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την οικονοµία από το µονοπάτι της ανάπτυξης. 
Τα κύρια στοιχεία αυτής της πολιτικής είναι η 
συνεχής µείωση των µισθών-συντάξεων και η 
αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης. Παράλ-
ληλα, η ΕΚΤ δεν εκδίδει νέο χρήµα, µε συνέπεια 
η ελληνική οικονοµία να αδυνατεί να παράγει 
και να στερείται την απαραίτητη ρευστότητα 
που θα είχε εάν διατηρούσε το δικαίωµά της 
να εκδίδει νέο χρήµα, ακόµη και µε πληθωρι-
στικές συνέπειες. Είχε πολύ δίκιο ο Καποδίστρι-
ας όταν έλεγε ότι «χωρίς χρήµα, διοίκηση και 
εκπαιδευτικό σύστηµα, δεν µπορεί να σταθεί 
ανεξάρτητο και βιώσιµο κράτος». ∆υστυχώς, η 
Ε.Ε. επιβάλλει στην Ελλάδα να δανείζεται από 
την ίδια µε σκληρούς όρους και αυτό το θεω-
ρεί βοήθεια. Γι’ αυτό οι πολίτες εκφράζουν δυ-
σαρέσκεια και διερωτώνται εάν τελικά η συµ-
µετοχή της χώρας στην Ε.Ε. έχει θετικά αποτε-
λέσµατα για το µέλλον της.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, προτού να είναι πολύ αργά, να 
γίνει αναθεώρηση όλων των µνηµονιακών νό-
µων, να ξεκινήσει η άσκηση εθνικής οικονοµι-
κής πολιτικής και να καταρτιστεί ένα «Εθνικό 
Πρόγραµµα Ανάπτυξης». Αυτό µπορεί να επι-
τευχθεί εάν το πολιτικό προσωπικό παραµερί-
σει µέρος των επιθυµιών, ακόµη και των ιδεο-
λογιών του, και µε σεβασµό προς τον λαό συ-
νεργαστεί για ένα κοινό πρόγραµµα, το οποίο 
θα εφαρµόσει ακόµη και αν υπάρχουν αντιρ-
ρήσεις των δανειστών. Βασική, όµως, προϋ-
πόθεση είναι οι πολιτικοί να έχουν την ικανό-
τητα να αναγνωρίσουν την πραγµατικότητα, 
να συνεννοηθούν µεταξύ τους αθόρυβα, µε 
συµβιβασµούς, ανάληψη κινδύνων και συνέ-
πεια. Εχει παρατηρηθεί ότι όσοι ηγέτες είχαν τη 
σοφία να ακολουθήσουν αυτή τη δηµοκρατι-
κή διαδικασία έσωσαν τις χώρες τους από την 
καταστροφή. Το µυστικό της καλής διακυβέρ-
νησης είναι η εξεύρεση ικανοποιητικών λύσε-
ων, αρκεί οι ηγέτες να διοικούν, οι νοµοθέτες 
να νοµοθετούν και οι δικαστές να κρίνουν ανε-
πηρέαστοι από παρεµβάσεις ή σκοπιµότητες.

ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ µνηµονιακά µέτρα είναι παρά-

λογα, βαθαίνουν την ύφεση και δεν διαφέρουν 
από τιµωρία που επιβάλλει η Ε.Ε. στον ελληνι-
κό λαό για τα λάθη των πολιτικών του. Με την 
αύξηση, π.χ., των φορολογικών συντελεστών 
και τη µείωση των µισθών, ποιος λογικός άν-
θρωπος ή ειδικός αναµένει µείωση των τιµών 
(ανταγωνιστικότητα) ή αύξηση των φορολογι-
κών εσόδων; Αντίθετα, συρρικνώνεται η ενερ-
γός ζήτηση και η απασχόληση-παραγωγή. Εί-
ναι βελτίωση η µείωση του ΑΕΠ άνω του 27% 
ή η µείωση των φορολογικών εσόδων το 2016 
κατά 6 δισ. ευρώ έναντι του 2008, ενώ αυξή-
θηκε η µέση φορολογική επιβάρυνση από 21% 
σε 26% του ΑΕΠ; Πώς να γίνει ανταγωνιστική η 
ελληνική οικονοµία όταν οι συντελεστές της φο-
ρολογίας εισοδήµατος (φυσικών-νοµικών προ-
σώπων) και του ΦΠΑ είναι από τους υψηλότε-
ρους στην Ε.Ε. και οι πιο υψηλοί ως προς εκεί-
νους των βαλκανικών χωρών; Είναι πλέον πα-
σίγνωστο ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελε-
στές δεν συνεπάγονται και αύξηση των φορο-
λογικών εσόδων. Τουναντίον, αυξάνουν τις τι-
µές, µειώνουν τη ζήτηση και ενισχύουν τη φο-
ροδιαφυγή, η οποία µπορεί να περιοριστεί µε 
συστηµατικούς ελέγχους, που πράγµατι έχουν 
αρχίσει να αποδίδουν.

ΕΙΝΑΙ, συνεπώς, αναγκαίο άµεσα να ακυρω-
θούν τα προ-νοµοθετηµένα µέτρα για το 2019 
και καλό θα είναι η κυβέρνηση να αποφύγει το 
λανθασµένο επιχείρηµα ότι τα µέτρα δεν θα 
εφαρµοστούν εάν δεν γίνει ελάφρυνση του 
χρέους, γιατί το αντίστροφο είναι λογικό: Τα 
µέτρα δεν χρειάζονται εάν ικανοποιηθεί το αί-
τηµά µας για το χρέος, δεδοµένου ότι θα µει-
ωθούν οι δαπάνες εξυπηρέτησής του. Η αξιω-
µατική αντιπολίτευση, φυσικά, οφείλει να δη-
λώσει ότι δεν δέχεται, ούτε πρόκειται να εφαρ-
µόσει αυτά τα µέτρα. 

ΕΑΝ δεν συµβεί αυτό, η ύφεση θα διαιωνίζεται 
µέχρι το 2060 και η αποδοχή της ύπαρξης αδι-
ανόητων «πρωτογενών πλεονασµάτων», χωρίς 
ανάκαµψη της οικονοµίας, προϋποθέτει συνε-
χείς αυξήσεις της φορολογίας .

Μέτρον άριστονΟ
λα στη ζωή λειτουργούν σωστά, εάν 
δεν παραβιάζονται τα όρια της φύσης 
και των δυνατοτήτων των πολιτών. Η 

παραβίαση αυτών των ορίων και η υπερβολή 
οδηγούν πάντοτε σε αρνητικά αποτελέσµατα 
και τελικά τιµωρείται ο άνθρωπος. Αυτό ισχύ-
ει τόσο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος 
όσο και για εκείνη της εξουσίας. Η υπέρβαση 
των ορίων µόλυνσης της ατµόσφαιρας έχει κα-
ταστρέψει τον πλανήτη, αλλά και η υπερβολι-
κή επιβολή οικονοµικών µέτρων από τους δι-
αχειριστές της εξουσίας οδηγεί σε φτωχοποίη-
ση των χωρών τους. Ορθά ο Γιώργος Σεφέρης 
µάς θυµίζει ότι «όποιος ξεπερνά το µέτρο πρέ-
πει να τιµωρείται από τις Ερινύες».

Η ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ οικονοµική–κοινωνική πολι-
τική από το 2010 χαρακτηρίζεται από πολλές 
υπερβολές, εξαιτίας των αδυναµιών της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης αλλά και των ελληνικών κυ-
βερνήσεων. Βασικός σκοπός της ίδρυσης της 
Ε.Ε. ήταν η ουσιαστική σύγκλιση των ευρωπαϊ-
κών οικονοµιών, η αλληλεγγύη και η βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της Ευρώ-
πης. Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, τα 
ισχυρά κράτη δεν θα επιβάλλουν στις ανίσχυ-
ρες χώρες ό,τι τους συµφέρει, ούτε θα τις εκ-
µεταλλεύονται για να δηµιουργούν δικά τους 
«πλεονάσµατα». Πολύ εύστοχα το είχε επιση-
µάνει το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας: «Να 
αναγνωριστεί στους µικρότερους-φτωχότερους 
λαούς της Ευρώπης το δικαίωµα να αντιµετωπί-
ζουν τη λύση των εθνικών τους προβληµάτων 
µε τη συνεργασία των ισχυρών κρατών και να 
µην µπορούν τα τελευταία να επιβάλλουν εκβι-
αστικά δικές τους απόψεις που πάντοτε εξυπη-
ρετούν τα δικά τους συµφέροντα». ∆υστυχώς, 
η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης απέχει 
πολύ από τις προσδοκίες των ιδρυτών της και 
του Καποδίστρια, και ένα από τα θύµατα αυ-
τής της αστοχίας είναι η χώρα µας. Παράλλη-
λα, οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία 20 
χρόνια δεν έκαναν τις αναγκαίες µεταρρυθµί-
σεις και έγιναν λανθασµένες επιλογές. Ετσι, η 
πτωτική πορεία της ελληνικής οικονοµίας ήταν 
αναπόφευκτη και η Ε.Ε., ενώ το γνώριζε, δεν εί-
χε αντιρρήσεις µέχρι το 2010, γιατί ήταν προς 
το συµφέρον των βορείων χωρών της.

ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ προγράµµατα λιτότητας, 
µε περιεχόµενο ένα εκρηκτικό µείγµα οικονο-
µικής πολιτικής, αποµακρύνουν συστηµατικά 
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ολα τα πιθανά σενάρια για τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης 
που θα προκύψει από τις σηµερινές εκλογές, οι οποίες 
διεξάγονται σε µία κρίσιµη καµπή για την Ε.Ε. και την Ελλάδα


