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Το απόρρητο σχέδιο για 
το παράλληλο νόµισµα
Η «R» αποκαλύπτει το κείµενο 11 σελίδων που είχε συντάξει
ο Γιάνης Βαρουφάκης τον Νοέµβριο του 2014
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Του ΘΑΝΟΥ ΜΩΡΙΑΤΗ

Τ
ο εντεκασέλιδο κείµενο που είχε παρα-
δώσει στον Αλέξη Τσίπρα ο Γιάνης Βα-
ρουφάκης παρουσιάζει κατ’ αποκλειστι-

κότητα σήµερα η Realnews. Στο κείµενο αυ-
τό, ο πρώην υπουργός Οικονοµικών ανέλυε 
και εξηγούσε την ιδέα του για ένα παράλληλο 
-εξωτραπεζικό- σύστηµα πληρωµών µέσω του 
Taxisnet. Ο Γ. Βαρουφάκης είχε παρουσιάσει 
την ιδέα του στους Αλ. Τσίπρα, Νίκο Παππά και 
Γιάννη ∆ραγασάκη ένα βράδυ του Νοεµβρί-
ου του 2014, στο διαµέρισµα του Αλ. Τσίπρα, 
όταν οι τρεις άνδρες τού πρότειναν να αναλά-
βει το υπουργείο Οικονοµικών. Στη συνάντη-
ση αυτή, παρουσίασε στα ηγετικά στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ µία εναλλακτική, όπως αναφέρει, ώστε 

Λεφτά (για το ΝΑΤΟ) υπάρχουν!
ΚΙ ΟΜΩΣ, στην Ελλάδα υπάρχει ένας τομέας που δεν 
μας πιάνει κανείς: Οι ΝΑΤΟϊκές δαπάνες! Η Ελλάδα φι-
γουράρει δεύτερη στη λίστα των καλοπληρωτών στο ΝΑ-
ΤΟ - μόνο οι ΗΠΑ... μας νικάνε. 

Η χώρα των μνημονίων διαθέτει σταθερά σε νατοϊκές 
δαπάνες πάνω από το 2% του ΑΕΠ της (είναι μία από τις 
έξι, μόλις, χώρες από τις 29 του ΝΑΤΟ που το «καταφέρ-
νουν»). Ειδικά φέτος θα καταβάλει σε αυτό το σύγχρονο 
«ταμείο της Δήλου» το 2,32% του ΑΕΠ της. 

Τα προηγούμενα σημαίνουν τα εξής: 
α) Το 2017 η Ελλάδα θα καταβάλει στο ΝΑΤΟ ποσό 4,2 

δισ. Θυμίζουμε ότι για μια δόση 7,5 δισ. από τους δανει-
στές μας ψηφίστηκε ένα τέταρτο μνημόνιο, που αφανίζει 
το αφορολόγητο για τους μισθωτούς, που περικόπτει εκ 

νέου τις συντάξεις πείνας και διαρκεί μέχρι το 2060! 
β) Από την έναρξη της κρίσης, δηλαδή την περίοδο 

2009-2017, προκύπτει ότι η χώρα μας εν μέσω μνημονί-
ων έχει διαθέσει στο ΝΑΤΟ ένα ποσό που ξεπερνάει τα 
35 δισ. 

Βέβαια, κάποιοι θα πουν ότι όλα αυτά -που δεν βρί-
σκουν θέση στις διάφορες εξεταστικές περί τα εξοπλιστι-
κά- είναι «αναγκαία» για την «ασφάλεια» της χώρας (όπως 
άλλωστε τα μνημόνια είναι «αναγκαία» για τη «σωτηρία» 
της χώρας). 

Να τους θυμίσουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει απαντήσει 
-ακόμα- αν τα Ιμια είναι Ιμια ή Καρντάκ, αλλά και ότι (και) 
με δική του σημαία τα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν το 
ελληνικό FIR στο Αιγαίο.
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η άποψη

να διατηρηθεί η χώρα στην ευρωζώνη σε περίπτωση διακοπής ρευστό-
τητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατόπιν, ζήτησαν από τον 
Γ. Βαρουφάκη να το στείλει σε γραπτή µορφή.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, το κείµενο το οποίο παρέδωσε στον Αλ. Τσίπρα 
αποτελούσε, ξεκάθαρα, σχέδιο παραµονής στο ευρώ και όχι παράλληλου 
νοµίσµατος, το οποίο ήταν πλήρως επεξεργασµένο. Ο Γ. Βαρουφάκης µά-
λιστα ξεκίνησε να γράφει το σχέδιο αυτό κατά τη διάρκεια της πτήσης του 
από την Αθήνα στο Οστιν, όπου και διέµενε την εποχή εκείνη. 

Οπως αναφέρεται στο κείµενο που παρουσιάζει η «R», τρεις ήταν οι 
στόχοι του προτεινόµενου συστήµατος. Πρώτον, «η ένεση ρευστότητας 
για το ∆ηµόσιο, κάτι ιδιαίτερα χρήσιµο σε περίοδο σκληρής διαπραγµά-
τευσης µε την τρόικα», δεύτερον, «η ένεση ρευστότητας στον ιδιωτικό 
τοµέα µε τη δηµιουργία νέου συστήµατος πληρωµών, σε ευρώ, εκτός του 
τραπεζικού συστήµατος και ανοιχτό προς όλους τους πολίτες για µεταξύ 
τους συναλλαγές µε µηδενικό κόστος», και, τρίτον, «η ελαχιστοποίηση του 
κοινωνικού κόστους µιας ενδεχόµενης (αν και αποφευκτέας) νοµισµατι-
κής µετατροπής - η οποία ελαχιστοποίηση αυξάνει τη διαπραγµατευτική 
ισχύ της χώρας και έτσι µειώνει τον κίνδυνο αυτής της µετατροπής». Η 
ιδέα είναι «απλή», επισηµαίνει ο πρώην «τσάρος» της ελληνικής οικονοµί-

ας στο σχέδιο που παρέδωσε στον Αλ. Τσίπρα 
τον Νοέµβριο του 2014. «Ολοι οι φορολογού-
µενοι δύνανται σήµερα να µεταφέρουν (µέσα 
από web banking) ποσά από τους τραπεζικούς 
τους λογαριασµούς σε ειδικό λογαριασµό του 
Τaxisnet, αποπληρώνοντας έτσι τις οφειλές τους 
στην εφορία». «Είναι τεχνικά και νοµικά απλό 
ζήτηµα οι λογαριασµοί αυτοί του Taxisnet να 
µετατραπούν σε αποθεµατικούς-χρεωστικούς 
λογαριασµούς:
f Στους οποίους το ∆ηµόσιο να µπορεί να κα-
ταβάλει µέρος των οφειλών του προς τους ιδι-
ώτες σε λογιστικές µονάδες ΜεΦΕ, οι οποίες 
αντιστοιχούν προς (τουλάχιστον) ένα ευρώ η 
καθεµία [ΜεΦΕ (ορισµός): Πρόκειται για λο-
γιστική µονάδα που αποδίδεται ή αγοράζεται 
προς 1 ευρώ η καθεµία στην περίοδο t, αλλά 
η οποία, στην περίοδο t+1, αποσβένει φόρους 
ή άλλες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο αξίας 
(1+ρ) – όπου 0<ρ<1)]. 
f Από τους οποίους οι ιδιώτες να αποπληρώ-
νουν οφειλές τους ο ένας στον άλλον, καθώς 
και τις οφειλές τους στο ∆ηµόσιο», σηµειώνει.

«Σήµερα, ο κάθε φορολογούµενος (το κάθε 
ΑΦΜ) διαθέτει, εν δυνάµει, χρεωστικό λογα-
ριασµό στο Taxisnet στον οποίο καταβάλλει τους 
φόρους που του αναλογούν κάνοντας µεταβί-
βαση (µέσω webanking) από τον τραπεζικό λο-
γαριασµό του στον χρεωστικό λογαριασµό του 
στο Taxisnet», τονίζει ο Γ. Βαρουφάκης, προ-
τείνοντας την επέκταση αυτού του χρεωστι-
κού λογαριασµού προς τις εξής κατευθύνσεις: 

«1. Να δύναται το κράτος να καταβάλει συ-
γκεκριµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον 
φορολογούµενο, π.χ. µία εταιρεία Α, στον χρε-
ωστικό λογαριασµό στο Taxisnet, µετατρέπο-
ντάς τον έτσι σε αποθεµατικό- χρεωστικό λο-
γαριασµό (current reserve account). 

2. Να δύναται η εταιρεία Α να επιλέγει πώς 
θα χρησιµοποιήσει τα αποθεµατικά της αυτά 
µεταξύ του: 
a. Να τα χρησιµοποιήσει ώστε να καταβάλει, 
άµεσα ή στο µέλλον, οφειλές της στο κράτος 
(φόροι εισοδήµατος, ΦΠΑ, τέλη κυκλοφορίας, 
πρόστιµα, εισφορές κ.λπ.).
b. Να τα χρησιµοποιήσει για να καταβάλει οφει-
λές της προς τρίτους, πιστώνοντας τον αποθεµα-
τικό-χρεωστικό τους λογαριασµό -µέσα από τη 
διαδικτυακή εφαρµογή του Taxisnet (που απο-
τελεί µια απλή προσαρµογή του υφιστάµενου 
συστήµατος).
c. Να τα διατηρήσει ως επενδυτικό προϊόν 
(π.χ. µιας µορφής οµολόγου) στον εν λόγω 
λογαριασµό».

Παράλληλα, στο σχέδιο αναφέρεται, µεταξύ 
άλλων, στην πολιτική και οικονοµική διάσταση 
του προτεινόµενου συστήµατος. Χαρακτηριστι-
κά υπογραµµίζει: 

«Το πολιτικό όφελος ενός τέτοιου συστήµα-
τος είναι πολυδιάστατο: 
f ∆ίνει βαθµούς ελευθερίας στην κυβέρνη-
ση κατά τη διάρκεια µιας σκληρής διαπραγµά-
τευσης.
f Απελευθερώνει “κανονικά” ευρώ τόσο του 
δηµόσιου τοµέα όσο και των ιδιωτών.
f Μειώνει το κόστος συναλλαγών µεταξύ κρά-
τους και ιδιωτών (αλλά και µεταξύ ιδιωτών). 
f Μειώνει το µονοπώλιο των τραπεζιτών απέ-
ναντι στην κοινωνία και στο σύστηµα πληρωµών 
πάνω στο οποίο βασίζεται η οικονοµική ζωή. 
f ∆ηµιουργεί ένα παράλληλο ηλεκτρονικό-
διαδικτυακό ευρώ, το οποίο, αντίθετα µε τα 
«υπόλοιπα» ευρώ, µπορεί µε το πάτηµα ενός 
κουµπιού -σε µια έκτακτη κατάσταση- να µε-
τατραπεί σε άλλο νόµισµα».

Το σχέδιο αυτό προκαλεί πλήθος αντιδράσε-
ων ακόµη και σήµερα από την αντιπολίτευση, µε 
τη Ν.∆. µάλιστα να προγραµµατίζει την κατάθε-
ση αιτήµατος σύστασης εξεταστικής επιτροπής 
για την πλήρη διερεύνηση του πρώτου εξαµή-
νου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη θητεία 
του Γ. Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονοµικών.


