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Φάκελος ΕΛΣΤΑΤ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ρα κάποιοι βουλευτές επανέρχονται
ρίχνοντας το γάντι στη νέα ηγεσία Τα
παλιά εσωκομματικά πάθη εκδηλώθηκαν

εκ νέου
Εκείνη την περίοδο το στρατόπεδο

των καραμανλικών υποπτευόταν ότι πίσω

από τα προσχήματα υπήρχε η σιωπηρή

αποδοχή του διογκωμένου ελλείμματος

από την πλευρά του Αντ Σαμαρά

Διαρκώς υπενθύμιζαν ότι επί κυβέρνησης

ΝΑ είχε απαλλαχθεί ο Α Γεωργίου

ο οποίος παραπέμπεται εκ νέου

στη Δικαιοσύνη τώρα Η ίδια υποψία

εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα
Ωστόσο δημόσια μόνον ο πρώην

βουλευτής Γιάννης Μιχελάκης έδειξε
ενόχληση για το γεγονός ότι η Ν Δ δεν

αντέδρασε αμέσως στο άκουσμα παραπομπής

του πρώην επικεφαλής της
ΕΛΣΤΑΤ στη Δικαιοσύνη γράφοντας
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί

την τακτική του Αντώνη Σαμαρά
Την ίδια ώρα το σαμαρικής επιρροής

antinews με άρθρο του υπερασπίστηκε

την πολιτική Σαμαρά και άφησε

σαφείς αιχμές για τα πεπραγμένα της
διετίας 2008-2009 στοχοποιώνταςτον
πρώην πρωθυπουργό Κ Καραμανλή

Για δικαίωση των καραμανλικών
μιλάει ο Γιώργος Βλάχος Οσοι νόμισαν

ότι θα γράψουν την ιστορία με παραποιημένα

στοιχεία έκαναν λάθος Η

ανεξάρτητη Δικαιοσύνη σήμερα αποκαθιστά

τα γεγονότα στις πραγματικές
τους διαστάσεις Η απόφαση του

Αρείου Πάγου αποτελεί δικαίωση για
όλους εμάς που επιμέναμε τόσα χρόνια

να συνδέουμε την παραποίηση των
στοιχείων με το πρώτο μνημόνιο και
όσα ακολούθησαν για τη χώρα δήλωσε

ο βουλευτής της Ν.Δ στην R

Παρόμοια και η στάση του γραμματέα

της Κ.Ο της Ν.Δ Κώστα Τσιάρα
Εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης

Σε αυτό το χρονικό σημείο
η απόφαση της Δικαιοσύνης έδειξε ότι
η ακολουθούμενη πολιτική εκείνης της
περιόδου ήταν σωστή

Παραποιημένα
Για αποκατάσταση της αλήθειας κάνει

λόγο ο βουλευτής της Ν.Δ Σάββας
Αναοτασιάδης θεωρώ ότι τα στοιχεία

του ελλείμματος ήταν παραποιημένα
και ότι ο κ Γεωργίου εκτελούσε

εντολές με στόχο να οδηγηθεί η χώρα
στο ΔΝΤ με τον τρόπο που οδηγήθηκε

Η απόφαση του Αρείου Πάγου να

παραπέμψει τον κ Γεωργίου για κα

κουργηματικές πράξεις δικαιώνει τον
πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή

και τη Ν.Δ

Στις συσκέψεις που έγιναν πίσω από

κλειστές πόρτες στη Ν.Δ τις πρώτες
ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης

του Αρείου Πάγου έπεσαν στο

τραπέζι όλες οι απόψεις Κάποιοι μάλιστα

είχαν εισηγηθεί και το περιεχόμενο
της δήλωσης Τελικά επικράτησε η

άποψη ότι δεν έπρεπε να εκδοθεί επίσημη

ανακοίνωση γι αυτή καθαυτή τη
δικαστική απόφαση με το επιχείρημα
ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την
τελική έκβαση της υπόθεσης

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Κομμένος

εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και
έσπευσε να βάλει εσωκομματικές φιτιλιές

στη Ν Δ με ένα tweet Η αντίδραση

της Ν.Δ στην παραπομπή Γεωργίου

για τα στατιστικά στοιχεία δείχνει

ότι προτιμά Βενιζέλο ΓΑΠ Σαμαρά
από Καραμανλή ΝΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΧΚΟΥΡΑΣ
Συντονιστή Οικονομικών ins Ν.Δ

ΤΟ ΘΕΜΑέχα δύοδιαστάσεις Την οικονομά
κή-πολιτική και τη δικαστική Είναι αποδεδειγμένο

ότι η οικονομία απέκτησε νοσηρό υπόστρωμα

από τις αρχές της δεκαετίας του 80
Η χώρα από τα μέσα του 2008 Βρέθηκε αντιμέτωπη

με την πιο βαθιά παγκόσμια κρίση η

οποία αποσταθεροποίησε λιγότερο ή περισσότερο

όλες τις οικονομίες του κόσμου Τα

δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2009 διαμορφώθηκαν

από την εξέλιξη των λογαριασμών

μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 201 0

Αρα σχεδόν στο μισό τους διαμορφώθηκαν

από τις πράξεις ή παραλείψεις

της τότε κυβέρνησης

του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα n ΕΛΣΤΑΤ

προχώρησε σε χειρισμούς
π.χ επαναταξινομησεις λογαριασμών

κ.ά που επιβάρυναν

το δημοσιονομικό

αποτέλεσμα

της χώ¬

ρας Εξαιτίας όλων αυτών η χώρα ετέθη εκτός
αγορών και σε λίγους μήνες οδηγήθηκε στον

μηχανισμό στήριξης και το μνημόνιο Αυτό το

μνημόνιο επικρίνουν σήμερα οι περισσότεροι
έκτωνσχεδιαστών του Η οικονομική και πολι

Υπήρξαν
ανεπιτυχείς
και επιζήμιοι
χειρισμοί
τική ιστορία της χώρας γράφεται όμως με γεγονότα

αριθμούς κείμενα μαρτυρίες Ολα
αυτά απορρίπτουν το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ

Η Δικαιοσύνη θα αποφανθεί αν οι χειρισμοί
της κρίσιμης περιόδου ήταν σύννομοι Η πολιτική

και εθνική αξιολόγηση είναι υπόθεση
όλων μας Η θέση μου είναι ότι υπήρξαν ανε
πΓτυχείς και επιζήμιοι χειρισμοί

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥ
Πρώην υπουργός

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κοινοβούλιο ο ευρωπαϊκός

θεσμός με τη μεγαλύτερη δημοκρατική
νομιμοποίηση σε επίσημη έκθεση διαπιστώνει

ότι η προβληματική κατάσταση της Ελλάδας

οφειλόταν και στη στατιστική λαθροχειρία

κατά τα έτη που προηγήθηκαν της κατάρτισης

του προγράμματος Σε οποιαδή

ποιηθεί από τη Γιούροστατ τη μόνη αρμόδια

γι αυτό υπηρεσία Οταν το επίσημο έλλειμμα

του 2009 έχουν αποδεχθεί όλες οι

κυβερνήσεις από το 2010 και η σημερινή
και η Βουλή έχει ψηφίσει προϋπολογισμούς
που το χρησιμοποιούν ως βάση

Ολα αυτά φυσικά ούτε τυχαία ούτε αθώα

Οταν δικάζονται αυτοί
που αποκάλυψαν την αλήθεια

ποτε σοβαρή χώρα αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει

στη διερεύνηση των ευθυνών για τη

διαπιστωμένη στατιστική λαθροχειρία της
κυβέρνησης Καραμανλή Στη δική μας αντίθετα

η Δικαιοσύνη αποφασίζει να στείλει σε
δίκη αυτούς που αποκάλυψαν την αλήθεια
και αποκατέστησαν την αξιοπιστία των ελληνικών

στατιστικών στοιχείων διεθνώς Και μάλιστα

με αφετηρία μία καταγγελία της οποίας

η βασική υπεύθυνη υποστηρίζει στα σοβαρά

ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας

το 2009 ήταν τελικά 3,9 του ΑΕΠ και
όχι το επίσημο 1 5,7 που έχει πιστοποιήσει
η Γιούροστατ ούτε καν το 6 που δήλωνε
η τότε κυβέρνηση Καραμανλή
Η υπόθεση της ποινικής δίωξης του Ανδρέα
Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ ξεπερνάει κάθε φαντασία

Ο κ Γεωργίου κατηγορείται για ψευδή

Βεβαίωση σχετικά με τα στοιχεία του ελλείμματος

του 2009 όταν αυτά έχουν πιστό

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ

είναι Εξυπηρετούν έναν σκοπό να συντη
ρηθείο τόσο Βολικός για πολλούς μύθος ότι
η χώρα δεν μπήκε στο καθεστώς των μνημονίων

εξαιτίας του δημοσιονομικού εκτροχιασμού

της κυβέρνησης Καραμανλή αλλά

επειδή κάποιοι υποτίθεται ότι φούσκωσαν

το έλλειμμα για να φέρουν το ΔΝΤ
Ο μύθος αυτός ενώνει αγαστά δυο πολιτικούς

χώρους την καραμανλική Δεξιά την
οποία ξεπλένει από τις
τεράστιες ευθύνεςτης
με τον ΣΥΡΙΖΑ τον
οποίο Βοηθά να συντηρήσει

το λαϊκίστικο

αφήγημα που τον
έφερε στην εξουσία και
αποσπά την προσοχή
από την καταστροφή

που έχει επιφέρει

στη χώρα

Συντονίστρια Παραγωγή και Εμπορίου τη Ν Δ

Ζητούνται
επείγουσες
απαντήσεις

Η ΥΠΟΘΕΣΗ Γεωργίου ΕΛΣΤΑΤ
είναι μία ακόμα σκοτεινή ιστορία που

ζητάει επείγουσες απαντήσεις για το
πώς και κυρίως με ποιες προϋποθέσεις

η Ελλάδα μπήκε στην τραγική
περίοδο των μνημονίων Η προσή
λωσή μας στη διερεύνηση της αλήθειας

είναι ύψιστη θεσμική υποχρέωση

και όχι ένα ακόμα πεδίο κομματικού

ανταγωνισμού

Ο Κ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΙΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

4 Ανοίγει επιτελούς
ο δρόμος για τη
διαλεύκανση
αυτής της
υπόθεσης Σϊο
φως Στο ιελος
ολα βγαίνουν
στο φως
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