
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

«Είναι ώρα να ξυπνήσει η Ευρώπη»
■ Κόκκινη γραμμή είναι το συμφέρον της χώρας και των πολιτών ■ Οσοι μιλούν για εκλογές στην παρούσα συγκυρία 

λειτουργούν ανεύθυνα ■ Αν δεν καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, θα κάνουμε μία ακόμη τρύπα στο νερό

«Ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να τολμήσουν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό 
μου, ενώ εγώ πήρα στις πλάτες μου αμαρτίες άλλων για να μη ζήσει η χώρα μια 
τραγωδία. Δεν θα με πτοήσουν όμως», τονίζει ο κ. Παπανδρέου στην «Κ».

Συνέντευξη στον Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟ

Τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλο
γών θέτει μέσω συνέντευξηε προε 
την «Κ» ο πρωθυπουργόε κ. Γιώργοε Πα
πανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου σημειώ
νει χαρακτηριστικά ότι η χώρα δίδει κρί
σιμη μάχη «και όσοι μιλούν για εκλο- 
γέε στην παρούσα συγκυρία λειτουρ
γούν ανεύθυνα και θέλουν να τη  σύ
ρουν σε επικίνδυνεε εξελίξετε», ενώ κα
ταλογίζει στη  Ν.Δ. «ανεύθυνη στάση». 
Μάλιστα, αναφερόμενοε στον πρόεδρο 
τηε Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαρά υποστηρίζει 
πωε «έχει τη ν  πολυτέλεια να πολιτεύ
εται ανεύθυνα γιατί εμείε πράξαμε υ- 

ίθυνα».
Παράλληλα, ενόψει τηε καθοριστικήε 

συνόδου κορυφήε τηε Ε.Ε. την προσε
χή Πέμπτη, ο πρωθυπουργόε τονίζει πωε 
«είναι ώρα να ξυπνήσει η Ευρώπη». Στο 
ίδιο πλαίσιο και σε σχέση με τιε δια- 
βουλεύσειε για το ελληνικό χρέοε και 
τη  δημόσια συζήτηση περί «επιλεκτι- 
κήε χρεοκοπίαε», ο κ. Παπανδρέου τό 
νιζα  πωε «κόκκινη γραμμή είναι το συμ
φέρον τηε χώραε και τω ν πολιτών». Επί- 
σηε, σημειώνει ότι «κάποιοι έφτασαν 
στο σημείο να αμφισβητήσουν τον  πα
τριωτισμό μου, ενώ πήρα στιε πλάτεε 
μου αμαρτίεε άλλων, για να μη ζήσει η 
χώρα μια τραγωδία». Τέλοε, ο πρωθυ
πουργόε δεσμεύεται ότι «θα χτυπηθούν 
αλύπητα» νησίδεε παρανομίαε που 
συνθέτουν οι μεγαλοοφειλέτεε τω ν  α
σφαλιστικών ταμείων, τα κυκλώματα 
στο ποδόσφαιρο, η λαθρεμπορία καυ
σίμων και η φοροδιαφυγή.
-  Κύριε πρόεδρε, οι διαπραγματεύ- 
σειε για τη χορήγηση νέαε βοήθει- 
αε προε την Ελλάδα βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη και απ’ ό, τι φαίνεται 
υπάρχουν δυσκολίεε λόγω των δια
φωνιών μεταξύ των εταίρων στην 
Ε.Ε. Υπάρχουν κάποιεε «κόκκινεε 
γραμμέε» για την κυβέρνηση σ ’ αυ- 
τέε τιε διαπραγματεύσειε; Θα απο- 
δεχόσασταν μια φόρμουλα που θα ο
δηγούσε τη χώρα σε καθεστώε «ε- 
πιλεκτικήε χρεοκοπίαε»;

-  Κύριε Παπαδιόχο, κόκκινη γραμ-

-  Οι συζητήσετε για τη νέα βοήθεια 
από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ αναμένε
ται να ολοκληρωθούν στο προσεχέε 
διάστημα. Διάφορα κυβερνητικά 
στελέχη έχουν τοποθετηθεί για 
τον τρόπο κύρωσήε τηε από τη Βου
λή. Ποια είναι η δική σαε απόφαση; 
Θα ψηφιστεί, όπωε το Μνημόνιο I, 
με απλή πλειοψηφία 151 ψήφων;

-  Π ροτεραιότητά μαε αυτή τη ν  πε
ρίοδο είναι να  ολοκληρωθούν οι δια- 
πραγματεύσειε αυτέε το  συντομότε
ρο δυνατόν και με το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για τη  χώρα μαε. Δ εν  εί
ναι η αριθμητική λογιστική του πώε 
θα υπερψηφιστεί η όποια νέα  συμ
φωνία. Μακάρι να  ψηφιστεί από 180, 
ακόμα και από 200 βουλευτέε. Αλλά, 
αν τα  άλλα κόμματα δεν ανταποκρι- 
θούν και πάλι, εμείε θα κάνουμε το  κα
θήκον μαε. Δεν θα βάλουμε σε κίνδυνο 
το  μέλλον τηε πατρίδαε μαε και τω ν  
παιδιών μαε, διότι κάποιοι άλλοι έχουν 
δί ξει να καιροσκοπούν εκ του α- 
σφαλούε.

Ζήτημα θεσμών
-  Εκλεγήκατε με μια εντελώε δια
φορετική πλατφόρμα απ’ αυτήν 
που έχετε αναγκαστεί να ακολου
θήσετε λόγω τηε δημοσιονομικήε 
κρίσηε. Αισθάνεστε ότι υπάρχει έ
να θέμα νομιμοποίησηε τηε πολι- 
τικήε σαε και πώε μπορεί να λυθεί;

-  Δ εν  άλλαξε καθόλου ο πυρήναε 
τηε πολιτικήε μαε. Λέγαμε πάντα ό
τι το  πρόβλημα τηε χώραε δεν είναι 
κυρίωε οικονομικό, αλλά ζήτημα λει- 
τουργίαε θεσμών. Αυτή  είναι η ρίζα 
του προβλήματοε τηε χώραε. Είχαμε 
απόλυτο δίκιο. Και αυτό το  πρόβλη
μα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με ό- 
λεε τιε τομέε που έχουμε προωθήσει 
για τη  διαφάνεια και τη ν  αξιοκρατία 
σ το  ""»άτοε και στουε θεσμούε. Οσο 
για κατάσταση τηε οικονομίαε, έ
να πράγμα θα θυμίσω: η κατάσταση 
αυτή ανάγκασε τη ν  προηγούμενη 
κυβέρνηση να  σηκωθεί και να  φύγει 
τρομοκρατημένη. Εμείε αποφασίσα
με να  κάνουμε το  πατριωτικό μαε κα
θήκον και να  παλέψουμε. Καθήκον 
μαε ή ταν να μην πέσει η χώρα σ το ν  
γκρεμό. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή για 
μια υπεύθυνη κυβέρνηση. Γιατί, τ ι εί
ναι τελικά η δημοκρατική νομιμο
ποίηση; Δ εν είναι και η αυτονόητη υ
ποχρέωση, το  εθνικό καθήκον οποι
οσδήποτε κυβέρνησηε να  αντιμ ετω 
πίσει μια πολύ έκτακτη ανάγκη ή έ
να  μεγάλο και πέραν πάσηε πρόβλε- 
ψηε πρόβλημα;

Πρόσφατα, η Βουλή ανανέωσε τη ν

μή είναι το  συμφέρον τηε χώραε και 
τω ν  Ελλήνων πολιτών. Παραμένει κε
ντρική προτεραιότητα και μέλημά 
μαε η καθημερινότητα. Η εξασφάλιση 
τηε συνέχισηε τηε ομαλήε λειτουργίαε 
του κράτουε, η κανονική καταβολή μι
σθών και συντάξεων, η προστασία τω ν 
καταθέσεων τω ν πολιτών. ΓΓ αυτά πα
λεύουμε τόσουε μήνεε και τα έχουμε 
καταφέρει. Κάνουμε κάθε τι όχι μόνο 
να εξασφαλίσουμε τη ν  καλύτερη δια
χείριση του χρέουε μαε, αλλά και το  πέ
ρασμα σε μια καλύτερη κατάσταση να

Εμείς ως χώρα λάβαμε πς 
αναγκαίες αποφάσεις, όσο 

δύσκολες και αν ήταν. Τώρα 
είναι η ώρα της Ευρώπης 

να λάβει τις δικές της.

f f
γίνει με ασφάλεια και προστασία τηε 
ελληνικήε οικονομίαε. Και είναι η 
πρώτη φορά που σ τη ν  Ευρώπη ανα
γνωρίζετα ι και τίθεται στο τραπέζι η 
μείωση του βάρουε του ελληνικού χρέ
ουε για το ν  Ελληνα πολίτη. Αυτό από 
μόνο του αποτελεί πολύ θετική εξέλι
ξη. Και βρισκόμαστε στη  φάση αξιο- 
λόγησηε τω ν  καλύτερων δυνατών λύ
σεων. Λύσειε που δεν προκαλούν πα- 
ράπλευρουε κραδασμούε. Για κάποιεε 
από τιε λύσειε που συζητούνται πια και 
δημοσίωε ακούστηκε από οίκουε α- 
ξιολόγησηε ότι μπορεί να βαθμολογηθεί 
η Ελλάδα με το ν  όρο «8elective 
default», εάν οι λύσειε αυτέε εφαρμο
στούν. Αρα όσοι παίζουν με τιε λέξειε 
για να δημιουργήσουν πανικό είναι εί
τε  ανεύθυνοι είτε παίζουν με τη  φω
τιά. Καταφέραμε να μη χρεοκοπήσει 
η Ελλάδα και ούτε πρόκειται να χρε
οκοπήσει. Αντιθέτωε, τώρα είμαστε στη

εμπιστοσύνη τηε στην κυβέρνησή μαε. 
Η χώρα μαε δίνει τη ν  πιο κρίσιμη μά
χη τηε σύγχρονηε ιστόρισε τηε. Γι’ αυ
τό  και όσοι μιλούν για εκλογέε σε μια 
τόσο  κρίσιμη συγκυρία λειτουργούν 
ανεύθυνα και θέλουν να σύρουν τη  
χώρα σε επικίνδυνεε εξελίξειε.
-  Πολλοί εκτιμούν πωε λόγω τηε πίε- 
σηε που δέχεται η κυβέρνηση, των 
επώδυνων μέτρων και των κοινω
νικών εντάσεων, είναι πιθανό να 
βρεθεί εκ νέου σε στενωπό, όπωε 
πριν από μερικέε εβδομάδεε. Είναι 
στιε σκέψειε σαε -εάν  οι περιστά- 
σειε το απαιτήσουν- το ενδεχόμε
νο να προτείνετε εκ νέου στον κ. Σα
μαρά συνεργασία με πρωθυπουργό 
κοινήε αποδοχήε, ή το σχετικό κε
φάλαιο έκλεισε μετά τα όσα διη- 
μείφθησαν στην πολυσυζητημένη 
τηλεφωνική σαε επικοινωνία;

-  Από τη ν  πρώτη στιγμή κάλεσα ό- 
λεε τιε πολιτικέε δυνάμειε να σταθούν 
σ το  ύψοε τω ν  περιστάσεων και να 
δουλέψουμε όλοι μαζί. Θα επιμείνω, 
αν και δεν τρέφω  ιδιαίτερεε ελπίδεε 
ότι θα αλλάξει η ανεύθυνη στάση  τηε 
αξιωματικήε αντιπολίτευσηε. Μέχρι 
στιγμήε ο κύριοε Σαμαράε έχει επιλέξει 
να  στέκετα ι απέναντι, να  κάνει κρι
τική και να  μην αναλαμβάνει καμία 
απολύτωε ευθύνη. Εχει τη ν  πολυτέ
λεια να  πολιτεύεται ανεύθυνα, γιατί 
εμείε πράξαμε υπεύθυνα, διασφαλί- 
ζονταε ότι η χώρα μαε δεν θα μπει σε 
περιπέτειεε. Αυτή  είναι η  πραγματι
κότητα. Αλλά θέλω να προσθέσω 
και ένα  τελευταίο σημείο: Κύριε Πα
παδιόχο, ορισμένοι έφτασαν σ το  ση
μείο να τολμήσουν να αμφισβητήσουν 
το ν  πατριωτισμό μου, ενώ  εγώ  πήρα 
στιε πλάτεε μου αμαρτίεε άλλων για 
να μη ζήσει η χώρα μια τραγωδία. Και 
αυτοί που τα  υπονοούν αυτά είναι συ- 
νήθωε εκείνοι που έφεραν τη ν  Ελλά
δα σε αυτό το  σημείο. Που είχαν επί 
χρόνια συνηθίσει να  ζουν απομυζώ- 
νταε το ν  κρατικό κορβανά. Που α
ντιστέκονται σε κάθε προσπάθεια με- 
γάληε αλλαγήε που κάνουμε γιατί θί
γοντα ι τα  αθέμιτα συμφέροντά τουε. 
Δ εν  θα με π τοήσουν όμωε. Οι επιθέ- 
σειε αυτέε με πείθουν ότι είμαστε σε 
σω σ τό  δρόμο.

Οι «Αγανακτισμένοι»
-  Θεωρείτε πωε κινήσειε όπωε το 
δημοψήφισμα μπορούν να κατευ
νάσουν το κίνημα των «Αγανακτι- 
σμένων»; Και συμμερίζεστε τη θέ
ση στελεχών σαε, πωε πίσω από τιε 
αποδοκιμασίεε κυβερνητικών στε
λεχών κρύβονται μέλη του ΣΥΡΙΖΑ;

φάση εξεύρεσηε μακροπρόθεσμηε α- 
νάσαε στο χρέοε για την Ελλάδα. Σε αυ
τή  τη  δύσκολη και περίπλοκη δια
πραγμάτευση δεν χωρούν ανεύθυνεε 
φωνέε που καλλιεργούν φόβο, ποντά
ρουν σ τη ν  αποτυχία και διαστρεβλώ
νουν τη ν  αλήθεια. Αρκετά πια με τη ν 
ανεύθυνη πολιτική ειε βάροε τηε χώ
ραε. Παλεύουμε για λύσειε που θα ο
δηγήσουν σε βελτίωση και όχι σε ε
π ιδείνωση τηε πραγματικήε κατά- 
σχασηε τηε οικονομίαε μαε και του φόρ
του τω ν  πολιτών. Αυτό που επισημαί
νω  στο εξωτερικό και προε κάθε κα-

Η  χώρα μας δίνει την πιο 
κρίσιμη μάχη της σύγχρο
νης ιστορίας της. Γι’ αυτό 
και όσοι μιλούν για εκλο
γές σε μια τόσο κρίσιμη 
συγκυρία, λειτουργούν 
ανεύθυνα και θέλουν 

να σύρουν τη χώρα σε 
επικίνδυνες εξελίξεις.

-  Το δημοψήφισμα δεν έχει σκοπό 
να  κατευνάσει, αλλά να  οδηγήσει σε 
νέεε δημοκρατικέε κατακτήσειε για 
τουε πολίτεε. Διευρύνουν τη  δημο
κρατία μαε μέσω τηε ουσιαστυαϊε συμ- 
μετοχήε τω ν  πολιτών στιε αποφάσειε 
που λαμβάνονται για κρίσιμεε αλλα- 
γέε. Δ εν είναι ούτε τέχνασμα ούτε α- 
ντιπερισπασμόε. Χρόνια μιλάω για την 
ανάγκη δημοψηφισμάτων. Και πι
στεύω  ότι σ τιε  ειρηνικέε συγκεντρώ- 
σειε τω ν  πολιτών που προηγήθηκαν 
ή ταν έντονο  και το  αίτημα για πε
ρισσότερη δικαιοσύνη, διαφάνεια και 
συμμετοχή τω ν  πολιτών σ τα  κοινά.

Θέλω να είμαι σαφήε: Η ελευθερία 
τηε έκφρασηε είναι βασική δημο
κρατική κατάκτηση τω ν  τελευτα ίων

Κατανοώ την όποια αμφι
σβήτηση, δεν δέχομαι όμως 
την επίθεση στους πιο βα
σικούς δημοκρατικούς μας 
θεσμούς. Οπως το Κοινο
βούλιο. Το οποίο παντού, 

όχι μόνο στην Ελλάδα, πο- 
λιορκείται από ισχυρά συμ
φέροντα, για να αλλοιωθεί 

η βούληση του λαού.

τεΰθυνση είναι ότι εμείε καταβάλαμε 
ωε χώρα μια προσπάθεια άνευ προη
γουμένου, πετύχαμε πρωτοφανή α
ποτελέσματα, λάβαμε τιε όποιεε ανα- 
γκαίεε αποφάσειε, όσο δύσκολεε και αν 
ήταν. Τώρα είναι η ώρα τηε Ευρώπηε 
να  λάβει τιε δικέε τηε. Εδώ και ενάμι- 
ση χρόνο επαναλαμβάνω συνεχώε 
στουε εταίρουε μαε ότι πρέπει από κοι
νού να λάβουπε γενναίεε αποφάσειε. 
Οχι μόνο για το  μέλλον τηε Ελλάδαε, 
αλλά και ολόκληρηε τηε Ευρώπηε. Εί
ναι η ώρα να ξυπνήσει η Ευρώπη.
-  Λέγεται πωε οι Αμερικανοί βοηθούν

ανεύθυνα
δεκαετιών και κανείε δεν  έχει το  δι
καίωμα να  τη ν  περιορίζει. Η ιστορία  
μαε έχει αποδείξει ότι, ό τα ν  επικρά
τησαν οι ακρότητεε, όποιοε κι αν τιε 
υποκίνησε, ειε βάροε του δημοκρα
τικού διαλόγου και τηε ελεύθερηε έκ
φρασηε, η Ελλάδα βυθίστηκε στην πα
ρακμή. Κατανοώ λοιπόν την όποια αμ
φισβήτηση, δεν δέχομαι όμωε τη ν  ε
πίθεση στουε πιο βασικούε δημο- 
κρατικούε μαε θεσμούε. Οπωε το  Κοι
νοβούλιο. Το οποίο παντού, όχι μό
νο  σ τη ν  Ελλάδα, πολιορκείται από ι
σχυρά συμφέροντα για να  αλλοιωθεί 
η βούληση του λαού. Αποτελεσματι
κότερη και ισχυρότερη κοινοβου
λευτική δημοκρατία χρειαζόμαστε. 
Οχι λιγότερη και χειραγωγούμενη. Η 
πορεία εξόδου από τη ν  κρίση μπορεί 
να  γίνει μόνο μέσα από δημοκρατι
κέε διαδικασίεε -  δεν υπάρχουν μα- 
γικέε λύσειε, δ εν  υπάρχουν από μη- 
χανήε θεοί.

Η βία φέρνει βία
-  Οπωε όλοι οι πολιτικοί και τα δη
μόσια πρόσωπα, υποθέτω ότι α
ντιμετωπίζετε τον κίνδυνο μιαε έ- 
ντονηε συνομιλίαε από κάποιον 
πολίτη. Πόσο αλλάζει η ζωή ενόε 
πρωθυπουργού σε αυτέε τιε συν- 
θήκεε και πόσο τον επηρεάζει να 
πηγαίνει από μια χαλαρή κατά
σταση ασφαλείαε σε μια πολύ έ
ντονη και συνεχή επαγρύπνηση;

-  Είναι γνω σ τό  ότι δεν έχω κανέ
να πρόβλημα με τη  διαφωνία, ακόμα 
και με τη ν  έντονη  αντιπαράθεση α
πόψεων. Αλλο όμωε η διαφωνία, ο διά- 
λογοε, η δημοκρατική αντιπαράθεση 
απόψεων, και άλλο ο προπηλακι- 
σμόε, που συνιστά μορφή βίαε. Και να 
ξέρετε, η βία φέρνει τη  βία. Α ν  νομί
ζει κάποιοε ότι η άσκηση βίαε είναι 
με το αζημίωτο, αύριο θα βρεθεί θύ
μα τηε. Εχονταε η οικογένειά μου ζή- 
σει τη  βία, έχω βαθιά συναίσθηση τω ν 
συνεπειών τηε. ΓΓ αυτό και τη ν  α- 
ποστρέφομαι, σε κάθε τηε μορφή. Μι
λάω συχνά με πολίτεε και μάλιστα με 
πολλούε που δυσανασχετούν. Το θε
ωρώ όχι απλώε καθήκον μου, αλλά και 
ανάγκη μου, γιατί με βοηθάει να  δια
πιστώσω ενδεχόμενα σφάλματά μαε. 
Και καταλαβαίνω τη ν  πικρία που 
νιώθουν πολλοί πολίτεε. Το μόνο 
που τουε λέω, και το  λέω πολύ ειλι- 
κρινά, είναι ότι είμαι δίπλα τουε για 
να παλέψουμε μαζί για να  αλλάξουμε 
όλα αυτά που για χρόνια μάε πλήγω
σαν όλουε και που οδήγησαν τη ν  
Ελλάδα σε αυτό το  σημείο τηε έσχα- 
τηε παρακμήε.

την Ελλάδα παρασκηνιακώε και δεν 
θέλουν βεβαίωε την κατάρρευσή 
τηε. Ισχύει αυτό και τι μορφή παίρ
νει αυτή η βοήθεια;

-  Χορτάσαμε θεωρίεε συνωμοσίαε, 
κύριε Παπαδιόχο. Οσοι κρύβονται πί
σω από τιε θεωρίεε συνωμοσίαε δεν θέ
λουν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα πρέ
πει να αλλάξει. Και πρώτοι εμείε έχουμε 
αυτήν τη ν ευθύνη. Σε αυτήν τη ν πο
ρεία αλλαγών και βέβαια θα διαπραγ
ματευτούμε στήριξη από παντού. Δη
μοσίωε και όχι παρασκηνιακά, μιλάω

Χορτάσαμε θεωρίες συνω
μοσίας. Οσοι κρύβονται πί

σω από αυτές δεν θέλουν 
να καταλάβουν ότι η Ελλά

δα πρέπει να αλλάξει.

με τουε πάντεε για να προωθήσω τα 
συμφέροντα τηε πατρίδαε μαε. Το α
ντίθετο θα ήταν έγκλημα για τη χώρα. 
-  Συζητάτε με τιε Βρυξέλλεε ρυθμί- 
σειε που θα οδηγήσουν σε ανάκαμ
ψη τηε ελληνικήε οικονομίαε, όπωε 
για παράδειγμα την κατάργηση τηε 
εθνικήε συμμετοχήε σε έργα που 
πραγματοποιούνται με κοινοτική 
συγχρηματοδότηση. Τι απαντάτε 
στην κριτική ότι το σχετικό αίτημα 
διατυπώθηκε με μεγάλη καθυστέ
ρηση;

-  Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. 
Από την αρχή, από το πρώτο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο που συμμετείχα ωε πρωθυ
πουργόε τον Οκτώβριο του 2009, δια
βάστε τό τε  τιε δηλώσειε μου, υπο
γράμμισα τη ν ανάγκη ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών υπέρ τηε ανάπτυξηε 
στουε Ευρωπαίουε εταίρουε μαε, πα
ράλληλα με ένα σύνολο προτάσεών μαε

-  Σύμφωνα με πληροφορίεε από το οι
κονομικό επιτελείο, το φθινόπωρο 
προετοιμάζεται μείωση των φορολο
γικών συντελεστών για τιε επιχειρή- 
σειε και συμμετοχή ιδιωτών στην εί
σπραξη φόρων. Γιατί όλα αυτά δεν έ
γιναν νωρίτερα, όταν ειδικά σε σχέ
ση με τουε φορολογικούε συντελεστέε 
υπήρχαν εδώ και καιρό σχετικέε 
προτάσειε τηε Ν.Δ.;

-  Ο,τι συντελεστέε και να έχουμε, αν 
δεν καταπολεμήσουμε τη  φοροδιαφυ
γή, θα κάνουμε μία ακόμη τρύπα στο νε
ρό -  όπωε γινόταν δεκαετίεε τώρα. Πρώ
το  πρόβλημα λοιπόν είναι η φοροδια
φυγή: οι μηχανισμοί είσπραξηε, η δια
φάνεια, η φορολογική συνείδηση. 
Αλλιώε αδικούμε τον καλοπληρωτή. Και 
αντλούμε έσοδα μόνο από αυτούε που 
δύσκολα φοροδιαφεύγουν. Αυτό απο
τελεί κοινωνική αδικία. Δεύτερο πρό
βλημα είναι η δίκαιη κατανομή τω ν βα
ρών. Αυτό ήδη το έχουμε προβλέψει στη 
νομοθεσία που ψηφίσαμε. Τρίτο ζήτη
μα είναι το ύψοε τω ν συντελεστών, που 
όμωε πρέπει να συνδυαστεί και με τα 
δύο παραπάνω. Δηλαδή, το χτύπημα τηε 
φοροδιαφυγήε θα μαε επιτρέψει ου
σιαστικά να μειώσουμε και τουε συ
ντελεστέε. Σε κάθε περίπτωση, αναζη
τούμε λύσειε δημοσιονομικά ουδέτερεε 
με καλύτερη κατανομή τω ν βαρών, και 
δεν τάζουμε μη ρεαλιστικέε φορολογι- 
κέε μειώσειε προε όλουε όπωε κάνει η 
Ν.Δ. Η χώρα μαε χρειάζεται φορολόγηση 
δίκαιη και αποτελεσματική. Οχι πελα
τειακή και ανεπαρκή.
-  Ποια πιστεύετε ότι είναι τα μεγα- 

' λύτερα πρακηκά εμπόδια για την προ
σέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα; 
Μπορείτε να τα λύσετε ή μήπωε είναι 
πέραν των δυνάμεων κάθε πολιτικού;

-  Φοβάμαι ότι και εδώ η βαθιά πελα
τειακή και αντιαναπτυξιακή αντίληψη 
και δομή του κράτουε είναι το βασικό 
εμπόδιο. Εξέθρεψε γραφειοκρατίεε, συ- 
ντεχνίεε, νοοτροπίεε, παρασιτική και τε- 
λικά μια αναπαραγωγική οικονομία. ΓΓ 
αυτό και η δήθεν εύκολη λύση «μειώνω 
τουε φορολογικούε συντελεστέε» α
πλώε δεν θα αρκούσε. Το πρόβλημα εί
ναι βαθύτερο. Για να επενδύσει κάποι- 
οε τα χρήματά του, χρειάζεται σταθερό 
οικονομικό περιβάλλον, απλοποιημένεε 
διαδικασίεε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο 
που ευνοεί τον υγιή ανταγωνισμό. Με 
αυτό το τρίπτυχο στόχων κινούμαστε ε
δώ και 20 μήνεε. Πρώτα απ’ όλα, επι- 
χειρώνταε να βρούμε μια μόνιμη και βιώ-

για την καλύτερη διαχείριση του χρέ
ουε. Νομίζετε ότι μαε άκουγε κανέναε, 
τότε; Με αυτά που είχαν προηγηθεί α
πό την προηγούμενη κυβέρνηση; Δώ 
σαμε μάχη για να μαε θεωρήσουν και 
πάλι αξιόπιστουε συνομιλητέε ωε χώρα 
και να αρχίσουν να μαε ακούν. Βλέπε
τε σήμερα πόσα ζητήματα είναι στο τρα
πέζι τω ν συζητήσεων, ενώ τα απέρρι- 
πταν ασυζητητί όταν τα έλεγα πριν α
πό ένα-ενάμιση χρόνο: το θέμα τηε α
νάπτυξηε, τω ν ευρωομολόγων, τηε ε- 
παναγοράε χρέουε, του ελέγχου τω ν οί
κων αξιολόγησηε, του φόρου επί τω ν 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τη με
τάβαση σε μια πράσινη οικονομία 
μια άκρωε συντηρητική Ευρώπη, θν. _· 
λεγα και φοβική, η αλήθεια είναι ότι χρει
άστηκε χρόνοε για να ωριμάσουν οι σκέ- 
ψειε αυτέε στουε εταίρουε μαε, αλλά και 
για να πειστούν ότι αυτέε οι προτάσειε 
μαε δεν είναι άλλοθι για να αποφύγου
με τιε δικέε μαε ευθύνεε. Πείσαμε για 
την ισχυρή βούλησή μαε να βάλουμε τά
ξη στα του οίκου μαε, γι’ αυτό μαε ακούν 
όλο και περισσότερο. Αυτό αποδεικνύ- 
ει ότι δεν πήγαν χαμένεε οι θυσίεε τω ν 
Ελλήνων πολιτών. Τώρα όλοι αντιλαμ
βάνονται ότι η Ελλάδα πρέπει να βοη- 
θηθεί να βγει από την ύφεση όσο γίνεται 
γρηγορότερα. Οι σχετικέε διαπραγμα- 
τεύσειε σημειώνουν πρόοδο και ελπίζω 
να ολοκληρωθούν τα ταχύτερο δυνατό. 
Μία πρώτη, πολύ θετική εξέλιξη, ήταν 
η συμφωνία μαε με την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
Θέλω, όμωε, να συμπληρώσω και το ε- 
ξήε. Ολοι θέλουμε ανάπτυξη, πρώτοε ε
γώ. Και κάνουμε όσεε προσπάθειεε 
μπορούμε στιε δύσκολεε συνθήκεε που 
βρέθηκε η χώρα μαε. Είναι υποκριτικό, 
όμωε, να λέμε ότι η προσπάθεια δημο- 
σιονομικήε εξυγίανσηε υπονομεύει την 
ανάπτυξη. Το αντίθετο, είναι προϋπό
θεση για να αποκατασταθεί η εμπι
στοσύνη στη χώρα μαε και να προσελ- 
κύσουμε επενδύσειε. Οπωε προϋπόθε
ση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι να γίνει 
το ίδιο το κράτοε μοχλόε ανάπτυξηε, να 
σπάσει η γραφειοκρατία, να ολοκλη
ρωθούν όλεε οι μεταρρυθμίσειε.

σιμη λύση για το δημοσιονομικό μαε 
πρόβλημα, ώστε να υπάρχει ασφάλεια 
για όποιον θέλει να επενδύσει στη χώ
ρα μαε. Αλλά και αίρονταε προβλήματα 
στην επιχειρηματικότητα, όπωε με τιε 
υπηρεσίεε μιαε στάσηε για την ίδρυση 
επιχειρήσεων, την απλοποίηση έκδοσηε 
αδειών για τη  δόμηση, αλλά και με τιε 
αλλαγέε για την επιτάχυνση απονομήε 
τηε δικαιοσύνηε. Εχουμε ακόμα πολλή 
δουλειά, όμωε τα θεμέλια για να δημι
ουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό 
στιε επενδύσειε και την επιχειρηματι
κότητα έχουν μπει και έτσι θα συνεχί- 
σουμε.
-  Είναι σαφέε πλέον ότι υπάρχουν νη
σίδεε παρανομίαε στην ελληνική κοι
νωνία, στιε κρατικέε προμήθειεε, στ 
ποδόσφαιρο, σε μέροε των μέσων 
νημέρωσηε κ.ά. Η εκάστοτε κυβέρ
νηση μοιάζει ανίσχυρη στην επιβολή 
του νόμου και ακόμη και όταν απο
καλύπτονται διάφορα σκάνδαλα, ο 
κρατικόε μηχανισμόε φοβάται και η 
Δικαιοσύνη αργεί να κάνει τη δουλειά 
τηε. Τι κάνετε εσείε γι’ αυτό;

-  Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για 
να ξεριζώσουμε την ατιμωρησία, που 
προσβάλλει την κοινωνία μαε. Ξεκινώ- 
νταε από το ίδιο το πολιτικό σύστημα 
και τα δημόσια αξιώματα, όπωε π.χ. με 
την επιτάχυνση τω ν διαδικασιών για τη 
δίωξη πολιτικών προσώπων και διευ
θυντικών στελεχών δημοσίων φορέων, 
που καταχράστηκαν τη  θέση τουε. Κά
νουμε επίσηε ό,τι θα έπρεπε να έχει γί
νει εδώ και χρόνια: κινητοποιρύμε όλουε 
τουε διαθέσιμουε μηχανισμούε. Γιατί δεν 
αρκεί πλέον απλώε να διαπιστώνουμε 
τη ν ύπαρξη τω ν χρόνιων εστιών αν 
μιαε, που λειτουργούν παρασιτικά ευ> 
βάροε του κοινωνικού συνόλου. Εφτα
σε η ώρα να βάλουμε τέλοε σε θλιβερά 
φαινόμενα, όπωε την ατιμωρησία των 
μεγαλοοφειλετών τω ν ασφαλιστικών 
ταμείων, τα κυκλώματα στο ποδόσφαι
ρο, το λαθρεμπόριο καυσίμων, τη  φο
ροδιαφυγή μέσω φορολογικών παρα
δείσων και offthore. Αυτά τα φαινόμε
να θα τα χτυπήσουμε αλύπητα. Οσο δύ
σκολη και αν είναι η μάχη, δεν θα την 
εγκαταλείψουμε. Κάναμε πρόσφατα έ
να πρόσθετο σημαντικό βήμα με την άρ
ση του απορρήτου όλων των τραπεζικών 
λογαριασμών. Και κάτι τελευταίο: απο
μένει και στην ίδια τη Δικαιοσύνη να α- 
νταποκριθεί και εκείνη στην επιτακτι
κή ανάγκη τηε εποχήε μαε για εμπέδωση 
τηε ευνομίαε.

Η Νέα Δημοκρατία πολιτεύεται Θα χτυπήσουμε 
τις εστίες ανομίας



ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η λύση στον ελληνικό οικονομικό γρίφο
Ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων που λήγουν με μεγαλύτερης διάρκειας και αγορά ελληνικών τίτλων από τη δευτερογενή αγορά

Πώς φτάσαμε στο αδιέξοδο Νέα επικοινωνιακή τακτική

Η διαδικασία δεν 
έχει διευκρινισθεί

Στη βιωσιμότητα του χρέους θα 
συμβάλει και η αγορά ομολόγων α
πό τη δευτερογενή αγορά από το 
ΕΡθε. Η τιμή των ελληνικών ομολό
γων έχει υποχωρήσει σημαντικά. 
Σήμερα μπορεί να αγοράσει κανείς 
ομόλογα στο 5 0 %  - 6 0 %  της αξίας 
τους. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί 
η διαδικασία, εάν δηλαδή το ΕΓδΓ 
θα αγοράζει το ίδιο ομόλογα ή εάν 
θα δανείζει την Ελλάδα για να προ
βαίνει στις αγορές. Η πρώτη εκδο
χή απαιτεί αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας του ταμείου. 
Στη δεύτερη εκδοχή, η Ελλάδα θα 
πρέπει να κάνει την επαναγορά με 
ανοιχτές διαδικασίες γιατί σε δια
φορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί 
πιστωτικό γεγονός. Ωστόσο, οι ι
διώτες επενδυτές θα πουλήσουν 
σε υψηλότερη τιμή και κατά συνέ
πεια θα περιοριστεί σημαντικά η α- 
πομείωση του χρέους.
Η ΕΚΤ είχε προτείνει από τα τέλη 
του περασμένου έτους να αυξη
θούν τα κεφάλαια του ΕΕΘΣ, ώστε 
να αγοράζει ομόλογα από τη δευ
τερογενή αγορά. Επίσης, είχε υπο
στηρίξει ότι με αυτόν τον τρόπο ε
ξασφαλίζεται και η συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα στη μείωση των 
δανειακών αναγκών της Ελλάδας. 
Ωστόσο, η Γερμανία το είχε απορ- 
ρίψει, λόγω των αντιδράσεων στο 
εσωτερικό. Η γερμανική κοινή 
γνώμη θα δυσφορούσε στο να δο
θούν περισσότερα κεφάλαια στο 
ΕΕ5Ε και από την άλλη απαιτούσε 
μια πιο σαφή συμμετοχή των τρα
πεζών.
Για τους ίδιους λόγους η κ. Μέρκελ 
δεν είχε δεχθεί μεγαλύτερη μείω
ση του επιτοκίου δανεισμού της 
Ελλάδας. Αν και αναγνώριζε ότι θα 
βελτίωνε τη βιωσιμότητα του χρέ
ους, θεωρούσε ότι πολιτικά δεν 
μπορούσε να το διαχειριστεί. Τώ
ρα, αποδέχεται όλα αυτά, με α
ντάλλαγμα την άμεση συμμετοχή 
των ιδιωτών στο νέο πακέτο.

Τ'*-ΒΑ Σ ΙΛ Η  ΖΗΡΑ

Ανταλλαγή τω ν  ελληνικών ομολόγων, 
ύψουε 201 δισ. ευρώ, που λήγουν έωε 
το  2020, με άλλα μεγαλύτερηε διάρ- 
κειαε, σε συνδυασμό με αγορά ελλη
νικών τίτλων από τη  δευτερογενή α
γορά είναι το  κεντρικό σενάριο πάνω'" 
στο οποίο εργάζονται το τελευταίο διά
στημα τράπεζεε και Ευρωζώνη, προ- 
κειμένου να καταλήξουν σε μια συμ
φωνία για τη  συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα στο  νέο πακέτο βοήθειαε προε 
τη ν  Ελλάδα.

Στιε συναντήσειε τηε Ρώμηε, την Πέ
μπτη και τη ν  Παρασκευή, οι δύο 
πλευρέε δεν κατέληξαν σε οριστική 
συμφωνία, ωστόσο υπήρξαν σημεία 
πολλά προσέγγισηε που δημιουργούν

Αναδιάρθρωση
«κούρεμα»

του ελληνικού χρέους 
προτείνει ο πρόεδρος 
των Γερμανών βιομηχάνων 
(BDI) Χανς Πέτερ Καϊτέλ -

βάσιμεε ελπίδεε ότι κάτι τέτοιο είναι 
εφικτό τιε επόμενεε ημέρεε. Ετσι, ο 
πρόεδροε τηε Ε.Ε. κ. Βαν Ρομπέι α
νακοίνωσε ότι τη ν  Πέμπτη 21 Ιουλί
ου θα πραγματοποιηθεί σύνοδοε τω ν 
ηγετώ ν τηε Ευρωζώνηε για να ορι- 
στικοποιήσουν τιε αποφάσειε τουε.

Οσο κι αν ακούγεται παράδοξο, οι 
συνθήκεε είναι σήμερα ευνοϊκότερεε 
απ’ ό,τι μερικούε μήνεε πριν, για να 
βρεθεί μια λύση. Υπό τη ν πίεση τηε α- 
διαμφισβήτητηε επέκτασηε τηε κρίσηε 
και στουε μεγάλουε τηε Ευρωζώνηε, οι 
«κόκκινεε γραμμέε» γίνονται ελαστι- 
κότερεε, ενίοτε αίρονται πλήρωε. Η Ευ
ρωζώνη αποδέχθηκε για πρώτη φορά 
ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει απλώε 
πρόβλημα ρευστότηταε, αλλά πρό
βλημα βιωσιμότηταε του χρέουε τηε. 
Επίσηε, η Ελλάδα και άλλα κράτη-μέ- 
λη του Νότου δέχθηκαν τη  συμμετο
χή ιδ ιω τών σ το  νέο πακέτο βοήθειαε. 
Η Ελλάδα, επιπλέον, δέχεται να συ
ζητήσει τη ν  παροχή εμπράγματων ε
ξασφαλίσεων, εάν αυτό οδηγήσει σε 
βελτίωση τω ν  όρων δανεισμού. Πρό

κειται για μια απόφαση υψηλού ρίσκου, 
καθώε θα σημάνει την υποβάθμιση τηε 
Ελλάδαε τουλάχιστον στη  βαθμίδα 
τηε επιλεκτικήε χρεοκοπίαε για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Η Γερμανία και οι 
σύμμαχοί τηε -Ολλανδία, Αυστρία, Φιν
λανδία, Σλοβακία- συμφώνησαν από 
τη ν  πλευρά τουε να  άρουν τιε αντιρ- 
ρήσειε τουε ωε προε την αγορά ελλη
νικών ομολόγων από τη  δευτερογενή 
αγορά, από το  Ταμείο Χρηματοπι- 
στωτικήε Σταθερότηταε (EFSF).

Σύμφωνα με κύκλουε τηε Φραν- 
κφούρτηε, η ΕΚΤ θα επιμείνει σ τη  θέ
ση τηε και δεν θα δέχεται ωε ενέχυρα 
για τη ν  παροχή ρευστότηταε στιε 
τράπεζεε τα υποβαθμισμένα σε SD 
(Selective Default -  επιλεκτική χρεο
κοπία) ελληνικά ομόλογα. Ωστόσο, 
δεν αποκλείει το  ενδεχόμενο να τα α

ποδέχεται εάν έστω  κι έναε από τουε 
τρειε οίκουε διατηρήσει τη ν  αξιολό
γηση πάνω από SD ή το πιθανότερο να 
χρηματοδοτούνται οι τράπεζεε μέσω 
του Emergency Liquidity Αεείείαηεε 
(ELA) τηε ΤτΕ. Μια άλλη εναλλακτική 
είναι η παροχή εγγυήσεων από το EFSF 
για τα  ομόλογα που θα παίρνει ωε ε
νέχυρο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο, όπωε και 
η αγορά ομολόγων από τη δευτερογενή 
αγορά, προϋποθέτουν τη ν  αύξηση 
τω ν  διαθέσιμων πόρων του EFSF, κά
τι με το οποίο έχει συμφωνήσει επί τηε 
αρχήε η Γερμανία. Απομένει να προσ
διοριστούν ακόμη πολλά, για τη ν  α
κρίβεια τα  περισσότερα.

Από τη  στιγμή που η Ευρωζώνη α
ποδέχθηκε ότι υπάρχει θέμα βιωσι- 
μότηταε του ελληνικού χρέουε και οι 
οίκοι αξιολόγησηε θεωρούν ακόμη

και τιε ηπιότερεε μορφέε αναδιάρ- 
θρωσηε επιλεκτική χρεοκοπία, υπάρ
χουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι εί
ναι ευκαιρία για μία όσο το δυνατόν ρι
ζικότερη αντιμετώπιση του προβλή- 
ματοε. Υπό αυτήν τη ν έννοια, συζη- 
τείται η εθελοντική επιμήκυνση να α
φορά σε ομόλογα που λήγουν έωε το 
2020. Η αξία αυτών τω ν  ομολόγων α
νέρχεται σε 201 δισ. ευρώ. Επίσηε, τα 
νέα ομόλογα θα είναι μεγαλύτερηε 
διάρκειαε, έωε 30 χρόνια. Η ανταλλα
γή θα γίνει με κούρεμα 25% - 30%. Δη
λαδή, ο ιδιώτηε θα ανταλλάξει παλαιά 
ομόλογα ονομαστικήε αξίαε 100 με νέα 
αξίαε 70 - 85 ευρώ.

Επίσηε, το  μεσοσταθμικό επιτόκιο 
τω ν ομολόγων που λήγουν είναι 4,4%. 
Το επιτόκιο τω ν  νέω ν  ομολόγων θα 
διαμορφωθεί σε τέτοια  επίπεδα, ώστε

ο συνδυασμόε νέαε ονομαστικήε αξίαε, 
διάρκειαε και επιτοκίου να δίνει ωε α
ποτέλεσμα ότι η παρούσα καθαρή α
ξία παλαιών και νέω ν  ομολόγων θα εί
ναι ίδια. Με αυτόν το ν  τρόπο το  ύψοε 
του χρέουε μειώνεται. Οι τράπεζεε 
προτείνουν να υπάρχει κάποιο κίνη
τρο, όπωε η εγγύηση τω ν  νέω ν  ομο
λόγων από το ΕΡΞΡ. Ωστόσο, αυτό προ
σκρούει σ τη  Γερμανία, που προσπα
θεί να διατηρήσει σε όσο το  δυνατόν 
χαμηλότερα επίπεδα τα  κεφάλαια 
του μηχανισμού.

Χθεε ο πρόεδροε τω ν  Γερμανών βιο- 
μηχάνων κ. Καϊτέλ πρότεινε ανα- 
διάρθωση με «κούρεμα» του ελληνι
κού χρέουε και παροχή βοήθειαε στη  
χώρα μαε ανάλογη με αυτή που δό
θηκε σ τη  Γερμανία μετά το ν  Β' Πα
γκόσμιο Πόλεμο.

Μετά τις συναντήσεις της Ρώμης, ο πρόεδρος της Ε.Ε. κ. Βαν Ρομπέι ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη 21 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί σύνοδος των ηγετών της Ευρωζώνης, για 
να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους (η φωτογραφία από την προηγούμενη σύνοδο κορυφής).

Την ώρα που όλοι στην Ευρωζώνη προβληματίζονταν για την κρίση, η κ. Αγκελα 
Μέρκελ επέλεγε να περιοδεύσει σε τρεις... αφρικανικές χώρες.

Η νέα επικοινωνιακή τακτική αφορά την προσπάθεια για μεγαλύτερη πολιτική ο- 
μογενοηοίηση του λόγου τον οποίο εκπέμπει το υπουργικό συμβούλιο.

Τον ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΔΝΝΗ

Πώς φτάσαμε στο  σημείο η κρίση δη
μοσίου χρέουε, που ξεκίνησε το ν  Δε
κέμβριο του 2009 από τη  μικρή 
Ελλάδα, το ν  Ιούλιο του 2011 να  α
πειλεί πλέον ευθέωε τη ν Ιταλία, τη ν  
τρ ίτη  μεγαλύτερη οικονομία τηε Ευ
ρωζώνηε;

Μια απάντηση θα μπορούσε να δο
θεί αν κανείε «διάβαζε» προσεκτικά 
τα  γεγονότα  τηε εβδομάδαε που πέ
ρασε. Οταν, δηλαδή, η κρίση χρέουε 
«χ τύπησε» Ρώμη και Μ αδρίτη και 
τη ν  ίδια στιγμή η ηγέτιε τηε Ευρω
ζώνηε, η κ. Αγκελα Μέρκελ, επέλε- 
γε να  περιοδεύσει σε τρειε... αφρι- 
κανικέε χώρεε.

«Δ εν  πειράζει», θα πουν ορισμένοι 
κακεντρεχείε, διότι η κ. Μέρκελ, με- 
γαλωμένη στην Ανατολική Γερμανία, 
' Γει αποδείξει ότι δεν αντιλαμβάνε- 

λ  πώε λειτουργούν οι αγορέε. Οσο 
περίεργο και αν ακουστεί,\σε σημα- 
ντικέε φάσειε τηε κρίσηε τηε Ευρω
ζώνηε αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτεε 
πραγματικά δεν είχαν συναίσθηση 
του κινδύνου. Η κατηγορία έχει 
διατυπωθεί το ν  Μάιο του 2010 από 
κορυφαίο Ευρωπαίο πολιτικό σε ά
τυπη ενημέρωση.

Ομωε, η τελευταία φάση τηε κρί
σηε ξεκινάει το ν  περασμένο Απρίλιο, 
ό ταν ο Γερμανόε υπουργόε Οικονο
μικών κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είπε 
για πρώτη φορά δημοσίωε ότι και οι 
ιδιώτεε επενδυτέε θα πρέπει να  ε
πωμιστούν ένα μέροε τηε οικονομι- 
κήε διάσωσηε τηε Ελλάδαε. Από 
το ν  Απρίλιο μέχρι σήμερα, τα  επι
τόκια δανεισμού Ελλάδαε, Ιρλανδίαε 
και Πορτογαλίαε ακολουθούν στα
θερά ανοδική πορεία, σπάζονταε 

ένα ρεκόρ μετά το  άλλο.
Η κακοφωνία σ τη ν  Ευρωζώνη, 

σταθερό χαρακτηριστικό από τη ν αρ
χή τηε κρίσηε, έφτασε σε νέο κρε- 
σέντο, γεγονόε που ανάγκασε ακόμη 
και το  Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο να 
επικρίνει δημοσίωε τουε Ευρωπαίουε. 
Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ 
Γερμανίαε και Ευρωπάίκήε Κεντρικήε 
Τράπεζαε για τη ν  εμπλοκή τω ν  ιδιω
τώ ν  επενδυτών στο  δεύτερο πακέτο 
βοήθειαε προε την Ελλάδα επιδείνωσε 
κι άλλο τη ν κατάσταση.

Λίγο νωρίτερα, το ν  Μάρτιο, η Ευ
ρωζώνη ενίσχυσε, όχι όμωε όσο θα 
έπρεπε, το  Σύμφωνο Σταθερότηταε 
και Ανάπτυξηε και τουε δύο (προ
σωρινό και μόνιμο) μηχανισμούε 
βοήθειαε τηε Ευρωζώνηε, ενώ, κατ’ 
απαίτησιν τηε Γερμανίαε, υιοθέτησε

Σε σημαντικές φάσεις 
της κρίσης της Ευρωζώνης 
αρκετοί Ευρωπαίοι 
ηγέτες πραγματικά 
δεν είχαν συναίσθηση 
του κινδύνου.

το  νέο  Σύμφωνο για το  Ευρώ προ- 
κειμένου να ενισχύσει τη ν  ανταγω
νιστικότητα. Η όλη προσπάθεια βα
φτίστηκε από τουε Ευρωπαίουε «συ
νολική απάντηση σ τη ν  κρίση».

Από τιε αρχέε του χρόνου, η κρίση 
είχε κάπωε κοπάσει, καθώε όλοι πε- 
ρίμεναν να δουν την απάντηση τηε 
Ευρωζώνηε στην κρίση. Παρ’ όλο που 
είχε πολλά θετικά στοιχεία, πολύ γρή
γορα αποδείχθηκε ότι δεν άξιζε αυ
τό ν  το ν  χαρακτηρισμό.

Ισωε ο κρισιμότεροε σταθμόε τηε 
κρίσηε ή ταν στιε 18 Οκτωβρίου του 
2010 στην παραθεριστική πόλη Ντο- 
βίλ τηε Γαλλίαε. Στο περιθώριο τηε συ- 
νάντησηε με τον Ρώσο πρόεδρο κ. Με- 
ντβέντεφ , η κ. Μέρκελ έκανε έναν α
πογευματινό περίπατο στην παραλία 
με το ν  Γάλλο πρόεδρο κ. Νικολά 
Σαρκοζί. Οταν επέστρεψαν, ανακοί
νω σαν στουε έκπληκτουε δημοσιο-

γράφουε ότι είχαν συλλάβει ένα νέο 
σχέδιο. Ο μηχανισμόε βοήθειαε που 
θα ισχύσει από το 2013 θα χορηγεί οι
κονομική βοήθεια σε κράτη-μέλη 
που έχουν ανάγκη μόνον αφότου τα 
εξαναγκάσει να  αναδιαρθρώσουν τα 
χρέη τουε.

Εκεί ξεκινάει επισήμωε η προ
σπάθεια τηε Γερμανίαε, ορθή οικο
νομικά και πολιτικά, αλλά με σοβαρέε 
συνέπειεε, να αναγκάσει ιδιωτικέε 
τράπεζεε και επενδυτικά κεφάλαια να 
πληρώσουν πρακτικά για το ρίσκο που 
έχει κάθε επένδυση αντί να  περιμέ
νουν ότι θα διασωθούν από τουε Ευ
ρωπαίουε φορολογούμενουε.

Στο τέλοε Νοεμβρίου, η Γερμανία 
αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να 
δεχθεί ότι η αναδιάρθρωση χρέουε 
δεν θα είναι προληπτική, όπωε ήθε
λε, αλλά θα γίνεται σύμφωνα με τιε 
αρχέε του ΔΝΤ, όταν δηλαδή η ε
φαρμογή ενόε Μνημονίου δεν θα έ
χει επιτύχει να  καταστήσει βιώσιμο 
το  χρέοε. Βεβαίωε, η περιπέτεια αρ
χίζει τον  Δεκέμβριο του 2009, όταν η 
κ. Μέρκελ αντί να σταματήσει τη  χιο
νοστιβάδα, λέγονταε ότι η Ευρωζώ
νη θα καλύψει σε κάθε περίπτωση την 
Ελλάδα, καθυστέρησε πέντε μήνεε, 
εκθέτονταε σε κίνδυνο αρχικά την 
Ελλάδα και στη  συνέχεια όλουε τουε 
άλλουε.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Οταν το  μεσημέρι τηε προηγούμενηε 
Δευτέραε έφτασε στα  χέρια τω ν  τε 
χνοκρατών που εδρεύουν στιε Βρυ- 
ξέλλεε, καθώε και τω ν  ξένω ν δημο
σιογράφων, η γραμμένη στα  αγγλικά 
επιστολή του κ. Γ. Παπανδρέου προε 
το ν  κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, κυριάρ
χησε μια αίσθηση ότι επίκεινται εξε- 
λίξειε. Οτι ο κ. Παπανδρέου, αντι- 
λαμβανόμενοε τη ν αλλαγή στιε δια- 
θέσειε τω ν Βρυξελλών και, κυρίωε, του 
Βερολίνου, έθετε επιτακτικά τη ν α
νάγκη για πολιτική λύση στο  πρό
βλημα που τείνει να κατασπαράξει το 
ευρώ. Ωστόσο, πίσω από την ουσία του 
πράγματοε, κρύβεται και μια ολόκληρη 
στροφή σ τον  τρόπο με τον  οποίο εκ
φράζεται το Μέγαρο Μαξίμου. Τρία εί
ναι τα  βασικά στοιχεία τηε στροφήε 
στη  στρατηγική αυτή.

Το πρώτο συνδέεται άμεσα με τιε 
εξελίξειε στην Ευρώπη. Η επιλογή τηε 
δημοσιοποίησηε τηε επιστολήε προε 
το ν  κ. Γιουνκέρ, αλλά και η γνω στο 
ποίηση, σχεδόν καθημερινά, τηε ελ- 
ληνικήε θέσηε ωε προε την πορεία των 
διαπραγματεύσεων για τη  λεγάμενη 
«συνολική» λύση, συνήθωε δι’ ανα
κοινώσεων του κ. Η. Μόσιαλου. Η τα
κτική αυτή έχει διπλό στόχο: να  πιέ
σει τουε εταίρουε μαε, κυρίωε όμωε να 
απαντήσει σ την κριτική για ελλιπή 
διαπραγμάτευση.

Το δεύτερο στοιχείο αφορά την προ
σπάθεια για μεγαλύτερη πολιτική ο- 
μογενοποίηση του λόγου τον οποίο εκ
πέμπει το  υπουργικό συμβούλιο. Τον 
ρόλο αυτό έχει κυρίωε η κυβερνητι
κή επιτροπή, όπου χαράσσεται η κε
ντρική επικοινωνιακή στρατηγική. Ο 
κ. Παπανδρέου όμωε επιθυμεί τα  θέ
ματα αυτά να συζητούνται και στο  υ
πουργικό συμβούλιο (το οποίο τη ν ε
βδομάδα που πέρασε συνεδρίασε 
δύο φορέε).

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι σημαντικό 
ρόλο στην εικόνα ομοιογένειαε η οποία 
μεταδίδεται τιε τελευταίεε ημέρεε 
διαδραματίζει και η προφανήε στενή  
συνεργασία του κ. Παπανδρέου με τον 
κ. Ευ. Βενιζέλο που δεν επιτρέπει και 
τη ν εξωτερίκευση τηε πικρίαε που αι
σθάνονται όσοι θεωρούν εαυτόν «α
δικημένο» από τον ανασχηματισμό. Εί
ναι σαφέε πάντωε ότι υφίστανται υ- 
πόγειεε ακόμη αμφιβολίεε περί τηε α- 
ναγκαιότηταε για τη  δημόσια χρήση 
όρων, όπωε η «επιλεκτική χρεοκοπία». 
Κυβερνητικοί παράγοντεε ανέφεραν 
ενδεικτικά ότι η επιλεκτική χρεοκοπία 
συζητήθηκε εκτενώε στα  κυβερνητι
κά όργανα, στα  οποία δεν υφίστατο ο-

Τα βασικά στοιχεία 
της στροφής από το Μέγα
ρο Μαξίμου εκφράσθηκαν 
με την επιστολή του 
κ. Γ. Παπανδρέου προς 
τον κ. Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

μοφωνία για τη δημόσια χρήση του ό
ρου, τουλάχιστον προτού συνεδριά
σουν τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα 
που θα αποφασίσουν για το ζήτημα του 
ελληνικού χρέουε.

Το τρ ίτο  στοιχείο τηε αλλαγήε 
στρατηγικήε αφορά την ανάδειξη τηε 
παράλληληε, πέρα από τα  περί δημο- 
σιονομικήε προσαρμογήε, ατζένταε. 
Κορωνίδα τω ν εκτόε Μεσοπροθέσμου 
αλλαγών είναι βέβαια η μεταρρύθμι
ση στα  πανεπιστήμια, τη ν  οποία ε
πέβαλε ο κ. Παπανδρέου ωε επιβε
βλημένη κίνηση για την ανατροπή του 
κλίματοε, οι αλλαγέε του κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου στιε πολεοδομίεε και ε- 
κείνεε που πρέπει να ολοκληρώσει σύ
ντομα ο κ. Α. Λοβέρδοε στον χώρο τηε 
Υγείαε. Πηγέε του Μεγάρου Μαξίμου 
αναφέρουν μάλιστα ότι έχει να  δια- 
νύσει μεγάλη απόσταση ώε το ν  Σε
πτέμβριο, καθώε η Υγεία αποδει

κνύεται πολύ δυσκολότερο μέτωπο α
πό τον χώρο τηε Εργασίαε, στον οποίο 
θήτευσε νωρίτερα ο κ. Λοβέρδοε. 
Αγώνα δρόμου για να κατορθώσει να 
συγκεντρώσει όσο μεγαλύτερη μερί
δα του ΕΣΠΑ είναι δυνατόν κάνει και 
ο κ. Muc. Χρυσοχοΐδηε.

Η σημασία τη ν οποία αποδίδει 
στην παράλληλη αυτή ατζέντα ο κ. Πα
πανδρέου φαίνεται από την πίεση την 
οποία ασκεί σε κάθε επικοινωνία με 
τουε υπουργούε του. Τιε αμέσωε ε
πόμενεε ημέρεε αναμένεται μάλιστα 
να ζητήσει δι’ επιστολήε από τουε υ- 
πουργούε άμεσα αποτελέσματα " s  το 
τέλοε Αυγούστου. Κάθε ένε πό 
τουε υπουργούε θα πρέπει να βάλει έ
να συγκεκριμένο στόχο και μέχρι τό 
τε  να το ν  έχει επιτύχει.

Σημειώνεται, τέλοε, ότι εκκρεμούν 
ακόμη ορισμένα χωροταξικά ζητήμα
τα, όπωε η μετακόμιση του πρωθυ- 
πουργικού γραφείου στον  4ο και τον 
6ο όροφο του υπουργείου Διοικητικήε 
Μεταρρύθμισηε στη Β. Σοφίαε. Εχουν 
μετακομίσει κάποιοι υπάλληλοι, όχι ό
μωε και ο κ. Παπανδρέου. Γραφείο στη 
Βουλή (πιθανότατα του κ. Θ. Πάγκα
λου, ο οποίοε δεν το  χρησιμοποιεί) θα 
αποκτήσει και ο κ. Μόσιαλοε, ο οποί
οε περνάει περισσότερεε ώρεε εκεί απ’ 
ό, τι σε εκείνο που διαθέτει στο κτί
ριο τηε Γραμματείαε Ενημέρωσηε.


