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>- Η ύφεση στην Ελλάδα δεν ε ίνα ι καθόλου βαθ ιά  και 

οι αγορές, πολλές φορές, δ ιαπράττουν σοβαρά λάθη 

εκτιμά  ο γεν ικό ς δ ιευθυντής του ΙΟΒΕ, Γ. Στουρνάρας,

που θ εω ρε ί ελάχ ιστες τ ις π ιθανότητες αναδ ιάρθρωσης 

του ελληνικού χρέους ή δ ιαγραφ ής μέρους αυτού. 

Προβλέπει ότι ίσως επ εκταθε ί το πακέτο δ ιάσωσης από

Γ. Στουρνάρας // Καθηγητής Οικονομικών ίου Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικός διε
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ΠΡΟΣ... ΕΝΤ
Η τελική απόφαση της 
Ευρωζώνης για δημιουρ
γία του οχήματος ειδικού 
σκοπού (SPV) με αρχικό 
κεφάλαιο 750 δισ. ευρώ, 
θεωρώ δεδομένο ότι θα 
εξελιχθεί σε ένα Ευρω
παϊκό Νομισματικό Ταμείο 
στα πρότυπα του ΔΝΤ, 
διευκολύνει την επέκταση 
τέτοιου είδους πακέτων 
διάσωσης.
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ΜΙΑ Η ΛΥΣΗ
Σήμερα η στρατηγική ε
ξόδου από την κρίση είναι 
μία και μοναδική: Η επι
μελής εφαρμογή του 
Μνημονίου, τα μέτρα του 
οποίου είναι αναγκαία, 
από όποια οπτική γωνία 
και αν τα δει κάποιος. Και 
νομίζω ότι αυτό κάνει η 
κυβέρνηση.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΛΑΘΗ

>- Τα σενάρια περί χρεοκοπίας της 
Ελλάδας διαρκώς διαψεύδονται και 
διαρκώς επανέρχονται παρά τα μέτρα 
των τελευταίων μηνών. Γιατί συμβαίνει 
αυτό;

Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ακό
μα αβεβαιότητα στις αγορές για την ι
κανότητα της Ελλάδος να επαναφέρει 
την οικονομία σε ισορροπία μετά τον 
σοβαρό εκτροχιασμό των τελευταίων 
ετών. Επίσης, διότι υπήρξε μεγάλη κα
θυστέρηση στην αντίληψη και αντιμε
τώπιση του προβλήματος τόσο από τις 
ελληνικές κυβερνήσεις όσο και από 
την Ευρωζώνη. Παρ’ όλα αυτά, τα τε
λευταία στοιχεία (πενταμήνου) δεί
χνουν ότι το έλλειμμα της Κεντρικής 
Κυβέρνησης σε ταμειακή βάση έχει 
μειωθεί κατά 35%, δηλαδή πολύ κοντά 
στον ετήσιο στόχο (40%). Μην ξεχνάτε 
όη και το 1994 οι αγορές στοιχημάτιζαν 
με απόλυτο τρόπο στην υποτίμηση της 
δραχμής, κάτι που δεν έγινε. Οπως δεν 
διαλύθηκε το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Σύστημα το καλοκαίρι του 1992 μετά 
την κερδοσκοπική επίθεση και έξοδο 
της βρετανικής λίρας από το Μηχανι
σμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, όταν 
όλοι στοιχημάτιζαν σ’ αυτό. Το αντίθε
το, μάλιστα, συνέβη, μπήκαν οι βάσεις 
για το κοινό νόμισμα, το ευρώ! Οι αγο
ρές, λοιπόν, διαπράττουν, πολλές φο
ρές, σοβαρά λάθη.

Και όμως, η ύφεση 
στην Ελλάδα δεν 
είναι τόσο βαθιά

α
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ
Η ύφεση δεν νομίζω να 
είναι παρατεταμένη. Φέ
τος, και λιγότερο του χρό
νου. Αν δείτε προσεκτικά 
τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία, παρά τα όσα 
λέγονται και γράφονται 
από διεθνείς αναλυτές, η 
ύφεση στην Ελλάδα δεν 
είναι καθόλου βαθιά.
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ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ
Η εκταμίευση των δανεί
ων συναρτάται με την 
πρόοδο των μέτρων του 
Μνημονίου. Δεν επιτρέ
πονται επί μέρους στρα
τηγικές και διαφοροποιή
σεις στην εφαρμογή του 
Μνημονίου.

ΑΥΤΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ

>· Ποιοι έχουν συμφέρον από τη δι
ακίνηση και αναζωπύρωση τέτοιων σε
ναρίων;

Ιδιαιτέρως όσοι έχουν επενδύσει 
σε «γυμνά» ασφαλιστήρια συμβόλαια 
έναντι χρεοκοπίας (CDS) και έχουν 
«σορτάρει» τόσο τα ελληνικά ομόλογα 
όσο και το ευρώ. Επίσης, όσοι έχουν 
συμφέρον να μεταφερθούν χρήματα 
Ελλήνων καταθετών εκτός Ελλάδος.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

>  Από το 2012 και μετά το Δημόσιο 
πρέπει να «επιστρέφει» στις αγορές για 
να δανειστεί υψηλά ποσά και θα βρίσκε
ται αντιμέτωπο με την αναχρηματοδότη- 
ση ενός χρέους που εκτιμάται περίπου 
στο 150% του ΑΕΠ. Η προοπτική αυτή 
πυροδοτεί σενάρια αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού χρέους ή στη χειρότερη περί
πτωση σε διαγραφή μέρους αυτού. Πόσο 
πιθανό είναι κάτι τέτοιο;

Είναι ελάχιστα, και κυριολεκτώ στο 
ελάχιστα, πιθανό, και αυτή η ελάχιστη 
πιθανότητα θα υλοποιηθεί μόνο εάν 
αποτύχουμε παταγωδώς να εφαρμό
σουμε το Μνημόνιο που υπογράψαμε 
με την «τρόικα». Εάν επιτύχουμε, το 
οποίο είναι και το πλέον πιθανό σενά
ριο λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων

που υπάρχουν, θα επιστρέφουμε σης 
αγορές. Ενδεχομένως, επίσης, να υ
πάρξει, μετά το τέλος της τριετίας, πε
ραιτέρω επέκταση μικρού μέρους του 
πακέτου διάσωσης για μια ακόμα τρι
ετία, τούτου εξαρτωμένου από τις τότε 
συνθήκες σης αγορές. Η τελική από
φαση της Ευρωζώνης γτα δημτουργία 
του οχήματος ειδικού σκοπού (8Ρν) με 
αρχικό κεφάλαιο 750 δισ. ευρώ, το ο
ποίο θεωρώ δεδομένο όη θα εξελιχθεί 
σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

στα πρότυπα του ΔΝΤ, δτευκολύνετ την 
επέκταση τέτοτου είδους πακέτων διά
σωσης.

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

>- Σύντομα η κυβέρνηση θα θεσπίσει, 
για πρώτη φορά, δημοσιονομικούς κανό
νες. Ως επικεφαλής του ΙΟΒΕ και με 
βάση τη διεθνή πρακτική, μπορείτε να 
μας δώσετε παραδείγματα κανόνων που 
αρμόζουν στην ελληνική περίπτωση;

Πιστεύω όη, λόγω της δημοσιονο-

μτκής απετθαρχίας που δυστυχώς μας 
χαρακτηρίζετ, είνατ σκόπιμο οι δημο
σιονομικοί κανόνες που απορρέουν 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας κατ Α
νάπτυξης να ενσωματωθούν στο Σύ
νταγμά μας. Επίσης, όλοτ ανεξαιρέτως 
οι φορείς της Γ ενικής Κυβέρνησης, π.χ. 
τοπική αυτοδιοίκηση, ασφαλισηκά τα
μεία, πρέπει να δημοσιεύουν ισολογι
σμούς με βάση Διεθνή Λογιστικά Πρό
τυπα κατ να ελέγχονται από ορκωτούς 
ελεγκτές, ενώ πρέπει να απαγορευθεί

με νόμο, δηλαδή να υπάρχουν ποινικές 
κυρώσεις, η ελλειμμαηκή διαχείριση 
των φορέων αυτών.

>- Πολλοί κατηγορούν την κυβέρνη
ση πως δεν έχει σαφή στρατηγική εξόδου 
από την κρίση. Συμμερίζεστε την άποψη 
αυτή; Θεωρείτε πως σε διαρθρωτικό του
λάχιστον επίπεδο, σημειώνονται καθυ
στερήσεις;

Σήμερα η στρατηγική εξόδου από 
την κρίση είναι μία και μοναδική: Η 
επιμελής εφαρμογή του Μνημονίου, τα 
μέτρα του οποίου είναι αναγκαία, από

όποια οπηκή γωνία και αν τα δει κά
ποιος. Και νομίζω ότι αυτό κάνει η 
κυβέρνηση. Είναι γεγονός όη σης δι- 
αρθρωηκές αλλαγές υπάρχουν ανη- 
στάσεις, φοβάμαι ακόμα και από υπουρ
γούς, που εμφορούνται ακόμα από ιδέ
ες του παρελθόντος. Θα ήταν, επίσης, 
επιθυμητό να εκπονηθεί δεκαετές πρό
γραμμα ανάταξης της ελληνικής οικο
νομίας και μείωσης αφενός του λόγου 
του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ 
κοντά στο 80% κατ αφετέρου του ελ
λείμματος του τσοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών κάτω του 3% του ΑΕΠ. 
Στο δεκαετές αυτό πρόγραμμα θα πα- 
ρουστάζετατ το νέο αναπτυξιακό πρό
τυπο της χώρας, μέσα από η ς στάχτες 
της κρίσης.

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

>- Εντοπίζετε αδύνατα σημεία στην 
κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά 
στην επιτυχή εφαρμογή του Μνημονίου 
της Ελλάδας με την Ε.Ε. και το ΔΝΤ;

Η Ελλάδα σχεδόν πάντα υστερεί 
στο συντοντσηκό-οργανωτικό μέρος 
κάθε εγχετρήματος. Αυτό πρέπει τώρα, 
όμως, να προσεχθεί ιδιαίτερα λόγω 
της κρισιμότητας των σηγμών, αφού 
η εκταμίευση των δανείων συναρτάται 
με την πρόοδο των μέτρων του Μνη
μονίου. Δεν επιτρέπονται επί μέρους 
στρατηγικές και διαφοροποιήσεις

Η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις, τη 
γρήγορη δημοσιονομική προσαρμογή -η οποία θα μας ανοίξει και 
πάλι τις πύλες της διεθνούς ρευστότητας- κυρίως, όμως, από 
τις διαρθρωτικές αλλαγές, ιδιαιτέρως το άνοιγμα των αγορών 
και των επαγγελμάτων. Εκεί είναι η μεγάλη ευκαιρία.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
12-13.6.2010 Η Μ ΕΡΗ ΣΙΑ Συνέντευξη \\ Πολιτική

Ε.Ε. και Δ Ν Τ  πέραν της τρ ιετ ίας και προε ιδοπο ιε ί πως 

όσοι βγάζουν τ ις καταθέσεις τους στο εξωτερ ικό  επ ί

της ουσ ίας «πυροβολούν τα πόδια τους».

υθυντής του ΙΟΒΕ

στην εφαρμογή του Μνημονίου.

>- Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φό
βος σας για τις εξελίξεις στην οικονομία 
τους επόμενους μήνες και ποιες κινή
σεις κρίνετε επιβεβλημένες;

Δεν φοβάματ κάη συγκεκρτμένο. 
Η επτμελής εφαρμογή του Μνημονίου 
πρέπετ να κρίνετ την επίδοση του κά
θε κυβερνηττκού στελέχους, αφού 
αυτό αποτελεί το δταβατήριο γτα τη 
σωτηρία μας. Ο πρωθυπουργός πρέπει 
να είναι άτεγκτος και ανυποχώρητος 
σ’ αυτό.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

>- Πόσο παρατεταμένη εκτιμάτε 
πως θα είναι η ύφεση στην Ελλάδα; 
Από τι εξαρτάται η ανάκαμψη;

Δεν νομίζω να είναι παρατεταμέ
νη. Φέτος, και λιγότερο του χρόνου. 
Αν δείτε προσεκτικά τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία, παρά τα όσα λέ
γονται και γράφονται από διεθνείς 
αναλυτές, η ύφεση στην Ελλάδα δεν 
είναι καθόλου βαθιά.

Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 
στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με πέρσι. 
Το ΑΕΠ μειώθηκε κυρίως επειδή έ
πεσαν οι δημόσιες επενδύσεις προ- 
κειμένου να συγκρατηθεί το έλλειμμα. 
Άρα, πρέπει να είμαστε πολύ προσε- 
κττκοί γτα να μη δίνουμε λάθος εντυ
πώσεις στον κόσμο. Η ανάκαμψη θα 
εξαρτηθεί από η ς  δτεθνείς εξελίξετς, 
τη γρήγορη δημοσιονομική προσαρ
μογή -η οποία θα μας ανοίξει και πά
λι η ς πύλες της διεθνούς ρευστότητας- 
κυρίως, όμως, από τις διαρθρωτικές 
αλλαγές, ιδιαιτέρως το άνοιγμα των 
αγορών και των επαγγελμάτων. Εκεί 
είναι η μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε κά
νει σημανηκή έρευνα στο ΙΟΒΕ και 
το θεμελιώνουμε απόλυτα αυτό. Από 
τις έρευνες προκύπτει ότι η αύξηση 
του ΑΕΠ από τις διαρθρωτικές αλλα
γές στην επόμενη πενταετία υπερβαί
νει το 10%.

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ

Πολεμούν με... 
γκράδες τα «λέιζερ» 
στις αγορές

>-Θεωρείτε επιβεβλημένες 
νέες θεσμικές παρεμβάσεις 
στη δομή της Ευρωζώνης 
και σε ποια κατεύθυνση πρέ
πει να κινηθεί η Ε.Ες 
Απολύτως. Πρώτον, το Σύμ
φωνο Σταθερότητας και Ανά
πτυξης πρέπει να γίνει αυστη
ρότερο ως προς την εφαρμο
γή του, αλλά και πιο ευέλικτο. 
Δεύτερον, πρέπει να τεθούν 
όρια στα ελλείμματα του ισο
ζυγίου τρεχουσών συναλλα
γών (αυτό αφορά χώρες του 
ευρωπαϊκού νότου), αλλά και 
στα πλεονάσματα του ισοζυγί
ου τρεχουσών συναλλαγών 
(αυτό αφορά τη Γερμανία και 
ορισμένες άλλες χώρες του 
ευρωπαϊκού βορρά). Διαφο
ρετικά η Ευρωζώνη κινδυνεύ
ει να περιπέσει σε χρόνια στα
σιμότητα. Τρίτον, πρέπει η ε- 
ποπτεία του χρηματοπιστωτι
κού συστήματος να γίνει αυ
στηρότερη και να τεθούν πε
ριορισμοί σε όλες τις επιθετι
κές συναλλακτικές πρακτικές 
όπως είναι τα «γυμνά» σορτα- 
ρίσματα Η εμπειρία δείχνει ό
τι η ζημιά που προκαλούν εί
ναι πολύ μεγαλύτερη από το 
όφελος ρευστότητας που 
προσφέρουν. Οι τελευταίες ε
ξελίξεις και συζητήσεις στο 
ΕΟΟΡΙΝ ήταν προς την ορθή 
κατεύθυνση. Τονίζω ιδιαίτερα 
τη δημιουργία του οχήματος 
ειδικού σκοπού (5Ρ ν) με αρ
χικό κεφάλαιο 7 5 0  δισ. ευρώ, 
το οποίο ευχής έργο είναι να 
εξελιχθεί σε ένα πλήρες νομι
σματικό ταμείο. Με τον τρόπο 
αυτό θα ησυχάσουν οι αγορές 
διότι θα γνωρίζουν ότι ανά 
πάσα στιγμή θα υπάρχει ένα 
μεγάλο μαξιλάρι ασφαλείας, 
που στην ουσία θα καλύπτει 
όλο τον ευρωπαϊκό νότο. 
Χρειάζεται, όμως, ταχύτητα 
στις αντιδράσεις και τεχνο
γνωσία. Οι εποπτικές αρχές 
αιχμαλωτίστηκαν τα τελευ
ταία χρόνια από τις επενδυτι
κές τράπεζες και τους κάθε 
λογής «σορτάκηδες». Οι μεν 
πολεμούσαν με γκράδες και οι 
δε με λέιζερ! Αυτό δεν μπορεί 
να συνεχιστεί. Για το καλό 
των οικονομιών και των 
κοινωνιών.

Πυροβολούν τα πόδια τους 
οι πανικόβλητοι που βγάζουν 
τα λεφτά τους στο εξωτερικό

>- Αν ορισμένες τράπεζες αποτύχουν, θεωρώ ότι 
υπάρχουν τρόποι υποχρεωτικής εξυγίανσής τους

«ΟΜΠΡΕΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΓΙΑ ΙΌ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
>- Η εντεινόμενη φημολογία περί αποχώρησης από το ευρώ και 

χρεοκοπίας της Ελλάδας ηλήττει καταρχήν τις τράπεζες. Πόσο ασφαλές 
είναι τελικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα; Θεωρείτε αναπόφευκτο 
ένα κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων;

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι, και αυτό, κάτω από την 
«ομπρέλα προστασίας» του Μνημονίου κατ της τρόικας. Άρα δεν 
κινδυνεύει. Δ εν θεωρώ αναπόφευκτες τις εξαγορές και συγχωνεύ
σεις. Αναπόφευκτη θεωρώ την εξυγίανση των ισολογισμών όλων 
των τραπεζών και τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Αν ορισμένες τράπεζες 
αποτύχουν, υπάρχουν τρόποι υποχρεω ηκής εξυγίανσής τους, στο 
πλαίστο του υπό σύσταση Ταμείου Χρηματοπιστωηκής Σταθερότητας, 
το οποίο προβλέπεται ρητά στο Μνημόνιο.

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΟΥΝ 

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα είναι, και αυτό, 
κάτω από την «ομπρέλα 
προστασίας» του Μνημο
νίου και της τρόικας. Άρα 
δεν κινδυνεύει. Δεν θεω
ρώ αναπόφευκτες τις ε
ξαγορές και συγχωνεύ
σεις

>- Ποιους κ ινδύ νου ς  
κρύβει η μεγάλη εκροή κα
ταθέσεων που καταγράφεται 
από την Ελλάδα στο εξωτε
ρικό; Είναι ασφαλείς οι κα
ταθέσεις στην Ελλάδα; Γιατί 
δεν πείθονται οι καταθέτες 
από τις διαρκείς διαβεβαιώ
σεις που παρέχονται;

Ορισμένα τμήματα του 
ελληνικού λαού δυστυχώς 
ήταν, κα ι συνεχίζουν να 
είναι, ευάλωτα στην κάθε 
είδους ανυπόστατη φημο
λογία. Η εκροή καταθέσεων 
που καταγράφεται δεν μπο
ρεί να θεωρηθεί μεγάλη. Οι 
καταθέσεις μας είναι ασφα
λείς. Βρισκόμαστε, όπω ς 
ήδη ανέφερα, κάτω από την 
προστασία της Ευρωζώνης 
και της Ευρω παϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). 
Μην ξεχνάτε τη διάσωση 
εκείνω ν των γερμανικώ ν 
τραπεζών πέρυσι που είχαν 
εκτεθεί σε τοξικά ομόλογα 
τύπου Lehm an B rothers. 
Όσοι Ελληνες βγάζουν τα 
λεφτά τους έξω ακούγοντας 
τη φημολογία των επιτηδεί
ων κ ινδυνεύουν να  υπο- 
στούν σημαντική απώλεια 
του κεφαλαίου τους. Πυρο
βολούν στην ουσία τα πόδτα 
τους.

Η ΕΚΤ ΘΑ ΑΡΓΗΣΕΙ 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

>- Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες αντλούν αθρόα ρευστότητα από την 
ΕΚΤ, που λειτουργεί σαν ασπίδα απέναντι στην κρίση χρέους. Τι θα 
συμβεί εάν κάποια στιγμή αυτό σταματήσει; Πώς πρέπει να προετοιμα
στεί το τραπεζικό σύστημα ενόψει της προοπτικής αυτής;

Η ΕΚΤ θα αποσύρετ σταδιακά τη ρευστότητα από ττς ελληντκές 
τράπεζες όσο ομαλοποιούντατ οι συνθήκες, εξέλιξη η οποία συναρ- 
τάται απολύτως με την αποκατάσταση της δημοστονομικής σταθε
ρότητας. Κανείς δεν την υποχρεώνετ να το κάνετ νωρίτερα. Η συ- 
νολτκή ποσοστιαία αύξηση της ρευστότητας στην Ευρωζώνη είναι 
πολύ μικρότερη απ’ ότι στις ΗΠΑ ή στο Ηνωμένο Βασίλετο, κατ το 
ελληντκό τραπεζτκό σύστημα πολύ μτκρό γτα να έχει ουσιαστική 
επίδραση στη συνολτκή ρευστότητα της Ευρωζώνης. Με λίγα λόγτα, 
η νομτσματτκή πολτττκή της ΕΚΤ δεν κτνδυνεύει από ττς ελληντκές 
τράπεζες και τα ελληνικά ομόλογα.

66
ΜΙΚΡΗ ΕΚΡΟΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η εκροή καταθέσεων από 
τις ελληνικές τράπεζες 
που καταγράφεται δεν 
μπορεί να θεωρηθεί με
γάλη. Οι καταθέσεις μας 
είναι ασφαλείς.



Η Μ ΕΡΗ ΣΙΑ

Η «τρόικα» φέρνει αλλαγές 
στον πολιτικό χάρτη

>- Οι β ία ιες αλλαγές στο 

πεδίο της οικονομίας, οι 

αποκαλύψεις γ ια το εύρος 

των υποθέσεων διαφθοράς 

και οι κραδασμοί στην κοι

νωνία από τα σκληρά μέ

τρα έχουν επιπτώσεις στο 

ήδη προβληματικό πολιτικό 

σύστημα της χώρας
ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ
epalikaris@pegasus.gr

Την περασμένη Τετάρτη, λίγο πριν 
από το μεσημέρι, ο πρόεδρος της 
Βουλής διάβαζε τη δήλωση ανεξαρ
τητοποίησης των τεσσάρων βουλευ
τών της Ανανεωτικής Πτέρυγας, ύ
στερα από ένα «ψυχοφθόρο» συνέ
δριο του Συνασπισμού. Χωριστά στα 
έδρανα και με ξεχωριστό γραφείο 
στη Βουλή, οι κ.κ. Κουβέλης, Λεβέ
ντης, Ψαριανός και Τσούκαλης επι
ζητούν πλέον την ανασυγκρότηση 
των δυνάμεών τους με ορίζοντα πι
θανότατα τη συγκρότηση ενός νέου 
πολιτικού σχηματισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εξέλιξη αυτή 
ανημετωπίζει κίνδυνο τριχοτόμησης, 
καθώς το «Μέτωπο Αλληλεγγύης 
και Ανατροπής» του κ. Αλ. Αλαβάνου 
σύντομα θα δει την πόρτα την εξόδου 
είτε με πρωτοβουλία του πρώην προ
έδρου του ΣΥΡΙΖΑ είτε με απόφαση 
της Γραμματείας του κόμματος για 
έξωση...

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Ήταν μια ακόμη εξέλιξη που φα

νερώνει ότι στο ελληνικό κοινοβού
λιο γινόμαστε μάρτυρες ανακατατά
ξεων, που ασφαλώς έχουν τη σημα
σία τους. Κατά πολλούς, οι ανακα
τατάξεις αυτές άργησαν κιόλας, 
καθώς εκτιμούν πως οι βίαιες αλλα
γές που καταγράφονται στο πεδίο 
της οικονομίας, οι αποκαλύψεις για 
το εύρος των υποθέσεων διαφθοράς 
και οι κραδασμοί στην κοινωνία από 
τα σκληρά μέτρα δεν μπορούν παρά 
να έχουν επιπτώσεις στο ήδη προ
βληματικό πολιτικό σύστημα της 
χώρας.

Επιπτώσεις, που δεν αποκλείεται 
να εκδηλωθούν αργά ή γρήγορα σε 
όλο το πολιτικό φάσμα. Σε κάθε πε
ρίπτωση, μια μεγάλη συζήτηση ανοί
γει με τα πρώτα δείγματα γραφής 
μόλις οκτώ μήνες μετά τις εκλογές 
με σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία 
και με συσχετισμούς στο χώρο της 
αντιπολίτευσης που δεν προοιωνί
ζονταν διασπάσεις. Καταλύτης των 
εξελίξεων ασφαλώς παραμένει η ε
φαρμογή του μνημονίου με την «τρό- 
ικα» ή, με άλλα λόγια, η διαχείριση 
των δύσκολων παραμέτρων για την 
έξοδο από την κρίση και την ανάτα
ξη της οικονομίας. Ένα μήνα πριν, 
κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της 
Βουλής για την υιοθέτηση του μνη
μονίου, η κ. Ντόρα Μπακογιάννη 
ψήφιζε υπέρ, η ΝΑ όμως το καταψή-

Συσχετισμοί δυνάμεων
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Μια μεγάλη συζήτηση ανοίγει με τα πρώτα δείγμα
τα γραφής μόλις οκτώ μήνες μετά τις εκλογές, με 
σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία και με συσχετι
σμούς στον χώρο της αντιπολίτευσης που δεν προ
οιωνίζονταν διασπάσεις
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φιζε με όρους μάλιστα κομματικής 
πειθαρχίας. Αποτέλεσμα, ήταν η κ. 
Μπακογιάννη να τεθεί εκτός κόμμα
τος και να προσδώσει νέα χαρακτη
ριστικά στις διεργασίες στον κεντρο- 
δεξιό χώρο. Μάλιστα, μετά και την 
τελευταία ομιλία του προέδρου του

κόμματος Α. Σαμαρά με τη διατύπω
ση του «κοινωνικού φιλελευθερι
σμού» ως βασικής ιδεολογικής πα
ραμέτρου της ΝΔ, η κ. Μπακογιάννη 
προχώρησε ένα βήμα προς την εξαγ
γελία ενός νέου σχήματος. «Οι φιλε
λεύθερες δημοκρατικές δυνάμεις της

Ελλάδας, σε αυτήν την κρίσιμη για 
τη σωτηρία της χώρας σηγμή, απαι
τούν να έχουν ρόλο και λόγο», είπε, 
ενισχύοντας την άποψη όλων όσοι 
προεξοφλούν την εμφάνιση νέου 
φορέα που θα διεκδικήσει το «χαμέ
νο Κέντρο» από τη ΝΔ. Παράλληλα, 
η αποκήρυξη του «μεσαίου χώρου» 
από τον κ. Σαμαρά, διέγραψε μια νέα 
διαχωριστική γραμμή με πς δυνάμεις 
που πρώην πρωθυπουργού Κ. Καρα
μανλή, που είχε οικοδομήσει με αυ
τή τη βάση τη στρατηγική της ΝΔ 
προς την εξουσία. Οι δυνάμεις του 
καραμανλισμού μπορεί να διεκδι- 
κούν την «ψυχή» της συντηρητικής 
παράταξης, ωστόσο θεωρούν απα
ραίτητη την προάσπιση της πολυσυλ
λεκτικής ταυτότητας της ΝΔ, την ο
ποία -λένε- ο Κ. Καραμανλής πέτυχε

Μικρές ως τώρα οι απώλειες, αλλά...
>- 0 Γ. Παπανδρέου παραμένει κυρίαρχος στο εσω
κομματικό τοπίο παρά τον αιφνιδιασμό με το «παρών»

Οι απώλειες της κυβέρνησης 
μέχρι τώρα είναι μικρές. Αν και 
έχει αναλάβειτεράσηο βάρος σε 
ό,τι αφορά την υλοποίηση των 
επώδυνων μέτρων, προς το πα
ρόν η κυβερνητική πλειοψηφία 
δεν δείχνει ντςαπειλείται. Ο Γ. 
Παπανδρέου εξακολουθεί να 
είναι κυρίαρχος στο εσωκομμα
τικό τοπίο. Ωστόσο, υπήρξε αιφ
νιδιασμός στο ΠΑΣΟΚ με τους 
τρεις βουλευτές που ψήφισαν 
«παρών» στις 6 Μάίου στην κρί
σιμη συνεδρίαση της Βουλής για 
το Μνημόνιο. Ανησυχία εκδη
λώθηκε και με την κατάθεση ε
ρώτησης από 14 βουλευτές για

το ασφαλιστικό, την περασμένη 
εβδομάδα. Πιθανή νέα απώλεια 
στην κρίσιμη ψηφοφορία για το 
σχετικό νομοσχέδιο συσχετίζεται 
ακόμα και με αναθέρμανση σε
ναρίων για διπλές εκλογές το 
Νοέμβριο.

«ΒΟΥΒΕΣ» ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ωστόσο, οι διεργασίες σε αυ

τήν τη φάση παραμένουν «βου
βές». Μπορεί κανείς να διακρί
νει τη συνεχιζόμενη διαμάχη και 
σε επίπεδο υπουργών, ανάμεσα 
σε αυτούς που θεωρούν πρώτιστο 
πατριωτικό καθήκον την υλοποί
ηση του Μνημονίου- και ανάμε-

» -  Γ. Παπανδρέου

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
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με τη διατήρηση των εσωκομματικών 
ισορροπιών για πολλά χρόνια, μέχρι 
το τέλος. Σε αυτήν την ιδιότυπη «τρι- 
χοτόμηση» βρίσκεται η ΝΔ, την ώρα 
που η επίθεση του προέδρου της ΝΔ 
και προς το ΛΑΟΣ σηματοδοτεί μια 
νέα περίοδο «τριβής», με τον Α. Σα
μαρά να επιτίθεται στον Γ. Καρατζα- 
φέρη για το δικό του «ναι» στο μνη
μόνιο και τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ να 
εκτιμά ότι ο κ. Σαμαράς διχάζει αντί 
να ενώνει την παράταξη.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Είναι φανερό ότι «κοινό παρο

νομαστή» στις ανακατατάξεις αυτές 
αποτελούν οι εξελίξεις στην οικονο
μία, η κρίση αλλά και οι πολιτικές 
αποφάσεις που οριοθετήθηκαν από 
το μνημόνιο με την «τρόικα» και την 
εφαρμογή του Προγράμματος Στα
θερότητας.

Η Ανανεωτική Πτέρυγα διάλεξε 
ξεχωριστό μονοπάτι, καθώς οι από
ψεις των στελεχών της δεν συνέκλι- 
ναν με αυτές του κ. Τσίπρα σε ό,τι 
αφορά την πολιτική «επένδυση» σιην 
κρίση. Ο κ. Κουβέλης έχει ως αφε
τηρία την αναγνώριση του προβλή
ματος- άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος 
που διαφώνησε με τη μη συμμετοχή 
του κ. Τσίπρα στη διάσκεψη των πο
λιτικών αρχηγών, για να θυμηθούμε 
ένα πρόσφατο παράδειγμα- ενώ ο κ. 
Ψαριανός δήλωνε αντίθετος με τους 
προβληματισμούς εντός ΣΥΡΙΖΑ 
περί αναθεώρησης της πολιτικής 
αποδοχής του πλαισίου της Ε.Ε. και 
δράσης μέσα σε αυτό. Παράλληλα, 
όμως, και η κ. Μπακογιάννη κατη
γόρησε τον πρόεδρο της ΝΔ ότι «έχει 
επενδύσει με τη στάση του στη χρε
οκοπία της πατρίδας»...

Αλλά και η βάση της αποστασι
οποίησης της Ρηγίλλης και του προ
έδρου από τον πρώην πρωθυπουργό 
έχει ως βάση τα «έργα και ημέρες» 
της γαλάζιας διακυβέρνησης του 
τόπου, που οδήγησαν άλλωστε και 
στη βαριά εκλογική ήττα τον περα
σμένο Οκτώβριο και λειτουργούν ως 
«βαρίδια» στην προσπάθεια ανάκαμ
ψης της ΝΔ.

σά τους, εκείνες π ς δυνάμεις των 
πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστών- και 
αυτούς που εξακολουθούν να 
θέτουν σε πρώτη γραμμή την 
αγωνία τους για το κοινωνικό 
προφίλ του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι 
επιμένουν όπ  η σημερινή σκλη
ρή γραμμή προσαρμογής δεν 
μπορεί να συνυπάρξει για πολύ 
με το «DNA» ενός ΠΑΣΟΚ. Οι 
«φωπές», όμως, που ήδη έχουν 
ανάψει στον αντιπολιτευτικό 
χώρο δεν αργούν να ξεφύγουν 
από τον έλεγχο σε κάθε κατεύ
θυνση, με τρόπο απρόβλεπτο και 
συνέπειες που δεν μπορούν να 
προδιαγραφούν.
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