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Η υπόθεση Ανδρέα Γεωργίου είναι σύμπτωμα του λαϊκισμού που διακατέχει το Ελληνικό 

πολιτικό σύστημα, το οποίο αναζητεί εξιλαστήρια θύματα για την καταστροφή που 

προκάλεσε η πελατειακή διαχείριση της εξουσίας. Ο απώτερος στόχος είναι προφανής: Η 

μετάθεση των πολιτικών ευθυνών για την κρίση σε μη πολιτικά πρόσωπα. 

Θα ήταν πράγματι πολύ βολικό να πιστοποιηθεί ότι η κρίση ήταν φούσκα που θα μπορούσε 

να αποφευχθεί αν κάποιοι τεχνοκράτες δεν είχαν φουσκώσει το έλλειμμα του 2009. Δεν 

έφταιγαν δηλαδή ούτε οι σπατάλες και προσλήψεις της περιόδου Καραμανλή, ούτε η 

αδυναμία των κυβερνώντων να μεταρρυθμίσουν εγκαίρως το ασφαλιστικό σύστημα που 

όδευε σε βέβαιη χρεοκοπία, ούτε η ολιγωρία της κυβέρνησης Παπανδρέου. Έφταιγε ο κ. 

Γεωργίου, ο άνθρωπος που κατόρθωσε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία των 

Greek statistics! 

Παραβλέποντας το γεγονός ότι ανέλαβε πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ τρείς μήνες αφού είχαμε 

προσφύγει σε δανεισμό από ΕΕ/ΔΝΤ, ο κ. Γεωργίου απειλείται με ποινή φυλάκισης με την 

παράλογη κατηγορία «ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος» που οδήγησε τη χώρα 

στα Μνημόνια! 

Όπως πιστοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη επιστολή της, τα στοιχεία που 

καταρτίστηκαν από τον κ. Γεωργίου σύμφωνα με την μεθοδολογία της Eurostat είναι 

απολύτως αποδεκτά από τους πιστωτές και χρησιμοποιούνται και σήμερα σαν βάση για τον 

υπολογισμό των δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου. Υπάρχουν επομένως κάποια 

αναπάντητα ερωτήματα: 

Αν πράγματι ο κ. Γεωργίου «φούσκωσε» τα ελλείμματα και το χρέος, δεν θα είχαν 

περισσέψει χρήματα από τα 225δις ευρώ που δανειστήκαμε από EE/ΔΝΤ από το 2010 μέχρι 

σήμερα; Που είναι αυτά τα χρήματα; Πως είναι δυνατόν κάποιοι να αμφισβητούν αν ο –

παγίως και βαρέως ζημιογόνος– ΟΣΕ έπρεπε να περιληφθεί στα ελλείμματα και στα χρέη του 

Δημοσίου, τη στιγμή που το Ελληνικό Δημόσιο έχει αναλάβει και εξυπηρετεί πλήρως τα χρέη 

του ΟΣΕ; Τέλος, πως γίνεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να μεροληπτεί υπέρ εκείνων που 

θεωρούν ότι ο κ. Γεωργίου «φούσκωσε» το χρέος, ενώ ταυτόχρονα ζητάει την ελάφρυνσή 

του; Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση στο Eurogroup της 

ερχόμενης Δευτέρας. Καλή επιτυχία! 
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