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Τι κομίζει η Αγκελα Μέρκελ στην Αθήνα
Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η εκταμίενση της επόμενης δόσης και η επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Διαβατήριο για τη  σταθεροποίηση της 
θέσης της Ελλάδας σ τη ν  Ευρωζώνη 
κομίζει σ τη ν  Αθήνα η Γερμανίδα κα
γκελάριος κ. Αγκελα Μέρκελ, ενώ  κα
τά  τις συνομιλίες που θα έχει με το ν  
πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά ανα
μένεται να τεθούν οι βάσεις για τη  συ
νολικότερη διευθέτηση του «ελληνι
κού» ζητήματος.

Η έλευση της κ. Μέρκελ σ τη ν Αθή
να, όπως αναφέρεται χαρακτηριστι
κά, επί της ουσίας «αποτελεί τη ν  αρ
χή του τέλους του παιχνιδιού», καθώς 
σ το  επίκεντρο θα βρεθούν ο τρόπος 
και ο χρόνος εκ τα μ ίευ α ν  της επό
μενης δόσης, αλλά και η επιμήκυνση 
της δημοσιονομικής προσαρμογής, πα- 
ρότι τελικέβ αποφάσεις δεν πρέπει να 
αναμένονται ούτε κατά τη ν  επερχό- 
μενη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις 18

και 19 του μήνα. Είναι σημαντικό ό
μως ότι γίνετα ι πριν από τη  σύνταξη  
της έκθεσης της τρόικας.

Η επίσκεψη «έκλεισε» τη ν  προπε
ρασμένη Παρασκευή μετά από σχε
τική πρόταση του πρωθυπουργού 
που έγινε αποδεκτή από τη ν  κ. Μέρ
κελ. «Η  πρόσκληση ή ταν μια υπέρ- 
βαση-τρέλα», όπως εκμυστηρεύθηκε 
ο κ. Σαμαράς σε στενούς συνομιλητές 
του, αλλά το  τελικό ισοζύγιο αποδει- 
κνύεται εξαιρετικά θετικό, καθώς η 
πραγματοποίησή της έχει εντονό τα 
το  πολιτικό συμβολισμό, τόσο  εντός, 
όσο και εκτός Ελλάδος.

Στο εξωτερικό, αποστέλλεται σαφές 
μήνυμα ότι η απόφαση του Βερολίνου 
να  κρατήσει τη ν  Ελλάδα σ το ν  σ τενό  
πυρήνα της Ε υ ρ ω ζώ νη  είναι οριστι
κή και αμετάκλητη. Μάλιστα, επί 
της ουσίας «αποδυναμώνονται» και τα 
σενάρια περί σύγκρουσης μεταξύ Βε

ρολίνου και ΔΝΤ με επίκεντρο τη ν 
Αθήνα, αφού η κ. Μέρκελ εκτιμάται 
πως δεν θα έμπαινε στο αεροπλάνο για 
τη ν  Ελλάδα εάν το  μέλλον της χώρας 
ή ταν «σ το ν  αέρα».

Επίσης, πολλαπλά είναι τα  οφέλη 
σ το  εσωτερικό: Η κυβέρνηση λαμ- 
βάνονταε τη  στήριξη  του Βερ /ου 
διευκολύνεται σ τη ν  προσπάθεια υ
π ερψ ήφ ισή  τω ν  επώδυνων μέτρων, 
καθώς τα  ανταλλάγματα από μια τέ 
τοια εξέλιξη γίνοντα ι περισσότερο ο
ρατά. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα α
ποφασιστικότητας, καθώς προεξο- 
φλείται πως μεθαύριο θα υπάρξουν έ
ντονες κινητοποιήσεις, γεγονός που 
βεβαίως γνωρίζει και η Γερμανίδα κα
γκελάριος, η οποία αποφάσισε να  λά
βει το  «δικό της ρίσκο» πραγματο
ποιώντας τη ν  επίσκεψη.

Σε κάθε περίπτωση, δε, η Γερμανί
δα καγκελάριος αναμένεται να  θέσει

τη  δική της «α τζέ ν τα » με πρώτη τη ν 
ανάγκη π ρ οώ θ η σή  τω ν  μεταρρυθ
μ ίσεων που χρονίζουν ή μέτρων που 
έχουν ψηφιστεί αλλά δεν έχουν υλο
ποιηθεί.

Τι μπορεί να  περιμένει, επί της ου
σία? η Αθήνα από τη  μεθαυριανή ε- 
πίτ ]ιη; Συνομιλητές του κ. Σαμαρά 
τηρούν, ευλόγως, χαμηλούς τους τό 
νουβ. Ομως αναφέρουν πως ο πρω
θυπουργός θα επισημάνει με έμφαση 
ότι τα  ταμειακά διαθέσιμα της χώρας 
σταδιακά εξαντλούνται, ζη τώντας να 
ανοίξει ο δρόμος για τη ν  εκταμίευση 
της επόμενης δόσης - μαμούθ τω ν 31,5 
δισ. ευρώ. «Η  Μέρκελ γνωρίζει πως 
τα  χρήματα φθάνουν μέχρι το ν  Νο
έμβριο» φέρεται να  τον ίζει ο κ. Σα
μαράς, αν και εκτιμάται πως η τελική 
απόφαση δεν πρόκειται να ληφθεί πα
ρά μόνον σε ένα έκτακτο ΕυΐΌ^ροιιρ 
προς τα  τέλη του μήνα, ενώ  δεν μπο

ρεί να αποκλειστεί το  ενδεχόμενο α
κόμη και τό τε  να  βρεθεί μια «ενδ ιά 
μεση λύση», ώ σ τε  να  καλυφθεί μόνο 
το  ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου 
που λήγει σ τις αρχές Νοεμβρίου.

Επίσης, οι μέχρι τώρα σ υ ζη τή σ ε ι 
για τη ν  επιμήκυνση του χρόνου δη
μοσιονομικής προσαρμογής βρίσκο
νται στον αέρα. Ομως, θα είναι κρίσιμο 
ο κ. Σαμαράς να  εξηγήσει σ το  Βερο
λίνο τη ν  ανάγκη να δοθεί «ανάσα» 
σ τη ν ελληνική οικονομία, ειδικά όταν 
το  πακέτο τω ν  13,8 δισ. θα είναι τε 
λικά εμπροσθοβαρές.

Πάντως, θα πρέπει να  επισημανθεί 
πως υπάρχει το  ενδεχόμενο οι εξελί
ξ ε ι  για το  «ελληνικό ζήτημα» να  τρέ- 
ξουν με μεγαλύτερη ταχύτητα, με α
φετηρία και τη  μεθαυριανή συνά
ντηση  τω ν  κ. Σαμαρά - Μέρκελ. Στην 
ιδεατή για τη ν  Αθήνα περίπτωση, οι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας

και τρόικας για τα  μέτρα του 2013 θα 
μπορούσαν να  ολοκληρωθούν μέχρι 
το  αυριανό Ειιιτ^Γουρ, ώ στε  να  δοθεί 
στις δύο πλευρές «σήμα» από τους υ
πουργούς Οικονομικών της Ευρωζώ
νης να εργαστούν για το υπόλοιπο πα
κέτο με λογική επιμήκυνσή. Εάν αυ
τό  συμβεί και τα  μέτρα έχουν ψηφι
στεί μέχρι τη  σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. 
θεωρούνται ρεαλιστικός στόχος η ε
κταμίευση του συνόλου της δόσης τω ν 
31,5 δισ., όσο και η συμφωνία για την 
επιμήκυνση.

Αντιθέτου, συγκλίνουσες πληρο
φορίες αναφέρουν πως το  θέμα της 
βιωσιμότητας του χρέους έχει συμ- 
φωνηθεί να εξετασ τεί σε μεταγενέ
στερο χρόνο. Πάντως, είναι σημα
ντικό, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, 
η Ελλάδα αντιμετωπ ίζετα ι πλέον αυ- 
τοτελώς, και όχι ως «πακέτο» με τη ν 
Ισπανία και τη ν  Κύπρο.

Κρίσιμο Eurogroup 
στο Λουξεμβούργο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Το «πράσινο φως» για την επιμήκυνση, 
έστω  και ατύπως, παραμένει ένας δύ
σκολος στόχος για την Ελλάδα, ενόψει 
του αυριανού Ε ιιπ^οιιρ . Οπως επίσης 
και αυτός της εκταμίευσης της δόσης. 
Πολλά πάντως θα εξαρτηθούν και από 
την επίσκεψη την Τρίτη της Γερμανί
δας καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ στην 
Αθήνα, η οποία έρχεται πριν από τη  σύ
νταξη  της έκθεσης της τρόικας, γεγο
νός που θεωρείται σημαντικό.

Ωστόσο στο EuΓogroup, η ελληνική 
πλευρά προσέρχεται με ένα εν πολλοίς 
συμφωνημένο πακέτο μέτρων για το 
2013 (9 δισ. ευρώ περίπου) αλλά και για 
το 2014 (τα υπόλοιπα 4,5 δισ.). Επίσης, 
υπάρχει προσέγγιση για τις διαρθρω
τικές αλλαγές (ο.ο. στις οποίες θα κά-

Αν δεν δοθεί, έστω 
και ατύπως, «πράσινο 
φως» για την επιμήκυνση, 
όσα έχουν συμφωνηθεί 
με την τρόικα θα βρεθούν 
στον αέρα.

νει ιδιαίτερη αναφορά και η κ. Μέρκελ) 
που θα τεθούν ως προαπαιτούμενα για 
τη ν  εκταμίευση της δόσης αλλά και για 
τη  ρήτρα «απόκλισης και αντικατά
στασης». Ετσι, δεν αποκλείεται έως τα 
τέλη  της εβδομάδας να έχει επέλθει 
συμφωνία για τα  μέτρα (δημοσιονομι
κά και διαρθρωτικά).

Με αυτά ως διαβατήριο, ο υπουργός 
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας τα
ξιδεύει σήμερα το βράδυ για το Λου
ξεμβούργο, όπου αύριο το  απόγευμα, 
παρουσία τω ν  εκπροσώπων τω ν  δα
νε ισ τώ ν , θα πραγματοποιηθεί το 
Ειπτ^Γουρ. Στη βάση τω ν όσων έχουν 
μέχρι στιγμής συμφωνηθεί, ο κ. Στουρ
νάρας περιμένει ότι η τρόικα θα κάνει 
μια θετική αξιολόγηση και θα εξα
σφαλίσει την αναγνώριση τω ν  ομολό
γων του για την ουσιαστική πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί. Ωστόσο, το  θέμα της 
επιμήκυνσης αναμένεται να τεθεί από 
τη ν  τρόικα. Η τρόικα δουλεύει με την 
υπόθεση ότι το  νέο Μνημόνιο θα έχει 
ως στόχο τη ν  επίτευξη πρωτογενούς 
πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ το  2016 
αντί του 2014, χωρίς όμως να έχει τη 
ρητή εξουσιοδότηση του Ειητ^Γοιιρ.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει 
σ τη  λήψη μέτρων 13,5 δισ. ευρώ για τη 
διετία (εκ τω ν  οποίων περίπου 9 δισ. 
το  2013 και 4,5 δισ. το 2014). Ομως, με 
αυτά δεν επιτυγχάνεται ο στόχος του 
υφιστάμενου Μνημονίου για πρωτο
γενές πλεόνασμα 4,5% το  2014. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, με αυτά τα  μέ

τρα, η τρόικα εκτιμά ότι το πρωτογε
νές έλλειμμα θα μηδενιστεί το 2013 και 
θα «γυρίσει» σε πλεόνασμα 1,5% του 
ΑΕΠ το  2014. Για τα  επόμενα χρόνια 
τίθεται ως στόχος για πρωτογενές έλ
λειμμα 3% του ΑΕΠ το  2015 και 4,5% 
του ΑΕΠ το  2016.

Εάν το Ειιτο^ουρ δεν εγκρίνει -έστω 
και ατύπως- αυτή τη ν αλλαγή στόχων, 
ώστε να αρχίσει να χτίζεται το νέο Με
σοπρόθεσμο και το  νέο Μνημόνιο, ό
λα όσα έχουν μέχρι στιγμής συμφω
νηθεί με την τρόικα είναι στον αέρα και 
τα πράγματα περιπλέκονται.

1. Η τρόικα θα είναι υποχρεωμένη να 
απαιτήσει για τη διετία 2013 - 2014 πρό
σθετα μέτρα, τα οποία με το  σενάριο 
της επιμήκυνσης επρόκειτο να ληφθούν 
το 2015 και το 2016.

2. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο θα δημι
ουργήσει τεράστιες πολιτικές επιπλο
κές και κλιμάκωση τω ν  κοινωνικών α
ντιδράσεων.

3. Αγνωστο είναι τι θα κάνει σε μια 
τέτοια περίπτωση το  ΔΝΤ, το οποίο θε
ωρεί ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει, δη
λαδή οι στόχοι του δεν είναι δυνατόν 
να επιτευχθούν και ζητεί πιο δραστι
κές παρεμβάσεις, όπως νέα ελάφρυν
ση του χρέους.

4. Σε κάθε περίπτωση θα προκαλέσει 
μεγάλη καθυστέρηση, αφού θα σημα
τοδοτήσει ένα νέο γύρο διαπραγμα
τεύσεων, με αποτέλεσμα να αργήσει η 
εκταμίευση της δόσης.

Εάν η τρόικα πάρει την εξουσιοδό
τηση  να εργαστεί σε ένα σενάριο επι
μήκυνσης, οι διαπραγματεύσεις μπο
ρούν να ολοκληρωθούν ταχύτερα και 
να ψηφιστούν ίσως τα μέτρα πριν από 
τη  σύνοδο κορυφής. Μάλιστα, πηγές 
της τρόικας θεωρούν πως είναι ρεαλι
στική εκτίμηση να κλείσει στα τέλη της 
εβδομάδας το  πακέτο τω ν  δημοσιονο
μικών και διαρθρωτικών μέτρων.

Αυτό που ■ προσδοκά η ελληνική 
πλευρά από τη  σύνοδο, η οποία εάν ό
λα πάνε καλά θα έχει στη  διάθεσή της 
ένα προσχέδιο της έκθεσης της τρόι
κας είναι μια δήλωση αναγνώρισης τω ν 
προσπαθειών που καταβάλλει η Ελλά
δα και η οποία θα στέλνει ένα μήνυ
μα έγκρισης της επιμήκυνσης και της 
δόσης.

Ωστόσο, το  υπουργείο Οικονομι
κών εκτιμά ότι αυτό θα γίνει αργότε
ρα, π ιθανότατα  σε ένα έκτακτο 
Ειιπ^Γουρ, που θα συγκληθεί προς το 
τέλος του μήνα, όταν θα έχει ολοκλη
ρωθεί η έκθεση της τρόικας, ώστε να 
εκταμιευθεί η δόση έως τις 20 Νοεμ
βρίου. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο; Τα ε
μπόδια είναι αρκετά. Πώς μπορούν να 
ξεπεραστούν; Αγνωστο προς το παρόν. 
Ωστόσο, η Ευρωζώνη έχει αποδείξει ό
τι όταν έχει την πολιτική βούληση, μπο
ρεί να βρει τα  αναγκαία τρικ για να  υ- 
περβεί κάποιο εμπόδιο.

8 Οκτωβρίου
Δευτέρα
Συνεδρίαση 
ΕιΐΓθ§Γουρ 
στοΛουξεμβ φγο 
το απόγευμα.
0 κ.Στουρνάρας 
θα έχει διαρκείς 
συσκέψεις 
με τους επικεψαλής 
της τρόικας 
έως την έναρξη 
του Συμβουλίου.

18-19
Οκτωβρίου
Σύνοδος 
κορυφής. 
Μέχρι τότε 
η τρόικα 
θα είναι 
στην Αθήνα.
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9 Οκτωβρίου 
Τρίτη 
Επίσκεψη 
της καγκελαρίου 
της Γερμανίας 
Αγκελας 
Μέρκελ 
στην Αθήνα.

Τελευταίο δεκαήμερο 
Οκτωβρίου
Πιθανή έκτακτη συνεδρίαση
του Ειιπ^Γοιιρ, αναλόγως
με την πορεία των
διαπραγματεύσεων
με την τρόικα
και τις αποφάσεις
της συνόδου κορυφής.

Σήμερα 
Αναχώρηση 
του υπουργού 
Οικονομικών 
Γ.Στουρνάρα 
και των 
επικεφαλής 
της τρόικας 
για το
Λουξεμβούργο

Οι πέντε 
κρίσιμοι 
σταθμοί 

του Οκτωβρίου
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ρήτρα απόκλισης 
και αντικατάστασης
Η ρήτρα απόκλισης και αντι
κατάστασης είναι άλλο ένα 
θέμα το οποίο τελεί ακόμη υ
πό διαπραγμάτευση μεταξύ 
της τρόικας και του υπουρ
γείου Οικονομικών. Συμφω
νία επί της αρχής για να πε- 
ριληφθεί στο νέο Μνημόνιο 
υπάρχει. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, η τρόικα θέλει μά
λιστα να περιληφθεί και στον 
νόμο με τον οποίο θα θεσμο
θετούνται τα νέα μέτρα.
Η ελληνική πρόταση επί της 
οποίας γίνεται η διαπραγμά
τευση προβλέπει τα εξής:
1. Εάν η απόκλιση από τον 
στόχο για 0% του ΑΕΠ το 
2013 δεν ξεπερνάει τη μισή 
ποσοστιαία μονάδα, τότε δεν 
αλλάζει τίποτα στον σχεδία
σμά για το 2014.
2. Εάν αντί για μηδενικό 
πρωτογενές έλλειμμα έχου
με έλλειμμα μεγαλύτερο του 
0,5% του ΑΕΠ, τότε η ελληνι
κή πλευρά πρέπει να λάβει 
το 2014 αντίστοιχα μέτρα.
3. Εάν το αποτέλεσμα του
2013 είναι καλύτερο από τον 
στόχο, τότε θα αφαιρεθεί 
αντίστοιχο ποσό μέτρων 
από τον προϋπολογισμό 
του 2014.
4. Η ελληνική πλευρά δεν
λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ε
άν διαπιστωθεί αργότερα ότι 
τα 4,5 δισ. ευρώ μέτρων για 
το 2014 δεν επαρκούν λόγω 
εξωγενών παραγόντων.
Η τρόικα θέλει να αναφέρο- 
νται ρητά τα μέτρα που θα 
ληφθούν σε περίπτωση που 
το έλλειμμα είναι μεγαλύτε
ρο το 2013.
Να αναφέρεται δηλαδή ότι 
θα είναι μέτρα περικοπής της 
μισθολογικής δαπάνης ή των 
κοινωνικών μεταβιβάσεων, 
των συντάξεων κ,λπ. Η ελλη
νική πλευρά επιδιώκει να έ 
χει ένα περιθώριο ευελιξίας 
ως προς αυτό.
Επίσης, η τρόικα δεν θέλει 
να δεσμευθεί ότι εάν διαπι
στωθεί πως τα μέτρα που έ 
χουν συμφωνηθεί για το
2014 δεν επαρκούν, δεν θα 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα α
πό την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο 
σημαίνει ότι το κενό θα πρέ
πει να το καλύψουν οι δανει
στές. Είναι προφανές ότι πα
ρά την επί της αρχής συμφω
νία των δύο πλευρών, το κεί
μενο της διπλής ρήτρας (α
ντικατάστασης και απόκλισης 
από τους στόχους) θα γίνει 
αντικείμενο διαπραγμάτευ
σης λέξη προς λέξη πριν 
συμφωνηθεί οριστικό.

Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, ι προειδοποιούν από το ΔΝΤ
Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

«Δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί αυ
τή  η προσπάθεια» διαμηνύει το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, αρμόδιοι αξιω- 
ματούχοι του οποίου εκτιμούν ότι στις 
διαπραγματεύσεις με το οικονομικό ε
πιτελείο σημειώνεται «καλή πρόοδος» 
και εμφανίζονται συγκρατημένα αι
σιόδοξοι ότι παρά τις παλινδρομήσεις 
είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας ε
ντός της ερχόμενης εβδομάδας. Υπο
γραμμίζουν ότι δεν υπάρχει η πολυτέ
λεια του χρόνου και η δυνατότητα α
ναθεωρήσεων, επαναλαμβάνουν ότι 
δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του Τα
μείου από την εν εξελίξει διαδικασία δη
μοσιονομικής προσαρμογής της Ελλά
δας, ενώ επιμένουν στην ταχεία υλο
ποίηση τω ν διαρθρωτικών μεταρρυθ
μίσεων.

Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση 
που παρατηρείται για την επίτευξη συμ
φωνίας την αποδίδουν εν μέρει στην ε
πιλογή της ελληνικής πλευράς να α
ντικαταστήσει κάποια δημοσιονομι
κά μέτρα που βρίσκονταν υπό συζήτηση 
με νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις α
πό τις οποίες η κυβέρνηση διαβεβαιώ- 
νει ότι θα εξασφαλίσει περισσότερα έ
σοδα. Οι συγκεκριμένες προτάσεις πε- 
ριγράφονται ως πολύ ευπρόσδεκτες, αλ
λά στον όλο σχεδίασμά διαπιστώνονται 
σύγχυση και κάποια κενά, με αποτέ
λεσμα να προκαλούνται τεχνικές κα
θυστερήσεις. Την ίδια ώρα, οι αξιωμα- 
τούχοι που ασχολούνται με την Ελλά
δα τα τελευταία δυόμισι χρόνια παρα
μένουν δύσπιστοι έναντι υποσχέσεων 
περί πάταξης της φοροδιαφυγής και αύ
ξησης τω ν φορολογικών εσόδων, ση
μειώνοντας ότι ανάλογες υποσχέσεις εί-

Αποφασισμένος να προχω
ρήσει, χωρίς όμως εκπτώ
σεις, εμφανίζεται ο επικε
φαλής της αποστολής 
του Ταμείου, Π. Τόμσεν.

χαν δοθεί και κατά το  παρελθόν, αλλά 
δεν υλοποιήθηκαν. «Πρέπει να κατα
λήξουμε σε αξιόπιστες και υλοποιήσι- 
μες δράσεις» τονίζουν χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της αποστολής του 
ΔΝΤ, Πόουλ Τόμσεν, εμφανίζεται α
ποφασισμένος να κλείσει τη  συμφωνία 
χωρίς όμως εκπτώσεις. Στην προσέγ
γισή του έχει τη ν  κάλυψη της Κριστίν 
Λαγκάρντ, η οποία σχολιάζοντας την 
ένταση που δημίου ργήθηκε πριν από

δύο εβδομάδες σε μια από τις συνα
ντήσεις της τρόικας με τον  Γιάννη 
Στουρνάρα, τόνισε: «Δ εν  ήμουν στην 
αίθουσα, αλλά μπορώ να σας διαβε
βαιώσω ότι τα  στελέχη μας, συμπερι
λαμβανομένου και του επικεφαλής 
της αποστολής, κάνουν ό,τι μπορούν 
για να βοηθήσουν να επανέλθει η Ελλά
δα σε τροχιά». Η επικεφαλής του Τα
μείου υπογράμμισε ότι πέραν του δη
μοσιονομικού κενού που πρέπει να κα
λυφθεί από περικοπές και πρόσθετα έ
σοδα, απαιτούνται διαρθρωτικές με
ταρρυθμίσεις.

Καθώς η διασφάλιση της βιωσιμό
τητας του χρέους αποτελεί καταστατι
κή υποχρέωση του Ταμείου, η κ. Λα- 
γκάρντ τάσσεται υπέρ της επιμήκυνσης 
του προγράμματος προσαρμογής κατά 
δύο χρόνια, αλλά και του περαιτέρω 
«κουρέματος» του χρέους της Ελλάδας

προς τον επίσημό τομέα (OSI) -την ΕΚΤ 
και τις κεντρικές τράπεζες τω ν ευρω
παϊκών χωρών- κάτι που, μέχρι στιγμής 
τουλάχιστον, συναντά τη σθεναρή α
ντίθεση τω ν Ευρωπαίων εταίρων.

Το ΔΝΤ επιμένει σε ταχεία συνολι
κή διευθέτηση, καθώς μεταξύ αρμό
διων αξιωματούχων είναι διάχυτη η πε
ποίθηση ότι εάν σήμερα οι Γερμανοί 
εμφανίζονται διατακτικοί έναντι της 
παροχής επιπλέον χρηματοδότησης με 
τον ένα ή τον  άλλο τρόπο, όσο θα πλη
σιάζουμε προς τις γερμανικές εκλογές 
που τοποθετούνται το ν  ερχόμενο Σε
πτέμβριο, η στάση τους θα καθίσταται 
πιο άκαμπτη και σκληρή. Σε ό,τι αφο
ρά ειδικότερα το  νέο «κούρεμα» σ τον  
επίσημο τομέα (OSI), απαντούν στις α
ντιδράσεις επισημαίνοντας ότι και 
σ τη ν περίπτωση τω ν  ιδ ιω τών π ιστω 
τώ ν  (PSI) το  Ταμείο πίεζε από τη ν αρ-

χή για αναδιάρθρωση και παρά τις α
νησυχίες τω ν  Ευρωπαίων, όταν τελι
κά πραγματοποιήθηκε δεν υπήρξε 
πρόβλημα.

Μπροστά στη  διαφαινόμενη αδυ
ναμία επίτευξης συμφωνίας πριν από 
το  αυριανό EuΓogΓoup, στο ΔΝΤ στρέ
φουν την προσοχή τους στη  συνέχιση 
τω ν  διαπραγματεύσεων τις επόμενες 
ημέρες, αλλά και σ τη ν ετήσια σύνοδο 
του Ταμείου στο  Τόκιο, από τις 9 έως 
τις 13 του μηνός, όπου θα συζητηθεί 
και η κρίση στην Ευρωζώνη. Η Κριστίν 
Λαγκάρντ, η οποία θα είναι παρούσα 
σ τη ν  αυριανή συνεδρίαση  του 
Eurogroup και εν συνεχεία θα μεταβεί 
στο Τόκιο, θα επαναλάβει τη ν  υπο
στήριξη του ΔΝΤ στις χώρες που έχουν 
προσφύγει σε μηχανισμούς στήριξης 
και καταβάλλουν προσπάθειες για να 
μειώσουν το  χρέος τους.



ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ

Τα βαρίδια 
του προβλήματος
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΧΡΥΣΟΛΟΡΑ

Δύο ελέφαντες «βλέπει» σ το  δωμά
τιο τω ν  συζητήσεων για το  ελληνι
κό πρόβλημα ο οικονομολόγοε Ζαν 
Πιζανί-Φερί, διευθυντήε του Ινσ τι
τούτου Bruegel, το  οποίο αποτελεί 
τη  δεξαμενή σκέψηε με τη  μεγαλύ
τερη επιρροή στιε Βρυξέλλεε. Ο 
πρώτοε αφορά τη  βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέουε. Σύμφωνα με τον  
κ. Πιζανί-Φερί, προβλέψειε σε αυτό 
το  ίδιο για το  συγκεκριμένο ζή
τημά δεν μπορούν να γίνουν, καθώε 
δεν έχει επέλθει συμφωνία για «κού
ρεμα» στα  δάνεια που έχει λάβει η 
Ελλάδα από τουε εταίρουε τηε. 
Ωστόσο, λύσειε υπάρχουν, έστω  
και αν είναι πολύπλοκεε, όπωε για 
παράδειγμα η σύνδεση τηε αξίαε των 
ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο 
επίσημοε τομέαε, με τη ν  κατάστα
ση σ τη ν ελληνική οικονομία.

Ο δεύτεροε «ελέφανταε», τονίζει 
σε συνέντευξή του στην «Κ » ο κ. Πι- 
ζανί-Φερί, είναι ο συναλλαγματικόε 
κίνδυνοε. Παρά τα  όσα υποστηρί
ζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτεε, οι αγορέε 
δεν έχουν πειστεί ότι η Ελλάδα δεν 
θα βγει από το  ευρώ, εξ ου και δεν 
επενδύουν στη χώρα. Ωε εκ τούτου, 
οι ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε θα πρέ
πει να αποδείξουν έμπρακτα ότι στη
ρίζουν τη ν Ελλάδα, κατευθύνονταε 
επί ϊσειε προε τη  χώρα. Επιπλέ
ον, ο έγκυροε αναλυτήε προτείνει τη 
χρήση του συνόλου τω ν  διαρθρω
τικών κονδυλίων (ενδεχομένωε και 
με τη ν τιτλοποίηση μελλοντικών ε
πιδοτήσεων που δικαιούται η χώρα) 
για τη ν  επίτευξη στόχων που συν
δέονται άμεσα με το  Μνημόνιο. Επί- 
σηε, θεωρεί παράλειψη τη ν  «απου
σία» από τη ν  Ελλάδα τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Τράπεζαε Ανασυγκρότησηε και 
Ανάπτυξηε, η οποία θα μπορούσε να 
εξυγιάνει δημόσια περιουσία και να 
τη ν  παραδώσει προε αξιοποίηση. 
«Εχουν γίνει κάποια βήματα από τιε 
ευρωπαϊκέε κυβερνήσειε για τη ν α
ποκατάσταση τηε εμπιστοσύνηε 
σ τη ν Ελλάδα, αλλά είναι πολύ δει
λά», υπογραμμίζει.

Σε ό,τι αφορά τη ν απευθείαε α- 
νακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών, 
χωρίε να προσμετρούνται τα  χρή
ματα αυτά στο δημόσιο χρέοε τω ν οι-

0 οικονομολόγος Ζαν Πιζανί-Φερί, δι
ευθυντής του Ινστιτούτου Bruegel, που 
έχει μεγάλη επιρροή στις Βρυξέλλες.

κείων κρατών, ο κ. Πιζανί-Φερί συμ
φωνεί με τη ν άποψη τω ν  υπουργών 
Οικονομικών Γερμανίαε, Φινλαν- 
δίαε και Ολλανδίαε, ότι το μέτρο δεν 
μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, πριν 
δηλαδή από την υπαγωγή του χρη
ματοπιστωτικού συστήματοε τηε 
Ευρωζώνηε στην εποπτεία τηε ΕΚΤ. 
«Πρέπει να μπει μία γραμμή ανάμε
σα στα  βάρη του παρελθόντοε και 
στο μέλλον. Αν μια εθνική κυβέρ
νηση αποφασίσει να  ελαφρύνει για 
παράδειγμα νοικοκυριά από δάνεια, 
θα πρέπει να αναλάβει και το κόστοε 
τηε απόφασήε τηε».

Για τιε χώρεε του Νότου που δο
κιμάζονται, ο κ. Πιζανί-Φερί θεωρεί 
βέβαιο ότι η αναγκαστική και ρα
γδαία αναδιάρθρωση των οικονομιών 
τουε θα έχει αναπόφευκτα κοινωνι
κό κόστοε. Το ζήτημα είναι να πε
ριοριστούν κατά το  δυνατόν οι επι- 
πτώσειε. Η διευκόλυνση τηε μετα- 
κίνησηε εργαζομένων στην Ε. Ε. (με 
μέτρα όπωε η απλοποίηση τηε με- 
ταφοράε ασφαλιστικών δικαιωμάτων) 
θα συνέβαλλε στην εκτόνωση τηε α- 
νεργίαε. Επίσηε, περιπτώσειε όπωε 
τηε Ισπανίαε καταδεικνύουν, σύμ
φωνα πάντα με τιε εκτιμήσειε του, 
τιε επιπτώσειε που έχει ο διχασμόε 
ανάμεσα στουε απόλυτα προστα- 
τευμένουε εργαζομένουε που είναι 
εντόε συστήματοε και τουε απόλυ
τα  απροστάτευτουε νέουε.
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Γιατί η Ελλάδα αποτυγχάνει;
Του KEVIN FEATHERSTONE* ~

Σ το πρόσφατο βιβλίο tous, με τίτ
λο «Γιατί αποτυγχάνουν τα κρά
τη», ο Νταρόν Ατζέμογλου και 

ο Τζέιμ5 Ρόμπινσον, εγκαινιάζουν έ
να διάλογο, ο onoios εξακολουθεί να 
προκαλεί κατάπληξη. Πρόκειται για 
ένα τεράστιο ιστορικό έργο, το οποίο 
αναλύει περιπτώσειβ από τη  Ρωμαϊ
κή Αυτοκρατορία μέχρι τη  Σοβιετική 
Ενωση. Κατά παράδοξο τρόπο, οι συγ
γράφετε δεν αναφέρονται καθόλου ού
τε στην αρχαία ούτε στη  σύγχρονη 
Ελλάδα. Ωστόσο, η επιχειρηματολο
γία tous έχει οπωσδήποτε σχέση με 
τη  σημερινή οικονομική κρίση.

Η βασική tous πρόταση είναι ό
τι υπάρχει évas καθοριστικό5 πα
ράγων επιτυχίαε ή αποτυχίαε, ο ο- 
noios είναι ανθεκτικόε ανά tous αι- 
ώνεε. Ο παράγων auTôs είναι η φύ
ση τω ν  θεσμών που δημιουργεί ένα 
KpâTOs. Με τον όρο «θεσμοί», οι συγ- 
γραφεί5 σ τη ν πραγματικότητα, εν
νοούν «κανόνεε». Tous κανόνε5 που 
διέπουν τη  λειτουργία τω ν  κυβερ
νήσεων, tous κανόνε5, βάσει τω ν  ο
ποίων οι πολιτικοί λογοδοτούν στον  
λαό, tous Kavôvss Tns αγοράε και τα 
κίνητρα που δίδονται otous πολίτεε 
για να ευημερήσουν, να  καινοτομή- 
σουν και να  εκπαιδευτούν. Οταν αυ
τοί οι κανόνεε συνδυάζονται για να 
προωθήσουν τη ν  κοινωνική ενσω 
μάτωση -ή να αποτυπώσουν έναν κοι
νό στόχο- η επιτυχία είναι πιθανό
τερο να συμβεί.

Από ιδεολογικήε πλευρά3, οι κα- 
νόνε$ αυτοί ευνοούν τη  δημοκρατία, 
την ελεύθερη αγορά και την κοινω
νική αλληλεγγύη. Αυτοί οι κανόνε5 εί
ναι πολύ πιο σημαντικοί από τη  γε
ωγραφία, τον πολιτισμό, το  κλίμα ή 
την πιθανότητα ασθένειαε.

Υπάρχουν συνεπώ5 και καλά και 
κακά νέα για την Ελλάδα. Δεν είναι 
στο DNA Tns Ελλάδαε, στο εθνικό ins 
DNA, να αποτυγχάνει. Μπορούμε, για 
παράδειγμα, να σκεφτούμε περι- 
πτώσεκ Ελλήνων που ευημέρησαν σε

διαφορετικό οικονομικό σύστημα. 
Ούτε η Ελλάδα δεν τα καταφέρνει, ε
πειδή βρίσκεται στη λάθθ5 θέση. Ού
τε είναι το  κλίμα τηε που ανακόπτει 
την ανάπτυξη και την καινοτομία. Τα 
κακά νέα είναι ότι η Ελλάδα έχει μεί
νει πίσω όχι εξαιτίαε ενόε συγκεκρι
μένου ηγέτη ή ενό5 συγκεκριμένου 
κόμματο5. Στη συγκεκριμένη περί
πτωση κανεί5 δεν επιρρίπτει ευθύνεε 
με ευκολία. Τα πράγματα είναι πιο 
σύνθετα: για να προοδεύσει η Ελλά
δα, θα πρέπει να προχωρήσει σε με
ταρρυθμίσει τω ν θεσμών τηε. Και οι 
μεταρρυθμίσει αυτέε δεν θα πρέπει 
να αφορούν σε μεμονωμένουε θε
σμούβ, αλλά στο σύνολο τω ν θεσμών.

Το γεγονόβ αυτό δεν προκαλεί κα
τάπληξη στουε π ερ ισσό τερο ί. Ανα
φερόμαστε στο οικονομικό μοντέλο 
τηε Γερμανίαε ή στο κοινωνικό μο
ντέλο τηε Δανίαε. Κανείε όμω5 δεν α- 
ναφέρεται στο «μοντέλο τηε Ελλάδαε», 
ούτε στο οικονομικό ούτε το  κοινω
νικό. Δ εν είναι ένα οικοδόμημα που 
μπορεί εύκολα να ανεγερθεί και κα- 
νείε δεν θεωρεί ότι μπορεί να το έχει 
δημιουργήσει. Σειρά ηγετών στην 
Ελλάδα, υποσχέθηκαν ότι θα προ
χωρήσουν σε γενναίεε μεταρρυθμίσετε 
όσον αφορά τον  τρόπο λειτουργίαε 
του κράτουε και στο πώε αυτό συν
δέεται με το ν  πολίτη και την οικο
νομία. Ολοι απέτυχαν, ελάχιστοι εί
χαν ένα μικρό αντίκτυπο. Το σύστη
μα μοιάζει με έναν εκτόε ελέγχου Λε
βιάθαν. Πώε αλλιώε μπορείε να ερ- 
μηνεύσειε τιε ιδιαιτερότητεε τω ν 
προνομιακών «κλειστών επαγγελμά
τω ν», τιε τεράστιεε καθυστερήσει 
στη δράση τηε διοίκησηε που οφεί
λονται σ τη ν αναμονή για την υπο
γραφή του υπουργού, ή το ποσοστό 
«ευκολίαε για τιε επ ιχειρήσει», που 
κάνει τη ν  Παγκόσμια Τράπεζα να πι
στεύει ότι τη  χώρα χτύπησε διάττων 
αστέραε;

Στη σύγχρονη Ιστορία  τηε, η 
Ελλάδα σημείωσε σημαντικά επι

τεύγματα, όμωβ οι σημερινοί τηε θε
σμοί είναι εφιάλτηε.

Ο Νίκοβ Μουζέληε και ο Κωνστα- 
ντίνοε Τσουκαλάε έχουν γράψει α
ναλυτικά για το πώε έχουν προκόψει 
αυτέβ οι ιδιαιτερότητεε: μια ελίτ που 
εξαρτάτο από μεταπρατικά κεφά
λαια, δημιούργησε ένα σύστημα που 
δεν κατάφερε να περάσει τη  δοκι
μασία τω ν Ατζέμογλου και Ρόμπινσον. 
Το σύστημα αυτό στρέβλωσε την οι
κονομία, δεν ευνοούσε την κοινωνι
κή ενσωμάτωση και συντηρούσε την 
αναποτελεσματικότητα στον  τρόπο 
λειτουργίαβ του κράτουε. Προσθέστε 
σε αυτό, και τον  κατά καιρούε δια- 
λυτικό ρόλο του Στέμματοε και του 
Στρατού και έχετε ένα σύστημα που 
ξεστράτισε ακόμη περισσότερο.

Αυτή η κληρονομιά προσδιόρισε 
την πρόοδο και τον «εκσυχρονισμό», 
με τρόπουε που απεδείχθησαν διχα
στικοί. Τόσο η πρόοδοε όσο και ο εκ- 
συγχρονισμόε συνδέθηκαν με την ει
κόνα τηε Ευρώπηε, μέσω του Κοραή, 
του Τρικούπη, του Καραμανλή και του 
Σημίτη.

Ο Νικηφόροε Διαμαντούροε έχει 
περιγράψει τη διαχρονική μάχη, από 
την αρχή τηε συστάσεωε του σύγ
χρονου ελληνικού κράτουε, μεταξύ 
τω ν  «εκσυγχρονιστών» και τω ν  υπε
ρασπιστών τηε «κουλτούραε τω ν ητ- 
τημένων».

Η Ευρώπη ήταν η βασική άγκυρα, 
όμωε αντιμετωπίστηκε και σαν φίλοε 
και σαν εχθρ05.

Και η σημερινή κρίση έχει επιτεί
νει ακόμη περισσότερο, τη  σύ
γκρουση συμφερόντων και νοοτρο
πιών. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν οι πά- 
ντεε πιστεύουν στιε «μεταρρυθμίσει» 
αλλά αναφέρονται σε διαφορετικά πο
λιτικά λεξιλόγια. Καθώ5 το κράπ« δεν 
έχει αναπτύξει συνεκτικό μοντέλο για 
να εξισορροπήσει μια ανταγωνιστική 
αγορά με ένα σύστημα πρόνοιαε, ού
τε  μια δημόσια διοίκηση που λει
τουργεί ανεξάρτητα από πολιτικά

ρουσφέτια και τη  διαφθορά, οι συ- 
μπερκρορέε που δεν προσιδιάζουν σε 
πολίτεε και καλύπτουν συντεχνιακά 
συμφέροντα, αποκτούν ιδεολογική νο
μιμοποίηση και προβάλλονται cos α
πολύτου λογικέε.

Ετσι λοιπόν μάθαμε ότι ο υπουρ- 
γόε Διοικητικήε Μ εταρρύθμ ισή, 
Αντώνη5 Μανιτάκηε, ενδέχεται να πα
ραιτηθεί αν η κυβέρνηση απολύσει 
15.000 δημοσίουε μηαλλήλουε. Η 
πρόταση δεν είγ&Ηΐυτοί νό  απολυθούν 
xcopis αποζημίωση αλλά'να τεθούν σε 
εφεδρεία. Η Δί^νίΑΡ και ο υπουργόε 
επιμένουν ότι το μέτρο αυτό πρέπει 
να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η 
δουλειά στο Δημόσιο πρέπει να είναι 
μόνιμη. Ο σχετικόε διάλογθ3 παρα
βλέπει κάθε προσπάθεια να κατα
γράφει πόσουε δημόσιουε υπαλλήλουε, 
με ποια προσόντα, χρειάζεται η Ελλά
δα. Με βάση τη  δοκιμασία τω ν Ατζέ- 
μογλου και Ρόμπινσον, να προσδιο
ριστεί, δηλαδή, ποια στρατηγική πλη
ροί tis προϋποθέσει Tns αποτελε- 
σματικότηταε και Tns κοινωνικήε εν- 
σωμάτωσηε. Το δίλημμα είναι το ζή
τημα εδώ: η πορεία Tns ιστορικήε α- 
νάπτυξηε συχνά έχει κάνει το παρά
λογο να μοιάζει απολύτου λογικό.

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 
και άλλα παραδείγματα. Σε ποια άλλη 
σύγχρονη οικονομία, η λέξη «κέρδοε» 
θα ήταν βρώμικη λέξη; Ή  σε ποιο άλ
λο πανεπιστημιακό σύστημα, η «πρω
τιά» θα ήταν αντίθετη με την «αξιο
λόγηση»; Αυτέε οι παραδοξότητεε 
δεν έχουν καμιά σχέση με την τρόι
κα. Προϋπήρχαν, είναι δημιούργημα 
Tns Ελλάδαε. Και εξηγούν γιατί η Ελλά
δα μπερδεύει tous ξένουε. Το βιβλίο 
όμωε τω ν Ατζέμογλου και Ρόμπινσον 
iacos εξηγήσει και στουε Ελληνεε 
γιατί το κράτοε tous αποτυγχάνει.

* 0 κ. Kevin Featherstone είναι καθηγητής 
στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο 
L5E και επί του παρόντος, διδάσκει στο Πα
νεπιστήμιο Χάρβαρντ.
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Δύο προσεγγίσεις για την κρίση χρέους
Τι λένε οι κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, πρώην υπ. Οικονομικών και Π. Ρουμελιώτης, πρώην εκπρόσωπος στο ΔΝΤ, που είχαν ρόλο-κλειδί στις εξελίξεις

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Διαφορετική προσέγγιση  σ το ν  τρόπο αντι
μ ε τώ π ισ ή  τηε κρίσηε χρέουε τηε Ελλάδαε, 
αναδεικνύεται από συνεντεύξειε που παρα
χώρησαν στην «Κ » δύο από τουε κύριουε πρω- 
τα γω νισ τέε που διαχειρίστηκαν τη ν  υπόθε
ση, ο πρώην υπουργόε Οικονομικών, Γιώργοε 
Παπακωνσταντίνου, και ο πρώην εκπρόσω-

ποε τηε Ελλάδαε στο Διεθνέε Νομισματικό Τα
μείο, Π αναγιώτηε Ρουμελιώτηε.

Ο τελευταίοε υπογράμμιζα ότι ο τό τε  γεντκόε 
διευθυντήε του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στροε-Καν, αλ
λά και ο ίδιοε, π ίεζαν τη ν  κυβέρνηση να  θέ
σει έγκαιρα θέμα αναδιάρθρωσηε του χρέουε 
καθώε και οι δύο εκτιμούσαν ό τι χωρίε αυτή 
θα ή ταν πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να  
εφαρμοσθεί το  πρόγραμμα, αλλά αντιδρούσαν

συνεργάτεε του κ. Παπανδρέου. Επισημαίνει, 
δε, ό τι σ ε  πρόσφατη έκθεσή του το  ΔΝΤ α
ναγνωρίζε ι το  πόσο δύσκολο είναι να  επιτύ
χει η εσωτερική υποτίμηση σε μια χώρα με 
πολύ υψηλό δημόσιο χρέοε.

Από τη ν  πλευρά του, ο κ. Παπακωνστα
ντίνου  ση ώνει ότι η Έ  ιζώ νη  σε καμία 
περίπτωση δεν θα συναινούσε σε αναδιάρ
θρωση χρέουε σε μια χώρα με πρωτογενέε έλ

λειμμα 24 δισ., και υπογραμμίζει ότι μια τέ 
τοια  ενέργεια  θα προκαλούσε τραπεζικό πα
νικό, άμεση χρεοκοπία, και πλήρη οικονομι
κή και κοινωνική κατάρρευση.

Σε ό ,τι αφορά τη ν  εμπλοκή του  ΔΝΤ, α
ναφέρει ό τι δ εν  υπήρξε προσφυγή σ το  Τα
μείο, αλλά σ το ν  ευρωπαϊκό μηχανισμό και 
αυτό έγινε δ ιότι οι αγορέε δεν  ή τα ν  πλέον 
πρόθυμεε να  δανείσουν μια χώρα με τερά 

σ τιο  έλλειμμα και χρέοε. Χαρακτηρίζει, δε, 
αδιανόητο να  λέγετα ι ό τι το  ΔΝ Τ θα έδινε έ
να  τόσο  μεγάλο ποσό σ τη ν  Ελλάδα εάν πί
σ τευ ε ό τι το  πρόγραμμα δ εν  βγαίνει και θα 
έχανε τα  λεφ τά  του.

Π ροσθέτει, πάντωε, ό τι το  πρόγραμμα 
«στήθηκε από το  μηδέν» και πωε όλα τα  ε
μπλεκόμενα μέρη γνώ ρ ιζαν από τη ν αρχή ό
τι σ τη ν πορεία θα χρειάζονταν προσαρμογέε.

Ούτε με «έγκαιρα μέτρα» 
ή άλλο δανεισμό θα 
αποφεύγαμε μηχανισμό
-  Κύριε Παπακωνσταντίνου, υπήρχε 
τρόποε και αν ναι, δοκιμάστηκε ώστε 
να αποφευχθεί η προσφυγή στο 
ΔΝΤ;

-  Δεν υπάρχει «προσφυγή στο ΔΝΤ». 
Υπάρχει προσφυγή σε έναν ευρωπαϊ
κό μηχανισμό όπου η Ευρωζώνη α
παίτησε να ενταχθεί και το ΔΝΤ ωε προ
ϋπόθεση για να χρηματοδοτήσει τη ν  
Ελλάδα. Και αυτό έγινε και για τιε υ- 
πόλοιπεε χώρεε και πλέον για το ν  μό
νιμο μηχανισμό τηε Ευρωζώνηε. Από 
εκεί και πέρα, ο μόνοε τρόποε να  α
ποφευχθεί η προσφυγή τηε Ελλάδαε σε 
οποιαδήποτε μηχανισμό θα ήταν να υ
πήρχαν αγορέε πρόθυμεε να μαε χρη
ματοδοτήσουν. Μία χώρα όμωε με 
16% δημοσιονομικό έλλειμμα, 15% ε
μπορικό έλλειμμα, 130% χρέοε και έλ
λειμμα αξιοπιστίαε δεν έχει πολλέε ε- 
πιλογέε. Ούτε «πιο έγκαιρα μέτρα» ού
τε  φαντασιακόε δανεισμόε από τη  Ρω
σία, την Κίνα και τουε Αραβεε θα βοη
θούσε να αποφύγουμε τον  «μηχανι
σμό», από το ν  οποίο δεν ξέφυγαν ού
τε χώρεε με πολύ καλύτερεε οικονο- 
μικέε και δημοσιονομικέε επιδόσειε ό- 
πωε η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και τώ 
ρα η Ισπανία.
-  Γιατί το ΔΝΤ δέχτηκε να χρηματο
δοτήσει ένα πρόγραμμα που «δεν θα 
έβγαινε», όπωε ισχυρίζεται ο κ. Ρου- 
μελιώτηε, και μάλιστα με ένα τόσο με
γάλο ποσό όσο αυτό τηε Ελλάδαε;

-  Το ΔΝΤ άϋήίΐέτέχει σ τον  Μηχανι
σμό Στήριξηε τηε Ελλάδαε με 30 δισ. 
ευρώ -  30 φορέε τιε καταθέσειε τηε χώ- 
ραε μαε στα αποθεματικά του Ταμείου. 
Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ για άλλη χώ- 
ρα-μέλοε και δεν θα είχε συμβεί αν για

Το Πρόγραμμα για την 
Ελλάδα στήθηκε από το μη
δέν και όλα τα μέρη γνώρι
ζαν ότι στη διάρκεια της υ
λοποίησης θα χρειαστούν 
προσαρμογές και αλλαγές.

τα  υπόλοιπα δύο τρ ίτα  του Προγράμ- 
ματοε χρηματοδότησηε δεν υπήρχε η 
Ευρωζώνη. Είναι, λοιπόν, αδιανόητο να 
λέμε ότι το ΔΝΤ θα είχε επιλέξει να  δώ
σει αυτά τα  χρήματα πιστεύονταε ότι 
το  πρόγραμμα δεν θα έβγαινε και ότι 
το  ίδιο θα έχανε τα  λεφτά του! Σε α
ντίθεση μάλιστα με όσα έλεγε πριν δύο 
μήνεε, ο κ. Ρουμελιώτηε στο βιβλίο του 
παραδέχεται ότι στιε αρχέε του Προ- 
γράμματοε η κρατούσα αντίληψη στο 
ΔΝΤ ήταν ότι μπορούσε να  καταστή
σει το  χρέοε μεσοπρόθεσμα βιώσιμο. 
Φυσικά, κανέναε δεν μπορεί να  αρνη- 
θεί ότι παρόμοια προγράμματα έχουν 
μεγάλεε δυσκολίεε υλοποίησηε. Το 
Πρόγραμμα για τη ν Ελλάδα στήθηκε α
πό το  μηδέν, στιε συγκεκριμένεε πο- 
λιτικέε συνθήκεε, και γι’ αυτό και από 
την πρώτη στιγμή - όσο και αν αυτό δεν 
θα ήταν δυνατόν να αποτυπώνεται στιε 
δημόσιεε ανακοινώσειε- όλα τα  ε
μπλεκόμενα μέρη γνώριζαν ότι στη 
διάρκεια τηε υλοποίησηε θα χρειαστούν 
προσαρμογέε και αλλαγέε. Οπωε για πα
ράδειγμα και έγινε στην πορεία με την 
επέκταση του χρόνου αποπληρωμήε και 
τη  μείωση επιτοκίου.
-  Ομωε, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά 
ότι το πρόγραμμα «δεν θα έβγαινε 
εξαρχήε»;

-  Σαε θυμίζω ότι οι πρώτοι μήνεε ε- 
φαρμογήε του προγράμματοε ή ταν α
ποδοτικοί και ωε προε τη  μείωση του 
ελλείμματοε και ωε προε τιε διαρ- 
θρωτικέε αλλαγέε. Στο τέλοε του χρό
νου είχαμε πετύχει μείωση του ελ
λείμματοε άνω τω ν  5 μονάδων του 
ΑΕΠ, ενώ από τουε πρώτουε μήνεε εί
χε κλείσει οριστικά το  θέμα τω ν  σ τα 
τισ τικώ ν και ψηφιστεί η ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση, ενώ για πρώτη φορά εί
χαμε αποκτήσει το ν  έλεγχο δαπανών 
κι εσόδων. Τον Σεπτέμβριο του 2010, 
ο κ. Ρουμελιώτηε γράφει τώρα ότι δε
χόταν συγχαρητήρια στο Δ.Σ. του ΔΝΤ 
για τη ν  πρόοδο τηε Ελλάδαε. Ολα αυ
τά  μέχρι που το ν  Οκτώβριο του 2010

η περιβόητη συνάντηση  τηε Αγκελα 
Μέρκελ με το ν  Νικολά Σαρκοζί σ τη ν 
Ντοβίλ άνοιξε με το ν  χειρότερο τρό 
πο τη  συζήτηση για αναδιάρθρωση 
χρέουε σε χώρεε τηε Ευρωζώνηε. Η α
πόφαση να  προβλέπεται από το  2013 
αναδιάρθρωση χρέουε εάν αυτό δεν εί
ναι βιώσιμο, οδήγησε τουε ξένουε ε- 
πενδυτέε να  απομακρυνθούν από τα  
ομόλογα τηε Ελλάδαε αλλά και όλων 
τω ν  άλλων περιφερειακών χωρών, 
με αποτέλεσμα τη ν  αλματώδη αύξη
ση τω ν  περιθωρίων δανεισμού -  τα  πε
ρίφημα spreads, που από τη ν  ένταξη  
σ το ν  μηχανισμό είχαν πέσει σημα
ντικά, και τελικά οδήγησε και στη ν υ
παγωγή τηε Ιρλανδίαε και τηε Πορ- 
τογαλίαε σ το ν  ευρωπαϊκό μηχανι
σμό. Η Ελλάδα μπήκε ξανά στο  σ τό 
χαστρο και επανήλθαν οι πιέσειε για 
να  γίνει το  πρόγραμμα ακόμη πιο α
ξιόπιστο και να ξαναπείσουμε ότι 
δεν θα χρειαστεί αναδιάρθρωση.
-  Από τη στιγμή που υπήρχαν πολ
λοί αναλυτέε, σίγουρα εκτόε, αλλά ό
πωε μάθαμε και εντόε του ΔΝΤ που 
ισχυρίζονταν ότι η αναδιάρθρωση 
του Ελληνικού χρέουε θα ήταν ανα
πόφευκτη γιατί δεν έγινε από την αρ
χή στο πρόγραμμα;

-  Γιατί η Ευρωζώνη και κυρίωε η ΕΚΤ 
δεν συνηγορούσαν με κανένα τρόπο σε 
ένα τέτοιο γεγονόε. Και η αιτία δεν Βοί- 
σκεται στη σφαίρα τηε συνωμοσιολο- 
γίαε που θέλει τουε Ευρωπαίουε να προ
στατεύουν τιε δικέε τουε τράπεζεε σε 
βάροε τηε Ελλάδαε. Είναι ότι η Ευρω
ζώνη  δεν είχε τα  εργαλεία να αντιμε
τωπίσει ένα τέτοιο γεγονόε, προστα- 
τεύονταε παράλληλα τη  σταθερότητα 
του κοινού μαε νομίσματοε. Και ότι σε 
καμία περίπτωση δεν συναινούσε σε α
ναδιάρθρωση σε μια χώρα με πρωτο- 
γενέε έλλειμμα 24 δισεκατομμύρια ευ
ρώ -  δηλαδή σε «κούρεμα» όταν δεν εί
χε διασφαλίσει ότι τα μαλλιά δεν θα ξα- 
ναφυτρώσουν. Εάν δεν προχωρούσα
με μονομερώε σε αναδιάρθρωση ή α
πειλούσαμε σε αυτήν την κατεύθυνση, 
θα βρισκόμασταν μπροστά στον «ξαφ
νικό θάνατο», με τραπεζικό πανικό, κλεί
σιμο τω ν  τραπεζών που δεν θα μπο
ρούσαν να ανταποκριθούν στα  αιτή
ματα για αναλήψειε, άμεση χρεοκοπία 
και πλήρη οικονομική και κοινωνική κα
τάρρευση. Αυτό δεν το ζήσαμε και ελ
πίζω να μην το ζήσουμε ποτέ.
-  Πότε συζητήθηκε πρώτη φορά με 
το ΔΝΤ το θέμα τηε αναδιάρθρωσηε;

-  Οποιαδήποτε συζήτηση, για ένταξη 
στο  πρόγραμμα τηε Ελλάδαε μιαε τέ- 
τοιαε εναλλακτικήε, άρχισε μετά τη  σύ
ναψη του Μνημονίου όταν πια τα  δε
δομένα σε σχέση με το ευρύτερο οι
κονομικό περιβάλλον -ιδιαίτερα τη  
διεθνή αλλά και τη ν  εγχώρια ανάπτυ
ξη και τιε συνθήκεε τηε αγοράε- είχαν 
αλλάξει. Εμείε το  βάλαμε στο τραπέζι, 
κατ’ αρχάε στη λογική τηε χρονικήε με- 
τάθεσηε αποπληρωμήε του χρέουε, στη 
βάση τεχνικών εισηγήσεων. Μέχρι 
τιε αρχέε του 2011, η ΕΚΤ και οι χώρεε 
τηε Ευρωζώνηε αρνούνταν κάθε συ
ζήτηση. Ολα αυτά τα  έχει πει ο Γιώρ- 
γοε Παπανδρέου σε συνεντεύξειε του, 
μετά τη ν ολοκλήρωση του PSI.
-  Στιε συζητήσειε με τον τότε γενι
κό διευθυντή του ΔΝΤ προέκυπτε ό
τι ο ίδιοε πίστευε πωε το πρόγραμ
μα τηε Ελλάδαε δεν θα βγει;

-  Ο κ. Στροε-Καν όχι μόνο δεν εξέ
φραζε ενδοιασμούε, αλλά συνεχώε πα
ρείχε ανεπιφύλακτα τη ν υποστήριξή 
του και την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα 
τα καταφέρει. Ταυτόχρονα, από ένα ση
μείο και πέρα είχε αρχίσει να  πείθεται 
ότι θα χρειαστεί αναδιάρθρωση του 
χρέουε, και ότι έπρεπε να πειστεί η Ευ
ρωζώνη σε αυτήν τη ν κατεύθυνση.
-  Αλλαξε η στάση του ΔΝΤ με την αλ
λαγή του γενικού διευθυντή μετά το 
σκάνδαλο Στροε-Καν;

-  Κάθε γενικόε διευθυντήε του ΔΝΤ 
φέρνει το δικό του στίγμα, και ο Στροε- 
Καν ήταν μία ισχυρή προσωπικότητα 
από το ν  χώρο τηε Σοσιαλδημοκρατίαε 
που μπορούσε να  λειτουργεί εξισορ- 
ροπητικά απέναντι σε μια κατά πλει- 
οψηφία συντηρητική ευρωπαϊκή ηγε
σία. Ομωε, το  ΔΝΤ είναι έναε οργανι- 
σμόε με δική του λογική και κατεύ
θυνση, άρα στην πράξη, η αλλαγή στην 
κορυφή δεν αλλάζει το  βασικό πλαίσιο 
συνεργασίαε. Η στάση του ΔΝΤ άλλαξε 
όταν άλλαξαν οι συνθήκεε.

Παν. Ρουμελιώτης: Η λύση που επιλέχθηκε ήταν εκείνη ιης εσωτερικής υποτίμη
σης, που προκαλεί παρατεταμένη ύφεση και σε λίγες περιπτώσεις έχει πετύχει.

Γ. Παπακωνσταντίνου: Η ευρωζώνη δεν συναινούσε σε αναδιάρθρωση μιας 
χώρας με πρωτογενές έλλειμμα 24 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εξαρχής το «πρόγραμμα δεν θα έβγαινε»
-  Κύριε Ρουμελιώτη, στουε New  
York Times είχατε δηλώσει ότι «ξέ
ραμε εξαρχήε στο ΔΝΤ πωε το πρό
γραμμα ήταν αδύνατο να εφαρμο
στεί». Στο βιβλίο oas, όμωε, ανα- 
δεικνύεται μια διχογνωμία και μια 
μάλλον θετική αρχική άποψη στο 
ΔΝΤ για την επιτυχία του προ- 
γράμματοε. Τον δε Σεπτέμβριο του 
ΊΟ η Ελλάδα ελάμβανε συγχαρη
τήρια για την πρόοδό τηε.

-  Στουε New  York Times δήλωσα
αυτό που αναφέρετε στην ερώτησή 
σαε. Αλλά εξήγησα αμέσωε μετά ότι 
ο λόγοε που το  πρόγραμμα δεν μπο
ρούσε να εφαρμοστεί ήταν ότι η 
Ελλάδα, ωε μέλοε -ms Ευρωζώνηε, δεν 
μπορούσε να κάνει υποτίμηση του νο- 
μίσματόε τηε, ώστε να αποκαταστα
θεί η ανταγωνιστικότητά τηε, κάτι που 
προτείνει το  ΔΝΤ σε χώρεε που ε
ντάσσοντα ι σε προγράμματά του. Η 
λύση που επιλέχθηκε τελικά ήταν ε
κείνη τηε εσωτερικήε υποτίμησηε, που 
όμωε είναι δύσκολο εγχείρημα, προ
καλεί παρατεταμένη ύφεση και σε πο
λύ λίγεε περιπτώσειε έχει πετύχει, ό
πωε το  ίδιο το  ΔΝΤ αναγνώρισε στην 
τελευταία του έκθεση για τη χώρα μαε 
(Μάρτιοε 2012). Στην ίδια έκθεση του 
Ταμείου τονίζετα ι επίσηε ότι στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν οι π( ιοθέσει;
ετητυχίαε τηε εσωτερικήε υι ιοτίμησηε, 
επειδή μεταξύ άλλων το δημόσιο 
χρέοε είναι πολύ υψηλό.

Επίσηε στουε New  York Times υ
ποστήριξα ότι δεν είναι τόσο οι κα
θυσ τερή σε ι στιε διαρθρωτικέε αλ
λαγέε, αλλά η σοβαρή μείωση μισθών 
και συντάξεων που περιόρισε σημα
ντικά τη ζήτηση και συνέβαλε έτσι στη 
μεγάλη κάμψη του ΑΕΠ. Την άποψή 
μου αυτή την επικρότησε την επόμενη 
ημέρα σ τη ν ίδια εφημερίδα ο Paul 
Krugman (βραβείο Νομπέλ οικονο- 
μίαε), ο οποίοε αναφέρθηκε ονομα- 
στικά στιε δηλώσειε μου, λέγονταε μά
λιστα ότι θα πρέπει να σταματήσει η 
ρητορική ότι οι Ελληνεε δεν προ
σπαθούν αρκετά. Από μόνη τηε η α
ναφορά αυτή του διάσημου Αμερι
κανού οικονομολόγου ενισχύει τη 
διαπραγματεητυαϊ θέση τηε σ^μερι- 
νήε κυβέρνησηε που προση :ί να 
σπάσει τον  φαύλο κύκλο τηε ύφεσηε.
-  Τι έγινε μετά και τα πράγματα πή
ραν αρνητική τροπή;

-  Πρέπει να επισημάνω ότι πολλά 
μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
(Ε.Σ.) του ΔΝΤ θεωρούσαν από την αρ
χή ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίε ανα
διάρθρωση («κούρεμα») του ελληνικού 
χρέουε. Την ίδια άποψη είχε και η Δ ι
εύθυνση Στρατηγικήε και Πολιτικών 
του ΔΝΤ. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμο- 
νεε του Ταμείου ενημέρωσαν τα  μέ
λη αυτά του Ε.Σ. ότι οι ίδιεε οι ελλη- 
νικέε Αρχέε είχαν αποκλείσει τη ν  α
ναδιάρθρωση του χρέουε. Ετσι το Ε.Σ. 
ενέκρινε το  ελληνικό πρόγραμμα, 
παρά το  γεγονόε ότι οι εμπειρογνώ-

μονέε του δεν μπορούσαν να βεβαι
ώσουν, με μεγάλη πιθανότητα, τα  μέ
λη του Ε.Σ. ότι το χρέοε ήταν βιώσι
μο, κάτι που απαιτείται από το  κατα
στατικό του Ταμείου για να εγκριθεί 
ένα πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό το 
Ε.Σ. αναγκάστηκε, κάτω από τη ν πίε
ση του νομικού του συμβούλου, να 
τροποποιήσει το καταστατικό του 
με μια ρύθμιση που προβλέπει ότι α
κόμα κι αν το χρέοε δεν είναι βιώσι
μο με μεγάλη πιθανότητα, το  Ταμείο 
μπορεί να εγκρίνει ένα πρόγραμμα, ε
φόσον μη έγκρισή του εγκυμονεί σο
βαρό συστημικό κίνδυνο, δηλαδή 
διατάραξη τηε παγκόσμιαε οικονομίαε.

Δυστυχώε, οι ανησυχίεε του ΔΝΤ ό
σον αφορά τη ν αδυναμία εφαρμογήε 
του προγράμματοε επαληθεύτηκαν έ
ναν χρόνο μετά την έγκρισή του. Ετσι 
οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μνημόνιο, 
που συμπεριλάμβανε σημαντικό «κού
ρεμα» του χρέουε και αλλαγή τω ν  ό
ρων του πρώτου μνημονίου (π.χ. με
γαλύτερη περίοδο χάριτοε και απο-

Το Δ Ν Τ  δέχθηκε να χρη
ματοδοτήσει την Ελλάδα 
για να αποφευχθεί η δια
τάραξη της Ευρωζώνης 

και της παγκόσμιας 
οικονομίας.

πληρωμήε του δανείου τω ν  110 δισ. 
ευρώ και συμπληρωματική χρηματο
δότηση). Ωστόσο, στην πρώτη φάση 
τηε εφαρμογήε του προγράμματοε εί
χαν επιτευχθεί, σε ικανοποιητικό 
βαθμό, οι δημοσιονομικοί κυρίωε 
στόχοι και κάποιεε διαρθρωτικέε αλ
λαγέε. Αυτά όμωε δεν επαρκούσαν για 
να καταστεί το  χρέοε βιώσιμο. Α ντί
θετα, η μεγαλύτερη από τη ν προβλε- 
π ' ενη αρχικά ύφεση, οι καθυστε- 
ρ*.„ειε σε άλλεε διαρθρωτικέε αλλα
γέε και μεταρρυθμίσειε έβγαλαν το 
πρόγραμμα εκτόε τροχιάε από τιε αρ
χέε του 2011. Εξάλλου κάτι ανάλογο 
συμβαίνει συνήθωε με τα προγράμ
ματα αυτά. Στην αρχή εφαρμόζονται 
και στη  συνέχεια παρατηρείται «κό
πωση» σ τη ν προώθησή τουε.
-  Στο βιβλίο σαε λέτε ότι φτάσατε 
στο ΔΝΤ με εντολή να διερευνήσε- 
τε, λόγω των δυσκολιών που αντι
μετώπιζε η Ελλάδα με την Ευρωζώ
νη, το ενδεχόμενο χρηματοδότησηε 
από το Ταμείο, ώστε να αποφευχθεί 
η χρεοκοπία. Ωστόσο, λέτε, «ήταν 
φανερό ότι η απόφαση για προ
σφυγή στο Ταμείο δεν είχε ακόμα 
δρομολογηθεί, εφόσον οι συζήτήσειε 
για χρηματοδότηση τηε Ελλάδαε α

πό τιε χώρεε τηε Ευρωζώνηε συνε
χίζονταν στιε Βρυξέλλεε». Αφού τί
ποτα δεν είχε προαποφασισθεί, τι θα 
γινόταν αν δεν υπήρχε ο Ευρωπαϊ- 
κόε Μηχανισμόε Στήριξηε;

-  Η Ελλάδα δεν μπορούσε, για νο- 
μικούε κυρίωε λόγουε, να προσφύγει 
σ το  ΔΝΤ για χρηματοδοτική στήριξη 
χωρίε την προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη τηε Ευρωζώνηε. Στιε αρχέε του 
2010 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε
ζα (ΕΚΤ) πίστευε ότι το  ελληνικό 
πρόβλημα έπρεπε να  αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο τηε Ευρωζώνηε. Ομωε η 
ελληνική πλευρά ανησυχούσε όσον α
φορά την αναχρηματοδότηση του 
χρέουε τηε χώραε από τιε αγορέε. Διε- 
ρευνούσε εναλλακτικέε λύσειε προ- 
κειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση. 
Πραγματικά, από τα  τέλη του 2009 - 
αρχέε του 2010, ο επίσημοε σύμβου- 
λοε τηε κυβέρνησηε, η Τράπεζα 
Lazard, είχε προειδοποιήσει τιε ελ- 
ληνικέε Αρχέε ότι η κρίση χρέουε στην 
Ελλάδα είχε τα  χαρακτηριστικά μιαε 
κρίσηε φερεγγυότηταε, δηλαδή δυ- 
σκολίαε ή/και αδυναμίαε αποπληρω
μήε του χρέουε. Ηξεραν λοιπόν ότι ή
ταν πολύ πιθανό η Ελλάδα να απο
κλειστεί από τιε αγορέε, λόγω τηε πι- 
θανήε αύξησηε του ελληνικού 8pread. 
Ετσι η Τράπεζα Lazard είχε προτείνει 
σ τη ν κυβέρνηση να ζητήσει από 
τουε εταίρουε τηε άμεση αναδιάρ
θρωση του χρέουε («κούρεμα»).

Αν δεν γινόταν ο Ευρωπαϊκόε Μη- 
χανισμόε Στήριξηε τηε Ελλάδαε, τό 
τε  η χώρα μαε θα πτώχευε και θα ο
δηγούνταν αναγκαστικά σε αναδιάρ
θρωση του χρέουε τηε, επειδή το ΔΝΤ 
δεν θα μπορούσε να καλύψει παρά μι
κρό μέροε τω ν  χρηματοδοτικών α
ναγκών τηε Ελλάδαε.
-  Πότε συζητήθηκε πρώτη φορά με 
το ΔΝΤ το θέμα τηε αναδιάρθρωσηε;

-  Τον Μάρτιο του 2010, όταν το ΔΝΤ 
είχε ολοκληρώσει τη ν  πρώτη αξιολό
γηση τηε πορείαε τηε ελληνικήε οι- 
κονομίαε.
-  Τι εννοούμε με τη λέξη αναδιάρ
θρωση; Μιλάμε μόνο για «κούρεμα» 
ή και για άλλεε δυνατότητεε;

-  Οπωε αναφέρεται στο σχετικό Πα
ράρτημα του βιβλίου μου, με το ν  όρο 
αναδιάρθρωση εννοείται είτε η μείωση 
τηε ονομασηκήε αξίαε τω ν ομολόγων 
(«κούρεμα») είτε η επιμήκυνση του 
χρόνου αποπληρωμήε του χρέουε εί
τε  ακόμα συνδυασμόε τω ν δύο.
-  Οι ενστάσειε και οι «πληροφορίεε» 
που σήμερα γίνονται γνωστέε, σχε
τικά με την αναδιάρθρωση, δεν α- 
ποτέλεσαν ποτέ αντικείμενο συζή- 
τησηε και αποφάσεων στο εσωτε
ρικό των ελληνικών αρχών και ε
πιτελείων;

-  Οπωε σαε εξήγησα, ο σύμβουλοε 
τηε κυβέρνησηε, η Τράπεζα Lazard, 
είχε θέσει το  θέμα τηε αναδιάρθρω
σηε του χρέουε από τα  τέλη του 2009- 
αρχέε του 2010.
-  Από τη στιγμή που υπήρχαν πολ

λοί αναλυτέε, σίγουρα εκτόε, αλλά 
όπωε μάθαμε και εντόε του ΔΝΤ, που 
ισχυρίζονταν ότι η αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέουε θα ήταν α
ναπόφευκτη γιατί δεν μπήκε από 
την αρχή στο πρόγραμμα;

-  Οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα η ΕΚΤ 
δεν ήθελαν να διαταραχτεί η χρημα
τοπιστωτική σταθερότητα σ τη ν Ευ
ρωζώνη με μια αναδιάρθρωση του ελ
ληνικού χρέουε. Επίσηε οι ξένεε τρά
πεζεε πίεζαν τιε κυβερνήσειε τουε να 
αποτρέψουν τη ν αναδιάρθρωση ε
πειδή η έκθεσή τουε σε ελληνικά ο
μόλογα ήταν πολύ μεγάλη (76 δισ. ευ
ρώ περίπου).
-  Στιε συζητήσειε με τον τότε γενικό 
διευθυντή του ΔΝΤ προέκυπτε ότι 
ο ίδιοε πίστευε ότι το πρόγραμμα τηε 
Ελλάδαε δεν θα βγει;

-  Πίστευε ότι χωρίε αναδιάρθρωση, 
μεγαλύτερη περίοδο δημοσιονομι- 
κήε προσαρμογήε και χαμηλό επιτό
κιο ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο, να  εφαρμοστεί το  πρό
γραμμα. Δυστυχώε επαληθεύτηκε 
στην πορεία.
-  Αφού το «πρόγραμμα δεν θα έ
βγαινε» γιατί το υπερασπιστήκατε;

-  Ο ρόλοε μου, ωε εκπροσώπου τηε 
Ελλάδαε στο ΔΝΤ ήταν να υποστηρί
ζω τιε επίσημεε ελληνικέε θέσειε. Ο ρό
λοε μου δεν ήταν πολιτικόε, δηλαδή δεν 
έπαιρνα αποφάσειε, όπωε και κάθε άλ- 
λοε πρέσβηε τηε χώραε μαε στο εξω
τερικό. Ομωε, μαζί με τον τότε γενικό 
διευθυντή πιέζαμε την κυβέρνηση να 
θέσει έγκαιρα το θέμα τηε αναδιάρ
θρωσηε στην Ευρωζώνη. Μέχρι την τε
λευταία στιγμή αγωνίστηκα γ ι’ αυτό, 
παρά τιε αντιδράσειε ορισμένων συ
νεργατών του πρώην πρωθυπουργού.
-  Γιατί το ΔΝΤ δέχτηκε να χρημα
τοδοτήσει ένα πρόγραμμα που «δεν 
θα έβγαινε» και μάλιστα με τόσο με
γάλο ποσό όσο αυτό τηε Ελλάδαε;

-  Για να αποφευχθεί ο συστημικόε 
κίνδυνοε, δηλαδή η διατάραξη τηε Ευ
ρωζώνηε και η αποσταθεροποίηση τηε 
παγκόσμιαε οικονομίαε.
-  Ποιο ήταν το κλίμα και η στάση 
των άλλων μελών του ΔΝΤ απένα
ντι στο πρόγραμμα τηε Ελλάδαε;

-  Οι αναδυόμενεε χώρεε επιδίωξαν 
να εντάξουν την αναδιάρθρωση του 
χρέουε στο ελληνικό πρόγραμμα. Οι 
Ευρωπαίοι ήταν αντίθετοι για τουε λό
γουε που σαε εξήγησα προηγουμένωε. 
Ετσι, τροποποιήθηκε το  καταστατικό 
του ΔΝΤ, προκειμένου να χρηματο
δοτηθεί η Ελλάδα χωρίε οι εμπειρο- 
γνώμονεε του ΔΝΤ να βεβαιώσουν με 
μεγάλη πιθανότητα ότι το ελληνικό 
χρέοε ήταν βιώσιμο.
-  Αλλαξε η στάση του ΔΝΤ με την 
αλλαγή του γενικού διευθυντή;

-  Οχι. Επέμεινε σ τη ν  αναδιάρ
θρωση του χρέουε και τη  συμπλη
ρωματική χρηματοδότηση τηε Ελλά
δαε το ν  Ιούλιο και το ν  Οκτώβριο του 
2011, ώστε να καταστεί το  χρέοε πε
ρισσότερο βιώσιμο.
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Η χώρα σε κοινωνική 
και πολιτική δοκιμασία

τα επεισόδια στο Πεντάγωνο και τις πιέσεις για το πακέτο της τρόικας

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς αντιμετωπίζεται πλέον θετικά απο τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Χείρα βοήθειας από ιη Μέρκελ στον Ελληνα πρωθυπουργό

Μετατόπιση 
του ΠΑΣΟΚ 
στα αριστερά
Τέσσερις όροι από τον Ευ. Βενιζέλο 
για ψήφιση του πακέτου των μέτρων

Τον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τριγμοί από τις λίστες,

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Η «ανάσα» που προκάλεσε η επισημο- 
ποίηση τηε επικείμενηε άφιξηε τηε Γερ- 
μανίδαε καγκελαρίου κ. Αγκελα Μέρ
κελ, τη ν  Παρασκευή, μοιάζει αμφίβο
λο αν μπορεί να προσδώσει θετικό πρό
σημο σε μία εβδομάδα που δοκίμασε, 
σε όλα τα επίπεδα, τη ν  τρικομματική 
κυβέρνηση υπό το ν  Α ντώ νη  Σαμαρά.

Η εμπλοκή με τη ν  τρόικα, που «ε 
πισημοποιήθηκε» στη  μόλιε 35 λεπτών 
συνάντηση  που είχαν οι επικεφαλήε 
τηε με το ν  κ. Αντ. Σαμαρά τη  Δευ τέ
ρα, οι αυξανόμενεε απαιτήσειε τω ν  πι
σ τω τώ ν  προκειμένου να  «κλειδώσει» 
το  πακέτο, οι λίστεε που διακινήθη- 
καν -και μάλλον θα εξακολουθούν να 
διακινοϋνται- τρώγονταε τα  υπόλοι
πα αξιοπιστίαε του πολιτικού συστή- 
ματοε, η νέα  κρίση σ το  ΠΑΣΟΚ -και 
κατ’ επέκταση στη ν κυβέρνηση- με α
φορμή τη ν  εμπλοκή του κ. Ευ. Βενι- 
ζέλου στη  «λίστα Λαγκάρντ» αλλά και 
η εικόνα - σοκ τηε «εισβολήε» συνδι
καλιστών σ το  Π εντάγωνο, επιβεβαι
ώνουν τη ν παραδοχή για μία χώρα σε 
πολιτική και κοινωνική δοκιμασία.

Ειδικά η συζήτηση περί λ ισ τώ ν αλ
λά και τα  επεισόδια τηε Πέμπτηε στο

Η  κυβέρνηση εισέρχεται 
στη δύσκολη διαδικασία 
οριστικοποίησης 
και ψήφισης στη Βουλή 
των μέτρων.

Πεντάγωνο αποτέλεσαν πλήγμα για 
το ν  πρωθυπουργό που είδε τη ν ελλη
νική πολιτεία να... ευτελίζετα ι σε 
πολλά μέτωπα και τη ν κυβέρνησή του 
να κλυδωνίζεται. Η δήλωση τηε Πα- 
ρασκευήε, με τη ν  οποία ο κ. Σαμαράε 
επιχείρησε αφενόε να  επανατοποθε- 
τήσει την ατζέντα στην οικονομία και 
το  μείζον διακύβευμα τηε παραμονήε 
σ τη ν  Ευρωζώνη, αφετέρου να  επα
ναφέρει τη μετωτπκή αντιπαράθεση με 
όσουε «ρίχνουν λάδι στη  φωτιά», δη
λαδή κόμματα και συνδικαλιστέε, εί
ναι ενδεικτική τηε τακτικήε που θα α
κολουθήσει εφεξήε αλλά και απόρροια 
τηε πρακτικήε και θεσμικήε αδυναμίαε 
να... παρέμβει σ το  γαϊτανάκι με τιε λί
στεε πολιτικών ή μη που κυκλοφορούν 
σ τα  δημοσιογραφικά γραφεία.

Ειδικά η «λ ίσ τα  Λαγκάρντ» προκά
λεσε συναγερμό στο  Μέγαρο Μαξίμου 
καθώε, εμφανώε, αποτέλεσε πλήγμα 
για τη ν κυβέρνηση συνεργασίαε. Ο κ. 
Σαμαράε, παρά το  γεγονόε ότι συ- 
νεργάτεε του κρατούν σαφείε απο- 
στάσειε από τιε  επιλογέε και τη ν  ε- 
πικοινωνιακή τακτική του κ. Βενι- 
ζέλου, ενώ  σ το  παρελθόν δεν έχουν 
λείψει και οι εντάσειε, επ ’ ουδενί ε
πιθυμεί, σε αυτή τη  φάση, αποστα
θεροποίηση του ΠΑΣΟΚ, καθώε γνω 
ρίζει ότι το  άλλοτε πράσινο κόμμα ε- 
ξουσίαε λειτουργεί ωε συγκολλητική 
ουσία για τη ν  κυβέρνηση συνασπι
σμού. Αλλωστε, η κυβερνητική σ τα 
θερότητα  -παράλληλα με τη ν  προώ
θηση τω ν  διαρθρωτικών αλλαγών- εί
ναι η προϋπόθεση που θέτουν και οι 
Ευρωπαίοι για τη  συνέχιση τηε βοή- 
θειαε προε τη ν  Ελλάδα.

Υπό τη ν  έννοια  αυτή, η αναφορά 
του κ. Σαμαρά, τη ν  Παρασκευή στη  
γερμανική Ηπηάθίεόΐπΐί, ότι «ο ι άν-

«Εϊναι ασφαλές να έρθω στην Αθή
να;» είχε ρωτήσει, στις 22 Μαρτίου, η 
κ. Αγκελα Μέρκελ τον πρόεδρο της 
ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, στο περι
θώριο συνάντησης ευρωπαϊκών συν
δικάτων στο Βερολίνο. Σχεδόν επτά 
μήνες αργότερα και αφού μεσολάβη
σε η μετάβαση του Ελληνα πρωθυ
πουργού Αντώνη Σαμαρά στο Βερολί
νο, η Γερμανίδα καγκελάριος αναμέ
νεται την Τρίτη να βρεθεί... απέναντι 
στις διαδηλώσεις για τις οποίες την ε ί
χε, ούτως ή άλλως, προειδοποιήσει ο 
Ελληνας συνδικαλιστής.
Το διάστημα που μεσολάβησε κύλησε

θρωποι γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρ
νηση  σημαίνει τη ν  τελευταία ευκαι
ρία τηε Ελλάδαε... εάν αποτΰχουμε, 
μαε περιμένει το  χάοε» δεν είχε απο- 
δέκτεε μόνον εκτόε συνόρων, υπό την 
έννοια  τηε ανάγκηε έμπρακτηε συ- 
μπαράστασηε από τουε εταίρουε, αλ
λά και εντόε συνόρων.

Η κυβέρνηση εισέρχεται, όπωε ό
λα δείχνουν, σ τη ν  τελική και πιο δύ
σκολη ευθεία, αυτή τηε οριστικοποί- 
ησηε και ψήφισηε των, ούτωε ή άλλωε, 
επώδυνων και αντιδημοφιλών μέ
τρ ω ν  λιτότηταε. Στο Μαξίμου προε- 
ξοφλείται ότι δ ιαφοροποιήσει θα υ
πάρξουν όχι όμωε και μαζική ανταρ

πολύ νερό οιο... αυλάκι και πολύ πε
ρισσότερο στον τρόπο κατανόησης με
ταξύ της κ. Μέρκελ και του Ελληνα 
πρωθυπουργού. Από αποσυνάγωγος 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε- 
ξαιτίας της καταψήφισης του μνημονί
ου και του μεσοπρόθεσμου, ο κ. Σαμα
ράς αντιμετωπίζεται πλέον ως η τε
λευταία ελπίδα του ελληνικού πολιτι
κού συστήματος.
Η πρώτη συνάντηση Σαμαρά - Μέρκελ 
πραγματοποιείται την 1η Μαρτίου, α
φού η Ν. Δ. έχει υπερψηφίσει, με με
γάλο κόστος, τη νέα δανειακή σύμβα
ση. Επρόκειτο για μία συνάντηση όπου

σία, ενώ στα  παρασκήνια ήδη γίνεται 
λόγοε για «3 +  3 +  2», δηλαδή για τουε 
βουλευτέε που θα καταψηφίσουν α
ντίστοιχα από ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και Ν. 
Δ. Παρά το  γεγονόε ότι οι απαιτήσειε 
τηε τρόικαε για «εμπροσθοβαρέε» 
πακέτο μέτρων οδηγεί στην πλήρη πα
ραβίαση τω ν «κόκκινων γραμμών» που 
έθεσαν οι τρειε τηε κυβέρνησηε, η ε
κτίμηση είναι ότι τα  μέτρα θα περά
σουν. Μ είζον ζήτημα για τη ν  κυβέρ
νηση, πλέον, είναι αμέσωε μετά τη ν  
οριστικοποίηση τω ν  μέτρων και πριν 
από τη ν  εφαρμογή τουε, από τη ν 
Ιανουάριου, να  υπάρξουν κινήσει, 
ναζωπύρωσηε τηε οικονομίαε.

η ένταση «ήταν στον αέρα», την ίδια 
στιγμή που αρκετοί (Στυλιανίδης, 
Μπροκ, Φούχτελ) λειτουργούσαν στο 
παρασκήνιο για την αποκατάσταση 
των σχέσεων. Η επίσημη υποδοχή του 
κ. Σαμαρά, στις 24 Αυγούστου, στην 
καγκελαρία ήταν ένα ακόμη δείγμα 
της μεταστροφής του κλίματος. Πλέον, 
η κ. Μέρκελ έρχεται στη... διαμαρτυ- 
ρόμενη Αθήνα για να προσφέρει χεί
ρα βοήθειας στον κ. Σαμαρά και την 
κυβέρνησή του, σε μία συνάντηση που 
οριστικοποιήθηκε σε τηλεφωνική επι
κοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την 
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια περίοδο αναμένεται, εφό
σον όλα κυλήσουν ομαλά, να λάβει ο 
κ. Σαμαράε και τιε αποφάσειε του για 
το  κυβερνητικό σχήμα.

Συνεργάτεε του διαμηνύουν ότι ή
δη οι πρώτεε «βαθμολογήσειε» υ
πουργών έχουν γίνει. Ωστόσο, οι τε- 
λικέε αποφάσειε -μετά από μία μικρή 
περίοδο χάριτοε- θα ληφθούν με γνώ 
μονα το  ποιοε μπορεί, πλέον, να  υ
πηρετήσει μία κυβέρνηση που θα έ
χει ωε κυρίαρχο στόχο τη ν  προσέλ
κυση επενδύσεων, τη ν  άμβλυνση 
τω ν  ποοβλημάτων τηε καθημερινό- 
τητε ιι τη ν  επιδίωξη του διοικητι
κού εκσυγχρονισμού του Δημοσίου.

Ζήτημα ισορροπίαε του κυβερνητι
κού συνασπισμού προκαλεί η κρί
ση τηε «λ ίσταε» στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. 
Ευάγγελοε Βενιζέλοε, ευρισκόμενοε 
υπό έντονη  ενδοκομματική πίεση, 
προχώρησε σε επανασχεδιασμό τηε 
τακτικήε που ακολουθεί έναντι 
τηε ψήφισηε τω ν  μέτρων. Ο κ. Βε
νιζέλοε δεν απειλεί με καταψήφι
ση τω ν  μέτρων, ωστόσο θέτει αυ- 
στηρούε όρουε για τη ν  έγκρισή 
τουε. Θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
μπορεί να υποχωρήσει σημαντικά 
πίσω από τουε τέσσεριε όρουε 
τουε οποίουε ο ίδιοε ο κ. Βενιζέλοε 
έχει θέσει. Συγκεκριμένα ο κ. Βε
νιζέλοε ζητεί στο πακέτο τω ν  μέ
τρων να συμπεριληφθούν οπωσ
δήποτε; πρώτον, η εκταμίευση 
τηε δόσηε, δεύτερον, η επιμήκυν
ση του χρόνου δημοσιονομικήε 
προσαρμογήε, τρίτον, η περαιτέρω 
απομείωση του χρέουε και, τέ 
ταρτον, η πρόβλεψη για αναπτυ
ξιακό και κοινωνικό πακέτο.

Ο κ. Βενιζέλοε θεωρεί ότι δίχωε 
αυτά τα  χαρακτηριστικά το  πακέτο 
δεν θα μπορέσει να  ψηφιστεί 
σ τη  Βουλή, ακόμη και αν οι πε
ρισσότεροι βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ 
το  ενέκριναν. Παρά το  γεγονόε ό
τι η παραπάνω άποψη δεν ξε
φεύγει πολύ απ’ όσα ο κ. Βενιζέ
λοε επαναλάμβανε τιε προηγού- 
μενεε εβδομάδεε, είναι σαφέε ό
τι ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ επιχει- 

| ρεί μια ευδιάκριτη μετατόπιση 
προε τα  αριστερά.

Τούτη η μετατόπιση φαίνεται να 
έχει τη ν  έγκριση και τη ν  ενθάρ
ρυνση στελεχών, όπωε ο κ. Κ. 
Σκανδαλίδηε, ο οποίοε θεωρεί ό
τι ο κ. Βενιζέλοε οφείλει να  λάβει 
διακριτέε αποστάσειε από το ν  κ. 
Α. Σαμαρά και να  βρει έναν πιο α
ποτελεσματικό τρόπο αντιμετώ- 
πισηε του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τη  
διαρκή και αντιπαραγωγική κα- 
ταγγελτική ρητορική. Ο κ. Σκαν
δαλίδηε περιέγραψε τη ν άποψή 
του αυτή σ το ν  κ. Βενιζέλο σε δύο 
διαδοχικέε κατ’ ιδίαν συναντήσειε 
που είχαν τη ν  περασμένη Πέ
μπτη. Αλλωστε ο κ. Σκανδαλίδηε 
ήταν εξαρχήε αντίθετοε προε τη ν 
έγκριση τω ν  ορ ιζόντιω ν μέτρων. 
Υπέρ τηε στρατηγικήε ρήξεων 
και μετώπων προε τα  δεξιά, τά σ 
σονται επίσηε και βουλευτέε όπωε 
ο κ. I. Κουτσούκοε, ο οποίοε μά
λιστα έθεσε το ζήτημα και στη  σύ
σκεψη τηε Κοινοβουλευτικήε Ομά- 
δαε τη ν  περασμένη Πέμπτη.

Με τη  στροφή αυτή στρατηγικήε 
διαφωνούν καθέτωε στελέχη όπωε 
ο κ. Mix. Χρυσοχοΐδηε, ο οποίοε διε- 
μήνυσε την περασμένη Πέμπτη ό
τι δεν πρόκειται να στηρίξει σε κα
μία περίπτωση το ν  πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ, εάν αποφασίσει να κατα
ψηφίσει τα  μέτρα, ενδεχόμενο 
που ο ίδιοε ο κ. Βενιζέλοε έσπευ- 
σε να διαψεύσει. Με τη  στάση του 
κ. Χρυσοχοΐδη, έστω  και με επι- 
μέρουε προσωπικέε διαφοροποιή
σ ε ι  συμφωνούν επίσηε οι έτεροι 
δύο θεσμικοί κοινοβουλευτικοί 
του ΠΑΣΟΚ, ο κ. I. Μανιάτηε, η κ.

Εύη Χριστοφιλοπούλου, καθώε ε
πίσηε και η κ. Αντζελα  Γκερέκου.

Βάσει τω ν  δημόσιων τοποθετή- 
σεών του, υπάρχει τουλάχιστον έ- 
ναε βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ, ο ο
ποίοε θα καταψηφίσει τα  μέτρα. 
Πρόκειται για το ν  κ. Μυα Κάσση, 
ο οποίοε έχει δηλώσει ότι δεν θα ε
γκρίνει τα μέτρα αν κατατεθούν ωε 
ένα και μοναδικό άρθρο, κάτι που 
για πολιτικούε αλλά και πρακτικούε 
λόγουε (πίεση χρόνου) έχει ήδη 
προεξοφληθεί. Ωε αμφιταλαντευ- 
όμενοι εμφανίζονται οι κ. Θ. Πα- 
ραστίδηε και Δ. Κρεμαστινόε, οι ο
ποίοι μέχρι στιγμήε είναι αρνητι
κοί απέναντι σ το  πακέτο, όπωε έ
χει δει τη  δημοσιότητα ώε τώρα. 
Και επισημαίνουν ότι θα το  υπερ
ψηφίσουν εφόσον περιέχει και τιε 
προϋποθέσειε που ο ίδιοε ο κ. Βε
νιζέλοε περιγράφει.

Εν συνεχεία υφ ίσταται μια ο
λόκληρη ομάδα παλαιών παπαν- 
δρεϊκών (Μ. Μπόλαρηε, I. Δριβε- 
λέγκαε, Θεοδώρα Τζάκρη και Θ. 
Μωράϊτηε) που εμφανίζονται προ-

Ποια στελέχη διαφω
νούν με τη στρατηγική 
Βενιζέλου και ποιοι 
ενθαρρύνουν τον επα
νασχεδιασμό τακτικής.

βληματισμένοι από το ν  ορ ιζό
ντιο  χαρακτήρα του πακέτου το  ο
ποίο έχει ήδη συζητηθεί. Σ την 
Ιπποκράτουε θεωρούν ότι τελικώε 
όλοι αυτοί οι τακτικοί συνδαιτυ- 
μόνεε δεν πρόκειται να  καταψη
φίσουν, εφόσον ο κ. Βενιζέλοε κα
τορθώσει να  περάσει τουε όρουε 
του. Η ομάδα αυτών τω ν  βουλευ
τώ ν  είναι επίσηε τηε άποψηε ότι 
η εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ σ τη ν  κυ
βέρνηση Σαμαρά υπήρξε πολύ με
γαλύτερη απ’ ό, τ ι επιτρέπει η κα
τάσταση  σ τη ν  οποία έχει περί έλ
θει το  κόμμα. Με ενδιαφέρον α
ναμένεται επίσηε τ ι  τελικώε θα 
πράξει και ο κ. Απ. Κακλαμάνηε, 
ο οποίοε άφησε τη ν  περασμένη 
Πέμπτη ανοιχτό το  ενδεχόμενο να 
καταψηφίσει τα  μέτρα, ωε ένδει
ξη διαμαρτυρίαε για τη  συμπερι
φορά, όπωε είπε ο ίδιοε, του κ. I. 
Στουρνάρα.

Το ειρωνικόν του πράγματοε εί
ναι ότι η μόνη σίγουρη, υπέρ τω ν 
μέτρων ψήφοε, ανήκει σ τον  κ. Α. 
Λοβέρδο, ο οποίοε όμωε βρίσκεται 
σε πλήρη ρήξη με την Ιπποκράτουε.

Το βάροε τηε εξισορρόπησηε α
νάμεσα σε μια πολύ μικρότερη α
πό το  παρελθόν (μόλιε 33 βουλευ
τέε) αλλά εντελώε ρευστή Κοινο
βουλευτική Ομάδα, αναλαμβάνουν 
εκ τω ν  πραγμάτων οι κ. I. Μανιά
τηε, Εφη Χριστοφιλοπούλου και 
Mix. Χρυσοχοΐδηε. Εναν άτυπο 
ρόλο στη ν προσπάθεια για διατή
ρηση τηε Κ. Ο. σε συνοχή ενόψει 
τω ν  μέτρων έχουν και οι κ. Λ. Γρη- 
γοράκοε και Π. Ρήγαε, οι οποίοι θε
ωρούν ότι το  ΠΑΣΟΚ έχει μετα
τραπεί σε στόχο, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν σκοπιμότητεε.

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ
Η  όξυνση των τόνων απέναντι στην κυβέρνηση από τον Α λ  Τσίπρα στόχο είχε τις συνιστώσες εν όψει των διεργασιών για το νέο κόμμα

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Πρόωρη προσφυγή στιε κάλπεε ζή τη
σε για πρώτη φορά μετά τιε εκλογέε του 
Ιουνίου ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζονταε κατα- 
κόρυφα τουε αντιπολιτευττκούε τόνουε. 
Αυτή η εξέλιξη βρίσκεται σε άμεση συ
νάρτηση με τη ν  τρέχουσα συγκυρία. 
Σ την Κουμουνδούρου βλέπουν το  πα
κέτο τω ν  μέτρων να γίνεται συνεχώε 
σκληρότερο και να  καθιστά απαγο
ρευτική μια «ήπια στάση», ενώ τη ν ί
δια ώρα εκτιμούν ότι η κυβέρνηση και 
ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ αποσταθεροποι- 
ούνται από τιε αποκαλύψειε για τιε υ- 
ποθέσειε διαφθοράε και τη  λίστα Λα- 
γκάρντ, και χάνουν τη  νομιμοποίηση 
να  επιβάλλουν τα  μέτρα. Η όξυνση τω ν 
τόνων όμωε και το μήνυμα ότι επίκειται 
«κατάρρευση» τηε κυβέρνησηε απευ
θύνεται κυρίωε σ το  εσωκομματικό α
κροατήριο, επιχειρώνταε να  υπερκα
λύψει τιε γκρίνιεε που έχουν εκδηλω
θεί τόσο σε σχέση με την προϊούσα ε
ξομάλυνση τω ν  σχέσεων με τουε ευ- 
ρωπαϊκούε θεσμούε όσο και τιε διερ- 
γασίεε για το  νέο κόμμα. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσετα ι και κύριο άρθρο τηε 
«Αυγήε» με τίτλο «τελειώνουν», που

διαπίστωνε ότι «μόλιε τρειε μήνεε 
μετά τιε εκλογέε η κυβέρνηση βρί
σκεται σε αποσύνθεση και αποδρομή».

Το ότι το εσωκομματικό ζήτημα «καί
ει» το  καταδεικνύει η απόφαση τηε 
Γραμματείαε του ΣΥΡΙΖΑ να αναστεί- 
λει για δεύτερη φορά τη ν ιδρυτική Πα
νελλαδική Συνδιάσκεψη του ενιαίου 
κόμματοε για το ν  Δεκέμβριο. Υπεν
θυμίζεται ότι η Πανελλαδική Συνδιά
σκεψη είχε οριστεί αρχικά για τον  
Οκτώβριο και είχε ανασταλεί για τον  
Νοέμβριο. Στην πραγματικότητα στο 
εγχείρημα προβάλλονται αντιστάσειε 
εκ τω ν  έσω και φαίνεται πωε ο κ. Τσί- 
πραε και το  επιτελείο του επιχειρούν 
να κερδίσουν χρόνο, αναστέλλονταε 
τιε μάλλον αναπόφευκτεε τριβέε για πιο 
πρόσφορο χρόνο.

Οι σημαντικότερεε τριβέε αφορούν 
τιε σχέσειε με την Ε. Ε. Ηδη η συνά
ντηση τηε αντιπροσωπείαε του ΣΥΡΙΖΑ 
με το ν  Ράιχενμπαχ προκάλεσε επικρι- 
τικά σχόλια από συγκεκριμένεε συνι- 
στώσεε όπωε η ΔΕΑ αλλά και από τη 
μειοψηφία του ΣΥΝ, το «αριστερό Ρεύ
μα» του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 
κ. Π. Λαφαζάνη. Σύμφωνα με πληρο- 
φορίεε τηε «Κ » από τιε Βρυξέλλεε έχει

Αλέξης Τσίηρας - Μάρχιν Σουλις. Η συνάντησή τους προκάλεσε παρατράγουδα στον 
ΣΥΡΙΖΑ.

σχεδόν οριστικοποιηθεί συνάντηση του 
κ. Αλ. Τσίπρα με τον  επίτροπο Οικο
νομικών τηε Ε. Ε. Ολι Ρεν, ενώ θεω
ρείται πιθανή και μια συνάντηση με τον 
πρόεδρο τηε Κομισιόν, Μανουέλ Μπα- 
ρόζο. Η συνάντηση με το ν  κ. Ρεν αν ο- 
ριστικοποιηθεί, θα λάβει χώρα μέσα 
στιε επόμενεε εβδομάδεε και είναι 
μάλλον προφανέε ότι ο κ. Τσίπραε δεν 
θα ήθελε οι αναμενόμενεε διαμαρτυρίεε 
για τιε συναντήσειε με τουε «ευρω- 
παίουε μανδαρίνουε» να συμπέσουν και 
να επισκιάσουν την Πανελλαδική Συν
διάσκεψη και το  νέο κόμμα.

Ο ευρωπαϊκόε προσανατολισμόε εί
ναι άλλωστε το  κατ’ εξοχήν θέμα που 
διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ και παρ’ όλη τη  δε- 
ξιοτεχνία που έχει επιδείξει έωε σήμερα 
ο κ. Τσίπραε δεν θα αποφύγει τιε τρ ι
βέε σ τη ν παρουσίαση τηε ιδρυτικήε 
διακήρυξηε και του προγράμματοε 
του νέου κόμματοε, τα οποία προε
τοιμάζει ο κ. Δραγασάκηε και στα  ο
ποία, σύμφωνα με πληροφορίεε, η συμ
μετοχή τηε χώραε σ τη ν Ε. Ε. αποτελεί 
ταυτοτικό στοιχείο.

Το αντίρροπο σχέδιο, το  οποίο 
σπρώχνει το  «Αριστερό Ρεύμα» αλλά 
και συνιστώσεε όπωε η ΔΕΑ και το

«Κόκκινο», είναι η συμπαράταξη με το 
ΚΚΕ και τη ν Ανταρσύα (διακηρυγμέ
να  αντιευρωπάίκέε δυνάμειε δηλαδή) 
στο  ενιαίο κόμμα τηε Ριζοσπαστικήε 
Αριστεράε. Οι δυνάμειε αυτέε δεν εί
ναι πλειοψηφικέε στον  ΣΥΡΙΖΑ. Ωστό
σο, είναι σε θέση να δημιουργούν προ
σκόμματα στη  δυναμική του νέου 
σχήματοε.

Καθώε η δημιουργία του ενιαίου κόμ
ματοε αποτελεί συλλογική και ενθου
σιώδη απόφαση στην οποία κανείε δεν 
θέλει να  αντιταχθεί ανοιχτά, η διέξο- 
δοε όσων ενίσταντα ι είναι να  ζητούν 
τα «κείμενα» ώστε αυτά να συζητηθούν 
εκ τω ν προτέρων στιε οργανώσειε. Πα
ράδειγμα, το πρόσφατο άρθρο τηε Ελέ- 
νηε Πορτάλιου σ τη ν  ιστοσελίδα του 
Ρεύματοε «ίείαη. gr» σ τη ν οποία θέτει 
το ερώτημα, πωε «αν κατατεθούν οι ει- 
σηγήσειε λίγεε ημέρεε πριν από τη συν
διάσκεψη, πώε θα προλάβουν τα  μέλη 
να διατυπώσουν συγκροτημένα και δη
μόσια λόγο και αντίλογο»; Στελέχη που 
τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ τηε συ- 
γκρότησηε του ενιαίου κόμματοε α
νησυχούν μήπωε οι εσωκομματικέε τρι
βέε αποδυναμώσουν τελικά τη  μαζι- 
κότητα του εγχειρήματοε.


