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Συνέντευξη στον Ν. ΧΕΙΑΑ ________ _____

ΕΙΝΑΙ το νέο αστέρι της γερμανικής οικο
νομικής επιστήμης. Ο Λαρς Φελντ είναι -  
όπως τον αποκάλεσε εφημερίδα -  «ο νεό

τερος γερμανος σοφος», ήτοι το μικρότε
ρο σε ηλικία πρόσωπο που διορίστηκε πο
τέ στο πενταμελές συμβούλιο οικονομικών 
εμπειρογνωμόνων της γερμανικής κυβέρ
νησης (κοινώς «συμβούλιο σοφών»). Ο

46χρονος καθηγητής της Οικονομίας στο 
Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ ανήκει σια 
λεγάμενα «γεράκια» του νεοφιλελευθερι
σμού. Εκείνο το οποίο τού δίνει κύρος εί
ναι βέβαια σε πρώτη γραμμή η καθαρότη

τα των απόψεών του -  η οποία κυριαρχεί 
και στη συνέντευξη που παραχώρησε στο 
«Βήμα» σχετικά με το πιο πολυσυζητημένο 
θέμα των τελευταίων ημερών: την αναδιάρ
θρωση.

■ 0 Λαρε Φελντ, μέλοε του πενταμελούε συμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων τηδ γερμανικήδ κυβέρνησηβ, αναλύει γιατί θεωρεί μόνη λύση για την Ελλάδα το «κούρεμα»

«Η φιλική αναδιάρθρωση είναι μονόδρομοβ»
-  Υποστηρίζετε από καιρό την 
άποψη ότι η αναδιάρθρωση είναι 
αναπόφευκτη. Γιατί;
«Επειδή τα μέτρα σταθεροποίησης 
της οικονομίας είναι δύσκολο να επι
βληθούν πολιτικά. Παρακολούθησα 
με θαυμασμό τις αντιδράσεις που 
προκάλεσαν σιον πληθυσμό οι περι
κοπές του προηγούμενου χρόνου -  
σιον δημόσιο τομέα έφθασαν το 30% 
των μισθών και εισοδημάτων. Παρ’ 
όλα αυτά οι απεργίες έμειναν σε χα
μηλά επίπεδα. Ο κόσμος αποδέχθη
κε προφανώς τα μέτρα...».
- .. .  Οχι όμως χωρίς ημερομηνία 
λήξης. Η δυσφορία φουντώνει 
τώρα από μέρα σε μέρα.
«Το κρίσιμο ερώτημα είναι ακρι
βώς αν αυτί) η αποδοχή μπορεί να 
συνεχισιεί για πένιε, έξι ή επιά χρό
νια, ιδίως όταν δεν φαίνεται φως 
σιην άκρη του τούνελ. Οταν τα 
μέτρα σταθεροποίησης πνίγουν 
κάθε προοπτική ανάπτυξης. Αυ- 1 
τός ήταν και ο λόγος που τάχθη
κα υπέρ της αναδιάρθρωσης, πα
ρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα αντιδρά μα- 
νιωδώς εναντίον της, με τρόπο μά
λιστα που προκαλεί πανικό. Για μέ
να η αναδιάρθρωση αποτελεί 
μονόδρομο -  και για να αισθανθεί 
η Ελλάδα κάποια ανακούφιση, αλ
λά και για να συμβάλουν και οι πι
στωτές σιη λύση του ελληνικού προ
βλήματος».
- Σ ε  π  αποδίδετε την αντίδραση 
της ΕΚΤ;
«Εχει σίγουρα αρκετούς λόγους γι’ 
αυτό. Ενας από αυτούς, ο πιο βασι
κός, είναι ο φόβος της για εξάπλω- 
ση του φαινομένου και σε άλλες χώ
ρες. Ο φόβος ότι οι αγορές θα πουν 
πως αν σήμερα αναδιαρθρώσει η Ελ
λάδα, αύριο θα αναδιαρθρώσει η 
Ιρλανδία, ύστερα η Πορτογαλία και 
η Ισπανία, και πάει λέγοντας. Πρό- 
κεπαι για φόβο που πρέπει να λη- 
φθεί σοβαρά υπόψη. Το ερώτημα που
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Ο Λαρβ Φελντ (αριστερά) επικρίνει τη στάση τηε ΕΚΤ και του προέδρου 
τηβ Ζαν-Κλοντ Τρισέ που αντιτίθενται στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουβ 

(στη φωτογραφία με τον πρόεδρο του Ευη^τουρ Ζαν-Κλοντ Γιοΰνκερ, 
ο οποίοβ επίσηβ έχει ταχθεί κατά τηβ αναδιάρθρωσηβ)

«Η ΕΚΤ πρέπει να προλάβει 
κατασιάσειε Αργεντινής»

-  Πότε θα έπρεπε να αρχίσουν να τρέ
μουν οι κάτοχοι ελληνικών ομολό

γων;
«Οταν η Ελλάδα κάνει μονομερώς και 
απροειδοποίητα στάση πληρωμών. Τότε θα 

είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Αν η Ελλάδα ακο
λουθούσε τη στρατηγική της Αργεντινής, θα 
είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Αυτός είναι και ο 

λόγος που επιβάλλει στους πολιτικά υπευθύ
νους, αλλά και στην ΕΚΤ, να προχωρήσουν σε 

μια συνεργατική μορφή της αναδιάρθρωσης. Δια
φορετικά θα έχουμε καταστάσεις Αργεντινής».

-  Θα ήταν σκόπιμο να γίνει διαφοροποίηση στη 
μεταχείριση των επενδυτών, μ ε  κοινωνικοοικο
νομικά ας πούμε κριτήρια; Να γίνει δηλαδή μι
κρότερο «κούρεμα» στα ομόλογα των ταμείων συ
ντάξεων και μεγαλύτερο σ ε εκείνο των ιδιωτών, 
που παίζουν τζόγο μ ε  αυτά;
«Σε καμία περίπτωση. Η μεταχείρισή τους πρέπει να 
είναι ίση. Και αυτό επειδή οι ιδιώτες που επένδυσαν 
το τελευταίο διάστημα στα ομόλογα με υψηλό ρίσκο 
θα είναι και στο μέλλον απόλυτα χρήσιμοι. Αυτοί θα 
είναι οι πρώτοι που θα αγοράσουν πάλι ομόλογα, όταν 
θα  έχει περάσει η μπόρα της αναδιάρθρωσης».

ακολουθεί είναι: Πώς μπορούμε να 
περιορίσουμε την αναδιάρθρωση της 
Ελλάδας μόνο εντός της Ελλάδας; 
Αυτό που θα επιθυμούσα προσωπι
κά είναι να αλλάξει στάση η ΕΚΤ και 
αντί να σπέρνει πανικό, να καθησυ
χάσει τις αγορές με έναν έξυπνο τρό
πο αναδιάρθρωσης -  έναν τρόπο δη
λαδή που θα έβαζε φραγμό σιον

κίνδυνο “μόλυνσης” της ευρωζώνης». 
-  Είναι αυτό πρακτικά δυνατό εν 
όψει της προχωρημένης κρίσης 
σε άλλες χώρες;
«Εξαρτάται από το πώς θα πραγμα
τοποιηθεί. Αν η ΕΚΤ παρεμβληθεί ως 
μεσολαβητής ανάμεσα στο ελληνικό 

, κράτος και στους πιστωτές του και 
πετύχει με αυτό μια επιμήκυνση της

αποπληρωμής του χρέους, αυτό θα 
ήταν σοβαρό κέρδος. Αυτή η σκέψη 
κυκλοφορεί κατά τα άλλα από και
ρό στους τραπεζικούς κύκλους. Ανα
διάρθρωση δεν σημαίνει οπωσδή
ποτε γνήσιο default (σ.σ.: χρεοκοπία), 
δηλαδή στάση πληρωμών. Στο πλαί
σιό της δίνεται η δυνατότητα για ήσυ
χες διαπραγματεύσεις, έτσι που το τε-

λικό αποτέλεσμα να είναι ευνοϊκό και 
για τους πιστωτές».
-  Ορισμένοι αναλυτές προτιμούν 
τη λύση της επαναγοράς των χρε
ών από το ελληνικό κράτος. 
«Αυτή είναι η δεύτερη λύση που μπο
ρεί να επιδιωχθεί. Η πρόταση αυτή, 
η οποία έγινε κατ’ αρχάς από τον επι
κεφαλής των οικονομολόγων της

Τ ο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει 
η Ελλάδα θα μπορούσε να θεωρηθεί 

και μια σύγκρουση των δυνάμεων της 
αγοράς με τη Δημοκρατία -  και δεν εί
ναι καθόλου βέβαιον ότι η αγορά έχει δί
κιο. Η έκρηξη των spreads, π.χ., σπς αρ
χές της εβδομάδας προκλήθηκε από την 
ανακοίνωση του ελλείμματος, το οποίο 
τελικά θα φτάσει στο 10,5% του ΑΕΠ. 
Δεν μειώθηκε, δηλαδή, κατά έξι μονά
δες του ΑΕΠ αλλά «μόνο» κατά πέντε. Τέ
τοια... χάλια.

Κάτω από διαφορετικές συνθήκες το 
ζήτημα θα μπορούσε και να ήταν αμε
λητέο ή ακόμη να αντιμετωπιστεί ως με
γάλο επίτευγμα. Στο κάτω κάτω, δεν 
υπάρχουν διεθνώς πολλά παραδείγματα 
τόσο δραματικής δημοσιονομικής προ
σαρμογής. Καλώς ή κακώς, όμως, οι αγο
ρές έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους 
και σε τέτοιες περιπτώσεις επικρατεί η 
λογική του κοπαδιού -  θα χρειαστεί με
γάλη προσπάθεια για να μπορέσει να αλ
λάξει η Ελλάδα το εις βάρος της κλίμα. 

Τις συνέπειες τις βλέπουμε. Μια κυ-

Βάλτε πλάτη γιατί...
Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΨΗ 

kapsis@dolnet.gr

βέρνηση με την πλάτη στον τοί
χο, μπλεγμένη σε έναν δαίδαλο 
μέτρων και μετρολογίας, ένα 
πολιτικό σύστημα απαξιωμένο 
και σε διαρκή αμφισβήτηση, 
μια κοινωνία διχασμένη, όπου 
διαρκώς μοιάζει να κερδίζουν 
έδαφος οι ακραίες συμπερι
φορές και οι ακραίες πολιτικές 
δυνάμεις τόσο προς τα δεξιά 
όσο και προς τα αριστερά. Θα ηττηθεί η 
Δημοκρατία;

Σε αυτές τις περιπτώσεις, γράφει σε 
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άρθρα για 
το χρέος ο βιογράφος του Κέινς Ρόμπερτ 
Σκιντέλσκι, είναι σημαντικό να παρα- 
μείνει ενωμένη η πολιτική τάξη. Ο πει
ρασμός για την αντιπολίτευση να ακο
λουθήσει τις αγορές και να «σορτάρει»

την κυβέρνηση, να ποντάρει δη
λαδή στην αποτυχία της, είναι 
μεγάλος. Η κρίση όμως επι
βάλλει αυτοσυγκράτηση.

Στην Ελλάδα και στην Πορ
τογαλία αυτό δεν επιτεύχθηκε 
-  κατά σύμπτωση, είναι και οι 
δύο χώρες που δεν έχουν κα
ταφέρει ακόμη να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη των αγορών. 

Αντιθέτως, στην Ισπανία, η οποία φαί
νεται να κερδίζει τη μάχη, η κυβέρνηση 
και η αντιπολίτευση δεσμεύτηκαν από 
κοινού για τις μεταρρυθμίσεις. Θα είμα
στε άραγε αφελώς αισιόδοξοι να ελπί
ζουμε ότι με το «Ζάππειο II» η Νέα Δη
μοκρατία επιδιώκει να αλλάξει γραμμή; 
Ιδωμεν. Το σίγουρο είναι ότι, αν το κά
νει, θα κάνει καλό στον εαυτό της και

ακόμη περισσότερο καλό στον τόπο.
Γιατί βέβαια αυτό που σήμερα αμφι

σβητείται από τις αγορές -  και στο οποίο 
στην πραγματικότητα ποντάρουν -  δεν εί
ναι τόσο οι αριθμοί όσο η ικανότητα του 
πολιτικού μας συστήματος να λάβει και 
να εφαρμόσει τις αποφάσεις που χρειά
ζονται. Με αυτή την έννοια, μια κοινή δέ
σμευση Παπανδρέου - Σαμαρά για την 
υλοποίηση του περίφημου μεσοπρόθε
σμου προγράμματος που θα συμφωνηθεί 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση θα μπορούσε 
να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματική 
για την εικόνα της Ελλάδας από δέκα τό
νους μέτρων. Θα καθησύχαζε και τους 
πολίτες στο εσωτερικό που περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο, ακόμη και από ας  
θυσίες στις οποίες υποβάλλονται, ανη
συχούν για το τι μας περιμένει.

Εχει επικρατήσει να λέμε ότι η οικο
νομία και η αγορά είναι πάνω απ’ όλα 
κλίμα. Ε, είναι καιρός τα δύο μεγάλα κόμ
ματα να κάνουν κάτι ουσιαστικό για να 
το βελτιώσουν. Προτού τους γυρίσουν 
την πλάτη για τα καλά οι ψηφοφόροι!

Deutsche Bank Τόμας Μάιερ, προ
βλέπει την επαναγορά κρατικών ομο
λόγων με χρήματα από το ταμείο χρη- 
ματοπιστωτικής στήριξης ESM. Η 
λύση αυτή είναι μάλιστα νομικά πιο 
ασφαλής από ό,τι η επιμήκυνση. Για 
την τελευταία υπάρχουν αναρρήσεις, 
επειδή πρόκειται όντως για ένα εί
δος πτώχευσης. Η ΕΚΤ θα έπρεπε πά
ντως να ασχοληθεί ενεργότερα και 
με τις δύο δυνατότητες ανα' να α ς  κα
κολογεί».
-Εσείς προσωπικά έχετε μια προ
τίμηση για αυτές;
«Εγώ θα δοκίμαζα και α ς  δύο, εξε
τάζοντας παράλληλα και το κατά πό
σον είναι νομικά δυνατή η εφαρμο
γή της επιμήκυνσης. Γεγονός είναι 
όπ μια επαναγορά κραακών χρεο
γράφων στο 75% της ονομασακής 
τους αξίας ισοδυναμεί με ένα “κού
ρεμα” της τάξεως του 25%. Αυτό θα
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ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για την 
Ελλάδα, αν και η ανάγκη για περαι
τέρω μείωση του ελλείμματος θα εξα
κολουθούσε να είναι πιεστική». 
-  Ορισμένοι οικονομολόγοι υπο
στηρίζουν όπ τα μερίσματα από 
τα ελληνικά ομόλογα είναι τόσο 
μεγάλα που ακόμη και ένα 
«haircut» της τάξεως του 50% δεν 
θα έθιγε τα κέρδη τους.
«Αυτό αφορά μόνο τους λίγους επεν
δυτές που άρχιζαν να αγοράζουν 
ομόλογα όταν το μέρισμά τους εκτι
νάχθηκε στα ύψη. Οι υπόλοιποι κα
τέχουν χρεόγραφα με σχετικά χαμη
λές επιδόσεις».
-Θ α μπορούσε ένα «κούρεμα» της

τάξεως του 30% να αφήσει ανέγ- 
γιχτα τα κέρδη των επενδυτών; 
«Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά 
οι επενδυτές θα μπορούσαν σίγουρα 
να αντέξουν μια ζημιά που θα προέ- 
κυπτε από ένα “haircut” της τάξεως 
του 30%».
-Π οιο είναι το νέο στοιχείο σε μια 
αναδιάρθρωση α λα ελληνικά; 
«Το ότι μεταπολεμικά δεν υπήρξε πα
ρόμοιο γεγονός σε μια αναπτυγμένη 
χώρα. Αυτό που κάνει την ελληνική 
αναδιάρθρωση ενδιαφέρουσα από 
πνευματική, αν θέλετε, άποψη είναι 
ότι θα γίνει στο πλαίσιο μιας νομι
σματικής ένωσης. Παλαιότερα η κα
ταπολέμηση της κρίσης συνέβαινε 
μέσω του συνδυασμού μιας σειράς 
πολιτικών, δημοσιονομικών και οι
κονομικών μέτρων, μεταξύ των οποί
ων και η υποτίμηση. Η δυνατότητα 
της υποτίμησης δεν υπάρχει όμως σή
μερα. Και αυτό κάνει το πρόβλημα 
αρκετά δυσκολότερο».
-Σ ε  πολιτικό επίπεδο το θέμα πα
ραμένει ταμπού. Τελευταία ωστό
σο ο  γερμανός υπουργός Οικο
νομικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
υπαινίχθηκε τη δυνατότητα της 
αναδιάρθρωσης. Πιστεύετε όπ έχει 
τέτοιο σχέδιο στο συρτάρι του; 
«Θα απορούσα πολύ αν δεν είχε. Από 
τη δρασιηριότητά μου ως οικονομι
κός εμπειρογνώμων γνωρίζω από και
ρό ότι το υπουργείο Οικονομικών 
διαθέτει θαυμάσιους οικονομολό
γους και νομικούς. Θα ήταν λοιπόν 
παράξενο αν η κυβέρνηση περιορι
ζόταν μόνο σιην επίσημα διατυπω
μένη θέση της. Το υπουργείο Οικο
νομικών πρέπει να προετοιμάσει το 
ενδεχόμενο μιας αναδιάρθρωσης αν 
θέλει πραγματικά να αποτρέψει πα
ρόμοιους κινδύνους σε άλλες χώρες». 
-  Πιστεύετε ότι οι υπα ινιγμοί 
του Σόιμπλε αποτελούσαν ένα 
είδος δοκιμαστικού μπαλονιού; 
«Ακριβώς αυτό. 0  υπουργός έκανε 
δηλώσεις, τις οποίες διέψευσε σχε
δόν αμέσως μετά. Είναι γνωστό πώς 
λειτουργεί αυτό το παιχνίδι: Εκείνοι 
που κάνουν τις δηλώσεις θέλουν να 
δουν το πώς αντιδρούν οι αγορές, 
αλλά και οι υπόλοιπες πολιτικές δυ
νάμεις, ποιος δείχνει τα χαρτιά του 
και ποιος συνεχίζει να τα κρύβει. Εί
μαι πεπεισμένος ότι τα στελέχη του 
υπουργείου Οικονομικών καταβάλ
λουν μεγάλες προσπάθειες στο θέμα 
της αναδιάρθρωσης. Πρέπει να εί
ναι καλά οπλισμένοι για αυτήν. Αν 
δεν οπλιστούν πραγματικά καλά, θα 
κάνουν κακή γερμανική πολιτική».

Οι υπαινιγμοί Σόιμπλε περί 
αναδιάρθρωσηε ήταν μια

πρώτη «δοκιμή», εκτιμά 
ο Λαρε Φελντ, ο 

οποίοβ πιστεύει 
ότι ο γερμανόβ 
υπουργόβ 
Οικονομικών 
έχει έτοιμο στο 
συρτάρι του το 
σχέδιο
«κουρέματοβ»

Η στάση τηβ Γέρμανιαβ απέναντι στην Ελλάδα έχει αλλάΕει επί τα χείρω, καθώβ όλοι 
οι γερμανοί παράγοντεε που αναφέρθηκαν στην ελληνική κρίση τιβ τελευτάίεβ εβδομάδεβ 

τάχθηκαν υπέρ τηβ αναδιάρθρωσηβ, γεγονόβ που γεννά ερωτήματα για τιε επιδιώΕειβ 
τηβ κυρίαβ Μέρκελ και ανησυχίεβ στον κ. Παπανδρέου

■ Τραπεζικοί κύκλοι ανησυχούν για τιε κινήσειε του Βερολίνου και εκτιμούν 
ότι όλα θα παιχθούν τΐδ επόμενεε τρειε-τέσσερίδ εβδομάδεε

«Οι Γερμανοί με τη στάση 
τουδ αποσταθεροποιούν 

την Ελλάδα»
Του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ

Ολα τα στοιχεία και οι πληρο
φορίες βεβαιώνουν ότι η κα

τάσταση στη χώρα χειροτερεύει 
ημέρα με την ημέρα. Πολύ περισ
σότερο όταν διεθνώς η αμφισβή
τηση για τις ελληνικές δυνατότητες 
χειρισμού της κρίσης χρέους θερι
εύει και ασκεί πρωτοφανή πίεση 
στην εγχώρια πολιτική και οικονο
μία. Το κλίμα σπς διεθνείς αγορές 
επιδεινώθηκε δραματικά το τελευ
ταίο διάστημα· είναι σαν το θέμα 
της αναχρηματοδότησης του ελλη
νικού χρέους να έχει τεθεί σε πα
γκόσμια διαβούλευση. Η χώρα μας 
μονοπωλεί ξανά τα πρωτοσέλιδα 
όλου του κόσμου και όλοι έχουν να 
πουν έναν κακό λόγο για τις οικο
νομικές μας υποθέσεις. Εχει μάλι
στα ιδιαίτερη σημασία το γεγονός 
ότι σταδιακά άλλαξαν οι διαθέσεις 
και των Ευρωπαίων.

■ Μα$ αφήνουν 
ξεκρέμαστου«

Το πέπλο προστατευτισμού, που 
είχε απλωθεί πάνω από την Ελ
λάδα  και πήγαζε από την έστω 
«κρύα» αναγνώριση των ελληνι
κών προσπαθειών, φαίνεται να 
έχει πλέον αφαιρεθεί. Συνέβαλαν 
σε αυτό δ ιάφορα ξεχωριστά γε
γονότα, τα οποία είναι άξια πα
ρατήρησης και αξιολόγησης. Σύμ
φω να με ασφαλείς τραπεζικές 
πηγές, το προηγούμενο διάστημα 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
σταμάτησε να αγοράζετ ελληνικά 
ομόλογα, τα άφησε στην κυρτο- 
λεξία στην τύχη τους, στο έλεος 
των αγορών και εκείνων που 
έχουν αποφανθεί ότι μόνο μια γεν
ναία αναδιάρθρωση μας σώζει. 
Και σχεδόν ταυτόχρονα άρχισε να 
εκδηλώνεται σε καθημερινή βά
ση αμφισβήτηση από τη Γερμα
νία.

Οσοι παρακολουθούν στενά τις 
εξελίξεις βεβαιώνουν ότι δεν υπήρ
ξε ημέρα τις προηγούμενες δύο 
εβδομάδες που να μη βγήκε γερ
μανός παράγοντας ή γερμανικό μέ
σο ενημέρωσης για να τοποθετη
θεί υπέρ της αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού χρέους.

Ανώτερα τραπεζικά στελέχη,

που ήθελαν να διατηρήσουν την 
ανωνυμία τους, σημείωναν σ ιο  
«Βήμα της Κυριακής» ότι «οι Γερ
μανοί με τις συνεχείς δηλώσεις 
τους υπέρ της αναδιάρθρωσης 
αποσταθεροποιούν την Ελλάδα». 
Και διερωτώνται μήπως δεν είναι 
τόσο αθώες οι συνεχείς αναφορές 
στην αναδιάρθρωση. Και σημει
ώνουν ότι πίσω από αυτές μπορεί 
να κρύβονται άλλες ανομολόγη
τες επιδιώξεις, που ξεπερνούν αυ
τή καθ’ εαυτή την αναδιάρθρωση 
του χρέους.

Στη συνέχεια η αναθεώρηση των 
στοιχείων της Eurostat για το έλ
λειμμα του 2010 στο 10,5% του 
ΑΕΠ από 9,4% που προέβλεπε το 
μνημόνιο, επαύξησε τις αμφιβο
λίες και επέτεινε την καχυποψία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα σταμάτησε 
να αγοράζει ελληνικά 
ομόλογα, τα άφησε 

στην κυριολεξία 
στην τύχη τους, 

στο έλεος των αγορών

για τις ελληνικές δυνατότητες ελέγ
χου των δημοσίων οικονομικών, 
ενισχύονιας τα σενάρια της ανα
διάρθρωσης.

Ολο αυτό το κλίμα επιπλέον 
φαίνεται να έχει αποσταθεροποι
ήσει και αποσυντονίσει την ελλη
νική κυβέρνηση, η οποία έχει προ 
πολλού πάψει να μεταδίδει σή
ματα αποφασιστικότητας και για 
την ώρα δίνει μόνο σήματα ανα
βλητικότητας, μεταρρυθμιστικής 
κόπωσης και πολιτικών δ ια φ ω 
νιών.

Συνδυαζόμενα τα παραπάνω κα
τέστησαν ττς αγορές ακόμα πιο επι
θετικές. Κάπως έτσι οι τιμές των ελ
ληνικών δεκαετών ομολόγων 
έπεσαν κάτω από το 50% της ονο- 
μασπκήςτους αξίας και οι αποδό
σεις των διετών ομολόγων εκττνά-

χθηκαν στα πρωτοφανή για χώρα 
της ευρωζώνης επίπεδα του 25%.

■ Οι noAixts είναι 
ακόμη ψύχραιμοι

Το μόνο ενθαρρυνηκό για την ώρα 
πηγάζει από τη στάση της συντρι
πτικής πλειονότητας των πολιτών, 
που αντιμετωπίζει ψύχραιμα τις 
συνθήκες, δεν προβαίνει σε κινή
σεις πανικού και ούτε δημιουργεί 
ιδιαίτερα προβλήματα σιο πιστω
τικό σύστημα. Οι τραπεζίτες ανα
γνωρίζουν ότι το αποταμιειπικό κοι
νό επιδεικνύει ωριμότητα, εκτός 
και αν πρόκειται για μοιρολατρία. 
Οπως κι αν έχει ο ελληνικός λαός 
διατηρεί την ψυχραιμία του.

Η αγωνία ωστόσο είναι μεγάλη. 
Σ πς μεγάλες εμπορικές τράπεζες 
δεν κρύβουν την ανησυχία τους. 
Τυχόν παράταση του κλίματος αβε
βαιότητας και αναποφασισπκότη- 
τας, σε συνδυασμό με τη διατήρη
ση της πίεσης των αγορών και των 
spreads σ ια  υψηλά επίπεδα των 
1.300 μονάδων, θα έχει ως αποτέ
λεσμα να καταγραφούν γρήγορα 
δυσάρεστες παρενέργειες. Τα επι
τόκια καταθέσεων θα αυξηθούν, 
το κόστος του χρήματος θα ανέλ- 
θει, τα επιτόκτα δανεισμού θα ανέ
βουν ακόμη περισσότερο και έτσι 
θα μολυνθούν και υγιείς επιχειρή
σεις που μέχρι σήμερα ανπσιέκο- 
νιαι σιην κρίση.

Ολη αυτή η κατάσταση, σύμ
φωνα με π ς  εκπμήσεις ανώτερων 
τραπεζικών στελεχών, δεν μπορεί 
να διατηρηθεί επί μακρόν και επι
μένουν όπ είναι απαραίτητο το τα
χύτερο να εκδηλωθούν παρεμβά
σεις τόσο σιη ζώνη της οικονομίας 
όσο και της πολιπκής ικανές να με
ταδώσουν κλίμα αποφασισπκότη- 
τας σπς αγορές και στους εταίρους.

Οπως λένε χαρακτηρισπκά «όλα 
θα παιχθούν σπς επόμενες τρεις- 
τέσσερις εβδομάδες» και από αυ
τή την άποψη σχεδόν διεκδικούν 
πρωτοβουλίες τόσο από το οικο
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
όσο και από τον ίδιο τον πρωθυ
πουργό, χωρίς να αφήνουν έξω τον 
αρχηγό της αξιωμαπκής ανππολί- 
τευσης, τον ρόλο του οποίου θεω
ρούν κρίσιμο οπήν αντιμετώπιση 
της κρίσης.

mailto:kapsis@dolnet.gr
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ΕΝΑ ΠΙΟ «έξυπνο» και πιο αναπτυξιακό μνημόνιο 
προτείνει ο κ. Ευ. Βενιζέλος, επισημαίνονιας ότι 
πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία με συγκε
κριμένους στόχους, που όσο περισσότερο τους 
προσεγγίζουμε τόσο πιο εύκολος θα γίνεται ο δρό
μος των διευκολύνσεων για τους εταίρους και τους 
δανειστές μας. Ο υπουργός Αμυνας ζητεί να υπάρ

ξει διεθνής θεσμική εγγύηση από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι η Ελλάδα θα κα
λύψει τις δανειακές ανάγκες της το 2012 και ότι 
το τραπεζικό της σύστημα θα παραμείνει σταθε
ρό, προκειμένου να ηρεμήσουν οι αγορές. Θεω
ρεί σφάλμα την αναπαραγωγή στο εσωτερικό της 
χώρας τής συζήτησης για την αναδιάρθρωση του 
χρέους, ασκώντας εμμέσως κριτική στην παρέμ

βαση του πρώην πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη. Ση
μειώνει ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο 
στόχος των 50 δισ. ευρώ ως το 2015 μέσα από 
άμεσες επενδύσεις, αλλά ότι είναι εφικτός με τη 
χρηματοοικονομική αξιοποίηση της περιουσίας 
του Δημοσίου και με στόχο την επαναγορά χρέ
ους. Επισημαίνει ακόμη ότι «κανείς δεν δικαιού
ται να σχεδιάζει, νπό τις παρούσες συνθήκες, το 
προσωπικό πολιτικό του μέλλον».

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
0 υπουργόε Αμυναε εΕηγεί την πρότασή του για την αΕιοποίηση τηε ακίνητηε περιουσίαε του Δημοσίου

£ ί Μείωση φόρων για ανάιπν&ι -έσοδα ψψ
σίας του Δημοσίου με στόχο την 
επαναγορά χρέους έτσι ώστε να 
προσεγγίσουμε τα 50 δ ια  Ολοι κα
ταλαβαίνουμε ότι μέχρι το 2015 εί
ναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο 
στόχος αυτός μέσα από άμεσες 
επενδύσεις. Μπορεί όμως να προ
σεγγίσουμε τον στόχο αυτό μέσα 
από διάφορα χρηματοοικονομικά 
σχήματα που θα αξιοποιούν τα 
χαρτοφυλάκια της ακίνητης περι
ουσίας του Δημοσίου, με την υπο
στήριξη φυσικά της ΕΚΤ και του 
τραπεζικού συστήματος».
-  Υπάρχουν τα χρονικά περι
θώρια; Η  κυβέρνηση έχει ήδη 
δρομολογήσει τις προτεραιό- 
τητές της, που είναι να αντλή
σει 2 6  δισ. ευρώ από την οικο
νομία τα επόμενα χρόνια για να 
καλυφθούν ανάγκες του κρά
τους. Είναι εφικτά αυτά που  
προτείνετε;
«Πρέπει και μπορεί να καταστούν 
εφ ικτά αν γίνουν συντονισμένα 
όλες οι κινήσεις τις οποίες ανα
φέραμε. Αυτό δεν αφ ορά  όμως 
μόνον την κυβέρνηση και το κρά
τος, με την έννοια του πολιτικού 
και διοικητικού συστήματος. Για 
παράδειγμα, η αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας του Δημοσί
ου δεν είναι πρακτικά εφικτή χω
ρίς τη σύμπραξη της δικαστικής 
εξουσίας, με την οποία πρέπει να 
επιτευχθεί μια προγραμματική 
συμφωνία με απόλυτο σεβασμό 
στη δικαστική ανεξαρτησία, στο 
Σύνταγμα και στις αρχές του κρά
τους δικαίου. Είναι επίσης προ
φ ανές ότι όλα όσα προαναφέρ- 
θηκαν προϋποθέτουν την ενεργό 
και συντονισμένη συμμετοχή των 
τραπεζών που τις στηρίζουμε με 
δ ιά φ ορους τρόπους, κυρίως με 
εγγυήσεις πολύ μεγάλου ύψους, 
για να στηρίξουν αυτές την πραγ
ματική ο ικονομία . Χρειάζεται 
εθνική επιστράτευση».
-  Στηρίζετε και στηρίξατε σε δύ
σκολες στιγμές τις αποφάσεις 
τον κ. Γ. Παπανδρέου. Ορισμέ
νοι πιστεύουν ότι το κάνετε με  
το βλέμμα στραμμένο στην επό
μενη  μέρα. Τι απαντάτε; 
«Στήριξα και στηρίζω μια εθνική 
προσπάθεια έχοντας πλήρη συνεί
δηση της κατάστασης και άρα των 
δυσκολιών. Κανείς δεν δικαιούται 
να σχεδιάζει, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, το προσωπικό πολιτικό 
του μέλλον. Αυτό θα ήταν αφελές 
γιατί δεν ξέρουμε καν ποιο θα εί
ναι το πολιτικό πλαίσιο αναφοράς 
στο μέλλον. Εχουμε όμως όλοι υπο
χρέωση να υπερασπιστούμε το επί
πεδο προόδου της χώρας, να υπε
ρασπιστούμε δηλαδή το παρόν 
μας».

«Πολιτική 
συμφωνία με 
tous τιιστωτέε 
το μνημόνιο»

-  Οπως έχει διαμορφωθεί 
η οικονομική πραγματικό
τητα στην Ελλάδα, πιστεύ
ετε ότι το μνημόνιο έχει 
πλέον ρεαλιστικούς στό
χους ή χρειάζεται ίσως κά
ποια επαναδιαπραγμάτευ
ση δεσμεύσεων;

«Το μνημόνιο είναι η πο
λιτική συμφω νία που συν

δ έε ι την Ε λλάδα  με το υ ς  
εταίρους και πιστωτές της γύ
ρω  α π ό  δύο  δ ίδ υ μ ο υ ς  και 
αυτονόητους στόχους: να κα
τασ τεί η εθνική  ο ικο νο μ ία  
ανταγωνιστική και το ελλη
νικό δημοσ ιονομ ικό σύστη
μα βιώ σ ιμο. Μ έσα σε αυτό 
το γενικό πλαίσιο όλα τελούν 
υπό μια διαρκή αξιολόγηση 
και προσαρμογή. Το ζήτημα 
είναι να είμαστε σοβαροί, συ
νεπείς και αξιόπιστοι σε αυ
τό που κάνουμε- που δεν το 
κάνουμε επειδή έχουμε ανα- 
λάβει μ ια  υποχρέω ση λόγω 
του μνημονίου, αλλά γιατί αυ
τό  επιβάλλουν σε τελευταία 
ανάλυση το πατριωτικό μας 
καθήκον, η αγάπη μας για τη 
χώ ρα  και η αγω νία  μας για  
τα  πα ιδ ιά  μας».

-  Η συζήτηση για την αναδιάρ
θρωση του χρέους, σ ε συνδυα
σμό μ ε  την αμηχανία της κυ
βέρνησης, φαίνεται να 
επιβαρύνει το ήδη πολύ βαρύ οι
κονομικό και κοινωνικό κλίμα. 
Τι μ π ορεί κατά τη γνώμη σας 
να γίνει;
«Πρέπει επειγόντως να 
σπάσει αυτός ο φ αύ
λος κύκλος φημών και 
συζητήσεων που ανε
βάζουν τα επιτόκια και 
τα ασφάλιστρα κινδύνου, 
μειώνουν συνεχώς την αξία 
των ελληνικών ομολόγων, 
οδηγούν σε αναπαραγωγή των 
ίδιων φημών και συζητήσεων, 
κ.ο.κ. Οι δηλώσεις της κυβέρ
νησης, της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής, της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας και του 
ΔΝΤ δεν αρκούν γιατί οι 
αγορές προωθούν τη δική 
τους ατζέντα. Πρέπει συνε
πώς να δημιουργηθεί ένας 
πειστικός “θώ ρακας” που 
θα προστατεύει όχι μόνο 
την Ελλάδα, αλλά και το 
ευρώ και την αξιοπιστία 
της ΕΕ. Δύο είναι κατά τη 
γνώμη μου τα βασικά στοι
χεία αυτού του “θώρακα”: 
πρώτον, η επίσημη και από
λυτη διαβεβαίωση, από την ΕΕ 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ότι η Ελ
λάδα θα καλύψει τις δανεια
κές της ανάγκες το 2012 και 
για όσο χρόνο απαιτηθεί με 
τον καλύτερο για αυτήν τρόπο, 
με τον τρόπο που θα της δίνει 
τη συντομότερη προοπτική επα
νόδου στην αγορά. Δεύτερον, η δια
βεβαίωση της ΕΚΤ ότι τίποτε δεν 
πρόκειται να θίξει τη σταθερότητα 
του ελληνικού τραπεζικού συστή
ματος, που είναι τμήμα του ευρω
παϊκού τραπεζικού συστήματος. 
Αυτά τα δύο κρίσιμα στοιχεία είναι 
ούτως ή άλλως διασφαλισμένα και 
άρα η καθαρή και επίσημη επιβε
βαίωσή τους με την παροχή -  κα
τά κάποιον τρόπο -  μιας διεθνούς 
θεσμικής εγγύησης μπορεί να σπά
σει τον φαύλο κύκλο. Σε συνδυα
σμό όμως πάντα με τη σταθερή στά
ση της Ελλάδας ως προς την 
ανάγκη πιστής εφαρμογής μιας πο
λιτικής που αποκαθιστά την αξιο
πιστία και την προοπτική της χώ
ρας».
-  Είδαμε ακόμη και τον πρώ
ην πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη 
να θέτει δημοσίω ς το ζήτημα 
της άμεσης αναδιάρθρωσης.
«Δεν θα υποπέσω στο σφάλμα να 
συμμετάσχω στην αναπαραγωγή 
της συζήτησης. Αυτή η συζήτηση 
πρέπει να σταματήσει τουλάχιστον

στο πεδίο που εμείς ελέγχουμε και 
αυτός είναι ο δημόσιος λόγος στη 
χώρα μας».
-  Αρκεί όμως να αντιμετωπιστεί 
το ζήτημα της διαχειρισιμότητας 
του δημοσίου χρέους για να αλ
λάξει η κατάσταση στη χώρα;
«Οχι βέβαια, αν όμως σπάσει ο 
φαύλος κύκλος και σταματήσει ή 
έστω περιοριστεί η σπέκουλα μπο
ρεί να αρχίσει να αλλάζει όλο το 
κλίμα. Η ψυχολογία στην οικονο
μία δεν είναι αέρας, αλλά πραγ
ματικό μέγεθος πόυ επηρεάζει τις 
επενδυτικές, καταναλωτικές και 
καταθετικές συμπεριφορές. Η μη
χανή της πραγματικής οικονομίας 
μπορεί έτσι να κινηθεί με άλλους 
ρυθμούς. Απαιτείται βεβαίως πά
ντα η ισχυρή, βοήθεια του κράτους. 
Διατύπωσα στο Υπουργικό Συμ
βούλιο τη θέση πως πρέπει η φι- 
λοαναπτυξιακή και φιλοεπενδυτι- 
κή πολιτική να προβληθεί με 
κινήσεις που είναι απλές και εύ-

Ολοι καταλαβαίνουμε 
όχι ως το 2015 

είναι πολύ
δύσκολο να επιτευχθεί 
ο στόχος των 50 δισ. 

από άμεσες επενδύσεις.
Μπορεί όμως 

να προσεγγίσουμε τον 
στόχο με τη 

χρηματοοικονομική 
αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας 
του Δημοσίου

κόλες, όπως η μείωση της φορο
λογίας των επιχειρήσεων και η δι
ευκόλυνση της οικοδομικής δρα
στηριότητας, από την οποία 
εξαρτάται πλήθος επαγγελμάτων, 
με κατάλληλη μεταχείριση “εργα
λείω ν”, όπως οι αντικειμενικές 
αξίες ή το “πόθεν έσχες” των απλών 
πολιτών για την απόκτηση πρώτης 
και δευτερεύουσας κατοικίας. Το 
υπουργείο Οικονομικών ξέρει ότι 
τέτοιες ρυθμίσεις θα έχουν και ει
σπρακτικό αποτέλεσμα».
-  Στο Υπουργικό Συμβούλιο, 
παρουσιάσατε μια οικονομική  
«πλατφόρμα». Περιελάμβανε αυ
τά που περιγράφετε;
«Στις συζητήσεις μου με τον πρω
θυπουργό στο Υπουργικό Συμ
βούλιο παρουσιάζω  πάντα δ ιά 
φ ο ρ ες προτάσεις, όπω ς έχω 
υποχρέωση. Χαίρομαι γιατί ήδη υι
οθετήθηκε η πρότασή μου για χρη
ματοοικονομική -  κατά βάση -  
αξιοποίηση της ακίνητης περιου



- Αληθώς ο Κύριος, κυρία πρωθυπουργέ!

Ψάχνουν για φταίχτες

Το πιο ανησυχητικό για την πορεία της κυ
βέρνησης δεν είναι ούτε η απόδοσή της 
ούτε η κακοφωνία των υπουργών. Είναι 
ότι άρχισε ήδη να ψάχνει για φταίχιες. 
Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης ο 
Πρωθυπουργός μίλησε για «δημοσιολο- 

γούντες, κόμματα, μέσα ενημέρωσης και δήθεν ανε
ξάρτητους αναλυτές που επιλέγουν τον ρόλο της Κασ
σάνδρας και έτσι άθελά τους συνδέονται με συμφέροντα».

Η αναφορά στην Κασσάνδρα έγινε, υποθέτω, εκ πα
ραδρομής.

Να υπενθυμίσω ότι η Κασσάνδρα, κόρη του βασιλιά 
Πρίαμου της Τροίας, δεν προφήτευε ανοησίες. Προφή
τευε σωστά τα δυσάρεστα γεγονότα, αλλά δεν γινόταν 
πιστευτή. Συνεπώς δεν είναι προφανές για ποιον λόγο 
μέμφεται όλον αυτόν τον κόσμο ο Πρωθυπουργός. Επει
δή προβλέπουν σωστά ότι τα πράγματα πάνε άσχημα; Ή  
επειδή δεν γίνονται πιστευτοί από την κυβέρνησή του;

. Το βέβαιο είναι ότι καμία Κασσάνδρα δεν ανέβασε το 
έλλειμμα τού 2010 στο 10,5%, ούτε το χρέος στο 142,8% 
του ΑΕΠ -  το έκανε η Eurostat... Και κανένα «συμφέ
ρον» δεν ευθύνεται όταν η Μπιρμπίλη διαφω νεί δημο
σίως με τον Παπακωνσταντίνου για τα αυθαίρετα ή όταν 
το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων δεν πείθει τις αγο
ρές. Γιατί να πειστούν, δηλαδή; Επειδή η κυβέρνηση θα 
πουλήσει μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και 
της ΔΕΗ, αλλά θα κρατήσει τον έλεγχό τους;

Ηδη η Ελλάδα δέχεται ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων, 
το οποίο έχει εξακοντίσει τα spreads σε επίπεδα πολύ 
υψηλότερα από αυτά που επικρατούσαν προ έτους, όταν 
διαπιστώθηκε η αδυναμία δανεισμού και ενεργοποιή
θηκε η προσφυγή στον μηχανισμό στήριξης. Προφανώς 
κάτι συμβαίνει.

Η μία ερμηνεία είναι ότι κάποιοι «κακοί άνθρωποι» 
υπονομεύουν για κερδοσκοπικούς λόγους την «εθνική 
προσπάθεια» -  η οποία, κατά τα άλλα, τα πάει μια χαρά...

Η άλλη ερμηνεία είναι ότι οι αγορές εκτιμούν αρνητι
κά αυτή την «εθνική προσπάθεια» επειδή βλέπουν ότι 
δεν αποδίδει.

ολύ φοβούμαι ότι δεν μπορώ να δεχτώ 
το πρώτο, όσο είναι αυταπόδεικτο το 
δεύτερο -  θυμηθείτε: μας το δ ίδαξε ο 
Γουλιέλμος του Οκαμ με το περίφημο 
«Ξυράφι» του ήδη από τον 12ο αιώνα... 
Διότι αυτήν τη στιγμή οι αγορές (αλλά 

και όλοι όσοι δεν έχουν κομματικές παρωπίδες...) βλέ
πουν τρία πράγματα.

Πρώτον, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή κινείται

στα όρια της εκτροπής τόσο στο επίπεδο των δαπανών 
όσο και στο επίπεδο των εσόδων.

Δεύτερον, ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν ουσιαστικά 
αδρανήσει είτε λόγω διοικητικής ανικανότητας είτε λό
γω συντεχνιακών και συνδικαλιστικών αντιδράσεων... 
Κυρίως όμως επειδή αυτοί που θα έπρεπε να τις «τρέ
χουν» δείχνουν να μην τις πιστεύουν.

Τρίτον, ότι η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο 
στην οικονομική κρίση από μια λανθασμένη οικονομική 
συνταγή. Μια κρίση που αποδιαρθρώνει ό,τι πιο παρα
γωγικό διαθέτει: δηλαδή, τον ιδιωτικό τομέα.

Αυτή είναι μια δυσάρεστη αλλά αντικειμενική εκτίμη
ση, η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να αμφισβητηθεί. Αλ
λά αν δεν συνειδητοποιηθεί αποκλείεται να αντιμετωπι
στεί -  όσο υπάρχει καιρός κι αν υπάρχει ακόμη καιρός...

ιότι αυτό που βλέπουν οι διεθνείς αγορές, 
, ή οι οίκοι αξιολόγησης, ή η «τρόικα», ή ο

διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σιην 
έκθεσή του, δεν είναι παρά κάτι που βλέ- 

'  πούμε όλοι μας. Οχι μόνο ότι το σχέδιο της 
κυβέρνησης δεν αποδίδει. Οχι μόνο ότι 

έχει κολλήσει. Αλλά ότι η κυβέρνηση μάλλον αμήχανα, 
ανόρεχτα και ασυντόνιστα προσπαθεί να ξαναβάλει εμπρός 
τη μηχανή. Και ότι πάντα κάποιοι άλλοι της φταίνε.

Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε τις εκλογές και 
(λιγότερο ρητά) τον ανασχηματισμό. Είπε τι ΔΕΝ θα κά
νει. Ολοι όμως περιμένουν να δουν τι προτίθεται να κά
νει για να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά.

Θα προχωρήσει με κάποιες θεαματικές κινήσεις στον 
τομέα των αποκρατικοποιήσεων; Ποιες θα είναι αυτές 
και πώς θα αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις; Πάντως όχι 
υποχωρώντας, όπως έγινε ως τώρα...

Θα βρει μια μέθοδο διεύθυνσης και συντονισμού της 
κυβέρνησης; Διότι η μέθοδος «ριάλπι σόου» που εφαρ
μόζεται μάλλον δεν αποδίδει: οι μισοί υπουργοί έχουν 
πιαστεί μαλλί με  μαλλί με τους άλλους μισούς...

Θα δημιουργήσει σε εκείνους που μας δανείζουν και 
μας παρατηρούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και αποδο
χής; Διότι αυτό που είχε δημιουργηθεί πέρυσι εξατμίζε
ται με ταχύτατους ρυθμούς...

Και κυρίως, θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις στο επί
πεδο μιας οικονομίας που βουλιάζει; Διότι αν συνεχι
στούν έτσι τα πράγματα μπορεί ο ασθενής να γίνει καλά 
όταν θα έχει ήδη πεθάνει...

Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα που θέτει η πραγ
ματική κατάσταση του τόπου. Και αν υπάρχει«εμπόριο του 
φόβου», που λέει και ο Πρωθυπουργός, και αν υπάρχουν 
«εργολάβοι της αγωνίας των πολιτών», είναι επειδή οι πο
λίτες αυτής της χώρας και φοβούνται και αγωνιούν.

Κολυμβήθρα 
του Σιλωάμ

ταν το φθινόπωρο του 2009 άρχισε να γί
νεται φανερό ότι η χώρα βαδίζει σε χρεο
κοπία, ελάχιστοι ενδιαφέρθηκαν να βρουν 
πώς θα την αποφύγει. Η συντριπτική πλει

ονότητα έστρεψετοενδιαφέροντης στο «ποιος φταί- 
εν>. The b lam e gam e... Το «παιχνίδι των ευθυνών» 
αποτελεί το αγαπημένο άθλημα των Ελλήνων -  ελπί
ζω μετά το τάβλι...

Για πολλούς λόγους.
Είναι εύκολο να φωνάζεις «φέρτε πίσω τα κλεμ

μένα! »και «να πάνε όλοι φυλακή!». Είναι δύσκολο να 
καταλάβεις τι συνέβη πραγματικά και πώς μπορεί να 
αναμετωπιστεί ουσιασπκά.

Είναι απλό να βγάζεις λόγους για τη διαφθορά ή 
τον καπιταλισμό. Είναι σύνθετο να αξιολογήσεις τη 
βιωσιμότητατου χρέους ή το μείγματης οικονομικής 
πολιτικής.

Είναι αντιπαθητικό να ψάχνεις δύσκολες λύσεις. 
Είναι συμπαθητικό να βρίσκεις εύκολους φταίχιες -  
ιδίως όταν αθωώνεις εκ προοιμίου τον εαυτό σου...

11 πολιτική χρειάζεται 
γνώση. Στην καταγγελιά 

mm στη St^ioimipla αρκεί 
n φωνή. Και όπως εκναι 
γνωστό, c m  χώρα μας 
σπανίζουν «  γνώσεις

Η πολιτική, βλέπετε, χρειάζεται γνώση. Στην κα
ταγγελία και στη διαμαρτυρία αρκεί η φωνή. Και όπως 
είναι γνωστό, στη χώρα μας σπανίζουν οι γνώσεις. Αλ
λά περισσεύουν οι φωνές.

Κάπως έτσι, κανείς δεν ασχολήθηκε με το ζητού
μενο. Με αποτέλεσμα να παραδοθεί η χώρα δεμένη 
χειροπόδαρα σιην «τρόικα» όχι επειδή δεν υπήρχε άλ
λη λύση (αυτά είναι ανοησίες...) αλλά επειδή κανείς 
δεν κάθησε εγκαίρως να σχεδιάσει μιαν άλλη λύση.

Το παιχνίδι των ευθυνών απέκτησε φυσικά και μια 
κομματική εκδοχή με προφανείς σκοπιμότητες.

Η νέα κυβέρνηση του ΠαΣοΚ διατύπωσε εξαρχής 
τη θεωρία ότι η χώρα οδηγήθηκε στην καταστροφή 
για λόγους γενικής ηθικής συγκρότησης αλλά και κα- 
ραμανλικής διακυβέρνησης.

Η νέα ηγεσίατης ΝΔχωρίς να αμφισβητεί (και πώς 
θα μπορούσε άλλωστε...) την αποτυχία των προκατό- 
χων της διεύρυνε τις ευθύνες περίπου σε όλες τις κυ
βερνήσεις από το 1981 και μετά.

Η λαϊκισπκή Αριστερά απεφάνθη ότι φταίνε α) το 
σύστημα και β) όλοι οι άλλοι διότι οι ίδιοι δεν κυβέρ
νησαν ποτέ -  λες και χρειάζεται να κυβερνήσεις για 
να τσοντάρεις στη διάλυση της χώρας!

Η λάίκιστική Δεξιά κατηγορεί συλλήβδηντη ΝΔκαι 
το ΠαΣοΚ αλλά κυρίως την προηγούμενη ΝΔ και το 
προηγούμενο ΠαΣοΚ μπας και μαζέψει καμία ψήφο 
από τους τωρινούς...

Τουρλουμπούκι, θα μου πείτε. Σωστό. Αποτέλεσμα; 
Ο επιμερισμός των ευθυνών καταντάει σύγχυση ευ
θυνών. Διότι όταν φταίνε όλοι, τότε δεν φταίει κανείς.

Ετσι το παιχνίδι της καχυποψίας και της καταγγε
λίας, το σπορ της οργής και της διαμαρτυρίας, απο
κτά μια πρόσθετη διάσταση: γίνεται η κολυμβήθρα 
του Σιλωάμ της πολιτικής. Ενδεχομένως όχι της πο
λιτικής διαφθοράς ή της πολιτικής φαυλότητας. Αλ
λά σίγουρα της πολιτικής ανικανότητας.

Διότι εδώ που έφθαοε η χώρα δεν έφθασε επειδή 
κάποιοι έκλεψαν. Εφθασε επειδή κάποιοι αποδεί
χθηκαν ανίκανοι ή ανεπαρκείς να την κυβερνήσουν 
σωστά.
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Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δ ιαρκή επαφή με τον κ. Γ. 
Παπανδρέου διατηρούν 
οι περισσότεροι υπουρ
γοί, ακόμη και όταν βρί

σκεται στο εξωτερικό. Η επαφή 
δεν επιτυγχάνεται μέσω τηλεφώ
νου ούτε με τηλεπάθεια αλλά με 
τη διαδικιυακή εφαρμογή Skype. 
Πρόκειται για το τελευταίο πολι
τικό gadget του Γιώργου που έχει 
σπεύσει να υιοθετήσει σύσσωμο 
το Υ πουργικό Συμβούλιο. Το 
Skype επιτρέπει στους χρήστες 
να συνομιλούν και ταυτοχρόνους 
να παρακολουθούν ο ένας τον 
άλλον στην οθόνη του υπολογι
στή. Κάπως έτσι ο κ. Παπανδρέ
ου, είτε βρίσκεται στην Ουάσι- 
γκτον είτε στο Βερολίνο είτε στο 
Καστρί, καλεί όποιον υπουργό θέ
λει, του ζητεί «να μπει στο Skype» 
και αρχίζει την κουβέντα. Εννο
είται ότι, καθώς δεν υπάρχουν μέ
τρα ασφαλείας, δεν αποκλείεται 
κάποιες από αυτές τις συνομιλίες 
να τις παρακολουθήσουμε στο 
μέλλον στο You Tube, μια άλλη 
διαδικτυακή εφαρμογή που εκτι
μά ο Πρωθυπουργός...

------- -------- Η Ν ---------------Λ αμβάνω υπόψη πάντως την 
πληροφορία ότι ο Π ρωθυ

πουργός δεν προτρέπει τον επι
κεφαλής της Deutsche Bank κ. 
Γιόζεφ Ακερμαν «να μπει,,οτο 
Skype». Γερμανική πηγή μου με 
διαβεβαιώνει ότι ο κ. Ακερμαν 
δέχεται συχνά τηλεφωνήματα στο 
κινητό του από τον έλληνα πρω
θυπουργό για ανταλλαγή απόψε
ων και μάλιστα πέρα από τις ώρες 
εργασίας. Η σχετική «πρωθυ- 
πουργική αδιακρισία» σε ό,τι αφο
ρά την παράβαση του γερμανικού 
ωραρίου οφείλεται όχι μόνο στην 
καλή σχέση που έχει αναπτυχθεί 
αλλά και στο γεγονός ότι λόγω 
των αδιάκοπων ταξιδιών σε ολό
κληρη τη γη ο κ. Παπανδρέου έχει 
«καταργήσει εσωτερικά» τα όρια, 
όχι μόνο ανάμεσα σπς θρησκεί
ες και στους πολιτισμούς αλλά 
και ανάμεσα σπς χρονικές ζώνες.

__________ mmim__________

Κ αταλλαγή επικρατεί στην Εκ
κλησία μετά τις αντιδράσεις 

που προκάλεσε η απόφαση του 
κ. Γ. Καμίνη να μειώσει δραστι
κά τη «θρησκευτική αδρεναλίνη» 
του 9,84 ζητώντας από τον δη
μοτικό ραδιοσταθμό να μη με
ταδώσει τη Λειτουργία της Με
γάλης Εβδομάδος (από τη στιγμή 
που δεν τη μεταδίδει ούτε η κρα
τική τηλεόραση). Πολλοί θρη
σκόληπτοι έσπευσαν να κατακε
ραυνώσουν τον δήμαρχο Αθη
ναίων. Ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος 
κ. Ιερώνυμος δίδαξε για μία ακό
μη φορά με το παράδειγμά του 
στους φωνασκούντες τον σωστό 
τρόπο εκδήλωσης διαφωνίας για 
θρησκευτικά θέματα. «Κατά τη 
γνώμη μου, ο κ. Καμίνης έκα
νε ένα λάθος» φέρεται να είπε 
με ήπιο τόνο σε συνεργάτες του. 
«Κάθε άνθρωπος μπορεί να κά
νει λάθος». Και έκλεισε τη συ
ζήτηση εκεί. Είμαι σίγουρος ότι 
ο κ. Καμίνης, όταν διαβάσει αυ
τές τις γραμμές, θα συμφωνήσει 
ότι ο κ. Ιερώνυμος διαφωνεί με 
πολιτισμένο τρόπο, αν και ασφα
λώς δεν θα σπεύσει να διορθώ-

σει το υποτιθέμενο «λάθος» του 
το Πάσχα του 2012.

--------------- * · * ---------------

Παρατήρησε συνεργάτης μου 
ότι η κυρία Μαρίκα Μητσο- 

τάκη διευθέτησε με τον γνωστό 
«οριστικό» τρόπο της το λεπτό 
θέμα της επιλογής εκλογικής πε
ριφέρειας από τη θυγατέρα της, 
πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμ- 
μαχίας κυρία Ντάρα Μπακο- 
γιάννη, και τον υιό της, βουλευ
τή της Β’ Αθηνών της ΝΔ κ. Κυ
ριάκο Μητσοτάκη. Η κυρία Μα
ρίκα έπεισε την Ντόρα να συ- 
μπεριλάβει τον εαυτό της στο ψη
φ οδέλτιο  της Α’ Αθηνών έτσι 
ώστε η ίδια, που ψηφίζει στη Β’ 
Αθηνών, να μη βρεθεί προ του 
διλήμματος ανάμεσα στα δύο 
παιδιά της. Φρονώ πάντως ότι 
οι ψήφοι των γονέων θα μοιρα
στούν εξίσου, αφού ο επίτιμος 
πρόεδρος της ΝΔ κ. Κωνσταντί
νος Μητσοτάκης,·ο οποίος επί
σης ψηφίζει σιη Β’ Αθηνών, απο
κλείεται να χάσει την ευκαιρία 
για πρώτη φορά από το 1981 να 
μην ψηφίσει τη ΝΔ.

Δ εν υπάρχει ίσω ς καλύτερο 
ορόσημο για όσους επιχει-

ρούν να προσδιορίσουν το συμ
βολικό «τέλος της Μεταπολίτευ
σης» από την αύξηση των ωρών 
εβδομαδιαίας απασχόλησης στο 
Δημόσιο που αποφασίστηκε από 
τον κ. I. Ραγκούση. Το σχετικό 
νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βου
λή και αναμένεται να ψηφιστεί 
εντός του Μαΐου. Σημειώνω ότι 
κλείνουν ακριβώς 30 χρόνια από 
τη θεσμοθέτηση του μειωμένου 
ωραρίου από τον Γεώργιο Ράλ- 
λη και τον κ. Κωστή Στεφανό- 
πουλο. Η τότε απόφαση ήταν η 
αφετηρία για μια σειρά προνό
μια στους δημοσίους υπαλλή
λους από την τότε επερχόμενη 
κυβέρνηση του ΠαΣοΚ. Ενδε
χομένως η σημερινή να αποδει- 
χθεί αφετηρία για την ανάκληση 
των περισσοτέρων από αυτά...

------------*||*—----------

Σ ε έναν χρόνο, δηλαδή σας αρ
χές του δεύτερου εξαμήνου 

του 2012, η Κύπρος θα αναλά- 
βει την προεδρία της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης, προφανώς προς με
γάλη ικανοποίηση της Τουρκίας. 
Η επίτροπος Αλιείας κυρία Μα
ρία Δαμανάκη έσπευσε σπι Λευ
κωσία, συναντήθηκε με τον κ. Δ. 
Χριστόφια και υπουργούς σε μια 
προσπάθεια να «κλειδώσει» τα

δικά της θέματα ψηλά στην ατζέ
ντα των Κυπρίων. Μαθαίνω λοι
πόν ότι κατοχύρωσε η κυπριακή 
προεδρία να έχει ω ς εμβληματι- 
κό σημείο την προώθηση της βα
ρύγδουπης (και όχι και τόσο κα
τανοητής στους αμύητους) «Ολο
κληρωμένης Ευρωπαϊκής Θ α
λάσσιας Πολιτικής».

Δ εν φταίει ασφαλώς η Μαρία 
γ ι’ αυτούς τους πομπώδεις 

τίτλους. Αποτελούν διαχρονικό 
«αξεσουάρ» της γραφειοκρατίας 
των Βρυξελλών. Στην πράξη ση
μαίνει επιβολή ενιαίων κανόνων 
για την αξιοποίηση των θαλασ
σίων πόρων. Δεν ξέρω αν η Κύ
προς υπηρετήσει τη «γαλάζια 
ανάπτυξη», εκτός από την «πρά
σινη». Το βέβαιον είναι ότι του
λάχιστον θα παριστάνει ότι την 
υπηρετεί, όπω ς κάνουν ορισμέ
νες άλλες μεσογειακές χώρες...

— · » --------—

Η «φιλική αναδιάρθρωση» ξε
κίνησε. Μείωση του χρέους 

κατά 500 εκατ. ευρώ και εξοι
κονόμηση πόρων από την εξυ
πηρέτησή του ύψους 60 εκατ. 
ευρώ  ετησίως επέτυχε ο υφ υ
πουργός Οικονομικών κ. Φ. Σα- 
χινίδης έπειτα από «μυστική συ

νεννόηση» με την τρόικα και σε 
συνεργασία με τον επικεφαλής 
του Οργανισμού Διαχείρισης Δη
μοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) κ. Π. 
Χριστοδούλου.

Πώς έγινε το «θαύμα»; Το Δη
μόσιο δανείστηκε με έντοκα 

γραμμάτια του Δημοσίου 2,5 δ ια  
ευρώ με 4% επιτόκιο με τα οποία 
αγόρασε παλαιότερα γραμμάτια 
ονομασπκής αξίας 3 δ ια  ευρώ 
(των οποίων η τιμή είχε μειωθεί 
στα 2,5 δ ια ) με επιτόκιο 6%. Δη
λαδή, αγόρασε χρέος 3 δ ια  δ ί
νοντας 2,5 δισ. εξασφαλίζοντας 
παράλληλα μείωση επιτοκίου 2%. 
Οι συνεννοήσεις έγιναν στο γρα
φείο  του κ. Σαχινίδη κατά την 
προηγούμενη επίσκεψη της τρόι
κας και κρατήθηκαν μυστικές.

-----------  . . — -----Σ ύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
ο κ. Κ. Καραμανλής έχει με

τανοήσει και ετοιμάζεται να σώ
σει τη χώρα με νέες ιδέες, νέα 
αποφασιστικότητα , αλλά δυ 
στυχώς όχι νέους συνεργάτες. 
Μου λένε ότι μετά τα παρατρά
γουδα με την «απογραφή» του
λάχιστον δέκα πρώην υπουργοί 
του κ. Καραμανλή έσπευσαν την 
Πέμπτη στο γραφείο  του στην 
πλατεία Μαβίλη για να εκφρά- 
σουντην υποστήριξή τους. Ανά- 
μεσά τους η κυρία  Μαριέττα 
Γιαννάκου και ασφαλώ ς ο κ. 
Ευ. Αντώναρος, ο οποίος έθεσε 
οικειοθελώς εαυτόν επί της υπο
δοχής.

------------------------- -—Α ναπάντεχη συνάντηση του κ.
Γ. Παπακωνσταντίνου με 

τον κ. Γ. Αλογοσκούφη εντόπι
σε συνεργάτης μου. Ασφαλώς, 
η συνάντηση δεν έγινε σε κάποιο 
εστιατόριο αλλά στον «κόσμο 
των ιδεών» της οικονομικής πο
λιτικής. Συγκεκριμένα, τον Απρί
λιο  του 2006, όταν κ. Αλογο- 
σκούφης βρέθηκε αντιμέτωπος 
με εκτροχιασμό του προϋπολο
γισμού λόγω δικαστικής από
φασης που επιδίκαζε το επίδο
μα σε πλήθος δημοσίων υπαλ
λήλων. Πέντε χρόνια αργότερα 
ο κ. Παπακωνσταντίνου καλείται 
να αντιμετωπίσει το ίδ ιο  πρό
βλημα, καθώς ο Αρειος Πάγος 
δ ικα ίω σε πρόσφατα χιλ ιάδες 
συμβασιούχους πυροσβέστες 
που είχαν εξαιρεθεί από την εί
σπραξη του επιδόματος επειδή 
συνδέονταν με τον δημόσιο το
μέα με σύμβαση εργασίας ιδιω
τικού δικαίου ορισμένου χρό
νου.

Το 2006 ο κ. Αλογοσκούφης 
είχε δηλώσει ότι η εκτέλεση 

του προϋπολογισμού δεν πρέπει 
να  ανατρέπεται με δικαστικές 
αποφάσεις. Ο νυν υπουργός Οι
κονομικών εμφανίζεται να ταυ
τίζεται με τη συγκεκριμένη άπο
ψη. Μ άλιστα στο Υ πουργικό 
Συμβούλιο της Πέμπτης φ έρε
ται να  διατύπω σε ερωτήματα 
σχετικά με τις δικαστικές απο
φ άσ εις που έχουν δημοσιονο
μικό κόστος, θέση που όχι πε
ριέργως επικρότησε και ο  αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης κ. Θ. 
Πάγκαλος.

Ενα αθώο καλαμαράκι που αλίευσαν αθώ
οι αλιείς σε κάποια θάλασσα στα ανοιχτά 

της Σενεγάλης ή βορείως της Λιβύης παραλίγο να 
καταστεί η αιτία για δραματικές αλλαγές στην 
ελληνική πολιτική ζωή. Τη Μεγάλη Παρασκευή 
το βράδυ, μετά την κατάνυξη του Επιταφίου, ο 
κ. Ανι. Σαμαράς είχε επισιρέψει μετά της συζύ
γου του Γεωργίας στο «Costa Navarino», το μα
γευτικό resort της Πελοποννήσου, και βρίσκο
νταν στο τραπέζι ενός εκ των εσπατορίων με συ
ντροφιά καλών φίλων. Ο συνδυασμός της φλο
γερής πολιτικής συζήτησης με τη νηστεία των 
ημερών εξώθησε ανεπαισθήτως τον πρόεδρο της 
ΝΔ να τρώγει με μεγαλύτερη ταχύτητα και χαμη
λότερη προσοχή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αθώο 
καλαμαράκι να σταθεί στον λαιμό του προέδρου 
και ο ίδιος, όπως με βεβαιώνει πράκτοράς μου,

να κοκκινίσει ελαφρώς προσπαθώντας να  υπερ- 
βεί μια δυσκολία που όσοι την έχουν υποστεί 
γνωρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη. Θο
ρυβημένος μάλιστα ο μετρ του εστιατορίου, ο 
οποίος, όπως ήταν αναμενόμενο, είχε αφιερώ 
σει την προσοχή του αποκλεισπκά στο προεδρι
κό τραπέζι, κάλεσε το Κέντρο Υγείας της Πύλου. 
Τελικώς, ο πρόεδρος δεν χρειάστηκε πρώτες βοή
θειες. Μερικά δυνατά χτυπήματα στην πλάτη στά
θηκαν αρκετά για να νικήσει ένα ακόμη εμπόδιο 
στην πάντοτε περιπετειώδη πολιτική καριέρα του. 
Τι υπέθεσαν όσοι έμαθαν το περιστατικό; Οτι εν
δεχομένως οφειλόταν σε «πυκνή αρνητική σκέ
ψη» του κ. Γ. Α λογοσκούφη, ο οποίος σε κά
ποιο άλλο τραπέζι και σε κάποια άλλη πόλη σί
γουρα συζητούσε για την «αποκαθήλωση της απο- 
γραφής»...


