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ΡΩΤΟΣ ΜΥΘΟΣ: 
«Το ΠΑΣΟΚ γνϊριηε τα πάντα 

προεκλογικά για το ζλλειμμα»
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ΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΙΗΕ

 Δεν γνϊριηε ότι ςτο Eurogroup του Λουλίου 2009 υπιρξε 
κείμενο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςτο οποίο 
προβλεπόταν ότι το ζλλειμμα του 2009 κα ξεπεράςει το 
10%. Το κείμενο αυτό δεν δθμοςιοποιικθκε ποτζ από τθν 
κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ. 

 Δεν γνϊριηε τα Δελτία Εκτζλεςθσ Ρροχπολογιςμοφ για τουσ 
μινεσ Λοφλιο – Αφγουςτο – Σεπτζμβριο 2009, τα οποία θ 
κυβζρνθςθ Καραμανλι αποφαςίηει, για πρϊτθ φορά, να 
μθν δθμοςιοποιιςει. Στα δελτία αυτά φαινόταν ιδθ ότι το 
ζλλειμμα ζωσ τον Αφγουςτο ιταν περίπου 21 δις. ευρϊ 
δθλ. ιδθ κοντά ςτο 10% του ΑΕΡ. Δθλαδι ςτουσ πρϊτουσ 8 
μινεσ του ζτουσ είχαμε ιδθ ζλλειμμα 10%.
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ΤΙ ΓΝΩΙΗΕ

 Γνϊριηε ότι ο Διοικθτισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ εκτιμοφςε ότι 
ζτςι όπωσ πιγαινε θ κατάςταςθ ςτθν οικονομία ιταν πολφ πικανό 
το διψιφιο ζλλειμμα.

 Γνϊριηε ότι ςτισ 5/9/2009, από το βιμα τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ 
Κεςςαλονίκθσ, ο τότε πρωκυπουργόσ, που είχε ςυναντθκεί με τον 
Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ, διαβεβαιϊνει με τον πιο 
επίςθμο τρόπο: «Σο δθμόςιο ζλλειμμα, αλλά και θ ανεργία, παρά 
τθν αφξθςι τουσ, παραμζνουν ςε επίπεδα καλφτερα από το μζςο 
όρο τθσ Ε.Ε.» (δθλαδι περίπου 6% για το ζλλειμμα).

 Γνϊριηε ότι ςτισ 2/10/2009, μόλισ 2 θμζρεσ πριν τισ εκλογζσ, παρά 
τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ, θ κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ ςτζλνει 
πρόβλεψθ με τθν επίςθμθ ενθμζρωςθ ςτθν Ε.Ε. για ζλλειμμα 6% 
του ΑΕΡ το 2009.
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ΚΑΙ ΡΟΤΕ ΒΕΒΑΙΩΘΘΚΑΝ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΨΘΦΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ;

 Στισ 8/10/2009, τζςςερεισ μζρεσ μετά τισ εκλογζσ, ο Διοικθτισ τθσ ΤτΕ 
δθλϊνει για το ζλλειμμα του 2009 «Εγϊ αιςιοδοξϊ ότι δεν κα ξεπεράςει 
το 10%». 

 Τθν επόμενθ θμζρα όμωσ, ςτισ 9/10/2009, ζχοντασ πλζον τα ςτοιχεία του 
εννιαμινου του 2009, ο Διοικθτισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ δθλϊνει: 
«Με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία του α’ εννιαμινου προκφπτει ότι το 
ζλλειμμα είναι τθσ τάξθσ του 10%. Εάν ςυνυπολογίςει κανείσ τθ δυναμικι 
όπωσ ζχει διαμορφωκεί για το τι μζλλει γενζςκαι τουσ επόμενουσ μινεσ 
κα μποροφςε κανείσ να πικανολογιςει με ςχετικι βεβαιότθτα ότι το 
ζλλειμμα -δυςτυχϊσ, το ξαναλζω- κα αγγίξει αν δεν ξεπεράςει τα επίπεδα 
του 12%». 

 Στισ 9 Οκτωβρίου 2009 λοιπόν πλθροφοροφνται όλοι, ότι θ νζα 
κυβζρνθςθ ΡΑΣΟΚ παρζλαβε ζλλειμμα με δυναμικι που όχι μόνο 
προςζγγιηε το 10% αλλά ξεπερνοφςε το 12%. Ρρϊτοσ ο Διοικθτισ τθσ ΤτΕ 
μιλάει για ζλλειμμα που κα ξεπεράςει το 12% του ΑΕΡ, όταν και αυτόσ 
μόλισ τθν προθγοφμενθ μζρα αιςιοδοξοφςε ότι δεν κα ξεπεράςει το 10%.
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ ΛΟΙΡΟΝ;

 Το ΡΑ.ΣΟ.Κ. γνϊριηε ότι το 6% ζλλειμμα για το οποίο δεςμευόταν θ 
προθγοφμενθ κυβζρνθςθ δεν ανταποκρινόταν ςτθν πραγματικότθτα, ότι 
το ζλλειμμα πιγαινε για διψιφιο – δεν γνωρίηαμε ότι το ζλλειμμα είχε 
φτάςει ιδθ ςτο οχτάμθνο το 10%, ότι θ Ε.Ε. προειδοποιοφςε από τον 
Λοφλιο για ζλλειμμα μεγαλφτερο του 10%. Θ κυβζρνθςθ Καραμανλι 
γνϊριηε, αλλά απζκρυπτε.

 Είχε προςαρμόςει τον προεκλογικό του λόγο ςτο χειρότερο ςενάριο, με 
βάςθ τα τότε δεδομζνα: το ζλλειμμα να προςεγγίηει διψιφιο αρικμό, 
δθλαδι όχι 6%, αλλά 8%, 9%, 10%. Αλλά οφτε το χειρότερο ςενάριο 
ανταποκρινόταν ςτθν πραγματικότθτα.

 Κανείσ δεν γνϊριηε οφτε για 12,5% που το ζμακαν όλοι μετά τισ εκλογζσ, 
οφτε για 13,6% που το ζμακαν όλοι 6 μινεσ μετά τισ εκλογζσ, οφτε για 
15,6% που το ζμακαν όλοι ζνα χρόνο μετά τισ εκλογζσ του 2009. Άλλο το 
8%, άλλο το 10%, άλλο το 12,5% και άλλο το 15,6% (κάκε μονάδα ΑΕΡ 
ιταν περίπου 2,5 δις).
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ΔΕΥΤΕΟΣ ΜΥΘΟΣ:

«Το ΠΑΣΟΚ “φοφςκωςε” το 
ζλλειμμα του 2009»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Ρρϊτον: Αυτι θ κεωρία ςυνομωςίασ κατζρρευςε ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι για τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και 
το ζλλειμμα του 2009.

Αποδείχτθκε με τον πλζον επίςθμο τρόπο ότι το πρόβλθμα για τθ χϊρα δεν δθμιουργικθκε από τθν 
αποκάλυψθ τθσ αλικειασ, αλλά από τθν προβλθματικι αποτφπωςι τθσ μζχρι το 2009. Για το κζμα αυτό ςτθν 
επιςτολι – απάντθςι του ςτθν Εξεταςτικι Επιτροπι για το ζλλειμμα του 2009, ο Επίτροποσ Almunia, 
ςθμειϊνει: «Η πλιρθσ εικόνα τθσ δθμοςιονομικισ κατάςταςθσ εξαρτάται όχι μόνο από τθν ποιότθτα 
(«ορκότθτα») των δεδομζνων, αλλά και από τθ ςυχνότθτά τουσ. Μολονότι δεςμεφεται από το νόμο, θ Ελλάδα 
διζκοψε τθ δθμοςίευςθ των μθνιαίων δεδομζνων για τθν εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ το κζροσ του 2009»

Ωσ προσ τθν “ποιότθτα” των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, το πόριςμα τθσ ανεξάρτθτθσ επιτροπισ 
εμπειρογνωμόνων για τθ διερεφνθςθ τθσ Αξιοπιςτίασ των Ελλθνικϊν Δθμοςιονομικϊν Στατιςτικϊν, που 
δθμοςιεφτθκε τθν 1θ Φεβρουαρίου 2010 αναφζρει: «Η ανακεϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ 
που περιλαμβάνονταν ςτθ γνωςτοποίθςθ τθσ 2ασ Οκτωβρίου 2009 (ς.ς. επί κυβζρνθςθσ Καραμανλι) δεν 
οφείλεται ςε ανακεϊρθςθ των ςτοιχείων που είχαν ςυνειςφζρει οι διάφοροι φορείσ αλλά ςτο γεγονόσ ότι τα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονταν ςτθ γνωςτοποίθςθ τθσ 2ασ Οκτωβρίου δεν αντιςτοιχοφςαν ςτα ςτοιχεία που 
είχαν ςτείλει ςτθν Ε..Τ.Ε. οι διάφοροι φορείσ και υπθρεςίεσ. Αυτό δθλαδι που άλλαξε ςτθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
21θσ Οκτωβρίου (ς.ς. επί κυβζρνθςθ Ραπανδρζου) είναι ότι καταχωρικθκαν τα πραγματικά ςτοιχεία των 
διαφόρων φορζων και υπθρεςιϊν.»

Από το Νοζμβριο του 2010, θ Eurostat για πρϊτθ φορά ιρε κάκε επιφφλαξθ ςχετικά με τα ελλθνικά 
ςτατιςτικά ςτοιχεία.
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Δεφτερον: Είναι κοινι πλζον παραδοχι ότι το ζλλειμμα του 2009 όντωσ ξεπζραςε τελικά το 
15%.

Στισ 21 Οκτωβρίου 2009 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ με τα ςτοιχεία που είχε τότε ςτθ διάκεςι τθσ 
ανακοινϊνει ζλλειμμα 12,5% για το 2009.
Στισ 22 Απριλίου 2010, θ Eurostat, με βάςθ τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία, ανακοινϊνει 
ζλλειμμα το 2009 ςτο 13,6%. Ακόμα και αυτό όμωσ ςυνοδευόταν από «αςτερίςκουσ» και 
επιφυλάξεισ για τθν «ποιότθτα» των ελλθνικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Τον Νοζμβριο του 2010, ολοκλθρϊνεται θ ςυνεργαςία τθσ ανεξάρτθτθσ από το 2010 Ελλθνικισ 
Στατιςτικισ Αρχισ με τθν Eurostat για τθν καταγραφι του ελλείμματοσ του 2009. Το ζλλειμμα 
ανακεωρείται ςτο 15,4% του ΑΕΡ. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ θ Εurostat 
απζςυρε κάκε επιφφλαξθ για τα δθμοςιονομικά δεδομζνα τθσ χϊρασ μασ και πλζον θ Ελλάδα 
ζχει ςυμπλθρϊςει τρεισ ςυνεχόμενεσ κοινοποιιςεισ δεδομζνων χωρίσ καμία επιφφλαξθ από τισ 
Ευρωπαϊκζσ αρχζσ.
Στθν Επιτροπι για το ζλλειμμα του 2009, ο παράγοντασ, ο οποίοσ περιςςότερο απαςχόλθςε 
τισ μαρτυρικζσ κατακζςεισ ιταν θ αναταξινόμθςθ των 17 φορζων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα ςτα ςτοιχεία ελλείμματοσ. Ραρόλα αυτά, όπωσ ςθμειϊνει το Ρόριςμα τθσ Επιτροπισ «δεν 
προκφπτει κανζνα ςτοιχείο που να αποδεικνφει ότι υπιρχε θ δυνατότθτα μθ ζνταξισ τουσ ςτα 
ςτοιχεία ελλείμματοσ, εφόςον θ χϊρα ζπρεπε να εναρμονιςτεί με τθ μεκοδολογία που ιςχφει για 
όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. (τθν ΕΟΛ 95)».
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Ακόμθ και θ Ν.Δ. που υποςτιριηε μζχρι πρότινοσ ότι το ζλλειμμα του 2009 
«διογκϊκθκε» τεχνθτά, πλζον αποδζχεται και υπογράφει ότι όντωσ το 

ζλλειμμα του 2009 ξεπζραςε το 15%.

Ιδθ από τισ 4 Απριλίου 2012, ο αρχθγόσ τθσ Ν.Δ., Α. Σαμαράσ, ςε άρκρο του 
ςτουσ New York Times, παραδζχτθκε ότι το ζλλειμμα του 2009 ιταν 15%:
«Greece has already implemented deficit-cutting measures of around 20% of GDP 
to curtail a deficit of 15% of GDP in 2009»

Στθ ςελίδα 16 τθσ Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ για τον Ρροχπολογιςμό του 2013 τθσ 
κυβζρνθςθσ Σαμαρά, προχπολογιςμόσ που ψθφίςτθκε ςτισ αρχζσ Νοεμβρίου 
2012 από τθν ελλθνικι Βουλι, αναφζρεται το εξισ: «Σο 2011, δεφτερο ζτοσ 
εφαρμογισ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ, επιτεφχκθκε μείωςθ του 
ελλείμματοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κατά 1,3 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΠ, 
ενϊ ςυνολικά τθν περίοδο 2009-2011 θ μείωςθ ιταν 6,2 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ 
του ΑΕΠ (από 15,6% το 2009 ςε 9,4% το 2011). Αυτι θ μείωςθ είναι θ 
μεγαλφτερθ που ζχει ςθμειωκεί από κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωηϊνθσ».
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ΤΙΤΟΣ ΜΥΘΟΣ:

«Συγκεκριμζνεσ επίςθμεσ δθλϊςεισ 
εκτόξευςαν τα spreads των 

ελλθνικϊν ομολόγων»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Θ χϊρα μπικε ςτο Μνθμόνιο όχι λόγω δθλϊςεων, αλλά λόγω τθσ οικονομικισ πραγματικότθτασ που 
άφθςε πίςω τθσ θ κυβζρνθςθ Καραμανλι. Τα ςτοιχεία αποδεικνφουν ότι οι εν λόγω δθλϊςεισ δεν 

επθρζαςαν κακόλου τθν πορεία των ελλθνικϊν spreads. 

Διλωςθ Γ. Ραπανδρζου, Ραραςκευι 20/11/2009

«Να βγει το ςυντομότερο θ χϊρα από τθν εντατικι, ςτθν οποία βρίςκεται»

Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Ραραςκευι 20/11/2009: 180 μονάδεσ βάςθσ.

Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Δευτζρα 23/11/2009: 167 μονάδεσ βάςθσ. 

Συμπζραςμα: καμία ουςιϊδθσ επίπτωςθ
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Διλωςθ Γ. Ραπακωνςταντίνου, Κακαρι Δευτζρα, 15/2/2010

«Με τθν προθγοφμενθ Κυβζρνθςθ θ Ελλάδα ιταν ςαν ζνα καράβι, ςαν τον Σιτανικό, που πιγαινε 
κατευκείαν ςτο παγόβουνο και αντί ο καπετάνιοσ να κοιτάει από τθ γζφυρα πϊσ κα το αποφφγει, 

κοιμόταν ςτθν καμπίνα. Ευτυχϊσ από τισ εκλογζσ προζκυψε μία νζα κυβζρνθςθ και εκεί ο καπετάνιοσ 
κάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και καταφζρνουμε να αποφφγουμε το παγόβουνο».

Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Κακαρι Δευτζρα 15/2/2010: 305 μονάδεσ βάςθσ.

Τθν ίδια θμζρα, 15/2/2010, οι υπουργοί Οικονομικϊν τθσ ευρωηϊνθσ καλοφν τθν Ελλάδα να πάρει 
μζχρι τα μζςα Μαρτίου πρόςκετα μζτρα, αν χρειαςτεί, για τθν μείωςθ του ελλείμματοσ, αλλά, δεν 
ανακοινϊνουν κάτι ςυγκεκριμζνο για τθ ςτιριξθ τθσ χϊρασ, ςε περίπτωςθ που οι πιζςεισ των αγορϊν 
όςον αφορά τον δανειςμό καταςτοφν ανεξζλεγκτεσ.

Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Τρίτθ 16/2/2010: 315 μονάδεσ βάςθσ.
Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Δευτζρα, 1/3/2010: 310 μονάδεσ βάςθσ.
Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Τρίτθ, 2/3/2010: 300 μονάδεσ βάςθσ. 

Συμπζραςμα: Καμία ουςιϊδθσ επίπτωςθ
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Διλωςθ Γ. Ραπανδρζου, Τετάρτθ, 3/3/2010

«Εμείσ κάνουμε αυτό το οποίο πρζπει και με το παραπάνω. Εκπλθρϊνουμε, αν κζλετε, ςτο ακζραιο όςα πρζπει από τθ 
δικι μασ πλευρά. Σϊρα λοιπόν, είναι θ ϊρα τθσ Ευρϊπθσ. Και είναι και για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μια ιςτορικι ςτιγμι. 

Από τθν άλλθ, αν δεν ανταποκρικεί και παράλλθλα αν δεν ανταποκρικοφν και οι αγορζσ, όπωσ κα κζλαμε, λόγω τθσ 
κερδοςκοπικισ τουσ ςυμπεριφοράσ, φςτατθ λφςθ κα ιταν το Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο».

Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Τρίτθ 2/3/2010: 300 μονάδεσ βάςθσ.

Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Τετάρτθ 3/3/2010, μετά τισ δθλϊςεισ: 290 μονάδεσ βάςθσ.

Ρζμπτθ 4/3/2010: Ο ΟΔΔΘΧ προχωρά ςτθν ζκδοςθ 10ετοφσ ομολόγου – ςθμειϊνεται ιςχυρι ηιτθςθ, με το spread τθσ 
ζκδοςθσ είναι ευνοϊκότερο κατά 50 μονάδεσ βάςθσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του 5ετοφσ ομολόγου 
αναφοράσ, παρά το γεγονόσ ότι θ διάρκεια του ομολόγου είναι διπλάςια.

Φψοσ spreads ελλθνικϊν δεκαετϊν ομολόγων Δευτζρα 8/3/2010: 285 μονάδεσ βάςθσ.  

Συμπζραςμα: καμία ουςιϊδθσ επίπτωςθ
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ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΡΟΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΘΚΑΝ ΤΑ 
SPREADS;

Τα spreads εκτοξεφτθκαν εξαιτίασ… 

τθσ ςταδιακισ αποκάλυψθσ των πραγματικϊν δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν τθσ Ελλάδασ μετά τισ εκλογζσ,
τθσ πολφ μεγάλθσ αβεβαιότθτασ για τα ελλθνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία μζχρι το τζλοσ του 2010,
τθσ διςτακτικισ ςτάςθσ τθσ Ε.Ε. απζναντι ςτο πρόβλθμα παρά τισ εκκλιςεισ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ,
των διαρροϊν και φθμϊν ςτο διεκνι τφπο που ζπλθξαν τθν Ελλάδα ςε καίρια χρονικά ςθμεία ,
και των αλλεπάλλθλων υποβακμίςεων από οίκουσ αξιολόγθςθσ εξαιτίασ όλων των προθγοφμενων παραγόντων.

Είναι χαρακτθριςτικό αυτό που διλωςε ςτισ 14 Φεβρουαρίου 2010 ο κ. Μθταράκθσ, αντιπρόεδροσ 
τότε των Ελλινων τραπεηιτϊν τθσ Μ. Βρετανίασ, μετζπειτα αναπλθρωτισ τομεάρχθσ τθσ Ν.Δ. ςε 
κζματα οικονομίασ και νυν υφυπουργόσ τθσ κυβζρνθςθσ ςε ερϊτθςθ γιατί εκτινάχκθκαν τα spreads:

«Εκτινάχκθκαν τα spread γιατί κατάλαβαν οι άνκρωποι που ζχουν αγοράςει τα ελλθνικά ομόλογα ό,τι είμαςτε πολφ
περιςςότερο χρεωμζνοι από ό,τι νομίηαμε… Επειδι θ διεκνισ κοινότθτα κατάλαβε ότι δεν χρωςτάμε 100% του ΑΕΠ αλλά 120,
επειδι το ζλλειμμα δεν ιταν 6 αλλά 12 και για να το φζρεισ πίςω ςτο 3 κα ζχεισ 3-4 χρόνια με μεγάλο ζλλειμμα, κι αν όλα αυτά
τα προςκζςεισ φκάνεισ το δθμόςιο χρζοσ ςτο 130-140% του ΑΕΠ. Και ίςωσ αυτό δεν είναι το τελικό χρζοσ, γιατί αν αφριο
κζλουμε να ιςοςκελίςουμε το αςφαλιςτικό, το πραγματικό χρζοσ του δθμοςίου είναι πολφ περιςςότερο. Άρα ςτα μάτια των
δανειςτϊν θ Ελλάδα ζγινε πιο επικίνδυνθ».
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ΤΕΤΑΤΟΣ ΜΥΘΟΣ :
Περί «διεφκαρμζνθσ Ελλάδασ»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Ροτζ ο Γ. Ραπανδρζου ι οποιοςδιποτε άλλοσ ζλλθνασ 
αξιωματοφχοσ δεν χαρακτιριςε τθν Ελλάδα “διεφκαρμζνθ”. Ροτζ.

Ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου ζκεςε μετ’επιτάςεωσ ςτο Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο του Δεκεμβρίου 2009 
το γεγονόσ ότι το πραγματικό πρόβλθμα τθσ Ελλάδασ δεν ιταν οι μιςκοί και ςυντάξεισ, αλλά θ 
ςυςτθμικι κακοδιοίκθςθ, ανομία και διαφκορά. Και ότι το ξερίηωμα τθσ «ρίηασ του κακοφ» κζλει 
χρόνο, θ Ελλάδα χρειάηεται χρόνο. Δεν ζκρυψε το πρόβλθμα, που όλοι γνωρίηαμε και τϊρα όλοι 
ομολογοφν. Για αυτό και οι ευρωπαίοι εταίροι ςταδιακά άρχιςαν ξανά να ακοφν τθν χϊρα μασ, 
παρά τθν απόλυτθ αναξιοπιςτία που είχε δθμιουργιςει θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ. 

Ζνα χρόνο περίπου μετά, ςτισ 9 Οκτωβρίου 2010, ο πρόεδροσ του Eurogroup, Jean Claude 
Juncker, φζρεται να δθλϊνει ςε πάνελ ςφμφωνα με δθμοςιογραφικζσ πλθροφορίεσ, για τθν 
ελλθνικι κρίςθ: «Ήξερα (ότι κα ζρκει) αλλά δεν μποροφςα να πω δθμόςια αυτά που γνϊριηα… 
Εδϊ και 3-4 χρόνια ιξερα ότι ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ Ελλάδασ ιταν θ διαφκορά. 
Σϊρα, ο Ζλλθνασ Πρωκυπουργόσ λζει ότι κυβερνά μία χϊρα διαφκοράσ. Η ελλθνικι κρίςθ κα 
μποροφςε να είχε αποφευχκεί αν θ Ελλάδα είχε ςυμπεριφερκεί με τελείωσ διαφορετικό τρόπο 
ξεκινϊντασ εδϊ και δεκαετίεσ..».

18



ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ
 Στισ 14 Οκτωβρίου 2010 εκπρόςωποσ του Jean Claude Juncker επεξθγεί: «Αυτό που είπε 

βαςικά ο κ. Juncker ιταν ότι μερικά χρόνια πριν, όταν οι παράμετροι τθσ ελλθνικισ 
ανταγωνιςτικότθτασ ζδειχναν ότι θ χϊρα κα βρεκεί ςε πολφ δφςκολθ δθμοςιονομικι 
κατάςταςθ, όλθ θ υπόλοιπθ Ευρϊπθ ιξερε ότι θ Ελλάδα είχε ςοβαρό πρόβλθμα διαφκοράσ. 
Ωςτόςο, ωσ επικεφαλισ του Eurogroup, δεν ιταν ςε κζςθ να μιλιςει για αυτό δθμοςίωσ, 
γιατί οι αντιδράςεισ κα ιταν τεράςτιεσ. Για να δείξει ότι ζχει αλλάξει θ ςτάςθ των ελλθνικϊν 
αρχϊν απζναντι ςτο πρόβλθμα, επικαλζςτθκε αναφορζσ του Πρωκυπουργοφ Γ. 
Παπανδρζου, ο οποίοσ, μετά τισ εκλογζσ του 2009, όταν το ςυνολικό μζγεκοσ του ελλθνικοφ 
προβλιματοσ είχε αποτυπωκεί, είπε ο ίδιοσ ότι θ Ελλάδα είχε ςοβαρό πρόβλθμα με τθ 
διαφκορά».

 Θ καταλυτικι αυτι διλωςθ, αναφορικά με τισ τεράςτιεσ ευκφνεσ τθσ προθγοφμενθσ 
κυβζρνθςθσ και το πόςο υπεφκυνθ ιταν θ ςτάςθ τθσ κυβζρνθςθσ Ραπανδρζου, ουδόλωσ 
πτόθςε τα κόμματα τθσ αντιπολίτευςθσ να ςυνεχίηουν να παραπλθροφοροφν ότι ο Γιϊργοσ 
Ραπανδρζου χαρακτιριςε τθν Ελλάδα «διεφκαρμζνθ» και τον ελλθνικό λαό 
«διεφκαρμζνο».

 Συμπζραςμα: Σε καμία ομιλία, ςε καμία διλωςθ, ςε καμία ςυνζντευξθ, ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου
δεν ζχει μιλιςει για «διεφκαρμζνθ χϊρα» ι «διεφκαρμζνο λαό». Οι δθλϊςεισ του για το
ηιτθμα τθσ διαφκοράσ αφοροφςαν πάντα τισ δομζσ του κράτουσ και το πελατειακό ςφςτθμα
που γεννά τα φαινόμενα διαφκοράσ. Ήταν πάντα ςαφισ: «ε κάποιουσ αρζςει να λζνε τϊρα ότι
οι Ζλλθνεσ ζχουν τθ διαφκορά ςτα γονίδιά τουσ. Αυτό είναι ανοθςία. Πρόκειται για αποτυχία των
κεςμϊν θ οποία εξαρτάται από κοινωνικοφσ πολιτικοφσ και οικονομικοφσ παράγοντεσ. Μποροφμε
όμωσ να τουσ αλλάξουμε» (ςυνζντευξθ ςτθν FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG», 5/3/2010)
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ΡΕΜΡΤΟΣ ΜΥΘΟΣ :
«Το ΠΑΣΟΚ ςτθν αρχι μοίραηε 

λεφτά, 
δεν πιρε μζτρα»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Ρρϊτον: Ροτζ μία κυβζρνθςθ δεν κινικθκε τόςο γριγορα για τον περιοριςμό των ελλειμμάτων (παρόλο 
που “πατοφςε” ςτθν κινοφμενθ άμμο των αναξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων) 

Αμζςωσ μετά τισ εκλογζσ (4 Οκτωβρίου 2009) θ κυβζρνθςθ επιχείρθςε να δϊςει ςαφι δείγματα άμεςου νοικοκυρζματοσ τθσ 
οικονομίασ, χωρίσ να επιβαρφνει υπζρμετρα τθν φφεςθ (θ Ελλάδα βριςκόταν ιδθ ςε φφεςθ από το 2008, ενϊ θ φφεςθ του 2009 
είχε φτάςει το -3%, όπωσ μάκαμε πολφ αργότερα).
Στισ 18 Οκτωβρίου ςτο Eurogroup, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ, με ό,τι ςτοιχεία είχε ςτθ διάκεςι τθσ, παρουςίαςε πρόβλεψθ για 
ζλλειμμα 12,5% το 2009. Εξοργιςμζνοσ με τθν προθγοφμενθ κυβζρνθςθ ο Η.Κ.Γιοφνκερ λζει: «The game is over – we need serious 
statistics» («Σα παιχνίδια τελείωςαν – χρειαηόμαςτε ςοβαρά ςτατιςτικά ςτοιχεία»). Δείτε εδϊ ςχετικό βίντεο: 
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1065877
Σε χρόνο ρεκόρ, μόλισ 2 εβδομάδεσ από τθν ψιφιςθ των Ρρογραμματικϊν Δθλϊςεων τθσ κυβζρνθςθσ (18 Οκτωβρίου 2009), 
παρουςιάςτθκε ςτισ 5 Νοεμβρίου 2009 προςχζδιο Ρροχπολογιςμοφ για το 2010, όπου προβλεπόταν θ μείωςθ του ελλείμματοσ 
το 2010 κατά 3,3% του ΑΕΡ, ςε μονοψιφιο ποςοςτό, κοντά ςτο 9,4% (επειδι τότε το δθμοςιονομικό ζλλειμμα υπολογιηόταν 
κοντά ςτο 12,5%).
Σε χρόνο ρεκόρ, μόλισ ζνα μινα από τθν ψιφιςθ των προγραμματικϊν δθλϊςεων τθσ κυβζρνθςθσ, παρουςιάςτθκε ςτισ 20 
Νοεμβρίου 2009 τελικό ςχζδιο Ρροχπολογιςμοφ για το 2010, που προζβλεπε ακόμα μεγαλφτερθ μείωςθ του ελλείμματοσ ςε 
ςχζςθ με το προςχζδιο, μείωςθ που κα ζφτανε το 3,6% του Α.Ε.Ρ., κατεβάηοντασ το ζλλειμμα του 2010 ςτο 9,1%.
Και ςε χρόνο ρεκόρ, ςε λιγότερο από 3 μινεσ από τθν ψιφιςθ των προγραμματικϊν δθλϊςεων τθσ κυβζρνθςθσ, 
παρουςιάςτθκε ςτισ 14 Λανουαρίου 2010 ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ, που προζβλεπε μείωςθ 
ελλείμματοσ κατά 4% το 2010.     

Συνολικά μζςα ςε 4 μινεσ (αρχζσ Νοεμβρίου 2009 – αρχζσ Μαρτίου 2010) παρουςιάςτθκαν τρία πακζτα μζτρων
(προχπολογιςμόσ-ΡΣΑ, δεφτερο πακζτο μζτρων ςτισ αρχζσ Φεβρουαρίου, τρίτο πακζτο μζτρων αρχζσ Μαρτίου), που ακροιςτικά 
ανζρχονταν ςε 16 δις. ευρϊ (8 δις. από ζςοδα, 8 δις. από δαπάνεσ). Πλεσ οι κινιςεισ ζγιναν δεκτζσ από τουσ ευρωπαίουσ 
εταίρουσ μασ ωσ «βιματα προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ» με «φιλόδοξουσ αλλά εφικτοφσ ςτόχουσ»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Δεφτερον: θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ μείωςε και το ζλλειμμα του 2009 κατά 1 δις. ευρϊ περίπου, 
όταν θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ δεν προζβλεπε κανζνα μζτρο

Πλοι ξζρουν ότι ςτο τελευταίο τρίμθνο του ζτουσ (ουςιαςτικά δίμθνο ςτθν περίπτωςθ τθσ κυβζρνθςθσ του ΡΑΣΟΚ) θ 
δυναμικι του ελλείμματοσ είναι ιδθ διαμορφωμζνθ. Με βάςθ τα επίςθμα ςτοιχεία, θ τρφπα του ελλείμματοσ το 2009 
“άνοιγε” με ρυκμό αφξθςθσ 1,1% του ΑΕΡ μθνιαίωσ! Και κανείσ δεν μπορεί να ανατρζψει τθν πορεία ενόσ 
προχπολογιςμοφ τουσ τελευταίουσ δφο μινεσ του ζτουσ (τζλθ Οκτωβρίου ζχει διαμορφωκεί το 95% των 
ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων του δθμοςίου).

Είναι χαρακτθριςτικό ότι τα μζτρα που εξιγγειλε ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου του 2009 ο πρϊθν Ρρωκυπουργόσ Κ. 
Καραμανλισ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Κεςςαλονίκθσ δεν αφοροφςαν κακόλου το 2009. Επρόκειτο για μζτρα που κα 
ενςωματϊνονταν ςτον Ρροχπολογιςμό του 2010.

Θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ προςπάκθςε να ςυγκρατιςει ακόμα και το ζλλειμμα του 2009 μζςα ςτο ελάχιςτο χρονικό 
διάςτθμα (δίμθνο) που απζμενε μζχρι το τζλοσ του ζτουσ. Συγκεκριμζνα: 

α) διακόπθκε άμεςα το μζτρο τθσ απόςυρςθσ (εξοικονόμθςθ 400 εκ. ευρϊ),
β) αυξικθκαν τα τζλθ κυκλοφορίασ για κάποιεσ κατθγορίεσ οχθμάτων ( κζρδοσ 200 εκ. ευρϊ),
γ) αποφαςίςτθκε θ άμεςθ διακοπι των stage ςτο ελλθνικό δθμόςιο,
δ) επιχειρικθκε θ ςυγκράτθςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν όςο αυτό ιταν εφικτό, για παράδειγμα με τθν  
κατάργθςθ δεκάδων αμειβόμενων επιτροπϊν και τθν ριηικι περιςτολι ςτθ χριςθ κρατικϊν αυτοκινιτων, 
ε) ακόμθ και από τθν ζκτακτθ ειςφορά και το επίδομα αλλθλεγγφθσ το δθμοςιονομικό όφελοσ για το 
2009 ανιλκε ςτα 200 εκ. ευρϊ (θ ζκτακτθ ειςφορά ςτισ πολφ κερδοφόρεσ επιχειριςεισ απζφερε το 2009  
περίπου 700 εκ. ευρϊ, ενϊ θ α’ δόςθ του επιδόματοσ αλλθλεγγφθσ ζφταςε τα 500 εκ. ευρϊ).

Συνολικά οι κινιςεισ που ζγιναν ςτουσ δφο τελευταίουσ μινεσ είχαν κετικι επίπτωςθ τθσ τάξεωσ του 1 δις. ευρϊ 
ςτο τελικό αποτζλεςμα του 2009.
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Τρίτον : θ αξιωματικι αντιπολίτευςθ δεν ςτιριξε κανζνα μζτρο νοικοκυρζματοσ που εξιγγειλε 
θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ 

Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτισ 24/10/2009 ο υποψιφιοσ για τθν αρχθγία τθσ Ν.Δ., Α. Σαμαράσ, 
διλωςε για τθν κατάργθςθ των χιλιάδων stage ςτο δθμόςιο:  «Ο ελλθνικόσ λαόσ κα κρίνει τθν 
απίςτευτθ εκδικθτικότθτα που δείχνει θ κυβζρνθςθ απζναντι ςε χιλιάδεσ νζα παιδιά. Ευκφνθ τθσ Ν.Δ., 
για τθν οποία και προςωπικά δεςμεφομαι, είναι να προςφζρει ςτουσ απολυόμενουσ τθν απαραίτθτθ 
νομικι υποςτιριξθ». 

Είναι εξίςου χαρακτθριςτικό ότι ςτισ 20/11/2009 ο Α. Σαμαράσ ζλεγε για το ςχζδιο προχπολογιςμοφ 
του 2010: «Κατάργθςαν το ζκτακτο βοικθμα των 500 ευρϊ, που ζδινε θ Κυβζρνθςθ Καραμανλι, λόγω 
τθσ κρίςθσ ςτουσ χαμθλόμιςκουσ, μζχρι 1.500 ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχοφςε ςε 36 ευρϊ το μινα 
κακαρά» και «τϊρα δίνουν 1,5% αυξιςεισ ςτισ χαμθλζσ και μεςαίεσ αποδοχζσ του δθμοςίου. Δθλαδι, 
από 12 μζχρι 24 ευρϊ το μινα. Οι αςκενζςτεροι κα ζπαιρναν τριπλάςια με το ζκτακτο βοικθμα τθσ 
Νζασ Δθμοκρατίασ, που καταργικθκε».
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Τζταρτον: ιταν αδφνατο να ςυγκρατθκεί το ζλλειμμα του 2009 ςε μονοψιφιο 
ποςοςτό τουσ τελευταίουσ δφο μινεσ του ζτουσ

Κάποιοι λζνε ότι ζπρεπε πάςθ κυςία το ζλλειμμα του 2009 να κρατθκεί ςε μονοψιφιο ποςοςτό. Αυτό τι κα ςιμαινε 
όμωσ; Κα ςιμαινε, ςε περίπτωςθ που όντωσ το ζλλειμμα ιταν κοντά ςτο 13% ότι κα ζπρεπε τουσ 2 τελευταίουσ μινεσ 
του 2009 να παρκοφν μζτρα 7 δις. ευρϊ, περίπου 3 μονάδεσ του ΑΕΡ. 

Τι κα ςιμαινε αυτό; Θα ςιμαινε ότι κα ζπρεπε να αποφαςιςτεί το πλιρεσ κόψιμο των τελευταίων 3 ςυντάξεων 
και μιςκϊν (Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, δϊρο Χριςτουγζννων) όλων των δθμοςίων υπαλλιλων και ςυνταξιοφχων του 
δθμοςίου.

Και όλα αυτά τθν ϊρα που θ χϊρα βυκιηόταν ιδθ ςτθν φφεςθ. Το ΡΑΣΟΚ ιταν το μόνο κόμμα που ανθςυχοφςε από 
τότε για τθν φφεςθ. Ρολλοί που ςιμερα χφνουν κροκοδείλια δάκρυα για αυτι, τότε πρότειναν χωρίσ ςκζψθ ςκλθρά 
υφεςιακά μζτρα.   

Ιταν πολφ αργά για να ςυγκρατθκεί το ζλλειμμα του 2009 ςε μονοψιφιο ποςοςτό. Πλοι γνωρίηουν ότι θ δυναμικι 
που διαμορφϊνεται δεν μπορεί να ανατραπεί ριηικά το τελευταίο δίμθνο. Ο ίδιοσ ο Διοικθτισ τθσ Τράπεηασ τθσ 
Ελλάδασ αποκάλυψε αμζςωσ μετά τισ εκλογζσ ότι θ δυναμικι του ελλείμματοσ ξεπερνοφςε το 12%. Το ζλλειμμα του 
2009 ιταν τελικά, όπωσ μάκαμε πολφ αργότερα, 36,5 δις. ευρϊ ι περίπου 16% του ΑΕΡ. Για να κλείςει ςε 
μονοψιφιο νοφμερο χρειαηόταν να παρκοφν και να αποδϊςουν τουσ τελευταίουσ δφο μινεσ του ζτουσ μζτρα 6 
μονάδων του ΑΕΡ. Δθλαδι περίπου 15 δις. ευρϊ…
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Ρζμπτον: οι προεκλογικζσ εξαγγελίεσ του ΡΑΣΟΚ το 2009 ιταν οι πιο 
ςυγκρατθμζνεσ οποιουδιποτε κόμματοσ ςτθν ιςτορία τθσ μεταπολίτευςθσ
Το ΡΑΣΟΚ είπε ζνα πολφ απλό πράγμα ςτισ εκλογζσ του 2009: ναι, νοικοκφρεμα ςτθν οικονομία και άμεςθ πάταξθ ςπατάλθσ αλλά 
ταυτόχρονα ελάχιςτα ζςτω μζτρα ανακζρμανςθσ τθσ οικονομίασ γιατί το 2009 ιδθ βριςκόμαςταν ςε φφεςθ – και θ φφεςθ είναι 
καταςτροφικι για τθ χϊρα (μόνο το ΡΑΣΟΚ ανθςυχοφςε για τθν φφεςθ τότε, όλοι όςοι τϊρα χφνουν κροκοδείλια δάκρυα για τθν φφεςθ
τότε ηθτοφςαν ριηικό κόψιμο μιςκϊν-ςυντάξεων και μόνο).

Το «λεφτά υπάρχουν» ποτζ δεν ειπϊκθκε ωσ υπόςχεςθ για ανεξζλεγκτεσ παροχζσ - και ςυμπλθρωνόταν από ζνα μεγάλο «ΑΝ» και ζνα 
μεγάλο «ΑΛΛΑ»: λεφτά υπάρχουν, αν πατάξουμε τθν ειςφοροδιαφυγι, αν καταπολεμιςουμε τθ φοροδιαφυγι, αν αξιοποιιςουμε τα 
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ. Λεφτά υπάρχουν , αλλά ςπαταλιοφνται ι χαρίηονται με πελατειακζσ διευκετιςεισ. Ιταν θ 
υπογράμμιςθ ότι μία χϊρα που βρίςκεται ςτισ 30 πλουςιότερεσ του κόςμου, προφανϊσ και ζχει πλοφτο – αρκεί να αξιοποιθκεί, να 
φορολογθκεί και να διανεμθκεί ςωςτά. Εδϊ τα βίντεο που οι μθχανιςμοί παραπλθροφόρθςθσ ποτζ δεν παρουςίαςαν ολόκλθρα, αλλά 
απομόνωςαν μία φράςθ: http://www.youtube.com/watch?v=Nvg8LG3aRNw , 
http://www.youtube.com/watch?v=EJKi4hbbQnY&list=SP00B7EC021C5EB9A8&index=2&feature=plpp_video

Για αυτό και το ςφνολο των παρεμβάςεων, που είχε εξαγγείλει τότε το ΡΑΣΟΚ για να ανακερμανκεί θ οικονομία που βριςκόταν ιδθ ςε 
φφεςθ, δεν ξεπερνοφςε τα 2,5 δισ. Ροςό αςφγκριτα χαμθλότερο από οποιεςδιποτε προεκλογικζσ εξαγγελίεσ ελλθνικοφ κόμματοσ ςε 
ελλθνικζσ εκλογζσ μζχρι τότε και αςφγκριτα χαμθλότερο ακόμα και από τα 18,5 δις. “ιςοδφναμα” του κ. Σαμαρά ςτο λεγόμενο «Ηάππειο ΛΛΛ» 
όχι το 2009, αλλά το 2012.

Θ Ελλάδα χρειαηόταν χρόνο για να απαλλαγεί από νοοτροπίεσ δεκαετιϊν: να ςταματιςει να ςπαταλάει τον πλοφτο τθσ και να οργανϊςει 
ςωςτά τθν αξιοποίθςι του. Αυτόσ ο χρόνοσ δεν μασ δόκθκε, εξαιτίασ του μεγζκουσ των προβλθμάτων που είχαν ςυςςωρευτεί επί 
κυβζρνθςθσ Καραμανλι και τθσ αδυναμίασ τθσ ςυντθρθτικισ Ευρϊπθσ να αντιλθφκεί τθν πραγματικι διάςταςθ των κερδοςκοπικϊν 
επικζςεων ςτθν Ελλάδα και το ευρϊ. Με λίγο χρόνο, δεν κα χρειαηόντουςαν ποτζ άδικα μζτρα για να αποφφγει θ χϊρα από τθ χρεοκοπία. 
Ραρόλα αυτά, θ ςπατάλθ περιορίςτθκε, το δθμόςιο ςταμάτθςε να διογκϊνεται και άρχιςε θ αντίςτροφθ πορεία, θ θλεκτρονικι 
ςυνταγογράφθςθ και οι θλεκτρονικζσ προμικειεσ ξεκίνθςαν όπωσ και οι ζλεγχοι ςτισ ςυντάξεισ και τα αναπθρικά επιδόματα, ζγιναν για 
πρϊτθ φορά ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ ενάντια ςτουσ μεγαλοοφειλζτεσ του δθμοςίου, φορολογικθκαν για πρϊτθ φορά οι off shore 
εταιρείεσ, κ.α. Αν αυτά είχαν ξεκινιςει ζςτω το 2007, θ χϊρα δεν κα είχε ανάγκθ ποτζ από Μνθμόνια. 

 Είναι χαρακτθριςτικό ότι το κζμα με τθ φράςθ «λεφτά υπάρχουν» δθμιουργικθκε μετά τισ εκλογζσ του 2009, όταν θ κυβζρνθςθ 
Ραπανδρζου ζδειξε ότι είχε τθ κζλθςθ να βάλει το μαχαίρι ςτο κόκκαλο τθσ πραγματικισ ςπατάλθσ χτυπϊντασ κατεςτθμζνα ςυμφζροντα, 
ακριβϊσ για να χτυπθκεί θ ουςία τθσ μεταρρυκμιςτικισ προςπάκειασ. Με αυτό το ςτόχο ςτικθκε μία από τισ μεγαλφτερεσ εκςτρατείεσ 
παραπλθροφόρθςθσ ςτθν ιςτορία τθσ χϊρασ .        
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ΕΚΤΟΣ ΜΥΘΟΣ :

«Δεν δανειςτικαμε 
όταν και από όπου μασ ζδιναν»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Ρολλοί ζλεγαν ότι θ Ελλάδα μποροφςε να δανειςτεί 25 δις. ςτισ αρχζσ του 2010. Τα 
25 δις. όμωσ δεν υπιρχαν! 

Στισ 25/1/2010 θ Ελλάδα εκδίδει 5ετζσ κοινοπρακτικό ομόλογο για τθν άντλθςθ τουλάχιςτον 3 δις. Θ ηιτθςθ είναι 
ιςχυρι, οι προςφορζσ ζφταςαν τα 25 δις. ευρϊ. Θ Ελλάδα κα αντλιςει τελικϊσ 8 δις. ευρϊ αντί για 3 που ηθτοφςε 
από τθν ζκδοςθ, με “αλμυρό” όμωσ επιτόκιο 6,2%.

Κάποιοι ζλεγαν ότι θ Ελλάδα ζπρεπε να πάρει και τα 25 δις. Ρροφανϊσ αγνοοφν ι κάνουν ότι αγνοοφν ότι 25 δις. 
υπιρχαν μόνο ςτα χαρτιά. Σε όλεσ τισ εκδόςεισ ομολόγων όταν ςθμειϊνεται ιςχυρι ηιτθςθ, όςοι κζλουν να 
ςιγουρζψουν το ποςό ςυμμετοχισ που πραγματικά επικυμοφν, πολλαπλαςιάηουν τθν ηιτθςι τουσ ςτα χαρτιά.

Θ Ελλάδα πιρε το maximum που μποροφςε εκείνθ τθ ςτιγμι.

Αν θ Ελλάδα λοιπόν ηθτοφςε και τα 25 δις. δεν κα τα ζπαιρνε γιατί δεν υπιρχαν. Και όχι μόνο αυτό: οι αγορζσ κα 
καταλάβαιναν ότι για να ηθτάει τελικά θ Ελλάδα πάρα πολφ περιςςότερα (25 δις.) από αυτά που ςτόχευε ςτθν αρχι (3 
δις.), αυτό κα ςιμαινε ότι θ χϊρα αντιμετωπίηει πολφ ςοβαρό πρόβλθμα δανειοδότθςθσ. Αποτζλεςμα: οι αγορζσ 
αμζςωσ “κα ζκλειναν”, κα ςταματοφςαν να δανείηουν τθν Ελλάδα. Και τότε δεν υπιρχε κανζνασ Μθχανιςμόσ Στιριξθσ.

Πλα αυτά είναι απλζσ αλικειεσ για όποιοσ γνωρίηει ζςτω και ελάχιςτα πϊσ λειτουργοφν οι χρθματοπιςτωτικζσ 
αγορζσ.  
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Ρολλοί ζλεγαν ότι υπιρχαν πολλζσ εναλλακτικζσ πθγζσ δανειοδότθςθσ με δεκάδεσ 
διςεκατομμφρια ςε πολφ χαμθλά επιτόκια. Οι περιπτϊςεισ τθσ Ιρλανδίασ, τθσ Ρορτογαλίασ, 
τθσ Ιςπανίασ και πρόςφατα τθσ Κφπρου, που αποφάςιςαν και αυτζσ τθν ζνταξι τουσ ςτο 
Μθχανιςμό Στιριξθσ, διζλυςαν όλεσ τισ κεωρίεσ ςυνομωςίασ και διζςυραν τουσ 
ςυνομωςιολογοφντεσ…

Στισ 29 Φεβρουαρίου 2012, ο Α. Τςίπρασ διλωςε ςτον ρ/ς Real fm: «τθ ηωι δεν υπάρχουν μονόδρομοι και αυτό μασ το 
αποδεικνφουν όλα όςα ςυμβαίνουν γφρω μασ. Ευτυχϊσ υπάρχουν παραδείγματα. τθν Κφπρο υπάρχει μια κυβζρνθςθ τθσ 
αριςτεράσ … ο κ. Χριςτόφιασ όμωσ κατάφερε να δανειςτεί από τθ Ρωςία του Ποφτιν 2,5 δισ ευρϊ και να μθν μπει ςτο ΔΝΣ και να 
αποφφγουμε να ζχουμε και τισ δφο χϊρεσ του ελλθνιςμοφ ςτο ΔΝΣ και τθν επιτιρθςθ… Η Ελλάδα είχε δυνατότθτεσ και 
διαπραγμάτευςθσ και αναηιτθςθσ εναλλακτικϊν πθγϊν δανειςμοφ. Δεν το ζκανε ποτζ όμωσ, γιατί ο κ. Παπανδρζου και θ 
κυβζρνθςι του υλοποιοφςε προειλθμμζνεσ αποφάςεισ. Ζχω επανειλθμμζνα τοποκετθκεί. Πρόκειται για ζνα προμελετθμζνο και 
προςχεδιαςμζνο ζγκλθμα, το οποίο αρνικθκε να υλοποιιςει ο Καραμανλισ και γι αυτό και αποχϊρθςε ςτθν ουςία από τθν 
εξουςία, δζχκθκε όμωσ με κζρμθ να το υλοποιιςει όμωσ ο κ. Παπανδρζου. Είναι όμωσ ζνα ςχζδιο εγκλθματικό για τον ελλθνικό 
λαό».

Ο Ρ. Καμμζνοσ ςτισ 24 Απριλίου 2012 διλωςε ςε εκπομπι τθσ ΝΕΤ: «Πιγε ο Παπανδρζου ςτον Ποφτιν που του προςζφερε 22 
δις. και τα αρνικθκε. Είναι δθμόςια διλωςθ του Ποφτιν. Πιγε ο Παπανδρζου, ζδωςε θ Ρωςία να δανείςει 22 δις. ςτθν ελλθνικι 
κυβζρνθςθ, αρνικθκε ο Παπανδρζου και τότε του είπε ο Ποφτιν πιγαινε ςτο ΔΝΣ».

Για το μζγεκοσ τθσ ακλιότθτασ των ςυνωμοςιολογοφντων, αρκεί να ςκεφτεί κανείσ ότι θ μόνθ δθμόςια διλωςθ που υπιρξε για 
το κζμα τθσ δανειοδότθςθσ τθσ Ελλάδασ κατά τθν επίςκεψθ του Γ. Ραπανδρζου ςτθ Μόςχα τον Φεβρουάριο του 2010, ιταν θ 
δθμόςια προτροπι του τότε προζδρου τθσ ωςίασ κ. Μεντβζντεφ προσ τθν Ελλάδα, ςτισ 16 Φεβρουαρίου 2010 ςτθ ςυνάντθςι 
του με τον τότε επικεφαλισ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, . Ηζλικ. Ο κ. Μεντβζντεφ είχε πει: «Μόλισ ςυναντικθκα με τον ζλλθνα 
πρωκυπουργό και του ςφςτθςα να ςτραφεί ςτο ΔΝΣ και ςτθν Παγκόςμια Σράπεηα για να λφςει τα προβλιματα τθσ 
Ελλάδασ» http://www.youtube.com/watch?v=YeEtOm2RyNg&feature=fvw
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ΕΒΔΟΜΟΣ ΜΥΘΟΣ :

«Η κυβζρνθςθ του ΠΑΣΟΚ δεν 
διαπραγματεφτθκε κακόλου το 

Μνθμόνιο»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

 Το ελλθνικό δθμόςιο είχε να καλφψει λιξεισ παλαιότερων ομολόγων που μόνο το δίμθνο Απριλίου – Μαΐου ζφταναν τα 
23,5 δις. Θ θμερομθνία ορόςθμο ιταν θ 19θ Μαΐου 2010 - όταν ζλθγε ομόλογο φψουσ 8,5 δις. Αν δεν μποροφςε να το 
αποπλθρϊςει θ Ελλάδα, κα χρεοκοποφςε βίαια τθν ίδια θμζρα. Μια εκνικι τραγωδία, δεδομζνου ότι το πρωτογενζσ 
ζλλειμμα βριςκόταν ακόμα τότε ςτα 24 δις., όταν 30 δις. ιταν το ςυνολικό ετιςιο κόςτοσ μιςκϊν και ςυντάξεων δθμοςίων 
υπαλλιλων. 

 Στισ 3 Μαρτίου 2010 θ Ελλάδα ανακοινϊνει το τρίτο πακζτο μζτρων. Πλοι ομολογοφν ότι θ χϊρα ζχει ανταποκρικεί και με 
το παραπάνω ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ. Σε αντίκεςθ όμωσ με τουσ κοινοτικοφσ αξιωματοφχουσ, το Ραρίςι και τθν Ουάςιγκτον, 
το Βερολίνο κρατά ψυχρι ςτάςθ, αποφεφγοντασ ακόμθ και τθν παροχι ξεκάκαρθσ πολιτικισ ςτιριξθσ. Οι αγορζσ δεν 
θρεμοφν. Τα spreads παραμζνουν ςε πολφ υψθλά επίπεδα. Το ΔΝΤ δεν μποροφςε να καλφψει παρά μόνο ζνα μικρό 
ποςοςτό (περίπου 10-12 δις.) των τεράςτιων δανειοδοτικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ για τουσ επόμενουσ μινεσ. Δθμιουργείται 
θ ανάγκθ να οικοδομθκεί ςε χρόνο μθδζν εναλλακτικόσ μθχανιςμόσ δανειοδότθςθσ τθσ Ελλάδασ.  

 Μζςα ςε χρόνο ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομζνα, μζςα ςε δφο μινεσ, από τισ αρχζσ Μαρτίου μζχρι τισ αρχζσ Μαΐου 
2010, ζχοντασ να αντιμετωπίςουμε όλθ τθν αναξιοπιςτία τθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ και τθν επιφυλακτικότθτα πολλϊν 
ευρωπαίων εταίρων… 
α) διαπραγματευτικαμε και πείςαμε τθν Ε.Ε. να δθμιουργιςει από το μθδζν ευρωπαϊκό μθχανιςμό ςτιριξθσ για τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ,  
β) διαπραγματευτικαμε και πετφχαμε τθ χρθματοδότθςθ τθσ χϊρασ με το ιςτορικά πρωτοφανζσ ποςό των 110 δις. ευρϊ, 
γ) διαπραγματευτικαμε και αποφφγαμε, ςε αςφυκτικά χρονικά περικϊρια ακόμθ πιο επϊδυνεσ λφςεισ ςτο πλαίςιο του 

πρϊτου Μνθμονίου. 
 Είναι χαρακτθριςτικό ότι τελικά θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του Μθχανιςμοφ Στιριξθσ ςτθν Ελλάδα, μετά από όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ (Ε.Ε. και ΔΝΤ) και τεχνικι προεργαςίασ, ολοκλθρϊκθκε μόλισ ςτισ 18 Μαΐου 2010 το 
μεςθμζρι. Λίγεσ μόνο ϊρεσ πριν τθ λιξθ του ομολόγου των 8,5 δις. ςτισ 19 Μαΐου 2010.
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

 Θ ζμφαςθ από τθν πλευρά των εταίρων δόκθκε ςτα δφςκολα δθμοςιονομικά μζτρα. Οι 
εναλλακτικζσ επιλογζσ δεν ιταν άπειρεσ, και οι περιοριςμοί πολλοί. Θ ζμφαςθ ιταν ςτθν άμεςθ, 
«εμπροςκοβαρι» μείωςθ του ελλείμματοσ με μζτρα ςίγουρου αποτελζςματοσ. Ραρ’ όλα αυτά 
καταφζραμε να μετριάςουμε ι να αποφφγουμε τισ πιο επϊδυνεσ λφςεισ… 
α) Διαπραγματευτικαμε τθν επζκταςθ τθσ περιόδου προςαρμογισ ςε πζντε χρόνια - θ μεγαλφτερθ 
που δόκθκε ποτζ ςε χϊρα - για να πζςει το ζλλειμμα κάτω από το όριο του 3% ςτο τζλοσ του 2014.
β) Αποφφγαμε τθν κατάργθςθ του 13ου και του 14ου μιςκοφ ςτον ιδιωτικό τομζα.
γ) Δεν υπιρξαν μαηικζσ απολφςεισ το δθμόςιο και διαςϊκθκε μζροσ του 13ου και του 14ου μιςκοφ 
ςτουσ χαμθλόμιςκουσ του δθμόςιου τομζα και ςτισ ςυντάξεισ.

 Συμπζραςμα: Ζγινε χωρίσ προθγοφμενο διαπραγμάτευςθ, μζςα ςτισ χειρότερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ
που είχαν διαμορφϊςει οι χειριςμοί τθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ, και για τουσ καλφτερουσ
δυνατοφσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ με τα δεδομζνα εκείνθσ τθσ περιόδου και κυρίωσ για να υπάρξει
θ ςυμφωνία και μάλιςτα, χωρίσ να πλθγεί ανεπανόρκωτα θ χϊρα, χωρίσ χρεοκοπία. Μια
ςυμφωνία, για τθν οποία ουδεμία πρόβλεψθ υπιρχε ςτθν ΕΕ. Πλα τα εργαλεία που ζχουμε
ςιμερα ςτθ διάκεςι μασ, εμείσ και άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ςτικθκαν με ςκλθρι
διαπραγμάτευςθ εκ του μθδενόσ.
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ΟΓΔΟΟΣ ΜΥΘΟΣ

«Η κυβζρνθςθ ΠΑΣΟΚ ζπρεπε να 
κάνει εκλογζσ ι δθμοψιφιςμα πριν 

το πρϊτο Μνθμόνιο, 
αλλά δεν ικελε»
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ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Δεν υπιρχε κανζνα απολφτωσ χρονικό περικϊριο οφτε για εκλογζσ οφτε για δθμοψιφιςμα μπροςτά ςτθν 
αδιριτθ εκνικι ανάγκθ να αποφευχκεί το ολοκαφτωμα τθσ βίαιθσ χρεωκοπίασ το Μάιο του 2010. Ρολφ 
απλά, δεν κα προλαβαίναμε να ςτιςουμε τον Μθχανιςμό, πριν χρεοκοπιςουμε.

 Για το αν υπιρχε χρόνοσ είτε για εκλογζσ είτε για δθμοψιφιςμα αρκεί να υπενκυμιςτεί ζνα αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ:
χωρίσ εκλογζσ ι δθμοψιφιςμα, θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του Μθχανιςμοφ Στιριξθσ ςτθν Ελλάδα, μετά από όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ (Ε.Ε. και ΔΝΤ), ολοκλθρϊκθκε μόλισ ςτισ 18 Μαΐου 2010 το μεςθμζρι. Λίγεσ μόνο ϊρεσ 
πριν τθ λιξθ του ομολόγου των 8,5 δις. ςτισ 19 Μαΐου 2010 που, χωρίσ τθν εκταμίευςθ κα ςιμαινε τθν βίαιθ χρεωκοπία 
τθσ χϊρασ.

 Θ κυβζρνθςθ είχε τθ νωπι λαϊκι εντολι των εκλογϊν του Οκτωβρίου 2009. Θ διαχείριςθ τθσ ελλθνικισ κατάςταςθσ άρχιςε 
να βγαίνει εκτόσ ελζγχου, λόγω τθσ αναβλθτικότθτασ τθσ Ε.Ε. και των επίμονων επικζςεων των διεκνϊν αγορϊν, από τισ 
αρχζσ Μαρτίου 2010.

 Δεδομζνου ότι ςτα μζςα Μαΐου θ χϊρα κα αντιμετϊπιηε αξεπζραςτο πρόβλθμα εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ τθσ από τθ 
ςτιγμι που τα spreads δανειςμοφ από τισ αγορζσ κακίςταντο κάκε μζρα και πιο απαγορευτικά, αυτό ςιμαινε ότι θ 
κυβζρνθςθ Ραπανδρζου είχε ςτθ διάκεςι τθσ μόνο δφο μινεσ για να πείςει τθν Ε.Ε. να δθμιουργιςει μθχανιςμό ςτιριξθσ 
που κα κάλυπτε το τεράςτιο πρόβλθμα δανειοδότθςθσ του ελλθνικοφ χρζουσ. Το γεγονόσ ότι αυτό τελικά επετεφχκθ και 
ςτικθκε ςε χρόνο χωρίσ ιςτορικό προθγοφμενο για τα δεδομζνα τθσ Ε.Ε. ο Μθχανιςμόσ Στιριξθσ που εξαςφάλιςε ςτθν 
Ελλάδα το ιλιγγιϊδεσ ποςό των 110 δις. και μάλιςτα ςε μία ςυντθρθτικοκρατοφμενθ Ε.Ε. που ςτθν αρχι δεν ικελε να 
δϊςει οφτε ςεντ, ςυνιςτά ιςτορικι και ςωτιρια για τθ χϊρα ελλθνικι επιτυχία.  

 Ρροκιρυξθ εκλογϊν ι διενζργεια δθμοψθφίςματοσ κα ςυνεπαγόταν εκείνθ τθ ςτιγμι απαγορευτικι απϊλεια τεράςτιου -
και εξαιρετικά πολφτιμου - διαπραγματευτικοφ χρόνου.
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Για να γίνει δθμοψιφιςμα, χρειαηόταν τότε (το 2010) ψιφιςθ εφαρμοςτικοφ τθσ ςχετικισ ςυνταγματικισ 
διάταξθσ νόμου. Χρειαηόταν δθλαδι ακόμθ περιςςότεροσ χρόνοσ. Ο νόμοσ αυτόσ ψθφίςτθκε το καλοκαίρι του 
2011. Για αυτό και τον Οκτϊβριο του 2011 ο Γ. Ραπανδρζου είχε τθ δυνατότθτα να προτείνει τθ διεξαγωγι 
δθμοψθφίςματοσ.

Θα ιταν πολιτικά πολφ βολικι για τθν κυβζρνθςθ Ραπανδρζου θ προκιρυξθ εκλογϊν, ι θ προκιρυξθ 
δθμοψθφίςματοσ ι ακόμα και θ ψιφιςθ του πρϊτου Μνθμονίου με 180 ψιφουσ. Αλλά το ρίςκο ιταν εκνικά 
απαγορευτικό: και κανείσ δεν δικαιοφται να παίηει τισ τφχεσ τθσ χϊρασ ςτα ηάρια. Για να γίνουν τα δφο 
πρϊτα χρειαηόταν χρόνοσ που δεν υπιρχε. Και για να γίνει το τρίτο χρειαηόταν υπεφκυνθ αντιπολίτευςθ. Ρου 
και αυτι δεν υπιρχε – κανείσ, απολφτωσ κανείσ δεν μποροφςε να εγγυθκεί ότι κα υπιρχαν αρκετοί βουλευτζσ 
τθσ αντιπολίτευςθσ που κα ςτιριηαν το πρϊτο Μνθμόνιο για να ψθφιςτεί με 180 ψιφουσ. 

Άλλωςτε, οι ςτενότεροι ςυνεργάτεσ του τότε αρχθγοφ τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ ζχουν αποκαλφψει ότι ο κ. Σαμαράσ 
είχε αποφαςίςει να μθν το ψθφίςει αρκετζσ μζρεσ πριν τθ ψθφοφορία: «μασ το ανακοίνωςε 3 μζρεσ πριν, μασ είπε να το 
κρατιςουμε για να μθν βγει ςτον τφπο και αρχίςει να γίνεται αυτι θ ςπζκουλα» (βλ. Χρ. Λαηαρίδθσ, από 33’30’’ ςτο ακόλουκο 
βίντεο: http://folders.skai.gr/main/theme?id=305&locale=el

Και πάλι: κανείσ δεν δικαιοφται και για κανζνα λόγο να παίηει τισ τφχεσ τθσ χϊρασ ςτα ηάρια. Θ απόφαςθ του 
Γιϊργου Ραπανδρζου να μθν ακολουκιςει τθν ιςτορικι πεπατθμζνθ ςτθ χϊρα τθσ αποφυγισ του πολιτικοφ 
κόςτουσ αποτζλεςε πολφτιμο εκνικό κεφάλαιο που βοικθςε τθν Ελλάδα ςτθν πιο κρίςιμθ ςτιγμι τθσ 
ςφγχρονθσ ιςτορίασ τθσ.      
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ΕΝΑΤΟΣ ΜΥΘΟΣ :

«Μποροφςε να γίνει διαγραφι 
χρζουσ ςτθν αρχι αλλά θ Ελλάδα 

δεν ικελε»
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 Θ κυβζρνθςθ ΡΑΣΟΚ πρϊτθ ικελε ελάφρυνςθ του δθμοςίου χρζουσ, που θ προθγοφμενθ 
κυβζρνθςθ είχε εκτοξεφςει ςτα φψθ. Οι ευρωπαίοι εταίροι μασ είχαν άλλεσ απόψεισ. Ιταν 
κατθγορθματικά αντίκετοι και δεν ικελαν με τίποτα να ακοφςουν για οποιοδιποτε “κοφρεμα” του 
ελλθνικοφ χρζουσ και όςο θ Ελλάδα παρουςίαηε τεράςτια πρωτογενι ελλείμματα.

 Αν επζμενε ι αν προχωροφςε ςε μονομερι διαγραφι οι ευρωπαίοι εταίροι δεν κα μασ 
δανειοδοτοφςαν και κα καταρρζαμε. Ππωσ ςε ζνα νοικοκυριό, κανείσ δεν δίνει νζα δάνεια ςε ζνα 
κράτοσ που αρνείται να αποπλθρϊςει τα προθγοφμενα.

 Πςοι κεωροφν ότι μποροφςαμε να “εκβιάςουμε” ουςιαςτικά λζνε ότι ζπρεπε να παίξουμε ςτα 
ηάρια τθν τφχθ τθσ χϊρασ. Θ Ε.Ε. και το ευρϊ κα πλθγϊνονταν, θ Ελλάδα όμωσ κα κατζρρεε 
ολοκλθρωτικά με τα 24 δις. πρωτογενζσ ζλλειμμα. 

Ακόμθ και ο Α. Σαμαράσ διλωνε ςτθν εφθμερίδα “ΤΟ ΒΘΜΑ” ςτισ 6/3/2011 για τθν προοπτικι 
μονομεροφσ διαγραφισ χρζουσ:   

Ερϊτθςθ: Επιμζνετε να αρνείςτε τθν αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ; 
Απάντθςθ: «Αςφαλϊσ και επιμζνω! Οι ςυνζπειζσ τθσ κα διαλφςουν και τισ τράπεηεσ και τθν οικονομία. 

ε μια τζτοια περίπτωςθ, θ Ελλάδα κα κινδφνευε να βγει από τισ διεκνείσ αγορζσ για χρόνια. Και 
κα ανζβαινε το κόςτοσ του μελλοντικοφ δανειςμοφ τθσ».
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 Οποιαδιποτε επίςθμθ ι ανεπίςθμθ κυβερνθτικι τοποκζτθςθ ότι θ κυβζρνθςθ εξετάηει ι 
διαπραγματεφεται "κοφρεμα" κα οδθγοφςε αυτόματα ςε τραπεηικό πανικό, κακϊσ οι κατακζτεσ κα 
απζςυραν μαηικά τα χριματά τουσ φοβοφμενοι χρεωκοπία τθσ χϊρασ.

 Θ κυβζρνθςθ του ΡΑΣΟΚ πάλεψε με τον τρόπο που ζπρεπε και κζρδιςε πρϊτα το Μάρτιο του 2011 
χαμθλότερα επιτόκια και μεγαλφτερθ περίοδο αποπλθρωμισ και τον Οκτϊβριο του ίδιου ζτουσ 
ακόμθ χαμθλότερα επιτόκια (από τα χαμθλότερα ςτθν Ε.Ε.), ακόμθ μεγαλφτερθ περίοδο 
αποπλθρωμισ, νζα δανειακι ςφμβαςθ φψουσ 130 δις. και “κοφρεμα” 100 δις. του ελλθνικοφ 
χρζουσ ςτα χζρια ιδιωτϊν.

 Οι ευρωπαίοι εταίροι πείςτθκαν να αποδεχκοφν το “κοφρεμα” χάρθ ςτθν εντυπωςιακι μείωςθ 
του πρωτογενοφσ ελλείμματοσ τθν διετία 2010-2011. Πταν ζγινε το ιςτορικοφ μεγζκουσ “κοφρεμα” 
ζγινε με ςυντεταγμζνο και εκελοντικό τρόπο για να μθν ηιςει θ Ελλάδα φαινόμενα τφπου 
Αργεντινισ. Ζγινε με τρόπο - και αφοφ δθμιουργικθκαν μθχανιςμοί - ϊςτε να μθν καταρρεφςει 
όλο το κοινωνικό και τραπεηικό ςφςτθμα.

 Πλα αυτά  ζχουν ειπωκεί δθμοςίωσ εδϊ και μινεσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι οι οπαδοί τθσ 
μονομεροφσ διαγραφισ ςυνεχϊσ μειϊνονται.

 Το κζμα του “κουρζματοσ” ζχει τεκεί πλζον ςτθν ατηζντα και για το χρζοσ που βρίςκεται ςτα χζρια 
κρατϊν και οργανιςμϊν. Γιατί; Γιατί καταφζραμε να φτάςουμε κοντά ςε πρωτογενι πλεονάςματα.
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«Όταν ζγινε θ διαγραφι χρζουσ, οι 
ξζνοι είχαν ξεφορτωκεί τα 

ελλθνικά ομόλογα»
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Θ μείωςθ τθσ ζκκεςθσ των ξζνων ςτα ελλθνικά ομόλογα ιταν πολφ μικρι για να 
δικαιολογιςει τθν αλλαγι ςτάςθσ των ευρωπαίων ςτο “κοφρεμα”. Τα ςτοιχεία 
αποδεικνφουν ότι θ ζκκεςθ των ξζνων ςτα ελλθνικά ομόλογα παρζμενε πάρα πολφ 
υψθλι ςτα τζλθ του 2011. 

Απαντϊντασ ςε ςχετικζσ αιτιάςεισ, ςτισ 25/9/2012 θ Τράπεηα τθσ Ελλάδασ εξζδωςε δελτίο τφπου ςτο 
οποίο υπογράμμιηε ότι θ  ζκκεςθ ξζνων ςε ελλθνικά ομόλογα, το χαρτοφυλάκιο δθλαδι του 
εξωτερικοφ τομζα μειϊκθκε από € 194,6 δισ ςτο τζλοσ του 2009 ςε € 174,3 δισ ςτο τζλοσ του 2010 και 
ςε € 152,2 δισ ςτο τζλοσ του 2011. Από αυτι τθ μείωςθ μάλιςτα των 40 δις. πάνω από τα μιςά δεν 
ιταν “ξεφόρτωμα”, αλλά λιξεισ ομολόγων. Συνεπϊσ θ ζκκεςθ των ξζνων παρζμεινε πάρα πάρα πολφ 
υψθλι και ςτα τζλθ του 2011.

Τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ δείχνουν επίςθσ ότι τθ διετία 2010-2011 τα ελλθνικά 
αςφαλιςτικά ταμεία μείωςαν τθ κζςθ τουσ ςε ελλθνικά ομόλογα κατά 2,5 διςεκατομμφρια, από τα 25,9 
ςτα 23,4 διςεκατομμφρια ευρϊ. Οι αγορζσ ςτισ οποίεσ προζβθςαν τα αςφαλιςτικά ταμεία τθ διετία 
2010-2011 πραγματοποιικθκαν ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειονότθτα (άνω του 75%) μζςω τθσ 
πρωτογενοφσ (απευκείασ από το Δθμόςιο) και όχι μζςω τθσ δευτερογενοφσ αγοράσ (άρα δεν 
αγόραςαν από τουσ ξζνουσ).
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«Η κυβζρνθςθ ΠΑΣΟΚ ζκανε ό,τι 
ακριβϊσ και οι προθγοφμενεσ για 

τθ φοροδιαφυγι:
τίποτα»

40



ΡΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Θ ΑΛΘΘΕΙΑ

Π,τι ουςιαςτικό ζγινε ςτθν Ελλάδα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ζγινε τθ διετία 
κυβερνιςεων Ραπανδρζου. Πχι, το πρόβλθμα δεν λφκθκε. Αλλά τα αποτελζςματα αρχίηουν να φαίνονται. Αν οι 
παρεμβάςεισ που ζκανε θ κυβζρνθςθ Ραπανδρζου είχαν ξεκινιςει ζςτω λίγα χρόνια πριν, το κζμα ςιμερα κα είχε 
αντιμετωπιςτεί. 
 Με τισ αλλαγζσ που ζκανε θ κυβζρνθςθ Ραπανδρζου, υπάρχουν ςιμερα, για πρϊτθ φορά πολλοί ςτθ Δικαιοςφνθ αλλά και 

ςτθ φυλακι για φορολογικά αδικιματα, για φοροδιαφυγι και ξζπλυμα βρϊμικου χριματοσ. Για πρϊτθ φορά ελζγχονται οι 
κατακζςεισ Ελλινων ςτο εξωτερικό αν μποροφν να τισ δικαιολογιςουν. Γιατί γίνονται όλα αυτά ςιμερα και δεν γινόντουςαν 
μζχρι το 2009; Διότι, μεταξφ άλλων, επί κυβζρνθςθσ Ραπανδρζου:

 Για πρϊτθ φορά κεςπίςτθκε θ πλιρθσ και αποτελεςματικι άρςθ του τραπεηικοφ απορριτου, χάρισ ςτθν οποία ςυγκεντρϊκθκαν όλα τα 
ςτοιχεία για τισ κατακζςεισ Ελλινων ςτο εξωτερικό (54.000 ονόματα) και άρχιςαν πλζον οι ςχετικοί ζλεγχοι.

 Για πρϊτθ φορά, τα ποινικά αδικιματα τθσ φοροδιαφυγισ, όπωσ είναι θ απόκρυψθ ειςοδιματοσ ςυμπεριλιφκθκαν ρθτά ςτα αδικιματα 
που διερευνϊνται από τθν Αρχι για το ξζπλυμα μαφρου χριματοσ και τιμωροφνται μζχρι και με διμευςθ περιουςιϊν.

 Νομοκετικθκαν πολφ αυςτθρότερεσ ποινζσ για τα αδικιματα τθσ φοροδιαφυγισ, ιςχφει το αυτόφωρο, και είναι δυνατι, για τα 
ςοβαρότερα από αυτά, θ προφυλάκιςθ. Τθ ςυγκεκριμζνθ καταψιφιςαν όλα τα κόμματα τθσ τότε αντιπολίτευςθσ. 

 Διευκολφνκθκαν οι δυνατότθτεσ αναγκαςτικισ είςπραξθσ με ειδικζσ νομοκετικζσ προβλζψεισ.
 Για πρϊτθ φορά αναρτικθκαν ςτο διαδίκτυο τα ονόματα των μεγάλων οφειλετϊν του Δθμοςίου (φυςικά και νομικά πρόςωπα) και 

άρχιςε να εφαρμόηεται θ αυτόφωρθ διαδικαςία.
 Ξεκίνθςαν για πρϊτθ φορά οι διαπραγματεφςεισ με τθν Ελβετία για διακρατικι ςφμβαςθ για τθ φορολόγθςθ των ελλθνικϊν κατακζςεων 

ςε ελβετικζσ τράπεηεσ.
 Άλλαξε το βάροσ τθσ απόδειξθσ και μεταφζρκθκε ςτον φορολογοφμενο, ο οποίοσ οφείλει πλζον να αποδείξει ότι όταν προκφπτει 

προςαφξθςθ περιουςίασ από άνοιγμα λογαριαςμϊν, αυτι ζχει ιδθ φορολογθκεί, αλλιϊσ επιβάλλεται φόροσ.
 Επιβλικθκε για πρϊτθ φορά φόροσ 15% ςτα ακίνθτα των offshore εταιρειϊν, κάτι που «αποκάλυψε» πολλά ςτοιχεία που διζφευγαν 

μζχρι τότε των φορολογικϊν αρχϊν. Αυτό οδιγθςε μάλιςτα ςτο να ξετυλιχτεί το κουβάρι ςτθν υπόκεςθ Τςοχατηόπουλου.
 Κεςπίςτθκε ο «Ειςαγγελζασ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ», προκειμζνου οι ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ ςτο πεδίο του οικονομικοφ εγκλιματοσ 

να κακοδθγοφνται αποτελεςματικά.
 Συςτικθκε Υπθρεςία Εςωτερικϊν Υποκζςεων ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, με ςκοπό τθν αποκάλυψθ επίορκων υπαλλιλων.
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«Όλοι ιξεραν εξαρχισ 
ότι το Πρόγραμμα κα αποτφχει»
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Κανείσ δεν κα χρθματοδοτοφςε τθν Ελλάδα, αν ιταν ςίγουροσ εξαρχισ ότι κα αποτφχει. Είναι αυταπόδεικτα 
αςτείοσ κάκε αντίκετοσ ιςχυριςμόσ.
Ανεξάρτθτα από το τι μπορεί να λζει εκ των υςτζρων ο οποιοςδιποτε, ποτζ οι κεςμικοί εταίροι τθσ χϊρασ δεν κα 
χρθματοδοτοφςαν τθν Ελλάδα, αν δεν πίςτευαν ότι το Ρρόγραμμα μποροφςε, παρά τισ δυςκολίεσ, να πετφχει. Είναι για 
παράδειγμα καταςτατικι υποχρζωςθ του ΔΝΤ να χρθματοδοτεί Ρρογράμματα που προςφζρουν επαρκείσ εγγυιςεισ 
αποπλθρωμισ των χρεϊν.  

Πλεσ οι επίςθμεσ δθλϊςεισ , επί μινεσ, το 2010 και το 2011, όλων των κεςμικϊν εμπλεκόμενων ςτο Ρρόγραμμα Στιριξθσ τθσ 
Ελλάδασ, αυτό λζνε: Πλοι διλωναν, παρά τισ προφανείσ δυςκολίεσ και τουσ κινδφνουσ, ότι το Ρρόγραμμα μπορεί να πετφχει αν 
ακολουκθκεί. Αλλιϊσ δεν κα περνοφςε θ πρωτοφανισ χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ Ελλάδασ οφτε από το Εκτελεςτικό Συμβοφλιο 
του ΔΝΤ, οφτε από τα εκνικά κοινοβοφλια των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε.

Ενδεικτικά: 
 Στισ 2 Μαΐου 2010 ςε κοινι τουσ διλωςθ ο Dominique Strauss-Kahn και ο Ollie Rehn υπογραμμίηουν: «Πιςτεφουμε ότι το Πρόγραμμα είναι αυτό που 
χρειάηεται για να επανζλκει θ ελλθνικι οικονομία ςτθ ςωςτι πορεία». 
 Στισ 23 Λουνίου 2010, ο τότε εκπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ ςτο ΔΝΤ κ. ουμελιϊτθσ δθλϊνει ςτο Reuters: «Δεν υπάρχει εναλλακτικι λφςθ από το 
Πρόγραμμα ΕΕ-ΔΝΣ. Η εναλλακτικι κα ιταν θ Ελλάδα να εγκαταλείψει τθν ευρωηϊνθ».  
 Στισ 7 Οκτωβρίου 2010, ο Dominique Strauss Kahn δθλϊνει: «H ελλθνικι κυβζρνθςθ ζχει εφαρμόςει με πολφ, πολφ καρραλζο τρόπο το ςχζδιο που 
ζφτιαξαν με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αυτά που κάνουν είναι ακριβϊσ ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ… ιμερα δεν κα ςυμβοφλευα τίποτα διαφορετικό ςτθν 
ελλθνικι κυβζρνθςθ» και δφο μζρεσ μετά κα προςκζςει: «Ζχω πει επανειλθμμζνα ότι θ Eλλάδα είναι ςτο ςωςτό δρόμο και αυτό που επιτυγχάνει θ 
ελλθνικι κυβζρνθςθ και ακόμθ περιςςότερο ο ελλθνικόσ λαόσ είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι ζνα πολφ καλό παράδειγμα για όλεσ τισ χϊρεσ που 
αντιμετωπίηουν προβλιματα…»
 Στισ 18 Νοεμβρίου 2010, ςε ςυνζντευξι του ςτο ΑΡΕ_ΜΡΕ, ο κ. ουμελιϊτθσ λζει μεταξφ άλλων: «Η Ελλάδα δεν κα χρεοκοπιςει εφόςον ακολουκιςει 
πιςτά το ςυμφωνθκζν πρόγραμμα».
 Στισ 8 Δεκεμβρίου 2010, ο κ. ουμελιϊτθσ λζει ςτο ρ/ς Flash: «Η Ελλάδα προχωράει ικανοποιθτικά, ζχουν γίνει πάρα πολλά, αναγνωρίηονται οι 
προςπάκειεσ, θ Ελλάδα βρζκθκε ςτο χείλοσ του γκρεμοφ, ςερνόμαςταν για δεκαετίεσ ςε πολλά κζματα, ο Πρωκυπουργόσ επζδειξε τεράςτιο πολιτικό 
κάρροσ που αναγνωρίηεται διεκνϊσ, αλλά δεν αρκεί ζνασ Πρωκυπουργόσ - χρειάηεται κοινωνικι ςυναίνεςθ».
Στισ 15 Απριλίου 2011 ο υπεφκυνοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Διεφκυνςθσ του ΔΝΤ, A. Borges, δθλϊνει: «Εμείσ δεν πρόκειται ποτζ να εμπλακοφμε ςε ζνα 
πρόγραμμα, εάν δεν πιςτεφουμε πωσ το πρόβλθμα αυτό δφναται να επιλυκεί, πωσ το χρζοσ μπορεί να εξυπθρετθκεί. τακερι και επίςθμθ κζςθ μασ είναι 
ότι οι χϊρεσ – Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία – κα μπορζςουν να επιςτρζψουν ςτθ βιωςιμότθτα χρζουσ… Σο Πρόγραμμα εξαςφαλίηει ότι θ Ελλάδα κα 
επιςτρζψει ςτισ αγορζσ… Αυτι είναι θ πεποίκθςι μασ».
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«Το Πρόγραμμα απζτυχε και άρα 
δεν ζπρεπε να το ακολουκιςουμε»
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Πςα αρνθτικά κι αν είχε το Ρρόγραμμα, δεν είχαμε καμία άλλθ επιλογι. Ππωσ δεν είχε θ Ιρλανδία, θ 
Ρορτογαλία, θ Ιςπανία και θ Κφπροσ.

Ναι το Ρρόγραμμα χρειάηεται ςυνεχείσ ανακεωριςεισ, γιατί ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ του δεν επαλθκεφτθκαν. Θ 
φφεςθ που υπιρχε ιδθ ςτθν Ελλάδα προ Μνθμονίου ζγινε πολφ μεγαλφτερθ και από τα μεγζκθ που προβλζπονταν. Θ 
ανεργία ζχει πάρει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ. Αλλά αυτό… 

Δεν αναιρεί το γεγονόσ ότι το Ρρόγραμμα διζςωςε το Μάιο του 2010 τθν Ελλάδα από τα πολφ χειρότερα: τθ βίαιθ 
χρεοκοπία και τθν ζξοδο από το ευρϊ από το Μάιο του 2010. Γιατί το πραγματικό “λάκοσ” ςτθ χϊρα δεν ιταν το Ρρόγραμμα 
του 2010 αλλά το “πάρτι” εισ βάροσ τθσ χϊρασ μζχρι το 2009. Αυτό το πελατειακό “πάρτι” γονάτιςε τθ χϊρα. Αυτό ιταν το 
βαςικό πρόβλθμα, αυτι ιταν θ πραγματικά εγκλθματικι “ςυνταγι”. Αν δεν υπιρχε το “πάρτι” μζχρι το 2009, δεν κα 
χρειαηόμαςταν καμία ςυνταγι ςωτθρίασ από τουσ εταίρουσ μασ, καμία ςυνταγι Μνθμονίου το 2010.
Δεν αναιρεί το γεγονόσ ότι όλοι οι εταίροι μασ πίςτευαν ςτθν αρχι ότι το Ρρόγραμμα κα πετφχει τουσ ςτόχουσ του και 
επζμεναν ςτθν πλιρθ εφαρμογι του - δυςτυχϊσ κανζνασ δεν μποροφςε να προβλζψει τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ που κα είχαν ςτο 
Ρρόγραμμα (π.χ. για τθν ζξοδο τθσ Ελλάδασ ςτισ αγορζσ μζςα ςτο 2011) εξωγενείσ παράγοντεσ όπωσ θ γαλλογερμανικι 
ςυμφωνία τθσ Deauville, που αποςτακεροποίθςε και πάλι τισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ πάνω που θ Ελλάδα κατζγραφε 
επιτυχίεσ και θ προςφυγι ςτο Μθχανιςμό τθσ Λρλανδίασ και τθσ Ρορτογαλίασ. 
Δεν αναιρεί το γεγονόσ ότι τα βαςικά δθμοςιονομικά μεγζκθ και θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ζχουν 
βελτιωκεί ραγδαία τα τελευταία 3 χρόνια. Ζχει μειωκεί κατά τα 2/3 ιδθ το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν
που ςε μεγάλο βακμό αποδίδει το ζλλειμμα ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ζχει ςτθριχκεί το τραπεηικό 
ςφςτθμα, όχι με τθν ζννοια τθσ ςτιριξθσ των τραπεηιτϊν, αλλά των κατακζςεων, των χορθγιςεων, τθσ ρευςτότθτασ. Και βεβαίωσ 
ζχουμε διανφςει τα δφο τρίτα τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ χάριν ςτισ κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ και ζχουμε ουςιαςτικά 
μθδενίςει το πρωτογενζσ ζλλειμμα των 24 δις. ευρϊ, που παραλάβαμε το 2009.
Για αυτό ακριβϊσ, ακόμα και ςφοδροί κατιγοροι του πρϊτου Μνθμονίου και των αποτελεςμάτων του, ςιμερα 
υποςτθρίηουν κατθγορθματικά τθν πλιρθ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ "για να παραμείνει θ χϊρα ςτο ευρϊ" και 
διαφθμίηουν τα αποτελζςματα τθσ ζωσ τϊρα προςαρμογισ.
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Το πρόβλθμα: Είμαςτε μζςα ςε ευρωπαϊκοφσ ςυςχετιςμοφσ εξαιρετικά δφςκολουσ
και εξαιρετικά ςυντθρθτικοφσ.

Αλλά δεν υπάρχει καλφτερο πλαίςιο από το ευρωπαϊκό για τθ χϊρα μασ και τον
Ζλλθνα πολίτθ. Αυτό, το ςυντθρθτικό, που πρζπει να αγωνιςτοφμε με τουσ
Ευρωπαίουσ Σοςιαλδθμοκράτεσ να το ανατραπεί.

Θ κρατοφςα ευρωπαϊκι πολιτικι είναι αναμφίβολα μυωπικι και εςφαλμζνθ. Είναι
μια πολιτικι τιμωρθτικοφ χαρακτιρα ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ που δεν είχαν μειϊςει τα
ελλείμματά τουσ και δεν είχαν καταςτιςει βιϊςιμο το χρζοσ τουσ τθν περίοδο των
υψθλϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ. Αλλά δυςτυχϊσ αυτι είναι θ υφιςτάμενθ ευρωπαϊκι
πολιτικι και αυτζσ είναι οι μόνεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ του ελλείμματοσ και θ μόνθ
αςφαλισ πορεία βιωςιμότθτασ του χρζουσ.
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«Όλα ιταν ςτθμζνα, 
προαποφαςιςμζνα»
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Πλεσ οι κεωρίεσ ςυνομωςίασ, ακόμθ και των πιο κακόπιςτων, γελοιοποιικθκαν από τισ εξελίξεισ.

Πλεσ οι κεωρίεσ ςυνομωςίασ καταρρζουν μπροςτά ςτθν αλικεια των αποφάςεων των κυβερνιςεων τθσ Λρλανδίασ, τθσ
Ρορτογαλίασ, τθσ Λςπανίασ και τϊρα τθσ Κφπρου, κυβερνιςεισ οι οποίεσ, όπωσ θ ελλθνικι κυβζρνθςθ το 2010 αλλά και θ
ςθμερινι ελλθνικι κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ, πιραν τθν ξεκάκαρθ πολιτικι απόφαςθ να κάνουν το παν για να μθν καταρρεφςουν
οι χϊρεσ τουσ, με γνϊμονα το εκνικό ςυμφζρον των χωρϊν τουσ και μόνο.
Ικελαν μιπωσ όλοι αυτοί ςϊνει και καλά να μπουν ςτο Μνθμόνιο και το είχαν προαποφαςίςει; Μιπωσ όλοι αυτοί δεν πιραν
μζτρα για αποφφγουν να οδθγθκοφν ςτο Μθχανιςμό; Μιπωσ όλοι αυτοί “φοφςκωςαν” τα ελλείμματά τουσ; Μιπωσ όλοι αυτοί
αρνικθκαν τα δισ που τουσ χάριηαν κάποιοι και προτίμθςαν τθν ΕΕ και το ΔΝΤ;
Οφτε προμελετθμζνο υπιρχε τίποτα, οφτε χάριηε κανζνασ δις. Πλεσ οι κυβερνιςεισ προςπάκθςαν να αποφφγουν τα
Μνθμόνια. Αλλά όταν βρζκθκαν μπροςτά ςτο φάςμα τθσ κατάρρευςθσ, αποφάςιςαν αυτό που επζβαλλε το εκνικό τουσ
ςυμφζρον.
Ο ίδιοσ ο τότε εκπρόςωποσ τθσ Ελλάδασ ςτο Δ.Ν.Τ., κ. ουμελιϊτθσ λζει ςτο βιβλίο του, αναφερόμενοσ ςτισ αρχζσ Μαρτίου
2010 όταν πρωτοζφταςε ςτο Ταμείο: «*Ο Γ. Ραπανδρζου] ζδινε αγϊνα ενάντια ςτο χρόνο προκειμζνου να πείςει τουσ
εταίρουσ μασ να ςυμφωνιςουν ςε ζνα ςχζδιο χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ… Σόςο ο υπουργόσ Οικονομικϊν όςο και ο
πρωκυπουργόσ μου είχαν πει ςτθ διάρκεια των ςυναντιςεϊν μασ ότι, λόγω των δυςκολιϊν που αντιμετϊπιηε θ Ελλάδα με τουσ
εταίρουσ τθσ ςτθν Ευρωηϊνθ, κα ζπρεπε να εξεταςτεί το ενδεχόμενο άντλθςθσ χρθματοδοτικϊν πόρων από το ΔΝΣ, ϊςτε να
αποφευχκεί θ χρεοκοπία… Ωςτόςο, ιταν φανερό ότι θ απόφαςθ για προςφυγι ςτο Ταμείο δεν είχε ακόμα δρομολογθκεί,
εφόςον οι ςυηθτιςεισ για τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ Ελλάδασ από τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ ςυνεχίηονταν ςτισ
Βρυξζλλεσ».

Συμπζραςμα: Τίποτα δεν ιταν προαποφαςιςμζνο, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ διερευνοφςε όλεσ τισ δυνατότθτεσ, προετοιμαηόταν
ζγκαιρα για να αποφφγει τα χειρότερα, όπωσ πρζπει να κάνει κάκε υπεφκυνθ κυβζρνθςθ. Κανείσ δεν πρζπει να ξεχνάει ότι θ
Ελλάδα δεν είχε να αντιμετωπίςει μόνο το πρωτοφανι ελλείμματα – δθμοςιονομικά, αξιοπιςτίασ, ανταγωνιςτικότθτασ – που
άφθςε πίςω τθσ θ κυβζρνθςθ Καραμανλι, αλλά, από τισ αρχζσ του 2010, τθν κερδοςκοπικι επίκεςθ που εκδθλϊκθκε ςτο ευρϊ
εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ τθσ Ε.Ε. να αντιμετωπίςει ςοβαρά το ελλθνικό ηιτθμα.
Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ικελε ευρωπαϊκι λφςθ γιατί μόνο θ ςυμμετοχι των ευρωπαίων κα μποροφςε να καλφψει τισ τεράςτιεσ
ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ του ελλθνικοφ χρζουσ. Ρροςπάκθςε με κάκε τρόπο να αποφφγει το Μθχανιςμό ςτιριξθσ και το
Μνθμόνιο και δεν προςζφυγε ςε αυτά παρά μόνον όταν ζγινε ξεκάκαρο ότι ιταν θ μόνθ επιλογι για να προςτατευκεί το εκνικό
ςυμφζρον.
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ευρωπαϊκι κρίςθ»
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Κανζνασ ευρωπαίοσ θγζτθσ δεν είχε καταλάβει καλφτερα και τισ ρίηεσ του ελλθνικοφ προβλιματοσ και τον 

αποτελεςματικότερο τρόπο αντιμετϊπιςισ του, από τον Γ. Ραπανδρζου.  
Ζδωςε προοδευτικζσ μάχεσ ςε μία ςυντθρθτικοκρατοφμενθ Ε.Ε. Οι εξελίξεισ των δικαιϊνουν.

 Ο Γ. Ραπανδρζου, πολλοφσ μινεσ πριν αναλάβει πρωκυπουργόσ μιλοφςε και για τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ αλλά και για τθν 
ελλθνικι κρίςθ, που δεν ιταν μόνο οικονομικι, αλλά ςυνολικι. Ενδεικτικά, Γ. Ραπανδρζου, λίγο πριν τισ ευρωεκλογζσ του Ιουνίου, 
ςτισ 11/5/2009: «Σθ ςτιγμι που θ χϊρα μασ βιϊνει βακιά μια ανθςυχθτικι περιπζτεια, θ παγκόςμια οικονομία βρίςκεται εν μζςω μιασ 
πρωτοφανοφσ κρίςθσ. Κρίςθ του διεκνοφσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ… Η κρίςθ που μαςτίηει τθ χϊρα μασ δεν είναι μόνον οικονομικι. 
Δυςτυχϊσ, είναι ςυνολικι. Είναι μια κρίςθ παραγωγικοφ προτφπου. Είναι μια κοινωνικι κρίςθ. Είναι βεβαίωσ και μια κρίςθ κεςμϊν και 
αξιϊν. Με τουσ κεςμοφσ μασ, ςε μια κρίςθ αξιοπιςτίασ».

 Η κυβζρνθςθ Καραμανλι και θ Ν.Δ. ςτισ ευρωεκλογζσ του Ιουνίου 2009 ζλεγαν ότι δεν υπιρχε καμία ελλθνικι κρίςθ και ότι θ 
κυβζρνθςθ αντιμετϊπιηε με επιτυχία και ςχζδιο τισ ςυνζπειεσ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα. Ειρωνευόντουςαν 
μάλιςτα με ςποτάκια για «πράςινα παπαγαλάκια» όςουσ ζλεγαν το αντίκετο. Βλ. ενδεικτικά:
http://www.youtube.com/watch?v=pfAOc8dDB60
http://www.youtube.com/watch?v=M0jqcVm3Zdk

 Ο Γ. Ραπανδρζου ωσ πρωκυπουργόσ από τθν πρϊτθ ςτιγμι υπογράμμιςε ότι το πραγματικό πρόβλθμα τθσ Ελλάδασ δεν κα επιλυκεί 
με αυςτθρι λιτότθτα – γιατί θ Ελλάδα ιταν ιδθ ςε φφεςθ το 2009 – αλλά με νοικοκφρεμα και βακιζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που 
κζλουν χρόνο. Ενδεικτικά, Γ. Ραπανδρζου, ςυνζντευξθ τφπου ςτισ Βρυξζλλεσ μετά από Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο, 11/12/2009: «Οι 
προτάςεισ, που εμείσ ζχουμε επιλζξει, δεν είναι εφκολεσ προτάςεισ. Είναι για μζνα βακφτερεσ, ριηικότερεσ, ριηοςπαςτικότερεσ, από το να 
κόψουμε το μιςκό ι τθ ςφνταξθ κάποιου Ζλλθνα πολίτθ. Αυτά που κάνουμε εμείσ είναι βακφτερα και κα είναι και μακροχρόνια, προσ
όφελοσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Γιατί το να κόψεισ ςιμερα το μιςκό ι τθ ςφνταξθ, δεν δθμιουργεί βιωςιμότθτα ςτθν 
ελλθνικι οικονομία. Δεν απαντά ςτο πραγματικό πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Σο τονίηω αυτό. Να φφγουμε απ’ αυτι τθν 
ιδεολθψία… Αυτά τα λζω εδϊ και κάποια χρόνια, ότι το πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ δεν είναι ο μιςκωτόσ, είναι αυτι θ τεράςτια 
ςπατάλθ, που ζχει πολλζσ αιτίεσ. Είναι ζνασ δθμόςιοσ τομζασ υπζρογκοσ, πράγματι υπζρογκοσ, αλλά ζχει ςυγκεκριμζνεσ αιτίεσ. Και οι 
βαςικζσ αιτίεσ είναι θ πελατειακι αντίλθψθ, θ διαφκορά. …Να περάςουμε αυτι τθ δφςκολθ ςτενωπό, χτυπϊντασ τισ ρίηεσ των 
προβλθμάτων, και όχι να πλθρϊςει ξανά ζνα κομμάτι του Ελλθνικοφ λαοφ, που πάντα καλείται να πλθρϊςει αυτζσ τισ κρίςεισ και αυτζσ
τισ δυςκολίεσ… Κοιτάξτε, αν ιμαςταν ςτο χείλοσ του γκρεμοφ και θ μόνθ λφςθ ιταν να παγϊςουμε, κα κόβαμε και ςτο μιςό τουσ μιςκοφσ. 
Δεν είμαςτε εκεί. Δεν είμαςτε εκεί και εγϊ δίνω τθν μάχθ ακριβϊσ για να μθ φτάςουμε εκεί. Αυτόσ είναι ο αγϊνασ μου».

50

http://www.youtube.com/watch?v=pfAOc8dDB60
http://www.youtube.com/watch?v=M0jqcVm3Zdk
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 Ο Γ. Ραπανδρζου, πρϊτοσ ζκρουςε τον κϊδωνα του κινδφνου ςτθν Ε.Ε. ότι οι διεκνείσ κερδοςκοπικζσ πιζςεισ ςτθν Ελλάδα 

δεν ιταν πρόβλθμα μόνο ελλθνικό, αλλά ευρωπαϊκό – και χρειαηόταν ανάλογθ αντιμετϊπιςθ. Ενδεικτικά, Γ. Ραπανδρζου, 
2/2/2010: «Η Ελλάδα, με δικι τθσ ευκφνθ, για τθν ακρίβεια με τθν ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ, βρίςκεται ςτο 
επίκεντρο μιασ πρωτοφανοφσ κερδοςκοπικισ επίκεςθσ, που δεν αφορά μόνο εμάσ. Πολλοί ςτοιχθματίηουν ςτθν χρεοκοπία 
χωρϊν, άλλοι ςτοιχθματίηουν ςτθν ιςοτιμία ευρϊ - δολαρίου, αλλά το αποτζλεςμα είναι γνωςτό: Να ςτραγγαλίηεται θ 
οικονομία, με εκτίναξθ των λεγόμενων spreads ςε απολφτωσ αδικαιολόγθτα επίπεδα».

 Και επειδι το πρόβλθμα ιταν γενικότερο, θ επίλυςι του απαιτεί, αυτό ζλεγε από τθν πρϊτθ ςτιγμι ωσ πρωκυπουργόσ ο Γ. 
Ραπανδρζου, τόςο αντιμετϊπιςθ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο όςο και νζα εργαλεία-παρεμβάςεισ για χρθματοδότθςθ τθσ 
ανάπτυξθσ:

 Μίλθςε από τθν πρϊτθ ςτιγμι για τθν ανάγκθ να εξεταςτεί θ ςυμμετοχι του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ του 
προβλιματοσ του χρζουσ αλλά και ςτθν χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξθσ μζςα από τθν επιβολι φόρου ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ ςυναλλαγζσ. 
Ενδεικτικά, Γ. Ραπανδρζου, 30/10/2009, μετά από Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο: «ε αυτό, ζκανα μία ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ χκεσ για νζα χρθματοδοτικά 
εργαλεία, πζραν αυτϊν των οποίων ςυηθτοφςαμε ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζχρι τϊρα...Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία, όπωσ είναι ο φόροσ επί των 
ςυναλλαγϊν».

 Μίλθςε από τθν πρϊτθ ςτιγμι για τθν ανάγκθ να μπουν κανόνεσ ςτισ ανεξζλεγκτεσ διεκνείσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. Τθν ανάγκθ να ελεγχκοφν 
οι διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ. Ενδεικτικά Γ. Ραπανδρζου, 11/12/2009, μετά από Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο: «Η αδιαφάνεια που υπιρχε ςτο 
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ιταν ςτο επίκεντρο, ςτθν καρδιά του προβλιματοσ τθσ κρίςθσ. Αναλάμβαναν ρίςκο χωρίσ λογοδοςία και, μετά βεβαίωσ, το 
ρίςκο το μετζφεραν ςτα κράτθ και ςτουσ δθμόςιουσ προχπολογιςμοφσ. Και βεβαίωσ, ςτθρίηουμε ωσ Ελλάδα τθν πρωτοβουλία τθσ δθμιουργίασ νζων 
εποπτικϊν οργανιςμϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αλλά και διεκνϊσ για το τραπεηικό ςφςτθμα και γενικότερα το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα...Είναι
απαράδεκτο, οικονομίεσ χωρϊν -οποιαςδιποτε χϊρασ, δεν αναφζρκθκε ειδικά ςτθν Ελλάδα- να είναι ζρμαια ςτισ αξιολογιςεισ διαφόρων οίκων».

 Μίλθςε από τθν πρϊτθ ςτιγμι για τθν ανάγκθ να εξετάςει θ Ε.Ε. τθν ζκδοςθ ευρωομόλογου. Ενδεικτικά, Γ. Ραπανδρζου, ςυνζντευξθ τφπου, 
13/1/2010: «Ζνα ηιτθμα όπου κα μποροφςε να υπάρξει ζνα μζτωπο δθμοκρατικϊν δυνάμεων, και όχι μόνο εντόσ Ελλάδασ αλλά και ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, για τθν ζκδοςθ ευρωπαϊκϊν ομολόγων, για τθν ζκδοςθ πράςινων ομολόγων όπωσ λζγονται, για τθν υποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ τθσ ςθμερινισ 
μασ οικονομίασ, όχι μόνο τθσ ελλθνικισ αλλά και τθσ ευρωπαϊκισ, ςτθν πράςινθ οικονομία, με νζεσ τεχνολογίεσ, με εκπαίδευςθ...»)

 Μίλθςε ξεκάκαρα για τθν ανάγκθ ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ, για τθν ανάγκθ κινθτοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. Ενδεικτικά, Γ. Ραπανδρζου, 7/3/2010, μετά από 
ςυνάντθςθ με τον Γάλλο Ρρόεδρο: «Εμείσ κζλουμε ευρωπαϊκι λφςθ. Δεν είναι επιλογι μασ να πάμε ςτο Διεκνζσ Νομιςματικό Σαμείο. Μζχρι προχκζσ 
βεβαίωσ, το ποια ιταν θ ευρωπαϊκι λφςθ, ιταν μία πιο κεωρθτικι ςυηιτθςθ. Νομίηω ότι και μετά από τισ ςυναντιςεισ μου διαμορφϊνεται όχι μόνο θ 
πολιτικι βοφλθςθ θ οποία υπάρχει, όπωσ ακοφςατε από τον Πρόεδρο τθσ Γαλλίασ, αλλά και οι πιο ςυγκεκριμζνοι τρόποι, με τουσ οποίουσ κα 
αντιμετωπίςουμε ζνα πικανό πρόβλθμα- αν υπάρξει- δανειοδότθςθσ τθσ χϊρασ μασ»
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Ροια ιταν θ απάντθςθ των βαςικότερων ευρωπαίων ςυντθρθτικϊν θγετϊν ςε όλα αυτά;

Θ απάντθςθ μζχρι και τον Μάρτιο του 2010 ιταν ότι το πρόβλθμα μποροφςε να αντιμετωπιςτεί αποκλειςτικά από τθν Ελλάδα και τισ 
υπόλοιπεσ χϊρεσ με υψθλά δθμοςιονομικά ελλείμματα μζςα από λιτότθτα, λιτότθτα, λιτότθτα… Ενδεικτικά, A. Merkel, ςυνζντευξθ 
ςτθν Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25/2/2010: «Νομίηω ότι θ πραγματικι εμπιςτοςφνθ ςτο ευρϊ μπορεί να επιτευχκεί ςτισ 
χρθματοοικονομικζσ αγορζσ μόνο εάν το πρόβλθμα αντιμετωπιςτεί ςτθ ρίηα του ςτθν Ελλάδα και ςε άλλα κράτθ με πολφ υψθλά 
ελλείμματα… Η αξιοπιςτία ςτισ χρθματαγορζσ κα εξαρτθκεί από το κατά πόςο κα υλοποιθκεί πράγματι θ προγραμματιςμζνθ για αυτό 
το χρόνο μείωςθ του ελλείμματοσ κατά τζςςερισ μονάδεσ».

 Τελικά, ο Γ. Ραπανδρζου ζπειςε τθ ςυντθρθτικι Ευρϊπθ να υπάρξουν κοινζσ ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κρίςθσ, με πρϊτθ τθ δθμιουργία εκ του μθδενόσ του ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Στιριξθσ που διζςωςε τθν Ελλάδα από τθ βζβαιθ 
χρεοκοπία το Μάιο του 2010 – ακόμα και θ ενεργθτικότερθ παρζμβαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ ςτθν αγορά ομολόγων 
ζχει γίνει πράξθ. 

 Σιμερα, όλο και περιςςότεροι αναγνωρίηουν ότι ζπρεπε εξαρχισ ςτο ελλθνικό Ρρόγραμμα να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ 
διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, παρά ςτθν αυςτθρι λιτότθτα. 

 Σιμερα, θ επιβολι φόρου ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ ςυναλλαγζσ ζγινε, μόλισ πρόςφατα, απόφαςθ του Συμβουλίου Υπουργϊν τθσ Ε.Ε. 
 Σιμερα, θ πρόταςθ για τθν ζκδοςθ ευρωομολόγων είναι ςτθν επίςθμθ ατηζντα ςυηθτιςεων ςτα όργανα τθσ Ε.Ε.

ΤΕΛΟΣ ςτθν Ελλάδα ςιμερα γίνεται πράξθ αυτό που αρνικθκε θ αντιπολίτευςθ δθμαγωγϊντασ επί δφο χρόνια από το 2010: διακομματικι 
ςυναίνεςθ ςτο αυτονόθτο. Είμαςτε θ μοναδικι χϊρα που εντάχκθκε ςτο Μθχανιςμό Στιριξθσ ςτθν οποία δεν ςυνζβθ αυτό εξαρχισ. 
Σε όλεσ τισ άλλεσ, υπιρξε ζςτω ζνα minimum επίπεδο διακομματικισ ςυνεννόθςθσ. Αυτό κόςτιςε ςτθ χϊρα. Κόςτιςε ςε πολφτιμο 
χρόνο, ςε διαπραγματευτικι δφναμθ, ςε μεταρρυκμιςτικι ορμι ακόμθ και για αυτονόθτεσ αλλαγζσ, κόςτιςε ςε χριμα: ςτθν 
κριςιμότερθ φάςθ του Ρρογράμματοσ, θ χϊρα ζχαςε 1 τουλάχιςτον χρόνο, ζκανε 2 πρόωρεσ εκλογζσ, άλλαξε 3 πρωκυπουργοφσ, 
για να ψθφιςτεί τελικά από τθ Βουλι ςτα τζλθ του 2012 βαρφτερο “πακζτο” μζτρων από αυτό που ψθφιηόταν αν δεν είχε χακεί 
όλοσ αυτόσ ο χρόνοσ.  Με ςτοιχειωδϊσ νουνεχι αντιπολίτευςθ από το 2010, όταν θ χϊρα βρζκθκε ςτο μάτι του κυκλϊνα, θ χϊρα κα 
βριςκόταν ςιμερα ιδθ ςε πολφ καλφτερθ μοίρα – και κα είχε γλυτϊςει πολλά. Και χωρίσ το πελατειακό “πάρτυ” εισ βάροσ τθσ 
χϊρασ μζχρι το 2009, δεν κα χρειαηόμαςταν καμία ςυνταγι ςωτθρίασ ξζνων, κανζνα “πολλαπλαςιαςτι”, κανζνα Μνθμόνιο το 
2010.               
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