
Αναµένοντας την Δευτέρα Παρουσία. Ξανά! 
 
26η Μαΐου 2013 
 
Ο κ. Lee C. Buchheit, της Νεοϋορκέζικης «φίρµας» Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton, είναι ο αδιαφιλονίκητος «ειδικός» στα κουρέµατα δηµόσιου χρέους 
παγκοσµίως. Στο Μεξικό, στην Βραζιλία, στην Ελλάδα πέρσι (µε το γνωστό PSI) 
ήταν βασικός σύµβουλος στην «αναδιάρθρωση» των κρατικών οµολόγων. Σε 
πρόσφατο άρθρο του, στο οποίο προσπαθεί να µεταφέρει µε χιουµοριστικό 
τρόπο τα διδάγµατα που πρέπει να µάθουν οι πολιτικοί από την Ιστορία των 
Κουρεµάτων, καταλήγει σε τρεις βασικές συµβουλές προς πολιτικούς: 
 

1. Αγνοείστε όλες τις µελέτες βιωσιµότητας του χρέους σας που βασίζονται 
στην υπόθεση ότι, στην διάρκεια της θητεία σας, και πριν την ωρίµανση 
ενός ακριβού οµολόγου, θα προκύψει µε πιθανότητα µεγαλύτερη του 50% 
η... Δευτέρα Παρουσία. 

2. Αποφύγετε τόσο την υπεραισιοδοξία όσο και την κατάθλιψη. Μην γράψετε 
στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επιστολή που να ξεκινά µε την φράση: 
«Σήµερα το µεσηµέρι ψόφησε η τελευταία µας καµήλα. Βοήθεια!» 

3. Μόλις καταλάβαιτε ότι το χρέος σας είναι βουνό που θα κουρευτεί έτσι κι 
αλλιώς, προχωρήστε άµεσα και απαιτήστε να κουρευτεί χωρίς 
καθυστέρηση ένα µεγάλο τµήµα του. Οι πιστωτές σας απευχθάνονται τα 
κουρέµατα όµως αυτό που σιχαίνονται ακόµα περισσότερο είναι 
παρατετεµένες περίοδοι παλινωδιών και αναποφασιστικότητας. Η 
αποτελεσµατικότητα, η αποφασιστικότητα, η πειθαρχία και η δίκαιη 
αντιµετώπιση των υπό κούρεµα πιστωτών θα χαρακτεί στην µνήµη των 
αγορών που τα θυµούνται αυτές τις αρετές όταν πλέον ο πόνος του 
κουρέµατος έχει ξεχαστεί.  

 
Αυτά λέει όχι κάποιος περίεργος ανατρεπτικός αλλά ο άνθρωπος των αγορών 
που σχεδίασε τόσα κουρέµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού PSI. 
Συγκρίνετε πως λειτούργησαν οι κυβερνήσεις Παπανδρέου-Παπαδήµου υπό το 
πρίσµα των συµβουλών του κ. Buchheit. Για να το πω απλά, έκαναν ακριβώς το 
αντίθετο σε όλα τα µήκη, τα πλάτη και τα ύψη. Αρχικά, ο κ. Παπανδρέου έστειλε 
µήνυµα στο ΔΝΤ και στους εταίρους µας ότι η «τελευταία καµήλα ψόφησε το 
µεσηµέρι». Πολύ σύντοµα ξεκίνησε µια απίστευτα επιθετική ρητορική ότι κούρεµα 
όχι µόνο δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να γίνει αλλά ότι, όποιος το προτείνει, έχει 
περάσει στην κλίκα των εθνοπροδοτών (το λέω αυτό εξ ιδίας πείρας). Κι όταν τον 
Ιούνιο του 2011 η πραγµατικότητα δεν µπορούσε πλέον να κρυφτεί πίσω από το 
προπέτασµα καπνού και προπαγάνδας, και η ΕΕ αποφάσισε να συζητήσει το 
κούρεµα, η κυβέρνησή µας τάχθηκε υπέρ ενός τόσο µικρού κουρέµατος που να 
ήταν δώρον-άδωρον. Και σαν να µην έφτανε αυτό, η διαδικασία για να γίνει το 
κούρεµα διήρκησε οκτώ καταστροφικούς µήνες στην διάρκεια των οποίων 
Βρυξέλλες, Βερολίνο και Αθήνα επιδόθηκαν σε µια ακατάπαυστη ακολουθία 
παλινωδιών και αναποφασιστικότητας.  
 



Κάπως έτσι φτάσαµε στο αµίµητο στην παγκόσµια οικονοµική οικονοµία: Και να 
κάνουµε δύο, τελικά, βαθειά κουρέµατα σε ένα µόλις χρόνο (το PSI αρχικά και 
την κατ’ ευφηµισµό «επαναγορά χρέους» κατόπιν) και το χρέος µας να 
παραµείνει το ίδιο (σε απόλυτες τιµές), την στιγµή που το ΑΕΠ της χώρας έχασε 
περί τα 70 δις. Όπερ µεθερµηνευόµενον, έχουµε και πάλι ένα δηµόσιο χρέος το 
οποίο θα κουρευτεί ξανά θέλουµε δεν θέλουµε– και θα κουρευτεί πολύ. Εν όψει 
του τρίτου κουρέµατος, µάθαµε το µάθηµα που τόσο χιουµοριστικά µας 
µεταφέρει ο κ. Buchheit, και το οποίο δεν έµαθαν οι κυβερνήσεις Παπανδρέου 
και Παπαδήµου; Όχι βέβαια. Τις ίδιες εγκληµατικές ανοησίες κάνουµε τώρα. Λέει 
η τριτοκοµµατική κυβέρνηση του κ. Σαµαρά: Να περιµένουµε να γίνουν οι 
οµοσπονδιακές εκλογές στην Γερµανία. Να περιµένουµε να πετύχουµε σοβαρό 
πρωτογενές πλεόνασµα. Μόνο τότε, και αν δεήσουν οι ευρω-αγάδες, να 
αρχίσουµε την συζήτηση για ένα κούρεµα το οποίο να µην είναι και πολύ µεγάλο 
και τους στενοχωρήσουµε.  
 
Υπάρχει τίποτα χειρότερο από µία αστική πολιτική εξουσία που αγνοεί, στην πιο 
κρίσιµη καµπή της σύγχρονης ιστορίας µας, την ίδια την αστική λογική; Την 
λογική των κορυφαίων λειτουργών της αγοράς χρήµατος; 
 
 


