
14

Παρασκευή 28 - Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Θέσεις Αντιθέσεις

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ 
Κ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ 
∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΗΠΑ ΤΖΑΚ ΛΙΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΟΥ 2015, 
ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ Ο Κ. ΛΙΟΥ, 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ: «ΙΣΩΣ 
ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΚΟΠΙΜΟ, 
ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, 
ΝΑ ΡΙΧΝΑΤΕ ΜΙΑ 
ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ»

ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΑ * 

Η αρχή του τέλους της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Η 
παρούσα προεκλογική 
περίοδος και η επανάκαµ-
ψη στο προσκήνιο του 
Γιάνη Βαρουφάκη, πρώτου 
υπουργού Οικονοµικών 

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έφεραν και πάλι στην 
επικαιρότητα τη σκοτεινή περίοδο Ιανουαρίου 
- Ιουλίου 2015 στην οποία κυριάρχησε η «πε-
ρήφανη διαπραγµάτευση» έναντι των διεθνών 
πιστωτών. Το κεντρικό σηµείο των διαφόρων 
αναλύσεων είναι το κόστος για την Ελλάδα από 
την αλλοπρόσαλλη οικονοµικο-διπλωµατική 
πολιτική εκείνης της περιόδου, µετά µια χλοµή 
ανάκαµψη το 2014 που είχε συνοδευτεί και από 
µια µικρή έξοδο στις αγορές τον Απρίλιο εκείνης 
της χρονιάς κάτω από την κυβέρνηση Σαµαρά. 

Κοµβική παραµένει η εκτίµηση του επι-
κεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, που ανέ-
βασε το κόστος για τη χώρα γύρω στα 100 δισ. 
ευρώ, δηλαδή 56% του ΑΕΠ το 2015! Μια πρό-
σφατη ανάλυση του καθηγητή στο Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών Πάνου Τσακλόγλου 

ανεβάζει το κόστος στα 150 δισ. ευρώ. Τείνω να 
πιστεύω ότι, παρά την αβεβαιότητα για τα ακρι-
βή µεγέθη, η ανάλυση του κ. Τσακλόγλου είναι 
πιο κοντά στην πραγµατικότητα. 

Α
υτά, ως προς τα νούµερα. Αλλά 
υπάρχει και ένα άλλο κόστος 
της σκοτεινής εκείνης περιόδου, 

το οποίο νοµίζω ότι δεν έχει τύχει επαρκούς 
ανάλυσης: η απώλεια κάθε ίχνους αξιοπιστίας 
της κυβέρνησης και κατ’ επέκταση της χώρας, 
που είχε εξίσου σηµαντικές συνέπειες σαν τον 
εκτροχιασµό της οικονοµίας, διότι οι επιπτώσεις 
παρέµειναν αισθητές για πολλά χρόνια. Πρωτα-
γωνιστής σε αυτή την κωµικοτραγική περιπέτεια 
ήταν ο ανεκδιήγητος κ. Βαρουφάκης, η συµπε-
ριφορά του οποίου συστηµατικά απεδείκνυε 
άγνοια όχι µόνο στοιχειωδών οικονοµικών, αλ-
λά και των κανόνων των διεθνών οργανισµών. 
Οι τέσσερις τελευταίες σταγόνες που ξεχείλισαν 
το ποτήρι σε διάστηµα δύο εβδοµάδων και που 
τελικά οδήγησαν στην αποποµπή του ήταν: 

Η συνάντηση µε τη διευθύνουσα σύµ-
βουλο του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ στις 5 Απρι-
λίου 2015 (ανήµερα το Πάσχα των καθολικών, 
κατ’ απαίτησή του), στην οποία ανέτρεψε τα 
δεδοµένα για µια επιτυχή (σε σχετικούς όρους) 

συµφωνία µε το ∆ΝΤ που είχε µπει στα σκαριά 
τις προηγούµενες ηµέρες, µε την ανεπίσηµη 
αρωγή και της αµερικανικής κυβέρνησης. 

Ο αποκλεισµός µου από αυτή τη δια-
βόητη συνάντηση, πράγµα που προκάλεσε µε-
γάλη αίσθηση στο management του Ταµείου, 
γιατί αποτελούσε παράβαση των κανονισµών 
λειτουργίας του. Η απροσδόκητη παρουσία 
στη συνάντηση Βαρουφάκη - Λαγκάρντ του 
Παναγιώτη Ρουµελιώτη, προκατόχου µου στο 
Εκτελεστικό Συµβούλιο, ο οποίος ήταν ύποπτος 
για διαρροή πρακτικών του Εκτελεστικού Συµ-
βουλίου στη διάρκεια της θητείας του και για 
τον οποίον είχε ήδη αρχίσει επίσηµη προδικα-
στική έρευνα από το Συµβούλιο µέσω της δια-
κεκριµένης νοµικής εταιρείας Wilmer Hale, που 
ειδικεύεται σε εγκλήµατα «λευκών κολάρων». Η 
διαδικασία αυτή έχει συµβεί µόνον τρεις φορές 
στη 70ετή ιστορία του Ταµείου! Ο κ. Ρουµελιώ-
της θα είχε αποπεµφθεί, αλλά είχε ήδη αποχω-
ρήσει από τη θέση του. 

Η συνάντηση του κ. Βαρουφάκη δύο 
εβδοµάδες αργότερα µε τον υπουργό Οικονοµι-
κών των ΗΠΑ Τζακ Λιου στο πλαίσιο της Εαρι-
νής Συνόδου του 2015, στη διάρκεια της οποίας 
ο κ. Λιου, αφού ανέχτηκε υποµονετικά τις ποµ-
φόλυγες του Ελληνα υπουργού περί εξωτερικού 
χρέους κ.λπ., αναγκάστηκε στο τέλος να παρατη-
ρήσει: «Ισως θα ήταν σκόπιµο, κύριε υπουργέ, 
να ρίχνατε µια µατιά στον προϋπολογισµό του 
ελληνικού κράτους». Με άλλα λόγια, ο υπουρ-
γός Οικονοµικών των ΗΠΑ έκανε παρατήρηση 
σε επίσηµη συνάντηση στον υπουργό Οικονο-
µικών της Ελλάδας ότι δεν γνωρίζει τις βασικές 
παραµέτρους του προϋπολογισµού! 

Α
υτά τα τέσσερα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα σε διάρκεια δύο 
εβδοµάδων αποτέλεσαν σηµείο 

καµπής στις σχέσεις του ∆ΝΤ, των ΗΠΑ και των 
ευρωπαϊκών θεσµών µε την πρώτη κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ. Και οι τρεις πλευρές κατέληξαν τότε 
στο συµπέρασµα ότι δεν είναι πλέον διατεθει-
µένες να συνδιαλέγονται µε Ελληνες εκπρο-
σώπους τέτοιας στάθµης, και η απόφασή τους 
τελικά έλαβε σάρκα και οστά στο Eurogroup της 
Ρίγας της 24 Απριλίου 2015, όπου οι Ευρωπαί-
οι απαίτησαν από τον κ. Τσίπρα την αποποµπή 
του Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ως όρο 
για τη συνέχεια των διαπραγµατεύσεων. Η τε-
λευταία πράξη ήταν η συνάντηση κορυφής της 
12ης Ιουλίου, στη διάρκεια της οποίας η Ευρώ-
πη εξανάγκασε τον κ. Τσίπρα στην υπογραφή 
του 3oυ µνηµονίου για τη παραµονή της Ελλά-
δας στην ευρωζώνη. Λίγο αργότερα, στις 19 Αυ-
γούστου 2015, οι Ευρωπαίοι εταίροι ενέκριναν 
το τρίτο µνηµόνιο για την Ελλάδα, ενώ το ∆ΝΤ 
αποχώρησε από την τότε τρόικα σαν ενεργός 
πιστωτής. 

*Ο Θάνος Κατσάµπας ήταν αναπληρωτής Εκτελε-
στικός ∆ιευθυντής και εκπρόσωπος της Ελλάδας 
στο Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου από τον Ιανουάριο του 2012 
µέχρι τον Ιούνιο του 2015, οπότε παραιτήθηκε 

λόγω διαφωνίας του µε τον τότε υπουργό 
κ. Βαρουφάκη. 

Mια προσωπική µαρτυρία για 
το πρώτο εξάµηνο του 2015


