
Ανηιμνημονιακοί μύθοι, πλίνθοι και κέραμοι, αηάκηως ερριμμένοι  

Τνπ Παζρνπ Μαλδξαβειε 

Μλεκνλεχνληαη πνιιά γηα ην «Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη 
Φξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο», φπσο είλαη ν αθξηβήο ηίηινο ηεο 
ζπκθσλίαο πνπ έθαλε ην ειιεληθφ θξάηνο κε ηελ Επξσπατθή 
Ελσζε, ηελ Επξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ην Δηεζλέο 
Ννκηζκαηηθφ Τακείν. Τα πεξηζζφηεξα είλαη ξερά ζπλζήκαηα. 
Πνιιά είλαη ιάζνο θαη θάπνηα είλαη ςέκαηα. 

Τν πξψην ζχλζεκα, ιάζνο θαη ςέκα, είλαη φηη «καο επηβιήζεθε 
απφ ην εμσηεξηθφ». Η αιήζεηα είλαη φηη ηνλ Μάην ηνπ 2010 είρακε 
ρνλδξηθά δχν επηινγέο. Ή λα θεξχμνπκε ζηάζε πιεξσκψλ ή λα 
παιέςνπκε κηα δηεπζέηεζε επηκήθπλζεο ηνπ ρξένπο καο εθηφο ησλ 
αγνξψλ, νη νπνίεο έηζη θη αιιηψο δελ καο δάλεηδαλ. Επηπρψο ε 
θπβέξλεζε επέιεμε ηε δεχηεξε. Η πξψηε, δειαδή ε ρξενθνπία, ζα 
είρε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε ρψξα. Ορη κφλν γηα ηε δηεζλή 
ζέζε ηεο, αιιά θαη γηα ην εζσηεξηθφ, γηα ηνπο κηζζνχο, ηηο 
ζπληάμεηο, ηηο θαηαζέζεηο φισλ καο. Αλ ζθεθζεί θαλείο φηη κε ηελ 
ππνςία κφλν ηεο ρξενθνπίαο έθπγαλ 23 δηζεθαηνκκχξηα απφ ηηο 
εγρψξηεο ηξάπεδεο, κπνξεί λα θαληαζηεί ηνλ παληθφ ηνπ 
πιεζπζκνχ ζηα γθηζέ γηα λα πάξεη θαη λα δηαζθαιίζεη ηα ιίγα ή 
πνιιά, αιιά πάλησο πνιχηηκα γηα φινπο επξψ. Θα ππήξραλ 
επηπηψζεηο αθφκε θαη γηα ηελ θαηαλάισζε. Η Ειιάδα εηζάγεη απφ 
ην εμσηεξηθφ 36 δηζ. πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο απ’ φζα 
εμάγεη. Οη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο γίλνληαη κε δάλεηα, ηξαπεδηθέο 
εγγπήζεηο θ.ιπ., πνπ κηα ρξενθνπεκέλε ρψξα δελ κπνξεί λα 
εμαζθαιίζεη. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη αλ παξακέλακε ζην επξψ θαη αθφκε 
θαη αλ θξαηνχζακε ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο ζηα επίπεδα ηνπ 
2009, ε θαηαλάισζή καο ζα πεξηνξηδφηαλ έηζη θη αιιηψο. Οη ηηκέο 
ησλ εηζαγφκελσλ, πνπ είλαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο 
θαηαλάισζεο, ζα αλέβαηλαλ δξακαηηθά. Καη δελ κηιάκε κφλν γηα ηα 
κπινπδάθηα Πφιν ή ηα απηνθίλεηα Καγέλ. Η Ειιάδα εηζάγεη ηα 
πάληα· απφ ειεθηξηθφ ξεχκα κέρξη θαθέο. Δελ ππάξρνπλ εχθνιεο 
ή ηδάκπα επηινγέο. Η νηθνλνκία (πνπ είλαη εθαηνκκχξηα απνθάζεηο 
κπξηάδσλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ, αλάκεζά ηνπο θαη νη 
θαηαλαισηέο) έρεη πνιινχο ηξφπνπο. Θα δνχζακε δειαδή ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ Μλεκνλίνπ ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλάισζε, 
αιιά ζα είρακε νμπκέλεο φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο ηνπ 
πξνβιήκαηνο. 



Η δεχηεξε κηζή αιήζεηα θαηαγξάθεηαη ζην ζχλζεκα (θπξίσο ηεο 
Ν.Δ.) «έλα άιιν κλεκφλην ήηαλ εθηθηφ». Η αιήζεηα είλαη φηη 
δηζεθαηνκκχξηα άιια κλεκφληα ήηαλ εθηθηά θαη παξακέλνπλ 
εθηθηά. Εμάιινπ, νη αλαζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ θάπνηα απφ 
απηά. Αιιά απηή ε εχθνιε θξηηηθή δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα 
ρξνληθά πεξηζψξηα, δηαπξαγκάηεπζεο, ζχληαμεο, έγθξηζεο απφ ηα 
θνηλνηηθά φξγαλα θαη απφ 16 Κνηλνβνχιηα ηεο Επξψπεο. Ο 
κεραληζκφο ζηήξημεο ηεο Ειιάδαο (ν νπνίνο θαηφπηλ επεθηάζεθε 
ζηελ Ιξιαλδία θαη ζα γίλεη παλεπξσπατθφο) ήηαλ γηα ηα (θνηλνηηθά 
δεδνκέλα, πάληα) έλα ζαχκα απνηειεζκαηηθφηεηαο. Εδψ, κηα 
Οδεγία γηα ηελ αιίεπζε ηνπ βαθαιάνπ θάλεη ρξφληα λα πεξάζεη ηηο 
ζπκπιεγάδεο ηεο θνηλνηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, πφζν κάιινλ κηα 
δαλεηαθή ζχκβαζε 110 δηζ. απφ θνηλσλίεο πνπ ήδε ζηελάδνπλ 
απφ καθξνρξφληα ιηηφηεηα. Ελα είλαη ζίγνπξν: «άξηζην κλεκφλην» 
(ππφ ηελ έλλνηα φηη νη άιινη ζα καο δαλείδνπλ φπσο καο δάλεηδαλ, 
εκείο ζα θαηαλαιψλνπκε φπσο θαηαλαιψλακε ρσξίο λα 
παξάγνπκε) δελ ππήξμε πνηέ σο πηζαλφηεηα, νχηε κπνξεί λα 
ππάξμεη. 

Οι αναθεωρήζεις 

Τν ηξίην ςέκα πνπ αθνχγεηαη δηαξθψο ζηα ηειεθαθελεία είλαη φηη 
«νη δηαξθείο αλαζεσξήζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ δείρλνπλ ηελ απνηπρία 
ηνπ». Καη’ αξράο νη αλαζεσξήζεηο πξνβιέπνληαη απφ ην ίδην ην 
Μλεκφλην. Δεχηεξνλ, απηφ είλαη ην ινγηθφ. Η νηθνλνκία δελ είλαη 
έλα γξακκηθφ πξάγκα, πνπ κπαίλεη ζηνλ απηφκαην πηιφην θαη 
απιψο πάεη. Απηφ ην δηαπηζηψζακε κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα ηελ 
πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο Ν.Δ. 2004-2009. Η νηθνλνκία είλαη έλα 
πνιππαξαγνληηθφ ζχζηεκα πνπ ζέιεη δηαξθή ξχζκηζε γηα ηελ 
επίηεπμε απνηειεζκάησλ. Εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 
επηβάιινπλ ηηο δηαξθείο αλαζεσξήζεηο. Υπάξρνπλ, γηα 
παξάδεηγκα, θνηλσληθέο αληηζηάζεηο, θπβεξλεηηθέο αζηνρίεο θ.ά. 
Αιιά αθφκε θη αλ εθαξκνδφηαλ ην Μλεκφλην θαηά γξάκκα, 
ππάξρεη ε Ληβχε. Η ειιεληθή είλαη ε πην εμαξηεκέλε απφ ην 
πεηξέιαην νηθνλνκία ηεο Επξψπεο· άιιε κηα ακαξηία πνπ δελ 
ζθεθζήθακε φζν είρακε εχθνια θαη θζελά δαλεηθά. Η άλνδνο ησλ 
δηεζλψλ ηηκψλ ζα επεξεάζεη πνιιαπιψο ηελ παξαγσγή, ηηο 
δαπάλεο, φια. Μφλν ε ζέξκαλζε ησλ πνιιψλ θαη απέξαλησλ 
δεκφζησλ θηηξίσλ (αθφκε θη εθείλσλ πνπ δελ ζέινπκε λα 
πνπιήζνπκε) ζα επηβαξχλεη επηπιένλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη 
ζπλεπψο ζα ρξεηαζηεί λα αλαζεσξήζνπκε ην Μλεκφλην. 



Τν ηέηαξην ςέκα είλαη φηη ην Μλεκφλην απμάλεη ην ρξένο. Η αιήζεηα 
είλαη φηη ζην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ην δεκφζην ρξένο ζα θηάζεη 
ην 150% ηνπ ΑΕΠ. Η άιιε αιήζεηα είλαη φηη ρσξίο ην Μλεκφλην (θαη 
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα καο δάλεηδαλ) ην ρξένο ζα αλέβαηλε ζην 
170%. Τν ρξένο δεκηνπξγείηαη απφ ηα ειιείκκαηα ηνπ θξαηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ, απηά πνπ κε ζπζίεο, θφπνπο θαη δηά ηνπ 
Μλεκνλίνπ πξνζπαζνχκε λα πεξηθφςνπκε. Με έλα αθφκε πην 
«ζθιεξφ» κλεκφλην ην ρξένο καο ζα ήηαλ ζην 140%. Με έλα 
«άξηζην» γηα ην ρξένο κλεκφλην, δειαδή κε ηελ πεξηθνπή 36 δηζ. 
επξψ απφ ηηο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο (ήγνπλ κε απφιπζε ησλ κηζψλ 
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θιείζηκν ησλ κηζψλ λνζνθνκείσλ θαη ΑΕΙ 
θ.ιπ.), ην ρξένο ζα παξέκελε ζηαζεξφ. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ 
επηηπγράλεη ην Μλεκφλην είλαη ε νκαιή κεηάβαζε ζε ρακειφηεξν 
χςνο ρξένπο (κεηά ην 2015, θη αλ ην εθαξκφζνπκε) κε ην 
κηθξφηεξν θνηλσληθφ θφζηνο. Πξψηα θξελάξεηο έλα απηνθίλεην 
πνπ ηξέρεη ζηνλ γθξεκφ θαη κεηά βάδεηο ηελ φπηζζελ. 

«Τα νούμερα βγαίνοσν» 

Τνλ πέκπην κχζν, πνπ ζπλνςίδεηαη ζην «ηα λνχκεξα δελ 
βγαίλνπλ», ηνλ δηαθηλνχλ φινη εθείλνη πνπ θάλνπλ φ,ηη κπνξνχλ γηα 
λα κε βγνπλ ηα λνχκεξα. Εθδφηεο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ΜΜΕ 
(πνπ πηέδνπλ γηα ηηο παιηέο θαιέο «ξπζκίζεηο», δειαδή ιεθηά γη’ 
απηνχο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), ζπλδηθαιηζηέο πνπ 
επηδηψθνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ παιηψλ θαιψλ «ξπζκίζεσλ», 
«επηρεηξεκαηίεο» πνπ ζηνρεχνπλ ζηα πάληα εθηφο απφ ηελ 
παξαγσγή (θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο θ.ιπ.), γεληθψο νη 
βνιεκέλνη ζηελ παιηά θαηάζηαζε καδί κε δηάθνξνπο αξηζηεξνχο 
πνπ ειπίδνπλ φηη δηά ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Ειιάδνο ζα 
θαηαξξεχζεη θαη ν παγθφζκηνο θαπηηαιηζκφο. 

«Τα λνχκεξα βγαίλνπλ»· κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκφζνπκε 
ηα κέηξα θαη δελ ζα αιιάμεη δξακαηηθά ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Οη 
νηθνλνκνιφγνη ηξηψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ έρνπλ κεγαιχηεξε πείξα 
θαη θπζηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απφ ηνπο ηειεζρνιηαζηέο θαη 
ηνπο βνπιεπηέο ζακψλεο ησλ θαθελείσλ ηνπο. Εμάιινπ νη 
ηειεπηαίνη είλαη θαη πνιπηερλίηεο, έρνπλ λα ζρνιηάζνπλ κηα 
επξχηαηε γθάκα ζεκάησλ ή λα θξνληίζνπλ λα κελ θιείζεη θαλέλα 
παξάξηεκα ηνπ ΙΚΑ ζηελ εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα. Πνχ λα 
πξνιάβνπλ λα θάλνπλ ηνπο ππνινγηζκνχο γηα ηα λνχκεξα, πνιιψ 
γε κάιινλ λα δηαβάζνπλ... 

«Επιπλέον μέηρα», ηα πιο δημοθιλή 



Κάζε θνξά πνπ νη απεζηαικέλνη ησλ ηξηψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 
έξρνληαη ζηελ Ειιάδα μέξνπκε ηνπο ηίηινπο ηεο επνκέλεο: «Νέα 
κέηξα απαηηεί ε ηξφηθα», «Εξρνληαη λέα ραξάηζηα», «Αιί, αιί θαη 
ηξηζαιί...», ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε «Επηπιένλ κέηξα ηφζσλ 
δηζ. δεηεί ε ηξφηθα». Απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζηελ αλάγθε 
εληππσζηαζκνχ –εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Μέζσλ θαη ησλ 
πνιηηηθψλ– κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε θαθή αξηζκεηηθή. Καη’ 
αξρήλ λα πνχκε φηη κέρξη ζηηγκήο φια ηα κέηξα πξνβιέπνληαη απφ 
ην Μλεκφλην, πνπ μεδηπιψλεηαη ζε βάζνο ηξηεηίαο. Μπνξεί λα 
ππάξμνπλ λέα κέηξα, φηαλ θάπνηα απνηχρνπλ, θαη πξέπεη λα 
βξεζεί ην ηζνδχλακφ ηνπο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. 

Απηά φκσο πνπ θαηά θχξην ιφγν βαθηίδνληαη «επηπιένλ κέηξα», 
είλαη παιηά, θαη ε βάθηηζε εκπεξηέρεη έλα αξηζκεηηθφ ηξηθ. Πέξπζη, 
γηα παξάδεηγκα, ε θπβέξλεζε κείσζε ην έιιεηκκα θαηά έμη 
πνζνζηηαίεο κνλάδεο (δειαδή θαηά 14 δηζ. επξψ) θφβνληαο 
(ζρεδφλ κφλν) κηζζνχο θαη ζπληάμεηο. Απηφ κείσζε ην έιιεηκκα 
απφ ην 14,5% ζε 9,4% ηνπ ΑΕΠ. Οη πεξηθνπέο απηέο ηνπ 2010 –αλ 
δελ αιιάμεη ηίπνηε άιιν– ην κφλν πνπ δηαζθαιίδνπλ γηα ην 2011 
είλαη φηη ην έιιεηκκα ζα κείλεη ζην 9,4%. Είθνζη δχν δηζ. 
πεξηζζφηεξα απ’ φζα εηζέπξαμε ην θξάηνο ην 2010, είθνζη δχν δηζ. 
ζα είλαη ην έιιεηκκα θαη ην 2011, αλ δελ ιεθζνχλ ηα «επηπιένλ» 
κέηξα. Είλαη ιηγφηεξα απφ ηα 36 δηζ. ηνπ 2009, αιιά είλαη 
ηξηπιάζηα απφ ηνλ ζηφρν ηνπ 3% (7 δηζ. επξψ), εθείλν πνπ έηζη θη 
αιιηψο επζχο εμ αξρήο έπξεπε λα είρακε ηεξήζεη, ιφγσ ησλ 
ζπκθσληψλ ηεο ΟΝΕ. Επνκέλσο, ηα κέηξα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ 
βνεζνχλ, αιιά δελ είλαη ην άπαλ. 

Πίζσ απ’ φινπο απηνχο ηνπο κλεκνληαθνχο κχζνπο δελ θξχβεηαη 
κφλν ε δηαρξνληθή πξνρεηξφηεηα ησλ Μέζσλ (θάπσο έηζη δελ 
θηάζακε αλππνςίαζηνη ζηε ρξενθνπία;). Οχηε ηα πνηθηιψλπκα 
ζπκθέξνληα, πνπ λνκίδνπλ φηη ζα ζψζνπλ ηα ηηκάξηά ηνπο 
ζπθνθαληψληαο ην Μλεκφλην. Κξχβεηαη θαη κηα ππφξξεηε ειπίδα, 
φηη ππάξρεη κηα καγηθή ζπληαγή γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε ρσξίο 
πνιιά πνιιά. Είλαη ε δηάρπηε αληίιεςε (πνπ ππάξρεη θπξίσο ζην 
θπβεξλεηηθφ ζηξαηφπεδν) φηη παίξλνπκε θάπνηα κέηξα ζηελ αξρή, 
ξίρλνπκε ζηάρηε ζηα κάηηα ησλ αγνξψλ θαη ζπλερίδνπκε ηηο 
ζπαηάιεο δηά ηνπ εχθνινπ πιένλ δαλεηζκνχ. 

Απηφ αθνχγεηαη θαιφ, αιιά ην πξφβιεκα είλαη φηη καο πήξαλ 
ρακπάξη. Κάλακε ηξία ηέηνηα ζηαζεξνπνηεηηθά πξνγξάκκαηα θαη 
πξνθνπή δελ είδακε. Εηζη φινη (κε πξψην ην ΠΑΣΟΚ) νθείινπκε 
λα θαηαιάβνπκε φηη ν δξφκνο ηεο παξαγσγηθήο αλαδηάξζξσζεο 



ηεο ρψξαο είλαη καθξχο. Απηφ πνπ θάλεη ην Μλεκφλην είλαη ην 
ζηακάηεκα ηεο αηκνξξαγίαο ηνπ θξαηηθνχ θνξβαλά, πνπ είρε 
θηάζεη ην 2009 ζε 36 δηζ. εηεζίσο ή πξνζέζεηε ρξένο 3.600 επξψ 
ζε θάζε πνιίηε απηήο ηεο ρψξαο. Αλ εθαξκνζηεί, ζα ιχζεη ην 
επείγνλ πξφβιεκα ηεο ρψξαο (κελ πεζάλεη απφ ηελ αηκνξξαγία) 
αιιά ην δηαξζξσηηθφ ζέιεη δνπιεηά πνιιή. 

 


