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ATHANASSOPOU
LOS underlines the
positive approaches for
Greece of tllC
AgreeInent of the 26/27
October 2011 Eurozone
Summit ίη Brussels.

The article refers to
the relations betwecn
Greecc and Support
Mechanisms and ίι also
proposes a seΓίes of
reforms ίn order Greece
exits the current crisis,
such as modernization
of public admini
stration, combat against
tax evasion, suggestion
of new policies for
developnlent, etc.

Τοις ΕvτeυξομevOlς
-'n

Αυσιτeλnςn vea OlKovoplKn evίσχυσn

τnς Ελλάδος/ αλλά enι8e8λnμevcς

και vecς διαρθρωrικeς αλλαΥeς

ΤΟ/.} Κ. Kl&VσT. ΓΕ. AΘAN~OΠΩy'AOy'

Καθηγητού Μετ. Προ Σπ. Παντείου Πανεπιστ. Κοιν. Πολιτ. Επιστ.

και Μετ. Προ Σπ. Πανεπ. Αθηνών,

Εχ Ch.L., υι. Bruxelles, Εχ /nt. Ι./.Α.Ρ., Paris

}.'τερουμί·νη πλέον η Ελλάς, του «κέρατος της

Αμαλθείας», της μυθολογικής αιγός και ως εκ τού

του μη δυναμένη θηλάζουσα εξ αυτού, ως άλλος

ΖΕΥΣ, να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί σήμερα υπό δει

νή συγκυρία, (Πολιτική, Οικονομική, Κοινωνική),

διέΡΧΕται κατ' αυτάς διά των «Καυδιανών Δ ικρά

νων», ωςμη όφειλε, ως άλλος στρατός των Ρωμαίων,

όταν αυτός είχε ηττηθεί υπό των Σαμνιτών το έτος

321 π.Χ. στο Καύδιο των Απεννίνων ορέων.

Οι ετερόκλητες, ραγδαίες και καινοφανείς εξελί

ξειςτων τελευταίων μηνών επί του πεδίου της Πολι

τικήςκαι της Οικονομίας της Ελλάδος, άλλων Κρα

τών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Η.Π.Α. και η συνακόλουθη κρίση, (Πολιτική, Οικο

νομική, Κοινωνική), ενδεχομένως να καταστήσουν

«κενό γράμμα» τα διαλαμβανόμενα στο ανά χείρας

κείμενο, όταν αυτό θα έχει δημοσιευθεί, δεδομένου,

ότι από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει, κατά τον

ΑΙΣΩΠΟΝ. 1

1. Α/ΣΩΠΟΣ: ΦριJol.. δοό'λος του ΣoμJoυ Φlλoσόφoυ lAΔMONOΣ.

Υ1σας περΙ ra μέσα rov 6ουπ,Χ ωώνος. Δ1ε.κρΙνεΙΌYJG mv ευφιlfa

κω ro δmmκό σκώμμα. Δ1εοώΟnσαν 358 καιαγεΥΡομμένο}«μύθοι

rov.
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Δ ιότι τα γεγονότα διαδέχονται άλληλα με ρυθμούς πρω

τοφανούςταχύτηταςκαι Ιl' πολλοίς αλληλοαναιρούνται.

Ενδεικτικ(/)ςαναφέρονται τα εξής:

Η κρίση της ελληνικής οικονομίας και οι αποφάσεις του

Συμβουλίου περί αυτής του Μαρτίου 2010, το επακολουθή

σαν «Μνημόνιο» περί Ελλάδος, οι κρίσεις των οικονομιών

τηςΙρλανδίαςκαι Πορτογαλίας, η συγκρότηση Μηχανισμού

Στήριξης Οικονομιών Κρατών Μελών της Ένωσης «ευρι

σκομένων εν κινδύνω», τα προβλήματα της Οικονομίας της

Ισπανίας και της Ιταλίας, <<vπερακόντισαν» τις προθέσεις

των εμπνευστών οίων δήποτε «Στρατηγικών» και «Στόχων»

σωτηρίας της Ελλάδος, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο

και του Δ ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η δε δημιουργη

θείσα κατάσταση είναι πρωτοφανής, και πέραν ενός ορίου, ε

κτός ελέγχου, τόσο σε γενικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επί

μέρους Κρατών.

Προκειμένου περί Ελλάδος αναφέρονται ενδεικτικώς τα

εξής:

Ο «υπέρ δανεισμός» της Ελλάδος δεν προέκυψε ως κε

ραυνός εν αιθρία: είναι προϊόν μακράς και ενσυνείδητης

πρακτικής, ασκηθείσης από όλες τις Κυβερνήσεις.

Όπως, εκ παραλλήλου, μακρά και ενσυνείδητη πρακτική

υπήρξε στην Ελλάδα η διάθεση των Κοινοτικών πόρων συ

νήθως για «επιδότηση» πρωτίστως της κατανάλωσης.

Οι πρακτικές όμως αυτές, σε συνάρτηση με σπάταλες και

λειτουργΟlJσες οριακώς κρατικές δραστηριότητες, ωδήγη

σαν στην δημιουργία ποικίλλων αδιεξόδων, η διαχείριση

των οποίων κάθε άλλο, παρά ευχερής είναι σήμερα.

ΤΟ χρέος! της Χώρας και τα εηίσια ελλείμματα, απαιτούν

l.·τρατηγικ/~ς, Πολιτικές και Μέτρα επιίJδιινα, στοιχεία, τα

οποία «δεν παράγονται» πrl:ντοτε «αυrοβΟlJλως» από την

Εθνικιί Κυβέρνηση, αλλά «υποδεικνύονται» και από εξωγε

νείς πηγές, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δ ιεθνές Νομισμα

τικό Ταμείο, ο Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη

τας. (Ρ. F5.F.), () ΟργαΙ',"/Η)ς ΟΙΚΟ1'ομικής ΣΙ'1'Γργασίας και

2. Το δπμόωοχρέοςσυνετάγετω.μετιItύάλλων. μειώσειςδIαlJεσiμωνκεφα
λωωνπρος ενIσxυσn των επενδύσεων. διαΡΡOlΊποσοmrωνχρΙΊματοςπρος ro ε

~ωτεpIΚό για mv πλnpωμI'1 τόκων. XΡεoλυσiωνκ.ά.
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Α νάπτυξης, υπό την πίεση των «αξιολογήσεων» των διαφό

ρων Οίκων.3

ΜΕταξύ των υποδειχθεισών «Πολιτικών», «Συνταγών» και

«Φαρμάκων» περιλαμβάνονται μέτρα δημοσιονομικής εξυ

γίανσης, (<<δημοσιονομικής αρετής»), πάταξη της φοροδια

φυγής, ιδιωτικοποιήσειςΔ ημοσίων Επιχειρήσεων και Οργα

νισμών, μειώσεις του αριθμού Δ ημοσίων Υπαλλήλων και εισ

αγωγικών μισθών, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων κ.ά.

Κατ' άλλη προσέγγιση,4 η ανάκαμψη της οικονομίαςπρέ

πει να επιδιωχθεί μέσω κρατικών δαπανών, π.χ. Προγραμ

μάτων Δημοσίων επενδύσεων.

ΙΙ δοθείσα την 21η Ιουλίου 2011 στις Βρυξέλλες «λύση»

και στο ελληνικό πρόβλημα με την σχετική επί μέρους από

φαση της Συνόδου Κορυφιίς, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ

κής Ένωσης, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ένα Πρόγραμμα

στιίριξης της Ελλάδος ύψους 109.000.000.000 ευρώ, πλέον

50.000.000.000 ευρώ εξ Ιδιωτών ΕπενδυτόΛΙ, Πρόγραμμα Τε

χνικής Βοήθειας, (Tαsk ]<orce), για την υλοποίηση του Προ

γράμματος Προσαρμογής Ε.Ε./Δ .Ν.1: και την απορρόφηση

των Κοινοτικών κονδυλίων.

Τα μεσολαβήσαντα όμως γεγονότα, (επίΟεση των Α γοριάν

κατά των δεκαετών Ιταλικών και Ισπανικών ομολόγων, αγο

ρά τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Ί'ράΠFζα κ.ά.), <<οδή·

γησαν» τον κ. Ζ. Μ. ΜΠΑΡΟΖΟ να ζητήσει με ι:πιστολή του

προς τους Αρχηγούς των Κρατών Μελών την επανεξέταση

όλων των βασικών στοιχείων του γενικού μέρους της Συμ

φωνίας της 21ης Ιουλίου 2011.
Κατόπιν αυτού η Σύνοδος Κορυφής των Αρχηγών των

Κρατών Μελών της Ζώνης του ευρώ της 26ης και 27ης

Οκτωβρίου 2011 στις Βρυξέλλες, απεφάσισε, μεταξύ άλλων,

και τα εξής:

3

3. ΕνδεJκπκώςαναφέΡεrαJ, 6π n MOODY'S, έως iδΡυσnς 1909, n
STANDARD and POOR'S, έroς Iδpυσnς 1923, n FΠCH, έroς Jδpυσnς 1927, δJε

νεΡΥούν200.000 cΦολοΥι1σεJςεmσ1ως YJQ xptn ΚΡαrών, ΔΩμων, ΕmxεJΡJΊσε

ων, άλλα εfδn χρεών. ΆλλΟ1 επτάOJKO/A90λ6YΩσnς npayμaron01orJv 80.000 α

ξJOλοΥΏσεJςεmσiως.

4. Βλ. Kωνσr. ΓΕ. ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΣ: ΠερJ Oiκων κω OJΚ1ών Eμmπpαy

μένων: ΑναΥκαJο ένα JσΧΙJρ6 Πρ6Υραμμα Δnμοσfων Επενδύσεων.

ΕΠΙθΕΏΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠEPIΦEPEIAΚHΣANAΓΠYSHΣ. ΈKδoσn ΚένrΡου Emp6pφ., Μελ., Έρευνας κω

ΑνΆΠW91ς. A8JΊνω, r. 63/2011, σ. 4.
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Μείωση (haircut) κατά 50% των ελληνικών ομολόγων, τα

οποία κατέχει ο ιδιωτικός τομέας,. (ύψους περίπου

205.000.000.000 ευρώ), βάσει της οποίας Οα επακολουΟιίσει

μ 'ίωση κατα 5.000.000.000 ευρώ Τα/)' καταjJαλλόμt:νων ετη

σίως από την Ελλάδα τόκων και χρεωλυσίων.

Χορήγηση στην Ελλάδα νέου δανείου ύψους100.000.000.000
ευρώ για κάλυψη των αναγκών τηςέως το έτος2014.

Χορήγηση στην Ελλάδα προσθέτου ποσού 30.000.000.000
ευρώ για «κάλυψη» των Τραπεζών, οι οποίες Οα συμμετά

σχουν στο Πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων με

νέα, (λόγω της κατά 50% μείωσή ς τους).

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης.

Τέλος συμπληρωματικώς κρίνεται αναγκαία και σειρά

θεσμικών αλλαγι&ν.

Περί του εύρους και του μεγέθους των θεσμικών αυτών

αλλαγών οι απόψεις διίστανται, της Ελληνικής Κυβέρνησης

υπεραμυνόμενης διαφόρων κεκτημένων, (π.χ. συντάξεων)

και των Εκπροσώπων των Δ ανειστών του Δ ιεθνούς Νομι

σματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης; υποδει.

κνυδντων σκληρά μέτρα των οποίων η λιίψη συνιστά

condicio ~'ine qua 1Ion για την υλοποίηση των αναφερθει.σών

αποφάσεων της 26ης και 27ης Οκτωβρίου 2011.
Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται διαρΟρωτικά

μέτρα, χρηματοπιστωτικά, αναθ ώρηση του προϋπολογι

σμού του έτους2012, μείωση Τα/ν επικουρικών συντάξεων Τα

μείων, εκ των επιδοτουμένων υπό του Κράτους, μείωση των

διατιΟέμενων ετησίως ποσών για Δ ημδσιες Επενδύσεις, πολ

λές περικοπές επιδοτήσεων και λειτουργικ(1w δαπανών του

Κράτους κ.ά.

Προϋ.πόθεση όμως όλων αυτών ι:ίναι και 1] «κατανόησιί»

τουςκω η «αποδοχή» τους από τους Π()λίn~ς, ο( οποίο( καλοί'1'

ται να τις «υλοποιήσουν», να τις «υπ()(}τούν», να «ζημl.ω()ΟIΙν»

ι-νδεχομ ίνως από αυτές, εμπνεόμενοι από σταθερές Εθνικές και

Υπερ-Εθνικές Ηγεσίες, εγχείρημα ιδιαζόντως δυσχερές...
Ά.λλως, το έργον σωτηρίαςτης Πατρίδος Οα παραμείνει

«ανήνυτον»,5 ενδεχόμενο το οποίο οι πάντες δι.ακαώς απεύ

ΧΟ\'τω .. ,

5. ΠΜ7ΏΝ: ΦαJδων. 84Α: ΠΡ6κεΠα/ περΙ lJΠα/νIyμoύ του ΠΜΤΩΝΟΣ περΙ

του ιστού ως IΊHNEΛ.OΓΠfΣ, n οποfα ων njdpa ύψωνεύφaopαως σάB8aνoYJa
τον πεν8εΡ6ν ωςΛΑΕΡΊΉΝ. ων δε νύχτα το εμtiωνε, YJa να aπoφύγεI έτιJ1 τον

γάμο με ένα εκ των ενδιαφερομένων μνnσπΊpων. ΣnμαJνεI έργο aτελεΙωτο.
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