
AlexStubb, ao colocarde parte qualquerpossibilidade de perdão de
dívida à Grécia.

Mais conciliadora é a visão do professor alemão Eckart Stra-
tenschulte, directordaAcademiaEuropeiade Berlim. Paraeste aca-
démico, asolução poderáestar nacedênciade parte aparte: “refor-
mas em trocade apoio”, sinaliza. ParaAtenas beneficiarde um per-
dão de dívida, a Grécia, mesmo que vença o Syriza, não poderá co-
locarde parte aprossecução de muitas das reformas estruturais pre-
vistas nos memorandos de entendimento, reforça Stratenschulte.
“Vamos ter uma combinação de austeridade e redução da dívida,
todaagente sabe isso”, explicao especialistaem questões europeias.
Nasuaperspectiva, avianegocial é indispensável caso Atenas quei-
ra mesmo um perdão de parte da dívida, algo “impossível enquan-
to resultado dapressão grega, umahipótese que seriaextremamen-
te impopular na Alemanha”.

Potencialmente disruptiva, esta alternativa poderá estar real-
mente aser avaliada. “Háideias que estão apreendidas mas não são
expressas para evitar, por exemplo, a instabilidade dos mercados”,
adiantao antigo director do Gabinete daCE em Portugal. Mesmo o
Syriza“quer umasolução europeiaparaadívida”, recordaPaschos
Mandravelis, tendo Tsipras já defendido que “o problema da dívi-
da não é apenas da Grécia, mas também da Europa”.

Apesarde serum tematabu paraas lideranças europeias, Eckart
Stratenschulte afirmaque um perdão de dívidaàGrécia“não só vai
acontecer, como tem de acontecer”. W

O Syriza não deverá
quebrar os acordos
com a UE porque
trata-se de um
partido cada vez
“mais próximo
do centro-esquerda”,
diz o politólogo
grego Paschos
Mandravelis.

Crise política

“A
vitóriadoSyrizaéumarealidade”,dizNikolaidis,
nome fictício, cidadão grego luso-descendente.
Também Giannis Giannoudakis, jornalista des-
portivo, aponta o partido de esquerda radical
“comoofavoritoàvitória”nopróximodia25des-

te mês. Já Athanasios G., um funcionário do sector público que
fala, igualmente, sob nome falso, considera que o Nova Demo-
cracia(ND) e o Pasok“têm umaagendaescondidabastante dis-
seminada”, o que deverá jogar a favor do partido de Alexis Tsi-
pras, antecipa. Nikolaidis, Giannoudakis e Athanasios G. são al-
gunsdoseleitoresgregoscomosquaisoNegóciosfalouparaten-
tar medir o pulso aos sentimentos numa Grécia que, a poucos
dias do próximo acto eleitoral, está num período de forte insta-
bilidade social, políticae económica.

“OsgregosnãoesquecemqueSamaraseoNDeramanti-me-
morando antes das eleições de 2012 e, depois, transformaram-
se numinstrumento datroika”, acusao jornalistaGiannis Gian-
noudakis. Quanto à “pressão” exercida enquanto alerta para os
perigos que uma eleição do Syriza pode representar, os gregos
ouvidos pelo Negócios consideram que estaacabarápornão ter
qualquer impacto no dia da votação. “Em 2012, o medo do des-
conhecidoeramuitomaiordoqueagora”atéporque,actualmen-
te, “a maioria dos gregos acredita que a situação não pode ficar
muito pior do que já está”, analisa Giannoudakis. Para Athana-
sios, estas “pressões não terão um impacto decisivo, contraria-
mente ao que sucedeu nas eleições de 2012”. O povo helénico
percebe que se trata de um instrumento utilizado “pela coliga-
ção governamental” que, depois, é “mediatizado pelos mediade-
tidos por alguns oligarcas gregos”.

Athanasios descreve a actual conjuntura grega como uma
“economia4-D”,devastadapela“dívida,depressão,deflaçãoede-
sinflação”. Razões suficientes para que este funcionário público
acredite que “os riscos e os medos” de mudança“apenas existem
nanossamente, acabando por, normalmente, nuncase materia-
lizarem”. O descendente de portugueses Nikolaidis diz mesmo
que até “alguns cidadãos ortodoxos, que valorizam a ordem so-
cial, vão votar no Syriza porque estão zangados” com a actual si-
tuação.

É este cansaço que pode levar os gregos anegligenciarem os
eventuais receios de umasaídagregadaZonaEuro. O fotojorna-
listaDionyssis Matiatos não consegue dizerse asaídado euro “é
algo real ouapenas umassustadorconto de fadas”, mas mostra-
se seguro ao afirmarque aGrécia“é umpaís cansado e sempers-
pectivas de futuro”. O desejo de Matiatos é que o próximo gover-
no “garantaumasociedade mais justa”.

Este desejo é acompanhado pelo temordarepetição de uma
história já conhecida, que deixaria a Grécia novamente em sus-
penso àesperade um governo. “É duvidoso que, sejaquem foro
vencedor das próximas eleições, se consiga alcançar a maioria
requerida de 151 deputados no parlamento”, prevê Athanasios.
Contudo, Nikolaidis acreditaque “umavitóriado Syrizairátra-
zer apenas umainstabilidade generalizada”. W

“As coisas não
podem piorar”
Nikolaidis, Giannoudakis e Athanasios G. Para estes e
outros cidadãos gregos com quem o Negócios falou,
a situação do país não pode piorar.
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A chanceler Angela Merkel assegura que os compromissos são para cumprir, independentemente de quem vencer as eleições gregas.

Antonis Samaras quer ser reconduzido na chefia do governo helénico e alerta para os riscos de uma vitória do Syriza.


