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Θα υπογράφατε
το μνημόνιο
κύριε Σόιμπλε;
«Ως πατριώτης όχι»

Ο πρώην υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης στην πρόσφατη παρουσίαση του
νέου του βιβλίου στα
ελληνικά και το εξώφυλλο του βιβλίου «Ανίκητοι Ηττηµένοι». Αριστερά Ο Β. Σόιµπλε

Η στιχομυθία του Γιάνη Βαρουφάκη με τον Γερμανό
ομόλογό του στην καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015.
Οι αποκαλύψεις στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του
Από τη
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τ

ι κοινό έχει ο Μάκβεθ με
τους δανειστές μας; Οι
«Ανίκητοι Ηττημένοι»
(εκδόσεις Πατάκη), ελληνική εκδοχή του «Adults in the room»,
γράφτηκε -κατά κοινή ομολογίαμε πρότυπο τη σαιξπηρική τραγωδία. Οπως ο Μάκβεθ, έτσι και οι
δανειστές, «νιώθοντας την ισχύ
τους να μετατρέπεται σε ανυπόφορη αδυναμία, αισθάνθηκαν την
ανάγκη να κάνουν ό,τι χειρότερο
μπορούσαν» στη χώρα του Οιδίποδα, όπως σημειώνει ο Γιάνης
Βαρουφάκης στον πρόλογό του.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών
αναδεικνύει «το γαϊτανάκι της ευρωζώνης», καθώς κάθε προσπάθεια ουσιαστικής συζήτησης με
τον Σόιμπλε προσέκρουε στην
απάντηση «Πήγαινε να το πεις
στους θεσμούς», όπως αφηγείται. Κι όταν εκείνος απευθυνόταν στους «θεσμούς» διαπίστωνε
ότι είτε ήταν διχασμένοι είτε δεν
ήταν εξουσιοδοτημένοι. Ενδει-

κτικά, παραθέτει την περίπτωση
που ο επίτροπος Μοσκοβισί συμφωνούσε με ενθουσιασμό, αλλά
όταν συνεδρίαζε το Eurogroup, ο
εκπρόσωπος της επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο απέρριπτε ασυζητητί τις ίδιες εκείνες θέσειςπροτάσεις. «Θα μπορούσα να
είχα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο
Σουηδίας» γράφει λίγο πιο κάτω,
αναφερόμενος στο κενό βλέμμα
των συνομιλητών του.
Στην παρουσίαση των πολιτικών απομνημονευμάτων του
-όπου αποκαλύφθηκε για πρώτη
φορά το σχέδιο μεταφοράς του
στη μεγάλη οθόνη από τον Κώστα Γαβρά- φωτίστηκαν κάποιες
«σκηνές παραλογισμού» εκείνης
της περιόδου.
Οσο φως όμως και να πέσει
πάνω στην απάντηση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην ερώτηση
αν θα υπέγραφε το μνημόνιο στη
θέση του Ελληνα ομολόγου του,
το παρασκήνιο παραμένει σκοτεινό.
«Ως πατριώτης όχι, είναι κακό για τον λαό σου» δεν δίστασε
να παραδεχτεί στον τότε υπουργό Οικονομικών, ενώ παράλληλα τού ζητούσε να μην αποκαλέσουν την έξοδο της Ελλάδας από

την ευρωζώνη Grexit, αλλά τάιμ
άουτ. Οπως προκύπτει όμως από
τις στιχομυθίες που παραθέτει ο
συγγραφέας, η Γερμανίδα καγκελάριος αρχικά δεν ήταν ενήμερη και εν συνεχεία δεν ήταν
σύμφωνη.
Στον πρόλογο της ελληνικής
έκδοσης, ο συγγραφέας παραθέτει κάποιους πίνακες για το κόστος του Grexit, για να στοιχειοθετήσει πως ο Τσίπρας έπρεπε να
φοβάται το Μνημόνιο 3 περισσότερο από την έξοδο της Ελλάδας
από την ευρωζώνη. Με γραφή
γεμάτη παραλληλισμούς μεταξύ
των πρωταγωνιστών του 2015 και
των ηρώων της ελληνικής μυθολογίας και με στόχο να υπερθεματίσει πάνω στις σκόπιμες κα-

Το σχέδιο του Καμμένου με τις ΗΠΑ
που οδηγούσε τη χώρα στα Τάρταρα
Ο συγγραφέας αναφέρεται και στους
«προβληματικούς» -όπως τους αποκαλεί- εταίρους του ΣΥΡΙΖΑ, τους
ΑΝΕΛ, οι οποίοι ήθελαν να προσχωρήσουμε στις ΗΠΑ. Αποκαλύπτει πως
ο θησαυρός του Πάνου Καμμένου προέκυψε «άνθρακες», όπως τον χαρακτηρίζει. Κάποια στιγμή ο υπουργός
Αμυνας τον πλησίασε τάζοντας δισεκατομμύρια από την Αμερική και γραμμή ανταλλαγών με Fed (Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ), που
θα καθιστούσε ανώδυνη μια έξοδο από
το ευρώ.
Ο Γιάνης Βαρουφάκης θεώρησε
καθήκον του να το ερευνήσει ως τότε

υπουργός Οικονομικών. Ετσι έστειλε
τον Τζέιμι Γκάλμπρεϊθ στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τους συνεργάτες του Καμμένου. Εκεί αποκαλύφθηκε πως επρόκειτο για «όνειρο θερινής
νυκτός(...), για φούσκα, για να μην πω
για απάτη», όπως σημειώνει.
Ο Ελληνας καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας αναφέρει πως καλούνταν συχνά να αντιμετωπίσει τα «απόνερα των απαράδεκτων παρεμβάσεων
του Καμμένου», αφού ο αρχηγός των
ΑΝΕΛ δεν δίσταζε να προβαίνει σε
δηλώσεις που τον έριχναν στα «Τάρταρα», ακόμα και μια μέρα πριν από το
ταξίδι του στις Βρυξέλλες.

θυστερήσεις,
μι λά γ ια το
«Τέ χ ν α σ μ α
της Πηνελόπης»: «Θα διέκοπ ταν τ ις
διαπ ραγ ματεύσεις αν τολμούσαμε να φέρουμε τις προτάσεις μας στη δημοσιότητα, όπως είχε πει η Πηνελόπη
στους μνηστήρες».
Αξια αναφοράς είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης του Ευκλείδη
Τσακαλώτου προς τον νέο πρωθυπουργό: «Μα δεν εμπιστεύομαι τον Αλέξη ότι θα με διορίσει
στη θέση(...) Μου συμπεριφέρθηκε οικτρά» τού είπε ο Ευκλείδης
πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο
συναφές με τις διαπραγματεύ-

σεις, εμφανώς
δυσαρεστημένος με την τοποθέτηση του
Λαφαζάνη σε
οικονομικό υπουργείο.
Ενδιαφέρουσα είναι η επιλογή κοινοποίησης του τηλεφωνήματος που δέχτηκε ο οικονομολόγος από τον Αντώνη Σαμαρά:
«Δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά
σας είδα προ ολίγου στην ΕΡΤ κι
ένιωσα την ανάγκη να σας τηλεφωνήσω(...) Σας ευχαριστώ για
τη στάση σας».
Εμφανής η πρόθεση του κ.
Βαρουφάκη να δείξει πως προσεγγιζόταν από μέλη του πολιτικού κατεστημένου εκείνη την
εποχή.

Μισθοί-σοκ στα στελέχη του υπουργείου
και στους εντολοδόχους της τρόικας
Ο Γιάνης Βαρουφάκης στον επίλογο του βιβλίου του αποκαλύπτει τους
υψηλούς μισθούς -μη συμβατούς με
την πραγματικότητα του ελληνικού
Δημοσίου- που λάμβαναν κάποια
στελέχη του υπουργείου και εντολοδόχοι της τρόικας. Οπως ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ
του Ταμείου που δημιούργησε το 2ο
μνημόνιο.
Οταν το ανακάλυψε -εξιστορεί-,
έδωσε την εντολή να μειωθούν κατά 40%. Κι έτσι έγινε. Ενδεικτικά, ο
μισθός του διευθύνοντος συμβούλου
μειώθηκε από 180.000 ευρώ τον χρό-

νο σε 129.000 ευρώ. Αλλά μετά την
παραίτησή του και κατά την υπουργία
Τσακαλώτου, ο μισθός δεν επανήλθε
απλά στα ίδια επίπεδα, αλλά αυξήθηκε στις 220.000 ευρώ! Και όλα αυτά
ενώ η τρόικα «αδημονεί να πετσοκόψει κάθε σύνταξη, επίδομα ή δαπάνη», όπως σχολιάζει.
Ο συγγραφέας και πανεπιστημιακός παραλληλίζει το 3ο μνημόνιο με «συμβόλαιο με εργοδότη που
του πουλάς το σώμα και την ψυχή
σου(...), με συμβόλαιο εκχώρησης
δικαιωμάτων που κανένα δικαστήριο
ευνομούμενης χώρας δεν θα εκλάμβανε ως ισχυρό».

