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Θύελλα προκάλεσε το δημοσίευμα του «Εθνους της Κυριακής» το οποίο αποκάλυψε
απόρρητο έγγραφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο οποίο αναφέρει ότι η
αναδιάρθρωση του χρέους δεν έγινε, επειδή την απέρριψε η τότε κυβέρνηση του Γιώργου
Παπανδρέου.
Τις δύσκολες ημέρες μετά την τελική απόφαση για προσφυγή στον κοινό μηχανισμό του
ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο τότε γενικός διευθυντής του Ταμείου Ντομινίκ Στρος
Καν συμβούλευσε τον κ. Παπανδρέου να απαιτήσει το «κούρεμα» του χρέους και ο ίδιος θα
τον υποστήριζε σθεναρά. Ο κ. Παπανδρέου δεν ακολούθησε τη συμβουλή του ισχυρού άνδρα
του ΔΝΤ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αναγκαστεί να δανειστεί 110 δισ. ευρώ. Εάν ο τότε
πρωθυπουργός δεχόταν το «κούρεμα», η χώρα μας θα δανειζόταν πολύ λιγότερα χρήματα.
Στα απόρρητα πρακτικά του ΔΣ του Ταμείου, με ημερομηνία 10 Μαΐου του 2010, αναφέρεται
ότι:
«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου, απαντώντας σε
επικρίσεις μελών του ΔΣ για την τυχόν αποτυχία του προγράμματος αν δεν συνδυαστεί με
''κούρεμα'' του χρέους, δήλωσαν ότι "η αναδιάρθρωση του χρέους απορρίφθηκε από τις ίδιες
τις ελληνικές αρχές"».
«Δεν ψεύδεται»
Με χθεσινή του ανακοίνωση ο Γιώργος Ελενόπουλος, στενός συνεργάτης του κ.
Παπανδρέου, απαντά στο δημοσίευμα του «Έθνους της Κυριακής» και αναφέρει ότι:
«Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ψεύδεται. Το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους ετέθη και,
όπως είναι ευνόητο, δημοσίως ουδεμία συζήτηση έγινε. Μάλιστα, ο Γιώργος Παπανδρέου το
έθεσε συνεπικουρούμενος μεταξύ άλλων και από τον τότε γενικό διευθυντή του ΔΝΤ, με τον
οποίο είχαν κάνει σχετικές συζητήσεις, αλλά η ΕΕ και η ΕΚΤ ήταν απολύτως αντίθετες.
Επίσης, στο προ ημερών σχόλιό μου επί του ζητήματος αυτού υπενθύμισα ότι και μόνον η
δημόσια αναφορά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκτόξευε τα επιτόκια στα ύψη. Αυτό το
γνωρίζουν όλοι, ο κ. Ιγνατίου το αντιπαρέρχεται. Αυτή είναι η αλήθεια είτε αρέσει στον κ.
Ιγνατίου είτε όχι. Επ' αυτού ουδέν άλλο».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Εθνους της Κυριακής», το Ταμείο άδειασε τον κ.
Παπανδρέου στην έκθεσή του, που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Στη σελίδα 27
της έκθεσης αναφέρεται ότι «τις παραμονές του προγράμματος (σ.σ.: Απρίλιος-Μάιος
2010) οι (ελληνικές) αρχές απέκλεισαν την αναδιάρθρωση του χρέους ως μια κόκκινη
γραμμή (red herring)».
Είναι σημαντικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι και μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο
Ντομινίκ Στρος Καν πίεζε τον Γιώργο Παπανδρέου να ζητήσει το γρηγορότερο δυνατό την
αναδιάρθρωση του χρέους ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο
του 2010, κάτι που απέρριψε ο πρώην πρωθυπουργός.
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Στη δήλωσή του, ο κ. Ελενόπουλος αναφέρει επίσης:
«Μόλις προ ολίγου καιρού, στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2013, ο Λορέντσο Μπίνι Σμάγκι,
μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι το 2011,
επιβεβαιώνει αυτό που όλοι γνωρίζαμε, αλλά οι γνωστοί συνωμοσιολόγοι παρέκαμπταν -και
συνεχίζουν να το πράττουν- ότι πολλοί στην ΕΕ ήθελαν την Ελλάδα εκτός ευρώ. Μάλιστα,
όπως αναφέρεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2013 και στις εφημερίδες ''Ημερησία'' και ''Εθνος''
του ομίλου στον οποίο γράφει ο κ. Ιγνατίου, ο κ. Σμάγκι αποκαλύπτει στο βιβλίο του
"Πεθαίνοντας από λιτότητα" ότι: "Η καγκελάριος της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ πίστευε
μέχρι και το 2012 ότι η Ελλάδα μπορούσε να βγει από την ευρωζώνη χωρίς μοιραίους
κλυδωνισμούς για το κοινό νόμισμα".
Και προσθέτει ο κ. Σμάγκι: "Η Ανγκελα Μέρκελ ήταν πεπεισμένη μέχρι και το φθινόπωρο
του 2012 ότι οι επιπτώσεις ενός Grexit ήταν διαχειρίσιμες τόσο για τη Γερμανία όσο και για
το κοινό νόμισμα και την ΕΚΤ".
Το γνωρίζει ο κ. Ιγνατίου; Το γνωρίζει».
Μ. Ιγνατίου:
Μιλούν τα έγγραφα του ΔΝΤ
Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον Μ. Ιγνατίου απαντά στο σχόλιο του Γ. Ελενόπουλου
ως εξής:
«-Ο λόγος του κ. Ιγνατίου, λοιπόν, απέναντι στην πραγματικότητα-, γράφει ο Γεώργιος
Παπανδρέου στο σχόλιό του, που απέστειλε στα ΜΜΕ ο Γιώργος Ελενόπουλος.
Δυστυχώς για τον κ. Παπανδρέου είναι τα έγγραφα του ΔΝΤ που βρίσκονται απέναντί του,
ΔΕΝ είμαι εγώ. Και στο Ταμείο πρέπει να στρέψει τα βέλη του, που τον κατηγορεί... αδίκως
ότι απέρριψε την αναδιάρθρωση που του πρότεινε ο Ντομινίκ Στρος Καν.
Ο Παπανδρέου απαντά στο κείμενό μου στο -ΕτΚ- με όρους χαρτοπαικτικής λέσχης.
Ανέμενα ότι ο ευγενής πρώην πρωθυπουργός, που γυρίζει ανά τον κόσμο διαλαλώντας το...
εμπόρευμά του -πώς έσωσε την Ελλάδα-, θα απαντούσε ουσιαστικά και δεν θα κατέφευγε
σε δηλώσεις άλλων, για να διασωθεί.
Επί της ουσίας: Ο κ. Παπανδρέου δεν έχει απολύτως κανένα στοιχείο για να στηρίξει όσα
υποστηρίζει. ΚΑΝΕΝΑ. Απέφυγε να απαντήσει στην τεκμηριωμένη ανάλυσή μου, που
στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε απόρρητα αλλά και δημοσιευμένα κείμενα του ΔΝΤ.
Καλό θα είναι να απαντήσει σε αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία και όχι να υπεκφεύγει με
δήθεν τοποθετήσεις του και διεκδικήσεις του, που ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να
τεκμηριώσει.
Ποιος άραγε λέει αλήθεια; Ο κ. Παπανδρέου που ισχυρίζεται ότι έθεσε από την αρχή το
θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους ή οι εμπειρογνώμονες του Ταμείου που σε κλειστή
απόρρητη συνεδρίαση διαβεβαίωναν τα μέλη του ΔΣ, που επέκριναν το πρόγραμμα επειδή
έλειπε το βασικό στοιχείο του -κουρέματος- και έτσι ήταν προδιαγεγραμμένη η αποτυχία
του Προγράμματος, ότι οι ίδιες οι ελληνικές αρχές απέρριψαν την αναδιάρθρωση του
χρέους; Αραγε γιατί ο κ. Παπανδρέου δεν απάντησε μέχρι σήμερα στα επίσημα έγγραφα
του ΔΝΤ και συγκεκριμένα στις αναφορές των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Ταμείου
που δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2013 ότι οι ίδιες οι ελληνικές αρχές θεωρούσαν ως
κόκκινη γραμμή το -κούρεμα του χρέους-.
Είναι καιρός να δώσει στοιχεία και να επιτρέψει τη δημοσίευση των πρακτικών του
υπουργικού συμβουλίου για να ανατρέψει τις κατηγορίες του ΔΝΤ εναντίον του».
Πηγή: ΕΘΝΟΣ
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