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Ιταλία. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε επίσημη κατανομή ευθυνών 
και είναι επομένως δύσκολο για τους ανθρώπους να καταλά-
βουν τι συνέβη και να σχεδιάσουν το μέλλον ή να προστατεύ-
σουν τη χώρα από τα ίδια λάθη. Το τι έγινε από το 2006 έως 
το 2009, αλλά και πριν από αυτό, δεν έχει γνωστοποιηθεί».

«Στο χέρι των Ελλήνων»
Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι αυτό δεν είναι δουλειά της Ε.Ε., 
αλλά της ίδιας της Ελλάδας. Με την τεράστια πείρα που έχει, 
μάλιστα, στην εποπτεία των ελληνικών προγραμμάτων, εξη-
γεί ότι οι θεσμοί πρέπει να έχουν «περιορισμένη παρέμβα-
ση». «Δεν μπορεί οι θεσμοί να παρεμβαίνουν και να έχουν 
γνώμη για οτιδήποτε, για το παραμικρό που συμβαίνει στην 
Ελλάδα», τονίζει, συμπληρώνοντας ότι και οι ίδιοι οι Ελλη-

σεις και μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται από 
έξω: «Ισως η μόνη εξαίρεση ήταν η Γερμανία 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά υπήρχε 
αφενός ένα αμερικανικό σχέδιο μεταρρύθμι-
σης που είχε προετοιμαστεί για 5 χρόνια, μια 
μεγάλη αντιπολίτευση που είχε φιμωθεί για 
πολλά χρόνια και αφετέρου η καλβινική λογι-
κή της ενδοσκόπησης, της μετάνοιας και της 
ανάληψης ατομικής ευθύνης».

Ο Τ. Βίζερ βρέθηκε στο τιμόνι του EWG το 
2011 και έκτοτε αναγκάστηκε να λειτουργήσει 
άπειρες φορές ως «πυροσβέστης», αλλά και ως 
γεφυροποιός. Ανάμεσα στις χιλιάδες μικρές και 
μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών, αναφέ-

ρει στην «R» πως «όλα ήταν πάρα πολύ δύσκο-
λα». Σημειώνει, δε, πως «βάλαμε πάρα πολλές 
φορές στην άκρη την οικονομετρία και χρησι-
μοποιήσαμε την κοινωνιολογία και την κοινω-
νική ανάλυση». Ο ίδιος αυτή τη συμβουλή δί-
νει στους θεσμούς από εδώ και στο εξής: «Να 
παρατηρούν προσεκτικά τη λειτουργία της ελ-
ληνικής κοινωνίας», ώστε να βγάζουν ασφαλέ-
στερα συμπεράσματα για τις σχετικές πολιτικές 
(από τα εργασιακά μέχρι τη φοροδιαφυγή). 

Αιχμές για αδράνεια της Ε.Ε.
Εμφανίζεται, όμως, και ιδιαίτερα επικριτικός 
όσον αφορά την αδράνεια των γενικών διευ-
θύνσεων της Κομισιόν το κρίσιμο διάστημα 
2006-2009, καθώς «επέλεξαν» να μην κάνουν 
τίποτα, αν και είχαν προειδοποιηθεί για τς εν-
δεχόμενες αποκλίσεις, τα προβλήματα και τις 
ανακρίβειες των ελληνικών στοιχείων.

«Αν και είχαν προειδοποιηθεί για πιθανές 
αποκλίσεις, προβλήματα και ανακρίβειες, επέ-
λεξαν να μη δράσουν. Είχαν μια μη επιθετική 
πολιτική ελέγχου. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 
αυτό οφειλόταν επίσης σε μεγάλο βαθμό στην 
αυστηρή επιμονή των μεγαλύτερων κρατών-
μελών να μην επιτρέπεται στη Eurostat να δι-
ερευνά και να ελέγχει τα στατιστικά στοιχεία».

Ο Τ. Βίζερ εμφανίζεται σίγουρος για την εκτέ-
λεση της λεγόμενης 2ης φάσης της αναδιάρ-
θρωσης του ελληνικού χρέους και, μάλιστα, 
διευκρινίζει ότι αυτό δεν σχετίζεται με νέους 
όρους, αλλά με τους ήδη συμφωνημένους και 
με την εκτέλεσή τους στο υφιστάμενο πλαίσιο 
ελέγχων που ορίζουν οι κοινωνικοί κανόνες. 
Ομως, προειδοποιεί ότι η αναδιάρθρωση δεν 
είναι η ουσία της διάσωσης. Σημειώνει, δε, ότι 
«όλα εξαρτώνται από την οικονομική και διαρ-
θρωτική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι κυ-
βερνήσεις», δίνοντας τεράστια έμφαση σε το-
μείς όπως η παιδεία. 

«Το πρόγραμμα εξασφάλισε ότι η χώρα δεν 
θα βυθιστεί, αλλά το αν η διαρροή εγκεφάλων 
συνεχιστεί ή αν η Ελλάδα θα μπει σε μια περί-
οδο ευημερίας εξαρτάται μόνο από τις πολι-
τικές επιλογές στο εσωτερικό», λέει ο Τ. Βίζερ.

Εν κατακλείδι, ο απερχόμενος πρόεδρος και 
βασικός συντελεστής της παρακολούθησης 
του ελληνικού προγράμματος υπενθυμίζει ότι 
η μοίρα της χώρας είναι στα χέρια των πολι-
τών και των πολιτικών της. Επί παραδείγματι, 
αναφέρει: «Είναι λογικό ότι η υπερσυσσώρευ-
ση απασχόλησης και η υπερχρέωση του ΟΣE 
δεν ήταν επειδή αγαπούσαν τόσο πολύ τους 
σιδηροδρόμους, αλλά επειδή υπήρχε ανάγκη 
κάποιοι να βολέψουν τους δικούς τους». 

«Βρείτε και τιμωρήστε
όσους έφταιξαν για 
την ελληνική κρίση» 
Ο απερχόμενος πρόεδρος του EWG Τόμας 
Βίζερ τονίζει στην «R» ότι στην Ελλάδα δεν 
υπήρξε επίσημη κατανομή ευθυνών για 
όσους και για όσα οδήγησαν στη χρεοκοπία

Ανταπόκριση, Βρυξέλλες

Του Θάνου άΘάνάσίου

Τ
ην άποψη πως η Ελλάδα θα έπρεπε να είχε 
ήδη πραγματοποιήσει μία δική της επίσημη 
έρευνα για να καταγράψει τα αίτια που οδή-

γησαν στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση το 
2009, αλλά και να αποδοθούν ευθύνες, όπως έγι-
νε στις άλλες χώρες που ήταν σε πρόγραμμα, εξέ-
φρασε ο Τόμας Βίζερ, o απερχόμενος πρόεδρος 
του Euro Working Group, της ομάδας που προετοι-
μάζει τις συνεδριάσεις των 19 υπουργών Οικονο-
μικών της ευρωζώνης, o oποίος μιλά στη Realnews 

νες «δεν μπορούν να περιμένουν κάτι τέτοιο από τους θε-
σμούς». «Αντ’ αυτού, πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και 
την κυριότητα της διαδικασίας για να έχουν αποτέλεσμα».

Παρομοίως εκτιμά ότι οι θεσμοί και η Ευρώπη, σε αντίθε-
ση με ό,τι έχει λεχθεί, δεν θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλες δυνα-
τότητες πίεσης και παρέμβασης μετά την έξοδο της Ελλάδας 
από το πρόγραμμα. Ο ίδιος, δε, θεωρεί ότι αυτό έχει προ-
φανώς μια θετική αλλά και μια αρνητική διάσταση, καθώς 
«πάντα θα υπάρχει περιθώριο υπαναχώρησης και εφαρμο-
γής ανεδαφικών πολιτικών», σημειώνοντας ότι «αυτό θα εί-
ναι απόλυτα στο χέρι των Ελλήνων», συμπληρώνοντας πως 
«σε μια σειρά από θέματα, αυτό ισχύει και σήμερα». 

«Τα θεσμικά όργανα και η Ε.Ε., σε αντίθεση με ό,τι έχει 
ειπωθεί, δεν θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες πίε-
σης και παρέμβασης μετά την έξοδο της Ελλάδας από το 
πρόγραμμα σε σύγκριση με την κατάσταση των τελευταί-
ων ετών», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον Τ. Βίζερ, ο οποίος έχει βαθιά ιστορική 
γνώση, πουθενά στον κόσμο δεν έχουν πετύχει παρεμβά-

ενόψει της αποχώρησής του λόγω συνταξιοδότη-
σης στις 30 του μήνα. 

Αναλυτικά ο πρόεδρος του EWG αναφέρει: «Στην 
Ιρλανδία δημιουργήθηκε μια εξεταστική επιτρο-
πή για να διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν 
στην κρίση, κατέληξαν σε συμπεράσματα και κά-
ποιοι μπήκαν στη φυλακή. Στην Ισπανία έγινε το 
ίδιο -όπως και σε παρόμοιο βαθμό στην Κύπρο- 
και σήμερα είναι γνωστό τι οδήγησε στα γεγονότα 
του 2013. Στην Πορτογαλία υπήρξε παρόμοια δια-
δικασία, αν και σε μικρότερο βαθμό. Οι μόνες χώ-
ρες όπου δεν έχει γίνει τίποτα είναι η Ελλάδα και η 

«Τα θεσμικά όργανα και η 
Ε.Ε. δεν θα έχουν ιδιαίτερα 
μεγάλες δυνατότητες πίεσης 
μετά την έξοδο της Ελλάδας 
από το πρόγραμμα»


