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1. Διεθνής Οικονομική κρίση και «Τραπεζικό κατεστημένο». Αντέχει
η οικονομική πολιτική ανάμεσα σ’ αυτές τις συμπληγάδες;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε πρωτοφανή γεγονότα στον
οικονομικό τομέα σε διεθνές επίπεδο, με αδιαμφισβήτητες δυσμενείς
επιπτώσεις για όλες τις χώρες και βεβαίως για την Ελλάδα. Χρονικός
ορίζοντας εξόδου από την κρίση αυτή δε μπορεί να προβλεφθεί με
ακρίβεια. Είναι επίσης γεγονός ότι μέσα από την κρίση
δημιουργούνται και σημαντικές ευκαιρίες
Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το τεράστιο δημόσιο
χρέος που προσεγγίζει το 100% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
(δηλαδή του προϊόντος που παράγουν και καταναλώνουν όλοι οι
Έλληνες σε έναν ολόκληρο χρόνο).
Ένα δυσβάσταχτο χρέος που δημιουργήθηκε την τελευταία 25ετία,
όταν από το 24% που ήταν το 1980 έφτασε το 115% του ΑΕΠ στις
αρχές της δεκαετίας του 2000. Γι’ αυτό το χρέος η Ελλάδα πληρώνει
περίπου 12 δις ευρώ κάθε χρόνο, όταν οι δημόσιες επενδύσεις
ετησίως δεν ξεπερνούν τα 8 δις ευρώ τα τελευταία χρόνια. Εδώ και
15 και πλέον χρόνια, τόκοι, μισθοί και συντάξεις ισούνται με τα
έσοδα του κράτους. Αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει τα πολλαπλά
αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία…
2. Και το τραπεζικό κατεστημένο;
Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε δυσχερή θέση με τεράστιες
αρνητικές επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Υπάρχουν όμως και κάποια θετικά στοιχεία μέσα σε αυτή τη δύσκολη
για την Ελλάδα συγκυρία. Το τραπεζικό μας σύστημα και τα
ασφαλιστικά μας ταμεία είναι ελάχιστα εκτεθειμένα στα λεγόμενα
«τοξικά» τραπεζικά προϊόντα που οδήγησαν ακόμα και χώρες όπως η
Ισλανδία στη χρεοκοπία. Στον τομέα της ανεργίας επίσης οι απώλειες
θέσεων εργασίας δεν ακολουθούν τους δραματικούς ρυθμούς που
παρουσιάζονται σε άλλες χώρες που διαθέτουν βαριά βιομηχανία,
όπου
υπάρχουν
μαζικές
απολύσεις
κυρίως
στην
αυτοκινητοβιομηχανία και τις κατασκευές.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανεργία στην
Ισπανία θα ξεπεράσει το 18% και σε χώρες όπως η Γαλλία και η
Γερμανία γίνονται περικοπές σε μισθούς με τη μορφή της
υποχρεωτικής αργίας των εργαζομένων. Πρόσφατα, μεγάλη
αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι για το μήνα

Φεβρουάριο οι εργαζόμενοι θα οδηγηθούν σε υποχρεωτική αργία
μιας εβδομάδος…
3. Πως μπορεί αλήθεια η ελληνική οικονομία να περάσει τον …κάβο;
Η χώρα μας για να βγει όσο το δυνατόν αλώβητη από αυτή την
κρίση χρειάζεται από τη μία μεριά περιορισμό της σπατάλης του
δημόσιου τομέα και από την άλλη γιγαντιαίες δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις, που θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή.
Ένα πρόγραμμα για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί η νομοθεσία που
εφαρμόστηκε για τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004, σε
στοχευμένους κλάδους, πατάσσοντας τη γραφειοκρατία και την
αδιαφάνεια του δημόσιου τομέα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια
αξιόπιστη απάντηση στο σημερινό οικονομικό πρόβλημα.
Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος της ΕΕ με παραδοσιακές σχέσεις με
χώρες τις Ανατολής και του αραβικού κόσμου θα μπορούσε να
αποτελέσει πύλη εισόδου σημαντικών κεφαλαίων για την Ευρώπη.
4. Αρκεί άραγε η αλλαγή του Οικονομικού επιτελείου για να
διορθωθεί το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση;
Το πρόβλημα της Ελλάδος έχει προ πολλού ξεπεράσει και κόμματα
και χρώματα. Χρειάζεται άριστη διάγνωση των προβλημάτων και
συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων για τα μεγάλα θέματα.
Χρειάζονται ριζοσπαστικές λύσεις. Χρειάζονται απαντήσεις και λύσεις
πολιτικές και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού. Με λίγα λόγια
χρειάζεται περισσότερη πολιτική και λιγότερη επικοινωνία.
Το πολιτικό προσωπικό που ηγείται σήμερα του οικονομικού
επιτελείου μπορεί να τα καταφέρει άριστα.
5. Δεν είναι άδικο όμως να θεωρείται ότι για όλα φταίει ο
Αλογοσκούφης; Προσωπική ήταν η πολιτική που άσκησε;
Μια τέτοια προσέγγιση δε με εκφράζει και δε με βρίσκει καθόλου
σύμφωνο.
6. Golden Boys. Πετροβολούνται … Τι είναι αλήθεια και τι μπλόφα
στην περίπτωση τους;
…..πετροβολούνται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, κυρίως
τα Golden Boys στον τραπεζικό τομέα.
Για την Ελλάδα τώρα, που νομίζω ότι αναφέρεται η ερώτησή σας,
θα σας πω ότι τόσο λιγότερο θα μας απασχολεί το θέμα αυτό όσο
μικρότερος θα γίνεται ο δημόσιος τομέας.
Άλλωστε η χώρα μας έχει πληρώσει αρκετά τα Golden Boys, όπως
συνηθίζεται πλέον να ονομάζονται. Σας υπενθυμίζω την περίοδο του

Χρηματιστηρίου και τα 100 δις ευρώ που χάθηκαν τότε από τους
Έλληνες πολίτες για τα χρηματιστηριακά παιχνίδια ορισμένων και
κυρίως της περιβόητης κρατικής Δ.Ε.Κ.Α. Τότε πραγματοποιήθηκε η
μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος που έγινε ποτέ στη χώρα μας,
υπέρ των ολίγων «εχόντων και κατεχόντων» και σε βάρος των
πολλών ανυποψίαστων πολιτών. Πολλά Golden Boys του ευρύτερου
δημόσιου τομέα της εποχής εκείνης έγιναν ζάμπλουτοι και
εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες νεόπτωχοι.
7. Η 17 Ν απέκτησε διάδοχο; Έχουμε αναβίωση της τρομοκρατίας
στην Ελλάδα; Πόσο σας ανησυχεί η εξέλιξη…
Υπάρχει ανησυχία. Τα τελευταία γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας
πρέπει να προβληματίσουν όλους μας. Τα άκρα και οι ακρότητες
αναπτύσσονται
όταν
υποχωρεί
η
πολιτική.
Η
δε
εγκληματικότητα αυξάνεται όταν η οικονομική ανέχεια μεγαλώνει και
περιθωριοποιούνται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.
8. Η ελληνική κοινωνία μοιάζει να είναι μπλοκαρισμένη… Το πολιτικό
σύστημα λένε πολλοί είναι σε τέλμα. Συμφωνείτε;
Κράτος και νοικοκυριά ζούμε για πολλά χρόνια με δανεικά. Η χώρα
μας χρειάζεται επειγόντως να δημιουργήσει νέο πλούτο. Η οικονομία
μας πρέπει πάλι να αρχίσει να παράγει. Πράγματι σήμερα υπάρχει μια
ανησυχία. Οι νεοέλληνες πιστεύουν ότι οι νέοι άνθρωποι για πρώτη
φορά κινδυνεύουν να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Σ’
αυτό το πρόβλημα η πολιτική οφείλει να δώσει πειστική απάντηση.
Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι ήρθε η ώρα «η πολιτική να κερδίσει
την επικοινωνία».
Και
«οι γωνίες να κερδίσουν τους
κύκλους»!!!
9. Κάποτε μιλήσατε για καραγκιόζηδες… σήμερα με όσα συμβαίνουν
γύρω μας αισθάνεστε δικαιωμένος;
Οι δημοσιοσχεσίτες, οι παραπολιτικολογούντες και οι αργόσχολοι του
«αμαρτωλού» τριγώνου της περιοχής του Συντάγματος πρέπει να
απομονωθούν από την πολιτική και την κοινωνία…
10. Οι «νταβατζήδες» όπως τους χαρακτήρισε στου Μπαϊρακτάρη ο
Πρωθυπουργός εξακολουθούν να δρουν;
Βήματα έχουν γίνει αλλά χρειάζονται ακόμα πολύ περισσότερα να
ακολουθήσουν. Για παράδειγμα η αλλαγή του νόμου του ΠΑΣΟΚ και
η μετατροπή σε κακούργημα της απιστίας περί την υπηρεσία, από
πλημμέλημα που ήταν, είναι μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση.

11. Πολιτική, ή επικοινωνία; Πόσο μετράει στην κυβέρνηση η
απουσία Ρουσόπουλου;
Νομίζω ότι σας το απάντησα ήδη. Πολιτική με το «Π» κεφαλαίο είναι
η απάντηση. Όσο αφορά το Θόδωρο, άφησε θετικό έργο τα χρόνια
που είχε την ευθύνη της επικοινωνίας στην Ν.Δ. και στην
κυβέρνηση.
12. Βατοπέδι. Τέλειωσε η ιστορία;
Κοινοβουλευτικά το θέμα έχει κλείσει. Τώρα το θέμα αυτό βρίσκεται
στα χέρια της δικαιοσύνης.
13. Μυρίζουν εκλογές;
Αν γίνουν εκλογές θα γίνουν το 2010 με την εκλογή του προέδρου
της δημοκρατίας και με ευθύνη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

