
 

 

 

Περίληψη Εκδήλωσης 

 

Τι ακριβώς είπε η Έλενα Παναρίτη μόλις έφθασε από τις 
Βρυξέλλες 

«Οι δανειστές μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της χώρας με περίεργο τρόπο. Τους 
 λέμε ότι έχουμε πρόβλημα ρευστότητας  και εκείνοι, στα σοβαρά, μας συνιστούν: 
Μην πληρώσετε και κανένα μισθούς και συντάξεις για ένα-δυο μήνες«! 

Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων η οικονομολόγος Έλενα Παναρίτη σύμβουλος του Γιάννη 
Βαρουφάκη και τ. βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ επί ΓΑΠ., σε ανοιχτή 
συζήτηση, στο Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων  του Deree, με θέμα » 
Η τεχνική των διαπραγματεύσεων«. 

Η προερχόμενη από την Παγκόσμια Τράπεζα οικονομολόγος, είπε ακόμη ότι εκείνοι 
που στάλθηκαν για να μας βοηθήσουν, όπως η  Task Force,  έχουν μάθει να 
εργάζονται με μονολιθικό και περίεργο τρόπο, ενώ χαρακτήρισε την Κομισιόν… 
«Λαϊκή Δημοκρατία των Βρυξελλών«, λόγω της απόλυτης γραφειοκρατίας  στους 
κόλπους της. «Οι μόνοι που ξέρουν τί ζητούν, αν και είναι τραχείς, είναι οι του ΔΝΤ«, 
είπε χαρακτηριστικά. 

Η Έλενα Παναρίτη υπογράμμισε επίσης ότι το πρωτογενές μας πλεόνασμα του 2014 
δεν θα είναι τελικά 1,5 δισ. ευρώ, αλλά μόλις 0,6 δισ. ευρώ, ενώ χαρακτήρισε 
«απαράδεκτο» το ότι στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη στα 
45 και τα 55 χρόνια, αφήνοντας να εννοηθεί  ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση 
για τις πρόωρες συντάξεις. 

Σχετικά με το 2009, τόνισε ότι η τότε κυβέρνηση δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος του 
προβλήματος.  «Δεν έγινε τίποτε για τις συντεχνίες, είμαστε μια χώρα χωρίς 
παραγωγή. Δημιουργήσαμε περισσότερο χρέος και συνεχίζουμε να μην παράγουμε, 
χάνουμε συνεχώς τους νέους , που είναι ελάχιστοι. Οι νέοι μας μεταξύ  18-24 είναι 
μόλις 25.000!  Καθόμαστε πάνω σε μια δημογραφική βόμβα!«, είπε χαρακτηριστικά. 

Απαντώντας σε ερωτήματα , η κα Παναρίτη ήταν απόλυτη στο θέμα του ευρώ. «Η 
Ελλάδα δεν πρόκειται να  βγει από την ευρωζώνη» είπε χαρακτηριστικά ενώ 
εξέφρασε εμπιστοσύνη στο σημερινό οικονομικό τιμ της κυβέρνησης, που «είναι όλοι 
οικονομολόγοι και έχουν 1000% συναίσθηση του πού βρισκόμαστε«… 

 


