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«Να αφήσουµε πίσω το παρελθόν και να
εστιάσουµε στο µέλλον»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οι νέες προκλήσεις που διαµορφώνονται για τη χώρα µας µετά τις εξελίξεις στη
Μεγάλη Βρετανία, η επέλαση του ανορθολογισµού σε Ευρώπη και Αµερική και η
δυναµική αµφισβήτηση του δυτικού πολιτικού και του οικονοµικού κατεστηµένου
βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή τη 2η έκδοση
του βιβλίου του Γιάννη Παλαιολόγου «Ο 13ος άθλος του Ηρακλή. Ιστορίες από τη
µεγάλη κρίση», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία. Η κ. Μιράντα Ξαφά,
διευθύνουσα σύµβουλος EF Consulting, σηµείωσε ότι η νέα κυβέρνηση, µετά την
εκλογική αναµέτρηση τον Ιανουάριο 2015, επεδίωξε να εφαρµόσει ασύµβατες
πολιτικές: την ακύρωση των µνηµονίων και ταυτόχρονα να παραµείνει η χώρα στην
Ευρωζώνη. Οι ασύµβατες αυτές επιλογές οδήγησαν σε φυγή καταθέσεων,
εκτροχιασµό της οικονοµίας, την επιβολή κεφαλαιακών περιορισµών και, τελικά, ένα
νέο µνηµόνιο.
Ο κ. Μάρκους Γουόκερ, αρχισυντάκτης Ευρωπαϊκής Οικονοµίας της Wall Street
Journal, αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2015 και σηµείωσε ότι µετά την αρχική
αµηχανία που προκάλεσε η έλευση της κυβέρνησης Τσίπρα έγιναν προσπάθειες
προσέγγισης των δύο πλευρών, υπογραµµίζοντας ότι οι ηγεσίες στην Ευρώπη δεν
περίµεναν η ελληνική κυβέρνηση να µη δεχθεί την πρόταση του περασµένου Ιουνίου.
Σηµείωσε ακόµα ότι το δηµοψήφισµα αποτέλεσε µια µεγάλη έκπληξη. Ο διευθυντής
της «Καθηµερινής», Αλέξης Παπαχελάς, υπογράµµισε ότι το βιβλίο αποτελεί µια
εξαιρετική προσπάθεια εντοπισµού των αιτιών για την ελληνική κακοδαιµονία,
χαρακτηρίζοντας συναρπαστική την αφήγηση των γεγονότων του 2015, της περιόδου
Βαρουφάκη και της επιλογής για τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος. Αναφορικά µε την
έντονη κριτική και τον θυµό που επικρατεί σε πολλούς για την ανακολουθία λόγων
και πράξεων, ο κ. Παπαχελάς υπογράµµισε ότι κάποια στιγµή πρέπει να µπει µια



τελεία, να κλείσουµε το κεφάλαιο τι έγινε και ποιος έφταιξε και να κοιτάξουµε
µπροστά για να αντιµετωπίσουµε τις µεγάλες προσκλήσεις.
Ο κ. Πέτρος Παπακωνσταντίνου, συγγραφέας και δηµοσιογράφος στην «Κ»,
σχολιάζοντας τις εικασίες για το «σχέδιο Τσίπρα», σηµείωσε ότι κατά τη γνώµη του
δεν υπήρχε κανένα απολύτως σχέδιο και ότι η κυβέρνηση για µεγάλο διάστηµα
φαντασιωνόταν το αδύνατο: και να σκίσει τα µνηµόνια και να µείνει στο ευρώ. Ο
συγγραφέας του βιβλίου, Γιάννης Παλαιολόγος, τόνισε πως «είναι σηµαντικό να
δούµε τη µεγάλη εικόνα, η οποία δείχνει ότι µια κυβέρνηση σαν αυτή των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ δεν θα έφτανε ποτέ στην εξουσία εάν οι προηγούµενοι δεν είχαν αποτύχει
τόσο παταγωδώς, κι αν οι Ευρωπαίοι δεν είχαν διαχειριστεί τόσο µυωπικά και
µικρόψυχα την αποτυχία τους».

 


