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Τώρα που έναε νέοε γύροε ανηφο- 
ρικήε προσπάθειαε ξεκινάει, μετά τη 
θετική ανάσα τω ν  συναντήσεων 
του πρωθυπουργού στο  εξωτερικό, 
η χώρα πρέπει σιγά σιγά να αποτι- 
νάξει τη  στάμπα του χαμένου, του α
ποτυχημένου, του καταδικασμένου. 
Να αλλάξουμε εικόνα για το ν  εαυτό 
μαε, ώο τ ε γ α"αλλάξουν κι οι άλλοι ει
κόνα γ ι^ ΐβ ^ Η  αποφασιστικότητα 
με τη ν ® α ο κ .  Σαμαράε δείχνει να 
υιοθετεί όλα όσα πρέπει να γίνουν 
γεννά  προσδοκίεε. Το ίδιο και το  με
γάλο κεφάλαιο γνώσηε, εμπειρίαε και 
έμφυτηε αισιοδοξίαε του κ. Στουρ- 
νάρα. Εδώ και πάρα πολλούε μήνεε 
η χώρα σφυροκοπείται διεθνώε από 
αρνητικά στερεότυπα. Τα περισσό
τερα περιέχουν ισχυρά ψήγματα α- 
λήθειαε, άλλα όμωε τα  έχει ξεπερά- 
σει η πραγματικότητα.

Λένε: Η Ελλάδα παραμένει μια α
διόρθωτη οικονομία υψηλών δημό
σ ιω ν ελλειμμάτων, δεν κάνετε τίπο
τα  και μαε κοροϊδεύετε.

Λάθοε. Εχουμε ακόμα μακρύ δρό
μο, αλλά η Ελλάδα έχει ήδη πραγ
ματοποιήσει μια τεράστια  δημοσιο
νομική προσαρμογή. Το πρωτογενέε 
δημοσιονομικό έλλειμμα (δηλαδή 
αφαιρώνταε τουε τόκουε εξυπηρέ- 
τησηε του χρέουε) μειώθηκε κατά 8,2 
ποσοστιαίεε μονάδεε του ΑΕΠ μέσα 
σε δύο χρόνια (2010-11). Είναι η τα-

Το πρωτογενές δημοσιο
νομικό έλλειμμα μειώθη
κε κατά 8,2 μονάδες του 
ΑΕΠ μέσα σε δύο χρόνια. 
Είναι η ταχύτερη μείωση 
πρωτογενούς ελλείμματος 
σε οποιαδήποτε χώρα 
του ΟΟΣΑ τις τελευταίες 
δεκαετίες.

χύτερη μείωση πρωτογενούε ελ- 
λείμματοε σε οποιαδήποτε χώρα 
του ΟΟΣΑ τιε τελευταίεε δεκαετίεε. 
Βάσιμη κριτική μπορεί να  γίνει στο 
πώε αυτό επιτεύχθηκε (με οριζόντιεε 
περικοπέε αντί σοβαρήε μεταρρύθ- 
μισηε και περιορισμού του κράτουε, 
με διαρκείε φορολογικέε επιθέσειε 
στουε νομοταγείε αντί να πληρώσουν 
επιτέλουε οι φοροφυγάδεε), αλλά 
το  γεγονόε παραμένει.

Λένε: Η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να 
μείνει στο ευρώ, χρειάζεται τόσο με
γάλη προσαρμογή ανταγωνιστικότη- 
ταε που δεν μπορεί να γίνει χωρίε υ
ποτίμηση και επιστροφή στη δραχμή.

Λάθοε. Η απόκλιση το  2009 ήταν 
πράγματι τεράστια, γιατί η Ελλάδα 
αφότου μπήκε στο ευρώ αφέθηκε σε

ανεξέλεγκτο δανεισμό και αυξήσειε 
τιμών και μισθών, όταν οι άλλοι (Γερ
μανία) έσφιγγαν τα  ζωνάρια για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Σο
βαροί οικονομολόγοι, όπωε ο Πολ 
Κρούγκμαν και ο Μάρτιν Γουλφ, κοι
τούν το  εξωτερικό έλλειμμα και 
προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα ανα
γκαστεί να γυρίσει στη δραχμή έτσι 
ώστε μισθοί και εισοδήματα να υ
ποτιμηθούν διά μιαε κατά 50%-60% 
και η χώρα (διά τηε εκτεταμένηε φτώ- 
χειαε) να  ξαναγίνει ανταγωνιστική.) 
Ομωε, παραβλέπουν ότι έχουμε ήδηί 
ανακτήσει το  μεγαλύτερο μέροε 
του χαμένου εδάφουε. Η πρόσφατη 
έκθεση τηε Μ οοάγ’ε δείχνει ότι η 
Ελλάδα έρχεται δεύτερη σε μείωση 
μοναδιαίου κόστΟυε εργασίαε μετά 
τη ν Ιρλανδία, και μπροστά από τη ν 
Ισπανία και τη ν Ιταλία. Τα οδυνηρά 
μέτρα που πέρασε η κυβέρνηση 
Παπαδήμου για τα εργασιακά (με κυ- 
ριότερο τη  μείωση του ελάχιστου μι
σθού κατά 22%) επιτάχυναν αυτή τη 
σύγκλιση, δημιουργώνταε προϋπο- 
θέσειε για μια αυριανή ανάκαμψη τηε 
απασχόλησηε. Το εμπορικό έλλειμ- \ 
μα βελτιώνεται, τα τελευταία στοιχεία 
είναι θετικά, οι εξαγωγέε ανακά
μπτουν κι οι εισαγωγέε πέφτουν ωε 
συνέπεια τηε ύφεσηε. Εχουμε ακό
μα δρόμο μπροστά μαε, αλλά το χει
ρότερο μπορεί να αποφευχθεί.

Λένε: Οι πολιτικοί σαε είναι αδύ
ναμοι, δεν έχουν το θάρροε να ε
πωμιστούν το  πολιτικό κόστοε, δεν 
μπορούν καν να ξεπεράσουν τιε 
διαφορέε τουε και να συνεργαστούν.

Πράγματι, όταν ακούει κανείε τον 
κ. Σκανδαλίδη να εισηγείται κατα
ψήφιση τω ν μέτρων που ωε υπουργόε 
είχε ψηφίσει ή όταν βλέπει το ξεδί
πλωμα τηε πολιτικήε ευτέλειαε του κ. 
Νικολόπουλου τηε Ν.Δ., θυμάται το εί- 
δοε του πολιτικού προσωπικού που ε
πί δεκαετίεε εξέθρεψαν οι κομματικοί 
σωλήνεε. Αυτό ακριβώε που χρεοκό
πησε τη  χώρα. Και βέβαια οι παρόντεε 
ηγέτεε, με πρώτο τον κ. Σαμαρά, έχουν 
βαριέε αμαρτίεε, γιατί χόρεψαν στο πα
ρελθόν με το τέραε του λαϊκισμού και 
τάισαν τιε ευκολίεε με τιε οποίεε γι
γαντώθηκε. Ομωε βρέθηκαν τώρα α
ντιμέτωποι με περιστάσειε που τουε 
υπερβαίνουν -  τίποτα λιγότερο από 
την ανάγκη να σωθεί η χώρα. Και έ
δωσαν θαρραλέα πρώτα δείγματα ό
τι μπορούν να υπερβούν τον  εαυτό 
τουε για να ανταποκριθούν στιε πε- 
ριστάσειε. Και η συμμετοχή και στή
ριξη τω ν κ. Βενιζέλου και Κουβέλη εί
ναι πράξη υψηλήε ευθύνηε. Θα περι
μένουμε με αγωνία τη  συνέχεια.
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