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1. Ειςαγωγή 
 
Ο Οκτώβριοσ του 2012 αφύχθη με τουσ ηγϋτεσ τησ Ευρωζώνησ να καταργούν εκ 
νϋου ςτην πρϊξη τα οφϋλη που υποςχϋθηκε μια προηγούμενό τουσ απόφαςη ςε 
επύπεδο υνόδου Κορυφόσ. 
 
Σα όςα παρουςύαζαν και πύςτευαν ότι πϋτυχαν οι ηγϋτεσ του καταρρϋοντοσ 
Νότου, με προεξϋχοντεσ τουσ κκ. Μόντι, Ραχόι και Ολϊντ, όρθε να αμφιςβητόςει 
η γερμανικό κυβϋρνηςη, τουσ επόμενουσ κιόλασ μόνεσ, με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο. 
 
Η βϊςη πϊνω ςτην οπούα η Καγκελαρύα αμφιςβότηςε τισ προτϊςεισ όταν 
τεχνικού χαρακτόρα  και αφορούςε το κατϊ πόςο εύναι εφικτό να ελϋγχονται 
κεντρικϊ, ςτην παρούςα φϊςη, ςχεδόν 6.000 τρϊπεζεσ. 
 
Πύςω από αυτόν τη δικαιολογύα, βϋβαια, εύναι ςαφϋσ ότι διεξϊγεται μια μϊχη 
εξουςύασ και εντυπώςεων. Η Γερμανύα επιδιώκει να πϊρει ρεβϊνσ ςε επύπεδο 
οικονομικόσ διπλωματύασ από την ανταρςύα που τησ «ϋςτηςαν» οι δυνϊμεισ του 
Νότου. Πϋραν αυτού βϋβαια, πρϋπει να θεωρεύ κανεύσ δεδομϋνο πωσ η γερμανικό 
ηγεςύα προςπαθεύ να διατηρόςει ςτο απυρόβλητο τισ γερμανικϋσ τρϊπεζεσ, οι 
οπούεσ δεν δϋχονται επ’ ουδενύ τον ϋλεγχο από οποιονδόποτε ϊλλο μη γερμανικό 
κρατικό θεςμό, ύςωσ επειδό ανηςυχούν ότι μπορεύ να αποκαλυφθεύ η 
κεφαλαιακό τουσ ανεπϊρκεια. 
 
Γι’ αυτούσ τουσ λόγουσ, ανϊμεςα ςε ϊλλουσ λιγότερο ευκρινεύσ, η γερμανικό 
κυβϋρνηςη προςπαθεύ από τα μϋςα επτεμβρύου να αναχαιτύςει την 
οποιαδόποτε κύνηςη προσ την κατεύθυνςη του ουςιαςτικού κεντρικού ελϋγχου 
των τραπεζών τησ Ευρωζώνησ. 
 
Αποτϋλεςμα αυτόσ τησ παρελκυςτικόσ πολιτικόσ εύναι τα 100 δις. ευρώ τα 
οπούα χρειϊζονται οι ιςπανικϋσ τρϊπεζεσ για να αποφύγουν την κατϊρρευςη να 
προςμετρηθούν, όπωσ διαφαύνεται, ςτο δημόςιο χρϋοσ, καταδικϊζοντασ τη 
χώρα τησ Ιβηρικόσ ςε μια μούρα ανϊλογη με εκεύνη τησ Ελλϊδασ. 
 
Πρόκειται για ϋνα παύγνιο υψηλότατου ρύςκου για ολόκληρη την Ευρώπη, το 
οπούο αυτό τη ςτιγμό επικεντρώνεται ςτη διελκυςτύνδα μεταξύ Βερολύνου και 
Μαδρύτησ: το Βερολύνο ςυνεχύζει την επιθετικό πολιτικό αρνούμενο την 
τραπεζικό ϋνωςη (χωρύσ την οπούα η Ιςπανύα θα βουλιϊξει), ενώ η Μαδρύτη 
αντιτϊςςεται, από την ϊλλη μεριϊ, αρνούμενη να ενεργοποιόςει τη νϋα 
ςτρατηγικό τησ ΕΚΣ ςτη δευτερογενό αγορϊ ομολόγων, χωρύσ την οπούα το 
ευρώ θα διαλυθεύ. 
 
Σην ύδια ώρα ϋνασ εκ των πρωταγωνιςτών παρακολουθεύ τισ εξελύξεισ και την 
πορεύα τησ διελκυςτύνδασ Μαδρύτησ-Βερολύνου. Ο κ. Μόντι, περύ αυτού ο λόγοσ, 
ο οπούοσ ϋχει ςτηρύξει όλη του την πολιτικό ςτην υλοπούηςη τησ ςυμφωνύασ του 
Ιουνύου, γνωρύζει ότι αν ο κ. Ραχόι υποχωρόςει πρώτοσ η εν λόγω ςυμφωνύα θα 
αποτελεύ ιςτορύα – και μαζύ με αυτόν «τελειώνει» και ο γιγϊντιοσ αγώνασ που 
δύνει μόνεσ τώρα ώςτε να μην πτωχεύςει η οικονομύα τησ Ιταλύασ. 
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Ο ηγϋτησ τησ τρύτησ ςε μϋγεθοσ οικονομύασ τησ Ευρωζώνησ εύναι οργιςμϋνοσ με 
τισ εξελύξεισ μετϊ τουσ γερμανικούσ διπλωματικούσ ελιγμούσ αλλϊ και 
απογοητευμϋνοσ από την αςθενικό αντύςταςη του ομόλογου του κ. Ραχόι, ο 
οπούοσ δεύχνει ϋτοιμοσ να ενδώςει ςτισ πιϋςεισ τησ Καγκελαρύασ. 
 
Η ςυμφωνύα του Ιουνύου μαζύ με την προςφϊτωσ εξαγγελθεύςα πολιτικό τησ 
ΕΚΣ αποτελούν το ελϊχιςτο των ενεργειών που χρειϊζεται για να διατηρηθεύ 
ζωντανό η Ευρωζώνη, αλλϊ ςε καμύα περύπτωςη δεν επαρκούν για μια οριςτικό 
επύλυςη τησ κρύςησ. 
 
 

2. Εςωτερική υποτίμηςη 
 
χετικϊ με την πορεύα τησ χώρασ μασ, ο δεύτεροσ μόνασ του φθινοπώρου 
κινόθηκε γύρω από τη δεδομϋνα ενοχλητικό αξύωςη του κ. Σόμςεν για 
περαιτϋρω μειώςεισ μιςθών. Ο επικεφαλόσ τησ Σρόικασ απορρύπτει χωρύσ 
περιςτροφϋσ τισ προτϊςεισ του Τπουργεύου Οικονομικών για «ιςοδύναμεσ» 
περικοπϋσ, π.χ. ςτισ αμυντικϋσ δαπϊνεσ, και επιμϋνει ότι οι μειώςεισ δαπανών 
πρϋπει να προϋλθουν από μειώςεισ ςτα ειςοδόματα και τα επιδόματα των 
εργαζομϋνων, των ςυνταξιούχων, των ανϊπηρων κ.ϊ. 
 
Εϊν υποθϋςουμε πωσ υπϊρχει μια ςτοιχειώδησ οικονομικό λογικό η οπούα διϋπει 
τϋτοιεσ περικοπϋσ ςτον δημόςιο τομϋα, όπου οι μιςθού επιβαρύνουν τον κρατικό 
προώπολογιςμό, ςτον ιδιωτικό τομϋα τι τον απαςχολεύ τον κ. Σόμςεν το επύπεδο 
των κατώτατων μιςθών, των οπούων τη μεύωςη απαιτεύ, ςε επύπεδα χαμηλότερα 
ακόμα και από εκεύνα που επιθυμούν οι Έλληνεσ εργοδότεσ; 
 
Η πιθανότερη απϊντηςη ςε αυτό την πανελλόνια απορύα εύναι ότι και ο ύδιοσ ο 
εκπρόςωποσ του ΔΝΣ ϋχει πειςτεύ για την ορθότητα των μϋτρων και των 
χειριςμών που προςπαθεύ με κϊθε κόςτοσ να επιβϊλει. Έχει ϋνα όραμα εξόδου 
από την κρύςη, πολύ διαφορετικό από αυτό όλων ημών. 
 
Σο ςκεπτικό του εύναι θεμελιωμϋνο γύρω από τη λογικό τησ εςωτερικόσ 
υποτύμηςησ, η οπούα αποτελεύ ακρογωνιαύο λύθο τησ ιδεολογύασ του ΔΝΣ. 
 
Σο ςκεπτικό του κ. Σόμςεν εύναι πιθανότατα λϊθοσ. Αυτό ςυμβαύνει για τρεισ 
λόγουσ: 
 
Πρώτον, δεν υπϊρχει αποτελεςματικόσ τρόποσ που θα μεύωνε το κόςτοσ 
παραγωγόσ και τισ τιμϋσ ταυτόχρονα. ε μια περύοδο κατϊ την οπούα οι τιμϋσ και 
οι μιςθού μειώνονται (ακόμα και αν ςυμβαύνει ςτον ύδιο βαθμό), δεδομϋνου του 
ότι περνϊ ϋνα εύλογο διϊςτημα μεταξύ τησ εκκύνηςησ τησ παραγωγικόσ 
διαδικαςύασ και τησ εύςπραξησ του τζύρου τησ επιχεύρηςησ, οι επιχειρόςεισ 
αναγκϊζονται αφενόσ να προπληρώςουν εργαςύα, πρώτεσ ύλεσ, ενούκια ςτισ 
υψηλότερεσ τιμϋσ (αυτϋσ του παρελθόντοσ) και αφετϋρου να ειςπρϊξουν ςτισ 
χαμηλότερεσ τιμϋσ που θα επικρατόςουν μερικούσ μόνεσ αργότερα. Για αυτό τον 
απλό λόγο, η εςωτερικό υποτύμηςη διώχνει τισ επιχειρόςεισ από τη χώρα, 
ςυμπιϋζει τισ επενδύςεισ και, γενικότερα, επιδεινώνει την υφιςτϊμενη ύφεςη. 
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Δεύτερον, ςε περύοδο ύφεςησ, κϊθε μϋρα που περνϊ, επιχειρόςεισ πτωχεύουν ό 
τουλϊχιςτον ςυρρικνώνουν την παραγωγό τουσ. Εκεύνεσ όμωσ που επιβιώνουν 
γύνονται όλο και πιο κραταιϋσ εξαιτύασ του φθύνοντοσ ανταγωνιςμού.  
 
Εύναι κϊτι παραπϊνω από εμφανϋσ ότι ο ανταγωνιςμόσ ςυρρικνώνεται ςε όλο 
το φϊςμα τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ: ςτον τραπεζικό τομϋα, ςτο εμπόριο, 
ςτισ υπηρεςύεσ, ςτη βιομηχανύα, ςτισ ειςαγωγϋσ. Μπορεύ η αγορϊ να μικραύνει 
ςτο ςύνολό τησ, αλλϊ οι επιχειρόςεισ που καταφϋρνουν να επιβιώςουν 
αποςπούν όλο και μεγαλύτερο κομμϊτι αυτόσ. υνεπώσ, ο ρυθμόσ μεύωςησ των 
τιμών εύναι ςημαντικϊ μικρότεροσ από τον ρυθμό μεύωςησ των ειςοδημϊτων.  
 
ε πρώτο επύπεδο, μια τϋτοια εξϋλιξη μπορεύ να χαροποιεύ τουσ επιχειρηματύεσ 
διότι ςημαύνει πωσ το εργαςιακό κόςτοσ μειώνεται, ενώ οι τιμϋσ τουσ όχι· 
ωςτόςο, όταν το ζότημα ιδωθεύ από πιο μακροοικονομικό ςκοπιϊ το αδιϋξοδο 
φαντϊζει δυςούωνα αυτονόητο. Η ζότηςη για τα προώόντα και τισ υπηρεςύεσ 
αναπόδραςτα θα φθύνει όταν τα ειςοδόματα υποχωρούν.  
 
Σρύτον, η θεωρύα τησ εςωτερικόσ υποτύμηςησ αφόνει εκτόσ ανϊλυςησ την 
τραπεζικό κρύςη, η οπούα φουντώνει όςο μιςθού και τιμϋσ μειώνονται ενώ τα 
δϊνεια παραμϋνουν ωσ εύχαν. Όταν οι πόροι μειώνονται δραςτικϊ αλλϊ οι 
δανειακϋσ υποχρεώςεισ εύναι ανυποχώρητεσ, οι πολύτεσ καλούνται να 
αφιερώνουν ϋνα ςυνεχώσ μεγαλύτερο ποςοςτό του ειςοδόματόσ τουσ για την 
εξυπηρϋτηςη των δανεύων. Έτςι, αυξϊνεται το ποςοςτό των τραπεζικών 
δανεύων που δεν εξυπηρετούνται.  
 
Ακόμη και αν η τρϊπεζα ακολουθόςει τη λύςη των καταςχϋςεων, δεν μπορεύ να 
ειςπρϊξει, παύρνοντασ τα δανεικϊ πύςω, ςε μια αγορϊ ακινότων γεμϊτη πωλητϋσ 
και χωρύσ ςχεδόν κανϋναν αγοραςτό. Να λοιπόν γιατύ η λογικό του κ. Σόμςεν 
εύναι καταςτροφικό για τισ όδη πτωχευμϋνεσ τρϊπεζεσ, οι οπούεσ θα χρειϊζονται 
όλο και περιςςότερα κεφϊλαια (ςτο πλαύςιο τησ ανακεφαλαιοπούηςησ που 
γιγαντώνει το δημόςιο χρϋοσ) όςο περιςςότερο προχωρϊ η εςωτερικό 
υποτύμηςη. 
 
Περιληπτικϊ, παρόλο που εκ πρώτησ όψεωσ η εμμονό του κ. Σόμςεν φαύνεται να 
ϋχει μια λογικό βϊςη, μια προςεκτικό ματιϊ ςτισ επιπτώςεισ τησ οδηγεύ ςτο 
αςφαλϋςτατο ςυμπϋραςμα πωσ αποτελεύ το απεχθϋςτερο μϋροσ τησ κρύςησ και 
όχι την ελπύδα επύλυςόσ τησ. Γιατύ όμωσ κανεύσ δεν κϊνει κϊτι; 
 
Ο πρώτοσ λόγοσ εύναι ότι η ιδεολογύα που προτεύνει αυτϋσ τισ διεξόδουσ και δύνει 
αυτϋσ τισ «λύςεισ» δεν εύναι εύκολο να αντικαταςταθεύ προςωρινϊ ό να 
θεωρηθεύ εν μϋρει ευϊλωτη από τουσ υποςτηρικτϋσ τησ, ακόμη και αν η 
πραγματικότητα την αμφιςβητεύ ςτο ϋπακρο. Αν οι εκπρόςωποι τησ Σρόικασ 
ανατρϋψουν τα δικϊ τουσ πιςτεύω ςτην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ και 
παραδεχτούν την αδυναμύα επύλυςησ τησ κρύςησ, τότε θα ϋχουν αποτύχει 
πανηγυρικϊ. Σο βαςικό πρόβλημα θα εύναι ότι ςτην Ευρωζώνη δεν θα ξϋρουν 
πώσ να αντιδρϊςουν ςε κϊθε επόμενη ανακολουθύα μεταξύ οικονομικόσ θεωρύασ 
και πραγματικότητασ. Δεν εύναι και πολύ εύκολο για οποιοδόποτε επιςτημονικό 
ρεύμα να προςαρμόζεται ςτισ απαιτόςεισ τησ πραγματικότητασ ςε χρόνο μηδϋν.  
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Ο δεύτεροσ λόγοσ εύναι ότι το ΔΝΣ ςτον πόλεμο μεταξύ δανειςτών και 
οφειλετών ςυςτρατεύεται πϊντα με το μϋροσ των δανειςτών. Η ειρωνεύα εύναι 
ότι ςτην ςκϋψη των ανθρώπων του ΔΝΣ κυριαρχεύ μια απλουςτευμϋνη ϋκδοςη 
τησ θεωρύασ του Μαρξ (ςυγκεκριμϋνα του πρώτου τόμου του Das Kapital), 
ςύμφωνα με την οπούα η μεύωςη των μιςθών οδηγεύ νομοτελειακϊ ςτην αύξηςη 
τησ υπεραξύασ των εργοδοτών. Μόνο που ςτη δικό μασ περύπτωςη το 
πλεόναςμα δεν πρόκειται ποτϋ να περϊςει ςτην πραγματικό οικονομύα, αλλϊ θα 
παραμεύνει ςτισ τςϋπεσ των ιςχυρών.  
 
Ο τρύτοσ λόγοσ εύναι ότι η γερμανικό κοινό γνώμη, τρύα χρόνια τώρα, ϋχει πειςτεύ 
ότι η κρύςη του ευρώ προκλόθηκε επειδό ςτισ χώρεσ τησ Περιφϋρειασ οι 
εργαζόμενοι χαμηλόσ παραγωγικότητασ ειςϋπρατταν μιςθούσ που δεν 
δικαιολογούςε η παραγωγικότητϊ τουσ. Σο απλοώκό ςυμπϋραςμα ςτο οπούο 
καταλόγει ϋνασ νουσ που δεν ενδιαφϋρεται να εντρυφόςει περιςςότερο ςτο 
πρόβλημα εύναι ότι η λύςη θα ϋρθει με τη μεύωςη των μιςθών των 
ελλειμματικών.  
 
 

3. Επόμενη πράξη 
 
Σισ τελευταύεσ βδομϊδεσ, όπωσ ϊλλωςτε όλο αυτό το διϊςτημα, ςυνεχύζεται το 
ςύριαλ τησ επόμενησ δόςησ, η οπούα θα εύναι και η τελευταύα μϋχρι την επόμενη. 
Όπωσ ακριβώσ και τα αυτοκτονικϊ μϋτρα που αποτελούν κϊθε φορϊ το 
διαβατόριο για τη βαθύτερη κατϊδυςη ςτην ϊβυςςο του δημόςιου χρϋουσ. Η 
κυβϋρνηςη, ϋςτω και με αυτό τη μικρό πλειοψηφύα πλϋον, δύνει μϊχη για να 
εξαςφαλύςει τη δόςη με το εκβιαςτικό δύλημμα ότι ςε αντύθετη περύπτωςη θα 
ζόςουμε ςτιγμϋσ εμφυλύου πολϋμου. Όπερ μεθερμηνευόμενο, «πρϋπει» να 
αποδεχθούμε όλα τα μϋτρα που απαιτεύ η Σρόικα, ακόμη κι εκεύνα που ξϋρουμε 
ότι θα δημιουργόςουν, μεςοπρόθεςμα, μεγαλύτερα προβλόματα από εκεύνα που 
λύνουν. Σο ςκεπτικό των ηγετών μασ εύναι το ύδιο με το Μνημόνιο Ι: ασ πϊρουμε 
την επόμενη δόςη για να κερδύςουμε λύγο ακόμη χρόνο. 
 
Αυτό εύναι αναμφύβολα η θϋςη και το ςκεπτικό τησ κυβϋρνηςησ. Κανεύσ τουσ 
λογικϊ δεν πιςτεύει ότι το νϋο πακϋτο μϋτρων θα βοηθόςει ςτην επύτευξη των 
ςτόχων του προγρϊμματοσ. Εύναι δεδομϋνο ότι γνωρύζουν καλϊ πωσ, με το 
τραπεζικό ςύςτημα και το ελληνικό Δημόςιο να βουλιϊζουν ςφιχτϊ 
αγκαλιαςμϋνα ςτον ωκεανό τησ πτώχευςησ, οι μειώςεισ ςτισ κρατικϋσ δαπϊνεσ, 
τησ τϊξησ των περύπου 7 δις. για το 2013, θα μειώςουν το εθνικό ειςόδημα κατϊ 
τουλϊχιςτον 10 δις., με αποτϋλεςμα οι ςτόχοι για τα φορολογικϊ ϋςοδα τησ 
επόμενησ χρονιϊσ να εύναι πϋρα για πϋρα απληςύαςτοι. Γνωρύζουν, με ϊλλα λόγια, 
ότι ετοιμϊζονται να βϊλουν την υπογραφό τουσ ςε ςειρϊ μϋτρων που θα φϋρουν 
την Ελλϊδα ςε χειρότερη κατϊςταςη. Γνωρύζουν πλόρωσ πωσ η επιμόκυνςη που 
ζητούν θυμύζει εκεύνη που πόραμε τον Μϊρτιο του 2011, μια ψευδαύςθηςη που 
μετϊ από μερικούσ μόνεσ ανϊγκαςε την Ευρώπη να παραδεχθεύ την αποτυχύα 
του Μνημονύου Ι. 
 
Σα γνωρύζουν όλα αυτϊ, αλλϊ ϋχουν πειςτεύ ότι με αυτόν τη ςτρατηγικό η 
Ελλϊδα παραμϋνει εντόσ του ευρώ και ϋτςι μπορεύ ςτο μϋλλον να διαςωθεύ 
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πραγματικϊ, όταν η Ευρώπη αποφαςύςει να δώςει μια τελικό και ςυνολικό λύςη 
ςτην κρύςη. Η πολιτικό ηγεςύα ςτην ουςύα ςυνεχύζει την πολιτικό των 
προηγούμενων κυβερνόςεων Παπανδρϋου και Παπαδόμου. 
 
Η μόνη διαφορϊ που μπορεύ να επικαλεςτεύ κϊποιοσ κυβερνητικόσ ςόμερα εύναι 
ότι η Ευρώπη φαύνεται να ϋχει κϊνει κϊποιουσ ελιγμούσ προσ την κατεύθυνςη 
μιασ επύλυςησ ςε ςχϋςη με την κατϊςταςη που επικρατούςε κατϊ το παρελθόν. 
Γι’ αυτόν το λόγο ύςωσ, οι μεγαλύτερεσ θυςύεσ ςόμερα να ϋχουν λογικό καθώσ –
παρϊ την ϋλλειψη ρεαλιςμού που διακρύνει τα μϋτρα τα οπούα απαιτούν οι τησ 
Σρόικασ να επιβϊλουμε– μασ κρατούν εντόσ τησ Ευρωζώνησ, ϋωσ ότου ϋρθει η 
μϋρα τησ ευρωπαώκόσ οικονομικόσ αποκϊλυψησ.  
 
Και όμωσ, βαδύζοντασ προσ τον πϋμπτο χρόνο από την ϊφιξη τησ κρύςησ ςτα 
ευρωπαώκϊ λημϋρια, καμύα διϋξοδοσ δεν ϋχει προκύψει, καμύα λύςη δεν φαύνεται 
ςτον ορύζοντα. Μοιϊζει ςχεδόν ειρωνικό μύα από τισ πιο αναπτυγμϋνεσ περιοχϋσ 
του πλανότη να μαςτύζεται από μια κρύςη από την οπούα δεν δεύχνει να μπορεύ 
να απαλλαγεύ. Ο ραςιοναλιςμόσ και η ψυχραιμύα των Ευρωπαύων μοιϊζουν ςτην 
προκειμϋνη περύπτωςη παντελώσ απούςεσ, ωσ και υπεύθυνεσ, για την 
αδιανόητη ϋλλειψη δυναμικών πρωτοβουλιών ςε επύπεδο Ένωςησ. 
 
ε ςυνομιλύα τησ με οικονομικούσ ςυντϊκτεσ ςτα μϋςα Οκτωβρύου η Γερμανύδα 
Καγκελϊριοσ ξεκαθϊριςε για μύα ακόμη φορϊ ότι  οι ιςπανικϋσ και οι ιρλανδικϋσ 
τρϊπεζεσ δεν θα ανακεφαλαιοποιηθούν από τον μόνιμο μηχανιςμό ςτόριξησ, τον 
ESM, χωρύσ να καταγραφούν ςτο δημόςιο χρϋοσ των χωρών αυτών· επιπλϋον, 
πωσ ο ESM θα βοηθϊ ϊμεςα από τούδε και ςτο εξόσ μόνο μεγϊλεσ τρϊπεζεσ που 
αντιμετωπύζουν «φρϋςκιεσ» ζημύεσ. Ουςιαςτικϊ, η κα Μϋρκελ αναύρεςε τισ 
προςδοκύεσ όλων περύ καταπολϋμηςησ τησ ςημερινόσ κρύςησ μϋςω τησ 
πολυπόθητησ αποςύνδεςησ τησ τραπεζικόσ κρύςησ από την κρύςη χρϋουσ. 
 
Αυτό ςημαύνει ότι η Ιςπανύα εύναι πραγματικϊ αφημϋνη ςτο δρόμο τησ Ελλϊδασ 
και με μαθηματικό ακρύβεια η πορεύα τησ προδιαγρϊφηκε. Μην ξεχνϊμε ότι οι 
ιςπανικϋσ τρϊπεζεσ για να ςυνεχύςουν να λειτουργούν χρειϊζονται 40 δις. από 
την ΕΚΣ ςε μηνιαύα βϊςη· ότι αναγκϊζονται, για να επιβιώνουν, να πουλϊνε 
περιςςότερα ιςπανικϊ ομόλογα από όςα αγορϊζουν, με αποτϋλεςμα η ΕΚΣ να 
εύναι ςχεδόν ο μόνοσ οργανιςμόσ που αγορϊζει ιςπανικό χρϋοσ· ότι εντόσ του 
2012 το 18% των καταθϋςεων ςτισ ιςπανικϋσ τρϊπεζεσ ϋφυγε για το εξωτερικό· 
ότι οι ιςπανικϋσ τρϊπεζεσ πρϋπει να αναχρηματοδοτόςουν το 20% των χρεών 
τουσ· ότι το ιςπανικό Δημόςιο, το οπούο πρϋπει να τισ κρατόςει εν ζωό, θα 
αναγκαςτεύ να προβεύ ςε περικοπϋσ και λιτότητα που καταδικϊζουν μια 
οικονομύα με 25% ανεργύα ςτην περαιτϋρω ςυρρύκνωςη. 
 
Και ενώ η Ιςπανύα βουλιϊζει ςτην κινούμενη ϊμμο του χρϋουσ, η όδη 
καταδικαςμϋνη Ελλϊδα προςβλϋπει μόνο ςε μια γενικότερη λύςη, που δεν λϋει 
να ϋρθει. Σελευταύα εξϋλιξη για τον μόνα Οκτώβριο όταν η μϊχη για τη 
διευθϋτηςη του ζητόματοσ που αφορϊ την οριςτικοπούηςη τησ αποδϋςμευςησ 
τησ επόμενησ δόςησ για την Ελλϊδα, και τη  βιωςιμότητα του χρϋουσ τησ. 
 
την τηλεδιϊςκεψη του Eurogroup ςτα τϋλη Οκτωβρύου, το ςενϊριο τησ 
επαναγορϊσ ομολόγων, το οπούο υποςτηρύζουν οι πλεοναςματικϋσ χώρεσ και η 
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ΕΚΣ, υπόρξε η βαςικότερη επιλογό, ενώ παρϊλληλα εξετϊςτηκε η μεύωςη των 
επιτοκύων των δανεύων ςτο πλαύςιο του Μνημονύου Ι. 
 
Ωςτόςο, η μεύωςη των επιτοκύων πρϋπει προηγουμϋνωσ να ψηφιςτεύ από όλα τα 
εθνικϊ κοινοβούλια των χωρών τησ Ευρωζώνησ. Σο ενδεχόμενο μια τϋτοια 
προςπϊθεια να ναυαγόςει ϋχει τισ περιςςότερεσ πιθανότητεσ, αν αναλογιςτεύ 
κανεύσ τόςο το κλύμα που επικρατεύ διεθνώσ όςο και τισ ιδιαιτερότητεσ μια 
καθολικόσ ψόφιςησ. 
 
Μετϊ το πϋρασ τησ τηλεδιϊςκεψησ ϋγινε γνωςτό πωσ το ελληνικό πρόγραμμα 
προςαρμογόσ θα ςυζητηθεύ εκ νϋου ςτην τακτικό ςύςκεψη των υπουργών 
Οικονομικών τησ Ευρωζώνησ ςτα μϋςα Νοεμβρύου.  
 
Από τισ Βρυξϋλλεσ πϊντωσ ϋφταςε η φόμη ότι η πρόβλεψη του ελληνικού 
προώπολογιςμού για ύφεςη μεγαλύτερη τησ αρχικϊ προβλεπομϋνησ για το 2013 
καθιςτϊ επιβεβλημϋνη την επιλογό τησ επιμόκυνςησ του ελληνικού 
προγρϊμματοσ, καθότι το χρϋοσ ξεπερνϊ και τισ πιο δυςούωνεσ εκτιμόςεισ. Αυτό 
ςημαύνει ότι πρϋπει οπωςδόποτε να βρεθούν 30 δις. ευρώ για να καλυφθούν οι 
ανϊγκεσ τησ χώρασ, λόγω τησ καθυςτϋρηςησ επύτευξησ πρωτογενών 
πλεοναςμϊτων.  
 
Σα δυςμενό για την ελληνικό οικονομύα αποτελϋςματα ςυνεπϊγονται μια 
χρονικό μετατόπιςη κατϊ τουλϊχιςτον 2 ϋτη (για το 2022, αντύ για το 
προηγούμενο 2020) του χρονικού ορόςημου το οπούο τύθεται ωσ βϊςη για να 
επανϋλθει το ελληνικό χρϋοσ ςτο επύπεδο του 120% του ΑΕΠ, που θεωρεύται 
τιμό ςτόχοσ. 
 
το θϋμα τησ βιωςιμότητασ του χρϋουσ, επιβεβαιώθηκε οριςτικϊ ότι η πρόταςη 
του ΔΝΣ για κούρεμα των δανεύων του επύςημου τομϋα δεν ϋχει καμύα τύχη, 
καθότι εγεύρει αντιρρόςεισ εντόσ τησ Ευρωζώνησ. 
 
Η ιδϋα τησ επαναγορϊσ ομολόγων, αντύθετα, θα αφορϊ εκ νϋου τον ιδιωτικό 
τομϋα, που διατηρεύ ςτην κατοχό του τύτλουσ –αξύασ αρκετών δεκϊδων 
διςεκατομμυρύων ευρώ– μετϊ το PSI του περαςμϋνου Μαρτύου. 
 
Αναφορικϊ με το ρόλο που θα μπορούςε να παύξει η ΕΚΣ ώςτε να βοηθόςει ςτην 
επύλυςη του ελληνικού χρϋουσ, ςύμφωνα με αξιωματούχουσ, η Σρϊπεζα θα 
μπορούςε να μοιρϊςει ςτα κρϊτη-μετόχουσ, και ςτη ςυνϋχεια ςτην Ελλϊδα, 
μερύδιο από τα κϋρδη που εύχε εξαςφαλύςει αγορϊζοντασ ελληνικϊ ομόλογα ςε 
χαμηλϋσ τιμϋσ. Μια τϋτοια κύνηςη όμωσ θα δημιουργούςε προηγούμενο. 
 
 

4. Επίλογοσ 
 
ύγουρα οι μϋρεσ που ζούμε θα αποτελούν πηγό μελϋτησ και ανϊλυςησ για 
ιςτορικούσ, οικονομολόγουσ, κοινωνιολόγουσ και πολιτικούσ αναλυτϋσ για 
πολλϊ χρόνια. Ίςωσ η ςτϊςη των Ευρωπαύων, όπωσ και των Αμερικανών ςτην 
κρύςη του 2008, αποτελεύ το μόνυμα τησ παρακμόσ του δυτικού κόςμου. Σο 
γεγονόσ ότι οι ηγϋτεσ μασ αρνούνται να εφαρμόςουν το προφανϋσ μπορεύ να 
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οφεύλεται ςτισ ανακατατϊξεισ των δυνϊμεων και των ςυμφερόντων 
παγκοςμύωσ, και όλοι να περιμϋνουν μια αλλαγό που θα ϋρθει εξωγενώσ, 
αποφεύγοντασ τόςο καιρό να πϊρουν την ευθύνη για ουςιαςτικϋσ προτϊςεισ. 
 
Ασ ελπύςουμε ότι αυτό η κρύςη, με πυρόνα και κεντρικό κόμβο των εξελύξεων την 
Ελλϊδα, θα οδηγόςει ςτην ωρύμαςη και την εξϋλιξη των κοινωνιών ώςτε να μην 
επαναλαμβϊνουν  τα τραγικϊ λϊθη του παρελθόντοσ. Ίςωσ να εύναι η βϊςη για 
νϋεσ πολιτικϋσ και πιο ςύγχρονα οικονομικϊ μοντϋλα από τα αποτυχημϋνα που 
όδη δοκιμϊςτηκαν. Μοντϋλα που θα δημιουργόςουν κοινωνύεσ των οπούων τα 
βϊρη και ο πλούτοσ θα κατανϋμονται δικαιότερα και ορθολογικότερα. ε 
κοινωνύεσ πνευματικϊ ωριμότερεσ, όπου το κϋρδοσ και το χρόμα δεν θα εύναι τα 
μόνα μϋςα αποδοχόσ και επιτυχύασ μασ. Δυςτυχώσ η πραγματικότητα εύναι ότι 
βριςκόμαςτε πολύ μακριϊ από κϊτι τϋτοιο ςόμερα, μιασ και τα ςυμφϋροντα και 
οι δανειςτϋσ ϋχουν ξεπερϊςει όχι μόνο τουσ πολύτεσ αλλϊ και ολόκληρα τα 
κρϊτη.  
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