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στο ίδιο συμπέρασμα: Μπορεί να φταίμε κι εμείς για την 
κρίση, π.χ. για το σύστημα της κλεπτοκρατίας που 
επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα (με διά-
φορες παραλλαγές, συνήθως: επειδή ψηφίζαμε τους 
πολιτικούς «που τα φάγανε»), αλλά κατά βάση είμαστε 
θύματα ενός απάνθρωπου διεθνούς καθεστώτος, ενός 
«παγκόσμιου Μινώταυρου». Τα μοντέλα αυτά καταλή-
γουν συνήθως σε υποβάθμιση της ελληνικής κρατικής 
ευθύνης, π.χ. για τα πλαστά στατιστικά στοιχεία που 
στέλναμε τόσα χρόνια για να μπούμε και να παραμεί-
νουμε στο ευρώ, σε υποβάθμιση της ευθύνης του ίδιου 
του ελληνικού λαού στο να αποσύρουν οι αγορές την 
εμπιστοσύνη τους από την Ελλάδα, σε κατάρες κατά 
του καπιταλισμού και των αγορών και όλων εκείνων 
που με τους όρους της δανειακής βοήθειας μας εξανα-
γκάζουν σε άγρια λιτότητα, δηλ. της τρόϊκας Ε.Ε., ΕΚΤ, 
ΔΝΤ, ή της Γερμανίας, Ολλανδίας, Φιλανδίας κλπ., και 
σε άμεσες ή έμμεσες απειλές εκβιασμού: «θα σας πά-
ρουμε μαζί μας στον γκρεμό» ή στην πιο πρόσφατη 
εκδοχή του: «θα έπρεπε να είχαμε παίξει πιο δυνατά το 
χαρτί του „γκρεμού“ τότε που μπορούσαμε»! Δεν υπει-
σέρχομαι εδώ στο κατά πόσο έχουν δίκιο ή άδικο όλοι 
αυτοί, και σίγουρα έχουν και δίκιο και άδικο, καταγρά-
φω απλώς τα επιχειρηματολογικά μοντέλα εσωτερικής 
κατανάλωσης για την υπεράσπιση της Ελλάδας, όπως 
έχουν πέσει στην αντίληψή μου. 
 

Τι γίνεται όμως όταν έχει να υπερασπιστεί κανείς 
την Ελλάδα στο εξωτερικό; Εκεί όπου ζουν άνθρωποι 
που κρίνουν τα παραπτώματα της χώρας πολύ πιο 
αυστηρά, π.χ. τα πλαστά στατιστικά στοιχεία που 
έστελνε, εκεί όπου ο καπιταλισμός και οι αγορές, απ’ τις 
οποίες επωφελούνταν ασύστολα οι Έλληνες και η Ελ-
λάδα όλα αυτά τα χρόνια, δεν τους φαίνονται ούτε σή-
μερα και τόσο κακές, εκεί όπου ο ελληνικός εκβιασμός 
δεν περνάει και το σχέδιο Grexit υπάρχει έτοιμο πλέον 
στο συρτάρι; 
 

Προσπάθειες υπεράσπισης της Ελλάδας στο εξωτερικό 
και ειδικά στην Γερμανία είναι τόσο παλιές όσο και η 
κρίση, κάποτε μάλιστα και πιο παλιές (δες το άρθρο 
μου «Deutscher Philhellenismus ade!/Αντίο στον γερμα-
νικό φιλελληνισμό!» στο τεύχος αρ. 11 του «Εξάντα», 
Δεκέμβριος 2009). Επίσημοι εκπρόσωποι της Ελλάδας 
έχουν έρθει συχνά στην Γερμανία και ειδικά το Βερολί-
νο, για να την υπερασπιστούν, όπως η πρώην υπουρ-
γός εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη που μίλησε στην 
Konrad-Adenauer-Stiftung στο Βερολίνο το 2010 και η 
ομιλία της αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό „Athene“ της 
Deutsch-Griechische Gesellschaft Berlin, ο πρώην 
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου που μίλησε το 
2011 στο Humboldt Universität, o πρώην πρωθυπουρ-
γός Κώστας Σημίτης που παρουσίασε τις απόψεις του 
σε συνέδριο της Heinrich Böll Stiftung και του FU Berlin 

Ο 
ι Έλληνες που ζουν στην Γερμανία αντιμε-
τωπίζουν μια σειρά από δριμύτατες επι-
κρίσεις κατά της Ελλάδας, που άλλοτε μεν 
είναι σωστές και δίκαιες, άλλοτε δε είναι 

άδικες και υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Είναι 
σωστές και δίκαιες, όταν καταδείχνουν αληθινά και 
χρόνια προβλήματα του κράτους και της κοινωνίας 
της Ελλάδας. Είναι άδικες, όταν το «πυρ ομαδόν» 
υπηρετεί απλώς την σκοπιμότητα να κρατήσει η 
Γερμανία τα κέρδη της απ’ τις δυσκολίες του ευρώ 
και να μην τα μοιραστεί με τους εταίρους εκείνους 
στην ευρωζώνη που πνίγονται σήμερα απ’ την 
ασφυξία που τους δημιουργούν οι αγορές χρήματος.  
 
Μέσα σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να χάσει κανείς εύκο-
λα την πυξίδα: Πώς να υπερασπιστείς την Ελλάδα, όταν 
έκανε ό,τι ήταν δυνατόν να κάνει για να επιβαρύνει την 
θέση της; Πώς να μην την υπερασπιστείς, όταν είναι 
προφανές ότι κάποιοι σπρώχνουν τους Έλληνες σε 
πράξεις απόγνωσης; Αλλά και πώς να την υπερασπι-
στείς πάλι, όταν βλέπεις ότι η κρίση αυτή, όσο κι αν 
πονάει, είναι η τελευταία ευκαιρία για να διορθώσει η 
χώρα στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες αιώνων, που δεν 
της επέτρεπαν ως τώρα να γίνει από ημι-ασιατικό κράτος 
που είναι ένα αληθινά ευρωπαϊκό κράτος; Και απ’ την 
άλλη, πώς να μην την υπερασπιστείς, όταν οι κίνδυνοι 
που απειλούνται για την χώρα δεν είναι καθόλου ευκατα-
φρόνητοι; Μιλάω για κινδύνους που ξεκινούν από την 
άγρια και ασύντακτη χρεωκοπία του κράτους, περνάνε 
μέσα από την πρόκληση ανθρωπιστικής κρίσης, που θα 
μπορούσε να πάρει διαστάσεις όπως περίπου στις 
αφρικανικές χώρες που γνωρίζουν εμφυλίους πολέμους 
και φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβάνουν την αυτό-
ματη, εννοείται, τότε κατάργηση της δημοκρατίας προς 
την μία ή την άλλη κατεύθυνση, και φθάνουν μέχρι την 
διάλυση της ίδιας της Ελλάδας στο ναρκοπέδιο των 
Βαλκανίων! 
 

Αν πάλι υπερασπιστεί κανείς την Ελλάδα, ποια θα ήταν 
η σωστή μέθοδος; Ένας τρόπος για να τακτοποιήσει 
κανείς τις σκέψεις του είναι να κάνει ένα κατάλογο των 
διαφόρων επιχειρηματολογικών μοντέλων υπεράσπισης 
της Ελλάδας στο εξωτερικό, μετά από τρία χρόνια κρί-
σης. Θα εξηγήσω πρώτα τι εννοώ. 
 

Στην ίδια την Ελλάδα, για να αρχίσουμε από εκεί, υπάρ-
χει ήδη ένας υπερπληθωρισμός βιβλίων, άρθρων, συνε-
δρίων, δημοσίου λόγου στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση 
κι αλλού για την κρίση. Αναφέρω μερικά μόνον απ’ τα 
βιβλία που έχουν γραφτεί, χωρίς φυσικά πρόθεση πλη-
ρότητας ως προς την σχετική βιβλιογραφία. *) 
 

Πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για μοντέλα 
υπεράσπισης της Ελλάδας που καταλήγουν λίγο-πολύ 
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Του Κώστα Δημακόπουλου 

*) Σταύρος Λυγερός, Απ’ την κλε-
πτοκρατία στην χρεοκοπία,  
Αλέξης Μητρόπουλος, Στο έλεος 
του Μνημονίου,  
Δημήτρης Καζάκης, Η ελληνική 
Πομπηΐα,  
Νότης Μαριάς, Το μνημόνιο της 
χρεοκοπίας και ο άλλος δρόμος, 
Νίκος Κοτζιάς, Η πολιτική σωτηρίας 
έναντι της τρόϊκας,  
Νίκος Μπογιόπουλος, «Είναι ο 
καπιταλισμός, ηλίθιε!»,  
Πάνος Παναγιώτου, Το ταγκό των 
αγορών και το Μεγάλο κόλπο,  
Γιάννης Βαρουφάκης, Παγκόσμιος 
Μινώταυρος. Και πολλά άλλα. 
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τον Ιανουάριο του 2012, ο νυν πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς που έδωσε συνεντεύξεις κατά την επίσκεψή 
του στο Βερολίνο το καλοκαίρι του 2012 κλπ. Μια ιδιω-
τικά πληρωμένη καταχώρηση «Give Greece a change» 
δημοσιεύτηκε το 2012 με τις ευλογίες της ελληνικής 
κυβέρνησης στις μεγαλύτερες γερμανικές και ξένες 
εφημερίδες. Στο παραπάνω αναφερόμενο συνέδριο της 
Heinrich Böll Stiftung και του FU Berlin μίλησαν μια 
σειρά περισσότερο ή λιγότερο γνωστοί Έλληνες καθη-
γητές ελληνικών πανεπιστημίων, οικονομολόγοι, κοινω-
νιολόγοι, νομικοί κλπ. (τα κείμενα των ομιλιών διατίθε-
νται από το ως άνω ίδρυμα). Ελληνικής καταγωγής 
γερμανόγλωσσοι δημοσιογράφοι πήραν μέρος σε συζη-
τήσεις στην γερμανική τηλεόραση. Έλληνες πολιτικοί 
και ελληνικής καταγωγής Γερμανοί πολιτικοί έδωσαν 
συνεντεύξεις σε γερμανικά περιοδικά και εφημερίδες. 
Έλληνες καθηγητές γερμανικών πανεπιστημίων έκαναν 
διαλέξεις σε συγκεντρώσεις φοιτητών τους. Έλληνες 
οικονομικοί αναλυτές μίλησαν σε γερμανικά ΜΜΕ. Η 
Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας, αλλά και 
διάφορες άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες απηύθυναν 
«ανοικτές επιστολές» στο γερμανικό κοινό, και το διαδί-
κτυο είναι γεμάτο με ανάλογες πρωτοβουλίες. Ειδικά το 
ελληνογερμανικό περιοδικό «Εξάντας» φιλοξενεί εδώ 
και πολλά τεύχη ένα ντοσιέ με αντικείμενο  την κρίση 
στην Ελλάδα, όπου μπορεί να βρει κανείς συγκεντρωμέ-
να πολλά άρθρα για το θέμα, συνήθως από την σκοπιά 
ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τον γερμανικό χώρο. 
Υπάρχει λοιπόν πολύ σχετικό υλικό. 
 

Θα προσπαθήσω στην συνέχεια να ταξινομήσω τις 
προσπάθειες υπεράσπισης της Ελλάδας στο εξωτερικό 
σε μερικές βασικές κατηγορίες ή μοντέλα. Γιατί 
«μοντέλα»; Επειδή δεν αναφέρομαι στα κείμενα ή τις 
θέσεις συγκεκριμένων συγγραφέων ή ομιλητών, αλλά 
σε επιχειρηματολογικές τάσεις που μπορεί να αντλού-
νται από διάφορες πηγές. Τα «μοντέλα» δηλαδή δεν 
συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά μπορεί να 
περιέχουν απόψεις από πολλές πλευρές, όπως και τα 
συγκεκριμένα πρόσωπα μπορεί να χρησιμοποιούν το 
περιεχόμενο πολλών «μοντέλων» ταυτόχρονα. Είναι μια 
προσπάθεια καταγραφής και ταξιθέτησης ιδεών που 
προτάθηκαν κατά καιρούς ως τώρα για την υπεράσπι-
ση της Ελλάδας στο εξωτερικό, που ίσως βοηθήσει 
κάποιους να σκεφθούν καλλίτερα για τον τρόπο που θα 
το επιχειρήσουν οι ίδιοι. Διακρίνω βασικά πέντε στρα-
τηγικά μοντέλα, τα οποία και περιγράφω στην συνέχεια 
αδρά, δηλαδή στις πολύ γενικές τους γραμμές και με 
αφαιρετική διάθεση, χωρίς αξιώσεις πληρότητας. 
 

Α. Το αμυντικό μοντέλο 
 

Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να συνοψισθεί ως εξής: 
Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προσαρμογής 

στις νέες συνθήκες, που έχουν χαρακτηριστεί σαν 
άκρως εντυπωσιακά σε διεθνές επίπεδο ακόμα κι απ’ το 
ΔΝΤ. Η μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος (χωρίς 
δηλαδή υπολογισμό των τόκων λόγω του χρέους) ήταν 
από 24,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 5,2 δισεκα-
τομμύρια ευρώ το 2011 ή αλλιώς από 10,6% σε 2,4% 
του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αν μάλιστα απο-
καθάρει κανείς το ελληνικό έλλειμμα από τους επηρεα-
σμούς της ύφεσης, που ακριβώς λόγω της λιτότητας 
αποδείχτηκε πολύ χειρότερη απ’ αυτήν που πρόβλεπε 
το ΔΝΤ, τότε η μείωση του ελλείμματος μεταξύ 2009 και 
2011 ήταν 11%. Καμιά άλλη χώρα στον αναπτυγμένο 
κόσμο δεν έχει πετύχει τις τελευταίες δεκαετίες μια 
τέτοια μείωση του ελλείμματός της μέσα σε δύο χρόνια! 
Στο ίδιο διάστημα οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 
17%, οι δαπάνες για τους δημόσιους υπαλλήλους μάλι-
στα κατά 20%, το συνταξιοδοτικό καθεστώς μεταρρυθ-
μίστηκε, η αγορά εργασίας φιλελευθεροποιήθηκε, οι 
μεταφορές απαλλάχθηκαν από κρατικούς περιορι-
σμούς, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση επιχειρήσεων 
έγιναν πολύ πιο εύκολες, νόμοι ψηφίστηκαν για τις 
ιδιωτικοποιήσεις και την προώθηση μεγάλων επενδύσε-
ων. Η προσαρμογή αυτή, με την οποία η χώρα ανέκτη-
σε μεγάλο μέρος της χαμένης ανταγωνιστικότητάς της, 
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και το 2012 με διαρθρω-
τικές και δομικές μεταρρυθμίσει. Στις 7.11.2012 η Βουλή 
ψήφισε ένα πακέτο περικοπών ύψους 13,5 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ που περιλαμβάνει μειώσεις μισθών και 
συντάξεων και αύξηση της φορολογίας. Όλα αυτά 
έγιναν και γίνονται με τεράστιες θυσίες του ελληνικού 
λαού, που έχει φτάσει πια στα όρια της αντοχής του. 
Όπως ομολογεί και το ίδιο το ΔΝΤ παρόμοιας έκτασης 
πρόγραμμα λιτότητας δεν έχει εφαρμοσθεί μέχρι τώρα 
σε καμιά άλλη χώρα της γης! Για τον λόγο αυτό αξίζει να 
δοθεί στην Ελλάδα μια ευκαιρία για να σωθεί, δηλαδή 
οικονομική στήριξη, ώστε να παραμείνει στο ευρώ και 
να μπορέσει να ξαναβγεί κάποτε στις αγορές. 
 

Β. Το επιθετικό μοντέλο 
 

Το μοντέλο αυτό λέει περίπου τα εξής: Το σύστημα της 
Ε.Ε. είναι άδικο και το ευρώ αποδείχτηκε «λεόντεια 
εταιρεία». Η Ένωση έβαλε την δεκαετία του 2000 τον 
ευρωπαϊκό Νότο στην ευρωζώνη, για να αναθερμάνει 
τις οικονομίες των κεντρικών και βόρειων κρατών και 
πρωτίστως της Γερμανίας, που περνούσαν κρίση 
(„Germany, the sick man of Europe“, ονόμαζε την Γερμα-
νία πριν δέκα χρόνια ο Economist). Η αναθέρμανση 
αυτή θα συντελούνταν σύμφωνα μ’ αυτό το σχέδιο με 
την ζήτηση που θα προκαλούσε για τα καταναλωτικά 
προϊόντα των προηγμένων βιομηχανικών κρατών του 
Βορρά η άντληση φθηνών κεφαλαίων απ’ τις χώρες του 
Νότου, οι οποίες θα είχαν τώρα, με την είσοδο στην 
ευρωζώνη, εύκολη πρόσβαση στις αγορές χρήματος. 
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Δ. Το μοντέλο που εστιάζει στο συμφέρον 
της Δύσης 
 

Με λίγα λόγια το μοντέλο αυτό περιστρέφεται γύρω από 
ένα οικονομικο-πολιτικό και ένα γεωπολιτικό άξονα: Η 
σωτηρία της Ελλάδας, έστω και με ανάληψη νέων βαρών 
από τους εταίρους-δανειστές, είναι η πιο οικονομική 
λύση για τους τελευταίους. Επειδή, αν πέσει η Ελλάδα, η 
Ευρώπη δεν θα χάσει μόνον ό,τι έδωσε ως τώρα με τα 
δύο πακέτα στήριξης, αλλά θα δει την μανία των αγορών 
να στρέφεται με βεβαιότητα προς τους επόμενους αδύνα-
τους κρίκους της αλυσίδας: την Ισπανία, την Πορτογαλία, 
την Ιρλανδία, την Ιταλία και ίσως την Γαλλία. Ο κίνδυνος 
αυτός του «ντόμινο» είναι μεγάλος, διότι υπάρχουν ισχυ-
ρά κερδοσκοπικά συμφέροντα (ιδίως Hedgefonds από 
τις ΗΠΑ) που έχουν στοιχηματίσει στις αγορές δισεκα-
τομμύρια για την καταστροφή της ευρωζώνης. Αυτό δεν 
θα έπρεπε να το επιτρέψει η Ευρώπη, επειδή καταστρο-
φή του ευρώ θα σήμανε ίσως και την αρχή του τέλους της 
Ε.Ε. και ένα βαρύ πλήγμα στην αξιοπιστία της. 
 

Αλλά εκτός από το οικονομικο-πολιτικό υπάρχει και το 
γεωπολιτικό επιχείρημα. Η Ελλάδα αποτελούσε ως 
τώρα παράγοντα σταθερότητας σε μιαν ευαίσθητη 
περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αν διαλυθεί η 
οικονομία, ο κοινωνικός ιστός και η δημοκρατία της 
λόγω της υπερβολικής λιτότητας που επιβάλλεται σαν 
αντάλλαγμα της δανειακής βοήθειας – με τι «πρόσωπο» 
θα διαφημίσει τότε η Δύση και ειδικά η Ε.Ε., που απέ-
σπασε το Νόμπελ ειρήνης το 2012, το μοντέλο της στον 
υπόλοιπο κόσμο; Πώς θα ισχυριστεί ότι το δυτικό σύ-
στημα προσφέρει ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα, πολι-
τικές ελευθερίες, δημοκρατικούς θεσμούς, κράτος δικαί-
ου, κοινωνικό κράτος, αλληλεγγύη, όταν όλα αυτά θα 
έχουν καταρρεύσει σε μια χώρα που ανήκε ως τώρα, αν 
όχι στον πυρήνα, πάντως στον κορμό της Ευρώπης, 
δηλαδή στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη; Και γι’ αυτόν τον 
λόγο λοιπόν οι εταίροι-δανειστές έχουν κάθε συμφέρον 
να σώσουν την Ελλάδα και να την κρατήσουν μέσα στο 
δυτικό σύστημα. 
 

Ε. Το υπερβατικό μοντέλο 
 

Αναφέρομαι σ’ αυτό το μοντέλο, επειδή σε μια δημόσια 
εκδήλωση κάποτε βρέθηκα σε μεγάλη αμηχανία να 
απαντήσω, όταν ένας Γερμανός βουδιστής από το Haus 
der Stille in Rosenburg υπερασπίστηκε με παρρησία 
την Ελλάδα, εκδηλώνοντας όλη την συμπαράστασή του 
στον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι πολύ καλά κάνουν οι 
Έλληνες και δεν ζουν όπως οι Γερμανοί, δηλαδή μέσα 
στο στρες και το κυνήγι του πλούτου, χωρίς ελεύθερο 
χρόνο, εσωτερική ισορροπία και ειρήνη. Ο ομιλητής 
θεωρούσε ότι ο χαλαρός τρόπος ζωής των Ελλήνων 
μπορεί να εξασφαλίσει καλλίτερα τις χαμένες αρετές, 

Αυτά τα υπερκέρδη στην διάρκεια των «επτά ετών με τις 
παχιές αγελάδες» για όλους συνοδεύτηκαν με άλλα 
υπερκέρδη για τις πλούσιες κεντρικές και βόρειες χώρες 
και πρωτίστως για την Γερμανία, όταν άρχισαν τα 
«επτά έτη με τις ισχνές αγελάδες» για τις χώρες του 
Νότου, όταν δηλαδή οι αγορές απέσυραν ξαφνικά την 
εμπιστοσύνη τους απ’ αυτές και τα κεφάλαια διέφυγαν 
από εκεί με κατεύθυνση τον Βορρά και ειδικά την Γερ-
μανία. Ενώ ο Νότος «στεγνώνει» έτσι από ρευστότητα, 
τα κεφάλαια που καταφεύγουν στο «σίγουρο λιμάνι» 
των γερμανικών κρατικών ομολόγων πληρώνουν κι ένα 
«ασφάλιστρο» από πάνω, αντί να απαιτούν τόκο, όπως 
γίνεται κανονικά. Επιπλέον χώρες όπως η Γερμανία 
ωφελούνται ιδιαίτερα από την διαρκή κρίση του ευρώ, 
καθώς υποτιμάται η αξία του έναντι άλλων νομισμάτων, 
πράγμα που ευνοεί τις εξαγωγές τους. Ο Βορράς υπα-
γορεύει μετά απ’ αυτές τις τεκτονικές αλλαγές τους 
όρους του για την «σωτηρία» του Νότου, προωθώντας 
τα συμφέροντά του, «σωτηρία» που μπορεί να αποδει-
χτεί και «θάνατος με δόσεις». Οι Έλληνες είναι τα πρώ-
τα θύματα ενός πονηρού και κακοήθους συστήματος 
που πρέπει να αλλάξει – και είναι γι’ αυτό πρωτοπόροι 
του κινήματος των «αγανακτισμένων» („Indignez-
Vous!“). Αγωνίζονται σήμερα για την αξιοπρέπεια και το 
μέλλον όλων των λαών της Ευρώπης, και πρέπει να 
τους συμπαρασταθεί κανείς, καθώς προοπτικά 
«είμαστε όλοι Έλληνες» ή θα μπορούσαμε να γίνουμε 
κάποτε το ίδιο δυστυχείς σαν τους Έλληνες! 
 

Γ. Το ανθρωπιστικό μοντέλο 
 

Να ποιες είναι οι βασικές γραμμές αυτού του μοντέλου: 
Δεν είναι όλοι οι Έλληνες ίδιοι. Ενώ κάποιοι βγαίνουν 
κερδισμένοι απ’ την κρίση, αφού έβγαλαν τα λεφτά τους 
στο εξωτερικό και καραδοκούν να επιστρέψουν, όταν 
αυτή «πιάσει πάτο», και να αγοράσουν σε εξευτελισμέ-
νες τιμές, πιθανόν και σε δραχμές, τα «ασημικά» του 
κράτους και τα «φιλέτα» της οικονομίας, άλλοι δεν 
έχουν «πού την κεφαλήν κλίναι». Στην Ελλάδα δημιουρ-
γείται ήδη ανθρωπιστική κρίση, καθώς υπάρχουν 
άνθρωποι που υποσιτίζονται, που είναι άστεγοι, που 
δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους για να εξασφαλί-
σουν τα φάρμακά τους. Ήδη μπαίνουν σε κίνδυνο όχι 
μόνον οι παραδοσιακά φτωχοί, αλλά και η μεσαία τάξη 
(κοινωνία σχεδόν του 1/3), καθώς ο λαός πλήττεται 
ανηλεώς από την οικονομική ύφεση, που θα συνεχιστεί 
για 6η συνεχή χρονιά, τα «λουκέτα», τις αθρόες απολύ-
σεις, την ανεργία (25%) και την υπερφορολόγηση. Στο 
όνομα της ανθρωπιάς και της στοιχειώδους αλληλεγγύ-
ης μέσα στην Ε.Ε. πρέπει να βοηθήσει κανείς, για να 
αποτραπούν τα χειρότερα σε μια χώρα που ήταν ως 
τώρα μέλος των ευρωπαϊκών θεσμών. 
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DIE GRIECHENLAND-

KRISE 

Αφιέρωμα / Dossier 

Μοντέλα υπεράσπισης της Ελλάδας 

Deutsche Kurzfassung 
 

Modelle der Verteidigung Grie-
chenlands im Ausland 
 
Griechenland, einen Schritt vor dem 
Abgrund, braucht dringend Hilfe. Wie 
kann man es im Ausland und spezi-
ell in Deutschland verteidigen? Es 
bieten sich verschiedene argumenta-
tive Modelle zu diesem Zweck. 
Das defensive Modell. Seit 2009 
hat Griechenland bereits einen 
großen Anpassungsprozeß bewäl-
tigt. Mit einem Kraftaufwand, der 
seinesgleichen in der modernen 
Wirtschaftsgeschichte sucht, ist das 
Staatsdefizit massiv reduziert und 
ein großer Teil der verlorenen Wett-
bewerbsfähigkeit zurück gewonnen 
worden. Das alles ist mit vielen 
Opfern des griechischen Volkes 
erfolgt. 
 

Das offensive Modell. Griechen-
land ist zum Spielball der Finanz-
märkte und mächtiger EU-Partner 
geworden. Die EU hat vor zehn 
Jahren den europäischen Süden in 
die Eurozone aufgenommen und 
dadurch mit billigen Krediten ver-
sorgt, um Nachfrage für die Konsum-
produkte des Nordens und speziell 
der kränkelnden deutschen Wirt-
schaft zu schaffen. Als die Märkte 
vor drei Jahren ihr Vertrauen abge-
zogen haben, ist das ganze Geld 
vom Süden nach Norden abgeflos-
sen und Länder wie Griechenland 
hängen seitdem würdelos an dem 
Tropf der Hilfe von außen. Die 
Bedingungen dieser Hilfe gleichen 
manchmal einem Tod auf Raten. 
 

Das humanistische Modell. In 
Griechenland erleben wir schon 
heute eine humanitäre Krise. Es gibt 
Menschen, die kein Bleibe haben, im 
Müll nach Essbarem wühlen, sich 
ihre Medikamente nicht leisten 
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που γι’ αυτόν συνοψίζονταν σ’ αυτό που ονόμαζε 
«επιστροφή στο σημείο που είναι το εσωτερικό κέντρο 
του κόσμου». Πίστευε ότι και μόνον γι’ αυτόν τον λόγο 
δεν θα έπρεπε να κατηγορούν οι Γερμανοί τους Έλληνες 
ότι δήθεν δεν δουλεύουν ή δεν αποδίδουν αρκετά και 
δεν θα έπρεπε να προσπαθούν να τους επιβάλουν τον 
γερμανικό τρόπο σκέψης, ζωής και εργασίας. 
 

Η άποψη του μπορεί να απέχει πολύ απ’ την πραγματι-
κότητα, έχει όμως μια διάσταση υπέρβασης του κόσμου 
στον οποίον ζούμε – που δεν είναι δα κι ο ιδανικότερος. 
Την μνημονεύω σαν μοντέλο, επειδή εμφανίζεται με 
παραλλαγές και από άλλες, πολύ διαφορετικές, πλευ-
ρές, π.χ. όταν εξυμνούνται οι Έλληνες από κύκλους 
αναρχικών ή αυτόνομων αριστερών στην Γερμανία για 
την «επαναστατικότητα» που τους διακρίνει ή επειδή 
σηκώνουν κατά την άποψή τους «πρώτοι» την σημαία 
της αντίστασης κατά του καπιταλισμού και της παγκο-
σμιοποίησης. 
 

Ποιο απ’ όλα αυτά τα μοντέλα είναι το καλλίτερο; 
Πρόθεση του συγγραφέα του παρόντος άρθρου δεν 
είναι να κάνει υποδείξεις σε κανέναν. Θεωρώ ότι ο 
καθένας που αναλαμβάνει να υπερασπιστεί την Ελλάδα 
με άρθρο ή με τοποθέτηση σε συνέδριο ή παίρνοντας 
μέρος σε δημόσιο διάλογο στο εξωτερικό, και ειδικά 
στην Γερμανία, είναι καλοπροαίρετος, γνωρίζει τους 
κινδύνους που υπάρχουν και έχει την αναγκαία ευαι-
σθησία, το απαραίτητο „Fingerspitzengefühl“, για να 
εκτιμήσει την συγκεκριμένη κατάσταση και να μην κάνει 
τελικά κακό αντί για καλό. Και βέβαια ισχύει πάντα ότι: 
„Recht ist recht am rechten Ort und zur rechten Zeit“/«το 
σωστό είναι σωστό στον σωστό τόπο και στον σωστό 
χρόνο». Αλλιώς θα μιλήσει π.χ. κανείς, όταν είναι καλε-
σμένος σε συνέδριο αναρχικών φίλων της Ελλάδας σε 
μια γερμανική πόλη και αλλιώς, όταν είναι προσκαλε-
σμένος της Ένωσης των διαπιστευμένων στο Βερολίνο 
ξένων δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Το βασικό 
ερώτημα είναι πάντα: quis judicabit?/ποιος θα δικάσει; 
Ποιο είναι το forum στο οποίο κρίνεται η υπόθεση; 
Εννοείται φυσικά ότι κεντρική σημασία έχει η εσωτερική 
πεποίθηση του καθενός. Αν π.χ. κανείς πιστεύει ότι 
ήρθε η ώρα για ν’ αρπάξει ο ελληνικός λαός την σημαία 
της παγκόσμιας επαναστατικής πρωτοπορίας, θα μιλή-
σει διαφορετικά απ’ ό,τι αν πιστεύει ότι η κρίση ήρθε με 
ευθύνη των ίδιων των Ελλήνων. 
 

Βέβαιο είναι πάντως ότι δεν μπορείς να αγνοήσεις τις 
αιτιάσεις των άλλων, ειδικά αυτών που δίνουν τα λεφτά 
για να σωθεί η Ελλάδα, μεταφέροντας απλώς τα διάφο-
ρα απολογητικά μοντέλα εσωτερικής κατανάλωσης στο 
εξωτερικό. Εξ ίσου αναγκαίο όμως είναι να γνωρίζει 
κανείς ότι και οι αιτιάσεις των άλλων, ειδικά των Γερμα-
νών, υπαγορεύονται συχνά από συμφέροντα (είναι 
δηλαδή interessengeleitet), και ότι δεν υπάρχει μόνον 

μια αλήθεια. Πρέπει επίσης να έχει κανείς υπ’ όψη του 
ότι σε έναν δημόσιο διάλογο μετατοπίζεται συχνά και 
απροειδοποίητα η εστίαση απ’ το ένα επίπεδο στο άλλο 
και να έχει την αίσθηση αυτής της μετατόπισης, μετακι-
νείται π.χ. απ’ το επίπεδο του καταλογισμού ευθύνης σε 
μια χώρα με βάση του παγιωμένους κανόνες των διε-
θνών σχέσεων στο πολιτικό ή το κοινωνιολογικό επίπε-
δο, όπου ισχύουν άλλοι κανόνες. Στην κοινωνιολογική 
εστίαση η Ελλάδα δεν έχει διαπράξει το ίδιο «έγκλημα», 
όπως αναφορικά με την διαχείριση των δημοσίων οικο-
νομικών της ή την αθέτηση των υποχρεώσεών της 
έναντι δανειστών και εταίρων. Έτσι λοιπόν μπορεί να 
πει κανείς με μια σχετική βεβαιότητα ότι κανένα απ’ τα 
παραπάνω μοντέλα δεν προσφέρεται στην αμιγή του 
μορφή για την απολογία της Ελλάδας στο εξωτερικό, ότι 
καλλίτερος είναι πάντα ένας συνδυασμός. 
 

Κλείνοντας αυτό το άρθρο, που αποτελεί μια πρώτη 
προσέγγιση του θέματος, σημειώνω το εξής. Την Ελλά-
δα δεν την υπερασπίζονται στο εξωτερικό μόνον 
Έλληνες, αλλά και ξένοι, ειδικά Γερμανοί, που έχουν 
βεβαίως άλλο ειδικό βάρος. Το άρθρο αυτό έχει γραφτεί 
όμως κυρίως για τους πρώτους, εξ ού και η γλώσσα 
του. Όσον αφορά τους δεύτερους, θα έλεγα ότι θα 
έπρεπε να κάνουμε κάποιες διακρίσεις. Ευγνωμοσύνη 
π.χ. χρωστάει η Ελλάδα στις αναλύσεις του Peter Bofin-
ger, ενός από τους πέντε «σοφούς» της οικονομίας στην 
Γερμανία, ή του Albrecht Ritschl, ειδήμονα στην ιστορία 
της οικονομίας και καθηγητή σήμερα στην London 
School of Economics, ή στα επιχειρήματα του Daniel 
Cohn Bendit, ηγέτη των «Πράσινων» στο ευρωκοινο-
βούλιο, υπέρ της σωτηρίας της. Δεν θα έπρεπε να ξε-
χνάει κανείς όμως ότι περισσότερο όφελος έχουμε από 
την σκληρή κριτική π.χ. του καθηγητή και καλού γνώστη 
της νεώτερης ελληνικής ιστορίας Heinz Richter, που 
βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο στο άρθρο του Der Athener 
Klientelismus – Die politische Kultur Griechenlands und 
die Wurzel der Schuldenkrise στον τελευταίο «Εξάντα» 
αρ. 16, Ιούνιος 2012, παρά όταν ακούμε διάφορους 
Γερμανούς πολιτικούς που εκφράζουν, συχνά εκ του 
ασφαλούς, την συμπάθειά τους για τους 
«αναξιοπαθούντες Έλληνες». Επειδή, ακόμα κι αν ο 
«ιερός σκοπός» είναι η υπέρ της Ελλάδας απολογία – η 
υπεράσπιση αρχίζει πάντα ειδικά για μας τους Έλληνες 
μετά την αυτογνωσία και την αναγνώριση της ιδίας 
ευθύνης. Οhne wenn und aber.              
 
Κώστας Δημακόπουλος, Αθήνα/Βερολίνο 
νομικός και πολιτειολόγος 
 

Αφιέρωμα / Dossier 

können. Die Krise hat langsam auch 
die mittleren Schichten erreicht und 
ein Ende ist nicht in Sicht. 
 

Das Modell, welches sich auf das 
Interesse des Westens fokussiert. 
Die Rettung Griechenlands ist we-
gen des zu befürchtenden Domino-
effekts die für den Westen und die 
EU billigste Lösung. Zu diesem 
wirtschaftspolitischen Aspekt kommt 
auch der geopolitische hinzu: Grie-
chenland war ein Stabilitätsfaktor in 
der Region. Wie will sich Europa in 
der Welt präsentieren, wenn es 
zulässt, dass in einem Land wie 
Griechenland, das bis jetzt zur EU, 
Eurozone und zu allen anderen 
westlichen Institutionen gehörte, der 
soziale Zusammenhalt, die Demo-
kratie, der Rechtsstaat und die 
öffentliche Ordnung zusammenbre-
chen? 
 

Das transzendentale Modell.  Die 
Welt, in der wir leben, ist nicht die 
beste. Sollten die Griechen mit ihrer 
Eigenart zu leben, zu wirtschaften, 
zu protestieren, dazu beitragen, 
diese Welt ins Wanken zu bringen, 
wäre dies nicht unbedingt verwerf-
lich. 
 

Welches dieser Modelle das geeig-
netste zur Verteidigung Griechen-
lands ist, hängt von der konkreten 
Situation ab. Eine Kombination der 
Modelle erscheint am sinnvollsten, 
und es bleibt dem Gespür jedes 
Einzelnen, der sich dazu berufen 
fühlt, überlassen, die Zutaten jeweils 
selbst zu mischen.    


