
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο ι κυβερνήσεις της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ δεν έκαναν τίποτα

για να περιορίσουν τη µαζική πα-
ράνοµη µετανάστευση στην Αθή-
να και να αντιµετωπίσουν τις κοι-
νωνικές συνέπειες. 
∆εν είναι υπερβολή να πούµε ότι
«γαλάζιοι» και «πράσινοι» επέν-
δυσαν στο κοινωνικό χάος. Άλλο-
τε ήθελαν να δώσουν εξετάσεις
«προοδευτισµού» σε ένα αριστε-
ρό ακροατήριο και άλλοτε να εµ-
φανίσουν σαν υπερβολικούς τους
δεξιούς επικριτές τους. 
Το αποτέλεσµα είναι η κατάρρευ-
ση της έννοµης τάξης στην πρω-
τεύουσα και η σταδιακή υποκα-
τάσταση της ΕΛ.ΑΣ. και άλλων
κρατικών υπηρεσιών από κοµµα-
τικές, παρακρατικές οργανώσεις.
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>>>  Τα υπουργεία 
Προστασίας 

του Πολίτη και Υγείας
ανακάλυψαν καθυστερηµένα 

τις ιερόδουλες µε AIDS.

>>>  Α. Λοβέρδος: 
«Να διωχθούν 

και οι πελάτες τους».

� ΣΕΛ. 2

Προεκλογική «κάθαρση»
στην πρωτεύουσα

Επένδυσαν 
στο χάος

Χρειάζεται πλήρης ανατροπή
του οικονοµικού 
και παραγωγικού µοντέλου
στην Ελλάδα.
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Τ
ο Μάρτιο του 2004 η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας παραλαµβάνει 523.843 άνεργους. Το Σεπτέµβριο
του 2009 ο Κώστας Καραµανλής παραδίδει τη χώρα
στο ΠΑΣΟΚ µε 71.117 λιγότερους άνεργους. Μόλις

δύο χρόνια µετά, ο Γιώργος Παπανδρέου «κατάφερε» να µε-
τατρέψει την Ελλάδα σε έναν απέραντο… ΟΑΕ∆. Η χώρα α-
ριθµεί πλέον 1.084.668 άνεργους, µε το ποσοστό ανεργίας
να έχει «εκτοξευθεί» στο 20,9% (στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ). 
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι για την τραγική κατάσταση στην
οποία οδήγησε την πατρίδα η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου
µαζί µε το στενό συνεργάτη του, σηµερινό πρόεδρο του
ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο. 
Ένας στους δύο νέους ως 24 ετών είναι άνεργος και το µετα-
ναστευτικό κύµα, που έχει αρχίσει να δηµιουργείται προς κά-
θε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αυστραλία και την
Αµερική, θυµίζει έντονα το 1950. Τότε που η Ελλάδα είχε ι-
σοπεδωθεί από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και τον εµφύλιο
σπαραγµό, µε αποτέλεσµα όλοι να αναζητούν την τύχη τους
στην ξενιτιά. 
Τα ικανά χέρια και τα φωτισµένα µυαλά του τόπου εγκαταλεί-
πουν την πατρίδα. Αυτό αποτελεί και ένα από τα µεγαλύτερα
εγκλήµατα που διεπράχθη στη µεταπολιτευτική περίοδο. 

Η εκρηκτική διάσταση της ανεργίας έχει και άλλες κατα-
στροφικές προεκτάσεις. Με τη λίστα της ανεργίας να αριθ-
µεί πια 1,1 εκατ. ανθρώπους και µε την προοπτική ως το
2013 να «αγγίξουν» το 1,3 εκατ., συντελείται η κατάρρευση
των ασφαλιστικών ταµείων, αφού σταµατούν να εισπράττουν
εισφορές και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό
τους έργο. 
Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η µείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών το 2011 έφτασε το 7,6%, συγκριτικά µε το 2010 (από
τα 29,8 δισ. υποχώρησαν στα 27,5 δισ.). 
Γι’ αυτό και ο Αντώνης Σαµαράς χαρακτήρισε την ανεργία ως
τη χειρότερη αρρώστια µίας κοινωνίας και µιλάει… µονότο-
να για ανάπτυξη εδώ και 2 χρόνια, θυµίζοντας συνεχώς ότι
κάθε µονάδα ύφεσης έχει ως αποτέλεσµα 45 χιλιάδες άνερ-
γους. 
Την ίδια ώρα που η ανεργία µαστίζει τον τόπο, η ακρίβεια
έρχεται να τον αποτελειώσει. Είναι πραγµατικά απίστευτο
αυτό που συµβαίνει. Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια
στην ακρίβεια και στην κερδοσκοπία. 
Πολυεθνικές από τη Γαλλία, τη Γερµανία κ.λπ. πωλούν ακρι-
βότερα τα προϊόντα τους στον τόπο µας µέχρι και 96,5% σε
σχέση µε άλλες χώρες της Ε.Ε.! 
Το θέµα, λοιπόν, είναι τι µπορεί να γίνει από εδώ και πέρα,
ώστε να διορθωθούν τα κακώς κείµενα. Έτσι ώστε να στα-
µατήσει το «τσουνάµι» της ανεργίας και της ακρίβειας, που
έχει «πνίξει» τη χώρα. 
� Χρειάζεται πλήρης ανατροπή του οικονοµικού και παρα-
γωγικού µοντέλου. Η Ελλάδα σήµερα εισάγει το 80% από γε-
ωργικά, κτηνοτροφικά και βιοµηχανικά προϊόντα, ενώ εξά-
γει µόλις 20%. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Το συγκεκριµένο
µοντέλο, της ενδογενούς ανάπτυξης µε εξωστρέφεια, το έ-
χω ονοµάσει απλά Οικονοµικό Εθνικισµό (Οικ. Εθν.). Εδώ θα

ήθελα να καταθέσω  ορισµένες ενδεικτικές προτάσεις που
θα συντελέσουν στην υλοποίηση του Οικ. Εθν. 
� Απαιτείται να υπάρξει σταθερό φορολογικό σύστηµα για
τουλάχιστον µία εξαετία, ώστε να γίνουν επενδύσεις, όπως
στις γειτονικές µας χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία). 
� Να δίδεται το επίδοµα ανεργίας ως επιδότηση σε πρότυ-
πες παραγωγικές επιχειρήσεις, που θα προσλαµβάνουν νέ-
ους άνεργους και θα παράγουν προϊόντα, καλύπτοντας τις ε-
ξαγωγές αλλά και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Το κί-
νητρο για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις θα είναι, εκτός των
άλλων, η µείωση της φορολογίας κατά το ήµισυ. 
� Όσοι είναι άνεργοι άνω των 55 ετών (αρχηγοί οικογένει-
ας), επειδή δυσκολεύονται να βρουν εργασία, να καλύπτο-
νται οι ασφαλιστικές εισφορές τους µέχρι τη συνταξιοδότη-
σή τους αλλά και να έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη, εφόσον µετρούν ήδη 7.500 ένσηµα. 
� Να διεξάγεται οικονοµικός έλεγχος των εταιρειών που α-
νήκουν στους ίδιους οµίλους και ανεβάζουν εικονικά τις τι-
µές των προϊόντων, µε αποτέλεσµα να είναι σηµαντικά υψη-
λότερες απ’ ό,τι σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
� Τέλος, µία πρόταση, ως ελάχιστη αναγνώριση της προ-
σπάθειας των νέων γονιών, για να µεγαλώσουν µε µικρότε-
ρες θυσίες τα παιδιά τους είναι τα είδη παιδικής διατροφής
και ρουχισµού να πωλούνται µε µηδενικό ΦΠΑ, όπως στην
Αγγλία. 
Όλα αυτά δεν αναιρούν το ότι, έστω και εκ των υστέρων,
πρέπει να αναζητήσουµε ποιος και γιατί έφταιξε για το ση-
µερινό δραµατικό οικονοµικο-κοινωνικό πισωγύρισµα της
Ελλάδας. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε την άµεση ή έµµε-
ση ευθύνη όσων είχαµε κατά καιρούς σηµαντικές θέσεις στο
εκπαιδευτικό, διοικητικό και πολιτικό σύστηµα της αστικής
µας δηµοκρατίας.

Νικήτας Κακλαµάνης
Υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθηνών µε τη Νέα ∆ηµοκρατία

Υπάρχουν λύσεις 
για το καταστροφικό 
δίπολο ανεργία-ακρίβεια
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