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Ρεπορτάζ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ___________  χειρεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση της παγκόσμιας οι
κονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην Ελλάδα. 

«Η ΚΡΙΣΗ α π ο τελε ί πρ ό κληση  για  δράση»  είναι η φρά- Παράλληλα παρουσιάζει θέσεις και προτάσεις για την 
ση με την οποία ο κ. Κ. Σημίτης κλείνει το νέο βιβλίο του υπέρβαση του ελληνικού και ευρωπαϊκού αδιεξόδου και 
με τίτλο «Κρίση», το οποίο εκδίδεται από τις εκδόσεις τεκμηριώνει εκτιμήσεις για την πολιτική αντιπαράθεση 
Πόλις. Με το βιβλίο αυτό ο πρώην πρωθυπουργός επι- και τα διακυβεύματα των επόμενων ετών.

Ο κ. Σημίτης δηλώνει παρών με ενα ακόμη επίκαιρο βι
βλίο. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε να γράφει το 
βιβλίο τον Ιούλιο και το έδωσε στον εκδοτικό οίκο στα 
μέσα Οκτωβρίου. Η οικονομική κρίση βρισκόταν και 
βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θεωρεί ότι όλα όσα έχουν 
συμβεί στην παγκόσμια οικονομία τον τελευταίο χρόνο

■ 0  πρώην πρωθυπουργόε εκτιμά ότι επέρχεται ισορροπία κράτουε και αγοράε

Παρέμβαση Σημίτη με νέο βιβλίο
Μιλάει για τΐ8 αιτίε8 τπ8 οικονομική8 κρίοτ^, επικρίνει τη στάση 

ίων τραπεζών και προτείνει το «φινλανδικό μοντέλο» για την Ελλάδα

Ο πρώην πρω θυπουργός εξηγεί 
σιους συνομιλητές του και ανα

λύει στο βιβλίο του, ότι η κρίση έχει 
οδηγήσει στη χρεοκοπία το δόγμα 
πως το κράτος είναι το εμπόδιο για 
την ανάπτυξη και ότι η ανεξέλεγκτη 
αγορά μπορεί να προσφέρει το κα
λύτερο αποτέλεσμα στο κοινωνικό 
σύνολο. «Η ιδεολογία της απόλυ
της ελευθερίας των επιχειρηματιών 
στην αγορά έχασε την ηθική νο
μιμοποίησή της» γράφει χαρακτη
ριστικά και επισημαίνει ότι «τα κρά
τη ζουν σήμερα μία από τις λίγες  
στιγμές που μπορούν, χωρίς ισχυ
ρές αντιρρήσεις, να επιβάλλουν κα
νόνες του παιχνιδιού στις επιχει
ρήσεις».

■ Οι ένοχοι
Εν συνεχεία ο κ. Σημίτης προχωρεί 
σε σαφέστατη κριτική κατά των τρα
πεζών αναφ έροντας ότι «εκείνοι 
που προκάλεσαν την κρίση εξα
κολουθούν να επηρεάζουν τις πο
λιτικές αντιμετώπισής της. Η  πο
λιτεία διαθέτει αυτή τη στιγμή μέ
σα πίεσης απέναντι τους. Οφείλει 
να τα χρησιμοποιήσει. Να καθο
ρ ίσ ε ι νέους όρο υς που  θα δ ια 
σφαλίζουν το κοινό συμφέρον και 
θα αποτρέπουν νέες κρίσεις». Προ
χωρεί μάλιστα στη διατύπωση της 
θέσης ότι «η κοινωνικοποίηση των 
ζημιών, η οποία επιχειρείται από 
τις επιχειρήσεις που κυριάρχησαν 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν 
μ π ο ρ εί να γίνει αποδεκτή χω ρίς 
όρους, οι οποίοι μάλιστα θα λαμ
βάνουν υπόψη τους το αίτημα και 
την ανάγκη για κοινωνική δικαι
οσύνη και λογοδοσία  των υπευ
θύνων».

Ταυτόχρονα ο κ. Σημίτης τηρεί 
αποστάσεις από την εκτίμηση ότι η 
κρίση μπορεί να οδηγήσει σε κα
ταλυτική αλλαγή ή πολύ περισσό
τερο σε ανατροπή του καπιταλιστι
κού συστήματος. Σημειώνει ότι η 
ύφεση του 1929 και δύο παγκό
σμιοι πόλεμοι δεν  είχαν αυτό το 
αποτέλεσμα. Π ροβλέπει ότι αυτό 
που θα προκόψει είναι «νέες μορ
φ ές  οργάνω σης της χρηματοπι
στω τικής δραστηριότητας και νέ
ες αντιλήψεις για τη σχέση κρά
τους και αγοράς».

Επισημαίνει ακόμη και μάλιστα 
με ιδιαίτερη έμφαση μια πάγια θέ
ση την οποία έχει υποστηρίξει στα
θερά στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά 
την περ ίοδο  της πρω θυπουργίας 
του. Πρόκειται για τη θέση της πο
λιτικής και οικονομικής ενοποίη
σης, η οποία  θα συμπληρώσει τη 
νομισματική ενοποίηση. Ενας σκλη
ρός πυρήνας της ΟΝΕ θα μπορού
σε και θα έπρεπε, κατά τον κ. Ση
μίτη, να προχωρήσει σε μορφές ενι- 
σχυμένης πολιτικής και οικονομι
κής συνεργασίας, κάτι το οποίο η 
σημερινή κρίση αναδεικνύει ακό
μη περισσότερο ως αναγκαιότητα.

■ Οι σχέσεΐδ με το ΠαΣοΚ
Μετά την εσωκομματική περιπέτεια 
του Ιουνίου ο κ. Σημίτης δεν έχει ανα
φερθεί σε όσα συμβαίνουν στο Πα
ΣοΚ, με εξαίρεση τη θετική αναφο
ρά του στη Λάρισα, λίγες ημέρες με
τά την ομιλία του κ. Γ. Παπανδρέου 
στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
δεν σκοπεύει να αναφερθεί στις θέ
σεις και στις πρωτοβουλίες του Πα
ΣοΚ, ούτε στην ομιλία του την Τε
τάρτη το απόγευμα στην εκδήλωση

του ΟΠΕΚ στο Μέγαρο Καρατζά της 
Εθνικής Τράπεζας. Στελέχη του κόμ
ματος που βρίσκονται κοντά στον κ. 
Σημίτη έχουν κρίνει ως επιεικώς απα
ράδεκτη την κακεντρέχεια και την 
εμπάθεια παπανδρεϊκών στελεχών 
όπως ο κ. Χρ. Παπουτσής, ο οποί
ος έχει δηλώσει ότι «ο κ. Σημίτης 
δεν έχει ζητήσει να επιοτρέψει, άρα 
δεν υπάρχει θέμα επιστροφής».

Ρεπορτάζ ΑΓΤ. ΚΩΒΑΙΟΣ____

Οι προτάσεις για αλλαγές στον 
τρόπο χρηματοδότησης του Πα

ΣοΚ πρόκειται σύντομα να βγουν από 
τα συρτάρια της Χαριλάου Τρικούπη. 
Η εφαρμογή του εναλλακτικού σχε
δίου εξεύρεσης πόρων θα ξεκινήσει 
εντός του επόμενου έτους και στη συ
νέχεια θα διατυπωθεί ως πρόταση του 
κ. Γ. Παπανδρέου για τη χρηματο
δότηση του πολιτικού συστήματος συ
νολικά. Κάτι τέτοιο δεν αναμένεται 
να δημοσιοποιηθεί πριν από τις εκλο
γές, όμως ο ίδιος ο πρόεδρος του Πα
ΣοΚ θεωρείται πιθανόν ότι θα ειση- 
γηθεί τη σχετική διαβούλευση, με απώ
τερο στόχο τη θέσπιση νόμου στην πε
ρίπτωση που κατακτήσει την κοινο
βουλευτική πλειοψηφία.

■ Απαραίτητη η διαφάνεια
Οι προτάσεις που κατά καιρούς επε-

Ωστόσο ο ίδιος ο κ. Σημίτης και 
στενοί συνεργάτες του αδιαφορούν 
για τις διαρροές ή τις δηλώσεις αυ
τού του είδους και δεν τις σχολιά
ζουν. Οι πλέον μετριοπαθείς και οι 
(πρώην ή νυν) εκσυγχρονιστές, όπως 
η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου, ο κ. 
Α. Λοβέρδος, ο κ. Δ. Ρέππας και ο 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, υποστη
ρίζουν στις συζητήσεις τους την άπο-

ξεργάζεται ο ίδ ιος ο κ. Παπανδρέ
ου δεν προϋποθέτουν αναθεώρηση 
του ισχύοντος άρθρου 29 του Συ
ντάγματος, ενώ οι επιτελείς του επι
μένουν ότι κρίσιμο στοιχείο δεν εί
ναι αυτή τη στιγμή ούτε καν η αλ
λαγή του σχετικού Ν. 3023/2002, 
αλλά η αυστηρή εφαρμογή της νο
μοθεσίας ως προς τη διαφάνεια.

Ο κ. Π απανδρέου έχει ζητήσει 
από τον γενικό διευθυντή του κόμ
ματος κ. Ρ. Σπυρόπουλο να επ ι
διώξει την απόλυτη οικονομική αυ
τοτέλεια του κόμματος, ενδεχομέ
νως και μέχρι του σημείου ολικής 
αποδέσμευσης από την κρατική επι
χορήγηση.

Η προσπάθεια έχει δρομολογη
θεί και στις αρχές Δεκεμβρίου θα 
αποσταλεί σε όλα τα μέλη του Πα
ΣοΚ ένα έντυπο που θα καλεί σε τα
μειακή τακτοποίηση των οφειλόμε- 
νων συνδρομών (το ύψ ος τους κυ-

ψη ότι ο κ. Σημίτης αποτελεί κυρίαρχη 
συνιστώσα της παράταξης με κύρος 
και επιρροή στην κοινωνία, ότι δεν 
υπήρξε ποτέ «διαγραφή» αλλά μια 
σοβαρή κρίση και ότι η τυπική απο
κατάσταση των σχέσεων Σημίτη - Πα
πανδρέου θα γίνει αργά ή γρήγορα.

Η απροθυμία για συμμετοχή σε ένα 
παιχνίδι δηλώσεων και διαρροών με 
το επίσημο ΠαΣοΚ δεν συνοδεύεται

μαίνεται από 36 ως 60 ευρώ ανά 
έτος για τα απλά μέλη και από 240 
ως 1.200 ευρώ για τα στελέχη δ ια 
φόρων διαβαθμίσεων). Μετά την τα
κτοποίηση θα εκδίδεται μια νέα κάρ
τα μέλους με barcode, η οποία θα 
δ ιασ φ αλίζει τα  εκλογικά δ ικα ιώ 
ματα στις κομματικές διαδικασίες.

Με τον τρόπο αυτόν το ΠαΣοΚ 
κάνει κατ’ αρχάς ένα βήμα πέρα από 
την ισχύουσα νομοθεσία και καθι
σιά ονομαστική την ταμειακή σχέση 
του πολίτη με το κόμμα.

Ως πηγές χρηματοδότησης εν γέ- 
νει θα οριστούν οι ονομαστικές ει
σφορές, η κρατική επιχορήγηση και 
οι εξορμήσεις με κουπόνια. Και στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, όμως, 
σχεδιάζονται αλλαγές (καθώς δεν 
λησμονούνται οι πρόσφατες ανα
ταράξεις από το σκάνδαλο Siemens 
και τ ις  φημολογούμενες ε ισ ροές 
χρημάτων στα ταμεία του κόμμα-

από ανάλογη δυσκολία στην κριτική 
της κατάστασης που επικρατεί στη χώ
ρα, αφού ο κ. Σημίτης αντλεί παρα
δοσιακά την πολιτική του δύναμη από 
τη σχέση του με την κοινωνία και όχι 
μέσω της θέσης του στις εσωκομμα
τικές ισορροπίες. Ενα από τα χαρα- 
κτηρισπκά που ξεχωρίζουν τον κ. Ση
μίτη από άλλους πολιτικούς και συ
νέβαλαν στην ανάδειξή του στην πρώ

τος): ακόμη και η προμήθεια κου- 
πονιών θα είναι ονομαστική και όλα 
τα σχετικά στοιχεία θα έρχονται στη 
Βουλή.

Από τη στιγμή που θα τεθεί σε 
εφαρμογή το σχέδιο αυτό, ο απώ
τερος στόχος είναι να εισαχθεί ένα 
μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που 
εφαρμόστηκε στην προεκλογική εκ
στρατεία του κ. Μπαράκ Ομπάμα 
στις ΗΠΑ, όπου κάθε πολίτης είχε τη 
δυνατότητα να συνεισφέρει οικο
νομ ικά  μέσω της πιστωτικής του 
κάρτας. Π ιθανότατα να τεθεί ένα 
πλαφόν στις εισφορές, σε συνδυα
σμό με τη θέσπιση αυστηρών κανό
νων διαφάνειας και δημοσιοποίη
σης για τις πηγές χρηματοδότησης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει 
ληφθεί τελική απόφαση ως προς το 
αν θα επιτραπούν και οι εισφορές 
από ετα ιρείες, σύντομα όμω ς θα 
αποφασιστεί το ανώτατο επιτρεπό-

■ Εναλλακτικέβ λύσειβ χρπματοδότησπε αναζητούν στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ μελετούν

«Autonomy card» για κάθε μέλο$ του
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και ιδιαίτερα τους τελευταίους τρεις μήνες είναι αρκε
τά για να εξαχθούν ορισμένα κρίσιμα συμπεράσματα. 
Το κύριο συμπέρασμα για τον κ. Σημίτη είναι ότι επέρ
χεται μια νέα ισορροπία μεταξύ κράτους και αγοράς, η 
οποία όμως δεν θα φθάσει μέχρι του σημείου ανατρο
πής του καπιταλισμού.

Ο κ. Κ. Σπμίτηβ 
εκδίδει νέο βιβλίο με τίτλο 

«Κρίση», το οποίο κυκλοφορεί 
στα μέσα τηε εβδομάδαβ. 
Ο πρώην πρωθυπουργόβ 

επιχειρεί μια ολοκληρωμένη 
ανάλυση τηε παγκόσμιαε 

οικονομικήε κρίσηε 
και των επιπτώσεών τηε 

στην Ελλάδα

θυπουργία σε μια κρίσιμη σπγμή για 
τη χώρα είναι και η επιλογή του να 
κρίνει αυσιηρά και τα κόμματα και 
την ίδια την κοινωνία. «Η συνήθης 
πρακτική είναι να παρουσιάζεται το 
επιθυμητό ως άμεσα εφικτό, οι προ
τάσεις να εξαντλούνται σε γενικότη
τες, ως εάν η χώρα να μπορεί να φθά- 
σει στο επίπεδο των ανεπτυγμένων 
χωρών άκοπα και εύκολα» σημειώνει

σιο βιβλίο του και προσθέτει: «Οι με
γαλόπνοες γενικολογίες είναι έκ
φραση ενός άκρατου λαϊκισμού που 
τον επανέφερε στο προσκήνιο η Νέα 
Δημοκρατία και στον οποίο δεν τολ
μούν να αντιπαρατεθούν οι άλλες πο
λιτικές δυνάμεις».

0  κ. Σημίτης αφιερώνει σημαντικό 
τμήμα του βιβλίου του στα σημερινά 
προβλήματα της χώρας και ιδιαίτερα 
στο μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικό- 
τητας που μεταφράζεται σε πρωτοφα
νές έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών (εισάγουμε περισσότερα 
απ’ όσα εξάγουμε περισσότερο από πο
τέ στο παρελθόν). Πιστεύει ότι η κρίση 
θα κρατήσει περισσότερο στην Ελλά
δα, καθώς η ελληνική οικονομία στη
ρίζεται στον τουρισμό και στη ναυτιλία 
(τομείς που πλήττονται από την κρίση) 
χωρίς να διαθέτει τομείς έντασης γνώ- 
σεως.

■ «Πρόκληση για δράση»
Πιστεύει λοιπόν ότι «η κρίση αποτε
λεί πρόκληση για δράση» γιατί δίνει 
το έναυσμα για έναν τολμηρό εκσυγ
χρονισμό του ελληνικού παραγωγικού 
μοντέλου, για μια νέα εθνική προ
σπάθεια που επάνω στη σταθερότητα 
του ευρώ μπορεί να χπ'σει μια κοινω
νία ευημερίας και αλληλεγγύης με όλο 
και περισσότερα χαρακτηρισπκά χώ
ρας του ευρωπαϊκού Βορρά. Υποδει
κνύει λοιπόν το «φινλανδικό μοντέλο» 
ως ένα ιδανικό οικονομικό μοντέλο 
για την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα μο
ντέλο το οποίο στηρίχθηκε στην εντα
τική στήριξη της εκπαίδευσης και στην 
επικέντρωση στην τεχνολογία σε συν
δυασμό με την ενίσχυση του κοινωνι
κού κράτους και τη στενή συνεργασία 
συνδικάτων και εργοδοσίας. Δεν προ- 
βλέπεται βέβαια ότι οι θέσεις και οι 
προτάσεις του κ. Σημίτη θα εισακου
στούν άμεσα από τους διαμορφωτές 
της οικονομικής πολιτικής του ΠαΣοΚ, 
πολύ περισσότερο από εκείνους της 
Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο, όπως 
συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια, θα 
εισακουστούν περισσότερο από τη 
«σκεπτόμενη κοινωνία», κάτι που μπο
ρεί να είναι προτιμότερο.

έκδοση ειδικήε πιστωτικήβ κάρταε

εκδίδει ίο ΠαΣοΚ
μενο ποσο, που μπορεί να κυμαίνε
ται μεταξύ 1.000 και 5.000 ευρώ.

Φιλόδοξο σχέδιο
Γο πλέον φ ιλόδοξο σχέδιο που θα 

I επιχειρηθεί να εφαρμοστεί είναι η 
(εθελοντική) έκδοση μιας ειδικής πι
στωτικής κάρτας με προνομιακούς 
όρους για κάθε μέλος που είναι τα
μειακά εντάξει. Το ΠαΣοΚ έχει ήδη 
έλθει σε επαφή με την Αγροτική Τρά
πεζα, την Εθνική και την Ροείόβηΐτ 
και έχει συζητήσει την έκδοση κάρ
τας με προτεινόμενο δταηάπαπτε το 
«Αιιτοηοτηντ3τό» (κάρτα αυτονομίας).

Αν και εφόσον το σχέδιο προχω
ρήσει, οι κάτοχοι της κάρτας θα 
έχουν διάφορα προνόμια, όπως ευ
νοϊκά επιτόκια και δυνατότητα με
ταφοράς υπολοίπων, ενώ το κέρδος 
για το ΠαΣοΚ θα είναι η εξασφάλι
ση της καταβολής των συνδρομών 
των 50 ευρώ, που θα τακτοποιούν

και τις ετήσιες υποχρεώσεις των με
λών (πρόκειται για σχέδιο που σε κά
ποια παραλλαγή έχει ήδη εφαρμο
στεί από τις ΠΑΕ για τις προμήθειες 
εισιτηρίων δ ια ρκε ία ς στο πρωτά
θλημα ποδοσφαίρου).

Με βάση το business plan της Χα
ριλάου Τρικούπη, η πρακτική αυτή 
δύναται να αποφέρει ένα ποσόν της 
τάξεως των 12-15 εκατ. ευρώ ετη- 
σίως στα ταμεία του κόμματος, το 
οποίο θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τα 
έξοδα λειτουργίας των περιφερεια
κών οργανώσεων.

Στην περίπτωση που όλα εφ αρ
μοστούν κανονικά, οι υπεύθυνοι της 
Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι σε 
διάστημα πέντε ετών το ΠαΣοΚ θα 
έχει αποπληρώσει τα χρέη του προς 
το κράτος, που πλησιάζουν τα 60 
εκατ. ευρώ, και θα έχει κατοχυρώ
σει την οικονομική του αυτονομία σε 
χρονικό ορίζοντα μιας 15ετίας.


