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1. Ειςαγωγή 
 
Ο Ιοϑνιοσ υπόρξε ςημαντικϐσ αλλϊ ϐχι καθοριςτικϐσ μόνασ ϐςον αφορϊ την 
εξϋλιξη τησ κρύςησ. Σα ςημαντικϐτερα γεγονϐτα που ςτιγμϊτιςαν ςε οικονομικϐ 
και πολιτικϐ επύπεδο τον πρώτο μόνα του καλοκαιριοϑ όταν η ανοικτό πλϋον 
κατϊρρευςη τησ Ιςπανύασ και τησ Ιταλύασ, οι εκλογϋσ ςτην Ελλϊδα και η ϑνοδοσ 
Κορυφόσ. 
 
Η παγκϐςμια αναςτϊτωςη που προκλόθηκε  μετϊ την ομολογύα τησ Ιςπανύασ ϐτι 
εύναι προ τησ αβϑςςου, θα μασ απαςχολόςει ςτο πρώτο μϋροσ τησ παροϑςασ 
ανϊλυςησ. Αυτό η εξϋλιξη, αν και αναμενϐμενη, ενϋτεινε την κρύςη του ενιαύου 
νομύςματοσ αλλϊ υπόρξε και καθοριςτικό για ϐςα ϋμελλε να ακολουθόςουν.  
 
Ακολοϑθωσ θα μασ απαςχολόςουν οι εκλογϋσ ςτην Ελλϊδα που ϋγιναν ςε 
τεντωμϋνο ςχοινύ και όταν ουςιαςτικϊ η ειςαγωγό για το την πιο ουςιαςτικό 
ϑνοδο Κορυφόσ των τελευταύων μηνών. το τελευταύο μϋροσ θα αναφερθοϑμε 
ςτη ϑνοδο αυτό που ϋμελλε να ςτιγματύςει τισ πρϐςφατεσ εξελύξεισ. 
 

2. Η περίπτωςη τησ Ιςπανίασ 
 
Η ςτεγαςτικό φοϑςκα που αναμεύχθηκε με την τραπεζικό και ακολοϑθωσ ϋγινε 
κρύςη δημϐςιου χρϋουσ, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ χιλιοειπωμϋνεσ, απϐ εμϊσ 
τουλϊχιςτον, ατϋλειεσ του ευρωςυςτόματοσ, ςυντονύςτηκαν και παρόγαγαν μια 
νϋα, πλην ϐμωσ αναμενϐμενη τραγωδύα εντϐσ των ευρωπαώκών τειχών, αυτόν 
τησ Ιςπανύασ. Χαρακτηριςτικϐ εύναι ϐτι η χώρα αυτό, ομούωσ με την Ιρλανδύα, 
μερικϊ χρϐνια πριν δεν εύχε κανϋνα πρϐβλημα με το δημϐςιο χρϋοσ τησ, 
αναγκϊςτηκε ϐμωσ να πληρώςει για τα λϊθη του τραπεζικοϑ κυρύωσ τομϋα. Η 
περύπτωςη τησ Ιςπανύασ, αντύ να γύνει η αφορμό για να ςυνϋλθει η Ευρώπη απϐ 
τον εφιϊλτη του αςφυκτικοϑ εναγκαλιςμοϑ μεταξϑ δημοςύου χρϋουσ και 
τραπεζικοϑ ςυςτόματοσ, μετατρϊπηκε ςε μια ακϐμη πρϊξη ενϐσ δρϊματοσ χωρύσ 
τϋλοσ.  
 
Η διαφορϊ μεταξϑ τησ ιρλανδικόσ (προ ετών) και τησ ιςπανικόσ (πρϐςφατησ) 
λϑςησ, εύναι πραγματικό αλλϊ ελϊχιςτα ςημαντικό. Εύναι αρκοϑντωσ 
πραγματικό ώςτε να ενθαρρϑνει την Ιρλανδύα να ζητόςει 
επαναδιαπραγμϊτευςη των ϐρων που την αφοροϑν, δεν εύναι ϐμωσ ςημαντικό 
ώςτε να βγϊλει την Ιςπανύα και κατ’ επϋκταςη την Ευρώπη απϐ το αδιϋξοδο. 
το κομμϊτι που ακολουθεύ παρακολουθοϑμε την εξϋλιξη τησ ιςπανικόσ 
περύπτωςησ τον Ιοϑνιο του 2012. 
 
Ο Ιοϑνιοσ του 2012 ξεκύνηςε με  φόμεσ για ενδεχϐμενη προςφυγό τησ Ιςπανύασ 
ςτο ΔΝΣ, φόμεσ οι οπούεσ, βεβαύωσ, διαψεϑςθηκαν τϐςο απϐ τον οργανιςμϐ ϐςο 
και απϐ την χώρα τησ Ιβηρικόσ. Οι αγορϋσ ωςτϐςο προεξϐφληςαν την 
πιθανϐτητα αυτό ςαν βεβαιϐτητα, με ϋντονεσ ανηςυχύεσ να επικρατοϑν, 
αναφορικϊ με τη δυνατϐτητα χρηματοδϐτηςησ του προβληματικοϑ εγχώριου 
τραπεζικοϑ τομϋα, καθώσ το κϐςτοσ κρατικοϑ δανειςμοϑ τησ χώρασ όταν ςε 
επύπεδα - ρεκϐρ και απόλαυνε. 
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Οι φόμεσ όθελαν το ευρωπαώκϐ τμόμα του ΔΝΣ να ϋχει ξεκινόςει εςωτερικϋσ 
ςυζητόςεισ για πιθανό ςτόριξη, τησ τϋταρτησ ςε μϋγεθοσ οικονομύασ τησ 
ευρωζώνησ, ςε περύπτωςη που δεν κατϊφερνε η ύδια να εξαςφαλύςει τα 
απαιτοϑμενα κεφϊλαια για την διϊςωςη τησ Bankia, ϐπωσ και τελικϊ ςυνϋβη. 
 
Η ιςπανικό κυβϋρνηςη ζότηςε, εν τϋλει, διεθνό οικονομικό βοόθεια για την 
αντιμετώπιςη τησ  τραπεζικόσ κρύςησ που την αφορϊ και αυτϐ διϐτι μετϊ την 
απϐφαςη για την ανακεφαλαιοπούηςη τησ τρϊπεζασ Bankia ϑψουσ 23,5 δις. 
ευρώ, όταν δεδομϋνο ϐτι η χώρα δϑςκολα θα κατϐρθωνε να ανταποκριθεύ ςτισ 
οικονομικϋσ τησ υποχρεώςεισ. Για την ςωτηρύα τϐςο τησ Bankia ϐςο και του 
υπϐλοιπου τραπεζικοϑ τομϋα η Ιςπανύα υποχρεώθηκε να προβεύ ςε περικοπϋσ 
ςτην παιδεύα, την υγεύα και τισ ευρϑτερεσ δημϐςιεσ δαπϊνεσ. Η πρακτικό του 
«εθελοϑςιου αυτομαςτιγώματοσ» ϋγινε για να μην αναγκαςτεύ η χώρα να 
υποςτεύ την ταπεύνωςη ενϐσ διεθνοϑσ ελϋγχου ϐταν θα ζητοϑςε βοόθεια, την 
οπούα τελικϊ δεν θα αποφϑγει. 
 
Η εξϋλιξη αυτό, βϋβαια, προκϊλεςε την οργό των Ιςπανών οι οπούοι 
κατηγοροϑςαν τισ ανόθικεσ πρακτικϋσ και τον ςκοτεινϐ ρϐλο που ϋπαιξε ςτην 
φοϑςκα των ακινότων, η εν λϐγω τρϊπεζα, την οπούα τώρα θα ϋπρεπε με δικϋσ 
τουσ θυςύεσ να διαςώςουν. Η Ευρώπη εύχε ϋνα νϋο αδϑναμο κρύκο να ανηςυχεύ. 
 
Η αβεβαιϐτητα και η ςυνεχόσ κινδυνολογύα εκτϐξευςαν τα spreads των 
ιςπανικών ομολϐγων καθιςτώντασ ουςιαςτικϊ αςϑμφορο τον ιςπανικϐ 
δανειςμϐ. τισ 12 Ιουνύου η απϐδοςη του ιςπανικοϑ 10ετοϑσ ομολϐγου 
εκτοξεϑθηκε ςτο υψηλϐτερο ποςοςτϐ απϐ την υιοθϋτηςη του ευρώ, 
ξεπερνώντασ το 6,8%. Η απϐδοςη του αντύςτοιχου ιταλικοϑ ομολϐγου ϋφθαςε 
το 6,14%. Οι ύδιεσ φόμεσ, ςε ςυνδυαςμϐ με την ανηςυχύα για κατϊρρευςη τησ 
Ελλϊδασ, οδόγηςαν ςε ιςτορικϊ χαμηλϊ τισ αποδϐςεισ των γερμανικών 
ομολϐγων. 
 
Εύναι πλϋον δεδομϋνο ϐτι η αβεβαιϐτητα που επικρατεύ ςτην ευρωπαώκό 
περιφϋρεια κατευθϑνει κεφϊλαια πρωτύςτωσ ςε γερμανικοϑσ τύτλουσ και 
δευτερευϐντωσ ςε γαλλικοϑσ. Χαρακτηριςτικϐ όταν το γεγονϐσ ϐτι μϋςα ςτον 
Ιοϑνιο, η απϐδοςη του 2ετοϑσ  γερμανικοϑ ομολϐγου υποχώρηςε ακϐμη και ςε 
αρνητικϐ επύπεδο (-0,0002%). Η απϐδοςη αυτό ςημαύνει  ϐτι υπόρξαν επενδυτϋσ 
που δϊνειςαν χρόματα ςτο γερμανικϐ δημϐςιο, και ϐχι μϐνο δεν ζότηςαν τϐκο, 
αλλϊ ςτην ουςύα θυςύαςαν και ϋνα τμόμα του κεφαλαύου τουσ, ενδεικτικϐ τησ 
ανηςυχύασ που επικρατεύ ςτισ αγορϋσ  αλλϊ και τησ φερεγγυϐτητασ που εμπνϋει 
η Γερμανύα. 
 
Αργϐτερα, πϊντωσ, μϋςα ςτον Ιοϑνιο, ςε αντύθεςη με την τϊςη που επικρατοϑςε 
ϋωσ πρϐςφατα, οι αποδϐςεισ των ομολϐγων των χωρών του ςκληροϑ πυρόνα  
παρουςύαςαν κατακϐρυφη αϑξηςη, αναμενϐμενη εξϋλιξη αν αναλογιςτεύ κανεύσ 
ϐτι οι αγορϋσ ςτοιχηματύζουν και επενδϑουν ςυνυπολογύζοντασ τισ δϑο 
ρεαλιςτικϋσ επιλογϋσ που ϋχει μπροςτϊ τησ η Γερμανύα. Απϐ τη μια τη διϊλυςη 
τησ νομιςματικόσ ϋνωςησ και απϐ την ϊλλη τη ςτενϐτερη οικονομικό ενοπούηςη. 
Σα hedge funds ποντϊρουν πλϋον ανοιχτϊ ςε μαζικϐ ξεποϑλημα γερμανικών 
ομολϐγων τουσ προςεχεύσ μόνεσ- μετϊ τισ ιςτορικϊ χαμηλϋσ αποδϐςεισ των 
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γερμανικών ομολϐγων. Δεν εύναι λύγοι εκεύνοι που εκτιμοϑν ϐτι τα επιτϐκια των 
γερμανικών ομολϐγων θα διπλαςιαςτοϑν μϋςα ςε ϋνα χρϐνο. 
 
Αντιμϋτωπη, λοιπϐν, με μια ανηςυχητικϊ επιδεινοϑμενη τραπεζικό κρύςη αλλϊ 
και την κϊθετη αϑξηςη του κϐςτουσ δανειςμοϑ τησ, η Ιςπανύα πύεζε για 
απευθεύασ διϊςωςη των εγχώριων τραπεζών απϐ την Ευρώπη, δύςταζε ωςτϐςο 
να χρηςιμοποιόςει κεφϊλαια του Ευρωπαώκοϑ Μηχανιςμοϑ ταθερϐτητασ 
(ESΜ), κύνηςη που θα την υποχρϋωνε να αποδεχθεύ απευθεύασ ϋλεγχο των 
δημοςιονομικών τησ απϐ την Κομιςιϐν, εξϋλιξη η οπούα ενδεχομϋνωσ και να 
ερχϐταν ςε ςϑγκρουςη με τα ςυμφϋροντα τησ Γερμανύασ η οπούα δεν θϋλει να 
επιτρϋψει την απευθεύασ ανακεφαλαιοπούηςη ευρωπαώκών τραπεζών απϐ τον 
ESM. 
 
Η Γερμανύα, πϊντωσ, βλϋποντασ το ευρωςϑςτημα να καταρρϋει, ϋςπευςε να 
ςτηρύξει την πρϐταςη τησ Κομιςιϐν προκειμϋνου να δοθεύ παρϊταςη χρϐνου 
ςτην Ιςπανύα ϋτςι ώςτε να εξυγιϊνει τα δημϐςια οικονομικϊ τησ, ςτην 
πραγματικϐτητα ϐμωσ δεν κϊνει τύποτα ϊλλο απϐ ϋνα παιχνύδι αναμονόσ. 
Προώϐντοσ του χρϐνου πϊντωσ, μια πιο ευϋλικτη προςϋγγιςη προσ τισ χώρεσ τησ 
Ευρωζώνησ που υποφϋρουν απϐ την ϑφεςη και την κρύςη χρϋουσ, μοιϊζει να  
ϋρχεται ςτην επιφϊνεια, μετϊ απϐ χρϐνια ϐμωσ καταςτροφικόσ καθυςτϋρηςησ. 
 
Η Γαλλύα, δεύχνοντασ να μην ξϋρει τι να διεκδικόςει και πϐςο να ςυμβιβαςτεύ, 
διεμόνυςε ϐτι η Ευρώπη θα πρϋπει να βρει μια λϑςη ςτην τραπεζικό κρύςη που 
αντιμετωπύζει η Ιςπανύα, τϋτοια που να μην επιβαρϑνει περαιτϋρω το υψηλϐ 
δημοςιονομικϐ ϋλλειμμα τησ χώρασ. Η Γαλλύα εύναι υπϋρμαχοσ, ϊλλωςτε, μιασ  
πλόρουσ ευρωπαώκόσ τραπεζικόσ ϋνωςησ, αν και δεν την διεκδικεύ προσ το 
παρϐν δυναμικϐτερα. 
 
Η Ιςπανύα, με αφορμό το δικϐ τησ τραπεζικϐ πρϐβλημα, τϊχθηκε ανοιχτϊ  υπϋρ 
ενϐσ ευρωπαώκοϑ μηχανιςμοϑ που θα επϋτρεπε την ανακεφαλαιοπούηςη των 
τραπεζών τησ και τη δημιουργύα μύασ μεγαλϑτερησ τραπεζικόσ ϋνωςησ −εξϋλιξη 
που θα ςόμαινε την εγκατϊλειψη μϋρουσ τησ δημοςιονομικόσ τησ κυριαρχύασ− 
προκειμϋνου να αποφϑγει ϋνα τιτϊνιο πρϐγραμμα διϊςωςησ. Μϋςα ςε αυτϐ το 
κλύμα τρϐμου για τον αν καταφϋρει να γλιτώςει η Ιςπανύα την πτώχευςη, ο 
ούκοσ αξιολϐγηςησ Fitch υποβϊθμιςε την ιςπανικό οικονομύα ςε 3B απϐ 1A 
προεξοφλώντασ τισ αρνητικϋσ μελλοντικϋσ προοπτικϋσ τησ ιςπανικόσ 
οικονομύασ, εκτιμώντασ παρϊλληλα πωσ η χώρα θα παραμεύνει ςε αρνητικό  
ανϊπτυξη τϐςο για το 2012 ϐςο και για το 2013 (παρϊ προηγοϑμενεσ εκτιμόςεισ 
περύ του αντιθϋτου, για την επϐμενη χρονιϊ τουλϊχιςτον). Η υποβϊθμιςη όταν 
αναμενϐμενη, αν αναλογιςτεύ κανεύσ ϐτι το υψηλϐ εξωτερικϐ χρϋοσ - εκτϐσ των 
ϐποιων εςωτερικών προβλημϊτων - καθιςτϊ τη χώρα τησ Ιβηρικόσ, ιδιαύτερα 
ευϊλωτη ςε μια πιθανό διϊχυςη τησ εξελιςςϐμενησ ελληνικόσ κρύςησ και ϐχι 
μϐνο. 
 
Μϋςα ςτο πρώτο δεκαόμερο του Ιουνύου πϊντωσ δϐθηκε μια πρώτη λϑςη ςτο 
ιςπανικϐ πρϐβλημα. Αν και ςτην αρχό η ιςπανικό κυβϋρνηςη ϊφηνε να εννοηθεύ 
πωσ η βοόθεια προσ αυτό θα όταν «ϊνευ ϐρων», η πραγματικϐτητα όρθε μϋςα ςε 
λύγεσ μϋρεσ να την διαψεϑςει. Μετϊ απϐ αναςκευαςτικϋσ δηλώςεισ ϋγινε ςαφϋσ 
ϐτι και η ύδια θα τελεύ υπϐ την εποπτεύα των διεθνών δανειςτών, δηλαδό τησ 
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τρϐικασ που την αποτελοϑν το Διεθνϋσ Νομιςματικϐ Σαμεύο, η Ευρωπαώκό 
Επιτροπό και η Ευρωπαώκό Κεντρικό Σρϊπεζα. Η διαφορϊ απϐ προηγοϑμενεσ 
ςυμφωνύεσ, αντύςτοιχου περιεχομϋνου,  εύναι ϐτι το ΔΝΣ θα ςυμμετϊςχει ςτην 
εποπτεύα του ιςπανικοϑ προγρϊμματοσ, αν και δεν θα χορηγεύ πϐρουσ. Ο ρϐλοσ 
του θα εύναι ςυμβουλευτικϐσ αναφορικϊ με τουσ ϐρουσ για τη ςτόριξη του 
ιςπανικοϑ τραπεζικοϑ τομϋα. Η εποπτεύα, βϋβαια, δεν όταν ϊγνωςτη κατϊςταςη 
για την Ιςπανύα καθώσ τα δημοςιονομικϊ τησ χώρασ βρύςκονταν όδη υπϐ την 
επιτόρηςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ 
υπερβολικοϑ ελλεύμματοσ. 
 
ϑμφωνα με τισ πρώτεσ εκτιμόςεισ, το πρϐγραμμα διϊςωςησ των ιςπανικών 
τραπεζών θα επιβαρϑνει κατϊ 10 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ τη ςχϋςη χρϋουσ/ΑΕΠ, 
ανεβϊζοντϊσ το ςτο 90%, ςε μύα περύοδο που η χώρα εύναι αντιμϋτωπη με την 
οικονομικό ϑφεςη και η ανεργύα βρύςκεται ςτο 24%. Σο ευρωπαώκϐ ςχϋδιο 
πϊντωσ  μοιϊζει αρκετϊ γενναιϐδωρο και επαρκϋσ, για τα δεδομϋνα τησ Ιςπανύασ 
και καλϑπτει την οικονομύα τησ χώρασ ακϐμη και ϋναντι του χειρϐτερου πιθανοϑ 
ςεναρύου.  
 
Παρϐλεσ ϐμωσ τισ προςπϊθειεσ, ςτα μϋςα του Ιουνύου, ο ούκοσ αξιολϐγηςησ 
Moody’s υποβϊθμιςε την Ιςπανύα κατϊ τρεισ μονϊδεσ, απϐ A3 ςε Baa3, με 
ανοιχτϐ το ενδεχϐμενο περαιτϋρω υποβϊθμιςησ. Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι μύα 
βαθμύδα χαμηλϐτερα ςτην κλύμακα αξιολογόςεων του ούκου βρύςκονται τα μη 
επενδυτικϊ ομϐλογα (junk). Για την απϐφαςό του ο ούκοσ επικαλϋςτηκε: 
 
Πρώτον, την πρϐθεςη τησ κυβϋρνηςησ τησ Ιςπανύασ να δανειςτεύ ωσ του ποςοϑ  
των 100 δισ ευρώ απϐ τον EFSF ό το ESM για την ανακεφαλαιοπούηςη του 
τραπεζικοϑ ςυςτόματοσ. Αυτϐ το ποςϐ θεωρόθηκε ϐτι θα αυξόςει περαιτϋρω το 
δημϐςιο χρϋοσ, το οπούο οϑτωσ ό ϊλλωσ όταν και παραμϋνει υψηλϐ. 
 
Δεύτερον, η Ιςπανύα εύχε πολϑ περιοριςμϋνη πρϐςβαςη ςτισ αγορϋσ κϊτι που 
καταδεικνυϐταν απϐ το δανειςμϐ για τισ τρϊπεζεσ μϋςω EFSF ό ESM, αλλϊ και 
απϐ την αυξανϐμενη εξϊρτηςό τησ απϐ τισ εγχώριεσ τρϊπεζεσ για την αγορϊ 
νϋων ομολϐγων.  
 
Τρίτον, κατϊ τη Moody's, η ςυνεχιζϐμενη ϑφεςη εντϐσ των τειχών καθιςτϊ  την 
εν λϐγω οικονομύα ευπαθό ςε μύα ξαφνικό διακοπό τησ χρηματοδϐτηςησ, 
ςενϊριο που θα όταν λιγϐτερο επικύνδυνο αν η χώρα εύχε θετικοϑσ ρυθμοϑσ 
ανϊπτυξησ.  
 
Ο λογιςτικϐσ ϋλεγχοσ, ο οπούοσ πραγματοποιόθηκε προκειμϋνου να 
επιςημοποιηθεύ το ποςϐ το οπούο χρειϊζεται τελικϊ το ιςπανικϐ τραπεζικϐ 
ςϑςτημα, ολοκληρώθηκε το τρύτο δεκαόμερο του Ιουνύου και κατϋληξε ςε ϋνα 
νοϑμερο το οπούο θα μποροϑςε να εύναι  μεταξϑ 20 και 50 δισ ευρώ, ςε 
ςυνϊρτηςη βϋβαια και με τισ διεθνεύσ εξελύξεισ. Η ευνοώκό αυτό εξϋλιξη −το ποςϐ 
θεωρόθηκε μικρϐ− δεν εμπϐδιςε τον ούκο Moody's  να υποβαθμύςει απϐ μύα ϋωσ 
και τϋςςερισ βαθμύδεσ την πιςτοληπτικό ικανϐτητα 28 ιςπανικών τραπεζών, 
λύγεσ ώρεσ μετϊ το επύςημο αύτημα τησ Μαδρύτησ για οικονομικό ενύςχυςη απϐ 
την ευρωζώνη. 
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3. Ελληνικέσ εκλογέσ 
 
Ο Ιοϑνιοσ του 2012 ςε ελληνικϐ επύπεδο ςημαδεϑτηκε απϐ τισ εκλογϋσ τησ 17ησ 
Ιουνύου. Οι εκλογϋσ αυτϋσ ϋγιναν μϋςα ςε κλύμα εθνικόσ αγωνύασ για την 
οικονομικό κατϊςταςη ςτη χώρα και κατϐπιν αδυναμύασ ςχηματιςμοϑ 
κυβϋρνηςησ  ςτισ εκλογϋσ που εύχαν διεξαχθεύ ςτισ 6 ΜαϏου.  Οι νικητϋσ και οι 
χαμϋνοι αυτών των εκλογών δεν εύναι εϑκολο να επιςημανθοϑν και μϐνο μετϊ το 
πϋρασ ενϐσ εϑλογου χρονικοϑ διαςτόματοσ ύςωσ μπορϋςουμε να αποφανθοϑμε 
με περιςςϐτερη αςφϊλεια.  
 
Η ΝΔ  κατϋλαβε την πρώτη θϋςη με 29,66%, αλλϊ και ο ΤΡΙΖΑ, ο οπούοσ 
βρϋθηκε απϐ το 4,6% του 2009, ςτο 16,78 τον Μϊιο και ςτο 26,88% τον Ιοϑνιο, 
δεν μπορεύ να αιςθϊνεται χαμϋνοσ. Σο ΠΑΟΚ και το ΚΚΕ απώλεςαν αρκετό απϐ 
τη δϑναμη τουσ. Σα τρύα νϋα κϐμματα που ειςόλθαν ςτη βουλό (Ανεξϊρτητοι 
Έλληνεσ, Χρυςό Αυγό και ΔΗΜ.ΑΡ) παρϋμειναν και ςτισ νϋεσ εκλογϋσ.  
 
Ελλεύψει αυτοδυναμύασ ςχηματύςτηκε κυβϋρνηςη ςυνεργαςύασ με την 
ςυμμετοχό των ΝΔ, ΠΑΟΚ και ΔΗΜ.ΑΡ. το ςχόμα αυτϐ Πρωθυπουργϐσ 
ορύςτηκε ο Αντώνησ αμαρϊσ και υπουργϐσ Οικονομικών ο καθηγητόσ Γιϊννησ 
τουρνϊρασ, κατϐπιν αδυναμύασ του επύςησ καθηγητό Βαςύλη Ρϊπανου να  
αναλϊβει. 
 
Σον ςχηματιςμϐ κυβϋρνηςησ ςυνεργαςύασ με ςαφό ςτόριξη ςτουσ ϐρουσ του  
Μνημονύου χαιρϋτιςαν με ικανοπούηςό και ανακοϑφιςη ςτην Ευρώπη. Μια πιο 
ψϑχραιμη ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων πϊντωσ, δεύχνει ϐτι οι ϋλληνεσ ψόφιςαν 
με τϋτοιο τρϐπο ο οπούοσ, ενώ καταδύκαζε το Μνημϐνιο, εξαςφϊλιζε παρϊλληλα 
χρϐνο μϋχρισ ϐτου η Ευρώπη προχωρόςει ςε πιο δομικϋσ αλλαγϋσ. Σο ύδιο βϋβαια 
εύχαν κϊνει προηγουμϋνωσ και οι ιρλανδού οι οπούοι εύχαν ψηφύςει θετικϊ ςε ϋνα 
δημοςιονομικϐ ςϑμφωνο το οπούο μοιϊζει πρακτικϊ ανεφϊρμοςτο.  
 
Σην ύδια ώρα οι κυβερνόςεισ τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ εφαρμϐζουν πολιτικϋσ 
λιτϐτητασ με την προςδοκύα ϐτι η Ευρώπη θα αναγκαςτεύ να υποχωρόςει, αργϊ 
ό γρόγορα. Σο πϐτε και υπϐ ποιεσ ςυνθόκεσ θα γύνει αυτϐ εύναι πολϑ δϑςκολο να 
απαντηθεύ διϐτι τα ςυμφϋροντα που διακυβεϑονται εύναι ςε αυτό τη φϊςη 
αντύρροπα. Η κρύςη τησ περιφϋρειασ ςτϋλνει αςϑλληπτουσ ϐγκουσ κεφαλαύων 
ςτη Γερμανύα, αν και με μηδενικϊ επιτϐκια, καθιςτώντασ προσ τον παρϐν 
αςϑμφορη για την γερμανικό οικονομύα τη λϑςη του γϐρδιου δεςμοϑ, ειδικϊ αν 
αυτϐσ προϒποθϋτει ςημαντικϋσ δεςμεϑςεισ απϐ την πλευρϊ τησ.   
 

4. Η επιςτολή των ένδεκα 
 
Όπωσ γύνεται κατ’ εξακολοϑθηςη απϐ τϐτε που ξϋςπαςε η κρύςη, οι 
οικονομολϐγοι παραθϋτουν ϐλο και περιςςϐτερο τισ αναλϑςεισ τουσ και τισ 
προτϊςεισ του για την κρύςη. την εφημερύδα Καθημερινό δημοςιεϑτηκε ϋνα 
ϊρθρο απϐ 11 διακεκριμϋνουσ οικονομολϐγουσ (Μάριοσ Αγγελέτοσ 
(Massachusetts Institute of Technology), Δημήτρησ Βαγιανόσ (London School of 
Economics), Νίκοσ Βέττασ (Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών), Γιάννησ Ιωαννίδησ 
(Tufts University), Γιώργοσ Κωνςταντινίδησ (University of Chicago), Κώςτασ 
Μεγήρ (Yale University), Χάρησ Ντέλλασ (Universitat Bern), Νίκοσ Οικονομίδησ 
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(New York University), Μανόλησ Πετράκησ (Πανεπιςτήμιο Κρήτησ), Θανάςησ 
Στέγγοσ (University of Guelph), Μιχάλησ Χαλιάςοσ (Goethe University Frankfurt) 
ςτο οπούο παρουςύαςαν αναλυτικϊ την οπτικό τουσ για την κρύςη και τισ 
αναμενϐμενεσ εξελύξεισ και επιλογϋσ. Σο κεύμενο των Ένδεκα αποτελεύται απϐ 
τρύα μϋρη: Μια ςειρϊ (τριών βαςικών) διαπιςτώςεων για την κατϊςταςη ςτην 
οπούα βριςκϐμαςτε, μια ανϊλυςη των λϐγων που βρεθόκαμε εδώ που εύμαςτε 
και, τρύτον, τρεισ βαςικϋσ ςυςτϊςεισ για το τι πρϋπει να γύνει. τη ςυνϋχεια 
παραθϋτουμε την ανϊλυςη των Ένδεκα και τα ςημεύα ςτα οπούα ςυμφωνοϑμε 
και διαφωνοϑμε με αυτό. 
 
Οι διαπιςτώςεισ των Ένδεκα 
 
Πρώτη διαπύςτωςη εύναι ϐτι η κατϊςταςη εύναι κρύςιμη και πωσ πληςιϊζουμε 
ϋνα ςταυροδρϐμι ϐπου, αν πϊρουμε την λϊθοσ κατεϑθυνςη, θα το μετανιώςουμε 
πικρϊ ωσ ϋθνοσ και ωσ πολύτεσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, κρύνεται η παραμονό μασ 
ςτην Ευρωζώνη αλλϊ και γενικϐτερα το μϋλλον τησ Ευρώπησ. Μια 
ςτραβοτιμονιϊ τησ Ελλϊδασ πιθανϐν να ϋχει, λϐγω τησ κριςιμϐτητασ τησ 
περιϐδου, ϐχι μϐνο τερϊςτιο κϐςτοσ για την χώρα μασ αλλϊ και για την Ευρώπη 
ςυνολικϊ. 
 
Δεύτερη διαπύςτωςη εύναι ϐτι η Ύφεςη όταν αναπϐφευκτη δεδομϋνησ τησ 
ϋνταςησ τησ κρύςησ που ξϋςπαςε ςτην Ελλϊδα ςτα τϋλη του 2009 (και του 
παγκϐςμιου Κραχ του 2008 που προηγόθηκε). Με ϊλλα λϐγια, εύτε εύχαμε 
Μνημϐνιο εύτε ϐχι, ο ελληνικϐσ λαϐσ όταν προδιαγεγραμμϋνο (απϐ το 2008) ϐτι 
θα υπϋφερε. 
 
Τρίτη διαπύςτωςη εύναι ϐτι η κρύςη εύναι τϐςο ελληνικό ϐςο και ευρωπαώκό. Η 
Ελλϊδα ϋχει ιδιαύτερεσ, δικϋσ τησ, παθογϋνειεσ που εξηγοϑν γιατύ λειτουργόςαμε 
ωσ «το καναρύνι ςτην γαλαρύα» αλλϊ, παρϊλληλα, η Ευρωζώνη εύχε κι εκεύνη τισ 
δικϋσ τησ παθογϋνειεσ και ςαθρϋσ δομϋσ, με τα γνωςτϊ αποτελϋςματα. 
 
Αυτϋσ οι τρεισ διαπιςτώςεισ παρϐτι εύναι απϐλυτα εϑςτοχεσ δεν αρκοϑν. 
ημαςύα ϋχει (ιδύωσ ώςτε να προβοϑμε ςτην εκπϐνηςη πολιτικών 
αντιμετώπιςησ του προβλόματοσ, τησ κρύςησ) να προχωρόςουμε ςτην ανϊλυςη 
των αιτύων που οδόγηςαν ςτην κατϊςταςη την οπούα «διαπιςτώνουμε». Αυτϐ 
επιχειρεύ η επϐμενη ενϐτητα. 
 
Η ανάλυςη των Ένδεκα 
 
Οι Ένδεκα διαχωρύζουν την ελληνικό απϐ την ευρωπαώκό διϊςταςη τησ κρύςησ. 
Όςον αφορϊ την ελληνικό τησ διϊςταςη, εύναι δϑςκολο να διαφωνόςει κανεύσ με 
τον τρϐπο που χαρακτηρύζουν τισ παθογϋνειεσ τησ ελληνικόσ κοινωνικόσ 
οικονομύασ: Ήμαςταν (και εύμαςτε) μια κοινωνύα βουτηγμϋνη ςτην 
αναξιοκρατύα, μια οικονομύα ϐπου τα αντικύνητρα τα οπούα αντιμετώπιζε ϐποιοσ 
όθελε να δημιουργόςει κϊτι τησ προκοπόσ (εύτε ςτον δημϐςιο εύτε ςτον ιδιωτικϐ 
τομϋα) ορθώνονταν γιγαντιαύα και απαιτοϑςαν θεμιτϊ και αθϋμιτα μϋςα για να 
τα ξεπερϊςει, ϋνα κρϊτοσ-εχθρϐσ του πολύτη. Σο μϐνο που θα προςθϋταμε ςτισ 
ελληνικϋσ παθογϋνειεσ εύναι μύα ςυγκεκριμϋνη την οπούα οι Ένδεκα δεν 
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αναφϋρουν (ύςωσ επειδό διαφωνοϑν με την ςημαςύα τησ) εύναι ο υπονομευτικϐσ 
ρϐλοσ τησ ανιςϐτητασ ειςοδημϊτων και ευκαιριών.  
 
Εκεύ που υπϊρχει πλόρησ διϊςταςη απϐψεων με τουσ Ένδεκα εύναι ςτα τησ 
ευρωπαώκόσ διϊςταςησ τησ κρύςησ. Η ανϊλυςη εύναι μια πλόρησ αποδοχό εκ 
μϋρουσ των ςυναδϋλφων μιασ ςυγκεκριμϋνησ θεωρύασ που χρεώνει την κρύςη 
ςτην αποτυχύα των ευρωπαώκών «εποπτικών μηχανιςμών» να πειθαρχόςουν 
κρϊτη και τρϊπεζεσ (π.χ. να θϋςουν χώρεσ με υπερβολικϐ χρϋοσ υπϐ αυςτηρό 
επιτόρηςη πριν ξεςπϊςει η κρύςη ό και να ςηματοδοτόςουν ςτισ, π.χ., 
γερμανικϋσ τρϊπεζεσ τον κύνδυνο δανειςμοϑ Ιςπανών, Ιρλανδών και Ελλόνων 
ιδιωτών). Πρϐκειται για μια ϊποψη που μπορεύ κϊλλιςτα να ονομαςτεύ η 
«πειθαρχικό ερμηνεύα τησ Ευρωπαώκόσ κρύςησ». 
 
Η Πειθαρχικό Ερμηνεύα ουςιαςτικϊ ιςχυρύζεται πωσ η Κρύςη θα εύχε αποφευχθεύ 
αν η Ευρωπαώκό Επιτροπό δεν εύχε κϊνει τα ςτραβϊ μϊτια, αρχικϊ ςτην 
Γερμανύα και ςτην Γαλλύα (που πρώτεσ παραβύαςαν τα ϐρια του Μϊαςτριχτ) 
και, αργϐτερα, ςτην Ελλϊδα, ςτην Ιταλύα κλπ. Αυτό η «πειθαρχικό ερμηνεύα» 
κρϑβεται πύςω απϐ την Γερμανικό εμμονό να περϊςει το Δημοςιονομικϐ 
ϑμφωνο, ϋνα ςϑμφωνο που προςπαθεύ να ιδρϑςει νϋουσ, αυςτηρϐτερουσ 
μηχανιςμοϑσ πειθϊρχηςησ. 
 
Η ςιωπηρό (αλλϊ πλόρησ) αποδοχό αυτόσ τησ «πειθαρχικόσ ερμηνεύασ» εύναι 
αξιοπρϐςεχτη για δϑο λϐγουσ. Πρώτον, επειδό πρϐκειται για ερμηνεύα την οπούα 
εγκαταλεύπουν ςχεδϐν ϐλοι (ϐχι μϐνο ο κ. Hollande αλλϊ ακϐμα και η Αυςτριακό 
κυβϋρνηςη), αφόνοντασ την κα Μϋρκελ να την υπεραςπύζεται ουςιαςτικϊ 
απομονωμϋνη απϐ ϐλο και περιςςϐτερουσ ςοβαροϑσ αναλυτϋσ. Σην ςτιγμό που 
ακϐμα και ςτην Γερμανύα το ευρωομϐλογο ϋχει καταγραφεύ ωσ μϋροσ τησ λϑςησ, 
οι Ένδεκα επαναλαμβϊνουν την μοναχικό εμμονό τησ κασ Μϋρκελ ϐτι «τα 
ευρωομϐλογα μπορεύ να οξϑνουν τα προβλόματα καθώσ θα μειώςουν τα 
κύνητρα για δημοςιονομικό πειθαρχύα ςτισ υπερχρεωμϋνεσ χώρεσ ϐπωσ η Γαλλύα 
και η Ιταλύα». 
 
Δεϑτερον, επειδό πϊςχει απϐ οφθαλμοφανεύσ αδυναμύεσ (εξ ου και η 
εγκατϊλειψό τησ). Σο παρϊδειγμα τησ Ιςπανύασ, μιασ χώρασ με πλεϐναςμα ϐταν 
ξϋςπαςε η κρύςη και χρϋοσ κατϊ πολϑ χαμηλϐτερο απϐ εκεύνο τησ Γερμανύασ 
εύναι χαρακτηριςτικϐ. Προφανώσ καμύα πρϐτερη πειθϊρχηςη, κανϋνασ 
«εποπτικϐσ μηχανιςμϐσ» (ϐςο αυςτηρϊ και ϊμεμπτα και να λειτουργοϑςε) δεν 
θα μποροϑςε να αποςοβόςει το ςημερινϐ γονϊτιςμα τησ Ιςπανύασ. Γιατύ; Επειδό 
δεν προϋκυψε λϐγω δημϐςιου χρϋουσ. Προϋκυψε λϐγω ιδιωτικοϑ δανειςμοϑ απϐ 
τισ γερμανικϋσ τρϊπεζεσ ιςπανών εργολϊβων, ωσ επύ το πλεύςτον. Με ποιο 
δικαύωμα θα επϋβαλε η Ευρώπη περιοριςμοϑσ ςτην Deutsche Bank ωσ προσ τον 
ποιον ιδιώτη ιςπανϐ δανεύζει και ποιον ϐχι;  
 
Περνϊμε τώρα ςτην ανϊλυςη του Μνημονύου και του αντύκτυποϑ του. Γρϊφουν 
οι Ένδεκα ϐτι ςτο πρώτο μιςϐ του 2010 η Ύφεςη όταν δεδομϋνη και πωσ η 
αποδοχό του Μνημονύου όταν ο καλϑτεροσ τρϐποσ να την μετριϊςουμε. Αν 
μϊλιςτα εύχε εφαρμοςτεύ διαφορετικϊ, με μεγαλϑτερη ϋμφαςη ςτισ 
μεταρρυθμύςεισ και λιγϐτερη ςτισ περικοπϋσ και τουσ νϋουσ φϐρουσ, το 
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Μνημϐνιο μπορεύ και να εύχε πετϑχει. Εγκαλοϑν μϊλιςτα την Ευρώπη που δεν 
προϋβλεψε το κοϑρεμα νωρύτερα. 
 
ε αυτϐ το ςημεύο θα ςυμφωνόςουμε ϐτι διαφωνοϑμε (με τουσ Ένδεκα) και θα 
το καταγρϊψουμε ωσ κομβικϐ ςημεύο τησ «ςυζότηςησ». Απϐ τισ αρχϋσ του 2010, 
πριν καν δημοςιευτεύ η Μνημονιακό υμφωνύα, όταν ςαφϋσ ϐτι η ελληνικό κρύςη 
δεν μποροϑςε να ξεπεραςτεύ μϋςω δανεύων (με επιτϐκια πϊνω απϐ το 3%) τα 
οπούα (α) αυξϊνουν το δημϐςιο χρϋοσ και (β) δύδονται υπϐ τον ϐρο τησ 
περικοπόσ τουσ εθνικοϑ ειςοδόματοσ (μϋςω μϋτρων λιτϐτητασ ϐπωσ αυτϊ που 
παραδοςιακϊ απαιτεύ και επιβϊλει το ΔΝΣ, το οπούο ϋφερε η κα Μϋρκελ ςτην 
Ευρώπη ακριβώσ για αυτϐ τον λϐγο). Για τουσ Ένδεκα μια διαφορετικό 
εφαρμογό του Μνημονύου μπορεύ να το οδηγοϑςε ςε επιτυχύα. Ωςτϐςο το 
Μνημϐνιο θα αποτϑγχανε ακϐμα και εϊν ςοφού ϊγγελοι εξ ουρανοϑ κατϋβαιναν 
ςτην Πλατεύα υντϊγματοσ με ςκοπϐ την εφαρμογό του. (Απϐδειξη δύνει το 
Δουβλύνο: Ένα κρϊτοσ-διαμϊντι που επϋβαλε ςτον εαυτϐ του αρκετϊ Μνημϐνια 
πριν του τα επιβϊλουν. Μια οικονομύα πιο μεταρρυθμιςμϋνη απϐ οποιαδόποτε 
ϊλλη ςτην κϐςμο. Κι ϐμωσ: μια κοινωνύα που δεν μπορεύ, και δεν θα τα 
καταφϋρει, να ξεκολλόςει απϐ το τϋλμα τησ κρύςησ και του δημϐςιου χρϋουσ.) 
 
Αν ϐντωσ οι ςτϐχοι του Μνημονύου όταν και εύναι ϊπιαςτοι, τα πειθαρχικϊ μϋτρα 
του Μνημονύου δεν εύναι τύποτα ϊλλο απϐ μια μορφό (ύςωσ αςυνεύδητου) 
δημοςιονομικοϑ ςαδιςμοϑ: μϋτρα τιμωρύασ χωρύσ την ελπύδα τησ ανϊταςησ ςτο 
τϋλοσ τησ τιμωρύασ. Αν η κυβϋρνηςη Παπανδρϋου εύχε διανοηθεύ να προτιμόςει 
την ςτϊςη πληρωμών απϐ την υπογραφό του Μνημονύου (ςτισ αρχϋσ του 2010) 
ναι μεν (ϐπωσ ςωςτϊ λϋνε οι Ένδεκα) θα εύχαμε μια πολϑ πιο βαθειϊ ϑφεςη 
βραχυπρϐθεςμα (απϐ εκεύνη που εύχαμε), αλλϊ: (α) θα ϋςπαγε τον φαϑλο κϑκλο 
δημϐςιου χρϋουσ και ϑφεςησ (με αποτϋλεςμα να βριςκϐμαςτε τώρα ςε φϊςη 
ανϊκαμψησ) και (β) θα βοηθοϑςε την υπϐλοιπη Ευρώπη να γλυτώςει τον 
δημοςιονομικϐ ςαδιςμϐ που πρωτοςχεδιϊςτηκε για την Ελλϊδα και μετϊ 
«φορϋθηκε» ςτο Δουβλύνο, ςτην Λιςαβϐνα, ςτην Μαδρύτη κλπ (με θετικϊ 
αποτελϋςματα και για την Ελλϊδα, καθώσ ςόμερα η γενικευμϋνη ϑφεςη μασ 
δύνει ακϐμα λιγϐτερεσ ελπύδεσ). 
 
Περιληπτικϊ, η ανϊλυςη των Ένδεκα μασ βρύςκει αντύθετουσ επειδό, καθώσ 
ενςτερνύζονται την «πειθαρχικό ερμηνεύα», καταλόγουν ςε ςυμπερϊςματα για 
την προοπτικό που προςφϋρει η ςυνεχιζϐμενη εφαρμογό των ϐρων του 
Μνημονύου τα οπούα δεν ςυνϊδουν με τισ δυνατϐτητεσ τησ ελληνικόσ και τησ 
ευρωπαώκόσ οικονομύασ. Άλλη μια περύπτωςη οικονομολϐγων που διαφωνοϑν 
ςτην ανϊλυςη τησ οικονομικόσ πραγματικϐτητασ, αφόνοντασ τουσ πολύτεσ 
ςχεδϐν αβοόθητουσ να πρϋπει να κϊνουν μια δϑςκολη επιλογό ςε μια κρύςιμη 
ςτιγμό.  
 
Οι ςυςτάςεισ των Ένδεκα 
 
Οι ϋνδεκα ςυνϊδελφοι πολϑ ςωςτϊ κρύνουν ϐτι μια ϋξοδοσ απϐ το ευρώ θα όταν 
ϐ,τι χειρϐτερο μπορεύ να μασ ςυμβεύ αυτό την ςτιγμό. Σην θεωροϑν μϊλιςτα 
πιθανό, μια «εκπαραθϑρωςη» τησ Ελλϊδασ, και προειδοποιοϑν ϐτι θα εξαρτηθεύ 
απϐ το πωσ θα πορευτεύ η επϐμενη ελληνικό κυβϋρνηςη. ύγουρα το ζότημα 
αυτϐ εύναι πλϋον δεδομϋνο, εκεύ ϐμωσ που οι δρϐμοι μασ χωρύζουν (λϐγω των 
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αναλυτικών διαφωνιών που περιγρϊψαμε πιο πϊνω) εύναι ςε δϑο ςημεύα. Σο ϋνα 
αφορϊ το κατϊ πϐςον η Ευρώπη εύναι ϋτοιμη για μια αποπομπό τησ Ελλϊδασ. Οι 
Ένδεκα αφόνουν να εννοηθεύ εύναι ϐτι η Ευρωζώνη μπορεύ να επιβιώςει μια 
ϋπειτα απϐ μια ελληνικό ϋξοδο. Σο δεϑτερο εύναι ϐτι, τουλϊχιςτον ϋμμεςα, 
ςϑςτηναν ςτουσ εκλογεύσ να ψηφύςουν ϋνα απϐ τα λεγϐμενα Μνημονιακϊ 
κϐμματα θεωρώντασ ϐτι η βϋλτιςτη ςτρατηγικό τησ χώρασ εύναι η τόρηςη των 
υποχρεώςεών τησ προσ την τρϐικα με ςτϐχο μια επαναδιαπραγμϊτευςη εντϐσ 
των ςφικτών ορύων του Μνημονύου 2. 
 
Η Ευρώπη δεν εύναι ϋτοιμη, οϑτε μπορεύ να ετοιμαςτεύ, για μια ελληνικό ϋξοδο. Η 
οποιαδόποτε ϋξοδοσ θα αρχύςει την κατϊρρευςη του Ευρώ, με την μύα μετϊ την 
ϊλλη χώρα να πϋφτουν ςτον γκρεμϐ των εθνικών νομιςμϊτων ϋωσ ϐτου η ύδια η 
Γερμανύα αποφαςύςει ϐτι όρθε η ώρα να φορϋςει το αλεξύπτωτϐ τησ και να 
εγκαταλεύψει το φλεγϐμενο ευρω - ςκϊφοσ. Αυτϐ ϐμωσ δεν ςημαύνει ϐτι η 
Ευρώπη εύναι αρκετϊ ςοφό ώςτε να αποτρϋψει μια τϋτοια αλυςιδωτό 
αντύδραςη. Αρκεύ να παρατηρόςουμε τι ϋχει ςυμβεύ τα τελευταύα δϑο χρϐνια για 
να ςυμπερϊνουμε ϐτι η Ευρώπη εύναι καθ’ ϐλα ικανό να αυτοκτονόςει, 
αφόνοντασ την Ελλϊδα να φϑγει ό ακϐμα και αποπϋμποντϊσ την. Με ϊλλα λϐγια, 
επύ τησ ουςύασ, οι Ένδεκα ϋχουν δύκιο: η παραμονό μασ ςτο ευρώ δεν εύναι 
δεδομϋνη (ϐςο κι αν η αποπομπό μασ θα εύναι καταςτροφικό για εκεύνουσ που 
μασ αποπϋμψουν). 
 
Πωσ θα μεύνουμε ςτο ευρώ ζωντανού ωσ κοινωνύα, οικογϋνειεσ, επιχειρόςεισ; Η 
απϊντηςη των Ένδεκα εύναι απλό: Πειθαρχοϑμε, εκλϋγουμε μια κυβϋρνηςη 
ςυνεργαςύασ και παρακαλοϑμε για ευνοώκϐτερουσ ϐρουσ. Θα ςυμφωνοϑςαμε 
μαζύ τουσ υπϐ ϋναν ϐρο: οι ϐροι που μποροϑμε να εκμαιεϑςουμε απϐ την τρϐικα 
πειθαρχώντασ να όταν τϋτοιοι που τα δημοςιονομικϊ του κρϊτουσ να μασ 
επιτρϋψουν να μεύνουμε ςτο ευρώ ϋςτω και για ϋνα ό δϑο χρϐνια. Δυςτυχώσ 
ϐμωσ δεν εύναι, για τουσ ύδιουσ λϐγουσ που το πρώτο Μνημϐνιο εύχε ακριβώσ 
μηδενικϋσ πιθανϐτητεσ επιτυχύασ ακϐμα και αν η εφαρμογό του όταν ιδανικό. 
Μϊλιςτα ςόμερα, με το «μυαλϐ» τησ τρϐικα να μην βρύςκεται ςτην Ελλϊδα αλλϊ 
ςτην Ιςπανύα και ςτην Ιταλύα, και καθώσ δεν θα κϊνουν καμύα υποχώρηςη προσ 
εμϊσ που να τουσ περιπλϋκει τουσ ςχεδιαςμοϑσ για τισ δϑο αυτϋσ μεγϊλεσ χώρεσ, 
η πειθϊρχηςη μασ θα αποφϋρει μϐνο διακοςμητικϋσ αλλαγϋσ οι οπούεσ με 
πιθανϐτητα 100% θα αποτϑχουν να αποτρϋψουν τερϊςτιεσ υςτερόςεισ εςϐδων 
και μια τϋτοια αςφυξύα ςτην κοινωνύα (και ςτο τραπεζικϐ ςϑςτημα) που η 
ϋξοδοσ απϐ το ευρώ θα αποτελϋςει, εντϐσ μηνών, λαώκό εντολό. 
 
Περιθώριο ςυμφωνίασ; 
 
ε αυτϋσ τισ κρύςιμεσ ςτιγμϋσ εύναι απαραύτητο να εςτιϊζουμε ςε αυτϊ που μασ 
ενώνουν, χωρύσ βϋβαια να παραβλϋπουμε τισ ουςιαςτικϋσ διαφωνύεσ μασ. Σο 
τελευταύο πρϊγμα που πρϋπει να προςθϋςουμε ςτην κρύςη εύναι η διχϐνοια. 
Κλεύνοντασ λοιπϐν, θα αναφερθοϑμε ςτισ τρεισ βαςικϋσ ςυςτϊςεισ των Ένδεκα 
με τισ οπούεσ θα ςυμφωνόςουμε εν γϋνει (ςτο πλαύςιο τησ προςπϊθειασ 
εξεϑρεςησ κοινοϑ τϐπου): 
 
(1) Να ανακηρϑξουμε την παραμονό ςτην Ευρωζώνη εθνικϐ ςτϐχο (ϐςο 
προβληματικό και να θεωροϑμε την δϐμηςό τησ). 
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(2) Επαναδιαπραγμϊτευςη με την Ευρώπη (ςυμπεριλαμβανομϋνου ενϐσ νϋου 
μεγϊλου κουρϋματοσ, αυτό τη φορϊ του χρϋουσ προσ την τρϐικα). 
(3) Μεταρρυθμύςεισ παντοϑ με ςτϐχο την αποτελεςματικϐτητα του Δημοςύου, 
την πϊταξη τησ διαφθορϊσ και την κατϊργηςη των αντικινότρων που 
αντιμετωπύζουν ϐςοι θϋλουν να δημιουργόςουν. 
 
Αν αποτϑχουμε ςτα πρώτα δϑο, θα εύναι πολϑ δϑςκολη (αν ϐχι αδϑνατη) η 
επιτυχύα του τρύτου ςτϐχου (καθώσ η κατϊρρευςη δεν βοηθϊ ςτην 
αντιμετώπιςη τησ διαφθορϊσ, τησ αναποτελεςματικϐτητασ, του 
εκςυγχρονιςμοϑ του δημϐςιου τομϋα). Σώρα, για να πετϑχουμε ςτον πρώτο 
ςτϐχο, εύναι απαραύτητοσ ο δεϑτεροσ: μια επαναδιαπραγμϊτευςη που βϊζει την 
Ελλϊδα ςε βιώςιμο μονοπϊτι (κι ασ εύναι δϑςκολο και ανηφορικϐ). Σι απαιτεύ 
αυτό η επαναδιαπραγμϊτευςη; Για τουσ Ένδεκα απαιτεύ να πειθαρχόςουμε 
ςτουσ ϐρουσ τησ τρϐικα. Σι ςημαύνει αυτϐ ςτην πρϊξη; 
 
Σισ τελευταύεσ δυο βδομϊδεσ δανειςτόκαμε απϐ την τρϐικα (το EFSF) €4.2 δις. 
ευρώ, προςθϋτοντασ τα ςτο Δημϐςιο Χρϋοσ, για να τα δώςουμε, μϋχρι 
τελευταύασ δεκϊρασ, ςτην ΕΚΣ (αποπληρώνοντασ κϊποια ομϐλογϊ μασ που εύχε 
αγορϊςει η ΕΚΣ – μια αποπληρωμό που ϊφηςε κϋρδοσ ςτην ΕΚΣ περύπου €500 
εκατομμϑρια). Οϑτε ϋνα ευρώ δεν πόγε ςε φϊρμακα, ςυντϊξεισ, οϑτε καν ςε 
μεταρρυθμύςεισ. Σουσ επϐμενουσ μόνεσ, το ελληνικϐ δημϐςιο θα κληθεύ να 
επαναλϊβει αυτϐ τον δανειςμϐ. Και για να μασ δοθοϑν τα χρόματα αυτϊ (πριν τα 
ςτεύλουμε ςτην ΕΚΣ) πρϋπει λϋει να περικϐψουμε κι ϊλλα δις. ευρώ απϐ τισ 
χαμηλϋσ ςυντϊξεισ, απϐ τουσ μιςθοϑσ κ.λπ., ςπρώχνοντασ την οικονομύα πιο 
βαθειϊ ςτην ϑφεςη και ϋνα βόμα πιο κοντϊ ςτην ϋξοδο απϐ το ευρώ. Μπορεύ 
αυτϐσ ο δημοςιονομικϐσ ςαδιςμϐσ να ςταματόςει μϋςω επαναδιαπραγμϊτευςησ 
με μια τρϐικα που μπορεύ να παύρνει την πειθϊρχηςη μασ ωσ δεδομϋνη; ε καμύα 
των περιπτώςεων. (ε αυτϐ ςυμφωνοϑν και οι Ένδεκα: «η χαλϊρωςη θα εύναι 
περιοριςμϋνη», ομολογοϑν, ςε περύπτωςη επαναδιαπραγμϊτευςησ με την 
Μνημονιακό κυβϋρνηςη που ςυνιςτοϑν ςτουσ πολύτεσ να εκλϋξουν). 
 

5. Η ύνοδοσ Κορυφήσ 
 
Σο πιο ενδιαφϋρον θϋμα του μόνα όταν η ϑνοδοσ Κορυφόσ, η οπούα 
χαρακτηρύςτηκε απϐ ϋνα γεγονϐσ που εδώ και δυο χρϐνια φωνϊζουμε ωσ την 
μϐνη ςτϊςη απϋναντι ςτην κρύςη. ε αντύθεςη με το ςϑνηθεσ ςκηνικϐ, που όθελε 
τισ προτϊςεισ τησ κα. Μϋρκελ να περνοϑν χωρύσ ιδιαύτερεσ αντιρρόςεισ, η 
τελευταύα ςϑνοδοσ αποδεύχθηκε εφιϊλτησ για την Γερμανύα. 
 
Πρϐκειται για την πρώτη φορϊ απϐ τϐτε που ξϋςπαςε η Κρύςη που η ΕΕ 
λαμβϊνει μια απϐφαςη που να ςυνϊδει με τη λογικό. Αυτϐ ςυνϋβη ϐταν ο κ. 
Μϐντι μαζύ με τον κ. Ραχϐι αρνόθηκαν να υπογρϊψουν ϋνα πακϋτο για την 
ανϊπτυξη ϑψουσ 120 δισ ευρώ ϋωσ ϐτου η Γερμανύα εγκρύνει βραχυπρϐθεςμα 
μϋτρα για να μειωθεύ το κϐςτοσ δανειςμοϑ τουσ. 
 
Εύναι γεγονϐσ ϐτι τισ τελευταύεσ εβδομϊδεσ οι μεγϊλεσ επιχειρόςεισ τησ Βϐρειασ 
Ιταλύασ ρευςτοποιοϑν ϐςο-ϐςο και μαζικϊ περιουςιακϊ τουσ ςτοιχεύα και 
μεταφϋρουν τα κεφϊλαια ςτην Ελβετύα, ςτην Γερμανύα, ςτο Λονδύνο και ςτην 
Νϋα Τϐρκη. Τπϐ αυτϋσ τισ ςυνθόκεσ, η Ιταλύα βρύςκεται ςτα πρϐθυρα τησ 
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πλόρουσ κατϊρρευςησ και ο κ. Μϐντι εύχε, το πολϑ, δϑο εβδομϊδεσ για να κϊνει 
κϊτι πριν τον ανατρϋψουν τα κϐμματα που τον «ςτηρύζουν». Ο πρωθυπουργϐσ 
τησ Ιταλύασ ϋκανε αυτϐ που, αν εύχε πρϊξει ο κ. Παπανδρϋου πριν δυο χρϐνια, 
ολϐκληρη η Ευρώπη θα όταν ςε πολϑ καλϑτερη κατϊςταςη ςόμερα. υνοπτικϊ, 
τρύα όταν τα θετικϊ που προϋκυψαν απϐ αυτϐ το ςκληρϐ διπλωματικϐ πϐκερ 
τησ υνϐδου. 
 
Πρώτον, αποκϐπηκε ο ομφϊλιοσ λώροσ που ςυνδϋει την επανακεφαλαιοπούηςη 
των πτωχευμϋνων τραπεζών με το δημϐςιο χρϋοσ των υπϐ κατϊρρευςη κρατών. 
Αυτϐ που αποφαςύςτηκε όταν η ανακεφαλαιοπούηςη των τραπεζών να γύνεται 
ϊμεςα απϐ το EFSF, χωρύσ την μεςολϊβηςη του δημοςύου και χωρύσ να 
επιβαρϑνεται  το δημϐςιο χρϋοσ. Παρϊλληλα, ϋγιναν ςκϋψεισ για να περϊςει ο 
ϋλεγχοσ και η επιτόρηςη τουσ ςτην ΕΚΣ. Δεύτερον, αποφαςύςτηκε ϐτι τα κρϊτη 
θα μποροϑν πια να δανεύζονται απϐ το EFSF μϋςα απϐ απ’ ευθεύασ αγορϊ των 
ομολϐγων τουσ απϐ το EFSF ςτισ πρωτογενεύσ αγορϋσ και ϐχι μϋςα απϐ τη 
διαδικαςύα του Μνημονύου. Τρίτον, τον Ιοϑνιο, και με αφορμό τισ περιπτώςεισ 
τησ Ιταλύασ και τησ Ιςπανύασ, εύχαμε την  πρώτη ουςιαςτικό νύκη των 
πτωχευμϋνων επύ των δανειςτών τουσ. Νύκη που προόλθε κατϐπιν 
ςυντονιςμϋνησ προςπϊθειασ, αν και ςτην παρϊταςη μιασ μϊχησ, τησ οπούασ 
πολλϋσ  ακϐμα εκκρεμοϑν. 
 
Η ςημαςύα των αποφϊςεων για την Ελλϊδα εύναι ϐτι διώχνουν για μερικοϑσ 
μόνεσ την προοπτικό τησ κατϊρρευςησ του ευρώ, δύνουν ςτην ελληνικό 
κυβϋρνηςη ϋνα ςημαντικϐ πϊτημα να απαιτόςει, για πρώτη φορϊ, κϊτι που 
μπορεύ να επιβραδϑνει την ελεϑθερη πτώςη τησ οικονομύασ μασ. Εύναι μια 
ςημαντικό ευκαιρύα για την ελληνικό κυβϋρνηςη να δηλώςει πωσ ϐ,τι ιςχϑει για 
την Ιςπανύα (που ςύγουρα θα ιςχϑςει και για την Ιρλανδύα) θα πρϋπει να ιςχϑςει 
ϊμεςα και για την Ελλϊδα. Με ϊλλα λϐγια, τα 30 δις. ευρώ που δανεύςτηκε το 
δημϐςιο εκ μϋρουσ των ελληνικών τραπεζών να μην καταγραφοϑν ςτο ελληνικϐ 
δημϐςιο χρϋοσ (αλλϊ να χρηςιμοποιηθοϑν για αναπτυξιακϊ μϋτρα μϋςω τησ 
Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδϑςεων) και η επιτόρηςη των ελληνικών τραπεζών 
να περϊςει ϊμεςα ςτην ΕΚΣ.  
 

6. Επίλογοσ 
 
Όπωσ αναφϋραμε και πιο πϊνω, τα δϑο μϋτρα που αποφαςύςτηκαν ςε αυτό την 
ϑνοδο, αντύθετα με ϐ,τι ϋχει αποφαςιςτεύ ϋωσ τώρα, ςυνϊδουν με τη λογικό και 
εύναι ϋνα βόμα προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη. Όμωσ ςε καμύα περύπτωςη δεν 
αρκοϑν. Ο βαςικϐσ λϐγοσ εύναι ϐτι και τα δϑο βαςύζονται ςτα κεφϊλαια ενϐσ 
καθϐλα τοξικοϑ Σαμεύου – του EFSF. Αυτϐ που πϋτυχε η Ευρώπη όταν να 
δημιουργηθεύ ϋνα ορθολογικϐτερο ςϑςτημα αναλόψεων απϐ το EFSF. Όμωσ, ο 
τρϐποσ που ςυλλϋγει το EFSF τα κεφϊλαιϊ του παραμϋνει ϊκρωσ τοξικϐσ. Γι’ 
αυτϐ και τα μϋτρα αυτϊ απλϊ δανεύζουν χρϐνο ςτην Ευρωζώνη, χωρύσ να 
αναςτϋλλουν την κατϊρρευςη του ευρώ. 
 


