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Αγαπητέ Γιώπγο
Λίγν κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 2009 δήισλεο όηη "είμαστε αντιεξοςσιαστέρ στην
εξοςσία". Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνπξγώλ ζνπ ζε ζηξαβνθνηηνύζαλ θαη νη αληίπαινί
ζνπ ζε ριεύαδαλ. Ήζνπλ κόλνο εθείλε ηελ ζηηγκή. κσο, ζηνλ βαζκό πνπ ζε
γλσξίδσ, ήζνπλ απζεληηθόο.
Από ηόηε θύιεζε πνιύ κνιπζκέλν λεξό ζην απιάθη. Τηο νπηνπηθέο δειώζεηο ηηο
παξέζπξε ε αγσλία γηα ηελ δηάζσζε ηεο ρώξαο. Σε αλάγθαζε όρη κόλν λα ζθίμεηο ηα
δόληηα, πλίγνληαο ηελ νπηνπηθή ζνπ πιεπξά, αιιά θαη λα απνθεξύμεηο βαζηθέο ζνπ
πεπνηζήζεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη θαη ηη όρη. Πηζηεύσ, ζηνλ βαζκό πνπ ζε γλσξίδσ,
όηη ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβεο ηηο πήξεο ζεσξώληαο όηη ήηαλ νη βέιηηζηεο κηαο γθάκαο
απαίζησλ ελαιιαθηηθώλ. Καη θαληάδνκαη όηη ελέηεηλαλ ηελ κνλαμηά ζνπ.
Έηζη ήξζακε ζηνλ Μάην ηνπ 2010 όπνπ ζε πεξίκελε ε κεγαιύηεξε απόθαζε πνπ
αλαγθάζηεθε λα πάξεη Έιιελαο πξσζππνπξγόο ζε θαηξό εηξήλεο. Ξέξεηο όηη
δηαθσλνύκε γηα ηελ νξζόηεηά ηεο. Γελ έρεη ζεκαζία. Σνπ είπαλ όηη ήηαλ έλα ζσζίβην
πνπ καο εμαγόξαδε ρξόλν ώζηε λα βξνύκε ηνλ δξόκν καο πξνο ζηέξεν έδαθνο κεηά
από έλα ζπγθινληζηηθό λαπάγην. Θεώξεζα όηη ήηαλ έλα ηεξάζηην βαξίδη πνπ καο
ζπξώρλεη, ηόζν εκάο όζν θαη ηελ ππόινηπε επξσδώλε, ζηνλ πάην. Δπέιεμεο ηηο
ζπκβνπιέο ησλ ηζρπξώλ θαη εθείλσλ πνπ ζε έπεηζαλ πσο, αλ κε ηη άιιν, ην Μλεκόλην
αγνξάδεη πνιύηηκν ρξόλν. Σηνλ βαζκό πνπ ζε γλσξίδσ, μέξσ πόζν ζε ζηελνρώξεζε ε
επηινγή ζνπ.
Μήλεο ηώξα γλσξίδσ όηη μέξεηο πσο, ηειηθά, ε πνξεία ηνπ Μλεκνλίνπ απέηπρε επεηδή
ε απνηπρία βξηζθόηαλ ζην DNA ηνπ εγρεηξήκαηνο (θη όρη επεηδή δελ εθαξκόζηεθε
όπσο κπνξνύζε λα έρεη εθαξκνζηεί). Δκείο νη νηθνλνκνιόγνη, όπσο γλσξίδεηο εθ
πείξαο, δηαθσλνύκε ζρεδόλ γηα όια. κσο δύν πξάγκαηα καο έρεη δηδάμεη ε ηζηνξία:
(1) Τνλ πησρεπκέλν δελ ηνλ ζώδεηο δίλνληάο ηνπ αθξηβά δάλεηα, θαη
(2) Ζ βαξηά ιηηόηεηα δελ κπνξεί πνηέ λα κεηώζεη ηα ειιείκκαηα κηαο καθξννηθνλνκίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ύθεζε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνηηκήζεη ην λόκηζκά
ηεο (ηδίσο όηαλ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ είλαη πθεζηαθό).
Μπνξεί λα ήιπηδεο ζε θάπνην ζαύκα νηθνλνκηθό (π.ρ. κηα γξήγνξε αλάπηπμε ηεο
δηεζλνύο νηθνλνκίαο) ή πνιηηηθό (ηελ επηθνίηεζε ηεο θαο Μέξθει από ην άγην
πλεύκα) πνπ ζα απέηξεπε ηελ ζεκεξηλή θαηάιεμε. Γελ έγηλε όκσο. Καη ηώξα
θαιείζαη, γηα δεύηεξε θνξά ζε έλα κόιηο ρξόλν, λα παο αθόκα πην αληίζεηα ζηα
πηζηεύσ ζνπ, ζηηο γλώζεηο ζνπ, ζην έλζηηθηό ζνπ. Σνπ ιέλε, όπσο θαη πξηλ έλα ρξόλν:
"Σθεθηείηε θ. πξωζππνπξγέ ηη ζα γίλεη αλ δελ πάξνπκε ηα λέα δάλεηα. Πωο ζα
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πιεξωζνύλ νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο;" Σηνλ βαζκό πνπ ζε μέξσ, γλσξίδσ πσο
δαγθώλεζαη.
Μήλεο αξθεηνί έρνπλ πεξάζεη από ηόηε πνπ έιαβεο γλώζε κηαο ελαιιαθηηθήο
πξόηαζεο (εθείλε πνπ θαηαζέζακε κε ηνλ Stuart Holland ζε δηάθνξα fora). Από όζν
γλσξίδσ ζεσξείο πσο, ηόζν από ηερληθήο όζν θαη πνιηηηθήο πιεπξάο, ε πξόηαζε είλαη
άξηηα: Σε ηξία απιά βήκαηα, ηα νπνία δελ απαηηνύλ θακία νπζηαζηηθή παξέκβαζε
ζηελ Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο, (α) αληηκεησπίδεηαη ε ηξαπεδηθή θξίζε ηεο
επξσδώλεο, (β) απνδπλακώλεηαη ε θξίζε δεκόζηνπ ρξένπο θαη (γ) μεθηλά έλα λέν
Σρέδην Marshall γηα νιόθιεξε ηεο επξσδώλε έηζη ώζηε λα γίλεη πξάμε ε αλάπηπμε
πνπ ζα 'δνινθνλήζεη' ηελ Κξίζε. Αλ απιώο δηαθσλνύζεο κε απηή ηελ πξόηαζε, δελ
ζα αλαθεξόκνπλ ζε απηήλ. Τν θάλσ επεηδή θνβάκαη όηη... ζπκθσλείο.
Θα κνπ πεηο: "Πώο κπνξώ, ωο πξωζππνπξγόο κηαο κηθξήο θαη θαηαπηωρεπκέλεο
ρώξαο, λα πάω ζηηο Βξπμέιιεο θαη λα ηνπο πξνηείλω κηα πξόηαζε γηα ηελ αλάπιαζε ηεο
επξωδώλεο νιάθεξεο; Ιδίωο όηαλ νη δηθνί κνπ ζύκβνπινη κνπ ιέλε λα ην μεράζω;"
Θα ζνπ απαληήζσ: Πώο κπνξείο, σο πξσζππνπξγόο κηαο κηθξήο θαη
θαηαπησρεπκέλεο ρώξαο, λα πάο ζηηο Βξπμέιιεο γηα λα απνδερζείο έλα λέν, νγθώδεο
δάλεην ην νπνίν ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ (αθόκα θη αλ απνδερζνύκε όηη ζα
επηηεπρζνύλ όινη νη ζηόρνη ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πξνγξάκκαηνο) δελ πξόθεηηαη νύηε
θαλ λα επηβξαδύλεη ηελ εθξεθηηθή πνξεία ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο; Πώο ζα
αληηκεησπίζεηε, ζε έλα ρξόλν από ζήκεξα, εζύ θαη νη ππόινηπνη εγέηεο ηεο ΔΔ, ηελ
θξίζε λνκηκνπνίεζεο ζε Βνξξά θαη Νόην, πνπ αλαπόθεπθηα ζα πξνθύςεη θαζώο νη
εγγπήζεηο θαη ηα δάλεηα ησλ Γεξκαλώλ θαη Οιιαλδώλ θνξνινγνύκελσλ θαηαιήγνπλ
(κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ καο) ζηηο εκη-πησρεπκέλεο ηξάπεδεο, ηελ ώξα
πνπ ην ειιεληθό ρξένο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, ην ΑΔΠ καο λα κεηώλεηαη θαη νη
Έιιελεο λα εμαζιηώλνληαη ρσξίο θαλέλα όθεινο;
Θα κε ξσηήζεηο: "Καη ηη λα θάλω ηόηε;"
Θα ζνπ πσ θάηη πνπ ζα αθνπζηεί ίζσο νπηνπηθό, αιιά ην νπνίν πηζηεύσ είλαη ε
κνλαδηθή ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή πνπ ζνπ απνκέλεη. Αλ θάπνηνο κπνξεί λα
εθηηκήζεη ηνλ ξεαιηζκό απηνύ πνπ ζα ζνπ πξνηείλσ, απηόο είζαη εζύ: Πάξε απόςε ην
βξάδπ ην πνδήιαηό ζνπ, κόλνο ζνπ, θαη θαηέβα ζηελ Πιαηεία Σπληάγκαηνο. Δθεί,
κπνξεί λα ζε γηνπράξνπλ ζηελ αξρή, αιιά βιέπνληάο ζε κόλν θαη απνθαζηζκέλν, ζα
παξακεξίζνπλ λα πεξάζεηο. Εήηα ηνλ ιόγν θαη κίιεζε ζηνλ ζπγθεληξσκέλν θόζκν.
Πεο ηνπο όηη ήξζε ε ώξα λα πάξνπκε όινη καδί πίζσ ηελ ρακέλε καο αμηνπξέπεηα.
Δμάγγεηιε όηη δελ ζα δερζνύκε άιια δάλεηα όζν ε επξσδώλε αξλείηαη λα ζπδεηήζεη
θαλ ηελ αλακόξθσζή ηεο ζε κηα ινγηθή θαη βηώζηκε βάζε. ηη, αλ αλαγθαζηεί, ε
Διιάδα ζα πνξεπηεί, εληόο κελ ηεο επξσδώλεο, αιιά άλεπ δαλείσλ. Αλ ζε ξσηήζνπλ
πνηα είλαη απηή ε ινγηθή θαη βηώζηκε βάζε, ηελ απάληεζε ηελ μέξεηο. Τελ έρεηο ήδε
κειεηήζεη. Δμήγεζέ ηελ ζηνλ θόζκν. Καη πεο όηη κέρξη λα μεθηλήζεη κηα ηέηνηα
ζπδήηεζε ζηηο Βξπμέιιεο, κηα ζπδήηεζε πνπ έρνπλ πξνηείλεη έηζη θη αιιηώο ζνβαξνί
άλζξσπνη, όπσο ν Tremonti θαη ν Yuncker, εζύ δελ ζα δερζείο νύηε έλα επξώ από
ηνπο εηαίξνπο καο. Απαίηεζε κηα ζπδήηεζε επί ηεο αξρήο ηεο ηδέαο γηα ην
επξσνκόινγν θαη γηα ηελ πξόηαζε ελεξγνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Τξάπεδαο
Δπελδύζεσλ (θάλνληαο ρξήζε ησλ επξσνκνιόγσλ) ζην πιαίζην ελόο λένπ Σρεδίνπ
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Marshall. Ξεθαζάξηζε όηη κέρξη απηή ε ζπδήηεζε λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξννπηηθή
γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ επξσδώλε, ε Διιάδα ζα θάλεη απηό πνπ έπξεπε λα έρεη θάλεη
εδώ θαη ρξόληα: Να δεη κεηξεκέλα θαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. Αλ ζε
ξσηήζνπλ γηα ηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο απάληεζε όηη, αλ αλαγθαζηνύκε, ζα
ηνπο θαηαβάινπκε αθνύ κεηώζνπκε όινπο ηνπο αλώηεξνπο κηζζνύο (ππνπξγώλ,
βνπιεπηώλ, θαζεγεηώλ παλεπηζηεκίσλ θιπ) ζηα €1000 θαη γηα όζν θαηξό ρξεηάδεηαη.
Θα αλαζηείινπκε όιεο ηηο εμνπιηζηηθέο δαπάλεο. Θα θάλνπκε όηη πξέπεη ώζηε λα κελ
ρξεηαζηεί λα πξνζζέζνπκε έλα αθόκα ηνθνγιπθηθό δάλεην ζην ρξένο ηεο ρώξαο.
Βξνληνθώλαμε πσο δελ είλαη δπλαηόλ ε Διιάδα λα εγθαιείηαη επεηδή δνύζε κε
δαλεηθά θαη, ηώξα πνπ πηώρεπζε, λα ηεο επηβάινπλ θη άιια δαλεηθά ηα νπνία εθείλνη
πνπ ηεο ηα επηβάινπλ γλσξίδνπλ όηη δελ κπνξνύκε λα ηα μεπιεξώζνπκε. Κιείζε
ιέγνληαο όηη απηό ζπκίδεη ηηο ρεηξόηεξεο πξαθηηθέο ηεο Wall Street ζηελ πεξίνδν ησλ
subprime ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ, ηόηε πνπ νη ηξάπεδεο πάζρηδαλ λα πείζνπλ
πησρεπκέλα λνηθνθπξηά λα δαλείδνληαη πνζά πνπ δελ ππήξρε πηζαλόηεηα λα
επηζηξέςνπλ. Μόλν πνπ ηώξα ην παηρλίδη απηό αθνξά κηα νιόθιεξε ρώξα. Κη όρη
κόλν. Πεο όηη σο Δπξσπαίνο πνιίηεο, αιιά θαη σο Πξόεδξνο ηεο Σνζηαιηζηηθήο
Γηεζλνύο, δελ δηθαηνύζαη λα ζπλππνγξάςεηο άιιε κηα δαλεηαθή ζπκθσλία πνπ
απεηιεί κε θαηάξξεπζε όρη απιώο κεξηθέο ηξάπεδεο ή κηα κηθξή κεζνγεηαθή ρώξα
αιιά αθόκα θαη ηελ ηδέα κηαο ελσκέλεο, δεκνθξαηηθήο Δπξώπεο.
Κάπνηα ζηηγκή, πξνο ην ηέινο ηεο νκηιίαο ζνπ, θνίηαμε θαηεπζείαλ θάπνηα θάκεξα
ηεο νπνίαο ην βίληεν, λα είζαη ζίγνπξνο, ζα αλαξηεζεί ακέζσο ζην Γηαδίθηπν θαη,
απεπζπλόκελνο ζηνλ Γεξκαλό ςεθνθόξν, πεο ζηα αγγιηθά: "Είλαη ζθαλδαιώδεο εζείο
νη ζθιεξά εξγαδόκελνη Γεξκαλνί λα πξέπεη λα δίλεηε δάλεηα ζην θξάηνο καο, όρη γηα λα
ηα επελδύνπκε παξαγωγηθά, αιιά γηα λα απνπιεξώλνπκε πηωρεπκέλεο ηξάπεδεο πνπ,
θαζώο μέξνπλ ζε ηη νηθηξή θαηάζηαζε είλαη ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία, δελ δαλείδνπλ
θαη πνπ, έηζη, ιεηηνπξγνύλ ωο καύξεο ηξύπεο πνπ θαηαπίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ελέξγεηα
πνπ παξάγεηο εζύ, ν Γεξκαλόο εξγαδόκελνο, ηελ ώξα πνπ ν Έιιελαο ζπλάδειθόο ζνπ
ππνθέξεη ρωξίο κέιινλ."
Ακέζσο κεηά ραηξέηεζε ηνλ θόζκν θαη θηλήζνπ πξνο ην πνδήιαηό ζνπ. Καη ηόηε, γηα
πξώηε θνξά κεηά από θαηξό, δελ ζα ληώζεηο κόλνο ζνπ. Ίζσο γηα πξώηε θνξά ζα
έρεηο ζπκκεηάζρεη ζε κηα ζπγθινληζηηθή ζηηγκή ηεο Σπκκεηνρηθήο Γεκνθξαηίαο γηα
ηελ νπνία έρνπκε παζρίζεη καδί, μνδεύνληαο κειάλη θαη πνιιέο ώξεο ζπλεδξηάζεσλ.
Σην Σύληαγκα απηέο ηηο κέξεο κπνξεί λα κελ έρνπκε Άκεζε Γεκνθξαηία (θάηη πνπ
απαηηεί όρη κόλν ζπκκεηνρηθνύο ζεζκνύο, αιιά θαη άζθεζε εθηειεζηηθήο εμνπζίαο)
όκσο έρνπκε κηα αλαβίσζε ηεο Αξραίαο Αγνξάο ζηελ νπνία ν αληηεμνπζηαζηήο
Γηώξγνο ζα έλησζε ζαλ ζην ζπίηη ηνπ.
Σε πεξηκέλνπκε.
Γιάννης Βαρουφάκης

ΥΓ. Τώξα πνπ ην ζθέπηνκαη ίζσο είλαη θαιύηεξα λα κελ έξζεηο κόλνο ζνπ. Πάξε
καδί ζνπ ηνλ ζπκθνηηεηή ζνπ από ηελ Ακεξηθή, ηνλ Αληώλε - εθόζνλ ζέιεη λα έξζεη.
Καη πεγαίλεηε καδί. Να πείηε ιίγν-πνιύ ηα ίδηα. Σηελ ίδηα ζπλέιεπζε ηεο Πιαηείαο
Σπληάγκαηνο. Σπλαίλεζε ζέινπλ νη Δπξσπαίνη εηαίξνη καο ζε απηή ηελ δύζθνιε
θακπή ηεο Κξίζεο; Σπλαίλεζε λα ηνπο δώζνπκε.
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Γιάννης Βαρουφάκης: Διδάςκει οικονομικι κεωρία ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνών προςποιοφμενοσ
ζντεχνα τον οικονομολόγο. Ζχοντασ ηιςει είκοςι τρία χρόνια ςτθν Αγγλία, ςτθν Σκωτία, ςτο Βζλγιο
και ςτθν Αυςτραλία, όπου και δίδαςκε πριν τθν επιςτροφι ςτα πάτρια, ζχει δεκεί ςυναιςκθματικά
με τθν ιδιότθτα του 'ξζνου' - ιδίωσ τώρα που ηει μόνιμα ςτθν Ελλάδα. Γράφει περί οικονομικών,
φιλοςοφίασ, πολιτικισ και... κεωρίασ παιγνίων. Μεγαλφτερό του κατόρκωμα κεωρεί ότι το 2005 θ
Αυςτραλιανι κυβζρνθςθ αναγκάςτθκε να περάςει ειδικι τροπολογία από τθν Ομοςπονδιακι Βουλι
ώςτε να εξαναγκαςτεί το κρατικό ραδιόφωνο να καταργιςει εβδομαδιαία του εκπομπι.
Email: varoufakis@protagon.gr
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