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συνέντευξη

Ο τίτλος του τελευταίου του βιβλίου, «Το νησί που φεύγει», δεν 
είναι αισιόδοξος. Όµως στη συζήτησή µας επιµένει ότι υπάρ-
χει διέξοδος για τη χώρα µας και το εξηγεί.

Το «νησί που φεύγει» µπορεί να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης;
Έγραψα ένα άρθρο µε αυτό τον τίτλο στην «Καθηµερινή» τις φοβερές 
εκείνες τελευταίες εβδοµάδες της τραγελαφικής «διαπραγµάτευσης» 
του 2015 που οδήγησαν στο δηµοψήφισµα του Ιουλίου και στα κατα-
στροφικά για την οικονοµία (και δυστυχώς απολύτως προβλέψιµα) 
capital controls. Αυτή η φράση έγινε ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου 
µου – και είχα το προνόµιο της εικονογράφησης του εξωφύλλου από 
τον δαιµονικό σκιτσογράφο και κορυφαίο σουρεαλιστή ∆ηµήτρη Χα-
ντζόπουλο. Η αλληγορία στο µυαλό µου παρέπεµπε στην τελευταία 
σκηνή του «Underground» του Κουστουρίτσα, όπου διάφοροι Βαλ-
κάνιοι αρειµάνιοι λεβέντες γλεντοκοπάνε µεθοκοπώντας και πυρο-
βολώντας περήφανα στον αέρα, την ώρα που το έδαφος στο οποίο 
πατάνε αποκόπτεται από τον ηπειρωτικό κορµό και αρµενίζει µόνο 
του στο πέλαγος. Το νησί που φεύγει. Αυτή ήταν η Ελλάδα το πρώτο 
εξάµηνο του 2015, καθώς ανεπαίσθητα (και κατά στιγµές ραγδαία) α-
ποµακρυνόταν (οικονοµικά, πολιτικά, θεσµικά, διανοητικά) από την 
Ευρώπη. Την ίδια ώρα βέβαια που και η Ενωµένη Ευρώπη αποµα-
κρυνόταν από τις αξίες και καταβολές της – αλλά αυτό δεν είναι ε-
παρκής δικαιολογία. Και λίγο αργότερα ένα κατά κυριολεξία νησί, η 
Βρετανία, θα επέλεγε να φύγει κατά κυριολεξία από την Ε.Ε. – αλλά 
κι αυτό δεν είναι δικαιολογία σε ό,τι µας αφορά.

Το νησί, λοιπόν, αυτό, εµείς εν προκειµένω, κινδυνεύουµε να 
βρεθούµε εκτός του πυρήνα της Ε.Ε. που είναι η Ευρωζώνη. Όχι α-
παραίτητα απευθείας, επιστρέφοντας στη δραχµή (που είναι µια έκ-
βαση που παραµένει ελάχιστα ελκυστική για την πλειονότητα της κοι-
νωνίας – για πόσο ακόµα;). Αλλά πάντως καταλήγοντας σε µια κατά-
σταση στασιµότητας και χρεοκοπίας, «στασιµοχρεοκοπίας», στην οποία 
η ανάπτυξη θα παραµένει ισχνή, η ρευστότητα ασθενής, οι τράπεζες 
σε αδυναµία να χρηµατοδοτήσουν την οικονοµία, η εµπιστοσύνη στο 
µέλλον ανύπαρκτη, οι επενδύσεις φευγάτες. Αυτό θα ήταν το αποτέ-
λεσµα µιας παρατεταµένης παραλυτικής εκκρεµότητας, εξαιτίας κυ-
βερνητικής αδράνειας, ανεπάρκειας ή ατολµίας, στην οποία θα επι-
προστίθεντο και οι απαιτήσεις µυωπικών εταίρων και δανειστών για 
υπέρµετρα πρωτογενή πλεονάσµατα. Σε µια τέτοια πορεία η έξοδος 
θα κατέληγε ως τελευταία φάση µιας µοιραίας αλληλουχίας, µιας µα-
κράς διολίσθησης, ή ακόµη και ως επιλογή απόγνωσης από µια κα-
ταδηµαγωγούµενη κοινωνία. ∆εν είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά 
οι επιπτώσεις του θα ήταν καταστροφικές για τη συνολική υπόσταση, 
προοπτική και ασφάλεια της χώρας.

Θα υπάρχει Ευρωζώνη στο µέλλον ή δροµολογείται ήδη µια νέα 
αρχιτεκτονική µε οµόκεντρους κύκλους και διαφορετικές ταχύ-
τητες;
Η Ευρωζώνη ήδη εξελίσσεται. Υπό συνθήκες κρίσης έχουν συντε-
λεστεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στην αρχιτεκτονική και τις πολι-
τικές της ΟΝΕ (από τον ESM µέχρι τις τολµηρές πρωτοβουλίες και 
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παρεµβάσεις της ΕΚΤ). Σηµαντικές, αλλά όχι αρκετές. Η Οικονο-
µική και Νοµισµατική Ένωση γύρω από το ευρώ παραµένει ατε-
λής. Είναι σαφές ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται βαθύτερη δηµοσιονο-
µική, χρηµατοπιστωτική και οικονοµική ενοποίηση. Αυτό άλλωστε 
υποδεικνύουν και οι σχετικές εκθέσεις των ευρωπαϊκών θεσµών, 
όπως η σηµαντική  Έκθεση των 5 Προέδρων, η οποία, δυστυχώς, 
έχει µπει στο συρτάρι.

Η Ευρωζώνη έχει βαριά προβλήµατα, αντιπροσωπεύει όµως 
µια τεράστια επένδυση ιστορικού κεφαλαίου την οποία η Ε.Ε. και τα 
κράτη-µέλη δεν θα εγκαταλείψουν. Θα υποχρεωθούν να την εµβα-
θύνουν, αν και όχι απαραίτητα µε την ταχύτητα που απαιτείται. Οι δι-
αφορετικές ταχύτητες, δυστυχώς, είναι ήδη πραγµατικότητα. Η Ελ-
λάδα, λόγω µνηµονίων αλλά και capital controls, βρίσκεται σε µια 
διαφορετική, χαµηλότερη ταχύτητα, σε µια θλιβερή εξαιρετικότητα. 
Έχει ανασταλεί η πλήρης κυκλοφορία κεφαλαίων, θεµελιώδης ελευ-
θερία στην Ε.Ε., και βέβαια η αυτονοµία χάραξης πολιτικής σε αρκε-
τούς τοµείς. Το όραµα ορισµένων ευρωπαϊστών είναι οι χώρες που 
«µπορούν και θέλουν» να προχωρήσουν σε στενότερη, ακόµα και 
πλήρη οικονοµική ενοποίηση. Ο κ. Σόιµπλε, σηµαντικός ευρωπαϊ-
στής µε τον δικό του τρόπο, έχει εκφράσει το όραµα αυτό της «Ευρώ-
πης του πυρήνα» από τα µέσα της δεκαετίας του ’90. Μια τέτοια αρ-
χιτεκτονική θα ήταν εξαιρετικά δυσµενής εξέλιξη για µας, γιατί είναι 
σαφές ότι θα µέναµε πίσω. Η Ελλάδα έχει συµφέρον σε µια στρατη-
γική ακεραιότητας της Ευρωζώνης, στην οποία όλοι µαζί προχωρούν 
σε στενότερη ενοποίηση. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την απόφαση ότι 
θα δεχτούµε έλεγχο των Βρυξελλών σε σηµαντικούς τοµείς πολι-
τικής, γιατί θα έχουµε περισσότερες κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Τι συµπέρασµα βγάζετε από τις απαιτήσεις του ∆ΝΤ για µέτρα 4,5 
δισ. µετά το 2018, µεταξύ των οποίων οι µειώσεις κύριων συντά-
ξεων και η µείωση του αφορολόγητου τόσο ώστε να πληρώνουν 
φόρο και οι δικαιούχοι του επιδόµατος ανεργίας;
Είναι αλήθεια ότι το επίπεδο του αφορολόγητου στην Ελλάδα είναι 
πολύ ψηλά σε σχέση µε τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης. 
Είναι επίσης αλήθεια ότι το συνολικό φορολογικό βάρος στα µεσαία 
στρώµατα είναι πλέον υπέρογκο και αντιπαραγωγικό. Μια διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης θα βελτίωνε τη λειτουργία της οικονοµίας 
αλλά και τις συνθήκες κοινωνικής συνοχής. Κυρίως, θα επέτρεπε 
στο κράτος να στοχεύσει πόρους αποτελεσµατικότερα σε εκείνους 
που έχουν περισσότερη ανάγκη, που δεν είναι οι συνταξιούχοι (οι 
συντάξεις είναι ήδη ένα δίχτυ ασφάλειας) αλλά οι µακροχρόνια ά-
νεργοι, που στη µεγάλη τους πλειονότητα δεν έχουν καµία εισοδη-
µατική στήριξη. Είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό να χρηµατοδο-
τηθεί και να αναπτυχθεί πλήρως το σύστηµα ελάχιστου εγγυηµένου 
εισοδήµατος, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα.

Μήπως ο Β. Σόιµπλε έχει αποφασίσει να προωθήσει το σχέδιό 
του για Grexit και όλα τα υπόλοιπα της διαπραγµάτευσης είναι 
λεπτοµέρειες;
∆εν µπορεί να το ξέρει κανείς. Γι’ αυτό τον λόγο θα έπρεπε η κυβέρ-
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νηση να εξασφαλίσει να µην του δώσει την ευκαιρία και την αφορµή, 
όπως αφρόνως έκανε το πρώτο εξάµηνο του 2015 και όπως σχεδόν 
έκανε ξανά εξαγγέλλοντας µονοµερώς αποφάσεις διανοµής πλεονά-
σµατος πριν αυτό επίσηµα επιβεβαιωθεί, χωρίς να τις έχει συµφω-
νήσει µε τους εταίρους και δανειστές.

Υπάρχει διέξοδος για τη χώρα µας; Μήπως έχει χαθεί το παιχνίδι;
∆εν µπορώ να δεχτώ ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Ακόµα κι αν οι περι-
στάσεις συνωµοτούν για να µας πείσουν για κάτι τέτοιο. Η χώρα έχει 
κάνει σηµαντική προσαρµογή και πραγµατικές µεταρρυθµίσεις που 
θα αρχίσουν να αποδίδουν όταν περάσουµε στην ανάκαµψη. Έχει µε-
γάλες δυνατότητες, σπουδαίο ανθρώπινο δυναµικό, µεγάλο µέρος του 
οποίου, δυστυχώς, έχει φύγει µε το brain drain. Αλλά χρειάζεται µια 
κρίσιµη µάζα σοβαρής και αποφασισµένης ηγεσίας να δώσει το σι-
νιάλο της ουσιαστικής ανάκαµψης, να ξυπνήσει τον πατριωτισµό και 
τη θετική προσδοκία σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν πα-
ραδοθεί στην παραίτηση, στην απόγνωση και στον κυνισµό. Υπάρχουν 
κύκλοι στην ανθρώπινη και στην εθνική µας ιστορία – και άλλες φορές 
έχουµε περάσει από τα χειρότερα, από καταστάσεις πολύ πιο απελ-
πιστικές από την υπάρχουσα, και στο τέλος κάποια στιγµή το πράγµα 
γυρνούσε και µπαίναµε ξανά σε ανοδική πορεία. Κρίσιµος καταλύ-
της σε αυτή την ανοδική πορεία ήταν σχεδόν πάντα η στήριξη της Ευ-
ρώπης, της ∆ύσης. Και γι’ αυτό είπα στην αρχή ότι τη συµµετοχή µας 
στον ευρωπαϊκό πυρήνα πρέπει να τη διαφυλάξουµε πάση θυσία.

Η προσφυγική κρίση µέσα στην οικονοµική και την ίδια ώρα έ-
νταση µε την Τουρκία. Ξεµπλέκεται ένα τέτοιο κουβάρι;
Έχουµε, δυστυχώς, τις δύο οξύτερες κρίσεις της Ευρώπης, την οι-
κονοµική κρίση της Ευρωζώνης και την προσφυγική κρίση, να συ-
ναντώνται, ως µια τέλεια καταιγίδα, στην αυλή µας, στο σπίτι µας. Και 
οι δύο απαιτούν βέβαια την αλληλεγγύη της Ευρώπης, περισσότερη 
απ’ όση έχει ήδη επιδειχθεί, απαιτούν όµως και να φτιάξουµε το σπίτι 
µας. Το κράτος παραµένει προβληµατικό στην οικονοµική κρίση, το 
αληθινό εµπόδιο στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση επενδ ύσεων. 
Το κράτος παραµένει ανίκανο και βαριά ελλιπές και στην αντιµετώ-
πιση της προσφυγικής κρίσης, µε ανεπαρκέστατη απορρόφηση των 
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και ένταξη των προσφύγων, πολλοί 
από τους οποίους µπορούν να ενσωµατωθούν σε βάθος χρόνου. Οι 
χρόνιες ανεπάρκειες του κράτους µας (αλλά και η επιπολαιότητα ο-
ρισµένων υπερφίαλων µελών αυτής της κυβέρνησης) συνιστούν ε-
στίες εθνικού κινδύνου την περίοδο αυτή της έντασης µε την Τουρκία.
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