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Ανταπόκ ριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Π
ιλότο για την υπόθεση της µείωσης ή 
διατήρησης των συντάξεων τον Ιανου-
άριο του 2019 αποτελεί η υπόθεση του 

ΦΠΑ στα πέντε νησιά που πλήττονται από το 
προσφυγικό, καθώς, ακόµα και µετά τη σύντα-
ξη επίσηµης έκθεσης συµµόρφωσης, οι εταί-
ροι της χώρας δέχονται την αλλαγή συµφωνη-
µένων µέτρων µε ισοδύναµα. 

 Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση, σύµφωνα µε 
τέσσερις πηγές των Βρυξελλών, έχει αυξηµένες 
δυνατότητες να χειριστεί το θέµα των µειώσε-
ων στις συντάξεις το ερχόµενο φθινόπωρο, µε 
τέσσερις τρόπους:

1Να τις µειώσει και να προσπαθήσει να 
επουλώσει τις πληγές µε τα χρήµατα που 

θα λάβει από την επιστροφή των ΑΝFAS (να 
δώσει επίδοµα, δηλαδή, σε όσους θα πληγούν 
περισσότερο, µε το 1 δισ. ευρώ που θα λάβει).

2  Να µην τις µειώσει, αλλάζοντας τον νό-
µο και να φέρει εγκαίρως ισοδύναµα µέ-

τρα της τάξης του 1% του ΑΕΠ για το 2019, τα 
οποία θα διαπραγµατευθεί µε τους θεσµούς.

3Να µην τις µειώσει, να επικαλεστεί την 
υπεραπόδοση της οικονοµίας και να υπο-

στεί τις συνέπειες του να µη λάβει το 1 δισ. των 
ANFAS διακινδυνεύοντας µια αρνητική έκθεση 
για την οικονοµία.

4Να µην κάνει απολύτως τίποτα για το θέ-
µα και να ανακατανείµει την όποια υπερα-

πόδοση της οικονοµίας σε άλλες κατευθύνσεις. 
Και σε αυτό το σηµείο φαίνεται ξεκάθαρα 

η διαφορά µεταξύ της «ενισχυµένης εποπτεί-
ας» και του όποιου προγράµµατος διάσωσης, 
ξεκαθαρίζοντας άπαξ και διά παντός ότι η ενι-
σχυµένη εποπτεία δεν είναι τέταρτο µνηµόνιο. 

 ∆εδοµένου ότι τα βασικά µέτρα για το χρέος 
και η δόση των 15 δισ. (άρα και το χτίσιµο του 
δηµοσιονοµικού µαξιλαριού) θα έχουν εκτελε-
στεί πριν ξεκινήσει κάθε επίσηµη συζήτηση και 
µε βάση ότι το µόνο ουσιαστικό διακύβευµα 
είναι το 1 δισ. των ΑΝFAS και η φήµη της Ελ-
λάδας στις αγορές µετά από µια αρνητική έκ-
θεση του ∆ΝΤ, τα περιθώρια ελιγµών είναι τε-
ράστια σε σχέση µε αυτά εντός προγράµµα-
τος διάσωσης. 

 Η Ελλάδα στην πράξη έχει ελάχιστες χρηµα-
τοδοτικές ανάγκες που καλύπτονται όλες από 
το δηµοσιονοµικό µαξιλάρι (το οποίο φτάνει τα 
24 δισ.). Το δε µαξιλάρι περιέχει και τα χρήµα-
τα για την αποπληρωµή των δόσεων των δανεί-
ων προς το ∆ΝΤ. Κοινώς η χώρα δεν θα χρεια-
στεί να αναζητήσει µεγάλα ποσά µε επιτακτικό 
τρόπο πριν από τα τέλη του 2020. 

 Οι Βρυξέλλες γνώριζαν εδώ και καιρό (και 
το έχει γράψει η Realnews προ ενός έτους) ότι 
ο βασικός εκλογικός σχεδιασµός της κυβέρνη-
σης είχε να κάνει µε τρεις παράγοντες: 

Tην έξοδο από το πρόγραµµα, τη ρύθµιση 
του χρέους και τη δυνατότητα αποφυγής της 
µείωσης των συντάξεων. Τα δύο πρώτα στοι-
χεία είναι ήδη στη θέση τους. 

Σε ό,τι αφορά το τρίτο στοιχείο, η επιλογή 
«4» προφανώς δεν θα επιφέρει κανένα εκλο-
γικό όφελος. 

Η επιλογή «1» αποτελεί µια συµβιβαστική λύ-
ση, που ακούγεται καλά στις Βρυξέλλες. Eξάλ-
λου, πολλοί κοινοτικοί παράγοντες έχουν «δεί-
ξει» δηµοσίως προς αυτήν την κατεύθυνση, η 
οποία έχει όµως δύο προβλήµατα: τη σοβαρή 
αρνητική δηµοσιότητα, σε µη αναστρέψιµο 
βαθµό, από την ίδια τη µείωση, αλλά και την 
πιθανότητα κατά τη διαπραγµάτευση να κατα-
λήξουµε σε κάποιο επίδοµα που δεν θα ικανο-

ποιήσει καµία κοινωνική τάξη. 
 Η επιλογή «3», της ρήξης ουσιαστικά, µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί µόνο αν οι εκλογές γίνουν 
άµεσα και δεν προλάβουν να γίνουν ορατές οι 
αρνητικές συνέπειες στις αγορές και σε γενικές 
γραµµές υπάρξει και µια παράλληλη στρατη-
γική «επαναπροσέγγισης» µε τους εταίρους. 

Κατά συνέπεια η επιλογή «2», των ισοδύ-
ναµων, είναι η µόνη που µπορεί να περπατή-
σει, χωρίς συνέπειες και µε σοβαρό δηµοσκο-
πικό όφελος.

 
Γερµανικό «µπλόκο» 
Το Eurogroup µπορεί να µη συζήτησε για την 
Ελλάδα, αλλά την ίδια µέρα είχε προγραµµα-
τισµένη συνάντηση το Συµβούλιο των ∆ιοικη-
τών του ESM, που αποτελείται από τους ίδιους 
τους 19 υπουργούς Οικονοµικών. Ο Γερµανός 
υπουργός Ολαφ Σολτς ανακοίνωσε ότι δεν µπο-
ρεί να δώσει τη συναίνεσή του στην εκταµίευ-
ση της δόσης των 15 δισ. γιατί δεν είχε σχετική 
εξουσιοδότηση από το οµοσπονδιακό Κοινο-
βούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν είχε ψηφίσει για-
τί η τρόικα είχε αποσύρει την έκθεση συµµόρ-
φωσης καθώς ένα στοιχείο της, σχετικό µε τον 
ΦΠΑ στα 5 νησιά, είχε αποσυρθεί από την ελ-
ληνική πλευρά. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», ο µόνος που 
γνώριζε την ελληνική πρόθεση ήταν ο επικεφα-
λής της Κοµισιόν στην τρόικα, Ντ. Κοστέλο, και 
επακόλουθα οι προϊστάµενοί του Μοσκοβισί 
και Γιούνκερ. Η κρίση του Ντ. Κοστέλο ήταν 
πως τα λεφτά ήταν λίγα (28 εκατ. ευρώ) και η 
διάρκεια µικρή (ένα εξάµηνο). Ακολούθησε και 
η ελληνική δέσµευση για αντίµετρα και επί της 
ουσίας η αντιµετώπιση του θέµατος ήταν η πιο 
ήπια που µπορούσε να υπάρξει. 

 Βεβαίως, το γεγονός ότι το θέµα δεν είχε 
κοινοποιηθεί στο EuroWorking Group - δηλα-
δή δεν το ήξεραν οι εταίροι και οι υπόλοιποι 
θεσµοί το πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων- 
δηµιουργεί από µόνο του αρνητικούς συσχε-
τισµούς. Στο τέλος όµως της ηµέρας οι εταίροι 
δέχθηκαν ότι ακόµα και σε ένα τόσο προχω-
ρηµένο στάδιο µπορεί ένα µέτρο να αντικατα-
σταθεί από ένα άλλο, αν υπάρχει σωστή προ-
ετοιµασία, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του 
ότι από τις αρχές του φθινοπώρου θα βρίσκο-
νται σε πλήρη ετοιµότητα.

Επιτήρηση των υπόδουλων
Η ΧΩΡΑ μας θα παραμείνει υπό ενισχυμένη εποπτεία, 
για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της προς τους «Ευρω-
παίους». Δεσμεύσεις οι οποίες αρχικά αναλήφθηκαν 
από συμβάσεις χρηματοοικονομικής βοήθειας. Οι συμ-
βάσεις αυτές παρουσιάζονται σήμερα ότι ολοκληρώ-
θηκαν, οπότε νέος δανεισμός και μνημόνια δεν χρειά-
ζονται. Ομως, δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα η κύρια υπο-
χρέωση των δανειστών έναντί μας, η κατεξοχήν ουσι-
ώδης για μας. Η αρχική σύμβαση είχε για κύριο σκο-
πό της, μάλιστα σε εκπλήρωση υποχρέωσης των Ευρω-
παίων προς τη χώρα μας απορρέουσας από τη συνθή-
κη της Λισσαβώνας, τη μετά από προσωρινή έξοδο από 
τις αγορές επανένταξη της Ελλάδος σε αυτές με επα-
νάκτηση σταθερού επιτοκίου δανεισμού από πλευράς 
της. Την υποχρέωση αυτή εδώ και μια εξαετία οι Ευ-
ρωπαίοι αθέτησαν. Γιατί στην ίδια αυτή πρώτη σύμβα-
ση λόγω εισαγωγής παράνομου όρου περί παροχής σε 
αυτούς του δημόσιου πλούτου μας ως ενέχυρο διαλύ-
θηκε εντέλει η ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων. 
Γιατί ειδικά με αυτόν τον όρο βλάπτοντο όλοι οι επεν-
δυτές σε ομόλογα κρατών της ευρωζώνης, οι οποίοι εί-
χαν τον πλούτο των κρατών αυτών ως εγγύηση. Οπότε 
η «όλη αγορά» κατέστη αναξιόπιστη. Κατά τα συμφω-
νηθέντα, όμως, μεταξύ μας σε αυτήν την αγορά, του-
λάχιστον, όφειλαν οι Ευρωπαίοι να μας επανεντάξουν. 
Αφού λοιπόν ματαίωσαν με όρο, που αυτοί έθεσαν, στη 
δανειακή βοήθεια τον σκοπό για τον οποίο αυτή μας 

παρεσχέθη, δείχνουν πρόθυμοι να αποκαταστήσουν 
τη βλάβη μας εντάσσοντάς μας στις αγορές. Στοχεύ-
ουν να επαναλειτουργήσει η επί 6 χρόνια αδρανής αυ-
τή αγορά. Πριν όμως επαναλειτουργήσει, πώς θέτουν 
τη χώρα μας σε καθεστώς μετασυμβατικής - μεταμνη-
μονιακής εποπτείας; Η πρόσφατη απόφαση της Κομι-
σιόν περί υπαγωγής μας σε «ενισχυμένη εποπτεία» μέ-
χρι το 2060 αναφέρει -σημειωτέον- ότι οι συνθήκες δα-
νεισμού μας από τις αγορές παραμένουν εύθραυστες 
ακόμα. Ομως, το να μην υπάρξουν τέτοιες «εύθραυ-
στες συνθήκες» ήταν η κύρια των δανειστών υποχρέ-
ωση! Το ζητούμενο, βέβαια, για τους δανειστές εξαρ-
χής ήταν η απόκτηση της εξουσίας στην πατρίδα μας 
και στη συνέχεια η διατήρησή της και το πέτυχαν. Αυτό 
πλέον ονομάζουν «επιτήρηση». Θα συνεχίσουν λοιπόν 
να ψεύδονται συνεχώς, προκειμένου να αποκρύπτεται 
τι πραγματικά συνέβη και συμβαίνει στη χώρα μας. Θα 
θεωρούν «λάθη» μας ακόμα προβλήματα που αυτοί δη-
μιούργησαν, όπως τη διάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς 
κρατικών ομολόγων και θα παρουσιάζουν αυτά ως δι-
κή μας δυσκολία εξόδου στις αγορές. Οπότε είναι προ-
φανές ότι το διπλό σπιράλ παραπλάνησης και τρομο-
κράτησης των Ελλήνων θα συνεχιστεί. Η «έξοδος» στις 
αγορές θα μας απομακρύνει, βέβαια, από τη στενή οι-
κονομική εξάρτηση από τους Ευρωπαίους. Μια μικρή 
οικονομική ανεξαρτησία θα μας προσφέρει. Ομως, η 
πολιτική υποδούλωση θα παραμείνει.

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

4 σενάρια για 
τις συντάξεις
Οι εκτιµήσεις των αξιωµατούχων των Βρυξελλών 
ενόψει της διαπραγµάτευσης µε την ελληνική 
κυβέρνηση το ερχόµενο φθινόπωρο


