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Ποια η εκτίµησή σας για το τι συνιστούν για την ελληνική κοινωνία και 
οικονοµία αυτά τα µέτρα; 
 
Θα µπούµε σε µια αντιαναπτυξιακή, υφεσιακή πορεία κατά την οποία το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα συρρικνωθεί µε ρυθµούς που δεν έχει 
ξαναδεί η ελληνική κοινωνία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, όπως πάντα, η 
συρρίκνωση δεν είναι ισοδύναµα κατανεµηµένη στα κοινωνικά στρώµατα. 
Μιλάµε για µεγάλη πτώση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωµάτων. 
Επίσης θα έχουµε και ένα είδος ‘απεργίας’ επενδύσεων εκ µέρους των 
επιχειρήσεων. Αλλά, βέβαια, αυτός είναι και ο σκοπός τους. Όχι, όµως, µόνο 
του Δ.Ν.Τ., που δεν παίζει και τον πρώτο ρόλο, αλλά βασικά της Γερµανίας η 
οποία βλέπει ως µονόδροµο την υποτίµηση των ελληνικών εισοδηµάτων (µιας 
και δεν µπορεί να υποτιµηθεί πλέον το ελληνικό νόµισµα). Σε σχέση µε την 
ευρωζώνη το Δ.Ν.Τ. είναι µετριοπαθές!  
 
Πού οφείλεται αυτός ο άκρατος νεοφιλελευθερισµός της Ευρωζώνης; 
 
Δεν είναι καν νεοφιλελευθερισµός. Είναι µια µικρο-πολιτική, µικρο-οικονοµική 
επέκταση του γερµανικού τρόπου σκέψης, πάρα πολύ όµοιας µε ενός 
µπακάλη. Έχετε κύριοι έλλειµµα στο ισοζύγιό σας και δεν µπορείτε να 
υποτιµήσετε εφόσον σας βάλαµε στο ευρώ; Θα το υποτιµήσετε µ΄ άλλο 
τρόπο! Πριν το ευρώ, όταν υπήρχε έλλειµµα αφηνόταν το νόµισµα να 
διολισθαίνει και κρατούσε η εν λόγω χώρα σε διαχειρίσιµα όρια το έλλειµµα 
του εµπορικού της ισοζυγίου π.χ. µε τη Γερµανία. Οι εργάτες, έτσι, έπαιρναν 
υψηλότερους µισθούς σε ντόπιο νόµισµα αλλά χαµηλότερους σε µάρκα. 
Τώρα αυτό θα γίνει άµεσα, δηλαδή θα µειώσουν τους µισθούς σε ευρώ, 
ισχυριζόµενοι ότι είναι το ίδιο. Δεν είναι όµως. Διότι µε τον αποπληθωρισµό 
που θα επιδιωχθεί τώρα, όπως είδαµε και το ’29 µε τη Μεγάλη Κρίση, όταν θα 
αρχίσουν να µειώνονται οι µισθοί και οι τιµές αυτό θα έχει άµεση ψυχολογική 
επίπτωση και στον εργαζόµενο και στον καταναλωτή και τον επενδυτή. Γιατί 
κάποιος να επενδύσει να παραχθεί κάτι εφόσον αύριο θα είναι φθηνότερο; 
Γιατί κάποιος, για τον ίδιο λόγο, να αγοράσει κάτι, όταν αύριο θα πουλιέται 
λιγότερο; Εργαζόµενοι και καπιταλιστές βρίσκονται, θα λέγαµε, σε µία 
κατάσταση ‘στάσης εργασίας’. Αυτό αρνούνται να το λάβουν υπόψη τους. 
 
Όµως είναι γνωστό, το γνωρίζουν πολύ καλά. 
 
Όχι και τόσο. Στη Γερµανία η βασική σκέψη του Κέινς ποτέ δεν είχε την 
επίπτωση που είχε σε άλλες χώρες. Εκεί, καταρχάς, δεν έγινε η συζήτηση 
που έγινε µετά την κρίση του ’29. Εφαρµόστηκε µεν µια ‘Κευνσιανή’ µακρο-
πολιτική όχι µετά από µακροοικονοµικό προβληµατισµό αλλά µέσα ένα σχέδιο 
µαζικών επενδύσεων σε οπλικά συστήµατα, µε τα γνωστά αποτελέσµατα. 
Μετά τον πόλεµο η γερµανική ανάπτυξη είχε δυο πυλώνες. Ο ένας ήταν το 
ισχυρό µάρκο, η διαβεβαίωση δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει ξανά πληθωρισµός, 
µε όποια θυσία. Βέβαια αυτό, από µόνο του, θα είχε τεράστιο κόστος, φτώχεια 
κ.τ.λ. διότι θα σήµαινε καχεκτική προσφοράς χρήµατος, υψηλά επιτόκια κτλ. 
Δηλαδή µέτρα σε βάρος της ζήτησης. Χρειαζόταν, εποµένως, και έναν άλλο 
αναπτυξιακό πυλώνα η µεταπολεµική Γερµανία και αυτός ήταν οι εξαγωγές - η 
εισαγωγή ζήτησης από το εξωτερικό. Σε αυτό συνέφερε τα µέγιστα ο 
σχεδιασµός των ΗΠΑ για την µεταπολεµική εποχή – ιδίως µετά το 1947. Με 
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το τραύµα του ’29 και γνωρίζοντας ότι η οικονοµία των ΗΠΑ ήταν επιρρεπής 
στις κρίσεις, σηµαντικοί Αµερικανοί αξιωµατούχοι σχεδίασαν εκτός του 
ισχυρού δολαρίου και την ύπαρξη δύο ακόµη ισχυρών νοµισµάτων του 
µάρκου και του γεν, σαν αµορτισέρ απορρόφησης κραδασµών. Για τη 
Γερµανία, ενδοχώρα για τα προϊόντα της θα ήταν η Ευρώπη. Για την Ιαπωνία, 
εφόσον δεν µπόρεσε να είναι η Κίνα, έγιναν οι ίδιες οι ΗΠΑ! Κατάργησαν ως 
και τους δασµούς και επέβαλαν στις εταιρείες τους τον ανταγωνισµό των 
Ιαπωνικών προϊόντων. 
 
Είχαµε αργότερα και τη δηµιουργία του Ευρώ. 
 
Το 2000 µε το ευρώ η Γερµανία προσπάθησε να επεκτείνει το γερµανικό 
µοντέλο στην Ευρώπη, δηλαδή η ευρωζώνη να γίνει µια µεγαλύτερη έκδοση 
του γερµανικού µοντέλου, δηλαδή (α) ισχυρό ευρώ και (β) εισαγόµενη ζήτηση 
(µέσω επιθετικών εξαγωγών). Με την κρίση του 2008, που ξεκίνησε από τις 
ΗΠΑ, η Γερµανία έπρεπε να καλύψει τη µείωση της ζήτησης που προέκυπτε 
µετά την κατάρρευση της ζήτησης Γερµανικών προϊόντων εκ µέρους των 
Αµερικανών. Οι Γερµανικοί µισθοί, που είχαν µειωθεί µετά την Ενοποίηση το 
1991, έπεσαν κι άλλο αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους εντός της 
ευρωζώνης. Τώρα η Γερµναία θέλει να αυξήσει τις εξαγωγές της στην 
υπόλοιπη Ευρώπη ακόµη περισσότερο αλλά ταυτόχρονα η υπόλοιπη 
Ευρώπη να µην έχει έλλειµµα απέναντί της! Αυτό δεν γίνεται. Γι’ αυτό αντιδρά, 
σχεδόν αταβιστικά, και πιέζει τις χώρες του Νότου για ‘εσωτερική υποτίµηση’. 
Να ρίξουν, δηλαδή, κι αυτές τους µισθούς. Είναι µια λογική ιδεολογική. Γιατί 
όταν αν το κάνουµε όλοι αυτό, τότε δηµιουργείται µια τεράστια ύφεση από την 
οποία υποφέρουµε όλοι. Ένας Γερµανός τραπεζίτης, που του έθετα το θέµα 
αυτό, ότι δηλαδή τελικά δεν θα µπορούν να αγοράζονται τα γερµανικά 
προϊόντα, είχε µια απάντηση. Τα γερµανικά προϊόντα, είπε, έτσι κι αλλιώς δεν 
τα αγοράζουν οι µισθωτοί σας αλλά τα εύπορα στρώµατα. Αυτοί θα µπορούν. 
 
Κάνουν ταξική πολιτική, δηλαδή, στις άλλες χώρες. 
 
Ακριβώς. Αλλά και η σχεδιαζόµενη αναπτυξιακή πολιτική, αν υπάρξει και 
αποδώσει, µέσω ΕΣΠΑ κτλ, πάλι γερµανικά κεφαλαιουχικά προϊόντα θα 
χρειαστεί, πρόσθεσε. Ενώ θα προσληφθούν ελάχιστοι µισθωτοί και ελάχιστο 
ποσοστό των χρηµάτων αυτών θα πηγαίνει στη λαϊκή κατανάλωση. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό πηγαίνει σε όσους είναι συνδεδεµένοι µε αυτό το 
µηχανισµό των συγκεκριµένων ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Ελλάδα. Αυτοί, 
υποστηρίζουν, θα πάρουν τη µερσεντές. Μ’ αυτή την κρίση, όµως, που 
δηµιουργούν παίζουν µε τη φωτιά και θα καεί και το σπίτι τους µαζί µε το σπίτι 
του φτωχού. Θα επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα. Διότι η ενεργός συνολική 
ζήτηση είναι σαν την παλίρροια: Όταν φύγει στη λάσπη θα κάτσουν µεγάλα 
πλοία, καΐκια, και βάρκες. ΄Αρα το ΕΣΠΑ ή άλλα επενδυτικά σχέδια δεν είναι 
σε θέση να παίζουν αυτό το ρόλο, της διατήρησης της ζήτησης γερµανικών 
προϊόντων. Κάνουν τεράστιο λάθος. 
 
Αν µπει η Πορτογαλία και η Ισπανία στο πρόβληµα θα µιλάµε για άλλα 
µεγέθη. 
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Μα έχουν µπει. Γι’ αυτό εκεί που πριν δυο εβδοµάδες η Γερµανία το 
συζητούσε αν θα συµµετείχε στο πακέτο στήριξης του ελληνικού δηµοσίου 
τότε που το συνολικό ποσόν ήταν γύρω στα 30 δις, τώρα λέει άµεσα ναι σε 
ένα πακέτο των 110 δις! Γιατί οι τράπεζες του Νότου, και όχι µόνο, ξαφνικά 
βρέθηκαν να έχουν στραγγίξει από ρευστότητα. Εµείς, όµως, ως χώρα 
χάσαµε µια γενιά µε τα µέτρα που πήραµε ενώ δεν υπήρχε λόγος να 
αποδεχθούµε αυτό το συγκεκριµένο πακέτο.  
 
Υπήρχε, κατά τη γνώµη σας, εναλλακτική λύση;  
 
Όταν χρωστάς 300 δις υπάρχουν κακά και καλά. Τα κακά είναι ευνόητα, 
καθώς το δηµόσιο είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Τα καλά είναι ότι όταν 
χρωστάς τόσα χρήµατα έχεις µπροστά σου µια σειρά µεγάλους τραπεζίτες οι 
οποίοι σε κοιτάνε µε φόβο. Από εδώ προκύπτει η εναλλακτική λύση. Αυτό 
που πραγµατικά µε θλίβει και θεωρώ ότι αγγίζει, σχεδόν, τα όρια του 
καταστροφικού είναι η άποψη που έχει επικρατήσει στα ΜΜΕ και στις 
πολιτικές ελίτ ότι η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή, ότι έπρεπε να αποδεχτούµε 
ό,τι µας δώσουν. Όχι, λοιπόν, δεν έπρεπε. Είχαµε άλλη επιλογή και αυτή ήταν 
να αξιοποιήσουµε τη διαπραγµατευτική ισχύ που µας δίνει το τεράστιο χρέος 
µας για να διαπραγµατευτούµε το αν και µε ποιους όρους θα πρέπει να 
δανειστούµε κι άλλα. Η δυναµική του χρέους µας είναι τέτοια που δεν µπορεί 
να εξυπηρετηθεί και να µειωθεί τα επόµενα δέκα χρόνια µέσω του 
συγκεκριµένου πακέτου στο οποίο συµφωνήσαµε. Είναι απατηλή προσδοκία 
ότι µετά από δύο χρόνια το χρέος θα αρχίσει να αποκλιµακώνεται δεδοµένου: 
(α) του ρυθµού αρνητικής ανάπτυξης του ΑΕΠ, (β) του ότι δεν συµφωνήθηκε 
µε τους δανειστές µας η αναδιάρθρωση του υπάρχοντος χρέους, και (γ) του 
ληστρικού επιτοκίου µε το οποίο χορηγείται το µέρος του δανείου (80 δις) που 
θα καταβάλει η Ευρωζώνη. 
 
Προφανώς, προβλέπουν ότι θα αρχίσει να αυξάνεται το ΑΕΠ. 
 
Μα δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Όταν σε µια κοινωνία όπως η ελληνική 
µειώνεις, σε περίοδο αρνητικής ανάπτυξης περίπου -5%, κατά 10% τα 
δηµόσια έσοδα πληρώνοντας µάλιστα και ληστρικούς τόκους στους σωτήρες 
σου, δεν υπάρχει πιθανότητα ανόδου.  
 
Όλη η λογική, εντούτοις, του πακέτου των τριών δυνάµεων είναι ότι 
κάποτε η οικονοµία, εξυγιασµένη, θα αρχίσει να ανακάµπτει. 
 
Η πηγή της λογικής αυτής της πολιτικής είναι περισσότερο της ΕΕ και 
λιγότερο του ΔΝΤ. Η δική µου ανάγνωση όσων γίνονται είναι ότι το ΔΝΤ 
πιστεύει ότι το πακέτο των µέτρων που πάρθηκαν δεν µπορεί να αποτρέψει 
τη στάση πληρωµών της Ελλάδας ή για να το πούµε πιο ευγενικά την 
αναδιάρθρωση του χρέους της. Το γνωρίζουν απολύτως, το λένε off the 
record. Σιγά – σιγά έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν και κάποιοι 
Ευρωπαίοι, ότι είναι απαραίτητο να αναδιαρθρωθεί το χρέος. Όµως, είδατε τι 
δυσκολίες είχαν να συµφωνήσουν για τα 30 δις ενίσχυσης. Έχουν τεράστια 
πολιτικά και θεσµικά προβλήµατα όταν προωθούν την ουσιαστική αναδιάταξη 
των θεσµών της ΕΕ. Γιατί ουσιαστικά αυτό που έγινε τώρα είναι η δηµιουργία 



 4 

ενός θεσµού, ένα, ας πούµε Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ταµείο. Πιστεύω ότι 
εξαγόρασαν χρόνο, ώστε σε ένα χρόνο να µεταβούν στο δεύτερο µέρος. 
 
Είµαστε δηλαδή ένα µόνιµο πειραµατόζωο. 
 
Οι Γερµανοί συµπεριφέρονται όπως ένας µικρο-µεσαίος µαγαζάτορας. Όταν 
τα πράγµατα δεν πάνε καλά λέει: Σιγά που εγώ θα βοηθήσω τον άλλο. Αν 
είναι λογικό να σκέφτεται έτσι ο µικρο-µεσαίος που θέλει να επιβιώσει, είναι 
τραγικό να σκέφτεται έτσι µια χώρα, που θέλει να είναι και ηγέτιδα. Η µεγάλη 
αγωνία της θα έπρεπε να είναι πώς θα δηµιουργηθεί ζήτηση για τα προϊόντα 
της εκτός των ορίων της Γερµανίας και εντός της Ευρωζώνης.  
 
Εάν προσδοκά, κάνοντας τεχνητή καθυστέρηση, ότι η ζήτηση θα έλθει 
στο άµεσο µέλλον από τις ΗΠΑ, την Κίνα κ.τ.λ.; 
 
Δεν το νοµίζω, αν σκέφτεται λογικά. Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγµή η ανάπτυξη είναι 
καθαρά εικονική. Οι Αµερικανοί το ξέρουν. Μέχρι το 2008, τα αµερικανικά 
ελλείµµατα λειτουργούσαν ως ένας Παγκόσµιος Μινώταυρος την όρεξη του 
οποίου σε ξένα κεφάλαια ικανοποιούσαν τα Ιαπωνικά, τα Γερµανικά και τα 
Κινέζικα κεφάλαια. Σε αντάλλαγµα, η οικονοµία των ΗΠΑ λειτουργούσε σαν 
αποροφητήρας των βιοµηχανικών τους προϊόντων. Έτσι λειτουργούσε το 
Γερµανικό µοντέλο που βάσιζε την ανάπτυξη της χώρας στις εξαγωγές. Όµως 
το 2008 ο Παγκόσµιος Μινώταυρος πέθανε. Κι η Γερµανία προσποιείται ότι 
δεν άλλαξε τίποτα. 
 
Ποια ήταν, λοιπόν, η εναλλακτική λύση που υπήρχε για την Ελλάδα; 
 
Πήραµε, καταρχάς, ένα δάνειο που δεν έπρεπε να είχαµε αποδεχθεί υπό τους 
όρους που µας προσφέρονταν. Θα έπρεπε να είχαµε διαπραγµατευθεί. 
Πρώτον, ως προς τα επιτόκια διότι αυτά που µας δίνουν είναι τόσο ληστρικά 
που να εγγυώνται την προσεχή πτώχευση του δηµοσίου µας. Δεν νοείται 
πακέτο διάσωσης και να βγάζεις χρήµατα απ΄ αυτό. Αυτό συνιστά καθαρή 
µεταφορά πλούτου απ΄ την Αθήνα στο Βερολίνο. Δεύτερον, έπρεπε να 
ζητήσουµε να φωνάξουν εδώ στο τραπέζι τους υπεύθυνους των µεγάλων 
Ευρωπαϊκώντραπεζών να γίνει συµφωνία παράτασης των πληρωµών. 
Πιστεύω ότι τράπεζες, όπως η Ντόιτσε Μπανκ, θα το ήθελαν αυτό, λόγω του 
κινδύνου να µην πάρουν τίποτα πίσω. 
 
Ήδη, το λένε κάποια στελέχη τους. 
 
Μα δεν είναι ανόητοι. Γνωρίζουν τα κρυφά εδάφιά της συµφωνίας (λέγονται 
super seniority) που απαιτούν ότι σε περίπτωση που δεν µπορούµε να 
πληρώσουµε τα χρέη µας στο µέλλον, και αναγκαστούµε αργότερα, οπότε θα 
χρωστάµε, π.χ. 400 δις, και λέµε ότι θα αποπληρώσουµε µόνο τα 150, τότε τα 
χρήµατα αυτά θα πάνε στο Δ.Ν.Τ. και τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Άρα, οι 
τωρινοί δανειστές µας  την θέλουν την αναδιάρθρωση του χρέους – όσοι 
τουλάχιστον δεν µπορούν να ελπίσουν σε µια επικερδή πώληση των 
οµολόγων µας στους επόµενους µήνες. Δεν µιλάµε, δε, για χρεοκοπία, για 
αναδιαπραγµάτευση µιλάµε. Εµείς, λοιπόν, έπρεπε να επιµείνουµε σε τρία 
πράγµατα: µείωση επιτοκίων, αναδιαπραγµάτευση, νέα δάνεια. Έγινε το ένα, 
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πήραµε το δάνειο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Μας βάζει πιο βαθιά στη µαύρη 
τρύπα και σε δυο χρόνια θα είµαστε σε πολύ χειρότερη θέση απ’ ό, τι σήµερα. 
Ταυτόχρονα όλη η Ευρώπη θα υποφέρει από το πακέτο που εµείς 
υπογράψαµε. 
 
Γιατί θα το δέχονταν όµως αυτό; Θα έπρεπε να τους πούµε καθαρά και 
ότι µένουµε στην ευρωζώνη, και ότι δεν έχουµε να πληρώσουµε! 
 
Έπρεπε να γίνει µια σκληρή διαπραγµάτευση για τα επιτόκια και ταυτόχρονα 
αναδιάρθρωση του υπάρχοντος χρέους έτσι ώστε να είναι λογικό να 
δανειστούµε κι άλλα. Διότι εγώ δεν έχω αντίρρηση να προσπαθήσουµε να 
αποφύγουµε τη στάση πληρωµών. Θα είναι πολύ δυσάρεστη. Αλλά προτιµώ 
να την κάνω τώρα παρά σε δυο χρόνια µε µεγαλύτερο χρέος. Αν όντως 
στόχος µας είναι να αποφύγουµε την πτώχευση, τη στάση πληρωµών, θα 
έπρεπε τώρα που είµαστε στη διαπραγµάτευση για τα 110 δις να ξεκινήσουµε 
και µια ταυτόχρονη διαπραγµάτευση µ’ αυτούς που χρωστάµε για 
αναδιαπραγµάτευση του χρέους. Επίσης να επιδιώξουµε και µια συµφωνία 
εντός της Ευρωζώνης όσον αφορά τον συντονισµό της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής όλων των 16 χωρών ώστε να µπει φρένο στην κρίση. Κάτι τέτοιο θα 
µπορούσε να γίνει αν όλοι συµφωνούσαν να µειώνουν τις δαπάνες τα 
ελλειµµατικά κράτη και να τις αυξάνουν τα πλεονασµατικά. Αυτό επιβάλει ο 
κοινός νους: Μια Γερµανία που αυξάνει τις δηµόσιες δαπάνες της εντός της 
Γερµανίας. 
 
Άρα χρειάζεται συντονισµός µε τις άλλες χώρες. 
 
Ακριβώς. Εµείς, απλώς, έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε το χαρτί του 
υπερβολικού µας χρέους και να παίξουµε το ρόλο του απελπισµένου που έχει 
φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι και για αυτό µπορεί να πει την αλήθεια, αφού 
δεν έχει τίποτε να χάσει. 
 
Την Τετάρτη η πολιτική και κοινωνική αριστερά συνέβαλε, µε µια µεγάλη 
απεργία, στην αναζήτηση διεξόδου. Τι να προτείνει; 
 
Η διαδήλωση είναι πάντοτε απαραίτητη, διότι συµβαίνουν πράγµατα αυτή τη 
στιγµή, εντός και εκτός της Ελλάδας, που είναι πρώτον εξοντωτικά και 
δεύτερον ανορθολογικά. Γι’ αυτό η λαϊκή αντίδραση είναι απαραίτητη. Όµως 
χρειάζεται και η πρόταση. Η πρότασή µου είναι η εξής: Λέµε όχι σε περαιτέρω 
δανεισµό χωρίς την εξασφάλιση ότι δεν θα πάει χαµένος και ότι τη λυπητερή 
δεν θα την πληρώσουν πάλι τα λαϊκά στρώµατα. Να αναρτήσουµε έξω από το 
Υπουργείο Οικονοµικών - όπου µέσα είναι οι ιθύνοντες ευρωζώνης, ΔΝΤ, 
ΕΚΤ - και θα έγραφε όχι να φύγετε αλλά «δεν θέλουµε να µας δανείσετε». 
«Δεν θέλουµε χρήµατα που θα πέσουν στη µαύρη τρύπα, θα συντηρήσουν 
την κατάσταση αυτή για κανένα χρόνο, ούτως ώστε κάποιες τράπεζες να 
προλάβουν να ρευστοποιήσουν τα οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου και 
κατόπιν να στείλουν τον λογαριασµό στα γνωστά κορόιδα.»  
 
Πρέπει ταυτόχρονα να πεις και τι σχέδιο πολιτικής πρέπει να 
εφαρµοστεί όπως µια γενναία αναδιανοµή, δηµόσιες επενδύσεις κτλ. 
Άρα θα ζητήσεις να παρθούν πίσω και τα µέτρα. Δηλαδή, η πρόταση να 



 6 

έχει το αντίστοιχο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Δεν θέλω δάνεια, 
δεν θέλω τα µέτρα σας, θέλω ένα άλλο σχέδιο εξόδου. 
 
Προφανώς. Που ακούστηκε µείωση µισθών, συντάξεων και αύξηση φόρων 
στην ώρα της χειρότερης κρίσης από το 1929. Η τελευταία φορά που 
εφαρµόστηκε αυτό ήταν το… 1929 από τον Πρόεδρο Χούβερ των ΗΠΑ, ο 
οποίος έµεινε στην ιστορία ως ταυτόχρονα τραγική και ιλαρή φιγούρα. 
Υπάρχει όµως και µια άλλη διάσταση: Αν η κυβέρνησή µας είχε πειστεί ότι 
προτιµά να κάνει στάση πληρωµών παρά να αποδεχθεί µια 
αναποτελεσµατική και αντικοινωνική συµφωνία, δεν θα χρειαζόταν να την 
κάνει!  Η κυβέρνηση της Γερµανίας, αν καταλάβαινε ότι η δική µας κυβέρνηση 
προτιµά την στάση πληρωµών, θα άλλαζε τροπάρι – θα συµφωνούσε σε ένα 
άλλο πακέτο στήριξης, πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσµατικό από 
µακροοικονοµικής σκοπιάς. Βέβαια για να τους πείθαµε θα έπρεπε να έχουµε 
πείσει τον εαυτό µας ότι η άµεση στάση πληρωµών δεν είναι το χειρότερο 
σενάριο (και είναι πολύ κακό). Στάση πληρωµών θα σήµαινε ότι το κράτος θα 
έπρεπε να εξαφανίσει ένα πρωτογενές έλλειµµα -9% του ΑΕΠ. Τώρα, µε το 
πρόγραµµα που συµφωνήσαµε, το πρωτογενές έλλειµµα του -9% θα πρέπει 
να το κάνουµε πρωτογενές πλεόνασµα +6%, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για 
την αποπληρωµή δανείων. Πως µέσω από την επιδροµή των λαϊκών 
εισοδηµάτων. Ακόµα και να µην νοιαζόµαστε για να λαϊκά εισοδήµατα, πολύ 
φοβάµαι ότι αυτή η µεταστροφή των 9+6 = 15 ποσοστιαίων µονάδων είναι, 
απλά, ανέφικτη. Ας συγκρίνουµε αυτό το σενάριο µε την στάση πληρωµών 
που, επειδή το κράτος δεν µπορεί πλέον να δανείζεται, θα απαιτούσε µία 
προσαρµογή της τάξης του 9%. Άλλο 9% και άλλο 15%. 
 
Αργότερα, όµως, δεν θα σε περιµένουν όλες οι υποχρεώσεις, συν και οι 
τόκοι; 
 
Στάση πληρωµών θα σήµαινε: σχίζω το συµβόλαιο που είχαµε και αν θέλετε 
να πάρετε µια δεκάρα ελάτε να διαπραγµατευτούµε νέο. Η General Motors 
γλύτωσε γιατί πτώχευσε. Πήγε σ’ όλους τους πιστωτές της και τους είπε: 
Ελάτε να διαπραγµατευτούµε. Άµα δεν έχω χρήµατα δεν θα πάρεις τίποτε. 
Άρα, ένα µέρος του χρέους θα το διαγράψεις.  
 
Ποια τα αρνητικά της στάσης πληρωµών; 
 
Τα αρνητικά είναι δύο: οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταµεία. Κάποιες 
τράπεζες µπορεί να καταρρεύσουν. Ταυτόχρονα, τα ασφαλιστικά ταµεία ένα – 
δυο χρόνια µπορεί να µην είχαν να πληρώσουν. Ζητήµατα πολύ σηµαντικά 
και γι’ αυτό είναι καλό να εργαστούµε για να την αποφύγουµε. Όµως, αν είναι 
να την κάνεις σε δυο χρόνια, καλύτερα τώρα. Εάν η κυβέρνηση προσερχόταν 
στις διαπραγµατεύσεις αποφασισµένη να κάνει στάση πληρωµών, δεν θα 
χρειαζόταν και να την κάνει! Εάν έλεγε ότι ‘δεν έχω ως Κυβέρνηση την 
πολιτική νοµιµοποίηση να χρωστάω 300 δις και να πάρω άλλα 100 όταν δεν 
προκύπτει µε νούµερα ότι µ΄ αυτά που θα πάρω, δεν θα κάνω στάση 
πληρωµών του χρόνου. Μπροστά σε µια τέτοια στάση, ακόµα και η κα 
Μέρκελ θα έδινε την κατάλληλη προσοχή.  
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Αυτό το σχέδιο όµως απαιτεί και έναν ορισµένο πολιτικό συσχετισµό 
που θα το διαχειρισθεί. Η Αριστερά, π.χ., θα έλεγε ότι εκτός απ’ αυτό 
θέλω και ένα σχέδιο αναπτυξιακό, παραγωγικής και κοινωνικής 
ανασυγκρότησης, και ένα σχέδιο αναδιανοµής για να βρω έσοδα. 
 
Μα αυτό το λένε και οι  σκεπτόµενοι άνθρωποι εκτός αριστεράς. Το συναντάς 
στη Wall Street Journal και στη Financial Times και νιώθεις πάρα πολύ 
άσχηµα. Το ερώτηµα είναι γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση; 
 
Δεν είναι στην αντίληψή της, ιδεολογικά. 
 
Νοµίζω ότι πρέπει να δανειστούµε και ψυχαναλυτικούς όρους. Η ελίτ της 
Ελλάδας, των δύο µεγάλων κοµµάτων, έχει σαν το µεγαλύτερό της εφιάλτη να 
µην κυκλοφορεί άνετα στα σαλόνια της Ευρώπης. Δεν µπορούν να πάνε σε 
µια σύνοδο κορυφής και να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να πουν 
‘ξέρετε, κ. Μέρκελ, αυτό που λέτε δεν συµφέρει ούτε εσάς’. Έχουν δεχθεί την 
ιδέα ότι υπάρχει µία µόνο πολιτική – αυτό που λένε οι Αµερικανοί ΤΙΝΑ από 
τα αρχικά της φράσης Τhere Is No Alternative – ότι δεν υπάρχει άλλη 
εναλλακτική λύση. Ότι απλώς θα πρέπει να βρoύµε τρόπους να την 
εφαρµόσουµε στην Ελλάδα. Αν βρούµε και κανέναν τρόπο να 
στρογγυλέψουµε λίγο τα µέτρα να το κάνουµε. 


