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«...Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του 
έθνους μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο 
βαδίζει η ιστορία μας. Και όμως τον τελευταίο καιρό και οι τρεις βαθμίδες 
της, γνωρίζουν μία χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση. Η παιδεία και η 
εκπαίδευση αλώθηκαν, από την πολιτική και τα κόμματα. Η πολιτική αντι-
παράθεση δεν παραβίασε μόνο το πανεπιστημιακό άσυλο της ανώτατης 
παιδείας, αλλά βίασε ακόμη και την αγνότητα στο χώρο της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης.»

«…Για την αναστροφή της καταστροφικής πορείας της χώρας μας, πρέ-
πει να αντιδράσουν τα υγιή κύτταρα της κοινωνίας μας, οι έντιμοι πολίτες, 
οι πνευματικοί μας ταγοί, οι πολιτιστικές οργανώσεις, η καθαρή ματιά 
και ο τίμιος ιδρώτας του προοδευτικού Έλληνα. Αυτοί που κράτησαν την 
Ελλάδα ζωντανή στο καμίνι της ιστορίας ανά τους αιώνες, αυτοί που δό-
ξασαν τ’ όνομά της και χάρισαν στην ανθρωπότητα την ορθή σκέψη και 
τον πολιτισμό...»

«…Ο όλος χειρισμός της κρίσης από την πολιτική ηγεσία ισοδυναμεί με 
απεμπόληση της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού οι αποφάσεις για κρίσι-
μα ζητήματα λειτουργίας της πολιτείας και της ακεραιότητας της χώρας 
παραχωρήθηκαν στους ξένους, των οποίων στόχος ήταν η υποδούλωση 
του έθνους μέσω των σύγχρονων μεθόδων υποδούλωσης, που είναι ο 
οικονομικός έλεγχος μέσω του υπερδανεισμού. ...»

«…Η αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να επιτευχθεί από αυτούς που 
την προκάλεσαν.

Η ανάκαμψη πρέπει να λάβει διαστάσεις παλιγγενεσίας, που θα έχει την 
έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού, να υπογραφεί ένα νέο κοινωνι-
κό συμβόλαιο που θα διαλαμβάνει κράτος και πολίτες. ...»

«…Τις κρίσιμες αυτές ώρες πρέπει να λειτουργήσουν τα εθνικά αντανα-
κλαστικά. Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός για την αναχαίτιση της 
χιονοστιβάδας που συνθλίβει την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της 
χώρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιστράτευση του εθνικού μας 
κεφαλαίου, που είναι οι Έλληνες υψηλού επαγγελματικού και επιστημο-
νικού επιπέδου. Άτομα που έχουν διαπρέψει στον επαγγελματικό και επι-
στημονικό στίβο. Προσωπικότητες που έχουν αναδειχθεί και καταξιωθεί 
για την επαγγελματική και κοινωνική τους προσφορά...»
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Από το 2009 η χώρα μας έχει εισέλθει σε μια φάση παρατεινόμενης οι-
κονομικής και κοινωνικής φθοράς. Ιστορικά κεκτημένα μιας τεσσαρακο-
νταετίας προσπαθειών και αισιοδοξίας για ένα διαφορετικό οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό μέλλον καταρρέουν καθημερινά κάτω από τη συ-
γκλίνουσα ανεπάρκεια της πολιτικής διαχείρισης μέσα και έξω από την 
Ελλάδα. Θαρρείς και σκοτεινοί δαίμονες από το χειρότερο ιστορικό πα-
ρελθόν έχουν επανεργοποιηθεί για να κρατήσουν την Ελλάδα αλλά και 
την Ευρώπη ολόκληρη μακριά από την εμπροσθοφυλακή της ιστορίας. Η 
αβεβαιότητα ημέρα με την ημέρα μεγαλώνει. Καμία κοινωνική ομάδα δεν 
δικαιούται να μην ανησυχεί για ένα μέλλον για το οποίο δεν φαίνεται να 
προβληματίζεται ικανοποιητικά κανείς. Ίσως μάλιστα αυτό το κενό ανη-
συχίας και δημιουργικού προβληματισμού να συνιστά και τη μεγαλύτερη 
απειλή για ένα ακόμη δυσκολότερο μέλλον. 

Οι έλληνες γνώρισαν την τελευταία τριακονταετία καλές ημέρες. 
Άσχετα με τη ρηχότητα των θεμελίων, όπως διαπιστώνεται σήμερα, των 
οικονομικών και κοινωνικών κατακτήσεων της συγκεκριμένης ιστορικής 
περιόδου, η Ελλάδα έδειξε ότι έτεινε να κατοχυρώσει μια διακεκριμένη 
θέση μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη. Μια θέση που θα 
βελτιωνόταν συνεχώς με τη συνέργεια των εθνικών προσπαθειών αλλά 
και της συνολικής πολιτικής βούλησης των ευρωπαίων μας εταίρων να 
οδηγήσουν την Ευρώπη σε μια ενοποίηση υπό το φως των φιλελεύθερων 
και δημοκρατικών αρχών του διαφωτισμού που αποτελούν τον πυρήνα 
της πολιτισμικής της κληρονομίας. Μιας κληρονομιάς που ο τόπος μας, η 
πατρίδα της δημοκρατίας, έχει τόσο σημαντικά συνεισφέρει στο σχηματι-
σμό της.

Η διάψευση των ελπίδων και των αισιόδοξων προσδοκιών με τις οποίες 
επί δεκαετίες βαυκαλιστήκαμε είναι σήμερα δραματική. Δραματικότερο 
όμως είναι το γεγονός ότι, αντί στην αντίξοη περίσταση να αντιτάξουμε 
μια νηφάλια κριτική των σφαλμάτων μας και μιαν αντίστοιχη υπερέντα-
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ση προσπαθειών για να αντισταθούμε στη γενικότερη καθοδική συγκυ-
ρία, δείχνουμε να έχουμε παραδοθεί μοιρολατρικά στους ριπτασμούς των 
ανέμων που μαστίζουν το ευρωπαϊκό μας περιβάλλον και να αρνούμαστε 
να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες του εθνικού καραβιού ώστε να χαρά-
ξουμε μια εθνικά αξιοπρεπή και μάχιμη πορεία εθνικής επιβίωσης, ικανής 
να προβληματίσει τους υπνωτισμένους ακόμα από λανθασμένες πολιτικές 
επιλογές ευρωπαίους εταίρους μας.

Το κοινωνικό μας σώμα δείχνει εντυπωσιακή αδράνεια απέναντι στην 
καταστροφική καμπή. Η απότομη μεταβολή της συγκυρίας φαίνεται ότι 
το έχει ψυχολογικά εξουδετερώσει. Ο αιφνιδιασμός των περιστάσεων έχει 
εμφανώς διαβρώσει το ηθικό αλλά και την πνευματική ικανότητα του πο-
λιτικού μας συστήματος που ακόμα αδυνατεί να αντιτάξει μια δημιουρ-
γική αναπροσαρμογή στις περιστάσεις. Αλλά όταν παραλύει το πολιτικό 
βουλητικό μιας χειμαζόμενης κοινωνίας ποιος θα κατευθύνει με τόλμη 
και αποφασιστικότητα το καράβι σε μια πορεία εθνικής αυτοσυντήρησης; 
Ποιος θα κρατήσει την πλεύση του απόμακρα από τα βράχια;

Δεν είναι μυστικό ότι οι δύσκολες περιστάσεις που διερχόμαστε ως 
κράτος και κοινωνία απαιτούν ηγεσία εντελώς διαφορετική από τον τύπο 
ηγεσίας που μας οδήγησε στη σημερινή καταστροφή. Και φυσικά εντελώς 
αντίθετη από αυτήν που σήμερα αναλώνει τον ιστορικό μας χρόνο σε ασυ-
νάρτητους πολιτικάντικους μπεχλιβανισμούς. Οι περιστάσεις όμως αυτές 
απαιτούν αντίστοιχα και ενεργή πολιτική και ηθική πρωτίστως υπευθυ-
νοποίηση. Η αδράνεια των πολιτών επαυξάνει τη μακρόχρονη πολιτική 
παραλυσία.

Μέσα στο κενό ευθύνης και προβληματισμού ασφαλώς υπάρχουν νη-
σίδες δημιουργικής ανησυχίας. Ασφαλώς και υπάρχουν μεμονωμένοι πο-
λίτες που αρνήθηκαν να παραιτηθούν από την ευθύνη του πολίτη. Ένας 
από τους πολίτες αυτούς που δεν άφησαν τη συνείδησή τους να κοιμηθεί 
ώστε με την αδράνεια της σκέψης και της πράξης να μεταβληθεί σε συ-
νένοχο της καταστροφικής πολιτικής ανευθυνότητας είναι και ο αγαπητός 
φίλος Αλέξανδρος Κωστόπουλος. Από τη πρώτη στιγμή που ξέσπασε η 
κρίση στην οικονομία, αν όχι και αρκετά ενωρίτερα, τόλμησε να διατυ-
πώσει ανησυχίες και να μορφοποιήσει προτροπές προς κάθε αρμόδια κα-
τεύθυνση για ένα ξύπνημα συνειδήσεων και για μια υπευθυνοποίηση των 
εθνικών προσπαθειών. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομικών Διευ-
θυντών, του γνωστού σε όσους ζουν τον παλμό της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομικής ζωής του τόπου μας ΣΕΟΔΙ, του συλλογικού αυτού 
οργάνου στελεχών επιχειρήσεων που ζουν εφιαλτικά ημέρα με την ημέρα 
την αγωνία της εθνικής οικονομίας, έγραψε κρίσεις και διαπιστώσεις, υπέ-
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γραψε κείμενα και προτάσεις, συμμετέσχε σε διαμαρτυρίες, οργάνωσε εκ-
δηλώσεις και κινητοποιήσεις για την κοινή δράση και το κοινό συμφέρον 
της Ελλάδας της προκοπής. Κυρίως έδωσε το παράδειγμα της υπεύθυνης 
συμμετοχής στο διάλογο για τη διακομματική, για την υπερκομματική, σε 
τελευταία ανάλυση για τη δημιουργική υπέρβαση της κρίσης. Υπέρβαση 
που επιτυγχάνεται μόνο με σύμπραξη δυνάμεων και με φωτισμένες και 
ακέραιες ηγεσίες. Όχι αλλιώς.

Γνώρισα τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο ως οργανωτή εκδηλώσεων του 
ΣΕΟΔΙ, στις οποίες είχε την τόλμη να με καλέσει να ομιλήσω. Εξετίμησα 
την τίμια και υπεύθυνη στάση του απέναντι στα προβλήματα όπως επίσης 
και απέναντι στην επιχειρηματική ευθύνη για τον τόπο. Μαζί γνώρισα και 
εξετίμησα, θα έλεγα αγάπησα, τους ανθρώπους του ΣΕΟΔΙ που καθημε-
ρινά μετρούν τα κόστη και τις ζημίες της εθνικής οικονομίας. Ενεθάρρυνα 
λοιπόν τον Αλέξανδρο, ως άξιο πρόεδρο του συνδέσμου του, να δημοσι-
εύει τα κείμενα προβληματισμού του ως μαρτυρίες ενεργού συνείδησης 
αλλά συλλογικής ανησυχίας για την πορεία της οικονομίας και της εθνικής 
ζωής. Έχοντας περάσει μαζί του πολλές ώρες ανταλλαγής απόψεων και 
συμμετοχής σε ανοιχτές εκδηλώσεις κοινοποίησης μηνυμάτων προς την 
πολιτική ηγεσία και την κοινωνία δεν θα μπορούσα να μην προλογίσω 
αυτό το βιβλίο. Είναι κατάθεση πεπραγμένων τιμής ενός υποδειγματικού 
πολίτη και αλλά και υπεύθυνου παράγοντα της συλλογικής επαγγελματι-
κής ευθύνης. Αυτής που προτάσσει την προσφορά απέναντι στην απόλη-
ψη και που τόσο χρειάζεται η οικονομική και κοινωνική μας ζωή.

Παναγιώτης Γεννηματάς
Επίτιμος Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Από την άκρως επιμελημένη διατύπωση των σκέψεων και προτάσεων 
στα πονήματα του έγκριτου Οικονομολόγου Αλεξάνδρου Κωστόπουλου 
αναδύεται ένα υπέροχο πνεύμα ρεαλισμού και σύνεσης συνάμα. Όλα τα 
περιεχόμενα των κειμένων του προσεγγίζουν κατά τον πιο ενδεδειγμένο 
τρόπο τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και όχι μόνον. Με την 
πολυετή εμπειρία του στο στίβο της οικονομίας προχωρεί σε μεθοδευμένη 
και σε σημαντικό βάθος ανάλυση των πιο σημαντικών αιτίων της κρίσεως 
που μαστίζει την Πατρίδα μας, η οποία δεν είναι μόνον οικονομική, αλλά 
πολύτροπη και βαθύτερη. 

Αναγνωρίζει ότι η παγκοσμιοποιημένη ποικιλόμορφη δημοκρατία 
αντιμετωπίζει συνεχώς και νέους κινδύνους. Η ανθρώπινη προσωπικότη-
τα έχει τεθεί σε δεύτερη μοίρα έναντι του εμπορικού κέρδους. Η μαζική 
κουλτούρα έχει κυριαρχήσει της πνευματικής καλλιέργειας. Οι φοβερές 
ανισότητες σε συνδυασμό με την ακραία ατομοκρατία ενισχύουν τη βαρ-
βαρότητα. Η αγωγή με την κάθετη διδασκαλική έννοια έχει χάσει σημα-
ντικό μέρος από την αίγλη της και την ουσία της λόγω της οριζόντιας 
διάδοσης καταιγισμού πληροφοριών και μιμήσεων μέσω των κάθε είδος 
ΜΜΕ και διαδικτύου.

Εντοπίζει και αναδεικνύει με πειστικό τρόπο ότι τα βαθύτερα αίτια 
έχουν ριζώματα στο μεγάλο έλλειμμα Ολιστικής Παιδείας. Με αγωνία το-
νίζει: «Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του 
έθνους μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο 
βαδίζει η ιστορία μας. Και όμως τον τελευταίο καιρό και οι τρεις βαθμίδες 
της γνωρίζουν μία χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση».

Πιστεύει ότι η δημοκρατία συνιστά το κορυφαίο πολίτευμα του άρι-
στου μέτρου, της ταπεινότητας και της συμμετοχικότητας του ατόμου. 
Είναι μια εξελικτική διαδικασία πάντα εν κινήσει που δεν είναι ολοκλη-
ρωμένη ποτέ. Πρέπει καθημερινά να αποδεικνύει ότι είναι ζωντανή και 
πάντα ενεργή. Ως ζωντανός οργανισμός συνιστά μια αέναη διεργασία που 
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μοιάζει με ροή ευθύνης σε ρόλο ενέργειας για την τήρηση της ζωντανής 
της Πολιτείας. Είναι ένα διαρκές άλγημα και πρόταγμα όλων των μελών 
της για να αποδώσει άνθη και καρπούς σε πεδία, όπως ήθη, ίσες ευκαιρίες 
και οι ανώτερες μορφές αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, σε πεποιθήσεις 
και θρησκευτικά πιστεύω, σε κάθε πτυχή του δημόσιου και ιδιωτικού βίου. 
Το δημοκρατικό ιδεώδες σημαίνει αυτοκυβέρνηση ήτοι απαιτεί αυτοορ-
γάνωση, αυτονομία, αυτοδιαχείριση και συν-ευθύνη στα πάντα. Απαιτεί 
πολίτες σώφρονες, αγαθούς ώστε να δικαιούνται μερίδιο στη διακυβέρ-
νηση της χώρας. Ποτέ οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν είναι απόλυτα 
προστατευμένες. Απαιτείται συνεχής ανησυχία και ακοίμητη εγρήγορση. 
Απαιτείται, ως εκ τούτου, η καλλιέργεια μιας ανθρωπο-ηθικής , που να 
στηρίζεται στη συμπάθεια, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, την αμοι-
βαία ευθύνη και την κατανόηση.

Μέσα από την αρμονική συνθετική σκέψη του καταλήγει σε πρόσφο-
ρα μέτρα για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων κοινωνικών, ανθρωπο-
λογικών και οικονομικών προβλημάτων αποφεύγοντας συνετά να δώσει 
συνταγή λύσης σε μορφή πανάκειας. Οι προτάσεις του ερείδονται στην 
ανάπτυξη ατομικής και συλλογικής δημιουργικότητας που συνιστά την 
κινητήρια δύναμη υγιούς δημοκρατικής λειτουργίας.

Τελικά στα πονήματα του Αλέξανδρου Κωστόπουλου ο επιμελής ανα-
γνώστης θα διαπιστώσει κατά βάθος μία ισχυρή δόση αισιοδοξίας, καθό-
σον ευελπιστεί σε κάτι νέο που θα αναδυθεί ως ανάδραση του λαού μας. 
Την ελπίδα του εμπεδώνει στη διάδοση της ευρείας καλλιέργειας- παιδεί-
ας με την οποία μορφώνονται πολίτες ευθύνης που απαιτεί η υγιής Δημο-
κρατία. Τότε τα μέλη της κοινωνίας θεωρούν το κοινό καλό υπόθεση του 
καθενός μας και την ατομική ελευθερία υπόθεση όλων. Τότε εκλέγονται οι 
πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι θα αναλάβουν το συντονισμό του όλου έργου 
εφαρμόζοντας πολιτική πολιτισμού για το καλό της Πατρίδας μας.

Δημήτριος Κ. Μπάκας
Αντιστράτηγος εα. 

Διπλωματούχος ΕΜΠ. Πτυχιούχος Νομικής ΕΚΠΑ, 
MSC RCDS LONDON, Επίτ. Διοικητής ΣΔΑ, Πρόεδρος Κιβωτού 

Ολιστικής Παιδείας, Τέως Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΥΕΘΑ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ό,τι έγραψα και ό,τι είπα

Το περιεχόμενο του ανά χείρας βιβλίου αποτελεί σταχυολόγηση ομιλιών 
και άρθρων μου δημοσιευμένων στον Τύπο κατά τη διάρκεια της επαγγελ-
ματικής μου διαδρομής, ως διευθυντικού στελέχους επιχειρήσεων, καθώς 
και από τη δράση μου ως μέλους επαγγελματικών και πολιτιστικών οργα-
νισμών. Το βιβλίο αναδεικνύει την αγωνία για τις συνέπειες της βαθιάς οι-
κονομικής και πολιτισμικής κρίσης της χώρας μας και αποτελεί, επίσης, 
κατάθεση ψυχής, αφού σηματοδοτεί το δικό μου χρέος έναντι της πατρίδας 
μας που συγκλονίζεται από σοβαρά προβλήματα τα οποία υποσκάπτουν του 
μέλλον του Ελληνικού λαού.

Στα κείμενα του βιβλίου περιγράφονται και οι προτάσεις μου επί της ακο-
λουθητέας οικονομικής πολιτικής και επισημαίνονται οι συνέπειες των λαν-
θασμένων επιλογών των κυβερνήσεων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια 
της κρίσης. Περιγράφεται εμφαντικά η οικονομική κρίση, ως απότοκος της 
βαθειάς πολιτισμικής κρίσης της χώρας μας και προτείνονται μέτρα για τη 
θεραπεία της. Υπογραμμίζεται, επίσης, ο ρόλος της παιδείας ως διαμορφωτή 
της πολιτισμικής ταυτότητος του Έθνους μας, καθώς και ο παιδευτικός ρόλος 
της κυβερνητικής πολιτικής και συμπεριφοράς.

Στο βιβλίο υπογραμμίζεται ακόμη και το καθήκον έναντι της κοινωνίας 
των προσωπικοτήτων εκείνων, που έχουν καταξιωθεί στον επαγγελματικό και 
επιστημονικό τομέα, τη στιγμή που οι θεσμοί της πολιτείας έχουν απαξιωθεί. 
Το καθήκον αυτό ευελπιστεί να επιτελέσει και το παρόν βιβλίο, στον βαθμό 
που του αναλογεί, προσθέτοντας τη δική του ψηφίδα στο οικοδόμημα του 
Έθνους που οφείλουμε να οικοδομήσουμε.

Από τη σελίδα αυτή, εκφράζω από τα βάθη της καρδιάς μου την αγάπη και 
ευγνωμοσύνη μου στη σύζυγό μου Ζωή, η οποία, με τη σθεναρή και αμέρι-
στη συμπαράστασή της, ήταν το στήριγμά μου στη δύσκολη πορεία μου στην 
επαγγελματική μου σταδιοδρομία και σε όλους τους αγώνες μου. Επίσης, εκ-
φράζω την απέραντη αγάπη μου στον γιο μου Τίμο, ο οποίος, με το ήθος, την 
εργατικότητα και τη δραστηριότητά του στον επαγγελματικό και κοινωνικό 
τομέα, επιβεβαιώνει τα όνειρά μου και με κάνει υπερήφανο ως πατέρα.
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ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ… 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ» 

(Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ 
της 28ης Απριλίου 1990. Πόσο προφητικό και δυστυχώς επίκαιρο!!!)

Αν επιχειρήσει κανείς μια αναδρομή στην πολυτάραχη ιστορία του πο-
λύπαθου λαού μας, δεν θα δυσκολευθεί να διαπιστώσει ότι η πηγή των 
δεινών του Έθνους μας ήταν πάντοτε, οι λανθασμένοι χειρισμοί των 
εθνικών μας θεμάτων, από την πολιτική του ηγεσία. Οι πολιτικοί μας 
ηγέτες άλλοτε από ιδιοτέλεια, άλλοτε από κοντόφθαλμες εκτιμήσεις και 
άλλοτε από τα πολιτικά μίση και τα διχαστικά πάθη, οδήγησαν τη χώρα 
μας στην καταστροφή και την καταδίκασαν στην υστέρηση της οικονο-
μικής της ανάπτυξης και της πολιτιστικής της αναβάθμισης.

Ο ελληνικός λαός είχε πάντοτε προδοθεί, από την πολιτική του ηγε-
σία. Αλλά και η σημερινή πολιτική πραγματικότητα όχι μόνο δεν φαίνε-
ται να έχει απαλλαγεί, από το σύνδρομο της μισαλλοδοξίας και διχασμού 
του παρελθόντος, αλλά επί πλέον διέρχεται και μια περίοδο βαθύτατης 
κρίσης αξιών, μια περίοδο πρωτοφανούς καταρρακώσεως της πολιτικής 
αξιοπρέπειας και των πολιτικών ηθών.

Ποτέ τα πολιτικά ήθη της χώρας μας δεν γνώρισαν αυτής της έκτασης 
την κατάπτωση και εξαθλίωση.

Η κατάπτωση των πολιτικών μας ηθών ίσως να μη είχε και τόσο με-
γάλη σημασία αν στη λαϊκή βάση λειτουργούσε το λεγόμενο «λαϊκό αί-
σθημα», η αντίδραση των πολιτών, που πάντα έπαιζε το ρόλο της ασφα-
λιστικής δικλείδας στις εκάστοτε πολιτικές παρεκτροπές και λειτουρ-
γούσε διορθωτικά και καθοδηγητικά στη συμπεριφορά των πολιτικών 
μας ανδρών.

Τα λαϊκό αίσθημα όμως φαίνεται ν’ αδρανεί. Και οι κοινωνικοί μας 
θεσμοί φαίνεται να δέχονται τις επιρροές καινούργιων προτύπων, να με-
ταλλάσσουν και να διαμορφώνονται κάτω από την επιρροή παραδειγ-
μάτων του πολιτικού μας βίου και της κοινοβουλευτικής μας πολιτείας, 
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και ο λαός μας να εθίζεται σ’ ένα τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς που 
τον οδηγεί αναμφίβολα στην ηθική κατάπτωση και κοινωνική εξαθλίωση.

Σκάνδαλα
Τρανή απόδειξη αποτελεί, η γενική αδιαφορία των πολιτών, η απουσία 
της κοινωνικής ευαισθησίας, απέναντι στα πρωτοφανή και ανεκδιήγητα 
σκάνδαλα που διαδραματίσθηκαν τον τελευταίο καιρό με πρωταγωνι-
στές τους κοινοβουλευτικούς μας άνδρες και μάλιστα, της κυβερνητικής 
παράταξης.

Παρέστη μεν μάρτυρες καταρρακώσεως των οικογενειακών θεσμών, 
μάθαμε για συγκλονιστικά οικονομικά σκάνδαλα, είδαμε να διασύρεται 
το όνομα της Ελλάδος διεθνώς, παραδοθήκαμε στη χλεύη και τη διεθνή 
ανυποληψία, από τους ταγούς της πολιτικής μας ζωής, τους ηγήτορες 
των εθνικών μας οραμάτων. Όλα αυτά δεν προκάλεσαν καμία λαϊκή 
αντίδραση, δεν λειτούργησε το λαϊκό αίσθημα, ακόμη και από την πλευ-
ρά της πνευματικής ηγεσίας του τόπου μας.

Όλ’ αυτά είναι φαινόμενα παρακμής. Μιας παρακμής που άλλοτε εν-
συνείδητα και άλλοτε υπό το κράτος ειδικών περιστάσεων καλλιεργήθη-
κε εις βάρος του ελληνικού λαού, από την πολιτική ηγεσία.

Οι πολιτικοί ηγήτορες θέλουν το λαό αγράμματο, ακαλλιέργητο, δι-
ηρημένο, για να μπορούν να το διοικούν και να τον κατευθύνουν δί-
κην αγέλης, θέλουν τους ανθρώπους οπαδούς, όχι σκεπτόμενους, τους 
θέλουν όχλο και όχι υπεύθυνους πολίτες. Τους θέλουν επίσης, διηρη-
μένους, φανατισμένους, εμπαθείς, κομματικοποιημένους για να υλοποι-
ούνται οι κομματικές και προσωπικές τους επιδιώξεις, να ευημερεί το 
κόμμα και μόνο αυτό.

Και έτσι ο λαός μας έμεινε χωρίς την εθνική καθοδήγηση, χωρίς στό-
χους και οράματα, χωρίς προορισμό.

Η πολιτική μας ηγεσία δεν γαλούχησε το λαό μας με ιδανικά εθνικά, 
δεν δρομολόγησε σκοπούς κοινωνικούς, δεν αθλοθέτησε στόχους πνευ-
ματικούς, δεν άνοιξε ορίζοντες εθνικούς.

Αντίθετα κάθε εκδήλωση κοινωνική, πολιτιστική, κάθε δραστηριό-
τητα επαγγελματική, βιοποριστική, κάθε έκφραση πνευματική, καλλιτε-
χνική, έχει διαβρωθεί, από τον κομματικό καταλύτη, έχει αλλοτριωθεί, 
έχει εκτραπεί και εκφυλισθεί, από την κομματική σκοπιμότητα. Και η 
κομματική επιδημία έχει προσβάλλει όλο το φάσμα των κοινωνικοπο-
λιτικών μας θεσμών, Δημόσια Διοίκηση, συνδικαλισμό, επιστημονικά 
σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις, όλα έχουν κάποια κομματική 
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ετικέτα-ταυτότητα άνευ της οποίας η δραστηριοποίησή τους είναι χωρίς 
αντικείμενο.

Εκτός από την υποβάθμιση των κοινωνικών μας θεσμών και τα άλλα 
στηρίγματα του έθνους μας –λειτουργίες της πολιτείας και του λαού μας, 
όπως η παιδεία, η οικονομία, η Δημόσια Διοίκηση κλπ. δεν ήσαν άμοιροι 
της πολιτικής λαίλαπας. Ας αναλύσουμε την κάθε μία περίπτωση χωριστά.

Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του 
έθνους μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο 
βαδίζει η ιστορία μας. Και όμως τον τελευταίο καιρό και οι τρεις βαθμί-
δες της γνωρίζουν μία χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση.

Και στο χώρο αυτό, η αναζήτηση των ενόχων δεν είναι καθόλου δύ-
σκολη.

Η παιδεία και η εκπαίδευση αλώθηκε, από την πολιτική και τα κόμ-
ματα. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν παραβίασε μόνο το πανεπιστημιακό 
άσυλο της ανώτατης παιδείας, αλλά βίασε ακόμη και την αγνότητα στο 
χώρο της στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράχθηκε στο χώρο 
της παιδείας, είναι αυτό της εισβολής των κομμάτων στα σχολεία.

Αποτελεί κακούργημα ότι με το πρόσχημα του «εκδημοκρατισμού 
της εκπαίδευσης» να εισάγεται, η κομματική αντιπαράθεση ακόμη και 
στα δημοτικά σχολεία.

Οι μαθητές της πρώτης δημοτικού εκλέγουν τον αρχηγό της τάξης με 
κομματικά κριτήρια! Το αποτέλεσμα. Η τρυφερή αδιαμόρφωτη ηλικία 
μπολιάζεται με το μικρόβιο της μικροπολιτικής και «μορφώνεται» με τα 
κηρύγματα του διχασμού και του μίσους.

Και η κομματική ετικέτα, ακολουθεί το νέο σε όλες τις βαθμίδες της 
σταδιοδρομίας του, και αυτή πλέον αποτελεί το κριτήριο της επιτυχίας 
του, ενώ οι έννοιες αξιοκρατία, προσόντα κλπ. έχουν μπει στο «χρονο-
ντούλαπο της ιστορίας».

Ο αποπροσανατολισμός των νέων, από τα καθήκοντά τους, η εκτροπή 
της παιδείας, από τους σκοπούς της, υποσκάπτει τα θεμέλια του έθνους 
μας και υποθηκεύει το μέλλον της φυλής μας. Και όμως αυτό δεν εμπό-
δισε τους εθνοπατέρες μας να «παίξουν» την παιδεία στη ρουλέτα της 
μικροπολιτικής.

Η κατάσταση στην ανώτερη παιδεία είναι πιο τραγική. Η ποιότητα της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης δεν ήταν ποτέ χειρότερη. Τα κριτήρια επι-
τυχίας ακόμη και των πτυχιακών εξετάσεων είναι τέτοιου επιπέδου, που 
εξευτελίζουν κάθε ακαδημαϊκή έννοια. Η εξεταστέα ύλη του πτυχίου είναι 
αυτή του τελευταίου εξαμήνου! (Παλαιότερα ήταν η ύλη όλων των ετών).
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Οι δε φοιτητές, οι άνθρωποι που θα επανδρώσουν τη Δημόσια Διοί-
κηση και θα κυβερνήσουν την Ελλάδα του αύριο, κάνουν απεργία για 
να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της αντιγραφής στις εξετάσεις!!! Ναι, το 
περιστατικό είναι απόλυτα αληθινό!

Και η κομματική αντιπαράθεση, όχι μόνο αδιαφορεί, αλλά δεν εμπό-
δισε τα περιθωριακά άτομα, να λεηλατήσουν ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Και η πολιτεία δεν επροστάτευσε την πανεπιστημιακή περι-
ουσία και το πανεπιστημιακό άσυλο εν ονόματι της προστασίας του πα-
νεπιστημιακού ασύλου.

Αν επιχειρήσει κανείς να επισκεφθεί κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, 
εκεί θα αντιμετωπίσει την άλλη διάσταση της κατάστασης που επικρατεί 
στην ανώτατη παιδεία μας: Ερειπωμένοι και ξεφτισμένοι τοίχοι, κουρε-
λιασμένες αφίσες, ποδοπατημένες προκηρύξεις, ρυπαρά δάπεδα, υποδέ-
χονται τον επισκέπτη.

Αν έχει το κουράγιο να προχωρήσει προς τις αίθουσες παραδόσεων 
το σκηνικό «δένει» με τον προθάλαμο: Σπασμένες πόρτες, λεηλατημένα 
έδρανα, ρυπαροί από συνθήματα τοίχοι, συμπληρώνουν την εικόνα της 
ρυπαρότητας, της ασέβειας προς κάθε ακαδημαϊκή έννοια της καταστρο-
φικής μανίας και που αντανακλά το επίπεδο και την ποιότητα της προ-
σφερόμενης εκπαίδευσης.

Βέβαια υπάρχει κάποιος νόμος που απαγορεύει την αφισοκόλληση 
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εκείνο που ενδιαφέρει όμως την πολι-
τεία και τα κόμματα είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων των φοιτητι-
κών εκλογών!

Αυτή είναι η εκπαίδευση και η κατάσταση που επικρατεί στην ανώ-
τατη παιδεία που όμοιά της δεν υπάρχει ούτε στις χώρες της κεντρώας 
Αφρικής! Μιας παιδείας που έχει μεταβληθεί σε βιομηχανία παραγωγής 
πτυχίων και τίποτα άλλο.

Η οικονομία μας είναι ένας ακόμη μεγάλος ασθενής, ένα ακόμη θύμα 
της κομματικοπολιτικής αντιπαράθεσης.

Αυτή κινείται με δύο ταχύτητες και παίζεται σε δύο γήπεδα. Εννο-
ούμε τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που αντί να δραστηριοποιούνται 
συμπληρωματικά και εποικοδομητικά μεταξύ τους προς την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης των συνολικών μεγεθών της οικονομίας μας και της ανα-
βάθμισης του βιοτικού επιπέδου του λαού μας, λειτουργούν σαν αντίρ-
ροπες δυνάμεις δίκην διελκυστίνδας.

Από τη μια μεριά ο ιδιωτικός τομέας χάρις στην ικανότητα και δημι-
ουργικότητα των απασχολουμένων σ’ αυτόν, λειτουργική ικανοποιητικά. 
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Από την άλλη μεριά ο δημόσιος τομέας, κάτω από τους κυβερνητικούς 
χειρισμούς, έχει φέρει την οικονομία μας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Η σύγχρονη διάρθρωση της οικονομίας μιας χώρας αναφορικά με 
τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ισορροπία της, επιβάλλει την 
αναγκαιότητα της παρέμβασης του κράτους προς την κατεύθυνση της 
επιτεύξεως των ευνοϊκότερων προϋποθέσεων λειτουργίας της αγοράς. Ο 
κρατικός παρεμβατισμός στη σύγχρονη οικονομία κρίνεται απαραίτητος 
προκειμένου να επιτευχθεί, η ισορροπία στην αγορά.

Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης δεν μπορεί να το πετύχει από 
μόνος του, όπως πίστευε η Αμερική και το πλήρωσε με το μεγάλο κραχ 
του 1929. Γι’ αυτό το κράτος επεμβαίνει διορθωτικά στην ιδιωτική οικο-
νομία νομοθετώντας φορολογικά και επενδυτικά-αναπτυξιακά κίνητρα 
διοχετεύοντας την οικονομική δραστηριότητα στους πλέον προσοδοφό-
ρους και παραγωγικούς τομείς.

Επιπλέον το κράτος ασκώντας τη δημοσιονομική του πολιτική μέσω 
του μηχανισμού των τιμών, των φόρων, των δημοσίων επενδύσεων κλπ., 
συμβάλλει στην άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων, εξασφαλί-
ζει την πλήρη απασχόληση, αλλά και τη μεγιστοποίηση του εθνικού ει-
σοδήματος.

Εξάλλου μέσω των δημοσίων δαπανών το κράτος συντελεί στην οικο-
νομική ανάπτυξη της χώρας και αναβαθμίζει το επίπεδο της κοινωνικής 
ευημερίας των πολιτών.

Για να επιτευχθεί όμως, η κοινωνική ευημερία θα πρέπει να επιτευ-
χθεί λειτουργική συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
και η μαθηματική-οικονομική ισορροπία μεταξύ των οικονομικών μεγε-
θών και των ρυθμών-δεικτών δραστηριότητας της συνολικής οικονομί-
ας. Θα πρέπει να συνυπάρχουν τα ποσοτικά με τα ποιοτικά στοιχεία της 
συνολικής οικονομίας.

Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας της οικονο-
μίας, έχει πράξει κατά το δυνατόν το καθήκον του, ο δημόσιος τομέας 
ευρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η απουσία επενδυτικού κλί-
ματος, ο υψηλός πληθωρισμός (17,5%), το τεράστιο έλλειμμα του ισο-
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (2,6 δισ. δολάρια), το τεράστιο δημόσιο 
χρέος (105% του ΑΕΠ), αλλά και το τρομακτικό έλλειμμα του δημοσίου 
τομέα, οδηγούν τη χώρα μας σε φοβερά επικίνδυνη τροχιά και πολύ κο-
ντά στη «λατινοποίησή της».

Φυσικά, η τραγική αυτή εικόνα της οικονομίας μας είναι και αυτή 
αποτέλεσμα του πολιτικού τσαρλατανισμού, της εγκληματικής ανευθυ-
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νότητας των κυβερνώντων, του βιασμού του δημοσίου συμφέροντος. Η 
οικονομία έπεσε και αυτή θύμα της μικροπολιτικής των παροχών, παί-
χθηκε στη ρουλέτα της πολιτικής του «πάρτα όλα». (Αν πιστέψουμε ότι 
το «Τσοβόλα δώστα όλα» ήταν αστείο, όπως διευκρινίσθηκε, αναλογίζε-
ται κανείς πόση σοβαρότητα διέπει τους χειρισμούς της οικονομίας μας.

Ο… ρυθμός
Και ο ελληνικός λαός χορεύει στο ρυθμό που του παίζουν οι πολιτικοί 
του μαέστροι, ακολουθεί τα βήματα που του έδειξαν οι κυβερνητικοί 
τους ενορχηστρωτές. Η συμπεριφορά των πολιτικών ηγετών μας διαχέε-
ται προς τα κάτω, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται τρόπος ζωής 
του λαού μας. Αν προσθέσουμε τις επιρροές των καιρών, τα μηνύματα 
του σύγχρονου marketing και τα κελεύσματα της κοινωνίας της αφθονί-
ας (affluence society), όλα αυτά μας οδηγούν στην έξαρση του κατανα-
λωτισμού, στο κλίμα του ευδαιμονισμού και του συβαριτισμού.

Και φθάσαμε έτσι από τη μια μεριά στο κράτος των σκανδάλων και 
των ανομιών, των κουτσονόμων και των μυστικών καταθέσεων, των Μι-
ράζ και της Μέριλ-Λιντς, και από την άλλη μεριά στον Έλληνα που ζει 
στον αστερισμό της ταβέρνας και του video (Homo videosus), των ναρ-
κωτικών και των ληστειών, της εταιρείας δολοφόνων και των μαστρο-
πών, των Εξαρχείων και των καταληψιών…

Και η Ελλάδα να βουλιάζει στο τέλμα των αποβλήτων-πολιτικών 
της διαφθοράς και να πνίγεται στο βούρκο των σαπροφύτων-νονών της 
συμφοράς. Αποκυημάτων νοσηρών πολιτικών ιδεών και εξαμβλωμάτων 
στρεβλών πολιτικών σχηματισμών.

Και τώρα; Νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα του αγνού και τίμιου Έλληνα. 
Του Έλληνα του μόχθου και του τίμιου ιδρώτα. Του επιστήμονα και του 
σωστού επιχειρηματία.

Για την αναστροφή της καταστροφικής πορείας της χώρας μας, πρέ-
πει να αντιδράσουν τα υγειά κύτταρα της κοινωνίας μας, οι έντιμοι πο-
λίτες, οι πνευματικοί μας ταγοί, οι πολιτιστικές οργανώσεις, η καθαρή 
ματιά και ο τίμιος ιδρώτας του προοδευτικού Έλληνα. Αυτοί που κρά-
τησαν την Ελλάδα ζωντανή στο καμίνι της ιστορίας ανά τους αιώνες, 
αυτοί που δόξασαν τ’ όνομά της και χάρισαν στην ανθρωπότητα την 
ορθή σκέψη και τον πολιτισμό. Αρκεί αυτές οι δυνάμεις να αφυπνι-
στούν, να απαλλαγούν από τον λήθαργο της αδιαφορίας και απραξίας. 
Αυτοί που πάντοτε οδήγησαν την Ελλάδα μπροστά. Αυτοί καλούνται 
και πρέπει να το πράξουν και τώρα. Αυτοί πρέπει και μπορούν να οδη-
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γήσουν τη χώρα μας εκεί που της ανήκει, εκεί που, όπως είπε ο Πλά-
των «στην μετ’ ευβουλίας πολιτών αριστοκρατία του πνεύματος». 
Ένας διάσημος φιλόσοφος είπε ότι «όποιος σκέπτεται, σκέπτεται Ελλη-
νικά έστω και αν δεν το αντιλαμβάνεται». Είναι καιρός λοιπόν να σκε-
φτούμε Ελληνικά και να δράσουμε Ελληνικά.

Για να μη γίνουμε δούλοι των ξένων στην ίδια μας τη χώρα.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 28 Απριλίου 1990
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ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ «ΠΑΙΖΟΥΜΕ» ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

Η παιδεία αποτέλεσε και αυτή το πεδίο της κομματικής αντιπαράθεσης, 
ή καλύτερα την αρένα της επίλυσης των κομματικών διαφορών και το 
χώρο προσδιορισμού των πολιτικών συσχετισμών.

Όμως η παιδεία αποτελεί το πρώτιστο και σοβαρότερο καθήκον μιας 
κυβερνήσεως και θα έπρεπε να επικεντρώνει το μέγιστο των προσπα-
θειών της, το άριστο των ενεργειών της και το απόλυτο του σεβασμού 
της. Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης του λαού και του 
έθνους μας και για μας τους Έλληνες απετέλεσε τον παράγοντα εκείνο 
της ανάπτυξης και καλλιέργειας του αρχαίου, αλλά και του σύγχρονου 
ελληνικού πνεύματος, που έβαλε τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού 
και χάρισε την αιωνιότητα στη φυλή μας.

Το έθνος μας έχει ιστορική υποχρέωση να συνεχίσει στους αιώνες τα 
μεγάλα ιδανικά του ελληνισμού τα οποία σφυρηλατούνται και εμπεδώ-
νονται με την παιδεία, την έννοια που γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα. 
«…Το ιδιάζον γνώρισμα που υψώνει την ελληνική ιδέα της παιδείας 
υπεράνω παντός άλλους εκπαιδευτικού συστήματος συνίστανται στο 
ότι αποκρούει πάντα ωφελιμιστικό και επαγγελματικό σκοπό…» μας 
διδάσκει ο Werner Jäger. Και συνεχίζει «…ο ανθρωπισμός ως εκπαι-
δευτικό σύστημα είναι ο δρόμος που οδηγεί προς τον άνθρωπο και εί-
ναι αναμφισβήτητη αλήθεια ότι το δρόμο αυτό κατέδειξαν οι (αρχαίοι) 
Έλληνες».

Ο ίδιος φιλόσοφος εξαίρει το γεγονός ότι η πλατωνική φιλοσοφία έχει 
τις βάσεις της στο πρόβλημα της πολιτείας, το οποίο συνίσταται στη δη-
μιουργία της κρατικής ηθικής.

Η Πολιτεία δεν μπορεί να σταθεί όσο ισχυρή κι αν είναι αν δεν συν-
δυάζει την κρατική ισχύ με το ήθος της εξουσίας μας διδάσκει ο Πλάτων.

Ο W. Jäger μας λέει επίσης ότι «… όχι μόνο η πλατωνική φιλοσοφία, 
αλλά ολόκληρος ο ελληνικός πολιτισμός πρέπει να εξετασθεί από την 
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προοπτική ότι σκοπεύει στον άνθρωπο, αποσκοπεί στην ηθική και πνευ-
ματική εξύψωση αυτού…».

«Η εξαιρετική υπηρεσία», συνεχίζει ο Jäger «την οποία προσέφεραν 
οι Έλληνες στην ανθρωπότητα είναι, ότι έκαμε συνειδητή την ιδέα της 
παιδείας. Ολόκληρο το πολιτιστικό οικοδόμημα των Ελλήνων καθοδη-
γείται από την ιδέα της Παιδείας». Ο ελληνικός πολιτισμός ανεκάλυψε 
και ενεφάνησε εποπτικώς την αξία του ωραίου και του αληθούς, δημι-
ούργησε την καλλιτεχνία και την επιστήμη». Αλλά η υψηλοτέρα των 
υπηρεσιών του είναι κατά τον Jäger «ότι συνέλαβε την ιδέα της καλλι-
έργειας του ανθρώπου και απέδωσε στην παιδεία απόλυτη προτεραιότη-
τα». Βέβαια η ευθύνη μας δεν είναι μόνο ιστορική είναι κυρίως ουσια-
στική και επιτακτική για την επιβίωση του λαού μας. 

Για όλα αυτά λοιπόν η «παιδεία» δεν μπορεί να είναι υπόθεση μιας 
κομματικής παράταξης, πολύ δε περισσότερο μιας κυβερνητικής θητείας.

Το μεγάλο θέμα της παιδείας αποτελεί καθήκον όλου του φάσματος 
της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας, αλλά και όλου του ακαδημαϊκού 
και πνευματικού χώρου της πατρίδας μας, οι οποίοι θα πρέπει να χαράσ-
σουν και να δρομολογούν προγράμματα, κατευθύνσεις, οράματα μακράς 
πνοής και μεγάλης εμβέλειας. Θα πρέπει να συσταθεί ένα διακομματικό 
όργανο με την ισότιμη συμμετοχή προσωπικοτήτων του ακαδημαϊκού 
χώρου, που θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος και 
της πορείας της εκπαίδευσης και της παιδείας. Αυτό προϋποθέτει την 
πολιτική συναίνεση και την πανεπιστημιακή συνεργασία και αποτελεί 
το minimum των προϋποθέσεων για το μεγάλο θέμα της παιδείας. Η 
αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελέσει το 
επόμενο βήμα. Τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων στις ανώτατες 
σχολές, αλλά και της προαγωγής και αποφοιτήσεώς τους απ’ αυτά, πρέ-
πει να αλλάξουν επί το αυστηρότερο.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν μετατραπεί σε βιομηχα-
νίες πτυχίων χωρίς αντίκρισμα. Και αυτό αποτελεί «επίτευγμα» των τε-
λευταίων ετών. Επιστήμων (επίσταμαι = γνωρίζω καλώς) σημαίνει τέ-
λεια γνώση του αντικειμένου των σπουδών του, διαφορετικά δεν είναι 
επιστήμων. 

Και επιτέλους κάποτε πρέπει να εφαρμοσθεί και κάποια πειθαρχία 
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κάποιος σεβασμός πρέπει να επιδει-
κνύεται εκ μέρους των φοιτητών προς αυτά. Η επετηρίδα η οποία αυτή 
και μόνη δίνει το χρίσμα του εκπαιδευτικού λειτουργού στους αποφοί-
τους των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρέπει να 
καταργηθεί. Το σημερινό πτυχίο όχι μόνο δεν εγγυάται την επιστημονική 
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κατάρτιση του πτυχιούχου, αλλά πολύ περισσότερο δεν εγγυάται την ψυ-
χική καλλιέργεια και ηθική υπόστασή του. Και η εκπαίδευση χρειάζεται 
καταρτισμένους επιστήμονες και η παιδεία δασκάλους αρίστου ήθους. 
Η γραπτή και κυρίως προφορική εξέταση του υποψηφίου εκπαιδευτικού 
είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η είσοδος στα μεγάλο 
αυτό λειτούργημα πραγματικών δασκάλων που θα μεταλαμπαδεύσουν 
στους νέους τα ιδανικά της φυλής μας θα διαπλάσουν προσωπικότητες 
ικανές να συνεχίσουν πεπρωμένα του έθνους μας. 

Η αύξηση του προϋπολογισμού για την παιδεία αποτελεί βασικό πα-
ράγοντα αναβάθμισής της και το όραμα γενεών. Δεν θα ενίσχυε μόνο 
την υλικοτεχνική υποδομή της εκπαίδευσης, αλλά θα δημιουργούσε τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας στη χώρα μας. Οι 
πενιχρές αμοιβές των πανεπιστημιακών δασκάλων τους αναγκάζουν να 
μετέρχονται δραστηριότητες ξένες προς το λειτούργημά τους. Και έτσι 
δεν παραμελούν μόνο την έρευνα, αλλά και τα διδακτικά τους καθήκο-
ντα. Το λειτούργημα του καθηγητού πρέπει να είναι ασυμβίβαστο προς 
κάθε άλλη δραστηριότητα. Πώς θα επιτευχθεί όμως αυτό όταν οι αμοι-
βές δεν εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης; Θα μπορούσε 
τουλάχιστον να θεσπιστεί ο θεσμός των ειδικών ερευνητών σε στρατηγι-
κής σημασίας κλάδους της επιστήμης αποκλειστικά αφοσιωμένους στο 
ερευνητικό τους έργο. Θα πρέπει όμως να αμείβονται ανάλογα με το 
λειτούργημά τους.

Στο μόνο θέμα που όλοι οι Έλληνες συμφωνούν και είναι ίσως η μόνη 
φορά, ότι «υπάρχει βαθιά κρίση αξιών» στη χώρα μας περισσότερο σή-
μερα παρά ποτέ. Ο ωφελισμός, ο ατομικισμός, ο αμοραλισμός, ο κατα-
ναλωτισμός, ο μιμιτισμός ξένων προτύπων συμπεριφοράς, η έξαρση της 
εγκληματικότητας είναι έννοιες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο Έλλη-
να. Η χρονική διάσταση μεταξύ τεχνολογικής και πολιτιστικής προόδου 
αποτελεί ίσως τη σπουδαιότερη αιτία. 

Ενώ η τεχνολογική πρόοδος εξελισσόμενη με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, 
έχει «εκτοξευθεί» στο σύμπαν, η πολιτιστική ευρίσκεται ακόμη στην 
εποχή του Σωκράτη. Μπρος στη φοβερή πραγματικότητα κανένας μη-
χανισμός αμύνης δεν λειτουργεί. Η λεγόμενη πνευματική ηγεσία του τό-
που, οι περί τα γράμματα τυρβάζοντες και οι των επιστημών θεράποντες, 
αδρανούν χαρακτηριστικά.

Ο μόνος μηχανισμός που μπορεί και έχει καθήκον περισσότερο από 
κάθε άλλον είναι βέβαια η Πολιτεία μέσω της παιδείας.

Πρέπει επομένως η πολιτεία με τη διαδικασία της παιδείας να δώσει 
περιεχόμενο στην πορεία του έθνους μας. Να θέσει εθνικούς στόχους,  
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να δημιουργήσει οράματα, να διαπλάσει προσωπικότητες. Με τη δι-
δασκαλία ηθικοπλαστικών μαθημάτων στα σχολεία, με το παράδειγμα 
των ίδιων των κυβερνώντων. Οι σημερινοί νέοι μας αισθάνονται ότι δεν 
έχουν προσανατολισμό και οράματα και αυτή είναι η εξήγηση της πρό-
σφατης αναταραχής στα σχολεία.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 8 Ιουνίου 1991
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Είναι πλέον κοινή συνείδηση ότι η Ελλάδα για πολλά χρόνια τώρα διέρχε-
ται μια βαθειά και παρατεταμένη κρίση: αξιών, οικονομική, και πολιτική.

Η πολιτική εξουσία, η μόνη δύναμη που θα μπορούσε ν’ απαγκιστρώ-
σει το Έθνος από τούς φαύλους κύκλους της πενίας και της κοινωνικής 
υποβάθμισης, δεν επετέλεσε το καθήκον της. Παγιδευμένη στη λογική της 
κομματικής εσωστρέφειας και αποβλέποντας σε ιδιοτελείς σκοπούς, θέ-
ματα υψίστης εθνικής προτεραιότητας, παρέμειναν στο περιθώριο, ή στο 
ημίφως της κυβερνητικής δραστηριότητας.

Όμως τα εθνικά μας θέματα είναι σοβαρά και μεγάλα και με την πάρο-
δο του χρόνου παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας. Η μισή Κύπρος παρα-
μένει για 23 χρόνια υπό τουρκική κατοχή, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται 
«μουσουλμανικά τόξα» που περισφίγγουν και απειλούν τα βόρεια σύνορά 
μας. Επιπλέον, τα εξ’ ανατολών υποκινούμενα μειονοτικά ζητήματα και 
η αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο, προοιωνίζουν μια μακρο-
χρόνια εμπλοκή της χώρας μας σε περιπέτειες.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στην ουδέτερη στάση της στα 
θέματα της αμυντικής μας στήριξης και δεν εγγυάται τα σύνορά μας, 
(που είναι και δικά της), και οι παραδοσιακοί σύμμαχοι και φίλοι μας δεν 
ήταν πάντοτε πιστοί στους όρκους και υποσχέσεις τους, πιστεύουμε ότι 
δεν θα ήταν δύσκολο αντιληφτούμε ότι η χώρα μας πρέπει ν’ αναζητήσει 
άλλα ερείσματα. Όπως δεν θα ήταν επίσης δύσκολο αυτά ν’ αναζητη-
θούν στους ίδιους τους Έλληνες. Εννοούμε την τεράστια δεξαμενή, την 
αστείρευτη βρυσομάνα των Ελλήνων της διασποράς που κατακλύζουν 
τα πέρατα της γης, κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας.

Είναι τεράστιο λάθος που η χώρα μας δεν έχει εντάξει στη φαρέτρα 
του πολιτικού της εξοπλισμού το πανίσχυρο και μοναδικό όπλο: Τη δύ-
ναμη της Ελληνικής ψυχής που εκφράζεται από τους Έλληνες της 
διασποράς, αλλά και του Ελληνικού Πνεύματος που δημιούργησε τον 
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δυτικό πολιτισμό. Η χώρα μας θα μπορούσε έτσι ν’ αλλάξει το ύφος της 
εξωτερικής της πολιτικής εγκαταλείποντας τη μεμψίμοιρη και ηττοπαθή 
στάση της, και να διευρύνει τους ορίζοντες της πολιτικής της επιρροής 
απαρνούμενη τον κοντόφθαλμο και σπασμωδικό χειρισμό των εξωτερι-
κών της προβλημάτων. 

Πρέπει ίσως να κατανοήσουν κάποτε οι μανδαρίνοι της πολιτικής μας 
εξουσίας, ότι η πορεία του Ελληνικού Έθνους ανά τους αιώνες αποτελεί 
ένα μοναδικό ιστορικό φαινόμενο. 

Το Ελληνικό Έθνος, φορέας της Ελληνικής σοφίας και πολιτισμού, 
επέζησε στους αιώνες αν και ευρίσκεται στο κρίσιμο αυτό σταυροδρό-
μι όπου διασταυρώθηκαν και συγκρούστηκαν αμέτρητοι επιδρομείς, και 
άντεξε επί αιώνες το βάρος τριών αυτοκρατοριών (ρωμαϊκή, βυζαντινή, 
οθωμανική). Οι δύο πρώτες αφομοιώθηκαν και υποτάχθηκαν στον ελλη-
νικό πολιτισμό, από την τελευταία, την πλέον βάρβαρη, κατόρθωσε να 
επιζήσει ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Όμως το Ελληνικό Έθνος δεν επεβίωσε απλώς στη διαδρομή των αι-
ώνων. Η Ελλάδα είναι αυτός ούτος ο δυτικός πολιτισμός. Είναι το αιώνιο 
φως που φώτισε το δρόμο της ανθρωπότητος προς την πνευματική της 
ολοκλήρωση. Ο δυτικός πολιτισμός, οφείλει στην Ελλάδα την ύπαρξή 
του. Το ελληνικό πνεύμα και πολιτισμός, η ελληνική σκέψη και σοφία, 
χάραξε τη λεωφόρο πάνω στην οποία βαδίζει η ιστορία της δύσης.

Η παγκοσμιότητα και η μεγαλοσύνη του ελληνικού πνεύματος εκφρά-
ζεται και διατρανώνεται φυσικά και από τους Έλληνες της διασποράς, 
που σήμερα ζουν και μεγαλουργούν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, 
κυριαρχώντας σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης σκέψης και δραστη-
ριότητας: οικονομία, επιστήμη, πολιτική. Έλληνες επιχειρηματίες (ναυτι-
λία) ελέγχουν τη διεθνή επιχειρηματική δράση. Έλληνες επιστήμονες με-
γαλουργούν στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου (Ηarvard). Έλληνες 
πολιτικοί είναι απαραίτητοι στα ύπατα αξιώματα ξένων κρατών (ΗΠΑ), 
αποδεικνύοντας έτσι το μεγαλείο της φυλής μας.

Επί πλέον πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
των απανταχού της γης Ελλήνων είναι ότι αυτοί βιώνουν την Ελληνική 
συνείδηση περισσότερο Έλληνες απ’ αυτούς του ελλαδικού χώρου.

Αυτό αποδεικνύεται με τη στάση τους όχι μόνον στα μεγάλα εθνικά 
μας θέματα, αλλά και στην καθημερινή τους συμπεριφορά. Συμμετέχουν 
αποφασιστικά στη λύση των μεγάλων εθνικών μας προβλημάτων. Διορ-
γανώνουν και συμμετέχουν σε συλλαλητήρια για το θέμα της Μακεδονί-
ας με θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Το ελληνικό λόμπι βοηθά επίσης 
σημαντικά στην προώθηση των θεμάτων αυτών. Οι Έλληνες αθλητές της 
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διασποράς (οι αποκαλούμενοι από τους Ελλαδίτες «Αλβανοί», «Ρωσσο-
πόντιοι» κλπ.), αγωνίζονται, θυσιάζονται για την ελληνική σημαία. (*)

Η παγκοσμιότητα του Ελληνικού πνεύματος και η πολυσχιδής δράση 
και παρουσία των Ελλήνων σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, είναι 
φυσικό ότι μπορεί να εξοπλίσει τη χώρα μας με τεράστια δύναμη. Όμως η 
δύναμη αυτή του ελληνισμού της διασποράς και ο καταλυτικός ρόλος που 
μπορεί να παίζει στη λύση των προβλημάτων μας αλλά και στην ενίσχυση 
της θέσης μας στο διεθνές πολιτικό στερέωμα, δυστυχώς δεν έχει αξιοποι-
ηθεί μέχρι τώρα.

Δεν έχει γίνει αντιληπτό από την πολιτική μας εκπροσώπηση ότι ο Ελ-
ληνισμός δεν είναι μια απλή γεωγραφική έκφραση που περιορίζεται στη 
μιζέρια της Ελλαδικής επικράτειας. Αποτελεί μια παγκόσμια, πολυπληθή 
και παντοδύναμη οντότητα που περιλαμβάνει και ενσαρκώνει τις αιώνιες 
και ακατάλυτες έννοιες και σύμβολα του πολιτισμού της αρχαίας Ελληνι-
κής σοφίας και σκέψης.

Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει την τεράστια δύναμη που διαθέτει 
παγκοσμίως ο Ελληνισμός της διασποράς. Τη στιγμή που η ψυχή των 
Ελλήνων σε κάθε γωνιά της γης είναι γεμάτη Ελλάδα, και ο νους τους 
στραμμένος σε τούτο το χώρο, δεν θα ήταν δύσκολο να συνεγείρουμε τις 
ψυχές των απανταχού της γης Ελλήνων, να ενώσουμε τη φωνή τους, τη 
δύναμή τους, ώστε η Ελλάδα ως παγκόσμια εθνική οντότης να αποκτήσει 
ανάλογη δύναμη και επιρροή στο διεθνές πολιτικό στερέωμα και ο Ελλη-
νισμός να κατακτήσει τη θέση που του ανήκει. 

Η πρωτοβουλία και η ευθύνη για την τεραστίας σημασίας αυτή κίνη-
ση ανήκει φυσικά στο Ελληνικό Κράτος. Όμως η σημερινή Κυβέρνηση 
κατήργησε ακόμη και αυτό το ωχρό και άτολμο Υπουργείο Αποδήμου 
Ελληνισμού!

Πρέπει όμως κάποτε να ορθοφρονήσουμε. Και τη στιγμή που τα σύ-
νορά μας τα περιζώνουν ορατές απειλές (μουσουλμανικά τόξα κλπ), και 
τα μειονοτικά προβλήματα αποτελούν τη βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια 
της επικρατείας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να ζητήσουμε ερείσματα 
στους Έλληνες αδελφούς μας. (Φυσικά δεν είμαστε έθνος ανάδελφον).

Ο Ελληνικός πολιτισμός, η μεγαλοσύνη της Ελληνικής ψυχής, το Ελλη-

*   Ενώ οι «δικοί» μας πανεπιστημιακοί καθηγητές τη χαρακτηρίζουν σαν «ένα πανί που το 
έρραψε κάποια ράφτρα». Τα λόγια του «καθηγητή» αντανακλούν το επίπεδο των αξιών και 
το «μεγαλείο» του νεοέλληνα, για το οποίο φυσικά είναι υπεύθυνοι τόσο η πολιτική μας 
ηγεσία, όσο και η πνευματική, κυρίως η πολιτική, η οποία ως φορέας εξουσίας μέσω της 
παιδείας και της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής χαράσσει τον δρόμο του έθνους και 
διαπλάθει τα ήθη του.
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νικό δαιμόνιο, μπορούν ν’ αποτελέσουν τη συνεκτική ουσία που θα συνε-
νώσει τους απανταχού της γης Ελλήνων σε μια γιγάντια συσπείρωση του 
Ελληνικού Έθνους που θα συγκεντρώνει μια τεράστια δύναμη πολιτική, 
οικονομική, πολιτιστική. Η πρωτοβουλία όμως μιας τέτοιας προσπάθειας 
ανήκει στην Ελληνική κυβέρνηση.

Πρέπει να θεσμοθετηθεί «Υ(περυ)πουργείο Ελληνισμού» που θα λει-
τουργεί σε άμεση συνεργασία με την Κύπρο, το μοναδικό κράτος που ανή-
κει στο Ελληνικό Έθνος. Αποστολή και στόχος του θα είναι να συνεγείρει, 
να ενημερώσει, να συντονίσει τη δύναμη, πολιτική, οικονομική, πολιτι-
στική, πνευματική, των απανταχού της γης Ελλήνων. Το Υπουργείο αυτό 
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθν. Αμύνης, Παιδείας, Πο-
λιτισμού, μπορεί ν’ ασκεί τις εξής βασικές δραστηριότητες μακροχρονίου 
πνοής στους τομείς:

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Μία από τις βασικές λειτουργίες του Υπουρ-
γείου Ελληνισμού θα πρέπει να είναι η διδασκαλία και διάδοση της ελλη-
νικής γλώσσας και παιδείας στους ελληνόπαιδες του εξωτερικού, η ίδρυση 
ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό. Οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει 
να διατηρήσουν την ελληνική τους συνείδηση, αλλά και να τη μεταλαμπα-
δεύσουν στους απογόνους τους. Η σημερινή γενιά των Ελληνοπαίδων του 
εξωτερικού έχει απομακρυνθεί χρονικά από τους γηγενείς Έλληνες προγό-
νους τους και τα μηνύματα της Ελληνικής τους κληρονομιάς εξασθενούν. 
Πρέπει να κρατήσουμε μέσα τους άσβεστη τη φλόγα της αγάπης τους για 
την Ελλάδα και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της παιδείας και ενημέρωσής 
τους για τον Ελληνικό πολιτισμό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Θα ήταν απαραίτητη η εκτενής και συνεχής ενημέρωση 
των Ελλήνων του εξωτερικού για τα εθνικά μας θέματα, ώστε το ελληνικό 
λόμπυ να είναι σε θέση να υποστηρίζει τις θέσεις μας. Αυτό προϋποθέτει 
την αδιάλειπτη παρουσία των Ελλήνων αξιωματούχων στο εξωτερικό με 
σκοπό την ενημέρωση των Ελλήνων αδελφών για τα εθνικά μας θέματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ίδρυση Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών του 
εξωτερικού με σκοπό τη μεταξύ τους οικονομική συνεργασία και την ανά-
πτυξη ενός διεθνούς δικτύου οικονομικής επικοινωνίας και συναλλαγών, 
θα διευκόλυνε καταλυτικά τη σύσφιξη των σχέσεων των Ελλήνων της δι-
ασποράς. Θα βοηθούσε επίσης και τη χρονίως πάσχουσα οικονομία μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τη συμ-
μετοχή των Ελλήνων της διασποράς (καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδη-
λώσεις). Τα παραπάνω συντελούν στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 
Ελλήνων, την τόνωση της ελληνικής συνείδησης και στην καλλιέργεια αι-
σθήματος ενότητας και ομοψυχίας, το αίσθημα του Πανελληνισμού.
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Είναι προφανές ότι οι παραπάνω προσπάθειες και δραστηριότητες, η 
όλη κινητοποίηση των Ελλήνων σε όλο τον πλανήτη δεν είναι εύκολη 
υπόθεση.

Χρειάζεται ένα ισχυρό διοικητικό όργανο ηυξημένου κύρους και ευρεί-
ας αποδοχής. Θα μπορεί να είναι ένα Διεθνές Κοινοβούλιο (ή Συμβούλιο) 
Ελληνισμού το οποίο θα εκλέγεται από το Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνι-
σμού. Το παραπάνω θα είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο το οποίο θα 
συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. κάθε 4 χρόνια και θα 
εκπροσωπούνται σ’ αυτό όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της υφηλίου. 
Οι σύνεδροι στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνισμού θα εκλέγονται από τις 
κατά τόπους οργανώσεις των Ελλήνων της διασποράς.

Οι διάφορες διάσπαρτες οργανώσεις του Ελληνισμού ανά τον κόσμο 
πρέπει με την πρωτοβουλία της Ελληνικής κυβέρνησης να οργανωθούν 
κάτω από τον ενιαίο παγκόσμιο αυτό φορέα, ώστε αυτός να αποτελέσει 
τη μοναδική ενιαία και σθεναρή εκπροσώπηση του Ελληνισμού, αλλά και 
τον πολιορκητικό κριό για την κατάκτηση των πολιτικών στόχων του Ελ-
ληνικού Έθνους. Εννοείται ότι το Διεθνές Συμβούλιο Ελληνισμού θα τελεί 
σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Ελληνισμού.

Μια τεράστια προσπάθεια σαν αυτή, που προϋποθέτει κινητοποίηση, 
οργάνωση και συντονισμό πολλαπλών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, 
προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία, ο ενθουσιασμός και η συμμε-
τοχή των Ελλήνων αδελφών, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι αρκετά δύ-
σκολη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποτε ν’ αρχίσουμε. Υπό τις 
παρούσες περιστάσεις, τώρα ίσως είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 22 Οκτωβρίου 1997



[ 35 ]

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΓΝΩΜΗ» ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

1.  Κύριε Κωστόπουλε, η Ελλάδα διανύει ήδη επτά χρόνια μέσα σε μία 
οικονομική κρίση χωρίς να έχει διαφανεί ακόμα η έξοδος από το τού-
νελ. Τι φταίει κατά την άποψή σας γι’ αυτή την ατέρμονη περιστροφή 
εντός των μνημονίων χωρίς αποτέλεσμα; Είναι λανθασμένη η συντα-
γή ή ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές ηγεσίες την ερμηνεύουν και 
την εφαρμόζουν;

– Η χώρα μας διέρχεται τη χειρότερη δοκιμασία της μεταπολεμικής πε-
ριόδου και η εφιαλτική αυτή κατάσταση, είναι φυσικά απότοκος της 
πολιτισμικής κρίσης και συνακόλουθα των λανθασμένων χειρισμών εκ 
μέρους της πολιτείας. Η κρίση αντιμετωπίστηκε με όρους διχαστικής 
και μηδενιστικής πρακτικής, με ακατάσχετη, ασαφή και παρελκυστική 
ρητορεία, με αποτέλεσμα να μη διαμορφωθεί ένα εθνικό σχέδιο εξόδου 
από αυτή, πράγμα που θα αποτελούσε ισχυρότατο διαπραγματευτικό 
όπλο προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής πολιτικής απέναντι στην 
τιμωρητική και καταστροφική πρόταση των δανειστών.

Η πολιτική ηγεσία εφήρμοσε λάθος μια λανθασμένη συνταγή και 
υπέκυψε αμαχητί στη βαναυσότητα των εκβιαστικών διλημμάτων της 
τρόικας, σύρθηκε πίσω από τα καταστροφικά, ισοπεδωτικά και ταπει-
νωτικά μέτρα, τα οποία εκτός των άλλων, ευρίσκονται σε αναντιστοιχία 
ακόμη και με τη βασική αρχή της οικονομίας κατά την οποία, ανάπτυξη 
δεν μπορεί να υπάρξει υπό συνθήκες λιτότητας. Έτσι η χώρα εισήλθε 
σε ένα φαύλο κύκλο μνημονίων με καταστροφικούς όρους, με αντια-
ναπτυξιακή συνταγή και εισπρακτικούς στόχους και μόνον.

Η κρίση επίσης δεν αντιμετωπίσθηκε με όρους χειρισμού ευρωπαϊκής 
πολιτικής τη στιγμή που υπήρχε ευρωπαϊκή κρίση και υπήρχαν περιθώ-
ρια δυναμικών διαπραγματεύσεων με τους εταίρους.

Ένας επιπρόσθετος λόγος είναι ότι το πολιτικό προσωπικό που εκλή-
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θη να διαχειρισθεί τη σοβαρότερη μεταπολεμική κρίση, επέπρωτο να 
είναι το χειρότερο των τελευταίων χρόνων, σε όλο του το φάσμα. Κατά 
συνέπεια και η συνταγή και ο τρόπος εφαρμογής της είναι λανθασμένα.

2.  Είστε από τους ανθρώπους που εδώ και πολλά χρόνια, παρατηρώντας 
πολιτικά και κοινωνικά συμπτώματα, σημάνατε το «καμπανάκι κιν-
δύνου» για τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, στηλιτεύσατε το πελατειακό 
κράτος και τον κομματικό εκμαυλισμό, ενώ αρκετές φορές αναφερ-
θήκατε στο έλλειμμα ποιοτικής παιδείας και ενός σύγχρονου εθνικού 
οράματος, ως δομικές αιτίες μίας εθνικής κατρακύλας που θα μας φέ-
ρει προ δύσκολων χρόνων. Τα δύσκολα χρόνια ήρθαν. Βλέπετε να έχει 
αλλάξει κάτι από όσα έχετε επισημάνει, ώστε να ελπίζουμε σε μία νέα 
ανοδική πορεία;

– Από πολύ νωρίς, από την αρχή της πολιτισμικής κρίσης που εξελίχθηκε 
σε οικονομική, με διάφορα δημοσιεύματα και ομιλίες, είχα επισημάνει 
τους κινδύνους και είχα προτείνει λύσεις. Σε ένα μάλιστα εξ αυτών, τον 
Απρίλιο του 1980, είχα καταγράψει τα προβλήματα, ιδιαίτερα στο χώρο 
της Παιδείας, με τις παρακάτω επισημάνσεις: 

 «Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του 
έθνους μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο 
βαδίζει η ιστορία μας. Και όμως τον τελευταίο καιρό και οι τρεις βαθμίδες 
της γνωρίζουν μία χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση. Και στο χώρο αυτό, 
η αναζήτηση των ενόχων δεν είναι καθόλου δύσκολη. Η παιδεία και η 
εκπαίδευση αλώθηκαν, από την πολιτική και τα κόμματα. Η πολιτική αντι-
παράθεση δεν παραβίασε μόνο το πανεπιστημιακό άσυλο της ανώτατης 
παιδείας, αλλά βίασε ακόμη και την αγνότητα στο χώρο της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που διαπράχθηκε στο 
χώρο της παιδείας, είναι αυτό της εισβολής των κομμάτων στα σχολεία.»

Οι επισημάνσεις αυτές, ήταν δυστυχώς προφητικές και παραμένουν 
επίκαιρες ακόμη και σήμερα και η νέα πορεία φαίνεται να αργεί, αφού 
δεν είμαστε ακόμη ούτε στην αρχή.

Σε πολλές νεότερες δημοσιεύσεις μου στον Τύπο, είχα επισημάνει τα 
σοβαρά προβλήματα της χώρας σχετικά με τη βαθειά κρίση αξιών που 
υπονομεύουν το μέλλον του Έθνους μας. Είχα επισημάνει μεταξύ άλλων 
ότι το αξιακό σύστημα της κοινωνίας έχει υποβαθμιστεί, διότι δεν υπο-
στηρίχτηκε από το σύστημα της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας του 
τόπου, δηλαδή την παιδεία και τη στάση των πνευματικών ταγών της 
χώρας μας.



[ 37 ]

πορεια εθνικης ευθυνης

Είχα επισημάνει ότι η κοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από 
τον ατομοκεντρισμό και την επιδίωξη του εύκολου κέρδους, πράγμα 
που οδήγησαν στην κατάρρευση των αξιών και των αρχών του δημόσιου 
συμφέροντος, της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. 

Η κοινωνία ισοπεδώθηκε προς τα κάτω. Νομιμοποιήθηκε ο κανόνας 
της ήσσονος προσπάθειας και της ευκαιριακής επιτυχίας. Αποτέλεσμα η 
αποσάθρωση των σχέσεων του πολίτη με την πολιτεία και η χαλάρωση 
της κοινωνικής συνοχής.

Αυτά οδήγησαν στη συναλλαγή του πολίτη με την εξουσία και μέσω 
αυτής στην εμπορευματοποίηση της εξουσίας και τη διασπάθιση του δη-
μοσίου χρήματος. Έτσι αναπτύσσεται η κομματοκρατία, η οποία διαπλέ-
κεται με το Κράτος. Δηλαδή αναπτύσσεται η αλυσίδα συναλλαγή του 
πολίτη με τα κόμματα, τα κόμματα με το κράτος, και αυτά με τη σειρά 
τους οδήγησαν στη χαλάρωση των θεσμών και την άλωση της κρατικής 
εξουσίας. 

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση του δημόσιου τομέα 
της οικονομίας, και την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος και συ-
νακόλουθα στην επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών, και τελι-
κά φτάσαμε στη σημερινή κατάρρευση της οικονομίας.

Έτσι, φτάσαμε να περιφέρουμε τον δίσκο της επαιτείας ανά τον κό-
σμο και όπως μας λέει ο εθνικό μας ποιητής, «δεν είναι εύκολες οι θύρες 
όταν η χρεία τις κρουταλεί».

Η υποβάθμιση του πολιτικού πολιτισμού και η κατάπτωση των ηθι-
κών αξιών, ανέδειξε τη μετριότητα στη θέση της αξιοκρατίας. Η αξιο-
κρατία που γεννήθηκε στη χώρα μας δεν κατοικεί πια εδώ.

Η πολυπόθητη ανοδική πορεία λοιπόν, αργεί να έρθει, για τι ακόμη 
βρισκόμαστε στην κατηφορική.

3.  Μπορείτε, εν συντομία να μας περιγράψετε τον «Oδικό χάρτη» εξόδου 
από την κρίση, κατά την άποψή σας;

– Ο οδικός χάρτης είναι πολύ μακρύς, αφού τα προβλήματα σε οικονομι-
κό και πολιτισμικό επίπεδο είναι πολύ μεγάλα. Η έξοδος από την κρίση 
είναι έργο τιτάνιο, αφού κρίνεται το μέλλον της πολιτειακής υπόστασης 
του ελληνισμού. Πρώτα απ ΄ όλα, η χώρα μας χρειάζεται επειγόντως ένα 
θαρραλέο σχέδιο πολιτισμικής, διοικητικής και οικονομικής ανόρθωσης. 
Ένα εθνικό μακρόπνοο πρόγραμμα για την έξοδο της χώρας από την 
παρακμή και την ένταξή της στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. 
Ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό συμβόλαιο, απαλλαγμένο από τα στε-
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ρεότυπα του παρελθόντος, με συγκεκριμένες ιδέες και ορατούς στόχους.
Απαιτείται η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι 

αποτελεσματική και να χτυπηθεί επί τέλους η διαφθορά. Πρέπει να δο-
θεί έμφαση στην αξιοκρατία και στην επιβράβευση της προσπάθειας. 
Πρέπει να αλλάξει το σύστημα της παιδείας, με στόχο την ανάδειξη της 
ελληνικής παιδείας και της εθνικής μας ετερότητας.

Να θεσμοθετηθεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των επενδύσεων και της οικονομίας εν γένει. Να καταρ-
γηθεί το πελατειακό κράτος, ώστε να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει 
επί τέλους να αντικατασταθεί το μοντέλο της κρατικοδίαιτης οικονομίας.

Πρέπει να ψηφισθεί καινούργιο Σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να καταργηθεί το υπάρχον, που πρε-
σβεύει την απόλυτη πρωθυπουργική μοναρχία, που εκμαυλίζει τους πολι-
τικούς προς την ανομία και τους καθιστά δικαστές των δικών τους αδικη-
μάτων, αθωώνοντας τις κακουργηματικές πράξεις τους όπως το άρθρο 86 
του Συντάγματος.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να πνεύσει άνεμος επαναστατικής αλλαγής σε 
όλες τις λειτουργίες της πολιτείας που θα κατεδαφίσει ότι σάπιο και αμαρ-
τωλό έχει χτιστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Όλα αυτά περιγράφονται στο βιβλίο μου με τον τίτλο «Η ανατομία της 
εθνικής μας παρακμής» που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

4.  Αυτή η πορεία εξόδου από την κρίση δεν απαιτεί μία πλατιά πολιτική 
συναίνεση; Εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει;

– Το πολιτικό μας προσωπικό, ακόμη και τώρα, στις κρίσιμες αυτές ώρες, 
φαίνεται να παραμένει εγκλωβισμένο στο σύνδρομο του λαϊκισμού και 
της μικροπολιτικής. Το πολιτικό κόστος να υπερτερεί του δημόσιου συμ-
φέροντος.

 Αφού η λύση δεν έρχεται από το πολιτικό μας προσωπικό, θεωρούμε 
ότι πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός για την κινητοποίηση της αξιο-
ποίησης του εθνικού μας κεφαλαίου εκείνου που δεν έχει αναλωθεί μέχρι 
τώρα: Που είναι οι κορυφαίες προσωπικότητες που έχουν καταξιωθεί στον 
επιστημονικό, επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο. Με τη σοφία, τη γνώ-
ση και το κύρος, τους, μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη έξοδο 
της χώρας μας από τη σημερινή κρίση και την παρακμή που καταδυνα-
στεύει τη χώρα μας τα τελευταία σαράντα χρόνια. 

Προ καιρού, με δική μου πρωτοβουλία, ως προέδρου του Συνδέσμου 
των Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, είχε συγκροτηθεί επιτροπή, απο-
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τελούμενη από σημαντικές προσωπικότητες της χώρας μας, όπου επικε-
φαλής εξελέγη ο διακεκριμένος Έλληνας ο επίτιμος αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων κ. Παναγιώτης Γεννηματάς, προκει-
μένου να προβούμε στην εκπόνηση μελέτης – πρότασης για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση με απώτερο στόχο τη μετεξέλιξή της σε πολιτικό 
σχηματισμό. Όμως λόγω της ρευστότητας της πολιτικής κατάστασης, η 
κίνηση αυτή ανέστειλε τη δραστηριότητά της, αλλά παραμένει πάντα με 
τα όπλα παρά πόδας.

5.  Ως οικονομολόγος, αλλά και ως ιδρυτής και πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (ΣΕΟΔΙ), βρίσκεστε σε διαρκή επα-
φή με στελέχη πολλών σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας. Ποια είναι 
η άποψή σας για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τις δυνατό-
τητές της; Μπορεί, πράγματι, η ελληνική επιχειρηματικότητα να δημι-
ουργήσει μία νέα «οικονομική άνοιξη»;

– Για να ευδοκιμήσει η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, εννοείται ότι 
πρέπει να συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, που συμπυκνώνεται 
στη λέξη οικονομικό περιβάλλον και αυτό είναι η πολιτική σταθερότητα, 
σταθερό φορολογικό καθεστώς, χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, πάτα-
ξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, συμπαράσταση της πολιτείας 
προς τον επιχειρηματία, κλπ. Όμως η οικονομική κρίση, που είναι από-
τοκος των τραγικών κυβερνητικών επιλογών, έχει καταβαραθρώσει την 
ιδιωτική μας οικονομία. Και ενώ, ύστερα από 8 χρόνια ύφεσης θα έπρεπε 
να προσδοκούσαμε σε κάποια οικονομική άνοιξη, δυστυχώς ακόμη ευρι-
σκόμεθα σε βαρύ χειμώνα, χωρίς να γνωρίζουμε ….πότε θα κάνει ξαστε-
ριά και οι Ελληνικές επιχειρήσεις παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς προς 
τριτοκοσμικές χώρες !

6.  Πολύς ο λόγος τα τελευταία χρόνια για την ανάγκη επενδύσεων στην 
Ελλάδα. Πιστεύετε ότι μπορεί να συντρέξουν οι συνθήκες για μεταφορά 
ξένων κεφαλαίων στη χώρα ή μήπως πρόκειται για μία ουτοπία και θα 
έπρεπε να στρέψουμε την προσοχή μας στην ενίσχυση της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας; 

– Είναι αλήθεια ότι η μόνη διέξοδος από την οικονομική κρίση είναι η 
οικονομική ανάπτυξη που σημαίνει επενδύσεις. Οι επενδύσεις, κυρίως 
ξένων κεφαλαίων προϋποθέτουν εκτός των συνθηκών που ανέφερα προ-
ηγουμένως και ισχυρά επενδυτικά κίνητρα, δηλαδή χαμηλή φορολογία, 
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επιδοτήσεις επί των επενδυτικών σχεδίων, και κυρίως έλλειψη της αβεβαι-
ότητας και κατάργηση της γραφειοκρατίας. 

Αυτά όμως απουσιάζουν από το χάρτη της κυβερνητικής πολιτικής. Ο 
πολυσυζητημένος νέος επενδυτικός νόμος, που άργησε να ψηφισθεί, θυμί-
ζει τη ρήση, «ώδινεν όρος και έτεκεν μύν», αφού δεν προσφέρει ουσιαστι-
κά κίνητρα στους επενδυτές.

Η Πάτρα
1.  Είστε Πατρινός, όμως εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείστε στην 

Αθήνα. Ήταν επιλογή σας ή αποτέλεσμα ανάγκης;

– Η επιλογή της Αθήνας ως τόπος διαμονής ήταν αποτέλεσμα επαγγελμα-
τικής ανάγκης, αφού η Πάτρα δυστυχώς δεν προσφέρει ευκαιρίες για το 
επάγγελμά μου. Παρά το γεγονός ότι η Αθήνα μου προσέφερε επαγγελ-
ματική καταξίωση, αλλά και τίτλους και περγαμηνές, όμως τα στοιχεία 
αυτά θα έλεγα ότι ουδόλως με εκφράζουν. Για μένα τίτλος τιμής είναι η 
καταγωγή μου, είναι οι πατρογονικές μου εστίες, είναι τα αδέλφια μου, 
είναι το κοινωνικό μου περιβάλλον, είναι οι φίλοι μου, και όλα αυτά μαζί 
είναι η Πάτρα.

2.  Τι σημαίνει σήμερα «Πάτρα» για εσάς και ποιες είναι οι σχέσεις που 
διατηρείτε με την πόλη;

– Γεννήθηκα στις Πόρτες, αλλά η πόλη της ζωής μου είναι η Πάτρα, αφού 
η Πάτρα ήταν το περιβάλλον εκείνο που διαμόρφωσε την προσωπικότητά 
μου, δηλαδή ήταν η κουλτούρα της, το Τρίτο Γυμνάσιο στο οποίο φοίτη-
σα, ο κόσμος της, ο πολιτισμός της, η ιστορία της. Στη σκέψη και στην 
καρδιά μου έχουν καταχωρηθεί ανεξίτηλα, το άρωμα των λουλουδιών της, 
ο ήχος του ραδιοφώνου της Κυριακής που έλουζε με μουσικές πανδαισίες 
τις γειτονιές της, οι χαρούμενες φωνές στο διάλειμμα του Τρίτου Γυμνα-
σίου, το ηλιοβασίλεμα στα νερά του Πατραϊκού, οι περίπατοι στις μυρο-
βόλες γειτονιές της, η μοναδική ομορφιά της. Όλα αυτά αποτελούν μέρος 
της ζωής μου, και συντηρούν τις ωραιότερες αναμνήσεις μου.

Η Πάτρα παραμένει πάντα η Ιθάκη μου και ονειρεύομαι να περπατήσω 
και πάλι στις ίδιες γειτονιές, να ξαναγευθώ το άρωμά της, να ξαναζήσω τις 
ίδιες στιγμές.

 Επισκέπτομαι συχνά την Πάτρα γιατί αισθάνομαι ότι εκεί αναβαπτίζο-
μαι στις πηγές μου, εκεί ξαναβρίσκω την ταυτότητά μου, που γαλουχήθηκε 
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με τα νάματα του πολιτισμού της πόλης αυτής, της αξιοπρέπειας και των 
ηθικών αξιών της. Επισκέπτομαι καθημερινά τις ιστοσελίδες της Πάτρας 
και έτσι αισθάνομαι ότι ζω τον παλμό της, ότι σύμφωνα με την ομηρική 
ρήση, ατενίζω τον «καπνόν ανωθρώσκωντα» της αγαπημένης μου πόλης.

 Οι δεσμοί μου με την Πάτρα ενδυναμώνονται επίσης, με τη συμμετοχή 
μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου των «Εν Αθή-
ναις Πατρινών», οι δράσεις του οποίου διατηρούν συχνές τις επαφές μας 
με τη πόλη μας και κρατούν ζωντανές τις εικόνες της.

3.  Θέλετε να μου πείτε μία ανάμνηση από την Πάτρα του χθες, που κρατή-
σατε για πάντα στη μνήμη και την καρδιά σας;

– Στη μνήμη και στην καρδιά μου παραμένουν ανεξίτηλες όλες οι στιγμές 
που έζησα εκεί και είναι πολλά τα περιστατικά που παρέμειναν ζωντα-
νά. Ένα από αυτά σχετίζεται με τον καθηγητή μου τον αείμνηστο Ανδρέα 
Αντωνόπουλο, ο οποίος στη διαδικασία της βαθμολόγησης της τάξης, 
αναφερόμενος σε μένα είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εσύ Κωστόπουλε 
βαδίζεις θετικά και σε συμβουλεύω να συνεχίσεις έτσι. Εκτός από καλός 
μαθητής, ο Κωστόπουλος διακρίνεται και για το ήθος του, είναι πάντα σο-
βαρός, αξιοπρεπής και παρουσιάζει μια ασυνήθη ωριμότητα για την ηλικία 
του. Για αυτό, από σήμερα ορίζω τον Κωστόπουλο επιμελητή της τάξης». Τα 
λόγια αυτά του εξαίρετου αυτού καθηγητή, αποτελούν παρακαταθήκη για 
τη μετέπειτα πορεία μου, αφού πάντα με ακολουθούν και με προτρέπουν 
να είμαι συνεπής με τα λόγια του καθηγητή μου και με δίδαξαν ότι οι ηθι-
κές αξίες ουδέποτε εκπίπτουν.

4.  Μάλλον γνωρίζετε καλά το οικονομικό τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει 
και η Πάτρα, και μάλιστα αρκετά χρόνια πριν την οικονομική κρίση, 
κυρίως λόγω της αποβιομηχάνισης και της απώλειας του εξωστρεφούς 
εμπορικού χαρακτήρα της πόλης. Σε ποιόν ή σε ποιους τομείς νομίζετε 
πως πρέπει να στρέψει την προσοχή της η Πάτρα για να ανακάμψει, 
οικονομικά και κοινωνικά;

– Η Πάτρα πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, που 
είναι η γεωγραφική της θέση, είναι η πύλη της Ελλάδος προς τη δύση 
από ξηρά και θάλασσα, αλλά και τα τοπικά εδαφικά της πλεονεκτήμα-
τα, αφού τα κλιματολογικά και εδαφικά της χαρακτηριστικά ευνοούν την 
καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Οι αρχαιολογικοί 
της θησαυροί, αλλά και τα σημαντικά της αξιοθέατα, προσφέρουν, δυνα-
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τότητες σημαντικής τουριστικής ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο της πόλης 
μας, με την πρωτοποριακή τεχνολογία του και το αξιόλογο επιστημονικό 
του δυναμικό, προσφέρουν μοναδικές προϋποθέσεις ανάπτυξης υψηλής 
τεχνολογίας. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν την κρατική στήριξη, η οποία 
δυστυχώς απουσιάζει. Γι αυτό, οι τοπικοί παράγοντες, θεσμικοί και ιδιωτι-
κοί, πρέπει να κινητοποιηθούν σε μια κοινή προσπάθεια αξιοποίησης των 
πλεονεκτημάτων του νομού Αχαΐας. 

Με δική μου πρωτοβουλία προ ολίγων ετών, είχε συγκροτηθεί επιτρο-
πή, αποτελούμενη από σημαντικές προσωπικότητες της πόλης μας στο 
χώρο της οικονομικής επιστήμης, με σκοπό την ανάπτυξη μελέτης για την 
οικονομικά ανάπτυξη του νομού Αχαΐας. Δυστυχώς όμως, ένα από τα βα-
σικά μέλη της επιτροπής, απεβίωσε και η προσπάθεια αυτή έπαυσε τις 
εργασίες της. Όμως, στόχος μας είναι η ανασυγκρότηση της επιτροπής και 
η συνέχιση της προσπάθειας αυτής. 

 
Συνέντευξη στην εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» της Πάτρας, Ιανουάριος 2017
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ΟΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΕξΟΔΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο σημερινό Συνέδριο με θέμα 
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
που διοργανώνεται με την πρωτοβουλία του Συνδέσμου των Ελλήνων Οι-
κονομικών Διευθυντών. 

Το συνέδριο αυτό, δεν έχει ως στόχο την επανάληψη θεωρητικών από-
ψεων και συνταγών της οικονομικής πραγματικότητας της χώρας.

Έχει ως στόχο τη διατύπωση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτά-
σεων εξυγίανσης οικονομίας μας, αλλά και τον προσδιορισμό του αντί-
στοιχου θεσμικού πλαισίου.

Όπως είναι γνωστό η ελληνική επιχείρηση και οι απασχολούμενοι στον 
ιδιωτικό τομέα είναι αυτοί που επλήγησαν από τον Αρμαγεδδώνα της οι-
κονομικής κρίσης ενώ οι ιερές αγελάδες του δημόσιου τομέα δηλαδή η το 
ποιμνιοστάσιο της κομματικής πελατείας παρέμειναν αλώβητο.

Σήμερα παρά ποτέ, το αίτημα όλων των Ελλήνων είναι η έξοδος από 
την κρίση που σοβεί για έξι τώρα χρόνια και έχει εξαφανίσει κυριολεκτικά 
κάθε ικμάδα της ελληνικής κοινωνίας, έχει βυθίσει στην ανεργία ενάμισι 
εκατομμύριο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, έχει καταστρέψει πάνω 
από διακόσιες πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις και άγνωστος αριθμός Ελ-
λήνων πολιτών, μη αντέχοντας την εξαθλίωση, αποφάσισε να μετοικήσει 
στας αωνίους μονάς.

Η έξοδος λοιπόν από την κρίση είναι η μόνη και επιτακτική η λύση 
αφού πλέον έχει στερέψει η κλεψύδρα της αναμονής και έχουν εξαντληθεί 
οι αντοχές της κοινωνίας.

Στο σημερινό συνέδριο, στο οποίο εισηγητές είναι διακεκριμένες προ-
σωπικότητες στον τομέα τους, θα αναπτυχθούν πρακτικές και εφαρμό-
σιμες προτάσεις και προ πάντων θα διατυπωθούν αλήθειες. Η σημερινή 
κατάσταση δεν αφήνει κανένα περιθώριο αναμονής.
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Εμείς, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών στην αρχή της 
κρίσης είχαμε επισημάνει τους κινδύνους και είχαμε προτείνει λύσεις. Όχι 
βέβαια ότι είχαμε την ελπίδα ότι θα βρίσκαμε ευήκοον ους από την πλευρά 
της πολιτείας, αλλά οφείλαμε τουλάχιστον να ενημερώσουμε την επιχει-
ρηματική κοινότητα για το τι έμελλε να συμβεί στη χώρα μας.

Μεταξύ άλλων σε δημοσιεύσεις μας στον Τύπο, είχαμε πει ότι πρέπει 
να πνεύσει άνεμος επαναστατικής αλλαγής σε όλο το φάσμα της εξουσίας 
και της κοινωνίας,

Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός, να πνεύσει άνεμος επαναστα-
τικής αλλαγής σε όλες τις λειτουργίες της πολιτείας, που θα κατεδαφίσει 
ό,τι σάπιο και αμαρτωλό έχει χτιστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια. Να 
γίνουν άμεσα βαθιές τομές στο σώμα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Αυτά όμως προϋποθέτουν εθνική συνεννόηση, ευρεία πολιτική συναί-
νεση, πορεία προς το λαό, να διατυπωθεί επί τέλους τρόπος συνεννόησης 
μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων της χώρας

Η ανάκαμψη πρέπει να λάβει διαστάσεις παλιγγενεσίας, που θα έχει 
την έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού. Να υπογράφει ένα νέο κοι-
νωνικό συμβόλαιο που θα διαλαμβάνει κράτος και πολίτες.

Σε άλλες δημοσιεύσεις μας αναφέραμε:
Η έξοδος από την κρίση είναι έργο ηράκλειο, αφού κρίνεται το μέλλον 

του πολιτειακής υπόστασης του ελληνισμού. Η χώρα μας χρειάζεται επει-
γόντως ένα θαρραλέο σχέδιο ηθικής, διοικητικής και οικονομικής ανόρ-
θωσης. Χρειάζεται ένα εθνικό μακρόπνοο πρόγραμμα για την έξοδο της 
χώρας από την παρακμή και την ένταξή της στο νέο παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον. Χρειάζεται ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό συμβόλαιο, 
απαλλαγμένο από τα στερεότυπα του παρελθόντος με συγκεκριμένες ιδέες 
και ορατούς στόχους.

Απαιτείται η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι 
αποτελεσματική και να χτυπηθεί επιτέλους η διαφθορά. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην αξιοκρατία και στην επιβράβευση της προσπάθειας. Πρέπει 
να αλλάξει το σύστημα της παιδείας, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής 
παιδείας και της εθνικής μας ετερότητας.

Αυτά λέγαμε και γράφαμε τότε. Αν αυτά λέγαμε τότε σήμερα τι πρέπει 
να κάνουμε;

Κυρίες και Κύριοι,
Η μαγική λέξη της εξόδου από την κρίση είναι οι επενδύσεις. Αυτές 

θα οδηγήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας που με τη σειρά τους 
το οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Η ανάπτυξη προϋποθέτει λεφτά. Κυρίες 
και κύριοι λεφτά υπάρχουν, ναι λεφτά υπάρχουν αλλά όχι στη χώρα μας. 
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πορεια εθνικης ευθυνης

Προϋπόθεση να έρθουν στη χώρα μας πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋ-
ποθέσεις, που επιτακτικά και άμεσα πρέπει να εφαρμοστούν.

Ποιες είναι Αυτές;
Πρώτον, πολιτική σταθερότητα. Εκλογικά συστήματα που οδηγούν 

στην ακυβερνησία δεν βοηθούν.
Αξιοπιστία. Αξιοπιστία σημαίνει τήρηση των δεσμεύσεων που έχει 

αναλάβει η χώρα απέναντι στους δανειστές και ή τήρηση των κανόνων 
διεθνούς δεοντολογίας.

Η τήρηση των κανόνων αυτών θα αναβαθμίσει την αξιολόγηση της χώ-
ρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ώστε να ξεφύγει από τα επίπεδα 
Τατζικιστάν που είναι τώρα.

Σταθερό φορολογικό σύστημα ώστε να είναι γνωστοί οι κανόνες του 
παιχνιδιού στους επενδυτές.

Κατάργηση της γραφειοκρατίας που τροφοδοτεί τη διαφθορά και την 
παραοικονομία.

Αυτά αποτελούν το τρίπτυχο της αθλιότητος της ελληνικής πραγματι-
κότητας, τα συγκοινωνούντα δοχεία της παρακμής που οδήγησαν τη χώρα 
στην οικονομική εξαθλίωση.

Φοροδιαφυγή. Η εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητος των πολιτών 
μοιραία οδηγεί στη φοροδιαφυγή και οι φορολογικοί συντελεστές είναι 
πολύ υψηλοί και μη εφαρμόσιμοι. Όσο αυξάνονται οι φορολογικοί συντε-
λεστές τόσο μειώνεται η φορολογική συνείδηση.

Πρέπει να είμαστε φιλικοί προς την επιχειρηματικότητα. Πρέπει να 
αντιληφθούμε ότι για να αναπτυχθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα 
χρειάζεται αυτό που έχει δαιμονοποιηθεί το είναι το κέρδος. Από το κέρ-
δος να πληρωθούν φόροι να πληρωθούν οι μισθοί του Δημοσίου και ιδιω-
τικό τομέα

Κυρίες και κύριοι για να αναχαιτίσουμε την πορεία προς την κατα-
στροφή και να αποτρέψουμε τη φτωχοποίηση του λαού μας χρειάζονται 
τεράστιες επενδύσεις.

Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να προβούμε σε γενναίες μεταρρυθ-
μίσεις και να προσφέρουμε σημαντικά κίνητρα στους επενδυτές.

Κυρίες και Κύριοι, θα κλείσω με ένα απόσπασμα ενός άλλου δημοσι-
εύματος μου στην αρχή της κρίσης.

Σήμερα ζούμε μια εμπόλεμο κατάσταση, μόνο που ο σύγχρονος πό-
λεμος δεν γίνεται με τα κανόνια, αλλά με τα όπλα της οικονομίας. Τους 
βαρβάρους, δεν θα τους περιμένουμε πλέον στα σύνορα. Αυτοί θα έρχο-
νται πλέον, αθόρυβα και μεθοδικά από τις ατραπούς που έχει χαράξει η 
διεθνοποίηση και το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.
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Αυτό επιτάσσει η μετεξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, στο 
οποίο οι αγορές εμφανίζονται ισχυρότερες από την πολιτική εξουσία των 
κρατών.

Οι βάρβαροι, είναι πλέον στη χώρα μας και απειλούν σοβαρά την εθνι-
κή μας κυριαρχία.

Οι Οικονομικοί Διευθυντές, που ο ρόλος μας είναι η διασφάλιση της 
βιωσιμότητος της Ελληνικής επιχείρησης, δηλαδή της στήριξης της ιδιω-
τικής οικονομίας μας, έχουμε το βαρύ καθήκον της προστασίας της οικο-
νομίας μας. Κατά συνέπειαν έχουν σημαντικό ρόλο στην προάσπιση της 
εθνικής μας κυριαρχίας και της ευημερίας του τόπου μας.

Οι Έλληνες μεγαλουργούν στις δύσκολες περιστάσεις. Αυτό μας δί-
δαξε η ιστορία. Αυτό πρέπει να πράξουμε και τώρα. Τώρα είναι η ώρα να 
λειτουργήσουμε ως Έλληνες.

Ομιλία στο Συνέδριο του ΣΕΟΔΙ, 7-8 Ιουλίου 2016, 
Ξενοδοχείο CARAVEL
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ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ, 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΕΙΝΑΙ 
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλω-
ση η οποία δεν αποτελεί κοσμικό γεγονός αλλά έχει καθιερωθεί πλέον σε 
ένα βήμα όπου σημαντικές προσωπικότητες της χώρας μας τοποθετούνται 
επί των θεμάτων της οικονομικής επικαιρότητας.

Η ανατολή του καινούριου χρόνου συμπίπτει για την οικονομία μας 
και την ελληνική επιχείρηση, την οποία εμείς υπηρετούμε, με την αλλαγή 
της πολιτικής μας εκπροσώπησης, που είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων 
εκλογών. Τις εκλογές, που δεν ήθελε ο ελληνικός λαός, αλλά σύρθηκε στις 
κάλπες με αισθήματα φόβου και εκδίκησης. Κατά συνέπεια η σημερινή 
πολιτική εκπροσώπηση της χώρας θα λέγαμε ότι είναι τέκνο του φόβου 
και της οργής, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Εκεί που υπήρχε η πεποίθηση ότι η οικονομία έδειχνε να εμφανίζει 
σημάδια απογείωσης από το βαθύ τέλμα της ύφεσης, τώρα ανακατεύουμε 
από την αρχή την τράπουλα της σισύφειας προσπάθειας εξόδου από την 
κρίση, με αβέβαιο έως επικίνδυνο αποτέλεσμα. Τώρα η χώρα μας πορεύ-
εται πλέον σε αχαρτογράφητα και επικίνδυνα νερά και ο Γολγοθάς της 
ελληνικής επιχείρησης, ενώ ελπίζαμε ότι βρισκόταν στην αρχή του τέλους, 
υπάρχουν φόβοι ότι ξαναγύρισε στο τέλος της αρχής.

Κυρίες και Κύριοι, 
Οι στιγμές που ζούμε αυτές τις ημέρες είναι ιστορικές. Η χώρα βαδίζει 

σε τεντωμένο σχοινί και ο κίνδυνος ατυχήματος ελλοχεύει σε κάθε στιγμή. 
Η νεοφώτιστη Κυβέρνηση αρχίζει σκληρές και επικίνδυνες διαπραγμα-
τεύσεις, χωρίς το ισχυρό χαρτί της που θα ήταν το εθνικό σχέδιο δράσης. 
Αντιθέτως ανέτρεψε την προηγούμενη Κυβέρνηση με το επιχείρημα ότι 
θα εφαρμόσει διαφορετικό σχέδιο από την προηγούμενη κυβέρνηση, το 
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οποίο όμως φαίνεται να φυλλορροεί και να προσγειώνεται στον ρεαλισμό.
Έτσι η χώρα μας διαπραγματεύεται, χωρίς πρόγραμμα που να φέρει 

την εθνική υπογραφή, πράγμα που αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική 
μας ικανότητα.

Πέραν όλων αυτών, η Ελληνική οικονομία ευρίσκεται σε μια ιδιαίτερα 
δύσκολη οικονομική συγκυρία στο εγχώριο, όσο και στο διεθνές οικονο-
μικό περιβάλλον. Η παγκοσμιοποίηση έφερε και τη χώρα μας να δραστη-
ριοποιείται στο παγκόσμιο γήπεδο του διεθνούς ανταγωνισμού. Όμως η 
παγκόσμια οικονομία κινείται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και όχι 
από την πραγματική οικονομία. 

Το χρήμα έχει απολέσει το σκοπό που έπρεπε να υπηρετεί ως μέσον 
συναλλαγής. Έχει πλέον αυτονομηθεί, έγινε το ίδιο προϊόν, πολλαπλασι-
άστηκε η αξία του και η χρηματοπιστωτική αγορά είναι 30 φορές μεγαλύ-
τερη από το παγκόσμιο Α.Ε.Π.

Αυτό αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οι-
κονομίας.

Ο γιγαντισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπερκέρασαν την 
εξουσία των κυβερνήσεων και απειλούν την οικονομική ανεξαρτησία των 
χωρών. Οι εθνικές κυβερνήσεις, κινούμενες πιο αργά από την ιδιωτική 
οικονομία, δεν έχουν ακόμα δυστυχώς αποφασίσει την υιοθέτηση εθνικών 
οίκων αξιολόγησης.

Το περιβάλλον τώρα της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από τις διχαστικές τάσεις 
μεταξύ των μελών του και τη συγκρουσιακή τακτική μεταξύ βορείων και 
νοτίων, πράγμα που είναι μακράν του πνεύματος αλληλεγγύης και συνερ-
γασίας μεταξύ των λαών της. Επιπλέον, η νομισματική ένωση φαίνεται ότι 
δεν μπορεί να μακροημερεύσει χωρίς τη δημοσιονομική ένωση.

Το εσωτερικό περιβάλλον τώρα της δραστηριοποίησης της ελληνικής 
επιχείρησης αποτελεί πλέον κοινό τόπο με τα γνωστά προβλήματα της δια-
φθοράς, του κομματισμού, της γραφειοκρατίας και της αναποτελεσματικό-
τητας της δημόσιας διοίκησης, και άλλων ανομιών, ων ουκ έστιν αριθμός.

Το μείζον πρόβλημα της χώρας, κες και κοι, δεν είναι το χρέος, είναι η 
αποσάθρωση του παραγωγικού μας μηχανισμού, η καθήλωση κάθε επεν-
δυτικής και αναπτυξιακής πρωτοβουλίας. Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης 
και συνεργασίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τη δημόσια διοίκηση.

 Πέραν αυτών, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ο Στρατηγικός σχεδια-
σμός της οικονομίας, δηλαδή δεν έχουμε προσδιορίσει, τι κράτος θέλουμε, 
ποια θα είναι η δομή του, πια τα χαρακτηριστικά ο στελεχών που το απαρ-
τίζουν, πιο μοντέλο θα αντικαταστήσει το μοντέλο της κρατικοδίαιτης οι-
κονομίας, σε ποιους τομείς απασχόλησης θα κατευθύνουμε τους εργαζό-
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μενους, ποιους κλάδους οικονομίας ακολουθήσουμε. Δεν υπήρξε ποτέ και 
δεν υπάρχει ακόμη πρόταση επιτελικού σχεδιασμού με οργανωτικές δομές 
που να στοχεύουν στη ριζική ανασύσταση της λειτουργίας του κράτους. 
Αντίθετα επιμένουν στο πελατειακό κράτος και την οικονομία εξαρτημένη 
από τη διαπλοκή.

Όλα αυτά κες κα κοι συνθέτουν ένα μείγμα προβλημάτων που προοιω-
νίζουν δύσκολες μέρες για την Ελληνική επιχείρηση και τη χώρα μας. Οι 
επόμενες δέκα μέρες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της διαπραγμά-
τευσης με τους πιστωτές.

Κες και κοι, Ο ΣΕΟΔΙ είχε επισημάνει τα προβλήματα αυτά από την 
αρχή της κρίσης από το 2008. Επανειλημμένως είχαμε τοποθετηθεί, τόσο 
από του βήματος του συνδέσμου των Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών 
όσο και μέσω του Τύπου και διαφόρων εκδηλώσεων. 

To 2009, ο ομιλών είχε δημοσιεύσει στον Τύπο τα εξής: Η χώρα μας 
ευρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Πολιορκείται, από σοβαρά προβλή-
ματα, όπως η ανεργία, το ασφαλιστικό, η γραφειοκρατία, η δημόσια διοί-
κηση, κυρίως τη διαφθορά, και οι μακροοικονομικέ αστοχίες οδηγούν τη 
χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Για να σωθεί λοιπόν η χώρα, φαίνεται ότι 
έχει ανάγκη από θαρραλέες επαναστατικές ιδέες και αποφάσεις.

Η άποψή μας είναι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση, 
αυτό που απαιτείται πάνω απ’ όλα, είναι η εθνική συνεννόηση, και η θε-
σμική πρωτοβουλία αντιμετώπισης της κρίσης.

Θα πρέπει δηλαδή να παραμεριστεί η λογική του κομματισμού και του 
μηδενισμού των πολιτικών πρωτοβουλιών, να εγκαταλειφθεί η παραταξι-
οποίηση των θεσμών. 

 Αυτό σημαίνει ευρεία πολιτική συναίνεση, να διατυπωθεί τουλάχιστον 
κάποιος κοινός τόπος συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών και θεσμικών 
παραγόντων της χώρας.

Αυτά θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.
 Σε άλλη δημοσίευση είχαμε γράψει : Πρέπει να πνεύσει άνεμος επανα-

στατικής αλλαγής σε όλο το φάσμα της εξουσίας, να γίνουν τώρα βαθιές 
τομές στο σώμα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Να σημάνει εθνικός 
συναγερμός, να λειτουργήσει επιτέλους η αξιοκρατία, να κινητοποιηθούν 
οι καθαροί και τίμιοι Έλληνες, οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας.

Κες και κοι, αυτά δεν τα γράφαμε επειδή πιστεύαμε ότι ευρίσκαμε ευ-
ήκοον ούς από την πολιτική μας ηγεσία. Ελπίζαμε όμως ότι θα υπήρχε 
ανταπόκριση από την πλευρά της διανόησης και των θεσμικών φορέων 
που υπηρετούν την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την οικονομία. Δυστυχώς 
όμως, οι φορείς αυτοί ετήρησαν εκκωφαντική σιωπή.
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Κες και κοι Συνάδελφοι,
Οι ημέρες που ακολουθούν θα είναι πολύ δύσκολες για την Ελληνική 

επιχείρηση και φυσικά για εμάς που ασκούμε την οικονομική διοίκηση. 
Στην αρχή της κρίσης είχαμε γράψει:

 Η επιβίωση της σημερινής επιχείρησης περνάει πλέον από τα χαρακώ-
ματα ενός ακήρυχτου πολέμου, που η επιτυχής έκβαση του θα εκφράζεται 
από τις νίκες στις καθημερινές μάχες. Όλα αυτά, φορτώνουν τον Οικονο-
μικό Διευθυντή με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγωνιστή, που πρέπει να 
είναι εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγωνιστικότητα, αλτρουι-
σμό και πνεύμα αυτοθυσίας. 

Είχαμε γράψει επίσης ότι τους εχθρούς μας, δεν θα τους περιμένουμε 
πλέον στα σύνορα. Αυτοί έρχονται αθόρυβα και μεθοδικά από τις ατρα-
πούς που κυριαρχούνται και ελέγχονται από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα. 

Οι βάρβαροι, είναι ήδη στη χώρα μας και ελέγχουν την εθνική μας 
κυριαρχία. Η εθνική μας ανεξαρτησία δεν θα κινδυνεύει μόνον από τα 
πολεμικά όπλα, αφού ο πόλεμος θα διεξάγεται κυρίως στο πεδίο της οι-
κονομίας.

Τα αναφέρω αυτά, διότι ισχύουν και σήμερα και μάλιστα σε υπέρτερο 
βαθμό.

Κες και Κοι,
Η σημερινή κακοδαιμονία και υποβάθμιση της χώρας μας, δεν είναι 

αυτή που αξίζει στους Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι μια απλή γεωγραφική 
έκφραση, δεν είναι μια κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη. Η Ελλάδα είναι 
ιστορία, είναι πολιτισμός, είναι Σοφία, είναι τρόπος σκέψης, είναι παγκό-
σμια κληρονομιά, είναι ο τρόπος σκέψης του δυτικού πολιτισμού. Αυτή 
την Ελλάδα οφείλουμε να σηκώσουν στους ώμους μας και αυτή την Ελλά-
δα είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Και αυτό δεν 
είναι καθήκον μόνο της πολιτικής ηγεσίας, είναι καθήκον όλων, κυρίως 
αυτών που ξέρουν και μπορούν, αυτών που έχουν καταξιωθεί κοινωνικά, 
επαγγελματικά, επιστημονικά. Αυτών, που είναι απόψε εδώ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εμείς οι Οικονομικοί Διευθυντές, στηρίζουμε το πλέον ζωτικό μέρος 

της οικονομία μας, που είναι η ελληνική επιχείρηση , δηλαδή η ιδιωτική 
οικονομία που είναι ο αιμοδότης της εθνικής μας οικονομίας. Γι’ αυτό, ο 
ρόλος μας είναι τόσο σημαντικός, όσο και η εθνική μας ανεξαρτησία και 
αξιοπρέπεια. Σε μας πέφτει το μεγάλο βάρος της προστασίας της εθνικής 
μας οικονομίας. Το βάρος αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι είμαστε υποχρεω-
μένοι να το σηκώσουμε.
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Σας Εύχομαι Καλή Χρονιά, Καλή δύναμη, αισιοδοξία και αγωνιστικό-
τητα.

Ομιλία στο Συνέδριο του ΣΕΟΔΙ, 10 Φεβρουαρίου 2015, 
Ξενοδοχείο HILTON
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Η χώρα μας για μακρά πλέον περίοδο μαστίζεται από τα προβλήματα της 
κοινωνικής εξαθλίωσης που είναι απότοκος του οικονομικού Αρμαγεδδώνα.

Η διάρκεια και η ένταση του φαινομένου θα αφήσει βαθιές πληγές στο 
σώμα της κοινωνίας και τα αποτελέσματα της, θα καθορίσουν για πολλά 
χρόνια το μέλλον της χώρας μας.

Το πολιτικό μας προσωπικό που είχε την ευθύνη της θεραπείας του 
φαινομένου, ενώ θα έπρεπε να έχει δώσει λύση στο πρόβλημα, όπως οι 
άλλες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, προτίμησε, όπως πάντα, να 
διαχειριστεί την κρίση με γνώμονα την κομματική ιδιοτέλεια και με όρους 
διχαστικούς (μνημονιακοί και αντιμνημονιακοί), με τη θεραπεία του να 
μετατίθεται στο απώτερο μέλλον.

Το Δεκέμβριο του 2004, η χώρα είχε εισέλθει σε κάποια τροχιά ανά-
καμψης. Όμως, η περιδίνηση της πολιτικής χοάνης που προκάλεσαν οι 
τραγικές συγκυρίες, έφεραν στην επιφάνεια άπειρα μειράκια της πολιτι-
κής, άτομα που δρούσαν στις παρυφές των πολιτικών διεργασιών και τρο-
φίμων των συνδικαλιστικών ποιμνιοστασίων. 

Ανέτρεψαν την κυβέρνηση με πρόσχημα μια άστοχη συνταγματική 
πρόβλεψη (η εκλογή του προέδρου της Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να 
ανατρέπει την κυβέρνηση, αφού ο πρόεδρος δεν ασκεί ουσιαστικά καμιά 
εξουσία). Έτσι, το νέο προσωπικό που εκλήθη να διαχειριστεί την κρίση, 
στη χειρότερη στιγμή της μεταπολεμικής περιόδου, συναρμολογήθηκε 
από τα χειρότερα υλικά που είχε ποτέ ο τόπος.

Και έτσι φθάσαμε στην περιλάλητη επτάμηνη διακυβέρνηση, η οποία 
δεν κατεδάφισε μόνο ότι είχε επιτευχθεί, αλλά οδήγησε τη χώρα ένα βήμα 
πριν τον όλεθρο. Οι ατέρμονες και άκαρπες διαπραγματεύσεις, οι «Βα-
ρουφακισμοί», οι αλλοπρόσαλλες μεθοδεύσεις, διέσυραν τη χώρα μας στο 
εξωτερικό. Οι γελοιότητες και η όλη εμφάνιση της διαπραγματευτικής τα-
κτικής, οδήγησαν την οικονομία στην καταστροφή και το κλείσιμο των 
τραπεζών.
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Και ενώ θα ήταν αναμενόμενο η όλη καταστροφική αυτή διαδικασία 
των τελευταίων εφτά μηνών που έφερε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω να 
συνετίσει τους κυβερνώντες, επικράτησε πάλι ο κομματικός αμοραλισμός, 
με τον λαό να σύρεται στις κάλπες για τρίτη φορά σε οκτώ μήνες, από 
καθαρή προσωπική και κομματική ιδιοτέλεια. 

Με πρόσχημα την εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών, έβαλαν το 
λαό να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, τα οποία οι κυβερνώντες άνα-
ψαν. Στην πραγματικότητα, η τακτική αυτή αποτελεί πράξη εξαχρείωσης 
της πολιτικής εξουσίας, αφού αποβλέπει μόνο στην τακτοποίηση ατομι-
κών και κομματικών λογαριασμών. 

Η επίκληση των δημοκρατικών διαδικασιών όταν αποσκοπούν στην 
εξυπηρέτηση προσωπικών στόχων αποτελεί ασέβεια προς τη δημοκρατία 
και περιφρόνηση της τραγικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Η Δημοκρατία δεν είναι συνταγή, είναι κατάκτηση. Δεν απονέμεται, 
αλλά κατακτάται. Δεν εφαρμόζεται «α-λα-κάρτ». Προϋπόθεση της εφαρ-
μογής της είναι ο σεβασμός προς τις επιταγές της. Όταν την επικαλούμεθα 
όποτε βολεύει την εξουσία, τότε ευρίσκεται σε κίνδυνο.

Αναζητώντας τις αιτίες, θα λέγαμε ότι σημερινή τραγική κατάσταση εί-
ναι αποτέλεσμα της πολιτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς της μεταπο-
λιτευτικής περιόδου. Η λεγόμενη μεταπολίτευση σημαδεύτηκε από τρεις 
αντικειμενικούς στόχους. Την ανάγκη της αποκατάστασης της δημοκρατί-
ας, την ανάγκη της αλλαγής και την ανάγκη του εκσυγχρονισμού.

Όμως κανένας από τους στόχους αυτούς δεν ολοκληρώθηκε. Ο στόχος 
της αποκατάστασης της δημοκρατίας μετεξελίχθηκε σε αναρχία, ασυδο-
σία και ανομία. Ο στόχος της αλλαγής για καλύτερες μέρες κατέληξε σε 
εφιαλτικότερες νύχτες. Και το αίτημα του εκσυγχρονισμού, κατέληξε στην 
οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα.

Είναι γεγονός ότι η δικτατορία διέκοψε την προσπάθεια αναζήτησης 
της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας μας, και των όποιων αξιών καλλι-
εργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία μετά τον πόλεμο. Δυστυχώς, η θέση 
του κενού που δημιουργήθηκε μετά τη δικτατορία, δεν καλύφθηκε με κα-
νένα αξιακό σύστημα, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει τελικώς η ιδεολογία 
και η πρακτική του Ιστορικού Υλισμού.

Έτσι, το αξιακό σύστημα της κοινωνίας υποβαθμίζεται, διότι δεν υπο-
στηρίχτηκε από το σύστημα της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας του 
τόπου, δηλαδή την παιδεία και τη στάση των πνευματικών ταγών της χώ-
ρας μας.

Η κοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από τον ατομοκεντρισμό 
και την επιδίωξη του εύκολου κέρδους, πράγμα που οδήγησαν στην κα-
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τάρρευση των αξιών και των αρχών του δημόσιου συμφέροντος, της κοι-
νωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Η κοινωνία ισοπεδώνεται προς τα κάτω. Νομιμοποιείται ο κανόνας της 
ήσσονος προσπάθειας και της ευκαιριακής επιτυχίας. Αποτέλεσμα η απο-
σάθρωση των σχέσεων του πολίτη με την πολιτεία και η χαλάρωση της 
κοινωνικής συνοχής.

Τα ανωτέρω οδήγησαν στη συναλλαγή του πολίτη με την εξουσία και 
μέσω αυτής, στην εμπορευματοποίηση της εξουσίας και τη διασπάθιση 
του δημοσίου χρήματος. Έτσι, αναπτύσσεται η κομματοκρατία, η οποία 
διαπλέκεται με το Κράτος και αναπτύσσεται η εξής αλυσίδα: συναλλαγή 
του πολίτη με τα κόμματα, τα κόμματα με το κράτος και αυτά με τη σειρά 
τους, οδήγησαν στη χαλάρωση των θεσμών και την άλωση της κρατικής 
εξουσίας.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση του δημόσιου τομέα της 
οικονομίας και την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος και συνακό-
λουθα, την επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών, και εντέλει τη 
σημερινή κατάρρευση της οικονομίας.

Όμως, τα τελευταία γεγονότα σηματοδοτούν το τέλος της μεταπολίτευ-
σης και είναι αδήριτος ανάγκη να ανατείλει μια νέα εποχή για τη χώρα. Αυτό 
προϋποθέτει απαραίτητα την έξοδο της χώρας από την παρούσα κρίση.

Η έξοδος από την κρίση είναι έργο τιτάνιο, αφού κρίνεται το μέλλον 
της πολιτειακής υπόστασης του ελληνισμού. Η χώρα μας χρειάζεται επει-
γόντως ένα θαρραλέο σχέδιο πολιτισμικής, διοικητικής και οικονομικής 
ανόρθωσης.

Χρειάζεται ένα εθνικό μακρόπνοο πρόγραμμα για την έξοδο της χώρας 
από την παρακμή και την ένταξή της στο νέο παγκοσμιοποιημένο περι-
βάλλον. Χρειάζεται ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό συμβόλαιο, απαλ-
λαγμένο από τα στερεότυπα του παρελθόντος, με συγκεκριμένες ιδέες και 
ορατούς στόχους.

Απαιτείται η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι 
αποτελεσματική και να χτυπηθεί επί τέλους η διαφθορά. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην αξιοκρατία και στην επιβράβευση της προσπάθειας. Πρέπει 
να αλλάξει το σύστημα της παιδείας, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής 
παιδείας και της εθνικής μας ετερότητας.

Να θεσμοθετηθεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των επενδύσεων και της οικονομίας εν γένει. Να καταρ-
γηθεί το πελατειακό κράτος, ώστε να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει 
επί τέλους να αντικατασταθεί το μοντέλο της κρατικοδίαιτης οικονομίας.

Πρέπει να ψηφισθεί καινούργιο Σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις 
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ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να καταργηθεί το υπάρχον που πρε-
σβεύει την απόλυτη πρωθυπουργική μοναρχία, που εκμαυλίζει τους πολι-
τικούς προς την ανομία και τους καθιστά δικαστές των δικών τους αδικη-
μάτων, αθωώνοντας τις κακουργηματικές πράξεις τους (άρθρο 86).

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός, να πνεύσει άνε-
μος επαναστατικής αλλαγής σε όλες τις λειτουργίες της πολιτείας που θα 
κατεδαφίσει ότι σάπιο και αμαρτωλό έχει χτιστεί τα τελευταία σαράντα 
χρόνια.

Καθώς το πολιτικό σύστημα απέτυχε να εφαρμόσει τις διαδικασίες αυ-
τές, είναι ώρα να λειτουργήσουν τα εθνικά αντανακλαστικά και ο ελληνι-
κός λαός να συνειδητοποιήσει τη συνταγματική επιταγή ότι το Σύνταγμα 
βασίζεται στη φιλοπατρία των Ελλήνων.

Η ανάκαμψη πρέπει να λάβει διαστάσεις παλιγγενεσίας, που θα έχει 
την έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού. Να υπογραφεί ένα νέο κοι-
νωνικό συμβόλαιο που θα διαλαμβάνει κράτος και πολίτες.

Αυτό σημαίνει ότι η σωτηρία της χώρας είναι πλέον υπόθεση του ελ-
ληνικού λαού, ο οποίος έδινε πάντα τη λύση στις κρίσιμες στιγμές της 
ιστορίας μας.

Η ανεξαρτησία και η προκοπή αυτής της χώρας είναι επίτευγμα των 
αγώνων και των θυσιών αυτού του λαού. Και πάνω απ’ όλα, είναι υπόθεση 
των ατόμων εκείνων που ξέρουν και μπορούν. Των ατόμων που έχουν 
καταξιωθεί στον επαγγελματικό και επιστημονικό στίβο και διακρίνονται 
κυρίως για το ήθος και την κοινωνική τους αναγνώριση.

Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, θεωρούμαι ότι είναι εκ των «ών ουκ άνευ» 
(sine qua non) επιταγή για το έθνος, η δραστηριοποίηση των ατόμων αυ-
τών προς την κατεύθυνση του χειρισμού των σοβαρών προβλημάτων της 
κρίσης. Κυρίως δε, χρειάζονται τα άτομα εκείνα που δραστηριοποιούνται 
στους φορείς ηγετικής ευθύνης.

Είναι η στιγμή που η χώρα χρειάζεται εθνικό ηγέτη, μια προσωπικότη-
τα που να διαθέτει «αρετήν και τόλμην», που να ηγηθεί της εθνικής αυτής 
προσπάθειας, να συνεγείρει τις ατομικές συνειδήσεις, να εμπνεύσει την 
εμπιστοσύνη και το σεβασμό στο λαό και να τον οδηγήσει στην πορεία 
του πεπρωμένου του. 

Γνωρίζουμε ότι στην κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιούνται άτομα 
υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού επιπέδου, προσωπικότητες με 
ικανότητες σε θέματα διαχείρισης κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων. 
Ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να ευδοκιμήσει.

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11 Σεπτεμβρίου 2015



[ 56 ]

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕξΟΔΟΣ

Το διάγγελμα του Καστελόριζου της 23ης Απριλίου 2010, απετέλεσε 
αναμφίβολα το ορόσημο μιας νέας εποχής για τη χώρα μας και σήμανε 
για το έθνος μας την απαρχή μιας εφιαλτικής πορείας προς τον όλεθρο. Η 
χώρα μας πλέον, είναι παγιδευμένη σε ένα φαύλο κύκλο μνημονίων, τα 
οποία το μόνο που επιτυγχάνουν, είναι η εξαθλίωση των πολιτών, λόγω 
των επαχθέστατων μέτρων που έχουν ποτέ επιβληθεί στο λαό εν καιρώ 
ειρήνης. 

Κάθε κύκλος μνημονίου, αποδεικνύεται συσίφειο εγχείρημα και βυθί-
ζει όλο και περισσότερο τη χώρα στο χρέος. Ο λαός εμπαίζεται με τις θρι-
αμβολογίες της είσπραξης των δόσεων, οι οποίες τελικώς επιστρέφονται 
στους δανειστές και τίποτε δεν διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία. 
Τα μνημόνια δεν παρέχουν προτάσεις δημοσιονομικών μέτρων αναπτυξι-
ακού χαρακτήρα, αλλά εντολές βίαιου μετασχηματισμού της ελληνικής 
κοινωνίας προς την εξαθλίωση. Ακόμη και οι δανειστές παραδέχτηκαν 
ότι η συνταγή ήταν λάθος. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι εφαρμόζουμε σωστά 
μια…. λάθος συνταγή!

 Και ενώ όλοι οι δείκτες των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, 
έχουν καταρρίψει όλα τα αρνητικά ρεκόρ της μεταπολεμικής εποχής, κα-
νένα πολιτικό κόμμα, κανένας φορέας, ουδεμία κυβέρνηση δεν προέταξε 
ένα συντεταγμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Καμία 
πληροφορία, καμία πρόβλεψη, παρά μόνο εξαγγελίες καινούργιων φόρων, 
καινούργιες θυσίες και ο εξαθλιωμένος λαός δεν γνωρίζει τι τέξεται η επι-
ούσα.

Οι αριθμοί της μνημονιακής περιόδου, είναι αμείλικτοι. Το εθνικό ει-
σόδημα μειώθηκε κατά 25% αντί του προβλεπόμενου 5%, η ανεργία, που 
αποτελεί πολιτικό κακούργημα, σκαρφάλωσε στο 28% αντί του προβλε-
πόμενου 15%. Ο αριθμός των ανέργων έφθασε στις 1.350.000. Το χρέος 
που κατέστη πίθος των δαναϊδων, έχει ξεπεράσει τα 320 δις ευρώ και αυ-
ξάνεται κάθε λεπτό.
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Η εφιαλτική αυτή κατάσταση, είναι απότοκος μιας σειράς παραμέτρων, 
όπως: 

- Η διεθνής οικονομική συγκυρία, δηλαδή το πρόβλημα που ανακύπτει 
από τη λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφω-
να με το οποίο το χρήμα δεν αποτελεί πλέον μέσο συναλλαγής, αλλά έχει 
αυτονομηθεί και αποτελεί το ίδιο προϊόν. Το αποτέλεσμα είναι τα χρημα-
τοπιστωτικά προϊόντα απετέλεσαν αντικείμενο του διεθνούς τζόγου και 
κατέληξαν να είναι τριάντα φορές μεγαλύτερα του διεθνούς εθνικού προ-
ϊόντος. Έτσι, η παραπαίουσα εθνική μας οικονομία, ως εύκολος στόχος, 
παίχτηκε στη ρουλέτα της διεθνούς κερδοσκοπίας.

- Όμως, η βασική αιτία της καταστροφής υπήρξαν οι λανθασμένοι χει-
ρισμοί εκ μέρους της πολιτείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η άγνοια 
και η ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, έδωσε τη χαρι-
στική βολή στη χειμάζουσα οικονομία μας. Οι κυβερνώντες, ούτε στην 
κρίσιμη αυτή περίοδο της ιστορίας μας δεν απαρνήθηκαν τον παλιό τους 
εαυτό, δεν ενστερνίστηκαν την κρισιμότητα της... κρίσης και συνέχισαν 
το συνηθισμένο τροπάριο: business as usual. Δηλαδή η κρίση αντιμετωπί-
στηκε με όρους διχαστικής και μηδενιστικής πρακτικής (μνημονιακοί και 
αντιμνημονιακοί), με ακατάσχετη, ασαφή και παρελκυστική ρητορεία, με 
αποτέλεσμα να μη διαμορφωθεί ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, 
που θα αντιπροσώπευε όλο το φάσμα της πολιτικής ηγεσίας, πράγμα που 
θα αποτελούσε ισχυρότατο διαπραγματευτικό όπλο προς την κατεύθυνση 
της αναπτυξιακής πολιτικής απέναντι στην τιμωρητική και καταστροφική 
πρόταση των δανειστών. Οι εθνοπατέρες μας, υποτάχτηκαν στα κελεύ-
σματα των δανειστών, χωρίς καν να ξέρουν τι υπογράφουν, αφού άλλω-
στε, όπως δήλωσαν, δεν διάβασαν τι υπέγραψαν!

 Η κρίση δεν αντιμετωπίσθηκε με όρους χειρισμού ευρωπαϊκής πολι-
τικής τη στιγμή που υπήρχε ευρωπαϊκή κρίση και υπήρχαν περιθώρια δυ-
ναμικών διαπραγματεύσεων με τους εταίρους. Η πολιτική ηγεσία υπέκυ-
ψε αμαχητί στη βαναυσότητα των εκβιαστικών διλημμάτων της τρόικας, 
σύρθηκε πίσω από τα καταστροφικά, ισοπεδωτικά και ταπεινωτικά μέτρα, 
τα οποία εκτός των άλλων, ευρίσκονται σε αναντιστοιχία ακόμη και με 
τη βασική αρχή της οικονομίας κατά την οποία, ανάπτυξη δεν μπορεί να 
υπάρξει υπό συνθήκες λιτότητας.

Αντί συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων που θα είχαν ως πυ-
ρήνα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αντιτάχθηκε μία ακατάσχετη, 
χαώδης και γενικόλογη μπουρδολογία με ασάφειες και ψεύδη από όλο το 
σύστημα διαμόρφωσης πολιτικής, δηλαδή από τους πολιτικούς, μερικούς 
δημοσιογράφους και τους οικονομολογούντες.
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Ο όλος χειρισμός της κρίσης από την πολιτική ηγεσία ισοδυναμεί με 
απεμπόληση της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού οι αποφάσεις για κρίσι-
μα ζητήματα λειτουργίας της πολιτείας και της ακεραιότητας της χώρας 
παραχωρήθηκαν στους ξένους, των οποίων στόχος ήταν η υποδούλωση 
του έθνους μέσω των σύγχρονων μεθόδων υποδούλωσης, που είναι ο 
οικονομικός έλεγχος μέσω του υπερδανεισμού. 

Το πολιτικό προσωπικό που εκλήθη να διαχειρισθεί τη σοβαρότερη 
μεταπολεμική κρίση, επέπρωτο να είναι το χειρότερο των τελευταίων 
χρόνων, σε όλο του το φάσμα. Ή όλη εμφάνισή τους, παραπέμπει σε συ-
μπεριφορές καφενείου έως χαμαιτυπείου. (Τραγικές φιγούρες, ένας εσμός 
βωμολοχούντων και ασχημονούντων και την εικόνα να τη συμπληρώνουν 
στο βήμα της βουλής προϊόντα παντοπωλείου, κασετόφωνα, κλπ!!). 

Η κρίση απογύμνωσε τους πολιτικούς οι οποίοι, απεδείχθησαν ανεπαρ-
κείς αδύναμοι, χωρίς σοβαρή, τεκμηριωμένη πρόταση. Είναι εμφανής η 
αδυναμία, αλλά και η πολιτική βούληση για επαναστατική αλλαγή που 
χρειάζεται ο τόπος. Η κυβέρνηση απλώς αγοράζει χρόνο συρόμενη από 
μνημονίου εις μνημόνιον χωρίς καμία προοπτική εξόδου από την κρίση, το 
δε υποτιθέμενο φως του τούνελ πάντοτε αποδεικνύεται ανύπαρκτο.

Το τοπίο αυτό, είναι αδύνατον να θεραπευθεί υπό τις παρούσες συνθή-
κες, oι οποίες υπακούουν σε δύο βασικές παραμέτρους: 

Η μία είναι η οικονομική παράμετρος, που εμφανίζει το χρέος να ανέρ-
χεται στο 200% περίπου του εθνικού εισοδήματος και να υπερβαίνει 320 
δις ευρώ. Η εξόφληση αυτού του χρέους είναι αντικειμενικά αδύνατη, 
αφού η εξόφληση του απαιτεί το εθνικό εισόδημα σχεδόν δύο ετών χωρίς 
να δαπανηθεί τίποτε για τις ανάγκες του λαού και του κράτους. Επί πλέον, 
η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, παρά τις μειώσεις των μισθών, πα-
ραμένει ακόμη σε πολύ χαμηλά επόπεδα.

Η άλλη παράμετρος αφορά τις διαχρονικές πληγές της ελληνικής πραγ-
ματικότητας και εννοούμε τη γραφειοκρατία και διαφθορά, την παραοι-
κονομία των διαπλεκομένων , που αποτελούν τα συγκοινωνούντα δοχεία 
της παρακμής του δημόσιου βίου και τα βασικά αίτια της εξαθλίωσης της 
ελληνικής κοινωνίας. Είναι δημιουργήματα του βίου και πολιτείας των κυ-
βερνώντων των τελευταίων σαράντα χρόνων και αποτελούν τη συνιστα-
μένη του κομματισμού, της υποβάθμισης της παιδείας και της αξιοκρατίας 
και της ισοπέδωσης κάθε αρχής και κάθε αξίας. Η διασπάθιση του δημο-
σίου χρήματος, ο εναγκαλισμός της εξουσίας με άνομα συμφέροντα της 
παραοικονομίας και της διαπλοκής, απετέλεσε τον κανόνα της περιόδου 
αυτής. Ο εθισμός του λαού στην ήσσονα προσπάθεια και ο πακτωλός των 
χρημάτων που γέμιζαν τα θυλάκια των ενδημούντων στα τα σαλόνια της 
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εξουσίας και των παρεπιδημούντων στα ποιμνιοτάσια της κομματοκρα-
τίας, οδήγησαν τη χώρα στην αποβιομηχάνιση και τον παρασιτισμό. Επί 
πλέον, διέλυσαν και την πρωτογενή παραγωγή και την ύπαιθρο γεμίζοντας 
τα επαρχιακά καφενεία με αργόσχολους θαμώνες-εισοδηματίες των κοι-
νοτικών επιδοτήσεων.

Εξ’ άλλου, οι βασικοί πυλώνες στήριξης του εθνικού μας οικοδομήμα-
τος, οι θεσμοί και οι βασικές εξουσίες του έθνους, έχουν αποδομηθεί. Το 
σύστημα έχει επίσης ακυρώσει τα ερείσματα-σύμβολα της εθνικής μας 
ταυτότητας, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία και η ιστορική μας συνεί-
δηση και ο λαός διδάχθηκε να πορευτεί πιθηκίζοντας ξένα πρότυπα συ-
μπεριφοράς.

Κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες, αβίαστα ανακύπτει το ερώτη-
μα: Πού θα καταλήξει η εφιαλτική αυτή πορεία της χώρας; Πόσο ακόμα 
μπορεί το έθνος να υπομείνει την εφιαλτική αυτή πορεία προς τον όλεθρο; 

Ασφαλώς η απάντηση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Το βέβαιο 
όμως είναι ότι ο χειρισμός της καταστροφής που διανύει το έθνος μας, 
δεν είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, και πολύ περισσότερων μιας ή δύο 
κυβερνητικών παρατάξεων. Η σωτηρία της χώρας είναι πλέον υπόθεση 
του ελληνικού λαού, ο οποίος έδινε πάντα τη λύση στις κρίσιμες στιγ-
μές της ιστορίας μας. Η ανεξαρτησία και η προκοπή αυτής της χώρας 
είναι επίτευγμα των αγώνων και των θυσιών αυτού του λαού. Και πάνω 
απ’ όλα, είναι υπόθεση των ατόμων εκείνων που ξέρουν και μπορούν. 
Των ατόμων που έχουν καταξιωθεί στον επαγγελματικό και επιστημονικό 
στίβο και διακρίνονται κυρίως για το ήθος και την κοινωνική τους ανα-
γνώριση. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή αυτό που χρειάζεται το έθνος, είναι η 
δραστηριοποίηση των ατόμων αυτών προς την κατεύθυνση του χειρισμού 
των σοβαρών προβλημάτων της παρούσας κρίσης. Κυρίως δε χρειάζονται 
τα άτομα εκείνα που δραστηριοποιούνται στους φορείς ηγετικής ευθύνης.

 Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός, να πνεύσει άνεμος επαναστα-
τικής αλλαγής σε όλες τις λειτουργίες της πολιτείας και να κατεδαφίσει ότι 
σάπιο και αμαρτωλό έχει χτιστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Ο ελληνικός λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει τη συνταγματική επι-
ταγή ότι το σύνταγμα βασίζεται στη φιλοπατρία των Ελλήνων. Το παρόν 
πολιτικό προσωπικό έχει απολέσει την αξιοπιστία του και δεν εμπνέει κα-
νένα σεβασμό και υπακοή τους πολίτες. Άλλωστε η αντιμετώπιση της κρί-
σης δεν μπορεί να επιτευχθεί από αυτούς που την προκάλεσαν.

Η ανάκαμψη πρέπει να λάβει διαστάσεις παλιγγενεσίας, που θα έχει 
την έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού, να υπογραφεί ένα νέο 
κοινωνικό συμβόλαιο που θα διαλαμβάνει κράτος και πολίτες. Πρέπει 
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να ψηφισθεί καινούργιο Σύνταγμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
σημερινής κοινωνίας και να καταργηθεί το υπάρχον, που πρεσβεύει την 
απόλυτη πρωθυπουργική μοναρχία, που εκμαυλίζει τους πολιτικούς προς 
την ανομία, τους καθιστά δικαστές των δικών τους αδικημάτων και αθω-
ώνουν τις κακουργηματικές πράξεις τους (άρθρο 86). 

Να θεσμοθετηθεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των επενδύσεων και της οικονομίας εν γένει. Να καταρ-
γηθεί το πελατειακό κράτος, ώστε να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει 
επί τέλους να αντικατασταθεί το μοντέλο της κρατικοδίαιτης οικονομίας.

Απαιτείται η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι 
αποτελεσματική και να χτυπηθεί επί τέλους η διαφθορά. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην αξιοκρατία και στην επιβράβευση της προσπάθειας. Πρέπει 
να αλλάξει το σύστημα της παιδείας, με στόχο τη να ανάδειξη της η ελλη-
νικής παιδείας και της εθνικής μας ετερότητας.

Οι αντοχές του κοινωνικού σώματος έχουν εξαντληθεί. Πριν ξεχειλί-
σει η λαϊκή οργή, πρέπει υπάρξουν επαναστατικές αλλαγές σε όλο το 
φάσμα των θεσμών, διαφορετικά η οικονομική κρίση θα εξελιχθεί σε 
εθνική καταστροφή.

Τώρα είναι η στιγμή που η χώρα χρειάζεται μια προσωπικότητα που να 
διαθέτει «αρετήν και τόλμην», που να ηγηθεί της εθνικής αυτής προσπά-
θειας, να συνεγείρει τις ατομικές συνειδήσεις, να εμπνεύσει την εμπιστο-
σύνη και το σεβασμό στο λαό και να τον οδηγήσει στην πορεία του πεπρω-
μένου του. Γνωρίζουμε ότι στην κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται μια 
σημαντική προσωπικότητα με διεθνές κύρος, αλλά και με σπάνιες ικανό-
τητες σε θέματα διαχείρισης κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. 
Ευχόμαστε η προσπάθεια του να τελεσφορήσει.

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 5 Σεπτεμβρίου 2013
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕξΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η χώρα μας, ύστερα από μια μακρά περίοδο θεραπείας στην εντατική, 
ευρίσκεται ακόμη στην περιδίνηση εξαιρετικά επώδυνων οικονομικών 
και κοινωνικών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά σηματοδοτούν την 
απαρχή μιας νέας ιστορικής περιόδου για το λαό μας. Μιας περιόδου που 
θα τη χαρακτηρίζουν οι βίαιες και ριζικές αλλαγές με κοινό παρονομαστή 
την οικονομική δυσπραγία των επιχειρήσεων και την κοινωνική εξαθλί-
ωση των πολιτών. Θα ζούμε πλέον σε συνθήκες κατοχής που προσδιορί-
ζονται από τις σύγχρονες τακτικές κυριαρχίας που διεξάγονται με οικο-
νομικά μέσα.

Εμείς κες και κοι από το βήμα του ΣΕΟΔΙ, αλλά και από τον Τύπο, δεν 
έχουμε επισημάνει μόνον τα προβλήματα, αλλά έχουμε αναπτύξει και τις 
προτάσεις μας, χωρίς βέβαια να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα εισακου-
στούμε, αλλά είχαμε θεσμική υποχρέωση να ενημερώσουμε τους συμπο-
λίτες μας που δοκιμάζονται

Πριν από 5 ακριβώς χρόνια, (23/2/1009), από αυτό εδώ το βήμα είχαμε 
αναφέρει:

Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται υπό την σκιάν που δημιουργούν 
τα σύννεφα της οικονομικής κρίσης, που έχουν ήδη πυκνώσει στον 
ουρανό της χώρας μας, πράγμα που σημαίνει ότι, αν δεν εφαρμο-
στούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, τα σύννεφα της κρίσης αυτής θα 
προκαλέσουν ακραία κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα.

Αναφερόμενοι στα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί είχαμε δηλώσει:
Με το σχέδιο αυτό, η οικονομική κρίση επιχειρείται να θεραπευθεί 
με μια σειρά μέτρων που έχουν δυστυχώς, ως κοινό παρανομαστή 
την εισπρακτική λογική, δηλ. την αντιμετώπιση της ρευστότητας 
και που υπακούει σε μια σειρά από οξύμωρα σχήματα:
- Η εισπρακτική, ισοπεδωτική λογική των μέτρων αφαιρεί από την 
οικονομία, αυτό που ακριβώς χρειάζεται: τη ρευστότητα. Η επιδεί-
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νωση της ρευστότητας οδηγεί νομοτελειακά στην κατάρρευση της 
οικονομίας. 
- Η σωτηρία μας, επιχειρείται να επιτευχθεί με ταπεινωτικούς όρους 
υποτέλειας και ξεπουλήματος της χώρας, γι αυτό θίγει τη στοιχει-
ώδη αρχή της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της 
πατρίδα μας. Αυτό λανσάρεται ως σωτηρία!
- Η κρίση επιχειρείται να θεραπευθεί από αυτούς που τη δημιούρ-
γησαν, κατά συνέπεια δεν διαθέτουν το απαραίτητο συμβολικό και 
πολιτικό κεφάλαιο.

Σε άρθρο μας στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ της 5/9/13, το οποίο 
παραμένει ακόμη επίκαιρο, είχαμε αναφέρει μεταξύ άλλων:

Το διάγγελμα του Καστελόριζου της 23ης Απριλίου 2010, απετέλεσε 
αναμφίβολα το ορόσημο μιας νέας εποχής για τη χώρα μας και σήμανε 
για το έθνος μας την απαρχή μιας εφιαλτικής πορείας προς τον όλεθρο. 
Η χώρα μας πλέον, είναι παγιδευμένη σε ένα φαύλο κύκλο μνημονίων, τα 
οποία το μόνο που επιτυγχάνουν, είναι η εξαθλίωση των πολιτών, λόγω 
των επαχθέστατων μέτρων που έχουν ποτέ επιβληθεί στο λαό εν καιρώ 
ειρήνης. 

Κάθε κύκλος μνημονίου, αποδεικνύεται σισύφειο εγχείρημα και βυθί-
ζει όλο και περισσότερο τη χώρα στο χρέος. Ο λαός εμπαίζεται με τις θρι-
αμβολογίες της είσπραξης των δόσεων, οι οποίες τελικώς επιστρέφονται 
στους δανειστές και τίποτε δεν διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία. 
Τα μνημόνια δεν παρέχουν προτάσεις δημοσιονομικών μέτρων αναπτυξι-
ακού χαρακτήρα, αλλά εντολές βίαιου μετασχηματισμού της ελληνικής 
κοινωνίας προς την εξαθλίωση. Ακόμη και οι δανειστές παραδέχτηκαν 
ότι η συνταγή ήταν λάθος. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι εφαρμόζουμε σωστά 
μια… λάθος συνταγή!

 Και ενώ όλοι οι δείκτες των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, έχουν 
καταρρίψει όλα τα αρνητικά ρεκόρ της μεταπολεμικής εποχής, κανένα πο-
λιτικό κόμμα, κανένας φορέας, ουδεμία κυβέρνηση δεν προέταξε ένα συ-
ντεταγμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Καμία πλη-
ροφορία, καμία πρόβλεψη, παρά μόνο εξαγγελίες καινούργιων φόρων, και-
νούργιες θυσίες και ο εξαθλιωμένος λαός δεν γνωρίζει τι τέξεται η επιούσα.

Οι αριθμοί της μνημονιακής περιόδου, είναι αμείλικτοι. Το εθνικό ει-
σόδημα μειώθηκε κατά 25% αντί του προβλεπόμενου 5%, η ανεργία, που 
αποτελεί πολιτικό κακούργημα, σκαρφάλωσε στο 28% αντί του προβλε-
πόμενου 15%. Ο αριθμός των ανέργων έφθασε στις 1.350.000. Το χρέος 
που κατέστη πίθος των Δαναΐδων, έχει ξεπεράσει τα 320 δις ευρώ και αυ-
ξάνεται κάθε λεπτό.
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Η εφιαλτική αυτή κατάσταση, είναι απότοκος μιας σειράς παραμέτρων, 
όπως: 

- Η διεθνής οικονομική συγκυρία, δηλαδή το πρόβλημα που ανακύπτει 
από τη λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφω-
να με το οποίο το χρήμα δεν αποτελεί πλέον μέσο συναλλαγής, αλλά έχει 
αυτονομηθεί και αποτελεί το ίδιο προϊόν. Το αποτέλεσμα είναι τα χρημα-
τοπιστωτικά προϊόντα απετέλεσαν αντικείμενο του διεθνούς τζόγου και 
κατέληξαν να είναι τριάντα φορές μεγαλύτερα του διεθνούς εθνικού προ-
ϊόντος. Έτσι, η παραπαίουσα εθνική μας οικονομία, ως εύκολος στόχος, 
παίχτηκε στη ρουλέτα της διεθνούς κερδοσκοπίας.

- Όμως, η βασική αιτία της καταστροφής υπήρξαν οι λανθασμένοι χει-
ρισμοί εκ μέρους της πολιτείας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η άγνοια 
και η ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας, έδωσε τη χαρι-
στική βολή στη χειμάζουσα οικονομία μας. Οι κυβερνώντες, ούτε στην 
κρίσιμη αυτή περίοδο της ιστορίας μας δεν απαρνήθηκαν τον παλιό τους 
εαυτό, δεν ενστερνίστηκαν την κρισιμότητα της... κρίσης και συνέχισαν 
το συνηθισμένο τροπάριο: business as usual. Δηλαδή η κρίση αντιμετωπί-
στηκε με όρους διχαστικής και μηδενιστικής πρακτικής (μνημονιακοί και 
αντιμνημονιακοί), με ακατάσχετη, ασαφή και παρελκυστική ρητορεία, με 
αποτέλεσμα να μη διαμορφωθεί ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, 
που θα αντιπροσώπευε όλο το φάσμα της πολιτικής ηγεσίας, πράγμα που 
θα αποτελούσε ισχυρότατο διαπραγματευτικό όπλο προς την κατεύθυνση 
της αναπτυξιακής πολιτικής απέναντι στην τιμωρητική και καταστροφική 
πρόταση των δανειστών. Οι εθνοπατέρες μας, υποτάχτηκαν στα κελεύ-
σματα των δανειστών, χωρίς καν να ξέρουν τι υπογράφουν, αφού άλλω-
στε, όπως δήλωσαν, δεν διάβασαν τι υπέγραψαν!

Η κρίση δεν αντιμετωπίσθηκε με όρους χειρισμού ευρωπαϊκής πολιτι-
κής τη στιγμή που υπήρχε ευρωπαϊκή κρίση και υπήρχαν περιθώρια δυ-
ναμικών διαπραγματεύσεων με τους εταίρους. Η πολιτική ηγεσία υπέκυ-
ψε αμαχητί στη βαναυσότητα των εκβιαστικών διλημμάτων της τρόικας, 
σύρθηκε πίσω από τα καταστροφικά, ισοπεδωτικά και ταπεινωτικά μέτρα, 
τα οποία εκτός των άλλων, ευρίσκονται σε αναντιστοιχία ακόμη και με 
τη βασική αρχή της οικονομίας κατά την οποία, ανάπτυξη δεν μπορεί να 
υπάρξει υπό συνθήκες λιτότητας.

Αντί συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων που θα είχαν ως πυ-
ρήνα την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αντιτάχθηκε μία ακατάσχετη, 
χαώδης και γενικόλογη μπουρδολογία με ασάφειες και ψεύδη από όλο το 
σύστημα διαμόρφωσης πολιτικής, δηλαδή από τους πολιτικούς, μερικούς 
δημοσιογράφους και τους οικονομολογούντες.
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Ο όλος χειρισμός της κρίσης από την πολιτική ηγεσία ισοδυναμεί με 
απεμπόληση της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού οι αποφάσεις για κρίσι-
μα ζητήματα λειτουργίας της πολιτείας και της ακεραιότητας της χώρας 
παραχωρήθηκαν στους ξένους, των οποίων στόχος ήταν η υποδούλωση 
του έθνους μέσω των σύγχρονων μεθόδων υποδούλωσης, που είναι ο 
οικονομικός έλεγχος μέσω του υπερδανεισμού. 

Το πολιτικό προσωπικό που εκλήθη να διαχειρισθεί τη σοβαρότερη 
μεταπολεμική κρίση, επέπρωτο να είναι το χειρότερο των τελευταίων 
χρόνων, σε όλο του το φάσμα. Η όλη εμφάνιση του Κοινοβουλίου, παρα-
πέμπει σε συμπεριφορές καφενείου (τραγικές φιγούρες, ένας εσμός βωμο-
λοχούντων και ασχημονούντων και την εικόνα να τη συμπληρώνουν στο 
βήμα της Βουλής προϊόντα παντοπωλείου και οπωροπωλείου, κασετόφω-
να, κλπ!!). 

Η κρίση απογύμνωσε τους πολιτικούς οι οποίοι, απεδείχθησαν ανεπαρ-
κείς αδύναμοι, χωρίς σοβαρή, τεκμηριωμένη πρόταση. Είναι εμφανής η 
αδυναμία, αλλά και η πολιτική βούληση για επαναστατική αλλαγή που 
χρειάζεται ο τόπος. Η κυβέρνηση απλώς αγοράζει χρόνο συρόμενη από 
μνημονίου εις μνημόνιον χωρίς καμία προοπτική εξόδου από την κρίση, το 
δε υποτιθέμενο φως του τούνελ πάντοτε αποδεικνύεται ανύπαρκτο.

Το τοπίο αυτό, είναι αδύνατον να θεραπευθεί υπό τις παρούσες συνθή-
κες, oι οποίες υπακούουν σε δύο βασικές παραμέτρους: 

Η μία είναι η οικονομική παράμετρος, που εμφανίζει το χρέος να ανέρ-
χεται στο 200% περίπου του εθνικού εισοδήματος και να υπερβαίνει 320 
δις ευρώ. Η εξόφληση αυτού του χρέους είναι αντικειμενικά αδύνατη, 
αφού η εξόφλησή του απαιτεί το εθνικό εισόδημα σχεδόν δύο ετών χωρίς 
να δαπανηθεί τίποτε για τις ανάγκες του λαού και του κράτους. Επιπλέον, 
η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, παρά τις μειώσεις των μισθών, πα-
ραμένει ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η άλλη παράμετρος αφορά τις διαχρονικές πληγές της ελληνικής πραγ-
ματικότητας και εννοούμε τη γραφειοκρατία και διαφθορά, την παραοι-
κονομία των διαπλεκομένων, που αποτελούν τα συγκοινωνούντα δοχεία 
της παρακμής του δημόσιου βίου και τα βασικά αίτια της εξαθλίωσης της 
ελληνικής κοινωνίας. Είναι δημιουργήματα του βίου και πολιτείας των 
κυβερνώντων των τελευταίων σαράντα χρόνων και αποτελούν τη συνι-
σταμένη του κομματισμού, της υποβάθμισης της παιδείας και της αξιο-
κρατίας και της ισοπέδωσης κάθε αρχής και κάθε αξίας. Η διασπάθιση του 
δημοσίου χρήματος, ο εναγκαλισμός της εξουσίας με άνομα συμφέροντα 
της παραοικονομίας και της διαπλοκής, απετέλεσε τον κανόνα της περιό-
δου αυτής. Ο εθισμός του λαού στην ήσσονα προσπάθεια και ο πακτωλός 
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των χρημάτων που γέμιζαν τα θυλάκια των ενδημούντων στα τα σαλόνια 
της εξουσίας και των παρεπιδημούντων στα ποιμνιοτάσια της κομματο-
κρατίας, οδήγησαν τη χώρα στην αποβιομηχάνιση και τον παρασιτισμό. 
Επιπλέον, διέλυσαν και την πρωτογενή παραγωγή και την ύπαιθρο γεμίζο-
ντας τα επαρχιακά καφενεία με αργόσχολους θαμώνες- εισοδηματίες των 
κοινοτικών επιδοτήσεων.

Εξ’ άλλου, οι βασικοί πυλώνες στήριξης του εθνικού μας οικοδομήμα-
τος, οι θεσμοί και οι βασικές εξουσίες του έθνους, έχουν αποδομηθεί. Το 
σύστημα έχει επίσης ακυρώσει τα ερείσματα-σύμβολα της εθνικής μας 
ταυτότητας, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία και η ιστορική μας συνεί-
δηση και ο λαός διδάχθηκε να πορευτεί πιθηκίζοντας ξένα πρότυπα συ-
μπεριφοράς.

Κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες, αβίαστα ανακύπτει το ερώτη-
μα: Πού θα καταλήξει η εφιαλτική αυτή πορεία της χώρας; Πόσο ακόμα 
μπορεί το έθνος να υπομείνει την εφιαλτική αυτή πορεία προς τον όλεθρο; 

Ασφαλώς η απάντηση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Το βέβαιο 
όμως είναι ότι ο χειρισμός της καταστροφής που διανύει το έθνος μας, 
δεν είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, και πολύ περισσότερων μιας ή δύο 
κυβερνητικών παρατάξεων. Η σωτηρία της χώρας είναι πλέον υπόθεση 
του ελληνικού λαού, ο οποίος έδινε πάντα τη λύση στις κρίσιμες στιγ-
μές της ιστορίας μας. Η ανεξαρτησία και η προκοπή αυτής της χώρας 
είναι επίτευγμα των αγώνων και των θυσιών αυτού του λαού. Και πάνω 
απ’ όλα, είναι υπόθεση των ατόμων εκείνων που ξέρουν και μπορούν. 
Των ατόμων που έχουν καταξιωθεί στον επαγγελματικό και επιστημονικό 
στίβο και διακρίνονται κυρίως για το ήθος και την κοινωνική τους ανα-
γνώριση. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή αυτό που χρειάζεται το έθνος, είναι η 
δραστηριοποίηση των ατόμων αυτών προς την κατεύθυνση του χειρισμού 
των σοβαρών προβλημάτων της παρούσας κρίσης. Κυρίως δε χρειάζονται 
τα άτομα εκείνα που δραστηριοποιούνται στους φορείς ηγετικής ευθύνης.

 Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός, να πνεύσει άνεμος επαναστα-
τικής αλλαγής σε όλες τις λειτουργίες της πολιτείας και να κατεδαφίσει ότι 
σάπιο και αμαρτωλό έχει χτιστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Ο ελληνικός λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει τη συνταγματική επι-
ταγή ότι το σύνταγμα βασίζεται στη φιλοπατρία των Ελλήνων. Το παρόν 
πολιτικό προσωπικό έχει απολέσει την αξιοπιστία του και δεν εμπνέει κα-
νένα σεβασμό και υπακοή τους πολίτες. Άλλωστε η αντιμετώπιση της κρί-
σης δεν μπορεί να επιτευχθεί από αυτούς που την προκάλεσαν.

Η ανάκαμψη πρέπει να λάβει διαστάσεις παλιγγενεσίας, που θα έχει 
την έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού, να υπογραφεί ένα νέο 
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κοινωνικό συμβόλαιο που θα διαλαμβάνει κράτος και πολίτες. Πρέπει 
να ψηφισθεί καινούργιο Σύνταγμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
σημερινής κοινωνίας και να καταργηθεί το υπάρχον, που πρεσβεύει την 
απόλυτη πρωθυπουργική μοναρχία, που εκμαυλίζει τους πολιτικούς προς 
την ανομία, τους καθιστά δικαστές των δικών τους αδικημάτων και αθω-
ώνουν τις κακουργηματικές πράξεις τους (άρθρο 86). 

Να θεσμοθετηθεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των επενδύσεων και της οικονομίας εν γένει. Να καταρ-
γηθεί το πελατειακό κράτος, ώστε να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή. Πρέπει 
επί τέλους να αντικατασταθεί το μοντέλο της κρατικοδίαιτης οικονομίας.

Απαιτείται η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι 
αποτελεσματική και να χτυπηθεί επί τέλους η διαφθορά. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην αξιοκρατία και στην επιβράβευση της προσπάθειας. Πρέπει 
να αλλάξει το σύστημα της παιδείας, με στόχο τη να ανάδειξη της η ελλη-
νικής παιδείας και της εθνικής μας ετερότητας.

Οι αντοχές του κοινωνικού σώματος έχουν εξαντληθεί. Πριν ξεχειλί-
σει η λαϊκή οργή, πρέπει υπάρξουν επαναστατικές αλλαγές σε όλο το 
φάσμα των θεσμών, διαφορετικά η οικονομική κρίση θα εξελιχθεί σε 
εθνική καταστροφή.

Τώρα είναι η στιγμή που η χώρα χρειάζεται μια προσωπικότητα που να 
διαθέτει «αρετήν και τόλμην», που να ηγηθεί της εθνικής αυτής προσπά-
θειας, να συνεγείρει τις ατομικές συνειδήσεις, να εμπνεύσει την εμπιστο-
σύνη και το σεβασμό στο λαό και να τον οδηγήσει στην πορεία του πε-
πρωμένου του. Γνωρίζουμε ότι στην κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται 
μια σημαντική προσωπικότητα με διεθνές κύρος, αλλά και με ικανότητες 
σε θέματα διαχείρισης κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Ευχό-
μαστε η προσπάθεια του να τελεσφορήσει.

Ο λαός περιμένει να πάρει απάντηση τα εξής ερωτήματα:
Γιατί το πολιτικό μας προσωπικό δεν παρουσίασε ομόφωνα και συντε-

ταγμένα ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Γιατί δεν πήγαν όλοι 
μαζί στους δανειστές και να δηλώσουν ότι αυτά έχουμε, επικαλούμενη το 
παράδειγμα της ηττημένης Γερμανίας το 1953 όταν οι νικητές τους χάρι-
σαν τα χρέη και τους επιβράβευσαν με το σχέδιο Μάρσαλ για το αιματο-
κύλισμα των δύο παγκοσμίων πολέμων.

Γιατί η πολιτεία εφήρμοσε και εξακολουθεί να εφαρμόζει ένα σχέδιο 
που και οι ίδιοι οι δανειστές παραδέχτηκαν ότι ήταν λανθασμένο; 

Όταν οι δανειστές μας έδιναν τα δάνεια αφειδώς δεν ήξεραν πού τα 
έδιναν. Και όταν μας κατηγορούν για αθέμιτες συναλλαγές (μίζες) γιατί 
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εξαιρούν τους εαυτούς τους. Οι συναλλαγές αυτές απαιτούν τουλάχιστον 
δύο, δούναι και λαβείν.

Στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα θα δώσει απάντηση η αμείλικτη ιστορία 
και θα αποδώσει δικαιοσύνη με ορθή και αμερόληπτη κρίση. 

Κες και κοι, Ο λαός βρίσκεται πλέον στον πάτο του βαρελιού και θα 
παραμείνει εκεί για πολλά χρόνια, αν δεν υπάρξουν με θαρραλέες και επα-
ναστατικές μεταρρυθμίσεις στο σώμα της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ομιλία της 17ης Φεβρουαρίου 2014, Ξενοδοχείο HILTON
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
ΩΣ ΑΠΟΤΟΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑξΙΩΝ

Είναι πλέον κοινός τόπος, ότι η σημερινή οικονομική κρίση είναι απότο-
κος της γενικότερης κρίσης αξιών που ενδημεί για πολλά χρόνια στη χώρα 
μας. Οι αιτίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστορική μας διαδρομή του 
απώτερου παρελθόντας, όπου νομοτελειακά διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία 
του Έλληνα η οποία χαρακτηρίζεται από την ανυπακοή στο κράτος το 
οποίο αντιμετωπίζει ως αντίπαλο.

Στο φαινόμενο αυτό, η πολιτική ηγεσία απέτυχε να επιτελέσει τον παι-
δαγωγικό της ρόλο, όπως όφειλε, ούτε με το παράδειγμά της, ούτε με την 
παιδεία, αλλά ανέδειξε την αντιπαλότητα ως κυρίαρχο στοιχείο των σχέ-
σεων κράτους και πολίτη. Η πολιτική αυτονομήθηκε, δεν επιτέλεσε τον 
ρόλο της ως καθοδηγητή και υπερασπιστή των εθνικών στόχων και ανα-
γκών, αλλά επεδίωξε ιδιοτελείς και άνομους σκοπούς.

Η στάση αυτή της πολιτείας αποτελεί την κύρια αιτία της σημερινής 
καταστροφής.

Μια άλλη παράμετρο της κρίσης αποτελεί το διεθνές οικονομικό περι-
βάλλον, το οποίο κυριαρχείται από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, 
οι οποίες είναι 30 φορές μεγαλύτερες από το παραγόμενο διεθνές ΑΕΠ. Το 
χρήμα έπαψε να είναι μέσο συναλλαγής και μετεξελίχθηκε σε προϊόν. Κυ-
κλοφορεί με μεγάλη ταχύτητα, ταχύτερα από τις πολιτικές αποφάσεις. Δεν 
γνωρίζει εθνικά σύνορα και προηγείται των κρατικών αποφάσεων. Δυστυ-
χώς η παγκόσμια οικονομία οδηγείται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές 
και όχι από την πραγματική οικονομία. Είναι τραγικό ότι οι πολιτικοί και 
οικονομολόγοι αφήνουν τις αγορές να κινούν την παγκόσμια οικονομία. 

Το καπιταλιστικό σύστημα της οικονομίας, αντιμετωπίζει και θα αντι-
μετωπίσει σοβαρή κρίση, αν δεν τεθεί έλεγχος του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος από την πολιτική εξουσία.

 Επί πλέον, η χώρα μας ως μέλος της Ε.Ε. δεν κατόρθωσε να βρει τον 
βηματισμό της σε σχέση με τις άλλες χώρες και το γεγονός ότι συμμετέχει 
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σε μια νομισματική ένωση χωρίς να υπάρχει δημοσιονομική ένωση, επέ-
τεινε σημαντικά το πρόβλημα.

Η χαριστική βολή στην οικονομία μας εδόθη από τους λανθασμένους 
δημοσιονομικούς χειρισμούς και αστοχίες της πολιτικής των τελευταίων 
ετών.

Η σημερινή μας εκδήλωση πραγματοποιείται δυστυχώς υπό την σκιά 
της πολλαπλής και βαθειάς κρίσης που ταλαιπωρεί τη χώρα μας τα τελευ-
ταία 5 και πλέον χρόνια. Μιας κρίσης που βρήκε τη χώρα μας όχι μόνον 
ανοχύρωτη, αλλά οδηγήθηκε στην καταστροφή από τα λάθη, αλλά και τις 
ευλογίες μιας μερίδας της πολιτικής και της οικονομικής μας ηγεσίας.

Μιλάμε γι αυτούς που είχαν επενδύσει στην καταστροφή της χώρας. 
Ομιλούμε για τους νοσταλγούς και προαγωγούς της δραχμής, ομιλούμε 
για αυτούς που δήλωναν ότι ο διευθύνουν μια διεφθαρμένη χώρα, για αυ-
τούς που εν γνώσει τους ή από εγκληματική αβελτηρία, εφήρμοσαν λαν-
θασμένη συνταγή εξόδου από την κρίση. 

Εμείς εδώ, ο ΣΕΟΔΙ, σε διάφορες εκδηλώσεις μας, είχαμε ενημερώσει 
τους συναδέλφους μας και τις επιχειρήσεις, στις οποίες ασκούμε την οικο-
νομική διοίκηση, για την επερχόμενη καταστροφή.

To 2009, από αυτό εδώ το βήμα, μεταξύ των άλλων, είχαμε πεί:
«Η χώρα μας ευρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Πολιορκείται από 

σοβαρά προβλήματα, όπως η ανεργία, το ασφαλιστικό, η γραφειοκρατία, 
η δημόσια διοίκηση, κυρίως τη διαφθορά, και βρίσκεται στο χείλος της 
χρεοκοπίας. Για να σωθεί λοιπόν η χώρα, χρειάζεται τη συστράτευση των 
επιφανών εκείνων Ελλήνων που εμφορούνται από επαναστατικές ιδέες. 
Πρέπει να πνεύσει άνεμος επαναστατικής αλλαγής σε όλο το φάσμα της 
εξουσίας, να γίνουν τώρα βαθιές τομές στο σώμα της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης. Να σημάνει εθνικός συναγερμός, να κινητοποιηθούν οι καθα-
ροί και τίμιοι Έλληνες, οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας.

Δεν μπορεί η πολιτική εξουσία να παρακολουθεί την κατρακύλα της 
κοινωνίας και της οικονομίας μέσα από τις γρίλιες του μεγάρου Μαξίμου 
και τις αναπαυτικές πολυθρόνες των κυβερνητικών μεγάρων.»

Αυτά και άλλα πολλά είχαμε πη τότε, όταν η κρίση ήταν προ των πυ-
λών, χωρίς βέβαια να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα βρίσκαμε ευήκοον 
ούς στα βηλαέτια της εξουσίας, αφού η εξουσία μας δεν αφουγκράζεται 
τους πολίτες. 

Οι πολίτες όμως πρέπει να εκφραστούν και πάνω απ όλα πρέπει να 
μάθουν την αλήθεια. Και τώρα πλέον, νομίζουμε ότι είναι καιρός, αφού τα 
πάντα έχουν καταρρεύσει, να πάρουν τις πρωτοβουλίες που τους αναλο-
γούν, που θα στοχεύουν στη σωτηρία της χώρας.
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Γι αυτό, Κες και Κοι, εν όψει της τραγικής κατάστασης που διέρχεται η 
χώρα μας, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, πριν από ένα 
χρόνο περίπου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική οικονομία, 
την οποία υπηρετούμε και την ευαισθησία του στην ελληνική κοινωνία, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία της συγκρότησης μιας ομάδος πρωτοβουλίας 
αποτελούμενης από επιφανείς προσωπικότητες της επαγγελματικής και 
επιστημονικής ζωής του τόπου μας, προκειμένου όλοι μαζί να εκπονήσουν 
τεκμηριωμένες και σοβαρές προτάσεις προς τη διοίκηση και την κοινωνία 
που αποσκοπούν στην έξοδο της χώρας από την κρίση, σε μια προσπάθεια 
να περισώσει ότι μπορεί να περισωθεί.

Την πρωτοβουλία αυτή την αναλάβαμε, αφού κανείς άλλος φορέας ή 
θεσμός δεν την έχει αναλάβει μέχρι τώρα. 

Την αναλάβαμε επειδή πιστεύουμε ότι στην παρούσα κρίσιμη συγκυ-
ρία την ευθύνη της σωτηρίας της χώρας τη φέρουν μόνον εκείνοι που ξέ-
ρουν και μπορούν, και κυρίως, οι προσωπικότητες εκείνες που με το ήθος 
την αξία και την εντιμότητά τους, εμπνέουν την εμπιστοσύνη και σεβασμό 
στην Ελληνική κοινωνία.

Αγαπητοί φίλοι, πιστεύουμε ότι οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν 
ότι είναι η ώρα που η Ελλάδα πρέπει να καλέσει τα παιδιά της. Τις προ-
σωπικότητες εκείνες, που έχουν διακριθεί για την αξία, το ήθος και την 
εντιμότητά τους. Μόνο Προσωπικότητες με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 
ικανές να ανασύρουν τη χώρα από το βάραθρο της καταστροφής. Μέσα σ’ 
αυτούς, πιστεύουμε ότι είναι και εκείνοι που είναι απόψε μαζί μας.

Ομιλία της 7-2-2013, Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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Το πρόβλημα της οικονομίας που ασθενεί και της διαφθοράς που ανθεί, 
αποτελούσαν ανέκαθεν την καυτή επικαιρότητα στη χώρα μας. Όπως πά-
ντα, η Ελλάδα πορεύεται και σήμερα νομοτελειακά σ’ ένα περιβάλλον που 
έχει σαν φόντο την πλημμύρα των σκανδάλων, και τη δίνη των διαπλοκών 
και διαπλεκομένων, με τη διαφορά όμως τώρα το όλο αλισβερίσι, μετα-
φέρθηκε στα τηλεπαράθυρα, όπου στο βωμό της τηλεθέασης, στήνονται 
δίκες, απαγγέλλονται καταδίκες, δικάζονται οι πάντες και καταδικάζονται 
και τα πάντα και ο διασυρμός κάθε αξίας και κάθε θεσμού αντανακλά την 
εικόνα μιας χώρας που ασθενεί βαρέως.

Έτσι, η Ελληνική Οικονομία συμμεριζόμενη και αυτή το κλίμα των 
ημερών και ευθυγραμμιζόμενη με τη ρήση ότι «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαί-
νει, αλλά παραμένει ετοιμοθάνατη», παραμένει και αυτή στην εντατική 
για δεκαετίες τώρα, και αφού αναρρώσει για λίγο, και πάλι προ το... αναρ-
ρωτήριο τραβά.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η Ελληνική Οικονομία ευρίσκεται διαρ-
κώς υπό καθεστώς μέτρων θεραπείας και οι Έλληνες τιμωρούνται με μέ-
τρα λιτότητας, τα οποία τελικώς ποτέ δεν επιβεβαίωσαν τις υποσχέσεις για 
καλύτερες μέρες (...και ωραιότερες νύχτες κλπ.) των κυβερνήσεων που τα 
εξήγγειλαν.

Και αντί για καλύτερες μέρες, ο Έλληνας διαπιστώνει ότι έχει εξαντλή-
σει όλες τις τρύπες του ζωναριού και η μόνη τρύπα που τελικώς του έχει 
απομείνει, είναι... η τεράστια τρύπα των ελλειμμάτων!

Αλλά ας εξετάσουμε και εμείς το μεγάλο ασθενή, την ελληνική οικονο-
μία, μιας και ευρίσκεται ακόμη στην αναρρωτική κλίνη (και τις οίδεν για 
πόσο καιρό ακόμη).

Το διεθνές περιβάλλον
Και πρώτα-πρώτα ας εξετάσουμε το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, στο 
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οποίο είναι αναγκασμένη πλέον να λειτουργεί η οικονομία μας και προσδι-
ορίζεται τόσο από τους κανόνες ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
όσο και από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς αντα-
γωνισμού.

Η χώρα μας λόγω της συμμετοχή της στην ευρωζώνη, έχει απωλέσει σε 
σημαντικό βαθμό τους μακροοικονομικούς αμυντικούς της μηχανισμούς. 
Δεν μπορεί π.χ. να υποτιμήσει το νόμισμα της για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας της, ή να εκδώσει καινούργιο για την αντιμετώπιση των 
ελλειμμάτων της.

Εξάλλου, το ισχυρό ευρωπαϊκό νόμισμα, και η χαμηλή μας παραγωγι-
κότητα μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας σε διεθνές 
επίπεδο. Επίσης, η ραγδαία άνοδος της τιμής του πετρελαίου, και το υψη-
λό εργατικό κόστος επιτείνουν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας μας.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί η ολοένα και αυξανόμενη παρουσία 
της Κίνας στη διεθνή οικονομική σκηνή, η οποία με το πλεονέκτημα του 
χαμηλού εργατικού της κόστους, έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς 
στην παγκόσμια οικονομία, και εκτοπίζει και τα δικά μας προϊόντα από 
τη διεθνή και την εγχώρια αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές 
από την Κίνα έχουν αυξηθεί τελευταία κατά 30%, κυρίως σε προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας, ενώ η μείωση της παραγωγής των προϊόντων αυ-
τών στη χώρα μας μειώθηκε κατά 19%.

Το φαινόμενο της Κίνας και της Ινδίας θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύ-
τερους κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία, κυρίως στον τομέα της ενέρ-
γειας, αφού οι οικονομίες αυτές αναπτύσσονται, το βιοτικό επίπεδο των 
λαών αυτών βελτιώνεται, και η ζήτηση των οικονομιών αυτών σε ενέργεια 
κυρίως σε πετρέλαιο θα αυξηθεί δραματικά. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα 
συμβεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και πώς θα έχει διαμορφωθεί ο 
παγκόσμιος οικονομικός χάρτης όταν σε λίγα χρόνια οι δύο αυτές αγορές 
θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Καθώς εμείς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη τις εναλλακτικές πηγές ενέρ-
γειας, η οικονομία μας θα 

βρεθεί σε εξαιρετικά δεινή θέση, αφού οι ανάγκες της σε ενέργεια 
εξαρτώνται κυρίως από το πετρέλαιο.

Μεγάλη πληγή για την οικονομία μας αποτελεί η εκροή κεφαλαίων 
και επενδύσεων στις γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής. Αυτό 
έχεις ως συνέπεια τη μείωση της παραγωγής και την αύξηση της ανεργί-
ας στη χώρα μας, η οποία φέτος προσέθεσε 80.000 ανέργους στο ταμείο 
ανεργίας.
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Η είσοδος και παραμονή στη χώρα μας πλέον του ενός εκατομμυρίου 
οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από το 11% 
του πληθυσμού της χώρας μας, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα οικονο-
μικών και κοινωνικών προβλημάτων, που δεν αφορούν μόνον την ανεργία 
αλλά και τα διάφορα κοινωνικά και εθνικά μας ζητήματα. Οι ανεπιθύμητοι 
και χωρίς κανένα μεταναστευτικό πρόγραμμα μετανάστες, δεν αυξάνουν 
μόνο την ανεργία, παράγουν εγκληματικότητα, και δημιουργούν σοβαρά 
πολιτικά προβλήματα στη χώρα μας. Οι οικονομικοί μετανάστες, είτε εν-
σωματωθούν είτε όχι, θα δημιουργήσουν αναγκαστικά σοβαρά πολιτικά 
και οικονομικά προβλήματα. Θα διαμόρφωναν σε μεγάλο βαθμό πολιτικό 
τοπίο της χώρας μας, αφού θα ήταν σε θέση π.χ. να εκλέγουν την κυβέρ-
νηση της προτιμήσεως τους . Μπορεί να αντιληφθεί κανείς τι θα συμβεί 
στη χώρα μας, όταν ένα εκατομμύριο ψηφοφόροι Αλβανοί και Σκοπιανοί 
λαμβάνουν εντολές από τις χώρες τους προκειμένου να ψηφίσουν το πολι-
τικό κόμμα που τους υπαγορεύουν οι χώρες αυτές που έχουν βλέψεις στο 
πολιτικό και εδαφικό δΐαΐιΐδ της Ελλάδος.

Η μη ενσωμάτωση τους, θα δημιουργήσει επίσης (πέραν της φοροδια-
φυγής και εισφοροδιαφυγής) και τεράστια κοινωνικά προβλήματα, όμοια 
με εκείνα της Γαλλίας που παρακολουθήσαμε πρόσφατα.

Το εσωτερικό περιβάλλον
Ας δούμε τώρα την κατάσταση της οικονομίας μας, όπως διαμορφώνεται 
σήμερα στο εσωτερικό περιβάλλον.

Είναι γεγονός, ότι η δημοσιονομική κατάσταση της οικονομίας που πα-
ρέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, δεν βρισκόταν στο επίπεδο που διαλαλού-
σε η προηγούμενη. Το έλλειμμα υπερέβαινε το 6% του ακαθάριστου εγχώ-
ριου προϊόντος (ΑΕΠ), έναντι του 3% επιτρεπόμενου στις χώρες της ευ-
ρωζώνης. Το δημόσιο χρέος έφθανε στο 115% του Α.Ε.Π. έναντι 60% που 
ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητος και η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση 
των πλέον χρεωμένων χωρών της Ε.Ε. από την τρίτη που κατείχε πρωτύ-
τερα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι κάθε Έλληνας χρωστάει σήμερα στους 
δανειστές του 22.000 €., ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 14.000 €., 
υποχωρώντας και εδώ στην τελευταία θέση της ευρωζώνης. Επιπλέον η 
ανεργία έχει ξεπεράσει το 10%, (από 4% που ήταν το 1981).

Κατά συνέπεια οι δημοσιονομικοί δείκτες παραβίαζαν τους κανονι-
σμούς της Ε.Ε. και για το λόγο αυτό η χώρα μας τέθηκε υπό καθεστώς 
επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανταγωνιστικότητα τις οικονομίας μας επιδεινώνεται δραματικά. Και 
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στον τομέα αυτόν κατορθώσαμε να είμαστε τελευταίοι των 15 χωρών της 
ευρωζώνης. Είμαστε επίσης τελευταίοι στην προσέλκυση άμεσων ξένων 
επενδύσεων περίπου στο 0,8 του Α.Ε.Π. ετησίως έναντι 16% της Ιρλαν-
δίας. (Παλαιότερα λέγαμε «να μην καταντήσουμε Ιρλανδία», δυστυχώς 
δεν... καταντήσαμε Ιρλανδία).

Η γραφειοκρατία και η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση αποτελούν 
το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, και η χώρα μας φιγου-
ράρει στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και έχει 
κατρακυλήσει το επίπεδο των χωρών της... υποσαχάριας Αφρικής! Η 
κατάσταση αυτή της οικονομίας μας, επιχειρήθηκε από την αντιπολί-
τευση να αποδοθεί στην πολυθρύλητη απογραφή. Βεβαίως ο πολιτικός 
χειρισμός της υπόθεσης αυτής ήταν λανθασμένος, πράγμα που έβλαψε 
την εικόνα της κυβέρνησης στο εσωτερικό και ζημίωσε τη χώρα μας στο 
εξωτερικό. Ο καταγγελτικός δηλαδή τρόπος αποκάλυψης των στοιχείων 
της απογραφής συνέβαλε στη λήψη των μέτρων στη χώρα μας από την 
Ε.Ε., υποβίβασε την πιστοληπτική μας ικανότητα και αξιοπιστία μας. 
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα παραβιάζει το 
Σύμφωνο Σταθερότητος. Το παραβιάζουν κατά κόρον και άλλες χώρες 
με πρώτη την Πορτογαλία.

Παραβιάζεται δε ακόμη και από τις ισχυρές Γερμανία και Γαλλία. Επί 
πλέον μέτρα περιστολής των ελλειμμάτων δεν λαμβάνονται μόνον για την 
Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες όπως π.χ. για τη Γερμανία, όπου ο 
Φ.Π.Α αυξήθηκε τελευταία κατά 3%.

Ο Προϋπολογισμός που ψηφίστηκε στη Βουλή, αντανακλά τις τερά-
στιες αδυναμίες της οικονομίας μας. Το μεγάλο πρόβλημα αποτελούν οι 
ανελαστικές δαπάνες που αφορούν τους μισθούς και συντάξεις των δη-
μοσίων υπαλλήλων, που αντιπροσωπεύουν το 48,4% των δαπανών του 
τακτικού προϋπολογισμού (19,6 δις €), καθώς και οι υποχρεώσεις μας σε 
τόκους που ανέρχονται σε 9,6 δις ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 19% του 
συνόλου των δαπανών. Επίσης το 21% των πρωτογενών δαπανών (8,5 δις 
€) αντιπροσωπεύουν οι δαπάνες για την ασφάλιση και περίθαλψη. Κα-
τόπιν αυτών, δεν υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση της άμυνας της 
εκπαίδευσης και της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες απορροφούν μόλις 
το 1,9% το 3,6% και το 4,2% του Α.Ε.Π. αντίστοιχα.

Τα έσοδα, δηλαδή του προϋπολογισμού δαπανώνται σε μη παραγωγι-
κούς τομείς, ενώ θα έπρεπε να απευθύνονται στην έρευνα, στις επενδύ-
σεις και στην εκπαίδευση, στους τομείς δηλαδή που αποδίδουν καρπούς 
στο μέλλον. Είναι τραγικό να δαπανάται σχεδόν το ήμισυ του προϋπο-
λογισμού για τις ανεπαρκείς υπηρεσίες των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ 
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διατίθενται ψιχία τους παραγωγικούς τομείς, οι οποίοι θα αποδώσουν στο 
μέλλον, δηλαδή θα επιστρέψουν το κόστος των επενδύσεων.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι, η δημόσια περιουσία (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., 
κ.λπ.) ιδιωτικοποιείται, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης δεν έχει πλέον συμ-
μετοχή στην περιουσία του αυτή. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
Έλληνες πολίτες ξοδεύουν 2 δις ευρώ το χρόνο για την εκπαίδευση των 
παιδιών τους (φροντιστήρια κ.λπ.), εις πείσμα της πολυθρύλητης «δωρεάν 
παιδείας».

Από τη μια πλευρά, δηλαδή, ο κάθε Έλληνας πολίτης χρωστάει 22.000 
€ στους δανειστές, και από την άλλη δεν του έχει απομείνει καθόλου συμ-
μετοχή στη δημόσια περιουσία. Και το σπουδαιότερο, οι δημόσιες δαπά-
νες δεν καλύπτουν αναπτυξιακούς τομείς.

Η Οικονομική πολιτική δηλαδή που ακολουθείται από την κυβέρ-
νηση είναι εσφαλμένη
Δηλαδή από τη μια πλευρά δανείζεται για να καλύψει τα ελλείμματα του 
προϋπολογισμού που αντιστοιχούν σε μη αναπτυξιακές δαπάνες και από 
την άλλη ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία. Η πολιτική αυτή θα έχει τραγι-
κές συνέπειες για τις επόμενες γενιές.

Αξίζει επιπλέον να υπογραμμιστεί ότι η Ελληνική Οικονομία μεταπο-
λεμικά από τη μια πλευρά απολάμβανε της δασμολογικής προστασίας το 
κράτους και από την άλλη ήταν προσανατολισμένη γύρω από την κρατική 
δραστηριότητα. Το κράτος ήταν ο βασικός πελάτης των ελληνικών επιχει-
ρήσεων.

Η ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων, και η έκρηξη του φαι-
νομένου της παγκοσμιοποίησης, έχουν αλλάξει άρδην τους κανόνες του 
παιχνιδιού για την Ελληνιική επιχείρηση, η οποία πλέον καλείται να φέρει 
μόνη της εις πέρας την οικονομική της ανάπτυξη, η οποία τώρα παίζεται 
το διεθνές γήπεδο της παγκοσμιοποίησης.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της οικονομίας μας θεωρείται πλέον 
αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης της. Απαιτείται δομική αλλαγή στην οι-
κονομία μας, η οποία είναι αναγκασμένη πλέον να δραστηριοποιηθεί στο 
διεθνές περιβάλλον.

Τι Πρέπει να γίνει
Το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας και κατά συνέπειαν της ελληνικής 
κοινωνίας συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο δημόσια διοίκηση, γραφειοκρα-
τία, διαφθορά. Οι έννοιες αυτές, που αποτελούν τα συγκοινωνούντα δο-
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χεία της αθλιότητας της συναλλαγής του κράτους με τον πολίτη, ευθύνο-
νται σε μεγάλο βαθμό για την κατάντια της οικονομίας.

Η διαφθορά, που πάει παρέα με την παραοικονομία, αποτελούν το όνει-
δος της χώρας μας. Η όψη της οικονομίας μας θα ήταν τελείως διαφορε-
τική, αν ο τζίρος της παραοικονομίας που φθάνει τα 15 τρις δρχ. ετησίως 
από τα υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας διοχετευόταν στην νόμιμη 
παραγωγική μας διαδικασία.

Ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
της δημόσιας διοίκησης πράγμα θα βελτίωνε δραστικά τον προϋπολογισμό 
της χώρας και θα αποδέσμευε πόρους για τους παραγωγικούς και αναπτυ-
ξιακούς τομείς. Είναι αδιανόητο η χώρα μας να απασχολεί περισσότερους 
δημοσίους υπαλλήλους π.χ. από τη Γαλλία με πενταπλάσιο πληθυσμό.

Επίσης οι αμοιβές των δημοσίων λειτουργών θα πρέπει θα συνδέο-
νται με την αποτελεσματικότητα τους. Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν 
αυστηροί ελεγκτικοί μηχανισμοί στη δημόσια διοίκηση. Αυτό θα είχε ως 
συνέπεια την περιστολή της διαφθοράς και τη βελτίωση της παραγωγικό-
τητας τους.

Η κατάργηση τον απαρχαιωμένων νόμων και διαδικασιών θα μείωνε τη 
γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών.

Η αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών προς την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης παραγωγικών τομέων, όπως την παιδεία, τις υποδομές, 
τη νέα τεχνολογία τον πολιτισμό θα βελτίωνε δραστικά την ανταποδοτικό-
τητα των δημοσίων δαπανών.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα της οικονομίας μας είναι αυτό της εξωστρέφει-
ας. Καθώς επιχειρήσεις πλέον έχουν αποκοπεί από τον ομφάλιο λώρο της 
κρατικής προστασίας, καλούνται να λειτουργήσουν με τους κανόνες της 
διεθνούς αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και 
την έντονη κινητικότητα των προϊόντων τους. Τα ελληνικά προϊόντα όμως 
παρουσιάζουν χαμηλή ανταγωνιστικότητα έναντι των ξένων. Η πολιτεία 
πλέον πρέπει να συνδράμει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη διαδικασία της 
προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες λειτουργίας της διεθνούς αγοράς. 
Επίσης η οικονομική διπλωματία πρέπει να προωθήσει τις διαδικασίες 
εκείνες που θα ενισχύσουν την παρουσία των ελληνικών προϊόντων στη 
διεθνή αγορά. Η εξωστρέφεια λοιπόν είναι η μαγική λέξη για τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις αν θέλουν να επιβιώσουν.

Η Παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του 
έθνους μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο 
βαδίζει η ιστορία μας. Και όμως τα τελευταία χρόνια, γνωρίζει μία χωρίς 
προηγούμενο υποβάθμιση.
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Πρέπει να δοθεί περιεχόμενο και όραμα στην παιδεία προς την κατεύ-
θυνση του ενστερνισμού των νέων μας των ιδανικών και της φυσιογνωμί-
ας της φυλής μας. Η επένδυση στην παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη 
διαδικασία των κυβερνήσεων.

Το ερώτημα που ευλόγως τίθεται τώρα είναι αν οι κυβερνήσεις υλοποι-
ήσουν όλα αυτά που εκτέθηκαν προηγουμένως.

Δυστυχώς, η κοινή πείρα έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά πε-
ριθώρια αισιοδοξίας. Και αυτό διότι τα πολιτικά κόμματα, εγκλωβισμένα 
στη λογική της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής και της άρνησης για 
κάθε συνεργασία και σύνθεση προτάσεων και ιδεών, έχουν οδηγηθεί ου-
σιαστικά στην ακύρωση της άσκησης του θεσμικού τους ρόλου ως συ-
μπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Ότι αποτελεί θέση για την κυβέρνηση 
αποτελεί κατ’ ανάγκην άρνηση για την αντιπολίτευση και αντιστρόφως. 
Οι πολιτικοί μας ταγοί εξαντλούν τη δραστηριότητα στην εξασφάλιση της 
επανεκλογής τους. Και καθώς το συνταγματικά κατοχυρωμένο ασυμβί-
βαστο της βουλευτικής ιδιότητας με την άσκηση του επαγγέλματος, απο-
κλείει από τα βουλευτική έδρανα άτομα αξιόλογης επαγγελματικής και 
επιστημονικής δράσης, που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το κοινοβου-
λευτικό έργο, το πρόβλημα θα οξυνθεί περισσότερο.

Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως προϋποθέτουν ευρεία πολιτική συ-
ναίνεση, κοινοβουλευτικό ήθος και πολιτικό πολιτισμό μεταξύ των κομ-
μάτων και πάνω απ’ όλα θάρρος και αποφασιστικότητα που θα διακύβευε 
ακόμη και τη βουλευτική τους έδρα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η πολιτι-
κή βούληση εκπλήρωσης των όσων αναφέρθηκαν; 

Παρ’ ότι η απάντηση μπορεί να είναι απογοητευτική, είμαστε υποχρε-
ωμένοι ως Έλληνες να αισιοδοξούμε, να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε 
για εκείνο το αύριο που αξίζει στη χώρα μας.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ 
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ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι πανηγυρισμοί έγκριση της δόσης του δα-
νείου της τρόικας. Οι θριαμβολογίες αφορούν το δάνειο που υποθηκεύει 
την ανεξαρτησία της χώρας και έπρεπε να έχει εκταμιευθεί τον περασμένο 
Ιούνιο. Το δάνειο που υποθηκεύει το μέλλον της χώρας μας και επιβεβαι-
ώνει για μία ακόμη φορά ότι αποτελεί την κατάληξη μιας καταστροφικής 
οικονομικής πολιτικής της λεγόμενης μεταπολιτευτικής περιόδου. Της κα-
ταστροφικής αυτής πολιτικής που καλούνται να θεραπεύσουν αυτοί που 
δεν την προκάλεσαν. 

Το λογαριασμό της οικονομικής αυτής πολιτικής καλούνται να τον 
πληρώσουν αυτοί που δεν τον οφείλουν, αυτοί που δεν έχουν καμία ευθύ-
νη της άσκησης της πολιτικής αυτής. Καλούνται να τον πληρώσουν, αυτοί 
που έχουν μηδενική φοροδοτική ικανότητα.

Έτσι τουλάχιστον προκύπτει από το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη βουλή προς ψήφιση, το οποίο αποβλέπει μόνο στην 
είσπραξη φόρων. Στερείται οιασδήποτε αναπτυξιακής πολιτικής και οιασ-
δήποτε κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας δεν έχει εξέλθει και παραμένει δυ-
στυχώς ακόμη στο απέραντο φρενοκομείο του μακαρίτη Κωνσταντίνου 
Καραμανλή. 

Δείχνουν επίσης, ότι αντί για το ραντεβού με την ιστορία του Ανδρέα 
Παπανδρέου το ραντεβού έγινε προφανώς με τη μυθολογία και εξελίχθηκε 
σε εναγκαλισμό με τη φαυλοκρατία.

Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, φαίνεται να φέρνουν στην εξουσία 
αυτούς που κατέστρεφαν τη χώρα αυτούς που έκαιγαν την Αθήνα, αυτούς 
που αρνούνται κάθε αναπτυξιακή πορεία και προκοπή της χώρας.

Αυτά σηματοδοτούν το μέγεθος της παραφροσύνης και της βαθειάς 
κρίσης αξιών και θεσμών που καταδυναστεύει σήμερα τη χώρα μας και 
την οδηγεί σε μια εφιαλτική πορεία καταστροφής. Το πολιτικό σύστημα 
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έχει καταρρεύσει. Οι θεσμοί αδρανούν ή έχουν διαβρωθεί από τον κομμα-
τισμό και την ιδιοτέλεια των λειτουργών τους.

Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συνθέτουν ένα εφιαλτικό τοπίο για τη 
χώρα μας.

Και ανακύπτει αναπόφευκτα το ερώτημα: πού βαδίζουμε; ποιος θα σώ-
σει τη χώρα; 

Η απάντηση επιτρέψτε μου να δοθεί από ένα άρθρο που είχε δημοσιευ-
θεί στον τύπο την 28η Απριλίου 1990.

Δυστυχώς το άρθρο αυτό ήταν τόσο προφητικό όσο και επίκαιρο.
Για την αναστροφή της καταστροφικής πορείας της χώρας μας, πρέπει 

να αντιδράσουν τα υγειά κύτταρα της κοινωνίας μας, οι έντιμοι πολίτες, 
οι πνευματικοί μας ταγοί, οι πολιτιστικές οργανώσεις, η καθαρή ματιά 
και ο τίμιος ιδρώτας του προοδευτικού Έλληνα. Αυτοί που κράτησαν την 
Ελλάδα ζωντανή στο καμίνι της ιστορίας ανά τους αιώνες, αυτοί που δό-
ξασαν τ’ όνομά της και χάρισαν στην ανθρωπότητα την ορθή σκέψη και 
τον πολιτισμό. Αρκεί αυτές οι δυνάμεις να αφυπνιστούν, να απαλλαγούν 
από τον λήθαργο της αδιαφορίας και απραξίας. Αυτοί που πάντοτε οδή-
γησαν την Ελλάδα μπροστά. Αυτοί καλούντα και πρέπει να το πράξουν 
και τώρα. Αυτοί πρέπει και μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που 
της ανήκει…

Ο σύνδεσμος Ελλήνων οικονομικών διευθυντών πριν από ένα χρόνο με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία, 
την οποία υπηρετεί και την ευαισθησία του στην ελληνική κοινωνία είχε 
την πρωτοβουλία τη συγκρότηση μιας ομάδος πρωτοβουλίας αποτελούμε-
νης από επιφανείς προσωπικότητες της επαγγελματικής και επιστημονικής 
κοινότητας, προκειμένου όλοι μαζί να εκπονήσουν τεκμηριωμένες και σο-
βαρές προτάσεις προς τη διοίκηση και την κοινωνία που αποσκοπούν στην 
έξοδο της χώρας από την κρίση και να περισώσει ότι μπορεί να περισωθεί.

Η πρωτοβουλία αυτή την αναλάβαμε, αφού κανείς άλλος φορέας ή θε-
σμός δεν την έχει αναλάβει μέχρι τώρα. 

Την αναλάβαμε επειδή πιστεύουμε ότι στην παρούσα κρίσιμη συγκυ-
ρία την ευθύνη της σωτηρίας της χώρας τη φέρουν εκείνοι που ξέρουν και 
μπορούν, οι προσωπικότητες εκείνες που εμπνέουν την εμπιστοσύνη και 
σεβασμό στην Ελληνική κοινωνία.

Εμείς δεν διεκδικούμε καμιάς δόξας δάφνες. Θα παραμείνουμε στα κα-
θήκοντά μας που είναι η υποστήριξη της ελληνικής επιχείρησης και κατά 
συνέπεια τις ιδιωτικές μας οικονομίας, που είναι ο μοχλός και η μόνη ελ-
πίδα της ανάπτυξης της χώρας μας.

Κυρίες και κύριοι, η πρόσκληση των προσώπων που έχουμε την τιμή 
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να παρευρίσκονται στη σημερινή μας εκδήλωση, δεν έγινε τυχαία, γι’ αυτό 
και κανείς πολιτικός δεν είναι ανάμεσά μας. Εσείς ανήκετε στην κατηγο-
ρία των προσώπων που ανέφερα προηγουμένως. 

Κυρίες και κύριοι αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι είναι η ώρα που η Ελλά-
δα πρέπει να καλέσει τα παιδιά της. Τα άτομα εκείνα που θα τη βγάλουν 
από το βάραθρο της καταστροφής. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα σ’ αυτούς 
είναι και εκείνοι που είναι απόψε μαζί μας.

To 2009. Ότι η χώρα μας ευρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Η χώρα 
μας, πολιορκείται, από σοβαρά προβλήματα, όπως η ανεργία, το ασφαλι-
στικό, η γραφειοκρατία, η δημόσια διοίκηση, κυρίως η διαφθορά, και βρί-
σκεται στο χείλος της χρεοκοπίας. Για να σωθεί λοιπόν η χώρα, φαίνεται 
ότι έχει ανάγκη από επαναστατικές ιδέες.

Νομίζουμε ότι χρειάζεται τη συστράτευση των επιφανών εκείνων Ελ-
λήνων που εμφορούνται από επαναστατικές ιδέες. Ότι πρέπει να πνεύσει 
άνεμος επαναστατικής αλλαγής σε όλο το φάσμα της εξουσίας, να γίνουν 
εδώ και τώρα βαθιές τομές στο σώμα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 
Να σημάνει εθνικός συναγερμός, να κινητοποιηθούν οι καθαροί και τίμιοι 
Έλληνες, οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας.

 Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες επιβάλλουν να βρούμε τρόπο να δραπε-
τεύσουμε από την κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά κατ΄ εξοχήν 
κρίση πολιτισμική, κρίση θεσμών, κρίση πολιτική.

Κες και κοι, φρονούμε ότι, η σημερινή κατάσταση ίσως να μην ήταν 
τόσο δραματική, αν στη λαϊκή βάση λειτουργούσε το λεγόμενο «λαϊκό 
αίσθημα», η αντίδραση δηλαδή των πολιτών, που πάντα έπαιζε το ρόλο 
της ασφαλιστικής δικλείδας στις εκάστοτε πολιτικές παρεκτροπές και λει-
τουργούσε διορθωτικά στη συμπεριφορά της εξουσίας.

 Γι αυτό, φίλες και φίλοι πρέπει να αφυπνιστούμε, σηκωθούμε επί τέ-
λους από τον καναπέ, να εγκαταλείψουμε τη νιρβάνα της αδιαφορίας και 
της ηττοπάθειας.

«Των οικιών ημών εμπεπυρμένων ημείς άδωμεν» έλεγαν οι αρχαίοι 
προγονοί μας και αυτό κάνουμε εμείς σήμερα.

Ένας φιλόσοφος μας λέει ότι «ο μόνος τρόπος για να μεγαλουργήσει 
το κακό, είναι να μην κάνουν τίποτε οι καλοί». Και αυτό κάνουμε εμείς 
σήμερα, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτε.

 Για ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο της Ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορούμε 
να καθόμαστε στην εξέδρα απολαμβάνοντας τη ραστώνη μας.

Όταν ασφυκτιά η οικονομία μας, όταν η Ελληνική επιχείρηση στενάζει 
από τη γραφειοκρατία, όταν η διαφθορά μας κατατάσσει πρωταθλητές της 
Ευρώπης και πρωταγωνιστές στον κόσμο, δεν μπορεί η πολιτική εξουσία 
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να παρακολουθεί την κατρακύλα της κοινωνίας και της οικονομίας μέσα 
από τις γρίλιες του μεγάρου Μαξίμου και τις αναπαυτικές πολυθρόνες των 
κυβερνητικών μεγάρων.

Ομιλία της 19-12-2012, Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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Η χώρα μας, ύστερα από μακροχρόνιες και επίπονες διαβουλεύσεις, κα-
τάφερε τελικά να ευπρεπιστεί αρκετά στο «ατελιέ» των τροϊκανών φίλων 
μας με ένα γενναίο κούρεμα, ανοίγοντας έτσι καινούριες προοπτικές στη 
διάσωσή μας από τη χρεοκοπία. 

Η 21η Φεβρουαρίου, αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό ορόσημο 
στην ιστορική διαδρομή της χώρας μόνον εάν του κούρεμα αυτό δεν απο-
τελέσει απλώς την αναβολή της χρεοκοπίας μας.

Η χώρα μας, αφού κατέληξε ως το πλέον αδύναμο μέλος της ευρωζώ-
νης, απειλήθηκε και απειλείται σοβαρά, τόσο από τις επιθέσεις του διε-
θνούς κερδοσκοπικού μηχανισμού, όσο και από τα εσωτερικά προβλήμα-
τα που συσσωρεύτηκαν από τις συμπεριφορές της Ελληνικής κοινωνίας, 
αλλά και την αστοχία των δημοσιονομικών επιλογών των κυβερνήσεων 
των τελευταίων ετών.

Η χώρα μας έφθασε στα πρόθυρα της καταστροφής, ύστερα από εξωτε-
ρικές και εσωτερικές απειλές.

Οι εξωτερικές απειλές αφορούν το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα, 
όπου το χρήμα έχει απολέσει το σκοπό που έπρεπε να υπηρετεί ως μέσον 
συναλλαγής. Το χρήμα έχει πλέον αυτονομηθεί, έγινε το ίδιο προϊόν, πολ-
λαπλασιάστηκε η αξία του και έγινε φούσκα που εξερράγη, και το ωστικό 
κύμα απειλεί τα πλέον αδύνατα μέλη της διεθνούς κοινωνίας.

Ο γιγαντισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, υπερκέρασαν την 
εξουσία των κυβερνήσεων και απειλούν την οικονομική ανεξαρτησία των 
χωρών. Οι εθνικές κυβερνήσεις, κινούμενες πιο αργά από την ιδιωτική 
οικονομία, δεν έχουν ακόμα δυστυχώς αποφασίσει την υιοθέτηση εθνικών 
οίκων αξιολόγησης.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Ελληνικός λαός, πληρώνει τα αποτελέσματα 
μιας ιδιότυπης και πολλαπλής κρίσης. πολιτισμικής, κρίσης αξιών, κρίσης 
θεσμών που κατέληξαν στη σημερινή οικονομική κρίση, που μας οδηγεί 
στην κατάλυση της εθνική μας κυριαρχίας.
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Πληρώνει τις συνέπειες της παρακμής του πολιτικού συστήματος, 
αφού και αυτό έχει αυτονομηθεί, επιδιώκοντας ιδιοτελείς στόχους, μακριά 
από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού, χάριν του οποίου είχε 
θεσμοθετηθεί.

Πληρώνει τις συνέπειες της πολιτικής του πάρ’ τα όλα, που εφαρμό-
στηκε τα τελευταία χρόνια, και από την άλλη τη συμπεριφορά κάποιων 
κομμάτων, αποκομμάτων του πολιτικού συστήματος που παρασιτούν στις 
παρυφές και το περιθώριο της πολιτικής. Αυτοί επιδιώκουν την ανατρο-
πή του καθεστώτος και την εγκαθίδρυση καθεστώτος σοβιετικού τύπου. 
Έχουν επενδύσει στην καταστροφή της χώρας, επιδίδονται συστηματικά 
στην καταστροφή της περιουσίας των πολιτών και την αποσταθεροποίηση 
του πολιτικού συστήματος.

Τα δύο τελευταία χρόνια το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας διαχειρί-
στηκε το σενάριο της κρίσης με τρόπο που αγγίζει, τα όρια της ιλαροτραγω-
δίας και αποτελεί μνημείο αντιφατικών ενεργειών και βιασμού της λογικής.

Η πρώτη αντίφαση είναι ότι η έξοδος από την κρίση επιχειρείται, από 
αυτούς που την παρακάλεσαν.

Και η θεραπεία της άρχισε με το περίφημο λεφτά υπάρχουν, ενώ σύμ-
φωνα με κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης δεν υπήρχε σάλιο.

Συνεχίστηκε με την καταρράκωση του κύρους της χώρας μας διεθνώς 
από τον ίδιον τον πρωθυπουργό, ο οποίος περιδιαβαίνοντας την υφήλιο 
διαλαλούσε ότι διευθύνει μια διαφθαρμένη χώρα, για να ακυρώσει έτσι τη 
δυνατότητα δανεισμού της χώρας από τις χρηματαγορές.

Και ενώ είχε συμφωνήσει την προσφυγή στο ΔΝΤ, διαβεβαίωνε τον 
ελληνικό λαό ότι η προσφυγή σε αυτό θα αποτελούσε καταστροφή.

Κατόπιν είδαμε το πρωθυπουργός να ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στη 
βουλή προκειμένου να παραιτηθεί, πράγμα που αποτελεί μοναδικό γεγο-
νός στην κοινοβουλευτική μας ιστορία.

Κατόπιν, ο συνήθης ύποπτος ξαναχτύπησε με το περίφημο δημοψήφι-
σμα, πράγμα που τρέλανε τις χρηματαγορές, στέλνοντας την αξιοπιστία 
της χώρας στα τάρταρα, και την απογύμνωσε από κάθε διαπραγματευτική 
ικανότητα.

Αφού κάποια στιγμή μας τελείωσε ο πρωθυπουργός, ακολούθησε ο 
διορισμός νέου πρωθυπουργού εν μέσω τραγελαφικών διαδικασιών και 
ώσπου δούμε άσπρο καπνό και να αναφωνήσουμε habemus Papademus, 
ήρθε η καρδιά μας στη θέση της, αφού γλιτώσαμε την τελευταία στιγμή 
την επαπειλούμενη άτακτη χρεοκοπία.

Και το μνημόνιο όχι μόνον δεν το διαπραγματεύτηκε η πολιτική μας 
ηγεσία, αλλά ούτε καν το διάβασαν όπως δήλωσαν οι ίδιοι.
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Το αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι η χώρα μας να έχει παγιδευτεί σε ένα 
φαύλο κύκλο μνημονίων, που έχουν ως κοινό παρονομαστή τις δυσβάστα-
κτες θυσίες του ελληνικού λαού, οι οποίες δυστυχώς θα κρατήσουν πολλά 
χρόνια.

Η χρεοκοπία που είχε καταστεί η επίσημη αγαπημένη μας, αφού μα 
αυτή φλερτάρουμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, φαίνεται τώρα να 
απομακρύνεται. Και ενώ είμαστε αγκαλιά με τη χρεοκοπία καιρό τώρα, 
απολαμβάνοντας όλα τα «καλά» της σχέσης αυτής, δεν φτάσαμε στην κα-
ταστροφή διότι, η σχέση δεν εξελίχτηκε λένε σε «άτακτη», δηλαδή δεν 
βαφτίστηκε άτακτη χρεοκοπία.

Αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα από την παράνοια, την αναποτε-
λεσματικότητα για το αλαλούμ των χειρισμών και των μέτρων εντός και 
εκτός της χώρας για τη διάσωση της.

Κάτω από αυτό το τοπίο, κάτω από την παράνοια των πολιτικών χειρι-
σμών και σε ένα εχθρικό κλίμα στο εξωτερικό, ο Ελληνικός λαός βρέθηκε 
δεμένος χειροπόδαρα με ένα μνημόνιο που τον καταδικάζει σε μακροχρό-
νια οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση.

Τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού και αναπόφευκτα προκύπτει το 
ερώτημα:

Τις πταίει; 
Ασφαλώς φταίμε εμεί οι πολίτες. Εμείς που επιλέξαμε και χειροκρό-

τησε με τους συγκεκριμένους πολιτικούς ηγέτες, τους οποίους σήμερα 
λιθοβολούμε διαμαρτυρόμενοι καθολικώς ανορθόδοξα. Τώρα όμως είναι 
αργά. Έπρεπε να είχαμε διαμαρτυρηθεί ορθόδοξα 20 με 30 χρόνια πριν. 
Τότε που μας έλεγαν Τσοβόλα δώστα όλα, τότε που κάποιος υπουργός, 
μας καλούσε στα σκυλάδικα αποκαλώντας τα κέντρα πολιτισμού, τότε 
που μας έλεγαν ότι επιτρέπονται οι μίζες αρκεί να μην ξεπερνούν τα πε-
ντακόσια εκατομμύρια. Τότε που μας έλεγαν ότι είχαν ραντεβού με τη 
ιστορία, ενώ βλέπαμε ότι συνδιαλέγονταν με τη μυθολογία.

Τώρα οι επιθέσεις εναντίον των πολιτικών θυμίζουν τον νοικοκύρη που 
ασφαλίζει το σπίτι του μετά τη ληστεία.

Τότε ένας ταπεινός οικονομικός διευθυντής ονόματι Αλέξανδρος Κω-
στόπουλος έγραφε μεταξύ άλλων σε μια εφημερίδα της 28ης Απριλίου 
1990:

Ποτέ τα πολιτικά ήθη της χώρας μας δεν γνώρισαν αυτής της έκτασης την 
κατάπτωση και εξαθλίωση.

Η κατάπτωση των πολιτικών μας ηθών ίσως να μη είχε και τόσο μεγάλη 
σημασία αν στη λαϊκή βάση λειτουργούσε το λεγόμενο «λαϊκό αίσθημα», η 
αντίδραση των πολιτών, που πάντα έπαιζε το ρόλο της ασφαλιστικής δικλεί-
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δας στις εκάστοτε πολιτικές παρεκτροπές και λειτουργούσε διορθωτικά και 
καθοδηγητικά στη συμπεριφορά των πολιτικών μας ανδρών.

Τα λαϊκό αίσθημα όμως φαίνεται ν’ αδρανεί. Και οι κοινωνικοί μας θε-
σμοί φαίνεται να δέχονται τις επιρροές καινούργιων προτύπων, να μεταλ-
λάσσουν και να διαμορφώνονται κάτω από την επιρροή παραδειγμάτων του 
πολιτικού μας βίου και της κοινοβουλευτικής μας πολιτείας, και ο λαός μας 
να εθίζεται σ’ ένα τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς που τον οδηγεί αναμφί-
βολα στην ηθική κατάπτωση και κοινωνική εξαθλίωση.

Τρανή απόδειξη αποτελεί, η γενική αδιαφορία των πολιτών, η απουσία 
της κοινωνικής ευαισθησίας, απέναντι στα πρωτοφανή και ανεκδιήγητα 
σκάνδαλα που διαδραματίσθηκαν τον τελευταίο καιρό με πρωταγωνιστές 
τους κοινοβουλευτικούς μας άνδρες.

Όλα αυτά δεν προκάλεσαν καμία λαϊκή αντίδραση, δεν λειτούργησε το 
λαϊκό αίσθημα, ακόμη και από την πλευρά της πνευματικής ηγεσίας του 
τόπου μας.

Η πολιτική μας ηγεσία δεν γαλούχησε το λαό μας με ιδανικά εθνικά, δεν 
δρομολόγησε σκοπούς κοινωνικούς, δεν αθλοθέτησε στόχους πνευματικούς, 
δεν άνοιξε ορίζοντες εθνικούς.

Η οικονομία μας είναι ένας ακόμη μεγάλος ασθενής, ένα ακόμη θύμα της 
κομματικής αντιπαράθεσης.

Η οικονομία έπεσε και αυτή θύμα της μικροπολιτικής των παροχών, παί-
χθηκε στη ρουλέτα της πολιτικής του «παρ’ τα όλα».

Και ο ελληνικός λαός χορεύει στο ρυθμό που του παίζουν οι πολιτικοί 
του μαέστροι, ακολουθεί τα βήματα που του έδειξαν οι κυβερνητικοί τους 
ενορχηστρωτές. Η συμπεριφορά των πολιτικών ηγετών μας διαχέεται προς 
τα κάτω, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται τρόπος ζωής του λαού 
μας. Ακολούθησαν και άλλα πολλά άρθρα με ανάλογο περιεχόμενο.

Φυσικά τότε δεν είχαμε τη ψευδαίσθηση της συμμόρφωσης των κυβερ-
νώντων. Είναι όμως την ελπίδα ότι θα ακολουθούσαν κάποιοι από τους 
υπεύθυνους πολίτες αυτής της χώρας. Η πνευματική ηγεσία του τόπου. Οι 
θρησκευτικοί παράγοντες του τόπου. Οι πολίτες που διαμορφώνουν τον 
πολιτισμό της χώρας. Τοιούτον τι όμως δεν συνέβη.

Προφανώς ήταν απασχολημένοι στα κέντρα πολιτισμού του υπουργού 
μας. Προφανώς ήταν υποταγμένοι και διαπλεκόμενοι με τα κομματικά 
συμφέροντα.

Τώρα λιθοβολούμε συλλήβδην τους πολιτικούς και στέλνουμε το λογα-
ριασμό των κέντρων πολιτισμού στις επόμενες γενιές. Τώρα απλώνουμε 
το χέρι επαιτώντας από τους απογόνους των Ούννων και των Βανδάλων. 
Τους απογόνους του Αττίλα και του Αλάριχου.
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Αναπόφευκτα προκύπτει το ερώτημα: Πού οδεύει πλέον ο τόπος, ύστε-
ρα από την υπογραφή του νέου μνημονίου;

Αναμφίβολα η χώρα μας έχει εισέλθει σε μια περιπέτεια η οποία θα 
διαρκέσει πολλά χρόνια. Οι παράμετροι του προβλήματος είναι δύσκολες 
και δυσεπίλυτες.

Για να εξέλθει η χώρα κατά την κρίση πρέπει να πνεύσει επαναστατι-
κός άνεμος αλλαγής σε όλα τα επίπεδα και τους πυλώνες της εξουσίας, 
ώστε να γκρεμίσει οριστικά ότι σαθρό και σάπιο καλλιεργήθηκε τα τελευ-
ταία 35 χρόνια.

Η προσπάθεια πρέπει να εστιαστεί σε τρεις κυρίως προσανατολισμούς. 
Τα γραφειοκρατία, τη διαφθορά και την παραοικονομία. Αυτά αποτελούν 
το τρίπτυχο της αθλιότητας της ελληνικής πραγματικότητας, τα συγκοι-
νωνούντα δοχεία της παρακμής που οδήγησαν τα χώρα στην οικονομική 
εξαθλίωση.

Η λύση μπορεί να προκύψει από την ικανότητα, και την εφευρετικό-
τητα της ελληνικής ψυχής. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι Έλληνες μεγα-
λουργούν σε δύσκολες περιστάσεις. Όμως θα απαιτηθεί η συστράτευση 
όλων μας και να επιστρατευθούν όλες οι αρετές και οι αξίες του υπέροχου 
αυτού λαού όπως είναι οι Έλληνες. Η επιλογή των αρίστων με κριτήριο 
την αξιοκρατία και την ετοιμότητα κοινωνικής προσφοράς.

Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας 
μας, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι οικονομικές και πολιτικές δυνά-
μεις του εξωτερικού, οι δύναμη των Ελλήνων της διασποράς. Πάνω απ’ 
όλα, η μαγική λέξη είναι ανάπτυξη, χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει ελπίδα σω-
τηρίας.

Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός, όπου μέσα από μια διαδικασία 
εθνικής ομοψυχίας και συνοχής να συσπειρώσει τις πνευματικές, παραγω-
γικές και πολιτικές δυνάμεις με ένα στόχο: Τη σωτηρία της Χώρας και τον 
επαναπροσδιορισμό της στο χώρο που ανήκει.

Όλα αυτά με την καθοδήγηση μιας πολιτικής ηγεσίας, η οποία θα πρέ-
πει να έχει απαρνηθεί τον παλαιό εαυτό της.

Όποιος σκέπτεται, σκέπτεται ελληνικά είπε κάποιος ευρωπαίος δια-
νοούμενος. Είναι καιρός να σκεφτούμε, αλλά και να δράσουμε και εμείς 
Ελληνικά.

Ομιλία σε εκδήλωση του ΣΕΟΔι, 23 Φεβρουαρίου 2012, 
Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΕΨΕΙ

Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις με επίκεντρο τις εθνικές εκλογές όχι 
μόνο δεν έδωσαν προοπτική λύσης στα σοβαρά προβλήματα της χώρας 
μας, αλλά επέτειναν την κρίση που σοβεί τώρα για χρόνια στην Ελλάδα. 
Οι εκλογές επιβεβαίωσαν τη χαοτική κατάσταση της πολιτικής μας πραγ-
ματικότητας και κυρίως την εγκληματικά απαράδεκτη διαχείριση της κρί-
σης των πολιτικών κομμάτων προς όφελος ιδιοτελών μικροπολιτικών στό-
χων. Το κομματικό συμφέρον ετέθη υπεράνω του εθνικού. Αποτέλεσμα, η 
χώρα μας να βυθίζεται όλο και περισσότερο στο χάος της ακυβερνησίας 
και της οικονομικής καταστροφής. Η κάλπη ανέδειξε έναν εσμό προσώ-
πων που καλύπτουν όλο το φάσμα του πολιτικού τοπίου, οι συμπεριφορές 
των οποίων κινούνται από το γελοίο έως το δραματικό, με αποκορύφωμα 
την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης περιφρονώντας την απόφαση του 
ελληνικού λαού και οδηγώντας τη χώρα στην ακυβερνησία και το χάος. 
Οι αναβαθμισθέντες εκλογικά πολιτικοί, την ώρα που η χώρα βρίσκεται 
στο χάος της οικονομικής καταστροφής, συμπεριφέρονται με αλαζονεία 
και ως τροπαιούχοι νικητές άρχισαν το σεργιάνι στις ευρωπαϊκές χώρες 
(με τραγικές εμφανίσεις), ζητούν συναντήσεις με τα κορυφαία όργανα και 
τους ηγέτες των κρατών της Ε.Ε. ως διαχειριστές της εξουσίας και κα-
ταρρακώνουν το κύρος της χώρας μας διεθνώς. Η νέα αυτή σοδειά της 
πολιτικής δεν εμφανίζεται μόνο ως αλαζονική, αφελής και άπειρη, αλλά η 
ανεύθυνη συμπεριφορά της είναι άκρως επικίνδυνη για τη χώρα μας. Δεν 
κομίζουν τίποτε το καινούργιο, αποτελούν κακέκτυπο και συνέχεια του 
ιστορικού «Τσοβόλα, δώσ’ τα όλα» και η στάση τους αυτή, της περιφρό-
νησης δηλαδή του εθνικού συμφέροντος προς όφελος ταπεινών ιδιοτελών 
στόχων, συνιστά τυπικό δείγμα εξαχρείωσης της πολιτικής.

Οι εξελίξεις αυτές βυθίζουν ακόμη περισσότερο την οικονομία μας 
στην καταστροφή. Η δημόσια διοίκηση έχει απορυθμιστεί, το κράτος δεν 
λειτουργεί, τα παραγωγικά υπουργεία αδρανούν, το υπουργείο Οικονομι-
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κών υποτίθεται ότι αυτοματοποίησε τη διαδικασία των συναλλαγών με τις 
επιχειρήσεις. Το περίφημο TAXISnet ωστόσο αρνείται να συνεργασθεί, 
με αποτέλεσμα οι προθεσμίες εισπράξεως δημοσίων εσόδων να μετατίθε-
νται στο άγνωστο μέλλον, με συνέπεια τα δημόσια ταμεία να παραμένουν 
άδεια. Τα λουκέτα στις επιχειρήσεις συνεχίζουν την πορεία που χάραξαν οι 
κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και η ανεργία καταρρίπτει κάθε ρεκόρ. 
Η πολυπόθητη ανάπτυξη λιμνάζει στις καλένδες της δημόσιας διοίκησης 
προς δόξαν της γραφειοκρατίας που πάει παρέα με τη διαφθορά και ποτέ 
δεν πεθαίνει. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας εντείνουν τις απειλές τους και κίν-
δυνος εξόδου από το ευρώ είναι πλέον ορατός, αφού οι σχετικοί ψίθυροι 
έχουν εξελιχθεί σε κραυγές. Όλα αυτά συνθέτουν το εφιαλτικό τοπίο της 
σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, η οποία όμως δεν αγγίζει τους πο-
λιτικούς μας ταγούς, η δραστηριότητα των οποίων εξαντλείται σε ανούσι-
ους και αδιέξοδους τακτικισμούς που αποσκοπούν σε ιδιοτελή κομματικά 
οφέλη.

Το σημερινό πολιτικό προσωπικό έχει αποτύχει όχι μόνο σε όρους δι-
αχείρισης της εξουσίας, αλλά έχει καταδικαστεί οριστικά στη συνείδηση 
του ελληνικού λαού. Τις κρίσιμες αυτές ώρες πρέπει να λειτουργήσουν τα 
εθνικά αντανακλαστικά. Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός για την 
αναχαίτιση της χιονοστιβάδας που συνθλίβει την οικονομία και την κοινω-
νική συνοχή της χώρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιστράτευση 
του εθνικού κεφαλαίου, που είναι οι Έλληνες υψηλού επαγγελματικού και 
επιστημονικού επιπέδου, άτομα που έχουν διαπρέψει στον επαγγελματικό 
και επιστημονικό στίβο. Προσωπικότητες που έχουν αναδειχθεί και κατα-
ξιωθεί για την επαγγελματική και κοινωνική τους προσφορά. Φρονούμε 
ότι είναι η ώρα της εισόδου στα κοινά των ατόμων αυτών. Προσωπικό-
τητες που θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο πο-
λιτικό σύστημα και θα ακυρώσουν το αίσθημα της απαξίας στο πολιτικό 
προσωπικό της χώρας. Άτομα που να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυ-
χία τα σοβαρά εθνικά μας θέματα και κυρίως τα θέματα δημοσιονομικής 
διαχείρισης και προστασίας του εθνικού πλούτου από τη διαφθορά. Άτομα 
που θα ανατάξουν το εθνικό μας φρόνημα και θα χαράξουν τη νέα πορεία 
που αξίζει και έχει ανάγκη η χώρα μας. 

Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, 3 Ιουνίου 2012
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Η ΕξΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η χώρα μας για πέντε και πλέον χρόνια τώρα υφίσταται τη χειρότερη 
κρίση της μεταπολεμικής περιόδου, παγιδευμένη σε ένα φαύλο κύκλο 
μνημονίων, τα οποία δεν παρέχουν προτάσεις δημοσιονομικών μέτρων 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, αλλά εντολές βίαιου μετασχηματισμού της ελ-
ληνικής κοινωνίας προς την εξαθλίωση.

Και ενώ όλοι οι δείκτες των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, 
έχουν καταρρίψει όλα τα αρνητικά ρεκόρ της μεταπολεμικής εποχής, κα-
νένας φορέας δεν προέταξε ένα συντεταγμένο και αξιόπιστο πρόγραμμα 
εξόδου από την κρίση.

Οι αριθμοί της μνημονιακής περιόδου, είναι αμείλικτοι. Το εθνικό ει-
σόδημα μειώθηκε κατά 25% αντί του προβλεπόμενου 5%, η ανεργία, που 
αποτελεί πολιτικό κακούργημα, σκαρφάλωσε στο 28% αντί του προβλε-
πόμενου 15%. Ο αριθμός των ανέργων έφθασε στις 1.350.000. Το χρέος 
που κατέστη πίθος των Δαναΐδων, έχει ξεπεράσει τα 320 δις ευρώ και 
αυξάνεται κάθε λεπτό.

Η εφιαλτική αυτή κατάσταση, πέραν των αστοχιών σε επίπεδο μακρο-
οικονομοικής πολιτικής, είναι απότοκος και των λανθασμένων χειρισμών 
εκ μέρους της πολιτείας το τελευταίο χρονικό διάστημα, πράγμα που 
απετέλεσε τη χαριστική βολή στη χειμάζουσα οικονομία μας. Δηλαδή η 
κρίση αντιμετωπίστηκε με όρους διχαστικής και μηδενιστικής πρακτικής, 
με ακατάσχετη, ασαφή και παρελκυστική ρητορεία, με αποτέλεσμα να 
μη διαμορφωθεί ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, πράγμα που 
θα αποτελούσε ισχυρότατο διαπραγματευτικό όπλο προς την κατεύθυνση 
της αναπτυξιακής πολιτικής απέναντι στην τιμωρητική και καταστροφική 
πρόταση των δανειστών.

Η κρίση δεν αντιμετωπίσθηκε επίσης με όρους χειρισμού ευρωπαϊκής 
πολιτικής τη στιγμή που υπήρχε ευρωπαϊκή κρίση και υπήρχαν περιθώρια 
δυναμικών διαπραγματεύσεων με τους εταίρους. Η πολιτική ηγεσία υπέ-
κυψε αμαχητί στη βαναυσότητα των εκβιαστικών διλημμάτων της τρόι-
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κας, σύρθηκε πίσω από τα καταστροφικά, ισοπεδωτικά και ταπεινωτικά 
μέτρα, τα οποία εκτός των άλλων, ευρίσκονται σε αναντιστοιχία ακόμη 
και με τη βασική αρχή της οικονομίας κατά την οποία, ανάπτυξη δεν 
μπορεί να υπάρξει υπό συνθήκες λιτότητας.

Ο όλος χειρισμός της κρίσης από την πολιτική ηγεσία ισοδυναμεί με 
απεμπόληση της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού οι αποφάσεις για κρίσι-
μα ζητήματα λειτουργίας της πολιτείας και της ακεραιότητας της χώρας 
παραχωρήθηκαν στους ξένους, των οποίων στόχος ήταν η υποδούλωση 
του έθνους μέσω των σύγχρονων μεθόδων υποδούλωσης, που είναι ο 
οικονομικός έλεγχος μέσω του υπερδανεισμού.

Το πολιτικό προσωπικό που εκλήθη να διαχειρισθεί τη σοβαρότερη 
μεταπολεμική κρίση, επέπρωτο να είναι το χειρότερο των τελευταίων 
χρόνων, σε όλο του το φάσμα. Ή όλη εμφάνισή τους στο κοινοβούλιο, 
παραπέμπει σε συμπεριφορές καφενείου έως χαμαιτυπείου

Η κρίση, είναι αδύνατον να θεραπευθεί υπό τις παρούσες συνθήκες, οι 
οποίες υπακούουν σε δύο βασικές παραμέτρους:

Απαιτείται η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να είναι 
αποτελεσματική και να χτυπηθεί επί τέλους η διαφθορά. Πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην αξιοκρατία και στην επιβράβευση της προσπάθειας. Πρέπει 
να αλλάξει το σύστημα της παιδείας, με στόχο τη να ανάδειξη της η ελλη-
νικής παιδείας και της εθνικής μας ετερότητας.

Οι αντοχές του λαού έχουν εξαντληθεί. Πριν ξεχειλίσει η λαϊκή οργή, 
πρέπει υπάρξουν επαναστατικές αλλαγές σε όλο το φάσμα των θεσμών, 
διαφορετικά η οικονομική κρίση θα εξελιχθεί σε εθνική καταστροφή.

Τώρα είναι η στιγμή που η χώρα χρειάζεται μια προσωπικότητα 
που να διαθέτει «αρετήν και τόλμην», που να ηγηθεί της εθνικής αυ-
τής προσπάθειας, να συνεγείρει τις ατομικές συνειδήσεις, να εμπνεύ-
σει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό στο λαό και να τον οδηγήσει 
στην πορεία του πεπρωμένου του. Γνωρίζουμε ότι στην κατεύθυνση 
αυτή δραστηριοποιείται μια σημαντική προσωπικότητα με διεθνές 
κύρος, αλλά και με σπάνιες ικανότητες σε θέματα διαχείρισης κοινω-
νικών και οικονομικών προβλημάτων. Ευχόμαστε η προσπάθεια του 
να στεφθεί με επιτυχία.

Η μία είναι η οικονομική παράμετρος, που εμφανίζει το χρέος να ανέρ-
χεται στο 200% περίπου του εθνικού εισοδήματος και να υπερβαίνει 320 
δις ευρώ. Η εξόφληση αυτού του χρέους είναι αντικειμενικά αδύνατη, 
αφού η εξόφληση του απαιτεί το εθνικό εισόδημα σχεδόν δύο ετών χωρίς 
να δαπανηθεί τίποτε για τις ανάγκες του λαού και του κράτους.

Η άλλη παράμετρος αφορά τις διαχρονικές πληγές της ελληνικής 
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πραγματικότητας και εννοούμε τη γραφειοκρατία και διαφθορά, την πα-
ραοικονομία, που αποτελούν τα συγκοινωνούντα δοχεία της παρακμής 
του δημόσιου βίου και τα βασικά αίτια της εξαθλίωσης της ελληνικής 
κοινωνίας. Είναι δημιουργήματα του βίου και πολιτείας των κυβερνώ-
ντων των τελευταίων σαράντα χρόνων και αποτελούν τη συνισταμένη 
του κομματισμού, της υποβάθμισης της παιδείας και της αξιοκρατίας 
και της ισοπέδωσης κάθε αρχής και κάθε αξίας. Η διασπάθιση του δη-
μοσίου χρήματος, ο εναγκαλισμός της εξουσίας με άνομα συμφέροντα 
της παραοικονομίας και της διαπλοκής, απετέλεσε τον κανόνα της πε-
ριόδου αυτής. Ο εθισμός του λαού στην ήσσονα προσπάθεια και ο πα-
κτωλός των χρημάτων που γέμιζαν τα θυλάκια των ενδημούντων στα 
τα σαλόνια της εξουσίας και των παρεπιδημούντων στα ποιμνιοτάσια 
της κομματοκρατίας, οδήγησαν τη χώρα στην αποβιομηχάνιση και τον 
παρασιτισμό.

Κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες, αβίαστα ανακύπτει το ερώτη-
μα: Πού θα καταλήξει η εφιαλτική αυτή πορεία της χώρας;

Ασφαλώς η απάντηση δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη. Το βέβαιο 
όμως είναι ότι ο χειρισμός της καταστροφής που διανύει το έθνος μας, 
δεν είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, και πολύ περισσότερων μιας ή δύο 
κυβερνητικών παρατάξεων.

Η σωτηρία της χώρας είναι πλέον υπόθεση του ελληνικού λαού, ο 
οποίος έδινε πάντα τη λύση στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μας. 
Η ανεξαρτησία και η προκοπή αυτής της χώρας είναι επίτευγμα των αγώ-
νων και των θυσιών αυτού του λαού. Και πάνω απ’ όλα, είναι υπόθεση 
των ατόμων εκείνων που ξέρουν και μπορούν. Των ατόμων που έχουν 
καταξιωθεί στον επαγγελματικό και επιστημονικό στίβο και διακρίνονται 
κυρίως για το ήθος και την κοινωνική τους αναγνώριση.

Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός, να πνεύσει άνεμος επαναστα-
τικής αλλαγής σε όλες τις λειτουργίες της πολιτείας και να κατεδαφίσει 
ότι σάπιο και αμαρτωλό έχει χτιστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια.

Η ανάκαμψη πρέπει να λάβει διαστάσεις παλιγγενεσίας, που θα 
έχει την έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού, να υπογραφεί ένα 
νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα διαλαμβάνει κράτος και πολίτες. 
Πρέπει να ψηφισθεί καινούργιο Σύνταγμα, που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και να καταργηθεί το υπάρχον, που 
πρεσβεύει την απόλυτη πρωθυπουργική μοναρχία, που εκμαυλίζει τους 
πολιτικούς προς την ανομία, τους καθιστά δικαστές των δικών τους αδι-
κημάτων και αθωώνουν τις κακουργηματικές πράξεις τους ( άρθρο 86). 
Να θεσμοθετηθεί ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, που θα συμβάλλει 
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στην ανάπτυξη των επενδύσεων και της οικονομίας εν γένει. Να κα-
ταργηθεί το πελατειακό κράτος, ώστε να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή. 
Πρέπει επί τέλους να αντικατασταθεί το μοντέλο της κρατικοδίαιτης 
οικονομίας.
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Η χώρα μας, έχει εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο ανεπιτυχών μνημονίων 
και σεναρίων διάσωσης, τα οποία οδηγούν πάντοτε στην επιδείνωση του 
δημοσιονομικού μας προβλήματος. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια 
προσπάθεια διάσωσης του Ευρώ, με την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 
σχεδίου σωτηρίας της χώρας μας, επιδιώκει να θέσει αυτό το σχέδιο ως 
ανάχωμα στο ενδεχόμενο ενός ντόμινο ανεξέλεγκτων εξελίξεων στο χώρο 
της ευρωζώνης.

 Με το σχέδιο αυτό, η οικονομική κρίση επιχειρείται να θεραπευθεί 
με μια σειρά μέτρων που έχουν δυστυχώς, ως κοινό παρανομαστή την 
εισπρακτική λογική, δηλ. την αντιμετώπιση της ρευστότητας και που υπα-
κούει σε μια σειρά από οξύμωρα σχήματα:

- Η εισπρακτική, ισοπεδωτική λογική των μέτρων αφαιρεί από την οι-
κονομία, αυτό που ακριβώς χρειάζεται: τη ρευστότητα. Η επιδείνωση της 
ρευστότητας οδηγεί νομοτελειακά στην κατάρρευση της οικονομίας. 

- Η σωτηρία μας, επιχειρείται να επιτευχθεί με ταπεινωτικούς όρους 
υποτέλειας και ξεπουλήματος της χώρας, γι αυτό θίγει τη στοιχειώδη αρχή 
της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδα μας. Αυτό 
λανσάρεται ως σωτηρία!

- Η κρίση επιχειρείται να θεραπευθεί από αυτούς που τη δημιούργη-
σαν, κατά συνέπεια δεν διαθέτουν το απαραίτητο συμβολικό και πολιτικό 
κεφάλαιο. Επί πλέον, η λογική των μέτρων αυτών είναι αντίθετη με την 
ιδεολογία του κόμματος που είναι στην εξουσία.

Όμως το κρίσιμο σημείο είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει μέχρι τώρα 
επιδιώξει την εξυγίανση του δημόσιου τομέα, αφού το δημοσιονομικό μας 
πρόβλημα δημιουργείται κατά κύριο λόγο, από τη διόγκωση του δημόσιου 
τομέα. Εάν δεν μειωθεί το κόστος του δημόσιου τομέα για να προκύψει 
πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, η εξυπηρέτηση του χρέους 
είναι αδύνατος. Όμως ο δημόσιος τομέας παραμένει στο απυρόβλητο των 
προθέσεων της κυβέρνησης, καθώς αυτός αποτελεί το ποιμνιοστάσιο, δη-
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λαδή την εκλογική πελατεία των κομμάτων και ως εκ τούτου παραμένει 
αλώβητος και ακέραιος.

Το μεσοπρόθεσμο διαλαμβάνει μέτρα, ισοπεδωτικής και εισπρακτικής 
λογικής, κατά συνέπειαν πλήττουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά 
στρώματα, και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται κοινωνικά άδικα. Επιπλέον, 
αφαιρούν και την τελευταία ικμάδα ρευστότητας στην αγορά και βυθίζουν 
ακόμη περισσότερο την οικονομία στα τάρταρα της εξαθλίωσης.

Το μνημόνιο επίσης, περιλαμβάνει μέτρα που αναφέρονται σε θέματα 
εθνικής κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας, και σε θέματα που προσδιο-
ρίζουν την ταυτότητα και το πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας μας, όπως 
είναι η παιδεία, τη δικαιοσύνη, η υγεία. Ως εκ τούτου, αποτελούν μέτρα 
που προσβάλλουν την εθνική υπερηφάνεια του λαού μας. Η αποδοχή και 
υπογραφή μνημονίων αυτής της μορφής αποτελεί πράξη που ισοδυναμεί 
με εθνική υποτέλεια. 

Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο στην ουσία του, προβλέπει τη μείωση (κού-
ρεμα) της αξίας του χρέους προς τους ιδιώτες ομολογιούχους κατά 20%. 
Αυτό συνεπάγεται τη μείωση του χρέους από 156% στο 132% του ΑΕΠ. 
Όμως για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, η μείωση έπρεπε να 
ήταν 50% περίπου, κάτι που θα το οδηγούσε στα επίπεδα του 60% του ΑΕΠ 
στην καλύτερη περίπτωση. Δεδομένου ότι τα Ελληνικά ομόλογα ανταλ-
λάσσονται στην αγορά κατά 30-40% κάτω από την ονομαστική τους αξία, 
η διαφορά 10-20% αποτελεί ‘δώρο’ στους τραπεζίτες και έτσι η χώρα μας 
έχασε την ευκαιρία να καταστήσει βιώσιμο το χρέος της. Γιατί έγινε αυτό; 
Προφανώς διότι η κρίση από την αρχή, ίσως κάτω από την πίεση των άμε-
σων ταμιακών αναγκών, αντιμετωπίστηκε ως πρόβλημα ρευστότητας και 
υποβαθμίστηκε η μακροπρόθεσμη οικονομική της προοπτική. Έτσι, στις 
διαπραγματεύσεις της 21ης Ιουλίου η χώρα μας εμφανίστηκε χωρίς σχέδιο 
εθνικής στρατηγικής και χωρίς να υποστηρίξει τη δραστική μείωση του 
χρέους κατά 50%. Τη στιγμή μάλιστα που μας «παρασημοφόρησαν» με το 
στίγμα της «επιλεκτικής χρεοκοπίας», φρονούμε ότι υπήρχαν περιθώρια 
διαπραγμάτευσης για τη μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα.

Τώρα, εφαρμόζοντας την απλή αριθμητική, διαπιστώνουμε ότι τα νού-
μερα αρνούνται να επαληθεύσουν τις κυβερνητικές ζητωκραυγές, διότι 
«δεν βγαίνουν». Και εξηγούμεθα: Με το μεσοπρόθεσμο, οι τόκοι του χρέ-
ους θα είναι 20 περίπου δις Ευρώ το χρόνο επί τριάντα χρόνια, πράγμα που 
ισοδυναμεί με το 25% των δημοσίων εσόδων. Σήμερα όμως το δημόσιο 
έλλειμμα ανέρχεται στο 25% των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι εφεξής το 
ετήσιο πλεόνασμα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με 25%, αφού οι τόκοι 
αντιπροσωπεύουν το 25% των εσόδων. Για να προκύψει αυτό το πλεόνα-
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σμα θα πρέπει να συμβούν επαναστατικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις 
στο χώρο της οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης και της κρατικής μηχα-
νής. Δηλαδή: Να κατεδαφιστεί ο φαύλος και σπάταλος δημόσιος τομέας. 
Να χτυπηθεί δραστικά η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Να συλληφθεί η 
φοροδιαφυγή. Να εφαρμοστεί ο νόμος, ώστε να διασφαλιστεί η προστα-
σία των επιχειρήσεων και του πολίτη. Να είναι ποιό αποτελεσματική η 
κρατική μηχανή, η εκτελεστική εξουσία. Και προ πάντων να υπάρξει ανα-
πτυξιακός προσανατολισμός της οικονομίας μας. Είναι δυνατόν να εφαρ-
μοστούν όλα αυτά; Δεν θα τα πίστευε και ο πλέον αισιόδοξος.

Ο υδροκεφαλισμός και η διαφθορά στο δημόσιο τομέα, μαζί με τη γρα-
φειοκρατία και φοροδιαφυγή αποτελούν το τρίπτυχο της αθλιότητας της 
ελληνικής πραγματικότητας. Αν δεν χτυπηθούν τα συγκοινωνούντα αυτά 
δοχεία της ελληνικής παρακμής, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση στο δη-
μοσιονομικό μας πρόβλημα. Αυτό καθόλου δεν προκύπτει από τα διάφορα 
μνημόνια, αλλά και τους στόχους της κυβέρνησης. 

Η έξοδος από την κρίση είναι έργο ηράκλειο, αφού κρίνεται το μέλ-
λον του πολιτειακής υπόστασης του ελληνισμού. Η χώρα μας χρειάζε-
ται επειγόντως ένα θαρραλέο σχέδιο ηθικής, διοικητικής και οικονομικής 
ανόρθωσης. Χρειάζεται ένα εθνικό μακρόπνοο πρόγραμμα για την έξοδο 
της χώρας από την παρακμή και την ένταξή της στο νέο παγκοσμιοποιημέ-
νο περιβάλλον. Χρειάζεται ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό συμβόλαιο 
απαλλαγμένο από τα στερεότυπα του παρελθόντος με συγκεκριμένες ιδέες 
και ορατούς στόχους. 

Όμως, το πολιτικό μας προσωπικό, ακόμη και τώρα, στις κρίσιμες αυ-
τές ώρες, φαίνεται να παραμένει εγκλωβισμένο στο σύνδρομο του λαϊκι-
σμού και της μικροπολιτικής. Το πολιτικό κόστος να υπερτερεί του δημό-
σιου συμφέροντος.

Αφού η λύση δεν έρχεται από το πολιτικό μας προσωπικό, θεωρούμε 
ότι πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός για την κινητοποίηση της αξιο-
ποίησης του εθνικού μας κεφαλαίου εκείνου που δεν έχει αναλωθεί μέχρι 
τώρα: Που είναι οι κορυφαίες προσωπικότητες που έχουν καταξιωθεί στον 
επιστημονικό, επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο. 

Με τη σοφία, τη γνώση και το κύρος, τους, μπορούν να συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην έξοδο της χώρας μας από τη σημερινή κρίση και την 
παρακμή που καταδυναστεύει τη χώρα μας τα τελευταία 35 χρόνια. Ελπί-
ζουμε ότι σύντομα θα σημάνει η ώρα των επιφανών Ελλήνων.

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 5 Οκτωβρίου 2011
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Η χώρα μας, που από καιρό τώρα έχει εισέλθει στη δίνη της πλέον αιμα-
τηρής κρίσης σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί πλέον το σημαντικότερο πρό-
βλημα της ευρωζώνης και η επίλυσή του απασχολεί σοβαρά ακόμη και 
τους πέραν του Ατλαντικού φίλους μας, αφού αποτελεί απειλή και για τη 
διεθνή οικονομία.

 Με το μεσοπρόθεσμο σχέδιο διάσωσης, η οικονομική κρίση επιχει-
ρείται να θεραπευθεί με μια σειρά αντιφατικών και αναποτελεσματικών 
μέτρων, με κοινό παρανομαστή την εισπρακτική λογική, που υπακούει σε 
μια σειρά από οξύμωρα σχήματα:

- Η κρίση επιχειρείται να θεραπευθεί από αυτούς που τη δημιούργη-
σαν, κατά συνέπεια δεν διαθέτουν το απαραίτητο συμβολικό και πολιτικό 
κεφάλαιο. Άλλωστε η λογική των μέτρων αυτών, είναι αντίθετη με την 
ιδεολογία του κόμματος που είναι στην εξουσία.

- Η εισπρακτική και ισοπεδωτική λογική των μέτρων αφαιρεί από την 
οικονομία, αυτό που ακριβώς χρειάζεται: τη ρευστότητα. Η επιδείνωση 
της ρευστότητας θα οδηγήσει στην κατάρρευση της οικονομίας. 

- Η σωτηρία μας, επιχειρείται να επιτευχθεί με ταπεινωτικούς όρους 
υποτέλειας και ξεπουλήματος της χώρας, αφού θίγει τη στοιχειώδη αρχή 
της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδα μας. Αυτό 
λανσάρεται ως σωτηρία!

- Το σπουδαιότερο όλων είναι ότι στο μνημόνιο αυτό, δεν διαλαμβά-
νονται μέτρα για την εξυγίανση του δημόσιου τομέα, αφού το δημοσιο-
νομικό μας πρόβλημα δημιουργείται από τον υδροκεφαλισμό, τη σοβιε-
τοποίηση του δημόσιου τομέα. Είναι στους πάντες γνωστόν ότι εάν δεν 
προκύψει πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, είναι αδύνατος η 
εξυπηρέτηση του χρέους.

Το μεσοπρόθεσμο διαλαμβάνει μέτρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση, 
που σχετίζονται με τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική, καθώς 
και μέτρα για τη ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011. Περιλαμ-
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βάνει επίσης και μέτρα διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, 
όπως μέτρα για την αποκρατικοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσί-
ας, καθώς και την ορθή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Περιλαμβά-
νει επίσης τα μέτρα για την καταπολέμηση της σπατάλης στις δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Στα μέτρα αυτά τίθεται χρονικό περιθώριο 
υλοποίησης έως και τον Αύγουστο του 2011. Λαμβάνοντας υπόψη τους 
ρυθμούς και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, ο χρόνος 
οι στόχοι αυτού θεωρούνται μη επιτεύξιμοι.

Το μνημόνιο επίσης περιλαμβάνει και φορολογικά μέτρα, όπως η μεί-
ωση του ορίου των φοροαπαλλαγών, μείωση των συντάξεων, αύξηση του 
Φ.Π.Α, φορολογία της ακίνητης περιουσίας από 200.000 € και άνω, κα-
τάργηση φοροαπαλλαγών κ.λπ. Τα μέτρα αυτά, ισοπεδωτικής και εισπρα-
κτικής λογικής, πλήττουν το σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων, και ως 
εκ τούτου χαρακτηρίζονται κοινωνικά απαράδεκτα. Επιπλέον, αφαιρούν 
και την τελευταία ικμάδα ρευστότητας στην αγορά και βυθίζουν ακόμη 
περισσότερο την οικονομία στα τάρταρα της εξαθλίωσης.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση (μείωση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κ.λπ.), 
μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας, μέτρα εξορθολο-
γισμού των δαπανών των φαρμάκων και ιατρικών υπηρεσιών και της συ-
νταγογράφησης. Περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου 
των νοσοκομείων, τη μηχανοργάνωση των νοσοκομείων, καθώς και την 
οργάνωση των προμηθειών στα νοσοκομεία. 

Τα παραπάνω μέτρα, ως αυτονόητα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν από 
χρόνια στον τομέα της υγείας; Πρέπει άραγε να μας τα επιβάλλει το μνη-
μόνιο;

Συνεχίζει με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, εισάγει ρυθμί-
σεις για τις μεταφορές (απελευθέρωση τουριστικών λεωφορείων κ.λπ.), 
αναφέρεται σε θέματα απελευθέρωσης ενέργειας, και συνεχίζει με μέτρα 
για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, την αναμόρφωση του 
δικαστικού συστήματος, όπου διαλαμβάνει μέτρα επίσπευσης των δικα-
στικών αποφάσεων κλπ.

Βεβαίως, τα μέτρα που περιλαμβάνει το μνημόνιο δεν θα πραγματοποι-
ηθούν στα χρονικά όρια τα οποία προβλέπει, αλλά είναι ανεφάρμοστο εν 
πολλοίς και ως προς τη φιλοσοφία του. 

Η εξυγίανση του δημοσιονομικού μας προβλήματος και η εξυπηρέτηση 
του δημόσιου χρέους περνάει μέσα από τη διαδικασία του εξορθολογισμού 
του προϋπολογισμού, δηλαδή της δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποσοβιετοποίηση του δημόσιου τομέα. 
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Όμως ο δημόσιος τομέας παραμένει στο απυρόβλητο των προτεινόμενων 
μέτρων, καθώς αυτός αποτελεί το ποιμνιοστάσιο, της εκλογικής πελατείας 
των κομμάτων και ως εκ τούτου παραμένει αλώβητος και ακέραιος.

Ο υδροκεφαλισμός και η διαφθορά στο δημόσιο τομέα, μαζί με τη γρα-
φειοκρατία και φοροδιαφυγή αποτελούν το τρίπτυχο της αθλιότητας της 
ελληνικής πραγματικότητας. Αν δεν χτυπηθούν τα συγκοινωνούντα αυτά 
δοχεία της ελληνικής παρακμής, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση στο δη-
μοσιονομικό μας πρόβλημα. Αυτό καθόλου δεν προκύπτει από τα διάφορα 
μνημόνια, αλλά και τους στόχους της κυβέρνησης.

 Κάτω από τις συνθήκες αυτές, φαίνεται ότι η χώρα μας εισέρχεται σε 
ένα φαύλο κύκλο μνημονίων και σεναρίων σωτηρίας με άγνωστο αποτέ-
λεσμα, αλλά με τη μόνη σίγουρη εξέλιξη: την υποβάθμιση του βιοτικού 
επιπέδου του λαού μας τη ντε φάκτο πτώχευση, ανεξάρτητα από το πώς 
θα την ονομάσουμε.

Το μόνο θετικό που προκύπτει από το μνημόνιο είναι ότι επιβάλλει 
αναγκαστικά ρυθμίσεις σε επίπεδο διαδικασιών, οι οποίες θα έπρεπε να 
είχαν τεθεί σε εφαρμογή πολλές δεκαετίες πριν.

Όμως οι ρυθμίσεις του μνημονίου, που αναφέρονται στα θέματα εθνι-
κής κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και σε θέματα που προσδιορίζουν 
την ταυτότητα και το πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας μας, όπως είναι η 
παιδεία, τη δικαιοσύνη, η υγεία, αποτελούν μέτρα που προσβάλλουν την 
εθνική υπερηφάνεια του λαού μας. Η αποδοχή και υπογραφή μνημονίων 
αυτής της μορφής αποτελεί πράξη που ισοδυναμεί με εθνική υποτέλεια 
και εξευτελισμό, κάτι για το οποίο, δεν ευθύνεται φυσικά ο ελληνικός 
λαός, αλλά εκείνοι που έστησαν τα κλαυδιανά δίκρανα του εξευτελισμό 
του λαού μας, και που δεν είναι άλλοι από αυτούς που διεύθυναν τις τύχες 
της χώρας μας τα τελευταία τριάντα χρόνια. 

Η έξοδος από την κρίση είναι έργο τιτάνιο, αφού κρίνεται το μέλλον 
του πολιτειακής υπόστασης του ελληνισμού. Η χώρα μας χρειάζεται επει-
γόντως ένα θαρραλέο σχέδιο ηθικής, διοικητικής και οικονομικής ανόρ-
θωσης. Χρειάζεται ένα εθνικό μακρόπνοο πρόγραμμα για την έξοδο της 
χώρας από την κρίση και την ένταξη της στο νέο παγκοσμιοποιημένο πε-
ριβάλλον. Χρειάζεται ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό συμβόλαιο απαλ-
λαγμένο από τα στερεότυπα του παρελθόντος με συγκεκριμένες ιδέες και 
ορατούς στόχους. 

Όλα αυτά απαιτούν εθνική ομοψυχία, κοινωνική συνοχή και πάνω απ’ 
όλα ευρεία πολιτική συναίνεση, κάτι που προς το παρόν φαίνεται αδύνα-
το. Το σημερινό πολιτικό μας σύστημα, εγκλωβισμένο στο σύνδρομο του 
λαϊκισμού και του κομματισμού, θέτει το κομματικό συμφέρον υπεράνω 
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του εθνικού. Ο χειρισμός της κρίσης εκ μέρους της κομματικών ηγεσι-
ών, με τις κωμικές παλινωδίες και επικοινωνιακές φιοριτούρες, απέδειξαν 
ότι αδυνατούν να συγκροτήσουν ένα εθνικό και αξιόπιστο πολιτικό λόγο, 
πράγμα που θα οδηγούσε σε μια ομόφωνη και σθεναρή πρόταση προς τους 
εταίρους μας και θα διασφάλιζε την επιτυχία της προς όφελος του εθνικού 
μας συμφέροντος. Κατά συνέπεια, η λύση του προβλήματος ανατίθεται 
στην καλή θέληση των εταίρων μας.
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Οι πρόσφατες εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, 
βρίσκουν τη χώρα μας, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο, να 
κλυδωνίζεται στο πέλαγος των προβλημάτων, που προκαλεί η βαθιά και 
πολλαπλή κρίση και να έχει επί πλέον απολέσει μέρος της εθνικής της 
κυριαρχίας.

Η χώρα μας, ως ο πλέον αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης, υπήρξε ο 
πρώτος στόχος της επίθεσης της διεθνούς κερδοσκοπίας, και απετέλεσε 
τον προπομπό στο κομβόι των χωρών που μπήκαν στο τούνελ της ευρω-
κρίσης.

Πόσο θα κρατήσει η πορεία στο τούνελ, κανείς δεν μας ενημέρωσε, 
διότι προφανώς κανείς δεν το ξέρει. Το βέβαιο είναι ότι η περίοδος των 
παχέων αγελάδων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και η χώρα μας εισήλθε σε 
μακρά περίοδο συγκλονιστικών αλλαγών.

Θα προσπαθήσουμε, να προσδιορίσουμε την παθογένεια της κρίσης 
υπό το πρίσμα της κοινωνικής της διάστασης, να ανιχνεύσουμε δηλαδή, 
την άλλη όψη του νομίσματος, τη σκοτεινή όψη του φεγγαριού, αφού η 
κρίση δεν οφείλεται μόνον στην αστοχία των μακροοικονομικών χειρι-
σμών της εξουσίας, αλλά είναι δευτερογενής. Η αιτία της δηλαδή, ανά-
γεται σε πολιτισμικούς, θεσμικούς, και αξιακούς παράγοντες, οι οποίοι 
αποτελούν τη γενεσιουργό της αιτία. 

Σήμερα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα, της κρίσης, 
και αυτό γατί δεν θεραπεύσαμε ποτέ τις αιτίες της.

 Κάνοντας λοιπόν μία αναδρομή στις αξιακές παραμέτρους της μετα-
πολίτευσης, θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε κάποιες πτυχές από τις αιτίες 
της κρίσης 

Η λεγόμενη μεταπολίτευση σημαδεύτηκε από τρεις αντικειμενικούς 
στόχους. Την ανάγκη της αποκατάστασης της δημοκρατίας, την ανάγκη 
της αλλαγής και την ανάγκη του εκσυγχρονισμού.

 Όμως κανένας από τους στόχους αυτούς, δεν ολοκληρώθηκε. Ο στό-
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χος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, μετεξελίχθηκε σε αναρχία, ασυ-
δοσία και ανομία. Ο στόχος της αλλαγής για καλύτερες μέρες, κατέληξε 
σε εφιαλτικότερες νύχτες. 

 Και για το αίτημα του εκσυγχρονισμού, κατέληξε στην οικονομική 
κρίση που βιώνουμε σήμερα. 

Είναι γεγονός ότι η δικτατορία διέκοψε την προσπάθεια αναζήτησης 
της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας μας, και των όποιων αξιών καλλι-
εργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία μετά τον πόλεμο. 

Δυστυχώς, η θέση του κενού που δημιουργήθηκε μετά τη δικτατορία, 
δεν καλύφθηκε με κανένα αξιακό σύστημα, με αποτέλεσμα να κυριαρχή-
σει τελικώς η ιδεολογία και η πρακτική του Ιστορικού Υλισμού.

Έτσι, το αξιακό σύστημα της κοινωνίας υποβαθμίζεται, διότι δεν υπο-
στηρίχτηκε από το σύστημα της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας του 
τόπου, δηλαδή την παιδεία και τη στάση των πνευματικών ταγών της χώ-
ρας μας.

 Η κοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από τον ατομοκεντρισμό 
και την επιδίωξη του εύκολου κέρδους, πράγμα που οδήγησαν στην κα-
τάρρευση των αξιών και των αρχών του δημόσιου συμφέροντος, της κοι-
νωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. 

Η κοινωνία ισοπεδώνεται προς τα κάτω. Νομιμοποιείται ο κανόνας της 
ήσσονος προσπάθειας και της ευκαιριακής επιτυχίας. Αποτέλεσμα η απο-
σάθρωση των σχέσεων του πολίτη με την πολιτεία και η χαλάρωση της 
κοινωνικής συνοχής.

Αυτά οδήγησαν στη συναλλαγή του πολίτη με την εξουσία και μέσω 
αυτής στην εμπορευματοποίηση της εξουσίας και τη διασπάθιση του δημο-
σίου χρήματος. Έτσι αναπτύσσεται η κομματοκρατία, η οποία διαπλέκεται 
με το Κράτος. Δηλαδή αναπτύσσεται η αλυσίδα συναλλαγή του πολίτη με 
τα κόμματα, τα κόμματα με το κράτος, και αυτά με τη σειρά τους οδήγη-
σαν στη χαλάρωση των θεσμών και την άλωση της κρατικής εξουσίας. 

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση του δημόσιου τομέα της 
οικονομίας και την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος και συνακό-
λουθα στην επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών, και τελικά φτά-
σαμε στη σημερινή κατάρρευση της οικονομίας.

Έτσι, φτάσαμε να περιφέρουμε τον δίσκο της επαιτείας ανά τον κόσμο 
και όπως μας λέει ο εθνικό μας ποιητής, δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η 
χρεία τις κρουταλεί.

Η υποβάθμιση του πολιτικού πολιτισμού και η κατάπτωση των ηθικών 
αξιών, ανέδειξε τη μετριότητα στη θέση της αξιοκρατίας. Η αξιοκρατία 
που γεννήθηκε στη χώρα μας δεν κατοικεί πια εδώ.
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Η κρίση αυτή, βρίσκει επίσης την έκφρασή της τη στο τρίπτυχο παρα-
οικονομία, γραφειοκρατία, διαφθορά.

 Οι συνθήκες αυτές, αποτελούν τα συγκοινωνούντα δοχεία της παρακ-
μής της Ελληνικής κοινωνίας, και ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη 
σημερινή κατάσταση της οικονομίας μας.

Η διαφθορά, που πάει παρέα με την παραοικονομία, αποτελούν το με-
γάλο πρόβλημα της χώρας μας. Η όψη της οικονομίας μας θα ήταν τελείως 
διαφορετική, αν ο τζίρος της παραοικονομίας που αντιπροσωπεύει το 30 
ή 40% της οικονομίας μας, από τα υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας 
διοχετευόταν στη νόμιμη παραγωγική μας διαδικασία.

Η γραφειοκρατία δεν πλήττει μόνον τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Πλήττει επίσης και την επενδυτική τους προσπάθεια. Είναι προφανές 
πόσο σημαντικό είναι το θέμα των επενδύσεων και της ανάπτυξης στη 
χώρα μας. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της ενέργειας όχι μόνο για 
τη χώρα μας αλλά για όλο τον κόσμο. 

Δεν είναι απαραίτητο να εξαντληθούν τα αποθέματα του πετρελαίου 
για να φύγουμε από το πετρέλαιο. Άλλωστε από την παλαιολιθική εποχή 
δεν φύγαμε επειδή τελειώσανε οι πέτρες. Επίσης, πόσο σημαντικές είναι 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό το γνωρίζουμε. Ο αέρας δεν θα 
πάψει ποτέ να φυσάει σε αυτό τον κόσμο και ο ήλιος δεν θα πάψει να ανα-
τέλλει για τουλάχιστον τεσσεράμισι δισεκατομμύρια ακόμη χρόνια. Αυτά 
που τα προσφέρει η φύση δωρεάν πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.

Παρ’ όλα αυτά για να εκδοθεί μια άδεια εγκατάστασης μιας μονάδας 
αιολικής ενέργειας στη χώρα που ευδοκιμεί η φαιδρά πορτοκαλέα απαι-
τούνται περίπου 4-6 χρόνια, ενώ σε άλλες χώρες απαιτούνται από έξι μή-
νες έως ένα χρόνο. Η Ελλάδα αποτελεί την τραγική εξαίρεση στον κόσμο.

Κάτω απ’ αυτές τις επισημάνσεις, στις συνθήκες κρίσης που βιώνου-
με, προκύπτει αβίαστα το ερώτημα: Πώς θα εξοφλήσουμε το τεράστιο 
χρέος που υπερβαίνει σχεδόν δύο φορές το εθνικό εισόδημα; Όπως λέμε 
απλοϊκά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ο μόνος δρόμος, όπως γνωρίζετε κες 
και κοι, είναι η ανάπτυξη.

 Όμως, η εξόφληση του χρέους, δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ όταν το 
επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από τους ρυθμούς της ανάπτυξης. 

Πέραν των δημοσιονομικών μέτρων, που ασφαλώς είναι αναγκαία, το 
χρέος δεν θα εξοφληθεί ποτέ, όταν η οικονομία μας καταδυναστεύεται από 
τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας, όταν υποφέρει από τη διαφθορά, 
όταν διασύρεται διεθνώς ότι έχει παραδοθεί στα καταστροφική μανία πε-
ριθωριακών ατόμων.

Δεν θα εξοφληθεί ποτέ αν δεν λειτουργήσει σ αυτή τη χώρα η έννομος 
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τάξις, να εφαρμοστεί ο νόμος. Να λειτουργήσει απρόσκοπτα η οικονομία 
χωρίς τον αποκλεισμό των δρόμων και των λιμανιών και η προστασία της 
πολιτείας από την καταστροφική μανία περιθωριακών στοιχείων.

Θα πρέπει επίσης η εξουσία να απαντήσει στο ερώτημα της αξιοποίη-
σης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, όπου παρά τις πιθανές δη-
μοσιογραφικές υπερβολές, πρέπει να υπάρχει ενδεχομένως πολύς πλούτος 
στο υπέδαφος της χώρας μας.

Θα πρέπει επίσης να απαντήσει στο ερώτημα τι συμβαίνει με τις πολε-
μικές αποζημιώσεις, τι γίνεται με αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης πε-
ριουσίας.

Αν δεν εκπληρωθούν όλα αυτά, κες και κοι, θα παραμείνουμε για πολύ 
καιρό, ασθενείς και οδοιπόροι στο τούνελ. της παρακμής.

Πέραν αυτών, προκύπτει επίσης επιτακτικά και το αίτημα της αυτο-
κριτικής.

Δεν αρκεί να κατηγορούμε συλλήβδην όλους τους πολιτικούς της χώ-
ρας μας. Αυτό είναι λάθος. Βεβαίως ευθύνεται μια μερίδα των πολιτικών, 
όμως, μην ξεχνάμε ότι εμείς οι πολίτες τους στείλαμε στην εξουσία. 

Οι πολίτες τι έκαναν στην όλη κατάσταση; Εμείς οι Οικονομικοί Διευ-
θυντές κάναμε το καθήκον μας; Είδατε κάποιο συνάδελφο να διαμαρτύ-
ρεται; Είδατε κάποιο δημοσίευμα διαμαρτυρίας κάποιου συναδέλφου; Όχι 
βέβαια για θέματα κοινωνικού περιεχομένου, αλλά για τα σοβαρά θέματα 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

Ο Άγγλος πολιτικός και διανοητής Edmound Berk είπε ότι «ο μόνος 
τρόπος για να μεγαλουργήσει το κακό, είναι να μην κάνουν τίποτε οι κα-
λοί». Και αυτό κάνουμε εμείς σήμερα, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτε.

Οι αρχαίοι προγονοί μας αποκαλούσαν άτιμους πολίτες αυτούς που 
δεν ησχολούντο με τα κοινά.

Η διαδικασία της τρόϊκας, παρέχει μία μοναδική ευκαιρία για τη χώρα 
μας. Την ευκαιρία να μπούμε αναγκαστικά στη διαδικασία του εκσυγχρο-
νισμού, την ευκαιρία να κατεδαφίσουμε το αμαρτωλό και σπάταλο κράτος 
και στη θέση του να λειτουργήσουν οι σωστοί κανόνες λειτουργίας της 
αγοράς, να χτυπηθεί η λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας, να θεσπιστούν 
διαδικασίες εναντίον της διαφθοράς. 

Το αίτημα της κοινωνίας είναι ότι τώρα είναι η ευκαιρία της επανίδρυ-
σης, και του πραγματικού εκσυγχρονισμού του Κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πνεύσει άνεμος επαναστατικής αλλαγής 
σε όλο το φάσμα της εξουσίας και της κοινωνίας, να γίνουν άμεσα βαθιές 
τομές στο σώμα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Να σημάνει εθνικός 
συναγερμός, να κινητοποιηθούν οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Τώρα 
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νομίζουμε ότι χρειάζεται η συστράτευση των Ελλήνων εκείνων που εμφο-
ρούνται από επαναστατικές ιδέες.

Αυτά όμως προϋποθέτουν εθνική συνεννόηση, ευρεία πολιτική συναί-
νεση, πορεία προς το λαό, να διατυπωθεί επί τέλους τρόπος συνεννόησης 
μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απόπειρες εκσυγχρονισμού έγιναν επί Τρικού-
πη το 1882-1885, επί Βενιζέλου το 1910-1912 επί Παπάγου και Καραμαν-
λή το 1952-1958 και κάποια προσπάθεια από το 1996-2000, χωρίς όμως 
να ολοκληρωθούν, διότι παρέμεινε άθικτος ο πυρήνας του συστήματος 
διαφθοράς.

Τους βαρβάρους, δεν θα τους περιμένουμε πλέον στα σύνορα. Αυτοί θα 
έρχονται πλέον, αθόρυβα και μεθοδικά από τις ατραπούς που έχει χαράξει 
η διεθνοποίηση και το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τις αγορές να 
αποτελούν την απειλή της εθνικής κυριαρχίας των κρατών. Σήμερα ζούμε 
μια εμπόλεμο κατάσταση, μόνο που ο σύγχρονος πόλεμος δεν γίνεται με 
τα κανόνια, αλλά με τα όπλα της οικονομίας. 

Αυτό επιτάσσει η μετεξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, στο 
οποίο οι αγορές εμφανίζονται ισχυρότερες από την πολιτική εξουσία των 
κρατών.

Οι βάρβαροι, είναι πλέον στη χώρα μας και απειλούν σοβαρά την εθνι-
κή μας κυριαρχία.

Οι Οικονομικοί Διευθυντές, που ο ρόλος μας είναι η διασφάλιση της 
βιωσιμότητος της Ελληνικής επιχείρησης, δηλαδή της στήριξης της ιδιω-
τικής οικονομίας μας, έχουμε το βαρύ καθήκον της προστασίας της οικο-
νομίας μας. Κατά συνέπειαν έχουν σημαντικό ρόλο στην προάσπιση της 
εθνικής μας κυριαρχίας και της ευημερίας του τόπου μας.

Οι Έλληνες μεγαλουργούν στις δύσκολες περιστάσεις. Αυτό μας δί-
δαξε η ιστορία. Αυτό πρέπει να πράξουμε και τώρα. Τώρα είναι η ώρα να 
λειτουργήσουμε ως Έλληνες. 

Όποιος σκέπτεται, σκέπτεται Ελληνικά, έστω και αν δεν το αντι-
λαμβάνεται, είπε πρόσφατα ένας Ευρωπαίος διανοούμενος. Είναι λοιπόν 
η ώρα να σκεφθούμε και να λειτουργήσουμε ως Έλληνες.

 Είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση.
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Από τον ορυμαγδό των πρόσφατων πολιτικών θέσεων και αντιπαραθέσε-
ων, την ένταση της τηλεοπτικής παραθυρολογίας και πολιτικής παραφι-
λολογίας και τη δίνη των τηλεοπτικών καταιγίδων, μεγάλη είναι η πίκρα 
και απογοήτευση που εισέπραξε, για μία ακόμη φορά, ο Έλληνας πολίτης.

Από τις αποκαλύψεις περί των αρπαχτών και των αρπακτικών, των 
αμαρτωλών τροπολογιών και κοινοβουλευτικών ανομιών, ο Έλληνας πο-
λίτης αισθάνεται για μία ακόμη φορά προδομένος και απογοητευμένος 
από τους πολιτικούς του ταγούς, από τα θεσμοθετημένα εκείνα πρόσωπα, 
που με την εντολή του είχαν καθήκον να υπερασπίσουν τα εθνικά του συμ-
φέροντα, να χαράξουν δρόμους για τη σύγχρονη πορεία του, να δώσουν 
περιεχόμενο στην ελπίδα του.

Βλέπει ότι κάποια από τα θεσμικά εκείνα πρόσωπα που έλαβαν την 
εντολή του για την άσκηση του ύψιστου λειτουργήματος της χώρας μας, 
ότι οι άνδρες αυτοί κατρακυλούν στο έσχατο σκαλί της ανυποληψίας, να 
παραδέχονται ανερυθρίαστα ότι εκχώρησαν την ύψιστη λειτουργία του 
Κοινοβουλίου, τη νομοθετική, σε κάποιους επιχειρηματικούς παράγοντες. 
Ότι λειτούργησαν κατόπιν εντολών για τα συμφέροντα κάποιων επιχειρη-
ματιών. Όπερ σημαίνει ότι εξωθεσμικά πρόσωπα, κάποιοι επιχειρηματί-
ες νομοθετούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο!!

Και η προεκλογική περίοδος, διεξάγεται σε ένα πολιτικό τοπίο που 
σείεται από τις ομοβροντίες των σκανδάλων και η χώρα να συγκλονίζε-
ται από τις εντάσεις των πολιτικών αντιπαραθέσεων, και οι αιτιάσεις και 
εγκλήσεις για ανομίες και ανομήματα, αποδίδονται και ανταποδίδονται 
στους αντιπάλους βροχηδόν, σε μία παλαίστρα απίστευτης βερμπαλιστι-
κής κλωτσοπατινάδας.

Δεν είναι βέβαια καινούρια αυτή η ιστορία και δεν αποτελεί την εξαί-
ρεση στη διαδρομή της πολιτικής μας ζωής. Δυστυχώς, υπήρξαμε πολ-
λάκις του ίδιου έργου θεατές και το χειρότερο είναι, ότι στη συνείδηση 
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του Ελληνικού λαού παρόμοια γεγονότα, τείνουν πλέον να θεωρούνται ότι 
αποτελούν τον κανόνα της πολιτικής μας ζωής τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η διαφορά είναι ότι η σύγχρονη version των σκανδάλων, γίνεται αντι-
κείμενο τηλεοπτικής παραθυρολογίας, που δικάζεται σε ένα ιδιότυπο λα-
ϊκό τηλεδικαστήριο από έναν ετερόκλητο όχλο ομαδόν φωνασκούντων 
και ασχημονούντων, από έναν εσμό προσώπων, ως επί το πλείστον ξένων 
προς το αντικείμενο, σε ένα σκηνικό «πλήνθων τε και κεράμων ατάκτως 
ερριμένων», που διάφορα πρόσωπα, κατηγορούν και κατηγορούνται, δι-
κάζουν και δικάζονται, για να μείνει στο τέλος η πικρή γεύση ότι το τοπίο 
αυτό αντανακλά το επίπεδο και την κατάντια της σημερινής κοινωνικής 
πραγματικότητας και του κοινοβουλευτικού μας βίου και πολιτείας!

Ποτέ τα πολιτικά ήθη της χώρας μας δεν γνώρισαν αυτής της έκτασης 
την υποβάθμιση, εκτός από τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Βεβαίως, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μας, αποτελείται από προ-
σωπικότητες ακέραιου πολιτικού ήθους, που τιμούν το λειτούργημά τους 
και υπερασπίζουν επάξια τους κοινοβουλευτικούς μας θεσμούς. Η συμπε-
ριφορά όμως μιας μικρής μερίδας επίορκων βουλευτών, έχει οδηγήσει 
στην απαξία της πολιτικής, και το χειρότερο όλων, στην έλλειψη του σε-
βασμού των πολιτών απέναντι στο Κοινοβούλιο.

Η κατάπτωση των πολιτικών μας ηθών ίσως να μη είχε και τόσο μεγά-
λη σημασία αν στη λαϊκή βάση λειτουργούσε τουλάχιστον το λεγόμενο 
«λαϊκό αίσθημα», η αντίδραση δηλαδή των πολιτών, που πάντα έπαιζε 
το ρόλο της ασφαλιστικής δικλείδας στις εκάστοτε πολιτικές παρεκτροπές 
και λειτουργούσε διορθωτικά και καθοδηγητικά στη συμπεριφορά των πο-
λιτικών μας ανδρών. 

Η πολιτική παρεκτροπή όμως, έχει γίνει καθεστώς, επαναλαμβάνεται, 
αναπαράγεται, έχει δημιουργήσει εθισμό, και δεν ενοχλεί πλέον η ύπαρξή 
της. Γι’ αυτό το λόγο το λαϊκό αίσθημα φαίνεται ν’ αδρανεί. Η άμβλυνση 
της ευαισθησίας του λαϊκού αισθήματος, η έλλειψη αντανακλαστικών στις 
πολιτικές παρεκτροπές, έχει φυσικά την εξήγησή του.

Η πολιτική που ενσυνείδητα ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια στη δια-
μόρφωση του της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Έλληνα πολίτη, ήταν η 
πολιτική της υποβάθμισής της, της ισοπέδωσης τω αξιών, της αποθάρρυν-
σης της προσπάθειας προς κάθε πνευματική πολιτιστική πρόοδο.

Χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ασκώντας καθολι-
κό έλεγχο σ’ αυτά, υποβαθμίζοντας το ρόλο της Παιδείας ως διαμορφωτή 
των ηθών της κοινωνίας, χειραγωγώντας τη Δημόσια Διοίκηση και δημι-
ουργώντας «νέα τζάκια» επιχειρηματιών που ελέγχουν την Ελληνική Οι-
κονομία, εκμηδένισε τα αντανακλαστικά του Ελληνικού λαού, ακυρώνο-
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ντας κάθε περιθώριο αντίδρασής του προς τις κυβερνητικές παρεκτροπές.
«Η πολιτεία, δεν μπορεί να σταθεί όσο ισχυρή και αν είναι, αν δεν 

συνδυάζει την κρατική ισχύ με το ήθος της εξουσίας», διδάσκει ο Πλά-
των. (Ποιος σκοτίζεται όμως για τον Πλάτωνα τέτοιες ώρες!)

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η κομματική οργά-
νωση υιοθέτησε τα κομμουνιστικά Σοβιετικά πρότυπα, ακολουθώντας τη 
Σταλινική πρακτική, που στόχο έχει τον γιγαντισμό του κόμματος για τη 
διασφάλιση της εξουσίας.

Έτσι κάθε εκδήλωση κοινωνική, κάθε έκφραση πνευματική, έχει δια-
βρωθεί, από τον κομματικό διαλύτη, έχει αλλοτριωθεί και εκφυλισθεί από 
την κομματική σκοπιμότητα. Και η κομματική επιδημία έχει προσβάλλει 
όλο το φάσμα των κοινωνικοπολιτικών μας θεσμών, Δημόσια Διοίκηση, 
συνδικαλισμός, και επαγγελματικές οργανώσεις, όλα έχουν την κυβερνη-
τική κομματική ετικέτα, άνευ της οποίας καθίσταται δυσχερής η δραστη-
ριοποίησή τους.

Επί πλέον, για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών (από μικρή μερίδα, 
επαναλαμβάνουμε μελών του Κοινοβουλίου) θεσπίζει νόμους και εισά-
γει τροπολογίες κατά παραγγελίαν με αδιαφανείς και μεθοδευμένες δια-
δικασίες, και να κυριαρχείται το νομικό πλαίσιο της κοινωνίας μας, από 
ένα άδικο, πολυδαίδαλο και αλληλοσυγκρουόμενο σύστημα πολυνομίας, 
για να επαληθευτεί η ρήση του κορυφαίου Ρωμαίου ιστορικού Πόπλιου 
Κορνήλιου Τάκιτου: «Όσο πιο διεφθαρμένη είναι μια πολιτεία, τόσο πε-
ρισσότερους νόμους ψηφίζει», ενώ θ’ άπρεπε να αποδίδεται ο πρέπων 
σεβασμός στη νομοθετική μας λειτουργία, ασκώντας το λειτούργημα αυτό 
σύμφωνα με τη ρήση του Πίνδαρου: «Νόμος ο πάντων βασιλεύς».

(Η χώρα μας είναι η μοναδική στον κόσμο, όπου η λέξη ΝΟΜΙΜΟΝ, 
διαβάζεται και ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Είναι αξιοπρόσεκτη 
η σημειολογία).

Η Δημόσια Διοίκηση
Στο άλλο, τεράστιο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, τη διαφθορά, αυτή 
έχει λάβει πλέον διαστάσεις επιδημίας που διαβρώνει όλο το σώμα της, 
αφού έχει διαπεράσει όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.

Έτσι φθάσαμε η χώρα μας αξιολογούμενη με κριτήριο τη διαφθορά, να 
κατρακυλήσει στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως, παρέα με την Αγκόλα 
και τη Ζιμπάμπουε, ενώ είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σύμφωνα με την 
επιτροπή διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Υπολογίζεται ότι ο «τζίρος» της διαφθοράς ανέρχεται σε 15 τρις δραχ-
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μές ετησίως! Μπορεί να φανταστεί κανείς την όψη της Ελλάδος, αν τα 
χρήματα αυτά από τα υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας, έμπαιναν 
στην παραγωγική διαδικασία της οικονομίας μας.

Δεν απαιτείται βεβαίως σοφία για τη θεραπεία του τεράστιου αυτού 
προβλήματος. Αυτό που χρειάζεται είναι η εφαρμογή της κειμένης νομο-
θεσίας, διότι το πρόβλημα σ΄ αυτή τη χώρα είναι η μη εφαρμογή των νό-
μων και όχι η έλλειψη νομοθεσίας. 

Η απαραίτητη νομοθετική παρέμβαση είναι η μετατροπή του αδική-
ματος της απιστίας στη δημόσια διοίκηση από πλημμέλημα σε κα-
κούργημα (όπως ήταν προηγουμένως και το άλλαξαν, γιατί έτσι εξυπη-
ρετούσε). Η εφαρμογή των νόμων πρέπει να συνεπικουρείται από μία ευ-
ρύτερη κομματική συναίνεση, προκειμένου ν΄ απαγκιστρωθεί η εκάστοτε 
Κυβέρνηση από το λεγόμενο πολιτικό κόστος. 

Η Παιδεία
Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του έθνους 
μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο βαδίζει 
η ιστορία μας. Και όμως τα τελευταία χρόνια και οι τρεις βαθμίδες της 
γνωρίζουν μία χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση.

Η παιδεία και η εκπαίδευση μολύνθηκε από το κομματικό μικρόβιο. 
Η πολιτική αντιπαράθεση δεν παραβίασε μόνο το πανεπιστημιακό άσυλο 
της ανώτατης παιδείας, αλλά βίασε ακόμη και την αγνότητα στο χώρο της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο ανοσιούργημα που διαπράχθηκε στο 
χώρο της παιδείας, είναι αυτό της εισβολής των κομμάτων στα σχολεία. 
Με το πρόσχημα του «εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης», η κομματική 
αντιπαράθεση εισέβαλλε ακόμη και στα δημοτικά σχολεία.

Και η κομματική ετικέτα, ακολουθεί το νέο σε όλες τις βαθμίδες της 
σταδιοδρομίας του, και αυτή πλέον αποτελεί το κριτήριο της επιτυχίας 
του, ενώ οι έννοιες αξιοκρατία, πνευματική καλλιέργεια κ.λπ. έχουν μπει 
στο «χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Ο αποπροσανατολισμός των νέων, από τα καθήκοντά τους, η εκτρο-
πή της παιδείας, από τους σκοπούς της, υποσκάπτει τα θεμέλια του 
έθνους μας και υποθηκεύει το μέλλον της φυλής μας. 

Το έθνος μας που γαλούχησε την ανθρωπότητα με τις αιώνιες και ανέ-
σπερες ιδέες του πολιτισμού και της παιδείας, κατά τραγική ειρωνεία της 
ιστορίας, τώρα οι ιδέες αυτές καταπατώνται από τη δική του σύγχρονη 
πολιτική ηγεσία.



[ 109 ]

Αντιδοτο στην εθνικη μασ παρακμη

«Η εξαιρετική υπηρεσία, την οποία προσέφεραν οι Έλληνες στην αν-
θρωπότητα είναι, ότι έκαμε συνειδητή την ιδέα της παιδείας. Ολόκληρο 
το πολιτιστικό οικοδόμημα των Ελλήνων καθοδηγείται από την ιδέα της 
παιδείας.», αναφέρει ο Werner Jager. (Μήπως πρέπει να το μάθουν και οι 
κυβερνητικοί εθνοπατέρες μας;)

Αναφέρει επίσης ο Jager:
«Το ιδιάζον γνώρισμα που υψώνει την Ελληνική ιδέα της παιδείας 

υπεράνω παντός άλλου εκπαιδευτικού συστήματος συνίσταται στο ότι 
αποκρούει πάντα ωφελιμιστικό σκοπό». (Μήπως πρέπει να μάθουν κάτι 
και απ’ αυτό;)

Η λεγόμενη δωρεάν παιδεία έχει εξελιχθεί πλέον σε συναλλαγματική 
αιμορραγία και δυσβάσταχτη δαπάνη για τους Έλληνες.

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την Εκπαίδευση, αναπτύσσο-
νται θαυμάσια από τον διακεκριμένο καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Αθηνών κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη στο ΒΗΜΑ της 25ης Ιανουα-
ρίου, 2004.

Σχετικά με την Παιδεία εμείς θα προσθέταμε ότι, το μεγάλο θέμα της 
Παιδείας δεν μπορεί να είναι υπόθεση μιας μόνο πολιτικής παράταξης, 
πολύ δε περισσότερο μιας κυβερνητικής θητείας. Χρειάζεται ευρύτατη 
πολιτική συναίνεση και συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς, ακα-
δημαϊκούς φορείς και την πνευματική εκπροσώπηση της χώρας μας. Η 
Πολιτεία διαθέτουσα τη θεσμική δύναμη, την εξουσία, μέσω του μηχα-
νισμού της εκπαίδευσης, πρέπει να καθιερώσει μαθήματα ηθικοπλα-
στικού και εθνικού περιεχομένου, να δώσει περιεχόμενο στην ηθική 
και πολιτισμική καλλιέργεια των νέων μας. Να θέσει εθνικούς στόχους, 
να δημιουργήσει οράματα πολιτισμικής προόδου της χώρας μας, να ανοί-
ξει ορίζοντες πνευματικής και ηθικής ανέλιξης του λαού μας. Τα διάφορα 
φληναφήματα περί «διεθνοποίησης» κ.λπ. των τελευταίων ετών, έχουν 
βλάψει σημαντικά το τόπο μας.

Η σημαντικότερη υπηρεσία όμως που θα προσφέρουν οι κυβερνώντες, 
είναι αυτή του δικού τους παραδείγματος συμπεριφοράς, και δεν αρκεί να 
είναι, αλλά και να φαίνονται σώφρονες.

Η Οικονομία
Η οικονομία μας, για την οποία η Κυβέρνηση επαίρεται για τα επιτεύγματά 
της, δεν θα μπορούσε να είναι άμοιρη των συνεπειών των κυβερνητικών 
ανομιών. Η διαφθορά της δημόσιας διοίκησης και παραοικονομία επιβα-
ρύνει τραγικά την οικονομία της χώρας. Το δημόσιο χρέος έχει φθάσει στο 
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105% του ΑΕΠ (από 25% που ήταν πριν είκοσι χρόνια). Ο υψηλός πλη-
θωρισμός, η ανεργία (10%, από 2,7% που ήταν πριν είκοσι χρόνια), είναι 
τα πλέον σοβαρά προβλήματα της οικονομίας μας. Το δυσβάχταχτο δημό-
σιο χρέος υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας, αφού η εξόφλησή του 
αντιπροσωπεύει εργασία δύο ετών για κάθε Έλληνα πολίτη!. Η τελευταία 
έκθεση - κόλαφος της Κομισιόν για την ακολουθούμενη δημοσιονομική 
μας πολιτική, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το μέλλον.

Αυτό που πρέπει να δρομολογηθεί είναι η ανάπτυξη και η προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων, αφού δοθούν σοβαρά κίνητρα. Μέσω της ανάπτυξης 
πρέπει να επιδιωχθεί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η οποία θα δώ-
σει τη δυνατότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών και καταστούν 
ελκυστικές οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας ,αλλά η περαιτέρω οικονομι-
κή ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.

Το αποτέλεσμα
Οι κοινωνικοί μας θεσμοί, σαν αποτέλεσμα της κυβερνητικής τακτικής 
των τελευταίων ετών, έχουν αδρανήσει, δέχονται τις επιρροές καινούργιων 
προτύπων, μεταλλάσσουν και να διαμορφώνονται κάτω από την επιρροή 
παραδειγμάτων του πολιτικού μας βίου και της κοινοβουλευτικής μας πο-
λιτείας, και ο λαός μας να εθίζεται σ’ ένα τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς 
που έχει οδηγήσει αναμφίβολα στην κατάπτωση των αξιών.

Οι πολιτικοί μας ηγήτορες θέλησαν το λαό αγράμματο, ακαλλιέργητο, 
διηρημένο για να μπορούν να τον διοικούν και να τον κατευθύνουν δίκην 
αγέλης, θέλουν τους πολίτες οπαδούς, όχι σκεπτόμενους, τους θέλουν φα-
νατισμένους, κομματικοποιημένους για να επιτυγχάνονται οι κομματικές 
και προσωπικές τους επιδιώξεις, να ευημερεί το κόμμα και μόνο αυτό.

Και έτσι ο λαός μας έμεινε χωρίς την εθνική καθοδήγηση, χωρίς στό-
χους και οράματα, χωρίς προορισμό.

Η πολιτική μας ηγεσία των τελευταίων ετών, δεν γαλούχησε το λαό μας 
με ιδανικά εθνικά, δεν δρομολόγησε σκοπούς κοινωνικούς, δεν αθλοθέτη-
σε στόχους πνευματικούς, δεν άνοιξε ορίζοντες εθνικούς.

Και ο ελληνικός λαός χορεύει στο ρυθμό που του παίζουν οι πολιτικοί 
του μαέστροι, ακολουθεί τα βήματα που του έδειξαν οι κυβερνητικοί τους 
ενορχηστρωτές. Ο βίος και η πολιτεία των πολιτικών μας ανδρών, διαχέ-
εται προς τα κάτω, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται τρόπος ζωής 
του λαού μας. Αν προσθέσουμε τις επιρροές των καιρών, τα μηνύματα 
του σύγχρονου marketing και τα κελεύσματα της κοινωνίας της αφθονίας 
(affluence society), όλα αυτά μας οδηγούν στην έξαρση του καταναλωτι-
σμού, στο κλίμα του ευδαιμονισμού και του συβαριτισμού.
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Και φθάσαμε έτσι από τη μια μεριά στο κράτος των σκανδάλων, των 
ανομιών και των αρΠΑΧΤΩΝ και από την άλλη μεριά στον Έλληνα που 
ζει στον αστερισμό του ευδαιμονισμού και του εφησυχασμού. 

Και η Ελλάδα να βουλιάζει στο τέλμα των αποβλήτων-πολιτικών της 
διαφθοράς και να πνίγεται στο βούρκο των σαπροφύτων-νονών της συμ-
φοράς. 

Και τώρα; Πρέπει ν’ αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. 
Τελευταία ο πολιτικός ουρανός της Ελλάδος μας, φαίνεται ότι παίρνει το 
χρώμα της ελπίδας. Με αφετηρία την επόμενη λαϊκή ετυμηγορία, ας ελ-
πίσουμε ότι θα ξημερώσει μια καινούρια μέρα για την Ελλάδα και τους 
Έλληνες, για να κατακτήσουμε αυτό που μας αξίζει, ν’ ανήκουμε εκεί 
που η ιστορία μας προστάζει, σ’ αυτό που ο Πλάτων είπε ότι ανήκαν οι 
Έλληνες: Στην «Μετ’ ευβουλίας πολιτών αριστοκρατία του πνεύματος».

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ

Η χώρα, χρόνια τώρα, συγκλονίζεται από πρωτοφανείς αποκαλύψεις 
σκανδάλων, στα οποία φέρονται ως εμπλεκόμενα πρόσωπα της πολιτι-
κής και οικονομικής ζωής. Οι αποκλαύψεις αυτές, δεν συντελούνται δυ-
στυχώς στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης του δημόσιου βίου μέσω 
των θεσμικών οργάνων της συντεταγμένης πολιτείας αλλά, εντάσσονται 
το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης, αποτελούν συνήθως ενέργειες 
αντιπερισπασμού ή αθέμιτου ανταγωνισμού παραγόντων που διεκδικούν 
οικονομικά ή πολιτικά οφέλη.

Το χείριστο δε όλων είναι ότι οι παραβατικές αυτές πράξεις αποκα-
λύπτονται επιλεκτικά από παράγοντες που παρασιτούν στις παρυφές της 
πολιτικής και οικονομικής ζωής και αναδεικνύονται στο βαθμό που εξυπη-
ρετούν τα δικά τους συμφέροντα και κατά συνέπειαν κατσκευάζονται στα 
δικά τους μέτρα, κυρίως μέσω των τηλεοπτικών παραθύρων, με όχημα 
τους διάφορους αυτόκλητους σωτήρες και ετερόκλητους φωστήρες της 
δημοσιογραφικής παρακουλτούρας.

Η διαδικασία αυτή που στοχεύει στην αντεκδίκηση προσώπων ή αντι-
πάλων συμφερόντων και όχι στο πρόβλημα καθεαυτό, δεν θεραπεύει τις αι-
τίες, αλλά επιδεινώνει τα συμπτώματα. Και τα συμπτώματα αυτά, οι παρά-
μετροι δηλάδή της λεγόμενης διαπλοκής, είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Η οικονομική παράμετρος της διαπλοκής, εκφράζεται από το μαύ-
ρο χρήμα-προϊόν της αθέμιτης συναλλαγής, κυκλοφορεί χωρίς ταυτότητα 
μέσω των σκοτεινών διαδρόμων και ατραπών, για να καταλήξει τελικά σε 
αντιπαραγωγικούς προορισμούς, ή στο εξωτερικό. 

 Συντηρεί τις παρασιτικές δραστηριότητες, για τις οποίες, δεν εκδίδο-
νται νόμιμα παραστατικά, αφού δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η αιτία της 
συναλλαγής.

Το φαινόμενο έχει δυσμενείς δημοσιονομικές συνέπειες, αφού η 
Πολιτεία στερείται του αναλογούντος φόρου της συναλλαγής, πράγμα 
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που οδηγεί στην επιβάρυνση των πολιτών με επιπρόσθετους φόρους ή την 
αποστέρηση της χώρας από τις αναγκαίες δημόσιες επενδύσεις, που θα 
συνέβαλλαν με τη σειρά τους στη βελτίωση των έργων υποδομής, πράγμα 
που θα οδηγούσε στη βελτίωση της αποδοτικότητος της εθνικής οικονομί-
ας και συνακόλουθα της ευμερίας του πολίτη.

Το άλλο συστατικό στοιχείο της αθέμιτης συναλλαγής είναι οι περί-
φημες μίζες, οι οποίες αυξάνουν το τίμημα της συναλλαγής με αποτέ-
λεσμα να επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με πρόσθετο κόστος, 
πράγμα που συντελεί στην αύξηση του κόστους των δημοσίων δαπανών, 
και κατά συνέπειαν στη μείωση των επενδύσεων, ή εναλλακτικά στην αύ-
ξηση της φορολογίας, η οποία αποτελεί αντικίνητρο για επενδύσεις και 
την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις, δηλαδή στη μείωση 
του εθνικού εισοδήματος, στη δυσπραγία της εθνικής οικονομίας με συνέ-
πεια και πάλιν την ανάγκη για αύξηση της φορολογίας.

Η τοποθέτηση του προϊόντος της παράνομης συναλλαγής στο εξω-
τερικό, επιβαρύνει στην ουσία το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 
μειώνει την οικονομική οντότητα της χώρας, και υποβαθμίζει τη δανειο-
ληπτική της ικανότητα.

Η τοποθέτηση επίσης του μαύρου χρήματος σε πολυτελείς και 
καταναλωτικούς προορισμούς, λειτουργεί παρελκυστικά στην παρα-
γωγικότητα της οικονομίας, αφού δημιουργεί ζήτηση σε μη παραγωγι-
κά αγαθά, αυξάνει τον πληθωρισμό, πράγμα που πλήττει τις οικονομικά 
ασθενέστερες τάξεις. 

Ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής, συντίθεται από τη γραφειοκρατία, 
την πολυνομία, την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, τον ανελέητο κομ-
ματικό ανταγωνισμό για την εξουσία, που οδηγεί στην ανάγκη εξεύρεσης 
χρημάτων, τη μίζα.

Τι πρέπει να γίνει
Η αναβάθμιση του πολιτικού πολιτισμού και της ηθικής του πολιτικού 
κόσμου, ως θεσμικά ηγέτιδος και καθοδηγητικής δύναμης της χώρας μας, 
θα συνέβαλλε καταλυτικά στη θεραπεία του φαινομένου της διαφθοράς. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό μέτρο θα ήταν η κατάργηση της γραφειο-
κρατίας που ενισχύει τη διαφθορά.

Η θωράκιση της διαφάνειας των συναλλαγών της δημόσιας διοί-
κησης με την ιδιωτική οικονομία με αδιάβλητους ελεγκτικούς μηχα-
νισμούς, θα συνέβαλλε επίσης αποφασιστικά στην περιστολή του φαινο-
μένου.
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To αποφασιστικό χτύπημα στη διαφθορά θα ήταν η ευρεία πολιτική 
συναίνεση όλου του πολιτικού φάσματος. Δυστυχώς όμως, τα πολιτι-
κά μας ήθη ευρίσκονται στην εποχή του homo canniabalis. Η βουλή των 
Ελλήνων, αντί να αποτελεί χώρο ανάλυσης και σύνθεσης προτάσεων και 
ιδεών, λειτουργεί συνήθως ως κολοσσαίο εξόντωσης των πολιτικών αντι-
πάλων.

Η παραοικονομία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό 
του εθνικού εισοδήματος, περίπου 15 δις Ευρώ. Aν τα χρήματα αυτά από 
τα υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας διοχετεύοταν στο χώρο της υγει-
ούς οικονομίας, θα άλλαζε η όψη της χώρας. Ας τα αναλογιστούν αυτά οι 
έχοντες την ευθύνη και οι κατέχοντες την εξουσία.

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ



[ 115 ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΚΟΝΟΜΙΑ – ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ

Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας συγκλονίζεται από τη μεγαλύτερη οικο-
νομική και κοινωνική κρίση στη μεταπολεμική περίοδο. Οι εξελίξεις εί-
ναι τόσο ραγδαίες και δραματικές, ώστε κάθε ενδεχόμενο είναι πιθανό. Ο 
ορυμαγδός των σεναρίων και ανακοινώσεων εντός και εκτός της Ελλάδος, 
επιτείνουν ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα, και την αγωνία των πο-
λιτών για το τι τέξεται η επιούσα.

Εφιαλτικά και αλληλοσυγκρουόμενα σενάρια για τη διάσωση της χώ-
ρας, πλανώνται στο τοπίο της ελληνικής οικονομίας και καινοφανείς εκ-
φράσεις όπως, αναδιάρθρωση, κούρεμα, επιμήκυνση, κ.λπ. προκαλούν 
μεγαλύτερη συσκότιση στην υπόθεση της σωτηρίας της χώρας.

Η πολιτική ηγεσία του τόπου που έχει την ευθύνη της λύσης του προ-
βλήματος, ακόμα και τώρα, στις κρίσιμες αυτές στιγμές για το έθνος, 
εγκλωβισμένη στο σύνδρομο τού κομματισμού και του λαϊκισμού, αδυ-
νατεί να δώσει μια σοβαρή προοπτική στη λύση του. Ακόμη και τώρα, το 
κομματικό συμφέρον, υπερτερεί του εθνικού συμφέροντος.

Ακόμα και στο κάλεσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι πολιτικοί 
αρχηγοί εμφανίστηκαν ως κωμικές φιγούρες σε ένα αξιοθρήνητο σκη-
νικό που αντανακλά τα χαρακτηριστικά μιας παρηκμασμένης πολιτικής 
γεωγραφίας. Μιας παρουσίας που χαρακτηρίζεται από τον αφελή παλι-
μπαιδισμό, ως την απολιθωμένη σταλινική ιταμότητα. Και όλη αυτή η πα-
ράσταση οργανώθηκε για να μας δηλώσουν ότι διαφωνούν μεταξύ τους. 
Και η χώρα μας πλέον δεν είναι στο χείλος του γκρεμού, αλλά τρέχει 
ασταμάτητα ως ξεχαρβαλωμένο όχημα στον κατήφορο της καταστροφής.

Έτσι, ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται απροστάτευτος στη δίνη της κα-
ταιγίδας των κυβερνητικών, ή των τροϊκανών αν θέλετε μέτρων, που τον 
οδηγούν στη δραματική υποβάθμιση του βιοτικού του επιπέδου. 

Ο χειρισμός της κρίσης από την πλευρά της Κυβέρνησης, οδήγησε 
στην καταρράκωση της αξιοπιστίας της, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 
εξωτερικό.
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Όταν ο πρωθυπουργός δήλωνε ότι λεφτά υπάρχουν, ενώ όπως απεδεί-
χθη και όπως δήλωσε ο υπουργός του αργότερα ότι δεν υπήρχε σάλιο.

Όταν δήλωνε σε μια κρίσιμη στιγμή για το έθνος, ότι διοικεί μια διε-
φθαρμένη χώρα για να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κλίμα των αγο-
ρών.

Όταν δήλωνε ότι αποκλείεται η προσφυγή στο ΔΝΤ, ενώ την ίδια στιγ-
μή ερωτοτροπούσε με αυτό. 

Όταν ο αρμόδιος υπουργός δήλωνε ότι, αν θα χρειαστεί να πάρει και 
άλλα μέτρα σημαίνει ότι θα έχει αποτύχει και θα πάει σπίτι του, αλλά τε-
λικώς δεν πήγε.

Πώς είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει η αξιοπιστία σ’ αυτή την κυβέρνη-
ση;

Με τις παλινωδίες, την ασυνέπεια και την αστοχία των μέτρων, δεν 
επλήγη μόνον η αξιοπιστία της χώρας, αλλά επιδεινώθηκε και η οικονομία 
μας, κάτι που καθιστά πλέον πολύ δύσκολη τη όποια διαπραγμάτευση με 
του εταίρους.

Η πολιτική αυτή συμπεριφορά αποτελεί τη νομοτελειακή συνέχεια και 
συνέπεια της λεγόμενης μεταπολιτευτικής περιόδου, η οποία ευθύνεται 
για την καλλιέργεια της πολιτικής κουλτούρας που μας έφερε στη σημε-
ρινή κατάσταση.

Η αιτία δηλαδή της συμπεριφοράς αυτής, ανάγεται σε πολιτισμικούς, 
θεσμικούς, και αξιακούς παράγοντες, οι οποίοι καλλιεργήθηκαν συστη-
ματικά στην περίοδο της μεταπολιτευτικής περιόδου, με αποτέλεσμα η 
κοινωνική αυτή συμπεριφορά να χαρακτηρίζεται από τον ατομοκεντρισμό 
και την επιδίωξη του εύκολου κέρδους. Πράγμα που οδήγησε με τη σειρά 
του στην κατάρρευση των αξιών και των αρχών του δημόσιου συμφέρο-
ντος, της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Αναδείχτηκαν ως δημοκρατική κατάκτηση η χυδαία ιδεολογία της αρ-
παχτής, της ήσσονος προσπάθειας και της ισοπέδωσης της κοινωνίας προς 
τα κάτω.

Αποτέλεσμα ήταν η αποσάθρωση των σχέσεων του πολίτη με την πο-
λιτεία και η χαλάρωση της κοινωνικής συνοχής, η συναλλαγή του πολίτη 
με την εξουσία και μέσω αυτής, η εμπορευματοποίηση της εξουσίας και η 
διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.

Αναπτύσσεται η κομματοκρατία, η οποία διαπλέκεται με το Κράτος. 
Δηλαδή αναπτύσσεται η αλυσίδα συναλλαγή του πολίτη με τα κόμματα, 
τα κόμματα με το κράτος, και αυτά με τη σειρά τους οδήγησαν στη λεηλα-
σία του δημοσίου χρήματος.

Το αποτέλεσμα ήταν η διόγκωση του δημόσιου τομέα της οικονομίας, 
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και συνακόλουθα η επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών, και τελι-
κά φτάσαμε στη σημερινή κατάρρευση της οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια αυτή, οι προϋπολογισμοί ήταν ελλειμματικοί ως συ-
νέπεια της σπατάλης και της λεηλασίας των δημοσίων εσόδων από τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και το έλλειμμα αυτό εκαλύπτετο με δανεικά.

Ο μόνος τρόπος ισοσκελισμού του προϋπολογισμού ήταν φυσικά ο 
εξορθολογισμός του δημόσιου τομέα. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Και η 
πορεία προς τον γκρεμό ήταν η φυσική συνέπεια. Όμως, καμία κυβέρνηση 
δεν απέτρεψε την πορεία αυτή.

Και ενώ ήταν ηλίου φαεινότερον ότι το πρόβλημα του προϋπολογισμού 
βρισκόταν στον υδροκεφαλισμό του δημόσιου τομέα, αυτός, όλο και με-
γάλωνε.

Και σήμερα ακόμη, κάτω από τις δραματικές αυτές συνθήκες ο δη-
μόσιος τομέας, παραμένει αλώβητος και ακέραιος και αυτό για να 
παραμείνει άθικτος ο κομματικός στρατός, η κομματική πελατεία. 
Και ενώ το πρόβλημα αναμένεται να λυθεί από τον ιδιωτικό τομέα, τα 
μέτρα της κυβέρνησης πλήττουν μόνο τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δυ-
στυχώς καταρρέει. Η ανεργία, η έλλειψη ρευστότητας, η περιστολή της 
οικονομικής δραστηριότητος, πλήττουν μόνο την ιδιωτική οικονομία.

Πώς θα λυθεί όμως το πρόβλημα από τον ιδιωτικό τομέα, όταν αυτός 
πλήττεται επίσης για χρόνια τώρα από τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, 
το δαιδαλώδες φορολογικό σύστημα και την αναποτελεσματικότητα της 
δημόσιας διοίκησης;

Για όλα αυτά, καμία πρωτοβουλία διόρθωσης δεν έχει αρχίσει από 
την κυβέρνηση. Δεν μιλάμε βέβαια την ανάπτυξη η οποία αποτελεί terra 
igognita για τους δημόσιους λειτουργούς.

Κες και κοι, Το σύστημα που διευθύνει τις τύχες της χώρας μας σή-
μερα έχει καταρρεύσει κάτω από το βάρος των προβλημάτων, τα 
οποία το ίδιο δημιούργησε. Η πολιτική ηγεσία που καλείται να βγά-
λει τη χώρα από την κρίση είναι ξεπερασμένη και ανεπαρκής. Εί-
ναι δυνατόν να μας βγάλει από την κρίση που η ίδια δημιούργησε; 
Αυτά για τις αιτίες. Ας πάμε τώρα στο τι δέον γενέσθαι.

Κες και κοι, Η χώρα μας σήμερα χρειάζεται επειγόντως ένα θαρρα-
λέο σχέδιο οικονομικής διοίκησης και διοικητικής ανόρθωσης. Ένα 
σχέδιο που να απευθύνεται στην καρδιά των Ελλήνων στην αυτοπε-
ποίθηση της κοινωνίας, την εμπέδωση της αξιοπιστίας και της απο-
τελεσματικότητας του συστήματος. Χρειάζεται ένα νέο οικονομικό 
και κοινωνικό συμβόλαιο με συγκεκριμένους στόχους και προπάντων 
εμπνευσμένο με όραμα.
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Οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται με το σημερινό πολιτικό προ-
σωπικό. Τη λύση μπορούν να δώσουν, τουλάχιστον στα παραγωγικά 
Υπουργεία, πρόσωπα εκτός του σημερινού πολιτικού ποιμνιοστασίου. 
Πρόσωπα καταξιωμένα στον επαγγελματικό και επιστημονικό χώρο, 
τεχνοκράτες με αποδεδειγμένη εμπειρία και επιτυχία στον τομέα της 
δραστηριότητος τους. Άτομα απηλλαγμένα από τις προκαταλήψεις 
και τις ιδεοληψίες που καλλιεργήθηκαν για δεκαετίες στα βιλαέτια 
του πολιτικού μας οικοσυστήματος.

Την έξοδο της Τουρκίας στην κρίση του 2002 την πέτυχε ο Κεμάλ 
Ντερβίς, ένας τεχνοκράτης που άφησε την αντιπροεδρία της διεθνούς τρά-
πεζας και ανέλαβε υπουργός οικονομικών της Τουρκίας. Η Τουρκία σή-
μερα ευημερεί και είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. 
Γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και ένας Έλληνας καταξιωμένος 
τεχνοκράτης με αποδεδειγμένη επιτυχία στο εξωτερικό; Τέτοιοι Έλληνες, 
κυρίες και κύριοι, υπάρχουν ακόμη σ’ αυτή την αίθουσα. 

Κες και κοι, Σήμερα ζούμε μια εμπόλεμο κατάσταση, μόνο που ο σύγ-
χρονος πόλεμος δεν γίνεται με τα κανόνια, αλλά με τα όπλα της οικονομί-
ας. Τους βαρβάρους, δεν θα τους περιμένουμε πλέον στα σύνορα.

Αυτοί έρχονται πλέον, αθόρυβα και μεθοδικά από τις ατραπούς που 
έχει χαράξει η διεθνοποίηση και το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και 
τις αγορές που αποτελούν την απειλή της εθνικής κυριαρχίας των κρατών.  
Αυτό επιτάσσει η μετεξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, στο οποίο οι 
αγορές εμφανίζονται ισχυρότερες από την πολιτική εξουσία των κρατών. 
Οι βάρβαροι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πλέον στη χώρα μας και κατα-
λύουν την εθνική μας κυριαρχία.

Εμείς, οι Οικονομικοί Διευθυντές, που ο ρόλος μας είναι η διασφάλιση 
της βιωσιμότητος της Ελληνικής επιχείρησης, δηλαδή της στήριξης της 
ιδιωτικής οικονομίας μας, έχουμε το βαρύ καθήκον της προστασίας της 
οικονομίας μας. Κατά συνέπειαν έχουμε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώ-
πιση της κρίσης, κάτι που θα οδηγήσει στην προάσπιση της εθνικής μας 
κυριαρχίας και της ευημερίας του τόπου μας

Ομιλία σε εκδήλωση του ΣΕΟΔΙ, 1 Ιουνίου 2011, 
Ξενοδοχείο KING GEORGE
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Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Η σημερινή μας εκδήλωση βρίσκει η χώρα μας, για πρώτη φορά στη 

μεταπολεμική περίοδο, να κλυδωνίζεται στη δίνη που προκαλεί η βαθιά 
και πολλαπλή κρίση και να έχει επί πλέον απολέσει μέρος της εθνικής της 
κυριαρχίας.

Η χώρα μας, ως ο πλέον αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης, υπήρξε ο 
πρώτος στόχος της επίθεσης της διεθνούς κερδοσκοπίας, και απετέλεσε 
τον προπομπό στο κομβόι των χωρών που μπήκαν στο τούνελ της ευρω-
κρίσης.

Πόσο θα κρατήσει η πορεία στο τούνελ, κανείς δεν μας ενημέρωσε, 
διότι προφανώς κανείς δεν το ξέρει. Το βέβαιο είναι ότι η περίοδος των 
παχέων αγελάδων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και η χώρα μας εισήλθε σε 
μακρά περίοδο συγκλονιστικών αλλαγών.

Δεν θα αναφερθούμε στις οικονομικές παραμέτρους της κρίσης και τα 
μέτρα θεραπείας της. Τις απαντήσεις στις παραμέτρους αυτές θα μας δώ-
σει στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης. 

Θα προσπαθήσουμε όμως, να προσδιορίσουμε την παθογένεια της 
κρίσης υπό το πρίσμα της κοινωνικής της διάστασης, να ανιχνεύσουμε 
δηλαδή, την άλλη όψη του νομίσματος, τη σκοτεινή όψη του φεγγαριού, 
αφού η κρίση δεν οφείλεται μόνον στην αστοχία των μακροοικονομικών 
χειρισμών της εξουσίας, αλλά είναι δευτερογενής. Η αιτία της δηλαδή, 
ανάγεται σε πολιτισμικούς, θεσμικούς και αξιακούς παράγοντες, οι οποίοι 
αποτελούν τη γενεσιουργό της αιτία. 

Σήμερα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα συμπτώματα, της κρίσης, 
και αυτό γατί δεν θεραπεύσαμε ποτέ τις αιτίες της.

 Κάνοντας λοιπόν μία αναδρομή στις αξιακές παραμέτρους της μετα-
πολίτευσης, θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε κάποιες πτυχές από τις αιτίες 
της κρίσης 

Η λεγόμενη μεταπολίτευση σημαδεύτηκε από τρεις αντικειμενικούς 
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στόχους. Την ανάγκη της αποκατάστασης της δημοκρατίας, την ανάγκη 
της αλλαγής και την ανάγκη του εκσυγχρονισμού.

 Όμως κανένας από τους στόχους αυτούς, δεν ολοκληρώθηκε. Ο στό-
χος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, μετεξελίχθηκε σε αναρχία, ασυ-
δοσία και ανομία. Ο στόχος της αλλαγής για καλύτερες μέρες, κατέληξε 
σε εφιαλτικότερες νύχτες. 

 Και για το αίτημα του εκσυγχρονισμού, κατέληξε στην οικονομική 
κρίση που βιώνουμε σήμερα. 

Είναι γεγονός ότι η δικτατορία διέκοψε την προσπάθεια αναζήτησης 
της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας μας, και των όποιων αξιών καλλι-
εργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία μετά τον πόλεμο. 

Δυστυχώς, η θέση του κενού που δημιουργήθηκε μετά τη δικτατορία, 
δεν καλύφθηκε με κανένα αξιακό σύστημα, με αποτέλεσμα να κυριαρχή-
σει τελικώς η ιδεολογία και η πρακτική του Ιστορικού Υλισμού.

Έτσι, το αξιακό σύστημα της κοινωνίας υποβαθμίζεται, διότι δεν υπο-
στηρίχτηκε από το σύστημα της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας του 
τόπου, δηλαδή την παιδεία και τη στάση των πνευματικών ταγών της χώ-
ρας μας.

 Η κοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από τον ατομοκεντρισμό 
και την επιδίωξη του εύκολου κέρδους, πράγμα που οδήγησαν στην κα-
τάρρευση των αξιών και των αρχών του δημόσιου συμφέροντος, της κοι-
νωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. 

Η κοινωνία ισοπεδώνεται προς τα κάτω. Νομιμοποιείται ο κανόνας της 
ήσσονος προσπάθειας και της ευκαιριακής επιτυχίας. Αποτέλεσμα η απο-
σάθρωση των σχέσεων του πολίτη με την πολιτεία και η χαλάρωση της 
κοινωνικής συνοχής.

Αυτά οδήγησαν στη συναλλαγή του πολίτη με την εξουσία και μέσω 
αυτής στην εμπορευματοποίηση της εξουσίας και τη διασπάθιση του δημο-
σίου χρήματος. Έτσι αναπτύσσεται η κομματοκρατία, η οποία διαπλέκεται 
με το Κράτος. Δηλαδή αναπτύσσεται η αλυσίδα συναλλαγή του πολίτη με 
τα κόμματα, τα κόμματα με το κράτος, και αυτά με τη σειρά τους οδήγη-
σαν στη χαλάρωση των θεσμών και την άλωση της κρατικής εξουσίας. 

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τη διόγκωση του δημόσιου τομέα της 
οικονομίας και την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος και συνακό-
λουθα στην επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών, και τελικά φτά-
σαμε στη σημερινή κατάρρευση της οικονομίας.

Έτσι, φτάσαμε να περιφέρουμε τον δίσκο της επαιτείας ανά τον κόσμο 
και όπως μας λέει ο εθνικό μας ποιητής, δεν είναι εύκολες οι θύρες όταν η 
χρεία τις κρουταλεί.
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Η υποβάθμιση του πολιτικού πολιτισμού και η κατάπτωση των ηθικών 
αξιών, ανέδειξε τη μετριότητα στη θέση της αξιοκρατίας. Η αξιοκρατία 
που γεννήθηκε στη χώρα μας δεν κατοικεί πια εδώ.

Η κρίση αυτή, κες και κοι, βρίσκει επίσης την έκφρασή της τη στο τρί-
πτυχο παραοικονομία, γραφειοκρατία, διαφθορά.

 Οι συνθήκες αυτές, αποτελούν τα συγκοινωνούντα δοχεία της παρακ-
μής της Ελληνικής κοινωνίας, και ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη 
σημερινή κατάσταση της οικονομίας μας.

Η διαφθορά, που πάει παρέα με την παραοικονομία, αποτελούν το με-
γάλο πρόβλημα της χώρας μας. Η όψη της οικονομίας μας θα ήταν τελείως 
διαφορετική, αν ο τζίρος της παραοικονομίας που αντιπροσωπεύει το 30 
ή 40% της οικονομίας μας, από τα υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας 
διοχετευόταν στη νόμιμη παραγωγική μας διαδικασία.

Η γραφειοκρατία δεν πλήττει μόνον τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Πλήττει επίσης και την επενδυτική τους προσπάθεια. Είναι προφανές 
πόσο σημαντικό είναι το θέμα των επενδύσεων και της ανάπτυξης στη 
χώρα μας. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της ενέργειας όχι μόνο για 
τη χώρα μας αλλά για όλο τον κόσμο. 

Δεν είναι απαραίτητο να εξαντληθούν τα αποθέματα του πετρελαίου 
για να φύγουμε από το πετρέλαιο. Άλλωστε από την παλαιολιθική εποχή 
δεν φύγαμε επειδή τελειώσανε οι πέτρες. Επίσης, πόσο σημαντικές είναι 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό το γνωρίζουμε. Ο αέρας δεν θα 
πάψει ποτέ να φυσάει σε αυτό τον κόσμο και ο ήλιος δεν θα πάψει να ανα-
τέλλει για τουλάχιστον τεσσεράμισι δισεκατομμύρια ακόμη χρόνια. Αυτά 
που τα προσφέρει η φύση δωρεάν πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.

Παρ’ όλα αυτά για να εκδοθεί μια άδεια εγκατάστασης μιας μονάδας 
αιολικής ενέργειας στη χώρα που ευδοκιμεί η φαιδρά πορτοκαλέα απαι-
τούνται περίπου 4-6 χρόνια, ενώ σε άλλες χώρες απαιτούνται από έξι μή-
νες έως ένα χρόνο. Η Ελλάδα αποτελεί την τραγική εξαίρεση στον κόσμο.

Κάτω απ’ αυτές τις επισημάνσεις, κες και κοι, στις συνθήκες κρίσης 
που βιώνουμε, προκύπτει αβίαστα το ερώτημα : Πώς θα εξοφλήσουμε 
το τεράστιο χρέος που υπερβαίνει σχεδόν δύο φορές το εθνικό εισόδημα; 
Όπως λέμε απλοϊκά τα νούμερα δεν βγαίνουν. Ο μόνος δρόμος, όπως γνω-
ρίζετε κες και κοι, είναι η ανάπτυξη.

 Όμως, η εξόφληση του χρέους, δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ όταν το 
επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από τους ρυθμούς της ανάπτυξης. 

Πέραν των δημοσιονομικών μέτρων, που ασφαλώς είναι αναγκαία, το 
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χρέος δεν θα εξοφληθεί ποτέ, όταν η οικονομία μας καταδυναστεύεται από 
τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας, όταν υποφέρει από τη διαφθορά, 
όταν διασύρεται διεθνώς ότι έχει παραδοθεί στα καταστροφική μανία πε-
ριθωριακών ατόμων.

Δεν θα εξοφληθεί ποτέ αν δεν λειτουργήσει σ αυτή τη χώρα η έννομος 
τάξις, να εφαρμοστεί ο νόμος. Να λειτουργήσει απρόσκοπτα η οικονομία 
χωρίς τον αποκλεισμό των δρόμων και των λιμανιών και η προστασία της 
πολιτείας από την καταστροφική μανία περιθωριακών στοιχείων.

Θα πρέπει επίσης η εξουσία να απαντήσει στο ερώτημα της αξιοποίη-
σης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, όπου παρά τις πιθανές δη-
μοσιογραφικές υπερβολές, πρέπει να υπάρχει ενδεχομένως πολύς πλούτος 
στο υπέδαφος της χώρας μας.

Θα πρέπει επίσης να απαντήσει στο ερώτημα τι συμβαίνει με τις πολε-
μικές αποζημιώσεις, τι γίνεται με αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης πε-
ριουσίας.

Αν δεν εκπληρωθούν όλα αυτά, κες και κοι, θα παραμείνουμε για πολύ 
καιρό, ασθενείς και οδοιπόροι στο τούνελ. της παρακμής.

Πέραν των όσων αναφέραμε κες και κοι, προκύπτει επίσης επιτακτικά 
και το αίτημα της αυτοκριτικής.

 Δεν αρκεί να κατηγορούμε συλλήβδην όλους τους πολιτικούς της χώ-
ρας μας. Αυτό είναι λάθος. Βεβαίως ευθύνεται μια μερίδα των πολιτικών, 
όμως, μην ξεχνάμε ότι εμείς οι πολίτες τους στείλαμε στην εξουσία. 

Οι πολίτες τι έκαναν στην όλη κατάσταση; Εμείς οι Οικονομικοί Διευ-
θυντές κάναμε το καθήκον μας; Είδατε κάποιο συνάδελφο να διαμαρτύ-
ρεται; Είδατε κάποιο δημοσίευμα διαμαρτυρίας κάποιου συναδέλφου; Όχι 
βέβαια για θέματα κοινωνικού περιεχομένου, αλλά για τα σοβαρά θέματα 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.

Ο Άγγλος πολιτικός και διανοητής Edmound Berk είπε ότι Ο μόνος 
τρόπος για να μεγαλουργήσει το κακό, είναι να μην κάνουν τίποτε οι κα-
λοί,. Και αυτό κάνουμε εμείς σήμερα, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτε.

Οι αρχαίοι προγονοί μας αποκαλούσαν άτιμους πολίτες αυτούς που 
δεν ησχολούντο με τα κοινά.

Η ίδρυση του τον Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, ίσως 
να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα και ιδρύθηκε ακριβώς για να αντιμε-
τωπίσουμε τα προβλήματα και τις συμπεριφορές τις οποίες αναφέραμε 
προηγουμένως. Στη μικρή ιστορία του ο σύνδεσμος έχει συνεργαστεί με 
το Υπουργείο Οικονομικών με εισηγήσεις του σε θέματα νομοσχεδίων, 
όπου αρκετές προτάσεις μας έγιναν νόμος του Κράτους.
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Είχαμε συνεργαστεί επίσης και παλαιότερα όταν ο ομιλών ως μέλος 
της επιτροπής για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος υπό τον 
καθηγητή κο Γεωργακόπουλο, με εισήγησή μου είχα κάνει σειρά προτά-
σεων, μεταξύ των οποίων την κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων και 
στοιχείων. Η πρόταση αυτή είχε γίνει δεκτή με θεαματικά αποτελέσματα, 
αφού καταργήθηκαν οι λεγόμενες ουρές της ντροπής των υπαλλήλων των 
επιχειρήσεων, που περίμεναν έξω από τις εφορίες από τα ξημερώματα να 
θεωρήσουν τα βιβλία.

Δεν ξέρουμε αν ήταν η κακή μας μοίρα, κε. Ανδρουλάκη, αυτό που 
ξέρουμε καλά είναι ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι που η Τρόικα Μοίρα ανά-
λαβε τις τύχες της χώρας μας.

Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία της τρόικας παρέχει μία μοναδική ευκαι-
ρία για τη χώρα μας. Την ευκαιρία να μπούμε αναγκαστικά στη διαδικασία 
του εκσυγχρονισμού, την ευκαιρία να κατεδαφίσουμε το αμαρτωλό και 
σπάταλο κράτος και στη θέση του να λειτουργήσουν οι σωστοί κανόνες 
λειτουργίας της αγοράς, να χτυπηθεί η λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας, 
να θεσπιστούν διαδικασίες εναντίον της διαφθοράς. 

Το αίτημα της κοινωνίας είναι ότι τώρα είναι η ευκαιρία της επανίδρυ-
σης, και του πραγματικού εκσυγχρονισμού του Κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πνεύσει άνεμος επαναστατικής αλλαγής 
σε όλο το φάσμα της εξουσίας και της κοινωνίας, να γίνουν άμεσα βαθιές 
τομές στο σώμα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Να σημάνει εθνικός 
συναγερμός, να κινητοποιηθούν οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Τώρα 
νομίζουμε ότι χρειάζεται η συστράτευση των Ελλήνων εκείνων που εμφο-
ρούνται από επαναστατικές ιδέες.

Αυτά όμως προϋποθέτουν εθνική συνεννόηση, ευρεία πολιτική συναί-
νεση, πορεία προς το λαό, να διατυπωθεί επί τέλους τρόπος συνεννόησης 
μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι απόπειρες εκσυγχρονισμού έγιναν επί Τρικού-
πη το 1882-85, επί Βενιζέλου το 1910-1912 επί Παπάγου και Καραμαν-
λή το 1952-58 και κάποια προσπάθεια από το 1996-2000, χωρίς όμως να 
ολοκληρωθούν, διότι παρέμεινε άθικτος ο πυρήνας του συστήματος δια-
φθοράς.

Κες και κοι, Τους βαρβάρους, δεν θα τους περιμένουμε πλέον στα σύ-
νορα. Αυτοί θα έρχονται πλέον, αθόρυβα και μεθοδικά από τις ατραπούς 
που έχει χαράξει η διεθνοποίηση και το σύγχρονο οικονομικό περιβάλ-
λον και τις αγορές να αποτελούν την απειλή της εθνικής κυριαρχίας των 
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κρατών. Σήμερα ζούμε μια εμπόλεμο κατάσταση, μόνο που ο σύγχρονος 
πόλεμος δεν γίνεται με τα κανόνια, αλλά με τα όπλα της οικονομίας. 

Αυτό επιτάσσει η μετεξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, στο 
οποίο οι αγορές εμφανίζονται ισχυρότερες από την πολιτική εξουσία των 
κρατών.

Οι βάρβαροι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πλέον στη χώρα μας και 
απειλούν σοβαρά την εθνική μας κυριαρχία.

Εμείς, οι Οικονομικοί Διευθυντές, που ο ρόλος μας είναι η διασφάλιση 
της βιωσιμότητος της Ελληνικής επιχείρησης, δηλαδή της στήριξης της 
ιδιωτικής οικονομίας μας, έχουμε το βαρύ καθήκον της προστασίας της 
οικονομίας μας. Κατά συνέπειαν έχουμε σημαντικό ρόλο στην προάσπιση 
της εθνικής μας κυριαρχίας και της ευημερίας του τόπου μας.

Τελειώνοντας ήθελα να προσθέσω ότι Έλληνες μεγαλουργούν στις δύ-
σκολες περιστάσεις. Αυτό μας δίδαξε η ιστορία. Αυτό πρέπει να πράξουμε 
και τώρα. Τώρα είναι η ώρα να λειτουργήσουμε ως Έλληνες. 

Όποιος σκέπτεται, σκέπτεται Ελληνικά, έστω και αν δεν το αντι-
λαμβάνεται, είπε πρόσφατα ένας Ευρωπαίος διανοούμενος. Είναι λοιπόν 
η ώρα να σκεφθούμε και να λειτουργήσουμε ως Έλληνες.

 Είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την κρίση.

Ομιλία της 26ης Ιανουαρίου 2011, Κοπή της πίτας, 
Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο οικονομικό τοπίο της χώρας μας σηματοδο-
τούν μια νέα εποχή για τον ελληνικό λαό. Η πολιτισμική κρίση και η κρίση 
αξιών, που σοβεί για δεκαετίες τώρα στη χώρα μας, δεν οδήγησαν μόνον 
στην κατάρρευση του οικονομικού και πολιτικού μας συστήματος, αλλά 
και στην προσβολή εθνικής μας αξιοπρέπειας, αφού αναγκαστήκαμε να 
περάσουμε κάτω από τα κλαυδιανά δίκρανα του ΔΝΤ, το οποίο τελικώς 
δεν ήταν η κάποια λύση του Καβάφη, αλλά η μόνη λύση.

Και δυστυχώς στο ταξίδι προς την Ιθάκη, που ανέφεραν πρόσφατα τα 
μέσα ενημέρωσης, δεν αποφύγαμε ούτε τη Σκύλλα του ΔΝΤ, αλλά ούτε 
και τη Χάρυβδη της ΕΕ.

Ήδη η χώρα μας έχει απολέσει μέρος της εθνικής της κυριαρχίας και 
σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν την οικονομία μας και την κοινωνική 
μας συνοχή, έχουν εκχωρηθεί σε ξένα κέντρα εξουσίας. 

Η 23η Απριλίου αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη που σήμανε το τέλος της 
λεγόμενης μεταπολιτευτικής περιόδου και το ορόσημο μιας νέας εποχής. 
Μιας εποχής στην οποία τα πάντα θα αλλάξουν.

Μιας εποχής που αρχίζει με τον βίαιο εκσυγχρονισμό που επιβάλλουν 
οι σημερινές συνθήκες, και θα προκαλέσει τεκτονικές αλλαγές, που θα 
συγκλονίσουν το μοντέλο διακυβέρνησης και επιχειρηματικότητας της 
χώρας μας. 

Στο νέο περιβάλλον, θα πρέπει να αναδειχθεί ένα νέο μοντέλο επιχεί-
ρησης, που θα χαρακτηρίζεται από την εξωστρέφεια, θα πρέπει να σέβεται 
τους κανόνες της αγοράς, να γνωρίζει και να αξιοποιεί το τρίγωνο της 
γνώσης, που είναι παιδεία έρευνα, τεχνολογία , ώστε να μπορεί να λει-
τουργεί στο διεθνοποιημένο και αυστηρά ανταγωνιστικό πεδίο της αγοράς. 

Οι κοινωνικές και επιχειρηματικές δυνάμεις, που δεν θα μπορέσουν να 
προωθήσουν το νέο μοντέλο της επιχειρηματικότητας μέσω μιας εθνικής 
στρατηγικής, είναι καταδικασμένες να εκλείψουν, και τα κέντρα λήψης 
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αποφάσεων θα μεταναστεύσουν εκτός του εθνικού μας χώρου. Ο κίνδυνος 
αυτός είναι ορατός και θα πρέπει όλες οι κοινωνικές, επιχειρηματικές και 
πολιτικές δυνάμεις ενωμένες, να δώσουν τον αγώνα της σωτηρίας της ελ-
ληνικής οικονομίας και συνακόλουθα της ελληνικής κυριαρχίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ημέρες που ακολουθούν θα είναι 
απελπιστικά δύσκολες για τη χώρα μας και οπωσδήποτε οι χειρότερες της 
μεταπολεμικής περιόδου. Η οικονομική κρίση, θα εξελιχθεί σε κοινωνική 
κρίση και θα δοκιμαστεί η κοινωνική μας συνοχή. Το σοκ της μαζικής 
φτώχειας της βίαιης πειθάρχησης στα νέα μέτρα, θα προκαλέσουν κοινω-
νικές αναταραχές και συγκρούσεις, στις οποίες πρέπει μέσω μιας συγκρο-
τημένης εθνικής στρατηγικής, να αντιτάξουμε τη φρόνηση, τη νηφαλιότη-
τα και προπάντων το ψυχικό σθένος.

 Οι εκδηλώσεις ρεβανσισμού και ποινικοποίησης των πάντων, θα επέ-
τειναν τα κοινωνικά προβλήματα, με συνέπεια η χώρα θα βυθιστεί σε βα-
θειά και παρατεταμένη ύφεση, που θα οδηγούσε επίσης στον αφελληνισμό 
των επιχειρήσεων.

Η ελληνική επιχείρηση, την οποίαν εμείς υπηρετούμε, θα δοκιμαστεί 
σοβαρότατα, αφού έχει ήδη εισέλθει σε ένα περιβάλλον ισχυρών ανατα-
ράξεων. Ο τζίρος των επιχειρήσεων θα ελαττωθεί, ως συνέπεια της μει-
ωμένης ζήτησης και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων θα αναγκαστούν να 
κλείσουν. 

Η επιχείρηση θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων, σε οδυνηρές αποφά-
σεις μείωσης κόστους, απολύσεις προσωπικού, και σε εφαρμογή προγραμ-
μάτων μείωση μισθών.

Θα αναζητήσει σωσίβιο σωτηρίας κυρίως στη συμβολή, τη στήριξη 
των στελεχών της, ιδιαίτερα των Οικονομικών Διευθυντών, αφού εμείς 
έχουμε την ευθύνη της διαφύλαξης του αποτελέσματος και της βιωσιμό-
τητας της επιχείρησης.

Οι συνθήκες αυτές, έχουν ως συνέπεια, ώστε οι παράμετροι που προσ-
διορίζουν την επιχειρηματική απόφαση, να είναι τόσο σύνθετοι και δυσε-
πίλυτοι, όσο σύνθετο και πολύπλοκο είναι το καινούριο οικονομικό περι-
βάλλον, στο οποίο θα λειτουργεί πλέον η Ελληνική επιχείρηση.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή του ρόλου της σημερινής Οικο-
νομικής Διοίκησης.

Κάτω από τις προϋποθέσεις αυτές, ο ρόλος της Οικονομικής Διοίκησης 
θα είναι περισσότερο παρά ποτέ στρατηγικός. Η οικονομική παράμετρος 
θα αποτελεί πλέον την πεμπτουσία κάθε απόφασης της Διοίκησης. Γι’ 
αυτό, ο Οικονομικός Διευθυντής λειτουργεί δίπλα στη Γενική Διεύθυνση, 
συλλειτουργεί, συναποφασίζει με αυτήν, είναι ο εγγυητής του αποτελέ-
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σματος της Επιχείρησης, θα είναι αυτός, που φέρει την ευθύνη της δια-
σφάλισης της βιωσιμότητάς της και της προοπτικής της στο μέλλον.

Οι καινούριες συνθήκες αναδεικνύουν το ρόλο του σημερινού Οικονο-
μικού Διευθυντή ως τον πλέον σημαντικό στην ιεραρχία της επιχείρησης, 
ο οποίος τώρα, περισσότερα από κάθε άλλη φορά, πρέπει να εφαρμόσει με 
θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες του σύγχρονου management. 

 Το πορτρέτο λοιπόν του Οικονομικού Διευθυντή πρέπει πλέον να σκι-
αγραφηθεί κάτω από μία πολυδιάστατη προοπτική, η οποία υπαγορεύεται 
από τη δυναμική των εξελίξεων και των προβλημάτων στο καινούριο οι-
κονομικό γίγνεσθαι, και που αντανακλώνται, ως είναι φυσικό, στη λει-
τουργία της επιχείρησης σε συνθήκες κρίσης.

Ο ρόλος και η φυσιογνωμία κατά συνέπειαν του Μanager-Οικονομικού 
διευθυντή, δεν μπορεί, παρά να είναι πολυδιάστατος, και αιτιολογείται 
από το πολυμέτωπο του αγώνα που καλείται πλέον να διεξάγει, και την 
πολυπλοκότητα των καθηκόντων που καλείται να ασκήσει.

Οι συνθήκες της οικονομίας που θα προκύψουν ως συνέπεια της κρίσης, 
και η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας επιχειρήσεων, ανα-
δεικνύουν επίσης, την παράμετρο της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Είναι γνωστό ότι Οικονομικός Διευθυντής ως Μanager, κατευθύνει, κι-
νητοποιεί, εμπνέει, δραστηριοποιεί, ελέγχει ανθρώπινο δυναμικό. Ασκεί 
το γνωστό τρίπτυχο του management, ενεργοποίηση (activation), παρακί-
νηση (motivation) και επικοινωνία (communication).

 Θα πρέπει δηλαδή να επιδρά επί της συμπεριφοράς των ατόμων της 
ομάδας του προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητός 
τους. 

Οι νέες συνθήκες, θέλουν τον Οικονομικό Διευθυντής να διακρίνεται 
για το πνεύμα θυσίας, τον αλτρουισμό και τη γενναιότητά του. Το θάρρος 
να αναλαμβάνει ευθύνες. Πρέπει να λειτουργεί σαν αυτόφωτος αστέρας, 
και η ακτινοβολία του αντανακλάται στην επίδοση και τη συμπεριφορά 
των ατόμων που διοικεί. 

Πρέπει να είναι εργατικός και να διακρίνεται από το πνεύμα αγωνιστη-
κότητος.

 Ο οικονομικός Διευθυντής της σημερινής νέας εποχής, πιστεύει ότι 
έχει ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα αποτελέσματα της επι-
χείρησης. Πρέπει να είναι φορέας επιχειρηματικής σκέψης, να είναι ορα-
ματιστής του μέλλοντος της επιχείρησης, δημιουργός του αποτελέσματος 
και εγγυητής της μακρόχρονης επιτυχίας της. Πρέπει να τεκμηριώνει, να 
επεξηγεί και να αναλύει το έργο και τους στόχους της εταιρείας και καθο-
δηγεί το προσωπικό για την επίτευξή τους. 
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Πρέπει να είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του εξωτερικού πε-
ριβάλλοντος και τα αξιοποιεί προς όφελος της επιχείρησης.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να έχει την ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις, 
να κατευθύνει τα προβλήματα και όχι να τα ακολουθεί.

Κες και Κοι, οι μεταβολές που θα συντελεστούν στην οικονομία μας 
θα βρουν την απόλυτη έκφρασή τους στη λειτουργία μιας αγοράς όπου οι 
εξωφρενικοί κύκλοι ζωής προϊόντων και επιχειρήσεων θα αποτελέσουν 
θέμα καθημερινής ρουτίνας, αποτέλεσμα ενός έντονου και ανελέητου 
αγώνα επιβίωσης της επιχείρησης. 

Η επιβίωση της επιχείρησης θα περνάει πλέον από τα χαρακώματα ενός 
ακήρυχτου πολέμου, που η επιτυχής έκβαση του θα εκφράζεται από τις 
νίκες στις καθημερινές μάχες. Όλα αυτά, φορτώνουν τον Οικονομικό Δι-
ευθυντή με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγωνιστή, που πρέπει να είναι 
εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγωνιστικότητα, αλτρουισμό και 
πνεύμα αυτοθυσίας. 

Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορέσει ο Οικονομικός 
Διευθυντής να βοηθήσει την Ελληνική επιχείρηση να διαβεί τον Ρουβί-
κωνα της νέας τάξης πραγμάτων και να αποτελέσει τον κορμό της εθνικής 
μας οικονομίας και να διασφαλίσει την εθνική μας κυριαρχία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους βαρβάρους του Καβάφη, που ανέ-
φερα προηγουμένως, δεν θα τους περιμένουμε πλέον στα σύνορα. Αυτοί 
έρχονται αθόρυβα και μεθοδικά από τις ατραπούς που κυριαρχούνται και 
ελέγχονται από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα. Οι βάρβαροι, είναι ήδη στη 
χώρα μας και ελέγχουν την εθνική μας κυριαρχία. Η εθνική μας ανεξαρ-
τησία δεν θα κινδυνεύει μόνον από τα πολεμικά όπλα, αφού ο πόλεμος θα 
διεξάγεται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας.

Εμείς οι Οικονομικοί Διευθυντές, στηρίζουμε το πλέον ζωτικό μέρος 
της οικονομία μας, που είναι η ελληνική επιχείρηση. Γι’ αυτό, ο ρόλος 
μας είναι τόσο σημαντικός, όσο και η εθνική μας ανεξαρτησία και αξιο-
πρέπεια. Σε μας πέφτει το μεγάλο βάρος της προστασίας της εθνικής μας 
οικονομίας. Το βάρος αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι είμαστε υποχρεωμένοι 
να το σηκώσουμε…

Ομιλία Ημερίδας της 25ης Μαΐου 2010, 
Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕξΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η ατιμωρησία και η περιφρόνηση της εφαρμογής των κανόνων της Δι-
καιοσύνης, οδηγούν σε μία κοινωνία απροστάτευτη, στο έλεος των κα-
κοποιών στοιχείων.

Η χώρα μας κλυδωνίζεται και πάλι στο πέλαγος των προβλημάτων 
και τις αναταράξεις που προκαλεί το πρόσφατο κύμα της οικονομικής 
κρίσης. Ήδη η χώρα μας δεν προσέφερε μόνον βήμα ανθελληνικής κρι-
τικής στον διεθνή Τύπο, προσέφερε επίσης και έδαφος για κερδοσκοπι-
κά παιχνίδια στο παζάρι του διεθνούς τζόγου αλλά και τη δικαιολογία 
εφαρμογής αυστηρών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για πρώτη 
φορά μετά το 1893 βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας.

Η κρίση αυτή αποτελεί το τίμημα της πληρωμής του λαού μας, με το 
νόμισμα του οποίου, η μία όψη απεικονίζει την αστοχία των χειρισμών 
της εξουσίας του πρόσφατου παρελθόντος και η άλλη όψη που απεικονί-
ζει την πολιτισμική κρίση της ελληνικής κοινωνίας, ως αποτέλεσμα της 
κρίσης των θεσμών της τελευταίας 30ετίας.

Δεν θα σχολιάσουμε την προβληματική της πρώτης όψης του νομί-
σματος, που αφορά τους λανθασμένους χειρισμούς της εξουσίας στο μα-
κροοικονομικό επίπεδο.

Έχει όμως μεγάλη σημασία να αναφερθούμε στην άλλη όψη του νο-
μίσματος, την παθογένεια, στις αιτίες που προκαλούν την οικονομική 
κρίση, δηλαδή τα φαινόμενα υποβάθμισης και αδράνειας των θεσμών 
που έχουν ως κοινό παρονομαστή την κρίση της οικονομίας, που είναι 
και αυτή αποτέλεσμα της αντιπαραγωγικής και αντικοινωνικής συμπερι-
φοράς των πολιτών.

Η συμπεριφορά των πολιτών αντανακλά την κρίση των θεσμών και 
τον τρόπο λειτουργίας της εξουσίας, κυρίως της εκτελεστικής και της 
δικαστικής.

Η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται με πληθώρα παραβατικών πράξεων 
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και συμπεριφορών, όπως ωφελιμισμός και η ιδιοτέλεια, από τους επίορ-
κους δημόσιους λειτουργούς, που παραδειγματίζουν αρνητικά τους πο-
λίτες, και να αποδιοργανώνουν τον κοινωνικό μας ιστό.

Η δικαστική εξουσία άλλοτε αδρανεί και άλλοτε λειτουργεί επιλεκτι-
κά για να επιβεβαιώσει τη ρήση ότι λειτουργεί σαν τον ιστό της αράχνης 
που συγκρατεί μόνο τα μικρά έντομα. Η ανομία ανοίγει τον δρόμο στα 
διαφθορά, στη βία και την αποδιοργάνωση της κοινωνίας.

Η ατιμωρησία, η περιφρόνηση της εφαρμογής των κανόνων της δικαι-
οσύνης, οδηγεί σε μια κοινωνία απροστάτευτη στο έλεος των κακοποιών 
στοιχείων, την οικονομία να παραλύει από το κλείσιμο των δρόμων, τον 
βανδαλισμό των καταστημάτων, τις καταλήψεις των δημοσίων κτιρίων 
και η χώρα να παραδίδεται στη μανία εγκληματικών στοιχείων. 

Κακουργηματικές πράξεις, όπως η βιαιοπραγία φοιτητών κατά των 
καθηγητών, οι καταλήψεις των σχολείων και δημοσίων χώρων, που απο-
τελούν πλέον υπόθεση ρουτίνας, παραμένουν στο απυρόβλητο της δι-
καιοσύνης.

Η δικαιοσύνη αλλά και η ηγεσία των Πανεπιστημίων ανέχονται τη 
διάπραξη κακουργηματικών πράξεων από κακοποιά στοιχεία, άσχετα με 
την πανεπιστημιακή κοινότητα, που εισβάλλουν στα Πανεπιστήμια, τα 
οποία λεηλατούν προστατευόμενα από το λεγόμενο «πανεπιστημιακό 
άσυλο». Και τα πανεπιστήμια, στα οποία υποτίθεται καλλιεργείται το 
ήθος και η γνώση των νέων μας, μεταβάλλονται σε ορμητήρια κακουρ-
γηματικών πράξεων και εργαστήρια κατασκευής εγκληματικών οργά-
νων.

Οι συμπεριφορές αυτές, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών, 
δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουμε εισέλθει στον χώρο της παρα-
φροσύνης. Η ασυδοσία, η ανομία, η περιφρόνηση της νομιμότητας και 
των δικαιωμάτων του πολίτη έχουν ανατρέψει κάθε έννοια κοινωνικής 
δικαιοσύνης και λογικής.

Η παρανομία, το κλείσιμο των δρόμων και οι καταλήψεις των δημο-
σίων κτηρίων χαρακτηρίζεται διαμαρτυρία.

Η αυθαίρετη δόμηση θεωρείται δικαίωμα για στέγαση.
Ανώριμοι φοιτητές αποφασίζουν για τον διορισμό καθηγητών για την 

τύχη των Πανεπιστημίων.
Η ρύπανση των τοίχων με αφίσες και χρώματα θεωρείται δικαίωμα 

έκφρασης.
Η καταστροφή των Πανεπιστημίων προστατεύεται από το λεγόμενο 

πανεπιστημιακό άσυλο.
Δυστυχώς στα φαινόμενα αυτά δεν λειτουργεί το λεγόμενο «λαϊκό 
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αίσθημα», η αντίδραση δηλαδή των πολιτών, που πάντα έπαιζε τον ρόλο 
την ασφαλιστικής δικλείδας στις εκάστοτε παρεκτροπές και λειτουργού-
σε διορθωτικά στα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Ο Έντμουντ Μπερκ, Άγγλος φιλόσοφος και πολιτικός είχε πει ότι ο 
μόνος τρόπος για να μεγαλουργήσει το κακό, είναι να μην κάνουν τίποτε 
οι καλοί. Και αυτό κάνουμε εμείς σήμερα, δηλαδή συντασσόμαστε με τη 
ρήση «Των οικιών ημών εμπιπραμένων ημείς άδομεν».

Τα φαινόμενα αυτά συνιστούν την παθογένεια μιας κοινωνίας, που 
ευρίσκεται σε βαθιά κρίση, που πέρα από την υποβάθμιση του πολιτιστι-
κού της επιπέδου οδηγεί στην υποβάθμιση της οικονομίας, στα σημερινά 
αποτελέσματα.

Οι συμπεριφορές αυτές της δυσλειτουργίας της εξουσίας διαπερνούν 
το σώμα της κοινωνίας που εκδηλώνεται με τη διαφθορά, τη γραφει-
οκρατία, την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, φαινόμενα που 
κλιμακούμενα αποτελούν τον φαύλο κύκλο της κακοδαιμονίας της χώ-
ρας και το αποτέλεσμά τους είναι η δημοσιονομική κρίση.

Το αποτέλεσμά τους είναι η χώρα μας κάθε 15ετία σχεδόν, να ευρί-
σκεται ενώπιον μιας οικονομικής κρίσης και η εκάστοτε κυβέρνηση να 
είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα θεραπείας. Έτσι, μόνιμα η οικονο-
μία ευρίσκεται στην κλίνη της εντατικής.

Όμως, η εξουσία ασχολείται με τη θεραπεία της συμπτωματολογίας 
και όχι με την παθογένεια της κρίσης. Να αναλώνεται δηλαδή στην κα-
ταστολή και όχι στην πρόληψη.

Είναι βέβαια ηλίου φαεινότερο ότι είναι προτιμότερο να θεραπεύ-
σουμε τις αιτίες αντί κάθε φορά να θεραπεύουμε το αποτέλεσμά τους. 
Η αποτελεσματική θεραπεία των αιτιών, δηλαδή της παθογένειας της 
κρίσης, θα μας απαλλάξει από τη θεραπεία των κρίσεων, διαφορετικά οι 
κρίσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται στο διηνεκές.

Ενώπιον των φαινομένων αυτών, η συντεταγμένη πολιτεία πρέπει να 
αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Πρώτα-πρώτα με την εφαρμογή των νόμων, ώστε να εμπεδωθεί η 
έννοια της πειθαρχίας και της νομιμοφροσύνης. Με την εφαρμογή των 
νόμων θα εξοικονομηθούν τεράστια κονδύλια από τη φοροδιαφυγή, τη 
διαφθορά, την παράνομη συναλλαγή μεταξύ του πολίτη και της εξουσί-
ας.

Η εφαρμογή των νόμων κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, 
της παρακώλυσης των συγκοινωνιών που νεκρώνουν την οικονομία, της 
λεηλασίας της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, θα έλυνε το πρόβλη-
μα της οικονομίας μας.
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Μέσω της παιδείας πρέπει να εμπεδωθεί στον λαό το σύστημα αξιών 
εκείνο, που είναι αντάξιο της ιστορίας μας, που είναι αυτό που ανταπο-
κρίνεται στις σημερινές ανάγκες του τόπου μας.

Στη Δημόσια Διοίκηση πρέπει να πνεύσει επαναστατικός άνεμος αλ-
λαγής, ώστε να σαρώσει κάθε άθλιο οικοδόμημα που έχει σχέση με την 
αναξιοκρατία, τη χαμηλή παραγωγικότητα, την αντικοινωνική συμπερι-
φορά.

Για να αναστρέψουμε την κακοδαιμονία της χώρας μας, πάνω απ’ όλα, 
πρέπει να συντριβεί η διαφθορά και η Λερναία Ύδρα της γραφειοκρατί-
ας. Να αναβαθμιστεί η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Να χτυπηθεί 
η παραοικονομία. Να απολακτιστούν οι λαθρεπιβάτες της πολιτικής από 
το Κοινοβούλιο. Να κλείσουν οι κερκόπορτες του Κοινοβουλίου στους 
ολίγους εισβολείς της πολιτικής, που αμαυρώνουν το κύρος του.

Πρέπει να πνεύσει άνεμος επαναστατικής αλλαγής σε όλο το φάσμα 
της εξουσίας, να γίνουν άμεσα βαθιές τομές στο σώμα της ελληνικής Δη-
μόσιας Διοίκησης. Να σημάνει εθνικός συναγερμός, να κινητοποιηθούν 
οι καθαροί και τίμιοι Έλληνες, οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας.

Αυτά πρέπει να γίνουν με τη διαδικασία του επείγοντος και απαιτούν 
την άμεση εφαρμογή τους. Η όποια καθυστέρηση κοστίζει πολύ ακριβά 
στην οικονομία μας.

Όλα αυτά ασφαλώς προϋποθέτουν εθνική συνεννόηση, αλλά προ πά-
ντων ευρεία πολιτική συναίνεση. Το λεγόμενο πολιτικό κόστος να επιμε-
ριστεί σε όλο το φάσμα των πολιτικών παρατάξεων. Τα κόμματα, δυστυ-
χώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, επιμένουν στην πρακτική της παραταξιο-
ποίησης των θεσμών και του μηδενισμού των πολιτικών πρωτοβουλιών. 
Στο Κοινοβούλιο πρέπει να παύσει να λειτουργεί η λογική του άσπρου-
μαύρου. Να σταματήσει να αποτελεί άρνηση για την αντιπολίτευση ό,τι 
θεωρείται θέση για τη συμπολίτευση και αντίστροφα.

Η πολιτική ηγεσία του τόπου μας ορίζει το μέλλον της χώρας μας, 
δίνει περιεχόμενο στο όνειρο του πολίτη, χαράσσει τις λεωφόρους πάνω 
στις οποίες θα βαδίσει η ιστορία μας και τα πεπρωμένα του έθνους μας. 
Η πολιτική ηγεσία έχει την πρωταρχική ευθύνη να οδηγήσει το σκάφος 
της πατρίδος μας στην ιστορική του πορεία, γιατί αυτή έχει τους μηχανι-
σμούς, αυτή έχει την εξουσία, αυτή μπορεί να το πράξει.

Όμως, πέρα από την πολιτική ηγεσία, πρέπει επίσης να αντιδράσουν 
τα υγιή κύτταρα της κοινωνίας μας, οι έντιμοι πολίτες, οι πνευματικοί 
μας ταγοί, οι πολιτιστικές οργανώσεις, η καθαρή ματιά του τίμιου Έλλη-
να. Αυτοί που πάντοτε οδήγησαν την Ελλάδα μπροστά. Αυτοί μπορούν 
να το πράξουν και στην κρίσιμη αυτή στιγμή. Αυτοί μπορούν να οδηγή-
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σουν τη χώρα μας εκεί που της ανήκει, εκεί που, όπως είπε ο Πλάτων, 
«στην μετ’ ευβουλίας πολιτών αριστοκρατία του πνεύματος».

Αν ακολουθήσουμε αυτές τις αρχές, η χώρα μας δεν θα έχει ανάγκη 
από μέτρα θεραπείας οικονομικών κρίσεων, διότι δεν θα έχει οικονομι-
κές κρίσεις.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 28 Φεβρουαρίου 2010
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, 
Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ

Η χώρα μας να κλυδωνίζεται και πάλι στο πέλαγος των προβλημάτων και 
τις αναταράξεις που προκαλεί το πρόσφατο κύμα της οικονομικής κρίσης. 

Ήδη η χώρα μας, δεν προσέφερε μόνον βήμα ανθελληνικής κριτικής 
στον διεθνή τύπο, προσέφερε επίσης και έδαφος για κερδοσκοπικά παιχνί-
δια στο παζάρι του διεθνούς τζόγου, αλλά και τη δικαιολογία εφαρμογής 
αυστηρών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για πρώτη φορά μετά 
από το 1893 βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας. 

Η κρίση αυτή, αποτελεί το τίμημα της πληρωμής του λαού μας, με το 
νόμισμα του οποίου, η μία όψη απεικονίζει την αστοχία των χειρισμών 
της εξουσίας του πρόσφατου παρελθόντος, και η άλλη όψη του, απεικο-
νίζει την πολιτισμική κρίση της Ελληνικής κοινωνίας, ως αποτέλεσμα της 
κρίσης των θεσμών της τελευταίας 30ετίας. 

Δεν θα σχολιάσουμε την προβληματική της πρώτης όψης του νομίσμα-
τος, που αφορά τους λανθασμένους χειρισμούς της εξουσίας στο μακρο-
οικονομικό επίπεδο.

Έχει όμως μεγάλη σημασία να αναφερθούμε στην άλλη όψη του νομί-
σματος, την παθογένεια, στις αιτίες που προκαλούν την οικονομική κρίση, 
δηλαδή τα φαινόμενα υποβάθμισης και αδράνειας των θεσμών που έχουν ως 
κοινό παρονομαστή την κρίση της οικονομίας, που είναι και αυτή αποτέλε-
σμα της αντιπαραγωγικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς των πολιτών. 
Η συμπεριφορά των πολιτών αντανακλά την κρίση των θεσμών και τον τρό-
πο λειτουργίας της εξουσίας, κυρίως της εκτελεστικής και της δικαστικής. 

Η εκτελεστική εξουσία βαρύνεται με πληθώρα παραβατικών πράξεων 
και συμπεριφορών, όπως ωφελιμισμός και η ιδιοτέλεια, από τους επίορ-
κους δημόσιους λειτουργούς, που παραδειγματίζουν αρνητικά τους πολί-
τες, και να αποδιοργανώνουν τον κοινωνικό μας ιστό. 

Η δικαστική εξουσία άλλοτε αδρανεί και άλλοτε λειτουργεί επιλεκτι-
κά, για να επιβεβαιώσει τη ρήση ότι λειτουργεί σαν τον ιστό της αράχνης 
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που συγκρατεί μόνο τα μικρά έντομα. Η ανομία, ανοίγει το δρόμο στη 
διαφθορά, στη βία και την αποδιοργάνωση της κοινωνίας.

Η ατιμωρησία, η περιφρόνηση της εφαρμογής των κανόνων της δικαι-
οσύνης, οδηγεί σε μια κοινωνία απροστάτευτη στο έλεος των κακοποιών 
στοιχείων, την οικονομία να παραλύει από το κλείσιμο των δρόμων, τον 
βανδαλισμό των καταστημάτων, τις καταλήψεις των δημοσίων κτιρίων 
και η χώρα να παραδίδεται στη μανία εγκληματικών στοιχείων. 

Κακουργηματικές πράξεις, όπως η βιαιοπραγία φοιτητών κατά των κα-
θηγητών, οι καταλήψεις των σχολείων και δημοσίων χώρων, που αποτελούν 
πλέον υπόθεση ρουτίνας, παραμένουν στο απυρόβλητο της δικαιοσύνης.

Η δικαιοσύνη, αλλά και η ηγεσία των πανεπιστημίων ανέχονται τη διά-
πραξη κακουργηματικών πράξεων από κακοποιά στοιχεία, άσχετα με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, που εισβάλλουν στα πανεπιστήμια, τα οποία 
λεηλατούν προστατευόμενα από το λεγόμενο «πανεπιστημιακό άσυλο». 
Και τα πανεπιστήμια, στα οποία υποτίθεται καλλιεργείται το ήθος και η 
γνώση των νέων μας, μεταβάλλονται σε ορμητήρια κακουργηματικών 
πράξεων και εργαστήρια κατασκευής εγκληματικών οργάνων.

Οι συμπεριφορές αυτές, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών, 
δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουμε εισέλθει στο χώρο της παραφρο-
σύνης. Η ασυδοσία, η ανομία, η περιφρόνηση της νομιμότητας και των 
δικαιωμάτων του πολίτη, έχουν ανατρέψει κάθε έννοια κοινωνικής δικαι-
οσύνης και λογικής. 

Η παρανομία, το κλείσιμο των δρόμων και οι καταλήψεις των δημοσί-
ων κτηρίων χαρακτηρίζεται διαμαρτυρία.

Η αυθαίρετη δόμηση θεωρείται δικαίωμα για στέγαση.
Ανώριμοι φοιτητές αποφασίζουν για τον διορισμό καθηγητών για την 

τύχη των πανεπιστημίων.
Η ρύπανση των τοίχων με αφίσες και χρώματα θεωρείται δικαίωμα έκ-

φρασης.
Η καταστροφή των πανεπιστημίων προστατεύεται από το λεγόμενο πα-

νεπιστημιακό άσυλο.
Δυστυχώς στα φαινόμενα αυτά δεν λειτουργεί το λεγόμενο «λαϊκό αί-

σθημα», η αντίδραση δηλαδή των πολιτών, που πάντα έπαιζε το ρόλο της 
ασφαλιστικής δικλείδας στις εκάστοτε παρεκτροπές και λειτουργούσε δι-
ορθωτικά στα φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Ο Έντμουντ Μπέρκ, Άγγλος Φιλόσοφος και πολιτικός είχε πει, ότι Ο 
μόνος τρόπος για να μεγαλουργήσει το κακό, είναι να μην κάνουν τίποτε 
οι καλοί. Και αυτό κάνουμε εμείς σήμερα, δηλαδή συντασσόμαστε με τη 
ρήση, «Των οικιών ημών εμπεπυρμένων ημείς άδωμεν».
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Τα φαινόμενα αυτά, συνιστούν την παθογένεια μιας κοινωνίας, που 
ευρίσκεται σε βαθειά κρίση, που πέρα από την υποβάθμιση του πολι-
τιστικού της επιπέδου οδηγεί στην υποβάθμιση της οικονομίας, στα 
σημερινά αποτελέσματα. 

Οι συμπεριφορές αυτές της δυσλειτουργίας της εξουσίας διαπερνούν 
το σώμα της κοινωνίας που εκδηλώνεται με τη διαφθορά, τη γραφειοκρα-
τία, την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, φαινόμενα που κλιμα-
κούμενα αποτελούν το φαύλο κύκλο της κακοδαιμονίας της χώρας και το 
αποτέλεσμά τους είναι η δημοσιονομική κρίση.

Το αποτέλεσμα τους είναι, η χώρα μας κάθε 15/ετία σχεδόν, να ευρί-
σκεται ενώπιον μιας οικονομικής κρίσης και η εκάστοτε κυβέρνηση να 
είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα θεραπείας. Έτσι, μόνιμα η οικονομία 
ευρίσκεται στην κλίνη της εντατικής. 

Όμως η εξουσία ασχολείται με τη θεραπεία της συμπτωματολογίας και 
όχι με την παθογένεια της κρίσης. Να αναλώνεται δηλαδή στην καταστο-
λή και όχι στην πρόληψη.

Είναι βέβαια ηλίου φαεινότερο ότι είναι προτιμότερο να θεραπεύσουμε 
τις αιτίες αντί κάθε φορά να θεραπεύουμε το αποτέλεσμά τους. Η απο-
τελεσματική θεραπεία των αιτιών, δηλαδή της παθογένειας της κρίσης, 
θα μας απαλλάξει από τη θεραπεία των κρίσεων, διαφορετικά οι κρίσεις 
αυτές θα επαναλαμβάνονται στο διηνεκές.

Ενώπιον των φαινομένων αυτών, η συντεταγμένη Πολιτεία πρέπει να 
αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Πρώτα-πρώτα με την εφαρμογή των νόμων, ώστε να εμπεδωθεί η έν-
νοια της πειθαρχίας και της νομιμοφροσύνης. Με την εφαρμογή των νό-
μων θα εξοικονομηθούν τεράστια κονδύλια από τη φοροδιαφυγή, τη δι-
αφθορά, την παράνομη συναλλαγή μεταξύ του πολίτη και της εξουσίας.

Η εφαρμογή των νόμων κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, 
της παρακώλυσης των συγκοινωνιών που νεκρώνουν την οικονομία, της 
λεηλασίας της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, θα έλυνε το πρόβλημα 
της οικονομίας μας. 

Μέσω της παιδείας πρέπει να εμπεδωθεί στο λαό το σύστημα αξιών 
εκείνο, που είναι αντάξιο της ιστορίας μας, που είναι αυτό που ανταποκρί-
νεται στις σημερινές ανάγκες του τόπου μας.

Στη δημόσια διοίκηση πρέπει να πνεύσει επαναστατικός άνεμος αλλα-
γής ώστε να σαρώσει κάθε άθλιο οικοδόμημα που έχει σχέση με την ανα-
ξιοκρατία, τη χαμηλή παραγωγικότητα, την αντικοινωνική συμπεριφορά.

Για να αναστρέψουμε την κακοδαιμονία της χώρας μας, πάνω απ’ όλα, 
πρέπει να συντριβεί η διαφθορά και η Λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας. 
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Να αναβαθμιστεί η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Να χτυπηθεί η 
παραοικονομία. Να απολακτιστούν οι λαθρεπιβάτες της πολιτικής από το 
Κοινοβούλιο. Να κλείσουν οι κερκόπορτες του Κοινοβουλίου στους ολί-
γους εισβολείς της πολιτικής, που αμαυρώνουν το κύρος του.

Πρέπει να πνεύσει άνεμος επαναστατικής αλλαγής σε όλο το φάσμα 
της εξουσίας, να γίνουν άμεσα βαθιές τομές στο σώμα της ελληνικής δη-
μόσιας διοίκησης. Να σημάνει εθνικός συναγερμός, να κινητοποιηθούν οι 
καθαροί και τίμιοι Έλληνες, οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας.

Αυτά πρέπει να γίνουν με τη διαδικασία του επείγοντος, και απαιτούν 
την άμεση εφαρμογή τους. Η όποια καθυστέρηση κοστίζει πολύ ακριβά, 
στην οικονομία μας.

Όλα αυτά ασφαλώς προϋποθέτουν εθνική συνεννόηση, αλλά προ πά-
ντων ευρεία πολιτική συναίνεση. Το λεγόμενο πολιτικό κόστος να επιμε-
ριστεί σε όλο το φάσμα των πολιτικών παρατάξεων. Τα κόμματα δυστυ-
χώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, επιμένουν στην πρακτική της παραταξιο-
ποίησης των θεσμών και του μηδενισμού των πολιτικών πρωτοβουλιών. 
Στο κοινοβούλιο πρέπει να παύσει να λειτουργεί ή λογική του άσπρου 
- μαύρου. Να σταματήσει να αποτελεί άρνηση για την αντιπολίτευση ότι 
θεωρείται θέση για τη συμπολίτευση και αντίστροφα.

Η πολιτική ηγεσία του τόπου μας ορίζει το μέλλον της χώρας μας, δίνει 
περιεχόμενο στο όνειρο του πολίτη, χαράσσει τις λεωφόρους πάνω στις 
οποίες θα βαδίσει η ιστορία μας και τα πεπρωμένα του έθνους μας. Η 
πολιτική ηγεσία έχει την πρωταρχική ευθύνη να οδηγήσει το σκάφος της 
πατρίδος μας στην ιστορική του πορεία, γιατί αυτή έχει τους μηχανισμούς, 
αυτή έχει την εξουσία, αυτή μπορεί να το πράξει.

Όμως, πέρα από την πολιτική ηγεσία, πρέπει επίσης να αντιδράσουν τα 
υγειά κύτταρα της κοινωνίας μας, οι έντιμοι πολίτες, οι πνευματικοί μας 
ταγοί, οι πολιτιστικές οργανώσεις, η καθαρή ματιά του τίμιου Έλληνα. 
Αυτοί που πάντοτε οδήγησαν την Ελλάδα μπροστά. Αυτοί μπορούν να το 
πράξουν και στην κρίσιμη αυτή στιγμή. Αυτοί μπορούν να οδηγήσουν τη 
χώρα μας εκεί που της ανήκει, εκεί που, όπως είπε ο Πλάτων «στην μετ’ 
ευβουλίας πολιτών αριστοκρατία του πνεύματος». 

Αν ακολουθήσουμε αυτές τις αρχές, η χώρα μας δεν θα έχει ανάγκη 
από μέτρα θεραπείας οικονομικών κρίσεων, διότι δεν θα έχει οικονομικές 
κρίσεις.

Ομιλία της 11ης Φεβρουαρίου 2010, 
Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται υπό τη σκιάν που δημιουργούν τα σύν-
νεφα της οικονομικής κρίσης, που έχουν ήδη πυκνώσει στον ουρανό της 
χώρας μας, πράγμα που σημαίνει ότι, αν δεν εφαρμοστούν  άμεσα τα κα-
τάλληλα μέτρα, τα σύννεφα της κρίσης αυτής θα προκαλέσουν ακραία 
κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης της Αμερικανικής φούσκας, αφού γκρέ-
μισε κάθε   σαθρό χρηματοοικονομικό κατασκεύασμα των τοξικών απο-
βλήτων,  πέρασε στην Ευρώπη και οδηγεί και τη χώρα μας σε  περιβάλλον 
ισχυρών αναταράξεων.

Η εισαγόμενη οικονομική κρίση και οι εγγενείς μακροοικονομικές αδυ-
ναμίες της Ελληνικής πραγματικότητας, δημιουργούν πλέον, ένα εκρηκτι-
κό μείγμα προβλημάτων που στην περίπτωση που δεν αποδώσουν γρήγο-
ρα τα μέτρα, θα οδηγήσει τη χώρα μας σε σοβαρά αδιέξοδα.

Βεβαίως απόψε δεν θα ομιλήσουμε για τα μέτρα που πρέπει να λη-
φθούν. Ο ΣΕΟΔΙ με τη συνεργασία του Συνδέσμου των καθηγητών των 
Οικονομικών Πανεπιστημίων που προεδρεύεται από τον διακεκριμένο κα-
θηγητή κ. Ανδρέα Μερίκα, ο οποίος μας τιμά απόψε με την παρουσία του, 
θα οργανώσουμε σειρά εκδηλώσεων, αρχής γενομένης από τον προσεχή 
Μάρτιο, στην οποία θα αναπτύξουμε τα ενδεικνυόμενα μέτρα αυτά και 
τον τρόπο εφαρμογής τους. 

Η συμμετοχή και η υποστήριξή σας είναι αναγκαία, αφού άλλωστε 
πρόκειται για Εθνικό Ζήτημα

Θα προσπαθήσουμε όμως να σκιαγραφήσουμε ακροθιγώς το οικονο-
μικό και κοινωνικό πλαίσιο της Ελληνικής πραγματικότητας, το τοπίο δη-
λαδή, πάνω στο οποίο θα εφαρμοστούν τα μέτρα θεραπείας της κρίσης.

Η κρίση αυτή βρίσκει τη χώρα μας να ταλανίζεται, για δεκαετίες τώρα, 
από τους φαύλους κύκλους πενίας, που συμπυκνώνονται στο τρίπτυχο δη-
μόσια διοίκηση, γραφειοκρατία, διαφθορά.
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 Οι συνθήκες αυτές, που αποτελούν τα συγκοινωνούντα δοχεία της 
δυσπραγίας (παρακμής) της Ελληνικής κοινωνίας, ευθύνονται σε μεγάλο 
βαθμό για τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας μας.

Η διαφθορά, που πάει παρέα με την παραοικονομία, αποτελούν το με-
γάλο πρόβλημα της χώρας μας. Η όψη της οικονομίας μας θα ήταν τελείως 
διαφορετική, αν ο τζίρος της παραοικονομίας που αντοπροσωπεύει το 30 
ή 40% της οικονομίας μας, από τα υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας 
διοχετευόταν στη νόμιμη παραγωγική μας διαδικασία.

Γραφειοκρατία
Η γραφειοκρατία, κυρίες και κύριοι, πέραν από το τεράστιο οικονομικό 
κόστος που επιφέρει στην οικονομία μας, αποτελεί τον προθάλαμο της 
διαφθοράς, και το άλλοθι για κάθε παράνομη συναλλαγή μεταξύ δημόσιας 
διοίκησης και του πολίτη.

Η γραφειοκρατία εκφράζεται και οχυρώνεται πίσω από ένα πλέγμα, 
ασαφούς και πολυδαίδαλης νομοθεσίας, και χειραγωγεί την αθέμιτη συ-
ναλλαγή της Δ.Δ. με τον πολίτη.

 Ο ΣΕΟΔΙ με διάφορες παρεμβάσεις του, έχει βελτιώσει κάποιες από 
τις στρεβλώσεις της νομοθετικής αυτής πρακτικής στη φορολογική νομο-
θεσία, όπως η κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων, ή κατάργηση της 
αναλυτικής λογιστικής, που ταλαιπωρούσε τον επιχειρηματικό κόσμο για 
δεκαετίες.

Η γραφειοκρατία δεν πλήττει μόνο λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Πλήττει επίσης και την επενδυτική τους προσπάθεια. Είναι προφανές 
πόσο σημαντικό είναι το θέμα των επενδύσεων και της ανάπτυξης στη 
χώρα μας. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της ενέργειας όχι μόνο για 
τη χώρα μας αλλά για όλο τον κόσμο. Δεν είναι απαραίτητο να εξαντλη-
θούν τα αποθέματα πετρελαίου για να φύγουμε από το πετρέλαιο. Άλλω-
στε από την παλαιολιθική εποχή δεν φύγαμε επειδή τελειώσανε οι πέτρες. 
Επίσης, πόσο σημαντικές είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό 
το γνωρίζουμε. Ο αέρας δεν θα πάψει ποτέ να φυσάει σε αυτό τον κόσμο 
και ο ήλιος δεν θα πάψει να ανατέλλει για τουλάχιστον τέσσερισήμισυ δι-
σεκατομμύρια ακόμη χρόνια. Και αυτά που τα προσφέρει η φύση δωρεάν 
πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.

Αυτό φαίνεται ότι δεν το γνωρίζουν κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί ή 
φρονούν πιθανώς ότι η προσωπική τους ραστώνη είναι σημαντικότερη 
από την ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Διαφορετικά πώς να εξηγήσουμε ότι, οι επενδυτικές προτάσεις των 
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επιχειρήσεων λιμνάζουν, χρόνια τώρα στις καλένδες των δημοσίων υπη-
ρεσιών. 

Η αντιμετώπιση της κρίσης
Κυρίες και κύριοι, είναι διάχυτος ο προβληματισμός και πολλές οι θεωρίες 
για τα μέτρα που διατυπώνονται, για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Όμως το πρόβλημα δεν έγκειται τόσο στην ορθότητα των μέτρων αντι-
μετώπισης της κρίσης, όσο στη συναίνεση, την ομοφωνία της εφαρμογής 
τους από του εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους.

Η ιστορία μας έχει δείξει ότι το πρόβλημα της χώρας μας, δεν είναι η 
έλλειψη θεσμικών κανόνων, το πρόβλημα είναι η εφαρμογή τους στην 
πράξη. 

Η άποψή μας είναι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση αυτό 
που απαιτείται πάνω απ’ όλα, είναι η εθνική συνεννόηση, και η θεσμική 
πρωτοβουλία αντιμετώπισης της κρίσης.

Θα πρέπει δηλαδή να παραμεριστεί η λογική του κομματισμού και του 
μηδενισμού των πολιτικών πρωτοβουλιών, να εγκαταλειφθεί η παραταξι-
οποίηση των θεσμών. 

 Αυτό σημαίνει ευρεία πολιτική συναίνεση, να διατυπωθεί τουλάχιστον 
κάποιος κοινός τόπος συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών και θεσμικών 
παραγόντων της χώρας.

Αυτά θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.
O θεσμικός ρόλος του Κοινοβουλίου, του ύψιστου θεσμού της Πολιτεί-

ας, είναι η σύνθεση και η επεξεργασία προτάσεων και ιδεών μεταξύ όλων 
των παρατάξεων. Θα πρέπει να πάψει να αποτελεί άρνηση για τους μεν ότι 
θεωρείται θέση για τους δε. Να πάψει να αποτελεί καταστροφή για την μία 
παράταξη, ότι θεωρείται σωτηρία για την άλλη.

Κυρίες και κύριοι, ασφαλώς και δεν θεωρούμε ότι η πολιτική μας ηγε-
σία, οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου είναι αυτοί που περιγράφονται στα 
επαρχιακά καφενεία και στους καφενόβιους των τηλεοπτικών πορτοεπα-
ραθύρων. Οι πολιτικοί μας επιτελούν το έργο τους με αυταπάρνηση και 
υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι λεγόμενοι επίορκοι πολιτικοί αποτελούν την 
εξαίρεση του κανόνα, είναι αυτοί που ευθύνονται για την απαξία της πολι-
τικής, και δεν είναι στην ουσία πολιτικοί. Απλώς μεταμφιέστηκαν σε πολι-
τικούς εξαπάτησαν το εκλογικό σώμα και εισήλθαν λάθρα στην πολιτική, 
παραβιάζοντας κάποια κερκόπορτα του Κοινοβουλίου.

Για τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα μας, είμαστε όλοι συνυ-
πεύθυνοι. Οι πολίτες, οι πνευματικοί η ηγεσία του τόπου μας, ο συνδικα-
λισμός, οι θεσμικοί παράγοντες.
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Το όπλο με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, πέραν των όποιων 
μέτρων είναι και η εθνική συνεννόηση και εθνική ομοψυχία. 

Όλοι μαζί, οι πολίτες, επιχειρήσεις, θεσμικοί παράγοντες, και Κυ-
βέρνηση, ενωμένοι οφείλουμε να γκρεμίσουμε το άθλιο οικοδόμημα της 
γραφειοκρατίας, να συντρίψουμε το φαύλο σύστημα της διαφθοράς, να 
κλείσουμε τις κερκόπορτες του Κοινοβουλίου στους λαθρεπιβάτες της πο-
λιτικής. Στη χώρα μας δυστυχώς, πρέπει ακόμα να φυλάμε Θερμοπύλες.

Ο Βίσμαρκ είχε πει ότι η Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Πολύ αρ-
γότερα, ο John Kenneth Galbaith είχε πει ότι η πολιτική είναι η ικανότητα 
να διακρίνεις μεταξύ του δυσάρεστου και του καταστροφικού.

Κε Υπουργέ, στην παρούσα συγκυρία φοβούμεθα ότι στην άσκηση των 
καθηκόντων σας έχει εφαρμογή η ρήση του νομπελίστα οικονομολόγου 
Galbaith. Θα πρέπει να επιλέγετε το δυσάρεστο για να αποφύγετε το κα-
ταστροφικό. Σε περιόδους κρίσεων, τα μέτρα είναι πάντα δυσάρεστα. Γι’ 
αυτό, έχετε την ανάγκη της στήριξης των υγιώς σκεπτόμενων πολιτών. 
Αυτών που δεν ταυτίζονται με τα οργανωμένα ατομικά συμφέροντα.

Κε Υπουργέ, ο ΣΕΟΔΙ συγκροτείται από άτομα υψηλής επαγγελματικής 
και επιστημονικής κατάρτησης, αφού αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμ-
μής στην ιεραρχία των μεγάλων επιχειρήσεων. Γι αυτό πιστεύουμε ότι είμα-
στε εις θέσιν να συμβάλλουμε με προτάσεις υψηλού κύρους σε θέματα της 
ευθύνης σας, αφού άλλωστε εμείς ήμαστε οι αποδέκτες των αποφάσεών σας. 
Κάτω από τη λογική αυτή, ο ΣΕΟΔΙ τείνει πάντοτε χείρα συνεργασίας με 
τη Δημόσια Διοίκηση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει και η Δ.Διοίκηση 
να τείνει ευήκοον ους, να έχει ανοικτά τα ώτα της στις εισηγήσεις μας και 
να έχει ανοικτές τις πόρτες της στις προτάσεις μας.

Ομιλία της 23ης Φεβρουαρίου 2009, Κοπή της πίτας του ΣΕΟΔΙ, 
Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντι-
κού, είναι η αιτία της σημερινής μας συνάντησης. Δηλαδή της έκρηξης της 
φούσκας που μετέτρεψε σε συντρίμμια τους αμερικανικούς επενδυτικούς 
κολοσσούς Lehman Brothers, Fannie Mae, AIG και άλλους. Το ωστικό 
κύμα της έκρηξης αυτής, διέπλευσε τον Ατλαντικό, πέρασε στην Ευρώπη, 
κατεδάφισε την οικονομία της Ισλανδίας, και συσσωρεύει σοβαρά προ-
βλήματα στην οικονομία της Ε.Ε αλλά και στη διεθνή οικονομία. Εισέβα-
λε φυσικά και στη γειτονιά μας. Ήδη οι βαλκάνιοι γείτονές μας, αλλά και 
εκείνοι που που δεν συμμετέχουν ή σνομπάρισαν το Ευρώ, συνωστίζονται 
στην πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ζητώντας βοήθεια.

Τα λεγόμενα τοξικά απόβλητα της έκρηξης αυτής, που δημιουργήθη-
καν από την απληστεία των επενδυτικών τραπεζών, μολύνουν ήδη το σύ-
νολο της διεθνούς οικονομίας. Η κρίση αυτή, που ξεκίνησε σαν λογιστι-
κή, μετετράπη μοιραία σε συστημική κρίση και σε κρίση εμπιστοσύνης, 
ανατρέποντας την ισορροπία της διεθνούς οικονομίας.

Και είναι βέβαια παράδοξο, το ότι την ευθύνη της λύσεως του προβλή-
ματος την αναλαμβάνει η (διεθνής) πολιτική, για το ατόπημα που διέπρα-
ξαν ιδιωτικοί φορείς, δηλ. οι Αμερικανικές Τράπεζες. Δηλαδή την πατάτα, 
κατά το κοινώς λεγόμενον, που έκαναν τα αμερικανάκια Golden boys, να 
αποτελεί πλέον την καυτή πατάτα στα χέρια των πολιτικών.

Και είναι επίσης παράδοξο, πώς είναι δυνατόν οι διάφοροι χρηματοπι-
στωτικοί οργανισμοί που επηρεάζουν σημαντικά την άσκηση της οικονο-
μικής πολιτικής μιας χώρας, να δρούν ανεξέλεγκτα και ανεξάρτητα από 
την πολιτική ηγεσία, να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν την παγκό-
σμια οικονομία, ενώ τη λύση του προβλήματος τελικά την επωμίζεται η 
πολιτική ηγεσία.

Αυτό σημαίνει, ότι οι Αμερικανοί δεν πήραν κανένα μάθημα από 
την κρίση του 1929 και ούτε εδιδάχτηκαν τίποτε από τον John Meynard 
Keynes, ο οποίος πρεσβεύει ότι ο Κρατικός παρεμβατιμός αποτελεί την 



[ 143 ]

Αντιδοτο στην εθνικη μασ παρακμη

προϋπόθεση ισορροπίας της Οικονομίας. Και κατά συνέπειαν, όταν οι 
αγορές λειτουργούν απόσταθεροποιητικά οι κυβερνήσεις έχουν την 
ευθύνη της διάσωσης της οικονομίας. 

Με αυτή την αρχή ο Keynes ανόρθωσε την οικονομία της Αμερικής 
στις αρχές του 30, θέτοντας σε εφαρμογή το new deal του προέδρου Ρούζ-
βελτ. Η πρόσφατη κρίση απέδειξε για ακόμη μία φορά, ότι οι οικονομίες 
δεν βαδίζουν με τον αυτόματο τον πιλότο, και ότι ο κρατικός παρεμβα-
τισμός αποτελεί συνθήκη «εκ των ών ουκ άνευ» (sine qua non) για τη 
σταθερότητα της οικονομίας.

Αλλά ας έρθουμε τώρα στα δικά μας, σε μία προσπάθεια να περιχα-
ρακώσουμε το τοπίο της Ελληνικής πραγματικότητας, περιμένοντας τους 
βαρβάρους όπως έγραψε ο Καβάφης. 

Η χώρα μας, αντέδρασε προσφέροντας 28 δις Ευρώ στις τράπεζες, δη-
λαδή όσο ο μισός προϋπολογισμός, χρήματα τα οποία φυσικά δεν έχουμε. 
Οι τράπεζες είπαν ‘ευχαριστώ δεν θα πάρουμε’, αλλά τελικώς συμφώνη-
σαν να τα πάρουν.

Η χώρα μας επίσης, συγκλονίζεται από τον ορυμαγδό των σκανδάλων, 
της σκανδαλολογίας και της σκανδαλολαγνείας, πράγματα που λειτουρ-
γούν αποσταθεροποιητικά και παρελκυστικά στο έργο της Κυβέρνησης.

Στο τελευταίο επεισόδιο της φάμπρικας των σκανδάλων, το κύρος και 
η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου φαίνεται να καταποντίζονται στα θωλά 
νερά κάποιας λίμνης, ονόματι Βιστωνίδας. Η πέτρα του σκανδάλου, λένε, 
ότι είναι ένας ηγούμενος, ο οποίος ηγήθηκε της διαδικασίας μετατροπής 
της μονής σε καζίνο, πιστεύοντας ότι το Busιness Administration αποδίδει 
περισσότερο από το Κύριε Ελέησον.

Κυρίες και κύριοι, ασφαλώς και δεν θεωρούμε ότι οι πολιτικοί μας εί-
ναι πρόσωπα αναξιόπιστα και μειωμένης ηθικής. Κάθε άλλο. Αυτοί που 
δημιουργούν το πρόβλημα, δεν ανήκουν στο σώμα της πολιτικής. Προ-
φανώς είναι κάποιοι γραικύλλοι, οι οποίοι, υποδυόμενοι τους πολιτικούς, 
εξαπάτησαν το εκλογικό σώμα, αλλά και την πολιτική ηγεσία και εισήλ-
θαν λάθρα από κάποια αφύλακτη κερκόπορτα στο Κοινοβούλιο.

Στη Δημόσια Διοίκηση τώρα, τα πράγματα είναι από απαράδεκτα έως 
τραγικά. Η δημόσια διοίκηση, και είναι απολύτως γνωστό στους παροι-
κούντες την Ιερουσαλήμ, ότι χαρακτηρίζεται από τη διαφθορά, τη γραφει-
οκρατία, τη χαμηλή παραγωγικότητα, την αναποτελεσματικότητα. Αυτά 
επιβαρύνουν την οικονομία της χώρας μας με τεράστιο κόστος, και δεν της 
επιτρέπουν στη χώρα μας να ακολουθήσει τους βηματισμούς του σύγχρο-
νου οικονομικού γίγνεσθαι. 

Η επενδυτική δραστηριότητα της χώρας μας λιμνάζει στις καλένδες 
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κάποιων με καρεκλοκένταυρων του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ανακηρύξει 
την προσωπική τους ραστώνη σημαντικότερη από το συμφέρον και την 
πρόοδο της οικονομίας μας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία αδειοδότησης 
δραστηριοτήτων στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Δεν Χρειάζεται να 
αναλύσει κανείς τη σπουδαιότητα της ενέργειας για τη χώρα μας. Τους 
λόγους που πρέπει να υποκαταστήσουμε το πετρέλαιο με την ενέργεια 
που παρέχεται δωρεάν από τη φύση, τον άνεμο και τις υδατοπτώσεις, τους 
γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. 

Η ενέργεια είναι θέμα παγκοσμίου προτεραιότητας. Η ανθρωπότη-
τα πρέπει να προχωρήσει σε άλλες πηγές ενέργειας, ανεξάρτητα από την 
εξάντληση των αποθεμάτων πετρελαίου. Εξάλλου, από την παλαιολιθική 
εποχή δεν φύγαμε επειδή τελείωσαν οι πέτρες.

Για να εκδοθεί μια άδεια εγκατάστασης μιας μονάδας αιολικής ενέρ-
γειας στη χώρα μας απαιτούνται περίπου 6 χρόνια, ενώ σε άλλες χώρες 
απαιτούνται από έξι μήνες έως δύο χρόνια. Γιατί άραγε η Ελλάδα αποτελεί 
την τραγική εξαίρεση;

Χιλιάδες αιτήσεις περιμένουν την υπογραφή των αρμοδίων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης. Πλήθος επιχειρηματιών, Ελλήνων και ξένων αγωνιούν 
για τις επενδύσεις τους, και ανησυχούν αν θα πάρουν ποτέ πίσω τα χρήμα-
τα που έχουν τοποθετήσει σ’ αυτές.

Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ευδοκιμεί η φαιδρά πορτοκαλέα που 
του ποιητή. Δεν φαίνεται όμως να ευδοκιμεί προς το παρών και η απόφα-
ση της πολιτείας για την εξυγίανση του δημόσιου βίου της χώρας (ίσως να 
υπάρχει η θέληση, όχι η απόφαση).

Κυρίες και Κύριοι, θα πρέπει βεβαίως να συμφωνήσουμε ότι το έργο 
της κεντρικής πολιτικής στην παρούσα συγκυρία είναι πάρα πολύ δύσκο-
λο. Ο Βίσμαρκ είχε πει ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Πολύ 
αργότερα ο Τζων Κένεθ Γκαλμπρέιθ είπε ότι η πολιτική είναι η τέχνη 
του να ξεχωρίζεις μεταξύ του δυσάρεστου και του καταστροφικού. 

Στην περίπτωση της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, η πολιτική 
πρέπει να εφαρμόσει αυτό που είπε ο Γκαλμπρέϊθ. Δηλαδή να εφαρμόσει 
το δυσάρεστο για να αποφύγουμε το καταστροφικό. Σε περιόδους κρίσης, 
δυστυχώς η επιλογή είναι αυτή. Θα πρέπει να ληφθούν δυσάρεστα μέτρα 
για να αντιμετωπιστεί η καταστροφή.

Θα πρέπει επίσης, οι Κυβερνήσεις να απαρνηθούν κάποια ιδεολογι-
κά στερεότυπα και να εφαρμόσουν πρακτικά μέτρα αντιμετώπισης της 
κρίσης. Να εφαρμόσουν δηλαδή αυτό που είπε ο Ντενγκ Σιάο Πίνγκ: 
«Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα δεν με νοιάζει, αρκεί να πιάνει ποντίκια». 
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Και με τη λογική αυτή, δηλαδή μέσα από ένα κομμουνιστικό σύστημα, 
εφάρμοσε ένα καπιταλιστικό, με αποτέλεσμα η Κίνα να αναδυχτεί σε έναν 
ανερχόμενο οικονομικό γίγαντα.

 Στη χώρα μας, άνω απ’ όλα όμως πρέπει επιτέλους να ληφθούν ριζι-
κά και επαναστατικά μέτρα για τη θεραπεία των φαινομένων σήψης και 
διαφθοράς στη χώρα μας. Θα πρέπει να συντριβεί η λαιρναία Υδρα της 
γραφειοκρατίας. Πρέπει να αναβαθμιστεί η λειτουργία της δημόσιας δι-
οίκησης.

Κύριοι Υπουργοί, κύριοι βουλευτές, για να πάμε μπροστά, πάνω απ’ 
όλα, πρέπει:

Να συντρίψετε τη διαφθορά και τη Λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας. 
Να αναβαθμίσετε τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Να απολακτίστε 
τους λαθρεπιβάτες της πολιτικής από το Κοινοβούλιο. Να κλείσετε τις 
Κερκόπορτες του Κοινοβουλίου στους κουρσάρους εισβολείς της πολιτι-
κής.

Αυτά ασφαλώς προϋποθέτουν εθνική συννενόηση, αλλά προ πάντων 
ευρεία πολιτική συναίνεση. Το λεγόμενο πολιτικό κόστος να επιμεριστεί 
σε όλο το φάσμα των πολιτικών παρατάξεων. Στο κοινοβούλιο πρέπει να 
παύσει να λειτουργεί ή λογική του άσπρου-μαύρου. Να σταματήσει να 
θεωρείται κόλαση για τους μεν ότι θεωρείται παράδεισος για τους δε. Να 
αποτελεί άρνηση για την αντιπολίτευση ότι θεωρείται θέση για τη συμπο-
λίτευση.

Εσείς ορίζετε το το μέλλον της χώρας μας, εσείς δίνετε περειεχόμενο 
στο όνειρο του πολίτη, εσείς χαράσσετε τις λεωφόρους πάνω στις οποί-
ες θα βαδίσει η ιστορία μας. Γιατί εσείς έχετε τους μηχανισμούς και την 
εξουσία να το πράξετε.

Βέβαια, για να πετύχει όλα αυτά που χρειάζεται ο τόπος, η κεντρική 
εξουσία, έχει ανάγκη και τη στήριξη των υγειώς σκεπτόμενων πολιτών 
και των οργανώσεων εκείνων που δεν ταυτίζονται με τα γνωστά συνασπι-
σμένα ατομικά συμφέροντα. 

Εμείς, ο ΣΕΟΔΙ, εφαρμόζουμε αυτό που είπε ο Κέννεντυ: «Μην περι-
μένετε τι θα κάνει η Πολιτεία για εσάς, να κοιτάξετε τι θα κάνετε εσείς για 
την πολιτεία».

Ο ΣΕΟΔΙ συγκροείται από άτομα υψηλής επαγγελματικής και επιστη-
μονικής κατάρτησης, αφού αποτελείται από στελέχη πρώτης γραμμής 
στην ιεραρχία των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Γι αυτό πιστεύουμε ότι είμαστε εις θέσιν να συμβάλλουμε και 
εμείς με σοβαρές προτάσεις σε θέματα που έχει ανάγκη ο τόπος. 
Κάτω από τη λογική αυτή, ο ΣΕΟΔΙ τείνει πάντοτε χείρα συνεργασίας 
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προς τη Δημόσια Διοίκηση. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει και η Δ.Δι-
οίκηση να τείνει ευήκοον ους, να έχει ανοικτά τα ώτα της στις εισηγήσεις 
μας και να έχει ανοικτές τις πόρτες της στις προτάσεις μας.

Ομιλία σε εκδήλωση του ΣΕΟΔΙ, 23 Νοεμβρίου 2008, 
Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΩΡΑ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η ελληνική οικονομία ευρίσκεται διαρκώς 
υπό καθεστώς μέτρων θεραπείας και οι Έλληνες τιμωρούνται με μέτρα 
λιτότητας, τα οποία όπως πάντα, ποτέ δεν επιβεβαίωσαν τις υποσχέσεις 
για καλύτερες ημέρες.

Το πρόβλημα της οικονομίας που ασθενεί και της διαφθοράς που ανθεί, 
αποτελούσαν ανέκαθεν την επικαιρότητα στη χώρα μας. Όπως πάντα, η 
Ελλάδα πορεύεται και σήμερα νομοτελειακά σ’ ένα περιβάλλον που έχει 
σαν φόντο την πλημμύρα των σκανδάλων και τη δίνη των διαπλοκών και 
διαπλεκόμενων, με τη διαφορά όμως τώρα, το όλο αλισβερίσι μεταφέρθη-
κε στα τηλεπαράθυρα, όπου στο βωμό της τηλεθέασης στήνονται δίκες, 
απαγγέλλονται καταδίκες, δικάζονται οι πάντες και καταδικάζονται και τα 
πάντα και ο διασυρμός κάθε αξίας και κάθε θεσμού αντανακλά την εικόνα 
μιας χώρας που ασθενεί βαρέως.

Έτσι, η ελληνική οικονομία συμμεριζόμενη και αυτή το κλίμα των ημε-
ρών και ευθυγραμμιζόμενη με τη ρήση ότι: «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαί-
νει, αλλά παραμένει ετοιμοθάνατη», παραμένει και αυτή στην εντατική 
για δεκαετίες τώρα, και αφού αναρρώσει για λίγο, και πάλι προς το… 
αναρρωτήριο τραβά. Τα τελευταία τριάντα χρόνια η ελληνική οικονομία 
ευρίσκεται διαρκώς υπό καθεστώς μέτρων θεραπείας και οι Έλληνες τι-
μωρούνται με μέτρα λιτότητας, τα οποία τελικώς ποτέ δεν επιβεβαίωσαν 
τις υποσχέσεις για καλύτερες ημέρες […και ωραιότερες νύχτες κ.λπ.] των 
κυβερνήσεων που τα εξήγγειλαν.

Και αντί για καλύτερες μέρες, ο Έλληνας διαπιστώνει ότι έχει εξαντλή-
σει όλες τις τρύπες του ζωναριού και η μόνη τρύπα του τελικώς του έχει 
απομείνει, είναι … η τεράστια τρύπα των ελλειμμάτων!

Αλλά ας εξετάσουμε και εμείς το μεγάλο ασθενή, την ελληνική οικονο-
μία, μιας και ευρίσκεται ακόμη στην αναρρωτική κλίνη (και τις οίδεν για 
πόσο καιρό ακόμη).
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Το διεθνές περιβάλλον
Και πρώτα-πρώτα ας εξετάσουμε το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, στο 
οποίο είναι αναγκασμένη πλέον να λειτουργεί η οικονομία μας και προσ-
διορίζεται τόσο από τους κανόνες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
όσο και από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς αντα-
γωνισμού.

Η χώρα μας λόγω της συμμετοχής της στην ευρωζώνη, έχει απολέσει 
σε σημαντικό βαθμό τους μακροοικονομικούς αμυντικούς της μηχανι-
σμούς. Δεν μπορεί π.χ. να υποτιμήσει το νόμισμά της για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της, ή να εκδώσει καινούργιο για την αντιμετώπιση 
των ελλειμμάτων της.

Εξάλλου, το ισχυρό ευρωπαϊκό νόμισμα και η χαμηλή μας παραγωγι-
κότητα μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας σε διεθνές 
επίπεδο. Επίσης, η ραγδαία άνοδος της τιμής του πετρελαίου και το υψηλό 
εργατικό κόστος επιτείνουν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της οικο-
νομίας μας.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί η ολοένα και αυξανόμενη παρουσία 
της Κίνας στη διεθνή οικονομική σκηνή, η οποία με το πλεονέκτημα του 
χαμηλού εργατικού της κόστους έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς 
στην παγκόσμια οικονομία και εκτοπίζει και τα δικά μας προϊόντα από τη 
διεθνή και εγχώρια αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές από την 
Κίνα έχουν αυξηθεί τελευταία κατά 30%, κυρίως σε προϊόντα κλωστο-
ϋφαντουργίας, ενώ η μείωση της παραγωγής των προϊόντων αυτών στη 
χώρα μας μειώθηκε κατά 19%.

Το φαινόμενο της Κίνας και της Ινδίας θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύ-
τερους κλυδωνισμούς στη διεθνή οικονομία, κυρίως στον τομέα της ενέρ-
γειας, αφού οι οικονομίες αυτές αναπτύσσονται, το βιοτικό επίπεδο των 
λαών αυτών βελτιώνεται και η ζήτηση των οικονομιών αυτών σε ενέργεια, 
κυρίως σε πετρέλαιο, θα αυξηθεί δραματικά. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα 
συμβεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και πώς θα έχει διαμορφωθεί ο 
παγκόσμιος οικονομικός χάρτης όταν σε λίγα χρόνια οι δύο αυτές αγορές 
θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Καθώς 
εμείς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η 
οικονομία μας θα βρεθεί σε εξαιρετικά δεινή θέση, αφού οι ανάγκες της σε 
ενέργεια εξαρτώνται από το πετρέλαιο.

Μεγάλη πληγή για την οικονομία μας αποτελεί η εκροή κεφαλαίων 
και επενδύσεων στις γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής. Αυτό 
έχει ως συνέπεια τη μείωση της παραγωγής και την αύξηση της ανεργίας 
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στη χώρα μας, η οποία εφέτος προσέθεσε 80.000 ανέργους στο ταμείο 
ανεργίας.

Η είσοδος και παραμονή στη χώρα μας πλέον του ενός εκατομμυρί-
ου οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
11% του πληθυσμού της χώρας μας, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που δεν αφορούν μόνον την 
ανεργία αλλά και τα διάφορα κοινωνικά και εθνικά μας ζητήματα. Οι 
ανεπιθύμητοι και χωρίς κανένα μεταναστευτικό πρόγραμμα μετανάστες 
δεν αυξάνουν μόνο την ανεργία, παράγουν εγκληματικότητα και δημι-
ουργούν σοβαρά πολιτικά προβλήματα στη χώρα μας. Οι οικονομικοί 
μετανάστες είτε ενσωματωθούν είτε όχι, θα δημιουργήσουν αναγκαστι-
κά σοβαρά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. Θα διαμόρφωναν σε 
μεγάλο βαθμό το πολιτικό τοπίο της χώρας μας, αφού θα ήταν σε θέση 
π.χ. να εκλέγουν την κυβέρνηση της προτιμήσεώς τους. Μπορεί να αντι-
ληφθεί κανείς τι θα συμβεί στη χώρα μας όταν ένα εκατομμύριο ψηφο-
φόροι Αλβανοί και Σκοπιανοί λαμβάνουν εντολές από τις χώρες τους 
προκειμένου να ψηφίσουν το πολιτικό κόμμα που τους υπαγορεύουν οι 
χώρες αυτές που έχουν βλέψεις στα πολιτικά και εδαφικά status της Ελ-
λάδας.

Η μη ενσωμάτωσή τους θα δημιουργήσει επίσης (πέραν της φοροδια-
φυγής και εισφοροδιαφυγής) και τεράστια κοινωνικά προβλήματα, όμοια 
με εκείνα της Γαλλίας που παρακολουθήσαμε πρόσφατα.

Το εσωτερικό περιβάλλον
Ας δούμε τώρα την κατάσταση της οικονομίας μας, όπως διαμορφώνεται 
σήμερα στο εσωτερικό περιβάλλον.

Είναι γεγονός ότι η δημοσιονομική κατάσταση της οικονομίας, που 
παρέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, δεν βρισκόταν στο επίπεδο που διαλα-
λούσε η προηγούμενη. Το έλλειμμα υπερέβαινε το 6% ου Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), έναντι του 3% επιτρεπόμενου στις χώρες της 
ευρωζώνης. Το δημόσιο χρέος έφθανε στο 115% του ΑΕΠ έναντι 60% που 
ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση 
των πλέον χρεωμένων χωρών της Ε.Ε. από την τρίτη που κατείχε πρωτύ-
τερα. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι κάθε Έλληνας χρωστάει σήμερα στους 
δανειστές του 22.000 €, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 14.000 €, 
υποχωρώντας και εδώ στην τελευταία θέση της ευρωζώνης.

Επιπλέον η ανεργία έχει ξεπεράσει το 10% (από 4% που ήταν το 1981).
Κατά συνέπεια οι δημοσιονομικοί δείκτες παραβίαζαν τους κανονισμούς 
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της Ε.Ε. και για το λόγο αυτό η χώρα μας τέθηκε υπό καθεστώς επιτήρη-
σης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας επιδεινώνεται δραματικά. 
Και στον τομέα αυτό κατορθώσαμε να είμαστε οι τελευταίοι των 15 χω-
ρών της ευρωζώνης. Είμαστε επίσης τελευταίοι στην προσέλκυση Άμε-
σων ξένων Επενδύσεων περίπου στο 0,8 του ΑΕΠ ετησίως έναντι 16% 
της Ιρλανδίας (παλαιότερα λέγαμε «να μην καταντήσουμε Ιρλανδία», δυ-
στυχώς δεν… καταντήσαμε Ιρλανδία!)

Η γραφειοκρατία και η διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση αποτελούν το 
μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και η χώρα μας φιγουράρει 
στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης και έχει κατρακυ-
λήσει στο επίπεδο των χωρών της… υποσαχάριας Αφρικής!

Η κατάσταση αυτή της οικονομίας μας επιχειρήθηκε από την αντιπο-
λίτευση να αποδοθεί στην πολυθρύλητη απογραφή. Βεβαίως, ο πολιτικός 
χειρισμός της υπόθεσης αυτής ήταν λανθασμένος, πράγμα που έβλαψε 
την εικόνα της κυβέρνησης στο εσωτερικό και ζημίωσε τη χώρα μας στο 
εξωτερικό. Ο καταγγελτικός δηλαδή τρόπος αποκάλυψης των στοιχείων 
της απογραφής συνέβαλε στη λήψη των μέτρων στη χώρα μας από την 
Ε.Ε., υποβίβασε την πιστοληπτική μας ικανότητα και αξιοπιστία μας. 
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που παραβιάζει 
το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το παραβιάζουν κατά κόρον και άλλες χώρες, 
με πρώτη την Πορτογαλία. Παραβιάζεται δε ακόμη και από τις ισχυρές 
Γερμανία και Γαλλία. Επιπλέον μέτρα περιστολής των ελλειμμάτων δεν 
λαμβάνονται μόνον για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες, όπως π.χ. 
για τη Γερμανία, όπου ο Φ.Π.Α. αυξήθηκε τελευταία κατά 3%.

Ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε στη Βουλή αντανακλά τις τεράστιες 
αδυναμίες της οικονομίας μας. Το μεγάλο πρόβλημα αποτελούν οι ανελα-
στικές δαπάνες που αφορούν τους μισθούς και συντάξεις των δημοσίων 
υπαλλήλων που αντιπροσωπεύουν το 48,4% των δαπανών του τακτικού 
προϋπολογισμού (19,6 δισ. €), καθώς και οι υποχρεώσεις μας σε τόκους 
που ανέρχονται σε 9,6 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 19% του συνό-
λου των δαπανών. Επίσης το 21% των πρωτογενών δαπανών (8,5 δισ. €) 
αντιπροσωπεύουν οι δαπάνες για την ασφάλιση και περίθαλψη.

Κατόπιν αυτών, δεν υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση της άμυνας, 
της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες απορροφούν 
μόλις το 1,9%, το 3,6% και το 4,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

Τα έσοδα δηλαδή του προϋπολογισμού δαπανώνται σε μη παραγωγι-
κούς τομείς, ενώ θα έπρεπε να απευθύνονται στην έρευνα, στις επενδύσεις 
και στην εκπαίδευση, στους τομείς δηλαδή που αποδίδουν καρπούς στο 
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μέλλον. Είναι τραγικό να δαπανάται σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογι-
σμού για τις ανεπαρκείς υπηρεσίες των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ δια-
τίθενται ψιχία στους παραγωγικούς τομείς, οι οποίοι θα αποδώσουν στο 
μέλλον, δηλαδή θα επιστρέψουν το κόστος των επενδύσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η δημόσια περιουσία (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., κ.λπ.) 
ιδιωτικοποιείται, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης δεν έχει πλέον συμμετοχή 
στην περιουσία του αυτή. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες πο-
λίτες ξοδεύουν 2 δισ. ευρώ το χρόνο για την εκπαίδευση των παιδιών τους 
(φροντιστήρια κ.λπ.) εις πείσμα της πολυθρύλητης «δωρεάν εκπαίδευσης».

Από τη μια πλευρά, δηλαδή, ο κάθε Έλληνας πολίτης χρωστάει 22.000 
€ στους δανειστές, και από την άλλη δεν του έχει απομείνει καθόλου συμ-
μετοχή στη δημόσια περιουσία. Και το σπουδαιότερο, οι δημόσιες δαπά-
νες δεν καλύπτουν αναπτυξιακούς τομείς.

Η οικονομική πολιτική δηλαδή που ακολουθείται από την κυβέρνηση 
είναι εσφαλμένη. Δηλαδή από τη μια πλευρά δανείζεται για να καλύψει τα 
ελλείμματα του προϋπολογισμού που αντιστοιχούν σε μη αναπτυξιακές 
δαπάνες και από την άλλη ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία. Η πολιτική 
αυτή θα έχει τραγικές συνέπειες για τις επόμενες γενιές.

Αξίζει επιπλέον να υπογραμμιστεί ότι η ελληνική οικονομία μεταπολε-
μικά από τη μια πλευρά απολάμβανε της δασμολογικής προστασίας του 
κράτους και από την άλλη ήταν προσανατολισμένη γύρω από την κρατική 
δραστηριότητα. Το κράτος ήταν ο βασικός πελάτης των επιχειρήσεων.

Η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και η έκρηξη του φαι-
νομένου της παγκοσμιοποίησης έχουν αλλάξει άρδην τους κανόνες του 
παιχνιδιού για την ελληνική επιχείρηση, η οποία πλέον καλείται να φέρει 
μόνη της εις πέρας την οικονομική της ανάπτυξη, η οποία τώρα παίζεται 
στο διεθνές γήπεδο της παγκοσμιοποίησης.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της οικονομίας μας θεωρείται πλέον 
αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσής της. Απαιτείται δομική αλλαγή στην οι-
κονομία μας, η οποία είναι αναγκασμένη πλέον να δραστηριοποιηθεί στο 
διεθνές περιβάλλον.

Τι πρέπει να γίνει
Το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας και κατά συνέπεια της ελληνικής κοι-
νωνίας συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο Δημόσια Διοίκηση, γραφειοκρατία, 
διαφθορά. Οι έννοιες αυτές, που αποτελούν τα συγκοινωνούντα δοχεία 
της αθλιότητας της συναλλαγής του κράτους με τον πολίτη, ευθύνονται σε 
μεγάλο βαθμό για την κατάντια της οικονομίας.



[ 152 ]

Αλεξανδροσ Κωστοπουλοσ

Η διαφθορά, που πάει παρέα με την παραοικονομία, αποτελούν το όνει-
δος της χώρας μας. Η όψη της οικονομίας μας θα ήταν τελείως διαφορετι-
κή αν ο τζίρος της παραοικονομίας που φθάνει τα 15 τρισ. ετησίως από τα 
υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας διοχετευόταν στη νόμιμη παραγωγι-
κή μας διαδικασία.

Ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης. 
Αυτό δεν θα βελτίωνε μόνον την παραγωγικότητα της Δημόσιας Διοίκη-
σης, αλλά και θα μείωνε τις ανάγκες της σε προσωπικό, πράγμα που θα 
βελτίωνε δραστικά τον προϋπολογισμό της χώρας και θα αποδέσμευε πό-
ρους για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς τομείς. Είναι αδιανόητο 
η χώρα μας να απασχολεί περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους από τη 
Γαλλία με πενταπλάσιο πληθυσμό.

Επίσης οι αμοιβές των δημοσίων λειτουργών θα πρέπει να συνδέονται με 
την αποτελεσματικότητά τους. Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν αυστηροί 
ελεγκτικοί μηχανισμοί στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτό θα είχε ως συνέπεια 
την περιστολή της διαφθοράς και τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Η κατάργηση των απαρχαιωμένων νόμων και διαδικασιών θα μείωνε 
τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των Ελλήνων πολιτών.

Η αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών προς την κατεύθυνση της 
χρηματοδότησης παραγωγικών τομέων, όπως η παιδεία, τις υποδομές, τη 
νέα τεχνολογία, τον πολιτισμό θα βελτίωνε δραστικά την ανταποδοτικότη-
τα των δημοσίων δαπανών.

Ένα άλλο μεγάλο βήμα της οικονομίας μας είναι αυτό της εξωστρέφει-
ας. Καθώς επιχειρήσεις πλέον έχουν αποκοπεί από τον ομφάλιο λώρο της 
κρατικής προστασίας, καλούνται να λειτουργήσουν με τους κανόνες της 
διεθνούς αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και 
την έντονη κινητικότητα των προϊόντων της. Τα ελληνικά προϊόντα όμως 
παρουσιάζουν χαμηλή ανταγωνιστικότητα έναντι των ξένων. Η πολιτεία 
πλέον πρέπει να συνδράμει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη διαδικασία της 
προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες λειτουργίας της διεθνούς αγοράς. 
Επίσης η οικονομική διπλωματία πρέπει να προωθήσει τις διαδικασίες 
εκείνες που θα ενισχύσουν την παρουσία των ελληνικών προϊόντων στη 
διεθνή αγορά. Η εξωστρέφεια, λοιπόν, είναι η μαγική λέξη για τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις αν θέλουν να επιβιώσουν.

 Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του 
έθνους μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο 
βαδίζει η ιστορία μας. Και όμως τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια χωρίς 
προηγούμενο υποβάθμιση.
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Πρέπει να δοθεί περιεχόμενο και όραμα στην παιδεία προς την κατεύ-
θυνση του ενστερνισμού των νέων μας των ιδανικών και της φυσιογνωμί-
ας της φυλής μας. Η επένδυση στην παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη 
διαδικασία των κυβερνήσεων.

Το ερώτημα που ευλόγως τίθεται τώρα είναι αν οι κυβερνήσεις υλοποι-
ήσουν όλα αυτά που εκτέθηκαν προηγουμένως.

Δυστυχώς, η κοινή πείρα έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν σοβαρά πε-
ριθώρια αισιοδοξίας. Και αυτό διότι τα πολιτικά κόμματα, εγκλωβισμένα 
στη λογική της ποδοσφαιροποίησης της πολιτικής και της άρνησης για 
κάθε συνεργασία και σύνθεση προτάσεων και ιδεών, έχουν οδηγηθεί ου-
σιαστικά στην ακύρωση της άσκησης του θεσμικού τους ρόλου ως συ-
μπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Ό,τι αποτελεί θέση για την κυβέρνηση 
αποτελεί κατ’ ανάγκη άρνηση για την αντιπολίτευση και αντιστρόφως. Οι 
πολιτικοί μας ταγοί εξαντλούν τη δραστηριότητα στην εξασφάλιση της 
επανεκλογής τους. Και καθώς το συνταγματικά κατοχυρωμένο ασυμβί-
βαστο της βουλευτικής ιδιότητας με την άσκηση του επαγγέλματος απο-
κλείει από τα βουλευτικά έδρανα άτομα αξιόλογης επαγγελματικής και 
επιστημονικής δράσης που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν το κοινοβου-
λευτικό έργο, το πρόβλημα θα οξυνθεί περισσότερο.

Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως προϋποθέτουν ευρεία πολιτική συ-
ναίνεση, κοινοβουλευτικό ήθος και πολιτικό πολιτισμό μεταξύ των κομ-
μάτων και πάνω απ’ όλα θάρρος και αποφασιστικότητα που θα διακύβευε 
ακόμη και τη βουλευτική τους έδρα.

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η πολιτική βούληση εκπλήρωσης των 
όσων αναφέρθηκαν.

Παρ’ ότι η απάντηση μπορεί να είναι απογοητευτική, είμαστε υποχρε-
ωμένοι ως Έλληνες να αισιοδοξούμε, να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε 
για εκείνο το αύριο που αξίζει στη χώρα μας.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2005



[ 154 ]

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ

Η κληρονομιά της νέας κυβέρνησης
Ύστερα από μία προεκλογική περίοδο που διεξήχθη σε ένα πολιτικό τοπίο 
που κυριάρχησαν οι ομοβροντίες των αποκαλύψεων διαφόρων σκανδά-
λων, οι κοινοβουλευτικές ανομίες και ανομήματα, προέκυψε κυβέρνηση 
του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλάζοντας σελίδα στην πολιτική 
μας ιστορία, αφού θέτει τέρμα στην εικοσαετή περίπου κυριαρχία του λε-
γόμενου σοσιαλιστικού κόμματος.

Κυρίαρχο σημείο αναφοράς της πολιτικής αντιπαράθεσης ήταν τα 
σκάνδαλα και τα φαινόμενα διαφθοράς της προηγούμενης κυβέρνησης. 
Δεν είναι βέβαια καινούργια αυτή η ιστορία και δεν αποτελεί την εξαί-
ρεση στη διαδρομή της τελευταίας εικοσαετίας της πολιτικής μας ζωής. 
Δυστυχώς, υπήρξαμε πολλάκις του ίδιου έργου θεατές και το χειρότερο 
είναι, ότι στη συνείδηση του Ελληνικού λαού παρόμοια γεγονότα, έχουν 
δημιουργήσει τέτοιας εκτάσεως εθισμό στον ελληνικό λαό, ώστε τείνουν 
πλέον να θεωρούνται ότι αποτελούν τον κανόνα της πολιτικής μας ζωής. 
Η διαφορά είναι ότι η τελευταία version των σκανδάλων, γίνεται αντικεί-
μενο τηλεοπτικής παραθυρολογίας, που δικάζεται σε ένα ιδιότυπο λαϊκό 
τηλεδικαστήριο από έναν ετερόκλητο όχλο ομαδόν φωνασκούντων και 
ασχημονούντων, από έναν εσμό προσώπων, που κατηγορούν και κατηγο-
ρούνται, δικάζουν και δικάζονται, για να μείνει στο τέλος η πικρή γεύση 
ότι το τοπίο αυτό αντανακλά το επίπεδο και την κατάντια της σημερινής 
κοινωνικής πραγματικότητας και του κοινοβουλευτικού μας βίου και πο-
λιτείας!

Ποτέ τα πολιτικά ήθη της χώρας μας δεν γνώρισαν αυτής της έκτασης 
την υποβάθμιση, εκτός από τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Βεβαίως, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μας, αποτελείται από προ-
σωπικότητες ακέραιου πολιτικού ήθους, που τιμούν το λειτούργημά τους 
και υπερασπίζουν επάξια τους κοινοβουλευτικούς μας θεσμούς. Η συμπε-
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ριφορά όμως μιας μικρής μερίδας επίορκων εθνοπατέρων, έχει οδηγήσει 
στην απαξία της πολιτικής, και το χειρότερο όλων, στην έλλειψη του σε-
βασμού των πολιτών απέναντι στο Κοινοβούλιο. Η κατάπτωση των πολι-
τικών μας ηθών ίσως να μην είχε και τόσο μεγάλη σημασία αν στη λαϊκή 
βάση λειτουργούσε τουλάχιστον το λεγόμενο «λαϊκό αίσθημα», η αντί-
δραση δηλαδή των πολιτών, που πάντα έπαιζε το ρόλο της ασφαλιστικής 
δικλείδας στις εκάστοτε πολιτικές παρεκτροπές και λειτουργούσε διορθω-
τικά και καθοδηγητικά στη συμπεριφορά των πολιτικών μας ανδρών.

Η πολιτική παρεκτροπή όμως, έχει γίνει καθεστώς, επαναλαμβάνεται, 
αναπαράγεται, έχει δημιουργήσει εθισμό, και δεν ενοχλεί πλέον η ύπαρξή 
της. Γι’ αυτό το λόγο το λαϊκό αίσθημα φαίνεται ν’ αδρανεί. Η άμβλυνση 
της ευαισθησίας του λαϊκού αισθήματος, η έλλειψη αντανακλαστικών στις 
πολιτικές παρεκτροπές, έχει φυσικά την εξήγησή του.

Η πολιτική που ενσυνείδητα ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια στη δια-
μόρφωση του της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Έλληνα πολίτη, ήταν 
η πολιτική της υποβάθμισής της, της ισοπέδωσης των αξιών, της απο-
θάρρυνσης της προσπάθειας προς κάθε πνευματική, πολιτιστική πρόοδο. 
Χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ασκώντας καθολικό 
έλεγχο σ’ αυτό, υποβαθμίζοντας το ρόλο της Παιδείας ως διαμόρφωση των 
ηθών της κοινωνίας, χειραγωγώντας τη Δημόσια Διοίκηση και δημιουργώ-
ντας «νέα τζάκια» επιχειρηματιών που ελέγχουν την Ελληνική Οικονομία, 
εκμηδένισε τα αντανακλαστικά του ελληνικού λαού, ακυρώνοντας κάθε 
περιθώριο αντίδρασής του προς τις κυβερνητικές παρεκτροπές. «Η πολι-
τεία, δεν μπορεί να σταθεί όσο ισχυρή και αν είναι, αν δεν συνδυάζει την 
κρατική ισχύ με το ήθος της εξουσίας», διδάσκει ο Πλάτων. (Ποιος σκοτί-
ζεται όμως για τον Πλάτωνα τέτοιες ώρες!).

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η κομματική οργά-
νωση υιοθέτησε τα κομμουνιστικά σοβιετικά πρότυπα, ακολουθώντας τη 
σταλινική πρακτική, που στόχο έχει τον γιγαντισμό του κόμματος για τη 
διασφάλιση της εξουσίας.

Έτσι κάθε εκδήλωση κοινωνική, κάθε έκφραση πνευματική, έχει δια-
βρωθεί, από τον κομματικό διαλύτη, έχει αλλοτριωθεί και εκφυλισθεί από 
την κομματική σκοπιμότητα. Και η κομματική επιδημία έχει προσβάλλει 
όλο το φάσμα των κοινωνικοπολιτικών μας θεσμών. Δημόσια Διοίκηση, 
συνδικαλισμός και επαγγελματικές οργανώσεις, όλα έχουν την κυβερνη-
τική κομματική ετικέτα, άνευ της οποίας καθίσταται δυσχερής η δραστη-
ριοποίησή τους.

Επί πλέον, για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών σκοπών, (από μικρή μερίδα, 
επαναλαμβάνουμε μελών του Κοινοβουλίου) θεσπίζει νόμους και εισάγει 
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τροπολογίες κατά παραγγελίαν με αδιαφανείς και μεθοδευμένες διαδικα-
σίες, και να κυριαρχείται το νομικό πλαίσιο της κοινωνίας μας, από ένα 
άδικο, πολυδαίδαλο και αλληλοσυγκρουόμενο σύστημα πολυνομίας, για 
να επαληθευτεί η ρήση του κορυφαίου Ρωμαίου ιστορικού Πόπλιου Κορ-
νήλιου Τάκιτου: «Όσο πιο διεφθαρμένη είναι μια πολιτεία, τόσο περισσό-
τερους νόμους ψηφίζει», ενώ θα ’πρεπε να αποδίδεται ο πρέπων σεβασμός 
στη νομοθετική μας λειτουργία, ασκώντας το λειτούργημα αυτό σύμφωνα 
με τη ρήση του Πίνδαρου: «Νόμος ο πάντων βασιλεύς». (Η χώρα μας είναι 
η μοναδική στον κόσμο, όπου η λέξη ΝΟΜΙΜΟΝ, διαβιβάζεται και ανά-
ποδα, από το τέλος προς την αρχή. Είναι αξιοπρόσεκτη η σημειολογία).

Η Δημόσια Διοίκηση
Στο άλλο, τεράστιο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, τη διαφθορά, αυτή 
έχει λάβει πλέον διαστάσεις επιδημίας που διαβρώνει όλο το σώμα της, 
αφού έχει διαπεράσει όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.

Έτσι φθάσαμε η χώρα μας αξιολογούμενη με κριτήρια τη διαφθορά, να 
κατρακυλήσει στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως, παρέα με την Αγκόλα 
και τη Ζιμπάμπουε, ενώ είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σύμφωνα με την 
επιτροπή διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Υπολογίζεται ότι ο «τζίρος» της διαφθοράς ανέρχεται σε 15 τρις δραχ-
μές ετησίως! Μπορεί να φανταστεί κανείς την όψη της Ελλάδος, αν τα 
χρήματα αυτά από τα υπόγεια κανάλια της παραοικονομίας, έμπαιναν 
στην παραγωγική διαδικασία της οικονομίας μας.

Δεν απαιτείται βεβαίως σοφία για τη θεραπεία του τεράστιου αυτού 
προβλήματος. Αυτό που χρειάζεται είναι η εφαρμογή της κειμένης νομο-
θεσίας, διότι το πρόβλημα σ’ αυτή τη χώρα είναι η μη εφαρμογή των νό-
μων και όχι η έλλειψη νομοθεσίας. 

Η απαραίτητη νομοθετική παρέμβαση είναι η μετατροπή του αδικήμα-
τος της απιστίας στη δημόσια διοίκηση από πλημμέλημα σε κακούργημα, 
(όπως ήταν προηγουμένως και το άλλαξαν, γιατί έτσι εξυπηρετούσε). Η 
εφαρμογή των νόμων πρέπει να συνεπικουρείται από μία ευρύτερη κομ-
ματική συναίνεση, προκειμένου ν’ απαγκιστρωθεί η εκάστοτε Κυβέρνηση 
από το λεγόμενο πολιτικό κόστος.

Η Παιδεία
Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και τους έθνους 
μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο βαδίζει 
η ιστορία μας. Και όμως τα τελευταία χρόνια και οι τρεις βαθμίδες της 
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γνωρίζουν μία χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση. Η παιδεία και η εκπαίδευ-
ση μολύνθηκε από το κομματικό μικρόβιο. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν 
παραβίασε μόνο το πανεπιστημιακό άσυλο της ανώτατης παιδείας, αλλά 
βίασε ακόμη και την αγνότητα στο χώρο της στοιχειώδους εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο ανοσιούργημα που διαπράχθηκε στο 
χώρο της παιδείας, είναι αυτό της εισβολής των κομμάτων στα σχολεία. 
Με το πρόσχημα του «εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης», η κομματική 
αντιπαράθεση εισέβαλε ακόμη και στα δημοτικά σχολεία.

Ο αποπροσανατολισμός των νέων, από τα καθήκοντά τους, η εκτροπή 
της παιδείας, από τους σκοπούς της, υποσκάπτει τα θεμέλια του έθνους 
μας και υποθηκεύει το μέλλον της φυλής μας.

Το έθνος μας που γαλούχησε την ανθρωπότητα με τις αιώνιες και ανέ-
σπερες ιδέες του πολιτισμού και της παιδείας, κατά τραγική ειρωνεία της 
ιστορίας, τώρα οι ιδέες αυτές καταπατώνται από τη δική του σύγχρονη 
πολιτική ηγεσία. 

Η εξαιρετική υπηρεσία, την οποία προσέφεραν οι Έλληνες στην αν-
θρωπότητα είναι, ότι έκαμε συνειδητή την ιδέα της παιδείας. Ολόκληρο 
το πολιτιστικό οικοδόμημα των Ελλήνων καθοδηγείται από την ιδέα της 
παιδείας», αναφέρει ο Werner Jäger.

Αναφέρει επίσης ο Jäger: 
«Το ιδιάζον γνώρισμα που υψώνει την ελληνική ιδέα της παιδείας υπε-

ράνω παντός άλλου εκπαιδευτικού συστήματος συνίσταται στο ότι απο-
κρούει πάντα ωφελιμιστικό σκοπό».

Η λεγόμενη δωρεάν παιδεία έχει εξελιχθεί πλέον σε συναλλαγματική 
αιμορραγία και δυσβάσταχτη δαπάνη για τους Έλληνες. Τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την Εκπαίδευση αναπτύσσονται θαυμάσια από τον 
διακεκριμένο καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γε-
ώργιο Μπαμπινιώτη στο ΒΗΜΑ της 25ης Ιανουαρίου 2004.

Σχετικά με την Παιδεία εμείς θα προσθέταμε ότι, το μεγάλο θέμα της 
Παιδείας δεν μπορεί να είναι υπόθεση μιας μόνο πολιτικής παράταξης, 
πολύ δε περισσότερο μιας κυβερνητικής θητείας. Χρειάζεται ευρύτατη 
πολιτική συναίνεση και συνεργασία με όλους τους εκπαιδευτικούς, ακα-
δημαϊκούς φορείς και την πνευματική εκπροσώπηση της χώρας μας. Η 
Πολιτεία διαθέτουσα τη θεσμική δύναμη, την εξουσία, μέσω του μηχανι-
σμού της εκπαίδευσης, πρέπει να καθιερώσει μαθήματα ηθικοπλαστικού 
και εθνικού περιεχομένου, να δώσει περιεχόμενο στην ηθική και πολιτι-
σμική καλλιέργεια των νέων μας. Να θέσει εθνικούς στόχους, να δημιουρ-
γήσει οράματα πολιτισμικής προόδου της χώρας μας, να ανοίξει ορίζοντες 
πνευματικής και ηθικής ανέλιξης του λαού μας. Τα διάφορα φληναφήματα 
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περί «διεθνοποίησης» κ.λπ. των τελευταίων ετών, έχουν βλάψει σημαντι-
κά τον τόπο μας.

Η Οικονομία
Η οικονομία μας, για την οποία η προηγούμενη Κυβέρνηση επαίρετο για 
τα επιτεύγματά της, δεν θα μπορούσε να είναι άμοιρη των συνεπειών των 
κυβερνητικών ανομιών. Η διαφθορά της δημόσιας διοίκησης και παραοι-
κονομία επιβαρύνει τραγικά την οικονομία της χώρας. Το δημόσιο χρέος 
έχει φθάσει στο 105% του ΑΕΠ (από 25% που ήταν πριν είκοσι χρόνια). 
Ο υψηλός πληθωρισμός, η ανεργία (10%, από 2,7% που ήταν πριν είκοσι 
χρόνια), είναι τα πλέον σοβαρά προβλήματα της οικονομίας μας. Το δυ-
σβάσταχτο δημόσιο χρέος υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας, αφού 
η εξόφλησή του αντιπροσωπεύει εργασία δύο ετών για κάθε Έλληνα πο-
λίτη! Η τελευταία έκθεση-κόλαφος της Κομισιόν για την ακολουθούμενη 
δημοσιονομική μας πολιτική, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για 
το μέλλον.

Αυτό που πρέπει να δρομολογηθεί από την καινούργια κυβέρνηση εί-
ναι η ανάπτυξη και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αφού δοθούν σο-
βαρά κίνητρα. Μέσω της ανάπτυξης πρέπει να επιδιωχθεί η διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των 
φορολογικών συντελεστών και καταστούν ελκυστικές οι ξένες επενδύσεις 
στη χώρα μας, και η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των 
πολιτών.

Το αποτέλεσμα
Οι κοινωνικοί μας θεσμοί, σαν αποτέλεσμα της κυβερνητικής τακτικής 
των τελευταίων ετών, έχουν αδρανήσει, δέχονται τις επιρροές καινούρ-
γιων προτύπων, μεταλλάσσουν και να διαμορφώνονται κάτω από την 
επιρροή παραδειγμάτων του πολιτικού μας βίου και της κοινοβουλευτικής 
μας πολιτείας, και ο λαός μας να εθίζεται σ’ έναν τρόπο κοινωνικής συ-
μπεριφοράς που έχει οδηγήσει αναμφίβολα στην κατάπτωση των αξιών. 
Οι πολιτικοί μας ηγήτορες θέλησαν το λαό αγράμματο, ακαλλιέργητο, δι-
ηρημένο για να μπορούν να τον διοικούν και να τον κατευθύνουν δίκην 
αγέλης, θέλουν τους πολίτες οπαδούς, όχι σκεπτόμενους, τους θέλουν φα-
νατισμένους, κομματικοποιημένους για να επιτυγχάνονται οι κομματικές 
και προσωπικές τους επιδιώξεις, να ευημερεί το κόμμα και μόνο αυτό.

Και έτσι ο λαός μας έμεινε χωρίς την εθνική καθοδήγηση, χωρίς στό-
χους και οράματα, χωρίς προορισμό. Η πολιτική μας ηγεσία των τελευταί-
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ων ετών, δεν γαλούχησε το λαό μας με ιδανικά εθνικά, δεν δρομολόγησε 
σκοπούς κοινωνικούς, δεν αθλοθέτησε στόχους πνευματικούς, δεν άνοιξε 
ορίζοντες εθνικούς.

Και ο ελληνικός λαός χορεύει στο ρυθμό που του έπαιζαν οι πολιτικοί 
του μαέστροι, ακολουθεί τα βήματα που του έδειξαν οι κυβερνητικοί τους 
ενορχηστρωτές. Ο βίος και η πολιτεία των πολιτικών μας ανδρών, διαχέ-
εται προς τα κάτω, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται τρόπος ζωής 
του λαού μας. Αν προσθέσουμε τις επιρροές των καιρών, τα μηνύματα 
του σύγχρονου marketing και τα κελεύσματα της κοινωνίας της αφθονίας 
(affluence society), όλα αυτά μας οδηγούν στην έξαρση του καταναλωτι-
σμού, στο κλίμα του ευδαιμονισμού και του συβαριτισμού. Και φθάσαμε 
έτσι από τη μια μεριά στο κράτος των σκανδάλων και των ανομιών και 
από την άλλη μεριά στον Έλληνα που ζει στον αστερισμό του ευδαιμονι-
σμού και του εφησυχασμού.

Και η Ελλάδα να βουλιάζει στο τέλμα των αποβλήτων πολιτικών της 
διαφθοράς και να πνίγεται στο βούρκο των σαπροφύτων νονών της συμ-
φοράς.

Και τώρα; Πρέπει ν’ αποφασίσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. 
Με τις πρόσφατες εκλογές, ο πολιτικός ουρανός της Ελλάδος μας, πήρε 
χρώμα της ελπίδας. Με αφετηρία τη νέα λαϊκή ετυμηγορία, ας ελπίσουμε 
ότι θα ξημερώσει μια καινούργια μέρα για την Ελλάδα και τους Έλληνες, 
για να κατακτήσουμε αυτό που μας αξίζει, ν’ ανήκουμε εκεί που η ιστορία 
μας προστάζει, σ’ αυτό που ο Πλάτων είπε ότι ανήκαν οι Έλληνες. Στη 
«Μετ’ ευβουλίας πλήθους αριστοκρατία του πνεύματος».

Εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
1 Αυγούστου 2004
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Οι Έλληνες Οικονομικοί Διευθυντές διοργανώνουν το πρώτο τους Συνέ-
δριο, με φόντο την πορεία και τις εξελίξεις στην οικονομία και στην αγο-
ρά. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22 Νοεμβρίου, με τη συνεργασία της 
PricewaterhouseCoopers, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, όπου και 
θα παρουσιαστούν οι εργασίες του Συνεδρίου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος, στη συνέντευξή του στον «Αδέσμευτο της Κυ-
ριακής», εξηγεί τους στόχους του Συνεδρίου αλλά και τους λόγους που οδή-
γησαν τους Οικονομικούς Διευθυντές στην απόφασή τους αυτή.

Κύριε Κωστόπουλε, διοργανώνετε ένα συνέδριο, το πρώτο του Συνδέ-
σμου των Οικονομικών Διευθυντών. Ποιος είναι ο λόγος της διοργά-
νωσής του;

– Ο λόγος της διοργάνωσης δεν μπορεί να είναι άλλος από την επισήμαν-
ση των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας της τρέχουσας συγκυρίας, 
της μετά-ολυμπιακής εποχής, και η συμβολή της οικονομικής διοίκησης, 
στο μέτρο του δυνατού, στην επίλυσή τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο τίτ-
λος που επιλέξαμε να του δώσουμε είναι ο επίκαιρος «Ελληνική Οικονο-
μία 2005-2008. Οδηγός επιβίωσης».

Η επόμενη ημέρα της λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί ορό-
σημο για την ελληνική οικονομία, αφού προσδιορίζει την αφετηρία μιας 
νέας περιόδου για την οικονομία της χώρας μας.

Το συνέδριο θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας της μετά-ολυμπιακής εποχής και 
να προσδιορίσει κατά συνέπεια τις συντεταγμένες της πορείας της ελλη-
νικής επιχείρησης στο διάστημα αυτό. Της επιχείρησης που καλείται να 
αντέξει τους κραδασμούς της μεταβολής των συνθηκών της ελληνικής 
οικονομίας και να διαβεί επιτυχώς τον Καβομαλιά των δυσχερειών του 
εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Επιπλέον, θα επισημανθεί ο ση-
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μαντικός ρόλος των Οικονομικών Διευθυντών, τόσο υπό το πρίσμα της 
τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας όσο και υπό το πρίσμα των σύγχρονων 
αναγκών της επιχείρησης συνεπεία των τεχνολογικών εξελίξεων και με-
ταβολών στο οικονομικό περιβάλλον. Θα αναπτυχθούν, επίσης, και άλλα 
σημαντικά και επίκαιρα θέματα όπως οι επιπτώσεις στην ελληνική επιχεί-
ρηση λόγω της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και 
οι σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης.

Ποιοι συμμετέχουν στο Συνέδριο και ποια θέματα θα αναπτύξουν;

– Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει έμπειρους και καταξιωμένους ομιλητές από 
την Ελλάδα και από το εξωτερικό, εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, 
κορυφαίων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και εκπρο-
σώπους κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Μπορώ να σας αναφέ-
ρω, μεταξύ άλλων, τον υπουργό, τον κ. Σιούφα, τον κ. Δούκα, αλλά και 
τον Αλβανό υπουργό Οικονομικών. Όλοι θα αναφερθούν, μεταξύ άλλων, 
σε θέματα όπως: 
• Προβλέψεις για την Οικονομία και την Ανάπτυξη στο πλαίσιο της «Με-

τα-Ολυμπιακής» Εποχής.
• Προσδοκίες της Διοίκησης από την Οικονομική Διεύθυνση.
• Σημερινές προτεραιότητες των Οικονομικών Διευθυντών.
• Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Ελληνικές Επιχει-

ρήσεις.
• Εναλλακτικοί Τρόποι Χρηματοδότησης.
• Διασφάλιση ρευστότητας.
• Ο ρόλος και τα καθήκοντα των Οικονομικών Διευθυντών σήμερα.

Ο κ. Angjeli, ο υπουργός Οικονομικών της Αλβανίας, θα αναπτύξει και 
τα θέματα ελληνοαλβανικής συνεργασίας αλλά και τις δυνατότητες για 
επενδύσεις στη χώρα του.

Αν σας ρωτάγαμε ποια είναι οι στόχοι του Συνδέσμου Ελλήνων Οικο-
νομικών Διευθυντών, τι θα λέγατε κ. Κωστόπουλε;

– Στόχος του ΣΕΟΔΙ είναι, θα λέγαμε επιγραμματικά, η αναβάθμιση του 
Οικονομικού Management στη χώρα μας, δηλαδή η αξιοποίηση της επαγ-
γελματικής πείρας και γνώσης των Οικονομικών Διευθυντών από τα μέλη 
του, η επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας τους και κατά συνέπειαν 
η επαγγελματική τους καταξίωση στο χώρο της σύγχρονης επιχείρησης.

Άλλος στόχος είναι η συνεργασία και η επικοινωνία σε θέματα επαγ-
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γελματικά-επιστημονικά με επιχειρηματικούς φορείς, πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, καθώς και με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ο Σύνδεσμος στοχεύει στη συνεργασία με 
τους επιχειρηματικούς φορείς, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 
συμβολής της Οικονομικής Διοίκησης στους στόχους της επιχείρησης την 
οποία εκπροσωπεί.

Κύριε Κωστόπουλε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ώθησαν τους Οικονομι-
κούς Διευθυντές στην ίδρυση του Συνδέσμου τους;

– Ο βασικός λόγος της ίδρυσης του Συνδέσμου είναι η συλλογική εκπρο-
σώπηση των Οικονομικών Διευθυντών στο οικονομικό και θεσμικό πε-
ριβάλλον της χώρας μας, ώστε να έχουμε τη δική μας φωνή, το δικό μας 
λόγο, και τη δική μας συμμετοχή στα ζητήματα που καθορίζουν την τύχη 
του οικονομικού management.

Δεν μπορεί, μία επαγγελματική τάξη με τόσο σοβαρό ρόλο στην οι-
κονομία όπως είναι οι Οικονομικοί Διευθυντές, να μη συμμετέχει, έστω 
συμβουλευτικά, στις αποφάσεις που την αφορούν. Ο Σύνδεσμος πρέπει να 
έχει ουσιαστικό λόγο στις πάσης φύσεως αποφάσεις της διοίκησης όπως 
είναι τα φορολογικά νομοσχέδια κ.λπ., αφού οι Οικονομικοί Διευθυντές 
είναι οι αποδέκτες των αποφάσεων αυτών και αυτοί που θα τις εφαρμό-
σουν στην πράξη.

Και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους συναδέλφους σας;

– Όπως ανέφερα προηγουμένως, μέσα από μία διαδικασία εποικοδομητι-
κού διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι συνάδελφοι Οικονομικοί 
Διευθυντές, με τη συλλογική τους εκπροσώπηση, πρέπει να έχουν τη δική 
τους φωνή, το δικό τους λόγο και τη δική τους συμμετοχή στα ζητήματα 
που καθορίζουν την τύχη του οικονομικού management. Γι’ αυτό πρέπει 
να πυκνώσουν τις τάξεις μας, ώστε να είμαστε ισχυροί και σεβαστοί στο 
οικονομικό περιβάλλον, να αποφασίζουμε και εμείς για τα προβλήματα 
που μας αφορούν και όχι άλλοι για μας, χωρίς εμάς.

Τους καλούμε να συμμετάσχουν ενεργά στον ΣΕΟΔΙ, να επανδρώσουν 
τις διάφορες επιτροπές του Συνδέσμου, να αναλάβουν θεσμικό ρόλο ως 
μέλη του Δ.Σ., ώστε να ενισχύεται περαιτέρω και να ανανεώνεται διαρκώς 
η αποτελεσματικότης και η δύναμη του Συνδέσμου.

Εφημερίδα ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 14 Νοεμβρίου 2004
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Φαίνεται ότι στη χώρα που ευδοκιμεί η «φαιδρά πορτοκαλέα» είναι αδύ-
νατον να ευδοκιμήσει και η σοβαρότης έστω για μια φορά. Τι άλλο μπο-
ρούσε να αναλογιστεί κανείς όταν έχει υποστεί την πρόσφατη εμπειρία 
της εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στη χώρα μας.

Η προχειρότητα, η έλλειψη προγραμματισμού αλλά κυρίως η έλλειψη 
σεβασμού στον Έλληνα πολίτη δεν έλειψαν και αυτή τη φορά στην όλη με-
θόδευση και διαδικασία της εφαρμογής του τόσο σημαντικού αυτού φόρου.

Κεντρικός άξονας και κύρια επιδίωξη της όλης επιχείρησης ήταν φυ-
σικά η εξασφάλιση των φοροεισπρακτικών στόχων της κυβέρνησης. Αυτό 
δεν θα ήταν καθόλου παράλογο αν ταυτόχρονα λειτουργούσαν και οι στοι-
χειώδεις κανόνες ουσιαστικής συνεργασίας και πραγματικού διαλόγου με 
τον Έλληνα πολίτη - επιχειρηματία, να λειτουργούσε δηλαδή μια αμφί-
δρομη και γόνιμη σχέση Κράτους - Πολίτη, και το κυριότερο απ’ όλα να 
εδίδοντο στον Έλληνα τα χρονικά περιθώρια να προετοιμαστεί ανάλογα 
εν όψει μιας σημαντικότατης μεταβολής στη δημοσιονομική και οικονομι-
κή ζωή της χώρας μας. Όλες οι κυβερνητικές διεργασίες και μεθοδεύσεις 
είχαν ένα και μόνο κοινό παρονομαστή:

Την εξασφάλιση ευνοϊκών εντυπώσεων.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Η Ελλάδα είχε συμβατική υποχρέωση έναντι της ΕΟΚ να εφαρμόσει 

το ΦΠΑ από τότε που έγινε πλήρες μέλος της, το 1981. Από τότε πέρασαν 
έξι χρόνια και αφού πήρε ισάριθμες αναβολές, απεφάσισε να τον εφαρ-
μόσει από την αρχή του 1987, όταν πλέον δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια 
αναβολής. Για το σκοπό αυτό μεταφράστηκε η έκτη οδηγία (Directive) της 
ΕΟΚ και αφού η συνταγή διανθίστηκε με κάποιες ελληνοπρεπείς γεύσεις 
το αποτέλεσμα ονομάστηκε νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο αυτό κατατέθηκε στη Βουλή το Μάρτιο του 1986. Αφού 
αναπαύτηκε εκεί για αρκετούς μήνες, εισήχθη προς συζήτηση τον Αύγου-
στο με τη διαδικασία του επείγοντος.
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Έτσι λίγες ημέρες μετά δόθηκε στη δημοσιότητα ο νόμος 1642/86 ο 
οποίος επρόκειτο να επιφέρει κοσμογονικές αλλαγές όχι μόνο στο φορο-
λογικό σύστημα της χώρας αλλά και στην Οικονομία μας γενικότερα. Και 
αυτό επεξηγείται από το γεγονός ότι η εφαρμογή του ΦΠΑ θα επιφέρει 
σοβαρές ανακατατάξεις σε όλο το φάσμα των τιμών των προϊόντων της 
χώρας και αυτό είναι αυτονόητο αφού το εύρος των συντελεστών αυτού 
κυμαίνεται από 3%-36%.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να διαταραχθεί το σημείο ισορροπίας 
των παραμέτρων Προσφορά - Ζήτηση αφού η παράμετρος «ζήτηση» θα 
μεταβληθεί λόγω της μεταβολής της τιμής των προϊόντων. Όλα αυτά συνε-
πάγονται όπως αναφέραμε κοσμογονικές αλλαγές και ανακατατάξεις όχι 
μόνο στα δημοσιοοικονομικά μας μεγέθη, αλλά και στην ιδιωτική οικονο-
μία γενικότερα. Ο επιχειρηματικός κόσμος επρόκειτο να βρεθεί μπροστά 
σε δραματικές μεταβολές στην οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και 
στην οργανωτική δομή των λογιστικών-μηχανογραφικών του διαδικασιών 
(αλλαγή σχεδιασμού λογιστικών εντύπων, τιμολογίων, αλλαγή προγραμ-
μάτων (Software) ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.).

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι ο ΦΠΑ θα 
επιβαρύνει και την ταμιακή ρευστότητα (Cash Flow) των επιχειρήσεων. 
Ο επιχειρηματίας θ’ αποδίδει μέσα σε 25 ημέρες και τον ΦΠΑ επί των 
συναλλαγών του με πίστωση, ενώ είναι γνωστό ότι η πίστωση συνήθως 
ξεπερνάει τους τρεις-τέσσερις μήνες και στις συναλλαγές με το Δημόσιο 
φτάνει και τον ένα χρόνο.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας κατά συνέπειαν εκτός των άλλων γίνεται 
και χρηματοδότης του Δημοσίου.

Εν όψει των κοσμογονικών αυτών εξελίξεων στη δημόσια και ιδιωτική 
μας Οικονομία δεν θα ήταν τίποτε λογικότερο από του να δινόταν κάποιος 
χρόνος προετοιμασίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Το ελάχιστο που θα 
περίμενε κανείς ήταν να δοθεί στον επιχειρηματία το χρονικό περιθώριο 
για κάποιο στοιχειώδη προγραμματισμό.

Προγραμματισμός όμως δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει ενημέ-
ρωση. Και η ενημέρωση πάνω στις λεπτομέρειες εφαρμογής του σχετικού 
νόμου ήρθανε όταν η ώρα σήμανε δώδεκα ακριβώς, ενώ πλείστες των δι-
ευκρινήσεων εδόθηκαν μέσα στον Ιανουάριο, και πολλές δεν έχουν δοθεί 
ακόμη!

Είναι γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός έδειξε κάποια «κινητικότητα» 
περιοδεύων τις πόλεις της Ελλάδας. Διαπιστώθηκε όμως ότι αυτό ήταν 
τόσο αρκετό, όσο και αρκετή ήταν και η ενημέρωση σε επίπεδο εκπομπής. 
«Ανοιχτά χαρτιά!» Αυτά εξυπηρετούν μόνο σκοπούς μικροπολιτικής. 
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Εκείνο που χρειαζόταν ο κόσμος ήταν να είχε έγκαιρα σαφείς και συγκε-
κριμένες οδηγίες της εφαρμογής του νόμου. Να είχε δηλαδή έγκαιρα τους 
συντελεστές στους οποίους εμπίπτουν τα προϊόντα του, να είχε οδηγίες 
σχετικά με την εμφάνιση του ΦΠΑ στα φορολογικά στοιχεία και βιβλία 
του, να είχε τους συντελεστές αποφορολόγησης των αποθεμάτων του, να 
είχε οδηγίες σχετικές με τη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων του 
εξαιτίας του ΦΠΑ, κ.λπ., κ.λπ.

Αυτά όμως δεν τα είχε ο επιχειρηματικός κόσμος και η κατάσταση 
στην αγορά στις αρχές Ιανουαρίου θύμιζε Βαβέλ! Ατελείωτες «ουρές» και 
συνωστισμός στα γραφεία των «αρμοδίων» στις εφορίες και στα υπουρ-
γεία. Αλλά οι αρμόδιοι «δεν ήξεραν» ή «δεν είχαν ενημερωθεί». Και η 
παραπομπή στον «προϊστάμενο» και αυτή δεν είχε αποτέλεσμα, ούτε και 
ο προϊστάμενος «ήξερε».

Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις κυρίως αυτές που διαθέτουν μη-
χανογραφημένα λογιστήρια, προσπαθούσαν εναγωνίως να εξασφαλίσουν 
το συντομότερο δυνατόν τα μηχανογραφικά έντυπα (τιμολόγια κ.λπ.) από 
τις ελάχιστες επιχειρήσεις του είδους, και οι οποίες τις ημέρες αυτές λει-
τουργούσαν σε 12ωρη βάση.

Προσπαθούσαν επίσης μάταια να εξασφαλίσουν τους ειδικούς προ-
γραμματιστές να προσαρμόσουν τα προγράμματα (software) των Com-
puters στις απαιτήσεις του ΦΠΑ. Όλοι αυτοί όμως δεν μπορούν να εξυπη-
ρετούν όλες τις επιχειρήσεις της επικράτειας ταυτόχρονα.

Έτσι την 1η Ιανουαρίου 1987 ο Έλληνας ξύπνησε με μια άγνωστη και 
μεγάλη κληρονομιά: Τον Φου-Που-Α! Μόνο που δεν ήξερε πώς να τον 
ερμηνεύσει.

Γι’ αυτό για μια ακόμη φορά επιστρατεύτηκε το «Ελληνικό δαιμόνιο» 
να δώσει τη σωστή ερμηνεία στον καινούργιο νόμο. Έτσι ο ΦΠΑ κυρίως 
τις πρώτες ημέρες «μπήκε» παντού. Και όλες οι συναλλαγές κατέληγαν με 
το ρεφρέν: «…συν ΦΠΑ (τόσο) τοις εκατό».

Πληρώσαμε λοιπόν ΦΠΑ για την εφημερίδα στο περίπτερο, για το τη-
λεφώνημα στο ψιλικατζίδικο, για την κούρσα στο ταξί, και τις περισσότε-
ρες φορές 36% για να είμαστε σίγουροι!

Και η κυβερνητική εξήγηση σ’ αυτό τον κυκεώνα δεν άργησε να δοθεί 
«φταίνε οι επιχειρήσεις που δεν φρόντισαν να ενημερωθούν!». Ενώ σε μια 
άλλη κυβερνητική ανακοίνωση μάθαμε ότι ο «Φου-Που-Α έφερε στο φως 
120.000 φοροφυγάδες!» Φυσικά οι ανακοινώσεις δεν αντέχουν σε καμιά 
κριτική.

Επισημαίνοντας τα παραπάνω οπωσδήποτε δεν κομίζουμε γλαύκα 
εις Αθήνας, ούτε ευελπιστούμε ότι θα κεντρίσουμε την ευαισθησία των 
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αρμοδίων. Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα και είναι πολύ 
σημαντικό, δεν είναι η δράση των κυβερνώντων αλλά η αντίδραση των 
κυβερνωμένων, δεν είναι η στάση των αρχόντων αλλά η αντίσταση των 
αρχομένων. Είναι κραυγαλέα, η διαπίστωση ότι στον επί σειρά ετών αυ-
ταρχικό, αντιδεοντολογικό και αντιλαϊκό τρόπο συμπεριφοράς της εξουσί-
ας δεν υπάρχει καμία λαϊκή αντίδραση, καμία λαϊκή διαμαρτυρία. Φαίνε-
ται δηλαδή ότι ο λαός έχει εθιστεί και υποταχτεί σ’ ένα αυταρχικό τρόπο 
εξουσίας, ώστε θεωρεί φυσιολογική και επιβεβλημένη κάθε δεσποτική 
συμπεριφορά των κρατούντων.

Το φαινόμενο αυτό, η ενσυνείδητη δηλαδή υποταγή στο είδος αυτό της 
εξουσίας είναι το χειρότερο είδος υποδούλωσης που προδικάζει την κατα-
δίκη μας στην υπανάπτυξη και την εξαθλίωση.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 1987
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ» ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Συνέντευξη στον Κίμωνα Στεριώτη

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ οικονομικοί διευθυντές είναι πανέτοιμοι να υπερασπισθούν 
τις… «Θερμοπύλες» της Ελληνικής Οικονομίας μέσα στον οικονομικό… 
«πόλεμο» που φέρνει η παγκοσμιοποίηση. 

Οι Έλληνες οικονομικοί διευθυντές ζητούν αναβάθμιση του οικονομι-
κού management στη χώρα μας αλλά και την ανάθεση σ’ αυτούς περισσο-
τέρων ευθυνών και αρμοδιοτήτων. 

Μπροστά στις «νέες προκλήσεις» που ορθώνονται στους οικονομικούς 
διευθυντές της χώρας η ίδρυση του δικού τους Επιστημονικού Συνδέσμου 
-του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.Δι.)- αποτελεί, 
αναμφισβήτητα, ένα πολύ σημαντικό οικονομικό γεγονός. 

Εμπνευστής της ίδρυσης του Συνδέσμου και Πρόεδρός του είναι ο κ. 
Αλέξανδρος Κωστόπουλος, με μεγάλες εμπειρίες από τη θέση του επικεφα-
λής οικονομικών υπηρεσιών μεγάλων εταιρειών και σήμερα οικονομικός 
και διοικητικός διευθυντής του υπερσύχρονου ξενοδοχείου Sofitel Athens 
Airport. 

Αναλυτικότερα, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο κύριος Αλέξαν-
δρος Κωστόπουλος ανέφερε τα ακόλουθα:

Σε νέους ρόλους
Κύριε Κωστόπουλε θα θέλατε να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος των οι-
κονομικών διευθυντών στην επιχείρηση και κατ’ επέκτασιν στην οικο-
νομία της χώρας μας; 

– Ο ρόλος της οικονομικής διοίκησης στη σημερινή επιχείρηση είναι πράγ-
ματι καθοριστικός όχι μόνο διότι ασκεί την πλέον σημαντική λειτουργία 
της επιχείρησης, που είναι η χρηματοοικονομική λειτουργία, αλλά διότι 
βασική αποστολή του οικονομικού διευθυντή είναι η διασφάλιση της κερ-
δοφορίας της επιχείρησης, και κατά συνέπεια της βιωσιμότητας της. 
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Είναι θα λέγαμε ο «φύλακας» του αποτελέσματος και ο «εγγυητής του 
κέρδους» της επιχείρησης, το οποίο αποτελεί την προϋπόθεση της επιβίω-
σής της. Εξάλλου είναι φυσικό ότι η λειτουργία της επιχείρησης έχει εθνική 
σημασία, αφού η οικονομία μιας χώρας, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 
ευρωστία, στην κερδοφορία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις εξασφαλί-
ζουν την απασχόληση της χώρας, δίνουν εισόδημα στους πολίτες και μέσω 
της φορολογίας εξασφαλίζουν πόρους στο κράτος για τις ανάγκες του.

Επίσης είναι γνωστό ότι το οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα η 
αποτελεσματικότητα, η κερδοφορία των επιχειρήσεων διαμορφώνεται από 
διάφορες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως είναι η νομοθεσία που διέπει και 
επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η φορολογική, εμπορική νομο-
θεσία περί επενδυτικών κινήτρων κ.λπ.

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας με τα προβλήματα, αλλά 
και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτήν, δημιουργούν ένα πλέγμα 
προβλημάτων - ζητημάτων που αφορούν άμεσα και επηρεάζουν τη λει-
τουργία της οικονομικής διοίκησης.

Όλα αυτά καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα του ρόλου της Οικονομικής 
Διοίκησης στο χώρο των επιχειρήσεων και υπογραμμίζουν κατ’ επέκτασιν 
τη χρησιμότητα της αποστολής της στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Ποιοι ήταν οι λόγοι, τι ώθησε τους οικονομικούς διευθυντές να ιδρύ-
σουν το Σύνδεσμο Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών;

– Ο βασικός λόγος της ίδρυσης του Συνδέσμου είναι περιγραμματικά η 
αναβάθμιση του οικονομικού Management στη χώρα μας. Αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του, 
με στόχο την επαγγελματική καταξίωση του οικονομικού διευθυντή, αλλά 
και στην επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας και συμμετοχής του στο 
χώρο της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διοργάνωση 
Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Συναντήσεων Ημερίδων.

Με τη δημοσίευση άρθρων-εργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και 
εμπειριών, καθώς και την οργάνωση βιβλιοθήκης με εργασίες και μελέτες 
των συναδέλφων οικονομικών διευθυντών.

Η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας με τους εργοδοτικούς-επι-
χειρηματικούς φορείς, με αντικειμενικό στόχο τη βελτίωσης της συμβο-
λής της Οικονομικής Διοίκησης στους σκοπούς της ελληνικής επιχείρησης, 
αποτελεί έναν ακόμη λόγο της λειτουργίας του Συνδέσμου.

Άλλος στόχος είναι η Συνεργασία-Επικοινωνία σε θέματα επαγγελμα-
τικά-επιστημονικά με επιχειρηματικούς φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύμα-
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τα, καθώς και με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Ο Σύνδεσμος έχει συνδικαλιστικούς στόχους;

– Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο ΣΕ.Ο.Δι. είναι επιστημονικός ορ-
γανισμός, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, αφού εξ’ αντικειμένου ο ρόλος 
του Οικονομικού Διευθυντή είναι η συνεργασία με τους εργοδοτικούς φο-
ρείς, τους οποίους άλλωστε εκπροσωπεί ως όργανο εμπιστοσύνης και άμε-
σης συνεργασίας. Εξάλλου στο Καταστατικό υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο 
που αναφέρει ότι «… η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας αντίθετης 
με το πνεύμα συνεργασίας και αφοσίωσης στους σκοπούς της επιχείρησης, 
είναι ασυμβίβαστη με τους στόχους του ΣΕ.Ο.Δι.

Ένας σοβαρός επίσης λόγος είναι η ανάπτυξη της επαγγελματικής συ-
νεργασίας μεταξύ των μελών του, η καλλιέργεια του πνεύματος συναδέλ-
φωσης και αλληλεγγύης, καθώς και σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, με 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του οικονομικού Management 
στη χώρα μας.

Είναι λογικό οποιοδήποτε πρόβλημα που μας αφορά να επιλύεται ορθό-
τερα με τη διαδικασία της συλλογικής επεξεργασίας και προβληματισμού, 
αφού το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα είναι το καταστάλαγμα της 
γνώσης και της εμπειρίας πολλών συναδέλφων Οικονομικών Διευθυντών.  

Ποιοι μπορούν να εγγραφούν μέλη του ΣΕΟΔι; 

– Σύμφωνα με το Καταστατικό, ως Τακτικά μέλη του ΣΕΟΔι, μπορούν να 
εγγράφονται οι οικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων, ενώ ως δόκιμα 
μέλη μπορούν να εγγράφονται οι προϊστάμενοι των λογιστηρίων.

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους συναδέλφους σας; 

– Μέσα από μία διαδικασία εποικοδομητικού διαλόγου με τους εμπλεκό-
μενους φορείς οι συνάδελφοι οικονομικοί διευθυντές με τη συλλογική τους 
εκπροσώπηση πρέπει να έχουν τη δική τους φωνή, το δικό τους λόγο και 
τη δική τους συμμετοχή στα ζητήματα που καθορίζουν την τύχη του οικο-
νομικού μάνατζμεντ. Μια επαγγελματική τάξη με τόσο σοβαρό λόγο στην 
οικονομία όπως είναι οι οικονομικοί διευθυντές, πώς είναι δυνατόν να μην 
συμμετέχει, έστω συμβουλευτικά στις αποφάσεις που την αφορούν;

Γι’ αυτό πρέπει να πυκνώσουμε τις τάξεις μας, ώστε να είμαστε ισχυροί 
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και σεβαστοί στο οικονομικό περιβάλλον, να αποφασίζουμε εμείς για τα 
προβλήματα που μας αφορούν και όχι άλλοι για μας χωρίς εμάς.

Μέσω του Συνδέσμου επιδιώκουμε να θεσμοθετήσουμε και να οργανώ-
σουμε την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μας με επιστημονικές και 
δημοκρατικές διαδικασίες, πράγμα που θα βοηθήσει πολύ την εξαιρετικά 
δύσκολη αποστολή μας στην ελληνική επιχείρηση.

Κύριε Κωστόπουλε, πώς οραματίζεσθε το ρόλο των οικονομικών διευ-
θυντών στη χώρα μας;

– Είναι γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει αλλάξει άρδην 
τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή. Η ευκολία 
με την οποία διακινούνται κεφάλαια, πληροφορίες, εργατικό δυναμικό, πα-
ραγωγικά μέσα κ.λπ. έχει ανατρέψει δραματικά τους συσχετισμούς, τους 
κανόνες του παιχνιδιού στη διεθνή και κατά συνέπειαν στην εθνική οικονο-
μία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό, αλλά και την αύ-
ξηση του «δείκτη ευαισθησίας» της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 
των οικονομιών σε διεθνές επίπεδο.

Εξάλλου, η ρύπανση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την επαπει-
λούμενη μείωση των φυσικών-πλουτοπαραγωγικών πόρων, λόγω του επι-
κείμενου υπερπληθυσμού της γης κα της εισβολής των οικονομικών μετα-
ναστών στις βιομηχανικές χώρες, θα δημιουργήσουν σύντομα σοβαρούς 
κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Όλα αυτά ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχυ των ικανοτήτων του οικονο-
μικού διευθυντή.

Εξάλλου τους βαρβάρους δεν θα τους περιμένουμε πλέον στα σύνορα. 
Αυτοί θα έρθουν αθόρυβα και μεθοδικά και θα επιδιώξουν να εισβάλουν 
στις επιχειρήσεις μας, στα σπίτια μας, στην οικονομία μας. Και η κυριαρχία 
τους δεν θα είναι πλέον στρατιωτική, θα επιδιώξουν να είναι οικονομική. 
Και τα όπλα τους θα είναι τα υπερσύγχρονα μέσα της τεχνολογίας, το δι-
αδίκτυο, τη σύγχρονη προπαγάνδα. Αυτός όμως ξέρετε είναι ο σύγχρονος 
τρόπος κυριαρχίας.

Αφού λοιπόν ο «πόλεμος» θα διεξάγεται στο πεδίο της οικονομίας, να 
είσαστε σίγουρος ότι οι οικονομικοί διευθυντές έχουν πάρει τις κατάλληλες 
θέσεις μάχης. Και επειδή στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς οικονομικούς 
διευθυντές, γι’ αυτό και ξέρουμε και μπορούμε να φυλάμε τις δικές μας 
Θερμοπύλες…

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2001
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ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΩΝΗ

Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων 
Οικονομικών Διευθυντών μιλάει για το νεοσυσταθέντα φορέα

του Ανέστη Ντόκα

Για πρώτη φορά ιδρύθηκε στη χώρα μας, ο σύνδεσμος των Ελλήνων Οι-
κονομικών Διευθυντών που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε επι-
χείρηση, αφού είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοοικονομική λειτουργία των 
επιχειρήσεων αλλά και γιατί οι οικονομικοί διευθυντές εξασφαλίζουν την 
κερδοφορία, πάνω στην οποία βασίζεται η ίδια η βιωσιμότητα των εται-
ριών.

Ο εμπνευστής της ιδέας και πρόεδρος του συνδέσμου είναι ο κ. Αλέξαν-
δρος Κωστόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι οικονομικός και διοικητικός δι-
ευθυντής του ξενοδοχείου του διεθνούς αεροδρομίου Αθηνών Sofitel, που 
ανήκει στη διεθνή αλυσίδα ξενοδοχείων ACCOR με 3.500 ξενοδοχειακές 
μονάδες παγκοσμίως.

Ποιοι ήταν οι λόγοι, που ώθησαν τους οικονομικούς διευθυντές να 
ιδρύσουν το Σύνδεσμο Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών;

– Ο βασικός λόγος της ίδρυσης του Συνδέσμου είναι επιγραμματικά η 
αναβάθμιση του Οικονομικού Management στη χώρα μας. Αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του, με 
στόχο την επαγγελματική καταξίωση του Οικονομικού  Διευθυντή, αλλά 
και την επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας και συμμετοχής του στο 
χώρο της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διοργάνωση 
Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Συναντήσεων και Ημερίδων. Με τη δημοσίευση 
άρθρων-εργασιών, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και την 
οργάνωση Βιβλιοθήκης με εργασίες και μελέτες των συναδέλφων Οικο-
νομικών Διευθυντών.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος έχει ουσιαστικό λόγο στις 
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πάσης φύσεως αποφάσεις της Διοίκησης, όπως είναι τα φορολογικά νο-
μοσχέδια κ.λπ., αφού οι Οικονομικοί Διευθυντές είναι οι αποδέκτες των 
αποφάσεων αυτών, αυτοί που θα τις εφαρμόσουν στην πράξη.

Έχω την τιμή να συμμετέχω στην επιτροπή υπό τον καθηγητή κ. Γεωρ-
γακόπουλο που έχει σαν έργο την αναβάθμιση του φορολογικού συστήμα-
τος στη χώρα μας, όπου πολλές από τις προτάσεις της, ήδη έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή, όπως η κατάργηση του χαρτοσήμου, μειώσεις των φορολογι-
κών συντελεστών κ.λπ. Η επιτροπή υιοθέτησε αρκετές από τις προτάσεις 
μας, όπως η κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων των επιχειρήσεων και 
άλλες. Τώρα δίνουμε τη μάχη για την κατάργηση της τήρησης της περίφη-
μης «Ομάδος 9».

Άλλος στόχος είναι η Συνεργασία-Επικοινωνία σε θέματα επαγγελμα-
τικά-επιστημονικά με επιχειρηματικούς φορείς,  Πανεπιστημιακά Ιδρύμα-
τα, καθώς και με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Ο Σύνδεσμος έχει συνδικαλιστικούς στόχους;

– Εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο ΣΕΟΔι είναι επιστημονικός οργανι-
σμός, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, αφού εξ αντικειμένου ο ρόλος του 
Οικονομικού Διευθυντή είναι η συνεργασία με τους εργοδοτικούς φορείς, 
τους οποίους άλλωστε εκπροσωπεί ως όργανο εμπιστοσύνης και άμεσης 
συνεργασίας. Εξάλλου στο καταστατικό υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο, 
που αναφέρει ότι «… η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητος αντίθετης 
με το πνεύμα συνεργασίας και αφοσίωσης στους σκοπούς της επιχείρη-
σης, είναι ασυμβίβαστη με τους στόχους του ΣΕΟΔι».

Ένας σοβαρός επίσης λόγος είναι η ανάπτυξη της επαγγελματικής 
συνεργασίας μεταξύ των μελών του, η καλλιέργεια του πνεύματος συνα-
δέλφωσης και αλληλεγγύης, καθώς και η σύσφιξη των μεταξύ τους σχέ-
σεων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του οικονομικού 
Management στη χώρα μας. Είναι λογικό οποιοδήποτε πρόβλημα που μας 
αφορά, επιλύεται ορθότερα με την διαδικασία της συλλογικής επεξεργα-
σίας και προβληματισμού, αφού το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα 
είναι το καταστάλαγμα της γνώσης και της εμπειρίας πολλών συναδέλφων 
Οικονομικών Διευθυντών.

Ο Σύνδεσμος έχει ήδη δημιουργήσει αρχείο με Βιογραφικά Σημειώμα-
τα συναδέλφων Οικονομικών Διευθυντών, καθώς και στελεχών εργαζομέ-
νων στον κλάδο (λογιστών κ.λπ.). Αυτό έχει αποτέλεσμα την διασφάλιση 
της ποιότητας των στελεχών στον κλάδο μας αλλά και την εξασφάλιση 
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αντίστοιχα δωρεάν ικανών στελεχών στις επιχειρήσεις. Ο Σύνδεσμός μας 
δηλαδή ενισχύει την ποιότητα της απασχόλησης στον κλάδο μας.

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους συναδέλφους σας;

– Μέσα από μία διαδικασία εποικοδομητικού διαλόγου με τους εμπλεκό-
μενους φορείς οι συνάδελφοι Οικονομικοί Διευθυντές με την συλλογική 
τους εκπροσώπηση πρέπει να έχουν τη δική τους φωνή, τον δικό τους 
λόγο, και τη δική τους συμμετοχή στα ζητήματα που καθορίζουν την τύχη 
του οικονομικού μάνατζμεντ.

Μια επαγγελματική τάξη με τόσο σοβαρό ρόλο στην οικονομία όπως 
είναι οι Οικονομικοί Διευθυντές, πως είναι δυνατόν να μην συμμετέχει, 
έστω συμβουλευτικά στις αποφάσεις που την αφορούν;

Γι’ αυτό πρέπει να πυκνώσουν τις τάξεις μας, ώστε να είμαστε ισχυροί 
και σεβαστοί στο οικονομικό περιβάλλον, να αποφασίζουμε εμείς για τα 
προβλήματα που μας αφορούν και όχι άλλοι για μας χωρίς εμάς.

Μέσω του Συνδέσμου επιδιώκουμε να θεσμοθετήσουμε και να οργα-
νώσουμε την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μας με επιστημονικές 
και δημοκρατικές διαδικασίες, πράγμα που θα βοηθήσει πολύ την εξαιρε-
τικά δύσκολη αποστολή μας στην ελληνική επιχείρηση.

Όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν στο email: seodi@
in.gr ή στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2103600047.

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι στο μέλλον ο ρόλος των Οικονομικών 
Διευθυντών στη χώρα μας;

– Είναι γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει αλλάξει άρδην 
τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή. Η ευκολία 
με την οποία διακινούνται κεφάλαια, πληροφορίες, εργατικό δυναμικό, 
παραγωγικά μέσα, κ.λπ., έχει ανατρέψει δραματικά τους συσχετισμούς, 
τους κανόνες του παιχνιδιού στην διεθνή και κατά συνέπειαν στην εθνική 
οικονομία. Αυτό έχει αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό, αλλά και την 
αύξηση του «δείκτη ευαισθησίας» της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρα-
σης των οικονομιών σε διεθνές επίπεδο.

Εξάλλου, η ρύπανση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την επα-
πειλούμενη μείωση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων λόγω του 
επικείμενου υπερπληθυσμού της γης και της εισβολής των οικονομικών 
μεταναστών στις βιομηχανικές χώρες, θα δημιουργήσουν σύντομα σοβα-
ρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία.
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Όλα αυτά ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχυ των ικανοτήτων του οικονο-
μικού διευθυντή.

Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2001
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ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι οικονομικοί διευθυντές διοργανώνουν το πρώτο τους Συνέδριο στις 22 
Νοεμβρίου. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.Δι.), 
με τη συνεργασία της Pricewaterbouse Coopers σε κεντρικό ξενοδοχείο 
των Αθηνών θα παρουσιάσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. (Στις 22 Νο-
εμβρίου το πρώτο Συνέδριο του ΣΕΟΔι, με χορηγό επικοινωνίας τη «Ν»).

Βασικό θέμα του συνεδρίου είναι: «Ελληνικές Επιχειρήσεις: Οδηγός 
επιβίωσης 2005-2008» και χορηγός επικοινωνίας είναι η «Ναυτεμπορική».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος, σε δηλώ-
σεις του στη «Ναυτεμπορική», επισημαίνει ότι ο λόγος της διοργάνωσης 
του συνεδρίου, δεν μπορεί να είναι άλλος, από την επισήμανση των προ-
βλημάτων της ελληνικής οικονομίας της τρέχουσας συγκυρίας, της μετα-
Ολυμπιακής εποχής και η συμβολή της οικονομικής διοίκησης στο μέτρο 
του δυνατού στην επίλυσή τους.

Είναι γεγονός, ότι η επόμενη ημέρα της λήξης των Ολυμπιακών αγώ-
νων αποτελεί ορόσημο για την ελληνική οικονομία, αφού προσδιορίζει 
την αφετηρία μιας νέας περιόδου για την οικονομία της χώρας μας. Το 
συνέδριο θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαι-
τερότητες της ελληνικής οικονομίας της μετα-Ολυμπιακής εποχής και να 
προσδιορίσει κατά συνέπεια τις συντεταγμένες της πορείας της ελληνικής 
επιχείρησης στο διάστημα αυτό. Της επιχείρησης, που καλείται να αντέξει 
τους κραδασμούς της μεταβολής των συνθηκών της ελληνικής οικονομίας 
και να διαβεί επιτυχώς τον Καβομαλιά των δυσχερειών του εντεινόμενου 
διεθνούς ανταγωνισμού.

Επί πλέον, θα επισημανθεί ο σημαντικός ρόλος των Οικονομικών Διευ-
θυντών, τόσο υπό το πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όσο 
και υπό το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών της επιχείρησης συνεπεία των 
τεχνολογικών εξελίξεων και μεταβολών στο οικονομικό περιβάλλον. Θα 
αναπτυχθούν επίσης και άλλα σημαντικά και επίκαιρα θέματα, όπως οι 
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επιπτώσεις στην ελληνική επιχείρηση λόγω της εφαρμογής των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων, οι σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης, κ.λπ.

Παράλληλα, ο κ. Κωστόπουλος επισημαίνει ότι το συνέδριο θα φιλοξε-
νήσει έμπειρους και καταξιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και από το 
εξωτερικό, εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, κορυφαίων ελληνικών πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων, καθώς και εκπροσώπους κορυφαίων πανεπιστημι-
ακών ιδρυμάτων. Οι ομιλητές θα αναπτύξουν μεταξύ άλλων θέματα όπως:
• Προβλέψεις για την Οικονομία και την Ανάπτυξη στο πλαίσιο της «Με-

τα-Ολυμπιάδος» Εποχής.
• Προσδοκίες της διοίκησης από την οικονομική διεύθυνση.
• Σημερινές προτεραιότητες των Οικονομικών Διευθυντών.
• Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ελληνικές επιχει-

ρήσεις.
• Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης.
• Διασφάλιση ρευστότητας.
• Ο ρόλος και τα καθήκοντα των οικονομικών διευθυντών σήμερα κ.λπ.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης κ. Δημ. Σιούφας και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Π. Δούκας. Επί-
σης θα παραβρεθεί ο υπουργός Οικονομικών της Αλβανίας κος Anastas 
Angjeli, ο οποίος θα αναπτύξει τις επενδυτικές ευκαιρίες των ελληνικών 
επιχειρήσεων στη γειτονική μας χώρα την Αλβανία.

Σχετικά με τους στόχους του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευ-
θυντών ο κ. Α. Κωστόπουλος επισημαίνει στις δηλώσεις του στη «Ν» ότι 
αυτοί είναι, η αναβάθμιση του Οικονομικού Management στη χώρα μας, 
δηλαδή η αξιοποίηση της επαγγελματικής πείρας και γνώσης των Οικο-
νομικών Διευθυντών από τα μέλη του, η επιστημονική τεκμηρίωση της 
εργασίας τους και κατά συνέπεια η επαγγελματική τους καταξίωση στο 
χώρο της σύγχρονης επιχείρησης. Άλλος στόχος είναι η συνεργασία και 
επικοινωνία σε θέματα επαγγελματικά-επιστημονικά με επιχειρηματικούς 
φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και με αντίστοιχους φορείς του 
εξωτερικού και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί πλέον, ο Σύνδεσμος στοχεύει 
στη συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς, προς την κατεύθυνση 
της βελτίωσης της συμβολής της Οικονομικής Διοίκησης στους στόχους 
της επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο ΣΕ-
ΟΔι δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, αλλά επιστημονικός οργανισμός και 
αποδέκτης των προσπαθειών του είναι η ελληνική επιχείρηση την οποία 
εκφράζει και υπηρετεί. 

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11 Νοεμβρίου 2004
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος γεννήθηκε στις Πόρτες Αχαΐας. Είναι πτυ-
χιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και του Οικο-
νομικού Τμήματος Νομικής Αθηνών (ΠΟΕ). Έχει, επίσης, παρακολουθήσει 
οικονομικές σπουδές στο κολέγιο της Αγγλίας Anglocontinental Institution 
και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα master στη διοίκηση των επιχειρήσε-
ων με θέμα «Financial Statements under Inflationary conditions». Έχει 
διατελέσει οικονομικός και διοικητικός διευθυντής για πολλά χρόνια σε 
διεθνείς κυρίως επιχειρήσεις, περιφερειακός οικονομικός και διοικητικός 
διευθυντής σε πολυεθνικό ξενοδοχειακό όμιλο και Γενικός Διευθυντής σε 
ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ο κ. Κωστόπουλος, έχει λάβει, επίσης μέρος σε 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομικών (της Επιτροπής 
για την αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος στη χώρα μας υπό τον 
καθηγητή Γεωργακόπουλο, εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα κ.λπ.).

Λόγω της δραματικής αλλαγής του οικονομικού περιβάλλοντος και 
συνακόλουθα των διαδικασιών και προτεραιοτήτων που ακολουθούνται 
σήμερα στην επιχείρηση, το κύριο πρόσωπο στο management team ανα-
δεικνύεται ο οικονομικός διευθυντής, σύμφωνα με τον κ. Αλέξανδρο Κω-
στόπουλο, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών 
(ΣΕΟΔι), ο οποίος μιλώντας στο «Κ» αναφέρθηκε επίσης στα θετικά και 
αρνητικά σημεία της εφαρμογής των ΔΛΠ, στις αδυναμίες των ελληνικών 
επιχειρήσεων και στις προτεραιότητες, που κατά την άποψή του, θα πρέ-
πει να προωθηθούν στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής.

Προβλήματα της Ελληνικής επιχείρησης σήμερα
Κύριε Κωστόπουλε, ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα της 
ελληνικής επιχείρησης σήμερα και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να συμ-
βάλλει η οικονομική διοίκηση στην επίλυσή τους;
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– Η ελληνική επιχείρηση στο βαθμό που είναι οικογενειακή ή λειτουργεί 
σαν οικογενειακή, υστερεί συνήθως στην ανώτατη βαθμίδα της ιεραρχί-
ας της, καθώς δεν δίνονται οι ανάλογες αρμοδιότητες στα υψηλόβαθμα 
στελέχη της. Επί πλέον, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν αυτό 
που λέμε business culture και θα έλεγα επίσης ότι, στερούνται μακροπρό-
θεσμου σχεδιασμού. Για ορισμένες δε απ’ αυτές συχνά βασική επιδίωξη 
αποτελεί η σύντομη συγκέντρωση κερδών, τα οποία συνήθως δεν επενδύ-
ονται στην ανάπτυξη της επιχείρησης, αλλά σε ιδιωτικές δραστηριότητες. 
Θα’ λεγα ότι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις.

Αυτή η νοοτροπία σήμερα εν έτει 2004 δεν έχει αλλάξει;

– Έχει αρχίσει να αλλάζει και βεβαίως θα ήταν άδικο να μην αναφέρουμε 
ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν 
άλματα προόδου λειτουργώντας με στόχο όχι μόνο την κερδοφορία τους, 
αλλά και την ανάπτυξή τους. Και είναι αυτές, οι οποίες επενδύουν σε συ-
νεχή εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη και καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν 
στις δυσκολίες που πηγάζουν από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημερινό 
περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Ο έντονος 
ανταγωνισμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αποτελεί, άλλωστε, βασική πα-
ράμετρο δυσκολίας και προβληματισμού για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Και ο ρόλος της οικονομικής διοίκησης στην αντιμετώπιση των δυσκο-
λιών αυτών ποιος είναι;

– Είναι σημαντικός και καθοριστικός, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι βασικό 
ζητούμενο για τις επιχειρήσεις σήμερα είναι η μείωση του κόστους, η δια-
σφάλιση της κερδοφορίας τους, η μακροπρόθεσμη προοπτική τους. Κατ’ 
επέκταση η οικονομική διοίκηση ασκεί τον σπουδαιότερο ρόλο μέσα στην 
επιχείρηση, καθώς με τις προτάσεις και το έργο της καλείται να βοηθήσει 
την επιχείρηση προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της και επομέ-
νως την περαιτέρω ανάπτυξή της. Επιπλέον, ο ρόλος της οικονομικής διοί-
κησης είναι καθοριστικός γιατί το στέλεχος που ασκεί αυτή δραστηριότητα 
είναι και το πρόσωπο που λαμβάνει τα μηνύματα από το ευρύτερο οικονομι-
κό περιβάλλον, τα οποία επεξεργάζεται και μετασχηματίζει σε οικονομικές 
προτάσεις και εισηγήσεις προς το top management της επιχείρησης.

Ο στρατηγικός αυτός ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης στην πράξη 
αναγνωρίζεται ως τέτοιος από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης 
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και επιπλέον είναι στρατηγική η συμμετοχή του οικονομικού διευθυντή 
και στη λήψη των αποφάσεων της εταιρείας;

– Νομίζω ότι οι επιχειρηματίες έχουν πλέον αντιληφθεί τη σπουδαιότητα 
του ρόλου της οικονομικής διεύθυνσης και σ’ αυτό έχει συμβάλλει και η 
σημερινή συγκυρία, κατά την οποία η οικονομική παράμετρος των ζη-
τημάτων της διοίκησης αποτελεί πλέον την ουσιαστική και σημαντική 
συνιστώσα των αποφάσεων της επιχείρησης. Άλλωστε, ο καθοριστικός 
παράγων των αποφάσεων της επιχείρησης είναι η οικονομική τους πα-
ράμετρος, ο κοινός παρονομαστής είναι πάντα το οικονομικό κριτήριο, 
αφού η επιχείρηση είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Παλαιότερα, επει-
δή τα συνήθη προβλήματα εντοπίζονταν στην παραγωγή, τον κυρίαρχο 
ρόλο στην επιχείρηση τον είχε ο διευθυντής παραγωγής. Λίγο μετά, τη 
«σκυτάλη» έλαβε ο εμπορικός διευθυντής ή ο διευθυντής μάρκετινγκ, και 
αυτό γιατί, αφού επιλύθηκαν τα θέματα παραγωγής, προτεραιότητα δό-
θηκε στο «χτίσιμο» του brand name του προϊόντος και στην αύξηση του 
μεριδίου της αγοράς. Σήμερα όμως, λόγω της δραματικής αλλαγής του 
οικονομικού περιβάλλοντος και συνακόλουθα των διαδικασιών και προ-
τεραιοτήτων που ακολουθούνται στην επιχείρηση, το κύριο πρόσωπο στο 
management team αναδεικνύεται ο οικονομικός διευθυντής. Ο λόγος του 
και άρα η συμμετοχή του είναι καθοριστική σε οποιαδήποτε απόφαση της 
επιχείρησης, καθώς όλες οι ενέργειές της, τίθενται υποχρεωτικά και υπό 
την κρίση του οικονομικού διευθυντή.

Και μιας που έχουμε πλησιάσει σημαντικά στην ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών προτύπων, ποιες εκτιμάτε ότι θα 
είναι οι θετικές, αλλά και οι αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή 
τους για τις ελληνικές επιχειρήσεις; 

– Με την εφαρμογή των ΔΛΠ θα αποκαλυφθεί το πραγματικό πρόσω-
πο της ελληνικής επιχείρησης και της οικονομίας κατ’ επέκταση. Όταν οι 
Τράπεζες με την εφαρμογή των ΔΛΠ, διαπιστώσουν τα πραγματικά οικο-
νομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξουν 
πολιτική απέναντι σε πολλές απ’ αυτές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα 
σημαίνει αρνητική επίπτωση για αρκετές ίσως επιχειρήσεις. Όσον αφορά 
τις θετικές επιπτώσεις, η πλέον σημαντική είναι βέβαια το γεγονός ότι, 
όλοι θα γνωρίζουν, και φυσικά το management, την πραγματική εικόνα 
της επιχείρησης, τα δυνατά και αδύναμα σημεία της, άρα θα ενισχύσουν 
και την προοπτική της στο χρόνο.
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Οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής
Κύριε Κωστόπουλε εάν ήσασταν οικονομικός σύμβουλος της κυβέρ-
νησης σε ποια θέματα θα δίνατε έμφαση και ποια μέτρα θα προτείνατε;

– Κατ’ αρχάς εκτιμώ ότι, η ελληνική κυβέρνηση με τα πρόσφατα νομο-
σχέδια, έχει λάβει αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, με σημαντικό-
τερες εξ αυτών την απόφαση για μείωση των συντελεστών φορολογίας και 
την ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για τις νέες επενδύσεις. Φρονώ 
όμως ότι τα κίνητρα για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυ-
ξης, πρέπει να είναι πιο τολμηρά. Επιπλέον, θεωρώ ότι, η πολιτεία πρέπει 
να δώσει έμφαση στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, που όπως είναι 
γνωστό, επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη, στην οποία συντελεί και η μεί-
ωση της φορολογίας. Το κύριο θέμα λοιπόν, στο οποίο πρέπει να δοθεί 
έμφαση, εκτιμώ ότι, είναι η ανάπτυξη. Έχουμε ανάγκη από την ανάπτυξη, 
η οποία όμως να μην είναι μονοδιάστατη, αλλά να συμπεριλαμβάνει όλους 
τους κλάδους των εισοδηματικών τάξεων. Επί πλέον, με την ανάπτυξη 
επιτυγχάνεται η μείωση της ανεργίας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της 
οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας μας. Η λύση του όμως προϋποθέτει 
επενδύσεις, άρα και κίνητρα για επενδύσεις, καθώς και βελτίωση των προ-
ϋποθέσεων οικονομικής σταθερότητας και κατάλληλα θεσμικό πλαίσιο, 
ώστε να προσελκύσουμε τις πολυπόθητες και αναγκαίες ξένες επενδύσεις. 

Βεβαίως να μην ξεχνάμε και το δημόσιο χρέος, που σήμερα έχει φθάσει 
νομίζω στο 105% του ΑΕΠ και η συγκράτηση των ελλειμμάτων, αποτε-
λούν βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας, πρέπει 
να βελτιώσει σύντομα τους μακροοικονομικούς δείκτες της, προκειμένου 
να φθάσει το επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και να είναι ανταγωνι-
στική. 

Η διαφθορά, επίσης, που πάει παρέα με την παραοικονομία, αποτελούν 
νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρα μας.

Φανταστείτε ποια θα ήταν η όψη της οικονομίας μας αν ο τζίρος της 
παραοικονομίας που φθάνει τα 15 τρισ. δρχ., από τα υπόγεια κανάλια της 
παραοικονομίας έμπαινε στη νόμιμη παραγωγική μας διαδικασία. Η αντι-
μετώπιση όμως της διαφθοράς δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ευρεία πο-
λιτική συναίνεση, πράγμα που το βλέπω ακόμη δύσκολο. Η κυβέρνηση 
όμως πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στο τεράστιο αυτό θέμα.

Οι οικονομικοί μετανάστες αποτελούν ένα ακόμη πρόβλημα στην απα-
σχόληση και την οικονομία. Πρέπει, επιτέλους, να ληφθεί μέριμνα, ώστε 
να ενταχθούν και αυτοί στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα της 
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χώρας μας, καθώς οι απώλειες από τη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή 
των ξένων εργατών, είναι τεράστιες.

Τώρα στη λεγόμενη μετα-ολυμπιακή εποχή, νομίζω ότι θα πρέπει να 
δοθεί έμφαση στην κεφαλαιοποίηση των κερδών από την επιτυχή διεξα-
γωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ποια εκτιμάτε ότι, θα είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της 
μετά-Ολυμπιακής εποχής;

Η ημερομηνία λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων σηματοδότησε αναμ-
φισβήτητα την αφετηρία μιας νέας οικονομικής πραγματικότητας για τη 
χώρα μας. Τα χαρακτηριστικά δε και οι ιδιαιτερότητες της μετά-Ολυμπια-
κής εποχής θα εξαρτηθούν κυρίως από τρεις παράγοντες: 
α) από το αν η χώρα μας και σε ποιο βαθμό θα κεφαλαιοποιήσει την επι-

τυχία της διοργάνωσης των Αγώνων.
β) Από το εάν θα μπορέσει να εξισορροπήσει τις ανισότητες που θα προ-

κύψουν, λόγω της μετατόπισης του κέντρου βάρους της οικονομικής 
μας δραστηριότητος από τον κατασκευαστικό στον βιομηχανικό τομέα, 
και 

γ) από τον βαθμό απορρόφησης των κραδασμών, που αναπόφευκτα θα 
ακολουθήσουν λόγω της προαναφερόμενης μεταβολής.

Η δραστηριότητα του ΣΕΟΔΙ
Ας έρθουμε στο Σύνδεσμό σας, στην ίδρυση του οποίου απ’ ότι γνωρί-
ζουμε ήσασταν ο πρωτεργάτης. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ίδρυσή του 
και ποιοι οι άμεσοι στόχοι του;

– Ο βασικός λόγος της ίδρυσης του Συνδέσμου το 2001, είναι επιγραμμα-
τικά η συλλογική εκπροσώπηση των οικονομικών διευθυντών στο οικονο-
μικό και θεσμικό περιβάλλον της χώρας μας, ώστε οι συνάδελφοι οικονο-
μικοί διευθυντές να έχουν τη δική τους φωνή, τον δικό τους λόγο, και τη 
δική τους συμμετοχή στα ζητήματα που τους αφορούν και καθορίζουν την 
τύχη του οικονομικού management.

Μια επαγγελματική τάξη με τόσο σοβαρό ρόλο στην οικονομία όπως 
είναι οι οικονομικοί διευθυντές, δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχει, 
έστω συμβουλευτικά, στις αποφάσεις που την αφορούν.

Ο Σύνδεσμος πρέπει να έχει ουσιαστικό λόγο στις πάσης φύσεως απο-
φάσεις της διοίκησης, όπως είναι τα φορολογικά νομοσχέδια κ.λπ., αφού 
οι οικονομικοί διευθυντές είναι οι αποδέκτες των αποφάσεων αυτών και 
αυτοί που θα τις εφαρμόσουν στην πράξη.
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Επίσης, η ανάπτυξη της επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των με-
λών μας, η καλλιέργεια του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης, 
καθώς και η σύσφιξη των μεταξύ μας σχέσεων, αποτελεί έναν ακόμη λόγο 
υπάρξεως του Συνδέσμου, αφού αυτά συντελούν στην περαιτέρω ανάπτυ-
ξη και βελτίωση του οικονομικού management.

Είναι λογικό, οποιοδήποτε πρόβλημα που μας αναφορά, να επιλύεται 
ορθότερα με τη διαδικασία της συλλογικής επεξεργασίας και προβληματι-
σμού, αφού το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα είναι η συλλογική 
προσπάθεια των συναδέλφων οικονομικών διευθυντών.

Και οι στόχοι του;

– Στόχος του ΣΕΟΔΙ είναι, θα λέγαμε επιγραμματικά, η αναβάθμιση του 
οικονομικού management στη χώρα μας, δηλαδή η αξιοποίηση της επαγ-
γελματικής πείρας και γνώσης των οικονομικών διευθυντών από τα μέλη 
του, η επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας τους και κατά συνέπειαν 
η επαγγελματική τους καταξίωση στο χώρο της σύγχρονης επιχείρησης.

Άλλος στόχος είναι η συνεργασία και επικοινωνία σε θέματα επαγγελ-
ματικά με επιχειρηματικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και 
με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. 

Επί πλέον, ο Σύνδεσμος στοχεύει στη συνεργασία με τους επιχειρη-
ματικούς φορείς, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της συμβολής της 
οικονομικής διοίκησης στους στόχους της επιχείρησης την οποία εκπρο-
σωπεί.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο ΣΕΟΔΙ δεν είναι συνδικαλιστικό όργα-
νο, αλλά επιστημονικός - επαγγελματικός οργανισμός και αποδέκτης των 
προσπαθειών του είναι η ελληνική επιχείρηση την οποία εκφράζει και 
υπηρετεί. 

Σήμερα οι στόχοι αυτοί, έχουν σχεδόν όλοι επιτευχθεί και αυτό αποτε-
λεί δικαίωση του οράματός μου για την ίδρυση του συνδέσμου.

Να υποθέσουμε ότι, ήδη, έχετε υποβάλει κάποια υπομνήματα προς αρ-
μοδίους υπουργούς για θέματα οικονομικά;

– Ναι, έχουμε υποβάλει υπομνήματα επί φορολογικών κυρίως θεμάτων, 
τα οποία η Δημόσια Διοίκηση αντιμετώπισε με τον αναμενόμενο σεβασμό.

Τώρα βέβαια, μετά τη διοργάνωση του συνεδρίου, το οποίο σημει-
ωτέον διεξήχθη με τη συνεργασία της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, της PricewaterhouseCoopers σημειώνοντας 
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μεγάλη επιτυχία και στο οποίο παρευρέθησαν ως ομιλητές και υπουργοί, 
είναι αναμενόμενο ότι θα μας αντιμετωπίζουν με την προσοχή που αναλο-
γεί σ’ ένα σύνδεσμο μιας τόσο σοβαρής επαγγελματικής κατηγορίας.

Άλλωστε, η παρουσία μας σε θέματα της Δημόσιας Διοίκησης είναι 
εμφανής, αφού ο ομιλών, διετέλεσε μέλος της επιτροπής Γεωργακόπου-
λου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στη χώρα μας εκ-
προσωπώντας τον ιδιωτικό τομέα και πολλές από τις προτάσεις μου είναι 
σήμερα νόμος του κράτους.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2004
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΣΕΟΔΙ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύριε Υπουργέ, Κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
Οι ιλιγγιώδεις ρυθμοί εξέλιξης της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τομέα 

των επικοινωνιών, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η είσοδος στο παι-
χνίδι του ανταγωνισμού των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ασίας (Κί-
νας, Ινδίας κλπ.), συνετέλεσαν ώστε 

η δραστηριότητα της Ελληνικής επιχείρησης, να μεταφερθεί πλέον, 
στο παγκόσμιο γήπεδο της διεθνούς αγοράς με αντιπάλους τους οικονο-
μικούς κολοσσούς της υδρογείου.

Εξ΄άλλου, τα προβλήματα που ενδημούν στην Ελληνική πραγματι-
κότητα, έχουν ανεβάσει αρκετά τον δείκτη δυσκολίας στη λειτουργία της 
Ελλ. Επιχείρησης.

Αυτά έχουν ως συνέπεια ώστε οι παράμετροι που προσδιορίζουν την 
επιχειρηματική απόφαση, να είναι τόσο σύνθετοι και συσεπίλυτοι, όσο 
σύνθετο και πολύπλοκο είναι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το περι-
βάλλον που χαρακτηρίζεται από τον έντονο και ανελέητο ανταγωνισμό.

Οι συνθήκες αυτές, άλλαξαν τον ρόλο της Οικονομικής Διοίκησης στη 
σημερινή επιχείρηση.

Ο ρόλος της Οικονομικής Διοίκησης είναι πλέον στρατηγικός. Η οι-
κονομική παράμετρος αποτελεί πλέον την πεμπτουσία κάθε απόφασης 
της Διοίκησης. Γι’ αυτό ο Οικονομικός Διευθυντής λειτουργεί δίπλα στη 
Γενική Διεύθυνση, συλλειτουργεί, συναποφασίζει με αυτόν, είναι ο εγ-
γυητής του αποτελέσματος της Επιχείρησης, είναι αυτός που φέρει την 
ευθύνη της διασφάλισης της βιωσιμότητάς της και της προοπτικής της στο 
μέλλον.

Η διαφοροποίηση, αναβάθμιση λοιπόν του ρόλου της Οικονομικής Δι-
οίκησης και συνακόλουθα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα, μας 
οδήγησαν στη σκέψη της συλλογικής δράσης και εκπροσώπισης των 
Οικονομικών Διευθυντών, πιστεύοντας ότι μέσα από τη διαδικασία της 



[ 185 ]

Αντιδοτο στην εθνικη μασ παρακμη

συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων μας θα βρίσκαμε ευκολώ-
τερα τις λύσεις τους, αφού αυτές θα αποτελούσαν τη συνισταμένη της 
συλλογικής επεξεργασίας και προβληματισμού των Οικονομικών Διευθυ-
ντών.

 Έτσι προχωρήσαμε στην ίδρυση του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονο-
μικών Διευθυντών, ο οποίος αποτελείται από τους Οικονομικούς Διευθυ-
ντές των μεγάλων επιχειρήσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις ελέγχου 
από ορκωτούς ελεγκτές.

Καταστατικοί στόχοι του ΣΕΟΔΙ μεταξύ των άλλων (όπως η ανάπτυξη 
του Οικονομικού Management, η επεγγελματική ελληλεγγύη μεταξύ των 
μελών κλπ), αλλά και η

 Γνωμοδότηση-εισήγηση σε, αναπτυξιακά, νομοθετικά, φορολογι-
κά θέματα προς Κρατικούς και θεσμικούς φορείς,

Υλοποιώντας λοιπόν την καταστατική αυτή αρχή, Ο ΣΕΟΔΙ έχει συ-
νεργαστεί με το Υπουργείο Οικονομικών με εισηγήσεις του σε θέματα 
νομοσχεδίων, πχ. στην πρόσφατη αναθεώρηση του ΚΒΣ, όπου αρκετές 
προτάσεις μας έγιναν δεκτές.

Είχαμε συνεργαστεί επίσης και παλαιότερα όταν ο ομιλών ως μέλος 
της επιτροπής για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος υπό τον 
καθηγητή κο Γεωργακόπουλο, με εισήγησή μου είχα προτείνει την κα-
τάργηση της θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων. Η πρόταση αυτή 
είχε γίνει δεκτή με θεαματικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν η κα-
τάργηση της λεγόμενης ουράς της ντροπής, που σχημάτιζαν οι υπάλληλοι 
των επιχειρήσεων στις ΔΟΥ για να θεωρήσουν τα βιβλία τους, αλλά και το 
τεράστιο εργατικό κόστος από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά των ΔΟΥ απηλλάγησαν από τον πονοκέφαλο της ση-
μαντικής απασχόλησης του προσωπικού τους, από τις στρατιές των υπαλ-
λήλων των επιχειρήσεων που μετέφεραν τόνους βιβλίων που ήσαν υπο-
χρεωμένοι να σφραγίζονται καθημερινώς

Κε Υπουργέ, Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην 
άσκηση του λειτουργήματός σας. Η συμμετοχή μας στα Ευρωπαϊκά θε-
σμικά όργανα μας στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής των μακροοικονομι-
κών μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας 
μας.

Είναι γνωστές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε από τις δράσεις ή τις 
αντιδράσεις των διαφόρων συντεχνιακών σχηματισμών, οι οποίοι, με 
την ισχύ που διαθέτουν, αποτελούν την τροχοπαίδη στις μεταρρυθμίσεις 
που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της οικονομίας και την πρόοδο της 
κοινωνίας μας.



[ 186 ]

Αλεξανδροσ Κωστοπουλοσ

Εξ΄ άλλου, η νοοτροπία μερίδας των νεοελλήνων ότι το Κράτος είναι 
υπηρέτης του πολίτη, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο σας.

Για να πετύχει το μεταρρυθμιστικό έργο που χρειάζεται ο τόπος, η 
Κυβέρνηση έχει ανάγκη της στήριξης των υγειώς σκεπτομένων πολιτών 
και των οργανώσεων εκείνων που δεν ταυτίζονται με τα γνωστά συνασπι-
σμένα ατομικά συμφέροντα.

Κε Υπουργέ, ο ΣΕΟΔΙ συγκροτείται από άτομα υψηλής επαγγελματι-
κής και επιστημονικής κατάρτησης, αφού αποτελείται από στελέχη πρώ-
της γραμμής στην ιεραρχία των μεγάλων επιχειρήσεων. Γι αυτό πιστεύ-
ουμε ότι είμαστε εις θέσιν να συμβάλλουμε με προτάσεις υψηλού κύρους 
και αξιοπιστίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αφού άλλωστε εμείς 
ήμαστε οι αποδέκτες των αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης.

Κάτω από τη λογική αυτή, ο ΣΕΟΔΙ τείνει πάντοτε χείρα συνεργασί-
ας με τη Δημόσια Διοίκηση και με τη διαδικασία ειλικρινούς και επικο-
δομητικού ο διαλόγου να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που, 
και έχουν σχέση με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί 
αυτό, θα πρέπει και η Δ.Διοίκηση να τείνει ευήκοον ους, να έχει ανοικτά 
τα ώτα της στις εισηγήσεις μας και να έχει ανοικτές τις πόρτες της στις 
προτάσεις μας.

Ομιλία σε εκδήλωση του ΣΕΟΔΙ, Φεβρουάριος 2008, 
Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

Ο Οικονομικός Διευθυντής σε Συνθήκες Κρίσης

Η πρόσφατη οικονομική κρίση αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη του τέλους 
της λεγόμενης μεταπολιτευτικής περιόδου και το ορόσημο μιας νέας επο-
χής. Μιας εποχής στην οποία τα πάντα θα αλλάξουν αφού θα συντελε-
στούν τεκτονικές αλλαγές, που θα συγκλονίσουν το μοντέλο διακυβέρ-
νησης και επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Στο νέο περιβάλλον θα 
πρέπει να αναδειχθεί ένα νέο μοντέλο επιχείρησης, που θα χαρακτηρίζεται 
από την εξωστρέφεια, που θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες της αγοράς, 
να γνωρίζει και να αξιοποιεί το τρίγωνο της γνώσης, που είναι παιδεία, 
έρευνα, τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει στο διεθνοποιημένο 
και αυστηρό ανταγωνιστικό πεδίο της αγοράς.

Οι κοινωνικές και επιχειρηματικές δυνάμεις που δεν θα κατορθώσουν 
να προωθήσουν το νέο μοντέλο της επιχειρηματικότητας μέσω μιας εθνι-
κής στρατηγικής, είναι καταδικασμένες να εκλείψουν και τα κέντρα λή-
ψης αποφάσεων θα μεταναστεύσουν εκτός του εθνικού μας χώρου. Εν 
όψει του κινδύνου αυτού πρέπει όλες οι κοινωνικές, επιχειρηματικές και 
πολιτικές δυνάμεις ενωμένες, να δώσουν τον αγώνα της σωτηρίας της ελ-
ληνικής οικονομίας. Οι ημέρες που ακολουθούν θα είναι απελπιστικά δύ-
σκολες για τη χώρα μας και οπωσδήποτε οι χειρότερες της μεταπολεμικής 
περιόδου. Η οικονομική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνική κρίση και τίθε-
ται σε δοκιμασία η κοινωνική μας συνοχή. Το σοκ της μαζικής φτώχειας 
και της βίαιης πειθάρχησης στα νέα μέτρα, θα προκαλέσουν κοινωνικές 
αναταραχές και συγκρούσεις, στις οποίες πρέπει μέσω μιας συγκροτημέ-
νης εθνικής στρατηγικής να αντιτάξουμε τη φρόνηση, τη νηφαλιότητα και 
προπάντων το ψυχικό σθένος.

Η ελληνική επιχείρηση θα δοκιμαστεί σοβαρότατα, αφού έχει ήδη ει-
σέλθει σε ένα περιβάλλον ισχυρών αναταράξεων. Ο τζίρος των επιχειρή-
σεων ελαττώνεται, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και δεκάδες χι-
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λιάδες επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κλείσουν. Η επιχείρηση οδηγείται 
εκ των πραγμάτων, σε οδυνηρές αποφάσεις μείωσης κόστους, απολύσεις 
προσωπικού και σε εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης μισθών. Θα αναζη-
τήσει σωσίβιο σωτηρίας κυρίως στη συμβολή, τη στήριξη των στελεχών 
της, ιδιαίτερα των οικονομικών διευθυντών, αφού αυτοί έχουν την ευθύνη 
της διαφύλαξης του αποτελέσματος και της βιωσιμότητας της επιχείρη-
σης. Οι καινούργιες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, έχουν ως συνέπεια, 
ώστε οι παράμετροι που προσδιορίζουν την επιχειρηματική απόφαση να 
είναι τόσο σύνθετοι και δυσεπίλυτοι όσο σύνθετο και πολύπλοκο είναι το 
νέο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί πλέον η ελληνική επι-
χείρηση. Αυτά έχουν ως συνέπεια την αλλαγή του ρόλου της σημερινής 
οικονομικής διοίκησης. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ο ρόλος της οικονο-
μικής διοίκησης είναι περισσότερο από ποτέ στρατηγικός. Η οικονομική 
παράμετρος αποτελεί πλέον την πεμπτουσία κάθε απόφασης της διοίκη-
σης και κατά συνέπεια αναδεικνύουν τον ρόλο του σημερινού οικονομι-
κού διευθυντή ως τον πλέον σημαντικό στην ιεραρχία της επιχείρησης, ο 
οποίος τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει να εφαρμόσει με 
θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες του management σε συνθήκες κρί-
σης, αφού αυτός είναι ο εγγυητής του αποτελέσματος της επιχείρησης, 
είναι αυτός που φέρει την ευθύνη της διασφάλισης της βιωσιμότητάς της.

Το πορτρέτο λοιπόν του οικονομικού διευθυντή πρέπει πλέον να σκια-
γραφηθεί κάτω από μία νέα πολυδιάστατη προοπτική, η οποία υπαγορεύε-
ται από τη δυναμική των εξελίξεων και των προβλημάτων στο οικονομικό 
περιβάλλον και που αντανακλώνται, ως είναι φυσικό, στη λειτουργία της 
επιχείρησης σε συνθήκες κρίσης. Η ελληνική επιχείρηση αντιμετωπίζει 
πλέον σοβαρά προβλήματα σχετικά με τη χρηματοδότησή της και τη δι-
αχείριση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Επιπλέον αντιμετωπίζει 
μείωση του κύκλου εργασιών της, καθώς και δυσκολία αντιμετώπισης των 
υποχρεώσεών της. Εν όψει των προβλημάτων αυτών, θεωρείται επιβεβλη-
μένη η διαδικασία διάγνωσης και αξιολόγησης της οικονομικής θέσης και 
των λειτουργιών της επιχείρησης και χάραξης αντίστοιχα της ενδεδειγμέ-
νης πορείας και πολιτικής της. Αυτό σημαίνει ότι οι τομείς αξιολόγησης 
της επιχείρησης θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση του κεφαλαίου 
κίνησης (νέοι όροι συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές, βελτίωση 
διαχείρισης αποθεμάτων), στον επαναπροσδιορισμό των κεφαλαιακών 
δαπανών, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας (βελτιστοποίηση της 
χρήσης, sale & lease back), στη βελτίωση των πηγών χρηματοδότησης 
(ανάλυση περιθωρίου ρευστότητος, στον προσδιορισμό εναλλακτικών ευ-
καιριών χρηματοδότησης), τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επι-
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χείρησης (μείωση δαπανών, ανασχεδιασμός διαδικασιών, αναδιάρθρωση 
επιχειρηματικού μοντέλου) και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του αν-
θρώπινου δυναμικού.

Οι συνθήκες της οικονομίας που προκύπτουν ως συνέπεια της κρίσης 
και η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας επιχειρήσεων, ανα-
δεικνύουν επίσης, την παράμετρο της αποδοτικότητας των εργαζομένων. 
Είναι γνωστό ότι ο οικονομικός διευθυντής ως manager κατευθύνει, κι-
νητοποιεί, εμπνέει, δραστηριοποιεί, ελέγχει ανθρώπινο δυναμικό. Ασκεί 
το γνωστό τρίπτυχο του management, ενεργοποίηση (activation), παρα-
κίνηση (motivation) και επικοινωνία (communication). Επιδρά δηλαδή 
επί της συμπεριφοράς των ατόμων της ομάδας του προς την κατεύθυνση 
της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητάς τους. Επιπλέον οι νέες συνθήκες 
θέλουν τον οικονομικό διευθυντή να διαθέτει αξίες ως επαγγελματικής 
προσωπικότητας. Να διακρίνεται δηλαδή για το πνεύμα θυσίας, τον αλ-
τρουισμό και τη γενναιότητά του. Το θάρρος να αναλαμβάνει ευθύνες. Να 
λειτουργεί σαν αυτόφωτος αστέρας και η ακτινοβολία του αντανακλάται 
στην επίδοση και τη συμπεριφορά των ατόμων που διοικεί. Να είναι εργα-
τικός και να διακρίνεται από το πνεύμα αγωνιστικότητος.

Ο οικονομικής διευθυντής της σημερινής εποχής πιστεύει ότι έχει ου-
σιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. 
Πρέπει να είναι φορέας επιχειρηματικής σκέψης, να είναι οραματιστής 
του μέλλοντος της επιχείρησης, δημιουργός του αποτελέσματος και εγγυ-
ητής της μακρόχρονης επιτυχίας της. Πρέπει να τεκμηριώνει, να επεξηγεί 
και να αναλύει το έργο και τους στόχους της εταιρείας και να καθοδηγεί 
το προσωπικό για την επίτευξή τους. Πρέπει να είναι ευαίσθητος δέκτης 
των μηνυμάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος και να τα αξιοποιεί προς 
όφελος της επιχείρησης. Πάνω απ’ όλα πρέπει να έχει την ικανότητα να 
προβλέπει τις εξελίξεις, να κατευθύνει τα προβλήματα και όχι να τα ακο-
λουθεί.

Οι μεταβολές που συντελούνται πλέον στο καινούργιο τοπίο της οι-
κονομίας μας, θα βρουν την απόλυτη έκφρασή τους στη λειτουργία μιας 
αγοράς όπου οι εξωφρενικοί κύκλοι ζωής προϊόντων και επιχειρήσεις θα 
αποτελέσουν θέμα καθημερινής ρουτίνας, αποτέλεσμα ενός έντονου και 
ανελέητου αγώνα επιβίωσης της επιχείρησης. Υπό τις σημερινές συνθή-
κες, η επιβίωση της επιχείρησης θα περνάει πλέον από τα χαρακώματα 
ενός ακήρυχτου πολέμου, που η επιτυχής έκβασή του θα εκφράζεται από 
τις νίκες στις καθημερινές μάχες. Όλα αυτά φορτώνουν τον οικονομικό 
διευθυντή με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγωνιστή, που πρέπει να είναι 
εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγωνιστικότητα, αλτρουισμό και 
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πνεύμα αυτοθυσίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα προβλή-
ματα της κρίσης.

Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσει ο οικονομικός διευθυ-
ντής να βοηθήσει την ελληνική επιχείρηση να διαβεί τον Ρουβίκωνα της 
νέας τάξης πραγμάτων και να αποτελέσει τον κορμό της εθνικής μας οι-
κονομίας και να διασφαλίσει την εθνική μας κυριαρχία. Είναι πλέον γεγο-
νός ότι τους «βαρβάρους» του Καβάφη, δεν θα τους περιμένουμε πλέον 
στα σύνορα. Αυτοί έρχονται αθόρυβα και μεθοδικά από τις ατραπούς που 
κυριαρχούνται και ελέγχονται από τα μεγάλα οικονομικά κέντρα και τις 
χρηματαγορές. Οι «βάρβαροι» είναι ήδη στη χώρα μας και ελέγχουν την 
εθνική μας κυριαρχία. Η εθνική μας ανεξαρτησία δεν θα κινδυνεύει μόνον 
από τα πολεμικά όπλα, αφού πλέον ο πόλεμος θα διεξάγεται κυρίως στο 
πεδίο της οικονομίας. Οι οικονομικοί διευθυντές στηρίζουν το πλέον ζω-
τικό μέρος της οικονομίας μας, που είναι η ελληνική επιχείρηση. Γι’ αυτό, 
ο ρόλος μας είναι τόσο σημαντικός όσο και η εθνική μας ανεξαρτησία. Σε 
μας αντιστοιχεί το μεγάλο βάρος της προστασίας της εθνικής μας οικονο-
μίας. Το βάρος αυτό, οι οικονομικοί διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να το 
επωμιστούν, αφού αυτό αποτελεί προϋπόθεση της ευημερίας της χώρας 
μας και εθνικής μας κυριαρχίας.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010
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Κύριε Κωστόπουλε, το 2013 απετέλεσε έτος πολλών υποσχέσεων, πολ-
λών προσπαθειών. Η ανάπτυξη όμως δεν ήρθε λόγω πολλών κωλυμά-
των. Το κόστος είναι μεγάλο εν τούτοις για την χώρα μας όλοι αναγνω-
ρίζουν ότι η ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Τις πταίει;

– Πράγματι το έτος 2013, όπως και για τα προηγούμενα ήταν έτη πολλών 
υποσχέσεων. Και βέβαια η ανάπτυξη δεν ήρθε για τον απλούστατο λόγο 
ότι εξέλειπαν οι προϋποθέσεις γι’ αυτό. Δηλαδή: 

Στο περιβόητο μνημόνιο δεν είχαν συμπεριληφθεί μέτρα για την ανά-
πτυξη της οικονομίας. Και τούτο διότι η πολιτική μας ηγεσία, επιμένοντας 
στις διχαστικές πρακτικές του παρελθόντος, δεν παρουσίασε στους δανει-
στές ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο 
θα εκπροσωπούσε όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας και θα ενίσχυε την 
διαπραγματευτική μας θέση, στο οποίο θα περιλαμβάνονταν και μέτρα 
ανάπτυξης της οικονομίας. Έτσι στερηθήκαμε της δυνατότητας άμυνας 
απέναντι στην τιμωρητική-προτεσταντική λογική της τρόικας, πράγμα 
που οδήγησε τη χώρα μας στην εξαθλίωση. Και βέβαια η συγνώμη της κας 
Λαγκάρντ για λανθασμένα μέτρα, τα οποία εδέχθησαν χωρίς αντίρρηση οι 
πολιτικοί μας ταγοί, δεν αλλάζει τίποτε.

Πέραν τούτου η ελληνική πραγματικότητα μαστίζεται ακόμη και τώρα 
από τα μεγάλα προβλήματα που σχετίζονται με τη γραφειοκρατία, τη δι-
αφθορά τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα και την υψηλή φορολογία. Όλα 
αυτά αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες οποιασδήποτε επενδυτικής 
προσπάθειας στη χώρα μας. Το χείριστο δε όλων είναι ότι ακόμη και τώρα 
δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία μέτρων θεραπείας των 
προβλημάτων αυτών.

Το κόστος όπως είπατε είναι μεγάλο και ξεπέρασε τα 45 δις ευρώ του 
εθνικού εισοδήματος. Πέραν των αριθμών, αυτό που έχει σημασία είναι 
ότι το αποτέλεσμα αυτού του λογαριασμού είναι τα εκατομμύρια του εξα-
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θλιωμένου λαού μας, οι στρατιές των ανέργων, η απελπισία των νέων μας, 
η καταστροφή της χώρας μας.

Ποια είναι τα βασικά εργαλεία της ανάπτυξης και ποιες οι πολιτικές 
επιλογές που έχουμε; Θα μπορούσαμε να πούμε ανάμεσα στα άλλα ότι 
είναι η άρση των κρατικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και η 
μείωση των φορολογικών συντελεστών, ίσως και κάποια ακόμα; 

– Τα βασικά εργαλεία της ανάπτυξης, όπως είναι γνωστό είναι η αύξηση 
των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της επιχει-
ρηματικότητας. Αυτά βασίζονται σε μια σειρά προϋποθέσεων, όπως είναι 
η αξιοπιστία του κρατικού μηχανισμού, η σταθερότητα του φορολογικού 
συστήματος, οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και γενικότερα τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με όμορες χώρες. Όπως γνωρίζετε οι 
προϋποθέσεις αυτές δεν κατοικούν στη χώρα μας για πολλά χρόνια τώρα. 
Όταν εντός του 2013 έχουν εκδοθεί εκατοντάδες φορολογικών νόμων και 
χιλιάδες εγκυκλίων συνήθως αντικρουόμενων μεταξύ τους, όταν οι επι-
χειρήσεις δεν γνωρίζουν αν θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα, όταν 
η γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει προς δόξαν της δημοσιοϋπαλληλικής 
νοοτροπίας, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη; 

Θα μπορούσε να κοστολογηθεί η απώλεια μονάδων ανάπτυξης ανά 
έτος. Τι σημαίνει αυτό για την χώρα και τι σημαίνει σε σχέση με το 
χρέος.

– Είναι γνωστό ότι η ύφεση έχει ρίξει άγκυρα στη χώρα μας περισσό-
τερο από πέντε χρόνια, πράγμα πρωτοφανές και στα διεθνή χρονικά. Η 
ύφεση το 2013 θα ξεπεράσει το 4% και η συνολική απώλεια του εθνικού 
εισοδήματος μέχρι τώρα θα ξεπεράσει το 25%. Από την άλλη πλευρά ο 
εξωτερικός δανεισμός, παρά το γενναίο κούρεμα, έχει πάρει την ανηφό-
ρα οδεύοντας προς ανεξέλεγκτα ύψη και βέβαια η εξυπηρέτησή του είναι 
αδύνατη σύμφωνα με τις παρούσες και τις προβλεπόμενες δημοσιονομι-
κές συνθήκες. 

 Η Κυβέρνηση επαίρεται ότι έχει βελτιώσει τους μακροοικονομικούς 
δείκτες. Βεβαίως για τη δημιουργία ανάπτυξης, απαιτείται η σταθερότητα 
της οικονομίας. Αυτό όμως που έχει σημασία για το λαό μας, δεν είναι η 
ευημερία των αριθμών, αλλά η ποιότητα ζωής των πολιτών. Όταν οι δεί-
κτες πάνε καλά, ενώ η ανεργία έχει φθάσει σε πρωτοφανή και απροσμέ-
τρητα τα ύψη, είναι σαν να λέμε ότι «η εγχείρηση πέτυχε αλλά ο ασθενής 
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απεβίωσε». Για να απορροφηθεί η σημερινή ανεργία στη χώρα μας πρέπει 
να υπάρξει ετήσια ανάπτυξη τουλάχιστον 3,5% σε διάρκεια 15 ετών. Αντι-
λαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και αν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί.

Μαζί με τις αλλαγές που επιτελούνται στη χώρα και διεθνώς, αλλάζουν 
και οι απαιτήσεις του οικονομικού διευθυντή. Ποιες είναι οι νέες τάσεις 
και που πρέπει να επικεντρωθεί ο σημερινός CFO ώστε να γράψει απο-
τελέσματα στην εταιρεία;

– Οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, δηλαδή η λειτουργία 
των επιχειρήσεων σε καθεστώς κρίσης, έχουν ως συνέπεια, ώστε οι πα-
ράμετροι που προσδιορίζουν την επιχειρηματική απόφαση, να είναι ιδιαί-
τερα σύνθετοι και δυσεπίλυτοι. Αυτό έχει επίσης ως συνέπεια την αλλαγή 
του ρόλου της σημερινής Οικονομικής Διοίκησης, που είναι περισσότερο 
παρά ποτέ στρατηγικός, αφού η οικονομική παράμετρος αποτελεί πλέον 
την πεμπτουσία κάθε απόφασης της Διοίκησης. 

Επί πλέον όλα αυτά, αναδεικνύουν το ρόλο του σημερινού Οικονο-
μικού Διευθυντή ως τον πλέον σημαντικό στη ιεραρχία της επιχείρησης, 
ο οποίος τώρα, περισσότερα από κάθε άλλη φορά, πρέπει να εφαρμόσει 
με θρησκευτική ευλάβεια τους κανόνες του management υπό συνθήκες 
κρίσης, αφού είναι ο εγγυητής του αποτελέσματος της επιχείρησης και 
αυτός που φέρει την ευθύνη της διασφάλισης της βιωσιμότητάς της και 
της προοπτικής της στο μέλλον.

Δηλαδή ο Οικονομικός Διευθυντής, εκτός των καθημερινών του καθη-
κόντων στην επιχείρηση, πρέπει να προσαρμόσει το ρόλο του σύμφωνα 
με τις τρέχουσες συνθήκες του τοπικού οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά 
και του διεθνούς, αφού μοιραία δραστηριοποιείται και στο γήπεδο του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την ανάγκη μεί-
ωσης του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, ως συνέπεια της μείωσης 
του κύκλου δραστηριότητος, πρέπει να εξασφαλίσει τη ρευστότητα της 
επιχείρησης, καθώς το τραπεζικό σύστημα έχει κλείσει την στρόφιγγα της 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια η διαχείριση της ρευ-
στότητας, ως τα πρώτιστο καθήκον του. Το θέμα αυτό, λόγω της σοβαρό-
τητάς του, απετέλεσε το αντικείμενο του συνεδρίου των CFO της Κύπρου 
που έγινε την 22α Νοεμβρίου, όπου είχα την τιμή να είμαι εισηγητής, με 
θέμα «Ο ρόλος του CFO ως διαπραγματευτή των συναλλαγών».

Μπορείτε να μας πείτε κάποιες πρακτικές βελτίωσης της ρευστότητας;
– Η βελτίωση της ρευστότητας σημαίνει:
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Τη ριζική επανεξέταση της διαχείρισης της ρευστότητας επί μηδενικής 
βάσεως. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται με εξαιρετι-
κή προσοχή και κατά το δυνατόν τοις μετρητοίς. 

Την εξισορρόπηση του συστήματος πληρωμών με τις εισπράξεις. Αυτό 
σημαίνει την οργάνωση των εκταμιεύσεων ανάλογα με την πίστωση που 
έχουμε εξασφαλίσει.

Τον Εξορθολογισμό του κόστους. Πολύ μεγάλη προσοχή στο κόστος 
λειτουργίας της επιχείρησης και περιορισμός στις πλέον απαραίτητες δα-
πάνες. 

Προσοχή στις Επισφαλείς απαιτήσεις.
Την διαχείριση των αποθεμάτων. Τεράστια σημασία αποκτά για μετα-

ποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις η διαχείριση των αποθεμάτων. Εδώ 
δεσμεύονται ή αποδεσμεύονται πολύ σημαντικοί πόροι σε μία πλειάδα 
επιχειρήσεων

Ενισχύουμε τα ίδια κεφάλαια. Προβαίνουμε σε θαρραλέες αποεπενδύ-
σεις σε πάγια στοιχεία, στην έκταση που αυτά δεν αποδιοργανώνουν την 
επιχείρηση και αν ακόμη και αυτά τα μέτρα δεν φανούν αρκετά, καταφεύ-
γουμε και στους μετόχους ζητώντας τους να δείξουν «πατριωτισμό» υπέρ 
της επιχείρησης με εύλογη και αναγκαία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Όταν μιλάμε για οικονομικούς διευθυντές έχουμε να κάνουμε μόνο με 
αριθμούς, ο ανθρώπινος παράγων υπάρχει πουθενά;

– Η οικονομική επιστήμη συγκαταλέγεται τις κοινωνικές επιστήμες. Ο ρό-
λος των Οικονομικών Διευθυντών είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
της επιχείρησης, δηλαδή της υποστήριξης της ιδιωτικής οικονομίας της 
χώρας. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η ευημερία της ιδιωτικής μας οικονο-
μίας, την οποία από την οποία άλλωστε αναμένουμε την περιβόητη ανά-
πτυξη, οδηγεί στην ευημερία του ελληνικού λαού, δηλαδή στην αναβάθμι-
ση του βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας των πολιτών μας. Οι αριθμοί 
λοιπόν και τα οικονομικά μοντέλα έχουν ως απώτερο στόχο τον άνθρωπο 
και μόνον. Αυτός άλλωστε ήταν ένας από τους λόγους που ιδρύσαμε το 
Σύνδεσμο Ελλήνων οικονομικών διευθυντών (ΣΕΟΔΙ), που έχει στόχο 
την αναβάθμιση του οικονομικού μάνατζμεντ στη χώρα μας, πράγμα που 
συντελεί στην οικονομική μας ανάπτυξη και την βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των πολιτών.

Μπορείτε να μας αναφέρετε τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να συνο-
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δεύουν τον οικονομικό διευθυντή σε περιόδους κρίσης και τρία χαρα-
κτηριστικά που δεν πρέπει.

– Οι τρέχουσες συνθήκες, θέλουν τον Οικονομικό Διευθυντή να διαθέτει 
πλήθος χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις επαγγελματικές του δε-
ξιότητες, αλλά και αυτών που το χαρακτηρίζουν ως προσωπικότητα, ως 
ανθρώπινη οντότητα. Θα σταχυολογήσουμε μερικές εξ αυτών. Ο οικονο-
μικός Διευθυντής της σημερινής εποχής, πρέπει να πιστεύει ότι έχει ουσι-
αστική συμμετοχή στους στόχους και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. 
Πρέπει να είναι φορέας επιχειρηματικής σκέψης, να είναι οραματιστής 
του μέλλοντος της επιχείρησης, δημιουργός του αποτελέσματος και εγγυ-
ητής της μακρόχρονης επιτυχίας της. 

Πρέπει να διακρίνεται για το πνεύμα θυσίας, τον αλτρουισμό και την 
γενναιότητά του. Το θάρρος να αναλαμβάνει ευθύνες. Πρέπει να είναι ευ-
αίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος και τα 
αξιοποιεί προς όφελος της επιχείρησης. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να έχει την 
ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις, να κατευθύνει τα προβλήματα και 
όχι να τα ακολουθεί. 

Για να ξεχωρίσουμε τώρα τα τρία χαρακτηριστικά του σημερινού Οι-
κονομικού Διευθυντή, πρέπει να δεχθούμε ότι, υπό συνθήκες απρόβλε-
πτων εξελίξεων και ταχύρρυθμων μεταβολών όπως η σημερινή, που τα 
γεγονότα εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα, το βεληνεκές των προβλέ-
ψεων του Οικονομικού Διευθυντή πρέπει να είναι πολύ μακρύ, όπως το 
φάσμα της δέσμης του φωτισμού του αυτοκινήτου που τρέχει με μεγάλη 
ταχύτητα. Επίσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρ-
ρος και αποφασιστικότητα. Πρέπει επίσης να είναι ευαίσθητος δέκτης 
των μηνυμάτων του οικονομικού περιβάλλοντος, τοπικού και διεθνούς. 
Τώρα πως μπορούν να ιεραρχηθούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι 
υπόθεση των εκάστοτε συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και των 
συγκεκριμένων αναγκών τους

Τα χαρακτικά που δεν πρέπει να έχει ο οικονομικός διευθυντής, είναι 
φυσικά τα αντίθετα των όσων αναφέραμε προηγουμένως.

Δηλώνετε αισιοδοξία για το 2014; 

– Η αισιοδοξία αποτελεί μία εκ των προϋποθέσεων εξόδου από την κρίση. 
Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι και πάνω απ όλα δραστή-
ριοι και μαχητικοί. Βέβαια τα σημερινά δεδομένα δεν αφήνουν πολλά πε-
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ριθώρια για αισιοδοξία το 2014, το οποίο θα κυλήσει περίπου όπως και το 
2013. Κάποια ακτίδα φωτός αισιοδοξίας μπορεί να φανεί από το 2015 και 
μετά. Όμως η λύση του προβλήματός μας δεν θα παιχτεί μόνον στο γήπεδο 
της οικονομίας, είναι πλέον και ζήτημα πολιτικό, κυρίως πολιτικό. Αυτό 
σημαίνει ότι, αφού ο Έλληνας πολίτης έδωσε ότι μπορούσε να δώσει, 
τώρα η λύση πρέπει να αναζητηθεί, εκτός από την Κυβέρνηση και στους 
εταίρους μας, οι οποίοι πρέπει να δεχθούν επί τέλους μέτρα ανάπτυξης 
της οικονομίας και διευθέτησης του χρέους, ώστε να καταστεί βιώσιμο. 
Η πολιτική μας ηγεσία πρέπει επί τέλους να προχωρήσει σε διαρθρωτικές 
αλλαγές και σε ριζικά μέτρα αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, δη-
λαδή της μείωση της γραφειοκρατίας, τον ορθολογισμό του φορολογικού 
συστήματος, την πάταξη της διαφθοράς, κλπ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
σημάνει εθνικός συναγερμός με σκοπό την συστράτευση των δυνάμεων 
εκείνων που μπορούν να προσφέρουν, των Ελλήνων εκείνων που έχουν 
καταξιωθεί στην κοινωνία με το έργο και το κύρος τους. Για να σωθεί η 
χώρα, είναι απαραίτητη η συνεισφορά όλων των Ελλήνων, κυρίως αυτών 
που ξέρουν και μπορούν. Η απουσία τους ισοδυναμεί με λιποταξία στον 
αγώνα για την σωτηρία της Χώρας. Μόνο κάτω από αυτές τις προϋποθέ-
σεις, θα μπορέσει η χώρα μας να διαβεί τον Ρουβίκωνα της καταστροφής 
και να διασφαλίσει την εθνική της κυριαρχία.

Εμείς οι Οικονομικοί Διευθυντές, στηρίζουμε το πλέον ζωτικό μέρος 
της οικονομία μας, που είναι η ελληνική επιχείρηση. Γι’ αυτό, ο ρόλος μας 
είναι τόσο σημαντικός, όσο και η ανάκαμψη της οικονομίας μας. Σε μας 
πέφτει το μεγάλο βάρος της προστασίας της εθνικής μας οικονομίας. Το 
βάρος αυτό, οι Οικονομικοί Διευθυντές είναι υποχρεωμένοι να το επωμι-
στούν, αφού αυτό αποτελεί προϋπόθεση της ευημερίας και εθνικής μας 
κυριαρχίας.
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Τώρα που ήδη διέβημεν το κατώφλι της ΕΟΚ, της περιλάλητης αυτής Ευ-
ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, αναφύεται αναπόφευκτα για τον κάθε 
υπεύθυνο Έλληνα το μεγάλο ερώτημα: «Πού πορεύεται αυτός ο τόπος 
ύστερα από την πράξη προσχωρήσεως της 28ης Μαΐου 1979, η οποία θα 
σημαδέψει αναμφισβήτητα το μέλλον του Έθνους, επηρεάζοντας αποφα-
σιστικά την Οικονομικήν και Κοινωνικήν του ζωή;»

Την απάντηση στο ερώτημα την περίμενε ασφαλώς ο Ελληνικός λαός 
από την πλευρά της υπεύθυνης προς τούτο Ελληνικής Κυβερνήσεως. Τοι-
ούτον τι όμως δεν συνέβη ούτε από την πλευρά της Κυβερνήσεως, αλλά 
ούτε και από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως. Διότι οι μεν πρώτοι μας πα-
ρουσίασαν την ΕΟΚ σαν την γη της επαγγελίας, οι δε δεύτεροι σαν εθνική 
καταστροφή. Είναι λοιπόν φυσικόν να μην δύναται κανείς να δώσει πίστιν 
στις Κοινοβουλευτικές προφητείες. 

Άρα το συμπέρασμα πρέπει να το συναγάγωμεν μόνοι μας. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την είσοδο της Ελλάδος στην ΕΟΚ, οι 

αναμενόμενες διαρθρωτικές μεταβολές στην οικονομική και εν γένει κοι-
νωνική μας ζωή θα λάβουν διαστάσεις κοσμογονίας. Η συμμετοχή μας 
εις τον τεράστιο αυτό οικονομικό σχηματισμό, σ’ έναν τρόπο ζωής πού 
τον χαρακτηρίζει η ταχύτης του ρυθμού και η αποτελεσματικότης, είναι 
βέβαιον ότι θα προκαλέσει έναν πραγματικό σεισμό στο Εθνικό μας οικο-
δόμημα. Έναν σεισμό στους κραδασμούς του οποίου πολλά αναμένεται να 
υποστεί το Ελληνικόν Έθνος, αν δεν φροντίσει να διορθώσει τις αδυναμίες 
του.

Φαύλος κύκλος
Επισημαίνοντες τις αδυναμίες του κρατικού μας κατασκευάσματος ιστά-
μεθα με δέος προ του μεγαλείου της αθλιότητος της Δημοσίας Διοικήσεως.

Το χαμηλό επίπεδον επαγγελματικής συνειδήσεως και εκπαιδεύσεως 
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του δημοσίου υπαλλήλου, η αθέμιτη οικονομική συναλλαγή με τον Έλλη-
να πολίτη, και η γραφειοκρατία, αποτελούν το τρίπτυχον του αίσχους της 
δημοσίας μας διοικήσεως.

 Το χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής συνειδήσεως του δημοσίου υπαλ-
λήλου, έχει σαν συνέπεια την πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του 
αλλά και την αθέμιτη συναλλαγή του με τον διοικούμενον. Διά την αντιμε-
τώπισιν της συναλλαγής το Κράτος αντιτάσσει τον μηχανισμό της γραφει-
οκρατίας. Το ένα δηλαδή είναι συνέπεια του άλλου και ο φαύλος κύκλος 
συνεχίζεται εις το διηνεκές. Αλλά ας αναζητήσωμεν τα αίτια του κακού.

Πολιτικός φαβοριτισμός
Δεν θα χρειασθεί πολύ να εντοπίσει κανείς την βασική ευθύνη εις την εκά-
στοτε πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Ο πολιτικός φαβοριτισμός διεκδικεί 
την μερίδα του λέοντος εις το κατάντημα της Δημοσίας Διοικήσεως. Η 
επιλογή των Δημοσίων υπαλλήλων ουδέποτε εγένετο με αξιοκρατικά κρι-
τήρια. Ήτο αποτέλεσμα της επεμβάσεως του πολιτικού παράγοντος διότι η 
πράξις του αυτή θα του εξησφάλιζε την εκλογήν του. Ήτο φυσικόν λοιπόν 
να διεισδύσουν στην δημοσία διοίκηση απαίδευτοι και ανάξιοι υπάλληλοι. 
Διότι αν ήσαν ικανοί δεν είχον λόγον προσφυγής εις την βουλευτικήν εύ-
νοιαν. Το 1971 ο Γενικός Διευθυντής της Γεν. Διευθύνσεως Δημοσίας Δι-
οικήσεως Α. Σταυριανόπουλος ανέφερεν: «Αι περί διαγωνισμού διατάξεις 
του κώδικος (άρθρον 22) δεν απετέλεσαν σταθερόν σύστημα επιλογής. 
Εις την πραγματικότητα μικρόν μόνον ποσοστόν του προσωπικού των δη-
μοσίων υπηρεσιών εισήλθεν εις την δημοσίαν διοίκησιν διά διαγωνισμού. 
Τούτο οφείλεται τόσον εις τας πάσης φύσεως εξαιρέσεις του κώδικος, 
όσον και εις την ακολουθηθείσαν επί σειράν ετών μέθοδον προσλήψεως 
διοικητικών, ιδία υπαλλήλων, ως εκτάκτων ή επί συμβάσει άνευ ουδεμιάς 
επιλογής…». Ο χαρακτηρισμός των εκάστοτε προκηρυσσομένων διαγωνι-
σμών κυμαίνεται μεταξύ παρωδίας και κωμωδίας. Ο κατάλογος των επιτυ-
χόντων έχει καταρτισθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων!

Η επαγγελματική κατάρτισις
Αλλά οι καλώς ή κακώς «εισελθόντες» εις την δημοσίαν διοίκησιν δεν θα 
έπρεπε μερίμνη του κράτους να καταρτισθούν επαγγελματικά εφ’ όσον 
είναι γνωστόν από ποια πόρτα μπήκαν;

Τοιούτον τι δυστυχώς δεν γίνεται. Η έλλειψις επαγγελματικής καταρ-
τίσεως χαρακτηρίζει τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο. Δεν υπάρχει καμμία 
σχολή εκπαιδεύσεως δημοσίων υπαλλήλων. Το αποτέλεσμα: Ο κρατικός 
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μηχανισμός δεν λειτουργεί ούτε σωστά ούτε γρήγορα όπως το επιβάλλει ο 
ρυθμός της σύγχρονης πραγματικότητος. Η δε ζημία δια το Εθνικόν εισό-
δημα είναι τεραστία.

Έλλειψις έλεγχου
Ένα άλλο μειονέκτημα της δημοσίας διοικήσεως είναι η έλλειψις ελέγχου 
εις την άσκησιν των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων. Τούτο έχει 
ένα θλιβερό όσο και τραγικό αποτέλεσμα δια το Έθνος. Ευνοεί την αθέ-
μιτη συναλλαγή μεταξύ διοικούντων και διοικουμένων με λίαν επιζήμιες 
συνέπειες στην Εθνική μας Οικονομία αλλά και στο εκπολιτιστικό μας 
επίπεδο, το οποίον υποβαθμίζεται στη στάθμη των αραβικών εμιράτων. 
Έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις το φαινόμενο αυτό, ώστε έχει καταστεί συ-
νείδησις στον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο ότι δια κάθε μεμονωμένη προ-
σφορά υπηρεσίας του πρέπει να υπάρξει οικονομικόν αντιστάθμισμα από 
την πλευρά του ενδιαφερομένου πολίτου. Βεβαίως υπάρχει ένα ποσοστόν 
δημοσίων υπαλλήλων, μικρόν δυστυχώς, που αποτελεί την φωτεινήν εξαί-
ρεσιν εις το κατάντημα αυτό. Είναι όντως αξιέπαινοι οι τίμιοι αυτοί αγω-
νιστές αλλά είναι κατά πάσαν πιθανότητα λίγοι.

Η γραφειοκρατία
Δια την αντιμετώπισιν της αθέμιτης συναλλαγής και της δυσπιστίας μετα-
ξύ κράτους - δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών - δημοσίων υπαλλήλων η 
Πολιτεία επενόησεν την γραφειοκρατίαν. Προσπάθησε δηλαδή να θερα-
πεύσει ένα κακό με την βοήθεια ενός άλλου κακού. Διότι η γραφειοκρατία 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με άσκοπες δαπάνες και καθιστά πολύπλο-
κο τον κρατικό μηχανισμό με άμεσον συνέπειαν την βραδύτητα της λει-
τουργίας του με ανυπολογίστους συνεπείας διά το Εθνικό μας εισόδημα.

Επαγγελματικά κίνητρα
Άλλο μειονέκτημα της δημοσίας διοικήσεως είναι η έλλειψις επαγγελμα-
τικών κινήτρων των δημοσίων υπαλλήλων. Ο δημόσιος υπάλληλος αισθά-
νεται σίγουρος στην δημοσιοϋπαλληλική του καρέκλα και ως εκ τούτου 
δεν έχει κανένα λόγον να προσπαθήσει να βελτιώσει την ποιότητα και 
ποσότητα της προσφοράς του. Εφ’ όσον η προαγωγή του είναι εξησφαλι-
σμένη (κατ’ αρχαιότητα) γιατί να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα της ανίας 
του; Το «πλέξιμο», το «κέντημα», η βόλτα στα μαγαζιά, αποτελεί κεκτη-
μένο δικαίωμα διά τας δημοσίους υπαλλήλους μας. Δεν γίνεται βέβαια 
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λόγος για τις ατέλειωτες ιδιωτικές συζητήσεις, ενώ δεν έχει σημασία αν 
εκκρεμεί πληθώρα υποθέσεων προς διεκπεραίωσιν από τις οποίες μάλιστα 
είναι δυνατόν να διακυβεύονται σοβαρά συμφέροντα.

Εν κατακλείδι ο δημόσιος υπάλληλος φαίνεται ν’ αγνοεί το εξής βα-
σικό: Ότι ευρίσκεται εις αυτήν την θέσιν επειδή πρέπει να υπηρετήσει τα 
συμφέροντα του πολίτη και μόνον, από τον φόρον του οποίου και αμείβε-
ται. Εις την Αγγλίαν ονομάζεται Public servant, δηλ. δημόσιος υπηρέτης, 
εις την Ελλάδα αισθάνεται δημόσιος δυνάστης.

Ανάγκη μέτρων
Είναι βέβαια δύσκολον ν’ αντιληφθεί κανείς ότι δια την αντιμετώπισιν της 
θλιβερής αυτής καταστάσεως, πρέπει να εξαλειφθούν οι αιτίες που την 
προεκάλεσαν. Τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν είναι πολλά. Θα ανα-
φέρωμεν τα σπουδαιότερα:
- Πρέπει να εξυγιανθεί η διαδικασία της προσλήψεως των δημοσίων 

υπαλλήλων, ώστε να εισέρχονται στον κλάδο οι έχοντες τα ουσιαστικά 
και τυπικά προσόντα. Προϋπόθεσις αυτού είναι να ανεξαρτητοποιηθεί 
από την πολιτική. Οι εθνοπατέρες μας πρέπει να πάψουν να επηρεά-
ζουν το κύκλωμα προσλήψεων-μεταθέσεων-προαγωγών των δημοσίων 
λειτουργών. Η πρόσληψις των υποψηφίων να μην γίνεται μόνον δια 
γραπτών εξετάσεων αλλά και δια προφορικών. «… η γραπτή μόνον 
εξέτασις καθιστά δυσχερή τον έλεγχον της προσωπικότητος του υπο-
ψηφίου, ως π.χ. το θάρρος, την φαντασίαν, την φυσικήν νοημοσύνην, 
την ταχύτητα σκέψεως κ.λπ. γενικώς δε καθιστά δύσκολον την ανεύ-
ρεσιν των προσόντων εκείνων, τα οποία συνιστούν την φυσιογνωμίαν 
του ικανού υπαλλήλου…» γράφει ο Α. Σταυριανόπουλος.

- Να ιδρυθούν σχολές εκπαιδεύσεως δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό 
να προετοιμάζουν τους υποψηφίους και να τους καθιστούν ικανούς εις 
την αντιμετώπισιν του τόσον σοβαρού και κρισίμου έργου των. Είναι 
αδιανόητον να λειτουργούν σχολές σερβιτόρων ή τορναδόρων, και όχι 
δημοσίων υπαλλήλων.

- Να θεσπισθούν κίνητρα βελτιώσεως της αποδόσεως των δημοσίων 
υπαλλήλων, επιβραβεύοντας την επίδοσίν των τροποποιώντας το σύ-
στημα προαγωγής των. Να καθιερωθεί σύστημα παρακολουθήσεως της 
περιουσιακής καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων ή να εφαρμο-
σθεί το ήδη υπάρχον.

- Να τροποποιηθούν αι διατάξεις του Ποινικού Κώδικος που αφορούν 
την αθέμιτη συναλλαγή μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων και διοικουμέ-
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νων, ώστε να θεσμοθετηθούν βαρύταται ποιναί, διά να εξαλειφθεί επί 
τέλους το όνειδος τούτο.
Είναι γνωσταί αι σοβαραί ποιναί που αντιμετωπίζει ο Έλλην πολίτης, 

όταν «λοξοκοιτάξει» το αστυνομικό όργανο (ιδιώνυμο), ενώ δεν αντιμε-
τωπίζει σχεδόν την ποινή του δικαστή στην περίπτωση δωροδοκίας ή δω-
ροληψίας.

Άνευ ουδεμιάς αμφισβητήσεως είναι γεγονός ότι ιστάμεθα προ του 
μεγάλου διλήμματος εν όψει της εισόδου μας εις την ΕΟΚ: Ή πρέπει ν’ 
απαρνηθώμεν τον παλαιό μας εαυτό, ή μας αναμένουν πολλά δεινά. Ανα-
πόφευκτα εντός ολίγου θα ευρεθώμεν στην μέση του ωκεανού. Διά να δια-
σωθεί το Ελληνικόν σκάφος στους κλειδωνισμούς της «Ευρωκαταιγίδας» 
που μας αναμένει σε λίγο, το πρώτιστον πάντων είναι ν’ απαρνηθώμεν τον 
κακό εαυτό μας, τόσον σαν διοικούμενοι, όσον, όπερ και το σπουδαιότε-
ρον, και σαν διοικούντες. Θα το πράξωμεν;

Περιοδικόν «ΛΟΓΙΣΤΗΣ», Δεκέμβριος 1980
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Όλα πάνε καλά μέσα στην… καλή χαρά
Αυτές τις ημέρες νιώθω ευτυχής και εθνικά υπερήφανος για δύο λόγους. Ο 
ένας είναι γιατί είμαι μισθωτός, και ο άλλος γιατί στη χώρα μας όλα πάνε 
πρίμα. Όπως διάβασα λοιπόν στον Τύπο, οι μισθωτοί είναι οι πλουσιότε-
ροι Έλληνες, αφού δηλώνουν στην εφορία το υψηλότερο εισόδημα από 
όλες τις κατηγορίες των φορολογουμένων. Με αποτέλεσμα τα συμπαθητι-
κά αυτά άτομα (υποζύγιων των προϋπολογισμών όπως μας αποκάλεσαν) 
να συμβάλλουν κατά 73% στον εθνικό προϋπολογισμό. Ενώ οι γιατροί, 
δικηγόροι και λοιποί… πληβείοι, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα, λι-
μοκτονούν. Να μην πούμε για τους δυστυχείς επιχειρηματίες που εκτός 
από του ότι δεν έχουν «πού την κεφαλήν κλίναι» τους έχουν ταράξει στις 
αγωγές, πλειστηριασμούς, κατασχέσεις και δεν συμμαζεύεται. Άσε που 
τώρα τους δημοσιεύουν και τα ονόματα στον Τύπο. «Μας διαπομπεύουν», 
είπε κάποιος απ’ αυτούς που χρωστάει κάποια δισεκατομμύρια. Κάποιος 
τόλμησε την αφελή ερώτηση «Οι πλειστηριασμοί κ.λπ. δεν είναι δημόσιες 
δικονομικές διαδικασίες;».

Δίδαγμα Πρώτον: Γίνετε μισθωτοί, όχι επιχειρηματίες.

Η κυβέρνηση
Ο δεύτερος λόγος της ευτυχίας μου συμπεραίνεται από τις κυβερνητικές 
δραστηριότητες, όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.

Το μόνο πρόβλημα που είχαμε, το ωράριο των νυχτερινών κέντρων 
φαίνεται να βαίνει προς τη λύση του. Κράτησε βέβαια 5-6 μήνες αλλά τα 
σοβαρά θέματα κρατάνε.

Έγιναν κάποιες απεργίες, μερικές καταλήψεις, πορείες, αποκλεισμοί 
δρόμων, κάποιες κλωτσοπατινάδες μεταξύ υπουργών, αλλά είπαμε τα νυ-
χτερινά κέντρα είναι σοβαρή υπόθεση.

Γιατί κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το γεγονός, ότι στους ναούς αυ-
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τούς της τέρψης και της αγαλλίασης επικεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αλλά κυρίως διοχετεύεται η ζωτικό-
τητα και ενεργητικότητα των νεοελλήνων πάσης κατηγορίας και παντός 
βαλαντίου. Όπου στους λάγνους ρυθμούς του τσιφτετελιού και του γκαρ-
τσιλαμά οι θαμώνες μας αίρονται στο ύψιστο σημείο ευωχίας και ψυχικής 
αγαλλίασης.

Ο ειδικός
Μεταξύ των θαμώνων λοιπόν των κέντρων αυτών, όπου δαπανώνται περι-
ουσίες, (φαντάζομαι ότι στην πλειοψηφία τους θα είναι μισθωτοί), εντρυ-
φούν και ασκούν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα, και μέλη της κυβέρ-
νησής μας, με προεξάρχοντα δραστήριο και πολυπράγμονα υπουργό μας. 
Ποιο υπουργείο διευθύνει δεν ξέρω γιατί έχω μπερδευτεί. Κι αυτό γιατί 
τον βλέπουμε στην τηλεόραση να είναι ειδικός και να μιλάει για τα πάντα.

«Περί παντός επιστητού» που λένε. Αρχίζει από τα αθλητικά, συνεχίζει 
με θέματα δικαιοσύνης, φτάνει στα σκάνδαλα και καταλήγει σε κάτι «ντε-
νεκέδες… ξεγάνωτους». Ύστερα αρχίζει από την αρχαιολογία, φτάνει στη 
σεξολογία και καταλήγει στην μπουζουκολαγνεία.

Πρόσφατα μάλιστα μας αφηγήθηκε από το κανάλι ένα χαριτωμένο πε-
ριστατικό που του συνέβη σε νυχτερινό κέντρο, όπου διδαχτήκαμε σοβα-
ρά πράγματα.

Σύμφωνα λοιπόν με την αφήγηση του κ. υπουργού στην τηλεόραση, 
ενώ το κέφι είχε γενικευθεί και υποσχόταν υψηλούς δείκτες απόλαυσης, 
νεαρά και ευειδής καλλιτέχνις του θεάματος θεραπαινίς και άλλων τινών… 
αθλημάτων, με περίσσεια χάρη και καλλιτεχνικό οίστρο προσήγγισε το 
τραπέζι του κ. υπουργού και με μια αριστοτεχνική χορευτική επινόηση 
βρέθηκε πάνω σ’ αυτό.

Προς έκπληξιν αλλά και προς τέρψιν του κ. υπουργού η νεαρά μούσα 
συνέχισε (πάντα επάνω στο τραπέζι) την χορευτική της ατραξιόν με σκοπό 
να διασκεδάσει για τα καλά τον επίσημο θαμώνα μας. Και προκειμένου 
να τον αποσπάσει από τα προβλήματα της εξουσίας, τις διάφορες αποκα-
λύψεις (σκανδάλων κ.λπ.), η καλλιτέχνις μας άρχισε τις… αποκαλύψεις. 
Μόνο που οι δικές της αποκαλύψεις είχαν διαφορετική γεύση και ήσαν 
μεστές περιεχομένου, αφού αφορούσαν το καλλίγραμμο σώμα της καλλι-
τέχνιδος και κυρίως τα χυμώδη… ημισφαίρια του βορείου γεωγραφικού 
της πόλου. Προς τούτο η νεαρά Τερψιχόρη άρχισε να αποχωρίζεται τα 
ιμάτιά της, να τα διασκορπίζει στους αιθέρες, αποκαλύπτοντας έτσι τα 
θεσπέσια θέλγητρά της, τα οποία εσείονταν και λικνίζονταν στους ξέφρε-
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νους ρυθμούς της μουσικής. Και όταν έλαβε τέλος το… φυλλορρόισμα 
των ρούχων, στο ηδυπαθές σώμα της χαριτοβρύτου Ατθίδος απέμεινε μό-
νον το τελευταίο φύλλο συκής.

Ευτυχώς δηλαδή που τα ημισφαίρια του… νοτίου πόλου της καλλίπυ-
γου κορασίδος μας (η καλλίγραμμος δηλαδή περιφέρεια), με την αντίποδα 
αυτής περιοχή (ή αν προτιμάτε την αντίπερα όχθη), παρέμειναν κεκαλυμ-
μένα με το εναπομείναν εσώρουχο. Διαφορετικά κατά τον κ. υπουργό θα 
είχαμε πρόβλημα. Διότι όπως μας εκμυστηρεύτηκε στο κανάλι, «… πρό-
βλημα θα ήταν αν είχε βγάλει το βρακί της, αφού δεν έβγαλε το βρακί της 
δεν τίθεται θέμα».

Συγνώμην, παρασύρθηκα από την καθαρεύουσα. Θα το περιγράψω 
σωστά από την αρχή.

Εκεί λοιπόν που όλοι ήσαν στο κέφι, και τα πάντα στα χάι τους, (μου-
σική, καλλιτέχνες και τα ρέστα), μπουκάρει αχτύπητο μανούλι, είκοσι 
Μαΐων και κάτι ψιλά, κάργα σωματικών προσόντων και τολμηρών υπο-
σχέσεων, καθότι καλλιτέχνις με καλούς βαθμούς στο χορό και άριστες συ-
στάσεις στον κλασικό αθλητισμό, (άλμα επί κοντώ, πήδημα και τα ρέστα).

Με μια τσακπίνικη φιγούρα σαλτάρει στο τραπέζι του κ. υπουργού, 
και υπό τις πενιές των οργάνων και το ρυθμό της μουσικής, άρχισε την… 
ξενάγηση του επίσημου θαμώνα στα κατατόπια του show και της γλυκιάς 
ζωής, ενώ η ορχήστρα έπαιζε το άσμα «σε πλάνεψε η ντόλτσε βίτα». Διότι 
και το μανούλι μας άρχισε να… μαδάει τη μαργαρίτα, τουτέστιν να σκορ-
πάει τα ρούχα της στους τέσσερις ανέμους και το αποτέλεσμα:

Να μας προκύψει γυμνούλι το λαχταριστό σώμα της, με τους χυμώδεις 
καρπούς του να χοροπηδάνε στους ρυθμούς της διπλοπενιάς… και να γί-
νεται της «παλλακίδος το κάγκελο». Ευτυχώς που το κορίτσι ήταν σεμνό 
και δεν έβγαλε το τελευταίο εσώρουχο. Και για να την ευχαριστήσει ο 
υπουργός λένε ότι της αφιέρωσε το άσμα «μείνε μαζί μου έγκυος γιατί 
είμαι φερέγγυος».

Δίδαγμα 2ον: Τα βγάζουμε όλα εκτός από το βρακί.
Κατά τα άλλα πάμε καλά.
Τι μας ζαλίζουν τώρα με τα… Μάαστριχτ, προγράμματα σύγκλισης, 

δημόσια ελλείμματα, εξωτερικά χρέη και πράσινα άλογα. Εκείνο που ξέ-
ρουμε εμείς είναι το τραγούδι που λέει «οι ωραίοι έχουν χρέη».

Τα πακέτα
ξέρουμε επίσης εκείνο τον καλό άνθρωπο τον Ντελόρ με τα πακέτα του.

Τώρα πάμε για δεύτερο πακέτο. Αλήθεια τι τον έχει πιάσει και μας 



[ 205 ]

Αντιδοτο στην εθνικη μασ παρακμη

στέλνει τα λεφτά σε πακέτα; Κάποιος πρέπει να του πει ότι έχουμε και 
λογαριασμούς στην Ελβετία. Άσε που έχουμε πήξει και στις πιστωτικές 
κάρτες. Ας είναι καλά ο άνθρωπος και ας είναι και στα πακέτα. Μόνο σε 
pampers να μην είναι. Αλήθεια μην του μιλήσει κανένας για μεταχρονολο-
γημένες επιταγές γιατί πρέπει να προλάβουμε τις εκπτώσεις.

Δίδαγμα τρίτον: Εδώ δεν βγαίνει δίδαγμα. Απλώς θα πούμε στον 
υπουργό μας να αφιερώσει στον Ντελόρ το άσμα «Εμείς οι δυο πάμε πα-
κέτο».

Οι οφειλές
Κατά τα άλλα πάμε καλά. Γι’ αυτό και δεν μας είναι απαραίτητη η πρωθυ-
πουργική ενασχόληση. Αυτή εξαντλείται στη δίωξη του πολιτικού αντιπά-
λου εις ανταπόδοσιν παλαιάς οφειλής. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Οι μισοί 
Έλληνες διώκουν τους άλλους μισούς. Γι’ αυτό και ψηφίσαμε νόμο να 
βγάλουμε από την φυλακή τους μισούς καταδίκους, γιατί έξω περιμένουν 
άλλοι τόσοι.

Ο πρωθυπουργός εκπροσωπείται άλλωστε και από κάποιον επί του 
Τύπου. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά είναι κάπως σαν… Τηλέγραφος 
Ψηστήρης. ξυστήρης, κάπως έτσι. Μόνο που δεν μιλάει ρε παιδάκι μου 
αυτός ο άνθρωπος παρ’ ότι είναι επί των πληροφοριών. Όταν μιλάνε οι 
άλλοι κουνάει το κεφάλι πάνω-κάτω σαν κάτι διακοσμητικά τιγράκια που 
βάζαμε παλιά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Εγώ λέω ότι κάποιο άλλο 
ρόλο παίζει ο δικός σου. Δεν μου μοιάζει να κάνει αυτός πολιτικές ανα-
λύσεις. Για καρδιολόγος δεν φαίνεται να είναι. Αυτός θα πρέπει να έχει 
σχέση με ουρολογικές αναλύσεις. Έτσι εξηγείται και η μόνιμη παρουσία 
του δίπλα στον πρωθυπουργό. Για να προλαβαίνει τα πρωινά ούρα.

Κατά τα άλλα καλά πάμε.
Το μόνο πρόβλημα είναι ίσως ότι τα υπουργεία, όσο και αν τα αυξάνου-

με δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των υποψηφίων υπουργών.
Και το περίεργο είναι ότι όσοι μένουν απ’ έξω από την κυβέρνηση τα 

βλέπουν όλα μαύρα, όταν μπαίνουν στην κυβέρνηση όλα γίνονται παρα-
δεισένια, όταν βγαίνουν από την κυβέρνηση γίνονται πάλι μαύρα και πάει 
λέγοντας. Γι’ αυτό πρέπει να γίνονται συχνά ανασχηματισμοί. Και άντε 
τώρα να θυμάσαι ποιος έχεις βάλει πού. Χώρια που πρέπει ν’ αξιοποιηθεί 
σωστά και ο ρέκτης της νυχτερινής ζωής υπουργός μας.

Γι’ αυτό ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Βουλής να 
τον ρωτήσει τι να κάνει μ’ αυτόν. Ο κ. πρόεδρος, όπως δήλωσε στο περι-
οδικό Πανόραμα του απάντησε «καλύτερα να κατουράει από μέσα (από 
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την κυβέρνηση) έξω παρά από έξω μέσα». Εγώ λέω ότι ρώτησε λάθος 
άνθρωπο. Έπρεπε να ρωτήσει τον… ουρολόγο συνεργάτη του. Η ανάλυση 
των ούρων θα έδινε καλύτερη απάντηση και δεν θα ‘κανε το λάθος να τον 
αφήσει (να κατουράει) από έξω μέσα.

Συμπέρασμα: Δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 1994
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Η ΕξΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η κωμική άποψη του Ελληνικού οικονομικού-κοινωνικού προβλήματος

Είμαι η Ελληνική Οικονομία. Η εν πολλαίς αμαρτίες και ταλαιπωρίες πε-
ριπεσούσα. 

Η σύγχρονη ιστορία μου, αρχίζει με τις προσπάθειες του συχωρεμένου 
Κ. Καραμανλή, για την ένταξή μου στην ΕΟΚ και από τότε είναι που τόλ-
μησα να πιστεύω ότι μια καινούργια ζωή θα άρχιζε για μένα

Όμως, επλανήθην πλάνην οικτράν. Γιατί μετά ήρθαν οι Πασοκολλητοί, 
οι διαπλεκόμενοι, τα λαμόγια... και διάφορες άλλες συμμορίες... ών ουκ 
έστιν αριθμός. Άρχισαν με κάτι θεωρίες περί αλλαγής, κοινωνικοποίησης, 
σοσιαλισμού, και άλλα φληναφήματα, και ότι με αυτά ο λαός θα έβλεπε 
καλύτερες μέρες. Δυστυχώς όμως είδε χειρότερες μέρες και εφιαλτικότε-
ρες νύχτες. Και εκεί που περιμέναμε να έρθει ο σοσιαλισμός, οι τύποι 
δηλαδή άναψαν το φλας αριστερά, τελικά έστριψαν δεξιά, και μάλιστα 
πολύ δεξιά. Ήταν οι ίδιοι τύποι που ενώ μας έλεγαν ότι αγωνίστηκαν για 
το Πολυτεχνείο, την ελευθερία, την ισοπολιτεία και άλλα... «έπεα πτερό-
εντα», οι μάγκες άρχισαν το φαγοπότι. Οι μίζες, οι προμήθειες, οι αρπα-
χτές, έγιναν κανόνας της πολιτικής ζωής. Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
ένας καλός κύριος, καλή του ώρα, ο κ. Ντελόρ, μου έστελνε βοήθεια σε 
«πακέτα» αλλά προτού φθάσουν στον προορισμό τους, τα είχαν καταβρο-
χθήσει σχεδόν οι πράσινοι γύπες. 

Παρόλα αυτά, κάτι περίσσευε και κάποιες επενδύσεις έγιναν με τα λε-
φτά που έστελνε ο καλός κύριος Ντελόρ.

 Και μετά ήρθαν οι γαλάζιοι. Και τότε είναι που πήρα και πάλι θάρρος, 
αφού αυτοί πήραν την εξουσία με τη σημαία της κάθαρσης και της εξυ-
γίανσης. Αλλά και πάλιν επλανήθην. Γιατί είδα το ίδιο έργο, αλά σε μπλε 
οθόνη. Και πριν ο αλέκτωρ φωνήσει, ο κ. Αλογοφούφης, ο νέος τσάρος 
(που... τσάρος τώρα, μας τελείωσε!), μου έριξε μια ξεγυρισμένη «απογρα-
φή», που έχασα τα πασχάλια μου. Και ενώ τα αφτιά μου ακόμα βουίζουν 
από τη σφαλιάρα που έφαγα από τον κ. Αλμούνια και ενώ με έβαλαν σε 
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καθεστώς επιτήρησης, ο κ. τσάρος πέταξε την... αλογοσκούφια του από τη 
χαρά του, διότι με την «απογραφή» είδε τη λύτρωση από τις υποσχέσεις 
που έδωσε προεκλογικά στο λαό. Δεν είναι μόνο η ξεφτίλα που τράβηξα, 
είναι το καθεστώς της επιτήρησης που μου επέβαλαν, υποβαθμίζοντας το 
κύρος και την αξιοπιστία μου διεθνώς. 

 Η συνέχεια δεν διαφέρει καθόλου από εκείνη της πράσινης καταιγίδας. 
Τα λαμόγια, οι νταβατζήδες, οι κουμπάροι, ξαναήρθαν, τώρα σε μπλε πα-
ραλλαγή. Τα πράσινα λαμόγια έδωσαν τη θέση τους στα μπλε. Καί τώρα 
είναι που αρχίζει... η ομοβροντία των σκανδάλων. 

Προ καιρού έπεσε και μια νέα ξεφτίλα, που δεν έχει προηγούμενο: Ο 
κ. Τσάρος, θέλησε να διορθώσει το λάθος της απογραφής με νέο τραγικό-
τερο λάθος: Υποστήριξε δηλαδή ότι εγώ... εκδίδομαι επί χρήμασι!!! Δη-
λαδή έχω έσοδα από την πορνεία και άλλες παράνομες δραστηριότητες οι 
οποίες μου αυξάνουν το εισόδημα κατά 25%!!!. Σε ένα βράδυ δηλαδή με 
κατάντησε... πλούσια χαμαιτύπη!

 Έτσι ο Αλμούνια (με την Αλ μουνιοπαρέα του), βρήκε την ευκαιρία 
να μου φορέσει το καπέλο των 4 δις. ευρώ. Αποτέλεσμα: Η ξεφτίλα και 
το καπέλλο του Αλμούνια, με καταντήσανε... Αλ... Μούνια καπέλο!!! Τα 
ξένα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μεγάλο φιάσκο και τραγικό λά-
θος. Και ότι είχε απομείνει από το αξιοπρεπές Armani μου, κατάντησε... 
ρόμπα ξεκούμπωτη. 

Φταίνε οι νταβατζήδες για την κατάντια μου, εδήλωσε ο χοντρούλης 
αρχηγός του γκουβέρνου τρώγοντας το 25ο σουβλάκι σε γνωστό σουβλα-
τζίδικο. Εγώ όμως τα προβλήματα δεν τα είχα από τους νταβατζήδες, τα 
είχα από τις… πουτάνες τους πολιτικούς. 

Για το καινούριο σκάνδαλο των ομολόγων για την ξεφτίλα και τον δι-
εθνή διασυρμό ο κ. Αλογοφούφης δήλωσε ότι: «ευθύνονται οι αδαείς δι-
ευθυντές των ταμείων και οι άπληστοι διευθυντές των χρηματιστηριακών 
εταιριών»!!!

Ποιός έχει την ευθύνη της προστασίας των ταμείων και ποιος διώρισε 
τους αδαείς διευθυντές σε αυτά κε Αλογοφέση μου; Το υλικό της επάν-
δρωσης της δημόσιας διοίκησης το πήρατε από τους σκοτεινούς διαδρό-
μους της κομματικής πιάτσας, τους ανίκανους και άνεργους θαμώνες των 
αιθουσών αναμονής των κυβερνητικών παραμάγαζων. Έτσι, η δημόσια 
διοίκηση γέμισε από τους αδαείς τσανακογλύφτες σας και τους δουλοπο-
ρεπείς στιλβωτήδες των κυβερνητικών υποδημάτων. 

Κύριοι του Γκουβέρνου, δεν μπορεί να γίνει διοίκηση με τους αποτυ-
χημένους πολιτευτές και άτομα που βρίσκονται στα αζήτητα της απασχό-
λησης.
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Μήπως αναζητήσατε ικανά στελέχη, επιτυχημένους μάνατζερς από την 
ελεύθερη αγορά με κριτήριο την αξιοκρατία, προκειμένου να επανδρώσε-
τε τα κρίσιμα πόστα της δημόσιας διοίκησης; Ασφαλώς όχι. 

Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο; Η επιτυχία της δημόσιας διοίκησης, 
ή η χειραγόγησή της σε αμαρτωλές ατραπούς με ιδιοτελείς και άνομους 
στόχους εαυτών και ημετέρων; 

Παλιότερα είχα την υποστήριξη της Δικαιοσύνης και μπορούσα κά-
πως να φυλάξω τα νότα μου στις αρπακτικές και ανήθικες επιθέσεις της 
εξουσίας. Τώρα η δικαστική εξουσία ασκείται στο μαγαζί των καναλιών 
την ώρα που κάποτε ακούγαμε τις ειδήσεις. Δικαστές είναι κάποιοι τύποι 
ονόματι, Χατζηλάουλάου, Γαβγαβουνάκης, Εισαγγελάτος, Πατατράγκας 
και… κάποια υπόλοιπα εκπτώσεων. 

 Εκεί στήνονται δίκες, απαγγέλονται καταδίκες, σε μια διαδικασία 
της... πλακωτής και της κλωτσοπατινάδας, σε ένα πολύχρωμο ντεκόρ φο-
νασκούντων και ασχημονούντων, όπου όλοι είναι οι ειδικοί περί παντός 
επιστητού, και οι κατηγορούμενοι, ένοχοι και αθώοι, τελικά πνίγονται στα 
θολά νερά των καναλιών, ή κατασπαράσσονται από τα θηρία της ζούγκλας 
του Τριαλαλόπουλου. 

  Η δίκη εξελίσσεται ανάλογα με την πελατεία, δηλ. την ακροαματικό-
τητα. Αν οι μετρήσεις δεν πάνε καλά, τότε η σκηνοθεσία προβλέπει περισ-
σότερο μπουνίδι και περισσότερα ουρλιαχτά από τους Γαβγαβουνάκηδες.

Και το γκουβέρνο παρακολουθεί τα τεκτενόμενα από την εξέδρα.
Και η αντιπολίτευση; Αυτή πάντοτε μας παρουσιάζει την κατάσταση 

σαν την κόλαση, ενώ όταν αυτή είναι κυβέρνηση,την αντιστρέφει, μας την 
εμφανίζει σαν την γη της επαγγελίας. Βλέπετε η χώρα μας κυβερνάται από 
δύο κόμματα και δύο οικογένειες.

(Αλήθεια γιατί πιστεύουμε ότι η αξία των μεγάλων πολιτικών είναι 
κληρονομική και επιμένουμε στους απογόνους τους δύο οικογενειών; Αν 
είναι έτσι, τότε και η δημοκρατία είναι κληρονομική με τη διαφορά ότι 
στην μοναρχία κυβερνά μία οικογένεια, ενώ στην δημοκρατία κυβερνούν 
δύο.)

Τα τελευταία νέα μου: Το γκουβέρνο άλλαξε από μπλε σε πράσινο. 
Αλλά εγώ επειδή έχω δει το ίδιο έργο πολλές φορές, δεν ελπίζω ότι θα 
αλλάξει τίποτε. Η διαφορά είναι ότι μαζί με μένα υποφέρει και διεθνής οι-
κονομία και καθώς λένε ότι τώρα έχουμε παγκοσμιοποίηση, μου ήρθε και 
η εισαγόμενη σφαλιάρα made in USA. Εκεί λένε, στη διεθνή οικονομία, 
της την «πέσανε» τα λαμόγια με διεθνές διαβατήριο. Χρηματοοικονομική 
κρίση τη βαφτίσανε. 

Στην αρχή πιστέψανε ότι το πρόβλημά της ήταν… σεξουαλικό. Πρέπει 
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λέει να διεγείρουν το σημείο «G». Έτσι συνεδριάσανε οι «G8» οι «G10», 
οι «G20», το αποτέλεσμα μηδέν. Η οικονομία δεν «σηκώθηκε».

Μάλιστα η Ισλανδέζα αδελφή μου έμεινε σέκος. Και επειδή πίστευε ότι 
φταίει το σημείο «G», η καημένη φώναζε απελπισμένα «βρείτε το σημείο 
G», «το σημείο G» , αλλά οι άχρηστοι ψάχνανε για το manual. «Περίμε-
νε ψάχνω το manual» απαντούσανε οι ξενέρωτοι Ισλανδοί. ξέρεις αυτοί 
πάνε πάντα με το manual», by the book, που λένε, ακόμη και την πρώτη 
νύχτα του γάμου. Έτσι η καημένη η Ισλανδέζα αδελφή μου… πήγε σεξου-
αλικά «αδιάβαστη». 

Τώρα η κατάστασή μου είναι χειρότερη παρά ποτέ. Τώρα έχουν επι-
στρατευτεί οι ξενέρωτοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να με σώσουν. 
Όμως αυτό που βλέπω εγώ, είναι ότι στο… κορμί μου, εκτός από τους 
ντόπιους, θα έχω και τους Ευρω…πέους νταβατζήδες.

Κύριοι του Γκουβέρνου και πολιτικοί όλου του πολιτικού φάσματος:
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κοινωνία μας έχει περιέλθει σε κατάστα-

ση βαθιάς σήψης. Όταν στη χώρα μας καίγονται οι σημαίες μας, ....όταν 
ποδοπατούνται τα εθνικά μας σύμβολα, ...όταν οι φοιτητές βιαιοπραγούν 
εναντίον των καθηγητών τους, ...όταν οι καταλήψεις, αποτελούν υπόθεση 
ρουτίνας και κανείς δεν ασχολείται, όταν…, όταν…

δεν μπορείτε να παρακολουθείτε τα συμβαίνοντα από την εξέδρα. 
Δεν μπορείτε κύριοι να παρακολουθείτε την κατρακύλα της κοινωνί-
ας, της οικονομίας, της νεολαίας, αμέτοχοι μέσα από τις γρίλιες του 
μεγάρου Μαξίμου. 

Πρέπει να βγείτε από το λήθαργο, και επιτέλους να περάσετε στην πρά-
ξη. Μέσα από την διαδικασία εθνικής συνεννόησης και ευρείας πολι-
τικής συναίνεσης, να δώσετε νόημα στην Παιδεία, να δώσετε όραμα 
και ελπίδα στην κοινωνία, αρχίζοντας από τους εαυτούς σας, με το 
παράδειγμά σας, με τον βίο και την πολιτεία σας. Γιατί αυτός είναι που 
διδάσκει και παραδειγματίζει, και επειδή είναι πολύ αμαρτωλός, πρέπει 
πρώτα να αλλάξετε τους εαυτούς σας, εάν θέλετε να αλλάξετε την κοινω-
νία, να επανιδρύσετε το Κράτος. Έτσι θα οδηγηθεί η Κοινωνία μαζί με την 
Οικονομία με σταθερά βήματα με τιμή και αξιοπρέπεια προς στο μέλλον, 
εκεί που τους αξίζει και εσείς έχετε ιστορικό καθήκον να το κάνετε πρά-
ξη γιατί εσείς έχετε τους μηχανισμούς, την εξουσία, τη νομοθεσία, εσείς 
είσαστε το Κράτος. 

Μετά… τιμής, (που να την βρω!)
Η Ελληνική Οικονομία.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το πορτρέτο του σημερινού Οικονομικού Διευθυντή πρέπει να σκιαγρα-
φηθεί κάτω από μία πολυδιάστατη προοπτική, η οποία υπαγορεύεται από 
τη δυναμική των εξελίξεων και ταχύρρυθμων μεταβολών στο οικονομικό 
περιβάλλον, μεταβολών που αντανακλώνται, ως είναι φυσικό, στη λει-
τουργία στης σύγχρονης επιχείρησης και προσδιορίζουν κατά συνέπειαν 
το προφίλ του σημερινού οικονομικού manager.

Η αξιολόγηση της φυσιογνωμίας του σύγχρονου Οικονομικού Διευ-
θυντού υπό όρους προσωπικών-χαρακτηρολογικών και επαγγελματικών 
ιδιοτήτων τοποθετείται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο δραστηριοτήτων-
αρμοδιοτήτων, που αντανακλούν τις ανάγκες της σημερινής επιχείρησης 
όπως αυτές διαμορφώνονται από την επίδραση εξωτερικών παραγόντων 
(οικονομικό περιβάλλον κλπ) αλλά και των εσωτερικών συνθηκών και ιδι-
αιτεροτήτων λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο ρόλος και η φυσιογνωμία κατά συνέπειαν του manager-οικονομικού 
διευθυντή, δεν μπορεί παρά να είναι πολυδιάστατος και αιτιολογείται από 
το πολυμέτωπο του αγώνα που καλείται να διεξάγει, την πολυπλοκότητα 
των καθηκόντων που καλείται να ασκήσει, του πολυτάλαντου της προσω-
πικότητας που πρέπει να διαθέτει (Personal Qualities), και του πολυσχι-
δούς των επαγγελματικών δεξιοτήτων (Professional Skills) που πρέπει να 
εφαρμόσει. 

Ο manager-Οικονομικός Διευθυντής εξετάζεται σαν φορέας αξιών ως 
προσωπικότητας, αλλά και σαν φορέας επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
λειτουργικών αρμοδιοτήτων που ασκεί στα πλαίσια λειτουργίας της εται-
ρείας, και με τον τρόπο που εντάσσεται και συλλειτουργεί σαν διευθυντι-
κό στέλεχος στο οργανωτικό σύστημα της επιχείρησης. 

Αλλά, ας εξετάσουμε τα χαρακτηριστηκά του οικονομικού διευθυντή 
ως ηγέτου, αφού είναι εξ’ ορισμού ηγέτης.
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Η προσωπικότης του σημερινού ηγέτη
Προεξάρχον στοιχείο της δραστηριότητας του ηγέτη είναι η διοίκηση αν-
θρώπων (όχι η διεύθυνση πραγμάτων). Ο ηγέτης (leader) κατευθύνει, κι-
νητοποιεί, εμπνέει, δραστηριοποιεί, ελέγχει ανθρώπινο δυναμικό. Ασκεί 
το γνωστό τρίπτυχο του management, ενεργοποίηση (activation), παρακί-
νηση (motivation) και επικοινωνία (communication).

Ο ηγέτης επιδρά επί της συμπεριφοράς των ατόμων της ομάδας του 
προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητός τους. Η 
σύγχρονος και ολοκληρωμένη αντίληψη της ηγεσίας (leadership) αποβλέ-
πει σο δυναμικό στοιχείο τοης αποδοτικότητας των υφισταμένων, δηλ. την 
ανάπτυξη, την ποιοτική βελτίωση των ατόμων και την εναρμόνισή τους με 
την ανάπτυξη και τις ανάγκες της σύχγρονης επιχείρησης.

Η ανάπτυξη των ατόμων, η δυναμική θεώρηση της ηγεσίας, που στο-
χεύει προς την κατεύθυνση της αριστοποιήσεως της επαγγελματικής τους 
προσωπικότητας και της μεγιστοποιήσεως της αποδοτικότητός τους, απο-
τελεί την πεμπτουσία του σύγχρονου management.

 Η ηγεσία λοιπόν είναι μια διαδικασία δυναμικής άσκησης εξουσίας 
που εκφράζεται με την επίδραση που ασκεί ο ηγέτης στα μέλη της ομάδας 
του, προς την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων.

Ο ηγέτης λοιπόν είναι φορέας συγκεκριμένων αξιών-ιδιοτήτων ως 
προσωπικότης, και φορέας ορισμένων χαρακτηριστικών-δεξιοτήτων ως 
επαγγελματική οντότης. Δεν θα αρκούσαν εκαντοτάδες σελίδων για την 
ανάπτυξη των χαρακτηριστικών αυτών. Επιγραμματικά θα αναφερθούν οι 
σπουδεότεροι εξ’ αυτών για την κάθε περίπτωση.

α) Ο ηγέτης - προσωπικότης
Η ηγέτης οδηγεί, εμπνέει, παρακινεί την ομάδα και διαμορφώνει την προ-
σωπικότητα της επιχείρησης. Λειτουργεί σαν αυτόφωτος αστέρας, και η 
ακτινοβολία του αντανακλάται στην επίδοση και τη συμπεριφορά των 
ατόμων που διοικεί. Γι’ αυτό διακρίνεται για το πνεύμα θυσίας, τον αλ-
τρουισμό και τη γενναιότητά του. Το θάρρος να αναλαμβάνει ευθύνες και 
να επωμίζεται το κόστος της τυχόν αποτυχίας.

Διακρίνεται για την αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοπειθαρχία, 
και έχει το θάρρος της γνώμης του.

Έχει θετική αντίληψη για τη ζωή εξωτερικεύει τις πεποιθήσεις του.
Στοχεύει στην ουσία των προβλημάτων και δεν αναλώνεται σε λεπτο-

μέρειες.
Η τιμιότης είναι βασικό στοιχείο της προσωπικότητός του και οδηγός 

της ζωής του.
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Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με τον εαυτό του, είναι ικανός να εξε-
λίσσεται πάντα γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει όριο στις επιτεύξεις.

Είναι φιλόδοξος, εργατικός και διακρίνεται από το πνεύμα αγωνιστη-
κότητος.

Διακρίνεται για την αγχίνοια, την προσαρμοστηκότητα και τον ρεαλι-
σμό του.

Έχει συναισθηματική σταθερότητα, είναι θετικός, γενναίος και δίκαιος.
Διαθέτει τον λεγόμενο «μαγνητισμό» που συντίθεται από την κοινωνι-

κότητα, το πνεύμα θυσίας και την ισχυρή θέληση.

β) Ο ηγέτης - επαγγελματίας
Βασικό στοιχείο του ηγέτη ως επαγγελματικής οντότητος είναι ότι πιστεύ-
ει ότι έχει ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα αποτελέσματα της 
επιχείρησης. Είναι φορέας επιχειρηματικής σκέψης, είναι είναι οραματι-
στής του μέλλοντος της επιχείρησης, δημιουργός του αποτελέσματος και 
εγγυητής της μακρόχρονης επιτυχίας της. Γι’ αυτό μοχθεί για την εμπέδω-
ση της φιλοσοφίας, των αντικειμενικών στόχων και της προσωπικότητας 
της εταιρείας στη συνείδηση των ατόμων. Τεκμηριώνει, επεξηγεί αναλύει 
το έργο και τους στόχους της εταιρείας και καθοδηγεί το προσωπικό για 
την επίτευξη τους. Διευθύνει βάσει της αρχής της ευθύνης (Management 
by delegation). Αξιολογεί τις επιτεύξεις βάσει αντικειμενικών στόχων 
(Management by objectives). 

Εξισορροπεί την εξουσία με την ευθύνη και συνδυάζει άριστα στην 
ανθρώπινη οντότητα με την επαγγελματική δεξιότητα.

Είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του εξωτερικού (πολιτικού-
κοινωνικού κ.λπ.) και τα αξιοποιεί προς όφελος της επιχείρησης.

Έχει την ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις, να κατευθύνει τα προ-
βλήματα και όχι να τα ακολουθεί.

Είναι σαφής, περιεκτικός και απλός στις κατευθύνσεις τους. Δίνει κα-
τευθύνσεις και όχι οδηγίες, δεν κάνει το λάθος να σκέπτεται για λογαρια-
σμό των υφισταμένων του.

Είναι καλός δάσκαλος αλλά και μαθητής (εκπαιδεύει-εκπαιδεύεται).

Ο στόχος μέσα στην επιχείρηση
Η τρίτη διάσταση της δραστηριότητας – αποστολής του Οικονομικού Δι-
ευθυντού, είναι αυτή της λειτουργικής εντάξεως του μέσα στο οργανωτικό 
σύστημα της επιχέιρησης.

Ευρίσκεται στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας μαζί με τον διευθυντή 
παραγωγής, πωλήσεων, marketing, εφοδιασμού κλπ.
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Ας περιγράψουμε συνοπτικά τα σημεία εκείνα τα οποία αποτελούν 
τις βασικές λειτουργίες της οικονομικής διεύθυνσης. Επιγραμματικά θα 
μπορούσε να λεχθεί ότι βασικός αντικειμενικός στόχος της οικονομικής 
διεύθυνσης είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία 
της επιχείρησης και ο έλεγχος της χρησιμοποιήσεως αποδοτικότητάς τους 
μέσω σχεδιασμού προγράμματος δράσης. Διευρύνοντας την περιγραφή 
του φάσματος των δραστηριοτήτων λειτουργιών της οικονομικής διεύθυν-
σης θα προσθέσουμε ότι οι λειτουργίες της είναι:
• Η καθιέρωση, συντονισμός και υποστήριξη (με τη διοίκηση) ενός ολο-

κληρωμένου συστήματος λειτουργίας της επιχειρήσεως, που να καλύ-
πτει το maximum της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων.

• Η καθιέρωση και υποστήριξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρη-
σης μέσω του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

• Η αξιολόγηση, ερμηνεία των επιρροών του εξωτερικού περιβάλλοντος 
στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης.

• Η προστασία των περιουσιουσιακών στοιχείων μέσω του εσωτερικού 
ελέγχου, ασφαλίσεως κλπ.

• Η αναφορά (REPORTING) των οικονομικών καταστάσεων-αποτελε-
σμάτων της επιχείρησης στους ενδιαφερόμενους φορείς (μετόχους, Δη-
μόσιο κλπ.).
Από μία διαφορετική οπτική γωνία θα μπορούσε να λεχθεί ότι αντικει-

μενικοί στόχοι της οικονομικής διεύθυνσης είναι:
• Η ανάπτυξη και ο έλεγχος του οικονομικού σχεδιασμού.
• Η αξιολόγηση-πρόκριση επενδυτικών στόχων και αποφάσεων.
• Η μέσω της ανάπτυξης καθιέρωσης συστήματος πληροφορικής (MIS) 

παροχή πληροφοριών στα διευθυντικά στελέχη.
• Η ανάπτυξη και ο έλεγχος των οικονομικών-λογιστικών διαδικασιών 

της εταιρείας. 

Εν κατακλείδι:
Η οικονομική διεύθυνση, 

• Εφαρμόζοντας τις αρχές στη οικονομικής επιστήμης (Business Admin-
istration),

• Αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους,
• Αξιλογώντας τα μυνήματα έξω και μέσα στην επιχείρηση,

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος μέσα από τη διαδικα-
σία σχεδιασμού και ελέγχου (planning and control).

Οι ρυθμοί και η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρίνια είναι 
ιλιγγιώδεις.
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Ότι πέτυχε ο άνθρωπος τα τελευταί 30 χρόνια στον τομέα της τεχνολο-
γίας δεν τα πέτυχε στους 30 αιώνες της ιστορίας του!

Οι ρυθμοί και οι μεταβολές αυτές ευρίσκουν την απόλυτη έκφραση 
τους στη λειτουργία της αγοράς όπου οι εξωφρενικοί κύκλοι ζωής προιό-
ντων και επιχειρήσεων αποτελούν θέμα καθημερινής ρουτίνας, αποτέλε-
σμα ενός έντονου και ανελέητου ανταγωνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 
πολεμικά συγράμματα ανεσύρθηκαν από τα πολεμικά επιτελεία και ετέ-
θηκαν στην υπηρεσία του σύγχρονου marketing.

Η επιβίωση της σύγχρονης επιχείρησης περνάει από τα χαρακώματα 
ενός ακήρυχτου και ατελείωτου πολέμου, που η επιτυχής έκβαση του εκ-
φράζεται από τις νίκες στις καθημερινές μάχες. Ολα αυτά φορτώνουν το 
σύγχρονο manager με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγωνιστή, που πρέπει 
να είναι εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγωνιστικότητα, αλ-
τρουισμό και πνεύμα αυτοθυσίας. 

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί 
στόχοι της επιχείρησης και η καταξίωση του ρόλου του Οικονομικού Δι-
ευθυντή.

Εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, 12 Ιουνίου1992 
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Όπως είναι γνωστό, ένα από τα βασικά καθήκοντα του CFO είναι η δια-
σφάλιση της κερδοφορίας της επιχείρησης κατά συνέπεια της βιωσιμότη-
τας της. Ο ρόλος αυτός σε περιόδους οικονομικής κρίσης, αναδεικνύεται 
ως τον πλέον σημαντικότερος στα καθημερινά του καθήκοντα.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η αγορά χαρακτηρίζεται από τη μεί-
ωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, τη μείωση της ρευστότητας 
και τα προβλήματα φερεγγυότητας των συναλλασσομένων επιχειρήσεων.

Όλα αυτά, μετατοπίζουν το κέντρο βέρους του ρόλου του Οικον. Διευ-
θυντή προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της ρευστότητας της επιχεί-
ρησης, πράγμα που συνεπάγεται και την ανάδειξή του ως διαπραγματευτή 
τόσο με τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και με τους συναλλασσόμενους με 
την επιχείρηση.

Α. Η διασφάλιση της ρευστότητας.
Η διασφάλιση της ρευστότητας σημαίνει:

1. Τη ριζική επανεξέταση της διαχείρισης της ρευστότητας επί μη-
δενικής βάσεως. Να ξεχάσει δηλαδή, ό,τι μέχρι πρότινος είχε παγιωθεί 
ως δόκιμη πρακτική. Η κατάσταση στο πλείστον των επιχειρήσεων οδηγεί 
αναγκαστικά σε υιοθέτηση του δόγματος πουλάμε και αγοράζουμε με-
τρητοίς.

 2. Η εξισορρόπηση του συστήματος πληρωμών με τις εισπράξεις. 
Αυτό σημαίνει την οργάνωση των εκταμιεύσεων ανάλογα με την πίστω-
ση που έχουμε εξασφαλίσει. Ο χρυσός κανόνας είναι μία αντιστάθμιση 
της πίστωσης προς τους πελάτες με αυτή που εξασφαλίζουμε από τους 
προμηθευτές μας. Η υποδομή των επιχειρήσεων πρέπει να υποστηρίζεται 
από τους αναγκαίους αυτοματισμούς ελέγχου και παρακολούθησης των 
εισπράξεων από πελάτες με τα γνωστά συστήματα, στο πλαίσιο των ERP 
[aging analysis, dunning letters]. 
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3. Εξορθολογισμός του κόστους. Σε μία περίοδο οικονομικής δυ-
σπραγίας, τέτοιες τομές αποτελούν όρο εκ των ών ουκ άνευ για τον εξορ-
θολογισμό του κόστους και την ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας, της 
αξιοπιστίας των δεδομένων και της αποτελεσματικότητας. Αλλά και αυτό 
θα μπορούσε και πάλι να αποδειχθεί ανεπαρκές και ατελέσφορο, αν δεν 
συνοδεύεται από ένα ικανοποιητικό σύστημα ελέγχου της φερεγγυότητας 
του πελατολογίου [Credit Control]. 

4. Προσοχή στις Επισφαλείς απαιτήσεις. Σε περιόδους κρίσης χρει-
άζεται αυξημένη προσοχή στον κίνδυνο από επισφαλείς απαιτήσεις. Η 
κρίση που πλήττει την αγορά προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και 
σε κάμποσες περιπτώσεις έχει ως συνέπεια αυτό που λέμε domino effect. 

5. Η μείωση του Μικτού Κέρδους. Ο κίνδυνος από τη συνεχόμενη 
συρρίκνωση του συντελεστή μικτού κέρδους συνεπεία του ανταγωνισμού 
και της σταθερά μειούμενης ζήτησης, μετατοπίζει αποφασιστικά το νεκρό 
σημείο σε βαθμό που μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή τελικά αποτελέσμα-
τα. Ένα ζημιογόνο αποτέλεσμα πολλαπλασιάζει δραματικά την όξυνση 
του προβλήματος ρευστότητας καθώς ως άμεσο αποτέλεσμα εκδηλώνε-
ται η συρρίκνωση των εισροών σε διαθέσιμα, αλλά από την άλλη πλευρά 
έπεται η επιδείνωση της σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα, όπου μία χιο-
νοστιβάδα, κόκκινων δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθιστούν 
καχύποπτα τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Η διαχείριση των αποθεμάτων. Τεράστια σημασία αποκτά για με-
ταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις η διαχείριση των αποθεμάτων. 
Εδώ δεσμεύονται ή αποδεσμεύονται πολύ σημαντικοί πόροι σε μία πλει-
άδα επιχειρήσεων. Δοκιμασμένα συστήματα πληροφορικής έρχονται εδώ 
να μας συνδράμουν. Να χτυπήσουν καμπανάκι που έχουμε πρόβλημα και 
να το αντιμετωπίσουμε εγκαίρως. Είναι ένα κεφάλαιο που μπορεί ανάλογα 
με την επιτυχή ή μη διαχείρισή του, να σώσει ή να καταστρέψει την επι-
χείρηση. Μιλάμε δηλαδή για αυτό που επεκράτησε να λέγεται ταχύτητα 
περιστροφής των αποθεμάτων.

7. Ενισχύουμε τα ίδια κεφάλαια. Προβαίνουμε σε θαρραλέες αποε-
πενδύσεις σε πάγια στοιχεία, στην έκταση που αυτά δεν αποδιοργανώνουν 
την επιχείρηση και αν ακόμη και αυτά τα μέτρα δεν φανούν αρκετά, κα-
ταφεύγουμε και στους μετόχους ζητώντας τους να δείξουν «πατριωτισμό» 
υπέρ της επιχείρησης με εύλογη και αναγκαία αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου.

8. Εξαγορές και συγχωνεύσεις. Θεωρώντας ότι ο υπέρτατος στόχος 
της επιχείρησης είναι η επιβίωσή της, δεν παραλείπουμε να υποστηρίξου-
με και την ανάγκη εξαγορών και συγχωνεύσεων, ιδίως στις περιπτώσεις 
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που το μειονέκτημα της μία πλευράς, συνιστά πλεονέκτημα για την άλλη. 
Το πιο σίγουρο είναι ότι θα εξασφαλισθούν οφέλη κλίμακας στα σταθερά 
έξοδα.

Β. Ο ρόλος του ως διαπραγματευτής
Ορισμός: Ο κάθε άνθρωπος στις καθημερινές του σχέσεις, συνεχώς, 

συνειδητά ή ασυνείδητα διαπραγματεύεται. Ανέκαθεν ο ρόλος του Οικο-
νομικού Διευθυντού απαιτούσε αυξημένες ικανότητες διαπραγμάτευσης. 
Από το 2008, χρόνος που ξεκίνησε η κάθοδος του χρήματος, οι δεξιότητες 
αυτές ήρθαν στο προσκήνιο για τους εξής λόγους: α) η συζήτηση για το 
μέλλον ή καλύτερα για τα μέλλοντα γίνεται πάντοτε στο χώρο της αβεβαι-
ότητας όπου τα πάντα είναι ασταθή και απρόβλεπτα και β) η ανθρώπινη 
συμπεριφορά όσο κι αν είναι μεθοδευμένη και υπολογισμένη έχει άγνω-
στες και αψυχολόγητες πλευρές που οδηγούν πολλές φορές σε συμπερι-
φορές που δεν εξηγούνται από τις τρέχουσες λογικές. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες ο καλύτερα προετοιμασμένος και πληροφορημένος κερδίζει. 

Οι στόχοι: Πριν από κάθε διαπραγμάτευση πρέπει να καθορίσει τους 
στόχους του. Οι ενέργειές του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
πρέπει να καθορίζονται από τους στόχους. Αν δεν έχει καθορισμένους 
στόχους τότε πολύ πιθανόν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να 
εκνευρισθεί, να γίνει επιθετικός, να απευθύνεται σε λάθος στελέχη της άλ-
λης πλευράς. Στις διαπραγματεύσεις πρέπει να επιδιώκεται η οικοδόμηση 
σχέσεων win-win. Κάθε τι που ενεργεί θα πρέπει να τον φέρνει πιο κοντά 
στο στόχο. 

Οι άνθρωποι: Βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής επικοινωνίας 
είναι η βιωμένη αντίληψη ότι δεν μπορείς να πείσεις κανέναν αν δεν κα-
τανοείς επαρκώς τις πεποιθήσεις του, τις γενικότερες αντιλήψεις του, τις 
ευαισθησίες του, γενικότερα τη «φιλοσοφία του», ειδικότερα δε το υπό 
ποίους όρους δεσμεύεται και πόσο αξιόπιστος είναι. Αυτές οι πληροφο-
ρίες είναι σημαντικές για να εντοπίζεται το σημείο εκκίνησης. Πρέπει να 
«μεταθέσει» τον εαυτό του στην πλευρά του συναλλασσόμενου (πελάτη, 
προμηθευτή, τραπεζίτη, δημόσιο υπάλληλο). Μόνη η ισχύς της θέσεώς 
του δεν εγγυάται τη θετική έκβαση της διαπραγμάτευσης γιατί δεν δύνα-
ται μόνη της να εκμαιεύσει την επιθυμητή συμπεριφορά του αντίθετου 
μέρους. 

Το συναίσθημα: Οι άνθρωποι είναι ενίοτε ανορθολογικοί διότι είναι 
πάντοτε συναισθηματικοί. Το συναίσθημα εμποδίζει την κατανόηση και 
συνεπώς τη συμφωνία επί λογικής βάσεως: Αυτό σημαίνει ότι το ορθο-
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λογικό επιχείρημα καθίσταται απρόσφορο όταν προσκρούει στο συναί-
σθημα. Στόχος είναι να συνταιριάξει το συναίσθημα με τη λογική του 
δύσκολου (συναισθηματικού) συνομιλητή. Στο πλαίσιο αυτό η συγγνώμη 
δυνατό να παρίσταται αναγκαία προκειμένου να δοθούν διέξοδοι στη δι-
απραγμάτευση. 

Προσαρμογή: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και απαιτεί το δικό 
της χειρισμό: Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Αφου ληφθούν υπ’ όψιν 
όλα τα ανωτέρω ο αποτελεσματικός διαπραγματευτής προσαρμόζει τις 
τακτικές του απέναντι στους πραγματικούς ανθρώπους με τους οποίους 
διαλέγεται τη συγκεκριμένη στιγμή. 

Η τακτική: Οι πολλές ερωτήσεις «πολώνουν» το συνομιλητή, ανα-
δεικνύουν τις διαφορές και έτσι υπονομεύουν τη διαπραγμάτευση. Η δι-
απραγμάτευση απαιτεί εκ μέρους του ικανού διαπραγματευτή παιδαγωγι-
κές ικανότητες: Πρέπει να υποβάλει και όχι να επιβάλει ιδέες έτσι ώστε η 
τελική συναίνεση να μοιάζει με το αποτέλεσμα μια φυσικής διαδικασίας. 

 Αξιολόγηση: Να σταθμίζει την αξία και τη βαρύτητα των στοιχείων 
της διαπραγμάτευσης λαμβάνοντας κατ’ εξοχήν υπ’ όψιν τις προσδοκίες 
του συναλλασσομένου μ’ αυτόν. Αλλού η βαρύτητα δίνεται σε οικονο-
μικούς δείκτες, αλλού σε πάγια στοιχεία, αλλού σε καινοτόμες ιδέες και 
αλλού σε απλές προσδοκίες. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω ο ικανός 
διαπραγματευτής δύναται να χαρτογραφήσει επιτυχώς τις ευκαιρίες που 
διανοίγονται για τα συναλλασσόμενα μέρη. 

Οι κανόνες: Η ισχύουσα από την εποχή του Ρωμαϊκού Δικαίου αρχή 
της Bona fides (καλής πίστεως) πρέπει να είναι ο κύριος οδηγός συμπερι-
φοράς του ικανού διαπραγματευτή. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
το διαπραγματευτικό κεφάλαιο που σχηματίζει η ευθεία άμεση έντιμη και 
ειλικρινής συμπεριφορά. Οτιδήποτε άλλο, αντίθετο προς αυτήν, έχει μα-
κροχρόνιες αρνητικές συνέπειες για τον διαπραγματευτή, καθώς εξανεμί-
ζει τη διαπραγματευτική του αξιοπιστία. 

Χτίζοντας εποικοδομητικές σχέσεις: Η αίσθηση του χρόνου (timing) 
είναι βασικό στοιχείο της επικοινωνίας. Υπάρχει πάντοτε ένας χρόνος κα-
τάλληλος για πρωτοβουλίες και κάποιος άλλος κατάλληλος για αναστολή 
ή διάλλειμα των διαπραγματεύσεων. Ο ικανός διαπραγματευτής ζυγίζει 
διαρκώς δεδομένα, προσδοκίες, διαθέσεις έτσι ώστε να επιλέξει το κατάλ-
ληλο τρόπο αντίδρασης στη κατάλληλη στιγμή. Ανιχνεύει το τοπίο της δι-
απραγμάτευσης για να εντοπίσει το πρόβλημα που υφίσταται κάθε φορά: 
Ασαφή σημεία, έλλειψη πληροφόρησης, κακή επικοινωνία ; Ο διαπραγμα-
τευτής είναι σε διαρκή ετοιμότητα για να αποσαφηνίσει, να πληροφορήσει 
και να πληροφορηθεί, τελικά δε να επικοινωνήσει.  
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Αγκαλιάστε τις διαφωνίες: Ουσιώδες στοιχείο της διαπραγμάτευσης 
είναι ο εντοπισμός των διαφωνιών γιατί εκεί αποβλέπει η διαπραγμάτευση: 
Να γεφυρώσει τις διαφωνίες. Ο διαπραγματευτής επομένως επικεντρώνε-
ται στα σημεία τριβής και καταστρώνει εξ αρχής σχέδιο υπέρβασής τους, 
το οποίο βεβαίως βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να το αναμορφώ-
νει κάθε φορά σύμφωνα με τα δεδομένα της διαπραγμάτευσης. 

Το χάσμα της αντίληψης: Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που αντιμετω-
πίζουν τις αντιλήψεις των άλλων ανθρώπων ως εκ των προτέρων εσφαλ-
μένες, φθάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίζουν τους φορείς τους ακόμη 
και ανισόρροπους. Αλλά αυτό δεν είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Το σο-
βαρότερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι οι βαθειές πεποιθήσεις μας δεν 
γίνονται καν αντιληπτές από τους άλλους και η φύση του προβλήματος 
υποδεικνύει και την αντιμετώπισή του : απαιτείται ενίοτε να κρατάμε αό-
ρατες τις εμμονές μας προκειμένου να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά 
με κάποιο φορέα διαφορετικών αντιλήψεων από εμάς.

Οι έμπειροι δικηγόροι που διαπραγματεύονται πολύπλοκες συμβάσεις 
ξέρουν ακριβώς ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς ορισμούς 
των όρων που θα χρησιμοποιηθούν σ’ αυτήν. Συνειδητοποιούν ότι ακόμη 
και μια απλή λέξη θα υπόκειται σε διάφορες ερμηνείες. Εάν τα διάφορα 
μέρη που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση έχουν μια διαφορετική αντί-
ληψη των ειδικών όρων, η όλη διαδικασία της συμφωνίας θα είναι σε κίν-
δυνο, διότι δεν υπάρχει συνάντηση των αντιλήψεων.
Συνοψίζοντας, ιδού οι Βασικές έννοιες της αποτελεσματικής επικοινωνίας:
1. Επικοινωνείτε συνεχώς.
2. Μάθετε να θέτετε ερωτήματα και να ακούτε.
3. Δώστε σημασία: μην κατηγορείτε κανένα.
4. Συνηθίστε να ανακεφαλαιώνετε τις πληροφορίες. 
5. Κάνετε αλλαγή ρόλων.
6. Μην είστε εμπαθείς.
7. Μείνετε σταθεροί στις απόψεις σας χωρίς να γκρεμίζετε τις σχέσεις 

σας.
8. Διαρθρώστε τους στόχους σας.
9. Αναζητήσατε σήματα.
10. Συζητείστε τις διαφορές σας.
11. Αναζητήσατε ενδείξεις για το πώς δεσμεύεται ο συνομιλητής σας. 
12. Συμβουλευθείτε προτού λάβετε αποφάσεις.
13. Επικεντρωθείτε σε ότι μπορείτε να ελέγξετε.
14. Απαγορεύεται να λογομαχείτε για το ποιος είναι σωστός ή λάθος. 
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Τα παραπάνω συγκροτούν βασικές αρχές και αντιλήψεις για μια επιτυ-
χημένη διαπραγμάτευση, όπως αυτές έχουν προέλθει από θεωρητική επε-
ξεργασία και αποθησαυρισμένη εμπειρία δεκαετιών. Ο εκάστοτε διαπραγ-
ματευόμενος οφείλει, έχοντας υπ’ όψιν του τις αρχές αυτές, να καταθέσει 
τη δική του πρόταση που θα δώσει λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα 
που τίθενται μπροστά του. Εν κατακλείδι, είναι η αφοσίωση στο τελικό 
σκοπό της διαπραγμάτευσης, η επίτευξη συμφωνίας, που θα εφοδιάσει τον 
διαπραγματευτή με τις δυνάμεις που θα εξασφαλίσουν την ευόδωση της 
αποστολής του. 

Πόσο μάλλον σε μια εποχή σαν τη σημερινή, της καταιγιστικής κρί-
σεως, που υπονομεύει όχι μόνο τη διάθεση αλλά και την αντικειμενική 
δυνατότητα ατόμων και ομάδων να συνεννοηθούν και να συνεργασθούν 
αποτελεσματικά.

Εξειδικεύοντας
Διαπραγματεύσεις με Πελάτες:
Στόχοι: α) Βελτίωση της ρευστότητας, β) Μείωση της επισφάλειας.
Πριν τη διαπραγμάτευση:

1. Πριν αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση βελτιώνουμε την επικοινωνία 
και συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικές με τη θέση της εταιρεί-
ας του.

2. Μπαίνουμε στη θέση του και εξετάζουμε τι θα ζητούσαμε εμείς από 
τον προμηθευτή μας.

3. Προσδιορίζουμε το στόχο μας (βελτίωση της περιόδου πληρωμής, 
λήψη εγγυήσεων, αλλαγή στο τρόπο εφοδιασμού του πελάτη κ.λπ.).

4. Διαμορφώνουμε τεκμηριωμένη πρόταση εστιάζοντας σε σημεία 
win – win. 

5. Έχουμε έτοιμο σχέδιο Β.
Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης:

1. Διεξάγουμε τη συζήτηση σε ήρεμο και φιλικό τόνο (δεν ειρωνευό-
μαστε και δεν γινόμαστε εμπαθείς).

2. Μένουμε σταθεροί στις απόψεις μας αλλά αν χρειασθεί διορθώνου-
με το στόχο μας.

3. Αναζητούμε και διερευνούμε τα σήματα της άλλης πλευράς.
4. Δεν λογομαχούμε για το ποιος είναι σωστός ή λάθος.

Οριστικοποιώντας τη συμφωνία:
1. Αποτυπώνουμε τη συμφωνία.
1. Εξασφαλίζουμε το πώς δεσμεύεται ο πελάτης. 
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Διαπραγματεύσεις με Προμηθευτές:
Στόχοι: α) Μείωση κόστους, β) Βελτίωση τρόπου πληρωμής.
Πριν τη διαπραγμάτευση:

1. Πριν αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση βελτιώνουμε την επικοινωνία 
και συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικές με τη θέση της εταιρεί-
ας του.

2. Μπαίνουμε στη θέση του και εξετάζουμε τι θα ζητούσαμε εμείς από 
τον προμηθευτή μας.

3. Προσδιορίζουμε το στόχο μας (μείωση τιμών, μείωση εγγυήσεων, 
αλλαγή στο τρόπο παραγγελιών κ.λπ.).

4. Διαμορφώνουμε τεκμηριωμένη πρόταση εστιάζοντας σε σημεία 
win – win. 

5. Έχουμε έτοιμο σχέδιο Β.
Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης:

1. Διεξάγουμε τη συζήτηση σε ήρεμο και φιλικό τόνο (δεν ειρωνευό-
μαστε και δεν γινόμαστε εμπαθείς).

2. Μένουμε σταθεροί στις απόψεις μας αλλά αν χρειασθεί διορθώνου-
με το στόχο μας.

3. Αναζητούμε και διερευνούμε τα σήματα της άλλης πλευράς.
4. Δεν λογομαχούμε για το ποιος είναι σωστός ή λάθος.

Οριστικοποιώντας τη συμφωνία:
1. Αποτυπώνουμε τη συμφωνία.
2. Εξασφαλίζουμε το πώς δεσμευόμαστε. 

Διαπραγματεύσεις με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:
Στόχοι: α) Αναχρηματοδότηση υπαρχόντων μακροπροθέσμων δανεί-
ων, β) εξασφαλίσει κεφαλαίου κίνησης.
Πριν τη διαπραγμάτευση:

1. Αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας.
2. Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου που να απαντά στα αρνητικά 

σημεία της θέσης της εταιρείας, με διάφορα σενάρια ως προς την 
εξέλιξη των μεγεθών.

3. Επιλογή του ρεαλιστικού σεναρίου.
4. Εξέταση ρου βαθμού επηρεασμού του από το μακροοικονομικό πε-

ριβάλλον (ιδίως στις ημέρες που ζούμε).
5. Διαμόρφωση του αιτήματος.

Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης:
1. Διεξάγουμε τη συζήτηση σε ήρεμο και φιλικό τόνο (δεν ειρωνευό-

μαστε και δεν γινόμαστε εμπαθείς).
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2. Μένουμε σταθεροί στις απόψεις μας αλλά αν χρειασθεί διορθώνου-
με το στόχο μας.

3. Αναζητούμε και διερευνούμε τα σήματα της άλλης πλευράς.
4. Ακούμε την πρόταση της άλλης πλευράς προσεκτικά και απαντάμε 

με το επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο έχουμε ενσωματώσει τις πα-
ραδοχές τους.

5. Εστιάζουμε σε σημεία win – win.
Οριστικοποιώντας τη συμφωνία:

1. Αποτυπώνουμε τη συμφωνία.
2. Εξασφαλίζουμε το πώς δεσμευόμαστε. 
3. Διενεργούμε έλεγχο ως προς τη βιωσιμότητα των παραδοχών και 

ελέγχουμε τις επιπτώσεις της συμφωνίας σε καταστροφικά επίπεδα 
του επιχειρηματικού σχεδίου.

Διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση & τους Μετόχους. 
Στόχοι: α) καθορισμός του μεγέθους της εταιρείας, β) εφαρμογή διαδι-
κασιών που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

1. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.
2. Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων.
3. Αποτύπωση επιχειρηματικού σχεδίου.
4. Δέσμευση της Διοίκησης και των μετόχων για τη στήριξη του επι-

χειρηματικού σχεδίου.
5. Δημιουργία σχεδίου διαφυγής.

 
Ομιλία στο Οικονομικό Συνέδριο της Κύπρου, 

13 Νοεμβρίου 2013
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1. Ποια τα εναύσματα για την ίδρυση του Συνδέσμου Οικονομικών Διευ-
θυντών και ποια τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του;

– Κυρία Γκίνη, είναι γνωστό ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη διεθνή αγο-
ρά, οι οποίες μεταβάλλονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και εκφράζονται με 
την εξέλιξη της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της 
εισόδου στο παιχνίδι του ανταγωνισμού των αναπτυσσόμενων οικονομιών 
κλπ., συνετέλεσαν ώστε η δραστηριότητα της Ελληνικής επιχείρησης, να 
μεταφερθεί πλέον, στο παγκόσμιο γήπεδο της διεθνούς αγοράς με αντιπά-
λους τους οικονομικούς κολοσσούς της υδρογείου.

Εξ΄ άλλου, τα μεγάλα προβλήματα που ενδημούν στην Ελληνική πραγ-
ματικότητα, έχουν ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον δείκτη δυσκολίας 
στη λειτουργία της Ελληνικής Επιχείρησης.

Αυτά έχουν ως συνέπεια ώστε οι παράμετροι που προσδιορίζουν την 
επιχειρηματική απόφαση, να είναι τόσο σύνθετοι και δυσεπίλυτοι, όσο 
σύνθετο και πολύπλοκο είναι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από τον έντονο και ανελέητο ανταγωνισμό.

Οι συνθήκες αυτές, άλλαξαν τον ρόλο της Οικ. Διοίκησης στη σημερι-
νή επιχείρηση. Ο ρόλος της Οικονομικής Διοίκησης είναι πλέον στρα-
τηγικός. Η οικονομική παράμετρος αποτελεί πλέον την πεμπτουσία κάθε 
επιχειρηματικής απόφασης. Κατά συνέπεια ο Οικονομικός Διευθυντής 
λειτουργεί δίπλα στη Γενική Διεύθυνση, συλλειτουργεί, συναποφασί-
ζει με αυτόν, είναι ο εγγυητής του αποτελέσματος της Επιχείρησης, 
είναι αυτός που φέρει την ευθύνη της διασφάλισης της βιωσιμότητάς 
της και της προοπτικής της στο μέλλον.

Η διαφοροποίηση, λοιπόν του ρόλου της Οικονομικής Διοίκησης και 
συνακόλουθα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα, μας οδήγησαν στη 
σκέψη της συλλογικής δράσης των Οικονομικών Διευθυντών, πιστεύοντας 
ότι μέσα από τη διαδικασία της συλλογικής αντιμετώπισης των προβλη-
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μάτων μας θα βρίσκαμε ευκολότερα τις λύσεις τους, αφού αυτές θα απο-
τελούσαν τη συνισταμένη της συλλογικής επεξεργασίας και προβληματι-
σμού από τη μεγάλη δεξαμενή της σκέψης των Οικονομικών Διευθυντών.

Έτσι προχωρήσαμε στην ίδρυση του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομι-
κών Διευθυντών (ΣΕΟΔι), ο οποίος αποτελείται από τους Οικονομικούς 
Διευθυντές των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτών που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, στα δέκα περίπου 
έτη της λειτουργίας του, έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα κυρίως 
στον τομέα της ενημέρωσης των μελών του μέσω της τη διοργάνωσης συ-
νεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ. Επίσης με αποτελεσματικές παρεμ-
βάσεις του στη δημόσια διοίκηση, τη συνεργασία με τα επιμελητήρια της 
χώρας,., έχει επιφέρει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στη φορολογική 
μας νομοθεσία, όπως η κατάργηση θεώρησης των βιβλίων του ΚΒΣ, την 
κατάργηση της αναλυτικής λογιστικής, την κατάργηση του χαρτοσήμου, 
κλπ. 

2. Ποιες είναι οι βασικότερες ενέργειες του Συνδέσμου αυτήν τη στιγμή 
και ποια τα μελλοντικά σας σχέδια;

– Κυρία Γκίνη, οι δραστηριότητες του Συνδέσμου αυτή την εποχή έχουν 
επικεντρωθεί στην προσπάθεια του στην ενημέρωση των μελών του για 
την αντιμετώπιση της βαριάς οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας. 
Για το σκοπό αυτό έχει πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων με αντικεί-
μενο την ενημέρωση των Οικονομικών Διευθυντών επί των προβλημάτων 
και την αντιμετώπισή τους στην περίοδο της κρίσης σε διάφορες εκδηλώ-
σεις μας, με σημαντικούς ομιλητές, όπως οι διατελέσαντες οι υπουργοί οι-
κονομίας και οικονομικών κ.κ. Παπαντωνίου και Μάνος, καθώς και άλλοι 
τεχνοκράτες της αγοράς καθώς και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι.

Στις 11 Μαΐου πραγματοποιούμε (πραγματοποιήθηκε) επίσης εκδήλω-
ση στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» με θέμα «Η εξασφάλιση της ρευ-
στότητας σε συνθήκες κρίσης». Ομιλητές είναι (υπήρξαν) διακεκριμένα 
μέλη του Συνδέσμου, καθώς και καταξιωμένοι μάνατζερ του τραπεζικού, 
ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου.

Έχουμε ήδη αναπτύξει την ιστοσελίδα μας (www.seodi.gr), η οποία 
αποτελεί το βήμα της ενημέρωσης, αλλά και της επικοινωνίας μεταξύ των 
μελών μας. Έχουμε επίσης αρχίσει τον σχεδιασμό τραπέζης πληροφοριών 
μέσω της ιστοσελίδας μας με βιογραφικά συναδέλφων για την προστασία 
απασχόλησης στον κλάδο μας.
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Μελλοντικά μας σχέδια είναι καταρχάς η αύξηση των μελών μας, ώστε 
ο Σύνδεσμος με μια ισχυρή μαζικότητα, να δυναμώσει η φωνή του και 
να αποτελέσει τη δύναμη εκείνη που θα μπορεί ώστε οι προτάσεις του 
στη δημόσια διοίκηση να είναι περισσότερο σεβαστές και αποδεκτές. Η 
διαδικασία αυτή ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πολλοί συνάδελφοί μας αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας να έρθουν κοντά μας για να πυκνώσουν με 
τις τάξεις μας.

Μια πολύ σημαντική επαγγελματική κατηγορία, όπως είναι οι Οικονο-
μικοί Διευθυντές, οι οποίοι στηρίζουν την ιδιωτική οικονομία της χώρας, 
δεν είναι δυνατόν να μην εισακούονται σε θέματα την αφορούν άμεσα, 
αφού εμείς είμαστε οι αποδέκτες και αυτοί που θα εφαρμόσουν στην πρά-
ξη τις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης.

Επίσης, τη στιγμή αυτή κατασκευάζουμε στην ιστοσελίδα μας τη λει-
τουργία της helpline, δηλαδή μιας διαδικασίας ενημέρωσης και βοήθειας 
των μελών μας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επί των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα.

Επόμενοι στόχοι μας είναι επίσης η ενημέρωση των μελών μας με την 
έκδοση περιοδικού, η δημιουργία ενός αποθεματικού για την ενίσχυση 
των μελών μας όταν ευρίσκονται εκτός απασχόλησης κλπ.

Αντικειμενικός στόχος μας είναι ώστε ο σύνδεσμος να αποτελέσει το 
εφαλτήριο της επαγγελματικής καταξίωσης του Οικονομικού Διευθυντή

3. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και συνέρ-
γειες που αναπτύσσονται μέσα από τη συνεργασία και την ειλικρινή 
επικοινωνία μεταξύ Οικονομικών Διευθυντών;

– Οι καταστατικοί στόχοι του Συνδέσμου, αλλά και οι επιτεύξεις του, είναι 
μεταξύ των άλλων:

Η ανάπτυξη των δεσμών, και του πνεύματος συναδέλφωσης και αλ-
ληλεγγύης μεταξύ των μελών του. Η επιμόρφωση των μελών του επί 
θεμάτων Οικονομικής Διοίκησης επιχειρήσεων, και γενικότερα η ανα-
βάθμιση του Οικονομικού Management στην Ελλάδα.  Η γνωμοδό-
τηση και εισήγηση στους ενδιαφερομένους φορείς επί θεμάτων που 
αφορούν την άσκηση των καθηκόντων της οικονομικής διεύθυνσης.  
Η ανάπτυξη και αναβάθμιση της συνεργασίας με τους επιχειρηματικούς 
φορείς, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της συμβολής της Οικονομι-
κής Διοίκησης στους στόχους της Ελληνικής επιχείρησης.

Όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά συμβάλλουν στην αναβάθμιση του 
ρόλου του Οικονομικού Διευθυντή στην Ελληνική Επιχείρηση και στην 
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επαγγελματική του ανέλιξη γενικότερα. Επί πλέον, διευκολύνεται ο ρόλος 
τους στην επιχείρηση, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν θα μπο-
ρούν να επιλύονται με τη διαδικασία της συλλογικής επεξεργασίας των 
Οικονομικών Διευθυντών.

4. Ο ημερήσιος τύπος δημοσιεύει καθημερινά τη λύση συνεργασίας Οικο-
νομικών Διευθυντών με τις εταιρείες στις οποίες εργάζονται. Πιστεύετε 
ότι φταίει η οικονομική κρίση ή συντρέχουν και άλλοι λόγοι;

– Σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής οικονομίας, υπάρχει πάντα μία κινη-
τικότητα των εργαζομένων. Βεβαίως η βαρύτατη οικονομική κρίση είναι 
φυσικό να πλήξει και την απασχόληση στον τομέα της οικονομικής διοί-
κησης, όχι όμως στην έκταση που έπληξε τους άλλους τομείς, αφού σε 
περιόδους κρίσης, ο πλέον χρήσιμος συνεργάτης της επιχείρησης είναι ο 
Οικονομικός Διευθυντής.

5. Πώς εξελίσσεται σήμερα η καριέρα των Οικονομικών Διευθυντών; 
Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των Post-crisis Οικονομικών 
Διευθυντών, για την Ελλάδα ειδικότερα;

– Κυρία Γκίνη, οι ρυθμοί και η πρόοδος της τεχνολογίας τα τελευταία χρό-
νια είναι ιλιγγιώδεις. Ότι πέτυχε ο άνθρωπος τα τελευταία 30 χρόνια στον 
τομέα της τεχνολογίας δεν τα πέτυχε στους 30 αιώνες της ιστορίας του!

Οι ρυθμοί και οι μεταβολές αυτές ευρίσκουν την απόλυτη έκφραση 
τους στη λειτουργία της αγοράς όπου οι εξωφρενικοί κύκλοι ζωής προ-
ϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν θέμα καθημερινής ρουτίνας, αποτέ-
λεσμα ενός έντονου και ανελέητου ανταγωνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι 
τα πολεμικά συγγράμματα ανασύρθηκαν από τα πολεμικά επιτελεία και 
τέθηκαν στην υπηρεσία του σύγχρονου marketing.

Η επιβίωση της σύγχρονης επιχείρησης περνάει από τα χαρακώματα 
ενός ακήρυχτου και ατελείωτου πολέμου, που η επιτυχής έκβαση του εκ-
φράζεται από τις νίκες στις καθημερινές μάχες. Όλα αυτά φορτώνουν το 
σύγχρονο Οικονομικό Διευθυντή με τη μεγάλη ευθύνη του ηγέτη αγωνι-
στή, που πρέπει να είναι εξοπλισμένος με απαράμιλλο θάρρος και αγω-
νιστικότητα, αλτρουισμό και πνεύμα αυτοθυσίας, προκειμένου να είναι 
συνεπής στους στόχους της Ελληνικής επιχείρησης. 

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί 
στόχοι της επιχείρησης και η καταξίωση του ρόλου του Οικονομικού Δι-
ευθυντή.
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6. Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά, δηλαδή η επαγ-
γελματική προσωπικότητα και οι δεξιότητες του σημερινού Οικονομι-
κού Διευθυντή;

– Το πορτρέτο του σημερινού Οικονομικού Διευθυντή πρέπει να σκιαγρα-
φηθεί κάτω από μία πολυδιάστατη προοπτική, η οποία υπαγορεύεται από 
τη δυναμική των εξελίξεων και ταχύρρυθμων μεταβολών στο οικονομικό 
περιβάλλον, μεταβολών που αντανακλώνται, ως είναι φυσικό, στη λει-
τουργία στης σύγχρονης επιχείρησης και προσδιορίζουν κατά συνέπεια το 
προφίλ του σημερινού οικονομικού manager.

Ο ρόλος και η φυσιογνωμία κατά συνέπεια του manager-οικονομικού 
διευθυντή, δεν μπορεί παρά να είναι πολυδιάστατος, και αιτιολογείται από 
το πολυμέτωπο του αγώνα που καλείται να διεξάγει, την πολυπλοκότητα 
των καθηκόντων που καλείται να ασκήσει, του πολυτάλαντου της προσω-
πικότητας που πρέπει να διαθέτει (personal Qualities), και του πολυσχι-
δούς των επαγγελματικών δεξιοτήτων (Professional Skills) που πρέπει να 
εφαρμόσει.

Ο manager-Οικονομικός Διευθυντής εξετάζεται σαν φορέας αξιών ως 
προσωπικότητας, αλλά και σαν φορέας επαγγελματικών δεξιοτήτων, ως 
επαγγελματικής οντότητας, δηλαδή ως φορέας λειτουργικών αρμοδιοτή-
των που ασκεί στα πλαίσια λειτουργίας της εταιρείας, και με τον τρόπο 
που εντάσσεται και συλλειτουργεί σαν διευθυντικό στέλεχος στο οργανω-
τικό σύστημα της επιχείρησης. 

7. Πως εξηγείται ο ρόλος του ως φορέας αξιών;

– Προεξάρχον στοιχείο της δραστηριότητας του ηγέτη είναι η διοίκηση 
ανθρώπων, όχι η διεύθυνση πραγμάτων. Ο ηγέτης, κατευθύνει, κινητοποι-
εί, εμπνέει, δραστηριοποιεί, ελέγχει ανθρώπινο δυναμικό. 

Ο ηγέτης επιδρά επί της συμπεριφοράς των ατόμων της ομάδας του 
προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητός τους. Η 
σύγχρονος και ολοκληρωμένη αντίληψη της ηγεσίας αποβλέπει σο δυνα-
μικό στοιχείο της αποδοτικότητας των υφισταμένων, δηλ. την ανάπτυξη, 
την ποιοτική βελτίωση των ατόμων και την εναρμόνισή τους με την ανά-
πτυξη και τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Η ανάπτυξη των ατόμων, η δυναμική θεώρηση της ηγεσίας, που στο-
χεύει προς την κατεύθυνση της αριστοποιήσεως της επαγγελματικής τους 
προσωπικότητας και της μεγιστοποιήσεως της αποδοτικότητός τους, απο-
τελεί την πεμπτουσία του σύγχρονου management.
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Η ηγέτης οδηγεί, εμπνέει, παρακινεί την ομάδα και διαμορφώνει την 
προσωπικότητα της επιχείρησης. Λειτουργεί σαν αυτόφωτος αστέρας, και 
η ακτινοβολία του αντανακλάται στην επίδοση και τη συμπεριφορά των 
ατόμων που διοικεί. Γι’ αυτό διακρίνεται για το πνεύμα θυσίας, τον αλ-
τρουισμό και τη γενναιότητά του. Το θάρρος να αναλαμβάνει ευθύνες και 
να επωμίζεται το κόστος της τυχόν αποτυχίας. Διακρίνεται για την αυτο-
γνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοπειθαρχία, και έχει το θάρρος της γνώμης 
του.

Έχει θετική αντίληψη για τη ζωή εξωτερικεύει τις πεποιθήσεις του.
Στοχεύει στην ουσία των προβλημάτων και δεν αναλώνεται σε λεπτο-

μέρειες.
Η τιμιότης είναι βασικό στοιχείο της προσωπικότητός του και οδηγός 

της ζωής του.
Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με τον εαυτό του, είναι ικανός να εξε-

λίσσεται πάντα γιατί πιστεύει ότι δεν υπάρχει όριο στις επιτεύξεις.
Είναι φιλόδοξος, εργατικός και διακρίνεται από το πνεύμα αγωνιστη-

κότητος.
Διακρίνεται για την αγχίνοια, την προσαρμοστικότητα και τον ρεαλι-

σμό του.
Έχει συναισθηματική σταθερότητα, είναι θετικός, γενναίος και δίκαιος.
Διαθέτει τον λεγόμενο «μαγνητισμό» που συντίθεται από την κοινωνι-

κότητα, το πνεύμα θυσίας και την ισχυρή θέληση.

8. Πως εξηγείται ο ρόλος του ως επαγγελματικής οντότητας;

– Βασικό στοιχείο του ηγέτη ως επαγγελματικής οντότητος είναι ότι πι-
στεύει ότι έχει ουσιαστική συμμετοχή στους στόχους και τα αποτελέσμα-
τα της επιχείρησης. Είναι φορέας επιχειρηματικής σκέψης, είναι οραματι-
στής του μέλλοντος της επιχείρησης, δημιουργός του αποτελέσματος και 
εγγυητής της μακρόχρονης επιτυχίας της. Γι’ αυτό μοχθεί για την εμπέδω-
ση της φιλοσοφίας, των αντικειμενικών στόχων και της προσωπικότητας 
της εταιρείας στη συνείδηση των ατόμων που διοικεί.

Τεκμηριώνει, επεξηγεί αναλύει το έργο και τους στόχους της εταιρείας 
και καθοδηγεί το προσωπικό για την επίτευξη τους. Διευθύνει βάσει της 
αρχής της ευθύνης (Management by delegation). Αξιολογεί τις επιτεύξεις 
βάσει αντικειμενικών στόχων (Management by objectives). 

Εξισορροπεί την εξουσία με την ευθύνη και συνδυάζει άριστα στην 
ανθρώπινη οντότητα με την επαγγελματική δεξιότητα.
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Είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του εξωτερικού (πολιτικού-
κοινωνικού κ.λπ) και τα αξιοποιεί προς όφελος της επιχείρησης.

Έχει την ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις, να κατευθύνει τα προ-
βλήματα και όχι να τα ακολουθεί.

Είναι σαφής, περιεκτικός και απλός στις κατευθύνσεις τους. Δίνει κα-
τευθύνσεις και όχι οδηγίες, δεν κάνει το λάθος να σκέπτεται για λογαρια-
σμό των υφισταμένων του.

Εν κατακλείδι, ο Οικονομικός Διευθυντής, εφαρμόζοντας τις αρχές στη 
οικονομικής επιστήμης, αξιοποιώντας τους οικονομικούς πόρους, αξιολο-
γώντας τα μηνύματα έξω και μέσα στην επιχείρηση, στοχεύει στη μεγι-
στοποίηση του αποτελέσματος μέσα από τη διαδικασία σχεδιασμού και 
ελέγχου (planning and control).

9. Τι μήνυμα θα στέλνατε στους συναδέλφους σας Οικονομικούς Διευθυ-
ντές;

– Η οικονομία της χώρας μας είναι γνωστό ότι ευρίσκεται σε εξαιρετι-
κά κρίσιμη κατάσταση. Οι κανόνες του πολέμου για την υπεράσπιση της 
εθνικής μας κυριαρχίας, έχουν αλλάξει ριζικά. Τους «βαρβάρους» δεν θα 
τους περιμένουμε πλέον στα σύνορα. Ο πόλεμος πλέον δεν θα διεξάγεται 
με τα όπλα, αλλά με την οικονομία και οι «βάρβαροι» έχουν ήδη περάσει 
τα σύνορά μας και έχουν καταλύσει μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Γι ́  
αυτό ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός και ισοδυναμεί με την προάσπιση 
της εθνική μας κυριαρχίας. Συνεπώς πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με 
άριστες επαγγελματικές ικανότητες, απαράμιλλο θάρρος και με τις αξίες 
εκείνες που θα εγγυώνται την οικονομική μας ανάπτυξη και θα υπερασπί-
ζουν την εθνική μας κυριαρχία, αφού εμείς έχουμε την μεγάλη ευθύνη της 
διασφάλισης της επιτυχίας της ελληνικής επιχείρησης, δηλαδή της Ελλη-
νικής οικονομίας.
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Ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος γεννήθηκε στις 
Πόρτες Αχαΐας από αγροτική οικογένεια. Είναι 
πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών 
και Εμπορικών Επιστημών, καθώς και του Οικο-
νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα Master 
στη Διοίκηση των επιχειρήσεων (Λονδίνο).

Έχει εργαστεί ως Οικονομικός και Διοικητικός 
Διευθυντής, καθώς και Γενικός Διευθυντής κυρί-
ως σε διεθνείς επιχειρήσεις στον τομέα της βιο-
μηχανίας, τον ξενοδοχειακό (ξενοδοχείο ΜΕΓΑ-
ΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, SOFITEL κ.λπ.), της ενέργειας 
και της ναυτιλίας.

Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (ΣΕΟΔΙ), 
ενός οργανισμού που έχει ως στόχο την ανα-
βάθμιση του οικονομικού Management στην 
Ελλάδα.

Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διάφορα 
διεθνή συνέδρια οικονομικού και πολιτιστικού 
περιεχομένου (Μόσχα, Μαδρίτη, Κύπρο, Τίρα-
να κ.λπ.).

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου 
Οικονομικών για την αναμόρφωση του Φορο-
λογικού Συστήματος της χώρας μας, εκπροσω-
πώντας τον ιδιωτικό τομέα. Διετέλεσε, επίσης, 
σύμβουλος του υφυπουργού Ανάπτυξης επί 
θεμάτων των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Υπήρξε ο ιδρυτής της κίνησης κοινωνικού προ-
βληματισμού (think tank), αποτελούμενης από 
σημαντικές προσωπικότητες της χώρας, με 
στόχο την πρωτοβουλία παροχής προτάσεων 
βελτίωσης της οικονομικής και κοινωνικής πο-
λιτικής της πατρίδας μας.

Έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων και εργα-
σιών οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου 
και έχει θητεύσει ως μέλος ΔΣ σε οργανισμούς 
κοινωνικού και επαγγελματικού σκοπού. Έχει 
διδάξει σε σεμινάρια οικονομικού περιεχομένου 
σε Οικονομικούς Διευθυντές και στελέχη επιχει-
ρήσεων.

Έχει εκπονήσει τα προγράμματα πληροφο-
ρικής για οικονομολόγους, καθώς και το πρό-
γραμμα πληροφορικής «Μαθαίνω παίζοντας», 
που απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού. 
Έχει ιδρύσει και διευθύνει την επιχείρηση «AFM 
SYSTEMS», που έχει ως αντικείμενο την πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρή-
σεις, καθώς και την διαχείριση των προγραμμά-
των πληροφορικής της εφευρέσεώς του.

Είναι παντρεμένος με την Ζωή και έχει ένα γιο 
τον Τίμο.

www.isideris.gr

«...Η παιδεία αποτελεί την προϋπόθεση επιβίωσης της φυλής και του 
έθνους μας. Οικοδομεί τις βάσεις και χαράζει το δρόμο πάνω στον οποίο 
βαδίζει η ιστορία μας. Και όμως τον τελευταίο καιρό και οι τρεις βαθμίδες 
της, γνωρίζουν μία χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση. Η παιδεία και η 
εκπαίδευση αλώθηκαν, από την πολιτική και τα κόμματα. Η πολιτική αντι-
παράθεση δεν παραβίασε μόνο το πανεπιστημιακό άσυλο της ανώτατης 
παιδείας, αλλά βίασε ακόμη και την αγνότητα στο χώρο της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης.»

«…Για την αναστροφή της καταστροφικής πορείας της χώρας μας, πρέ-
πει να αντιδράσουν τα υγιή κύτταρα της κοινωνίας μας, οι έντιμοι πολίτες, 
οι πνευματικοί μας ταγοί, οι πολιτιστικές οργανώσεις, η καθαρή ματιά 
και ο τίμιος ιδρώτας του προοδευτικού Έλληνα. Αυτοί που κράτησαν την 
Ελλάδα ζωντανή στο καμίνι της ιστορίας ανά τους αιώνες, αυτοί που δό-
ξασαν τ’ όνομά της και χάρισαν στην ανθρωπότητα την ορθή σκέψη και 
τον πολιτισμό...»

«…Ο όλος χειρισμός της κρίσης από την πολιτική ηγεσία ισοδυναμεί με 
απεμπόληση της εθνικής μας κυριαρχίας, αφού οι αποφάσεις για κρίσι-
μα ζητήματα λειτουργίας της πολιτείας και της ακεραιότητας της χώρας 
παραχωρήθηκαν στους ξένους, των οποίων στόχος ήταν η υποδούλωση 
του έθνους μέσω των σύγχρονων μεθόδων υποδούλωσης, που είναι ο 
οικονομικός έλεγχος μέσω του υπερδανεισμού. ...»

«…Η αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να επιτευχθεί από αυτούς που 
την προκάλεσαν.

Η ανάκαμψη πρέπει να λάβει διαστάσεις παλιγγενεσίας, που θα έχει την 
έννοια του κοινωνικού μετασχηματισμού, να υπογραφεί ένα νέο κοινωνι-
κό συμβόλαιο που θα διαλαμβάνει κράτος και πολίτες. ...»

«…Τις κρίσιμες αυτές ώρες πρέπει να λειτουργήσουν τα εθνικά αντανα-
κλαστικά. Πρέπει να σημάνει εθνικός συναγερμός για την αναχαίτιση της 
χιονοστιβάδας που συνθλίβει την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της 
χώρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επιστράτευση του εθνικού μας 
κεφαλαίου, που είναι οι Έλληνες υψηλού επαγγελματικού και επιστημο-
νικού επιπέδου. Άτομα που έχουν διαπρέψει στον επαγγελματικό και επι-
στημονικό στίβο. Προσωπικότητες που έχουν αναδειχθεί και καταξιωθεί 
για την επαγγελματική και κοινωνική τους προσφορά...»


