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Τι κρύβουν οι «σκέψειβ» του Βερολίνου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματο8
ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΣ
ια λίγες ημέρες τηρούσε σιωπή. Μετά την
6η Μάίου η Ανγκελα Μ έρκελ απέφευ
γε τις δηλώσεις για την Ελλάδα. Το αποτέ
λεσμα των ελληνικών εκλογών και κυρίως
η αδυναμία συγκρότησης νέας κυβέρνησης
την είχαν αιφνιδιάσει. Ποντάροντας σας δι
αβεβαιώσεις ότι τα μνημονιακά κόμματα θα
εξασφαλίσουν αυτοδυναμία στις εκλογές, η
καγκελάριος δεν είχε προετοιμαστεί για αυ
τό το αναπάντεχο «μέγιστο δυνατό κακό».
Η πρώτη φορά που μίλησε διεξοδικά για
την Ελλάδα ήταν την περασμένη Τρίτη, κα
τά την επίσκεψη του Φρανσουά Ολάντ στο
Βερολίνο. Η πάγια θέση της, ότι η χώρα θα
παραμείνει στο ευρώ μόνο εφόσον τηρήσει
τις δεσμεύσεις της, εμπλουτισμένη τώρα με
τις προτάσεις του γάλλου προέδρου για ανάιτυξη, έδινε την εντύπωση μιας φρέσκιας
και ανανεωμένης πολιτικής που μπόρεσε
να προσαρμοστεί έγκαιρα στα νέα γαλλογερμανικά δεδομένα.
Εως ότου «έσκασε» η βόμβα της περασμέ
νης Παρασκευής. Η τηλεφωνική επικοινω
νία της με τον Κάρολο Παπούλια προκάλεσε σεισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα και τη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι «σκέψεις» που σύμφωνα με τον κυβερ
νητικό εκπρόσωπο, Στέφεν Ζάτμπερτ, δια
τύπωσε για τη διενέργεια δημοψηφίσματος
παράλληλα με τις εκλογές έδιναν την εντύ
πωση ότι προσβάλλουν κάθε ιερό και όσιο
στην Ελλάδα.
Γεγονός είναι βέβαια ότι η καγκελα
ρία του Βερολίνου έσπευσε να διαψεύσει αμέσως το επίμαχο σημείο της συ
ζήτησης: την (υποτιθέμενη) πρόταση της
κυρίας Μ έρκελ για διεξαγωγή δημοψ η
φίσματος - αφήνοντας ωστόσο ανοικτό
ερώτημα για το αν έγινε γενικότερη
αναφορά στο θέμα.
Αλλά και μια τέτοια αναφορά - και εδώ
αρχίζει το περίεργο της υπόθεσης - δεν
θα αποτελούσε κάτι το καινούργιο. Σύμ
φωνα με την εφ ημερίδα «Süddeutsche
Zeitung», το θέμα του δημοψηφίσματος
έχει ξαναγίνει επίκαιρο σε πολλές ευρω
παϊκές πρωτεύουσες, αλλά κυρίως στην
Αθήνα. Η σχετική συζήτηση φαίνεται να
είναι εντατική, γίνεται όμως, τουλάχιστον
όσο είναι γνωστό, μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας. Ωστόσο η απόφαση, σύμ
φωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται
ελληνικές κυβερνητικές πηγές, «δεν έχει
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ληφθεί ακόμη».
Στη συζήτηση έχουν εμπλακεί όμως και
οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης,
οι οποίοι παρακάλεσαν ήδη στις αρχές της
εβδομάδας τον έλληνα ομόλογό τους να θέ
σει προς εξέταση το θέμα του δημοψηφίσμα
τος στην Αθήνα. Απέναντι τους στέκονται,
σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, τα ελληνι
κά κόμματα, που αμφισβητούν σοβαρά την
αξία του εγχειρήματος.
Ανεξάρτητα πάντως από την απάντηση
στο συγκεκριμένο θέμα, γεγονός είναι ότι
κυρία Μέρκελ πήγαινε γυρεύοντας. Αυτό
αίνεται και από την προτροπή της προς τα
■τληνικά κόμματα - στην ίδια τηλεφωνική
,φή με τον κ. Παπούλια - να σχηματίσουν
„α ά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου «λειτουρ
γική κυβέρνηση». Το μήνυμα ήταν σαφές:
«Λειτουργική» ίσον «μνημονιακή» - μια άλ
λη ψυχρολουσία σαν εκείνη της 6ης Μαΐου
δεν θα ήθελε να υποστεί.
Η νέα αυτή «ρεάλ πολιτίκ», που εξασφα-

πορεί να έχουμε όσες ψευδαισθή
σεις θέλουμε, μπορούμε να πιστεύουμε όσες υποσχέσεις μάς δίνουν
διάφοροι φερέλπιδες, νεόκοποι
στατήρες, αλλά για να μην ξυπνήσουμε σπς 18
Ιουνίου με το χάος πάλι μπροστά μας, ας αρχί
σουμε να συνειδητοποιούμε ότι χωρίς κάποιο
μνημόνιο, έστω και ελαφρώς πιο λάιτ, το μέλ
λον μας θα είναι τουλάχιστον αβέβαιο. Είτε μας
αρέσει είτε όχι, θα απαλλαγούμε από την πολιτι
κή του μνημονίου, του σημερινού ή κάποιου άλ
λου, όταν θα μπορούμε να καλύπτουμε μόνοι μας
τις ανάγκες μας ή όταν θα μπορούμε να ξαναδανειστούμε από τις επάρατες αγορές για να καλύ
πτουμε τις τρύπες μας. Και αν θέλουμε να ελπί
ζουμε σπς όποιες αλλαγές ισορροπιών διαφαίνονται στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε μια κυβέρνη
ση που να μπορεί να διαπραγματευθεί. Με επιχει
ρήματα, που έχουμε, με σχέδιο, που δεν έχουμε,
με πειθώ για τη σοβαρότητά μας, που την έχουμε
καταβαραθρώσει. Και όταν λέμε να διαπραγματευθούμε, εννοούμε προφανώς ότι δεν μπορεί να
γίνει αυτό με εκβιασμούς ότι, ως άλλοι μάρτυρες,
είμαστε έτοιμοι να ανατιναχθούμε και να ανατι
νάξουμε μαζί όσους περισσότερους μπορούμε...
Το ότι μπορεί πράγματι μια αποχώρησή μας από
το ευρώ να προκαλέσει ένα ντόμινο και σε άλλες
χώρες δεν θα έπρεπε να αποτελεί καν επιχείρημα,
αφού εμείς - και κυρίως οι πιο αδύναμοι, οι πιο
φτωχοί - θα είμαστε οι πρώτοι που θα υποστούμε
την ισοπέδωση... Και για όσους αριστερούς λαϊ
κιστές σπεύδουν να προβάλλουν την ιστορία της
Αργενπνής, ας ρίξουν μια ματιά στην οικονομία
και στην κατάσταση των πολιτώντης... Εκτός και
αν αποτελεί θετική εξέλιξη ότι ακόμη και σήμερα
το νόμισμά της δεν έχει καταφέρει να φθάσει το
50% της αξίας που είχε το 2001 ή ότι για να γίνει
η παραμικρή εισαγωγή πρέπει να δώσει άδεια η
κυβέρνηση, αφού πρώτα διαπιστώσει αν μπορεί
να παραχθεί στη χώρα το υπό εισαγωγή προϊόν...
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ΤΟ ΘΕΜΑ της Ελλάδας, λόγω της άρρηκτης σχέσης του με το ευρώ,
έχει πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της Ανγκελα Μέρκελ, επισημαίνει
συνεργάτης της
λίζει την παραμονή της Ελλάδας στην ευρω
ζώνη υπό τις συνθήκες του μνημονίου, έχει
τουλάχιστον ένα μεγάλο καλό: διαψεύδει
τις φήμες για την ύπαρξη γερμανικού ή άλ
λου διεθνούς σχεδίου εκδίωξης της Ελλά
δας από την ευρωζώνη. «Δεν υπάρχει τέτοιο
σχέδιο» διαβεβαιώνει στενός σύμβουλος της
καγκελαρίου που θέλει να μείνει ανώνυμος.

«Ούτε υπήρξε ποτέ».
Η διαβεβαίωση αυτή είναι αληθοφανής
για δυο τουλάχιστον λόγους. Ο πρώτος εί
ναι πολύ πεζός: αν υπήρχε όντως τέτοιο σχέ
διο θα είχε ήδη διαρρεύσει στη δημοσιότη
τα σύμφωνα με την αρχή ότι ένα πράγμα
που είναι γνωστό σε περισσότερα από πέντε-έξι άτομα δεν μπορεί ποτέ να μείνει για
μήνες μυστικό.

Και ο δεύτερος προσωπικός: το ελληνι
κό πρόβλημα συνεχίζει να απασχολεί όσο
κανένα άλλο την κυρία Μ έρκελ.«Οποια πέ

τρα και να σηκώσεις στην καγκελαρία θα
βρεις από κάτω την Ελλάδα» έλεγε παλαιότερα ο κ. Ζάιμπερτ. Εξίσου άσβεστο πα
ραμένει το ενδιαφέρον της και σήμερα. «Η

καγκελάριος διαβάζει καθημερινά τις εκ
θέσεις της γερμανικής πρεσβείας στην
Αθήνα και τα σχόλια του ελληνικού Τύπου»
λέει συνεργάτης της. «Το θέμα, λόγω της
άρρηκτης σύνδεσής του με το ευρώ, έχει
πρώτη προτεραιότητα στην ατζέντα της».
Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η προσωπι
κή της «έξη» μεταδίδεται στο υπόλοιπο δι
πλωματικό προσωπικό και γίνεται έτσι κυ
ρίαρχο θέμα συζήτησης.

Απειλές και νουθεσίε

Ο ι φήμεβ και το συμφέρον
«Δεν σκεφτήκαμε ποτέ κάτι τέτοιο.
ιφορούμενες δηλώσεις για το ευρω
Αυτό δεν θα συνέφερε ούτε εμάς ού
παϊκό μέλλον της Ελλάδας, όπως
εκείνες που διατυπώνει κατά καιρούςτε την υπόλοιπη Ευρώπη» έλεγε πρό
σφατα στο «Βήμα».
ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ
Οι λόγοι που το Βερολίνο επέμενε ως
Σόιμπλε, κυκλοφορούσαν ανέκαθεν στη
πρόσφατα «ελληνικά» είναι βέβαια ξε
Γερμανία. Ομως και αυτές αποσκοπού
κάθαροι: τυχόν χρεοκοπία της χώρας θα
σαν σε πρώτη γραμμή στην περαιτέρω
έπληττε ολόκληρη την Ευρώπη και θα κό
αύξηση της πίεσης στην Αθήνα για να
στιζε, σύμφωνα με τον «Οιωτάίβη», «με
επιταχύνει τις «μεταρρυθμίσεις» - όχι
το καλημέρα» ένα τρισεκατομμύριο ευ
στην αποπομπή της. Ο ίδιος έσπευδε
ρώ. Ακόμη μεγαλύτερο θα ήταν το πο
εξάλλου να διευκρινίσει ότι δεν εκστο
λιτικό κόστος, αφού το ίδιο το γεγονός
μίζει «απειλές», αλλά απλώς «νουθεσί
θα έθετε υπό αίρεση την ύπαρξη συνο
ες». Οσο για σχέδια του υπουργείου του
λικά της ευρωζώνης.
για αποπομπή της Ελλάδας, ούτε ίχνος.
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πορεί να γκρινιάζουμε όσο θέλουμε για τη
1% συντηρητική, νεοφιλελεύθερη Ευρώπη και
τις εμμονές της στη λιτότητα. Ομως ας σκεφθούμε και λίγο ότι η κατάστασή μας είναι κυρίως δι
κό μας δημιούργημα. Φπάξαμε, πριμοδοτώντας
την κομματοκρατία, ένα κράτος-τέρας, για να
έχουν μια επίπλαστη ασφάλεια κάποιες εκατο
ντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Και αυτό ρου
φούσε το αίμα της οικονομίας. Γίναμε μάστορες
στη φοροδιαφυγή, στην αρπαχτή, και τώρα φω
νάζουμε για τα άδεια ταμεία. Καταστρέφουμε το
μόνο σχεδόν παραγωγικό κομμάτι μας, τον του
ρισμό, φοβίζοντας ή απογοητεύοντας τους του
ρίστες. Φωνάζουμε γιατί κλείνουν επιχειρήσεις,
αλλά θεωρούμε τους επιχειρηματίες συλλήβδην
εκμεταλλευτές ή κερδοσκόπους. Λες και ανοίγουν
τις επιχειρήσεις για να κάνουν χορηγίες στους
συνδικαλιστές. Και ένας σωρός ακόμη αμαρτίες
που για να τις απαριθμήσουμε χρειαζόμαστε σε
λίδες επί σελίδων.
Να τιμωρήσουμε λοιπόν το δικομματικό πο
λιτικό σύστημα, το οποίο φέρει πράγματι τεράσπα ευθύνη για αυτό το χάλι. Αλλά ας μην ξε
χνάμε ότι σε αυτό το φαγοπότι κανένας δεν ήταν
αμέτοχος. Και, πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να
έχουμε αυταπάτες ότι αυτοί που υπόσχονται επι
στροφή στο παλιό καλό παρελθόν, χαϊδεύοντας
τα αφτιά απελπισμένων με κατάρες κατά των μνη
μονίων, μπορούν να μας σώσουν, χωρίς να αλ
λάξουμε και εμείς και οι ίδιοι... Γιατί δυστυχώς
δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ καλής και κα
κής λύσης. Αλλά μεταξύ κακής και χειρότερης...

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

spolymilis@tovima.gr |||||
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Την περασμένη Δευτέρα ο οικονομολόγος (καθηγη
τής του Χάρβαρντ) Ρίτσαρντ Πάρκερ, πρώην σύμ
βουλος του κ. Γ. Παπανδρέου, δήλωσε στο δίκτυο
Sky News ότι το σενάριο της επιστροφής στη δραχ
μή «εξετάστηκε σοβαρά» από την Ελλάδα. Στη συνένιευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο
«Βήμα της Κυριακής», ο διδάσκων σιη Σχολή Πολι
τικών Επιστημών Κένεντι του αμερικανικού πανεπι
στημίου εξηγεί με λεπτομέρειες τα μοντέλα που δο
κιμάστηκαν το 2010 (πριν από το πρώτο μνημόνιο)
και αναλύει τις προοπτικές της Ελλάδας μετά τις
εκλογές της 17ης Ιουνίου.
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«“ Επίσημο”
κούρεμα σε
δύο χρόνια»
■Δ ύο χρόνια έπειτα από εκεί
νη τη μελέτη, πιστεύετε ακό
μα ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ;

ΙΙΙΙΙΙΙΡγγςα ρν τ Π α ρ κ ε ρ
Ο πρώ ην σύμβ ουλος
του Γ. Παπανδρέου αποκαλύπτει
τα σενάρια που εξετά στηκα ν
τ η ν άνοιξη το υ 2010 και μιλάει για
τις προοπτικές τη ς Ελλάδας

Η επιστροφ ή
a m δρ α χμ ή
θα ήταν καταστροφική
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΠΑΠΑΘΗ
κ Να αρχίσουμε από τη συνέντευξή
σας στο Sky News. Αναφέρατε ότι
η Ελλάδα εξέτασε σοβαρά το ενδε
χόμενο να εγκαταλείψει την ευρω
ζώνη. Πότε έγινε αυτό, ποια ήταν τα
επιχειρήματα υπέρ και κατά;
«Κατ’ αρχάς η συνέντευξη στο Sky
News έχει μονταρισιεί με στόχο τη
δραματοποίηση. Αν προσέξετε θα
δείτε ότι το βίντεο διακόπτεται όταν
λέω ότι “εξετάσαμε την επιλογή της
εξόδου από το ευρώ”. Αυτό που έκο
ψαν είναι η περιγραφή τού τι συνέβαινε. Δεν ήταν μια πολιτική απόφα
ση, ούτε εμπλεκόταν ο τότε πρωθυ
πουργός. Εκείνη την εποχή συνερ
γαζόμουν με ανώτερους αξιωματούχους του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης. Εγώ ήμουν αυτός που
είπε “κοιτάξτε, πρέπει τουλάχιστον
να φτιάξετε ένα μοντέλο που θα πε
ριγράφει την επιλογή της εξόδου.
Μπορεί να εξαναγκαστείτε σε έξο
δο, μπορεί να θέλετε να βγείτε οικειοθελώς, και δεν έχετε αίσθηση τι
σημαίνει αυτή η επιλογή”. Τους εί
πα ότι με αυτόν τον τρόπο δεν υπη
ρετούν σωστά ούτε την κυβέρνηση

ούτε τους έλληνες πολίτες. Ετσι κά
ναμε μια οικονομική άσκηση που
ανέλυε τις επιλογές, ποιους τομείς
της οικονομ·'
θα έπληττε περισ
σότερο μια συ. .¿ταγμένη ή ανεξέλε
γκτη χρεοκοπία. Δημιουργήσαμε σε
νάρια. Ηταν μια συνηθισμένη άσκη
ση επί χάρτοι πην οποία εμπλέκο
νται οι οικο%
λόγοι σε καταστά
σεις κρίσης».

ρους ανθρώπους που είχαν γνώσεις
χειρισμού μαθηματικών μοντέλων.
Εθεσα τις παραμέτρους για να “τρέ-.
ξουν” ορισμένα απλά μοντέλα. Ητι
άνοιξη του 2010, αλλά αυτή η δια-*'
δικασία δεν ανήλθε ποτέ στο επίπε
δο της πολιτικής επιλογής. Ο πρωθυ
πουργός και ο υπουργός Οικονομι
κών δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τι,
επιλογή της εξόδου από το ευρώ».

■ Θυμάστε πότε έγινε και με ποιους
συνεργαστήκατε; Ηταν ο κ. Παπα
κωνσταντίνου υπουργός Οικονο
μικών;

■ Ποια ήταν τα βασικά συμπερά
σματα του μοντέλου; Τα συζητή
σατε με τον κ. Παπανδρέου;

«Εγινε σε επίπεδο κατώτερο του
υπουργού Οικονομικών, με νεότε-

«Π(ΚΜπώθησε να
φανταστείς ότι βάζεις
βενζίνη στο αυτοκίνητό σου
και ότι είναι τρεις, πέντε ή
και δέκα φορές ακριβότερη
απ’ ό,τι ήταν χθες επειδή
το νόμισμά σου έχει
καταρρεύσει»

«Οχι, δεν είχα επίσημες διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση. Το μοντέλο
επιβεβαίωσε την άποψή μου ότι η
έξοδος από το ευρώ έχει στην πρά
ξη σοβαρές και επικίνδυνες επιπτώ
σεις. Αν υποθέσουμε ότι η Ελλά
δα επιστρέψει αύριο στη δραχμή,
η αγοραστική αξία της δραχμής θα
είναι το μισό, το ένα τρίτο, το ένα
τέταρτο, ακόμη και το ένα δέκατο
του ευρώ και η ισοτιμία ανταλλα
γής θα είναι πολύ αδύναμη λόγω
του οικονομικού χάους. Η Ελλάδα
δεν έχει εγχώρια πετρελαιοβιομηχανία, εισάγει πετρέλαιο. Αν σε περί
πτωση εξόδου η δραχμή έχει τη μισή αξία από τη σημερινή αξία του

ευρώ, η τιμή οποιουδήποτε προϊό
ντος παράγεται με βάση το πετρέ
λαιο θα διπλασιαστεί. Προσπάθη
σε να φανταστείς ότι βάζεις βενζί
νη στο αυτοκίνητό σου και ότι εί
ναι τρεις, πέντε ή και δέκα φορές
ακριβότερη απ’ ό,τι ήταν χθες επει
δή το νόμισμά σου έχει καταρρεύσει. Αναφέραμε επίσης ότι στην Ελ
λάδα δεν υπάρχει εγχώρια αυτοκι
νητοβιομηχανία. Επομένως η υπό
θεση ήταν ότι αμέσως η τιμή των εισαγόμενων οχημάτων από τη Γερ
μανία ή την Ιαπωνία θα διπλασια
ζόταν, θα τριπλασιαζόταν ή και θα
δεκαπλασιαζόταν για τον μέσο Ελ
ληνα. Ο ι Ελληνες θα έπρεπε να ξο
δέψουν το αντίστοιχο των 300.000
δολαρίων (σ.σ.: 235.000 ευρώ) για
μια Μειχεάεε ή των 200.000 δολα
ρίων (σ.σ.: 157.000 ευρώ) για ένα
Τογοίβ. Τρίτον, η Ελλάδα δεν είναι
αυτάρκης όσον αφορά την παραγω
γή τροφίμων και επομένως κάθε λα
χανικά, κάθε φρούτο, κάθε συσκευ
ασμένο τρόφιμο ή κομμάτι κρέατος
που θα ήταν εισαγωγής θα κόστιζε
διπλάσια, τριπλάσια ή τετραπλάσια.
Μια τέτοιου είδους επιβάρυνση για
τη μεσαία τάξη ή τα φτωχά στρώμα
τα θα ήταν ασυνείδητη».
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«Το παιχνίδι του δειλού»»

«Πιστεύω ό,τι πιστεύω για πολύ
καιρό. Είναι η άποψή μου και
δεν μιλώ εκ μέρους του κ. Πα
πανδρέου. Υποστηρίζω ότι η Ελ
λάδα πρέπει να παραμείνει στο
ευρώ και ότι πρέπει να συνεχί
σει να διαπραγματεύεται για τους
όρους της βοήθειας που δέχεται.
Είναι ανάγκη να υπάρξει αλλαγή
του προγράμματος το συντομότε
ρο δυνατόν με σημαντική αύξηση
των κονδυλίων για την ανάπτυξη
από την πλευρά της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Παράλληλα πλησιάζετε
στο πρωτογενές πλεόνασμα. Αυ
τό σημαίνει ότι το έλλειμμα του
προϋπολογισμού αφορά πλέον
αποκλεισπκά σχεδόν το παλαιό
χρέος και τους τόκους. Πιστεύω
ότι μπορεί να οικοδομηθεί έν ~
σοβαρό πολιτικό επιχείρημα το
οποίο θα αξιοποιηθεί από την
επόμενη ελληνική κυβέρνηση όχι
για την εγκατάλειψη του ευρώ,
αλλά για την εξασφάλιση μεγα
λύτερης στήριξης για την ανά
πτυξη και την περαιτέρω χαλά
ρωση των όρων της βοήθειας. Ο
κ. Παπανδρέου πέτυχε δύο πράγ
ματα. Πρώτον, παρ’ ότι το επίπε
δο του χρέους παραμένει υψηλό,
το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκε
ται στα χέρια επίσημων θεσμών
και όχι τραπεζών. Βλέπετε πλέ
ον ότι οι αγορές είναι νευρικές
με την Ελλάδα αλλά έχουν πάψει να είναι υστερικές. Η δεύτε
ρη σημαντική διευκόλυνση είναι
η επιμήκυνση της ωρίμασης του
χρέους από έναν μέσο όρο τριώγ^
ετών σε έναν μέσο όρο 20 εττ
Η προσωπική μου άποψη είναι
ότι σε δύο-τρία χρόνια, μόλις επισιρέψετε στην ανάπτυξη, όταν
θα έχει επανέλθει στην ανάπτυ
ξη και η υπόλοιπη Ευρώπη και
θα έχουν ηρεμήσει οι χρηματο
οικονομικές αγορές, τότε θα εί
ναι η κατάλληλη στιγμή για την
Ελλάδα να συζητήσει με τους ευρωπαίους εταίρους της και
το ΔΝΤ για περαιτέρω ελά
φρυνση του χρέους από τον
επίσημο τομέα».
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«Α ν εκβιάσετε, θα oas αφήσουν να φύγετε»
■ΛΛετά τις εκλογές της ιγης Ιουνίου πι
στεύετε ότι θα έχει νόημα για μια νέα ελ
ληνική κυβέρνηση να απειλήσει με έξοδο
από το ευρώ τη Γέρμανία και τη Γάλλία
υπολογίζοντας ότι και εκείνες φοβούνται
τις συνέπειες; Να προσπαθήσει δηλαδή να
πετύχει καλύτερους όρους παίζοντας μα
ζ ί τους ένα «chicken game» (σ.σ.: «Τ ο παι
χνίδι του δειλού», διπλωματικός όρος που
περιγράφει μια αντιπαράθεση στην οποία
ο ένας από τους δύο θα υποχρεωθεί από
φόβο να υπαναχωρήσει);
«Εχω ξοδέψει πολύ χρόνο συνομιλώντας

με τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τα κλιμά
κια της τρόικας. Το πρόβλημα είναι ότι η
αξιοπιστία της Ελλάδας επλήγη το 2011 λό
γω της μη ολοκλήρωσης των μεταρρυθμί
σεων που είχε υποσχεθεί. Για να έχει ισχυ
ρή διαπραγματευτική θέση μια νέα κυβέρ
νηση και να διεκδικήσει περισσότερη βο
ήθεια πρέπει να δείξει ότι κάποιες μεταρ
ρυθμίσεις υλοποιούνται. Γνωρίζετε ότι τον
Ιανουάριο του 2010 σχεδόν όλα τα αρχεία
του ΙΚΑ ήταν χειρόγραφα, ότι δεν είχαν μη
χανογραφηθεί; Το ΙΚΑ απασχολούσε τότε
περισσότερους ανθρώπους για την τήρη-

ση των αρχείων του απ’ ό,τι ο ασφαλιστι
κός οργανισμός των ΗΠΑ, μιας χώρας 30
φορές μεγαλύτερης από την Ελλάδα. Αυτό
είναι τρέλα. Οταν ζήτησα το 2010 από το
υπουργείο Οικονομικών μια εκτύπωση για
την εκτέλεση του περυσινού προϋπολογισμού
και τη μηχανογραφημένη εκτίμηση για τον
εφετινό, μου είπαν ότι δεν υπήρχε κάτι τέ
τοιο. Γιατί ιστορικά δεν υπήρχε στην Ελλά
δα το 2010 σύστημα συλλογής και αρχειο
θέτησης βασικών πληροφοριών του Δημο
σίου με οργανωμένο και μηχανογραφημέ
νο τρόπο. Τώρα πλησιάζουν στην υλοποίη-

σή τους πολλά από αυτά, αλλά ως τον Νο
έμβριο που ήμουν στην Ελλάδα δεν είχαν
ολοκληρωθεί. Αν μετά τις επόμενες εκλογές
ο κ. Τσίπρας, ή οποιοσδήποτε άλλος είναι
ο νέος πρωθυπουργός, μπορεί να πείσει ότ
η Ελλάδα θα εκπληρώνει τις υποχρεώσει
της όταν θα ζητεί στήριξη για την ανάπτυ
ξη, πιστεύω ότι θα βρει θετική ανταπόκρι
ση στην Ευρώπη. Αν παίξετε “chicken” απει
λώντας ότι θα φύγετε από το ευρώ, χωρίς
αξιόπιστη δέσμευση και στοιχεία ότι αλλά
ζετε την ελληνική διοίκηση, θα σας αφή
σουν να φύγετε».

