
Το 2010 καλά κρατεί, εν έτει 2013 
 
9η Ιουνίου 2013 
 
Την εβδοµάδα που πέρασε κατέγραψα τρία αξιοσηµείωτα γεγονότα: 
 

1. Το ΔΝΤ, όπως όλοι θα ακούσατε, παραδέχθηκε ότι το πρόγραµµα 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής που επιβλήθηκε στην Ελλάδα το 2010 
ήταν καταδικασµένο στην αποτυχία εφόσον δεν έθετε ως προϋπόθεση ένα 
γενναίο κούρεµα του δηµόσιου χρέους. Κατηγόρησε µάλιστα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θυσίασε την Ελλάδα ώστε να µην αποκαλυφθεί το 
µέγεθος της Ευρωπαϊκής Κρίσης. 

2. Ο Γιώργος Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στο καναδικό κανάλι TVO 
υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν αποδεχόταν το κούρεµα του ελληνικού 
δηµόισου χρέους. 

3. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου παραπέµφθηκε για την υπόθεση της 
λίστας Λαγκάρντ. 

 
Τα τρία αυτά «συµβάντα» λένε µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία µε σηµαντικά 
διδάγµατα για το παρόν και το µέλλον της χώρας.  
 
Το πρώτο µέρος της ιστορίας αυτής αφορά τον λόγο για τον οποίο το απαραίτητο 
κούρεµα του ελληνικού χρέους δεν τέθηκε ποτέ στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων Ελλάδας και τρόικας: Ο κ. Παπακωνσταντίνου έπεισε τον κ. 
Παπανδρέου ότι δεν πρέπει να θέσει τέτοιο ζήτηµα, παρά το γεγονός ότι ο κ. 
Στρος-Καν, ο γενικός διευθυντής του ΔΝΤ, του συνιστούσε να το θέσει. Με ποιο 
επιχείρηµα πείστηκε ο κ. Παπανδρέου; Με το επιχείρηµα πως η Γερµανία θα 
θύµωνε αν η ελληνική κυβέρνηση ανέφερε την ανάγκη κουρέµατος.  
 
Από τότε γνωρίζαµε πως το επιχείρηµα του κ. Παπακωνσταντίνου ήταν διάτρητο 
και επιεικώς απαράδεκτο. Προφανώς και το Βερολίνο δεν ήθελε µε τίποτα να 
ακούσει για κούρεµα και θα έκανε τα πάντα ώστε να µεταφερθούν ακέραιες οι 
ζηµίες των γερµανικών τραπεζών στους ώµους του γερµανού φορολογούµενου – 
ακριβώς αυτό το οποίο, τελικά, επιτεύχθη µε το µνηµονιακό µας δάνειο. Αν όµως 
η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία µε το ΔΝΤ, έθετε το ζήτηµα του 
κουρέµατος µονοµερώς, πριν καν ζητήσει δάνειο, το Βερολίνο δεν θα είχε την 
δυνατότητα να ασκήσει βέτο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Η 
χρονικό των «διασώσεων», όχι µόνο της Ελλάδας αλλά και των υπόλοιπων 
Ευρωζωνικών χωρών, θα είχε γραφτεί διαφορετικά. Για την ακρίβεια ίσως να 
εξελίσσονταν ως πραγµατικές διασώσεις, αντί για την ελεγχόµενη κατάρρευση 
που επέφεραν στην Περιφέρεια. 
 
Το δεύτερο µέρος της ιστορίας αφορά την συνεχιζόµενη άρνηση εκ µέρους των 
κκ. Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου. Παρακολουθώντας τον κ. Παπανδρέου 
στο TVO να πασχίζει να πείσει ότι έβαλε την Ελλάδα στον δρόµο της σωτηρίας 
υπογράφοντας δύο τοξικές δανειακές συµφωνίες (τον Μάιο του 2010 και τον 



Οκτώβριο του 2011) το µόνο που ένιωσα ήταν βαθειά θλίψη. Μία µέρα µετά την 
συνέντευξη εκείνη ακόµα και το ΔΝΤ τον διέψευσε. Του κατέστησε γνωστό ότι 
υπήρχε εναλλακτική. Ότι η δική του αποδοχή του Δόγµατος Παπακωνσταντίνου 
(«ό,τι πει η Γερµανία για να πάρουµε τις δόσεις µας») ήταν εκείνη που έδεσε τα 
χέρια του ΔΝΤ και δεν του έδωσε βαθµούς ελευθερίας για να προτείνει ένα 
γενναίο κούρεµα το 2010.  
 
Το τρίτο, και τελευταίο µέρος, της ιστορίας αφορά την παραποµπή 
Παπακωνσταντίνου. Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο τ. Υπουργός έπρεπε να 
παραπεµφθεί. (Μαζί µε τον διάδοχό του βέβαια, τον κ. Βενιζέλο.) Όµως, κατανοώ 
το παράπονο του κ. Παπακωνσταντίνου. Στην θέση του θα σκεπτόµουν: «Με 
πετάνε στα λιοντάρια αλλά το δικό µου δόγµα όχι µόνο εφαρµόζουν αλλά και 
εκθειάζουν!» Πράγµατι. Σε τι διαφέρει η σηµερινή πολιτική από εκείνη του 2010; 
Και πάλι αποδεχόµαστε να παραπέµψουµε το αναπόφευκτο (νέο) κούρεµα στις 
καλένδες, όταν και εάν δεήσει η Γερµανία. Άλλη µια φορά συγκαλύπτουµε το 
θανάσιµο εναγκαλισµό πτωχευµένου κράτους, πτωχευµένων τραπεζών, 
κλεπτοκρατίας και πολιτικών που το µόνο που σκέπτονται είναι πως θα 
κρατηθούν στην εξουσία. Ό,τι συνέβαινε, δηλαδή, το 2010! 
 
 


