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Τα προκαταρκτικά του εκλογικού παιγνιδιού, τελείωσαν το βράδυ της
Κυριακής. Στις 7 Ιουλίου το βράδυ (λογικά) αυτό θα τελειώσει. Οπότε θα έχει φτάσει η ώρα για ν’
αρχίσει η πορεία της χώρας προς ένα καινούργιο, όλοι ελπίζουμε καλύτερο, μέλλον.
Αυτότο μέλλον όμως, δεν θα έρθει εύκολα. Όσο και αν η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί
ορισμένους από τους μονομάχους των επερχόμενων εκλογών, κανένας δεν μπορεί και δεν
επιτρέπεται να έχει αυταπάτες, αυτήν την φορά. Η πορεία προς το καλύτερο, περνά μέσα από ένα
πολύ δύσκολο δρόμο, ένα εξαιρετικά κακοτράχαλο μονοπάτι.
Ταπρώτα μέτρα αυτού του μονοπατιού, αν και οι περισσότεροι δεν το έχουν ακόμη αντιληφθεί,
αρχίσαμε ήδη να τα διανύουμε! Κατά πάγια τακτική τους, οι Ευρωπαίοι εταίροι θ’ αποφύγουν
οποιεσδήποτε έντονες παρατηρήσεις και αντιπαραθέσεις, λόγω πρόωρων εκλογών, αλλά όσα
πρέπει να ειπωθούν, θα ειπωθούν. Δεν πρόκειται να μείνουν απαθείς και σιωπηλοί, μπροστά σε
ωμή παραβίαση των συμφωνηθέντων.
Εχθέςτο απόγευμα στο Euro Working Group, το οποίο διεξήχθη χωρίς την παρουσία του αν.
υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη (μάλλον αποχωρεί της πολιτικής για να επανέλθει στην
ακαδημαϊκή αρένα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού), εκφράστηκαν πολύ σφοδρά και
συγκεκριμένα παράπονα, προς τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Ενώ, παρά την υπάρχουσα
ατζέντα, η άρνηση συζήτησης για την αποπληρωμή μέρους του "ακριβού" ελληνικού χρέους προς
το ΔΝΤ, ήταν κάθετη...
Ησυνέχεια μεθαύριο Τετάρτη, όταν και θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την οικονομία. Σε αυτήν, σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr και του Θάνου Αθανασίου, θα
σημειώνονται τα πολλά και πολλαπλά προβλήματα που δημιουργούν στη δημοσιονομική
κατάσταση της Ελλάδας οι προεκλογικές παροχές του πρωθυπουργού και θα προβλέπονται
ελλείματα από τους τρέχοντες στόχους της τάξεως των €1,9 δισ. για εφέτος και των €4,5 δισ. για

το 2020! Δηλαδή περί το 1% του ΑΕΠ για το 2019 και 2,4% για την επόμενη χρονιά!
Τζάμπα πράμα...
Ηέκθεση επίσης, θα ζητά απόλυση περισσότερων από 1.500 υπεράριθμων δημοσίων υπαλλήλων
εντός του 2019, καθώς έχουν προσληφθεί κατά παράβαση των συμφωνημένων αναλογιών και
επιβαρύνουν υπέρογκα τις δαπάνες.
Ταυτόχρονα ηαναφορά ζητά την κάλυψη του στόχου πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών στην
ΑΑΔΕ, ο οποίος δεν επιτυγχάνεται, ενώ σημειώνονται οι ιδιαίτερα κακές επιδόσεις εισπράξεων της
Ανεξάρτητης Αρχής στο τρέχον έτος, λόγω μακράς προεκλογικής περιόδου...
Θαεπισημαίνονται ακόμη μη υλοποιήσεις, καθυστερήσεις κ.λπ. σε πολυάριθμα προαπαιτούμενα
(περιουσιολόγιο, ενδιάμεσοι στόχοι Κτηματολογίου, αποπληρωμή υποχρεώσεων δημοσίου προς
προμηθευτές, χορήγηση νέων συντάξεων μερικά μόνο από αυτά) του τρίτου ελέγχου της Τρόικα.
Σεαπλά ελληνικά, η στηριγμένη στους ελέγχους της Τρόικα έκθεση της Κομισιόν, θα επισημαίνει
ότι, από όσα συμφωνήθηκαν πέρυσι τον Αύγουστο για την έξοδο από τα Μνημόνια, ελάχιστα
έχουν υλοποιηθεί.
Γιατην επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, τα παραπάνω θ’ αποτελούν απλά μερικά
βραχυπρόθεσμα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσει από το πρωί της 8ης Ιουλίου.
Ημερομηνίακατά την οποία, στο ήδη προγραμματισμένο Eurogroup, οι Ευρωπαίοι θα
"αποσύρουν" τις ήπιες και εύσχημες εκφράσεις και τα πράγματα θα ειπωθούν με τ' όνομά τους.
Τότε η Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθεί, πάραυτα. Εάν θέλει πραγματικά να ξεκινήσει μια
καινούργια εποχή, μετά τις εκλογές και θέλει να πείσει για την φερεγγυότητά της, ώστε να
διαπραγματευτεί πρωτογενή πλεονάσματα μικρότερα του 3.5%. Διαφορετικά...
Ταπαραπάνω βραχυπρόθεσμα θέματα όμως, δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά σε
όσα πρέπει να γίνουν μακροπρόθεσμα, ώστε να υπάρξει πραγματική ανάκαμψη.
Ενδεικτικάμόνο, αναφέρω πως το δημόσιο χρέος υπερβαίνει τα €350 δισ., η χώρα είναι
δεσμευμένη να τηρεί πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 3,5% μέχρι και το
2022 και, για να μπορέσει να ξεφύγει από τον βραχνά του χρέους οριστικά, χρειάζεται ετήσιους
ρυθμούς ανάπτυξης, μεγαλύτερους του 3%. Για κάμποσα χρόνια...
Όλααυτά δε, δεν αποτελούν παρά ένα μικρό μέρος των μακροπρόθεσμων προβλημάτων της
Ελλάδας. Οι λύσεις τους ευτυχώς, δεν είναι δύσκολες να προσδιοριστούν. Απλά είναι ανάγκη να
μεταβληθεί σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό κράτος, με σταθερή ετήσια ικανότητα προσέλκυσης
επενδύσεων της τάξης των €20 δισ. Τίποτε το εξωπραγματικό. Ούτε καν πολύ δύσκολο...
Πρόκειταιγια στόχους που είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Δεν είναι φυσικά εύκολοι αλλά, υπό την
προϋπόθεση πως υπάρχει η ανάλογη νοοτροπία στην κοινωνία, είναι άκρως επιτεύξιμοι.

Υπάρχειαυτή η νοοτροπία σήμερα; Έχει υπάρξει αλλαγή από το παρελθόν όταν ήταν εντελώς
απούσα; Ή απλά κοροϊδεύουμε και κοροϊδευόμαστε πως γίνεται να εισρεύσει ένας πακτωλός
επενδυτικών κεφαλαίων;
Σίγουραείναι εφικτό, αλλά κανείς δεν ξέρει σε ποιον βαθμό και σε ποιο επίπεδο. Κανείς δεν
γνωρίζει τι είναι έτοιμη να δεχθεί η ελληνική κοινωνία και τι όχι. Τεσσεράμισι χρόνια
υπερφορολόγησης και καταδυνάστευσης της μεσαίας τάξης, έχουν αφήσει τα σημάδια τους, αλλά
κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι αυτά πραγματικά!
Τοανησυχητικό όμως, δεν είναι η άγνοια. Είναι το γεγονός ότι κανένας, μα κανένας απολύτως, δεν
ενδιαφέρεται να προσδιορίσει τα όρια του ουσιαστικά υλοποιήσιμου.
Δυστυχώςη ζωή έχει αποδείξει πως το ξύπνημα από νιρβάνα, είναι πάντα βίαια απότομο, φέρνει
πολύ πόνο και έχει τρομερές συνέπειες. Κι αυτή η δόλια χώρα δεν μπορεί ν’ αντέξει άλλο ένα,
σύντομα! Δεν υπάρχει περίπτωση, για κάμποσες δεκαετίες...
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