
 

1 

 

Το δημόζιο τρέος και ηο καθεζηώς σποδούλωζης ηης 
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 Όταν μιλάμε για κρίςθ ςιμερα ςτθν Ελλάδα, είτε το κζλουμε, είτε όχι, είμαςτε 

υποχρεωμζνοι να μιλιςουμε πρϊτα απ' όλα για το δθμόςιο χρζοσ. Αν δεν απαντιςεισ 

ςιμερα ςτο πρόβλθμα του δθμόςιου χρζουσ, δεν μπορείσ να απαντιςεισ πειςτικά ςε 

τίποτε, οφτε ςτα εργαςιακά, οφτε ςτα μιςκολογικά, οφτε ςτα αςφαλιςτικά, οφτε ςτο 

ξεποφλθμα των πάντων.  Κι αυτό γιατί όλα αυτά, αλλά κι αυτά που ζρχονται, πθγάηουν από 

το πρόβλθμα του δθμόςιου χρζουσ. Η ίδια θ κρίςθ ζχει επικεντρωκεί ςτθν κατάςταςθ του 

χρζουσ. 

 

Το εγγενζσ πρόβλημα του δημόςιου χρζουσ  

 

Υπάρχει πρόβλθμα με το δθμόςιο χρζοσ ι όλα όςα λζγονται αποτελοφν πρόςχθμα, μπλόφα 

ι φόβθτρο; Σαφϊσ και υπάρχει. Η εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου δανειςμοφ ζχει φτάςει να 

αποτελεί το 35% του ΑΕΠ το 2009. Πράγμα που ιςοδυναμεί ςχεδόν με το ςφνολο των 

μιςκϊν που πλθρϊνει κάκε χρόνο θ ελλθνικι οικονομία.  

 

Ιςοδυναμεί με το 140% των δθμοςίων εςόδων και ςχεδόν με το διπλάςιο των ειςπράξεων 

τθσ χϊρασ από τισ εξαγωγζσ τθσ. Με μεγάλθ δυςκολία κα βρείτε άλλθ χϊρα ςτον κόςμο που 

να ζχει φτάςει ς’ αυτό το ζςχατο ςθμείο εξυπθρζτθςθσ του δθμόςιου δανειςμοφ τθσ.  

 

Η χϊρα εδϊ και χρόνια ζχει οδθγθκεί ςε μια κατάςταςθ όπου θ επιβίωςι τθσ εξαρτάται 

από το αν και κατά πόςο μπορεί να βρει δάνεια για να εξυπθρετιςει το χρζοσ τθσ. Τθν 

τελευταία δεκαετία θ χϊρα  δανείςτθκε κοντά ςτα 490 δις. ευρϊ, από τα οποία το 97% 

πιγε ςτθν εξυπθρζτθςθ παλαιότερων δανείων, ενϊ μόνο το 3% πιγε ςτθν κάλυψθ του 

δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ. Με άλλα λόγια δανειηόμαςτε για να ξεπλθρϊνουμε 

παλαιότερα χρζθ.  

 

Τζλοσ θ δυναμικι του δθμόςιου δανειςμοφ είναι τζτοια, που είναι αδφνατον να 

αποπλθρωκεί ό,τι κι αν γίνει. Είναι χαρακτθριςτικό ότι τθν τελευταία δεκαετία θ ςυνολικι 

εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου χρζουσ ςτοίχιςε γφρω ςτα 450 δις. ευρϊ, δθλαδι τα ζςοδα 8 

προχπολογιςμϊν του 2009. Παρόλα αυτά, αντί το δθμόςιο χρζοσ να αναχαιτιςτεί, να 

μειωκεί ι τζλοσ πάντων να ςτακεροποιθκεί, αυτό αυξικθκε κατά 153 δις. ευρϊ.  

 

Με βάςθ τισ προβλζψεισ του «μνθμονίου» που ψιφιςε θ κυβζρνθςθ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι όλοι οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί από τθν «τρόικα» κα επιτευχκοφν, το 

δθμόςιο χρζοσ τθσ χϊρασ όχι μόνο δεν κα ςυγκρατθκεί, αλλά κα αυξθκεί ςθμαντικά και κα 

φτάςει μετά το τζλοσ τθσ τριετίασ ςτο 167% του ΑΕΠ, από 125% που είναι ςιμερα. Με άλλα 

λόγια ο λαόσ και θ χϊρα ρίχνεται ςτον Καιάδα του ΔΝΤ και τθσ Ε.Ε. με μόνο ςίγουρο 
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αποτζλεςμα τθν ακόμθ μεγαλφτερθ αφξθςθ του δθμόςιου χρζουσ.  

 

Τότε ποιοσ είναι ο ςτόχοσ αυτοφ του κακεςτϊτοσ κατοχισ; Να τεκεί θ χϊρα ςε μια ιδιότυπθ 

«καραντίνα» για να μθν επεκτακεί θ αποκαλοφμενθ «μόλυνςθ» και ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ 

τθσ Ευρωηϊνθσ. Το κφριο ενδιαφζρον τθσ «τρόικασ» δεν είναι θ αποκατάςταςθ τθσ 

οικονομίασ τθσ χϊρασ, αλλά θ προςταςία των μεγάλων ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν και του 

ευρϊ.  

 

Γιατί; Διότι οι μεγάλεσ ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ κατζχουν πάνω από το 75% των ελλθνικϊν 

ομολόγων και δεν κζλουν ν' ακοφςουν οφτε λζξθ για τυχόν αδυναμία τθσ Ελλάδασ να 

ςυνεχίςει να πλθρϊνει τα χρζθ τθσ.  

 

Επομζνωσ, θ Ε.Ε. και το ΔΝΤ ιρκαν για να εξαςφαλίςουν ότι θ Ελλάδα δεν κα ςταματιςει 

να πλθρϊνει τα χρζθ τθσ, ζςτω κι αν πεινάςει ο λαόσ τθσ, ζςτω κι αν θ χϊρα διαλυκεί και 

ξεπουλθκεί ςτο ςφνολό τθσ.  

 

Όςο οι διεκνείσ αγορζσ ιταν ανοιχτζσ για τθν χρθματοδότθςθ του χρζουσ, όςο οι διεκνείσ 

τράπεηεσ και οι επενδυτζσ επιδείκνυαν αςίγαςτθ όρεξθ για αγορά ομολόγων κρατικοφ 

χρζουσ, θ εκτίναξθ του δθμόςιου δανειςμοφ δεν απαςχολοφςε κανζναν. Οφτε κυβερνιςεισ, 

οφτε «ειδικοφσ», οφτε τραπεηίτεσ, οι οποίοι κζρδιηαν τεράςτια ποςά από τθν κερδοςκοπία 

με τα ομόλογα. Όλοι είχαν υιοκετιςει το νεοφιλελεφκερο δόγμα που ικελε τθν αγορά των 

δανείων να αυτορυκμίηεται χωρίσ να οδθγεί ςε κρίςεισ και κραχ.  

 

Μόνο κάποιεσ περιοδικζσ «διαςτολζσ» και «ςυςτολζσ» αναγνϊριηαν, που όμωσ δεν ιταν 

ικανζσ να αντιςτρζψουν τθν ανιοφςα των αγορϊν. Το χρζοσ ιταν απλά μια ακόμθ αγορά, θ 

οποία, ςτον βακμό που κρατιόταν ελεφκερθ από παρεμβάςεισ και ελζγχουσ, δεν είχε 

κανζνα λόγο να οδθγιςει ςε ςυντριβι. Κι επομζνωσ δεν υπιρχε κανζνασ λόγοσ να 

απαςχολείται κανείσ με το φψοσ και τθ δυναμικι του χρζουσ, παρά μόνο με το κόςτοσ 

δανειςμοφ.  

 

Αυτό πίςτευαν οι ιεροκιρυκεσ τθσ ςφγχρονθσ οικονομικισ κεολογίασ. Και ιταν τόςο 

πειςτικοί, που κατόρκωςαν να πείςουν και αρκετοφσ ςτθν Αριςτερά. Γι’ αυτό και βλζπουμε 

ςιμερα τζτοια αμθχανία ςτθν Αριςτερά απζναντι ςτο χρζοσ.  

 

Πολλοί μάλιςτα, ακόμθ και ςτθ ριηοςπαςτικι Αριςτερά, πίςτεψαν – τουλάχιςτον ςτθν αρχι 

– ότι πρόβλθμα δθμόςιου χρζουσ δεν υπάρχει, μόνο πρόβλθμα επιτοκίων και όρων 

δανειςμοφ. Κι επομζνωσ το γεγονόσ ότι καταλιξαμε ςτα νφχια του ΔΝΤ, τθσ Ε.Ε. και του 

κακεςτϊτοσ κατοχισ δεν ιταν παρά μια μεγάλθ ςυνωμοςία τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ 

άρχουςασ τάξθσ.  

Έχουμε χρεοκοπήςει εδώ και χρόνια 

 

Ανεξάρτθτα από τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ ολιγαρχίασ, που ςίγουρα υπιρξαν και υπάρχουν, το 

ελλθνικό κράτοσ βρίςκεται υπό κακεςτϊσ δθμοςιονομικισ χρεοκοπίασ εδϊ και χρόνια. 
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Απλά ςυγκαλυπτόταν από το γεγονόσ ότι μποροφςε να βρει ςτισ διεκνείσ αγορζσ τα νζα 

δάνεια που χρειαηόταν για να εξυπθρετιςει τα παλιά.  

 

Η κατάςταςθ αυτι ζφταςε ςτα όριά τθσ ςτισ αρχζσ του 2009. Κι αυτό γιατί, μαηί με τθν 

κορφφωςθ τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ με το κραχ του φκινοπϊρου του 2008, αποκαλφφκθκε θ 

πλιρθσ αδυναμία του ελλθνικοφ κράτουσ να αναχρθματοδοτιςει το χρζοσ του χωρίσ να 

προςφφγει ςτθ διεκνι αγορά ομολόγων.  

 

Ζτςι τον Ιανουάριο του 2009 θ κυβζρνθςθ Καραμανλι αντιμετωπίηει ζντονο πρόβλθμα 

κάλυψθσ των νζων ομολόγων που εκδίδει για νζο δανειςμό. Οι διεκνείσ αγορζσ μετά το 

κραχ δεν ζδειχναν ενδιαφζρον για τα ελλθνικά κρατικά ομόλογα.  

 

Τότε ιταν που για πρϊτθ φορά θ κυβζρνθςθ Καραμανλι πετά ςτα ςκουπίδια το δόγμα τθσ 

«ιςχυρισ Ελλάδασ» που κλθρονόμθςε από τισ κυβερνιςεισ Σθμίτθ και άρχιςε ξαφνικά να 

μιλά για «ςοβαρι κρίςθ», για τθν «παγκόςμια κρίςθ που αρχίηει να πλιττει τθν Ελλάδα» 

κ.ο.κ.  

 

Η αλικεια, όμωσ, ιταν ότι θ ελλθνικι οικονομία βριςκόταν ιδθ ςτθν τελευταία πράξθ του 

δράματόσ τθσ. Η κρίςθ που ςυντρίβει κυριολεκτικά τθν ελλθνικι οικονομία δεν ιρκε 

ξαφνικά από το εξωτερικό, δεν είναι ειςαγόμενθ, ζςτω κι αν ζχει πια ςυνυφανκεί με τθν 

κρίςθ που πλιττει τθν παγκόςμια οικονομία του κεφαλαίου.  

 

Η χϊρα οδθγικθκε ςυςτθματικά ςτθ χρεοκοπία όχι μζςα από κάποια ςκοτεινι ςυνωμοςία, 

αλλά ωσ λογικό και αναπόφευκτο αποτζλεςμα ενόσ πολφ ςυγκεκριμζνου τρόπου 

εξαρτθμζνθσ και παραςιτικισ ανάπτυξθσ. Από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 επιβλικθκε 

ςτθ χϊρα ζνα καταςτροφικό μοντζλο «εξωςτρεφοφσ» ανάπτυξθσ, ανοιχτό ςτισ πιο 

αςφδοτεσ και μονοπωλιακζσ δυνάμεισ των διεκνϊν αγορϊν. Ανοχφρωτθ θ χϊρα και 

κλειδωμζνθ ςτον αυτόματο πιλότο τθσ Ε.Ε., οικοδόμθςε μια παραςιτικι οικονομία 

υπθρεςιϊν, που αποτζλεςε και αποτελεί παράδειςο κερδοφορίασ για το μεγάλο κεφάλαιο.  

 

Η Ελλάδα, ενϊ αποτελεί το 2,7% του ΑΕΠ τθσ Ευρωηϊνθσ, διακζτει τον χαμθλότερο δείκτθ 

επενδφςεων, μόλισ ςτο 0,3% των ςυνολικϊν επενδφςεων ςτθν Ευρωηϊνθσ. Αντίκετα τα 

ιδιωτικά κζρδθ που παράγει θ οικονομία τθσ Ελλάδασ υπερβαίνουν τα 5% του ςυνόλου των 

ιδιωτικϊν κερδϊν που παράγει θ Ευρωηϊνθ ωσ ςφνολο.  

 

Για να ςτθριχκεί λοιπόν θ κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και να διατθριςει αυτά τα 

εξωφρενικά επίπεδα μζςα ςε μια χειμαηόμενθ οικονομία, ςτθν οποία θ αγοραςτικι δφναμθ 

και θ παραγωγικι ικανότθτα τθσ οικονομίασ ςυμπιζηονταν διαρκϊσ, χρειάςτθκε θ εκρθκτικι 

επζκταςθ του δανειςμοφ. Και μάλιςτα ς' όλα τα επίπεδα.  

 

Ζτςι φτάςαμε ςιμερα το μζςο νοικοκυριό να χρωςτά το 70% του διακζςιμου ειςοδιματόσ 

του, οι τράπεηεσ να ζχουν εξωτερικό χρζοσ που ξεπερνά το 52% του ΑΕΠ τθσ χϊρασ και το 

δθμόςιο χρζοσ να βρίςκεται ςτο 125% του ΑΕΠ τθσ χϊρασ για το 2009.  
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Η ζλευςθ του ευρϊ μαηί με τισ πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν και ςυνεχίηουν να 

εφαρμόηονται μετζτρεψαν τθ χϊρα ςε παράδειςο χρθματοπιςτωτικισ αγυρτείασ, κυρίωσ 

από διεκνείσ κεςμικοφσ επενδυτζσ και τράπεηεσ. Ενϊ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απευκείασ 

κρατικι τόνωςθ τθσ πιο απροκάλυπτθσ κερδοςκοπίασ μζςα από τθν προϊκθςθ επενδφςεων 

«κοινοτικισ επιχοριγθςθσ» και τισ γνωςτζσ εργολαβίεσ των «μεγάλων ζργων», θ οικονομία 

τθσ χϊρασ ζχει μεταβλθκεί ςε προνομιακι ςφαίρα τοποκζτθςθσ των πιο κερδοςκοπικϊν, 

των πιο παραςιτικϊν κεφαλαίων διεκνϊσ.  

 

Ποιοσ ιταν ο κερδιςμζνοσ από τθν είςοδό μασ ςτθν ΟΝΕ; Μια μικρι οικονομικι και 

πολιτικι ολιγαρχία που είναι ςτενότατα ςυνδεδεμζνθ με διεκνείσ κφκλουσ τραπεηικισ και 

χρθματιςτικισ κερδοςκοπίασ, θ οποία με το ευρϊ μποροφςε πια ελεφκερα να μεταφζρει 

ςτο εξωτερικό τον πλοφτο που λεθλατοφςε από τθ χϊρα και τον λαό τθσ.  

 

Ζτςι ςτα τζλθ του 2009 το ςφνολο των κεφαλαίων από κατοίκουσ τθσ Ελλάδασ που 

βριςκόταν ςε κερδοςκοπικζσ τοποκετιςεισ ςτο εξωτερικό (μετοχζσ, ομόλογα, παράγωγα 

κ.λπ.) ανερχόταν πάνω από 250 δις. ευρϊ, όταν το ςυνολικό δθμόςιο χρζοσ τθσ χϊρασ για 

τθν ίδια χρονιά ανιλκε λίγο πάνω από 298 δις. ευρϊ. 

 

Κι όλα αυτά χωρίσ να υπολογίηουμε τισ κατακζςεισ του εξωτερικοφ ι τισ λεγόμενεσ άμεςεσ 

επενδφςεισ Ελλινων ςτο εξωτερικό, οφτε φυςικά τον πλοφτο που βρίςκεται κρυμμζνοσ ςτισ 

αρκετζσ χιλιάδεσ υπεράκτιεσ εταιρείεσ (offshore) κ.λπ. ελλθνικϊν ςυμφερόντων.  

 

Όλα αυτά οδιγθςαν μεν ςε μια πλαςματικι, εικονικι άνοδο του ΑΕΠ, αλλά ςυνζτριψαν 

κυριολεκτικά τθν παραγωγικι βάςθ τθσ χϊρασ και τθν αγοραςτικι δφναμθ των λαϊκϊν 

ςτρωμάτων. Πράγμα που οδιγθςε τθν ελλθνικι οικονομία ςε μια βακιά κρίςθ που τθν ζχει 

αγκαλιάςει ιδθ από το 2001.  

 

Όμωσ ο πιο κερδιςμζνοσ απ' όλουσ ιταν φυςικά το διεκνζσ και κυρίωσ το ευρωπαϊκό 

χρθματιςτικό κεφάλαιο, το οποίο χάρισ ςτο ευρϊ μπόρεςε να μετατρζψει το δθμόςιο χρζοσ 

τθσ χϊρασ, από πρωτίςτωσ εγχϊριο και εκφραςμζνο ςε δραχμζσ, ςε κυρίαρχα εξωτερικό και 

εκφραςμζνο ςτο «ιςχυρό ευρϊ», δθλαδι ςτο νόμιςμα των ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν.  

 

Η δυναμικι του δθμόςιου χρζουσ ςιμερα είναι τζτοια που δεν μπορεί πια να αποπλθρωκεί 

με κανζναν τρόπο. Αργά θ γριγορα οι ίδιοι οι δανειςτζσ τθσ χϊρασ με τα διεκνι τουσ 

όργανα, το ΔΝΤ, τθν ΕΚΤ και τθν Ε.Ε., κα οδθγιςουν τθν χϊρα ςτθν επίςθμθ πτϊχευςθ. Όχι 

όμωσ πριν τθν ξεηουμίςουν όςο δεν παίρνει άλλο, πριν κερδοςκοπιςουν εισ βάροσ τθσ, πριν 

τθν πουλιςουν και τθν αγοράςουν αμζτρθτεσ φορζσ.  

Το ςχζδιο υπαγωγήσ ςτο καθεςτώσ του μνημονίου 

 

Η πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ του κ. Παπανδρζου ξεκινά από τθ βαςικι αξιωματικι παραδοχι 

ότι οφείλουμε να ςυνεχίςουμε τθν αποπλθρωμι των χρεϊν, που ζτςι ι αλλιϊσ δεν 

μποροφν να πλθρωκοφν. Να ςυνεχίςουμε δθλαδι τθν ίδια πρακτικι που μασ ζφερε ς’ αυτι 

τθν κατάντια. Με όλθ τθν τακτικι τθσ οδιγθςε τθ χϊρα να είναι κυριολεκτικά ζρμαιο των 
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αγορϊν και των κερδοςκόπων.  

 

Τι ζκανε αναγκαίο το μνθμόνιο και τθ δανειακι ςφμβαςθ; Σφμφωνα με τθν κυβζρνθςθ θ 

αδυναμία τθσ χϊρασ να προςφφγει ςτισ αγορζσ για νζο δανειςμό. Δεν είναι αλικεια. Η 

Ελλάδα οδθγικθκε ςτθν κατάςταςθ αυτι ςκόπιμα, ζτςι ϊςτε να εμφανιςτεί ότι δεν είχε 

άλλθ επιλογι. Σ’ αυτό ςυνζπραξαν οι αγορζσ (δθλαδι ςυγκεκριμζνα επενδυτικά κεφάλαια 

και τράπεηεσ), θ Ε.Ε. και θ ΕΚΤ.  

 

 

Το ςχζδιο αυτό ιταν εν γνϊςει τόςο του κ. Καραμανλι, όςο και του κ. Παπανδρζου ιδθ 

από πριν τισ τελευταίεσ εκλογζσ. Με δεδομζνθ τθν πολιτικι κατάρρευςθ τθσ κυβζρνθςθσ 

Καραμανλι, ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε θ παράδοςθ των κλειδιϊν τθσ χϊρασ ςτον κ. 

Παπανδρζου, ο οποίοσ υπιρξε εξαρχισ κάτι παραπάνω από πρόκυμοσ να εκτελζςει το 

ςυγκεκριμζνο ςχζδιο.  

 

Το ςχζδιο αυτό των αγορϊν και τθσ Ε.Ε. ιταν εξαρχισ να μθν επιτρζψουν ςτο ελλθνικό 

κράτοσ με κανζναν τρόπο να κθρφξει μονομερϊσ πτϊχευςθ. Οι δανειςτζσ κρατϊν, ς' 

ολόκλθρθ τθν ιςτορία των κρατικϊν χρεοκοπιϊν ηουν με ζναν βαςικό εφιάλτθ: τθν αςυλία 

που διακζτει ζνα κράτοσ λόγω τθσ εκνικισ του κυριαρχίασ.  

 

● Γι' αυτό και τα κράτθ είναι οι μόνοι οφειλζτεσ που μποροφν να αρνθκοφν τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ, χωρίσ ουςιαςτικά οι δανειςτζσ να είναι ςε κζςθ να κάνουν τίποτε.  

 

● Γι' αυτό και από τον 19ο αιϊνα αποτελεί μόνιμθ προςπάκεια των διεκνϊν δανειςτϊν 

αφενόσ να εξαναγκάςουν ζνα κράτοσ υπό χρεοκοπία να απεμπολιςει οικειοκελϊσ τθν 

αςυλία του λόγω εκνικισ κυριαρχίασ και, αφετζρου, να μετατρζψουν τθ διαφορά τουσ ςε 

διακρατικι υπόκεςθ, δθλαδι να πάψει να είναι μια ςχζςθ ιδιϊτθ - κράτουσ και να γίνει 

ςχζςθ διακανονιςμοφ ανάμεςα ςε κυρίαρχα κράτθ.  

 

Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ δεν υπιρχε τίποτε που να τθν εμπόδιηε τον Οκτϊβριο του 

περαςμζνου χρόνου να επικαλεςτεί τθν αςυλία τθσ λόγω εκνικισ κυριαρχίασ και να καλζςει 

τουσ δανειςτζσ τθσ ςε διαπραγματεφςεισ για ρφκμιςθ του χρζουσ τθσ. Μια τζτοια κίνθςθ 

μποροφςε να γίνει ακόμθ και μζςα ςτα πλαίςια τθσ ςυνκικθσ τθσ Λιςςαβϊνασ.  

 

Βζβαια ςτθν πράξθ κα τθν οδθγοφςε ςε ευκεία ςφγκρουςθ με τθν Ε.Ε. και κα προκαλοφςε 

ςάλο ςτισ διεκνείσ αγορζσ, αλλά κα τθσ ζδινε τουλάχιςτον τθ δυνατότθτα να 

διαπραγματευτεί με τουσ δανειςτζσ τθσ. Το ςίγουρο είναι ότι μια τζτοια κίνθςθ δεν κα είχε 

χειρότερα αποτελζςματα από αυτά που βιϊνει ςιμερα θ χϊρα και ο λαόσ τθσ.  

 

Με μια διαφορά: Στθν περίπτωςθ τθσ μονομεροφσ πτϊχευςθσ τθσ Ελλάδασ, οι δανειςτζσ – 

δθλαδι τα διεκνι επενδυτικά κεφάλαια και οι τράπεηεσ – κα ζχαναν πολλά και το ευρϊ κα 

δεχόταν ανεπανόρκωτα πλιγματα. Ακόμθ κι αν βάηανε το λαό και τθ χϊρα ςτον γφψο, 

όπωσ ζχουν κάνει τϊρα, θ ηθμιά κα είχε γίνει.  
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Ζτςι επινόθςαν και προϊκθςαν ζνα ςχζδιο «πτϊχευςθσ - μθ πτϊχευςθσ» τθσ χϊρασ, που 

αργότερα ονομάςτθκε επίςθμα «ελεγχόμενθ» ι «ςυντεταγμζνθ πτϊχευςθ». Τι προζβλεπε 

το ςχζδιο αυτό;  

 

● Πρϊτα απ’ όλα να κθρυχκεί επίςθμα θ χϊρα ςε κακεςτϊσ αφερεγγυότθτασ, δθλαδι ςε 

κακεςτϊσ αδυναμίασ προςφυγισ ςτισ αγορζσ υπό κακεςτϊσ διεκνοφσ επιτιρθςθσ. Με τον 

τρόπο αυτό θ Ελλάδα κα εξαναγκαηόταν να παραιτθκεί οικειοκελϊσ από τθν αςυλία που 

τθσ παρζχει θ εκνικι τθσ κυριαρχία. Πράγμα που ζκανε με τθν αποδοχι τθσ δανειακισ 

ςφμβαςθσ.  

 

● Κι όχι μόνο αυτό. Με αυτι τθ δανειακι ςφμβαςθ, που θ κυβζρνθςθ δεν τολμά οφτε καν 

να τθν φζρει για επικφρωςθ ςτο κοινοβοφλιο, παραιτείται από κάκε δικαίωμα ζναντι των 

δανειςτϊν τθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι, ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 

ολόκλθρθ θ χϊρα – δθμόςια περιουςία, εκνικό ζδαφοσ, ακόμθ και θ περιουςία των 

πολιτϊν τθσ – τίκεται ςτθ διάκεςθ των δανειςτϊν.  

 

● Αποδζχεται επίςθσ ωσ δίκαιο διακανονιςμοφ των ςχζςεϊν τθσ με τουσ δανειςτζσ το 

αγγλικό και ωσ διαιτθτικό δικαςτιριο το ευρωπαϊκό.  

 

● Επιπλζον μετατρζπει τθ διαφορά τθσ με τουσ ιδιϊτεσ δανειςτζσ τθσ – επενδυτικά 

κεφάλαια και τράπεηεσ τθσ Ε.Ε. – ςε διακρατικι υπόκεςθ και ζτςι δίνει το δικαίωμα ςτα 

κράτθ των δανειςτϊν τθσ να επζμβουν ςε περίπτωςθ διαφοράσ.  

 

Στθν πράξθ με τθν δανειακι ςφμβαςθ θ κυβζρνθςθ μετατρζπει μια διαφορά με ιδιϊτεσ 

δανειςτζσ τθσ αγοράσ ςε διακρατικι υπόκεςθ. Δθλαδι αναγνωρίηει το δικαίωμα ςε κράτθ 

όπωσ θ Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία κ.ο.κ. να επζμβουν ςτθ χϊρα μασ για τθν προςταςία 

των ςυμφερόντων των δικϊν τουσ δανειςτϊν. Πράγμα που ιςοδυναμεί με μονομερι 

αναγνϊριςθ εκ μζρουσ τθσ χϊρασ μασ του δικαιϊματοσ άςκθςθσ «πολιτικισ 

κανονιοφόρων» ςε βάροσ τθσ.  

 

Ανάλογθ δανειακι ςφμβαςθ, με τζτοιον κακαρά αποικιοκρατικό χαρακτιρα, είναι πάρα 

πολφ δφςκολο να βρει κανείσ ςε ολόκλθρθ τθν ιςτορία των κρατικϊν χρεοκοπιϊν από τισ 

αρχζσ του 19ου αιϊνα. Δεν ςυγκρίνεται οφτε καν με τθ διεκνι ςυνκικθ που επζβαλε ςτθν 

Ελλάδα τον Διεκνι Οικονομικό Ζλεγχο μετά τον ςτθμζνο ελλθνοτουρκικό πόλεμο του 1897.  

 

Όμωσ θ δανειακι ςφμβαςθ δεν ςυνιςτά απειλι μόνο με το τι προβλζπει, αλλά και με το 

νομικό προθγοφμενο που δθμιουργεί. Από τθ ςτιγμι που ςτθ διεκνι πρακτικι ιςχφει θ 

αρχι τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των δανειςτϊν (pari passu), οι ριτρεσ και οι προβλζψεισ τθσ 

δανειακισ ςφμβαςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από οποιονδιποτε δανειςτι τθσ χϊρασ 

ςτο μζλλον. Η χϊρα με το κακεςτϊσ του μνθμονίου και κυρίωσ τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ 

είναι πλζον ανοχφρωτθ απζναντι ςε κάκε επιδίωξθ των δανειςτϊν τθσ.  

Τι πρζπει να γίνει; 
 
Μιπωσ πρζπει να προχωριςουμε ςε αναδιάρκρωςθ του χρζουσ, όπωσ προτείνουν πολλοί; 
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Τι ςθμαίνει όμωσ αναδιάρκρωςθ του χρζουσ; Με απλά λόγια ςθμαίνει ζκδοςθ νζων 
ομολόγων που κα αντικαταςτιςουν τα παλιά, είτε με «κουρεμζνθ» αξία, δθλαδι με 
μειωμζνθ τθν παλιότερθ ονομαςτικι τουσ αξία, είτε με επιμικυνςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ 
εξόφλθςισ τουσ.  
 
Αυτό φυςικά προχποκζτει πριν απ' όλα διαπραγμάτευςθ και ςυμφωνία με τουσ κατόχουσ 
ομολόγων. Πράγμα που απαιτεί επιτόκια, αποηθμιϊςεισ και εγγυιςεισ ικανζσ να πείςουν 
ακόμθ και τουσ πιο κερδοςκόπουσ από τουσ ομολογιοφχουσ του ελλθνικοφ χρζουσ ότι τουσ 
ςυμφζρει μια τζτοια διευκζτθςθ.  
 
Οριςμζνοι λζνε ότι αρκεί να τουσ απειλιςει θ χϊρα ότι κα χάςουν τα λεφτά τουσ για να 
τουσ κακίςει ςτο τραπζηι των διαπραγματεφςεων και να πετφχει ζνα καλό για τθν ίδια 
αποτζλεςμα.  
 
Καταρχιν όςο θ χϊρα βρίςκεται υπό κακεςτϊσ ευρϊ, ΟΝΕ και Ε.Ε. είναι απίκανο να τθσ 
επιτραπεί οποιαδιποτε μονομερισ διαπραγμάτευςθ. Μθν ξεχνάμε ότι θ Ε.Ε. είναι αυτι που 
μασ οδιγθςε ςτο ΔΝΤ και μασ επζβαλε το κακεςτϊσ του μνθμονίου και τθσ δανειακισ 
ςφμβαςθσ, ακριβϊσ γιατί δεν ικελε θ χϊρα να ζχει οποιαδιποτε διαπραγματευτικι ιςχφ.  
 
Γίνεται ςιμερα διαπραγμάτευςθ των ελλθνικϊν ομολόγων; Ναι. Στο παραςκινιο και με 
πρωταγωνιςτζσ το ΔΝΤ, τθν Κομιςιόν και τθν ΕΚΤ. Η Ελλάδα ζχει βρεκεί εγκλωβιςμζνθ ςε 
μια διαπραγμάτευςθ για το χρζοσ τθσ που γίνεται εριμθν τθσ και εισ βάροσ τθσ. Το όλο 
ηιτθμα είναι πότε, με ποιον τρόπο και προσ όφελοσ ποιου κα προχωριςει θ διαδικαςία τθσ 
ελεγχόμενθσ πτϊχευςθσ για τθ χϊρα.  
 
Όταν λοιπόν εμφανίηονται ςιμερα οριςμζνοι και προτείνουν αναδιάρκρωςθ του χρζουσ με 
«κοφρεμα» 20%, 30% ι και 50% επί τθσ ονομαςτικισ αξίασ των ελλθνικϊν ομολόγων, θ 
πρόταςθ αυτι μπορεί να φαντάηει ςτον αφελι ωσ ςθμαντικι μείωςθ του χρζουσ. Στθν 
πραγματικότθτα όμωσ κρφβει τθν προςπάκεια αφενόσ να αποηθμιωκοφν οι κάτοχοι των 
ομολόγων του ελλθνικοφ χρζουσ για τισ ηθμιζσ που ζχουν ιδθ υποςτεί λόγω τθσ κρίςθσ. Και 
αφετζρου να τουσ εξαςφαλίςει νζεσ καλφτερεσ αποδόςεισ.  
 
Οι προτάςεισ αναδιάρκρωςθσ του χρζουσ δουλεφουν πάντα υπζρ του δανειςτι, του 
κερδοςκόπου, του τοκογλφφου. Πρϊτα και κφρια γιατί ιςοδυναμοφν με κιρυξθ επίςθμθσ 
πτϊχευςθσ τθσ χϊρασ.  
 
Και τι ςθμαίνει πτϊχευςθ; Σθμαίνει παράδοςθ άνευ όρων ςτουσ δανειςτζσ. Αυτόσ είναι και 
ο λόγοσ που όςοι διεκνείσ αναλυτζσ προτείνουν αναδιάρκρωςθ χρζουσ με «κοφρεμα» 
μιλοφν κατ’ ουςία για «ςυντεταγμζνθ πτϊχευςθ».  
 
Τι είναι θ «ςυντεταγμζνθ πτϊχευςθ»; Είναι μια πτϊχευςθ που γίνεται όχι μονομερϊσ από 
τθν ίδια τθ χϊρα - οφειλζτθ, αλλά ςε ςυμφωνία με τουσ δανειςτζσ τθσ και υπό κακεςτϊσ 
διεκνοφσ επιτιρθςθσ και κθδεμονίασ.  
 
Επομζνωσ, όςοι προτείνουν αναδιάρκρωςθ του χρζουσ με «κοφρεμα» ι χωρίσ, ωσ 
εναλλακτικι λφςθ απζναντι ςτο μνθμόνιο, ςτθν ουςία ηθτοφν να επιταχυνκοφν οι 
διαδικαςίεσ επίςθμθσ πτϊχευςθσ τθσ χϊρασ υπό κακεςτϊσ κατοχισ και διμευςθσ. Ιδίωσ αν 
αυτι ςυμβεί εντόσ τθσ ευρωηϊνθσ.  
 
Μια ριηικά διαφορετικι πολιτικι, που ξεκινά ςτθ βάςθ των αλθκινϊν ςυμφερόντων του 
λαοφ και τθσ χϊρασ, οφείλει να ξεκακαρίηει ευκφσ εξαρχισ τα ςτοιχειϊδθ: Το χρζοσ δεν το 
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δθμιοφργθςε ο λαόσ, οφτε χρθματοδότθςε τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Πρόκειται για προϊόν 
ρεμοφλασ, κερδοςκοπίασ και λεηλαςίασ τησ χώρασ. Γιατί λοιπόν θα πρζπει ο ελληνικόσ 
λαόσ να το αναγνωρίςει και να το πληρώςει;  
 
Το αίτημα τησ άρνηςησ τησ πληρωμήσ του χρζουσ δεν είναι ζνα επαναςτατικό μζτρο, 
αλλά ζνα βαθφτατα λαϊκό και δημοκρατικό μζτρο που απαντά όχι μόνο ςτην αδυναμία 
τησ αποπληρωμήσ του ςημερινοφ δημόςιου χρζουσ τησ χώρασ, αλλά και ςτον χαρακτήρα 
αυτοφ του χρζουσ. Δηλαδή ςτο γεγονόσ ότι αποτελεί το προϊόν τησ οργανικήσ διαπλοκήσ 
ανάμεςα ςε ζνα διεφθαρμζνο, διάτρητο, ςάπιο πολιτικό ςφςτημα διακυβζρνηςησ και ςε 
διεθνείσ κερδοςκόπουσ και τοκογλφφουσ.  
 
Αυτόσ είναι ο λόγοσ που το κεντρικό ηιτθμα τθσ άρνθςθσ τθσ πλθρωμισ του χρζουσ δεν 
είναι θ παφςθ πλθρωμϊν και θ διαπραγμάτευςθ ι μθ, θ μερικι ι ολικι διαγραφι του 
χρζουσ, αλλά η μη αναγνώριςη του χρζουσ και των υποχρεώςεών του από τον λαό, ωσ 

τρέοσς «απετθούς», ως μοτλού καηάλσζης ηης κσριαρτίας ηης τώρας και ηοσ 

λαού. Πρόκειηαι για ηη μόνη καθαρή, ένηιμη, δημοκραηική και εθνικά 

ζσμθέροσζα απάνηηζη ζηο καθεζηώς ηοσ μνημονίου και τησ δανειακήσ ςφμβαςησ. 


