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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Ο
ργή για τον Πολ Τόµσεν επι-
κρατεί στην Αθήνα, αλλά και 
στις Βρυξέλλες, καθώς ο επι-

κεφαλής για τα προγράµµατα του ∆ΝΤ 
στην Ευρώπη κατηγορείται για προ-
σωπικές στρατηγικές που δυσκολεύ-
ουν το ελληνικό πρόγραµµα.

Σύµφωνα µε απόλυτα εξακριβωµέ-
νες πληροφορίες, ο Π. Τόµσεν στην 
ουσία ποτέ δεν σταµάτησε να ασχο-
λείται µε τη διαπραγµάτευση µεταξύ 
της Ελλάδας και των δανειστών. Οπως 
αποκαλύπτουν πρόσωπα τα οποία εί-
ναι σε συνεχή επαφή µαζί του, επανει-
ληµµένα ο Π. Τόµσεν αναφέρεται στα 
προβλήµατα που έχουν δηµιουργη-
θεί για την καριέρα του στο ∆ΝΤ εξαι-
τίας κάποιων επιλογών που είχε κάνει 
στο παρελθόν και κρίθηκαν από την 
επιτροπή για την αξιολόγηση της πα-
ρουσίας του στην Ελλάδα ως αποτυ-
χηµένες. Η κριτική που ασκείται στον 
Π. Τόµσεν έχει σχέση µε το οικονοµι-

κό µοντέλο που επέβαλε στην Ελλά-
δα για την αναδιάρθρωση της οικο-
νοµίας της.

Την περίοδο αυτή, τόσο η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή όσο και η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρόλο που 
επιθυµούν την παραµονή του ∆ΝΤ 
στην Ελλάδα, έχουν σοβαρούς ενδοι-
ασµούς για τη «συνεχιζόµενη προσω-
πική εµπλοκή του κ. Τόµσεν στην πα-
ραµικρή λεπτοµέρεια των διαπραγµα-
τεύσεων και στο τρέχον πρόγραµµα», 
όπως χαρακτηριστικά δήλωσε πηγή, 
η οποία είναι σε θέση να γνωρίζει κά-
θε δραστηριότητα του ∆ανού τεχνο-
κράτη. Η ίδια πηγή παρατήρησε ότι 
«η προσωπική εµπάθεια του κ. Τόµ-
σεν απέναντι στην Ελλάδα και στους 
Ελληνες έχει δηµιουργήσει σοβα-
ρά προβλήµατα και δυσλειτουρ-

γίες στις συζητήσεις των δανειστών 
µε την ελληνική κυβέρνηση». «∆εν 
είναι δυνατόν σε ένα τόσο σηµαντι-
κό θέµα όπου διακυβεύεται η σταθε-
ρότητα της οικονο-
µίας µιας χώρας-
µέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ενω-
σης, αλλά και της 
ίδιας της ευρω-
ζώνης, τα όποια 
ψυχολογικά προ-
βλήµατα, οι 

ανασφάλειες και η τιµωρητική διάθε-
ση από την πλευρά του να οδηγούν 
σιγά-σιγά το πρόγραµµα σε πλήρες 
αδιέξοδο», παρατήρησε υψηλά ιστά-
µενο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, όπως ενηµερώθηκαν η 
Αθήνα και το Μέγαρο Μαξίµου. 
Η προβληµατική συµπεριφορά 
του Π. Τόµσεν έχει γίνει µάλιστα 
αντικείµενο συζητήσεων υψηλό-

βαθµων στελεχών τόσο της ΕΚΤ, 
όσο και της Κοµισιόν. 

Τέλος, συγκλίνουσες πληροφο-
ρίες επιβεβαιώνουν ότι τους 

πρώτους µήνες αµέσως 
µετά τον σχηµατισµό 
της πρώτης κυβέρ-
νησης Τσίπρα, ο Π. 
Τόµσεν είχε αναµει-
χθεί ενεργά σε προ-
σπάθεια αποσταθε-
ροποίησής της, γε-
γονός που οδήγησε 
σε παρέµβαση υψη-
λά ιστάµενων Ευρω-
παίων αξιωµατούχων 
στην ηγεσία του ∆ΝΤ.

  ΠΟΥ ΠΑΕΙ η πατρίδα; Πάει προς 
το καλύτερο; Πάει προς το χειρότε-
ρο; Οι πρώτες ηµέρες του 2016 τη 
βρίσκουν µε µια κυβέρνηση που 
δείχνει να τα έχει χαµένα. Και µε µια 
αξιωµατική αντιπολίτευση που µόλις 
προ εβδοµάδος ζωντάνεψε. Και ήδη 
αναλαµβάνει δράση υπό τον ορεξά-
το αρχηγό της Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α πέρασε µε τις, µάλλον 
άκαρπες, εξορµήσεις του Ευκλείδη 
Τσακαλώτου στις ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες, που σκοπό είχαν την όσο 
το δυνατόν γρηγορότερη αξιολόγη-
ση των µεταρρυθµίσεων, έτσι ώστε 
να ξεκινήσει η περιπόθητη διαπραγ-
µάτευση για τη µείωση του θηριώ-
δους χρέους... Το Eurogroup, όµως, 
δεν βιάζεται!..

ΤΑ ΞΕΝΑ αφεντικά, µε πρώτη τη Λα-
γκάρντ, θέλουν πριν από όλα να… κα-
µαρώσουν «θεόγυµνο» τον… «αριστε-
ρό» Ελληνα πρωθυπουργό, την ερ-
χοµένη Πέµπτη στο Νταβός. Τον θέ-
λουν να ζητιανεύει την… κατανόησή 
τους, τείνοντας ως δείγµα µετανοίας 
τις αντιλαϊκές «µεταρρυθµίσεις», µε 
πρώτη και καλύτερη το ασφαλιστικό…

ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ; Πώς αντιµετωπί-
ζουν οι πολίτες τον µαύρο κατήφο-
ρο, καθώς η µεν «αριστερή κυβέρνη-
ση» έχει κλείσει χρόνο στείρας εξου-
σίας, η δε Νέα ∆ηµοκρατία έχει κα-
ταλήξει λαχανιασµένη στον αµφιλε-
γόµενο Κυριάκο της. Οι πολίτες λοι-
πόν είναι ξεσηκωµένοι και κατεβαί-
νουν σε συλλαλητήρια, προς το πα-
ρόν ελεγχόµενα…

ΟΣΟΙ βάζουν πάνω από όλα την πα-
τρίδα έχουν καταλήξει στα συµπε-
ράσµατά τους: Καταλογίζουν ευθύ-
νες τόσο σε εκείνους που παρέδω-
σαν προ έτους τις εξουσίες όσο και 
σε αυτούς που τις παρέλαβαν. Και 
σήµερα βλέπουν µε λύπη τους ότι 
και οι µεν και οι δε άλλη έγνοια δεν 
έχουν από το πώς θα περισώσουν τις 
εξουσίες τους…

ΠΩΣ να εξηγήσει κανείς την απραξία 
σύσσωµου του πολιτικού συστήµα-
τος σε όλα τα κορυφαία θέµατα, µε 
πρώτο και καλύτερο τις αποκρατικο-
ποιήσεις και ξένες επενδύσεις; Καµα-
ρώστε την αδράνειά τους στο θέµα 
του ΟΛΠ, του παλαιού αεροδροµί-
ου και των µεγάλων έργων. Και θαυ-
µάστε περιπέτειες όπως αυτή στις 
Σκουριές!..

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ακόµη την εικόνα της δό-
λιας πατρίδας παραδοµένης αµαχη-
τί στα στίφη των αλλοδαπών που τεί-

νουν να γίνουν «ο πληθυσµός νού-
µερο δύο», αφού ήδη ξεπερνούν τα 
δύο εκατοµµύρια, καλύπτουν χιλιά-
δες θέσεις εργασίας και, εκτός των άλ-
λων, εξάγουν πολύτιµο συνάλλαγµα 
στις πατρίδες τους. Με τη «ροή» να 
συνεχίζεται ακάθεκτη!..

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ακόµη την εικόνα της 
ξενόφερτης εγκληµατικότητας, µε 
βδελυρές και κτηνώδεις δολοφονί-
ες, όπως αυτή του φουκαρά ναυτι-
κού που η Βουλγάρα «σύντροφός» 
του έκρυψε στον καταψύκτη επί έναν 
χρόνο για να αποµυζά τις καταθέ-
σεις του. Θαυµάστε πολίτες που άλ-
λη έγνοια δεν έχουν από το πώς θα 
αντιµετωπίσουν τον κακοποιό!..

ΘΑΥΜΑΣΤΕ τέλος όλη αυτή τη µετα-
πολιτευτική κατρακύλα της πατρίδας, 
µε ένοχη σχεδόν ολόκληρη την πο-
λιτική ηγεσία της, που µέσα της δεν 
γεννήθηκε δυστυχώς ούτε ένας επα-
ναστάτης της κλάσης Νικολάου Πλα-
στήρα για να φράξει τον δρόµο της 
υποταγής στα ξένα αφεντικά, αλλά 
και της πρωτόγνωρης πολιτικής δι-
αφθοράς…

ΓΙΑΤΙ αν υπήρχε ένας αληθινός επα-
ναστάτης (όπως θα µπορούσαν να 
είναι ο Καραµανλής και ο Ανδρέας 

αλλά τους «κατάπιε» η ξενοκρατία) 
θα είχε κάνει τη χώρα διαµάντι της 
Ευρώπης χάρη στους έξι µοναδικούς 
θησαυρούς της - το γράφω και το ξα-
ναγράφω: Πολιτισµός, Τουρισµός, 
Ναυτιλία, Ορυκτός Πλούτος, Στρα-
τηγική Θέση και πανέξυπνος λαός!..

ΤΩΡΑ, ο τελευταίος που αγωνίζεται 
για να ανεβάσει την πατρίδα στο βά-
θρο που της αξίζει, χωρίς να... κόπτε-
ται για την καρέκλα του, είναι ο Προ-
κόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, µε τις πενιχρές αρµο-

διότητες που του παρέχει το ισχύον 
Σύνταγµα, στα ακραία όρια του οποί-
ου και ισορροπεί…

ΑΡΓΑ ή γρήγορα, µέσα στο 2016, ξέ-
ρει ότι θα κληθεί να χειριστεί πολιτι-
κές ανατροπές που θα προκαλέσει, 
έτσι και αλλιώς, ο νέος αρχηγός της 
Ν.∆., δέσµιος της δήλωσής του ότι 
δεν πρόκειται να στηρίξει την παρού-
σα κυβέρνηση (εκτός ίσως στο θέµα 
της αναθεώρησης του Συντάγµατος), 
γιατί θεωρεί ότι θα καταρρεύσει ευ-
θύς ως εξοφλήσει τις τελευταίες υπο-
χρεώσεις της προς τα ξένα αφεντικά.

ΠΟΙΟΣ δεν θα ευχόταν να είναι ο 
Κυριάκος αυτό που δεν κατάφερε 
-ως την ώρα τουλάχιστον- να γίνει 
ο Αλέξης: Να είναι δηλαδή ο επανα-
στάτης πρωθυπουργός που θα βγά-
λει την Ελλάδα από την κρίση, ακρι-
βώς στα 200 χρόνια της ανεξαρτη-
σίας της, τον Μάρτιο του 2021; Εχει 
άραγε τα «κότσια»; Ή µήπως θα µας 
ξαφνιάσει κάποιος απρόβλεπτος; 

ΑΠΟ τον Καποδίστρια ως τον Τρι-
κούπη και τον Βενιζέλο η πατρίδα 
γεννοβολά µεγάλα τέκνα. Και τα γεν-
νά ακριβώς όποτε βρίσκεται στο χεί-
λος του γκρεµού. Ισως λοιπόν είναι 
ώρα για τον νέο µεγάλο ηγέτη της!..

Πού πάει η δόλια πατρίδα;
Στην έξοδο ή στα βράχια;

ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ

Τα ξένα αφεντικά, µε 
πρώτη τη Λαγκάρντ, 
θέλουν πριν από όλα 
να… καµαρώσουν 
«θεόγυµνο» τον… 
«αριστερό» Ελληνα 
πρωθυπουργό
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γράφει

Ο σκοτεινός ρόλος του Τόµσεν
Πηγές από τις 
Βρυξέλλες τονίζουν 
ότι «η προσωπική 
εµπάθεια του Πολ 
Τόµσεν απέναντι 
στην Ελλάδα και 
στους Ελληνες 
έχει δηµιουργήσει 
σοβαρά 
προβλήµατα 
στις συζητήσεις 
των δανειστών 
µε την ελληνική 
κυβέρνηση»

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ συμπερι-
φορά του Π. Τόμσεν έχει γίνει 
αντικείμενο συζητήσεων υψη-
λόβαθμων στελεχών τόσο της 
ΕΚΤ, όσο και της Κομισιόν


