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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ομιλία Σαμαρά: Όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, αν ήταν αληθινά
Υπερέβη τον εαυτό του ο πρωθυπουργός σε αισιοδοξία μιλώντας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, παρουσιάζοντας μία άλλη πραγματικότητα από αυτήν που
δικαιολογούν οι αριθμοί, αλλά και από εκείνην που βιώνουν οι σκληρά
δοκιμαζόμενοι Έλληνες πολίτες.
“We delivered” είπε στην ομιλία του, ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα έκανε ό,τι έπρεπε
να κάνει, και τώρα, παρά τις θυσίες, έχουμε ανακτήσει την χαμένη μας
ανταγωνιστικότητα, έχουμε επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα και πλεόνασμα
τρεχουσών συναλλαγών, και είμαστε έτοιμοι να δούμε την πολυπόθητη ανάπτυξη.
Όλα αυτά θα ήταν πολύ ωραία, αν ήταν αληθινά, αλλά, όπως γνωρίζουν οι Έλληνες
πολίτες, δεν είναι:
• Γιατί Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι μία ταμειακή κατασκευή που επετεύχθη με
την ληστρική φορολόγηση δικαίων και αδίκων από την μια, και με την απόκρυψη
υποχρεώσεων του Δημοσίου από την άλλη. Για παράδειγμα, Όπως τα το 350.000
συνταξιοδοτικά δικαιώματα (και εφάπαξ) που καθυστερούν να βγουν στο φως της
ημέρας, κρύβοντας κρύβουν ένα τεράστιο νούμερο (πιθανόατα ξεπερνούν κατά
πολύ 1 δισ. Ευρώ) «κάτω από το χαλί».
• Η δε ανταγωνιστικότητα συνεχίζει να αναζητείται, όπως φανερώνει η πτώση των
εξαγωγών, πλην πετρελαίου, τους τελευταίους 8 συνεχόμενους μήνες (-8% μόνο
τον Νοέμβριο), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
• Την ίδια στιγμή που 2.600.000 φυσικά πρόσωπα και 400.000 επιχειρήσεις, δηλαδή
πάνω από το 50% του ενεργού πληθυσμού της χώρας, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη
στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία , δηλαδή πάνω από το 50% του ενεργού
πληθυσμού της χώρας, και κινδυνεύουν να υποστούν τις συνέπειες των δρακόντιων
νόμων που θεσπίζει, σχεδόν καθημερινά, η κυβέρνηση για την είσπραξή τουςτους.
• Η ανεργία έχει ανέλθει στο δυσθεώρητο 28%, με μεγαλύτερα θύματα τους νέους
(57,9%) και τις γυναίκες (32,1%).
Η υπεραισιοδοξία του κ. Σαμαρά δείχνει ότι δεν έχει καμία επαφή με την
πραγματικότητα των πολιτών, αν με αυτά τα δεδομένα θεωρεί, είναι φωνή «από
άλλο πλανήτη» η υπεραισιοδοξία που εκφράζουν τα πρωθυπουργικά χείλη. ότι
απέδωσαν οι πολιτικές της συγκυβέρνησης.

Η «πολυπόθητη ανάπτυξη» που υπόσχεται για το 2014 η κυβέρνηση θα έρθει μόνο
μέσα από μία πολιτική λιγότερων φόρων, περιορισμού των κρατικών δαπανών και
εξάλειψης του κομματισμού.
Η υπεραισιοδοξία είναι ο φερετζές της αδυναμίας να προωθηθούν οι πραγματικά
επείγουσες και αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό περιβάλλον της χώρας, είναι το
φύλλο συκής για την υπεράσπιση των επιζήμιων προνομίων των κρατικοδίαιτων
ισχυρών ομάδων.
Η υπεραισιοδοξία κάνει κακό στην χώρα.
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