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Ερχεται η Δύναμη Κρούσης της Κομισιόν
Ποιοι είναι οι επικεφαλής των 25 εμπειρογνωμόνων, ποια είναι η αποστολή τους, πόσο συντονιστικός και ελεγκτικός θα είναι ο ρόλος τους

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα αρχί
σουν να έρχονται σταδιακά και να πιά
νουν δουλειά στα  υπουργεία τα μέλη 
ηε Δύναμηε Κρούσηε που δημιούρ

γησε η Κομισιόν, προκειμένου να συν
δράμει τουε υπουργούε και τη ν  ελ
ληνική διοίκηση σ τη ν εφαρμογή του 
Μ εσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού 
Πλαισίου και σ τη ν απορρόφηση τω ν  
κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Οι εμπειρογνώμονεε τηε Κομισιόν, 
περίπου 25 άτομα, θα εντοπ ίζουν σε 
συνεργασία τα  προβλήματα στιε δο- 
μέε τηε διοίκησηε, θα εισηγούνται 
στουε υπουργούε παρεμβάσειε, θα 
συμφωνούν μαζί τουε για τιε αλλαγέε 
και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησηε. 
Εάν κρίνεται απαραίτητο, θα ζητούν 
περαιτέρω τεχνική βοήθεια από τα  
κράτη - μέλη τηε Ευρωζώνηε ή θα προ
σλαμβάνουν ειδικούε από τη ν  εγχώ
ρια και τη ν ευρωπαϊκή αγορά. Θα συ-

Θα υποβάλλουν ανά 
τρίμηνο εκθέσεις προόδου 
και θα εκδίδουν έκτακτες 
προειδοποιήσεις, εάν 
διαπιστώνουν αποκλίσεις 
από τους στόχους.

ντονίζουν τουε υπουργούε και τα  υ
πουργεία για τη ν υλοποίηση αυτών 
τω ν  δράσεων. Επιπλέον, θα υποβάλ
λουν ανά τρίμηνο εκθέσειε προόδου 
και εάν διαπιστώνουν αποκλίσειε α
πό τουε στόχουε και τα  συμφωνηθέ- 
ντα, θα εκδίδουν έκτακτεε προειδο
π ο ιήσει. Συνεπώε, πέραν τηε τεχνι- 
κήε βοήθειαε, θα έχουν και έναν ρό
λο ελεγκτικό και έγκαιρηε προειδο- 
ποίησηε τηε Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την 
απόφαση για τη  συγκρότηση τηε 
Δύναμηε Κρούσηε για τη ν  Ελλάδα 
(Task Force for Greece) διαπιστώνο- 
νταε ότι οι στόχοι του Μνημονίου I 
και σ το  διαρθρωτικό και στο  δημο
σιονομικό σκέλοε δεν επιτεύχθηκαν, 
μεταξύ άλλων, και εξαιτίαε τω ν  δο
μικών αδυναμιών τηε διοίκησηε. 
Ετσι, με το Μνημόνιο II αποφάσισαν 
να  δώσουν σ τη ν Ελλάδα νέα κεφά
λαια, τεχνική βοήθεια, αλλά και να δια
σφαλίσουν έναν μηχανισμό στενό- 
τερηε παρακολούθησηε. Οι προσδο- 
κίεε που έχουν επενδύσει σ τη  Δύνα
μη Κρούσηε οι Βρυξέλλεε και οι άλ- 
λεε πρωτεύουσεε τηε Ευρωζώνηε κα
ταδεικνύονται από τα  εξήε:

1. Τη σύσταση τηε Ta8k Force ειση- 
γήθηκε ο ίδιοε ο πρόεδροε τηε Κομι
σιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίοε 
θα ενημερώνεται προσωπικά και θα 
παρακολουθεί το έργο τηε. Υπεύθυνοε

Η Ελλάδα
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ Σ(1ΚΟΥ

Ο επικεφαλής τηε Διεθνούε Ενωσηε 
Τραπεζών (IIF) Τσαρλε Νταλάρα, που 
διαπραγματεϋθηκε για λογαριασμό 
τω ν τραπεζών τον τρόπο συμμετοχήε 
τω ν  ιδ ιω τών π ισ τω τώ ν στο  πακέτο 
στήριξηε, είναι τόσο σίγουροε για την 
επιτυχία του σχεδίου που προβλέπει 
ότι η Ελλάδα θα μπορεί να βγει ξανά 
στιε αγορέε σε δύο χρόνια. Οπωε λέ
ει σ τη  συνέντευξή του στη ν «Κ », «έ 
χω δει πολλέε περιπτώσειε τιε τε- 
λευταίεε τρειε δεκαετίεε. Πρέπει κα- 
νείε να  κάνει ένα σημαντικό ανα
σχεδιασμό ή αναδιάταξη του δημό
σιου χρέουε, με μείωση του χρέουε. 
Τότε ο μέσοε χρόνοε επιστροφήε στιε 
αγορέε είναι 18 μήνεε. Οι αγορέε θε
ωρούν ότι τα  προβλήματα τηε Ελλά- 
δαε είναι σοβαρά, γ ι’ αυτό προσθέτω 
6-12 μήνεε. Δεν βλέπω όμωε κάποιο 
λόγο να  μην μπορεί να επιστρέφει 
στιε αγορέε σε 18-30 μήνεε. Είναι θέ
μα δυναμικήε και ανάκτησηε αξιο- 
πιστίαε».
-  Ωστόσο, κάποιοι αναλυτέε θεω
ρούν ότι η προβλεπάμενη μείωση 
του χρέουε δεν είναι επαρκήε για 
να γίνει βιώσιμο.

-  Δ εν  συμφωνώ. Π ιστεύω ότι πρέ
πει να  δείτε τη  βιωσιμότητα του χρέ
ουε ωε μία δυναμική έννοια, που πε
ριλαμβάνει τη ν  εξυπηρέτηση του 
χρέουε, τιε αναπτυξιακέε προοπτικέε, 
και συνολικά το  επενδυτικό περι
βάλλον τηε χώραε. Εχουμε αυτή τη  
συμφωνία, με την οποία θα μειώσουμε 
άμεσα, εντόε μηνών, το δανειακό βά- 
ροε τηε Ελλάδαε κατά 10% του ΑΕΠ, 
25 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μεγάλη 
μείωση, και αυτά είναι συντηρητικά 
νούμερα. Επιπλέον, υπάρχει η μείω
ση του επιτοκίου από την Ε.Ε. και τουε 
ιδιώτεε πιστωτέε, η οποία θα μειώσει 
το βάροε εξυπηρέτησηε του ελληνι
κού χρέουε τα  επόμενα χρόνια. Οι ι- 
διώτεε επενδυτέε επίσηε δεσμεύονται 
σε μία μακρά ροή χρηματοδότησηε 
135 δισ. ευρώ, με επιτόκια πολύ χα-

ξανά στις αγορές σε δύο χρόνια

Αβεβαιότητα 
για τη συμμετοχή 
των ιδιωτών
Δέκα ημέρες μετά την απόφαση τηε συ
νόδου κορυφήε, η αβεβαιότητα για το
νέο πακέτο βοήθειαε προε τη ν Ελλά
δα είναι μεγάλη, με βασικότερη το  τι 
θα γίνει σ την περίπτωση που η συμ
μετοχή τω ν  ιδ ιω τών επενδυτών στο 
πρόγραμμα ανταλλαγήε ομολόγων εί
ναι κατώτερη του στόχου.

Το ύψοε τηε βοήθειαε από τουε ε- 
πίσημουε φορείε (Ευρωζώνη και EFSF) 
καθορίστηκε με βάση τη ν εκτίμηση ό
τι θα ανταλλαγούν ομόλογα ύφουε 135 
δισ. ευρώ που έχουν στην κατοχή τουε 
ιδιώτεε επενδυτέε και τα  οποία λήγουν 
τη ν περίοδο 2011 - 2020. Σε αυτά δεν 
περιλαμβάνονται τα  ομόλογα του ελ
ληνικού Δημοσίου που έχουν εκδοθεί 
με βάση το αγγλικό δίκαιο (περίπου 12,9 
δισ. ευρώ), οι τίτλοι σε ξένο νόμισμα 
και τα ομόλογα με μηδενικό κουπόνι 
που έχουν δοθεί για την εξόφληση των 
χρεών τω ν  νοσοκομείων.

Μόνο τα μισό
Σύμφωνα με πληροφορίεε, μέχρι την 

Παρασκευή οι τράπεζεε, οι ασφαλι- 
στικέε εταιρείεε και οι άλλοι φορείε που 
είχαν δηλώσει συμμετοχή είχαν στην 
κατοχή τουε ομόλογα ύψουε 70 δισ. ευ
ρώ περίπου, έναντι τω ν  135 δισ. του 
στόχου. Μάλιστα, στο ποσό τω ν 70 δισ. 
ευρώ υπολογίζεται το  σύνολο τω ν  ο
μολόγων τω ν  ελληνικών τραπεζών 
που λήγουν έωε το  2020 (37 δισ. ευρώ) 
καθώε και τα 25 δισ. ευρώ, περίπου, των 
ομολόγων τω ν ασφαλιστικών ταμείων. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη 
δυνατή συμμετοχή, αλλά και προκει
μένου να  μη δοθεί η εντύπωση ότι υ
πάρχουν ελληνικέε τράπεζεε που δεν 
συμμετέχουν, σε σύσκεψη στο  υ
πουργείο Οικονομικών τη ν  Πέμπτη α- 
ποφασίστηκε να ενταχθούν και το  Τα
χυδρομικό Ταμιευτήριο, αλλά και η 
Αγροτική Τράπεζα, εάν οι κανονισμοί 
το  επιτρέπουν, δεδομένου ότι η τε 
λευταία βρίσκεται σε πρόγραμμα α- 
ναδιάρθρωσηε.

Ολα αυτά δείχνουν ότι παρά τιε 
προσδοκίεε για ταχεία ολοκλήρωση τηε 
ανταλλαγήε ομολόγων, η διαδικασία θα 
είναι αργή. Ο στόχοε είναι τιε τελευ- 
ταίεε ημέρεε του Αυγούστου ή τιε πρώ- 
τεε ημέρεε του Σεπτεμβρίου να έχουν 
ρυθμιστεί τα  πάντα, ώ στε να γίνει και 
επισήμωε η πρόταση από τη ν  Ελλάδα 
προε τουε πιστωτέε τηε. Το βιβλίο προ
σφορών θα είναι ανοιχτό για δύο ε- 
βδομάδεε.

Εωε τότε ελπίζουν στο οικονομικό ε
πιτελείο ότι θα έχει καλυφθεί η προϋ- 
πολογισθείσα συμμετοχή τω ν  ιδιωτών 
(να ανταλλαγεί το  90% τω ν  ελληνικών 
ομολόγων που λήγουν έωε το  2020). 
Εάν παρ’ ελπίδα δεν συμβεί αυτό, θα 
προκύψει ένα χρηματοδοτικό κενό. Τι 
θα συμβεί ωστόσο σε αυτή τη ν περί
πτωση; Οι εναλλακτικέε είναι περιο- 
ρισμένεε: ή θα πρέπει να  καλυφθεί το 
κενό από τη ν επίσημη χρηματοδότη
ση (Ευρωζώνη/ ΔΝΤ) ή θα πρέπει να αλ
λάξει το  σχέδιο και η συμμετοχή να γί
νει λιγότερο εθελοντική (π.χ. να πει η 
ΕΚΤ ότι δεν θα δέχεται ωε ενέχυρα τα  
μη ανταλλαγμένα ομόλογα, ή ότι θα τα

Την Πέμπτη, αποφασίσχηκε σε σύ
σκεψη στο υπουργείο Οικονομικών να 
ενταχθούν στην ανταλλαγή ομολόγων 
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η 
Αγροτική Τράπεζα.

Αν δεν καλυφθεί το ποσό 
που έχει προϋπολογισθεί, 
θα υπάρξει χρηματοδότη 
κενό, το οποίο θα πρέπει 
να βρεθεί από αλλού.

δέχεται αλλά θα δίνει πολύ λιγότερη 
ρευστότητα). Σε κάθε περίπτωση, το 
πράγμα περιπλέκεται, καθώε απαιτεί 
νέεε διαπραγματεύσειε σε μια περίο
δο που η Ελλάδα θα επείγεται να ε- 
κταμιεύσει τη ν  επόμενη δόση, είτε ωε 
πρώτη του νέου πακέτου βοήθειαε εί
τε  ωε έκτη του υφιστάμενου.

Ιταλία και ΔΝΤ
Εάν πάλι δεν έχει κλείσει το  νέο πα

κέτο χρηματοδότησηε από το  ΕΡδΡ και 
πρέπει να δοθεί η δόση του Σεπτεμ
βρίου από το  υφιστάμενο πρόγραμμα 
τω ν  διμερών κρατικών δανείων, προ
κύπτει πρόβλημα με τη ν Ιταλία. Τα ε
πιτόκια τω ν ιταλικών 1 θετών ομολόγων 
έχουν ανέλθει στο 6%. Πρακτικ Ιτα
λία θα πρέπει να  δανειστεί ακρμ ι  για 
να  δανείσει τη ν  Ελλάδα φθηνότερα. 
Ετσι, το  Ειιη^Γοιιρ ενημερώθηκε από 
τουε Ιταλούε ότι εξετάζετα ι το  ενδε
χόμενο να  μη συμμετάσχουν σ τη ν  έ
κτη δόση. Το κενό πρέπει να καλυφθεί 
από τα  υπόλοιπα κράτη.

Τέλοε, αδιευκρίνιστο παραμένει α
κόμη το  ποσό με το οποίο θα συμμε- 
τάσχει σ το  νέο πακέτο το  ΔΝΤ. Οι μό- 
νεε βεβαιότητεε είναι ότι, πρώτον, θα 
συμμετάσχει παρά τιε αντιρρήσειε α
ναπτυσσόμενων κρατών, όπωε η Βρα
ζιλία, η Ινδία και η Ρωσία και, δεύτε
ρον,, η συμμετοχή του θα είναι μικρό
τερη του 1/3 που ήταν στο πρώτο πρό
γραμμα βοήθειαε. Μια πρώτη εκτίμη
ση είναι ότι θα συνεισφέρει στο πακέτο 
τω ν  109 δισ. ευρώ με ένα ποσό τηε τά- 
ξηε τω ν  5 δισ. ευρώ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΡΑΣ

για τη  συγκρότησή τηε ορίστηκε ο ι- 
σχυρότεροε τω ν  επιτρόπων, Ολι Ρεν.

2.0 επικεφαλής τηε Task Force θα 
έχει βαθμό γενικού διευθυντή (πρό
κειται για το ν  υψηλότερο βαθμό 
στη ν κοινοτική γραφειοκρατία, αμέ- 
σωε μετά τουε επιτρόπουε), ο οποίοε 
θα αναφέρεται απευθείαε σ τον  κ. 
Μπαρόζο και σ το ν  κ. Ρεν. ΩΛειηιίε- 
φαλήε επελέγη ο κ. Χορστ Ράεχενμπαχ, 
που έωε πρόσφατα, οπόΐε και συ- 
νταξιοδοτήθηκε, ήταν γεΥΗΪ&> δφυ- 
θυντήε τηε Κομισιόν σε θέματα προ
ϋπολογισμού.

3. Δεύτερος και τρίτος στην ιεραρχία 
τηε Δύναμηε Κρούσηε έχουν οριστεί 
οι κ. Ν τέιβιντ Ράιτ και Γιόργκεν Χόλ- 
κμβιστ, και οι δύο σύμβουλοι του κ. 
Μπαρόζο με γνώση τηε ελληνικήε 
πραγματικότηταε.

Σύμφωνα με έγγραφο τηε Κομισιόν, 
αποστολή τηε Task Force είναι:

•  Να προσδιορίσει και να  συντονί
σει σε συνεργασία με την Ελλάδα την 
τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η χώ
ρα, ώστε να  εφαρμόσει το  πρόγραμ
μα προσαρμογήε Ευρωζώνηε - Δ ιε
θνούε Νομισματικού Ταμείου.

•  Να βοηθήσει τιε ελληνικέε αρχέε 
να προσδιορίσουν λεπτομερώε το 
είδοε τηε τεχνικήε βοήθειαε που θα 
τουε παρασχεθεί.

•  Να προτείνει νομοθεσία, ρυθμι
στικό πλαίσιο, διοικητικά μέτρα και 
αναθεώρηση τω ν  προγραμμάτων, ώ
σ τε να επιταχυνθεί η απορρόφηση 
τω ν  κοινοτικών κονδυλίων.

•  Να καθορίσει το  είδοε τηε τεχνι
κήε βοήθειαε που χρειάζεται κάθε το- 
μέαε τηε δημόσιαε διοίκησηε, το  α- 
παιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και 
το  κόστοε για τη ν παροχή τηε τεχνι
κήε βοήθειαε, το  αναμενόμενο απο
τέλεσμα και τα  χρονοδιαγράμματα.

•  Να υποβάλλει τριμηνιαίεε εκθέσειε 
προόδου σ τη ν  Κομισιόν και στιε ελ
ληνικέε αρχέε και εάν χρειάζεται έ
κτακτεε αναφορέε (alert reports). Η 
πρώτη έκθεση για τα μέτρα που πρέ
πει να ληφθούν ώστε να επιταχυνθεί 
η απορρόφηση τω ν πόρων του ΕΣΠΑ, 
πρέπει να παραδοθεί σ τη ν Κομισιόν 
και στιε ελληνικέε αρχέε έωε το  τέλοε 
Οκτωβρίου.

Επίσηε, αναφέρεται ότι η Δύναμη 
Κρούσηε θα μπορεί να προσφέρει τε 
χνική βοήθεια και να συντονίζει τιε ερ- 
γασίεε τηε Κομισιόν σε έναν περιο
ρισμένο αριθμό θεμάτων πλην Με
σοπρόθεσμου, όπωε για παράδειγμα 
ο έλεγχοε τηε λαθρομετανάστευσή 
και τηε χορήγησηε ασύλου.

Από τιε αρμοδιότητεε τηε Task 
Force προκύπτει ότι δεν πρόκειται α- 
κριβώε για τοποτηρητέε ή επόπτεε 
τω ν  υπουργών, αλλά ούτε και για α
πλή τεχνική βοήθεια. Επί τηε ουσίαε, 
είναι ίσωε μια μοναδική ευκαιρία για 
ουσιαστικέε αλλαγέε στη Δημόσια Δι
οίκηση.

εε να αναγνωρίσουν τη  σημασία του 
για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα 
τηε Ευρώπηε -  να μην το  δουν σ τε 
νά, αν θα χάσουν χρήματα ή όχι.

Οι ελληνικέβ τράπεζεβ 
-  Υπάρχει η ανησυχία ότι οι ελλη
νικέε τράπεζεε ίσωε εθνικοποιηθούν 
ή εξαγοραστούν λόγω των ζημιών 
που θα υποστούν. Το θεωρείτε πι
θανό;

-  Δεν πιστεύω ότι είναι πιθανό σε
νάριο. Φυσικά κάθε τράπεζα θα πρέ
πει να  αξιολογήσει τη ν  κεφαλαιακή 
τηε βάση υπό το  πρίσμα τηε συμμε
τοχήε τηε σ το  σχέδιο. Οπωε το  βλέ
πουμε εμείε, με βάση και τα  αποτε
λέσματα τω ν  τεσ τ κοπώσεωε, οι πε- 
ρισσότερεε ελληνικέε τράπεζεε μπο
ρούν να διαχειριστούν τιε ζημίεε 
αυτήε τηε συμφωνίαε χωρίε να  κα
ταφύγουν σε μεγάλη αύξηση κεφα
λαίων. Μπορεί να χρειαστούν κάποια 
νέα κεφάλαια, αλλά θα ήλπιζα ότι στιε 
περισσότερεε περιπτώσειε αυτό θα γί
νει μέσω τηε αγοράε. Θα ήταν εξαι
ρετικά ατυχήε και μη απαραίτητη μία 
εθνικοποίηση. Ο ρόλοε του κράτουε 
σ τη ν  ελληνική οικονομία πρέπει να 
μειωθεί, όχι να  αυξηθεί.

-  Θα επηρέαζε τη  διαδικασία μία υ- 
ποβάθμιση σε selective default;

-  Οχι, και μάλιστα μαε ενθαρρύνει 
το γεγονόε ότι και οι τρειε οίκοι έχουν 
αναγνωρίσει ότι στο μέλλον η συμ
φωνία μπορεί να βελτιώσει τιε ανα- 
πτυξιακέε προοπτικέε και τη  βιωσι
μότητα του ελληνικού χρέουε. Αυτό εί
ναι το σημαντικό: Οχι αν θα υπάρξει 
μία τεχνική αξιολόγηση selective 
default για μερικέε ημέρεε ή εβδομά- 
δεε, αλλά αν, αφού ολοκληρωθούν οι 
συναλλαγέε και καθώε εφαρμόζονται 
οι μεταρρυθμίσειε, βελτιωθεί η φε- 
ρεγγυότητα τηε Ελλάδαε. Και δεν υ
πάρχει διαφωνία σε αυτό: Αν η κυ
βέρνηση εφαρμόσει το πρόγραμμα και 
έχουμε επιτυχία στιε συναλλαγέε, η 
Ελλάδα θα είναι ένα πιο αξιόπιστο και 
φερέγγυο μέροε για τουε επενδυτέε.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Κομισιόν, 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος 
εισηγήθηκε τη σύσταση της Task 
Force, θα ενημερώνεται για την πο
ρεία της προσωπικά. Υπεύθυνος για 
τη συγκρότησή της ορίστηκε ο επί- 
τοπος κ. Ολι Ρεν. Επάνω, ο επικεφα
λής της ομάδας κ. Χορστ Ράιχεν- 
μπαχ, έως πρόσφατα γενικός διευ
θυντής της Κομισιόν σε θέματα προ
ϋπολογισμού.

Συμφωνούν οι γκουρού της Wall Street

Σε ιδιωτικές τους συζητήσεις, γκουρού της Wall Street και κεντρικοί 
τραπεζίτες συμφωνούν σε πολλά σημεία για την πολιτική που πρέπει 
να ακολουθήσει η Ελλάδα. Οι μεγαλοεπενδυτές Τζορτζ Σόρος και Τζον 
Πόλσον, οι οικονομολόγοι Τζεφ Σακς και Νουριέλ Ρουμπινί, ο πρώην 
κεντρικός τραπεζίτης της Fed Πολ Βόλκερ και ο νυν της ΕΚΤ Λορέντζο 
Μπίνι-Σμάγκι μετέφεραν παρόμοιο μήνυμα στον επενδυτή Στ. Ζαββό. 
«Ποτέ δεν έχω ξαναδεί τόσο ενδιαφέρον για την Ελλάδα», σχολιάζει ο 
κ. Ζαββός για την παραμονή του στη Νέα Υόρκη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τους κ. Βόλκερ και Πόλσον, που φοβήθηκαν τις επιπτώσεις που θα 
είχε μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία όχι μόνο για το ευρωπαϊκό τραπεζικό 
σύστηυα. αλλά κπι νια την οικονοιιίπ των ΝΠΑ.
Ολοι θεωρούν ότι η χώρα μας δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να ε
φαρμόσει χωρίς δισταγμούς και στο έπακρο τις δεσμεύσεις της στο 
πλαίσιο του Μνημονίου, σημειώνοντας ότι οι όροι του δεύτερου προ
γράμματος βοήθειας ήταν πολύ καλύτεροι από εκείνους που προέβλε- 
παν ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι. Το βασικό τους μήνυμα προς την Ελλά
δα είναι ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη πρωτογενούς πλεο
νάσματος, και παράλληλα να οικοδομήσει τις παραμέτρους που θα την 
οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Οσο νια το ενδεχόμενο πρόωρων ε
κλογών, τονίζουν ότι δεν θα αποτελούσε καλή επιλογή την ώρα που η 
κυβέρνηση καλείται να προχωρήσει γρήγορα στις μεταρρυθμίσεις που 
θα πείσουν ότι η Ελλάδα αλλάζει. Προς αυτή την κατεύθυνση, ένας κρί
σιμος παράγοντας για την επιστροφή της εμπιστοσύνης των αγορών 
και των επενδυτών είναι μια νέα στρατηγική επικοινωνίας, που θα με
ταφέρει ως κεντρικό μήνυμα την ανοικοδόμηση της χώρας, σε μια επι- 
κοινωνιακή αντεπίθεση για την αλλαγή του κλίματος για την Ελλάδα.

«Είμαι βέβαιος ότι ο στό
χος μπορεί να επιτευχθεί, 
αν όλοι κάνουν τη δουλειά 
τους και συνεργασθούν 
αρμονικά», δηλώνει 
ο επικεφαλής του IIΕ, 
Τσαρλς Νταλάρα.

μηλότερα τηε αγοράε. Οταν τα  συν
δυάσετε όλα αυτά, ακόμη και χωρίε 
υψηλότερεε αναπτυξιακέε προοπτικέε, 
βλέπετε ότι ο λόγοε του χρέουε προε 
το  ΑΕΠ θα μειωθεί από το  142% πέ
ρυσι στο  126% το  2015. Και στο  μέλ
λον, ακόμη και χωρίε υψηλότερη α
νάπτυξη, με τιε προβλέψειε του ΔΝΤ, 
μπορείτε εύκολα να  τον  μειώσετε στο 
100% μέχρι το  2020, ενώ με υψηλό
τερη ανάπτυξη 1%, κάτω από το 90%.

Κατά τη  γνώμη μου, λοιπόν, είναι έ
να  πολύ ισχυρό πακέτο για τη  βιω
σιμότητα του χρέουε. Οι αναλυτέε α- 
πλώε χρειάζεται να  προσέξουν πε
ρισσότερο τα  στοιχεία.
-  Η αποτελεσματικότητα τηε συμ
φωνίαε εξαρτάται από τη συμμε
τοχή του 90% των ιδιωτών. Είστε 
βέβαιοε ότι ο στόχοε θα επιτευχθεί;

-  Ναι, είμαι βέβαιοε ότι ο στόχοε 
μπορεί να επιτευχθεί, αν όλοι κάνουν 
τη  δουλειά τουε και συνεργαστούν αρ
μονικά. Αυτό περιλαμβάνει τη ν  ελ
ληνική κυβέρνηση, τιε εταιρείεε που 
θα διαχειριστούν τη  συμφωνία, την 
ευρωπαϊκή ηγεσία και το  ΔΝΤ. Εχου
με μία ισχυρή ομάδα ιδ ιωτών επεν
δυτών, μεγάλεε τράπεζεε και ασφα- 
λιστικέε εταιρείεε, που έχουν ήδη δε- 
σμευθεί. Και είναι σημαντικό η ευ
ρωπαϊκή ηγεσία να συνεχίσει να  εν
θαρρύνει τη  συμμετοχή τουε σε ε
θελοντική βάση, αλλά και οι εταιρεί-

)
«Αν η κυβέρνηση εφαρμόσει το πρόγραμμα και έχουμε επιτυχία στις συναλλα
γές, η Ελλάδα θα είναι ένα πιο αξιόπιστο και φερέγγυο μέρος για τους επενδυ
τές», τονίζει στην «Κ» ο κ. Νταλάρα.
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Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Βραχύβια ανακούφιση η συμφωνία
■ Καλή η βελτίωση των όρων αποπληρωμής του χρέους ■ Πρώτο, όμως, και κύριο είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας 

■ Συναίνεση στο λάθος δεν δίνω, για να αφήσω ανοιχτή την προοπτική αναδιαπραγμάτευοης

Συνέντευξη στον ΓΙΩΡΓΟ ΤΕΡΖΗ

Η συμφωνία τω ν  Βρυξελλών είναι βρα
χύβια ανακούφιση, όχι λύση ούτε 
διέξοδοε, επισημαίνει σ τη ν  «Κ » ο 
πρόεδροε τηε Νέαε Δημοκρατίαε κ. 
Α ντώνηε Σαμαράε. Α ν και αναγνωρί
ζει τη  θετική επίδραση τηε ρύθμισηε 
σ το  χρέος, επισημαίνει ότι η χώρα 
«τρώ ει τη  ρετσινιά  τηε επιλεκτικής 
χρεοκοπίας για πολύ μικρό κούρεμα 
του χρέους» και αναδεικνύει τη ν  πι
θανότητα  οι αγορές να  επιμείνουν ό
τ ι το  ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσι
μο και να  αρχίσουν να  προεξοφλούν 
και νέα  αναδιάρθρωση. Ο κ. Σαμαράς 
επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να 
υπερψηφίσει τη  νέα ¡συμφωνία εφόσον 
δεν υπάρξει αλλαγή πολιτικής και 
διαβλέπει μεταβολή στάσης τω ν  Ευ
ρωπαίων εταίρων έναντι του. «Οσο αρ- 
νούμαι τη  “συναίνεση στο  λάθος” , τό 
σο αφήνω ανοιχτή την προοπτική μιας 
συνολικής αναδιαπραγμάτευοης», ση
μειώνει.
-  Κύριε Πρόεδρε, από την προη
γούμενη συνέντευξή μας, πολλά έ
χουν αλλάξει τόσο στην Ελλάδα ό
σο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εί
χαμε το Μεσοπρόθεσμο και, κυρίως, 
την απόφαση της Συνόδου Κορυφής 
για το ελληνικό πρόβλημα. Εξ όσων 
κατάλαβα από τις δηλώσεις σας, αυ
τή τη λύση την κρίνετε τουλάχιστον 
ανεπαρκή.

-  Το ελληνικό πρόβλημα δεν αφορά 
μόνο τους όρους δανεισμού. Αφορά 
πρωτίστως την εσωτερική οικονομική 
πολιτική που εφαρμόζεται. Και η οποία 
μας καταδικάζει σε μόνιμη και βαθιά 
ύφεση. Η ύφεση παραλύει τη ν  οικο
νομία, δεν μαζεύονται φορολογικά έ
σοδα, τα  ελλείμματα παραμένουν με
γάλα, επιβάλλονται νέα μέτρα... Εχου
με μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό εί
ναι το  μείζον πρόβλημά μας. Κι αυτό 
το  πρόβλημα δεν το  λύνει η βελτίωση 
τω ν  όρων αποπληρωμής. Δεν υποτι
μάμε αυτή τη  βελτίωση. Είναι θετική! 
Θα είχε αξία, όμως, και θα μας βοη
θούσε πραγματικά, αν άλλαζε και η οι
κονομική πολιτική, αν ξεπερνούσαμε 
τη ν ασφυξία της μόνιμης παρατετα- 
μένης ύφεσης. Χωρίς αυτήν, πρόκειται 
για βραχύβια ανακούφιση, όχι για λύ
ση ούτε για διέξοδο από τη ν κρίση. 
Αλλωστε και τον  περασμένο Μάρτιο υ
πήρξε βελτίωση στους όρους απο
πληρωμής του χρέους μας -του  «επ ί
σημου» τ ό τ ε -  θυμάστε; Και τό τε  ήταν 
ασφαλώς θετικό. Αλλά δεν άλλαξε τ ί
ποτε πρακτικά. Οι στόχοι της οικονο
μικής πολιτικής έπεσαν έξω  σε όλα.
-  Σας προβληματίζει το γεγονός ό
τι ταυτίζεστε μάλλον με τον σκε
πτικισμό των αγορών και όχι με την 
αισιοδοξία των ηγετών της Ευρώπης;

-  Για το  γεγονός ότι ο ξένος Τύπος 
αντιμετώπισε τη  συμφωνία με σκε
πτικισμό, άλλοι πρέπει να ανησυ
χούν: αυτοί που βιάστηκαν να πανη
γυρίσουν! Γιατί, πράγματι, όλος ο έ
γκυρος διεθνής Τύπος συγκλίνει σ τη ν 
άποψη ότι η συμφωνία αυτή δεν λύ
νει το  πρόβλημα της Ελλάδας. Ούτε το  
πρόβλημα της Ευρώπης...

Άικεντρωθήκατε στον κίνδυνο να 
ολογηθεί το ελληνικό αξιόχρεο ως

«Οι κίνδυνοι της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι πολλοί και μεγάλοι. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν τα σωστά βήματα» 
τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς στην «Κ». «Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι δί
νουμε εξουσιοδότηση σε μελλοντικά σκάνδαλα!»

«selective default». Απορρίπτετε 
πλήρως ως επιλογή μία αναδιάρ
θρωση ή μήπως η κριτική σας επι
κεντρώνεται στο επίπεδο του «κου
ρέματος»;

-  Πρώτον, η αναδιάρθρωση έχει κό
στος και για τα ελληνικά πιστωτικά ι
δρύματα. Το γεγονός ότι οι τράπεζές 
μας θωρακίζονται από πλευράς ρευ
στότητας, δεν είναι κάτι που μας προ- 
σφέρεται «δωρεάν»... Η «θωράκισή» 
τους πληρώνεται με νέο  χρέος, για το 
λεγόμενο credit enhancement, που τε
λικά θα πληρώσει ο Ελληνας φορολο
γούμενος, για να μην πληρώσει ο κα
ταθέτης και ο συνταξιούχος. Ακόμα 
τρώμε τη  «ρετσ ιν ιά » για πολύ μικρό 
«κούρεμα»; Αυτό που κερδίζουμε είναι 
λίγο, αλλά αυτό που χάνουμε -η  «ρε-

Τρώμε τη «ρετσινιά» 
για πολύ μικρό «κούρεμα»: 

Αυτό που κερδίζουμε 
είναι λίγο, αλλά αυτό 

που χάνουμε - η  «ρετσινιά» 
της επιλεκτικής χρεοκο

πίας- είναι πιθανό 
να το πληρώσουμε όταν 

βγούμε στις αγορές.

τσ ιν ιά » της επιλεκτικής χρεοκοπίαε- 
είναι πιθανό να το  πληρώσουμε μελ
λοντικά, σε αυξημένο κόστος δανει
σμού, ό ταν βγούμε στις αγορές. Τι θα 
γίνει αν οι αγορές σήμερα βρουν το  
κούρεμα «περιορισμένο» και εξακο
λουθήσουν να θεωρούν το  ελληνικό 
χρέος «μη βιώσιμο»; Θα αρχίσουν να 
προεξοφλούν μια νέα «αναδιάρθρωση» 
στο μέλλον, κι αυτό δεν θα είναι θετικό. 
-  Υπήρξε, πάντως, βελτίωση των ό
ρων αποπληρωμής του χρέους...

-  Σύμφωνοι. Αλλά πρέπει να γίνουν 
και τα  δύο. Και επανεκκίνηση της οι
κονομίας και βελτίωση τω ν  όρων α
ποπληρωμής του χρέους. Αλλά το  
κύριο είναι το  πρώτο: η επανεκκίνη
ση! Κι επειδή δεν μας αφήνουν να  κά
νουμε το  πρώτο, μας βελτιώνουν κά

θε τόσο  τους όρους αποπληρωμής. 
Αλλά η οικονομία εξακολουθεί να 
βουλιάζει και οι στόχοι της «προσαρ
μογής» εξακολουθούν να  μην επιτυγ
χάνοντα ι!..
-  Τι θα πράξετε εφόσον έλθει προς 
έγκριση το νέο πακέτο στήριξης; Θα 
το υπερψηφίσετε, ιδιαίτερα αν δεν 
συνοδεύεται από νέα μέτρα;

-  Α ν δεν αλλάξει η οικονομική πο
λιτική, αν δεν δημιουργηθούν όροι α
νάκαμψης, πώς θα μπορούσαμε να  το 
ψηφίσουμε;
-  Ως δείγμα, ίσως, συναίνεσης των 
πολιτικών δυνάμεων έναντι της Ευ
ρώπης.

-  Συναίνεση στο λάθος δεν δίνω. Συ
ναίνεση για να  αλλάξουμε πολιτική, για 
να  διαπραγματευθούμε μιαν άλλη πο
λιτική, που θα βάλει μπροστά τη ν ελ
ληνική οικονομία, αμέσως: Τώρα, αύ
ριο, χθες... Π ιστεύω πως όσο οι σ τό 
χοι του προγράμματος πέφτουν α
πελπιστικά έξω, τόσο ωριμάζει στους 
εταίρους μας η ιδέα ότι το  πρόγραμ
μα πρέπει να  αναθεωρηθεί. Αλλά δια
πραγμάτευση δεν σημαίνει να  δέχο
μαι κάθε «διόρθωση λάθους» που μου 
δίνουν, σημαίνει ότι ζη τώ  να αλλάξει 
το  λάθος οριστικά! Οσο αρνούμαι τη  
«συνα ίνεση  σ το  λάθος», τόσο  αφήνω 
ανοιχτή τη ν  προοπτική μιας συνολι
κής αναδιαπραγμάτευσης για να  το  
διορθώσουμε τελικά.
-  Βασικό συστατικό αυτής της προ
σπάθειας είναι η αξιοποίηση της δη
μόσιας περιουσίας. Το προτείνατε 
πρώτος κι όμως η Ν.Δ. αρνήθηκε να 
απαλλάσσονται τα μέλη του Ταμεί
ου -ένα  εκ των οποίων επελέγη α
πό εσάς- από ενδεχόμενες ευθύνες. 
Μήπως τα δύο κόμματα θα έπρεπε 
-αφού συμφωνούν στον στόχο- να  
παράσχουν κάλυψη σε αυτούς που 
αναλαμβάνουν αυτό το έργο;

-  Οπως σωστά  παρατηρήσατε, ήταν 
από τη ν αρχή δική μας πρόταση. Που 
η κυβέρνηση άργησε να  υιοθετήσει 
και τώ ρα  που τη ν  υ ιοθέτησε δεν ξέ
ρει πώς να  τη ν  προωθήσει. Η αξιο
ποίηση της δημόσιας περιουσίας εί
ναι δύσκολο έργο. Επρεπε να  έχει γ ί
νει από χρόνια. Κάποια κυκλώματα τη  
σφ ετερ ίζονταν, κάποια άλλα τη ν  ε- 
ποφθαλμιούσαν, κι όλοι αυτοί δεν  ή
θελαν κανένας να  θέσει θέμα «α ξιο 
ποίησης της δημόσιας περιουσίας»... 
Εμείς το  θέσαμε. Ομως οι κίνδυνοι εί
ναι πολλοί και μεγάλοι. Γι’ αυτό πρέ
πει να  γίνουν τα  σω σ τά  βήματα. Δια
φωνώ λοιπόν μαζί σας: Δ εν  πρέπει να 
δημιουργήσουμε τη ν εντύπωση ότι δί
νουμε εξουσιοδότηση σε μελλοντικά 
σκάνδαλα! Τι θέλετε; Να κλείσω τα  μά
τια  σ το  παλλαϊκό αίτημα για περισ
σότερη διαφάνεια; Κι αυτήν ακόμα την 
άποψή μου, μήπως τη ν  θεωρείτε... 
«λαϊκιστική»; Γι’ αυτό μας βλέπετε πο
λύ προσεκτικούς. Οταν ξεκινήσαμε να 
το  λέμε πέρυσι, πολλοί τό τε  μας ει- 
ρωνεύθηκαν. Ανάμεσά τους και κά
ποιοι που σήμερα μας ρωτούν: «γ ια 
τ ί δεν βοηθάμε περισσότερο τη ν  κυ
βέρνηση;» Απαντώ. Τη βοηθάμε όσο 
μπορούμε! Αλλωστε, αυτό το  έργο ε
μείς θα το  συνεχίσουμε αύριο. Γι’ αυ
τό πρέπει να  προσέξουμε, να  μην μπει 
σε λάθος δρόμο...

Απελευθέρωση
των ταξί με κανόνες

-  Μία πρόχειρη αναδρομή δί
νει αφορμή σε πολλούς να 
πουν ότι η Ν.Δ. ταυτίστηκε ή 
«έκλεισε το μάτι» στους πε
ρισσότερους εκ των κλάδων 
που αντιδρούν από τους για
τρούς, τους φαρμακοποιούς 
και τους δικηγόρους μέχρι 
τους δημοσίους υπαλλήλους 
και, πλέον, τους ιδιοκτήτες 
ταξί.
- Υπάρχει μια βρώμικη προπαγάν
δα εναντίον μας που υποστηρίζει 
μια σειρά από αντίθετα πράγματα: 
Οταν ψηφίζουμε κάποιο σωστό 
μέτρο της κυβέρνησης, συνήθως 
πράγματα που εμείς τα προωθού
σαμε ανέκαθεν και τώρα τα υιοθέ
τησε το ΠΑΣΟΚ, διαδίδουν ότι... κι 
εμείς «ίδιοι είμαστε»! Κι όταν ενα
ντιωνόμαστε σε λάθη κι αδικίες, 
τότε διαδίδουν ότι... «κλείνουμε το 
μάτι» σε όσους αντιδρούν! Ο,τι και 
να κάνουμε, κάποιοι έχουν από 
πριν έτοιμο κάτι απαξιωτικό να 
πουν. Αυτό δεν είναι κριτική. Είναι 
«προπαγάνδα»... Για τα ταξί: Είμα
στε υπέρ της απελευθέρωσης με 
κανόνες. Οπως συμβαίνει παντού 
στον κόσμο. Μέσα σε αυτούς τους 
κανόνες συμηεριλαμβάνεται, πρω
τίστως, το πλπθυσμιακό κριτήριο. 
Σε αυτό συμφώνησε ο προηγού
μενος υπουργός, ο κ. Ρέππας με 
τους ταξιτζήδες. Εμείς δεχθήκαμε 
τη ρύθμιση αυτή. Ηταν σωστή και 
αποτελεσματική. Ακούσατε κανέ
να τότε να λέει ότι ο κ. Ρέππας «έ
κλεισε το μάτι στους ταξιτζήδες»; 
Οχι βέβαια. Οταν ήλθε ο κ. Ρα- 
γκούσης και «πέταξε στα σκουπί
δια» το Προεδρικό Διάταγμα του 
προκατόχου του, εμείς παραμείνα
με στην άποψή μας: Απελευθέρω
ση με κανόνες! Με προτεραιότητα 
στο πλπθυσμιακό κριτήριο. Γιατί 
τώρα «κλείνουμε το μάτι στους τα
ξιτζήδες» και δεν το κλείναμε 
προηγουμένως, όταν το ίδιο προ
ωθούσε ο κ. Ρέππας; Ποια είναι η 
ουσία του ζητήματος; Αν θέλουν 
να γεμίσουν την Αθήνα με υπερά
ριθμα ταξί και τελικά να εγκατα- 
στήσουν ένα καρτέλ, να ξέρουν 
πως αυτό δεν υπηρετεί τον αντα
γωνισμό αλλά την περαιτέρω 
στρέβλωσή του. Και δεν υπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, το υπονο
μεύει. Από ’κει και ύστερα, ζήτησα 
και την Παρασκευή υπευθυνότητα 
από τους οδηγούς ταξί. Καταδικά
ζουμε πλήρως κάθε πλήγμα στον 
τουρισμό, που είναι το μεγάλο μας 
αναπτυξιακό μας ατού. Δεν μπο
ρούν οι ταξιτζήδες να κλείνουν α
εροδρόμια, λιμάνια και μουσεία... 
Δεν μπορούν επειδή υπέστησαν 
μιαν αδικία από την κυβέρνηση, 
να κάνουν οι ίδιοι μιαν άλλη αδικία 
σε πολύ περισσότερους συμπολί
τες μας. Το άδικο δεν «γιατρεύε
ται» με άλλο άδικο, μεγαλύτερο...

Οι πιέσεις των Ευρωπαίων Περί συνεργασίας και εκλογών
-  Η συζήτηση για συναίνεση στο ε
σωτερικό τηε χώραε είναι αλλη- 
λένδετη και με το κλίμα στο εξω
τερικό. Βρεθήκατε αντιμέτωποε με 
την πίεση των Ευρωπαίων προ μη- 
νόε, των ΗΠΑ πρόσφατα, για μετα
βολή στάσηε. Πού αποδίδετε εσείε 
την «αδυναμία» των ξένων εταίρων 
να κατανοήσουν τη στάση σαε;

-  Πώε είστε τόσο βέβαιοε, ότι κα
τά  βάθοε δεν έχουν κατανοήσει τη ν  
ορθότητα τω ν  απόψεών μαε;
-  Βλέπω, όπωε και εσείε κ. Πρόεδρε, 
τιε όσιεε δηλώσειε τουε.

-  ί μούστε κ. Τερζή. Ο λόγοε που α- 
πέτυχάν όλοι οι στόχοι του Μνημονίου 
δεν ήταν επειδή... εμείε δεν τουε στη
ρίξαμε. Είναι επειδή ήταν λάθοε το 
πρόγραμμα! Δεν ή ταν λάθοε η μείω
ση τηε δημόσιαε σπατάληε, ο περιο- 
ρισμόε τηε φοροδιαφυγήε κ.λπ. Εκεί 
όλοι συμφωνούμε. Λάθοε ήταν ο τρό- 
ποε που επελέγη να γίνουν όλα αυτά: 
Με επιβολή φόρων σε μια οικονομία 
που βρίσκεται σε ύφεση! Αυτό είπα και 
στουε εταίρουε μαε. Η πολιτική του 
Μνημονίου απέτυχε! Να τα  σ το ι
χεία... (σ.σ.: δείχνει σ το  γραφείο του 
τουε πίνακεε με την απόκλιση τω ν με
γεθών του προϋπολογισμού). Νομίζετε 
ότι, αν είχα συμφωνήσει, θα ήταν δια
φορετικά τα  αποτελέσματα; Νομίζετε 
ότι, αν συμφωνήσω τώρα, θα επιτύχει 
στο εξήε η ίδια συνταγή που έωε τώ 
ρα απέτυχε πανηγυρικά; Νομίζετε ό

τι θα προσέφερα υπηρεσία σ τη ν  
Ελλάδα ή σ τη ν Ευρώπη, αν συμφω
νούσα με ό,τι αποδείχθηκε ώε σήμε
ρα απελπιστικά λάθοε; Α ν έχετε δίκιο 
κι έχω άδικο, μην ανησυχείτε για τη  
δική μου διαφωνία. Α ν όμωε έχω δί
κιο, τό τε  σε λίγουε μήνεε πάλι εδώ θα 
είμαστε και θα συζητάμε τα ίδια. Ομωε 
τότε  εγώ θα έχω τουλάχιστον τη ν ευ
καιρία να  σαε πω: ώρα να  αλλάξουμε 
πολιτική.
-  Σαε προβληματίζει η καταγρα- 
φόμενη απόσταση τηε Ν.Δ. από τα 
αδελφά κόμματα τηε Ευρώπηε, α-

α
Συμφωνούμε με όλα 
τα αδελφά κόμματα 

της Ευρώπης στους στόχους 
της δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Διαφωνούμε 
με κάποιους ηγέτες 

για το «μείγμα πολιτικής». 
Κι έχει ήδη αποδειχθεί ότι, 

δυστυχώς, είχαμε δίκιο.
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κόμη και από αυτό τηε Κύπρου; Βά
σει των δημοσκοπήσεων, αύριο 
μπορεί να είστε εσείε ο επικεφαλήε 
τηε χώραε.

-  Επειδή αυτό που προβλέπεται εί
ναι αλήθεια, υποχρέωσή μου είναι λέω 
τα πράγματα κι όχι όπωε θα ’θελαν κά
ποιοι να τα ακούσουν. Συμφωνούμε με 
όλα τα  αδελφά κόμματα τηε Ευρώπηε 
στουε στόχουε τηε δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε: Στην εξάλειψη του ελ- 
λείμματοε, στη δραστική περικοπή τηε 
δημόσιαε σπατάληε, σ τη  μείωση του 
χρέουε, στιε αποκρατικοποιήσειε και 
στη ν αξιοποίηση τηε δημόσιαε περι- 
ουσίαε και στιε διαρθρωτικέε αλλαγέε. 
Σε όλα αυτά γνωρίζουν πια πωε, όχι 
μόνο συμφωνούμε, αλλά τα  περισσό
τερα είναι δικέε μαε προτάσειε.
-  Οι γενικέε αυτέε αρχέε είναι προ- 
φανέε ότι, για αρκετούε Εσρωπαίουε, 
δεν είναι αρκετέε.

-  Διαφωνούμε με κάποιουε ηγέτεε 
για το  «μείγμα πολιτικήε». Κι έχει ή
δη αποδειχθεί ότι, δυστυχώε, είχαμε 
δίκιο: Για παράδειγμα, σύμφωνα με 
τη ν τρόικα και την κυβέρνηση, το έλ
λειμμα έπρεπε φέτοε σ το  πρώτο ε
ξάμηνο να  πέσει κατά 4%. Και αντί
θετα, είναι αυξημένο κατά... 27,5%! 
Μιλάμε για πλήρη και απόλυτη απο
τυχία πολιτικήε. Κι έτσι, πολύ σύ
ντομα, θα αντιληφθούν όλοι πωε η πο
λιτική πρέπει να αλλάξει για να  επι
τύχουμε τουε στόχουε.

-  Μετά την αποτυχημένη απόπειρα 
του Ιουνίου για κυβέρνηση συνερ- 
γασίαε των δύο κομμάτων, η Ν.Δ. εμ
φανίζεται δημοσκοπικά να προη
γείται του ΠΑΣΟΚ και εσείε επανει
λημμένα ζητάτε εκλογέε, κάτι που 
δεν πράττατε μέχρι προ διμήνου, δη- 
λώνονταε ότι αποτελεί πράξη ανευ- 
θυνότηταε. Πολιτεύεστε βάσει δη
μοσκοπήσεων;

-  Οχι, δεν ήταν οι δημοσκοπήσειε... 
Σαε θυμίζω λοιπόν: Είδατε έναν πρω
θυπουργό έτοιμο να παραιτηθεί για να 
δημιουργηθεί «κυβέρνηση εθνικήε σω- 
τηρίαε». Κι ύστερα να υπαναχωρεί, για
τί... «το  πράγμα μαθεύτηκε πριν την ώ
ρα του» και επειδή στο κόμμα του υ
πήρξαν αντιδράσειε! Κι ύστερα να 
προχωρεί σε ανασχηματισμό, πράγμα 
που -ολοφάνερα πια- δεν ήταν η πρώ
τη επιλογή του... Οταν τα βλέπετε όλα 
αυτά, τι καταλαβαίνετε; Οτι η κυβέρ
νηση αυτή δεν πατάει πια γερά στα πό
δια τηε. Κι αυτό πλέον γεννά από μό
νο του αστάθεια. Κι η αστάθεια αυτή α
παιτεί νέα ισχυρή λαϊκή εντολή. Εμείε 
δεν ζητάγαμε κάθε τόσο εκλογέε, όπωε 
έκανε το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση. 
Αυτό, πράγματι θα δημιουργούσε α
στάθεια. Αλλά τώρα πηγή αστάθειαε 
πλέον είναι η ίδια η κυβέρνηση. Και δεν 
μπορούμε να αδιαφορήσουμε όταν η κυ
βέρνηση παραπαίει...
-  Αν το αίτημά σαε γίνει αύριο πραγ
ματικότητα, δύο χρόνια μετά την ήτ

τα του 2009, έχετε το πρόγραμμα και 
κυρίωε τα στελέχη να ηγηθείτε μιαε 
χώραε σε κρίση; Το ερώτημα που θέ
τουν πολλοί οπαδοί τηε Ν.Δ. είναι 
«ποια είναι η ομάδα του Αντώνη Σα
μαρά;»

-  Είμαστε περισσότερο προετοιμα
σμένοι να κυβερνήσουμε απ’ ό,τι ήταν 
οποιαδήποτε κόμμα αξιωματικήε α- 
ντιπολίτευσηε. Σε πολιτικό πρόγραμ
μα, σε μεταρρυθμισηκέε προτάσειε και 
πολιτικέε τομέε, όπωε αυτέε που ανα
κοινώσαμε προχθέε για το Σύνταγμα. 
Οχι γενικότητεε. Πολύ λεπτομερειακά

4Ϊ Α
* 'ΙΙΙρ' ’ΙΙΙΙτ

Η κυβέρνηση δεν πατάει 
πια γερά στα πόδια της.

Κι αυτό πλέον γεννά 
από μόνο του αστάθεια.

Κι η αστάθεια αυτή απαιτεί 
νέα ισχυρή λαϊκή εντολή. 
Εμείς δεν ζητάγαμε κάθε 

τόσο εκλογές, όπως έκανε το 
ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση.
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πλέον... Σε ό,τι αφορά το πολιτικό προ
σωπικό, υπάρχουν δοκιμασμένα σ τε 
λέχη, αλλά υπάρχουν και νέα στελέχη. 
Που δοκιμάζονται για να αποδείξουν 
την αξία τουε. Και πιστέψτε με, θα υ
πάρξουν πολλέε ευχάριστεε εκπλήξειε... 
-  Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ακόμη αντι
μέτωπο με το προεκλογικό «λεφτά υ
πάρχουν». Εσείε προβάλλετε έναν 
«άλλο δρόμο» εξόδου από την κρίση 
που μοιάζει πιο εύκολοε. Σαε φοβί
ζει μήπωε βρεθείτε αντιμέτωποε 
-πολύ σύντομα- με την εξάντληση 
τηε υπομονήε των πολιτών;

-  Δεν μιλάμε για «πιο εύκολο» δρό
μο. Μιλάμε για πιο ρεαλιστικό. Λιγότερο 
άδικο. Λιγότερο μάταιο. Και πιο απο
τελεσματικό. Επειδή ακριβώε δεν «τά 
ζουμε στουε πάντεε τα πάντα», επει
δή δεν φωνάζουμε δεξιά κι αριστερά 
«λεφτά υπάρχουν» όπωε έκαναν άλλοι, 
επειδή στηρίζουμε από τώρα ό,τι πι
στεύουμε πωε θα βοηθήσει και τη  δι
κή μαε προσπάθεια αύριο, αλλά α
πορρίπτουμε ό,τι νομίζουμε πωε είναι 
λανθασμένο, επειδή δεν κολακεύουμε 
κανένα ούτε υποκύπτουμε σε πιέ- 
σειε, γι’ αυτό και κερδίζουμε την ε
μπιστοσύνη των πολιτών. Σταδιακά, αλ
λά την κερδίζουμε! Κι αν οι πολίτεε σε 
εμπιστευθούν τελικά, τότε θα σε στη
ρίξουν και στα δύσκολα, φτάνει να πει
στούν πωε αυτά που λεε τα εννοείε. Κι 
αυτά που εννοείε τα προσπαθείε. Και 
τα κάνειε...



ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ο ΤΖΟΖΕΦ ΣΤΙΓΚΛΙΤΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση
■ Με τη συμφωνία η Ευρώπη αναγνώρισε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό ■ Δεν πρέπει να επιτρέπουμε 

σπς τράπεζες να μπορούν να εκβιάζουν ■ Η κακή πολιτική είναι αντιστρέψιμη πολύ γρήγορα

Συνέντευξη στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ

Ο νομπελίστας οικονομολόγοι Τζόζεφ 
Στίγκλιτε θεωρεί ότι η λύση για την 
Ελλάδα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, 
αλλά χαιρετίζει τη  συμφωνία στη  σύ
νοδο κορυφήε τηε Ευρωζώνηε cos μία 
σημαντική δέσμευση npos τη  σωστή  
κατεύθυνση. Οπωε το  θέτει, «δ εν  πη
γαίνει κανείε τόσο μακριά αν δεν σκο
πεύει να  πάει μέχρι τέλουε». Στη συ
νέντευξή  του στη ν «Κ», ο κ. Στίγκλιτε 
απαντά στην κριτική που δέχεται η συμ
φωνία, στη διαμόρφωση ms onoias συ
νέβαλε cos σύμβουλοε του Ελληνα 
πρωθυπουργού.
-  Θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα m s συ
νόδου κορυφήε αποτελεί σημαντικό 
βήμα για την επίλυση m s Kpions 
στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη;

-  Πιστεύω ότι είναι ένα βήμα npos 
τη  σωστή  κατεύθυνση. Η Ευρώπη α
ναγνώρισε ότι αυτό είναι ένα ευρω
παϊκό πρόβλημα, όχι μόνο ελληνικό. 
Αναγνώρισαν ότι πρέπει να ανακτή
σουν τη ν ανάπτυξη, δεσμεύτηκαν για 
διαρθρωτικά κονδύλια, ενώ και η Ευ
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα 
προσπαθήσει να δώσει ώθηση στην οι
κονομική ανάπτυξη. Πρόκειται για 
μία σημαντική αλλαγή από τη ν πλευ
ρά mus, και ήταν σημαντικό να το  κά
νουν. Ακόμη αναγνώρισαν ότι η Ελλά
δα έχει κάνει όλα όσα μπορούσε, και 
συνειδητοποίησαν ότι δεν υπάρχουν 
πολλά ακόμη που μπορεί να κάνει α
πό μόνη ms. Ετσι μείωσαν το  επιτό
κιο ώ στε να τονώσουν τη ν  ανάπτυξη, 
καθώε δεσμεύτηκαν να  επιτρέψουν 
στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε χρη
ματοδότηση με ευρωπαϊκά επιτόκια. Οι 
ανησυχίεε είναι ότι τα κεφάλαια για την 
τόνωση m s α νάπ τυ ξή  δεν θα έρθουν 
αρκετά γρήγορα, ή ότι δεν θα είναι αρ
κετά μεγάλα. Οτι δηλαδή, η υποστήριξη 
σ τη ν  ανάπτυξη θα είναι αργή, και όχι 
επαρκήε. Πρόκειται βέβαια μόνο για α
νησυχία.

Για τη ν Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο ό
τι θα υπάρξει μία κάποια ανησυχία σχε
τικά με τη  συμμετοχή του ιδιωτικού το
μέα. Οι οίκοι πιστοληπτικήε αξιολό
γη σ ή  έχουν πει ότι αν οι Ευρωπαίοι κά
νουν αυτό που λένε, θα το  θεωρήσουν 
default, ή selective default. Ωστόσο, αυ
τό που η Ευρώπη βασικά είπε στην Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ότι δεν 
μπορείε να  εξαρτάε τιε αποφάσειε

σου από το τι κάνουν οι οίκοι πιστο- 
ληπτικήε αξιολόγησηε. Αυτό ήταν ένα 
πολύ καθαρό μήνυμα. Ελπίζω και πι
στεύω ότι ακόμη και αν οι οίκοι το  χα
ρακτηρίσουν πιστωτικό γεγονόε, δεν 
θα πυροδοτήσει μία παγκόσμια κρίση. 
-  Είστε πεπεισμένοε γι’ αυτό; Δεν θα 
πυροδοτήσει τα συμβόλαια CDS;

-  Το να πει κανείε ότι είναι πεπει- 
σμένοε... (παύση) Θα το  θέσω cos εξή5: 
Τα συμβόλαια CDS είναι πολύ αδια
φανή, κανείε δεν γνωρίζει πραγματι
κά τι λένε, δεν ξέρουμε noios τα  έχει 
σ τη ν  κατοχή του, πόση αβεβαιότητα

Αυτό που η Ευρώπη είπε 
στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα είναι ότι 
δεν μπορείς να εξαρτάς 

τις αποφάσεις οου 
από το τι κάνουν οι οίκοι 

πιστοληπτικής αξιολόγησης. 
Αυτό ήταν ένα 

πολύ καθαρό μήνυμα.

«Πιστεύω ότι η βιώσιμη ανάκαμψη θα έρθει περισσότερο από τις επενδύσεις», το
νίζει ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς στην «Κ».

υπάρχει στην αγορά mus. Πραγματι
κά πιστεύω ότι είναι έγκλημα ότι έ
χουμε επιτρέψει cms τράπεζε5, που δια
δραματίζουν τόσο σημαντικό ρόλο 
σ τη ν  παγκόσμια οικονομία, να στο ι
χηματίζουν και να κερδοσκοπούν με 
επιπτώσεΐ5 για ns οποίεε δεν μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι. Αλλά πιστεύω ό
τι τελικά δεν μπορείε να α φ ή σε ι τιε 
τράπεζεε να εκβιάζουν την Ευρώπη με 
το ν  τρόπο που προσπαθούσαν να το 
κάνουν. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει πε
ρισσότερα για να  ρυθμίσουμε τιε τρά
πεζεε και να διασφαλίσουμε ότι τα CDS

Υπάρχουν τρεις μεταβλητές: 
τα επιτόκια, η ανάπτυξη 
και η διαγραφή. Αν έχει 

κανείς μεγαλύτερη 
ανάπτυξη και χαμηλότερα 

επιτόκια, χρειάζονται 
λιγότερες διαγραφές. Δεν είναι 

η τελική σκηνή, αλλά 
μία σημαντική δέσμευση.

Πώς από ίο  Σούνιο βοήθησε τον πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις των Βρυξελλών

Το Συμπόσιο της Σύμης μπορεί φέτος 
να ακυρώθηκε λόγω οικονομικών δυ
σκολιών, αλλά οι συμμετέχοντες απο
φάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα με δι
κά τους έξοδα, σε μία κίνηση συμπα
ράστασης στον διοργανωτή του, πρω
θυπουργό Γ. Παπανδρέου.
Αν και άτυπο, εξάλλου, αυτό αποδεί
χθηκε ιδιαίτερα επίκαιρο: Συνέπεσε με 
τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις της συ
νόδου κορυφής της Ευρωζώνης, και

συμμετέχοντες όπως ο κ. Στίνκλιτς εί
χαν την ευκαιρία να δουν τις προτάσεις 
τους προς τον πρωθυπουργό να ενσω
ματώνονται στην απόφαση των Ευρω
παίων ηγετών. Στην «ομάδα υποστήρι
ξης» του Σουνίου, σε ξενοδοχείο του 
οποίου κατέλυσαν οι συμμετέχοντες 
στο Συμπόσιο, συμμετείχαν επίσης οι 
οικονομολόγοι Τζέφρι Σακς και Ρίτσαρ- 
ντ Πάρκερ. Ειδικά ο κ. Στίνκλιτς συμ
βούλεψε τον πρωθυπουργό για το πώς

θα διαπραγματευθεί. Μάλιστα, η «Κ» 
έγινε -διακριτικός- μάρτυρας του τηλε
φωνήματος του κ. Παπανδρέου στον 
διακεκριμένο οικονομολόγο, προκει- 
μένου να τον ευχαριστήσει, λίγο πριν 
φύγει από την Ελλάδα, για την πολύτι
μη συνεισφορά του.
Οπως λέει ο ίδιος σχετικά με τη βοή
θεια που του προσέφερε, «επικεντρω
θήκαμε στη συνάντηση και πώς να την 
αντιμετωπίσει». Οι συμβουλές του τό

νισαν την ανάγκη υποστήριξης της α
νάπτυξης, ενώ ενέτειναν την πολιτική 
πίεση που ασκήθηκε στην ΕΚΤ, ώστε 
να αποδεχθεί τη συμμετοχή των ιδιω
τών παρά την ανησυχία για τις επιπτώ
σεις στο τραπεζικό σύστημα. Οπως το
νίζει στη συνέντευξή του, «αυτό που η 
Ευρώπη βασικά είπε στην ΕΚΤ είναι ότι 
δεν μπορείς να εξαρτάς τις αποφάσεις 
σου από το τι κάνουν οι οίκοι ηιστολη- 
πτικής αξιολόγησης».

δεν θα έχουν το  μέγεθοε τηε επίπτω- 
σηε για την οποία ανησυχούμε. Και αυ
τό  θα πρέπει να  είναι το  μάθημα για 
το  μέλλον, ότι δεν πρέπει να  επιτρέ
ψουμε στΐ5 τράπεζεε να  ξαναβρεθούν 
σε θέση από τη ν οποία θα μπορούν να 
εκβιάζουν, όπωε έκαναν και στΐ5 ΗΠΑ 
το  2008, και προσπαθούν να  κάνουν 
ξανά. Καμία κοινωνία δεν πρέπει να ε
πιτρέπει στον εαυτό τη5 να εκβιάζεται 
με τέτοιο τρόπο.
-  Ποια είναι η γνώμη σαε για την κρι
τική που ασκείται από τουε αναλυ- 
τέε των οίκων στη συμφωνία, ότι δεν 
είναι αρκετή για να εξασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα του ελληνικού χρέουε;

-  Η απάντηση έχει δύο μέρη. Η βιω
σιμότητα του χρέου5 προκύπτει από τον 
λόγο του χρέουε προε το  ΑΕΠ. Το 
ληνικό ΑΕΠ είναι 10-15% χαμηλότε, 
από τα  επίπεδα που θα έπρεπε. Αν έρ
θουν τα  αναπτυξιακά κεφάλαια, και γι’ 
αυτό είναι σημαντικό να είναι ισχυρά, 
αν η ώθησή τουε είναι αρκετά μεγάλη 
ώστε να  επιστρέψει το  φυσιολογικό 
ΑΕΠ, α5 πούμε 15%, και τό τε  η ελλη
νική οικονομία αναπτυχθεί με ρυθμό 
3% τα  επόμενα δέκα χρόνια, τό τε  μι
λάμε για αύξηση του ΑΕΠ κατά 50%. 
Με μία τέτοια αύξηση, το  χρέοε από το 
150% του ΑΕΠ μπορεί να μειωθεί σε έ
να επίπεδο που είναι διαχειρίσιμο. Δεύ
τερον, το αν θα είναι διαχειρίσιμο ε- 
ξαρτάται και από το επιτόκιο. Αν η Ελλά
δα έπρεπε να πληρώσει επιτόκιο 6% για 
ένα χρέοε τη5 τάξηε του 150% του ΑΕΠ, 
το κόστοε εξυπηρέτησηε φτάνει το 9% 
του ΑΕΠ και δεν είναι διαχειρίσιμο. 
Αλλά αν πληρώνει 3,5% σε ένα χρέο$ 
τηε τάξηε του 150% του ΑΕΠ, αυτό α
ντιστοιχεί στο 5% του ΑΕΠ και είναι δια
χειρίσιμο. Και επιπλέον, η διαγραφή 
χρεών μέσω τηε συμμετοχήε τω ν  ι
διωτών που σχεδιάζουν -η οποία πι- 
θανώε να επεκταθεί και σ τον  δημόσιο 
τομέα- σημαίνει ότι θα υπάρξει τερά

στια ελάφρυνση στην εξυπηρέτηση του 
ελληνικού χρέου5. Υπάρχουν τρειε 
μεταβλητέε: τα  επιτόκια, η ανάπτυξη 
και η διαγραφή. Α ν έχει κανείε μεγα
λύτερη ανάπτυξη και χαμηλότερα ε
πιτόκια, χρειάζονται λιγότερεε δια- 
γραφέε. Η εικόνα δεν έχει ολοκληρω
θεί, αλλά ήταν μία κίνηση προε τη  σω 
στή  κατεύθυνση. Δεν είναι η τελική 
σκηνή, αλλά μία σημαντική δέσμευση. 
Δ εν πηγαίνει κανείε τόσο μακριά, αν 
δεν σκοπεύει να  πάει μέχρι τέλουε.

Τεχνητό το πρόβλημα στις ΗΠΑ Βοήθεια για τη φοροδιαφυγή
-  Αναφέρατε ότι επιχειρείται επα
νάληψη του εκβιασμού που συνέ
βη το 2008 σήμερα στιε ΗΠΑ. Τι εν
νοείτε;

-  Είναι έναε διαφορετικού είδουε ε- 
κβιασμό5. Το 2008, ο εκβιασμόε ήταν 
ότι αν δεν σώσουμε τιε τράπεζεε από 
τη  χαρτοπαιξία του5, τό τε  θα καταρ- 
ρεύσουν. Οι τράπεζεε χαρτόπαιξαν, κι 
εμείε πληρώσαμε. Αυτό είναι κάπωε 
διαφορετικό. Οφείλεται σ τη ν ακατα
νόητη πρακτική, κατά την οποία το Κο
γκρέσο περνά μία νομοθεσία για τιε 
δαπάνεε και τα  έσοδα, και μετά λέει 
ότι αν ξοδέψουμε περισσότερα από τα  
φορολογικά μαε έσοδα, δεν μπορού
με να  δανεισθούμε τη  διαφορά. Αυτό 
είναι ακατανόητο. Αν περνάε ένα νό
μο για τιε δαπάνε5 και μετά τιε υπερ
βα ίνει, η διαφορά είναι αυτό που δα
νείζεσαι. Είναι τρελό. Το πρόβλημα στΐ5 
ΗΠΑ δημιουργήθηκε τεχνητά, από έ
να νόμο που προσπαθεί να υποστη
ρίξει ότι δύο και δύο δεν κάνουν τέσ 
σερα. Θα μπορούσε όμωε να  έχει πο
λύ μεγάλεε συνέπειεε στιε αγορέε. 
Μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα.
-  Κατά την άποψή σαε τίθεται θέ
μα ικανότηταε για τιε ΗΠΑ να πλη- 
οώσουν;

-  Η ικανότητα τω ν  ΗΠΑ να πλη
ρώσουν δεν αμφισβητείται, και σε αυ
τό  η κατάσταση διαφέρει από εκείνη 
σε χώρεε τηε Ευρώπηε. Διότι το  μό
νο που υπόσχονται οι ΗΠΑ είναι ότι 
θα πληρώσουν δολάρια, και μπορού
με απλώε να τα  τυπώσουμε. Υπό κά
ποια έννοια, δεν υπάρχει λόγοε να χρε
οκοπήσουμε ποτέ, πέρα από ένα πο
λιτικό λάθοε. Αλλά εκεί απειλούμε ό
τι θα φτάσουμε, λόγω τηε τρελήε ι- 
δεολογίαε τω ν Ρεπουμπλικανών. Στην 
ομιλία μου σ τη ν Αθήνα είπα ότι δέκα 
χρόνια πριν, οι ΗΠΑ είχαν μεγάλο πλε
όνασμα, 2% του ΑΕΠ, τόσο που ο Αλαν 
Γκρίνσπαν υποστήριζε ότι ανησυχεί 
ότι θα έχουμε αποπληρώσει το  δη
μόσιο χρέοε σε δέκα χρόνια! Ζήτησε 
λοιπόν φορολογικέε περικοπέε για να 
αποφύγει αυτή τη ν  απειλή, ώ στε  να 
μπορεί να  ασκήσει κανονικά τη  νο 
μισματική πολιτική.
-  Χάριν υπερβολήε;

-  Πρόκειται για ψευδοεπιχείρημα,

δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο χαζόε, αλ
λά δείχνει, πρώτον, ότι οι κεντρικέε 
τράπεζεε έχουν πολιτική, αυτή η έν
νοια τω ν κεντρικών τραπεζών που δεν 
παρεμβαίνουν στην πολιτική είναι πα
ράλογη. Είχαμε μία κεντρική τράπε
ζα που είχε πολιτική ατζέντα, όχι οι
κονομική. Δεύτερον, δείχνει πώε μία 
κακή οικονομική πολιτική μπορεί να 
γυρίσει πολύ γρήγορα από πλεονά
σματα 2% σε έλλειμμα 10% σε 11 χρό
νια. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει και α
ντίστροφα, και δεν είναι τόσο δύσκολο. 
Τι οδήγησε λοιπόν στη  συσσώρευση 
τω ν  ελλειμμάτων; Πρώτον, είχαμε ε
πιβράδυνση, και η απάντηση θα ήταν 
να βάλουμε τη  χώρα να δουλέψει - κά
τι που αφορά και τη ν Ελλάδα. Δεύτε
ρον, μειώσαμε τον φόρο για τουε πλού- 
σιουε. Λάθοε. Τρίτον, διεξαγάγαμε πο
λύ ακριβούε πολέμουε στο Ιράκ και το 
Αφγανιστάν, ξοδεύονταε τρ ισεκα
τομμύρια. Πρέπει να ξεφορτωθούμε 
τουε πολέμουε και τα  όπλα που δεν 
δουλεύουν, τουε ανύπαρκτουε ε- 
χθρούε... Λέω συχνά αστειευόμενοε ό
τ ι κανείε δεν είπε στο υπουργείο 
Αμυναε ότι ο Ψυχρόε Πόλεμοε τελεί-
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ωσε το  1989. Τέταρτον, το  οποίο 
συνδέεται με τα  προβλήματα τηε 
Ελλάδαε, είναι το σύστημα υγειονο- 
μικήε περίθαλψηε. Αν το  σύστημά μαε 
ήταν τόσο  αποδοτικό όσο τηε Γερμα- 
νίαε, τηε Ελβετίαε ή τηε Γαλλίαε, δεν 
θα είχαμε πρόβλημα ελλείμματοε. 
Από μόνο του δημιουργεί ελλείμματα 
στη χώρα. Το σύστημα υγείαε έχει σπά
σει, κι εσείε επίσηε έχετε ένα πολύ α
κριβό σύστημα. Το επιχείρημά μου λοι
πόν είναι ότι αν αντιστρέψουμε αυτά 
τα  τέσσερα, θα επιστρέψουμε σε μία 
καλή δημοσιονομική κατάσταση. Το 
δίδαγμα για τη ν Ευρώπη είναι νομίζω 
ότι η κακή πολιτική είναι αντιστρέψιμη 
πολύ γρήγορα.
-  Μία ακόμη κριτική τηε συμφωνίαε 
είναι ότι αν οι αγορέε αποφασίσουν 
να επιτεθούν στην Ιταλία ή την Ισπα
νία, δεν θα είναι αρκετά μεγάλη για 
να τιε προστατέψει.

-  Σε κάποιο βαθμό, αυτό εξαρτάται. 
Ο λόγοε του χρέουε προε το  ΑΕΠ τηε 
Ισπανίαε δεν είναι τόσο  μεγάλοε, και 
ωε προε αυτό η θέση τηε είναι δια
φορετική. Η οικονομία τηε παραμένει 
αδύναμη, βέβαια. Η Ιταλία είχε υψη
λό χρέοε προε το  ΑΕΠ τηε, αλλά έχει 
καταφέρει να διατηρήσει το δημο
σιονομικό τηε έλλειμμα περιορισμένο. 
Κατά τη  γνώμη μου, λοιπόν, αν η Ευ
ρώπη καταφέρει να  επιστρέψει σ τη ν 
ανάπτυξη, τό τε  αυτά τα  προβλήματα 
θα υποχωρήσουν. Μία από τιε ανη- 
συχίεε που έχω για τη  συμφωνία είναι 
ότι δεσμεύει τη ν  Ευρώπη στο να μει
ώσει το  έλλειμμά τηε πολύ γρήγορα. 
Υπάρχει μία υπεραισιοδοξία λοιπόν 
σχετικά με τη ν ανάκαμψη τηε έυρω- 
παϊκήε οικονομίαε.
-  Πιστεύετε ότι θα υπάρξει συμ
φωνία για την αύξηση του ορίου χρέ
ουε μέχρι την προθεσμία τηε 2αε Αυ- 
γούστου;

-  Π ιστεύω ότι θα υπάρξει συμφω
νία, αλλά ο συμβιβασμόε που θα επι
τευχθεί θα μεταθέσει το ζήτημα για αρ
γότερα, στο  2012. Τότε θα κληθούμε 
να συζητήσουμε πόσο θα περικό
ψουμε τιε δαπάνεε, πόσο θα αυξή
σουμε τουε φόρουε... Αυτά είναι τα 
πραγματικά ζητήματα για τα  οποία θα 
πρέπει να δοθεί η μάχη!

-  Τι απαντάτε στιβ επιφυλάξει για 
τιε πολιτικέε δυσκολίεε που θα έ
χει η ελληνική κυβέρνηση στην ε
φαρμογή του προγράμματοε; Διό
τι φυσικά η λιτότητα θα συνεχισθεί, 
έστω και αν έρθουν κεφάλαια για 
την ανάπτυξη...

-  Ενα στοιχείο που περιλήφθηκε 
στη  συμφωνία ήταν μία δέσμευση για 
τεχνική βοήθεια από τη ν Ευρώπη. Πι
στεύω  ότι αυτό είναι πολύ σημαντι
κό. Και κάποιεε από τιε προβλέψειε, 
όπωε ο δανεισμόε από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, έχουν πραγ
ματικά τη  δυνα τό τη τα  να  συνει
σφέρουν σ τη ν  προσπάθεια, δ ιότι 
πρόκειται για έναν πολύ ισχυρό θε
σμό. Υπάρχει μία ανησυχία, αλλά γ ι ’ 
αυτό και προβλέπεται σαφώε σ τη  
συμφωνία η δέσμευση για τεχνική 
βοήθεια.
-  Αν η νέα βοήθεια έδινε τη δυνα
τότητα για κάποιεε φορολογικέε ε- 
λαφρύνσειε, σε ποια πεδία νομίζετε 
ότι θα έπρεπε να είναι αυτέε ώστε 
να τονώσουν την ανάπτυξη;

-  Μέροε τηε πρόκλησηε για τη ν  
Ελλάδα, περισσότερο από άλλεε χώ
ρεε που βρέθηκαν σε αντίστοιχη κα
τάσταση  σ το  παρελθόν, είναι ό τι το  
πρόβλημα τηε φοροδιαφυγήε παρα
μένει σοβαρό. Είναι έναε από τουε το- 
μείε όπου η τεχνική βοήθεια μπορεί 
να συμβάλλει σημαντικά, όπωε και οι 
διοικητικέε μεταρρυθμίσειε. Ενα α
πό τα  γενικά προβλήματα που έχει η 
Ευρώπη είναι ό τι έχει δημιουργήσει 
μία ευρωπαϊκή οικονομία, στην οποία 
οι επιχειρήσειε μπορούν να  εγκατα
σταθούν οπουδήποτε. Αυτό ευνοεί 
το ν  φορολογικό ανταγωνισμό, μία 
κούρσα προε τα  κάτω. Για ένα διά
στημα, ο νικητήε αυτήε τηε κούρσαε 
φαινόταν ότι είναι η Ιρλανδία, και πι
στεύω  ότι η Ευρώπη πλέον αντι
λαμβάνεται ότι αυτό ή ταν λάθοε. Σή
μερα υπάρχει πολλή πικρία, με επι
χειρήματα του είδουε «γ ια τί να  βοη
θήσει η Γερμανία τη ν  Ιρλανδία, όταν 
η Ιρλανδία κάνει ό,τι μπορεί για  να  
κλέψει επιχειρήσειε από τη  Γερμα
νία;». Ο λόγοε που αναφέρομαι σε αυ
τό  είναι διότι π ιστεύω  πωε θέτει ζη 
τήματα για την Ευρώπη και την Ελλά

δα. Μπορεί να  πείτε, θα έπρεπε η 
Ελλάδα να  μιμηθεί τη ν  Ιρλανδία και 
να  κλέψει επιχειρήσειε από τη ν  υ
πόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτό δεν α
ποτελεί ευγενή άμιλλα. Μπορεί βρα
χυπρόθεσμα να  φέρει κάποιεε επι- 
χειρήσειε που θα επιλέξουν να  ε
γκατασταθούν εδώ. Οι χώρεε όμωε 
που τα  έχουν πάει καλύτερα σ τη ν  οι
κονομική ανάπτυξη και τη ν  α ντα 
γωνιστικότη τα  είναι οι σκανδιναβι- 
κέε, που έχουν το ν  υψηλότερο φο
ρολογικό συντελεστή . Θεωρούν μά
λιστα  ό τι η υψηλή φορολογία συμ
βάλλει σ τη ν  επιτυχία τουε, διότι εί
ναι σημαντικό για  μία χώρα να  πλη
ρώνει ώ σ τε  να  προσφέρει καλέε δη- 
μόσιεε υπηρεσίεε. Είναι σημαντικό 
για τη ν  προσέλκυση επενδύσεων, οι 
οποίεε συνεΚτιμούν τη ν ποιότητα τηε 
εκπαίδευσηε, τη ν  καινοτομία, τιε υ- 
ποδομέε. Πέρα από τη ν  ανάγκη α- 
ντιμετώπισηε τηε φοροδιαφυγήε, το  
δεύτερο πιο σημαντικό ζητούμενο εί
ναι η προσφορά καλών υπηρεσιών, 
ώ σ τε  να  α ισθάνονται οι πολίτεε ότι 
οι φόροι που πληρώνουν έχουν κα
λή απόδοση - σε αντίθεση  με το  ση-
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μερινό αίσθημα κάποιων ότι δεν 
παίρνουν τίπ οτε σε αντάλλαγμα. 
Δ εν  έχει να  κάνει λοιπόν με το  ύψοε 
τηε φορολογίαε, αλλά με τη ν  απο- 
δοτικότητα  του δημοσίου τομέα.
-  Ο φόροε κατανάλωσηε, δεν θα ή
ταν χρήσιμο να μειωθεί; Ή  θεω 
ρείτε ότι η ανάκαμψη δεν θα έρθ 
από την ανάκαμψη τηε κατανά
λωσηε, αλλά από τιε επενδύσειε;

-  Π ιστεύω  ότι η βιώσιμη ανάκαμ
ψη θα έρθει περισσότερο από τιε ε- 
πενδύσειε. Ο λόγοε όμωε που βρί
σκεται χαμηλά η κατανάλωση σήμερα 
δεν είναι τόσο  οι φόροι, αλλά διότι οι 
άνθρωποι α ισθάνονται μεγάλη αβε
βαιότητα, ανησυχία. Για μένα αυτό 
είναι το  ζήτημα. Η ισορροπία μετα
ξύ φόρου εισοδήματοε και κατανά
λωσηε εξαρτάτα ι ώε ένα βαθμό από 
τη ν  αποτελεσματικότητά τουε, και ο 
ΦΠΑ έχει πιθανώε μεγαλύτερη επι
τυχία συλλογήε από το ν  φόρο εισο- 
δήματοε. Αρα μπορεί να  είναι υψη- 
λότεροε ο ΦΠΑ σ τη ν  Ελλάδα από άλ
λεε χώρεε, αλλά θα μπορούσε να  πει 
κανείε ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτε
ρο πρόβλημα συλλογήε τω ν  φόρων. 
Υπό αυτή τη ν  έννοια, τα  υπάρχο 
επίπεδα ΦζΙΑ βγάζουν νόημα. Πιο 
κροπρόθεσμα, αν υπάρξει καλύτερή 
αποτελεσματικότητα σ τη  συλλογή 
του φόρου εισοδήματοε, π ιστεύω  ό
τι θα μπορούσε να  υποστηρίξει κα
νείε μία αύξησή του -το υποστηρίζω  
αυτό διότι είναι πιο προοδευτικόε φό
ροε- με παράλληλη μείωση του ΦΠΑ. 
Αλλά αυτό θα πρέπει να  περιμένει τη  
βελτίωση τηε αποτελεσματικότηταε 
σ τη  συλλογή τω ν  φόρων.
-  Το βιβλίο σαε για την κρίση, «Ο  
Θρίαμβοε τηε Απληστίαε», είναι α
φιερωμένο στουε φοιτητέε σαε με 
την ευχή «να διδαχθούν από τα λά
θη μαε». Νομίζετε ότι θα ακολου
θήσουν τη συμβουλή σαε;

- Τ ο  πιστεύω. Είναι ενδιαφέρον, οι 
φοιτητέε είναι πολύ πιο σκεπτικοί και 
επικριτικοί απέναντι στιε αγορέε σε 
σχέση με πέντε χρόνια πριν. Πιστεύω 
ότι έχουν κλονισθεί από ό,τι συνέβη. 
Οχι όλοι, αλλά ελπίζω ό τι όσοι α
σχοληθούν με τα  χρηματοοικονομι
κά θα είναι λίγο πιο προσεκτικοί...
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Οι μεγάλες 
εκκρεμότητες 
ίου πακέτου 
διάσωσης
Πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο στην Ελλάδα 
και την Ε.Ε. τους επόμενους μήνες
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Ποιο θα είναι το ποσό που θα διαθέσει 
ο ιδιωτικός τομέας, τράπεζες και ασφαλιστικές 
εταιρείες, για τη χρηματοδότηση του κράτους 
τα επόμενα χρόνια.

Ποια θα είναι γενικότερα η στάση 
των επενδυτών απέναντι στην Ελλάδα
και τους εταίρους της κατά την πορεία 
εφαρμογής του σχεδίου (εν πολλοίς το ίδιο 
ερώτημα αφορά και πολλά εθνικά Κοινοβούλια 
χωρών - μελών της Ευρωζώνης...)

Αν η συμμετοχή των ιδιωτών γίνει 
όπως συμφωνήθηκε, το ελληνικό χρέος 
θα μειωθεί σε κάποιο βαθμό και κυρίως 
η εξυπηρέτησή του θα είναι ευκολότερη. 
Πόσο ακριβώς, όμως, ακόμη 
δεν το ξέρουμε.

Στην περίπτωση που η Ελλάδα 
και πάλι δεν καταφέρει να εξυπηρετήσει 
το χρέος της, θα ακολουθήσει δεύτερη 
αναδιάρθρωση το 2013 όταν θα τεθεί σε 
λειτουργία ο μόνιμος Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας (Ε5Μ). Πόσο 
«άγρια» θα είναι;

Οι νέες εξουσίες που έχει το ΕΕ5ί 
θεωρούνται πολύ σημαντικές.
Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι διαθέσιμοι 
πόροι του παραμένουν στα σημερινά του 
επίπεδα, δηλαδή 440 δισ. ευρώ.

Θα μπορεί το ΕΡδΕ με το ποσό αυτό 
να στηρίξει, αν χρειασθεί,
την Ισπανία ή πολύ περισσότερο 
την Ισπανία και την Ιταλία μαζί;

Οι αλλαγές στο ΕΡ5Ρ θα πρέπει να εγκριθούν 
από τα εθνικά Κοινοβούλια τους επόμενους 
μήνες, διαδικασία που εγκυμονεί κινδύνους. 
Ποιος εγγυάται ότι θα «περάσουν»;

Ζώνες 
που

JfL παραμένουν 
■ «γκρίζες»

X

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πρώτο βήμα 
για ευρωομόλογο

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
συμφωνία της 21ης Ιουλίου 
δημιουργεί ανάμεικτα συναι
σθήματα. Οι νέες εξουσίες 
που έχει το ΕΡΘΕ να δανείζει 
προληπτικά, να αγοράζει κρα
τικά ομόλογα από τις δευτε
ρογενείς αγορές και να μειώ
σει τα επιτόκια δανεισμού 
προς Ελλάδα, Ιρλανδία και 
Πορτογαλία, θεωρούνται πολύ 
σημαντικές.
Το πρόβλημα είναι ότι οι δια
θέσιμοι πόροι του Ταμείου πα
ραμένουν στα σημερινά τους 
επίπεδα, δηλαδή 440 δισ. ευ
ρώ. Ποσό που πολύ δύσκολα 
επαρκεί για να στηριχθεί η 
Ισπανία, πολύ περισσότερο η 
Ισπανία και η Ιταλία μαζί. 
Βεβαίως, πολιτικά η Ευρωζώνη 
διέβη τον Ρουβίκωνα, αφού 
δέχτηκε να εγγυηθεί για τα 
νέα ελληνικά ομόλογα (έστω 
και μέσω δανεικών), κάνοντας 
το πρώτο δειλό βήμα για τη 
δημιουργία ευρωομολόγου. 
Ακόμη σημαντικότερο, το ΕΡΘΡ 
χάρη στη δυνατότητα να αγο
ράζει ομόλογα από τις δευτε
ρογενείς αγορές, είτε για να 
τις σταθεροποιήσει είτε για να 
μειώσει το χρέος κρατών-με- 
λών (μέσω του προγράμματος 
επαναγοράς ομολόγων), μετα- 
τρέπεται σταδιακά σε ευρω
παϊκό νομισματικό ταμείο. 
Ωστόσο, οι αλλαγές στο ΕέθΡ 
θα πρέπει να εγκριθούν από 
τα εθνικά κοινοβούλια τους ε 
πόμενους μήνες, διαδικασία 
που εγκυμονεί κινδύνους. Επι
πλέον, είναι αρκετά πιθανό τις 
επόμενες εβδομάδες οι αγο
ρές να εξακολουθήσουν να 
πιέζουν Ιταλία και Ισπανία.
Σε αυτή την περίπτωση, οι η
γέτες της Ευρωζώνης θα πρέ
πει να απαντήσουν με αύξηση 
των πόρων του ΕΡ5Ε

Διελκυστίνδα για ίο ποσό από ίο ΔΝΤ

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η πρόσφατη συμφωνία τηε Ευρωζώ
νηε για το  δεύτερο πακέτο διάσωσηε 
τηε Ελλάδαε και την ενίσχυση του Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστω- 
τικήε Σταθερότηταε (ΕΕΘΕ) αποκω- 
δικοποιείται γρήγορα από τιε αγορέε 
και τουε πολιτικοΰε και αλλάζει το  οι
κονομικό και πολιτικό τοπίο στην 
Ενωση. Και κάπωε έτσι, σταδιακά αρ
χίζει να  κατακάθεται η σκόνη τηε μά- 
χηε, αντίπαλοι και σύμμαχοι εκτιμούν 
τ ι έχασαν, τι κέρδισαν και ετοιμάζο
ντα ι για τη ν επόμενη μάχη.

Δύο είναι τα βασικά κριτήρια βάσει 
τω ν οποίων θα διαμορφωθεί το  τοπίο 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη τουε ε- 
πόμενουε μήνεε. Η συμφωνία τηε 21ηε 
Ιουλίου επιτρέπει στην Ελλάδα, μέσω

Για την Ελλάδα το 
σημαντικότερο ερώτημα 
που θα απαντηθεί τις 
επόμενες εβδομάδες είναι 
το ποσό που θα διαθέσει 
ο ιδιωτικός τομέας 
για τη χρηματοδότηση 
του κράτους στο μέλλον.

τηε αναδιάρθρωσηε του χρέουε τηε, 
να καλύψει τιε χρηματοδοτικέε τηε α- 
νάγκεε μέχρι το  τέλοε του 2014, ενώ 
-και αυτό είναι εξίσου σημαντικό- κα
θιστά το κόστοε εξυπηρέτησηε του 
χρέουε τηε ανεκτό και ρεαλιστικό. Για 
τη ν Ευρωζώνη συνολικά, το  ερώτη
μα είναι αν η νέα συμφωνία θα πε
ριορίσει την εξάπλωση τηε κρίσηε 
σ τη ν  Ισπανία και την Ιταλία.

Οι απαντήσειε θα προκόψουν στα
διακά τιε επόμενεε εβδομάδεε και θα 
εξαρτηθούν από τη  στάση τω ν  κρα- 
τών-μελών τηε Ευρωζώνηε, τω ν  ε
θνικών κοινοβουλίων και φυσικά τη  
στάση τω ν επενδυτών απέναντι στην 
Ελλάδα και τουε εταίρουε τηε. Για τη  
χώρα μαε το  σημαντικότερο ερώτη
μα που θα απαντηθεί τιε επόμενεε ε
βδομάδεε είναι το  ποσό που θα δια
θέσει ο ιδιωτικόε τομέαε, τράπεζεε και 
ασφαλιστικέε εταιρείεε, για τη  χρη
ματοδότηση του κράτουε τα  επόμε
να  χρόνια.

Σύμφωνα με τη ν  πρόταση τηε διε- 
θνούε ένωσηε τραπεζών (ΙΙΕ) ο ιδιω- 
τικόε τομέαε θα συνεισφέρει, «εθε
λοντικά», 54 δισ. ευρώ μέχρι το  τέλοε 
του 2014. Οι διαπραγματεύσειε με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ξεκί
νησαν ήδη και αναμένεται να κορυ- 
φωθούν στα  τέλη Αυγούστου με την 
ανταλλαγή τω ν  παλιών ελληνικών ο
μολόγων (που λήγουν μέχρι το  2019)

με νέα, τω ν  οποίων το  κεφάλαιο θα 
είναι εγγυημένο από το  EFSF.

To IIF υπολογίζει ότι στιε συμφω- 
νϊεε ανταλλαγήε θα συμμετάσχει το 
90% τω ν ιδρυμάτων που κατέχουν ελ
ληνικά κρατικά ομόλογα, στόχοε 
που κρίνεται φιλόδοξοε μεν, εφι- 
κτόε δε. Οι τράπεζεε έχουν κυρίωε δύο 
κίνητρα για να συμμετάσχουν:

• Πρώτον, ότι τα  νέα ομόλογα θα 
διαθέτουν τη ν ανώτερη πιστοληπτι- 
κή αξιολόγηση και το  κεφάλαιό τουε 
θα το  εγγυάται το  EFSF και

• Δεύτερον, κατανοούν ότι αν δεν 
σταματήσει η αναταραχή στιε ευ- 
ρωπαϊκέε αγορέε ομολόγων, από τιε 
πρώτεε που θα πληγούν είναι οι ίδιεε.

Το δεύτερο σκέλοε τηε συμφωνίαε 
με τουε ιδιώτεε περιλαμβάνει τη  
χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε από το 
2015 μέχρι το 2020, διάστημα σ το  ο
ποίο υπολογίζεται να διατεθούν α
κόμη 81 δισ. από το ν  χρηματοπι
στωτικό τομέα (συνολικά 135 δισ. α
πό σήμερα μέχρι το  2020).

Το άλλο σενάριο
Αν η συμμετοχή τω ν  ιδιωτών γίνει 

όπωε συμφωνήθηκε στη  σύνοδο κο- 
ρυφήε, το ελληνικό δημόσιο χρέοε θα 
μειωθεί σε κάποιο βαθμό και κυρίωε 
η εξυπηρέτησή του θα είναι ευκο
λότερη. Πόσο ακριβώε ακόμη δεν το 
ξέρουμε. Οποιαδήποτε εμπλοκή θα 
μπορούσε να εντείνει τα  πνεύματα, 
αφού το κενό στη χρηματοδότηση θα 
πρέπει να καλυφθεί από τουε εταίρουε 
μαε στην Ευρωζώνη. Ακόμη θα μπο
ρούσε να εντείνει τιε ανησυχίεε ότι 
η Ελλάδα και πάλι δεν θα καταφέρει 
να  εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέοε 
τηε, συνεπώε θα ακολουθήσει δεύ
τερη (και πιο άγρια) αναδιάρθρωση 
το  2013, όταν θα τεθεί σε λειτουργία 
ο μόνιμοε Ευρωπαϊκόε Μηχανισμόε 
Σταθερότηταε (ESM).

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνη
ση θα πρέπει να διαπραγματευτεί με 
τη ν  τρόικα το  νέο  Μνημόνιο Συνερ- 
γασίαε που θα αντικαταστήσει το  ση
μερινό. Η νέα συμφωνία και τα  νέα 
δάνεια θα πρέπει να εγκριθούν από 
τη ν Ευρωζώνη και φυσικά το  Διεθνέε 
Νομισματικό Ταμείο, χωρίε τη  συμ
μετοχή του οποίου καταρρέει ολό
κληρη η συμφωνία.

«Οι ευρωπαϊκέε κοινωνίεε είναι σή
μερα πολύ περισσότερο πολωμένεε 
απ’ ό,τι πριν από 20 χρόνια», παρα
δέχτηκε ανώτεροε Ευρωπαίοε αξιω- 
ματούχοε μια ημέρα μετά τη  σύνοδο 
κορυφήε, αναφερόμενοε στιε αντι- 
δράσειε που υπάρχουν σε αρκετέε χώ- 
ρεε τηε Ευρωζώνηε και σε αρκετά κοι
νοβούλια αναφορικά με τη  βοήθεια 
προε την Ελλάδα. Ο μόνοε τρόποε να 
καμφθούν είναι η ελληνική κυβέρ
νηση  να τηρήσει το  μέροε τηε συμ
φωνίαε που τηε αναλογεί, δηλαδή να 
εφαρμόσει το  Μνημόνιο.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Σε εστία τριβήε στουε κόλπουε του ΔΝΤ 
αναδείχθηκε τιε τελευταίεε ημέρεε η 
χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε. Από 
τη μια, οι ΕΙΠΑ και η Ε.Ε. υποστηρίζουν 
την παροχή νέου δανείου προε τη χώ
ρα μαε προβάλλονταε την ανάγκη δια- 
σφάλισηε τηε σταθερότηταε τηε ευ- 
ρωπαϊκήε και κατ’ επέκταση τηε πα- 
γκόσμιαε οικονομίαε, και από τη ν άλ
λη, ορισμένεε αναδυόμενεε χώρεε, με 
πρωτοστατούσα τη  Βραζιλία, αντι
δρούν σ τη ν  «προνομιακή», όπωε τη ν 
χαρακτηρίζουν, αντιμετώπ ιση τηε 
Ελλάδαε από το  Ταμείο, και θεωρούν 
απαράδεκτο να  γίνονται εξαιρέσειε α
πό τουε κανόνεε που διέπουν το  ΔΝΤ 
για να στηριχθεί μια χώρα που ανή
κει στο πλουσιότερο κλαμπ του κό
σμου, τη ν  Ευρωζώνη.

Στην τελευταία συνεδρίασή του 
πριν από τρειε ημέρεε, το  Δ.Σ. του Τα
μείου εμφανίσθηκε διχασμένο σχετι
κά με τη  συμμετοχή του ΔΝΤ στη  νέα 
χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε ύψουε 
109 δισ. ευρώ. Ο εκπρόσωποε τηε Βρα- 
ζιλίαε μίλησε δημόσια για «αβέβαιεε 
προοπτικέε», υποστήριξε ότι η από
φαση τηε Συνόδου Κορυφήε τηε Ε.Ε. 
για συμμετοχή ιδιωτών έχει «στοιχεία 
ασάφειαε και είναι ανεπαρκήε», και τά
χθηκε κατά τηε παροχήε επιπρόσθε- 
τηε βοήθειαε εκτιμώνταε ότι το  ελ

ληνικό χρέοε δεν είναι βιώσιμο. Εφθα- 
σε, δε, σ το  σημείο να υπονοήσει ότι 
η Κριστίν Λαγκάρντ μεροληπτεί υπέρ 
τηε Ευρώπηε και τη ν κάλεσε δημόσια 
να διαλύσει τιε σχετικέε υποψίεε επι- 
δεικνύονταε μεγαλύτερη αυστηρό
τητα  στη  διαχείριση του ζητήματοε. 
Σε ανάλογο πνεύμα ο εκπρόσωποε τηε

Διαβεβαίωση Γκάιτνερ 
προς Βενιζέλο, κατά 
τη συνάντησή τους 
στην Ουάσιγκτον, 
ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν 
να εγκρίνει το Δ Ν Τ  νέο 
δάνειο για την Ελλάδα.

Ινδίαε δήλωσε ότι δεν είναι πεπει- 
σμένοε πωε το  σχέδιο για τη ν Ελλά
δα αντιμετωπίζει τα  βασικά προβλή
ματα ρευστότηταε και βιωσιμότηταε 
του χρέουε, ενώ τόνισε ευθέωε πωε οι 
αναδυόμενεε οικονομίεε πρέπει να 
πιέσουν για αυστηρότερουε κανόνεε 
δανεισμού ώ στε να εξασφαλιστεί μια 
πιο δίκαιη αντιμετώπιση: «Εάν αυτά 
συνέβαιναν σε μία φτωχή ή ανα
πτυσσόμενη χώρα, οι πλούσιεε χώρεε 
θα καταψήφιζαν την απόφαση για χο
ρήγηση δανείου».

Σε αυτό το κλίμα αμφισβήτησηε και 
αντιπαράθεσηε αποκτά ιδιαίτερη ση
μασία η διαβεβαίωση του Αμερικανού 
υπ. Οικονομικών, Τίμοθι Γκάιτνερ, 
προε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, κατά την 
πρόσφατη συνάντησή τουε στην Ουά- 
σιγκτον, ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν να  ε
γκρίνει το ΔΝΤ νέο δάνειο για τη ν 
Ελλάδα και θα στηρίξουν οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για επενδΰσειε σ τη ν 
Ελλάδα. Ο κ. Γκάιτνερ καλωσόρισε την 
πρόοδο που έχει ήδη κάνει η Ελλάδα, 
αλλά διεμήνυσε τη ν  ανάγκη να υλο
ποιηθεί απαρέγκλιτα το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα όπωε έχει δεσμευθεί η ελ
ληνική κυβέρνηση.

Αλλάζει η αναλογία
Πάντωε, η ιδιότυπη διελκυστίνδα 

Δύσηε - αναδυόμενων χωρών θα ο
δηγήσει σε μείωση τηε συμμετοχήε 
του Ταμείου στο  νέο πακέτο, ανα- 
τρέπονταε τη ν  αναλογία 2 (Ε.Ε., ΕΚΤ) 
προε 1 (ΔΝΤ) που ίσχυε στο πρώτο μνη
μόνιο. Η συμμετοχή του Ταμείου θα 
μειωθεί σημαντικά και, σύμφωνα με 
πληροφορίεε, αναμένεται να κινηθεί 
περί τα  5 δισ. ευρώ.

Παρότι η Βραζιλία, η Ινδία και άλ- 
λεε χώρεε εξέφρασαν τη ν  αντίθεσή 
τουε στην παροχή από το  Ταμείο κον- 
δυλίων προε τη ν  Ελλάδα, τη ν  Ιρλαν
δία και τη ν  Πορτογαλία, τα  οποία εί
ναι πολλαπλάσια αυτών που αναλο

γούν σ τα  μετοχικά μερίδια τω ν  συ
γκεκριμένων χωρών σ το  ΔΝΤ, η Κρι- 
σ τίν  Λαγκάρντ έχει δεσμευθεί ότι το  
Ταμείο θα συνεχίσει τη ν  ενεργό ε
μπλοκή του σ τη ν  ελληνική διάσωση, 
ενώ  από τη ν  πλευρά του το  Διεθνέε 
Χρηματοπιστωτικό Ινσ τιτού το  (ΙΙΡ), 
που εκπροσωπεί τιε μεγαλΰτερεε 
τράπεζεε του κόσμου, έχει διαμηνΰ- 
σει ότι χωρίε το  ΔΝΤ δεν μπορεί να 
προχωρήσει το  πρόγραμμα, καθώε 
τόσο  μέσω τηε χρηματοδότησηε όσο 
και τηε τεχνογνωσίαε που μόνο αυ
τό  διαθέτει, η εμπλοκή του αποτελεί 
ουσιαστικά προϋπόθεση που εγγυά- 
ται τη ν  υλοποίηση του πολύπλοκου 
σχεδίου διαχείρισηε του ελληνικού 
χρέουε.

Αλλωστε, και ο κ. Βενιζέλοε μιλώ- 
νταε πριν από λίγεε ημέρεε σε στελέχη 
του ΙΙΡ σ τη ν  Ουάσιγκτον τόν ισε ευ
θέωε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη τη  δέ
σμευση και τη ν υποστήριξη του ΔΝΤ.

Το ζήτημα τηε νέαε χρηματοδότη
σηε τηε Ελλάδαε από το  ΔΝΤ θα τε 
θεί και πάλι στην επόμενη συνεδρία^ 
του Δ.Σ. στιε 18 Αυγούστου, αλλά μ., 
δεδομένη τη ν  υποστήριξη ΗΠΑ και 
Ευρώπηε ελπίζεται ότι οι διαδικασίεε 
θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το  τέλοε 
Αυγούστου και ότι το  Ταμείο θα έχει 
εκταμιεόσει τη ν  πρώτη δόση του ν έ 
ου προγράμματοε έωε τα  μέσα Σε
πτεμβρίου.

Οκτώ απαντήσεις για την απόφαση της συνόδου κορυφής
Τα ερωτήματα σχετικά με την απόφαση 
τηε προπερασμένηε Πέμπτηε, στη σύ
νοδο κορυφήε, για τη  διάσωση τηε ελ- 
ληνικήε οικονομίαε, εξακολουθούν να 
παραμένουν πολλά. Εύλογο, αν ανα- 
λογισθεί κανείε το σύνθετο περιεχόμενο 
τηε απόφασηε, το οποίο εξακολουθεί να 
αποτελεί ακόμα και σήμερα αντικείμενο 

οεϋνησηε. Η «Κ » απευθύνθηκε στον 
„  Νίκο Οικονομίδη, καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο τηε Νέαε Υόρκηε, θέτο- 
ντάε του ορισμένα βασικά ζήτήματα που 
προκύπτουν από τη συμφωνία. Ιδού οι 
απαντήσειε που έλαβε:

ΙΠόση είναι η πραγματική ελάφρυν
ση του ελληνικού χρέους; Η συμφω
νία προβλέπει εν τέλει κούρεμα των ελ

ληνικών ομολόγων και τι τάξης;
Η νέα συμφωνία για τη ν  Ελλάδα δί

νει μια ανάσα σ το  πρόβλημα του χρέ
ουε, αλλά μόνον προσωρινά. Οι δια- 
γραφέε σε ελληνικά ομόλογα είναι πε- 
ριορισμένεε σ τα  20 δισ. ευρώ, όταν η 
Ελλάδα χρειάζεται μια απομείωση 
χρέουε στα 100 με 150 δισ. ευρώ. Ηταν 
μεγάλη αποτυχία τηε ελληνικήε κυ- 
βέρνησηε που δεν ζήτησε ξεκάθαρα α
πό τη ν Ε.Ε. μείωση του χρέουε κατά 
50%, προκειμένου να είναι βιώσιμο. Πι
στεύω ότι θα ακολουθήσει νέοε γύροε 
έκτακτων διαπραγματεύσεων και δια

γραφών σε διάστημα έξι μηνών με έ
να  έτοε. Μπορεί να συμπεριλάβει 
σκληρή και άτακτη χρεοκοπία.

Τι θα συμβεί αν η Ελλάδα δεν πιάσει 
τους στόχους το επόμενο εξάμηνο;
Οπωε έχει συμβεί και στο  παρελθόν 

με την Ε.Ε., η νέα συμφωνία είναι υ
περβολικά αισιόδοξη για τη ν Ελλάδα, 
αλλά και σ τη ν εκτίμηση ότι δεν εγκυ
μονεί κίνδυνοε μετάδοσηε τηε κρίσηε 
και άρα δεν πρέπει να ληφθούν τα α
παραίτητα μέτρα. Βασίζεται σε εκτι- 
μήσειε α) για πολύ περισσότερα κε
φάλαια από τιε ελληνικέε ιδιωτικοποι
ή σ ε ι  απ’ ό,τι είναι εφικτό, β) μεγαλύ
τερη συμβολή τω ν ιδ ιω τών στην α
νταλλαγή ομολόγων συγκριτικά με 
τη ν πραγματικότητα απ’ ό,τι είναι δυ
νατόν, γ) μηδαμινό κίνδυνο μετάδοσηε 
τηε κρίσηε σε άλλα κράτη-μέλη τηε Ευ
ρωζώνηε. Το μέγεθοε του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Στήριξηε (ΕΡδΡ/ΕδΜ) εί
ναι αρκετό για να αντιμετωπίσει απο
κλειστικά και μόνο το ελληνικό πρό
βλημα. Θα πρέπει να μεγιστοποπιθεί εκ 
τω ν προτέρων για να υποχωρήσουν οι 
φόβοι τω ν  αγορών.

3 Ποσό πιθανή είναι η 5Θ; Πόσο θα 
διαρκέσει;

Η επιλεκτική χρεοκοπία (δϋ) ή αθέ

τηση πληρωμών είναι σχεδόν αναπό
φευκτη σήμερα επειδή αποτελεί, οϋτωε 
ή άλλωε, μέροε τηε νέαε συμφωνίαε με 
την Ε.Ε. Η ανταλλαγή ομολόγων πυρο
δοτεί μια δϋ, αλλά όχι η επαναγορά ο
μολόγων. Οι οίκοι πιστοληπτικήε αξιο- 
λόγησηε έχουν επαναλάβει ότι η Ελλά
δα θα βρεθεί σε καθεστώε δϋ, ακόμα και 
εάν είναι εθελοντική η ανταλλαγή ο
μολόγων. Και αυτό διότι η ανταλλαγή ε- 
νόε τίτλου σε αξία κατά 20% με 30% χα
μηλότερη τηε ονομαστικήε δεν είναι, 
σ τη ν πραγματικότητα, εθελοντική. 
Αντίθετα, η επαναγορά ομολόγων από 
το ΕΣδΡ και ΕδΜ (που έχω ήδη υπο
στηρίξει) είναι, επίσηε, μέροε τηε νέαε 
συμφωνίαε για την Ελλάδα και δεν θα 
πυροδοτήσει δϋ. Μια διαδικασία δϋ μπο
ρεί να διαρκέσει από λίγεε εβδομάδεε 
έωε λίγουε μήνεε. Επηρεάζει, όμωε, συ
γκεκριμένα ομόλογα. Εν πάση περι- 
πτώσει, όμωε, επειδή μια δϋ προσδιο
ρίζεται από τουε οίκουε πιστοληπτικήε 
αξιολόγησηε, η ανταλλαγή ομολόγων 
μπορεί να ανακοινωθεί εκ τω ν προτέ
ρων. Δεν θα εκπλαγώ εάν γίνει αυτό σή
μερα ή και την επόμενη εβδομάδα.

4 Επηρεάζει ελληνικές εταιρείες που 
έχουν δανεισμό ή άλλες συναλλα

γές με το εξωτερικό; Θα δημιουργηθεί 
πρόβλημα ρευστότητας στις τράπεζες

Η επιλεκτική χρεοκοπία 
ή αθέτηση πληρωμών 
είναι σχεδόν αναπόφευκτη 
σήμερα επειδή αποτελεί, 
ούτως ή άλλως, μέρος της 
νέας συμφωνίας με την Ε.Ε.

για μερικές μέρες;

Οι ελληνικέε τράπεζεε και όλεε οι ελ
ληνικέε εταιρείεε δεν μπορούν να δα
νειστούν από τιε διεθνείε χρηματοοι
κονομ ικέ αγορέε τουε τελευταίουε 14 
μήνεε. Μια δϋ  δεν θα αλλάξει τη ν  κα
τάσταση. Παρά τιε ενστάσειε, η ΕΚΤ 
και η Τράπεζα τηε Ελλάδοε θα δεχτούν 
ωε εγγυήσειε ομόλογα με βαθμολογία 
δϋ από τιε ελληνικέε τράπεζεε. Οι ελ
ληνικέε τράπεζεε δεν θα έχουν πρό
βλημα ρευστότηταε ούτε για μια ημέ
ρα. Ο κίνδυνοε είναι να  μην επικρα
τήσει πανικόε από μια δϋ και σπεύσει 
ο κόσμοε σε μαζικέε αναλήψειε τω ν κα- 
ταθέσεών του.

5 Τι λογιστική ζημιά αναμένεται να 
γράψουν οι τράπεζες στους ισολο

γισμούς τους; Πότε θα συμβεί αυτό;
Η έκθεση τω ν  ελληνικών τραπεζών

σε ομόλογα υπολογίζεται στα  35 με 40 
δισ. ευρώ. Ισωε υποστούν απώλειεε α
πό 8 έωε 10 δισ. ευρώ στουε ισολογι- 
σμούε από τη ν  προσαρμογή τω ν  ομο
λόγων στιε τρέχουσεε τιμέε. Οι μετο- 
χέε τω ν  ελληνικών τραπεζών, οΰτωε ή 
άλλωε, κυμαίνονται εδώ και μήνεε σε 
πολύ χαμηλότερεε τιμέε, διότι οι αγο
ρέε έχουν προεξοφλήσει αυτέε τιε α- 
πώλειεε. Ομωε, σε λίγο μπορεί να  ε
ξανεμίσουν τα  ίδια κεφάλαια τω ν  ελ
ληνικών τραπεζών!

6 Πόσα χρήματα θα χρειαστούν, εν 
τέλει, οι τράπεζες για την επανακε- 

φαλαιοποίησή τους; Από πού θα τα α
ντλήσουν; Οι μέτοχοι θα υποστούν α
πώλειες;

Κατ’ αρχάε, όλεε οι ελληνικέε τρά
πεζεε θα χρειαστούν κεφαλαιακή ενί
σχυση είτε μέσω εξαγοράε από ξένη 
τράπεζα, είτε μέσω αυξήσεων μετοχι
κού κεφαλαίου. Το δεύτερο σενάριο εί
ναι να λάβουν κρατικά δάνεια μετα
τρέψιμα σε μετοχέε όπωε συνέβη με 
τη  Οίίήαηΐί, το  2008. Εν πάση περι- 
πτώσει, οι μέτοχοι οφείλουν να είναι 
προετοιμασμένοι για απώλειεε σε ση
μαντικό μέροε τω ν  μετοχών τουε.

7 Τι σημαίνει η συμφωνία για τα α
σφαλιστικά μας ταμεία; Θα υπάρ

ξει πρόβλημα χρηματοδότησης συ
ντάξεων κ.λπ.;

Θα βρεθούν σ τη ν ίδια θέση με τιε 
τράπεζεε. Λέγεται ότι διαθέτουν ελ
ληνικά ομόλογα 20 με 40 δισ. ευρώ. Από 
αυτά αναμένεται να υπάρξουν απώλειεε 
4 με 8 δισ. ευρώ, όχι παραπάνω, 
έχω όμωε πλήρη εικόνα τω ν  ισολογι
σμών τουε. Οπωε και οι τράπεζεε, ίσωε 
να χρειαστούν άμεση κρατική βοήθεια.

8 Υπάρχει κίνδυνος κανονικού κου
ρέματος αν η Ελλάδα δεν τηρήσει 

τις υποχρεώσεις της;
Οπωε ήδη τόνισα, αυτό το  σχέδιο 

είναι προσωρινό. Σε έξι ή 12 μήνεε θα 
χρειαστεί να  γίνουν μεγαλΰτερεε δια- 
γραφέε σ το  χρέοε είτε με ένα μεγάλο 
κούρεμα σ τα  ομόλογα, είτε με συγ- 
χώρεση χρέουε εκ μέρουε τω ν κρατών- 
μελών τηε Ε.Ε. Ελπίζω, αλλά δεν είμαι 
αισιόδοξοε δεδομένων αυτών που έ
χουν συμβεί μέχρι σήμερα, ότι η 
Ελλάδα θα εφαρμόσει μια λύση τύπου 
«ομολόγων Μ πράντι», όπωε έχω ε- 
παναλάβει. Μπορεί να αξιοποιήσει τον 
μηχανισμό ΕΡδΣ/ΕδΜ για τη ν  επα
ναφορά ομολόγων πριν από τη  λήξη 
τουε και να εκδώσουν νέα  με εγγύη
ση το  αρχικό κεφάλαιο, ε ίτε υπό τη  
μορφή ευρωομολόγων ε ίτε τίτλω ν  
του ΕΡδΡ/ΕδΜ.
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Επτά μαθήματα 
για την κρίση

Του ΛΟΥΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ*

„_____ X ______ ______

ΜΑ 2/ ΤΑ ΦΑΙ ΑΜΕ-

σκ ίτ σο  το υ  α ν δ ρ ε α  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ. apetroulakis@kathimerini.gr

Η χώρα που έχασε το Υπερεγώ της
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ*

Τώρα η Ελλάδα είναι η χώρα που την κυβερνά ίου καθενός το «θέλω», χωρίς 
αντίσταση από κανένα κοινό «πρέπει», η κοινωνία που τη δυναστεύουν πνεξέ- 
λεγκτα κι ατιμώρητα του καθενός τα γούστα...

Γ ια να καταλάβουν τη ν  κοι
νωνία, οι αρχαίοι συχνά τη  
συνέκριναν με το ν  ανθρώ

πινο οργανισμό. Μου έρχεται σ τον  
νου η σκηνή σ το ν  βίο του Κοριο- 
λανού, του Πλουτάρχου, όπου ο Με- 
νένιοε Αγρίππαε λέει στουε πολίτεε 
που διαμαρτύρονταν για τα  προνό
μια τηε συγκλήτου ετούτη  τη ν  πα
ραβολή: «Κάποτε τα  όργανα του σώ- 
ματοε επαναστάτησαν κατά του 
στομαχιού, κατηγορώνταε το ότι τε 
μπελιάζει, ενώ  τα  υπόλοιπα εργά
ζοντα ι να  το  θρέφουν. Μα το  σ το 
μάχι γέλασε με την αφέλειά του 5, και 
εξήγησε ότι τη ν  τροφή τη ν  παίρνει 
μονάχα για να τη  μοιράσει δίκαια 
σ τα  υπόλοιπα όργανα». Κατά συ
νέπεια, καταλήγει ο Αγρίππαε, οι συ
γκλητικοί αδίκωε κατηγορούνται ό
τ ι δεν παράγουν τίποτε. Εργο τουε, 
όπωε του στομαχιού, είναι να  φρο
ντίζουν να  λειτουργεί εύρυθμα η υ
πόλοιπη κοινωνία.

Θα ήθελα να  τολμήσω κι εγώ μια 
παρόμοια αναλογία, όχι όμωε για να 
υποστηρίξω τουε δικού ε μαε συ- 
γκλητικούε, τουε βουλευτέε, μα για 
να καταλάβω τη ν  κατάστασή μαε γε
νικότερα. Αντί, όμωε, για όργανα σω
ματικά διαλέγω τα ψυχικά, βάσει του 
γνωστού  διαχωρισμού του Φρόιντ, 
τηε ψυχικήε λειτουργίαε σε τρία μέ
ρη. Βάσει αυτού, απλουστεύονταε 
κάπωε, το πρώτο, που αποδίδεται ελ
ληνικά ωε «Αυτό » (το λατινικό ίά) εί
ναι περίπου ισοδύναμο με τιε ε- 
νορμήσειε, τα  βιολογικά κυρίωε έν
στικ τα - το  δεύτερο, το  Εγώ, είναι η 
λειτουργία που αντιμετωπίζει τιε α- 
παιτήσειε τηε πραγματικότηταε, α- 
σκώνταε προε τούτο  και το ν  απα
ραίτητο έλεγχο σ το  «Αυτό ». Τούτο 
όμωε γίνετα ι σύμφωνα και με τη ν 
τρ ίτη  λειτουργία, το  Υπερεγώ, που 
είναι, αε πούμε, ο «εσωτερικευμένοε 
γονέαε», δηλαδή οι κανόνεε που α
φομοιώνει μεγαλώνονταε ο άνθρω- 
ποε -κάποτε το  λέγαν «φωνή τηε συ- 
νείδησηε»- που διαμορφώνονται 
με τη  σειρά τουε από τη ν κοινωνία.

Σε τούτο το  μοντέλο ψυχικήε λει- 
τουργίαε, το Εγώ συνταιριάζει τιε συ
χνά αντιθετικέε απαιτήσειε που θέ
τουν Αυτό και Υπερεγώ, το  πρώτο 
τω ν  ενστίκ των, που σαν μικρά παι
διά όλο φωνά ζουν «θέλω », το  άλλο 
τω ν  εντολών που πιέζουν με τα  «πρέ
πει» τουε. Οπότε, για να  ζει ο άν- 
θρωποε ζωή ισορροπημένη, χωρίε να 
τον  κυβερνούν τόσο τα ένστικτα που 
να  καταλήγει σ τη  φυλακή ή σε άλ- 
ληε λογήε αυτοκαταστροφή, αλλά 
ούτε και τόσο  να  τα  καταπνίγει ώ 
σ τε ο βίοε να καταντά ανούσιοε, μη- 
χανικόε, σκέτη  υποταγή στιε κοι- 
νωνικέε επιταγέε, πρέπει το  Εγώ να 
κάνει καλά τη  δουλειά του.

Αντιστοιχώνταε την ψυχή με την 
κοινωνία, το  Αυτό είναι οι επιθυμίεε 
τω ν  πολιτών, ατόμων ή ομάδων, ε
νώ  κυβέρνηση και κράτοε είναι το 
Εγώ, που πρέπει να ικανοποιεί τιε δί- 
καιεε επιθυμίεε αλλά να ελέγχει ό- 
σεε είναι ειε βάροε του συνόλου. 
Ετσι, οφείλει να  παρέχει δημόσια εκ
παίδευση και υγεία, που ζη τούν τα 
καλά «θέλω», αλλά και αστυνομία και 
δικαστήρια, ώστε τα αρνητικά να μη 
δυναστεύουν τουε υπόλοιπουε. Με 
αυτή τη ν αντιστοίχιση, το  Υπερεγώ 
είναι το  Σύνταγμα κι οι νόμοι, αλλά

κυριότερα ακόμη οι κοινωνικέε αρ- 
χέε που τα στηρίζουν, θρησκευτικέε, 
ηθικέε ή εθιμικέε. Γιατί το  Υπερεγώ 
δεν είναι μόνο μπαμπούλαε, να  α
παγορεύει, αλλά και φορέαε αξιών. 
Δεν είναι ανιστορικό ή παράλογο, μα 
συσσωρεύει όλα όσα συγκροτούν τον 
πολιτισμό.

Εφαρμοσμένη σ τα  δικά μαε, αυ
τή  η αναλογία ψυχήε-κοινωνίαε 
μοιάζει αρχικά να  οδηγεί σ το  συ
μπέρασμα πωε σ τη  σημερινή ελλη
νική κοινωνία πάσχει το  Εγώ, δη
λαδή κυβέρνηση και κράτοε που δε 
θέλουν ή δεν μπορούν (μάλλον και 
τα  δύο) να  κάνουν τη  δουλειά τουε. 
Αυτό  όμωε, ενώ  ισχύει μερικά, δεν 
αποδίδει το  βαθύτερο πρόβλημα, α
φού δυστυχώε πάσχουμε πλέον α
πό παθολογία πολύ σοβαρότερη, του 
Υπερεγώ. Φυσικά, το  ότι μαε κυ
βέρνησαν χρόνια κυβερνήσειε λαϊ- 
κίστικεε, χωρίε αρχέε, είναι βασική 
αιτία τηε νόσου. Ονταε το  Υπερεγώ 
«εσωτερικευμένοε γονέαε», η πα- 
ρατεταμένη έλλειψη σωστήε εξου- 
σίαε όχι απλώε δεν χτίζει εσω τερ ι
κό γονεϊκό πρότυπο, μα διαλύει στα
διακά και κάθε ίχνοε παλαιού. Ετσι, 
με κύριουε αυτουργούε κόμματα και 
κυβερνήσειε, τιε τελευταίεε δεκαε-

τίεε έσβησε σ τη ν  Ελλάδα κάθε κοι
νωνική αρχή παραπλήσια με όσεε 
διδάσκουν οι καλοί γονείε στα  παι
διά τουε, αρχέε που μαε γλυκαίνουν 
την ψυχή με νοσταλγία όταν τιε βλέ
πουμε να  ξεδιπλώνονται στιε παλιέε 
ελληνικέε ταινίεε: η ηθική, η ευθύ
νη, ο αυτοέλεγχοε, το  μέτρο, η ευ
πρέπεια, ο σεβασμόε στουε άλλουε. 
Πάνε αυτά, μπήκαν σ το  «χρονο
ντούλαπο τηε Ιστορίαε».

Τώρα η Ελλάδα είναι άλλο πρά
μα, η χώρα που τη ν κυβερνά του κα- 
θενόε το  «θέλω », χωρίε αντίσταση  
από κανένα κοινό «πρέπει», η κοι
νωνία  που τη  δυναστεύουν ανεξέ
λεγκτα κι ατιμώρητα του καθενόε τα 
νούστη: των ήτιυων υπουργών και 
τω ν  ανήθικων επιχειρηματιών που 
ληστεύουν το  Δημόσιο, τω ν  πρυ- 
τά νεω ν που δηλώνουν ότι δε θα σε
βαστούν τουε νόμουε, τω ν  μπαχα- 
λάκηδων που καίνε κτίρια και αν- 
θρώπουε, τω ν  ταξιτζήδων που κλεί
νουν αεροδρόμια, τω ν  ΠΑΜΕτζήδων 
που κλείνουν λιμάνια, τω ν  φοιτη- 
τοπ ατέρων που κλείνουν πανεπι
στήμια, τω ν  περιθωριακών που 
κλείνουν τη ν πλατεία Συντάγματοε. 
Και κανένα κράτοε/Εγώ δεν μπορεί 
-και να  ήθελε, που δε θέλει- να  α- 
ντ ισ ταθεί σ το ν  ανεξέλεγκτο χεί
μαρρο τω ν  καταστροφικών βουλή
σεων, γιατί απλούστατα δεν έχει 
πουθενά να πατήσει, καμιά πίστη για 
να στηρίξει το ν  λόγο και τη ν  πρά
ξη του, καμία αρχή ζωήε που να  τη  
σεβόμαστε όλοι, κανένα ίχνοε συ- 
νείδησηε που να  αντιπροσωπεύει 
κοινά «πρέπει», όχι μονάχα σαν κα
νόνεε καταπιεστικούε, μα σαν σ το ι
χεία πολιτισμού, παράδοσηε, Ισ τό 
ρισε - εν  τέλει σα ν στοιχεία αν- 
θρωπιάε και αρχοντιάε.

Ετσι μου φαντάζει εμένα σήμερα 
η Ελλάδα του 2011, μια παγκόσμια 
πρωτοτυπία: είμαστε η χώρα που έ
χασε το  Υπερεγώ τηε.

Μ ε αφορμή τη ν ευρωπαϊκή σύ
νοδο τηε 21ηε Ιουλίου, προ
τείνω  επτά γενικά συμπέρα- 

σματα-μαθήματα που ίσωε φανούν 
χρήσιμα για τη ν  περαιτέρω αντιμε
τώπιση τηε κρίσηε.

Πρώτο μάθημα, για όσουε βιά
στηκαν να  ξεγράψουν τη ν Ευρώπη. 
Συνεχίζει μεν να βρίσκεται ένα-δυο 
βήματα πίσω από τιε εξελίξειε στιε πε- 
ριβόητεε αγορέε, αλλά μπορεί ακόμη 
να παίρνει αποφάσειε που θεωρού
ντα ν  αδιανόητεε μέχρι πρόσφατα. Η 
Νομισματική Ενωση αλλάζει ουσια
στικά, χωρίε στρατηγικό σχέδιο, αλ
λά κυρίωε με σειρά μέτρων πυρο
σβεστικού χαρακτήρα. Το πολιτικό 
σύστημα τηε Ε.Ε. δυσκολεύεται, α- 
γκομαχάει. Να δεχθούμε τουλάχι
σ το ν  ότι η πρόκληση που αντιμετω 
πίζει είναι χωρίε προηγούμενο.

Δεύτερο, παραμένουν πολλέε α- 
σάφειεε και ερωτήματα στα  συμπε
ράσματα του Συμβουλίου, κυρίωε ό
σον αφορά τη  συμμετοχή του ιδιω
τικού τομέα. Αυτό ήταν και το  πιο αμ
φιλεγόμενο κομμάτι του πακέτου. Η 
ασάφεια δεν είναι τυχαία, αν και η υ
λοποίηση τω ν  αποφάσεων θα είναι α
πό μόνη τηε εξαιρετικά περίπλοκη.

Τρίτο, οι αποφάσειε του Συμβου
λίου είναι εξαιρετικά σημαντικέε για 
τη ν Ελλάδα, πολύ λιγότερο για τη ν  υ
πόλοιπη Ευρωζώνη. Το επιχείρημα 
(ευχή;) ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ ει
δική και μεμονωμένη περίπτωση θα 
αποδειχθεί π ιθανότατα σ τη ν  πράξη 
αβάσιμο (ίσωε πιο σύντομα από όσο 
αντέχει η Ευρώπη). Η μάχη πολιτικήε 
και αγορών μπαίνει σε νέα, ακόμη πιο 
επικίνδυνη, φάση.

Τετάρτο μάθημα είναι ότι η Ελλά
δα κέρδισε ίσωε περισσότερα από ό
σα ελπίζαμε, ωε προε το  ύψοε τηε 
χρηματοδότησηε, τα  χαμηλά επιτό
κια, τη  μακρά περίοδο αποπληρωμήε 
τω ν  δανείων, τιε εγγυήσειε για τιε ελ
ληνικέε τράπεζεε και τη  ροή κοινο
τικών κονδυλίων για επενδύσειε. Με 
άλλα λόγια, έχουμε ένα μεγάλο ευ
ρωπαϊκό πακέτο στήριξηε τηε ελλη- 
νικήε οικονομίαε, μοναδικό σ τη ν  ι
στορία. Προφανώε, δεν τελειώνει ε
δώ η κρίση. Δ εν  είμαστε καν κοντά 
σ το  τέλοε, αλλά κερδίσαμε πολύτιμο 
χρόνο και έχουμε πλέον μεγαλύτερεε 
π ιθανότητεε να ξεπεράσουμε τη ν 
κρίση με τη  βοήθεια τω ν  Ευρωπαίων 
εταίρων.

Πέμπτο, συνέβαλαν πολλοί παρά- 
γοντεε σ τη  διπλωματική επιτυχία 
τηε χώραε (γιατί περί αναμφισβήτη- 
τηε επιτυχίαε πρόκειται). Σίγουρα, ο 
πρωθυπουργόε διαθέτει διεθνέε κε
φάλαιο όσο ελάχιστοι ομόλογοί του 
σε χώρεε αντίστοιχου μεγέθουε με την 
Ελλάδα. Η ψήφιση του Μεσοπρόθε
σμου αποτελούσε απαραίτητη προϋ
πόθεση για την όποια ευρωπαϊκή στή
ριξη. Κινητοποιήθηκαν πολλοί εντόε 
και εκτόε συνόρων για να  δημιουρ
γήσουν το  κατάλληλο κλίμα. Είναι ι
διαίτερα ενθαρρυντικό ότι η χώρα δια
θέτει ακόμη σημαντικά ερείσματα στο 
εξωτερικό - είχε και μια ωρολογιακή 
βόμβα σ τα  χέρια τηε που ευτυχώε ε- 
πέλεξε να την κρατήσει με σύνεση και 
όχι σαν καμικάζι που απειλεί τη  ζωή 
τω ν  άλλων. Καλή η σκληρή δια
πραγμάτευση, αρκεί να  υπάρχει 
στρατηγικό σχέδιο και αντίληψη τηε 
πραγματικότηταε. Οι εκβιασμοί δεν 
είναι το  πιο αποτελεσματικό δια
πραγματευτικό όπλο, ιδιαίτερα για μια 
χώρα μεσαίου μεγέθουε σε επικίνδυνη 
γειτονιά. Η Ελλάδα διέθετε πάντα στη 
νεότερη  ιστορία τηε μια κοσμοπολι-

τική ελίτ που έκανε σε κρίσιμεε φά- 
σειε τη  διαφορά από τιε υπόλοιπεε 
βαλκανικέε χώρεε. Με ελάχιστεε ε- 
ξαιρέσειε, τα  μέλη τηε εδώ και χρό
νια απέχουν από τα κοινά, ενώ  οι κατ’ 
επάγγελμα πολιτικοί -με εξαιρ ε και
πάλι- δεν επικοινωνούν καν με τον  
υπόλοιπο κόσμο. Με άλλα λόγια, 
ζουν σ τον  κόσμο τουε. Αυτό επιβε
βαιώθηκε περίτρανα και πάλι μετά το 
ξέσπασμα τηε κρίσηε.

Εκτο, η αναδιάρθρωση του χρέουε, 
όπωε και οι υποτιμήσειε του εθνικού 
νομίσματοε στο  παρελθόν, γίνοντα ι 
ό ταν χρειάζεται, αλλά δεν συζητού- 
ντα ι δημόσια. Εχουμε ανάγκη τη  συ
ναίνεση τω ν άλλων, ιδιαίτερα όσο συ
νεχίζουμε να παράγουμε ελλείμματα. 
Το θέμα δεν κλείνει εδώ. Να μιλάμε

Η πρόκληση που αντιμετωπίζει το πο
λιτικό σύστημα της Ε.Ε. είναι χωρίς 
προηγούμενο

λίγο, αλλά να  ξέρουμε τι θέλουμε.
Εβδομο και τελευταίο, έξω πάμε κα

λά (ή σχετικά καλά), αλλά δύστυχο ι 
δεν ισχύει το  ίδιο και μέσα. Η χώρα 
αποκτά ολοένα και περισσότερο τα χα
ρακτηριστικά μιαε ακυβέρνητηε πο- 
λιτείαε, οι πολιτικοί δεν πείθουν, 
γιατί για χρόνια έκαναν και έλεγαν τα 
ακριβώε αντίθετα  από αυτά που η α
νάγκη του3 επιβάλλει σήμερα, ενώ κα- 
νέναε ουσιαστικά δεν απευθύνεται 
σ το  κρίσιμο κομμάτι τηε κοινωνίαε 
που θα στήριζε ένα πρόγραμμα ου
σιαστικών μεταρρυθμίσεων, έσ τω  
και με προσωπικέε θυσίεε, αρκεί να 
υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση και 
προοπτική. Χωρίε τη ν  ενεργό κινη
τοποίηση αυτήε τηε κατηγορίαε τω ν  
αγανακτισμένων, δεν βγαίνει η χώρα 
από τη ν  κρίση. Σίγουρα, υπάρχει 
κάτι σάπιο στο  κομματικό βασίλειο 
τηε Ελλάδαε, όπωε θα έλέγε και ο δι- 
κόε μαε Αμλετ. Το καταλαβαίνει πλέ
ον ο περισσότεροε κόσμοε και το  αρ
θρώνει. Οσοι μάλιστα έχουν τη ν  ευ
καιρία να  γνωρίσουν από κοντά εκ- 
προσώπουε τω ν  κομματικών νεολαι
ώ ν (ναι, αυτούε που έχουν συμβάλει 
καθοριστικά σ τη ν εκλογή πολλών 
πρυτάνεων τω ν  πανεπιστημίων μαε), 
γνωρίζουν ότι το  μέλλον διαγράφεται 
ακόμη πιο ζοφερό από το  παρόν. Σε 
αυτά τα  φυτώρια, καλλιεργούνται οι 
κομματικέε ηγεσίεε του μέλλοντοε. 
Εκτόε και αν αλλάξουμε...

* 0  κ. Λουκάς Τσούκαλης είναι καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του 
ΕΛΙΑΜΕΠ.

* 0  κ. Απόστολος Δοξιάδης είναι συγγρα
φέας.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

Τα τρία σημάδια παλιγγενεσίας
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Α μέσως μετά το ν  δεύτερο μεγά
λο πόλεμο, τη  γερμανική κα
τοχή, το ν  λιμό τηε κατοχήε και 

τη ν πολυαίμακτη κομμουνιστική α
νταρσία, οι πρώτοι «τουρίστεε» που έ
φ τασαν μαζικά στη  συφοριασμένη 
Ελλάδα ήταν Ελληνοαμερικανοί. Ερχο- 

ιν να ξαναβρούν όσουε συγγενείε ε- 
πεζησαν, να μετρήσουν νεκρούε, να 
κομίσουν όποια ιδιωτική βοήθεια ήταν 
μπορετό, κυρίωε σε ρουχισμό.

Πρέπει αυτέε οι επισκέψειε να  έ
γιναν αισθητέε σ τη ν  ελλαδική κοι
νωνία, ή ταν εκτεταμένο φαινόμενο. 
Ο Ελληνοαμερικανόε συγγενήε απο- 
τέλεσε αξιοπερίεργη παρουσία, σχο
λιάστηκε, κρίθηκε, ταξινομήθηκε: Η 
αμερικανίζουσα προφορά τω ν  ελλη
νικών, η διάνθισή τουε με ελληνο- 
ποιημένεε αμερικάνικεε λέξειε, οι πε- 
ρίεργεε αμφιέσειε, οι συνεχείε συ- 
γκρίσειε του αμερικανικού με το ν  ελ
ληνικό τρόπο του βίου, μαζί και μια α
φέλεια εμπιστοσύνηε τιε ανθρώπινεε 
σχέσειε (σε αντίθεση  με τη ν  οξυμμέ- 
νη  πάντοτε καχυποψία τω ν  Ελλαδι- 
τώ ν ), όλα αυτά μαζί, συγκροτούσαν 
το ν  τύπο που χαρακτηρίστηκε σκω- 
πτικά: ο «μπρούκληε» (προφανώε α
πό το ν  κάτοικο του Brooklyn) ή «το  α
μερικανάκι».

Η ελλαδική κοινωνία έβγαινε τό τε  
από μια συντελεσμένη καταστροφή, 
η χώρα ή ταν ερειπωμένη, πάρα πολ
λά χωριά εγκαταλελειμμένα, στέρηση 
και φτώχεια απροσμέτρητη, η ανα
σφάλεια κυρίαρχο αίσθημα. Κι όμωε 
ο Ελλαδίτηε έβλεπε το ν  φανταχτερό 
σε όλα του «μπρούκλη» με συμπάθεια 
αλλά αφ’ υψηλού. Δ εν παραδόθηκε με 
κεχηνότα θαυμασμό σ το  «μοδέρνο» 
και σ το  φανταχτερό, στάθηκε όχι α
πλώε κριτικά, αλλά και με σκώμμα, που 
σημαίνει: με κάποια συναίσθηση υ- 
περοχήε.

Ειρωνεύτηκαν και σατίρ ισαν οι 
Ελλαδίτεε τη ν  αισθητική τω ν  Ελλη- 
νοαμερικανών και τη  γλωσσική τουε 
υποβάθμιση. Δ εν μπορούσαν, τότε, να 
μην περιγελάσουν (διακριτικά ή εκ τω ν 
υστέρων) το  θέαμα ενήλικου άνδρα με 
πολύχρωμα σορτε και λουλουδάτο 
πουκαμισάκι ή  τηε ώριμηε γυναίκαε 
με ξέχειλα από μαραμένεε σάρκεε ε- 
ξώπλατα φορέματα και πελώρια ν τ ε 
κολτέ. «Σνόμπαρε» αυτή τη ν  ανεμε
λιά για τη ν  αισθητική ο Ελλαδίτηε, ό
πωε τη  σνομπάρει πάντοτε κάθε καλ- 
λιεργημένοε άνθρωποε, που ξέρει να  
ξεχωρίζει το  τ ι του ταιριάζει από το  τι 
ομοιότροπα επιβάλλει η μόδα. Καθό
λου τυχαία ο αισθητικόε εκβαρβαρι-

Συναρπαστηαί 
παραλληλία γλωσσικής 
κατάρτισης, αισθητικής 
καλλιέργειας 
και παραγωγικότητας.

σμόε τηε αμφίεσσηε στιε ΗΠΑ συμ
βαδίζει με τα  τεράστια  ποσοστά πα- 
χυσαρκίαε του πληθυσμού και τα  α
νάλογα ποσοστά  τω ν  «λειτουργικώε 
αναλφαβήτων».

Λειτούργησε επίσηε τό τε , ωε α
φορμή αφ’ υψηλού θεώρησηε τω ν  
«μπρούκληδων», η κακή γλωσσική 
τουε εκφραστική: γελούσαν οι Ελλα
δίτεε με τα γραμματικά και συντακτικά 
λάθη στη  γλώσσα  τουε. Καταστραμ- 
μένοι, ρημαγμένοι, ζώνταε με μεγάλεε 
στερήσειε, επέμεναν να  αξιολογούν 
τουε ανθρώπουε από τη  γλώσσα  που 
μιλούσαν, όχι από τα  λεφ τά  τουε, ό
χι από τιε χρυσέε καδένεε. Ο Μποστ, 
ιδιοφυήε σκιτσογράφοε, κατάκτησε 
τη ν  ελλαδική κοινωνία ποντάρονταε 
ακριβώε σ τη  γραμματική και συντα
κτική ευαισθησία (και κατάρτιση) 
τω ν  Ελλήνων -  σήμερα κανέναε δεν 
θα γελούσε με το  καυστικό του χιού

μορ, αφού το  στραπατσάρισμα τηε 
γλώσσαε που χαρακτήριζε άλλοτε 
τουε απαίδευτουε και τουε ολιγόνοεε 
είναι σήμερα γνώρισμα υπουργών και 
πρωθυπουργών.

Είναι συναρπαστικό να  μελετήσει 
κανείε τη ν παραλληλία γλωσσικήε ευ- 
αισθησίαε (ακόμα και άσχετηε από 
σχολική φοίτηση και σπουδέε) με τιε 
αισθητικέε απαιτήσειε σ τη ν  ένδυση, 
σε προγενέστερα χρόνια. Να μελε
τήσει κυρίωε το  πώε προσέλαβαν το  
δυτικό ένδυμα οι Ελληνεε σ το  ελλα- 
δικό κράτοε και πώε οι Ελληνεε οι ε
κτόε ελλαδικού κράτουε. Γιατί κάπο
τε  η Ελληνίδα τηε Αλεξάνδρειαε, τηε 
Σμύρνηε, τηε Οδησσού, τηε Τραπε- 
ζούνταε φορούσε τη  μακριά τουαλέ
τα  με τη ν  τέλεια  άνεση τηε οποιοσ
δήποτε Ευρωπαίαε, ενώ  η Ελλαδίτισ- 
σα που πρωτόβαλε τέτοιο φόρεμα στο 
Μπρούκλιν ή σ το  Σικάγο έμοιαζε α- 
μέσωε να  μιμείται κάτι ξένο και γι’ αυ
τό  να  μοιάζει κωμική. Το ίδιο και ο ά- 
ντραε με το  φράκο ή το  σμόκιν.

Το μυστικό πρέπει να  ή ταν ότι οι 
Ελληλνεε οι εκτόε ελλαδικού κράτουε 
ένιωθαν περήφανοι για τη ν  ελληνι
κότητά τουε, ζούσαν την ελληνικότητα 
ωε πολιτισμική υπεροχή, ωε ποιότη
τα  ζωήε. Με αυτή τη  βιωματική σ ι

γουριά είχαν τη ν αυτονόητη άνεση να 
προσλαμβάνουν οτιδήποτε καινούρ
γιο που το  εύρισκαν ταιριαχτό με τα 
γούστα  τουε, να  το  αφομοιώνουν 
σ το ν  «αέρα» τηε ευγενικήε τουε κα- 
ταγωγήε. Αυτή τη  στάση πρέπει να υ
πονοούσε ο Γιάννηε Τσαρούχηε όταν 
έλεγε: «Για να είσαι κοσμοπολίτηε, πρέ
πει πρώτα να  είσαι Ελληναε».

Η έπίσημη ιδεολογία του «εθνικού» 
κράτουε (τόσο σ τη ν  εκπαίδευση όσο 
και σ τη ν πολιτική πρακτική -  σ τη  συ
γκρότηση τω ν  θεσμών και σ τη  λει
τουργία τουε) ή ταν πάντοτε στουε α- 
ντίποδεε τηε κοσμοπολίτικηε αρχο- 
ντιάε: Το κράτοε προϋπέθετε τη ν 
Ελλάδα βαλκανική επαρχία τηε Ευ- 
ρώπηε, που για να εκπολιτιστεί και εκ
συγχρονιστεί, οφείλε να  μιμηθεί (όχι 
να προσλάβει) τη  Δύση. «Πρόοδοε» ή
τα ν  η αντιγραφή, ο πιθηκισμόε από 
μειονεξία ή ξιπασιά, που καθηλώνει 
σ τον  ρόλο του ου ραγού, στο  ρίσκο τηε 
παρωδίαε, τηε καρικατοΰραε -  το ν  
«μπρούκλη» το ν  γέννησε το  ελλαδικό 
κράτοε, όχι η αμερικανική κοινωνία.

Το κακοφορεμένο φράκο συνο
δεύτηκε στην κρατική Ελλάδα από δά- 
νειεε αντιλήψειε για τη  γλώσσα  (κο- 
ράίκή «καθαρεύουσα» και ψυχαρική 
«δημοτική») και από επαχθή δάνεια

χρηματικά που κράτησαν τουε Ελλα
δίτεε πάντοτε υποτελείε τω ν  «φ ίλων» 
και «συμμάχων» τουε Ευρωπαίων. Τι 
σύμπτωση, που ο εκπασοκισμόε τηε 
ελλαδικήε κοινωνίαε, τα  τελευταία 
τριάντα επτά χρρνια, αναζωπύρωσε 
ντυπωσιακά το ίδιο τριπλό σύμπτωμα. 
Κατάστρεψε, σε βαθμό αναπηρίαε, τη  
νεοελληνική γλώσσα και έκφραση. 
Προπαγάνδισε τη ν «ανεμελιά» σ τη ν  
αμφίεση βυθίζονταε μεγάλεε πληθυ- 
σμικέε ομάδεε σε ενδυματολογική α- 
καλαισθησία, τη ν  πιο επιδεικτική που 
γνώρισε ποτέ αυτόε ο τόποε. Και κα
ταδίκασε το  κράτοε σε ανήκεστη οι
κονομική υποτέλεια, για το  υπόλοιπο 
του αιώνα, λόγω εξωφρενικού δανει
σμού με τουε πιο ταπεινωτικούε όρουε.

Συμπέρασμα: Α ν υπάρξει ποτέ πο
λιτική παράταξη με συνεπή και προ
γραμματικό αντι-πασοκισμό, θα το  α- 
ντιληφθούμε από τρία σημάδια: Θα έ
χει πρώτη προτεραιότητα, τη  γλώ σ
σα. Η εξωτερική εμφάνιση τω ν  μπρο
στάρηδων θα απηχεί την αρχοντιά τηε 
ελληνικήε λαϊκήε παράδοσηε, αυτήν 
που μεταγγίζετα ι με το  γάλα τηε μά- 
ναε. Και τρ ίτο, θα συνεγείρει τουε 
Ελληνεε σ ε  αγώνα απεξάρτησηε από 
το ν  πατριδοκτόνο δανεισμό.

Αυτά τα  τρία.

mailto:apetroulakis@kathimerini.gr


ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η αυτορρύθμιση 
του χάους

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Η αγορά πάντα εκμεταλλευόταν, ή «κατασκεύ
αζε», ευκαιρίεε για ανατιμήσειε - παλιοκαιρι- 
νό αμάρτημα. Ομωε, είναι παράδοξο να δια- 

πράττεται σε εποχέε τόσο δραματικού κοινωνικο-οι- 
κονομικού αδιεξόδου. Μεσάζοντεε, καρτέλ, έμποροι 
αφή’ αι να ανεβάζουν τον τιμάριθμο, μολονότι, 
όπωε Λενε οι ειδικοί, η μείωση τω ν τιμών είναι το πιο 
εξυγιαντικό μέσο για την αντιμετώπιση τηε ύφεσηε.

Πιο χαρακτηριστικό, εν μέσω θέρουε, το παρά
δειγμα στον  τουρισμό. Ακριβώε επειδή έτσι είναι 
αρθρωμένοε ο ελληνικόε τουρισμόε, ασχεδίαστοε, 
άναρχοε, εποχικόε και γεωγραφικά άνισα ανε- 
πτυγμένοε, τα  σπασμένα τηε κρίσηε ή όποιαε του- 
ριστικήε «πολιτικήε» (φθηνά πακέτα στα  ξένα 
πρακτορεία και ό,τι περισσέψει ακριβοπουλημένο 
στουε «χαρμάνηδεε» ελεύθερουε σκοπευτέε) τα πλη
ρώνουν οι καταναλωτέε. Κατά 15% αυξήθηκαν τον 
Ιούλιο του 2011, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2010, 
οι on line τιμέε τω ν  ελληνικών ξενοδοχείων (περι
λαμβάνονται στον κατάλογο τηε Trivago.gr). Η μέ
ση τιμή του δίκλινου ανά διανυκτέρευση έφτασε 
τα 116 ευρώ από 101 ευρώ πέρυσι (18% επάνω στα 
Χανιά, 21% στο  Ρέθυμνο, 25% στη  Ρόδο, 32% στο 

Ημεροβίγλι, 30% στον 
Αγιο Νικόλαο, 66% στη 
Χώρα τηε Μύκονου, 5% 
στην Παροικιά). Η αύ
ξηση του ΦΠΑ στη  σί
τιση έκανε ακόμη πιο α
κριβά τα  ήδη απλησία
στα  πιάτα τω ν  εστιατο
ρίων. Οσο για τουε βεν- 
ζινοπώλεε, ωε συνήθωε 
ανεβάζουν τη ν τιμή τηε 
αμόλυβδηε ενώ δεν έχει 
επιβληθεί νέοε φόροε 
και η τιμή του πετρε

λαίου διεθνώε πέφτει. Για παράδειγμα, στην Πάτμο 
τω ν δύο πρατηρίων (προχθεσινή καταγγελία στην 
Κ»), η τιμή τηε από 1,74 ανά λίτρο ανέβηκε στο 1,837 
από το ν  πρώτο πρατηριούχο, για να ακολουθήσει 
άμεσα το παράδειγμά του και ο δεύτεροε.

Τα σούπερ μάρκετ παίζουν τα  γνωστά  παιχνίδια 
τω ν αυξομειώσεων. Σε χιλιάδεε προϊόντα, από τουε 
80.000 κωδικούε που υπάρχουν στα  σούπερ μάρ
κετ, γίνονται σε ανύποπτο χρόνο ανακλήσειε τω ν 
μειώσεων που επιτυγχάνονται μετά από πιέσειε, ε
νώ οι κινήσειε ενόε «κούκου» δεν φέρνουν την ά
νοιξη, απλώε φαλκιδεύουν τιε στατιστικέε. Πρό
σφατα, δεκάδεε επιχειρήσειε, επικαλούμενεε τιε αυ- 
ξήσειε τω ν  τιμών πρώτων υλών και τα  υψηλότερα 
λειτουργικά έξοδα, έστειλαν ανατιμημένουε κατα- 
λόγουε για βασικά προϊόντα (γαλακτοκομικά, καφέε, 
ρύζι κ.ά.) που πλέον πωλούνται κατά 10% ακριβό
τερα. Ρεκόρ τιμαριθμικήε εκτόξευσηε έσπασαν φέ- 
τοε στα θέρετρα τα... αντηλιακά (π.χ. από 5,90 πέ
ρυσι σε 18,60 φέτοε προϊόν ίδιαε μάρκαε).

Το πρόβλημα είναι ότι ο καθέναε από τουε ε- 
παγγελματίεε επιμένει να  αισχροκερδεί ειε βάροε 
τω ν  υπολοίπων, περνώνταε πολύ εύκολα από τον  
ρόλο του αγανακτισμένου πολίτη που εξαπατάται 
σε εκείνου που εξαπατά.

Παραβλέπει ο έμποροε τα ανύπαρκτα «τράτα» των 
καταναλωτών και υπολογίζονταε και στην παρα
οικονομία επιδεικνύει ανελαστικότητα, θίγονταε την 
οικονομία. Διότι η ακρίβεια πλήττει μακροπρόθε
σμα (αν και όχι άμεσα στιε τουριστικέε περιοχέε) 
τη  ζήτηση. Τα κρατικά έσοδα μειώνονται, φέρνο- 
νταε κι άλλεε περικοπέε, αύξηση τηε ανεργίαε, δη
λαδή διαρκή ανακύκλωση τηε ύφεσηε.

Ούτε συζήτηση για παρέμβαση τω ν  ελεγκτικών 
μηχανισμών («καλοκαίρι είναι, άσε τον κόσμο να 
δουλέψει»), Οπωε πάντα, το κράτοε προτιμά να δια
χειρίζεται πρόχειρα μόνο τη ν «εικόνα» τω ν  επιφα
νέστερων προβλημάτων, αφήνονταε υπογείωε το 
χάοε να αυτορρυθμίζεται.

Πολλοί επαγγελ- 
*  πιες περνούν 
από τον ρόλο 
του αγανακτισμέ- 
νου πολίτη 
που εξαπατάται 
σε εκείνου 
που εξαπατά.

Ενθουσιώδης υποδοχή για τον πρωθυπουργό στην Αρια.

Τι σηματοδοτεί το δεύτερο πακέτο στήριξης

0 ι δύο προηγούμενεε εβδομάδεε 
ήταν εξαιρετικά κρίσιμεε για 
το  μέλλον τηε ελληνικήε οικο- 

νομίαε, και αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 
μαύρεε. Εχονταε δημόσιο χρέοε πάνω 
από 150% του ΑΕΠ, η Ελλάδα χρεια
ζόταν μια πολύ σημαντική μείωση του 
δημοσίου χρέουε τηε τάξηε του 50% 
που θα το έφερνε στα  επίπεδα 60-90% 
του ΑΕΠ, που είναι βιώσιμα για την ελ
ληνική οικονομία. Αντί για τη ν ανα
γκαία μείωση 50%, το β' πακέτο ανα
φέρει μείωση του χρέουε τηε τάξηε του 
20%. Προσεκτική ανάλυση τω ν  όρων 
του πακέτου από αναλυτέε τηε Μπάρ- 
κλεϊε και άλλων τραπεζών δείχνει ό
τι σ τη ν πράξη το  «κούρεμα» θα είναι 
πολύ μικρότερο, κατά μέσο όρο πε
ρίπου 9-10%. Ομωε, όταν τα ελληνικά 
ομόλογα ανταλλάσσονται στη ν αγο
ρά κατά 30-40% κάτω από τη ν ονο
μαστική τουε αξία, γιατί δέχεται η 
Ελλάδα να πληρώσει τουε ιδιώτεε δα- 
νειστέε 20-30% παραπάνω από τιε τι
μέε σ τη ν αγορά; Μπορεί να  μαε εξη
γήσει η κυβέρνηση γιατί δίνει στουε 
ιδιώτεε δανειστέε μπόνουε 30-50 δισ. 
ευρώ στη  διαδικασία ανταλλαγήε;

Τι σημαίνει το  β' πακέτο; Η Ελλά
δα έχασε ίσωε τη ν  τελευταία ευκαιρία 
να βγει από τη ν κρίση. Μ ετά το  β' πα
κέτο, οι τόκοι του χρέουε θα είναι κά
θε χρόνο 18-20 δισ. για τριάντα χρό
νια, δηλ. 9-10% του ΑΕΠ ή 25% τω ν  ε
σόδων του κράτουε. Για να  το  κατα
λάβουμε καλύτερα, το Δημόσιο που σή
μερα έχει ετήσιο έλλειμμα ίσο με 25% 
τω ν  εσόδων του, θα χρειάζεται από ε
δώ και μπροε να  έχει ετήσιο πλεόνα
σμα μεγαλύτερο από 25% τω ν  εσόδων 
του, γιατί μόνο οι τόκοι τομ χρέουε θα 
κοστίζουν 25% τω ν  εσόδων. Ακόμα 
κι αν όλεε οι μεταρρυθμίσειε πετύχουν

Του ΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ*

(και είναι απαραίτητο να γίνουν), είναι 
εντελώε απίθανο να μπορεί η Ελλάδα 
για τα επόμενα τριάντα χρόνια να πλη
ρώνει αυτά τα ποσά. Η κρίση και η ύ
φεση παρατείνονται για πολλά χρόνια 
ακόμα και βρισκόμαστε μόνο στη  
δεύτερη πράξη τηε τραγωδίαε του ελ
ληνικού χρέουε. Ετσι όπωε πάνε τα 
πράγματα, η τρίτη  πράξη, σε ένα έτοε 
ή και νωρίτερα, με πραγματική χρεο
κοπία (όχι επιλεκτική) θα είναι πραγ
ματικά καταστροφική.

Γιατί χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία; Δύο 
είναι οι βασικοί λόγοι. Πρώτοε, η 
Ελλάδα ποτέ δεν εκπόνησε σχέδιο για

Η  Ελλάδα χρειαζόταν 
μια μείωση του δημοσίου 
χρέους της τάξης του 50% 
που θα το έφερνε 
στα επίπεδα 60%-90% 
του ΑΕΠ, το οποίο είναι 
βιώσιμα για
την ελληνική οικονομία.

τη  μακροχρόνια βιωσιμότητα τηε ελ
ληνικήε οικονομίαε. Χωρίε σχέδιο, ε
θνική στρατηγική για το χρέοε και στοι
χεία, η Ελλάδα δεν πήγε ποτέ στην Ε.Ε. 
να πει τη ν  αλήθεια, ότι αν δεν μειω
θεί το  χρέοε τηε κατά πολύ (50%) δεν 
θα μπορέσει ποτέ να το  αποπληρώσει. 
Αντίθετα  η ελληνική κυβέρνηση έκα
νε τον  όρο «χρεοκοπία» ταμπού για 20 
μήνεε. Έ τσ ι δεν δημιούργησε στρα
τηγική για το πιο μεγάλο πρόβλημα τηε 
ελληνικήε οικονομίαε. Δεύτεροε λόγοε. 
Η Ελλάδα ποτέ δεν διαπραγματεύτη
κε το χρέοε με τουε δανειστέε τηε. Στιε

διαπραγματεύσειε για το  δεύτερο πα
κέτο στήριξηε, η Ελλάδα ή ταν απού
σα. Η Ελλάδα δεν είχε τη δική τηε πρό
ταση για το  χρέοε και δεν ήταν πα
ρούσα στιε διαπραγματεύσειε. Το πα
κέτο συμφωνήθηκε μεταξύ Γερμα- 
νίαε, Γαλλίαε και ΕΚΤ και μετά ανα
κοινώθηκε σ τη ν Ελλάδα. Ετσι, δεν εί
ναι καθόλου παράξενο που οι όροι του 
β' πακέτου είναι ιδιαίτερα συμφέροντεε 
για τιε ευρωπαϊκέε τράπεζεε και ιδι
αίτερα επαχθείε για τη ν  Ελλάδα.

Εχω προτείνει επανειλημμένα λύση 
που μοιάζει με τη  «λύση» του β' πα
κέτου - επαναγορά ομολόγων με εγ
γύηση τηε ονομαστικήε τουε αξίαε με 
αγορά από την Ελλάδα ΑΑΑ ομολόγων 
άλλων χωρών ή ευρωομολόγων. Αλλά 
οι λύσειε που πρότεινα είχαν σημα
ντικό κούρεμα τηε αξίαε τω ν  ομολό
γων (30-50%) και άφηναν τη ν  Ελλάδα 
με βιώσιμο χρέοε. Αντίθετα, η «λύση» 
του β' πακέτου αφήνει την Ελλάδα με 
χρέοε που δεν είναι βιώσιμο και την 
οδηγεί μαθηματικά στη  χρεοκοπία.

Με το  β' πακέτο, η Ελλάδα έχασε 
τη ν ευκαιρία να κάνει δραστικό κού
ρεμα του χρέουε τηε. Δέχθηκε τη  ρε
τσινιά τηε επιλεκτικήε χρεοκοπίαε που 

συνεπάγεται η ανταλλαγή ομολόγων 
χωρίε να  πάρει σαν αντάλλαγμα δρα
στικό κούρεμα. Δέχθηκε τη ν περαιτέ
ρω υποβάθμιση τηε χώραε και τω ν τρα
πεζών με πολύ ισχνό αντάλλαγμα. Με 
χρέοε που δεν μπορεί να αποπληρώ
σει, η Ελλάδα οδηγείται μαθηματικά 
στη  μακροχρόνια ύφεση και σ τη  χρε
οκοπία. Θα αποκτήσει κάποτε η Ελλά
δα εθνική στρατηγική για το  χρέοε;

* 0  κ. Ν. Οικονομϊδης είναι καθηγητής Οικο
νομικών στο Stern School of Business του Πα
νεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Συμβιβασμός με 
τον τραμπουκισμό

Του ΣΤΑΝΙΟΥ ΖΟΥΛΑ

Τ ην καραμέλα για «μικρέε μειοψηφίεε τρα
μπούκων», σε προνομιούχεε συντεχνίεε την πι
πιλάνε επί χρόνια τα πολιτικά μαε κόμματα και 

οι στρατευμένοι συνδικαλιστέε τουε. Το ίδιο κάνουν 
τιε ημέρεε αυτέε, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στα 
λιμάνια και τα αεροδρόμια τηε χώραε από τουε «ε- 
παναστατημένουε» ταξιτζήδεε. Στηλιτεύουν τουε τρα- 
μπουκισμούε και κανακεύουν τη  «νομοταγή πλειο- 
ψηφία». Ζητούν την παράταση του διαλόγου, τη ν α
ναστολή τηε απόφασηε και εγκαλούν την κυβέρνη
ση «γιατί άνοιξε το θέμα μεσούσηε τηε τουριστικήε 
περιόδου». Πρόκειται για πολιτικέε ανοησίεε, που προ
σβάλλουν τη  νοημοσύνη μαε. Διότι αν αυτή η πλει- 
οψηφία υπήρχε θα έσπευδε πρώτη να αποδοκιμάσει 
και να απομονώσει τουε τραμπούκουε, οι οποίοι την 
εκθέτουν, έχονταε στρέψει, με ομόθυμη οργή, σύ- 
μπασα την ελληνική κοινωνία εναντίον τηε. Και ε
πιπλέον. Αν ο τραμπουκισμόε προέρχεται από μια «μι
κρή μειοψηφία», τότε γιατί έχει καταπτοήσει τα κόμ
ματα και τη μισή Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ; Με τα «συμβι
βαστικά» μέτρα που εισηγούνται και τιε ενστάσειε 
για τον χρόνο εφαρμογήε τηε απελευθέρωσηε, στην 
ουσία δικαιώνουν τον «αγώνα των ακραίων». Δηλαδή, 
έμμεσα, αλλά σαφώε, θεωρούν αναμενόμενουε ή α- 
ναπόφευκτουε τουε τραμπουκισμούε και τιε αθλιό- 
τητεε, που βιώνει η χώρα την περίοδο αυτή.

Κατά την κοινή λογική όσο ισχυρότεροε έχει κα
ταστεί έναε συντεχνιακόε κλάδοε, λόγω τω ν προ
νομίων που του έχουν εκχωρήσει κατά καιρούε οι κυ- 
βερνήσειε «μαε», τόσο βιαιότερεε είναι οι αντιδρά- 
σειε, όταν απειληθούν «κεκτημένα» του. Ομωε, στιε 
περιπτώσειε αυτέε η «νομοταγήε πλειοψηφία», αν υ
πάρχει, δεν δικαιούται να παραμένει σιωπηρά και α

μέτοχη. Για τον απλού- 
στατο λόγο ότι εύλογα 
θα τηε καταλογισθεί «ε
πιτήδεια ουδετερότητα» 
και καιροσκοπισμόε, προ- 
κειμένου να καρπωθεί τιε 
τυχόν «επιτυχίεε» τηε «α- 
κραίαε μειοψηφίαε». 

Αλλωστε, τιε ίδιεε αυτέε ημέρεε με την κατάργηση 
ή τη συνένωση διαφόρων δημοσίων οργανισμών, που 
ανακοίνωσε ο κ. Βενιζέλοε, απειλούνται με απόλυση 
ή «εργασιακή εφεδρεία» 7.000 υπάλληλοι. Προφανώε, 
όμωε, πωε αυτοί δεν διαθέτουν μια «μειοψηφία τρα
μπούκων» για να εκβιάσει την πολιτεία και να πτοή
σει τα  κόμματα. (Για να μην αναφερθούμε στα εκα
τομμύρια τω ν μισθωτών, τω ν συνταξιούχων και τω ν 
μικρομεσαίων, οι οποίοι ενώ έχουν υποστεί την πλέ
ον άδικη- κοινωνικώε- αφαίμαξη, παραμένουν «α- 
νεκπροσώπητοι», μη διαθέτονταε «μειοψηφίεε τρα
μπούκων» και τη συνακόλουθη «πολιτική προστασία»).

Πρωτίστωε, όμωε, όλα αυτά πιστοποιούν τη ν α
νεπάρκεια τηε πλειονότητοε του πολιτικού μαε κό
σμου και την ανικανότητά του να αρθεί στο ύψοε των 
περιστάσεων. Κατά ιλαροτραγική λογική σχεδόν ό
λα τα κόμματά μαε συμφωνούν πωε τα μέτρα που μαε 
επιβάλλει η τρόικα αποβλέπουν στην αποκατάστα
ση εκτρωματικών καταστάσεων, οι οποίεε είναι α
ποτέλεσμα τηε πολιτικήε φαυλότητοε, με την οποία 
κυβερνήθηκε η χώρα τιε τελευταίεε τουλάχιστον τρειε 
ΙΟετίεε. Προσθέτουν, επίσηε, ότι οφείλαμε να τα εί
χαμε λάβει προ πολλού εμείε και όχι να μαε επιβλη
θούν. Οταν, όμωε, φτάσει η στιγμή τηε εφαρμογήε 
τουε η πλειονότητα τω ν πολιτικών μαε (κόμματα και 
βουλευτέε) υποτροπιάζουν στη νοοτροπία του πα- 
λαιοκομματισμού και τηε φαυλότηταε· ξαναπιά
νουν δουλειά στο μικρομάγαζο του απευκταίου πο
λιτικού κόστουε και του αδίστακτου κομματικού κέρ- 
δουε. Και για να το πούμε πιο απλά. Αν στη μάχη τηε 
απελευθέρωσηε του επαγγέλματοε του ταξιτζή  επι
κρατήσει η «μειοψηφία του τραμπουκισμού», δεν θα 
έχει ηττηθεί ο κ. Ραγκούσηε. Θα έχει ταπεινωθεί -και 
μάλιστα μέχρι γελοιοποιήσεωε- η πλειονότητα τω ν 
πολιτικών μαε ταγών...

Νικητές και 
ηττημένοι 
στη «μάχη 
των ταξιτζήδων».

Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Του ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΙΝΙΙΖΗ*

Τ ις τελευταίες δεκαετίεε έχουμε ό
λοι διαβάσει επανειλημμένα στον 
Τύπο αξιολογήσειε τω ν πανεπι

στημίων και τη σειρά που κατέχουν σε 
παγκόσμια κλίμακα. Τα ελληνικά πα
νεπιστήμια, ανεξαιρέτωε, δεν εμφανί
ζονται στα πρώτα 200 καλύτερα, και 
σπάνια στα πρώτα 300 του κόσμου, πα
ρά το γεγονόε ότι υπάρχουν «νησίδεε 
αριστείαε» σε ορισμένα τμήματα. Η κα- 
ταγεγραμμένη αυτή έλλειψη ποιότηταε 
δεν μπορεί να οφείλεται αποκλειστικά 
στην ελλιπή χρηματοδότηση, διότι η ε
πιχορήγηση τηε ανώτατηε εκπαίδευσηε 
ωε ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντοε (ΑΕΠ) από την πολιτεία είναι 
πάνω από τον μέσο όρο τω ν κρατών τηε 

ιρωζώνηε, συμπεριλαμβανόμενηε τηε 
- ¿ρμανίαε και τηε Γαλλίαε. Το πρόβλη
μα τηε έλλειψηε ποιότηταε και αντα- 
γωνιστικότηταε εστιάζεται προφανώε 
αλλού. Ολοι λίγο - πολύ είμαστε γνώστεε 
τω ν ποικίλων προβλημάτων στα ελλη
νικά πανεπιστήμια: κακή διοίκηση, νε- 
ποτισμόε στιε προσλήψειε προσωπικού 
σε όλα τα επίπεδα, αναξιοκρατία, α
διαφάνεια, έλλειψη αξιολόγησηε διδα- 
κτικού/ερευνητικού προσωπικού, εσω
στρέφεια, καταλήψειε και διακοπέε 
τω ν μαθημάτων, βανδαλισμοί τηε ε- 
ρευνητικήε υποδομήε, ατιμωρησία τηε 
παρανομίαε κ.λπ.

Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, 
η ύπαρξη έστω και μόνο μιαε από τιε πα
ραπάνω καταστάσειε θα είχε προβλη
ματίσει πρωτίστωε την πανεπιστημια
κή κοινότητα, η οποία θα αναλάμβανε 
την εκπόνηση σχεδίων για την ανα
διάρθρωση τω ν ιδρυμάτων και θα πίε
ζε την πολιτεία για την άμεση εφαρμογή 
τουε. Είναι καταφανέε ότι σοβαρέε 
πρωτοβουλίεε δεν έχουν ληφθεί ή δεν 
ήταν δυνατό να ληφθούν, εξ ου και η

παρούσα κατάσταση. Αντίθετα, το πα
νεπιστημιακό κατεστημένο συμπερι- 
φέρεται σαν να ήταν ιδιοκτήτηε και, πα
ρά το γεγονόε ότι ο Ελληναε φορολο- 
γούμενοε πληρώνει αδρά για τιε υπη- 
ρεσίεε του, αρνείται το δικαίωμα στην 
κοινωνία οποιοσδήποτε ρόλου στην α
ξιολόγηση του έργου τω ν μελών του, τη 
λογοδοσία δηλαδή τω ν πεπραγμένων 
στουε πραγματικούε εργοδότεε τουε. Κύ
ριο μέλημα τω ν  επισήμων πανεπιστη
μιακών εκπροσώπων (αλλά όχι τηε 
σιωπηλήε πλειοψηφίαε τω ν διδασκό
ντων) έχει για χρόνια καταστεί η δια
τήρηση ενόε απαράδεκτου είεΐυε quo 
με τα προνόμια τηε ασυδοσίαε και αυ- 
θαιρεσίαε σε όλα τα επίπεδα.

Οι παραπάνω παθογένειεε, βέβαια, 
δεν αναπτύχθηκαν δίχωε την ενθου
σιώδη συμμετοχή τηε πολιτείαε. Η 
κομματικοποίηση τω ν φοιτητών, ψή
φιση ειδικών νόμων για την εκλογή των 
εκάστοτε «ημετέρων» σε θέσειε καθη
γητών, ίδρυση νέων πανεπιστημίων/ΤΕΙ 
χωρίε σοβαρό προγραμματισμό και υ- 
ποδομέε για να εξυπηρετηθούν κομ
ματικά συμφέροντα- και η θεσμοθετη
μένη «μικρο-διοίκηση» του υπουργείου 
όπου κάθε πανεπιστημιακή απόφαση, 
έστω  και ασήμαντη, χρειάζεται την έ
γκριση τηε γραφειοκρατίαε για να υ
λοποιηθεί, συνήθωε με τεράστιεε κα
θυστερήσει, είναι παραδείγματα ενόε 
αρτηριοσκληρωτικού συστήματοε που 
δεν δύναται να λειτουργήσει και κατα- 
φανώε δεν λειτουργεί.

Για όλουε τουε παραπάνω λόγουε, μια 
θεσμική αναδόμηση τω ν ΑΕΙ είναι επι
βεβλημένη και επείγουσα, εάν θέλουμε 
οι διαρθρωτικέε αλλαγέε που επιχει- 
ρούνται σήμερα στο ελληνικό κράτοε να 
αποκτήσουν μια υγιή βάση και μακρο
χρόνιο ορίζοντα. Το νομοσχέδιο που υ

πέβαλε στη Βουλή η υπουργόε Παιδεί- 
αε είναι ένα μεγάλο βήμα προε αυτή την 
κατεύθυνση. Οι πυλώνεε τω ν αλλαγών 
περιλαμβάνουν: αυτοδιοίκηση τω ν ΑΕΙ, 
εξασφάλιση τηε δημόσιαε χρηματοδό- 
τησηε και κατανομή τηε με βάση την 
ποιότητα τηε λειτουργίαε κάθε ιδρύ- 
ματοε και τιε εθνικέε προτεραιότητεε, 
αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία πα
ντού, αναβάθμιση τηε ποιότηταε σπου
δών για κάθε φοιτητή, σύγχρονη και α-

Η  αξιολόγηση εφαρμόζεται 
επιτυχημένα στα ΑΕΙ 
του υπόλοιπου κόσμου.

ποτελεσματική διοίκηση, και η επι
στημονική αριστεία σε διεθνέε επίπε
δο, μεταξύ πολλών άλλων. Μια επι
σκόπηση τω ν  προτεινόμενων αλλα
γών πείθει ότι δεν πρόκειται για βρα- 
χυπρόθεσμεε διευθετήσειε, αλλά για κά- 
θετεε τομέε στην πλειοψηφία τω ν προ
βλημάτων που μαστίζουν τα ανώτατα 
ιδρύματα τιε τελευταίεε δεκαετίεε. Επει
δή ο χώροε δεν επιτρέπει διεξοδική συ
ζήτηση όλων τω ν παραπάνω θεμάτων, 
θα περιορισθώ σε δύο: τη σύγχρονη και 
αποτελεσματική διοίκηση, και την α
ξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία.

Ο σχεδιασμόε στο νομοσχέδιο και για 
τα δύο αυτά θέματα, αν και καινοτόμοε 
για την Ελλάδα, βασίζεται σε συστήματα 
που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία επί 
δεκαετίεε σχεδόν παγκοσμίωε, και ειδικά 
στην Ευρώπη και στιε ΗΠΑ όπου τα πα
νεπιστήμιά τουε κατέχουν τιε πρώτεε 
20 - 50 θέσειε στιε διάφορεε αξιολογή- 
σειε. Σ’ όλεε τιε περιπτώσειε (δημοσίων 
και ιδιωτικών ιδρυμάτων) η διοίκηση κα- 
τευθύνεται από σώμα εξωτερικών (εκτόε

ιδρύματοε) εφόρων (Board o f Τηιείθθε) 
που επιλέγονται με ποικίλουε τρόπουε, 
συμπεριλαμβανομένηε και τηε κατ’ ευ
θείαν εκλογήε από τουε ψηφοφόρουε τηε 
περιοχήε όπου εδρεύει το πανεπιστή
μιο. Τα κοινά χαρακτηριστικά τω ν ε
φόρων είναι ότι προέρχονται από πολ- 
λέε κοινωνικέε ομάδεε όπωε γιατροί, δι
κηγόροι, επιχειρηματίεε, πανεπιστη
μιακοί (αλλά όχι από το ίδιο ίδρυμα), δι- 
πλωμάτεε, πρώην πολιτικοί, κ.λπ. Συμ
μετέχει και φοιτητήε/φοιτήτρια, καθώε 
και ο/η Πρόεδροε τηε Συγκλήτου των κα
θηγητών, αλλά συνήθωε χωρίε δικαίω
μα ψήφου. Η συμμετοχή στο συμβού
λιο θεωρείται κοινωνική προσφορά και 
σπάνια αμείβεται. Ωε παράδειγμα ανα
φέρω ότι ο πρόεδροε του συμβουλίου 
του πανεπιστημίου Johns Ηορίάηε, ό
που υπηρετώ τα τελευταία 40 χρόνια, 
ήταν ο Michael Bloomberg, νυν δή- 
μαρχοε τηε Νέαε Υόρκηε, αλλά πρώην 
επιχειρηματίαε από τη Βαλτιμόρη. Πα- 
ρεμτηπτόντωε, δώρισε 150 εκατ. δολ. στο 
πανεπιστήμιο και σήμερα το όνομα του 
έχει διαιωνισθεί μέσα από τη «Σχολή Φυ- 
σικήε και Αστρονομίαε Bloomberg». 
(Ν.Β. - έφοροι που είναι επιχειρηματίεε 
μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική 
ενίσχυση του ιδρύματοε που υπηρε
τούν...). Μεταξύ τω ν  αρμοδιοτήτων 
του συμβουλίου, εκτόε από την οικο
νομική διαχείριση, περιλαμβάνεται και 
η επιλογή και πρόσληψη του Πρύτανη 
(η Προέδρου), όπου τα κριτήρια συ
μπεριλαμβάνουν όχι μόνο την επιστη
μονική κατάρτιση και διάκριση τω ν υ
ποψηφίων αλλά επίσηε τη  διοικητική 
τουε ικανότητα και ηγετικά προσόντα.

Το προτεινόμενο σχήμα του διοικη
τικού συμβουλίου στο νομοσχέδιο, αν και 
προβλέπει παρόμοιεε αρμοδιότητεε με 
αυτέε των ιδρυμάτων του εξωτερικού,

συνίσταται αρχικά από μέλη του Πανε
πιστημίου τα οποία εν συνεχεία επιλέ
γουν και τα υπόλοιπα (εξωτερικά) μέλη. 
Υποθέτω ότι υπάρχουν νομικοί λόγοι για 
μια τέτοια διαδικασία που καθιστά το 
συμβούλιο όχι απόλυτα ανεξάρτητο. 
Μπορούν να εισαχθούν ασφαλιστικέε δι- 
κλίδεε ώστε να επιτευχθεί ισορροπία με
ταξύ ειδικοτήτων (π.χ. περιορισμόε σε 
κάτω τω ν 15% για οποιοδήποτε επάγ
γελμα). Πάντωε, το γεγονόε ότι απο
συνδέεται η επιλογή του Πρύτανη από 
την παρούσα εκλογική παρωδία είναι πο
λύ θετικό στοιχείο και αξίζει αυτό το μο
ντέλο να δοκιμαστεί. Εάν υπάρξουν δυ- 
σλειτουργίεε, τότε μπορούν να γίνουν 
διορθωτικέε ρυθμίσειε στο μέλλον. Τέ- 
λοε, σημειώνω ότι ένα παρόμοιο σχήμα 
διοίκησηε λειτουργεί επιτυχώε στο (δη
μόσιο) Διεθνέε Πανεπιστήμιο Ελλάδοε 
τα τελευταία 5 χρόνια με συμμετοχή και 
επιχειρηματία και διπλωμάτη.

Σχετικά με το θέμα τηε αξιολόγησηε, 
τα πράγματα και εδώ είναι πολύ απλά: 
εφαρμόζεται επιτυχημένα στα ΑΕΙ του 
υπόλοιπου κόσμου, και δεν υπάρχει λό
γοε τα ελληνικά ιδρύματα να εξαιρού
νται. Εχω ακούσει τη δικαιολογία ότι «... 
σ την Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αντι
κειμενική αξιολόγηση...», αγνοώνταε το 
γεγονόε ότι σε άλλεε χώρεε υπάρχουν 
δοκιμασμένεε διαδικασίεε που παράγουν 
αδιάβλητα αποτελέσματα, με αντικει- 
μενικούε δείκτεε παραγωγικότηταε (π_χ. 
In8titute o f Scientific Information - 
Web o f Science), τιε οποίεε μπορούμε να 
επιλέξουμε και να τιε εφαρμόσουμε. Δεν 
χρειάζεται εμείε να επανα-ανακαλύ- 
ψουμε τον  τροχό. Σαν παράδειγμα, 
στη  Διοίκηση Διαστημικήε του Johns 
Hopkins όπου χρημάτισα διευθυντήε, 
με 600 περίπου άτομα σε όλεε τιε βαθ- 
μίδεε, γίνεται ετήσια αξιολόγηση όλου

του προσωπικού, και μετά από έλεγχο 
σε πολλαπλά διοικητικά επίπεδα, η τε 
λική βαθμολογία είναι βασικόε παρά- 
γονταε στη συζήτηση βελτίωσηε τηε α- 
πόδοσηε μεταξύ προϊστάμενου και του 
αξιολογούμενου (υποχρεωτική) καθώε 
και στον καθορισμό τηε ετήσιαε αύξη- 
σηε (η μη) μισθού. Οι προδιαγραφέε, λοι
πόν, που προτείνονται στο νομοσχέδιο 
για αξιολόγηση είναι ευθυγραμμισμένεε 
με τη διεθνή πρακτική και πρέπει να υι
οθετηθούν.

Τα κοινωνικά ιδρύματα, στην τελική 
ανάλυση, κρίνονται από τα αποτελέ
σματα που παράγουν και τα ευεργετή
ματα προε το κοινωνικό σύνολο, συ- 
γκρινόμενα με το κόστοε τηε λειτουρ- 
γίαε τουε. E0y τα ελληνικά ΑΕΙ βρί
σκονταν έστω και μέσα στα πρώτα 100 
σε παγκόσμια κλίμακα, ίσωε να μην 
πήρχε το θέμα τηε βασικήε αναδιάρ- 
θρωσηε που επιχειρεί το υπό συζήτη
ση νομοσχέδιο. Η ελληνική κοινωνία δυ
σανασχετεί με τα αποτελέσματα τηε κατ’ 
όνομα «δωρεάν» παιδείαε, με τα φρο
ντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα πλέον και 
σε φοιτητέε/σπουδαστέε, την συστη
ματική εμφάνιση παράνομηε δράσηε -ε- 
λέω «ασύλου»- σε πανετηστημιακούε χώ- 
ρουε και πολλά άλλα. Η αλλαγή του συ
στήματοε είναι επιβεβλημένη και το πα
ρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα μεγάλο βή
μα προε τη  σωστή κατεύθυνση. Μπο
ρεί να έχει ορισμένεε ελλείψειε, αλλά αε 
μη ξεχνάμε το ρητό ότι «το  τέλειο είναι 
ο εχθρόε του καλού».

* 0  κ. Σταμάτης Κριμιζής είναι πρώην διευθυ
ντής και τώρα επίτιμος διευθυντής της Διοίκη
σης Διαστήματος του Πανεπιστημίου Johns 
Hopkins των ΗΠΑ, πρόεδρος του Εθνικού Συμ
βουλίου Ερευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας 
και ακαδημαϊκός.
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