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∆εν ξέρω αν η σκηνοθεσία 
του Καστελλόριζου θα µείνει 
στη µεγάλη ιστορία του µικρού 
µας έθνους. Ηταν το πορτρέτο 
ενός σχεδόν εξηντάρη Γεωρ-
γίου Ανδρέα Παπανδρέου, ευ-
θυτενούς, καλοδιατηρηµένου, 
να απαγγέλλει µε τη στοιχειώ-
δη σύνταξη των ελληνικών του 
ένα κείµενο το οποίο εµφανώς 
είχε αποστηθίσει, για να ανα-
κοινώσει τη µάχη των µαχών 
για τη σωτηρία της χώρας. Το 
φόντο ήταν σηµαδιακό: το τοπίο 
του αιγαιοπελαγίτικου νησιού, 
σύµβολο του αναλλοίωτου 
εσαεί ελληνικού αισθήµατος. 
Ηταν η αρχή της µεγάλης ψευ-
δαίσθησης µιας κοινωνίας που 
έπρεπε να αλλάξει µε τη δια-
δικασία του επείγοντος, χωρίς 
όµως να προδώσει το αίσθηµα 
που την είχε φέρει ως το µη 
αναστρέψιµο σηµείο της εθνι-
κής µας βλάβης. 

Ολοι πιστεύαµε, όλοι θέλα-
µε να πιστέψουµε πως σε ένα 
χρόνο, άντε δύο το πολύ, η ζωή 
θα ξανάβρισκε τους ρυθµούς 
και τις συνήθειές της.

Τριάµισι χρόνια µετά, κανείς 
δεν µιλάει για το Καστελλόριζο. 
Πρωθυπουργός είναι ο Αντώ-
νης Σαµαράς, ο άνθρωπος 
που τότε ήταν αντίπαλος του 
σχεδίου σωτηρίας και τώρα 
το υπερασπίζεται και παλεύει 
να το εφαρµόσει, ο Γεώργιος 
Ανδρέα Παπανδρέου βιοπορί-
ζεται δίνοντας διαλέξεις, το δε 
κόµµα του είναι ένα αφυδατω-
µένο υπόλειµµα αυτού που κά-
ποτε υπήρξε. Η εποχή εκείνη 
και οι ψευδαισθήσεις της µοιά-
ζουν µακρινές, σαν να ανήκουν 
σε άλλο κεφάλαιο της Ιστορίας. 
Η σκηνοθεσία του Καστελλόρι-
ζου, αν µείνει στην Ιστορία, θα 
µείνει ως η πρώτη σκηνή της 
ελληνικής µελαγχολίας.

Η στοιχειώδης ειλικρίνεια 
απαιτεί τη δυσµενή παραδοχή. 
Η τριετής προσπάθεια εφαρµο-
γής των Μνηµονίων δεν είναι 
παρά η προέκταση της ευρω-
παϊκής πορείας της Ελλάδας. 
Στους καιρούς της πτώχευσης 
πορευτήκαµε µε τον ίδιο τρό-
πο που πορευόµασταν στους 
καιρούς της ευµάρειας. Χωρίς 

πολιτικό σχέδιο προσαρµογής 
σε µια πραγµατικότητα που 
ξεπερνούσε και τα σύνορα της 
χώρας µας, και τα σύνορα της 
γλώσσας µας, και τα όρια της 
νοοτροπίας µας. 

Υπογράψαµε τα Μνηµόνια 
µε τον ίδιο τρόπο που αποδε-
χόµασταν όλες τις ευρωπαϊκές 
συνθήκες. ∆ιαβεβαιώνοντας 
τους εταίρους µας πως θα 
ακολουθήσουµε τις συνθήκες 

χωρίς να ξέρουµε ακριβώς τι 
σηµαίνουν για εµάς, έχοντας 
την ψευδαίσθηση πως, εντέλει, 
θα τις προσαρµόσουµε στα µέ-
τρα µας.

∆εν ξέρω αν είχαµε τις δυ-
νατότητες και τη δύναµη να 
αντιπροτείνουµε το εθνικό µας 
σχέδιο. Αυτό όµως που όλοι 
ξέρουµε είναι ότι εθνικό σχέ-
διο δεν υπήρξε. Απλώς µια 
συνεχής άσκηση υποκριτικής 
απέναντι σε µιαν Ευρώπη που 
εµείς τη θεωρούσαµε δεδοµέ-

νη, χωρίς να λαµβάνουµε υπ’ 
όψιν πως η σηµερινή Ευρώπη 
µόνο δεδοµένη δεν είναι. Οπως 
δεν είναι δεδοµένη η δική µας 
συµµετοχή στο µέλλον της. 
Ακόµη και στη χειρότερη εκ-
δοχή, στην προοπτική διάλυ-
σης της σηµερινής Ενωσης, ο 
Γάλλος, ο Ιταλός, ο Ιρλανδός ή 
ο Ισπανός δεν θα χάσουν το ευ-
ρωπαϊκό αίσθηµα. Ο Ελληνας 
όµως, εµείς, θα βυθιστούµε 

οριστικά και αµετάκλητα στη 
µελαγχολία της µοναξιάς µας.

Μέχρι πέρυσι ο κ. Σαµαράς 
µιλούσε για την εκπόνηση ενός 
νέου εθνικού αφηγήµατος, 
µεταµοντέρνος ευφηµισµός 
του εθνικού σχεδίου. Τον ∆ε-
κέµβριο του 2013, µε τα δύο 
µεγάλα πανεπιστήµια κλειστά, 
τα γεροντάκια να εκλιπαρούν 
για ιατρική περίθαλψη και το 
κέντρο της Αθήνας να µυρίζει 
καυσόξυλο, το ξέχασε κι αυτό. 
Μιλάει για τη διατήρηση του 

µειωµένου ΦΠΑ στην εστίαση 
και το µεγάλο εθνικό ζήτηµα 
είναι ο τρόπος φορολόγησης 
των ακινήτων. Η πολιτική που 
υποσχόταν, πως µε την υπό 
όρους τήρηση των Μνηµονίων 
η Ελλάδα θα γλιτώσει από τον 
εγκλεισµό της, αποδείχθηκε 
ψευδαίσθηση. Την ελληνική 
µελαγχολία την τροφοδοτεί το 
αίσθηµα της αποµόνωσης. Και 
ο κίνδυνος του ιδρυµατισµού 
είναι ορατός, απλός, καθηµερι-
νός. Κανείς δεν θέλει να ζήσει 
στη Βενεζουέλα της Μεσογεί-
ου, ούτε καν όσοι θαυµάζουν 
τη Βενεζουέλα της Λατινικής 
Αµερικής. Η Ελλάδα κινδυ-
νεύει να γίνει ένα στρατόπεδο 
ηττηµένων, που δεν θα τους 
αφήνουν να πεθάνουν, όµως 
οι ίδιοι θα συνεχίσουν να ζουν 
τη σερνάµενη ζωή τους.

Ως πότε θα αντέχουµε να µας 
απογοητεύει ο εαυτός µας; Ως 
πότε θα αντέχουµε να σηκωνό-
µαστε από το κρεβάτι το πρωί 
έχοντας χάσει την εµπιστοσύ-
νη µας στον εαυτό µας και στις 
δυνάµεις µας; Ελάτε τώρα. Πι-

στεύει κανείς πως η πολιτική 
µας τάξη, σύµπασα, είναι σε 
θέση να εκπονήσει µια στρατη-
γική που θα µας βγάλει από την 
αποµόνωση; Για φαντασθείτε 
τη χώρα όπου οι Ταµήλοι και οι 
Λαφαζάνηδες του κόσµου τού-
του ορίζουν τις τύχες της. 

Σήµερα το πρόβληµα της 
χώρας είναι να κρατήσει τα 
σύνορά της ανοιχτά. Και δεν 
αναφέροµαι στα πολιτικά σύ-
νορα της συνθήκης Σένγκεν. 
Αναφέροµαι στα πολιτισµικά 
µας σύνορα, αυτά που εξ απα-
λών ονύχων οργάνωσαν την 
καλλιέργεια και την παιδεία 
µας και κρατούσαν το βλέµµα 
µας στραµµένο προς τις κατα-
κτήσεις του ευρωπαϊκού πο-
λιτισµού. 

Αυτά που και σήµερα ακόµη 
µας επιτρέπουν να µειδιούµε 
ειρωνικά όταν ακούµε έναν 
Πελεγρίνη να καθυβρίζει τον 
διεθνούς κύρους αστροφυσικό 
Κατσανέβα και τον φιλόσοφο 
Νεχαµά. Και είναι το µειδίαµα 
αυτό το ιδανικό αντίδοτο στη 
µελαγχολία.

Η εθνική µας αποµόνωση

Το ποτήρι ξεχείλισε Το βλέµµα στην Εθνική 
Ελλάδας για την οικονοµική 
έκπληξη το 2014

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Κατά τη σύγχρονη κυβερνητική αφή-
γηση που διαδέχθηκε την εαρινή περί 
success story, το «ποτήρι είναι µισογεµά-
το», όπως το διατύπωσε η κ. Μέρκελ και 
έκτοτε επαναλαµβάνουν οι κ. Σαµαράς 
και Βενιζέλος.

Αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι για πρώτη φορά 
τις τελευταίες δεκαετίες στη Βουλή συζη-
τείται ένας προϋπολογισµός «ανοιχτός» σε 
συµπληρωµατικό τους επόµενους µήνες, 
οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της BlackRock 
καθώς και η προειδοποίηση Προβόπου-
λου προς τις ελληνικές τράπεζες περί άλ-
λων «δύο χρόνων ύφεσης», γίνεται βάσι-
µη η εκτίµηση ότι τελικώς το ποτήρι είναι 
«µισοάδειο». Υπάρχουν όµως εξελίξεις 
που υποψιάζουν ότι τα πράγµατα είναι 
πολύ πιο σοβαρά και, πάντως, η στάθµη 
δεν βρίσκεται περί της µέσης.

Ο ΟΟΣΑ µάς πληροφορεί ότι η ζώνη της 
φτώχειας στην Ελλάδα διαρκώς διευρύ-
νεται, η Eurostat διευκρινίζει ότι στα όρια 
της φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισµού κινείται το 35% των Ελλήνων, 
η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχεται ότι ένας στους 
τέσσερις εργαζόµενους λαµβάνει µισθό 
φτώχειας (κάτω των 475 ευρώ), το ΙΝΕ/
ΓΣΕΕ προειδοποιεί ότι το ασφαλιστικό 
θα καταρρεύσει πλήρως το 2016, ενώ το 
υπουργείο Εργασίας µε τον διοικητή του 
ΙΚΑ µεριµνούν ώστε από το 2015-16 να 
υπάρχει σύστηµα «εθνικής σύνταξης» 
360 ευρώ µε µεταβλητό συµπλήρωµα 
ιδιωτικής ασφάλισης -αναλογικό των 
χρηµάτων που διαθέτει καθένας- και, 
το σηµαντικότερο στοιχείο, µε τα πρώτα 
κρύα του χειµώνα κάθε µέρα ένας άν-
θρωπος χάνει ή κινδυνεύει να χάσει τη 
ζωή του από φωτιά στο σπίτι του επειδή 
αδυνατεί να πληρώσει το ρεύµα και κατα-
φεύγει σε πρωτόγονες πηγές θέρµανσης. 
Με λίγα λόγια, όλοι οι διεθνείς οργανισµοί 

παραδέχονται ότι η Ελλάδα αποµακρύνε-
ται από τη ∆υτική Ευρώπη και πλησιάζει 
προς την πρώην «ανατολική». Ενδεχοµέ-
νως να βρίσκεται ήδη εκεί, αφού αρκε-
τές από τις πρώην ανατολικές χώρες την 
έχουν ξεπεράσει σε αρκετούς τοµείς. Αυ-
τός, άλλωστε, είναι και ο οµολογηµένος 
στόχος των Μνηµονίων.

Η ειρωνεία είναι ότι αν συνεχιστεί η 
πολιτική των Μνηµονίων για να εξα-
λειφθούν «τα τελευταία κατάλοιπα του 
υπαρκτού σοσιαλισµού», όπως προσπα-
θεί ο Αντ. Σαµαράς, η Ελλάδα θα αρχίσει 
να αποµακρύνεται και από τις χώρες του 
πρώην «υπαρκτού σοσιαλισµού» και να 
κινείται προς άλλους κόσµους. Και αυτό 
γιατί στις χώρες του «ανατολικού µπλοκ» 
κοντά στα τόσα αρνητικά υπήρχαν και 
ορισµένα συστήµατα δηµόσιας - κρατικής 
περίθαλψης και παιδείας που στην Ελλά-
δα του 2013 αντιµετωπίζονται, προφανώς, 
ως «κατάλοιπα» που πρέπει να εξαλει-
φθούν. Και αυτό κανείς δεν το θέλει, αρι-
στερός ή δεξιός.

Εν κατακλείδι, ο κοινωνικός αναβρα-
σµός που παρατηρείται το τελευταίο δι-
άστηµα αλλά και οι έντονες διεργασίες 
στους κόλπους των κοµµάτων του κυ-
βερνητικού συνασπισµού µαρτυρούν πι-
θανότατα ότι «το ποτήρι ξεχείλισε».

Τόσο το Υπουργείο Οικονοµικών όσο και 
το ∆.Ν.Τ. προβλέπουν αναιµική ανάπτυξη 
0,6% το 2014.

 Το ∆.Ν.Τ. προβλέπει επίσης ότι η ανεργία 
θα παραµείνει στο εξαιρετικά απαγορευτικό 
26%. Ποια η πιθανότητα να βελτιώσουµε τις 
οικονοµικές µας επιδόσεις το 2014;

Tο «παιχνίδι» δεν πρέπει να θεωρείται 
χαµένο ιδιαίτερα µετά την κλήρωση του Πα-
γκοσµίου Κυπέλλου. Η Ελλάδα κληρώθηκε 
στον ίδιο όµιλο µε Κολοµβία, Ιαπωνία και 
Ακτή Ελεφαντοστού και ο γράφων πιστεύει 
ακράδαντα (όπως και τόσοι άλλοι) ότι µπο-
ρούµε να προκριθούµε στην επόµενη φάση.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι νίκες εθνικών 
ποδοσφαιρικών οµάδων σε διεθνή πο-
δοσφαιρικά πρωταθλήµατα δηµιουργούν 
καταναλωτική ευφορία κατ’οίκον, µε απο-
τέλεσµα την αύξηση της εγχώριας κατανα-
λωτικής δαπάνης, και κατά συνέπεια, την 
επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής ανά-
πτυξης. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ειδικά εαν αναλο-
γισθεί κανείς ότι η κατανάλωση αντιστοιχεί 
στα 2/3 του ΑΕΠ.  

Αναφέρουµε ως χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα το 2000, όταν η Γαλλία (νικήτρια στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα των Βελγίου-Ολ-
λανδίας) κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 
4,1%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον µέσο 
ρυθµό ανάπτυξης της προηγούµενης 10ετί-
ας. Κάτι ανάλογο συνέβη το 2006, όταν η 
Ιταλία (νικήτρια στο Μουντιάλ της Γερµανί-

ας) κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 2%, 
υπερβαίνοντας τον µέσο ρυθµό ανάπτυξης 
της προηγούµενης 5ετίας.  

Ας µην λησµονούµε βέβαια και το 2004, 
όταν η νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθληµα της Πορτογαλίας, 
υποβοηθούµενη ασφαλώς και από τη διεξα-
γωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, συνέβαλε 
σε αύξηση του ΑΕΠ που ξεπέρασε το 4,5%, 
καταγράφοντας έτσι έναν από τους υψηλό-
τερους ρυθµούς ανάπτυξης στη χώρα µας 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας 35ετίας.

Επιστρέφοντας στη σηµερινή οικονοµική 
(και ποδοσφαιρική) πραγµατικότητα, θετι-
κές εξελίξεις καταγράφηκαν και στην Ισπα-
νία, της οποίας η πιθανότητα πτώχευσης 
βάσει των ασφάλιστρων κινδύνου (γνωστά 
και ως Credit Default Swap premia) µειώ-
θηκε κατά 5 ολόκληρες ποσοστιαίες µονά-
δες (!!!) αµέσως µετά τη Ισπανική νίκη στο 
Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής (το 2010).  

Έχοντας λοιπόν τα παραπάνω κατά νου, 
µια καλή πορεία στη Βραζιλία, ειδικά εαν 
προκριθούµε στους 16(!) µπορεί να πυροδο-
τήσει αύξηση της κατανάλωσης, ενίσχυση 
του ΑΕΠ πέρα από τις σηµερινές προβλέ-
ψεις και µεγαλύτερη (από την προβλεπόµε-
νη) αποκλιµάκωση της ανεργίας. Με άλλα 
λόγια, αφού οι διαρθρωτικές αλλαγές (και 
δη η διαθεσιµότητα) δεν προχωράνε (βλέπε 
για παράδειγµα το Βατερλώ στον τοµέα της 
Παιδείας) ας εναποθέσουµε τις (όποιες) ελ-
πίδες µας στην Εθνική Ελλάδας.

Κώστας Μήλας, Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικών στο Uni-

versity of Liverpool.




