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Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του 
ΣΕΒ, ο κ. Σαμαράε υποστήριξε ότι επειδή οι 
δανειστέε μαε δεν θέλουν να χρεοκοπή
σουμε, θα δεχθούν αναδιαπραγμάτευση τω ν  
όρων του Μνημονίου, στην κατεύθυνση τηε 
δικήε του πρότασηε, τω ν  λιγότερων φόρων 
και τω ν  μικρότερων περικοπών δημοσίων 
δαπανών.

Η θεωρία του κ. Σαμαρά, αλλά και όσων 
-π ολλώ ν- εντόε τηε κυβέρνησηε εξακο
λουθούν να υποστηρίζουν τη ν  ίδια άποψη, 
αναζητώνταε εύκολεε λύσειε, βασίζεται 
σ τη ν  υπόθεση ότι η Ευρωζώνη και το  Διε
θνέε Νομισματικό Ταμείο δεν θα αφήσουν 
την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, επειδή δεν τουε 
συμφέρει. Πράγματι, στην Ευρώπη υπάρχουν 
εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα ε
ξακολουθεί να είναι έναε συστημικόε κίν- 
δυνοε και η χρεοκοπία τηε ενδέχεται να πα
ρασύρει και άλλεε αδύναμεε χώρεε και τε- ζ 
λικά ολόκληρο το  Ευρωσύστημα. Γι’ αυτό (

Η Ελλάδα έχει μια τελευταία 
ευκαιρία να διεκδικιίσει 
τις επόμενες μέρες ακόμη 
μία πίστωση χρόνου 
για να αποδείξει ότι θέλει 
και μπορεί να είναι μέλος 
της Ευρωζώνης.

προτείνουν να τηε δοθεί ένα νέο πακέτο βοή- 
θειαε και νέα πίστωση χρόνου. Ακόμη κι αυ
τοί, όμωε, δεν είναι έτοιμοι να κάνουν ο
ποιαδήποτε υποχώρηση για χάρη τηε Ελλά- 
δαε, ειδικά εάν θεωρούν ότι η υποχώρηση 
δεν συνιστά  λύση στο  πρόβλημα που κα
λούνται να αντιμετωπίσουν. Φάνηκε όταν ο 
κ. Παπανδρέου νόμιζε πωε είχε ακουμπήσει

ένα πιστόλι σε κάποιο τραπέζι. Το πιστόλι 
αποδείχθηκε άσφαιρο και η διαπραγμάτευ
ση δεν έγινε στο  τραπέζι τηε επιλογήε του 
κ. Παπανδρέου.

Επιπλέον, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν μό
νο αυτοί. Υπάρχουν και εκείνοι, που υπο
στηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν συνιστά σοβα
ρό συστημικό κίνδυνο, ότι το  κόστοε τω ν  ε
π ιπτώσεων για τουε υπόλοιπουε είναι μι
κρότερο πλέον από το  κόστοε διάσωσηε τηε 
χώραε μαε. Θεωρούν ότι η Ελλάδα με τη στά
ση και τη  συμπεριφορά τηε από τη ν έντα 
ξη στην Ευρωζώνη έωε σήμερα έδειξε ότι δεν 
μπορεί να ανήκει σ τον  πυρήνα τω ν  κρατών 
τηε Ε.Ε. Οτι πέρυσι τηε δόθηκε μια πίστω
ση χρόνου να αποδείξει το  αντίθετο, αλλά 
τον χαράμισε. Αυτοί ίσωε να είναι ακόμη μει
οψηφία, αλλά μπορεί να γίνουν πλειοψηφία 
ανά πάσα στιγμή. Οι προϋποθέσειε υπάρχουν. 
Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονται υ
πό τη ν προστασία του Ευρωπαϊκού Ταμεί

ου Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε, οι τρά- 
πεζέε τουε περιορίζουν τη ν έκθεσή τουε σε 
ελληνικέε αξίεε, άρα το  κόστοε ανακεφα- 
λαιοποίησήε τουε μειώνεται συνεχώε, ενώ 
αυξάνεται το  πολιτικό κόστοε για τιε κυ- 
βερνήσειε τω ν κρατών που καλούνται να χρη
ματοδοτήσουν εκ νέου τη ν  Ελλάδα. Εν τέ- 
λει, λένε, η Ευρωζώνη θα είναι πιο υγιήε ε
άν αφαιρέσει εκείνο το άρρωστο μέλοε, που 
κατά τη  γνώμη τουε δεν είναι ιάσιμο.

Η Ελλάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να 
διεκδυτήσει τιε επόμενεε μια ακόμη πίστωση 
χρόνου, για να  αποδείξει ότι θέλει και μπο
ρεί να  είναι μέλοε τηε Ευρωζώνηε. Αυτό εί
ναι το  πραγματικό δίλημμα σ το  οποίο πρέ
πει να  απαντήσουν άμεσα και πρώτεε απ’ 
όλουε η κυβέρνηση και η αξιωματική α
ντιπολίτευση. Διλήμματα στουε Ευρωπαί- 
ουε δεν έχουν τη  δυνατότητα  να  θέσουν, 
για το ν  απλούστατο λόγο ότι η απάντηση 
δεν είναι δεδομένη.


