
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«Από το κεφάΑι...»
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, λίγες ώρες πριν από την πρω- 

θυπουργική ομιλία, εκφράζαμε, από τη στήλη 
αυτή, την ελπίδα ότι θα ειπωθεί στο λαό ολό
κληρη η αλήθεια. Και ότι, μετά την περιγρα
φή της ασθένειας, θα αναγγελθεί και η θερα
πευτική αγωγή. Με σαφήνεια και καθαρότη
τα. Με χρονοδιάγραμμα. Με τρόπο που να 
δείχνει ότι τώρα πια έχουμε διαμορφωμένη 
οικονομική πολιτική, ικανή να θεραπεύσει - 
μαζί με την αιτούμενη βοήθεια όλων - όσα 
εδημιούργησαν τα σφάλματα της πρώτης τε
τραετίας.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ο Πρωθυπουργός είπε μεν την 
αλήθεια σε ό,τι αφορά την οικονομική μας 
κατάσταση, αλλά την είπε κάπως «περί δια
γραμμάτων». Μίλησε με τη γλώσσα του πο
λιτικού που δεν θέλει να τρομάξει ή του κα
θηγητή που γνωρίζει καλά το αντικείμενο 
που χειρίζεται. Ισως εκείνοι που βρέθηκαν α
πέναντι του, στην αίθουσα όπου μιλούσε, να 
γνώριζαν τι ακριβώς σήμαιναν όσα έλεγε. 
Αλλά ο λαός τα περίμενε κάπως «πιο λιανά», 
όλα αυτά. ρ  „

Α/ΣΦΑΛΩΣ οι π ^ Μ ^ ^ Λ τ η ς  της χώρας θα 
ταταλάβαιναν πολύ καλύτερα πού ακριβώς 
βρισκόμαστε αν ήξεραν π.χ. ότι δημόσιοι ορ
γανισμοί, όπως η ΕΥΔΑΠ,_ αδυνατούν να 
πληρώσουν για την εκτέλεση επείγοντος χα- 
3ακτήρος έργων, όπως τα αντιπλημμυρικά. 
Οτι μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις, 
που πέρασαν υπό εξυγιαντική διαχείριση, 
5πως η Αθηναϊκή Χαρτοποιία, αδυνατούν να 
πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους σε 
ελληνικές και ξένες Τράπεζες. Με αποτέλε
σμα να συζητούν στο εξωτερικό για τη δα
νειοληπτική μας αντοχή.

Α*ΣΦΑΛΩΣ οι πολίτες θα αντιλαμβάνονταν 
καθαρότερα τι συμβαίνει, αν ο Πρωθυπουρ
γός ανακοίνωνε μια σειρά μέτρων που θα έ
δειχναν ότι.ποώτο το κράτος παύει να «κατα
ναλώνει περισσότερα~από όσα παραγει». Δι- 
ότι αν κάποιος έχει το χαμηλότερο δείκτη 
παραγωγικότητας αυτός είναι η κρατική μας 
μηχανή. Κι αν κάποιος βαρύνεται με δυσανά
λογη υπερκατανάλωση, είναι πάλι ο κρατι
κός μας μηχανισμός.

ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ οι πολίτες - και περιμένουν - 
κάποια συγκεκριμένα μέτρα λιτότητας από 
την πλευρά της ίδιας της εξουσίας. Οπως να~' 

^στάαατύσουν οι αλόγιστοϊδιορισαοί. Η κα- 
[ τάχρηση,των υπερωριών και των εξόδων πα- 

ραστάσεως. Οι πολυτελείς και θορυβώδεις 
μετακινήσειςοιν κορυφαίων της εξουσίας. 
Οι συνεδριάσεις κυβερνητικών οργάνων σε 
πολυτελή ξενοδοχεία, με τα πόδια στην πισί
να. Οι σπατάλες για «θεάματα», όταν υπάρ
χει ίρόβλημα «άρτυυ».

ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ θέλει η κυβέρνηση να πείσει 
το λαό να αποδεχθεί κάποιες θυσίες, που 
πράγματι είναι αναγκαίες εκεί που έχει φτά
σει η οικονομική μας κατάσταση, δεν αρκεί 
να του εξηγήσει ότι ζούμε πράγματι με δανει
κά. Αλλά να δώσει και το παράδειγμα της 

^ λιτότητας η ίδια. Να το δώσει'συλλογικά, μέΓ 
τον τρόπο λειτουργίας της, με τον τρόπο λει
τουργίας του κρατικού μηχανισμού, αλλά 
και ατομικά. Με τον τρόπο ζωής που δι
δάσκουν τα ίδια τα στελέχη της.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Τα μουσκέψαμε
ΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ εγώ 
έφταιγα για την 
κατάσταση της 

οικονομίας. Και η κυρά 
Αλεξάνδρα η καθαρίστριά 
μας. Και ο κυρ Σπόρος ο 
ελαιοπαραγωγός. Και ο 
μπάρμπα-Νίκος από την 
Κοκκινιά ο συνταξιούχος.
Και κύριος οίδε ποιος άλλος 
από μας. Που κρατάμε 
τέσσερα χρόνια την 
οικονομία στα χέρια μας και 
δεν τη διαχειρισθήκαμε 
καλά.

Είχα μια αγωνία, κ.
Πρόεδρε, καθώς περίμενα 
στο «γυαλί» ν’ακούσω την 
ομιλία σας, μήπως τυχόν και 
πείτε πως φταίει κανένας 
άλλος. Μήπως και πείτε 
πως φταίει η κυβέρνηση και 
οι εξυττνάδες μερικών 
υπουργών σας. Αλλά όταν 
σας άκουσα ησύχασα. 
Ευτυχώς η κυβέρνηση τα ’ 
κάνε όλα «καλώς 
καμωμένα».

Εμείς οι πολίτες μόνο 
φταίμε, που δεν αυξήθηκαν 
οι εξαγωγές μας, τόσο ώστε 
να καλύψουν την αύξηση των 
εισαγωγών μας, σε ένα 
σοβαρό ποσοστό. Αυτοί που 
πάνε στα εξωτερικά και 
έπρεπε να γυρνάνε με 
πωλητήρια συμβόλαια στα 
χέρια και αντ’αυτού μας 
φέρνουν όλο «πλαίσια», είναι 
ευτυχώς αθώοι, για το χάλι 
μας το μαύρο και το 
ανάποδο.
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Εκείνος ο λαμπιρίξουσας - 
εξυπνάδας υφυπουργός σας, 
που έστειλε καραβανιές τα 
ξένα κόττερα στο 
Κουσάντασι και τις άλλες 
ακτές της Τουρκίας, δεν έχει 
καμία ευθύνη για τη μείωση 
των συναλλαγματικών μας 

. αποθεμάτων.
Εκείνοι που δεν τόλμησαν να 
πάρουν, από την αρχή της 
πρώτης τετραετίας - όταν 
όλοι ήσαν έτοιμοι να 
στηρίξουν με θυσίες την 
Αλλαγή - τα επιβαλλόμενα 
μέτρα, είναι ανεύθυνοι για τη 
σημερινή δραματική εξέλιξη. 
Τόσο δραματική, ώστε, 
ακόμη κι εσείς που τη 
γνωρίζετε πολύ καλά, 
αποφύγατε να την πείτε με το 
πραγματικό της όνομα. 
Αλήθεια πόσο περιμένετε να 
κατάλαβε κάποιος, που δεν 
είναι οικονομολόγος, τι 
ακριβώς σημαίνουν αυτά που 
είπατε; Μήπως απλώς 
σημαίνουν ότι του χρόνου 
τέτοιον καιρό - αν όχι 
νωρίτερα - δεν θα μπορούμε 
να πληρώσουμε για 
εισαγωγές και θα χρειαστεί 
να επιβληθεί δελτίο σε 
κάποια εισαγόμενα είδη, 
επειδή τόσον καιρό δεν λέμε 
την αλήθεια στο λαό και δεν 
τολμούμε να πάρουμε κάποια 
μέτρα;
Μας αυγχωρείτε που τα 
κάναμε τόσο άσχημα τα 
οικονομικά της χώρας κ. 
Πρόεδρε. Και παρακαλέστε 
και τους ως τώρα υπουργούς 
σας να μας συγχωρήσουν κι 
αυτοί. Αμαρτήσαμε.
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