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Τίποτα δεν µε θλίβει περισσότερο από το θέαµα µιας κυβέρνησης, ενός 
καθεστώτος, σε πλήρη ψυχολογική κατάρρευση την οποία πασχίζει να εξορκίσει 
µε θριαµβολογίες που, προφανέστατα, δεν πιστεύουν οι ίδιοι. Το «έργο» το 
έχουµε δει στο παρελθόν.  
 
Κάποια στιγµή, αρχές του 2011 ήταν αν θυµάστε, η στατιστική αρχή είχε 
αναφέρει στιγµιαία αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5%. Παρόλο που ο κ. 
Παπακωνσταντιίνου γνώριζε ότι επρόκειτο για στατιστικό λάθος, επέτρεψε στους 
περί αυτόν κύκλους του να γιορτάσουν το γεγονός και να καταγγείλουν ως 
καταστροφολόγους όσους εξ ηµών επιµέναµε ότι δεν υπήρξε κανένα χαρµόσηνο 
νέο. 
 
Ένα χρόνο αργότερα είχαµε το πρώτο κούρεµα των οµολόγων του δηµοσίου (το 
γνωστό PSI). Εξ αρχής είχε συµφωνηθεί ότι, την στιγµή που θα ανακοινωθεί το 
κούρεµα, τα οµόλογα της χώρας θα χαρακτηρίζονταν από τους οίκους 
αξιολόγησης ως «απόλυτα-σκουπίδια» αλλά την στιγµή που θα αντικατασταθούν 
µε τα νέα οµόλογα, µερικές µέρες αργότερα, οι ίδιοι οίκοι θα τα αναβάθµιζαν σε... 
«σκουπίδια». Αυτή η χορογραφία ήταν όχι µόνο προ-αποφασισµένη αλλά και 
είχε προ-αναγγελθεί δηµοσίως. Κι όµως: όταν εκδόθηκαν τα νέα οµόλογα και οι 
οίκοι «αναβάθµισαν» την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από «απόλυτα 
σκουπίδια» σε «σκουπίδια», ο υπουργός οικονοµικών, ο κ. Βενιζέλος, δήλωσε 
την ικανοποίησή του και το καθεστώς εν γένει χειροκροτούσε την «αναβάθµιση». 
Ακριβώς το ίδιο συνέβη και τον περασµένο Δεκέµβρη µε το δεύτερο κούρεµα, την 
κατ‘ ευφηµισµόν «επαναγορά χρέους»: Την ώρα που ανακοινώθηκε η 
«επαναγορά» οι οίκοι έρριξαν µια βαθµίδα τα κρατικά οµόλογα και αµέσως µετά 
τα «αναβάθµισαν» προκαλώντας άλλη µια φορά την θριαµβολογία του 
καθεστώτος µας. 
 
Την βδοµάδα που πέρασε είχαµε άλλη µια τέτοια περίπτωση θλιβερής 
«αναβάθµισης», άλλη µια περίπτωση που το καθεστώς µας θριαµβολογεί για να 
κρύψει την απόγνωσή του. Δύο από τους τρεις οίκους αξιολόγησης αναβάθµισαν 
τα εναποµείναντα οµόλογα από «σκουπίδια» σε «σχεδόν σκουπίδια». Και νάσου 
οι γιορτές και τα πανηγύρια, οι θριαµβολογίες για το Success Story που είναι το 
ελληνικό πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής κ.ο.κ. Η πραγµατικότητα, 
δυστυχώς, είναι το ίδιο ζοφερή όσο ήταν το 2011, τότε που θριαµβολογούσε ο κ. 
Παπακωνσταντίνου, και το 2012, που µας ζήταγε να τον δοξάσουµε ο κ. 
Βενιζέλος.  
 
Ποια είναι η πραγµατικότητα; Πρώτον, η Ελλάδα δεν εκδίδει οµόλογα. Άρα δεν 
δανείζεται από τις αγορές. Άρα είναι γελοίο να µιλούν για αναβάθµιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Αν τολµήσει η κυβέρνηση να εκδόσει 
δεκαετή οµόλογα, θα δείτε ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα τα υποβαθµίσουν στο 



επίπεδο «σκουπιδιών» άµεσα και χωρίς περιστροφές. Στην πραγµατικότητα, 
ελάχιστα είναι τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου που παραµένουν σε ιδιωτικά 
χέρια (θεσµικούς ή ιδιώτες) µετά τα δύο κουρέµατα που είχαµε τον τελευταίο 
ενάµιση χρόνο. Λιγότερο από το 15% του ελληνικού δηµόσιου χρέους για την 
ακρίβεια - µε το υπόλοιπο να έχει περάσει στους ώµους των ευρωπαίων 
φορολογούµενων και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οπότε, η αναβάθµιση 
αυτών των οµολόγων στην κατηγορία των «σχεδόν σκουπιδιών» σηµαίνει ένα 
πράγµα: Αν και ένα ακόµα κούµεµα, το τρίτο, κούρεµα του ελληνικού δηµόσιου 
χρέους είναι απολύτως σίγουρο (καθώς το κράτος µας παραµένει, όπως και το 
τραπεζικό σύστηµα, βαθειά πτωχευµένο), οι οίκοι αξιολόγησης, πολύ σωστά, 
κρίνουν ότι δεν θα πειράξει (το τρίο κούρεµα) τα επαποµείναντα οµόλογα του 
δηµοσίου αλλά θα πλήξει τους ευρωπαίους φορολογούµενους.  
 
Είναι λόγος αυτός για τις γιορτές, τα πανηγύρια και τα συγχαρητήρια που 
σπάταλα µοιράζουν µεταξύ τους οι ιθύνοντες του καθεστώτος µας; Προφανώς 
και είναι. Δηµιουργούν ένα παραπέτασµα καπνού το οποίο κρύβει, όσο αυτό 
είναι δυνατόν, από τα µάτια του κόσµου την αλήθεια της νέας συρρίκνωσης του 
ΑΕΠ, της νέας καταστροφικής πτώσης των επενδύσεων της τάξης του 
απίστευτου -20%, της νέας «ανάπτυξης» της ανεργίας. Όµως ένα καθεστώς που 
επιλέγει να γιορτάζει ως χαρµόσηνα τέτοια θλιβερά νέα µόνο ένα πράγµα 
αποδεικνύει: Την απόγνωση υπό την οποία τελεί. 


