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“….an economic catastrophe of unparalleled 
dimension for which men of narrow vision 
and monumental stubbornness are in the 

final judgment of history responsible. ”  
 

The Washington Post for the Great 
Contraction 1923-1933  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Ορισμός της παρένθεσης 
 
• Γιατί είναι αριστερή η παρένθεση  
 
• Κατά πόσο έχει φραγές στα άκρα & αν 

έχει σε ποιο συγκεκριμένα άκρο έχει  



ΣΤΟΧΟΣ 

• Πιστεύω ότι το e-mail Βαρουφάκη αποτελεί την μοναδική λύση στην 
Ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας.  
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• Πιστεύω ότι το e-mail Βαρουφάκη αποτελεί την μοναδική λύση στην 
Ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας.  
 

• Εφαρμόζοντάς το μετασχηματίζουμε την χώρα σε μία ανταγωνιστικά 
ισχυρή, θεσμικά έτοιμη και ιδεολογικά ουδέτερη σε σχέση με την 
εμφυλιοπολεμικές αντιπαλότητες, χώρα . 
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• Πιστεύω ότι η αναγκαιότητα των συνθηκών αυστηρής – άκαμπτης - 

προσήλωσης της Ευρωζώνης στην νέα αρχιτεκτονική της θα οδηγήσει στην 
υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών που περιλαμβάνονται στο e-mail . 
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• Πιστεύω ότι η αναγκαιότητα των συνθηκών αυστηρή προσήλωση της 

Ευρωζώνης στην νέα αρχιτεκτονική τηςθα οδηγήσει στην υλοποίηση των 
θεσμικών αλλαγών που περιλαμβάνονται στο e-mail 

 
• Πιστεύω ότι η υλοποίησή του θα φέρει «δημιουργική πολιτική κρίση» με 

αναπροσδιορισμό των «εκσυγχρονιστικών – Ευρωπαϊκών δυνάμεων της 
χώρας» 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

• Αντιγράφοντας τους Acemoglu και Robinson καθώς και τον Dani 
Rodrik αισιοδοξώ ότι στο τελευταίο όριο της φραγής της 

παρένθεσης η χώρα θα έχει αντιληφθεί ότι για να μετατραπεί σε μία 
κοινωνία με inclusive και όχι με extractive πολιτικο-οικονομικό 
γίγνεσθαι πρέπει να δεχτεί την ισχύουσα αρχιτεκτονική της 

Ευρωζώνης μετά τη κρίση. 



Πως αντιλαμβάνομαι την παρένθεση 

Charlie (to Rosie) : 
- All right. It’ll be you at the tiller and me at the 

engine, just like it was at the start. 
 
 
 

Humphrey Bogart to Katherine Hepburn in (the African Queen 1951)  
 



Κρίση Διεθνή (Ι): Μόνο η Ελλάδα ή και οι Αγορές ; 







Το τρίλημμα και η αναγκαιότητα της αποδοχής  
της παρένθεσης  

Jack (to waitress) : 

Hold the mayonnaise hold the lettuce….and all you have to do 
is hold the chicken, bring me the toast, [and] bring me a 
check for the chicken-salad sandwich…! 

 
 
 

Jack Nicholson to Lorna Thayer in (Five easy Pieces 1970) 
 



Τα τριλήμματα και η αποδοχή της  
προς τα πίσω φραγής   

Το οικονομικό  

 

 
Ρήτρα Χρυσού                                       Μεταβλητές 

                                                             ισοτιμίες   

 

 

 

 

 

 

Bretton Woods 

 

 

Το πολιτικό  

 

 
 

Golden straitjacket                        Global Federalism 

 

 

 

 

 

 

 

Bretton Woods compromise 

Κίνηση κεφαλαίων 

Σταθερές 
ισοτιμίες 

Νομισματική 
αυτονομία 

Ενοποιημένη ομοσπονδία εθνικών 
οικονομιών  

Εθνικό κράτος  Μικτή πολιτική  



Συμμαχίες ή διαφορετικά «είμαστε όλοι αριστερά»  
(je suis gauche) 

Nora Charles 

Say are all these things 
really true ? 

Nick Charles 

I dunno 

Nora Charles 

Then why are you 
sayingthem ? 

Nick Charles  

Because is the only thing 
that make sense 

Myrna Loy and William Powell  
in (the thin man  1934) 
 



Η συμπεριφορά τους ή αλλιώς πώς το δέχτηκαν 

Ninotchka 

Why? Why should you carry 
other people’s bags? 

Porter 

Well, that’s my business, 
Madame. 

Ninotchka 

That’s no business. That’s 
social injustice. 

Porter 

That depends on the tip. 

Greta Garbo and George Davis in  
(Ninotchka 1939) 



Η λύση !!! 
 ή διαφορετικά η «συμφωνία γέφυρα» 

Bialystock 

 
 

Zero Mostel in (the producers 1968) 

It’s so simple. We find the 
worst play in the world – a 
sure flop. I raise a million 
dollars…..we open on 
Broadway …..and we close 
on Broadway.  We take our 
million and fly to Rio de 
Janeiro. 



Η παρένθεση  
ή διαφορετικά  

«και τώρα καλαματιανός» 

Professor van Helsing 

Edward van Sloan in (Dracula 1931) 

I have devoted my life to 
the study of many strange 
things-things which 
perhaps mankind would be 
better off not knowing 



Η ανασφάλεια ενός συντηρητικού ή  
διαφορετικά «μήπως τελικά υπάρξουν αντιδράσεις;» 

Inspector 

Rick: why you come here to 
Casablanca? 

Rick 

I came here for the waters. 

Inspector 

But there are no waters here 
in Casablanca. 

Rick 

I was misinformed Humphrey Bogart and Claude Rains in 
(Casablanca 1942) 



Πώς θα το δικαιολογήσουv ή διαφορετικά στα βράχια 

• Test Pilot (to ground 
control): 

 

       I’ve got it. The stick must 
be pushed forward, not 
pulled Back 

 

Michael Redgrave to Ralph Richardson in 
(Breaking the sound barrier 1952)     
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Πώς θα το πραγματοποιήσουν; Εύκολα χωρίς μνημόνιο !! 

Foreman 

Boys, boys ! You’ll get your money as soon as I have it! 

Barton MacLane to Humphrey Bogart and Walter Huston in (treasure of 
the Sierra Madre 1948)  



Και ο κ. Ρούντι Ρινάλτι ; Η αριστερή πλατφόρμα !!! 

Dorothy 

Judy Garland to the dog (the Wizard of Oz 1939) 

Toto this can’t be Kansas anymore! 



Επιστροφή στις ρίζες του ΚΚΕ ή διαφορετικά 
επιστροφή της «νέας αριστεράς» στον 

παραδοσιακό της ρόλο 

Gardener 

Peter Sellers to Shirley MacLaine  (being there 1980) 

I like to watch, Eve… 



Και ο συνάδελφος και γείτονας;  
Πρώτη επιλογή για τον Γιάνη 

Terry Μalloy 

Marlon Brando to Rod Steiger  in (Waterfront 1951) 

I coulda had class. I coulda 
been a contender. I coulda 
been somebody instead of a 
bum which is what I am. 
Let’s face it. You was my 
brother. Charley. You 
shoulda looked out for me a 
little bit…..so I wouldn’t 
have to take them dives for 
the short-end money. 



Και ο Συνάδελφος και γείτονας ; 
Δεύτερη Επιλογή για τον Γιάνη  

 

• Θα εμφανίζεται λέγοντας ότι η Ευρωζώνη δεν κατάλαβε το μεγαλεπήβολο σχέδιο του 
για την νέα αρχιτεκτονική της. Θα κυκλοφορεί και θα δηλώνει ότι δεν τον κατάλαβαν 
όταν υποστήριζε την θέση του Keynes στην συμφωνία του Bretton Woods . 

•  Θα παραμένει πιστός στην θέση ότι η σωστή αρχιτεκτονική δεν είναι αυτή που 
εφαρμόστηκε αλλά κάτι άλλο. Δηλαδή πρώτα δημόσιες δαπάνες και ελλείμματα και 
μετά σταθεροποίηση.  

• Έτσι ανέμελα θα συνεχίσει να ζει το όνειρό του κατηγορώντας τους άλλους ότι δεν 
εισακούστηκε όπως και ο Keynes το 1944: 

 

• Keynes:  the speculative activities of financial markets were not a functional element 
of capitalism and they should minimized or contained (collected writings vol. 26 
p.101). 

 

• Friedman (to Nurkse):  a speculation is stabilizing rather than destabilizing , because 
destabilizing speculators would lose money (nobody can beat the market). Essays of 
Political Economy.   






