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και η κερδοσκοπία των χρηματιστηριακών αγορών, η παγκο-
σμιοποίηση, ο διεθνής καπιταλισμός, ο τρόπος που λειτουρ-
γούσε ως τώρα η Ε.Ε. και η ευρωζώνη κλπ.) μας δανείζετε μεν, 
αλλά, για να μιλήσουμε παραστατικά, σε αντάλλαγμα «μας 
πίνετε το αίμα», δηλαδή μας καταδικάζετε σε εξαθλίωση με τα 
μέτρα λιτότητας που μας επιβάλλετε, τα οποία πνίγουν την 
οικονομία μας και δημιουργούν βαθιά ύφεση, και μας εξευτελί-
ζετε διεθνώς. Επιπλέον η δανειακή βοήθεια που μας δίνετε 
επιστρέφει σε σας. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά φίλου και 
κυρίως λείπει η αλληλεγγύη που έπρεπε να διέπει την στάση 
των εταίρων μέσα στην Ε.Ε.  
 

Οι Γερμανοί απαντούν σ’ αυτά με διάφορους τρόπους ως 
εξής:  
 

1. «Τώρα που βρεθήκαμε σε ανάγκη». Σε ανάγκη δεν βρεθή-
κατε παρά από δική σας υπαιτιότητα. Όλα αυτά τα χρόνια 
παίρνατε δισεκατομμύρια αναπτυξιακής βοήθειας από τα 
διάφορα ταμεία της Ε.Ε. (ανήκετε στους πιο προνομιούχους 
επιδοτούμενους της Ε.Ε. έτσι) και δισεκατομμύρια φτηνών 
δανείων από τις αγορές, με το ίδιο χαμηλό επιτόκιο που παίρ-
ναμε κι εμείς δάνεια. Αυτά τα χρήματα, που μπορεί να πλησιά-
ζουν και το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, δεν τα χρησιμοποιήσα-
τε για την ανάπτυξη της οικονομίας σας, όπως είναι ο σκοπός 
κάθε βοήθειας και κάθε δανείου, αλλά τα σπαταλήσατε, διαθέ-
τοντάς τα στην δημόσια και την ιδιωτική κατανάλωση (και δεν 
ενδιαφέρει εμάς ποιος έφαγε τα πιο πολλά στην Ελλάδα, αν τα 
«φάγατε μαζί» ή όχι και σε ποιες μερίδες). Το κράτος που 
είχατε, και που βρίσκετε σε διάλυση σήμερα μετά από μόνον 
δυόμισι χρόνια κρίσης, ήταν απλώς μια μαύρη τρύπα, όπου 
χάνονταν δισεκατομμύρια. Ήταν επίφαση ευρωπαϊκού και 
στην πραγματικότητα τριτοκοσμικό κράτος. Για να μιλήσουμε 
κι εμείς παραστατικά, σε ανάγκη βρεθήκατε, επειδή παίζατε 
όλα αυτά τα χρόνια με μιαν «αρκούδα», τις διεθνείς χρηματι-
στηριακές αγορές, μέχρι που η «αρκούδα» αγρίεψε και σας 
έφαγε. 
 

2. «Μας δανείζετε μεν». Σας δανείζουμε για να μην χρεωκο-
πήσετε άγρια, πράγμα που θα σήμαινε την έξοδό σας από το 
ευρώ και την Ε.Ε., την αποκοπή σας από τις αγορές για πολ-
λές δεκαετίες, αλλά και την εσωτερική χρεωκοπία της Ελλάδας, 
αφού το ελληνικό κράτος ελλείψει πρωτογενούς πλεονάσματος 
δεν θα είχε να πληρώσει σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομία, 
δημόσια έργα κλπ., με συνέπεια χάος και αναρχία, εμφύλιο και 
νέα δικτατορία. Και μόνον γι’ αυτό μας χρωστάτε ευγνωμοσύ-
νη, αντί των ύβρεων και των συκοφαντιών που μας απευθύνε-
τε.  
 

3. «Αλλά μας πίνετε το αίμα». Όταν κάποιος έχει χρεωκοπή-
σει, όπως η Ελλάδα σήμερα, και ζητάει βοήθεια από κάποιον 
άλλον, είναι φυσικό αυτός ο άλλος να του πει: Πρώτα πρέπει 
να διαθέσεις την δική σου περιουσία και μετά να βοηθήσω κι 
εγώ. Και έπειτα πρέπει να κάνεις κάτι για να αλλάξεις την 
συμπεριφορά που σε έφερε σ’ αυτό το σημείο, για να μην είμαι 
υποχρεωμένος να σε «φορτώνομαι» εγώ μονίμως στην πλάτη 

Μ 
ια ιδιόρρυθμη ασυνεννοησία κυριαρχεί ανάμεσα 
στους Έλληνες και τους Γερμανούς, όταν μιλάνε 
μεταξύ τους σε συνέδρια, δημόσιες και ιδιωτικές 
συζητήσεις για θέματα όπως «Η Ελλάδα σε 

κρίση» ή «Το Ευρώ σε κίνδυνο» κλπ. Ο λόγος είναι ότι 
λέξεις και φράσεις κλειδιά, που στα χείλη μπορεί να ακού-
γονται ίδιες, παίρνουν τελικά πολύ διαφορετική σημασία 
στο μυαλό των μεν και των δε. Αλλιώς εννοούν π.χ. οι 
Έλληνες τις λέξεις «έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην 
Ευρώπη», «παραμονή στην ευρωζώνη με μέτρα λιτότη-
τας», «δημοσιονομική πειθαρχία», «δημιουργία ενός πολι-
τικού κέντρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», «αλληλεγγύη» 
κλπ. – κι αλλιώς οι Γερμανοί.  
 

Από τις πολλές  σημασιολογικές παραμέτρους αυτών των 
ομολογουμένως σύνθετων εννοιών ο καθένας εστιάζει σ’ αυτό 
που τον συμφέρει. Οι Έλληνες, που καταπονούνται σήμερα 
από τα μέτρα λιτότητας, διακατέχονται τις περισσότερες φορές 
στις σχετικές συζητήσεις από ιδέες όπως: «Είμαστε θύματα 
ενός άδικου παγκόσμιου συστήματος», «η Ελλάδα πληρώνει 
τα σπασμένα σαν χώρα της περιφέρειας της Ε.Ε.», «μας έχουν 
βάλει στο μάτι για τις ελληνικές μας ιδιαιτερότητες, για τις 
οποίες είμαστε περήφανοι», «θέλουνε να συρθούμε γονυπετείς 
ενώπιόν τους και να χάσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια» 
κλπ. κλπ. Οι Γερμανοί αντίθετα τα θεωρούν αυτά δείγμα ελλη-
νικού ανορθολογισμού και αδυναμία κατανόησης της πραγμα-
τικότητας. Σε ποιόν βαθμό έχουν δίκιο οι μεν και σε ποιόν 
βαθμό άδικο οι δε; Πόσες αλήθειες υπάρχουν τελικά; Τι απα-
ντάει κανείς στους Έλληνες και τι στους Γερμανούς; Σε κάποιες 
διπλανές σελίδες του παρόντος τεύχους του «Εξάντα» ο ανα-
γνώστης θα βρει, γραμμένο στα γερμανικά, μιαν υπεράσπιση 
της Ελλάδας με βάση ορθολογικά επιχειρήματα („Gerechtigkeit 
für Griechenland!“). Εδώ, αντίστροφα, ο αναγνώστης θα βρει, 
σε ελληνική απόδοση, τον γερμανικό αντίλογο στις συνήθεις 
ελληνικές αιτιάσεις. Θεώρησα χρήσιμο να προβώ σ’ αυτήν την 
«μετάφραση», επειδή συνήθως οι γερμανικές κατηγορίες κατά 
της Ελλάδας δεν εκφράζονται ρητά και οι απόψεις της Γερμανί-
ας επιβάλλονται στους Έλληνες χωρίς πολλές εξηγήσεις. Αυτό 
γίνεται από την άνιση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον 
χρεωκοπημένο οφειλέτη και τον δανειστή την ώρα της ανάγκης, 
αλλά και από την δύναμη εκείνη της πραγματικότητας, που, για 
να χρησιμοποιήσω μια κλασσική νομική έκφραση, ονομάζεται 
die normative Kraft des Faktischen. Επειδή όμως λείπουν οι 
εξηγήσεις, οι ελληνικές διαμαρτυρίες απαντούν συχνά «σ’ 
άλλα αντ’ άλλων». Τα δύο αυτά κείμενα είναι έτσι στην κριτική 
διάθεση του Γερμανού και του Έλληνα αναγνώστη. Συμφωνίες 
και διαφωνίες, απορρίψεις ή δημιουργικοί συνειρμοί είναι 
καλοδεχούμενες. 
 

«Κρίση στην Ελλάδα». - Ελληνικές αιτιά-
σεις και γερμανικός αντίλογος.  
 

Οι Έλληνες λένε με διάφορους τρόπους: Τώρα που βρεθήκαμε 
σε ανάγκη, γεγονός για το οποίο δεν φταίμε μόνον εμείς (αλλά 
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Ελληνογερμανικός διάλογος μεταξύ 

κουφών; 

Του Κώστα Δημακόπουλου 

 

Deutsche Kurzfassung 
 

„Hellas in der Krise“ – Griechisch-

deutscher Dialog unter Tauben? 

Eine fiktive Diskussion 

 
Die Griechen beschweren sich 
lautstark bei den Deutschen: Jetzt, 
wo wir in Not gerieten, obwohl wir 
nicht allein schuld an der Misere 
sind, werden wir von euch Deut-
schen erniedrigt; wir bekommen eine 
Darlehenshilfe unter Sparbedingun-
gen, die uns in die Knie zwingen und 
eine tiefe Rezession auslösen. Diese 
Darlehenshilfe ist übrigens eigennüt-
zig und kommt zu den Geberländern 
zurück. Die Solidarität unter europäi-
schen Partnern bleibt auf der Stre-
cke. 
Die Deutschen antworten den 
Griechen: Die Empörung über Grie-
chenland rührt daher, dass das Land 
mit falschen statistischen Daten den 
Eurobeitritt erschlichen hat und 
heute die anderen Europartner 
erpresst: „Entweder ihr rettet mich, 
oder ich ziehe euch mit in den Ab-
grund!“ An der Pleite seid ihr Grie-
chen selber schuld, weil euer Staat, 
der jetzt in Auflösung begriffen ist, in 
all den guten Jahren ein schwarzes 
Loch war, in dem die Milliarden der 
EU-Subventionen und der günstigen 
Kredite der Finanzmärkte ver-
schwanden. Jetzt, wo die Märkte –zu 
recht oder zu unrecht – ihr Vertrauen 
von Griechenland abgezogen haben, 
könnt ihr nicht verlangen, dass wir, 
d.h. der deutsche Steuerzahler, euch 
das Geld geben, damit ihr weiter-
macht wie bis jetzt. Geht jemand 
pleite und bittet einen anderen um 
Hilfe, muss er vorher sein eigenes 
Restvermögen dafür einsetzten 
(Privatisierungen) und sein Verhal-
ten ändern (sparen), das ihn an den 
Ruin gebracht hat. Die Rezession in 
Griechenland durch die Sparmaß-
nahmen ist bis zu einem gewissen 
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τράπεζες, που αλλιώς θα κατέρρεαν με αποτέλεσμα, αφού οι 
τράπεζες είναι το κυκλοφοριακό σύστημα μιας οικονομίας, την 
γενικότερη κατάρρευση της χώρας σας. Άλλωστε τα λεφτά 
«επιστρέφουν» μεν στις τράπεζές μας, αλλά περικομμένα ήδη 
κατά 70%  - μετά από μεγάλες προσπάθειες που κάναμε εμείς 
(και όχι εσείς, που δεν σας υπολογίζει κανείς σαν συνομιλητή), 
ώστε να πεισθούν οι ιδιώτες πιστωτές της Ελλάδας (PSI). 
Τελικά πρέπει να καταλάβετε ότι στις διεθνείς σχέσεις ισχύει ο 
κανόνας: Όποιος δανείζεται πρέπει να πληρώνει τα χρέη του, 
αλλιώς είναι ανυπόληπτος – με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
 

7. «Λείπει η αλληλεγγύη». Δεν λείπει. Η απαίτηση να αναλά-
βουμε να σας δίνουμε εμείς, δηλαδή εντέλει οι Ευρωπαίοι 
φορολογούμενοι, τα χρήματα που δεν σας δίνουν πλέον οι 
χρηματιστηριακές αγορές, επειδή «σας πήρανε χαμπάρι», για 
να συνεχίσετε έτσι τον παλιό (άσωτο) τρόπο ζωής σας, είναι 
έξω από κάθε λογική. Κανείς στην Ευρώπη, οποιασδήποτε 
πολιτικής απόχρωσης κι αν είναι, δεν θα συμφωνούσε μ’ αυτό, 
ακόμα κι αν ζητάει μεγαλύτερη στήριξη της Ελλάδας. Επιπλέον 
πρέπει να κατανοήσετε το εξής: Ούτε η παγκοσμιοποίηση 
μπορεί να σταματήσει τώρα για χάρη σας, ούτε οι συμφωνίες 
για το διεθνές εμπόριο μπορεί πλέον να καταργηθούν, ούτε να 
κλείσουν πάλι τα σύνορα της Ευρώπης, ώστε να προστατευ-
θούν οι «φτωχοί», δηλαδή εσείς. Ούτε τις αγορές μπορούμε να 
αλλάξουμε αυτήν την στιγμή, ακόμα κι αν το θέλαμε. Το ελληνι-
κό PSI ήταν μια μεγάλη και επικίνδυνη εξαίρεση. Εξ αιτίας του 
θα πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πιο υψηλά επιτόκια στο 
μέλλον, καθώς οι αγορές γίνονται γενικά πιο δύσπιστες. Μέσα 
στις υπάρχουσες συνθήκες όμως δείχνουμε όση αλληλεγγύη 
μπορούμε – βάζοντας τον Γερμανό και τον Ευρωπαίο φορολο-
γούμενο να πληρώνει με διάφορους τρόπους για την Ελλάδα. 
Αυτό γίνεται με σημαντικές απώλειες στον ισολογισμό των 
τραπεζών, όπου έχουν τις καταθέσεις τους οι ευρωπαίοι πολί-
τες, που σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν  εμπιστεύθηκαν 
τα ελληνικά ομόλογα, και με τα δάνεια των χωρών τους προς 
την Ελλάδα, που κανείς δεν ξέρει αν και πώς θα επιστραφούν 
ποτέ. Αυτό το τελευταίο μάλιστα συμβαίνει σε πείσμα της 
αντίθεσης της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού στην 
Ευρώπη. Μέχρι σήμερα δεν έχει πει κανένας Έλληνας ένα 
«ευχαριστώ». Επικεντρώνετε την προσοχή σας αποκλειστικά 
και μόνον στα μέτρα λιτότητας, που αποτελούν όμως, προϋπό-
θεση για να βοηθήσετε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας. Ρεαλισμός 
σημαίνει εντέλει αποδοχή της πραγματικότητας, που δικαίως ή 
αδίκως άλλαξε σε βάρος σας, αφού δεν σας εμπιστεύονται 
πλέον οι αγορές. Σημαίνει να πάψετε να αναζητάτε τον ένοχο 
πάντα κάπου αλλού. Και σημαίνει τελικά παραδοχή της ανα-
γκαιότητας να ανασκουμπωθείτε και να δουλέψετε μέσα στις 
νέες δυσκολότερες συνθήκες.           
 
Κώστας Δημακόπουλος, Αθήνα/Βερολίνο, Μάρτιος 2012  
Νομικός και πολιτειολόγος 
 

μου. Γι’ αυτό ζητάμε απ’ την Ελλάδα να κάνει ιδιωτικοποιήσεις 
και να πάρει μέτρα λιτότητας. Η ελπίδα είναι ότι θα γίνει έτσι 
πιο ανταγωνιστική διεθνώς (για πολλούς λόγους η Ελλάδα 
ήταν σε σημείο μηδέν μέχρι σήμερα από άποψη ανταγωνιστι-
κότητας), δηλαδή θα μπορεί να πουλάει κάτι για να ζήσει, και 
δεν θα χρειάζεται διαρκώς ξένη ελεημοσύνη. Η ελπίδα είναι ότι 
έτσι θα την εμπιστευθούν κάποτε πάλι οι αγορές και θα την 
ξαναδανείσουν, ώστε να αναπτύξει την οικονομία της (αφού 
χωρίς ξένα κεφάλαια και ρευστότητα δεν υπάρχει ανάπτυξη), 
αυτήν την φορά δε να την αναπτύξει πραγματικά και όχι πλα-
σματικά, όπως συνέβαινε ως τώρα, μια και η οικονομική ανά-
πτυξη τα προηγούμενα πριν την κρίση χρόνια στην Ελλάδα 
ήταν «φούσκα». Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν πολλά 
ακόμα, αφού και μετά το «οικειοθελές» κούρεμα τον Μάρτιο 
του 2012 κανείς δεν φαίνεται να εμπιστεύεται τα νέα ελληνικά 
ομόλογα. 
 

4. «Τα μέτρα λιτότητας δημιουργούν βαθιά ύφεση». Ήταν 
τέτοια η κακοδιαχείριση και η σπατάλη του ελληνικού κράτους 
και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ως 
σήμερα, ώστε τα μέτρα λιτότητας είναι αναγκαία, ακόμα κι αν 
δημιουργούν αρχικά ύφεση. Η ύφεση δεν είναι λοιπόν 
«παράπλευρη απώλεια» ή «εκ παραδρομής λάθος», αλλά 
μέρος του σχεδίου της εσωτερικής υποτίμησης της ελληνικής 
οικονομίας (με τα διάφορα «Μνημόνια»), ώστε να γίνει πιο 
ανταγωνιστική και να κάνει επανεκκίνηση από το σημείο 
εκείνο, όπου είναι πραγματικά η θέση της σε συνθήκες παγκο-
σμιοποίησης. Βεβαίως ξέρουμε ότι μόνη της η λιτότητα δεν θα 
φέρει την ανάπτυξη, που είναι τελικά για όλους το ζητούμενο, 
και ότι χρειάζεται και ένα σχέδιο Marshall γι’ αυτό, αλλά η 
λιτότητα είναι, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, η πρώτη 
προϋπόθεση για να γίνει επανεκκίνηση και να κερδηθεί ξανά η 
εμπιστοσύνη των αγορών. 
 

5. «Μας εξευτελίζετε». Δεν σας εξευτελίζουμε, προσπαθούμε 
να σας βάλουμε να κάνετε κάτι αναγκαίο, που δεν θέλετε να το 
καταλάβετε μόνοι σας. Γιατί κανονικά «Μνημόνια» κλπ. η 
Ελλάδα θα έπρεπε να τα έχει εφεύρει και να τα έχει εφαρμόσει 
μόνη της. Ένα μέρος αυτού που εσείς θεωρείτε «εξευτελισμό» 
οφείλεται στο γεγονός ότι αποκαλύφθηκε πως μπήκατε και 
παραμείνατε με πλαστά στατιστικά στοιχεία στην ευρωζώνη 
(ιδίως το swap με την Goldman Sachs με το οποίο η Ελλάδα 
μετέτρεψε πλασματικά μέρος του πραγματικού χρέους της σε 
δομημένο ομόλογο). Και, σαν να μην έφθανε αυτό, προσπαθεί-
τε σήμερα, ενώ είστε παρείσακτοι, να εκβιάσετε τους άλλους: 
«είτε με σώζετε, είτε συμπαρασέρνω κι εσάς στην καταστρο-
φή!». Επιπλέον ένα άλλο μέρος αυτού που εσείς θεωρείτε 
«εξευτελισμό» οφείλεται στην αποκάλυψη μιας σειράς από 
μεγάλες και μικρές απάτες στην ίδια την Ελλάδα, που έρχονται 
κάθε τόσο να αμαυρώσουν την εικόνα της διεθνώς.  
 

6. «Η δανειακή βοήθεια επιστρέφει σε σας». Πρώτα-πρώτα, 
αφού το ένα τρίτο του ελληνικού χρέους είναι εσωτερικό, η 
βοήθεια δεν επιστρέφει μόνον σ’ εμάς. Στηρίζουμε τις ελληνικές 

Αφιέρωμα / Dossier 

Grad unvermeidlich, wenn man die 
„innere Abwertung“ und dadurch 
einen Neustart der Wirtschaft mit 
Verbleib in dem Euro bezweckt. 
Unter den gegebenen Umständen 
zeigen wir viel Solidarität: Mit dem 
griechischen Schuldenschnitt (PSI) 
haben die ausländischen Investoren 
auf über 70% ihres Geldes verzich-
tet. Mit der Darlehenshilfe werden 
(wegen des primären griechischen 
Haushaltsdefizits) auch Gehälter und 
Pensionen in Griechenland finanziert 
und die griechischen Banken rekapi-
talisiert – euer Land würde sonst 
sofort mit katastrophalen Folgen 
zusammenbrechen. Was wir von 
euch Griechen verlangen, ist, die 
Ärmel aufzukrempeln und selbst 
unter den geänderten Marktbedin-
gungen zu helfen – statt immer 
woanders nach dem Schuldigen zu 
suchen. 
 


