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βάνει ενισχυμένη επιτήρηση σε μόνιμη πλέον βάση 
της ελληνικής οικονομίας για την αυστηρή τήρηση του 
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ως το 
2020, οπότε και υπολογίζεται ότι το ελληνικό χρέος θα 
κατέβει στο 120% του ΑΕΠ! 
 
Όλα αυτά έγιναν μόνον και μόνον, επειδή φοβήθηκαν 
μετάδοση της κρίσης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
(ντόμινο) και κατάρρευση τελικά όχι μόνον της ευρω-
ζώνης, αλλά ίσως και της παγκόσμιας οικονομίας. Το 
αντάλλαγμα ήταν σκληρά μέτρα λιτότητας που φαίνε-
ται να μην έχουν τελειωμό: Απολύσεις στο δημόσιο, 
περικοπές σειράς κοινωνικών επιδομάτων, αλλαγές 
στα εργασιακά, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, 
σκληρή φορολόγηση κλπ. 
 
Η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει καταρρακω-
θεί. Καθώς οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ομολογήσει 
επισήμως τουλάχιστον δύο φορές ως τώρα (ήταν μία 
απ’ τις πρώτες κινήσεις προς την Ε.Ε. που έκανε τόσο 
η Νέα Δημοκρατία το 2004, όσο και το ΠΑΣΟΚ το 2009 
μετά τις εκλογικές τους νίκες και την εκάστοτε ανάληψη 
της εξουσίας από μέρους τους) ότι στέλναμε πλαστά 
στατιστικά στοιχεία και άρα ότι εισήλθαμε και παρα-
μείναμε στο ευρώ με «δημιουργική λογιστική», καθώς 
λοιπόν οι άλλοι Ευρωπαίοι πιστεύουν σήμερα ακρά-
δαντα ότι δεν έπρεπε να είχαμε μπει ποτέ στην ευρω-
ζώνη, το όνομα «Έλληνας» έχει καταντήσει, μέσα στην 
θύελλα της κρίσης που περνάει η Ευρώπη, συνώνυμο 
του «απατεώνας», του «λωποδύτης» και του 
«εκβιαστής». 
 
Δίκαια ή άδικα μας καθιστούν υπεύθυνους για την 
δυσπιστία των αγορών απέναντι και στις άλλες υπερ-
χρεωμένες ή εκτεθειμένες στην ελληνική αγορά ομολό-
γων χώρες της ευρωζώνης: „Diese von Griechenland 
ausgelöste Vertrauenskrise gefährdet inzwischen den 
Euro als Ganzes“ είναι μια στάνταρτ έκφραση, όχι 
μόνον στα γερμανικά. Η αντιμετώπιση της Ελλάδας 
στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ (ο χαρακτηρισμός 
„Ramschstatus“ δεν περιορίζεται στην οικονομία, αλλά 
αφορά συχνά την ίδια την χώρα) είναι άλλωστε πολύ 
διαφορετική απ’ αυτήν της Ιρλανδίας και της Πορτογα-
λίας, που αναγκάστηκαν να καταφύγουν επίσης κάτω 
απ’ την ομπρέλα της ευρωπαϊκής δανειακής προστασί-
ας, δεν χάνουν όμως ευκαιρία, όπως και η Ιταλία, για 
να τονίσουν: «δεν είμαστε Ελλάδα»! Καθώς η κρίση 
αποκάλυψε ένα τεράστιο έλλειμμα ορθολογισμού στην 
χώρα μας – ό,τι είχαμε κερδίσει μετά το 1974 αποδεί-
χτηκε απλό λακ που ξύνεται μ’ ένα νύχι – οι άλλοι 
Ευρωπαίοι αναρωτιούνται αν θα έπρεπε να μας είχαν 
πάρει όχι στην ευρωζώνη, αλλά στην ίδια την Ε.Ε. Δεν 

Ζ 
ούμε σε μια τραγική εποχή. Ούτε στους 
χειρότερους εφιάλτες των τελευταίων τρια-
νταεπτά ετών δεν θα μπορούσαμε να φα-
νταστούμε την ζοφερή εικόνα, στην οποία 

έχει περιέλθει η Ελλάδα σήμερα. Σαν να μας έδωσε 
ο Θεός φτερά κάποτε, όπως στο μυρμήγκι, για να 
μας καταστρέψει. Σαν να μας έβαλε κάποιος με 
δανεικά στο κλάμπ των εικοσιπέντε πιο πλούσιων 
κρατών της γης, για να μας τα πάρει πίσω ύστερα 
και να μας αφήσει να αυτο-διαλυθούμε μέσα στον 
σκυλοκαυγά που ακολουθεί την χαμένη ευωχία.  
 
Βουτηγμένη στα χρέη η Ελλάδα ως τον λαιμό 
(φθάνουν τα 360 δις ευρώ για το 2011 και στο 163% 
του ΑΕΠ, και θα ανεβούν στο 198%! το 2012, αν μεί-
νουν τα πράγματα έτσι), απ’ τα οποία τα 2/3 οφείλο-
νται στο εξωτερικό, βυθισμένη στην ανεργία (16,6% 
επισήμως το 2011 και πρόβλεψη για 18,8% το 2012, η 
ανεργία των νέων όμως είναι ήδη πάνω από το 40%), 
το έλλειμμα (8,9% το 2011 και πρόγνωση για 7% το 
2012) και την ύφεση (-4,3% το 2010 και πρόγνωση για 
-5,5% το 2011 και, αν πάνε καλά τα πράγματα, για      
-2,8% το 2012), με τους Έλληνες να κάνουν οικονομία 
μέχρι θανάτου και το επίσημο ποσοστό των αυτοκτο-
νιών να έχει διπλασιαστεί, πνιγμένη η χώρα στις κα-
θημερινές απεργίες και τις διαδηλώσεις, στα σκουπίδι-
α και τα δακρυγόνα, στην κατάρρευση της συναλλακτι-
κής ηθικής και την έξαρση της εγκληματικότητας 
(μπαράζ ληστειών), που την επιτείνει η παρουσία 
εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών, κινδυνεύει 
άμεσα να χαθεί μέσα στις φλόγες μιας σύρραξης όλων 
εναντίον όλων. Όπως συχνά λέγεται: έχει χυθεί πολλή 
βενζίνη παντού, ένα σπίρτο λείπει. Δεν είναι υπερβολή 
να πει κανείς ότι η ίδια η ύπαρξη του ελληνισμού, 
τουλάχιστον του ελλαδικού, κρέμεται πλέον από μια 
πολύ λεπτή κλωστή.  
 
Μέχρι τώρα σωθήκαμε τρεις φορές απ’ την βέβαιη 
χρεωκοπία κι ό,τι με μαθηματική ακρίβεια την ακολου-
θεί με την δανειακή βοήθεια των άλλων Ευρωπαίων 
και του ΔΝΤ:110 δις τον Μάιο του 2010, 109 δις τον 
Ιούλιο του 2011 και τελικά 130 δις τον Οκτώβριο του 
2011 με συμψηφισμό προς την προηγούμενη βοήθεια. 
Θα σταθώ σ’ αυτό το τελευταίο. Στις 26./27.10.2011 
πάρθηκε στις Βρυξέλλες η ιστορική απόφαση για την 
επίσημη διαγραφή του χρέους της Ελλάδας προς τους 
ιδιώτες δανειστές κατά 50% (=100 δις), με εθελοντική 
συμμετοχή τους, και νέα δανειακή βοήθεια ύψους 130 
δις από Ε.Ε. και ΔΝΤ, μέσα στην οποία περιλαμβάνε-
ται και ποσό 30 δις για να στηριχθούν οι ελληνικές 
τράπεζες, που θα πληγούν περισσότερο από το 
«κούρεμα» του ελληνικού χρέους. Το σχέδιο περιλαμ-
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πρόκειται απλώς για την αθέτηση δεσμεύσεων από 
γραπτές συμφωνίες, αλλά και για το ότι οι λέξεις έχουν 
χάσει στην «χώρα που ανθεί φαιδρά πορτοκαλέα» όχι 
μόνον τον σημασιολογικό τους περίβολο, αλλά και τον 
σκληρό πυρήνα της σημασίας τους: «παραμονή στο 
ευρώ μόνον με σκληρά μέτρα λιτότητας», το ξεκάθαρο 
μήνυμα των άλλων Ευρωπαίων, ερμηνεύεται κάθε 
τόσο στην Ελλάδα αλλιώς: «μπορούμε να πετύχουμε 
το πρώτο και χωρίς το δεύτερο!»  
 
Μέσα σε θάλασσα απίστευτης πολιτικής υποκρισίας 
και κομματικών μηχανορραφιών σχηματίστηκε τελικά 
πάνω στο χείλος του γκρεμού μια νέα, μεταβατική και 
προβληματική ελληνική κυβέρνηση υπό τον Λουκά 
Παπαδήμο στις 11.11.2011. Αλλά, καθώς κανένα 
πολιτικό κόμμα δεν είπε ποτέ στον λαό όλη την αλήθει-
α (πώς φθάσαμε ως εδώ, τι θα πει εσωτερική υποτίμη-
ση, εφ’ όσον θέλουμε να μείνουμε στην ευρωζώνη, τι 
σημαίνει χρεωκοπία και έξοδος απ’ το ευρώ), εμείς οι 
Έλληνες δεν μπορούμε να καταλάβουμε καν τι γίνεται 
και κατηγορούμε, κατά την συνήθεια που μας έχει γίνει 
δεύτερη φύση, τους άλλους για ό,τι μας συμβαίνει, 
τους «συνήθεις ύποπτους», δηλαδή τον καπιταλισμό 
και την παγκοσμιοποίηση, το ΔΝΤ, τους δανειστές 
μας, την Ε.Ε., την γερμανική κυβέρνηση («Ναζί», 
«Γερμανοσιωνιστές», κλπ.), όλους αυτούς δηλαδή 
«που μας πίνουν το αίμα». Η συνωμοσιολογία δίνει 
και παίρνει μαζί με την ανικανότητα να παραδεχτούμε 
αυτό που είναι πια αναπότρεπτο. Διάφορα ιδεολογή-
ματα επιστρατεύονται («είμαστε θύματα του συστήμα-
τος»), και πολλοί τρέφουν την πιο μάταιη απ’ όλες τις 
ελπίδες: ότι θα περάσει η «μπόρα» και θα επιστρέ-
ψουμε εκεί που είμαστε πριν δύο χρόνια και περνάγα-
με καλά. Τελικά όμως, αν χάσουμε κι αυτήν την τελευ-
ταία ευκαιρία σωτηρίας, που μας δίνουν οι αποφάσεις 
της 26./27.10.2011, ο κίνδυνος δεν είναι να βλαφτούμε 
απ’ την χρεωκοπία, αλλά να περάσουμε στην νεώτερη 
ευρωπαϊκή ιστορία και σαν «βλαμμένοι». 
 

Πως φθάσαμε αλήθεια ως εδώ; 
 
Για να φθάσει η Ελλάδα ως το τελευταίο αυτό σκαλο-
πάτι του διεθνούς εξευτελισμού και των εσωτερικών 
παρακρούσεων, έγιναν όλα τα δυνατά λάθη που θα 
μπορούσαν να γίνουν απ’ την δεκαετία του ’80 και 
μετά. Παραβιάστηκαν όχι μόνον σιδερένιοι νόμοι της 
οικονομίας, αλλά και στοιχειώδεις αρχές της κοινής 
λογικής αναφορικά με την έννοια «χρεώνομαι για να 
καταναλώνω», και στο τέλος δεν απέμεινε παρά η 
«δημιουργική λογιστική» και τα „Greek statistics“  - 
περιμένοντας «να βαρέσει η καμπάνα». Ο ιδιόρρυθμος 
«ελληνικός σοσιαλισμός», που καθιέρωσε, με το αζη-

μίωτο βέβαια, ο λαϊκιστής και δημαγωγός Ανδρέας 
Παπανδρέου («Τσοβόλα δώστα όλα!») και συνέχισαν 
οι επόμενοί του, οι «νεοφιλελεύθεροι» της Ν.Δ. και οι 
«εκσυγχρονιστές» του ΠΑΣΟΚ, ανέβαζε συστηματικά 
τα τελευταία τριάντα χρόνια το εξωτερικό χρέος ως το 
σημερινό δυσθεώρητο ύψος, διόριζε αθρόα κομματι-
κούς φίλους στο διεφθαρμένο δημόσιο / διαφθορέα 
στην συνέχεια της ελληνικής κοινωνίας (πάνω απ’ το 
75% των δημοσίων υπαλλήλων διορίστηκαν πελατεια-
κά έτσι), έστελνε μισθούς και συντάξεις σε ύψος παρά-
λογο αναφορικά προς την ανάπτυξη της παραγωγικό-
τητας (μεταξύ 1997 και 2006 οι μισθοί ανέβηκαν σε 
μ.ο. κατά 86% !) και αντιστρόφως κατέβαζε διαρκώς 
την ανταγωνιστικότητα της κρατικοδίαιτης ελληνικής 
οικονομίας, έκλεινε κάθε χρόνο αρνητικά το εμπορικό 
ισοζύγιο με εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών, που 
δεν μπορούσαν ούτε κατά προσέγγιση να εξισορροπή-
σουν τις εξαγωγές,  και  αύξανε το έλλειμμα του δημο-
σίου προϋπολογισμού μέχρι το 15,4% του ΑΕΠ, όπου 
και το παρέδωσε στην πραγματικότητα ο απίθανος 
εκείνος πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, προτού 
το βάλει ευσχήμως στα πόδια (ενώ το είχε εγγράψει 
στον προϋπολογισμό μόνον ως 2,3% !). Με δανεικά 
αναχρηματοδοτούσαμε τα δανεικά που αναχρηματο-
δοτούνταν πάλι με δανεικά κ.ο.κ. (rollover σε βάρος 
των επόμενων γενεών). Εννοείται ότι το μεγαλύτερο 
μέρος αυτών των χρημάτων καρπώνονταν οι εκλεκτοί 
και επιτήδειοι που διέθεταν κομματικές προσβάσεις, 
με πρωταγωνιστές βέβαια τους «βαρόνους της διαπλο-
κής» που είχαν στην διάθεσή τους τα ΜΜΕ. 
 
Κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο 2009/2010, αυτοί που 
μας δάνειζαν έχασαν την εμπιστοσύνη τους, όπως 
ήταν φυσικό, κι έφθασαν να ζητάνε επιτόκια πάνω 
από 15% (Νοέμβριος 2011: κοντά 30%) για τα δεκαετή 
ελληνικά ομόλογα, που θεωρούνταν πλέον τοξικότερα 
κι απ’ τα πακιστανικά. Εγκλωβιστήκαμε τότε στον 
φαύλο κύκλο: μέτρα λιτότητας – ύφεση – μέτρα λιτότη-
τας. Όμως, με την τύχη της Ελλάδας αρχίσαμε να 
παίζουμε ήδη απ’ την δεκαετία του ’80. 
 
Στον ιδιόρρυθμο «ελληνικό σοσιαλισμό» που υιοθετή-
θηκε από την εποχή εκείνη έπαιρναν μέρος και οι 
δυνάμεις της αριστεράς, που είναι εκ πεποιθήσεως 
υπέρ του δημοσίου και κατά του ιδιωτικού τομέα, και ο 
κομματικός συνδικαλισμός, που και με δικιά τους 
ευθύνη βασίλευε παντού, έγινε κράτος εν κράτει, συ-
χνά παρακράτος, εκβίαζε και απομυζούσε την κοινωνί-
α και έπνιγε κάθε απόπειρα μεταρρυθμίσεων που θα 
περιέκοπτε τα εξωφρενικά προνόμιά του και θα δημι-
ουργούσε συνθήκες ανόδου της παραγωγικότητας. 
Ένας απέραντος κατάλογος για τις μικρές και μεγάλες 
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και δαγκώνει την ουρά του, χαρακτηρίζουν την σκέψη 
και την συμπεριφορά του Έλληνα, ιδίως των μεσαίων 
στρωμάτων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των 
ελεύθερων επαγγελματιών: Δεν πληρώνω φόρους, 
είναι η πιο συνηθισμένη δικαιολογία, επειδή το κράτος 
δεν μου παρέχει ικανοποιητική προστασία, σωστή 
παιδεία, αξιοπρεπή νοσοκομειακή περίθαλψη. Η κότα 
έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα; 
 
Για την σημερινή σχιζοφρενική κατάσταση, την απώ-
λεια της σημασίας των λέξεων και την κρίση των α-
ξιών, την έλλειψη ασφάλειας στην χώρα και την διάδο-
ση της παραβατικότητας και της ανομίας έχουν ευθύνη 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Δεν αγνοώ ότι τα κόμματα 
της αριστεράς καλούν σήμερα απροκάλυπτα σε χρήση 
βίας και σε γενικευμένη ανυπακοή – αλλά την κύρια 
ευθύνη την έχουν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν τα 
τελευταία τριανταεπτά χρόνια την Ελλάδα. Οι ιστορικοί 
του μέλλοντος θα σκύψουν σίγουρα με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον σ’ αυτήν την περίοδο της ομαδικής παραφροσύ-
νης στην χώρα μας, που ενδέχεται να στοιχίσει δέκα 
χαμένα χρόνια στα παιδιά μας, την καημένη γενιά μετά 
την κακοήθη «γενιά του Πολυτεχνείου», που καταβρό-
χθισε ό,τι βρήκε, αφήνοντας γι’ άλλους τον λογαρια-
σμό (παραπέμπω εδώ στο άρθρο μου στο προηγούμε-
νο τεύχος του «Εξάντα» αρ. 14, «Το Πολυτεχνείο και η 
γενιά του Πολυτεχνείου – κριτικές παρατηρήσεις».) Ή 
μήπως πρέπει να μιλάμε πιο σωστά για μια περιθωρι-
οποίηση της Ελλάδας που θα κρατήσει δεκαετίες; 
 

Μια ματιά στην ιστορία 
 
Όλα αυτά δεν έπεσαν βέβαια απ’ τον ουρανό. Στην 
έλλειψη δυτικοευρωπαϊκού ορθολογισμού και στην 
αμετροέπεια των πολιτικών δυνάμεων οφείλονται κατά 
την ταπεινή γνώμη του γράφοντος τεράστια ιστορικά 
λάθη όλων των πολιτικών χώρων, του δεξιού, του 
αριστερού και του κεντρώου, που μας κόστισαν πολύ 
ακριβά στην διάρκεια της ιστορίας και έφεραν την 
Ελλάδα πολλές φορές στο χείλος της καταστροφής.  
 
Πώς αλλιώς να εξηγήσεις την απόφαση της ελληνικής 
κοινοβουλευτικής δεξιάς το 1922 να πάρει τον ελληνικό 
στρατό και να πάει να κυριεύσει την Άγκυρα; Το 
έγκλημα της δικτατορίας του 1967, που είναι κι αυτή 
κομμάτι της ελληνικής δεξιάς, να κάνει το πραξικόπημα 
κατά του Μακαρίου το 1974; Πώς αλλιώς να εξηγήσεις 
ότι το ΚΚΕ ξεκίνησε τριετή εμφύλιο πόλεμο στην Ελλά-
δα το 1946, χαρίζοντας την Εθνική Αντίσταση στους 
εχθρούς του, όταν και οι ίδιοι οι Ρώσοι είχαν εξηγήσει 
στους Έλληνες συντρόφους τους καθαρά σε πρώτη 
φάση ότι η Ελλάδα «έπεσε» στην δυτική σφαίρα επιρ-

απάτες στην Ελλάδα και ιδίως για τα «πάρτι» και τα 
«όργια» στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έγινε σήμερα 
γνωστός απ’ τον ελληνικό και διεθνή τύπο. Όταν τα 
τελευταία χρόνια έγινε προσπάθεια να αλλάξει κάτι, 
και ιδίως σήμερα με τα μέτρα του «Μνημονίου», η 
«συνδικαλιστική αγανάκτηση», η «λαϊκή αντίσταση», 
οι «δικαιολογημένες απεργίες» ξεπέρασαν κάθε όριο. 
Ένα παράδειγμα μόνον: Ο πρόεδρός της ομοσπονδίας 
δικαστικών υπαλλήλων που απεργούσαν δήλωνε τον 
Οκτώβριο του 2011: «Είμαστε σε κοινωνικό πόλεμο, 
σε αντάρτικο, και ελάτε να μας συλλάβετε.» Τί λέτε, 
πόσο καιρό μπορεί να υπάρχει ακόμα ένα τέτοιο κρά-
τος; 
 
Ο κοινός παρονομαστής αυτής της άνευ προηγουμέ-
νου κατάστασης, όπου ο ένας εκβιάζει με την αντικοι-
νωνική συμπεριφορά του τον άλλο και όλοι μαζί το 
σύνολο, είναι η έλλειψη κοινής λογικής. Η Ελλάδα, 
χώρα όπου γεννήθηκε η τραγωδία, βγάζει τα μάτια 
της με τα ίδια της τα χέρια σήμερα, πιασμένη σ’ 
έναν αυτοματισμό που ακούει στο όνομα 
«κοινωνική αγανάκτηση». Γιατί κι ένα μικρό παιδί 
καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και κανείς δεν 
μας δανείζει πια, για να εξακολουθήσουμε να χρημα-
τοδοτούμε τον παλιό σπάταλο τρόπο ζωής με τον 
υπερδιογκωμένο δημόσιο τομέα και τα κεκτημένα των 
συντεχνιών. Πέφτοντας όμως, όσοι χάνουν τα προνό-
μιά τους, όσοι χρωστάνε ή απλώς ξεβολεύονται είναι 
αποφασισμένοι να πάρουν μαζί τους και την Ελλάδα 
στον γκρεμό: είναι η ελληνική εκδοχή της «εθνικής 
ενότητας»! 
 
Κι αλλού στον κόσμο γίνονται σήμερα απεργίες και 
βίαιες διαδηλώσεις (Μπαρτσελόνα, Δουβλίνο, Ρώμη, 
Λυών, Λισσαβώνα, Λονδίνο κλπ., ακόμα και στην 
Ν.Υόρκη), κι αλλού υπάρχει φοροδιαφυγή, κι αλλού 
απειθαρχούν κάποτε οι πολίτες στον νόμο – εμείς 
όμως είμαστε οι εφευρέτες της ιδεολογικά καμουφλαρι-
σμένης υπερβολής («προοδευτικότητα», «κοινω-
νισμός», «επαναστατικότητα») και της κατάχρησης 
στην αντιμετώπιση του κράτους σαν λείας. Αγωνιστι-
κές κινητοποιήσεις που μπορεί να είναι αλλού πολιτι-
κά σωστές και δίκαιες, όπως για τον δημόσιο χαρα-
κτήρα των βασικών αγαθών, γίνονται ψευδεπίγραφες, 
προπέτασμα καπνού μισθολογικών και άλλων αιτημά-
των, κι απαξιώνονται στην Ελλάδα, μέσα στην ιδιοτέ-
λεια των κορπορατιστικών διεκδικήσεων.  
 
Και δεν ξέρω αν υπάρχει κι αλλού αυτή η ιδιόρρυθμη 
μείξη τού «τα θέλω όλα απ’ το κράτος», αλλά «δεν του 
πληρώνω φόρους»! Αυτο-επιβεβαιούμενες σε φαύλο 
κύκλο προφητείες, σαν ένα φίδι που κουλουριάζεται 

Πόση αλήθεια; 
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ροής; Κι αφήνω κατά μέρος το άλλο τραγικό σφάλμα 
του ίδιου κόμματος στο Μακεδονικό ζήτημα. Πώς αλ-
λιώς να εξηγήσεις το λάθος που ξεκίνησε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου και συνέχισαν οι διάδοχοί του στην 
εξουσία, να κάνει «κοινωνική πολιτική» του γνωστού 
τύπου («τόνωση της κατανάλωσης») με δανεισμό του 
γνωστού ύψους, αγνοώντας την βασική αρχή ότι για 
μοιράσεις κάτι, πρέπει να το κερδίσεις πρώτα; 
 
Και είναι η εκτράχυνση της προσωπικής φιλοδοξίας, η 
έλλειψη συνεννόησης και η διχόνοια που μας καταδιώ-
κουν σαν τις τρεις Ερινύες, τις κόρες του Σκότους, από 
την εθνεγερσία του ’21 μέχρι σήμερα. Θυμίζω ότι, 
δίπλα στις πολλές μικρές, είχαμε στην Ελλάδα τρεις 
μεγάλες και επίσημες εμφύλιες διενέξεις: Το 1824 ο 
Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο «σταυραϊτός της Ρούμελης», 
και άλλοι οπλαρχηγοί του Βορρά εισέβαλαν στην 
Πελοπόννησο, καίγοντας και ρημάζοντας ό,τι είχαν 
αφήσει οι Τούρκοι, με αποτέλεσμα να σβήσει η ελληνι-
κή επανάσταση του ’21. Το 1916 υπήρχαν δύο κυβερ-
νήσεις στην Ελλάδα, μία στην Αθήνα, φιλοβασιλική, 
και μία στην Θεσσαλονίκη, βενιζελική, και η χώρα είχε 
κοπεί στα δύο. Ήταν τότε που το «φιλοβασιλικό» Δ΄ 
Σώμα Στρατού, επιφορτισμένο με την προστασία της 
Μακεδονίας, την εγκατέλειψε στο έλεος των Βουλγά-
ρων και ζήτησε «φιλοξενία» στην Γερμανία, στο Görlitz 
– μια ιστορία που ξεκίνησε σαν ελληνική τραγική κω-
μωδία και τελείωσε δύο χρόνια αργότερα, όταν οι 
Γερμανοί του μεταπολεμικού εργατο-στρατιωτικού 
συμβουλίου άνοιξαν πυρ εναντίον των δήθεν ομοϊδεα-
τών τους Ελλήνων στρατιωτών, σαν ελληνική κωμική 
τραγωδία. Τέλος το 1946-1949 είχαμε τον γνωστό μας 
εμφύλιο πόλεμο, που οδήγησε στην ανάπηρη κοινο-
βουλευτική δημοκρατία, στην δικτατορία του 
Παπαδόπουλου/Ιωαννίδη, και που κάποιοι θέλουν να 
τον συνεχίσουν με νέο γύρο στις μέρες μας, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος που δεν επιτεύχθηκε το 1944. 
 
Είναι θαύμα αλήθεια που με τόση διχόνοια η  Ελλά-
δα είναι αυτή που ξέρουμε σήμερα. Που χάσαμε 
μόνον αυτά που χάσαμε. Επειδή πολύ πιο εύλογο θα 
ήταν να είμαστε ακόμη, όπως μας «στολίζει» ένας 
Γερμανός αρθρογράφος: „die ehemalige osmanische 
Halbinsel Morea“ (Michael Martens, FAZ, 7.3.2008). 
 
Και δεν μπορεί  να κατηγορήσει κανείς την αριστερά, 
ούτε την παλαιοσταλινική της Αλέκας Παπαρήγα, ούτε 
την παρδαλή και αναρχοφέρνουσα του Αλέξη Τσίπρα, 
για ευτελή σε βάρος της Ελλάδας εκμετάλλευση των 
σημερινών δυσκολιών, όταν οι μεγάλοι διδάξαντες 
είναι τα κόμματα της καθεστηκυίας τάξεως. Μήπως 
αυτά που έκανε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας 
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Δεύτερον, τα δάνεια που παίρναμε απ’ τις διεθνείς 
χρηματαγορές δεν ήταν τοκογλυφικά. Ίσα-ίσα, καθώς 
η πλαστή εικόνα που καλλιεργούσε η συμμετοχή μας 
στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη παραπλανούσε τις αγο-
ρές, τα δάνεια αυτά είχαν πολύ χαμηλό επιτόκιο, πολύ 
πιο χαμηλό απ’ αυτό που πραγματικά δικαιούμαστε. 
Δεν μας έκλεβαν, εμείς τους κλέβαμε! Ας σημειωθεί κι 
αυτό: Τα ελληνικά, όπως και τα άλλα κρατικά ομόλογα 
τα εμπιστεύθηκαν πιο πολύ διαχειριστές κοινωνικών 
ταμείων και σε τελευταία ανάλυση μικροί αποταμιευτές 
και συντηρητικοί επενδυτές στην ίδια την Ελλάδα, 
όπου οφείλεται το 1/3 του χρέους, και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη - «για σιγουριά»! 
 
Τρίτον, κανείς δεν συνωμότησε εναντίον μας. Το αντί-
θετο, όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι, μας έπιασαν να 
παίζουμε με κίβδηλα ζάρια και να ασωτεύουμε 
(„gezinkt und geprasst“ είναι ακόμη ένας στάνταρτ 
χαρακτηρισμός για την Ελλάδα σήμερα), αφού είχαμε 
πάρει και σπαταλήσει ήδη απ’ τα διάφορα ταμεία της 
Ε.Ε. τεράστια αναπτυξιακή βοήθεια ύψους πολλών 
δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν μας πέταξαν έξω, όπως θα 
έπρεπε και όπως θα κάναμε εμείς στην θέση τους, 
αλλά, επειδή φοβούνταν μετάδοση της κρίσης, μάς 
στήριξαν με δανειακή βοήθεια και έδωσαν στις 26./27. 
10. 2011 αντί για μας την πείσμονα μάχη με τους ιδιώ-
τες-δανειστές για την διαγραφή του 50% του ελληνικού 
χρέους. 
 
Τέταρτον, το «Μνημόνιο», το «Μεσοπρόθεσμο», το 
«Πολυνομοσχέδιο», οι ιδιωτικοποιήσεις και ό,τι άλλο 
δυσάρεστο μας επέβαλαν οι άλλοι Ευρωπαίοι σε 
αντιστάθμισμα της δανειακής βοήθειας δεν έγινε για 
να ανακάμψει άμεσα η ελληνική οικονομία, ούτε για να 
μειωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια το δημόσιο χρέος – 
όσα κι αν είναι τα λάθη των οικονομολόγων του ΔΝΤ 
και της Ε.Ε., κανείς δεν το υποσχέθηκε ποτέ αυτό, ούτε 
ήταν δυνατόν να το υποσχεθεί –, αλλά για να πάψουμε 
να ζούμε σαν ελλειμματίες σε βάρος τους. Μόνον σε 
βάθος χρόνου τα μέτρα λιτότητας θα έφερναν ανάταξη 
της ελληνικής οικονομίας και θα την βοηθούσαν να 
κάνει επανεκκίνηση από εκεί που είναι πραγματικά η 
θέση του παραγωγικού δυναμικού της μέσα σε συνθή-
κες παγκοσμιοποίησης. Αυτή την συμφωνία κάναμε με 
τους άλλους Ευρωπαίους (αυτοί αναλαμβάνουν να 
μειώσουν το ελληνικό χρέος, εμείς το έλλειμμα, για να 
παραμείνουμε στο ευρώ), ενώ επανειλημμένα μας 
υπέδειξαν σαν εναλλακτική λύση την έξοδο απ’ την 
ευρωζώνη και αρνηθήκαμε. 
 
Επομένως, οι φτηνές εξαγγελίες του Αντώνη Σαμαρά 
(«Εμείς δεν θα δεχόμαστε τέτοια μέτρα»), με τα οποία 

Αντώνης Σαμαράς στον πρωθυπουργό Γιώργο Παπαν-
δρέου τον εγγονό δεν είναι τα ίδια μ’ αυτά που έκανε ο 
τελευταίος σαν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης στον Κώστα Καραμανλή τον ανηψιό μεταξύ 2004 
και 2009; Μήπως δεν είναι ο σημερινός αρχηγός και 
μέλλων πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αυτός που 
υπέσκαψε το κόμμα του, την Ν.Δ., το 1993, ιδρύοντας 
άλλο κόμμα και στερώντας του την εξουσία – πράγμα 
που θα είχε μικρή σημασία, αν δεν είχε τορπιλίσει 
ταυτόχρονα με τις εθνικιστικές του κορώνες την μονα-
δική ευκαιρία που υπήρχε τότε για έναν ευνοϊκό για 
την Ελλάδα συμβιβασμό στο θέμα του ονόματος της 
Μακεδονίας, ευκαιρία που δεν πρόκειται να ξανάρθει 
ποτέ; 
 
Ας μου επιτραπεί μια σημασιολογική μεταφορά στο 
τέλος αυτού του κεφαλαίου. Το ευρώ, που μπήκαμε και 
παραμείναμε με πλαστά στατιστικά στοιχεία, αποδεί-
χτηκε τελικά παγίδα για την Ελλάδα, αφού στερεί 
σήμερα την χώρα μας από την μοναδική δυνατότητα 
που θα είχε για να αποφύγει την διάρρηξη του κοινω-
νικού ιστού και να διατηρήσει την εθνική της κυριαρχί-
α, δηλαδή την υποτίμηση του νομίσματος και την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας μέσα σε μια νύχτα. Πιαστή-
καμε στην φάκα σαν το ποντικάκι του μύθου του Αισώ-
που που χώθηκε από στενή τρύπα στο καλάθι με το 
σιτάρι κι άρχισε να τρώει ασυλλόγιστα, ώσπου δεν 
χωρούσε να ξαναβγεί. Ο Αίσωπος έχει μια (λίγο σου-
ρεαλιστική) συμβουλή για παρόμοιες περιπτώσεις, 
που στον παραπάνω μύθο την μεταφέρει στο άτυχο 
ποντικάκι μια νυφίτσα: να αδυνατίσει μέσα στο καλά-
θι, ώστε να χωράει να ξαναβγεί απ’ την τρύπα! 
 
Μήπως όμως εκτός απ’ το ευρώ έγινε και η δημοκρατία 
παγίδα για την Ελλάδα; 
 

Τι δεν είναι η κρίση στην Ελλάδα 
 
Ας πούμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώ-
τον λοιπόν, το ότι η χώρα μας έφθασε στο σημερινό 
σημείο τήξεως δεν είναι ευθύνη κανενός άλλου, παρά 
μόνον της ίδιας. Δεν είναι ευθύνη της παγκοσμιοποίη-
σης, δεν είναι ευθύνη των δανειστών μας, δεν είναι 
ευθύνη της Ε.Ε. και δεν είναι ευθύνη των οίκων αξιολό-
γησης της πιστοληπτικής ικανότητας, που είναι απλώς 
θερμόμετρα του πυρετού. Γιατί; Το είπαμε ήδη: Επειδή 
μπήκε και παρέμεινε με πλαστά στατιστικά στοιχεία 
στο ευρώ, έτρωγε πιο πολλά απ’ όσα έβγαζε, ζούσε με 
δανεικά πάνω απ’ τις δυνάμεις της και, για να αποφύ-
γει το πολιτικό κόστος, αμελούσε θανάσιμα την αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας της. 
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απαντάει στις ασυναρτησίες του Γιώργου Παπανδρέ-
ου («Είμαστε υπερήφανος λαός και το μόνο που θέ-
λουμε είναι να μας αφήσουν να κάνουμε αλλαγές») 
είναι κουτοπονηριές. Το «Μνημόνιο» και όλα τα επόμε-
να θα έπρεπε κανονικά να τα είχαμε εφεύρει μόνοι 
μας, για να πολεμήσουμε τις παθογένειες της ελληνι-
κής οικονομίας – αντί να περιμένουμε να μας τα επιβά-
λουν οι άλλοι. Επομένως, εκείνοι της αριστεράς που 
κατηγορούν τον καπιταλισμό και τους δανειστές ότι 
«μας πίνουν το αίμα» και εισηγούνται μονόπλευρη 
διαγραφή του χρέους, που είναι «παράνομο στο μεγα-
λύτερο μέρος» ή και «στο σύνολό του», και βρίσκουν 
μάλιστα έτσι μεγάλη απήχηση στα λαϊκά στρώματα, 
ξεχνάνε πώς φθάσαμε ως εδώ. Επικαλούμαστε τον 
Μαρξ, όταν μας έπιασαν να κλέβουμε! Μπερδεύουμε 
τον παρασιτισμό με τον Κέυνς! Όταν αποδειχτήκαμε 
πειρατές μέσα στην Ευρωζώνη, αρχίσαμε να φωνά-
ζουμε με πάθος για το αναφαίρετο δικαίωμα του πει-
ρατή να κάνει ρεσάλτο και μεταφέραμε από άλλο τρα-
γούδι την εικόνα του πιτσιρικά που σαλτάρει για την 
ρεζέρβα. Συγχέουμε το κατοχικό δάνειο με την υποχρέ-
ωση των Γερμανών να πληρώνουν την σημερινή μας 
άσωτη ζωή. Βρίζουμε τους δανειστές και την Ε.Ε., 
επειδή δεν μας σταμάτησαν έγκαιρα να παίρνουμε 
δάνεια, σαν τον μεθύστακα που κατηγορεί τον ταβερ-
νιάρη για την κατάντια του ή κατηγορεί τον φίλο, που 
δεν τον έβγαλε με το ζόρι απ’ την ταβέρνα! Και στο 
τέλος λέμε γι’ αυτόν ότι το έκανε επίτηδες, για να μας 
καταστρέψει! Η αλήθεια είναι ότι, όταν κάποιος που 
χρωστάει ή που έχει συμφωνήσει σ’ ένα επαχθές γι’ 
αυτόν πρόγραμμα σωτηρίας, προσπαθεί να αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του, γίνεται συνήθως ευτελής. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια κοινωνία 
δημιουργεί τις κρίσεις που τις αξίζουν είναι οι ελληνι-
κές αντιδράσεις στις αποφάσεις της 26./27.10.2011: 
ενώ στην αρχή φοβόμαστε μήπως το «κούρεμα» είναι 
πολύ βαθύ, όταν μας χάρισαν το 50% του χρέους, 
αρχίσαμε να φωνάζουμε ότι και με το υπόλοιπο είμα-
στε στα δεσμά! 
 
Για τον πολιτικό αρχηγό Αλέξη Τσίπρα οι 
«αγανακτισμένοι» της Πλατείας Συντάγματος είναι «η 
εμπροσθοφυλακή, η ομάδας κρούσης προς όφελος και 
για λογαριασμό όλων των λαών, των Ιταλών, των 
Γάλλων, των Γερμανών...» Θα έπρεπε όμως να μάθουν 
κάποτε και οι Έλληνες της Ελλάδας πώς μας βλέπουν 
οι άλλοι: «Das ist wie bei Kindern, denen man immer 
wieder sagen muss, dass sie ihr Zimmer aufräumen 
sollen“ – o τροϊκανός που τα είπε αυτά στο Spiegel 
ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος. Οι Γερμανοί σκέφτο-
νται ανοιχτά στα ΜΜΕ ότι η συμμετοχή τους στην 
δανειακή βοήθεια για την σωτηρία της Ελλάδας είναι 
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κυκλοφορούσαν και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση. 
Θα μπορούσαμε λοιπόν με πιο «καπάτσους» πολιτι-
κούς να ξεφορτωθούμε «Μνημόνια», «Μεσοπρό-
θεσμα», ιδιωτικοποιήσεις και τα λοιπά έτσι; 
 
Αλλά προσοχή! Αυτός ο εκβιασμός μπορεί να πληρω-
θεί πολύ ακριβά – χωρίς να ξεχνάμε και τα ανοιχτά 
μέτωπα στα ανατολικά και βόρεια σύνορά μας. Ναι 
μεν οι άλλοι μας έσωσαν προσωρινά τρεις φορές ως 
τώρα, αλλά έχουν αηδιάσει να ασχολούνται διαρκώς 
μαζί μας („hellenic fatigue“) και αναζητούν εναγωνίως 
λύσεις, ώστε να περιοριστούν οι δικές τους απώλειες 
σε περίπτωση άγριας ελληνικής χρεωκοπίας, που την 
θεωρούν όλο και πιο πιθανή. Οι γερμανικές και οι 
γαλλικές τράπεζες έχουν ξεφορτωθεί ήδη ένα μεγάλο 
μέρος των ελληνικών ομολόγων που κατείχαν, σ’ όλη 
την ευρωζώνη γίνονται τεστ αντοχής των τραπεζών, 
και οι οικονομικοί μηχανισμοί προετοιμάζονται πυρε-
τωδώς για την περίπτωση ασύντακτης πτώχευσης της 
Ελλάδας. Επομένως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε 
διόλου. Οι άλλοι δεν μπλοφάρουν, όπως εμείς, όταν 
απειλούμε, οι δύσμοιροι, με επιστροφή στην δραχμή! 
Επομένως, ακόμη κι αν υποτεθεί ότι γίναμε τόσο α-
χρείοι, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε στο ότι ο εκβια-
σμός που ασκούμε στους άλλους Ευρωπαίους θα 
περνάει για πάντα – θα περνάει για λίγο καιρό ακόμη! 
 
Ο αναγνώστης θα παρατήρησε ότι χρησιμοποιώ πλη-
θυντικό αριθμό στις αναφορές μου για την ευθύνη που 
μας βαρύνει: «εμείς», «οι Έλληνες», «η χώρα μας» 
κλπ. Αλλά ποιοι είναι οι «εμείς»; Μήπως δεν υπάρ-
χουν ταξικές διαφορές στην ελληνική κοινωνία; Μήπως 
ωφελήθηκαν όλοι το ίδιο απ’ τα δανεικά και το σύστη-
μα της κλεπτοκρατίας; Μήπως «μαζί τα φάγαμε;», που 
λέει ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Θεόδωρος Πά-
γκαλος; Μήπως δεν πληρώνεται η κρίση άδικα από 
μισθωτούς και συνταξιούχους; Μήπως δεν διέφυγαν 
δισεκατομμύρια στην Ελβετία; Μήπως κάποιοι δεν 
υπερηφανεύονται ότι δεν έχουν «εθνική», αλλά μόνον 
«ταξική» συνείδηση; (Αλέκα Παπαρήγα: «Εμείς έχουμε 
ταξική συνείδηση. Ή αν το θέλετε, το εθνικό περιεχόμε-
νο της συνείδησής μας είναι ταξικό»).  
 
Η απάντηση σ’ αυτά όλα είναι η εξής: Μπορεί «να μην 
τα φάγαμε μαζί» ή «να τα φάγαμε μαζί, αλλά σε πολύ 
άνισες μερίδες», πλην όμως αυτό δεν ενδιαφέρει εκεί-
νους που μας δάνεισαν τα «φαγωμένα» λεφτά, ούτε 
τους εταίρους μας στην Ε.Ε. που καλούνται να πληρώ-
σουν την ζημιά. Στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει, είτε μας 
αρέσει αυτό, είτε όχι, ο κανόνας της συλλογικής ευθύ-
νης των μελών μιας οργανωμένης κοινωνίας από πρά-
ξεις ή παραλείψεις του κράτους που την εκπροσωπεί. 

τόσα περίπου, όσα έχουν χαθεί στους ελληνικούς 
δρόμους απ’ τις απεργίες, τις διαδηλώσεις και τις 
καταστροφές τα δύο τελευταία χρόνια, και αναρωτιού-
νται γιατί πρέπει να πληρώνει ο Γερμανός φορολογού-
μενος για την Ελλάδα, όταν ο Έλληνας που μπορεί 
φυγαδεύει τα δικά του λεφτά στην Ελβετία. Οι εταίροι 
στην ευρωζώνη που έχουν υγιή οικονομία και πλεόνα-
σμα, και όχι μόνον οι Γερμανοί, εκλαμβάνουν τις βίαιες 
ελληνικές διαμαρτυρίες για τα μέτρα λιτότητας και τις 
υβριστικές κατηγορίες εναντίον τους σαν την αυθάδη 
απαίτηση ενός λαού χωρίς συναίσθηση της πραγματι-
κότητας να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν οι άλλοι τον 
παλιό άσωτο τρόπο ζωής του – πράγμα για το οποίο 
το 99% δεν έχει καμία όρεξη. Στο ελληνικό κίνημα «δεν 
πληρώνω» θα απαντούσαν βροντερά δεκάδες κινήμα-
τα «δεν πληρώνω για την Ελλάδα» στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, αν οι κυβερνήσεις άφηναν τους πολίτες τους 
να εκδηλωθούν ελεύθερα ή αν έκαναν δημοψηφίσμα-
τα! Σιγά-σιγά εδραιώνεται η πεποίθηση ότι είμαστε 
„unrettbar“, ανεπίδεκτοι σωτηρίας, κάτι που δεν ισχύει 
για τα άλλα κινδυνεύοντα μέλη της ευρωζώνης, και 
προσπαθούν να αποφύγουν την μόλυνση της Ευρώ-
πης απ’ τον ελληνικό ιό της αυτοκαταστροφής. 
 

Ο ελληνικός εκβιασμός 
 
Κι όμως οι άλλοι πληρώνουν – τρίζοντας τα δόντια 
από θυμό. Το πρώτο πακέτο των δισεκατομμυρίων 
σωτηρίας το 2010 ακολούθησε το δεύτερο το 2011 και 
ίσως χρειαστεί και τρίτο και τέταρτο. Γιατί πληρώνουν; 
Η απάντηση είναι απλή: Επειδή ο εκβιασμός που 
κάνουμε, βάζοντας σε κίνδυνο την ευρωζώνη, περνάει! 
Αν μας άφηναν να καταστραφούμε, όπως θα μας άξιζε, 
το τίμημα θα ήταν ίσως αυτήν την στιγμή πολύ μεγάλο, 
οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία απρόβλε-
πτες. Ο ελληνικός εκβιασμός λοιπόν πιάνει τόπο. Ο 
πιο «χοντρός» απ’ τους πολιτικούς αρχηγούς, ο ακρο-
δεξιός Γιώργος Καρατζαφέρης (που έστελνε καρτ-
ποστάλ με σάτυρους που είχαν το πέος εν στύσει στο 
περιοδικό Focus τον Φεβρουάριο του 2010, όταν ακό-
μη δεν μπορούσε να φανταστεί το βύθος της απειλού-
μενης καταστροφής / και δεν ήταν ο μόνος τότε, ο 
πρόεδρος της βουλής των Ελλήνων Φίλιππος Πετσάλ-
νικος π.χ. έλεγε ειρωνικά: «Οι Γερμανοί, μια χώρα 85 
εκατομμυρίων, τι έχουν να επιδείξουν; Μπας και βγά-
λαν κάνα νέο Μπετόβεν και δεν το πήραμε χαμπάρι;») 
το είπε καθαρά το καλοκαίρι του 2011: «Την οικονομι-
κή βοήθεια της Ευρώπης προς την Ελλάδα εγώ την 
θεωρώ ένα „λάδωμα“, που σημαίνει ότι είναι σε πανι-
κό, ότι φοβούνται. Αυτόν τον φόβο, τον πανικό, δεν τον 
εκμεταλλεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση, γιατί πιστεύω 
ότι οι άνθρωποι είναι άπειροι.» Ανάλογες απόψεις 

Πόση αλήθεια; 
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Αλλιώς το κράτος αυτό οδεύει προς διάλυση. Να τι λέει 
για παράδειγμα ο καθηγητής Stefan Troebst, υπερα-
σπιζόμενος με πάθος το δικαίωμα των βόρειων γειτό-
νων μας στο όνομα της Μακεδονίας: „Die Panikreakti-
on von politischer Elite und Titularnation des griechi-
schen Nationalstaates weist aber auch auf die tiefen 
Selbstzweifel an der Solidarität der eigenen ethnischen 
Identität hin. …Werden es im erst 1913 griechisch 
gewordenen Norden zuerst die verbliebenen Südosts-
laven oder aber die dortigen Türken, Pomaken, Aromu-
nen, Megleniten, Albaner, Sarakatschanen, Se-
pharden, Roma, Yifti, Yürüken usw. usf. sein, die Min-
derheitenrechte als Vorstufe einer Eigenstaatlichkeit 
bzw. eines Anschlusses durch einen der Nachbarstaa-
ten beanspruchen?“ (άρθρο „Makedonische Antworten 
auf die Makedonische Frage“, 1994, δημοσιευμένο 
ξανά στο βιβλίο του Das makedonische Jahrhundert, 
2007, S. 275). Κάποιος άλλος θα μπορούσε να βάλει 
στην θέση αυτών των μειονοτήτων, σε ένα ανάλογα 
κατασκευασμένο σενάριο, ονόματα άλλων «φυλών», 
κοινωνικών τάξεων και επαγγελματικών ομάδων στην 
Ελλάδα, που ζητούν Anschluss όχι σ’ ένα γειτονικό 
κράτος, αλλά στην μακρινή... Αργεντινή, που χρεωκό-
πησε το 2001/2002: Ο καθένας παίρνει μ’ ένα λοστό ή 
καλάσνικωφ το δίκιο στα χέρια του, η οικονομία της 
αγοράς αντικαθίσταται απ’ την ανταλλακτική οικονομί-
α, τα νοικοκυριά φορτώνουν τα έπιπλα του σπιτιού σε 
κάρα για να τα ανταλλάξουν σε υπαίθρια παζάρια με 
τρόφιμα, η μεσαία τάξη καταστρέφεται, φάσμα πείνας 
και εμφυλίου πολέμου πλανιέται στην χώρα, ανατροπή 
της δημοκρατίας προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. 
 
Και μπορεί να μην έχουν φθάσει ακόμη τα πράγματα 
σ’ αυτό το σημείο εθνικής αποσύνθεσης, αλλά θα 
πρέπει να προσέξει κανείς πολύ σοβαρά: Υπάρχουν 
ιστορικά παραδείγματα κρατών που διαλύθηκαν ή 
προσαρτήθηκαν μετά από μια μεγάλη κρίση χρέους 
που την ακολούθησε κρίση ταυτότητας (Jacques Attali, 
Tous ruinés dans dix ans?, ελληνική μετάφραση: Πα-
γκόσμια κατάρρευση σε δέκα χρόνια; Εκδόσεις 
Κ.Παπαδόπουλος, 2011, σ. 120επ.). Σήμερα η εξέλιξη 
του παγκόσμιου πολιτισμού γίνεται με διπλάσια επιτά-
χυνση, φτιάχνονται «ηπειρωτικές οικονομίες», δηλαδή 
οικονομίες κλίμακας ηπείρου, κι όποιος δεν προσαρ-
μόζεται, χάνεται για πάντα. 
 

Να μάθουμε να ζούμε με αντιφάσεις 
 
Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι διαπιστώσεις για την 
φύση του «καπιταλισμού των μετόχων», που υπεξαίρε-
σε πλήρως την εξουσία της πολιτικής, οι διαπιστώσεις 
για τις αιτίες της χρηματοοικονομικής κρίσης του 

2008/2009, που την ακολούθησε η κρίση χρέους το 
2010/2011, οι διαπιστώσεις για την ευθύνη των ΗΠΑ 
στην μη επιβολή μέτρων ελέγχου και μετά την κρίση 
κλπ. χάνουν την αξία τους. Τα μεγάλα ερωτήματα για 
το αν ο καπιταλισμός είναι η σωστή απάντηση στις 
ανάγκες των ανθρώπων και αν αποτελεί το «τέλος της 
ιστορίας» παραμένουν επίκαιρα. Ούτε σημαίνουν ότι η 
Ευρώπη είναι παράδεισος εντιμότητας, αλληλεγγύης 
και εφαρμογής των αρχών του δικαίου ή ότι η δημο-
κρατία της βρίσκεται σε ιδανικό σημείο, ή ότι θα πρέ-
πει να πάψουμε να αγωνιζόμαστε για μια πιο δίκαιη 
κοινωνία στην Ελλάδα. Ούτε παραβλέπουν πως το 
«Μνημόνιο», σκαρίφημα που συντάχθηκε στο γόνατο 
απ’ τους τροϊκανούς με βάση προηγούμενες εφαρμο-
γές της συνταγής, όπως εφαρμόζεται σήμερα, χωρίς 
ένα συμπληρωματικό «Σχέδιο Μάρσαλ», σκοτώνει την 
ελληνική οικονομία. Ούτε αμφισβητούν τις ανθρώπινες 
τραγωδίες που κρύβονται πίσω απ’ τις απολύσεις και 
τις περικοπές, την καταστροφή πολλών νοικοκυριών 
απ’ την λιτότητα και την υπερφορολόγηση. Ούτε α-
γνοούν πως στους Γερμανούς δεν περίσσεψε λίγη 
επιείκεια έναντι των Ελλήνων, σαν κι αυτή που έδειξαν 
απέναντί σ’ αυτούς π.χ. οι Αμερικανοί το 1945, κι ας 
μην υπάρχει καμιά σύγκριση του διαπραχθέντος ε-
γκλήματος στην μία και στην άλλη περίπτωση. Και 
βέβαια ο εξαθλιωμένος Κώστας ο Τσολιάς απ’ το γνω-
στό video της γαλλικής σατιρικής εκπομπής Les Guig-
nols de l’ info δεν πρέπει να γίνει πουθενά το μοντέλο 
του μέλλοντος. 
 
Αλλά πρέπει να μάθουμε να κάνουμε τις απαραίτητες 
διακρίσεις και να αντέχουμε την αλήθεια. Για την σημε-
ρινή κατάντια της Ελλάδας φταίει η ίδια και όχι ο διε-
θνής χρηματοοικονομικός καπιταλισμός. Μια πιο δί-
καιη κοινωνία θα οικοδομήσουμε όχι στέλνοντας πλα-
στά στατιστικά στοιχεία και τρώγοντας πιο πολλά απ’ 
όσα βγάζουμε, αλλά παράγοντας πρώτα το εισόδημα 
που το κράτος θα αναδιανείμει με την φορολογική και 
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κοινωνική του πολιτική. Μπορεί η ενωμένη Ευρώπη να 
μην είναι παράδεισος, αλλά, αφότου οι λαοί της πριν 
είκοσι δύο χρόνια αποτίναξαν τα τυραννικά κομμουνι-
στικά καθεστώτα, έχει το καλλίτερο προς το παρόν 
σύστημα σε παγκόσμια κλίμακα, με δημοκρατία και 
πολιτικές ελευθερίες, κράτος δικαίου, ανθρώπινα και 
κοινωνικά δικαιώματα. 
 

Έννοιες, όπως «πατρίδα», «δημοκρατία», «Ευρώπη», 
δεν είναι καλές μόνον, όσο «κονομάει» κανείς, και τις 
θεωρούμε ξεπερασμένες, μόλις δεν έχουν να δώσουν 
δουλειά ή εισόδημα. «Πατρίδα» σημαίνει πίστη σε μια 
μακρόχρονη συνέχεια. «Δημοκρατία» είναι ένα ευαί-
σθητο σύστημα – προϋπόθεση λειτουργίας της είναι η 
πειθαρχία στον νόμο και η αυτοσυγκράτηση στην 
διεκδίκηση των αιτημάτων. Η δημοκρατία περιλαμβά-
νει και την δυνατότητα δημοψηφισμάτων για την λήψη 
σκληρών μέτρων, όπως και το άρθρο 48 του ελληνικού 
Συντάγματος. «Ευρώπη» είναι μια μεγάλη ιδέα, επειδή 
έφερε την πολυπόθητη ειρήνη στην πολύπαθη ήπειρο. 
 

Πάνω απ’ όλα πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε την 
ευθύνη για ό,τι μας συμβαίνει και όχι να ψάχνουμε 
τις αιτίες του κακού έξω από μας, όπως συμβαίνει 
συνήθως. Μπορεί π.χ. να φταίει και το γεγονός ότι η 
Ε.Ε. δεν έλεγξε έγκαιρα τα στατιστικά στοιχεία που 
στέλναμε, επειδή τα δάνεια επέστρεφαν π.χ. στην 
Γερμανία ή την Γαλλία υπό μορφή αγοράς καταναλωτι-
κών αγαθών και οπλικών συστημάτων, αλλά η ευθύνη 
είναι και σ’ αυτήν την περίπτωση κατά κύριο λόγο 
δικιά μας. Και μπορεί η πτώχευση να δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις, για να ρθουν να αγοράσουν οι ξένοι 
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και εργατική δύναμη 
φθηνά, αλλά και πάλι εμείς φταίμε γι’ αυτό.  
 
Ευχαριστούμε λοιπόν τους Γερμανούς φίλους που μας 
υποστηρίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εκείνους 
που μας στήριξαν για να μην χρεωκοπήσουμε άγρια, 
και ιδιαίτερα αυτούς που θεωρούν ότι αρκετά υποφέ-
ραμε και πρέπει να βοηθηθούμε τώρα οικονομικά, 
αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι κανένας δεν έχει όρεξη να 
μας φορτώνεται στην πλάτη του για πάντα. 
 

Ουτοπικός επίλογος 
 
Η Ελλάδα ζει σχεδόν σε συνθήκες υποχώρησης μετά 
από ένα χαμένο πόλεμο, κάπως όπως το 1922, που ο 
ηττημένος ελληνικός στρατός επέστρεφε απ’ το μέτωπο 
της Μ.Ασίας. Δεν έχει σημασία ποιος πήγε τον στρατό 
στον Σαγγάριο ποταμό, σημασία έχει ότι η υποχώρη-
ση έπρεπε να γίνει συντεταγμένα. Σήμερα η Ελλάδα 
έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας οικονομικής 
ήττας, μιας χρεωκοπίας.  

Το πολιτικό προσωπικό, κι εννοώ αυτό όλων των 
κομμάτων, αποδείχτηκε κατώτερο των περιστάσεων, 
καθώς κινείται με βάση κυρίως την λογική του κομμα-
τιού της πίτας που θα μπορούσε να αρπάξει μέσα 
στον εκάστοτε πολιτικό χώρο. Η κυβέρνηση του ΠΑ-
ΣΟΚ αναγκάστηκε τελικά να πάρει μέτρα με υψηλό 
πολιτικό κόστος, και προσπάθησε, ομολογουμένως, 
για την σωτηρία της Ελλάδας, ήταν αφερέγγυα όμως, 
καθώς κουβαλούσε στην πλάτη της το βαρύ αμαρτωλό 
παρελθόν της. Η αντιπολίτευση στόχευσε αποκλειστι-
κά στην εκμετάλλευση των δυσκολιών. 
 
Ας έρθει λοιπόν να μας κυβερνήσει κάποιος απ’ έξω, 
π.χ. κανένας Έλληνας από την Κύπρο! (που πήραμε 
τόσες φορές στο λαιμό μας), όπως ήρθε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος απ’ την Κρήτη το 1909 – ας ελπίσουμε μό-
νον, χωρίς να χρειαστεί να προηγηθεί κάποια εθνική 
καταστροφή, όπως εκείνη του 1897. 
 
Ή ας έλθει στην Αθήνα να μας κυβερνήσει σαν δανει-
κός πολιτικός κανένας Γερμανός!, γιατί όχι; Δεν διεκδι-
κώ την πατρότητα αυτής της ιδέας – την έχω ακούσει 
τόσες φορές σε συζητήσεις στην Ελλάδα. Ας πούμε ο 
Wolfgang Schäuble, Νέστωρ στην Ενωμένη Ευρώπη, 
ή ο Peer Steinbrück, που του αρέσει μάλιστα να παίζει 
με τέτοιες υποθέσεις. Θα ήταν άλλωστε προτιμότερο 
απ’ το να μας κυβερνάνε απ’ το Βερολίνο, χωρίς να 
αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση έναντι της Ελλάδας 
σε ευαίσθητα θέματα, όπως είναι η οικονομική ανά-
πτυξη, η κοινωνική συνοχή, η εθνική ασφάλεια, καθώς 
γίνεται ως τώρα στην πράξη. Ουτοπίες; Ναι, βέβαια. 
Γιατί κανείς λογικός ξένος δεν θα ρισκάριζε την ζωή 
και την σωματική του ακεραιότητα ή το καλό του όνομα 
στον σουρεαλιστικό χώρο που λέγεται Ελλάς. Αλλά 
καμιά φορά και οι ουτοπίες βρίσκουν τόπο να φυτρώ-
σουν.  
 
Και ποιος ξέρει: Μπορεί, αν τα πράγματα πάνε καλά 
τώρα και σωθούμε, σε κάποια επόμενη φάση, που οι 
περιστάσεις θα απαιτούν δυνατή φαντασία, να ζητηθεί 
να έρθει να κυβερνήσει κάποιος Έλληνας κάπου αλ-
λού στην Ενωμένη Ευρώπη ...          
 
Κώστας Δημακόπουλος, Βερολίνο/Αθήνα 
Νομικός και πολιτειολόγος 
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Wie viel Wahrheit vertragen wir? 
 
Griechenland erlebt die turbulenteste 
Zeit seiner Geschichte seit dem 
Ende der letzten Diktatur (1974). 
Selbst sein Verbleib in der Eurozone 
und in der EU steht auf dem Spiel. 
Die Unfähigkeit der politischen 
Parteien sich zu verständigen und 
die enorme Last gerecht zu vertei-
len, die Unfähigkeit großer Teile der 
Bevölkerung, die Notwendigkeit der 
bitteren Sparmaßnahmen einzuse-
hen, offenbaren ein Manko an politi-
scher Reife und Rationalität, das 
sprachlos macht. Jahrzehnte der 
Finanzierung des Konsums auf 
Pump mit rollover der Schulden, 
Jahrzehnte der schamlosen Klepto-
kratie durch die Mächtigen, Jahr-
zehnte des politischen Klientelismus 
und damit der Verdummung der 
Wähler, schlagen heute in die Unfä-
higkeit zu verstehen was passiert 
und in eine blinde Wut um. Es ist 
möglich, dass Griechenland unter-
geht. Es ist aber auch möglich, dass 
die Krise die lang erhoffte Chance 
anbietet, das Land an europäischen 
Rationalitätsstandards anzudocken. 
Nicht weil das EU-Europa ein Para-
dies der Gerechtigkeit, der Vernunft 
und der Ehrlichkeit ist - das ist es 
nicht -, sondern weil die Möglichkeit, 
für solche Ideen zu kämpfen, hier 
größer ist. 


