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Έλλειμμα
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Παιδεία είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για κάθε κρά
τος, για κάθε έθνος και δεν μπορεί κανείς πολιτικός 
να τη χρησιμοποιεί για το πολιτεύεσθαι ή για μικρο- 
κομματικά συμφέροντα. Δυστυχώς στη χώρα μας, τα 

τελευταία χρόνια, ό,τι είναι σοβαρό και χρειάζεται σωστή αντι
μετώπιση τόσο πιο ανεύθυνα και επιφανειακά το χειρίζονται οι 
κυβερνήτες μας. Και αυτό είναι έλλειμμα Παιδείας. Έλλειμμα 
Παιδείας του πολίτη, που επιλέγει πολιτικούς μικρού πολιτικού 
μεγέθους, αλλά και έλλειμμα Παιδείαςτων πολιτικών, που όλη 
τουςτην πολιτική σκέψη την καταναλώνουν σε φτηνούς προ
εκλογικούς λαϊκισμούς. Όμως έλλειμμα Παιδείας διακρίνουμε 
και στους ευρύτερους κομματικούς σχηματισμούς είτε αυτοί 
βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση ακόμη 
και στη μείζονα.

Ένας παρατηρητής, αν μπορούσε να μετρήσει πόσες 
αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στην ταλαιπωρημένη 
μας Παιδεία από το 1974 μέχρι σήμερα και αν μπορούσε 
να ερευνήσει τις πόσες αλλαγές έφερνε ο κάθε υπουργός 
Παιδείας σε κάθε ανασχηματισμό της ίδιας κυβέρνησης, 
θα αντιλαμβανόταν πως η οικονομική και κοινωνική κα
τάρρευση που συντελείται σήμερα στην Ελλάδα είναι 
θέμα Παιδείας. Στην Ελλάδα, τη χώρα των Γραμμάτων,

: της Φιλοσοφίας, των Μαθηματικών, των Τεχνών και του 
Πολιτισμού. Στην Ελλάδα, που έκανε εξαγωγή γνώ σης 
και επιστημών και σήμερα έχει καταντήσει να κατέχει την 
τελευταία θέση σε επιστημονικό επίπεδο. Κι αυτό είναι 
ντροπή τους, ντροπή μας, ντροπή...

Ε ίμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για την Παιδεία και τη 
μόρφω ση της νέας γενιάς. Και το σίγουρο είναι πως, 
αν τα παιδιά μας βγαίνουν αμόρφωτα και οι Έλληνες 
επιστήμονες φθίνουν, δεν φταίνε σε καμία περίπτωση 
αυτοί. Γιατί καμία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν τους 
εμπέδωσε την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να γνω
ρίσουν πως μέσω της Παιδείας γνωρίζουν τον εαυτό 
τους («γνώθι σαυτόν») και γίνονται χρηστοί πολίτες 
που θα «φιλοκαλούν μετ' ευτελείας, φ ιλοσοφούν δε 
άνευ μαλακίας». Άλλω στε, αυτό διαφοροποιούσε τον 
Έλληνα από άλλους μονοθεϊστικούς λαούς και του έδι
νε το δικαίωμα να χτίζει Παρθενώνες και να στηρίζει 
ως πολίτευμα τη Δημοκρατία. Ίσως αυτές οι αξίες να 
ενοχλούν κάποιους και με το «γνωστό τους τρόπο» 
να θέλουν να αλώ σουν τη χώρα «εκ των έσω», δια- 
λύονταςτην Παιδεία και ισοπεδώνοντας τους νέους. 
Ας ελπίσουμε πως η νέα μεταρρύθμιση που θέλει να 
φ έρει η κυρία Διαμαντοπούλου θα έχειπροσμετρή- 
σει την κάθε επικινδυνότητα του εγχειρήματος της 
αλλά και θα λάβει υπόψη της πως κανείς πλέον δεν 
έχει το δικαίωμα να πειραματίζεται με το μέλλον των 
παιδιών μας. ■
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ΤΗ Σ GO LDM AN SACH S
Αμετανόητος ο πρόεδρος 
της επ ενδ υτ ική ς 
τράπεζας, που επ ί 
δ εκα ετ ίες  βρ ίσκετα ι 
οτο προσκήνιο  όλων 
των χρηματοπιστω τικώ ν 
π α ιχνιδ ιώ ν, επ ιμ έν ε ι 
ότι κα ι σήμερα, 
αν υπ ή ρ χε η  νομοθεσία , 
θα ζανάκανε το ίδ ιο 
με τα ελλ η ν ικ ά  sw ap s

Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜ ΕΝ Ω Ν
Α π ό  «χαρά της γης κα ι 
της αυγής», η Α θήνα  
έχε ι μετατραπεί σε 
γκέτο  λαθρομεταναστών, 
περιθω ριακώ ν, ιερόδουλώ ν 
κ α ι ναρκομανώ ν, όπου 
κα θημερ ινά  εξελίσσονται 
πόλεμοι με θύματα γ υ ν α ίκες  
κα ι α νή λ ικο υ ς χω ρίς να 
δ ιαφ αίνετα ι στον ορίζοντα 
λ ευ κ ή  σημαία  ανακω χής
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Κ Ω ΣΤ Α Σ  Μ ΑΚΕΔ Ο Ν Α Σ
Δ εν  πετάει όταν 
έχ ε ι ζενυχτήσει, 
ούτε τραγουδάει μετά 
από οχτώ ώρες πτήσης. 
Ωστόσο ο αγαπημένος 
ερ μηνευτής 
του σύγχρονου 
ελλη ν ικ ο ύ  τραγουδιού 
έχ ε ι καταφέρει 
στην ίδ ια  ζωή να κά νει 
κα ι τα δύο χό μπ ι του 
επαγγέλματα
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Γνώ ρισε δόξες, γνώ ρισε 
ανθρώπους κ ι ανθρώπους, 

ο Έ λ β ις  χού χάρισε 
χο δαχχυλίδι χου κ α ι αυχός 

χ ις νόχες χου, καθώ ς αυχό 
που αγάπησε περισσόχερο 

ήχαν χο μ π ο υζο ύκ ι χου.
Έ γ ιν ε  εξώ φυλλο 

σχο Tim e  κα ι αποθεώ θηκε 
σε όλο χον κόσμο ως ένας 

από χους χελευχα ίους 
κορυφ α ίους δεξιοχέχνες 

χου μπ ο υζο υκιο ύ

τουΑρΗά

36
ΑΝ Ν Α Δ ΙΑ Μ ΑΝ ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

«Ο “ επ ιθεω ρηχισμός” 
πέθανε», λ έε ι η  υπουργός 

Π α ιδ εία ς αναφ ορικά με χο 
μέχρο αξιολόγησης 

χων εκπ α ιδ ευχ ικώ ν , 
που δεν πρέπει 

να αποχελεί χειραγώ γηση 
κα ι υπεραμύνεχα ι 

χης καχάργησης χης βάσης 
χου «10», χαρακτηρίζοντας 

χο μέχρο αποσπασμαχικό 
κα ι χω ρίς κα μ ιά  

εκπ α ιδ ευ χ ική  λο γ ική
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Εμμέσως, η εκβογική μάχη στα 
Κατεχόμενα ήταν μ ια  αντανάκβαση 
της μάχης εξουσίας που διεξάγεται 

στην Τουρκία ανάμεσα στη  
νεοοθωμανική κυβέρνηση και στην 

κεμαβική στρατογραφειοκρατία.

πως αναμενόταν, ο Ντερβίς
■ 1  Έρογλου κέρδισε άνετα τις
I  I  προεδρικές εκλογές στο 

ψευδοκράτος και είναι ο 
επόμενος ηγέτηςτηςτουρκοκυπρια- 
κής κοινότητας. Οι φιλότιμες προ
σπάθειες των Αμερικανοβρετανών, 
της κυβέρνησης Ερντογάν και του 
Δημήτρη Χριστόφια να επανεκλε
γεί ο Μ εχμέτ Αλί Ταλάτ έπεσαν στο 
κενό. Η έκβαση είχε διαφανεί πριν 
ένα χρόνο, όταν το κόμμα του Έρο- 
γλου είχε κερδίσει τις βουλευτικές 
εκλογές και ο ίδιος είχε γίνει πρω
θυπουργός.

Ο Έρογλου είναι πολιτικό τέκνο 
του Ραούφ Ντενκτάς. Υποστηρίζει 
σταθερά τη μονοδιάστατη θέση ότι 
το Κυπριακό έχει λυθεί στην πρά
ξη με την εισβολή του 1974 και την 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 
1983. Ως εθνικιστής, θέτει σε πρώ
τη μοίρα τα εθνικά συμφέροντα 
της Τουρκίας, με τον παρωχημένο 
τρόπο που ο ίδιος τα αντιλαμβά
νεται. Θεω ρεί εχθρικό οτιδήποτε 
απομακρύνει τους Τουρκοκύπρι
ους από τη μητέρα-πατρίδα. Γι' 
αυτό και απορρίπτει ακόμα και τον 
πιο ευνοϊκό «γάμο» με τους Ελλη
νοκύπριους.

Η παραδοσιακή αυτή αντίληψη, 
που εκφράστη κε για πολλά χρόνια 
από τον Ντενκτάς, ήλθε σε ευθεία αντίθεση με 
τη φιλοδοξία της Τουρκίας να τεθεί σε τροχιά 
ένταξης στην ΕΕ. 0  Ταγίπ Ερντογάν δεν περιορί
στηκε μόνο σ' αυτό το επιχείρημα για να πείσει 
το 2004 την κεμαλική στρατογραφειοκρατία 
να ανεχθεί μια πιο ευέλικτη στρατηγική. Επι
καλέστηκε και το βάσιμο επιχείρημα ότι με μία 
λύση τύπου Ανάν αφενός θα νομιμοποιηθεί το 
ψευδοκράτος κι αφετέρου η Τουρκία θα απο
κτήσει έμμεσο πλην σαφή έλεγχο και στη νότια 
Κύπρο.

Με αυτό το επιχείρημα πραγματοποιήθηκε 
το 2004 η αντικατάσταση του Ντενκτάς στην 
προεδρία του ψευδοκράτους από τον πιο ευέ
λικτο Ταλάτ και κατέστη δυνατή η υπερψήφιση 
του Σχεδίου Ανάν από τους Τουρκοκύπριους. Η 
πολιτική Ερντογάν προσκόμισε ορατά διπλω

ματικά οφέλη στην Τουρκία και γι' αυτό κέρδισε 
οπαδούς και στο κεμαλικό κατεστημένο.

Ο Έρογλου, που έχει κατηγορηθεί για τις σχέ
σεις του με το «βαθύ κράτος» και την Εργκένε- 
κον, κέρδισε για δύο λόγους: Πρώτον, επειδή ο 
Ταλάτ προκάλεσε έντονα το κοινό αίσθημα με 
τα κρούσματα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεύ
τερον, επειδή η ελπίδα των Τουρκοκυπρίων για 
γρήγορη ένταξη στην ΕΕ διαψεύστηκε και επει
δή ο νικητής υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό 
στους εποίκους, που αποτελούν την πλειοψη- 
φία του εκλογικού σώματος (100.000 περίπου 
από τους 161.000 ψηφοφόρους).

Εμμέσω ς, η εκλογική μάχη στα Κατεχόμενα 
ήταν μια αντανάκλαση της μάχης εξουσίας που 
διεξάγεται στην Τουρκία ανάμεσα στη νεοοθω
μανική κυβέρνηση και στην κεμαλική στρατο

γραφειοκρατία. Ως πρόεδρος και 
διαπραγματευτής, όμως, ο Έρογλου 
δεν πρόκειται να έλθει σε αντίθεση 
με την τουρκική κυβέρνηση. Αν και 
δεν πιστεύει ούτε στον Ερντογάν 
ούτε στην πολιτική του για το Κυπρια
κό δεν αμφισβητεί ότι οί αποφάσεις 
λαμβάνονται στην Άγκυρα κι όχι στα 
Κατεχόμενα. Μ' αυτή την έννοια, θα 
κινηθεί στο όριο και πάντα με βάση 
τα περιθώρια που του αφήνει η μάχη 
εξουσίας στην ίδια την Τουρκία.

Αν και δεν κρύβει ότι θα συμφωνή
σει μόνο σε λύση που θα αναγνωρί
ζει ξεκάθαρα δύο κράτη στην Κύπρο, 
δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το τρα
πέζι των διαπραγματεύσεων. Όπως 
ο ίδιος έχει προαναγγείλει, όμως, θα 
ακολουθήσει μια τόσο ανελαστική 
γραμμή, που θα υποχρεώσει τον Χρι- 
στόφια να σηκω θεί και να φύγει. Οι 
διακονοτικές διαπραγματεύσεις για 
επίλυση του Κυπριακού έχουν απο
κτήσει σημασία, επειδή συνδέονται 
με την προώ θηση της τουρκικής 
ένταξης στην ΕΕ.

Η εκλογή Έρογλου φέρνει σε δυ
σμενή θέση τον Χριστόφια, ο οποίος 
έβα λε όλα τα αβγά του στο καλάθι 
του Ταλάτ. Το χειρότερο είναι ότι 
υπέκυψε στις π ιέσεις και για να τον 
βοηθήσει εκλογικά έκανε επώδυνες 
υποχωρήσεις και στη διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων και στην ουσία του Κυπρι
ακού. Συμμετέχοντας στο παιχνίδι πολιτικής 
ενίσχυσης της υποψηφιότητας Ταλάτ, ο Χριστό- 
φιας έχει αυτοπαγιδευθεί. Του έχει προσφέρει 
«δώρα» χωρίς να έχει εξασφαλίσει το παραμι
κρό αντάλλαγμα.

Η πείρα του παρελθόντος έχει αποδείξει ότι οι 
υποχωρήσεις έχουν πολιτική ισχύ, παρότι τυπι
κά ισχύει η αρχή του πακέτου. Αντιμετωπίζο
ντας έντονη κριτική στο εσωτερικό και ουσια
στικό αδιέξοδο στις δ ιαπραγματεύσεις, ο 
Κύπριος πρόεδρος έχει περιέλθει σε δυσχερή 
θέση. Αυτός που αρχικά κρατούσε μακριά την 
Αθήνα με το σύνθημα «λύση από τους Κυπρίους 
για τους Κυπρίους», τώρα έχει αγκιστρωθεί στην 
υποστήριξη του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία, 
όμω ς,δεντουλύνειτοπρόβλημα . ■



πολιτισμόςδιεθνήπολιτική κοινωνίαοικονομίαγεγονότα

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΗΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

βρΜίβΪΓβ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΦΑΚΕΛΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔΙΕΘΝΗΠΟΛΙΤΙΚΗ



Η ΧΙ1ΡΑ ΣΕ ΚΑ8ΕΣΤ0Ε ΥΠΟΤΕΑΕΙΑΙ
ΠΡΟΣ ΔΝΤ ΚΑΙ ΕΕ

Σ ε καθεστώς υποτέλειας που όμοιο του δεν 
έχει γνωρίσει η Ελλάδα εδώ και... 120 χρό
νια, από τη χρεοκοπία του τέλουςτου 19ου 
αιώνα, οδηγεί τελικά τη χώρα με απίστευτη 

επιμονή ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. 
Το απεχθές Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ΕΕ 
είναι αυτή τη φορά οι ξένοι δυνάστες του ελληνι
κού λαού. Τα γεγονότα απέδειξαν, πέραν πάσης 
αμφιβολίας, ότι η υπαγωγή της χώρας στο ΔΝΤ 
υπήρξε συνειδητή και σχεδιασμένη εξ αρχής πολι
τική επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου. ΓΓ αυτό και 
ο ίδιος προσωπικά, σε ανύποπτο χρόνο, άρχισε να 
κάνει λόγο για προσφυγή στο ΔΝΤ.

Είναι προφανές ότι ουδέποτε ο ίδιος ο πρωθυ
πουργός θεώρησε «μπλόφα», που δήθεν απο
σκοπούσε να «εκβιάσει» τη Γερμανίδα καγκελά
ριο Άνγκελα Μέρκελ, την υπαγωγή της Ελλάδας 
στο υπό πλήρη αμερικανικό έλεγχο ΔΝΤ. Τα περί 
μπλόφας τα εφηύρε ο κυβερνητικός προπαγαν
διστικός μηχανισμός, όταν διαπίστωσε τη φρίκη 
και την αποστροφή που προκαλούσε στον ελλη
νικό λαό η ιδέα και μόνο της επιβολής στη χώρα 
μας καθεστώτος υποταγής στο ΔΝΤ.

Ό λες αυτές οι πρωθυπουργικές και κυβερ 
νητικές κορόνες περί «οικονομίας στην εντα
τική», περί «Τιτανικού» κ.λπ. αποσκοπούσαν 
στη δημιουργία κλίματος τρομοκράτησης του 
πληθυσμού, ώστε να διευκολυνθεί η κάμψη των 
αντιστάσεων των Ελλήνων και να επιτευχθεί με 
όσο το δυνατό μικρότερη πολιτική ζημία για το 
ΠΑΣΟΚ η εγκαθίδρυση του καθεστώτος υποτέ- 
λειας προς ΔΝΤ και ΕΕ.

Στρατηγική επιλογή
Προκειμένου να οδηγήσει τη χώρα στο ΔΝΤ, ο 

πρωθυπουργός δεν δίστασε να ακυρώσει ο ίδιος, 
αδιαφορώντας για τα προσχήματα, τη στήριξη 
που του παρείχε η Ευρωζώνη για να δανειστεί 
από τις αγορές με επιτόκιο γύρω στο 6% με την 
απόφασή της, της 11 ης Απριλίου, την οποία ανα
λύσαμε την περασμένη εβδομάδα. Δεν αποπει- 
ράθηκε καν να εκδώσει νέα κριτικά ομόλογα, 
έστω για να διαπιστώσει στην πράξη τους όρους 
δανεισμού που του προσφέρουν οι τράπεζες στο 
νέο, συγκεκριμένο αυτή τη φορά, πλαίσιο στήρι
ξης από τις χώρες της Ευρωζώνης.

«άλεσε στην Αθήνα τους εκπροσώ πους του 
ΔΝΤ, της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας για να συζητήσουν ένα «πολυετές», 
μάλιστα, πρόγραμμα εκχώρησης της οικονομι
κής εξουσίας της Ελλάδας στους νέους ξένους 
δυνάστες του ΔΝΤ και την ΕΕ.

«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πήρε σάρκα και 
οστά. Κανείς πια δεν μπορεί να παίζει με το κοινό 
μας νόμισμα, κανείς δεν μπορεί να παίζει με την 
κοινή μας μοίρα», είχε δηλώσει ο πρωθυπουρ
γός το βράδυ της 11 ης Απριλίου, εξαίροντας δι
θυραμβικά την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Τέσσερις μόλις ημέρες αργότερα, ο Γιώργος Πα
πανδρέου προχωρούσε αδίστακτα σε μια απίθα
νη πολιτική «κωλοτούμπα», ανακοινώνοντας ου
σιαστικά την έναρξη των διαδικασιών υποταγής 
της Ελλάδας στο ΔΝΤ: «Η ΕΕ δεν έχει πάντα πίστη 
μόνο στις δικές της δυνάμεις. ΓΓ αυτό υπάρχει και 
το ΔΝΤ!» δήλωσε ανενδοίαστα.

Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν δηλαδή 
η . . .  «σάρκα και τα οστά» της «ευρωπαϊκής αλ
ληλεγγύης» και της «κοινής μας μοίρας» με τις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ!

Μοναδική εβττίδα τον εββηνικού βαού για να αποφύγει 
την εξαθβίωση είναι να αντισταθεί ευθύς εξαρχής 

τόσο σθεναρά, ώστε να οδηγήσει σε αποτυχία 
τα σχέδια της κυβέρνησης και των συμμάχων της.

Αποποίηση ευθυνών
Γνωρίζοντας την απίστευτη εξαθλίωση του 

ελληνικού λαού και το διεθνή διασυρμό της 
Ελλάδας που αναπότρεπτα συνεπιφέρει το κα
θεστώς υποτέλειας στο ΔΝΤ, ο Γιώργος Παπαν
δρέου προσπαθεί να αποποιηθεί την ευθύνη για 
την επαίσχυντη πολιτική του απόφαση και να 
φορτώσει τα βάρη σε άλλους.



«Θα έπρεπε να εγκαλείτε τον κ. Σαμαρά, τους 
ομοϊδεάτεςτου και όχι εμάς για το αν το ΔΝΤ είναι 
σήμερα ήδη εδώ .. .  Οσο και αν φωνάζει σήμερα 
η ΝΔ και ο κ. Σαμαράς ότι δεν θέλουν το ΔΝΤ, 
εσείς, κύριοι της ΝΔ, μας οδηγήσατε σε αυτή την 
κατάσταση», ισχυρίστηκε με εντυπωσιακή άνε
ση, προκαλώντας βεβαίωςτο κοινό αίσθημα.

Δεν είναι φυσικά η ΝΔ που έφερε το ΔΝΤ στην 
Ελλάδα, αλλά αποκλειστικά και μόνο ο Γιώργος 
Παπανδρέου και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ο ελληνικός λαός, προ έξι και πλέον μηνών, τι
μώρησε βαρύτατα με την ψήφο του τη ΝΔ για το 
όλο κυβερνητικό της έργο, συμπεριλαμβανομέ- 
νης φυσικά και της διαχείρισης της οικονομίας εκ 
μέρους της. Την εξεδίωξε με ταπεινωτικό τρόπο 
από την εξουσία και κάλεσε τον Γιώργο Παπαν
δρέου και το ΠΑΣΟΚ με απροσδόκητα θριαμ
βευτικό ποσοστό να κυβερνήσουν τη χώρα 
βάσει του προεκλογικού τους προγράμματος. 
Ο λαός ξεκαθάρισε έτσι τους λογαριασμούςτου 
με τη ΝΔ, τον τέως πρωθυπουργό και νυν «του
ρίστα» Κώστα Καραμανλή και τη διακυβέρνησή 
τους. Τους έκρινε και τους καταδίκασε.

Από τις 4 Οκτωβρίου και πέρα όμως, ο Γιώργος 
Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση της χώρας. Κα
μιά ΝΔ δεν ασκεί πλέον εξουσία και δεν λαμβά
νει αποφάσεις, ούτε χειρίζεται από κυβερνητική 
σκοπιά οποιοδήποτε θέμα. Ο πρωθυπουργός 
Γιώργος Παπανδρέου είναι αυτός που κυβερ
νά σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή 
που είχε υποσχεθεί προεκλογικά, εξαπατώντας 
εμπράκτωςτους ψηφοφόρους που εμπιστεύτη
καν το πρόγραμμά του. Ο Γιώργος Παπανδρέου

και η υπ' αυτόν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι 
υπόλογοι για την επαίσχυντη πολιτική επιλογή 
να υπαγάγουν την Ελλάδα σε καθεστώς υποτέ- 
λειας προς το ΔΝΤ και την ΕΕ. Κανένας άλλος.

«Έχω γίνει πιο σοσιαλιστής»!
Υπό το πρίσμα αυτό, θυμηδία προκάλεσε ο 

ενώπιον της Βουλής ισχυρισμός του πρωθυ
πουργού, καθώς προσπαθούσε να απαντήσει 
γιατί οδήγησε τη χώρα στο ΔΝΤ, ότ ι... «έχω γίνει 
πιο σοσιαλιστής απ' ό,τι ήμουν πριν»!!!

Π ροσωπικά, βεβαίως, έχει κάθε δικαίωμα να πι
στεύει ό,τι θέλει αναφορικά με το ποιες νομίζει ότι 
είναι οι πολιτικές του πεποιθήσεις. Σε  όλους τους 
υπόλοιπους όμως ο εξωφρενικός ισχυρισμόςτου 
Γιώργου Παπανδρέου ότιπετάειτον ελληνικό λαό 
και τη χώρα στα νύχια του ΔΝΤ, επειδή έχει γίνει 
πιο σοσιαλιστής από όσο ήταν πριν, ακούγεται ως 
εμπαιγμός της νοημοσύνης των πολιτών και όχι 
ως διακήρυξη του πολιτικού του «πιστεύω».

Ούτε οι ξένοι σοσιαλιστές, φυσικά, συμμερί
ζονται την άποψη Παπανδρέου ότι σοσιαλισμός 
και ΔΝΤ είναι αναπόσπαστα διαπλεκόμενα. Ένα 
τμήμα τουλάχιστον των Γάλλων σοσιαλιστών

έχει αίσχιστη αντίληψη για την πολιτική του 
Γιώργου Παπανδρέου και τον στιγματίζει δ η 
μοσίως ως παράδειγμα προς αποφυγή, παρόλο 
που ο Έλληνας πρωθυπουργός εξακολουθεί 
να παραμένει πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δ ι
εθνούς.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μπορεί 
να συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα 
υπάρξουν φωνές για να επιβάλουν στην Αριστε
ρά να εφαρμόσει μια αυστηρή πολιτική λιτότη
τας. Θα μας ζητήσουν στις προεδρικές εκλογές 
του 2012 να εκλέξουμε τ ο ... Γάλλο Παπανδρέ
ου», δήλω σε σε συνδιάσκεψη της αριστερής 
τάσης του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 

ο Μ πενουά Αμόν, ο 
οποίος μαζί με τον Ανρί 
Εμανουελί ηγείται της 
τάσης αυτής. «Ένας 
Γάλλος Παπανδρέου εί
ναι ένας άνθρωπος που 
εκπληρώνει αποστολή 
αναστήλω σης της πα
λιάς τάξης πραγμάτων. 
Τι άλλο συμβαίνει στην 
Ελλάδα αν όχι αυτό;» 
αναρωτήθηκε και σ υ 
νέχισε; «Μας ζητούν να 
είμαστε αξιόπιστοι. Εν
νοούν αξιόπιστοι απέ
ναντι στην Κομισιόν, 
στο ΔΝΤ, στους τρα
πεζίτες, ενώ εμείς θα 

έπρεπε να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στους 
Γάλλους και τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, 
στους συνταξιούχους, στους πολίτες που υφί- 
στανται το βάρος και τις συνέπειες μιας κρίσης 
για την οποία δεν έχουν καμιά ευθύνη».

Αντίσταση, η μόνη ελπίδα
Ο πρωθυπουργός έκανε την επιλογή του υπέρ 

του ΔΝΤ. Στο πλευρό του τάσσονται η Ντόρα 
Μπακογιάννη και ο Γιώργος Καρατζαφέρης, 
μαζί μετονΣΕΒ .

Κατά της υπαγωγής στο καθεστώς υποτέλειας 
τάσσονται η ΝΔ, τα κόμματα της Αριστερός και 
η τεράστια πλειοψηφία των πολιτών.

Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο εχθρικά στρα
τόπεδα είναι αναπότρεπτη. Μοναδική ελπίδα 
του ελληνικού λαού να αποφύγει την εξαθλίωση 
είναι να αντισταθεί ευθύς εξαρχής τόσο σθενα
ρά, ώστε να οδηγήσει σε αποτυχία τα σχέδια της 
κυβέρνησης καιτων συμμάχων της. Να ματαιώ
σει έτσι τον εξανδραποδισμό των Ελλήνων και 
της χώρας. Άλλος δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει 
πλέον, από τη στιγμή που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
δρα ως όργανο του ΔΝΤ καιτηςΕΕ. ■



ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Βελτιώνεται η κατάσταση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έπειτα από τις ακυρώσεις δεκάδων 
πτήσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, εξαιτίας του σύννεφου τέφρας από το ηφαίστειο της Ισλανδίας. Ο 
αριθμός των πτήσεων που ακυρώθηκαν άγγιξε τις 170 τη Δευτέρα και τις 72 την Τρίτη, προκαλώντας σημαντικά 
προβλή ματα στο ελληνικό επιβατικό κοινό. Ωστόσο, το σκηνικό άρχισε να αλλάζει από το απόγευμα της Τρίτης 
λόγω των νοτιάδων που έπνεαν στην Ελλάδα και κράτησαντην ηφαιστειακή στάχτη μακριά από τη χώρα μας. 
Παράλληλα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλαν τις δύο 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις για 
σήμερα και αύριο, συνεκτιμώνταςτην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στον εναέριο χώρο της Ευρώπης.

Π ΕΡΙΜ ΕΝ ΟΝ ΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ  
ΤΗ Σ ΒΑ Λ Λ ΙΣΤΙΚΗ Σ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται 
τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτα
σης του οπλισμού του «Επαναστατικού 
Αγώνα» που βρέθηκαν στην κεντρική 
γιάφκα της οργάνωσης στην Κυψέλη το 
βράδυ της Δευτέρας, καθώς, όπως σημει
ώνουν αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατι- 
κής, ίσως προκόψουν σημαντικά στοιχεία 
σχετικά με τη χρήση των όπλων σε συγκε
κριμένες επιθέσεις κατά το παρελθόν. Ο 
βαρύς οπλισμός της οργάνωσης βρέθη
κε τυλιγμένος με πλαστικές συσκευασίες 
κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν 
οι αστυνομικοί, κάτι που όπως εκτιμούν 
αποτελούσε μέτρο προφύλαξης των 
μελών της οργάνωσης προκειμένου να 
μην εντοπιστεί γενετικό υλικό πάνω στα 
όπλα. Την ίδια ώρα, οι έρευνες στη γιάφκα 
συνεχίζονται, ενώ ελέγχονται και οι πινα
κίδες των οχημάτων στην περιοχή για να 
διαπιστωθεί μήπως κάποιο από αυτά έχει 
κλαπεί και χρησιμοποιούνταν από μέλη 
της οργάνωσης.

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το «πράσινο» φως για ριζικές αλλαγές στον τρό
πο επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και 
τμηματαρχώνπου υπηρετούν σε υπηρεσίεςτου Δη
μοσίου άναψε σχετική εγκύκλιος του υπουργείου 
Εσωτερικών, αλλάζοντας μια για πάντα τα δεδομένα 
στον τρόπο επιλογής των διοικητικών στελεχών του 
Δημοσίου. Μετη νέα ρύθμιση δίνεται ιδιαίτερη βαρύ
τητα στα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα των 
υποψηφίων, η εργασιακή ή διοικητική εμπειρία και οι 
προσωπικές τους ικανότητες. Επιπλέον, οι ενδιαφε
ρόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν την υποψηφιότητά 
τους εντός 10 ημερών το πολύ από την προκήρυξη 
των θέσεων, υποβάλλοντας αίτηση στη Διεύθυνση 
Π ροσωπικού της υπηρεσίας τους, η οποία θα πρέπει 
να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα βάσειτου 
προσωπικού μητρώου κάθε υπαλλήλου.

ΞΗΛΩΝΟΝΤΑΙ 01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Εβδομάδα.. .  ξηλώματος είναι αυτή που διανύουμε, καθώς συνεργεία του 

ΥΠ ΕΚΑ έχουν κατεβάσει τις διαφημιστικές πινακίδες της οδού Πειραιώς, 
από την Πλατεία Ομόνοιας έως την Πέτρου Ράλλη, και συνεχίζουν με αυτές 
σε Σταδίου και Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καθαίρεσης 
Διαφημιστικών Πινακίδων του υπουργείου. «Δεν θα επιτρέψουμε πλέον 
αυτή την οπτική και αισθητική ρύπανση», τόνισε η υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα 
Μπιρμπίλη σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενη σε σειρά πρωτοβουλιών 
επικεντρω μένες στην αναβάθμιση του δομημένου χώρου των μεγάλων 
πόλεων, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Να σημειωθεί ότι στις τρεις 
παραπάνω οδούς έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα περίπου 650 αυθαίρετες 
διαφημιστικές πινακίδες και έχουν ενημερωθεί εγκαίρως οι υπεύθυνοι των 
παραβάσεων. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πολλοί από τους παραβάτες 
έχουν αρχίσει από μόνοι τους να απομακρύνουντις πινακίδες.



ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΑΠΕΡΓΕΙ

Σε απεργιακούς ρυθμούς κινείται και σήμερα η 
χώρα, αφού στις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ προ
στίθενται και αυτές του συνόλου των ομοσπον
διών των δημοσίων υπαλλήλων, υπό τη σκέπη 
της ΑΔΕΔΥ. Δάσκαλοι και καθηγητές όλων των 
βαθμιδών, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
υπάλληλοι κρατικών τραπεζών, εφοριακοί, τελω
νειακοί, υπάλληλοι των δικηγορικών συλλογών, 
εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ και σε δήμους και νομαρ
χίες απέχουν των καθη κόντων τους, αντιδρώντας 
στο προωθούμενο φορολογικό νομοσχέδιο και 
στα αντιλαϊκά μέτρα που καλούν τους εργαζό
μενους να πληρώσουν την κρίση. Η ΑΔΕΔΥ έχει 
προγραμματίσει σήμερα συγκέντρωση στις έντε
κα στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια 
πορεία προςτη Βουλή.

«ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ,
ΟΧΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ»

Η απεργία των εκπαιδευτικών στη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων έχει θορυβήσει 
την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Η υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, στο περιθώριο της 
συνεδρίασηςτης Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κάλεσε για ακόμα μια φορά 
τους καθηγητές να μην πραγματοποιήσουν την απειλή τους. «Μπορούμε να συζητάμε θέμα 
απεργίας στις εξετάσεις; Υπάρχει λειτουργός που θα κρατήσει ομήρους τα παιδιά που πάνε στις 
εξετάσεις;» είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, που διευκρίνισε ότι μια απεργία μέσα στις εξετάσεις 
συνιστά «απειλή όχι στον υπουργό, αλλά ευθέως στο μαθητή».

Η ΟΛΜΕ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο κυρίως στα σημεία που αφορούν 
στους αναπληρωτές καθηγητές και στους δόκιμους εκπαιδευτικούς, θεωρώντας ότι με αυτό 
τον τρόπο οδηγείται στην ανεργία ένα μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών, που απασχολείται με ελα
στικές σχέσεις εργασίας. Πάντως και σε πολιτικό επίπεδο, οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 
συναντούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κατάργηση της βάσηςτου «10» 
υποβαθμίζει την εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, ενώ για 
ανατροπές στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ .

OTE: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
1.200 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ;

«Παραθυράκι» για απολύσεις μέχρι και 1.200 εργαζόμε
νων βλέπουν οι συνδικαλιστές του OTE πίσω από τη νέα 
συλλογική σύμβαση εργασίας του Οργανισμού. Η διοίκη
ση του Οργανισμού φέρεται να αποδέχτηκε την υπόδειξη 
της Deutsche Telekom να συμπεριληφθεί στη νέα σύμβα
ση εργασίας η ενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος, 
που για διάφορους λόγους να μπορεί να προχωρήσει σε 
μαζικές απολύσεις για οικονομικούς λόγους. Το δέλεαρ 
στους απολυθέντες θα είναι οι υψηλές αποζημιώσεις όχι 
όμως και η πρόωρη συνταξιοδότηση. O OTE καταγράφει 
σημαντικές απώλειες στο μερίδιο αγοράς της σταθερής 
τηλεφωνίας, ενώ υποχωρεί και η τιμή της μετοχής του και 
ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της χρήσης του θα έχουν 
αρνητικό πρόσημο.
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ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΥΦΕΣΗ
Βαθύτερη ύφεση της ελληνικής οικονομίας προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με τις 

εκτιμήσεις που έκανε μόλις ένα μήνα πριν, γεγονός ενδεικτικό της ταχείας επιδείνωσης των οικο
νομικών συνθηκών στη χώρα, μετά τη λήψη των επώδυνων μέτρων λιτότητας στις αρχές Μαρτίου 
για την αντιμετώπιση της δραματικής δημοσιονομικής κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
στην ετήσια έκθεση του Διοικητή τηςΤτΕ κ. Γιώργου Προβόπουλου, που δίνεται στη δημοσιότητα 
στις 27 Απριλίου, θα αναφέρεται ότι η μείωση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος) το 2010 
θα είναι μεγαλύτερη από το 2%, ενώ στην ενδιάμεση έκθεση του Μαρτίου την υπολόγιζε στο 2%. 
Σ ε  πρόσφατη συνέντευξή του στα «Επίκαιρα», ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών κ. Παναγιώτης Κορλίρας εκτίμησε ότι η ύφεση μπορεί να φτάσει και το -3%. 
Η εκτίμηση αυτή, αν και παραπέμπει στη μεγαλύτερη ύφεση που σημειώθηκε στην Ελλάδα μετά 
το 2004, θεωρείται από πολλούς ξένους αναλυτές ως αισιόδοξη, καθώς βλέπουν τη μείωση του 
ΑΕΠ να φτάνει έως και το -5%.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε 

την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών ετοιμάζει το έδαφος για 
νέες αλλαγές, αυτή τη φορά σε θέματα που αφορούν την οργάνωση του φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού. Η αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που βρέθηκε στην Ελλάδα 
το τελευταίο διάστημα για να δώσει την «τεχνογνωσία» της για τη Φορολογική Διοίκηση, 
παρέδωσε στον υπουργό ένα αναλυτικό κείμενο με τις προτάσεις της για τις αλλαγές που πρέ
πει να γίνουν. Οι προτάσεις αυτές 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου Οικονομικών και 
είναι προφανές ότι, τουλάχιστον 
κάποιες από αυτές, θα υ ιοθετη
θούν. Τελικά, όλες οι μεταρρυθμί
σεις στην Ελλάδα θα μένουν μό
νιμα ανοιχτές, περιμένοντας κάθε 
φορά κάποια αποστολή του ΔΝΤ 
ή της ΕΕ να δώσουν τις συμβουλές 
τους. Προχθές αναχώρησε το κλι
μάκιο του ΔΝΤ για τα φορολογικά 
και χθες έπιασε δουλειά το μεγά
λο κλιμάκιο του Ταμείου για τους 
όρουςτου μηχανισμού στήριξης.

ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Δυναμική και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχει αποκτήσει το θέμα της επιβολής ειδι

κού φόρου στις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο για να χρηματοδοτηθούν ενδεχόμενες μελλο
ντικές διασώσεις τους από χρεοκοπία. Από τις επτά μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, υπέρ

του φόρου έχουν ταχθεί οι ΗΠΑ, η Γερμανία, 
η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, ενόψειτων 
συζητήσεων που θα γίνουν για το θέμα αυτό 
στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ και τη σύνο
δο του ΰ -20 τον Ιούνιο. Ωστόσο, συναίνεση 
για την επ ιβολή φόρου σε όλες τις χώρες 
δεν υπάρχει, καθώς ο Καναδάς έχει ταχθεί 
κατηγορηματικά κατά του φόρου, ενώ και 
το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της 
ΕΕ επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει σχετική 
πρόταση της Κομισιόν.

ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΤΟ 
ΟΜΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

Ένας ακόμη σχεδιασμός της κυβέρνησης για το 
δανεισμό του Δημοσίου, η έκδοση ομολόγων σε 
δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ασία, 
ακυρώθηκε υπό το βάρος της αρνητικής εικόνας 
που υπάρχει στις διεθνείς αγορές για το ελληνικό 
χρέος. Σύμφωνα με το σχεδίασμά που είχε γίνει 
από το οικονομικό επιτελείο στις αρχές Απριλίου, 
η έκδοση ομολόγων σε δολάρια επρόκειτο να 
γίνει στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, στη 
συνέχεια της παρουσίασης το Σαββατοκύριακο 
της ελληνικής οικονομίας (road show) στις ΗΠΑ 
από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπα
κωνσταντίνου και τους συνεργάτες του. Ωστόσο, 
ο υπουργός είπε την περασμένη Τρίτη ότι θα με
ταβεί μεθαύριο στην Ουάσιγκτον για την εαρινή 
σύνοδο του Δ ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
αλλά πρόσθεσε ότι η παρουσίαση της οικονομί
ας σε Αμερικανούς επενδυτές αναβάλλεται. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η αναβολή της έκδοσης 
ήταν αναγκαστική, μετά τη ραγδαία αύξηση των 
επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων τις τελευ
ταίες ημέρες.



του Νίκον Κοιζιά
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Όβοι γνωρίζουν ότι 
η «σιδερένια αναγκαιότητα 
παρέμβασης» θα βαθύνει 

την οικονομική ύφεση 
και θα ποββαπβασιάσει 

τα κοινωνικά προββήματα.

σουυ καλύτερα το «γάιδαρο» της πολιτικής. 
Επιθυμούν να ελέγχουν πιο άμεσα το πολιτικό 
γίγνεσθαι και τους μελλοντικούς κοινωνικούς 
σ υμ β ιβα σ μ ο ύς και αντιπαραθέσεις. Δεν θ έ
λουν αυτά που κέρδισαν πηγαίνοντας προς 
την κρίση και μέσα στην κρίση να αμφ ισβη
τηθούν αύριο.

«Ιστορική ανάγκη»
Τα βραχύχρονα συμφέροντά τους, που τόσο 

κακό έκαναν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, 
προτάσσονται ως «ιστορική και κοινωνική ανά
γκη». Και στο όνομα αυτού του προστάγματος 
επιθυμούν τον δικό τους Μπερλουσκόνι. Επι
θυμούν να οδηγήσουν τη χώρα σε μια κυβέρ

νηση τάχα «εθνικής ενότητας», όπου 
η κοινωνία, το έθνος, θα υποκλίνεται 
στα δικά τους ενιαία, χθεσινά, σημε
ρινά, αυριανά, συμφέροντα. Προ- 
κειμένου να το πετύχουν, θέλουν, 
εάν δεν μπορούν άμεσα να ορίσουν 
την κυβέρνηση, να ελέγχουν υπουρ
γεία αποφασιστικής σημασίας, όπως 
εκείνο της Εθνικής Οικονομίας ή και 
της Ανάπτυξης. Να τοποθετήσουν 
υπουργούς ως δήθεν ειδικότερους 
των ειδικών και να τους ανεξαρτο- 
ποιήσουν από τον ίδιο τον πρω θυ
πουργό και το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην 
υπόκεινται σ ε νόμιμο έλεγχο οι «άν
θρωποι των νέων εθνικών σχεδίων».

Τα συμφέροντα αυτά επιδιώκουν 
να έχουν μια κυβέρνηση ή υπουρ
γούς σε κυβέρνηση μακριά από κάθε 
έλεγχο και δημοκρατική διαδικασία. 
Ονειρεύονται αυταρχικές κυβερνή
σεις πλήρως ευθυγραμμισμένες με 
τα σχέδιά τους. Τα όνειρά τους είναι 
ευθέως αντίστροφα από τις ανάγκες 
της χώρας και αυτό πρέπει να γ ίνει 
κατανοητό. ■

Ανακατανομή
Μετά τις μεγάλες ανακατανομές 

εισοδήματος και περιουσιών που 
προκάλεσε το Χρηματιστήριο , οι 
απάτες με τα ομόλογα και το Βα- 
τοπαίδιο, ο νεοφ ιλελευθερ ισμός 
της ΝΔ, έρχετα ι μια νέα μεγάλη 
ανακατανομή. Οι δυνάμεις της λα- 
μογιάς στη χώρα, ορ ισμένες τρά
πεζες, η διαπλοκή και τα πιστόλια 
τους γνω ρίζουν ότι έρχονται με
γάλες κοινωνικές εξεγέρσεις και η 
χώρα οδεύει προς την κατάθλιψη. 
Είναι, όμω ς, αχόρταγοι. Θ έλουν 
να δ ιασφαλίσουν τις χθεσινές και 
σημ ερ ινές αρπαγές τους και να 
μεγαλώ σουν τη μελλοντική πίτα 
τους. Γι' αυτό επ ιδιώ κουν να δέ-

Ορισμένα μεγάλα συμφέροντα επιθυμούν 
η προσφυγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ, ανε
ξάρτητα από το πόσο είναι δικαιολογη
μένη ή όχι, να εξυπηρετήσει άμεσα τα 

οικονομικά συμφέροντα και τους πολιτικούς 
σχεδιασμούς τους. Θέλουν με το ΔΝΤ να στα
θεροποιήσουν τα κέρδη τους. Να χτυπήσουν τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις κατακτή
σεις δεκαετιών. Συνολικά, να ανατραπούν οι συ
σχετισμοί ισχύος στο εσωτερικό της ελληνικής 
κοινωνίας με την επίκληση της αναγκαιότητας 
του εξωτερικού παράγοντα (Ευρωζώνη, ΔΝΤ). 
Εμφανίζουν, δε, τα μέτρα που επιβάλλονται από 
αυτή την παρέμβαση ως άμεσα και αναγκαία. 
Όλοι, βέβαια , γνωρίζουν ότι αυτή η «σιδερέ
νια αναγκαιότητα παρέμβασης» 
ναι μεν δίνει βραχύχρονη ανάσα 
στα δημοσιονομικά προβλήματα 
της χώρας, αλλά, ταυτόχρονα, θα 
βαθύνει την οικονομική ύφεση και 
θα πολλαπλασιάσει τα κοινωνικά 
προβλήματα.
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Ano in σιιγμη που αρχιοε l  
η κερδοσκοπική επίθεση 
των επενδυτικών τραπεζών ■  
εναντίον των εββηνικών 
ομοβόγων, η μικρή Εββάδα 
βρέθηκε οτο κέντρο μιας 
ούγκρουοης γιγάντων.Η δρομολογημένη πορεία 

της Ελλάδας προς το δια
βόητο «μηχανισμό στήριξης» και το Δι
εθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανοίγει 

την αυλαία μιας σκοτεινής περιόδου κοινωνικής 
αποσταθεροποίησης, με απρόβλεπτη διάρκεια, 
ένταση και κατάληξη. Ο μύθος της «ισχυρής Ελ
λάδας», είτε στην εκδοχή του κ. Σημίτη και της 
ΟΝΕ είτε σε εκείνη του κ. Καραμανλή και της 
Ολυμπιάδας, ενταφιάζεται βιαστικά για να δώσει 
τη θέση του στη νέα Ψωροκώσταινα, που προ
σέρχεται με προτεταμένη την άδεια τραγιάσκα 
της επαιτείας, ως χώρα περιορισμένης εθνικής 
κυριαρχίας, ενώπιον των διεθνών τοκογλύφων.

Επί μήνες, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπαν- 
δρέου ενεργούσε βάσει της ανομολόγητης αλλά 
πασίδηλης παραδοχής ότι η χώρα δεν έχει άλλο 
δρόμο από το να επιλέξει μεταξύ του δανεισμού 
από τις διεθνείς αγορές, με τα αγρίως τοκογλυ- 
φικά επιτόκια που διαμόρφωνε η γερμανική 
αδιαλλαξία, και της προσφυγής στο ΔΝΤ, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται -  κατάργηση συλλογικών 
συμβάσεω ν, ακρωτηριασμοί μισθών και σ υ 
ντάξεων, πειρατικές ιδιωτικοποιήσεις κ.ά. Τελι

κά κατάφερε να συνδυάσει τα 
χειρότερα στοιχεία και των δύο 

κόσμων: Τα επιτόκια της γερμανικής Ευρώπης 
και τους επαχθέστατους όρους του υπό αμερι
κανική ηγεμονία ΔΝΤ.

Η αρχή του τέλους
Σε  αντίθεση με την εικόνα που καλλιεργήθη

κε συστηματικά στην κοινή γνώμη, χάρη στον 
ανηλεή ψυχολογικό πόλεμο των τηλεοπτικών 
σταθμών, η κατάληξη αυτή ήταν οτιδήποτε άλλο 
εκτός από μοιραία. Ο ιστορικός του μέλλοντος 
θα αποφανθεί περί του αν αυτοί που διαχειρί
στηκαν την κρίση κατάφεραν «απλώς», υπό το 
κράτος πανικού, να διαπράξουν τόσα πολλά και 
τόσο κραυγαλέα λάθη σε τόσο λίγο χρόνο, ή αν 
εκτελούσαν πολύ ψυχρά και πολύ μελετημένα 
τους ρόλους τους σε ένα πολύ ευρύτερο σενάριο 
-  αν και για την Ελλάδα και το λαό της το αποτέ
λεσμα είναι και στις δύο περιπτώσειςτο ίδιο.

Το πρώτο κρίσιμο βήμα έγινε λίγο μετά τις 
εκλογές, όταν η κυβέρνηση , που εκλέχτηκε 
με σύνθημα «Υπάρχουν λεφτά - Αναδιανομή 
υπέρ των ασθενέστερων», ανακοίνωσε ότι το

έλλειμμα έτρεχε με ρυθμούς της τάξης όχι του 
6%, όπως έλεγαν οι προκάτοχοί της, αλλά με... 
12,7%! Μια ιδιαζόντως «γενναιόδωρη» παραδο
χή, αφού, όπως είναι πασίγνωστο, η κυβέρνηση 
φούσκωσε τεχνητά το έλλειμμα, μεταφέροντας 
στο 2009 δαπάνες που κάλλιστα θα μπορούσαν 
να μετατεθούν στο 2010.

Ο καλοπροαίρετος παρατηρητής θα έλεγε ότι 
επρόκειτο για το σύνηθες τρικ όλων των κυβερ
νήσεων από εποχής Μητσοτάκη και μετά: Προ
εκλογικά υπόσχονται ευχάριστα πράγματα, στη 
συνέχεια όμως ανακαλύπτουν, δήθεν εμβρ ό 
ντητοι, ότι η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη 
απ' ό,τι φαντάζονταν, επομένως δεν μπορούν, 
παρότι τόσο πολύ το επιθυμούν, να βοηθήσουν 
τους ασθενέστερους γιατί προέχει η σταθερο
ποίηση της εθνικής οικονομίας -  και πάει λέγο
ντας. Όση καλή διάθεση και να έχει κανείς όμως, 
είναι δύσκολο να αναγνωρίσει στους επιτελείς 
της κυβέρνησης το τεκμήριο της αφέλειας, ότι 
δηλαδή δεν κατάλαβαν πως αυτή τη φορά, με- 
σούσης της διεθνούς κρίσης, οι καρχαρίες των 
διαφόρων funds θα μυριστούν από μακριά το 
αίμα του επιπόλαιου που αυτοτραυματίζεται

-ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α βνοίδα  μ ο ιρα ίω ν  ποβ ιτικών  
βαθών, η προσφυγή οτο 

Α Ν Τ μ ε τα τρ έπ ε ι την Εββάδα  
σε χώρα περ ιορ ισμένης  

κυριαρχίας και την καθιστά  
κοινωνική πυριτιδαποθήκη
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στην ανοιχτή θάλασσα και θα ορμήσουν στον 
εύκολο στόχο τους. Η πικρή αλήθεια είναι ότι 
αν κάποιοι στοχοποίησαν πρώτοι την Ελλάδα, 
αυτοί δεν ήταν ούτε η Goldm an Sachs ούτε η JP 
Morgan ούτε η Deutsche Bank, αλλά ο κ. Παπαν- 
δρέου και ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Ορόλος της Γερμανίας
Από τη στιγμή που άρχισε η κερδοσκοπική επί

θεση των επενδυτικών τραπεζών εναντίον των 
ελληνικών ομολόγων, η μικρή Ελλάδα βρέθηκε 
στο κέντρο μιας σύγκρουσης γιγάντων, με έπα
θλο την παγκόσμια νομισματική κυριαρχία. Η 
Αμερική, με τη βοήθεια των κακόφημων «οίκων 
αξιολόγησης» -αυτών των παντελώς αναξιόπι
στων παραμάγαζων της Wall Street, που χθες 
βαθμολογούσαν με άριστα τα παλιόχαρτα της 
Lehman Brothers και τώρα κατακρημνίζουν στα 
Τάρταρα ολόκληρα κράτη-, ξεκίνησε μέσω της 
Ελλάδας εκστρατεία για την υπονόμευση του

επιτυχημένη προϋπηρεσία ούτε στην Αθήνα 
ούτε σε άλλες πρωτεύουσες, στις εσχατιές της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Σύντομα, ο πρωθυπουρ
γός βρέθηκε στην κατάσταση που περιγράφει ο 
Γούντι Άλεν στην ταινία «Ζητείται εγκέφαλος για 
ληστεία», όπου ο δραπέτης προσπαθεί να απει
λήσει το δεσμοφύλακα με ένα ψεύτικο πιστόλι 
από σαπούνι, που λειώνει κάτω από τη βροχή. 
Οι Γερμανοί του είπαν «καλό δρόμο» και η αντί
στροφη μέτρηση για το ΔΝΤ είχε αρχίσει.

Εξίσου ερεθιστικά λειτούργησαν, έναντι της 
Γερμανίας και των λοιπών Ευρωπαίων, άλλες 
προσπάθειες του πρωθυπουργού να παίξει 
το αμερικανικό χαρτί, όπως η εκτός τόπου και 
χρόνου επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον και η έκ
δοση ομολογιακού δανείου στην Αμερική. Εκεί 
που ο αμερικανικόςτροπισμόςτης κυβέρνησης 
συνδυάστηκε με πρωτοφανή αφέλεια ήταν στο 
υποτιθέμενο παιχνίδι της με την Κίνα: Αφού εί
χαν ήδη εξοργίσει τους Κινέζους με την υπόθεση

Στόχος της Γερμανίας είναι να μεταρρυθμίσει σε ακόμη 
πιο οκβηρή κατεύθυνση το Σύμφωνο Σταθερότητας 

και να διασώσει το σκβηρό ευρώ, απειβώντας ότι 
δεν θα διστάσει ακόμη και να επιστρέφει στο μάρκο, 

κάτι που θα σημάνει πιθανότατα το τέβος της ίδιας της ΕΕ.

ευρώ, ποντάροντας στις εγγενείς αντιφάσεις της 
ΟΝΕ. Αμυνόμενη, η Γερμανία επέλεξε, ατυχώς, 
μια τυχοδιωκτική φυγή προςτα εμπρός. Αντί να 
βοηθήσει την Ελλάδα -κάτι που ελάχιστα θατης 
στοίχιζε, αφού η ελληνική οικονομία δεν είναι 
ούτε το 3% της ευρωπαϊκής-, προτίμησε να την 
τιμωρήσει σκληρότατα για να φρονηματίσει τους 
άλλους δημοσιονομικά «απείθαρχους» εταίρους 
(Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, ακόμη και Γαλλία). 
Στόχος της είναι να μεταρρυθμίσει σε ακόμη πιο 
σκληρή κατεύθυνση το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και να διασώσει πάση θυσία το σκληρό ευρώ, 
απειλώντας ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν 
θα διστάσει ακόμη και να επιστρέφει στο μάρ
κο, κάτι που θα σημάνει πιθανότατα το τέλος της 
ίδιαςτης ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.

Θα ήταν άδικο να μην αναγνωρίσουμε ότι 
ο Γιώργος Παπανδρέου προσπάθησε να δια
πραγματευτεί πολιτικά με τους ισχυρότερους 
εταίρους μας. Το έπραξε όμως με τρόπο αυτο- 
χειριαστικό για τα καλώς νοούμενα εθνικά και 
λαϊκά συμφέροντα: Προσπάθησε να πιέσει το 
Βερολίνο απειλώντας ότι, αν δεν τον βοηθήσουν, 
θα απευθυνθεί στο ΔΝΤ. Αυτό ήταν το περίφημο 
«περίστροφο» που του εισηγήθηκαν, ενδεχομέ
νως, σύμβουλοι οι οποίοι μάλλον δεν έχουν τόσο

του λιμανιού του Πειραιά, αποπειράθηκαν να 
το βολιδοσκοπήσουν για το ενδεχόμενο δανει
σμού της Ελλάδας μέσω τ η ς ... Goldm an Sachs! 
Λες και ο πιο σύντομος και ασφαλής δρόμος από 
το Μ έγαρο Μαξίμου προς την Πλατεία Ουρά
νιας Γαλήνης του Πεκίνου περνάει από τ η ... Wall 
Street και όχι από το Ψυχικό, όπου φιλοξενείται 
η κινεζική πρεσβεία!

Πολιτικές παράμετροι
Αρκετοί Ευρωπαίοι εταίροι του κ. Παπανδρέου 

εντυπωσιάστη καν από την ευκολία με την οποία 
η κυβέρνησή του αφοπλίστηκε οικειοθελώς και 
δέχτηκε ακόμη και τις πιο εξωφρενικές απαιτή
σεις χωρίς να διεκδικεί τίποτα στα δύο καίρια 
ζητήματα που ανέδειξε η τρέχουσα κρίση και 
επί των οποίων θα μπορούσε έγκαιρα να έχει 
οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες εντός Ευρωπαϊ- 
κής'Ενωσης: στην αναθεώρηση τηςλογικήςτου 
Μάαστριχτ και στην αναδιαπραγμάτευση του 
αβάσταχτου χρέους.

Τα παραδείγματα αφθονούν: Κορυφαίος σύμ- 
βουλοςτουπροέδρουτης Κομισιόν Ζοζέ Μανου- 
έλ Μπαρόζο καυτηριάζει τη γερμανική στάση 
έναντι της Ελλάδας με επώνυμη δήλωση στους 
New York Times, διαπιστώνοντας ότι «δεν πρόκει-

Οι προσπάθειες 
ιου πρωθυπουργού να 
παίξει το αμερικανικό 

χαρτί φαίνεται 
πως βειτούργησαν 

ερεθιστικά έναντι της
Γερμανίας κατ των 

βοιπών Ευρωπαίων...
ται πλέον για οικονομι
κό πρόβλημα, αλλά για 
πρόβλημα πολιτικής και 
εθνικισμού». Ο πρώην πρωθυπουργός της Δανί
ας καιπρόεδροςτου Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος, Πολ Νίρουπ Ράσμουσεν, τάσσεται 
εναντίον της ανάμειξης του ΔΝΤ και προτείνει την 
έκδοση ευρωπαϊκού ομολόγου από την Κομισιόν 
για να αντιμετωπιστούν οι δανειακές ανάγκες της 
Ελλάδας και των άλλων υπερχρεωμένων χωρών. 
Ακόμη και στην ακραία νεοφιλελεύθερη Wall 
Street Journal, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης Καρλ Γουάινμπεργκ διαπιστώνει 
ότι είναι εντελώς παράλογη απαίτηση η εξυπηρέ
τηση του χρέους της Ελλάδας και άλλων χωρών με 
τα σημερινά τοκογλυφικά επιτόκια και τάσσεται 
υπέρτης αναδιαπραγμάτευσηςτου χρέους, έστω 
κι αν αυτό σημαίνει πολλά διαφυγόντα κέρδη για 
τους διεθνείς τραπεζίτες. Μόνο η κυβέρνηση του 
κ. Παπανδρέου θεωρεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο 
για την παραμικρή αντίσταση, διεκδίκηση και δια
πραγμάτευση.

Το συμπέρασμα αναδύεται αβίαστα: Το με
γάλο, το πελώριο έλλειμμα της Ελλάδας είναι 
πολιτικό. Και το ακόμη μεγαλύτερο χρέος όλων, 
πλην Λακεδαιμονίων, ιστορικό! ■



ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ο Πόβοον κερδοσκόπησε κατά των ομοβόγων τον Δημοσίου

ΤΟΥ ΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Η πεποίθηση των αναλυτών στην Ευρώ
πη, και όχι μόνο, είναι ότι την ευθύνη για 
τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση 
που ξέσπασε το 2007 και εξελίχθηκε σε 

οικονομική κρίση και σε κρίση κρατικού χρέους 
φέρουν οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες. Στην 
ακόρεστη επιδίωξή τους για αμύθητες αμοιβές 
και εκμεταλλευόμενες την έλλειψη αυστηρών 
κανόνων ελέγχου τους από τις εποπτικές Αρχές, οι 
επενδυτικέςτράπεζεςτης Wall Street δημιουργού
σαν συνεχώς εξεζητημένα επενδυτικά προϊόντα, 
γνωστά στην ορολογία ως CDO's (Collateralized 
Debt Obligation) ή δομημένα ομόλογα. Τα σύν
θετα ομόλογα βασίζονταν σε χαμηλής ποιότητας 
στεγαστικά δάνεια, με αποτέλεσμα να σπάσειταυ- 
τόχρονα η «φούσκα» των στεγαστικών δανείων 
καιτων δομημένων ομολόγων. Η πραγματικότητα, 
όπως προκύπτει από τις -κατόπιν εορτής- έρευ
νες που κάνει την τελευταία διετία η αμερικανική 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), δεν επιβεβαιώνει 
απλώςτις εκτιμήσεις για την ευθύνη των «μεγάλων 
αδελφών» της Wall Street, αλλά ξεπερνά και την

πιο ζωηρή φαντασία όσον αφορά τις μεθόδους 
που χρησιμοποιήθηκαν από τα golden όογετους.

Την περασμένη Παρασκευή, η SEC προκάλεσε 
μεγάλο σοκ, όταν απήγγειλε κατηγορία κατά της 
Goldm an Sachs, της ισχυρότερης επενδυτικής 
τράπεζας, ότι το 2007 παραπλάνησετουςπελάτες 
της, στους οποίους σύστησε την αγορά συγκεκρι
μένου CDO, αν και γνώριζε ότι είχε σχεδιαστεί με 
τρόπο που θα τους ζημίωνε. Ακόμη μεγαλύτερο 
ήταν το σοκ από την καταγγελία, που περιλαμ
βάνεται στο 22σέλιδο κατηγορητήριο, ότι σχε
διαστής του CDO ήταν ο γνωστός κερδοσκόπος 
Τζον Πόλσον, ιδρυτής του ομώνυμου επενδυτι
κού κεφαλαίου και συνεργάτης της Goldman. Το 
επίμαχο σημείο του κατηγορητηρίου είναι ότι ο 
Πόλσον, εν γνώσει της τράπεζας, είχε επιλέξει τα 
πιο προβληματικά στεγαστικά δάνεια ως βάση 
του ομολόγου, ώστε να μπορεί με σιγουριά να 
στοιχηματίσει στη συνέχεια ότι το ομόλογο θα 
χάσει την αξία του!!! Κάτι, βέβαια, που έγινε, με 
αποτέλεσμα οι μεν πελάτες της Goldm an που 
αγόρασαντο CDO -κυρίως η γερμανική τράπεζα 
ΙΚΒ- να χάσουν 1 δις δολάρια, ο δε κ. Πόλσον να 
κερδίσει ένα αντίστοιχο ποσό.

Στο «στόχαστρο»
Η Goldman βρίσκεται πλέον στο «στόχαστρο» 

της γερμανικής καιτης βρετανικής κυβέρνησης, 
καθώς και οι δύο αναγκάστηκαν να στηρίξουν 
τράπεζέςτους που αγόρασαν επενδυτικά προϊ
όντα από αυτή. Η μεν πρώτη για να καλύψει τη 
ζημία της ΙΚΒ, η δε βρετανική για να στηρίξει 
τη Royal Bank of Scotland, η οποία βρέθηκε το 
2008 με ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων από 
CDO's της αμερικανικής τράπεζας. Ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν έκανε λόγο 
για «ηθική χρεοκοπία» της Goldm an και έδωσε 
εντολή στην εποπτική Αρχή της χώρας του, τη 
Financial Services Authority, να πραγματοποι
ήσει δική της έρευνα, ενώ ο εκπρόσωπος της 
καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μ έρκελ 
είπε ότι θα ζητηθούν πληροφορίες από τη SEC, 
οι οποίες θα αξιολογηθούν πριν αναληφθεί νο
μική δράση κατά της αμερικανικής τράπεζας.

Τα «παιχνίδια», όμως, του κ. Πόλσον και της 
Goldman προκάλεσαν μεγάλο πλήγμα και στην 
ελληνική οικονομία. Όχι μόνο για το γεγονός 
ότι προετοίμασαν το έδαφος για τη μεγάλη οι
κονομική κρίση, εξαιτίαςτης οποίας σήμερα η

Ο No 2 οιην ιεραρχία της Goldman Sachs ΓκάριΚον. Ο γνωστός κερδοσκόπος Τζον Πόβοον, συνεργάτης της Goldman Sachs.

Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με την κηδεμονία 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευ
ρωζώνης και τη λήψη επώδυνων μέτρων που θα 
συρρικνώσουν το εισόδημα των κατοίκων της 
και θα εκτινάξουν στα ύψη την ανεργία. Αλλά, 
επειδή, ο κ. Πόλσον, συνεργάτης όπως αποδει- 
κνύεται της Goldm an, ήταν από τους βασικούς 
κερδοσκόπους κατά των ελληνικών ομολόγων. 
Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν, οι ελληνικές 
κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τον αμοραλισμό 
της αμερικανικής τράπεζας για δικό τους σκοπό. 
Το 2002, η κυβέρνηση Σημίτη προχώρησε σε 
μια συμφωνία με την Gold man για το περιβόητο 
swaps, δηλαδή τη μετατροπή χρέους του ελλη
νικού Δημοσίου από δολάρια σε ευρώ, με την 
οποία η Ελλάδα μείωσε τεχνητά το δημόσιο χρέ
ος και η Goldman λέγεται ότι κέρδισε 200 εκατ. 
δολάρια. Πιο πρόσφατα, η Goldm an επιδίωξε 
-μ ε  το αζημίωτο φυσικά- να έχει καθοριστικό 
ρόλο στις εκδόσεις χρέους της χώρας μας. Μετά 
τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, ο νού
μερο 2 στην ιεραρχία της τράπεζας Γκάρι Κον 
είχε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συναντήσεις με 
τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον 
υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνστα
ντίνου. Στις συναντήσεις αυτές, ο κ. Κον, σύμφω
να πάντα με τα ίδια δημοσιεύματα, πρότεινε την

έκδοση ελληνικού χρέους με απευθείας ανάθε
ση στην Κίνα. Κατά έναν περίεργο τρόπο, αν και 
η κινεζική πλευρά φέρεται να είχε αρνηθεί την 
αγορά χρέους, η πληροφορία ότι επιδιώχθηκε η 
συναλλαγή αυτή διέρρευσε στο διεθνή Τύπο την 
περίοδο που τα ελληνικά ομόλογα δέχονταν κα
ταιγισμό επιθέσεων στις αγορές. Φυσικά, η φήμη 
ότι η Ελλάδα ήθελε να πουλήσει ομόλογα στους 
Κινέζους και η διάψευση της πληροφορίας αυτής 
από το Πεκίνο ήταν βούτυρο στο ψωμί των κερ- 
δοσκόπων και τότε έφτασαν σε μεγάλη ύψη τα 
spread, το «καπέλο» δηλαδή στα ελληνικά επιτό
κια. Τότε, ορισμένα δημοσιεύματα υπαινίχθηκαν 
ότι η διαρροή έγινε απάτην ίδιατην Goldm an.Το 
βέβαιο είναι ότι ο κ. Πόλσον έπαιξε εις βάρος της 
Ελλάδας και είναι δικαιολογημένες οι υποψίες ότι 
μπορεί να χρησιμοποίησε πληροφορίες που είχε 
εμπιστευτικά η Goldm an, καθώς μάλιστα υπάρ
χει και η κατηγορία της SEC για σύμπραξη του 
κερδοσκόπου με την επενδυτική τράπεζα. Και 
το ερώτημα που τίθεται είναι αν και η ελληνική 
κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες που έχει 
για να στραφεί νομικά κατά της Goldman.

Αρνείται τις κατηγορίες
Σε υπόμνημα που είχε δώσει η Goldm an στη 

SEC τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού της είχαν

κοινοποιηθεί οι πρώτες καταγγελίες, αρνήθηκε 
ως νομικά και λογικά αβάσιμες τις κατηγορίες. 
Η Goldm an επ ικαλέστηκε το γεγονός ότι είχε 
ζημία και η ίδια από το ομόλογο ύψους 75 εκατ. 
δολαρίων, καθώς κράτησε ένα μέρος του στο 
χαρτοφυλάκιό της και υποστήριξε ότι δεν είχε 
καμία λογική να προσπαθήσει να πουλήσει σε 
πελάτες της προϊόντα που εν γνώσει της ήταν 
προβληματικά. Στην επίμαχη καταγγελία, όμως, 
γιατί δεν γνωστοποίησε το ρόλο του Πόλσον στο 
σχεδίασμά των ομολόγων και το γεγονός ότι αυ
τός θα στοιχημάτιζε εις βάρος τους, η απάντηση 
της τράπεζας κάθε άλλο παρά πειστική είναι. Δεν 
ήταν δυνατό, ανέφερε στο υπόμνημά της, να δο
θεί όνομα, γιατί η πρακτική είναι να μην γνωρίζει 
ο αγοραστής των ομολόγων ποιος πρόκειται να 
στοιχηματίσει εναντίον τους!!! Στην πραγματι
κότητα, όπως υποστηρίζει η SEC, η τράπεζα δεν 
είπε το όνομα του Πόλσον, γιατί είναι γνωστός 
κερδοσκόπος και ουδείς επενδυτής θα αγόραζε 
προϊόντα εναντίον των οποίων θα στοιχημάτιζε 
αυτός. Η SEC αποκάλυψε, επίσης, ότι ο κ. Πόλσον 
επέμεινε να διαμορφωθεί το ομόλογο με βάση 
τα πιο αφερέγγυα δάνεια, ώστε στη συνέχεια να 
αρχίσει να κερδοσκοπεί έκτου ασφαλούς, που
λώντας ασφάλιστρα κινδύνου (credit defau lt 
swaps) για τα προϊόντα αυτά. ■

Η  Goldman βρίσκεται πβέον οτο «στόχαστρο»  της γερμανικής και της βρετανικής κυβέρνησης, ενώ τα « παιχνίδια»  του κ. Πόβοον και της Goldman Sachs προκάβεοαν 
μεγάβο ηβήγμα και στην εββηνική οικονομία.



Ο πρόεδρος της Goldman Sachs, 
Τζέραβντ Κόριγκαν (δεξιά), και 

ο γενικός διευθυντής της Eurostat, 
Βάβιερ Ράνιεμαχερ (αριστερά).

Τι δήβωοε ο πρόεδρος της Goldman 
Sachs Τζέραβντ Κόριγκαν για το χρέος 

» τηςΕββάδας και για τα swaps

ΤΗ ΣΑΝΝΑΣΔΟΛΛΑΡΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η κερδοσκοπία είναι «καλό 
πράγμα», κατά τον κ. Τζέ- 
ραλντ Κόριγκαν, πρόεδρο 
της Goldm an Sachs, που 

υπεραμύνθηκε, σε δημόσια ακρό
αση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στη συνέχεια στους δημοσιο
γράφους, των συμφωνιών swaps 
που έκανε η εταιρεία του με την 
Ελλάδα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της 
Goldm an Sachs, συνηγορώντας 
υπέρ της κερδοσκοπίας, ανέφερε 
ότι «χωρίς αυτή δεν θα λειτουρ
γούσαν τα χρηματοοικονομικά 
συστήματα τα οποία απαιτούν 
ρίσκο, όπως άλλωστε και οι επιχει
ρήσεις, ακόμα και οι πιο μικρές», 
παραδεχόμενος, ωστόσο, ότι για 
την κρίση στο χρηματοοικονομικό

τομέα «έχουμε βαριά ευθύνη όσοι 
ασχολούμαστε με αυτόν».

Σύμφωνα με τον Τζέραλντ Κόρι
γκαν, οι συμφωνίες swaps που σ υ
νήψε η τράπεζα με την Ελλάδα το 
1998 και το 1999 είχαν ως βασικό 
στόχο να επιτρέψουν στην Ελλάδα 
να μετατρέψει το δημόσιο χρέος 
από δολάρια σε ευρώ, ώστε η χώρα 
να γίνει μέλος του ευρώ και να ει
σαγάγει το ευρώ ως επίσημο νό
μισμα. Σ ε  συγκεκριμένη ερώτηση 
μάλιστα των «Επικαίρων», ο κ. Κόρι
γκαν ανέφερε: «Καταρχάς να πω ότι 
στην Ελλάδα δίναμε swaps για να 
ενταχθεί στην ΟΝΕ και να διευκο
λύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξής 
της. Ομως, με την πτώση του ευρώ 
έναντι του δολαρίου και του γεν, το 
1999, έγινε αναδιαπραγμάτευση 
των όρων με την Ελλάδα. Το 2001 
δανείσαμε στη συγκεκριμένη χώρα

με 2,1% και το 2005 με 5,2% . Τώρα 
τα πράγματα είναι σαφώς δύσκολα, 
δεν μπορεί κανείς όμως να γυρίσει 
το χρόνο πίσω. Επιπλέον, είναι γε
γονός πως η ανισότητα εμπορικού 
ισοζυγίου - πλεονάσματος στη Γερ
μανία έχει και θα έχει επιπτώσεις 
στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, στη 
Γερμανία για παράδειγμα, έχουν 
πληγεί και οιτράπεζεςταμιευτηρίου 
και οι επενδυτικές. Κατά τη δική μου 
γνώμη θα έπρεπε να έχουν τελείως 
διαφορετικούς ρόλους. Θα ήθελα 
ακόμη να προσθέσω κάτι που νομί
ζω αφορά όλους, κάτι που γνωρίζω 
καλά έχοντας εργαστεί 25 χρόνια 
σε τράπεζα: Καμία τράπεζα στον 
κόσμο δεν κανονίζει τις ισοτιμίες».

Στη συνέχεια, ο κ. Κόριγκαν, 
προσπαθώντας να εξηγήσει τα 
όσα συνέβησαν τότε επί των ημε
ρών των κυβερνήσω ν Σημίτη , τα

οποία ο ίδιος τα θεωρεί νόμιμες 
συναλλαγές και ότι εάν ίσχυε η ίδια 
νομοθεσία η τράπεζα θα τις ξαναέ- 
κανε, ανέφερε: «Όσον αφορά στην 
Ελλάδα, είναι γεγονός ότι μεταξύ 
του 1998 και του 2001 έκανε ανα
πτυξιακές προσπάθειες με άλλους 
ρυθμούς. Επίσης, είναι γνωστό ότι, 
ενώ αρχικά το ευρώ ήταν πιο δυνα
τό σε σχέση με το δολάριο και το 
γεν, το 1999-2000 υπήρξε υποτίμη
ση του ευρώ σε σχέση με αυτά τα 
δύο νομίσματα. Οπότε, πρωταρχι
κά, η Ελλάδα ξεκίνησε τα s wa ps και 
τα exchange rates. Όλα τα existing 
swaps -υπάρχοντα τότε sw ap s-  
αναδομήθηκαν, αναδιαρθρώθη- 
καν -re stru c tu re d - με τη χρήση 
ιστορικών αναλογιών - ισοτιμιών 
-  rates. Αυτά τα rates προκάλεσαν 
αυτή την κατάσταση. Το επιτόκιο 
της Ελλάδας, που ήταν της τάξεως
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

του 2,3% Π 2,4%, προκάλεσε πτώση 
ή μείωση -reduction-τη ς  ισοτιμίας 
-ra tio - και εμφανίστηκε ως δάνειο 
της Ελλάδας μετά τις αλλαγές που 
έγιναν το 2008».

Η παρέμβαση του Τζέραλντ Κό- 
ριγκαν στο Ευρωκοινοβούλιο έγινε 
στα πλαίσια συζήτησης που οργά
νωσε η επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Υποθέσεων σχετικά 
με τη διαχείριση του χρέους των 
κρατών-μελών και την αποτελε
σματικότερη παρακολούθηση των 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων. 
Στην ακρόαση, οι ευρωβουλευτές 
έθεσαν ερωτήσεις και στον επίτρο
πο Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων, Ολι Ρεν, το γενικό διευ
θυντή της Eurostat, Βάλτερ Ράντε- 
μαχερ, τον πρόεδρο της Goldman 
Sachs Bank USA, Τζέραλντ Κόρι- 
γκαν, και τον Richard Metcalfe, επι
κεφαλής διεθνούς πολιτικής στο 
International Swaps and Derivatives 
Association (Διεθνής Ένωση Swaps 
και Παραγώγων).

Στο πρώτο μέρος της ακρόασης, 
οι ευρω βουλευτές επικεντρώ 
θηκαν στα επόμενα βήματα της 
οικονομικής επιτήρησης και δια
κυβέρνησης στην ΕΕ και στη βελ
τίωση της ποιότητας των εθνικών 
στατιστικών στοιχείων. Το δεύτερο 
μέρος αφιερώθηκε στη διαχείριση 
του χρέους από τα κράτη-μέλη και 
την ενίσχυση της επιτήρησης της 
αγοράς παραγώγων.

Ακόμα και η Γερμανία
Ο επίτροπος Όλι Ρεν, ξεκινώντας 

την εισήγησή του, ανέφερε ότι ανέ
λαβε τα καθήκοντά του στις 10 Φε
βρουάριου και από τότε «το 90% του 
χρόνου» του το έχει αφιερώσει στην 
κρίση στην Ελλάδα, για να τονίσει, 
στη συνέχεια, ότι η μεν Ελλάδα εί
ναι πλέον στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου μείωσης του 
ελλείμματος της κατά 4 ποσοστιαί
ες μονάδες του ΑΕΠ φέτος, στο δε 
ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνη- 
σης ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται οι 
αλλαγές εκείνες που θα περιορίσουν 
τον κίνδυνο επανεμφάνισηςτέτοιων 
κρίσεων στο μέλλον. Ωστόσο, ο επί
τροπος, αναφορικά με το Σύμφωνο 
Ανάπτυξης και Σταθερότητας, τόνι

σε ότι, ενώ υπάρχει ο μηχανισμός, 
λέιπουν τα μέτρα, αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι ευθύνη γ ϊ αυτό έχει η 
Γερμανία. Όπως είναι γνωστό, η κυ
ρία Μ έρκελ, προ των επικείμενων 
εκλογών στη χώρα της, φοβάται 
την όποια στήριξη προς την Ελλά
δα μπροστά στο πολιτικό κόστος, 
γι' αυτό και μέχρι τώρα έχει αρνη
τική στάση προς το μηχανισμό που 
έχει αποφασίσει η ΕΕ. Από την άλλη 
όμως, ο κ. Ρεν συμφώνησε με αρκε
τούς ευρωβουλευτές ότι «οι αδυνα
μίες της κατασταλτικής πτυχής του 
συστήματος είναι εμφανείς και το ότι 
το Σύμφωνο χρειάζεται ενίσχυση», 
για να επιβεβαιώσει ότι «δρομολο
γούνται νέοι κανόνες που θα κατα
στήσουν τους όρους οικονομικής 
διακυβέρνησης πιο δεσμευτικούς». 
Με απλά λόγια δηλαδή, ο κ. Ρεν προ- 
ανήγγειλετην ισχυρή επιτήρηση χω
ρών που στο μέλλον θα ξεφεύγουν 
από τους όρουςτου Συμφώνου Στα
θερότητας, ενώ απέκλεισε το ενδε
χόμενο, τουλάχιστον προςτο παρόν, 
αποβολής χωρών από το ευρώ, κα
θώς «αυτό θα απαιτούσε τροποποί
ηση της συνθήκης». Σχολιάζοντας, 
εξάλλου, ο κ. Ρεν δημοσίευμα των 
Financial Times, ότι «η Κομισιόν είναι

υπηρέτης αφεντικών χωρών της ΕΕ», 
απάντησε ότι η «Κομισιόν δεν είναι 
υπηρέτης, αλλά ο θεματοφύλακας 
της ΕΕ». Τέλος, σε ερώτηση των «Επι
καίρων», ο επίτροπος παραδέχτηκε 
ότι off market swaps δεν έκανε μόνο 
η Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες το 
2001, ακόμη και η Γερμανία.

Ελεγκτικές αρμοδιότητες 
στη Eurostat

Από την πλευρά του, ο γενικός δι
ευθυντής της Eurostat, Βάλτερ Ρά- 
ντεμαχερ, σημείωσε ότι «οι προτά
σεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα 
ενισχύσουν το ρόλο της υπηρεσίας 
του και θα δώσουν στη Eurostat ελε
γκτικές αρμοδιότητες», καθώς και 
τη δυνατότητα «να πραγματοποιεί 
τακτικές επισκέψεις σε όλα τα κρά
τη-μέλη». «Τα εσκεμμένα σφάλματα 
στην κοινοποίηση των στοιχείων 
δεν θα εξαφανιστούν», αναγνώρισε, 
προέβλεψε όμως ότι θα μειωθούν. 
Εφόσον υιοθετηθεί, η πρόταση θα 
αρχίσει να ισχύει από την κοινοποί
ηση των στοιχείων του 2014.

Στη συζήτηση μετείχαν και Έ λ 
ληνες ευρωβουλευτές, μεταξύ των 
οποίων και ο ευρω βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ κ. Σταύρος Λαμπρινίδης, ο

οποίος ανέφερε ότι «το χρέος της 
Ελλάδας αγγίζει το 120% του ΑΕΠ 
της, ενώ, για παράδειγμα, το χρέος 
της Ισπανίας, παρόλο που έχει πρό
βλημα, φτάνει το 65-67% του ΑΕΠ 
της» και συνέστησε ότι «ως χώρα 
πρέπει να μειώσουμε τις αμυντικές 
δαπάνες, που φτάνουν το 4% του 
ΑΕΠ της Ελλάδας, δηλαδή τα 10 
δις ευρώ». Παράλληλα, υπογράμ
μισε ότι έως το 2010 θα υπάρχουν 
στην Ευρώπη 25-30 εκατομμύρια 
άνεργοι και οι ανείσπρακτοι φόροι 
στην Ελλάδα θα έχουν ανέλθει στα 
30 δις ευρώ, δηλαδή το 12% του 
ΑΕΠ, την ίδια ώρα που η Γερμανία 
αρνείται φανατικά την πολιτική 
και οικονομική Ένω ση, πέραν της 
Νομισματικής, ενώ αναφέρθηκε 
και στην περίπτωση των χωρών 
του Νότου, λέγοντας ότι «οι χώρες 
της Ευρώπηςτου Νότου, που βάσι
ζαν το αναπτυξιακό τους μοντέλο 
στον τουρισμό και στην αγροτική 
ανάπτυξη, δεν μπορούσαν εύκολα 
να αλλάξουν το μοντέλο αυτό και 
να το κάνουν βιομηχανικό. Έτσι, 
κατανάλωναν παραπάνω, δανειζό
ταν για να καλύψουν το επενδυτικό 
έλλειμμα και χωρίς αρκετές επ εν
δύσεις έχασαν το παιχνίδι». ■

Ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Όβι Ρεν, αναφέρει ότι «το 90% του χρόνου» του το έχει αφιερώσει στην 
κρίση στην Εββάδα...



Η «γιουγκοσήαβοποίηοη» 
ίου §lliwsE@i χρέους

Δεν χρειάζεται να γίνει κα
νείς μάντης κακών ή λά
τρης θεωριών «διεθνούς 
συνωμοσίας», ώστε να 

διακρίνει τι διακινείται πίσω από τα 
κερδοσκοπικά συντελούμενα σε 
βάρος της ελληνικής οικονομίας. 
Από τις 25 Μαρτίου ήδη βρισκό-

εκείνο που οδήγησε στις αρχές της 
δεκαετίας του '90 στη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας. Κι εκεί τότε ξεκίνη
σαν όλα, όταν άρχισαν να γίνονται 
γνωστά τα στοιχεία του γιουγκο
σλαβικού εξωτερικού χρέους, το 
οποίο όμως οι ίδιοι οι Γιουγκοσλά
βοι παντελώς αγνοούσαν.

μ οσ ιο νο μ ικό  π ρ ό β λη μ α . Τούτο 
μάλιστα σ υμβα ίνει την ώρα που 
όλα σ χεδόν τα κράτη τη ς υφη- 
λίου είνα ι όχι απλώς χρεω μένα , 
αλλά υπερχρεω μένα! Βλέπε, λό 
γου χάρη, Αγγλία , Ισπανία , Πορ
τογαλία , Ιταλία , Γαλλία καθώς 
και τις ΗΠΑ.

Η στοχοποίηση της Ελλάδας
Εκείνο όμως που προκαλεί ιδιαί

τερα εν προκειμένω είναι πως πα
ράλληλα με τη στοχοποίηση της 
Ελλάδας, η ευρισκόμενη σταθερά 
στο μάτι ενός κυκλώνα των κερδο
σκοπικών spread χώρα μας υφίστα- 
ται μια συνεχή και αφόρητη πίεση,

Ανεξάρτητα από τους όρους, υπό τους 
οποίους η χώρα μας θα συνεχίζει να 

δανείζεται, οι πάντες γνωρίζουν τι σημαίνει 
για την Εββάδα ο φαύβος κύκβος της 

αναζήτησης κεφαβαίων που προορίζονται 
κυρίως για την εξυπηρέτηση των ήδη 

τεράστιων χρεών της.

μαστέ σταθερά υπό το δέος των 
αποφάσεων της ΕΕ, ελπίζοντας σε 
σύντομη έξοδο από ένα στην κυ
ριολεξία πρωτοφανές οικονομικό 
αδιέξοδο. Ακόμη και τώρα, αντι
κρίζοντας πλέον ορθάνοιχτες τις 
δαγκάνες του ΔΝΤ, ουδείς είναι σε 
θέση να αντιστρέφει το κλίμα ανα
σφάλειας που διαπερνά την ελλη
νική κοινωνία, λέγοντάς μας χωρίς 
περιστροφές τι μέλλει να υποστού- 
με ως έθνος δανειοληπτών. Ποια θα 
είναι, εν πάση περιπτώσει, η τιμω
ρία για την έως τώρα «καλοπέρασή» 
μας, που την είχαμε τόσα χρόνια χω
ρίς όμως και να τη «δικαιούμαστε». 
Ανεξάρτητα, δε, του πώς εξηγεί κα
νείς τους αντιφατικούς χειρισμούς 
των ισχυρών της Ένωσης απέναντι 
στο κρίσιμο ελληνικό δημοσιονο
μικό ζήτημα, το ευρωπαϊκό κλίμα 
που διαμορφώνεται μέρα με τη 
μέρα θυμίζει όλο και περισσότερο

Εξωτερικό χρέος
Το πλέον παράδοξο γύρω από 

το υπέρογκο ελληνικό εξωτερικό 
χρέος έγκειτα ι στο πρω τοφανές 
γεγονός ότι το κρίσ ιμο  αυτό ζή 
τημα που δ εσ π όζει καθημερινά 
στο επ ίκεντρ ο  α ναλύσεω ν του 
δ ιεθ νο ύς χρ ημα τοο ικονομ ικού  
ρεπορτάζ π α ρουσ ιά ζετα ι τώρα 
σαν να είνα ι η μόνη αιτία όλων 
των αρνητικών εξελίξεω ν της ευ 
ρω παϊκής ο ικονομίας κατά τους 
τελευ τα ίο υ ς  20 μήνες! Έχοντας 
μάλλον δ ιαγρά ψ ει από τη μ νή 
μη τους τις καταστρεπτικές επ ι
πτώσεις του χρηματοπιστωτικού 
κραχ της Νέας Υόρκης, τις οποί
ες πλήρω σε ήδη πολύ ακριβά η 
Ευρώ πη, οι δ ιά φ ορο ι αναλυτές 
συνδέουν τώρα αβασάνιστα τις 
ν ο μ ισ μ α τ ικ ές  και ά λ λ ες  δ ια κυ 
μ ά νσεις  των δεικτώ ν στα χ ρ η 
μ α τιστήρ ια  με το ελλη ν ικό  δη-



η οποία αντανακλάται άμεσα στο 
χώρο της πραγματικής της οικονο
μίας. Ουδείς αμφιβάλλει για το γε
γονός ότι πίσω από τα εγκληματικά 
σε βάρος της ελληνικής οικονομίας 
τοκογλυφικά παιχνίδια κρύβεται η 
κερδοσκοπική βουλιμία μεγάλων 
τραπεζών, μεταξύ άλλων, γερμανι
κών και αμερικανικών. Μολαταύτα 
κάποιοι, ακόμη και στο εσωτερικό 
της χώρας μας, αγωνίζονται να μας 
πείσουν για τις αντιδράσεις και τις 
διαθέσειςτων «αγορών», θυμίζοντάς 
μας τη διαβόητη «αυτορρύθμισή» 
τους, η οποία τελικά αποδείχθηκε 
μια παγκόσμια «φούσκα» που ισο
πέδωσε θεωρίες ταυτόχρονα όμως

και εθνικές οικονομίες. Οι ολέθριες 
συνέπειες όλων τούτων εμφανίζο
νται πλέον στο συνολικό σύστημα 
της οικονομίας με άμεσες επιπτώ
σεις και στην κοινωνία, όπου τα 
πράγματα δείχνουν να βρίσκονται 
ήδη σε κρίσιμα οριακό σημείο. Η 
χαοτική κατάσταση, που επικρατεί 
στο μεταξύ ως προς τον περιβόητο 
«μηχανισμό» που ενέκρινε η ΕΕ για 
αντιμετώπιση των ληστρικών επε
λάσεων κατά των ελληνικών ομολό
γων, επιτείνει την ανασφάλεια στο 
εσωτερικό μέτωπο, καθώς αρμόδι
οι και ειδήμονες αυτοαναιρούνται 
σε καθημερινή βάση με ερμηνείες 
και προβλέψεις που δεν αντέχουν

ούτε ένα 24ωρο! Ανεξάρτητα, δε, 
από τους όρους, υπό τους οποίους 
η χώρα μας θα συνεχίζει να δανείζε
ται, οι πάντες γνωρίζουν ασφαλώς 
τι ση μαίνει για την Ελλάδα ο φαύλος 
κύκλοςτης αναζήτησης κεφαλαίων 
που προορίζονται κυρίως για την 
εξυπηρέτηση των ήδη τεράστιων 
χρεών της. Διάφοροι ειδικοί και μη 
διερωτώνται έτσι τι πρόκειται στο 
μέλλον να συμβεί, όταν οι τόκοι και 
τα τοκοχρεολύσια θα αυξάνουν, ενώ 
θα μειώνεται αντίστοιχα το ελληνικό 
ακαθάριστο εθνικό προϊόν.

Το καθημερινό πλέον πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας λόγω 
της κερδοσκοπίας σε βάρος των ελ

απόφαση «διάσωσης» της ελληνικής 
οικονομίας. Μια αναποτελεσματική 
εκδήλωση προθέσεων, όπου δεν 
εντοπίζεται ούτε ίχνος πολιτικής 
βούλησης, παρά μόνο ένα υποκριτι
κό ευχολόγιο ευρωπαϊκής αλληλεγ- 
γύηςχωρίς κανένα αντίκρισμα.

Η «ισχυρή» Ευρωζώνη
Ενόψει τόσων παράδοξων σή μέρα 

στο χώρο τηςΈνωσης και των, ιδιαζό
ντως απέναντι στο ελληνικό ζήτημα, 
«ευαίσθητων» αγορών, τίθεται αφ' 
εαυτού το ερώτημα για το ρόλο των 
ισχυρών της Ευρωζώνης, καθώς και 
για το μέλλον του ευρώ. Είναι πολ
λά τα σημάδια που δείχνουν ότι η

Ουδείς αμφιβάββει για το γεγονός 
ότι π ίσω  από τα εγκβηματικά σε βάρος 

της εββπνικής οικονομίας τοκογβυφικά 
παιχνίδια κρύβεται η κερδοσκοπική 

βονβιμία μεγάβων τραπεζών.

ληνικών ομολόγων δημιουργείται 
κατά βάση από εκείνους που ευθύ- 
νονται για την παγκόσμια οικονομι
κή κρίση, τις μεγάλες τράπεζες, οι 
οποίες δεν εννοούν να λειτουργή
σουν στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής 
πολιτικής ή ενός ελέγχου δημοσίου 
συμφέροντος. Όσο, δε, για κοινωνική 
ευαισθησία ούτε καν λόγος να γίνεται 
από μέρους τους... Η τραγική ειρω
νεία ως προς τούτο συνίσταται όμως 
στο γεγονός ότι τόσο η ίδια η ΕΕ όσο 
και οι κυβερνήσεις χωρών-μελών 
της διέθεσαν πρόσφατα τεράστια 
κεφάλαια προκειμένου να σώσουν 
από την ολική κατάρρευση μια σει
ρά από τράπεζες, οι οποίες επανήλ
θαν ωστόσο στην παλιά τους τέχνη: 
κερδοσκοπικές ταχυδακτυλουργίες 
κι έξω από κάθε έλεγχο. Κι ενώ δια
τέθηκαν άνευ όρων -σχεδόν- εκα
τοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ 
στο αμαρτωλό τραπεζικό σύστημα, 
οι ηγεσίες των ισχυρών χωρών της 
Ένωσης κατέληξαν σε μια διαχειρι
στική και λογιστικά «τσουρούτικη»

Ελλάδα «οφείλει» να αυθυποβληθεί 
στο βάσανο του αποδιοπομπαίου 
τράγου, προκειμένου να αποτραπεί 
μια μαζική εκδήλωση στην ΕΕ των 
συμπτωμάτων που ανέδειξε η πα
γκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. 
Άλλωστε και η ελληνική οικονομία 
θεωρούνταν έως τα μέσα του 2008 
αρκούντως ανθεκτική, ώστε να αντα- 
ποκρίνεται κυρίως στις εισαγωγικές 
ανάγκες που ευνοούσαν τις ισχυρές 
οικονομίεςτων μεγάλωντης ΕΕ.

Μια όμως από τις κρίσιμες πτυχές 
του ελληνικού προβλήματος συνδέ
εται τώρα με το γνωστό «εμπόριο 
χρέους», το οποίο διεξάγεται ήδη με 
τα ελληνικά ομόλογα στις διεθνείς 
χρηματιστηριακές αγορές, πλουτίζο
ντας κάποιους κι εμφανίζοντας την 
κατάσταση πλέον ζοφερή αλλά και 
επίφοβη. Μετην επικείμενη εμπλοκή 
του ΔΝΤ στη διαδικασία αντιμετώπι
σης του ελληνικού χρέους, ως τούτο 
συνέβη και στη Γιουγκοσλαβία τότε, 
οι οιωνοί εμφανίζονται, φευ, περισ
σότερο από ποτέ δυσμενείς. ■



ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΔΝΤ

Αγωνία πριν*α μέτρα
για το Λημόσιο 
και τον Ιδτωτικό Τομέα

ΤΟΥΑΚΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

σο πλησιάζει ο χρόνος για την ένταξη 
■ 1  της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης 
1  I  της Ευρωζώνης και του Δ ιεθνούς Νο- 

μισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), τόσο αυ
ξάνεται η νευρικότητα στην κυβέρνηση , τους 
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις για τον κα
τάλογο των επώδυνων μέτρων που θα πρέπει 
να εφαρμοστούν σε όλη την περίοδο μέχρι το 
2012. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα θα υποβάλει 
αίτηση για ένταξη στο Μ ηχανισμό, με την ολο
κλήρω ση στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας 
των δ ιαπραγματεύσεω ν της κυβέρνησης με 
τους εκπροσώ πους της τριμερούς εποπτείας 
της ελληνικής οικονομίας. Βέβαιο είναι, επίσης, 
ότι θα ζητηθούν πρόσθετα μέτρα, τα οποία θα 
είναι και δημοσιονομικά -θ α  αφορούν, δηλα
δή, τη μείωση των δημοσίων δαπανών ή/και

την αύξηση της φορολογίας για να μειω θεί 
σταδιακά το έλλε ιμμ α  στο 3%  του Α ΕΠ - και 
διαρθρωτικά -  θα αφορούν δηλαδή σε αλλα
γές στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας για 
να καλύψει τη μεγάλη απώλεια ανταγωνιστι
κότητας που είχε τα τελευτα ία  χρόνια . Αυτό 
που μένει να διευκρινιστεί μετην ολοκλήρωση 
της διαπραγμάτευσης και την υπογραφή της 
συμφωνίας, μεταξύ της χώρας μας από τη μία 
πλευρά και του ΔΝΤ και των χωρών της Ευρω
ζώνης από την ά λλη , είναι οι συγκεκρ ιμένο ι 
όροι της για την παροχή της χρηματοδοτικής 
βοήθειας.

Αν και στο τέλος της εβδομάδας ενδέχεται να 
υπάρχει μόνο το πλαίσιο των όρων της συμφω
νίας και η εξειδίκευσή τους να γίνει στο προσε
χές μέλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και με 
το πλαίσιο αυτό θα σκιαγραφηθούν τα μέτρα 
που θα πρέπει να εφαρμόσει η Ελλάδα για να

Ο υπουργός Οικονομικών εκτιμά ότι 
δεν θα χρειαστεί πρόσθετη δημοσιονομική 

προσπάθεια για το 2010.

ξεκινήσει να ρέει το χρήμα από την Ουάσιγκτον 
και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και το χρήμα 
αυτό το χρειάζεται γρήγορα η χώρα μας, καθώς 
οι δανειακές ανάγκες της μέσα στο Μάιο για 
την αναχρηματοδότηση παλαιότερου ομολό
γου που λήγει πλησιάζουν τα 10 δις ευρώ. Την 
περασμένη Τρίτη, ο Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) άντλησε περίπου 2 
δις ευρώ μέσω δημοπρασίας τρίμηνων έντοκων 
γραμματίων, με «αλμυρό» spread (περιθώριο 
επιτοκίου) 3% , αλλά είναι πλέον φανερό ότι η 
Ελλάδα δεν θα μπορέσει να δανειστεί τα ποσά 
που χρειάζεται με την έκδοση ομολόγων, όταν 
τα spread στις μεγαλύτερες διάρκειες κινούνται 
πάνω από το 4%.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ1

§Je κάθε περίπτωση, η συμφωνία με το Α Ν Τ  και 
την Ευρωζώνη θα προββέπει νέες μ ειώ σεις  στις αποδοχές 
των εργαζομένων στον ευρύτερο Δημόσιο  Τομέα το 2011 

και το 2012, σε συνδυασμό με την απόβυοη όβων 
όσοι εργάζονται με συμβάσεις έργου στο Δημόσιο.

Νέες μειώσεις αποδοχών 
και απασχόλησης στο Δημόσιο

Μένει ακόμη να δ ιευκρινιστεί αν θα απαιτη
θούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα όχι μόνο 
για το 2011 και το 2012, όπως προεξοφλεί ο κ. 
Παπακωνσταντίνου, αλλά και για φέτος, στο 
βαθμό που υπάρξουν αποκλίσεις στην εκτέ
λεση του προϋπολογισμού από το στόχο του 
Προγράμματος Σταθερότητας για μείωση του 
ελλείμματος κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στο 
8,7%  του ΑΕΠ. Πρέπει να σημειω θεί ότι στην 
απόφαση του Συμβουλίου Εςοίίη του περασμέ
νου Φεβρουάριου, η οποία αποτελεί και βάση 
της διαπραγμάτευσης με το ΔΝΤ, αναφερόταν 
ρητά η δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρή
σει στη λήψη συμπληρωματικών μέτρων, αν από 
την ενδιάμεση εξέταση της οικονομίαςτο Μάιο 
προκόψουν αστοχίες. Ο υπουργός Οικονομικών 
στηρίζει την εκτίμησή του ότι δεν θα χρειαστεί 
πρόσθετη δημοσιονομική προσπάθεια για το 
2010, στο ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνη
ση αντιστοιχούν στο 6,4% του ΑΕΠ και συνεπώς 
είναι υπεραρκετά για να επιτευχθεί ο στόχος για 
το έλλειμμα. Υπάρχουν, ωστόσο, και αντίθετες 
εκτιμήσεις, ακόμη και από στελέχη του οικονο
μικού επιτελείου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυ
τές, θα πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα για το 
2010, γιατί η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 
πρώτο τρίμηνο του έτους υποδηλώνει αστοχίες 
που πρέπει να διορθωθούν. Τα ίδια στελέχη ανα
φέρουν επίσης ότι το έλλειμμα του 2009 είναι 
τελικά μεγαλύτερο από το 12,7% του ΑΕΠ που 
είχε υπολογιστεί αρχικά και ότι πολύ μεγαλύτε
ρη είναι και η ύφεση της οικονομίας σε σχέση με 
τις εκτιμήσεις, στις οποίες βασίστηκε η κατάρ
τιση του Προγράμματος Σταθερότητας. Και οι 
δύο αυτές εξελίξεις συνηγορούν, όπως λένε, στη 
λήψη πρόσθετων μέτρων μέσα στο καλοκαίρι.

Σ ε  κάθε περίπτωση, η συμφωνία με το ΔΝΤ 
και την Ευρωζώνη θα προβλέπει νέες μειώσεις 
στις αποδοχές των εργαζομένων στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα το 2011 και το 2012, σε συνδυα
σμό με την απόλυση όλων όσοι εργάζονται με 
συμβάσεις έργου στο Δημόσιο και με «πάγωμα» 
των προσλήψεων, πλην όσων κριθούν εντελώς 
αναγκαίες. Η μείωση του ελλείμματος την επό
μενη διετία θα επιδιωχθεί κυρίως με πολιτικές

μείωσης των δαπανών, επειδή οι συντελεστές 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης έχουν φτάσει 
ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα και επιπρόσθετα 
θα υπάρξει και η επιβάρυνση στη φορολογία 
εισοδήματος από το φορολογικό νομοσχέδιο 
που ψηφίστηκε από τη Βουλή και η πλήρης επί
δρασή του θα φανεί το 2011. Ενδέχεται, όμως να 
τεθεί από το ΔΝΤ θέμα περαιτέρω αύξησης του 
υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 21% στο 25%, 
όπως συνέβη στην περίπτωση της Ουγγαρίας 
που ζήτησε την υπαγωγή της στο ΔΝΤ.

Επώδυνα και τα διαρθρωτικά μέτρα
Τα διαρθρωτικά μέτρα μπορεί να αποδειχτούν, 

όμως, περισσότερο επώδυνα και από τα σκλη
ρά δημοσιονομικά μέτρα, ενώ θα απαιτηθεί να 
αρχίσει άμεσα η εφαρμογή τους. Ήδη, μια πρό
γευση των όσων θα ακολουθήσουν μας έδωσαν 
οι προτάσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, 
οι οποίες παρουσιάστηκαν την περασμένη 
εβδομάδα και ήταν πιο σκληρές από τον προ
ηγούμενο μήνα. Το ΔΝΤ μπορεί να ζητήσει το 
τελικό κείμενο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου 
να είναι ακόμη πιο επώδυνο, περιλαμβάνοντας 
διατάξεις, όπως την άμεση εφαρμογή του νέου 
συστήματος υπολογισμού των συντάξεων, με 
το οποίο μειώνεται το ύψος τους κατά 20-30%. 
Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της οι-

Ο διευθΰνων ούμβουβος ίου Ταμείου 
κ. Ντομινίκ Στρος-Καν.

κονομίας φέτος και τα επόμενα χρόνια θα έχει 
η στάση που θα τηρήσει το ΔΝΤ σχετικά με την 
απελευθέρω ση της αγοράς εργασίας και τις 
αποδοχές στον Ιδιωτικό Τομέα. Αν απαιτηθεί 
μία μεγάλης κλίμακας μείωση των αποδοχών, 
όπως υπαινίχθηκε ο διευθύνων σύμβουλοςτου 
Ταμείου κ. Ντομινίκ Στρος-Καν με τη δήλωση 
που έκανε για την ανάγκη αποπληθωρισμού 
μέσω μείωσης των μισθών και των τιμών, τότε η 
ύφεση θα γίνει εξαιρετικά μεγάλη και θα συνο- 
δευθεί και με δραματική αύξηση της ανεργίας 
και κοινωνικές εντάσεις. ■

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΝΤ
Η συζήτηση που γίνεται ακόμη για το αν έπρεπε ή όχι να ηροσφύγουμε στις «δαγκάνες» του ΔΝΤ δεν 

έχει νόημα, απήούσιατα διότι με τη σημερινή κατάσταση στις αγορές δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. 
Επίσης, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η συζήτηση, αν θα μπορούσε να αποφευχθεί η προσφυγή στο Ταμείο 
με άλλου είδους χειρισμούς μετά τις τελευταίες εκλογές, δηλαδή με την ταχεία λήψη μέτρων για τη 
μείωση του ελλείμματος και την αποφυγή μηνυμάτων για αύξηση των δαπανών. Ενδεχομένως, αν 
είχαν γίνει αυτά να ήταν καλύτερη η κατάσταση σήμερα όσον αφορά ία επιτόκια δανεισμού της χώρας 
και να είχαμε αηοφύγει την προσφυγή στο ΔΝΤ. Απάντηση, όμως, σε ένα υποθετικό ερώτημα τέτοιας 
φύσης δεν μπορεί να δοθεί, παρά μόνο από τον θεό. Η βασική αιτία που μας οδηγεί στο ΔΝΤ είναι ότι 
επί τριάντα χρόνια επιτρέψαμε στον εαυτό μας συμπεριφορές που διαιώνισαν ένα απαράδεκτα υψηλό 
δημόσιο χρέος. Με το σκεπτικό αυτό, περιορισμένης σημασίας είναι και το θέμα που είδε πρόσφατα το 
φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής δευτερογενούς αγοράς ομολόγων 
του Δημοσίου. Πρόκειται για το δημοσίευμα απογευματινής εφημερίδας, το οποίο ανέφερε ότι η αύξηση 
των επιτοκίων των ελληνικών ομοήόγων οφείλεται στο ότι καθυστέρησε η εξόφληση των ομοήόγων 
που πωήούσαν ξένοι επενδυτές περισσότερο από τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα να διευκολυνθούν οι 
κερδοσκοπικές πιέσεις στους κρατικούς τίτλους.



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με πβηροφορίες,
της Εββηνικής Αστυνομίας, 

το τεβενταίο χρονικό διάστημα, 
αναζητούν κτίρια και ξενοδοχεία 

στο Λεκανοπέδιο Αττικής, 
προκειμένον να στεγαστούν

αστυνομικές δυνάμεις που Θα
έβθουν από την επαρχία για να
βοηθήσουν, εάν χρειαστεί, στην

αντιμετώπιση των διαδηβώσεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν 
ξεχυθεί στους δρόμους της Αθήνας, δια- 
μαρτυρόμενοι για την κακή οικονομική 
κατάσταση της χώρας, για τις μαζικές 

απολύσεις στον Ιδιωτικό και Δημόσιο  Τομέα, 
τη δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου 
των πολιτών, αλλά και για την αδυναμία του 
πολιτικού συστήματος να προσφ έρει λύσεις 
και διέξοδο από την κρίση.

Οι διαδηλω τές βρίσκονται συγκεντρω μένοι 
στην Πλατεία Συντάγματος, όταν ταραχοποιό 
στοιχεία που έχουν παρεισφρήσει στις τάξεις 
τους ξεκινούν φασαρίες καταστρέφοντας ταυ
τόχρονα δημόσια κτίρια πέρ ιξτης πλατείας. Η 
αστυνομία, που όλο το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα παρακολουθούσε την εξέλ ιξη  της 
πορείας, αναγκάζεται να επέμβει. Οι διαδηλω
τές αντιδρούν θεωρώντας ότι οι αστυνομικοί 
κινούνται και εναντίον τους και η κατάσταση 
εκτραχύνεται. 0  κόσμος κινείται μαζικά πλέον 
προς τη Βασιλίσσης Σοφίας έχοντας ως στόχο 
το Κοινοβούλιο και το Μ έγαρο Μ αξίμου...

Το παραπάνω σενάριο , αλλά και μια σειρά 
από άλλα που έχουν να κάνουν με παρόμοιο 
ενδεχόμενο  γεν ικευμένης βίαιης δ ιαμαρτυ
ρίας των πολιτών, με αφορμή την κακή ο ικο
νομική κατάσταση της χώρας, εξετάζουν όλο 
και πιο συχνά στις συσκέψ εις τους υπηρεσια
κοί παράγοντες του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη. Συ νεχ είς  α σ κή σ εις  επ ί χάρτου, 
προμήθειες νέων υλικών αντιμετώ πισης των 
διαδηλω τών, αλλά  και νέου τύπου μέθοδοι 
καταστολής των επεισοδίων και περιορισμού 
των καταστροφώ ν που μπορεί να προκλη- 
θούν στο κέντρο της Αθήνας δείχνουν ότι η 
πολιτική και αστυνομ ική  ηγεσία στο κτίριο 
της οδού Κατεχάκη π ροετοιμάζετα ι για ένα 
«καυτό» καλοκαίρι και ενδεχομένω ς ακόμη 
πιο δύσκολο φθινόπω ρο. Σύμφω να με π λη
ρο φ ο ρ ίες , σ τελέχ η  της Ελλη νικής Α σ τυ νο 
μίας το τελευτα ίο  χρονικό διάστημα αναζη
τούν κτίρια και ξενοδοχεία  στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής, π ροκειμένου να στεγαστούν α στυ
νο μ ικ ές  δ υνά μεις  που θα έλθ ο υν  από την 
επαρχία  για να βο ηθ ή σο υν , εάν χ ρ εια σ τεί, 
στην αντιμετώ πιση των διαδηλώ σεω ν, αλλά 
και να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή 
φ α ινομένω ν π λιάτσικου στα καταστήματα 
της Αθήνας, ανάλογα με αυτά που β ίω σε η 
πρω τεύουσα το Δ εκέμβρ ιο  του 2008. Η δια
χείρ ιση του πλήθους σε μεγάλες κ ινητοποι
ή σ εις  και δ ια δη λώ σεις  α π ο τέλεσ ε εξά λλο υ  
και ένα από τα βασικά θέματα που βρέθηκαν 
στο επ ίκεντρο των επαφών που είχε ο αρχη
γός της ΕΛ .Α Σ . κ. Λ ευτέρης Ο ικονόμου και ο 
δ ιοικητή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΗΕΑ.ΑΣ. έχει δοκιμάσει 
και, όπως όβα δείχνουν, 
Θα το δούμε οοονουπω 
και στους δρόμους της 
Αθήνας, ένα όχημα 

ισραηβινής προέβευοης, 
το οποίο έχει τη δυνατότητα 

να εκτοξεύει ενάντια 
οτο πβήθος διάφορους 
τύπους υγρών, από νερό 
έως αφρό και χρώμα.

κ. Α λκ ιβ ιά δ η ς Τζο ΐτης με τους ομολόγους 
τους στη Γερμανία, στα μέσα του π ερ α σ μ έ
νου μήνα στο Βερολίνο. Να σημειώ σουμε επ ί
σης ότι, εκτός από τους διαδηλω τές, έντονος 
είναι ο προβληματισμός που επικρατεί μετα
ξύ των υπηρεσιακών παραγόντων της ΕΛ .Α Σ . 
και για τη στάση που θα τηρήσουν οι εκατο
ντάδες χιλιάδες αλλοδαποί που βρίσκονται 
εγκατεστημένο ι στο κέντρο της Αθήνας και 
οι οποίοι θα πληγούν από την κρίση πρώτοι 
και π ερ ισσότερο  απ' όλους τους ά λλους. Η 
μαζική συμμετοχή  τους στα επ εισ ό δ ια  του 
2008 και το πλιάτσικο που έκαναν σε εμπ ο 
ρικά καταστήματα, ιδ ια ίτερα στην περιοχή 
γύρω από την Ομόνοια, κάνει τους αστυνο
μικούς να π ιστεύουν ότι στο ενδεχόμενο  γε- 
νικευμένω ν επεισοδίω ν στο κέντρο της Αθή
νας θα επ ιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την 
κατάσταση πιθανόν ακόμη πιο οργανω μένα 
απ' ό,τι πριν από δ υόμισ ι χρόνια .

αυτό, εντάσσεται και το «πράσινο φως» που 
άναψε πριν από μερικές ημέρες η Ανεξάρτητη 
Αρχή Προστασίας Δεδομένω ν Προσωπικού 
Χαρακτήρα για τη χρήση καμερών σε δημόσι
ους χώρους και σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριο
τήτων, εφ όσον ο επ ιδιω κόμενος σκοπός -η  
προστασία της ζωής, της δη μόσιας ασφάλειας, 
της ιδ ιοκτησίας, του π ερ ιβάλλοντος και της 
εθνικής άμυνας- «δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
ηπιότερα μέσα». Παράλληλα όμω ς και το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχωρεί 
στην ενίσχυση του οπλοστασίου της ΕΛ .ΑΣ . με 
νέα προϊόντα, τα οποία υποθέτουμε ότι σχετικά 
σύντομα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
από... πρώτο χέρι οι διαδηλωτές. Ήδη η ΕΛ .ΑΣ . 
έχει δοκιμάσει, και όπως όλα δείχνουν θα το 
δούμε οσονούπω και στους δρόμους της Αθή
νας, ένα όχημα ισραηλινής π ρ οέλευσης, το 
οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύει ενάντια 
στο πλήθος διάφορους τύπους υγρών, από 
νερό έως αφρό και χρώμα. Η αγορά αυτού του 
οχήματος θεωρήθηκε αναγκαία από τους επι
τελείς της ΕΛ .ΑΣ. ιδιαίτερα μετά τα αλλεπάλλη
λα επεισόδια και τις εκτεταμένες καταστροφές 
που συχνά πυκνά γίνονται, ιδιαίτερα κατά την 
τελευταία διετία, στο κέντρο της Αθήνας. Πρό
κειται για ένα όχημα η εμφάνιση του οποίου 
παραπέμπει σε κάτι μεταξύ π υροσβεστικού 
οχήματος και... τανκ. Το όχημα θα είναι πάντα 
πλαισιωμένο από διμοιρίες της αστυνομίας, οι 
οποίες θα έχουν διπλό ρόλο: Να επ ιβάλλουν

την τάξη και να προστατεύουν το όχημα από 
τυχόν διαδηλωτές που, αψηφώντας το νερό ή 
το χρώμα, θα θελήσουν με κάποιο τρόπο να 
του προκαλέσουν καταστροφές. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το συγκεκριμένο όχημα κόστισε 
στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 350.000 ευρώ, 
έχει μήκος 10 μέτρα και οδηγείται από πλήρω 
μα τριών ατόμων. Θα έχει τη δυνατότητα μετα
φοράς 5,5 τόνων νερού και θα μπορεί να ανα- 
τροφοδοτείται από τους πυροσβεστικούς 
κρουνούς της πρωτεύουσας, με βασικό μέλη- 
μα, σύμφωνα με κύκλους της αστυνομίας, να 
απωθούνται μεν οι διαδηλω τές, αλλά ταυτό
χρονα να αποφεύγονται οι τυχόν τραυματισμοί 
τους εξαιτίας της πίεσης του νερού. Ακόμη πιο 
σημαντικό από το κανονάκι του νερού, θα είναι 
όμως για τις αστυνομικές δυνάμεις ένα άλλο 
κρυφό όπλο το οποίο βρίσκεται προσαρμο
σμένο πάνω στο όχημα. Πρόκειται για έναν 
εκτοξευτήρα χρώματος, ο οποίος έχει τη δυνα
τότητα να χρωματίζει τους θερμόαιμους διαδη
λωτές, επιτρέποντας έτσι στην αστυνομία να 
κάνει «στοχευμένες» συλλήψεις, αφού θα είναι 
εξαιρετικά δύσκολο για κάποιον με τα ρούχα του 
γεμάτα κόκκινη μπογιά, αφενός, να ξεφύγει, 
αφετέρου να ισχυριστεί ότι ήταν ένας απλός πε
ραστικός... Να επισημάνουμε ότι μία ακόμη ανά
λογη πρόταση είχε απασχολήσει και παλαιότερα 
τους επιτελείς της ΕΛ .ΑΣ., χωρίς πάντως να απο
κλείεται σύντο μα να επανέλθει στο τραπέζι των 
σχετικών συζητήσεων. Η συγκεκριμένη πρότα
ση αφορούσε στη χρησιμοποίηση από τις αστυ
νομικές δυνάμεις ενός ειδικού τύπου όπλου το 
οποίο έχει τη δυνατότητα να ρίχνει σφαιρίδια 
χρώματος κατά των διαδηλωτών, «σημαδεύο- 
ντάς» τους και διευκολύνοντας κατ' επέκταση τη 
σύλληψή τους. ■

Η καταστολή αποκτά χρώμα...
Ήδη, πάντως, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει και 

δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα στον 
τομέα αντιμετώπισης των επεισοδίων που θα 
μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια ή 
μετά το τέλος των διαδηλώσεων. Στο πλαίσιο



Τ έλος εποχής. Με τρόπο άγριο και απότο
μο. Σ ε  μια χώρα η οποία δεν θα έπρεπε να 
φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά με μια κοι
νωνία η οποία προφανώς έχει το πολιτικό 

προσωπικό που της αξίζει. Και αυτό θα πληρώ
σει. Ό,τι έγινε όμως δεν διορθώνεται. Το ερώτη
μα τώρα είναι τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει, σε 
δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, για να μετριαστούν 
κατά το δυνατό οι επιπτώσεις της κρίσης και να 
επισπευσθεί η χρονική διάρκεια της δοκιμασίας. 
Δεύτερον, για να διαμορφωθούν οι προϋποθέ
σεις νέας εκκίνησηςτηνεπόμενη ημέρα. Μέχρι 
στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι η κυ
βέρνηση έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ούτε 
το ένα ούτε το άλλο. Οι εξελίξεις τρέχουν πιο 
γρήγορα από όσο προλαβαίνει το επιτελείο να 
σκεφθεί. Δεν γνωρίζουν καν ακόμα το χρονικό 
βάθος εμπλοκής του μηχανισμού ΔΝΤ - ΕΕ στη 
χώρα. Και δεν μπορούν ούτε κατά προσέγγιση

της προεκλογικής περιόδου αναγκάστηκε να 
παραδεχτεί δημοσίως τη δύσκολη κατάσταση 
και πρότεινε πρόγραμμα λιτότητας, ο Γιώργος 
Παπανδρέου τον κατηγόρησε για εμμονή σε 
«ταξική πολιτική» και επέμεινε ότι «υπάρχουν 
λεφτά» και «άλλος τρόπος». Αποδείχτηκε ότι 
ούτε το ένα ούτε το άλλο υπήρχαν. Επίσης, δεν 
υπήρχε ρεαλιστικός σχεδιασμός ενόψει της 
ανάληψης της δ ιακυβέρνησης του τόπου. Τα 
αποτελέσματα, μετά από σχεδόν επτά μήνες 
στην εξουσία , επ ιβεβαιώ νουν την υπόθεση, 
χωρίς να χρειάζεται η βαθμολογία του Θεόδω
ρου Πάγκαλου. Αρκεί εξάλλου μία διαπίστωση: 
Το αναπτυξιακό σχέδιο παραμένει άγνωστο, 
το φορολογικό χρειάστηκε μισό χρόνο για να 
ετοιμαστεί, οι δύο βασικοί υπουργοί, Οικονο
μικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Ο ικο
νομίας Λούκα Κατσέλη, βρίσκονται εξ αρχής 
σε σύγκρουση, προκαλώντας δυσμενέστατες

Υπάρχει έντονη η αίσθηση ότι 'γενικά η σύνθεση 
της κυβέρνησης είναι αναντίστοιχη με τις απαιτήσεις 

της συγκυρίας. Ενώ η χώρα διέρχεται μ ία  από 
τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων δεκαετιών, 
οι πειραματισμοί ήταν το τελευταίο που χρειαζότ

να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις των πολιτικών που 
θα εφαρμοστούν.

Ελληνική τραγωδία
Οι ευθύνες της κυβέρνησης Καραμανλή είναι 

δεδομένες, διότι διαχειριστή κε την εξαετία της 
όπως όλοι πλέον γνωρίζουν και όπως αποδει- 
κνύεται από το «λογαριασμό» τον οποίο πάσαρε 
στο ΠΑΣΟΚ. Αντί να προωθήσει τις απαιτούμε- 
νες αλλαγές, ώστε η χώρα να προσαρμοστεί 
σταδιακά, έστω επώδυνα αλλά πάντως ελεγχό
μενα, την άφησε να κινείται στις λάθος ράγες και 
πήδησε λίγο πριν εκτροχιαστεί. Τελικά, παρά τα 
όσα έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός, δεντόλμη- 
σε να είναι περισσότερο χρήσιμος και ας γινόταν 
λιγότερο ευχάριστος.

Οι ευθύνες του σημερινού ΠΑΣΟΚ είναι επί
σης υπαρκτές, αλλά διαφορετικής τάξης. Οταν 
ο Κώστας Καραμανλής στην τελευταία φάση

επιπτώσεις στην αγορά και εν γένει στην οικο
νομία. Γεγονός ανεπίτρεπτο, στη συγκεκριμένη, 
δε, περίοδο εξαιρετικά βλαπτικό. Ακατανόητο 
είναι επίσης ότι επί τόσο καιρό, με διαπιστωμέ
νο το μεταξύ τους πρόβλημα και με την κρίση 
να επιδεινώνεται, δεν έχει παρέμβει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός για να λήξει το ζήτημα.

Τέλος, υπάρχει έντονη η αίσθηση ότι γενικά 
η σύνθεση της κυβέρνησης είναι αναντίστοιχη 
με τις απαιτήσεις της συγκυρίας. Ενώ η χώρα 
διέρχεται μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των 
τελευταίων δεκαετιών, οι πειραματισμοί ήταν το 
τελευταίο που χρειαζόταν. Αντί το κυβερνητικό 
σχήμα να «μονταριστεί» σε κάθε επίπεδο -προ
σώπων, δομής, εμπειρίας- αποκλειστικά γύρω 
από το πρόβλημα με στόχο την αντιμετώπισή 
του, επελέγη μια μάλλον ανομοιογενής συγκρό
τηση, με διαφορές αντίληψης και ταχύτητας, 
«άρωμα» ΜΚΟ και φίλων, χωρίς ενοποιητικό



ΠΟΛΙΤΙΚΗ-

κατευθυντήριο πλαίσιο και ενίοτε με αλλοπρό
σαλλες προτεραιότητες.

Αντικειμενικά, η κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας, με τις συσσωρευμένες παθογένει- 
ες δεκαετιών, εξ  αρχής δεν άφηνε περιθώριο 
εφαρμογής καμίας «ευχάριστης» πολιτικής. 
Είτε με ΔΝΤ είτε χωρίς, η Ελλάδα θα περνούσε 
περίοδο επώδυνων αλλαγών. Το γεγονός όμως 
ότι η κυβέρνηση άργησε να αντιληφθεί τις πα

Η αναίρεση καλώς και κακώς εννοούμενω ν 
κεκτημένων θα προκαλέσει πρώτα σοκ και στη 
συνέχεια οργή. Οι πρώτοι που θα στραφούν 
εναντίον της κυβέρνησης είναι εκείνοι οι οποίοι 
τα πολλά τελευταία χρόνια αποτέλεσαν αντι
κείμενο διακομματικής εκμετάλλευσης στο 
πλαίσιο της γνωστής συναλλαγής «εργασιακό 
βόλεμα, έναντι ψήφου». Το πλήθος το οποίο 
ονομάζεται «κομματική πελατεία». Η μείωση

επιδίωξαν να αποτελέσουν μέρος της αέναης 
διευθέτησης κομμάτων - ψηφοφόρων/πελατών. 
Το πέρασμα των συνεπειών στον Ιδιωτικό Τομέα, 
η επιδείνωση της κατάστασης σε αυτούς οι οποί
οι ούτως ή άλλως δεν είχαν δίχτυ ασφαλείας θα 
επιτείνει την αίσθηση της απόγνωσης, διότι για 
ακόμη μία φορά θα κληθούν να επωμιστούν τις 
επιπτώσεις και όσοι δεν ευθύνονται για τη δια
μόρφωση της κατάστασης. Η απορρύθμιση της

Οι δύο βασικοί υπουργοί, 
Οικονομικών Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου και Οικονομίας 
Λούκα Κατσέβη, βρίσκονται εξ 
αρχής σε σύγκρουση, προκαβώντας 
δυσμενέστατες επιπτώσεις στην 
αγορά και εν γένει στην οικονομία.

ραμέτρους της κρίσης, τις επιπτώσεις των δικών 
της λάθος τακτικών χειρισμών και τις προεκτά
σεις του κερδοσκοπικού παιχνιδιού που στή
θηκε στη βάση των πραγματικών αδυναμιών 
της χώρας, μας οδηγεί στην κάθαρση με τους 
χειρότερους όρους. Η Ελλάδα είχε όλα τα χαρα
κτηριστικά του ιδανικού στόχου, ως θήραμα των 
κερδοσκόπων η ίδια, αλλά και ως κερκόπορτα 
για τα περαιτέρω στην Ευρώπη. Οι εσωτερικοί 
χειρισμοί αλλά και η «στρατηγική μυωπία» των 
Ευρωπαίων την κατέστησαν ακόμα ελκυστικό- 
τεροθύμα.

Η επερχόμενη οργή
Συνοπτικά, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποί

ους φτάσαμε έως εδώ. Είναι σαφές ότι οι ευθύνες 
δεν περιορίζονται σε έναν πολιτικό χώρο, σε μία 
περίοδο ή σε μία κυβέρνηση, ούτε μόνο στην 
Ελλάδα. Αυτό που είναι δύσκολο να απαντηθεί 
είναι τι θα γίνει στη συνέχεια. Όπως εκτιμούν οι 
περισσότεροι, καταρχάς, έκρηξη.

του προσωπικού στο Δημόσιο 
την οποία ετοιμάζει η κυβέρνη
ση, δηλαδή οι απολύσεις, μέσω 
της συγχώνευσης και κατάργη
σης οργανισμών και εποπτευό
μενων φορέων, θα τη φέρει αντι
μέτωπη με τον πυρήνα της εκλογικής βάσης του 
ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό 
βάσισαν το σχεδίασμά τους σε αυτό στο οποίο 
εκπαιδεύτηκαν από τα δύο μεγάλα κόμματα, το 
διορισμό με αντάλλαγμα, θα δουν τη ζωή τους 
να ανατρέπεται, ενώ θα είναι υποχρεωμένοι να 
ακούν και το κήρυγμα περί «εξυγίανσης» του 
Δημοσίου. Με την οποία ο καθένας συμφωνεί, 
αλλά όχι όταν γίνεται στην πλάτη του. Μαζί με 
τα «ρουσφέτια», θα την πληρώσουν πολλοί που 
και τα προσόντα είχαν για τη θέση και νόμιμα 
την κατέλαβαν, ελπίζοντας στη «μόνιμη προσω
ρινότητα» του Ελληνικού Δημοσίου.

Το έτερο, παράλληλο κύμα οργής θα προέλθει 
από αυτούς οι οποίοι είτε δεν μπόρεσαν είτε δεν

ιδιωτικής αγοράς εργασίας στην πράξη είναι γε
γονός εδώ και καιρό. Ότι η κυβέρνηση θα κληθεί 
να συμφωνήσει στην κατάργηση των συλλογι
κών συμβάσεων εργασίας και στην απελευθέ
ρωση των απολύσεων θα σημάνει τον οριστικό 
εκτροχιασμό. Το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπο 
και με τους δικούςτου συνδικαλιστικούς φορείς, 
οι οποίοι αυτή τη φορά θα αδυνατούν να παί
ξουν το ρόλο του «αμορτισέρ» για την απορρό
φηση των κοινωνικών κραδασμών.

Οι σαρωτικές αλλαγές στο Ασφαλιστικό, τις 
οποίες η κυβέρνηση θα προω θήσει εκούσα 
άκουσα προς ψήφιση στη Βουλή με συνοπτικές 
διαδικασίες, θα ολοκληρώσουντην αποδόμηση 
του μεταπολιτευτικού εργασιακού και κοινωνι-



IK)ΑΤΤΙΚΗ

κού συμβολαίου. Και σε αυτή την περίπτωση, 
εργαζόμενοι, οι οποίοι επί δεκαετίες είναι συνε
πείς έναντι του συστήματος, πληρώνοντας τις 
εισφορές τους με αντάλλαγμα την παροχή χα
μηλών στη συντριπτική τους πλειοψηφία συντά

Τα όρια του συστήματος
Και μόνο σε αυτές τις διαφαινόμενες αλλαγές 

στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα αν παραμείνου
με, η πρόβλεψη για το αν η κυβέρνηση μπορεί να 
αφομοιώσει τις αντιδράσεις και το πολιτικό κό-

Η  κατάσταση της εββηνικής οικονομίας, 
μ ε τις σνοοωρευμένες παθογένειες δεκαετιών, εξ αρχής 
δεν άφηνε περιθώριο εφαρμογής καμίας «ευχάριστης» 

ηοβιτικής. Ε ίτ ε μ ε Α Ν Τ  είτε χωρίς, ηΕββάδα  
θα περνούσε περίοδο επώδυνων αββαγών.

ξεων και άθλιας περίθαλψης με «φακελάκι», θα 
βρεθούν απέναντι σε ένα κράτος που πάλι δεν 
θα τηρήσειτη δική του πλευρά της συμφωνίας. 
Για όποιον δεν έχει καταλάβει ακόμα το νόημα 
των ρυθμίσεων που εξαγγέλθηκαν, η σύνταξη 
με τη μορφή που την ξέραμε τέλειωσε και ό,τι 
μείνει δεν θα είναι για όλους.

στος είναι παρακινδυνευμένη. Ουδείς μπορεί να 
το πει με ασφάλεια. Όπως κανείς δεν μπορεί να 
διαβεβαιώσει ότι το πολιτικό σύστημα εν γένει 
μπορεί να σηκώσει το βάροςτων ανατροπών. Σε 
πρώτη φάση, ο Γιώργος Παπανδρέου θα προχω
ρήσει σε γενικό ανασχηματισμό ή προσαρμογές 
στην κυβέρνηση, επικαλούμενος τις έκτακτες 
συνθήκες, επιχειρώντας έτσι να διασφαλίσει μια 
πιο πεπειραμένη και αποτελεσματική διαχείρι

ση των συνεπειών. Η περίοδος «μαθητείας» σε 
ι πολλούς τομείς θα λήξει. Η πολιτική όμως θα 
| είναι ούτως ή άλλως επιβαλλόμενη.

Γενικευμένες αντιδράσεις θα εκδηλωθούν το 
αμέσως επόμενο διάστημα, η πρώτη αποτί

μηση ωστόσο για το αν και σε ποιο βαθμό 
είναι διαχειρίσιμες θα γίνει το φθινό

πωρο. Οι δημοτικές και περιφε
ρειακές εκλογές του Νοεμβρί
ου θα αποτελέσουν το πρώτο 

γενικό τεστ για το πού βρίσκεται 
συνολικά το πολιτικό σύστημα και 

ειδικά το κάθε κόμμα. Η μέχρι στιγμής 
αδυναμία της ΝΔ να επαναπροσδιορίσει 

τη στρατηγική, το ρόλο και την ταυτότητά 
της, ακόμα κι αν διαρκέσει μέχρι τις τοπικές 

εκλογές, δεν αποτελεί επαρκή δικλίδα για την 
πολιτική ασφάλεια του ΠΑΣΟΚ. Μόνο τυχαίο δεν 
είναι ότι τα σενάρια για κυβερνήσεις συνεργασί
ας, εθνικής ενότητας κ.λπ. έχουν ήδη κάνει την 
εμφάνισή τους και ακούγονται σε διάφορες πα
ραλλαγές. Τα γνωστά κέντρα πιθανολογούν την 

αδυναμίαμονοκομματικήςδιαχείρισηςτηςεπερ- 
χόμενης κατάστασης. Το Μέγαρο Μαξίμου απορ
ρίπτει ασυζητητί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ και ο 
Αντώνης Σαμαράς κατανοεί ότι τυχόν συμμετοχή 
του σε ένα τέτοιο σχήμα, υπό τις συνθήκες που θα 
οδηγούσαν σε αυτό, θα τον έβαζε στο «κάδρο» 
της φθοράς, θα του επιμέριζε πολιτικό κόστος επι
λογών που δεν είναι δικές του και θα υπονόμευε 
την προοπτική του για αυτόνομη διακυβέρνηση 
στο μέλλον. Γι' αυτό, εξάλλου, φρόντισε να διατυ

πώσει σαφώςτην αντίθεσή του στην παρέμβαση 
του ΔΝΤ, λέγοντας ότι «μπορούμε μόνοι μας».

Αυτά όμως είναι οι άχρι τούδε σκέψεις και σχε- 
διασμοί των κομμάτων. Το έργο δεν έχει αρχίσει 
ακόμα και απ' ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει ίσως 
και πέντε χρόνια, σε ό,τι αφορά την επίσημη 
διάρκεια εμπλοκής του ΔΝΤ. Οι συνέπειες είναι 
άγνωστο πόσο θα διαρκέσουν. Η ΕΕ, εν τω με
ταξύ, εξελίσσεται σε «πληγή» ανάλογη, ίσως και 
χειρότερη, του ΔΝΤ. Θα μας δανείσει πιο ακριβά 
και βέβαια δεν θα ζητήσει λιγότερα μέτρα. Το 
«κοστούμι» είναι δεδομένο. Επειδή, δε, οι Ευρω
παίοι θέλουν να προλάβουν πιθανές προσφυγές 
διάσωσης και από άλλες χώρες του Νότου, στην 
πορεία θα διαμορφώσουν πλαίσιο πιο σκληρό 
και αποτρεπτικό από του ΔΝΤ, ενώ την ίδια στιγ
μή το επιτόκιο 5% που μας προσφέρουν δεν δη
μιουργεί προϋποθέσεις βιώσιμης λύσης.

Μια προσεκτική ανάγνωση των συνθηκών που 
διαμορφώνονται καταδεικνύει ότι σχηματίζεται 
λάθος αντίληψη, λόγω κεκτημένηςταχύτητας: Ότι 
η παρέμβαση της ΕΕ θα είναι πιο ήπια. Δεν ισχύει. 
Θα είναι εξίσου σκληρή και πιο ακριβή. Δεν θα 
πρέπει, δε, να μας διαφεύγει κάτι σημαντικό. Ότι 
όλα αυτά για τα οποία γίνεται συζήτηση αφορούν 
το 2010. Το 2011 και 2012 θα ζητηθούν νέα μέτρα. 
Με αυτά τα δεδομένα, αργά ή γρήγορα, θα τεθεί 
το ερώτημα που όλοι αντιλαμβάνονται: Αν υπάρ
χει λαϊκή εντολή γι' αυτή την πολιτική. ■

του Κώστα Βεργόηουβου

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του 
βρετανικού περιοδικού Economist, με τα 
μέτρα που επιβάλλουν σήμερα στην Ελ
λάδα η ΕΕ και το ΔΝΤ, το δημόσιο χρέος 

της χώρας μας δεν θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί 
σε σχέση με το εθνικό εισόδη μα. Εκτιμάται ότι, 
το 2014, το ελληνικό ΑΕΠ θα έχει μειωθεί κατά 
5% , ενώ το δημόσιο χρέος θα έχει επεκταθεί 
κατά 25%  και έτσι θα έχει φτάσει στο 149,2% 
του ΑΕΠ, από 122% που είναι σήμερα. Ακόμη 
πιο σημαντική πρόβλεψη είναι ότι οι πληρωμές 
για τόκους από 5% του ΑΕΠ, που είναι σήμερα, 
θα έχουν εκτιναχθεί σε 7,2% του ΑΕΠ το 2014. 
Με αυτές τις προβλέψεις, επαληθεύεται η εκτί
μηση του Τζορτζ Σόρος ότι τα σημερινά μέτρα 
όχι μόνο δεν αποτελούν «μονόδρομο» για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης δανει
σμού, αλλά, αντίθετα, εγκαθιστούντη χώρα μας 
σε πορεία «αυτοτροφοδοτούμενης θανατηφό
ρας δίνης». Όσο αποσπάται εισόδημα από την 
οικονομία προς ικανοποίηση των δανειστών, 
τόσο περισσότερο η οικονομία φτωχαίνει, τα 
εισοδήματα φθίνουν και συνεπώς η αποπλη
ρωμή του χρέους αποβαίνει δυσχερέστερη 
και τελικά αδύνατη. Οι δανειστές θα έπρεπε να 
γνωρίζουν ότι όσο ο οφειλέτης τους φτωχαίνει, 
πληρώνοντας τα δυσβάσταχτα χρέη του, τόσο 
δυσκολότερα μπορεί να αποπληρώσει το ενα- 
πομένον μέρος των υποχρεώσεών του.

Όπως υπενθυμίζει ο Μάρτιν Γουλφ από τους 
Financial Times, «μωραίνει Ζευς ον βούλεται 
απωλέσαι». Σή μερα , τόσο η ΕΕ και η ΕΚΤ όσο 
και το ΔΝΤ εκτιμούν ομόφωνα ότι η χώρα μας 
χρειάζεται να δ ιέλθει από «μακρά περίοδο 
αποπληθωρισμού», προκειμένου να πέσουν οι 
τιμές και να γίνει η ελληνική οικονομία αντα
γωνιστική. Όμως, αποσιωπούν το γεγονός ότι 
όσο πέφτουν οι τιμές, τόσο μειώνονται τα εισο
δήματα και συνεπώς αυξάνεται το ειδικό βάρος 
του χρέους σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδη μα. 
Εξασφαλίζεται έτσι όχι η πληρωμή του χρέους, 
αλλά η αδυναμία αποπληρωμήςτου.

Ας μην είμαστε ελληνοκεντρικοί: το ελληνικό 
αδιέξοδο συμπυκνώνει σήμερα το ευρωπαϊκό

και το παγκόσμιο, όσον αφορά το βρόγχο του 
δημόσιου χρέους σε σχέση με το διαθέσιμο 
εισόδημα. Ήδη οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ, του 
ΔΝΤ και της Τράπεζας Διεθνών Διευθετήσεων 
προαναγγέλλουν επέκταση κατά 100% του δη
μόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ στα αμέσως 
προσεχή έτη σε παγκόσμια κλίμακα. Η ετήσια 
εξυπηρέτηση του δημόσιου δανεισμού αναμέ
νεται να υπερβεί το 20% του ΑΕΠ στις πλείστες 
χώρες της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ.

Σύμφω να με τους δ ιεθνείς οργανισμούς, ο 
πληθω ρισμός παύει πλέον να θεωρείται ως ο 
μέγας κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία 
και στη θέση  αυτού π ροβά λλει ο αντίθετος 
κίνδυνος: ο αποπληθωρισμός. Ο ΟΟΣΑ π ρο
ανα γγέλλει ανεργία μεγάλης έκτα σης στις 
30 χώρες-μέλη του και προειδοποιεί για την 
«επικείμενη καταστροφή μιας γενιάς», δηλαδή 
των νέων που βρίσκονται σήμερα  σε αναζή
τηση εργασίας. Ό ταν η ανεργία αναμένεται 
στο ύψος του 20%, οι προοπτικές για τη νέα 
γενιά αποβαίνουν από π ροβληματικές έω ς 
αξιοθρήνητες. Το συσσω ρευμένο χρηματικό 
κεφάλαιο καταβροχθίζει το παραγωγικό, δ η 
λαδή τις προϋποθέσεις δ ιευρυνόμενης ανα
παραγωγής του στο άμεσο μέλλον. Η ιστορία 
του 1930 επαναλαμβάνετα ι: το παγκόσμιο 
σύστημα εξω θείται και πάλι σε αδιέξοδο, με 
κίνδυνο να προκύψ ουν εκ νέου τα δαιμόνια 
εκείνης της εποχής. Εάν υπάρχει κάποιος μο 
νόδρομος, σίγουρα δεν είναι αυτός της ύφ ε
σης, της λιτότητας και του αποπληθωρισμού, 
αλλά ακριβώ ς ο αντίθετος: της ανάπτυξης, 
της αύξησης των εισοδημάτω ν, της μείω σης 
των ανισοτήτων. Η αποτυχία των σημερινώ ν 
επιλογών είναι εξασφαλισμένη, εκτός εάν ένα 
νέο New Deal προλάβει να μεταβάλει τις σημε
ρινές αυτοκαταστροφικές προτεραιότητες του 
κεφαλαίου, να ανακατανείμει τα εισοδήματα 
με δικαιότερο και παραγωγικότερο τρόπο, να 
ενισχύσει τις εσω τερικές αγορές και την κοι
νωνική συνοχή, να π ερ ιορ ίσει τη σημερ ινή 
ασυδοσία των κατόχων του απογυμνω μένου 
χρήματος. ■
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και στο ποΑιτικό σύστημα!
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗ

Οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων 

στα ασφαλιστικά ταμεία 
του Δημοσίου μιλούν ήδη 

για ευθύνες πολιτικών  
προσώπων τα προηγούμενα 

χρόνια, αλλα και για 
ευθύνες της σημερινής 

κυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ καλείται να ακυρώσει τον εαυτό 
του, να ανατρέψει ένα σύστημα διανο
μής πλούτου των τελευταίων 35 ετών και 
ένα κράτος το οποίο είναι δημιούργημά 

του. Το πολιτικό σύστημα, συμπεριλαμβανο- 
μένης της Α ρ ιστερός -π ου  δεν δ ιο ίκησε και 
δεν συμμετείχε στις αποφάσεις με τρόπο κα
θοριστικό-, δυσκολεύεται να εγκαταλείψει το 
σημερινό τοπίο, πρωτίστως δυσκολεύεται να 
βρει δ ιέξοδο από τη σημερινή κρίση που κα
θημερινά βαθαίνει.

Η προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης, με τη 
συμμετοχή του ΔΝΤ, προκαλεί αναταράξεις στο 
ΠΑΣΟΚ, αντιδράσεις που εκφράζονται πρωτί
στως από κομματικά στελέχη και ορισμένους 
βουλευτές. Διαφωνία υπάρχει και από την 
πλευρά κυβερνητικώ ν παραγόντων, η οποία 
εκφράστηκε στο υπουργικό συμβούλιο.

«Το ζητούμενο είναι το νέο Ό Χ Ι"» , δηλώνει ο 
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος-απότα ιστορικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ-, υποστηρίζοντας ότι «σή
μερα διακυβεύεται αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτό 
που θα παραδώσει τα κλειδιά και τη σημαία» 
στους δ ιεθνείς τραπεζίτες και στην υποταγή.

Δεν είναι μόνος και δεν είναι ο μόνος που δια
φωνεί με την προσφυγή αλλα και με τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί.

Για την ώρα, κανένα από τα κυβερνητικά 
στελέχη  και κανένας από τους υπουργούς 
δεν είναι δ ιατεθειμένα να βγουν και να πουν 
τους προβληματισμούς και τις επ ιφυλάξεις 
τους δημοσίω ς. Και αυτό αφενός μεν για να 
μην κατηγορηθούν ότι σε μια πολύ δύσκολη 
συγκυρία «τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια 
του πρωθυπουργού», αλλά και γιατί θέλουν να 
δουν πού θα καταλήξει ακριβώ ς όλη αυτή η 
ιστορία και, κυρίως, γιατί με πολύ προσεκτικό 
τρόπο προσπαθούν να «πλασαριστούν για την 
επόμενη μέρα, αν παραστεί τέτοια ανάγκη».

Βουλευτές όμως, όπως ο Π. Οικονόμου και ο X. 
Αηδόνης, έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους 
για τα φορολογικά μέτρα τα οποία οδηγούν σε 
βαθύτερη ύφεση -  άποψη που υποστηρίζεται 
ευρέω ς από οικονομολόγους, πολιτικούς και 
εκπροσώπους επιχειρηματικών τάξεων.

Οι αρχικές αντιδράσεις του X. Παπουτσή με 
την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική δεν 
πρέπει να υποτιμηθούν ως συγκυριακές ή ευ-



καιριακές. Οι αντιδράσεις είναι πολύ εντονότε
ρες από τους «πράσινους» συνδικαλιστές τόσο 
της Α ΔΕΔ Υ όσο και της ΓΣΕΕ . Ο περ ιορισμός 
μισθών και επιδομάτω ν και οι αλλαγές στο 
Ασφαλιστικό έχουν επ ιφ έρει κύμα αντίδρα
σης κατά της κυβέρνησ ης, αλλά και μεταξύ 
των στελεχών της παράταξης. Οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία του 
Δημοσίου μιλούν ήδη για ευθύνες πολιτικών 
προσώπων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και 
για ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης.

Ο ορατός κίνδυνος απόλυσης χιλιάδων ερ 
γαζομένων στο Δημόσιο θα επιφέρει πόλεμο 
στις γραμμές του Π ΑΣΟΚ. Παράδειγμα, ο ΟΣΕ, 
στον οποίο πρέπει να γίνουν απολύσεις για τις 
οποίες η πολιτική ηγεσία διστάζει, πρωτίστως 
λόγω των αντιδράσεων.

Ο Γιώργος Παπανδρέου ανέλαβε ο ίδιος να 
απαντήσει και στους συντρόφ ους του αλλά 
και γενικώς σε όσους επικρίνουν την πολιτική 
του. Εξηγεί: «Η κατάσταση των δημοσίω ν οι
κονομικών που παραλάβαμε, οι συνέπειες της 
πελατειακής από κάθε άποψη συγκρότησης και 
λειτουργίας του κράτους, η διαφθορά σε πολ
λούς και καίριους τομείς του Δημοσίου αλλά 
και οι ανορθόδοξες, τουλάχιστον, σχέσεις με
ταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, είχαν ως 
αποτέλεσμα αφενός μεν τις κακές αντιλήψεις, 
νοοτροπίες και συμπεριφορές που βλέπουμε, 
αφετέρου δε ελλείμματα και τεράστιο δη μόσιο 
χρέος».

Διέξοδος, ο φτηνότερος δανεισμός μέσω του 
μηχανισμού, τον οποίο χαρακτηρίζει «ασφαλές 
καταφύγιο» και «δίχτυ ασφαλείας» για να μην 
οδηγηθούμε στη χρεοκοπία.

«Θέλω να είμαι σαφής», τονίζει ο πρωθυπουρ
γός, «οι πρώτοι που θα πλήρωναν μια χρεοκο
πία ή υφίστανται περισσότερο τα βάρη ενός 
επώδυνου δανεισμού είναι οι αδύναμοι και τα 
μεσαία στρώματα. Δεν είναι οι έχοντες. Κάποιοι 
θα ήθελαν να μην πληρώ σουν για την κρίση, 
όσοι ευθύνονται γΓ αυτή. Θέλουν να φορτω
θούν τα βάρη της μετάβασης εκείνοι που ελά
χιστα ευθύνονται για τη δημιουργία της ο ικο
νομικής και πολιτικής κρίσης».

Η αντιπαλότητα μόλις εμφανίστηκε, η συνέ
χεια θα είναι πολύ πιο έντονη, αν όχι θυελλώ 
δης.

Διχασμός και στα υπόλοιπα κόμματα
Οι διαφωνίες της Ντάρας Μπακογιάννη με 

τη θέση του Αντώνη Σαμαρά , που αντιτίθε- 
ται στην προσφυγή στο μηχανισμό αλλά και 
στην αύξηση της φορολογίας, δεν πρέπει να 
εξηγηθούν μόνο από την αντιπαλότητα της 
κυρίας Μπακογιάννη στο πρόσωπο του κ. Σα 
μαρά. Εδώ και χρόνια και στη ΝΔ -όπω ς και στο

ϋ ϋ

Ο περιορισμός μισθών και επιδομάτων και ο ι 
αββαγές στο Αοφαβιοτικό έχουν επιφέρει κύμα 

αντίδρασης κατά της κυβέρνησης.

Στη  Ν Δ  επικρατεί ακόμα η ζάβη της ήττας, κυρίως δε 
των καταστροφικών αποτεβεσμάτων της διακυβέρνησης 
Καραμανβή. Δεν  είναι, βοιπόν, τυχαίο που όβοι σήμερα  

μιβούν για συνοβικές ευθύνες και βάθη της Ν Δ .

ΠΑΣΟΚ- υπάρχουν δύο βασικά αντίθετες τά
σεις. Η νομή της εξουσίας και του πλούτου που 
αυτή φέρνει τις περιόριζαν σε μικροεπεισόδια. 
Μπροστά στον κίνδυνο της ριζικής αλλαγής, οι 
αντιθέσεις και η αντιπαλότητα θα εκφραστούν 
με τρόπο δυναμικό.

Στη ΝΔ επικρατεί ακόμα η ζάλη της ήττας, 
κυρίως δε των καταστροφικών αποτελεσμά
των της δ ιακυβέρνησης Καραμανλή. Δ εν εί
ναι, λοιπόν, τυχαίο που όλοι σήμερα  μιλούν 
για συνολικές ευθύνες και λάθη της ΝΔ. Όμως 
μπροστά στο ενδεχόμενο της διάλυσης και της 
ανασύνθεσης της πολιτικής σκηνής, ΟΛΟΙ μι
λούν για ευθύνες και λάθη των τελευταίων 35 
ετών συνολικά του πολιτικού συστήματος. Η 
διάχυση της ευθύνης θίγει όλους, άρα ανοίγει 
ένα νέο τοπίο. Πολλοί υποστηρίζουν πως η ΝΔ 
δεν θα αποφύγει την εσωτερική σύγκρουση.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν και πάλι τα περίφημα 
σενάρια διπλής διάσπασηςτου ΠΑΣΟΚ και της 
ΝΔ, ώστε να δημιουργηθεί νέος πόλος με δε
δομένα τα προβλήματα που θα προκόψουν

από την ύφεση, τα μέτρα και τη διεθνή οικονο
μική επιτήρηση.

Το ερώτημα είναι αν τα γνωστά εδώ και χρό
νια πρόσωπα της πολιτικής θα μπορέσουν να 
επιβιώσουν στο νέο τοπίο το οποίο θα προκό
ψει.

Ο διχασμός στον ΣΥΝ  είναι και αυτός αποτέ
λεσμα των προβλημάτω ν που αντιμετω πίζει 
και η Αριστερά. Όχι λόγω ευθυνών για τη δια
χείριση όσο για την αδυναμία να εκφράσει πο
λιτική δ ιεξόδου, να οδηγήσει την αγανάκτηση 
σε πολιτικές λύσεις. Η Αριστερά, όσο κι αν το 
ελπίζει, δεν μπορεί να εξαιρέσει τον εαυτό της 
από ένα σύστημα  που συνολικά πέφτει (κα
ταρρέει). Ο μόνος δρόμος και γΓ αυτή είναι η 
δημιουργία ενός νέου τοπίου και η αλλαγή της 
πολιτικήςτης.

Η πορείαπροςτην επιτήρηση, κυρίω ςη ύφε
ση που βαθαίνει, θα φ έρει αντιδράσεις και 
διχασμό σε όλο το φάσμα της πολιτικής σ κ η 
νής, σε κόμματα, συνδικάτα και κοινωνικούς 
φορείς. ■



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΙΙΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Τ Η Ι ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Ηεξειδίκευση της συμφωνίας 
για τη δημιουργία ευρωπαϊ
κού μηχανισμού στήριξης 
σε συνεργασία με το ΔΝΤ 

-Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 25/3 και 
Ευρωομάδα 11/4- θέτει ένα πρώτο 
εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη δράση 
της διεθνούς κερδοσκοπίας έναντι 
της κρίσης δανεισμού της Ελλάδας, 
αλλά και των υπόλοιπων «αδύνα
μων κρίκων» της Ευρωζώνης που 
βρίσκονται πολύ κοντά σε ανάλογα 
προβλήματα διαχείρισης των δη
μόσιων ελλειμμάτων / χρέους τους, 
κυρίως των νότιων χωρών -  κώδικά 
αποκαλούμενων από τα αρχικά τους 
PIIGS. Όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι θεραπεύει το πολιτικοθεσμικό 
έλλειμμα της Ευρωζώνης ως προς 
μια κοινή και αποτελεσματική αντι
μετώπιση σχετικών κρίσεων.

Σ ε  ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο υιο
θετηθείς μηχανισμός φαίνεται να 
καλύπτει τις δανειακές της ανάγκες 
τουλάχιστον για το 2010, στην περί

πτωση που οι αγορές συνεχίσουν 
να διατηρούν απαγορευτικά τα 
επιτόκια δανεισμού της και η χώρα 
τελικώς ζητήσει την ενεργοποίησή 
του -  διμερή δάνεια 30 δις από τους 
15 εταίρουςτης Ευρωζώνης, με ομό
φωνη απόφαση κατόπιν θετικής 
αξιολόγησης της Επιτροπής - ΕΚΤ, 
συν 12-15 δις από το ΔΝΤ. Παράλλη
λα, σημαντική ανάσα στην ελληνική 
οικονομία δίνει η απόφαση της ΕΚΤ 
να συνεχίσει να δέχεται, και μετά το 
2010, τα κρατικά ομόλογα της χώρας, 
ασχέτωςπιστοληπτικήςτης ικανότη
τας, ως ενέχυρο παροχής ρευστότη
τας σε ελληνικές τράπεζες.

Ασφαλώς αυτά δεν επιλύουν τα 
σύνθετα προβλήματα της ανα- 
τροφοδοτούμενης δυναμικής του 
χρέους και διεύρυνσης της ύφεσης, 
τα οποία αντανακλούν -όπως γίνε
ται πλέον ευρύτατα αποδεκτό- τις 
βαθύτερες παθογένειες του μετα
πολιτευτικού οικονομικοπολιτικού 
και αξιακού μοντέλου ανάπτυξης

της χώρας -πέραν του δημοσιο
νομικού, του προβλήματος του μη 
παραγωγικού/καταναλωτικού υπερ- 
δανεισμού, της πελατειακής διαχεί
ρισης του κράτους/διαφθοράς, του 
ελλείμματος ανταγωνιστικότητας, 
της κακής ποιότητας δημοσίων 
αγαθών.. .-  και η αντιμετώπιση των 
οποίων προϋποθέτει ρηξικέλευθη 
και ευρείας κλίμακας ανασυγκρό
τηση, από την αναμόρφωση του 
συστήματος διακυβέρνησης μέχρι 
τη θεμελίωση μιας νέας παραγωγι
κής και βιώσιμης αναπτυξιακής προ
οπτικής. Προς τούτο είναι γεγονός 
ότι η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί 
να σπάσει το φαύλο κύκλο αναξιο- 
πιστίας και κρίσης δανεισμού με 
άμεση προτεραιότητατην αναγκαία 
εφαρμογή του τριετούς αυστηρού 
δημοσιονομικού προγράμματος 
(ΠΣ Α), στο πλαίσιο της επιβληθείσας 
κοινοτικής επιτήρησης των τελευ
ταίων μηνών, αλλά συγχρόνως και 
με την υψηλή διπλωματική προσπά

θεια του Έλληνα πρωθυπουργού για 
ένα ευρωπαϊκό «δίχτυ ασφαλείας» 
των εθνικών οικονομιών απέναντι 
στα κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Σχέδιο διάσωσης
Ωστόσο, η επελθούσα εξειδίκευση 

του σχεδίου διάσωσης δεν σημαίνει 
και αποσαφήνισή του, καθώς συ
ντηρούνται αντιφάσεις και γκρίζες 
περιοχές σε τεχνικό αλλά και πολιτι
κό επίπεδο. Καταρχάς, η «νόθευση» 
του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του 
σχεδίου με τη συμμετοχή του ΔΝΤ 
και οι αδιευκρίνιστοι, προσώρας, 
ρόλοι των εμπλεκόμενων θεσμών 
στην περίπλοκη «τριμερή εποπτεία» 
(Επιτροπή, ΕΚΤ, ΔΝΤ) αναφορικά με 
τη διαδικασία υλοποίησηςτου ΠΣΑ/ 
ενδεχόμενη επαναδιαπραγμάτευση 
νέων μέτρων. Επίσης, η μετακύλιση 
στη διακυβερνητική διαχείριση 
του όλου θέματος λόγω αδυναμίας 
σαφούς νομικής θεμελίωσης της 
κοινοτικής συνεργασίας (καθώς η 
δογματική οχύρωση στην αρχή της 
«μη διάσωσης» δεν επέτρεψε την 
αξιοποίηση συναφών δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι προβλεπόμε- 
νες «έκτακτες περιστάσεις»/άρθρα 
122,136 νέας Συνθήκης Λισαβόνας). 
Έτσι, ο πρόεδρος της Επιτροπής, 
Μπαρόζο, με τον νεοεκλεγέντα 
μόνιμο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Ρομπέι, παρέμειναν 
εκτός διαπραγμάτευσης -επιλογή 
διμερών δανείων γαρ-, ενώ σύγ
χυση δημιουργήθηκε και στους με
ταξύ τους ρόλους, με τον Ρομπέι να 
διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο ως 
προς την ευρύτερη αντιμετώπιση 
της κρίσης -από τη διακηρυχθείσα 
οικονομική διακυβέρνηση, συμπε- 
ριλαμβανομένης της προοπτικής 
αναθεώρησης του Συμφώνου Στα
θερότητας, μέχρι τη Στρατηγική για 
την Ευρώπη 2020 που θα αντικατα
στήσει την απαξιωθείσα Στρατηγική



της Λισαβόνας-, τον δε Μπαρόζο να 
αντιτείνει τη συνήθη κοινοτική μέ
θοδο επικαλούμενος εντολή του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μετατόπιση άξονα
Τέλος, στο κινητήριο διακυβερνη

τικό πεδίο, η σαφής μετατόπιση του 
γαλλογερμανικού άξονα από μια 
εξισορροπητική επιρροή των δύο 
πλευρών στα προτάγματα της Γερ
μανίας, αν και θα ήταν υπερβολικός 
ο χαρακτηρισμός «γερμανικό» -κατ' 
απόλυτη αντιδιαστολή προς το «ευ
ρωπαϊκό»- σχέδιο διάσωσης στο 
μέτρο που η εν λόγω χώρα, αφενός, 
απέσυρε τις αρχικές ακραίες σκέψεις 
της περί αυστη ροποίησης των όρων 
του Συμφώνου Σταθερότητας/(μη 
προβλεπόμενης) αποβολής ενός 
μέλους από την Ευρωζώνη και, αφε
τέρου, αποδέχθηκε τη διαχρονική 
γαλλική θέση περί οικονομικής δια
κυβέρνησης.

Κατά συνέπεια, η τελική συμφωνία 
της ΕΕ εξαντλείται στα 30 δις διμε
ρών δανείων για τη «διάσωση» μιας 
χώραςτου ευρώ, όταν διοχετεύτηκαν 
εκατοντάδες δισεκατομμύρια για τη 
διάσωση χρηματοπιστωτικών ιδρυ
μάτων, και δεν ανταποκρίνεται στο 
πνεύμα ενόςπαραδοσιακού win-win 
game συμβιβασμού -κατά τη θεωρία 
των παιγνίων-, καθότι, μάλιστα, αφο
ρά σε ένα πρόβλημα που μπορεί να 
επεκταθεί και σε άλλες χώρεςτης Ευ
ρωζώνης απειλώνταςτη συνοχή της. 
Βεβαίως γίνεται αντιληπτό το εκτός 
Ελλάδας επιχείρημα ότι η κοινοτική 
αλληλεγγύη είναι «διπλής κατεύθυν
σης» και δεν μπορεί η χώρα να μην 
συμμορφώνεται επί μακράν προς 
τις συμβατικές της υποχρεώσεις και 
να παραποιεί συστηματικά τα στατι
στικά της στοιχεία. Ωστόσο, ενόσω 
η χώρα δείχνει να αναλαμβάνει το 
μερίδιο της ευθύνης της τιμώνταςτη 
στρατηγική της επιλογή να εξαντλή
σει τις δυνατότητες συνεργασίας στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο και δίνοντας τη 
μάχη της αξιοπιστίας προτάσσοντας 
ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα λι- 
τότηταςπουδοκιμάζειτιςαντοχέςτης 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, 
η επίτευξη μιαςσυμφωνίαςπου αδυ
νατεί τουλάχιστον να εγγυηθεί έναν

ισότιμο δανεισμό της από τις αγορές 
αλλά της προσφέρει υψηλότοκα 
(5%) διμερή δάνεια, αποσκοπώντας 
όχι στη διάσωση του δανειζόμενου, 
αλλά στο κέρδος του δανειστή, δεν 
περιποιεί τιμή σε ένα εταιρικό σύ
στημα που προσδιορίζεται ως «κοι
νοτικό».

Υπό το πρίσμα αυτό, σε κρίσιμη 
καμπή δεν βρίσκεται μόνο η Ελλάδα 
αλλά και το κατακερματισμένο σύ
νολο των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, 
η οποία από την εκδήλωση της διε
θνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(2008) αναδιπλώθηκε σε εθνικές επι
λογές χωρίς να μπορέσει να συγκρο
τήσει κοινό σχέδιο αντίδρασης. Και 
αυτό σε μια περίοδο σοβαρότατων 
παγκόσμιων προκλήσεων και ανα
κατατάξεων, από την αυτονόμηση 
των αγορών από τον πολιτικό έλεγ
χο μέχριτη μετατόπιση του κέντρου 
ισχύος προς την Ασία, εξελίξεις οι 
οποίες, απεναντίας, απορροφούν 
το ενδιαφέρον, για παράδειγμα, της 
διοίκησης Ωμπάμα με τη χάραξη ευ
έλικτων πολιτικών, όπως το διπλάσιο 
της Ευρώπης δημοσιονομικό πακέτο 
στήριξης της πραγματικής οικονο
μίας, οι ρυθμίσεις για την εποπτεία 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, η 
θεμελίωση δημόσιου συστήματος 
υγείας -υπερφαλαγγίζοντας τα συ
γκριτικά ιδεολογικά πλεονεκτήματα 
της ηπειρωτικής Ευρώπης-, καθώς 
και η αναζήτηση στρατηγικής έναντι 
της αναδυόμενης ανταγωνιστικής 
υπερδύναμηςτης Κίνας- μετο υπο- 
τιμημένο γουάν και το χαμηλότατο 
κόστος εργασίας.

Πολιτικός συσχετισμός
Ο κυρίαρχος συντηρητικός πολι

τικός συσχετισμός στην Ευρώπη 
παραμένει αμήχανος μπροστά στις 
ραγδαίες αλλαγές του διεθνούς πε
ριβάλλοντος, με πρωταγωνιστή τη 
Γερμανία να επιλέγει την περιχαρά
κωση στη διασφάλιση της ανταγω
νιστικότητας της οικονομίας της που 
τροφοδοτείται από τον εξαγωγικό 
προσανατολισμό της και την εσωτε
ρική υποτίμηση (κοινωνικό/μισθο- 
λογικό ντάμπινγκ), ενώ παράλληλα 
αποκομίζει οφέλη από την κερδο
σκοπική διολίσθηση του ευρώ, την

οποία, σημειωτέον, καταλογίζει 
στο κόστος εργασίας/δημόσια ελ
λείμματα των νότιων εταίρων της, 
αποσιωπώντας το γεγονός ότι αυτά 
δημιουργούν τα πλεονάσματά της 
στο βαθμό που τα 2/3 των εξαγωγών 
της κατευθύνονται στις χώρες της 
Ευρωζώνης και περί το 1/2τωνχρη- 
μάτων της για τις λιγότερο αναπτυγ
μένες περιοχές μέσω του κοινοτικού 
προϋπολογισμού της επιστρέφονται 
μέσω ανάληψης έργων από τις γερ
μανικές εταιρείες. Προφανώς η νέα 
Γερμανία της Μέρκελ επιλέγει τον οι
κονομικό εθνικισμό αντί της συρρα- 
φής του γερμανικού συμφέροντος 
στο ευρωπαϊκό, σύμφωνα με τις 
πολιτικές παρακαταθήκες των προ- 
κατόχων της, όπως και του μέντορά 
της Κολ, ο οποίος από κοινού με τον 
Μ ιτεράν, προ εικοσαετίας, ενίσχυαν 
τις διαρθρωτικές πολιτικές συνοχής 
ως αντιστάθμισμα στην ολοκλήρω
ση του προγράμματος της ενιαίας

αγοράς και στη δρομολόγηση του 
κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.

Η στάση της Γερμανίας, εκτός από 
την αδυναμία ευρωπαϊκής διαχείρι
σης της κρίσης δανεισμού της Ελ
λάδας, το οικονομικό μέγεθος της 
οποίας δεν αντιστοιχεί παρά στο 
2,5% του ευρωπαϊκού, ανέδειξε το 
σοβαρότατο ζήτημα της ατελούς 
οργάνωσης και λειτουργίας του πυ
ρήνα του κοινοτικού συστήματος 
της ίδιας της Ευρωζώνης. Χωρίς μια 
νέα στρατηγική εμβάθυνσης της 
οικονομικής και πολιτικής συνεργα
σίας, η προοπτική του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος δεν αποκλείεται να 
επανατεθεί όχι απλώς υπό όρους 
δύο ή περισσοτέρων ταχυτήτων, 
αλλά υπό την αντίστροφη μέτρηση 
τηςαπο-ολοκλήρωσης. ■

* Ο Δρ. Γιώργος Μπακατοιάνος είναι 
πρεοβευτής - εμπειρογνώμων του 
υπουργείου Εξωτερικών.



ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

■

ΣΤΗ ΝΟΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Α ποσπασματικό μέτρο χωρίς καμία 
παιδαγωγική λογική χαρακτηρίζει η 
υπουργός Παιδείας και Διά Βίου Μά
θησης κυρία Άννα Διαμαντοπούλου 
τη βάση του «10» για την εισαγωγή 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η κυρία Διαμα- 
ντοπούλου, που υπεραμύνεται της κατάργησης 
του σχετικού μέτρου, αναφέρεται σε «συνολική 
χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση της

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», υπό τα νέα δεδο
μένα που θα δημιουργήσει η κατάργησή του, σε 
συνδυασμό με τις προτιμήσεις των υποψήφιων 
φοιτητών. Στη συνέντευξή της στα «Επίκαιρα», 
η υπουργός επιχειρεί να καθησυχάσει τις επι
φυλάξεις των εκπαιδευτικών για το μέτρο της 
αξιολόγησής τους, λέγοντας χαρακτηριστικά 
«ο "επιθεωρητισμός" πέθανε», και προσθέτει 
ότι η αξιολόγηση δεν αποτελεί χειραγώγηση. 
Για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών που θα 
γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, η κυρία Διαμαντοπούλου

προαναγγέλλει ότι ο επόμενος διαγωνισμός 
του ΑΣΕΠ θα γίνει μετά τη μεταβατική περίοδο, 
η οποία, με βάση την εισήγηση του νομοσχεδίου, 
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει έως το 2012.

Σε  ό,τι αφορά στην εμπλοκή του ΔΝΤ στο δη
μοσιονομικό πρόβλη μα της χώρας, η υπουργός 
Παιδείας δηλώνει ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
είναι αρκετά και ότι δεν θα χρειαστούν άλλα.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το «βαθ
μολόγιο» του κ. Πάγκαλου, δηλώνει με νόημα: 
«Όλοι κρινόμαστε καθημερινά και φανερά».



«Η  αξιοβόγηση δεν είναι τιμωρία. Σ ε  αυτή τη φάση  
θα είναι σνββογική. Θα αξιοβογήσονμε και την ίδια  

τη διαδικασία προκειμένου να πάμε σε επόμενα βήματα».

Κνρία Διαμαντοπούβον, παρουσιάσα
τ ε  ένα φιβόδοξο, όπως χαρακτηρίζεται, 
νομοσχέδιο για το «Νέο Σχοβείο» και το 
ερώτημα είναι ποιες βασικές αββαγές 
θα αντιμετωπίσει ο μαθητής μπαίνο
ντας στην τάξη τον, το Σεπτέμβριο τον 
2010.

Το πρόγραμμα για το «Νέο Σχολείο» είναι η 
απάντηση σε μια κατάσταση απαξίωσης και 
υποβάθμισης που υπάρχει στα θεμέλια του εκ
παιδευτικού μας συστήματος. Το αποτέλεσμα 
αυτής της κατάστασης βιώνεται όλο και πιο 
έντονα από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. 
Η Πολιτεία δεν μπορεί να κλείνει τα αφτιά της, 
προσποιούμενη πως όλα βαίνουν καλώς. Με 
το πρόγραμμα του «Νέου Σχολείου», το οποίο 
υποστηρίζεται και από νομοθετικές ρυθμίσεις 
όπως το πολυνομοσχέδιο που παρουσιάσαμε 
αλλά και από πρόσθετες πρωτοβουλίες, παρεμ
βάσεις και προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν 
ξεκινήσει ήδη να υλοποιούνται, κάνουμε την 
αρχή. Είναι ένα πρόγραμμα μακράς πνοής, που 
αφορά από την ορθολογική κάλυψη των κενών 
στα σχολεία και λιγότερη ύλη αλλά περ ισσό
τερη γνώση, και φτάνει στο να μένει η τσάντα 
του μαθητή στο σχολείο, αφού θα μπορεί εκεί 
να προετοιμάζεται πλέον για τις υποχρεώσεις 
της επόμενης ημέρας. Όπως επίσης θα μπορεί 
να πιστοποιεί στο σχολείο του τις γνώσεις του 
τόσο στις ξένες γλώσσες όσο και στην Πληρο
φορική και να μην καταφεύγει η οικογένεια σε 
δαπανηρές λύσεις ιδιωτικών φροντιστηρίων. 
Για να γίνουν όλα αυτά όμως και για να γίνουν 
σωστά, πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο του 
εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη. Ακριβώ ς εκεί 
εστιάζουν όλες οι κύριες ρυθμίσεις του πολυ- 
νομοσχεδίου.

Μία από τις καινοτομίες του νομοσχεδίου 
είναι η αξιοβόγηση κάθε αχοβικής μο 
νάδας. Με ποιο τρόπο το υπουργείο Παι
δείας θα παρεμβαίνει όταν εντοπίζονται 
προββήματα βειτουργίας; Συνέπειες για 
σχοβικές μονάδες που δεν ανταποκρίνο- 
νται θα υπάρχουν και με ποιο τρόπο θα 
καταβογίζονται οι ευθύνες;

Για πρώτη φορά θεσπίζεται μια συγκροτη
μένη διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση 
δίνει αξία στο σχολείο. Κάθε σχολική μονάδα 
θα οργανώνει το επιχειρησιακό της σχέδιο, έτσι 
ώστε να επιτύχει τους στόχους που θέτει. Θα 
αξιολογείται η διοικητική και η παιδαγωγική λει
τουργία του σχολείου. Και αυτό το σχέδιο θα εί
ναι αναρτημένο και προσβάσιμο στο Διαδίκτυο 
για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου και 
πρωτίστως για τους γονείς. Από εκεί και πέρα, 
το ζητούμενο δεν είναι ο καταλογισμός ευθυ

νών, αλλά η υποστήριξη της σχολικής μονάδας 
ώστε να επιτύχει τους στόχουςτης.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την 
αξιοβόγηση των καθηγητών και ποιο μο- 
ντέβο τεβικά θα επιβέξετε; Θα επιστρέ
φουμε στο παβαιό σώμα των επιθεω
ρητών;

Καταρχάς, ο «επιθεωρητισμός» πέθανε. Η 
αξιολόγηση δεν είναι τιμωρία. Σε  αυτή τη φάση 
θα είναι συλλογική. Θα αξιολογήσουμε και την 
ίδια τη διαδικασία προκειμένου να πάμε σε 
επόμενα βήματα. Τα οποία, βεβαίως, σε καμιά 
περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τους επιθε
ωρητές. Η αξιολόγηση δεν είναι χειραγώγηση, 
είναι η βάση για να γίνει καλύτερο το σχολείο.

Τι ρόβο θα διαδραματίσει στην αξιοβό
γηση των εκπαιδευτικών ο μέντορας; Θα 
υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
υπηρεσιακή εξέβιξή τους ή ακόμα και 
στη μισθοβογική τους κατάσταση;

Γιατί συνδέετε το θεσμό του μέντορα με την 
αξιολόγηση; Ο θεσμός του μέντορα αφορά 
αποκλειστικά και μόνο την υποστήριξη του 
δόκιμου εκπαιδευτικού. Και μάλιστα για να δια
σφαλίσουμε πως η αξιολόγηση θα είναι αντι
κειμενική και δίκαιη δεν θα γίνεται μόνο από 
το μέντορα. Θα συμβάλλει στην επιμόρφωσή

του και στο τέλος της πορείας θα γίνεται η αξιο
λόγηση του δόκιμου εκπαιδευτικού όπου θα 
συμμετέχουν και ο διευθυντής του σχολείου 
και ο σχολικός σύμβουλος. Σκοπός είναι η υπο
στήριξη του δόκιμου εκπαιδευτικού, έτσι ώστε 
να εξελιχθεί και να επιτύχει στο έργο του μέσα 
στην τάξη.

Ανακοινώσατε την αββαγή στον τρόπο 
διορισμού των εκπαιδευτικών. Πότε θα γί
νει ο επόμενος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ ;

Ξεκαθαρίσαμε πωςτο νέο σύστημα διορισμών 
θα βασίζεται στον κανόνα πως όλοι οι εκπαι
δευτικοί που θα προσλαμβάνονται σε όλα τα 
σχολεία της χώρας θα συμμετέχουν στο διαγω
νισμό του ΑΣΕΠ. 0  επόμενος διαγωνισμός θα 
γίνει μετά τη μεταβατική περίοδο και με ανα
μορφω μένο περιεχόμενο. Θα δοθεί έμφαση 
στην παιδαγωγική και τη γενική Παιδεία, πέρα 
από το ιδιαίτερο επιστημονικό αντικείμενο των 
σπουδών.

Σε αυτή την πρώτη διαδικασία διορι
σμού μέσω ΑΣΕΠ , θα απαιτηθεί και 
πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτι
σης ή μήπως εξετάζετε το ενδεχόμενο 
να υπάρξει ένα πρώτο στάδιο προσαρ
μογής;

Για να συμμετάσχει υποψήφιος εκπαιδευτι-



«Ο ι περ ιορ ισμοί της βάσης τον “10” από πουθενά 
δεν προκύπτει ότι αναβάθμισαν ή έστω βεβτίωοαν 

το επίπεδο των πρωτοετών φοιτητών».

κός στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ , προκειμένου 
να διεκδικήσει διορισμό στην εκπαίδευση, θα 
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό παιδαγωγι
κής κατάρτισης. Στάδιο προσαρμογής εννοείται 
πως θα υπάρξει, προκειμένου τα πανεπιστήμια 
να ετοιμάσουν τις υποδομές τους.

Συνδέεται καθοιονδήττοτε τρόπο το μετα
πτυχιακό με το πιστοποιητικό παιδαγω
γικής κατάρτισης;

Συνδέεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει 
μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στην Παιδα
γωγική, τις Επιστήμες της Αγωγής ή τις Επιστή- 
μεςτης Εκπαίδευσης.

Εδώ κι αρκετά χρόνια, από την περίοδο 
της θητείας σας ως τομεάρχης Παιδείας 
του ΠΑΣΟΚ, έχετε μιβήαει για το αποκε
ντρωμένο σχοβείο. Πώς θα επηρεάσει 
το σχέδιο «Καββικράτης» τη διοικητική 
δομή της εκπαίδευσης;

0  βασικός πυρήνας της εκπαίδευσης θα παρα- 
μείνει ευθύνη της κεντρικής δ ιοίκησης. Σίγου
ρα, όμως, το σχολείο σε όλες του τις λειτουργίες 
δεν μπορεί να διοικηθεί από την κεντρική υπη
ρεσία στο Μαρούσι. Πρέπει να δημιουργηθούν 
αξιόπιστες δομές αποκεντρωμένης διοίκησης.

Ακούω εκπαιδευτικούς να εκφράζουν

φόβους μήπως ο απώτερος στόχος του 
υπουργείου είναι κάποια ζητήματα όπως 
το πρόγραμμα σπουδών, η εργασιακή 
τους κατάσταση, να περάσουν στις περι
φέρειες χωρίς να υπάρχει άμεση εμπβο- 
κή της κεντρικής διοίκησης. Θα ήθεβα 
το αχόβιό σας.

Όπως είπα παραπάνω, ο κεντρικός πυρήνας 
της εκπαίδευσης παραμένει στην κεντρική υπη
ρεσία. Επιπλέον, αυτό δεν είναι ούτε στις προθέ
σεις μας και δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα.

Διάβασα σχόβια περί υποχώρησής σας 
στο ζήτημα της κατάργησης της βάσης 
του «10». Τι απαντάτε σε όσους πιστεύουν 
ότι τεβικά υποχωρήσατε μετά από πιέ
σεις και, για ψηφοθηρικούςβόγους, ενό- 
ψει και των περιφερειακών εκβογών;

Το ΠΑΣΟΚ είχε ξεκάθαρη θέση και σαφή προ
εκλογική δέσμευση, την οποία κάνουμε πράξη. 
Οι περιορισμοί της βάσηςτου «10» από πουθενά 
δεν προκύπτει ότι αναβάθμισαν ή έστω βελτίω
σαν το επίπεδο των πρωτοετών φοιτητών. Ήταν 
ένα αποσπασματικό μέτρο, χωρίς παιδαγωγική 
λογική και με πολλές ανορθολογικές παρενέρ
γειες που έφταναν μέχρι του σημείου σε κάποια 
περιφερειακά τμήματα να είναι το διδακτικό 
προσωπικό μεγαλύτερο σε αριθμό από τους 
φοιτητές. Και την ίδια στιγμή, χιλιάδες νέοι άν

θρωποι αναζητούσαν λύσεις είτε στην ιδιωτική 
μεταλυκειακή εκπαίδευση είτε στη Ρουμανία 
καιτη Βουλγαρία είτε σε διάφορα πανεπιστήμια 
ανά τον κόσμο. Δεν νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή η 
κατάσταση ήταν λύση αναβάθμισης της Παι
δείας.

Ας κάνουμε μια υπόθεοπ εργασίας. Έστω 
ότι ΤΕΙ, που παραμένουν στα αζήτητα, 
δεν προσεβκύσουν το ενδιαφέρον των 
υποψηφίων ακόμα και μετά την κατάρ
γηση της βάσης του «10». Τι θα κάνετε; 
Θα αυνεχίσετε να διατηρείτε Τ Ε Ι που 
υπάρχουν μόνο στα χαρτιά και δεν έχουν 
σπουδαστές;

Έχουμε καταστήσει σαφές πως, αίροντας τον 
περιορισμό της βάσηςτου «10», θα εκτιμήσουμε 
την ανταπόκριση των υποψήφιων στις σχολές 
και αυτά τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν για τη 
συνολική χωροταξική και θεματική αναδιάρ
θρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που 
συνιστά ένα επόμενο μεγάλο μεταρρυθμιστι- 
κόβήμα.

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας προββέ- 
πει μείωση κατά 50% στους διορισμούς 
των μόνιμων εκπαιδευτικών και κατά 
30% των αναπβηρωτών. Υπό τα νέα δε
δομένα που δημιουργεί και η εμπβοκή 
του ΔΝΤ, εξετάζετε το ενδεχόμενο να μην 
υπάρξουν καθόβου διορισμοί, εάν κριθεί 
ότι δεν υπάρχει ανάγκη;

Η Παιδεία εξα ιρείται από το «πάγωμα» των 
προσλήψ εω ν στο Δ η μ όσ ιο  Τομέα  και είναι 
μια απόφαση που ελή φ θ η  συνειδητά  και 
αντικατοπτρίζει την αναγνώριση του ειδικού 
βάρους που έχει η εκπαίδευση . Προσλήψεις 
λοιπόν θα γίνονται. Π ρέπει όμω ς να δ ια
σφ αλίσουμε ότι θα γίνονται σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανάγκες, ώστε και οι θυσίες των 
Ελλήνω ν πολιτών -θ υ σ ίες  από το υστέρημα 
και όχι από το περ ίσσευμά  τους- να πιάνουν 
τόπο ως πραγματική επένδυση στο μέλλον 
της νέας γενιάς.

Πώς θα αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο 
απεργίας της Ο Α Μ Ε  στις Πανεββαδικές 
Εξετάσεις;

Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι εκπαιδευτικοί 
που μόχθησαν μια ολόκληρη χρόνια θα πάρουν 
μια τέτοια απόφαση με την οποία θα αδικήσουν 
το δικό τους έργο και τα παιδιά. Και μάλιστα για 
ένα νομοσχέδιο το οποίο από πουθενά δεν προ
κύπτει ότι αδικεί σε οποιοδήποτε σημείο του 
τους εκπαιδευτικούς. Ισα ίσα, θέτει τις βάσεις 
και τα εχέγγυο για εκπαιδευτικούς με αναβαθ
μισμένο κύρος και αξία στην κοινωνία.



Έχετε πει ότι θα αββάξετε το νόμο Στυβιανίδη για τα κοβέ- 
για. Θα γίνει εβαστικότερος για τη βειτονργία τους όπως 
ζητά η Κομισιόν;

Δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο, στη βάση της κοινοτικής νο
μιμότητας, με ταυτόχρονη ενίσχυση του εθνικού ελέγχου μέσα από 
την ανάδειξη του αναβαθμισμένου ΕΚΕΠΙΣ, για την πιστοποίηση 
και παρακολούθηση της λειτουργίας δομών μεταλυκειακής εκπαί
δευσης.

Σε ποιο επίπεδο τον εθνικού πβαισίου επαγγεβματικών 
προσόντων θα εντάξετε τα κοβέγια;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια εκ
παίδευση. Είναι Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, συνεργάζονται ή όχι 
με ιδρύματα το εξωτερικού, πιστοποιούνται και αδειοδοτούνται 
από το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέχρι τώρα 
στη χώρα δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο προσόντων. Από το 2004 και 
μετά που ξεκίνησε η Ευρώπη αυτή την προσπάθεια, η Ελλάδα ήταν 
απούσα, ακριβώς γι' αυτό το λόγο ξεκινά μαζί με τη μεγάλη αλλαγή 
της Διά Βίου Μάθησης και η διαδικασία συγκρότησης του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων.

Θα επικαβεστώ την ευρωπαϊκή εμπειρία σας, ως επιτρό
που της χώρας μας, για να σας ζητήσω ένα σχόβιο για τις 
απόψεις που ακούγονται για δεινή ήττα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έπειτα από την απόφαση της 25ης Μαρτίου και 
την εμπβοκή του Δ Ν Τ  στο οικονομικό πρόββημα χώρας 
της Ευρωζώνης, όπως η Εββάδα.

Η διεθνής οικονομική κατάσταση είναι πρωτόγνωρης κλίμακας. 
Οι μέχρι τώρα δομές υφίστανται ένα crash test, από το οποίο θα 
προκόψουν χρήσιμα συμπεράσματα για όλους. Η ΕΕ χρειάζεται προ
φανώς επαναπροσδιορισμό των οικονομικών της εργαλείων, ώστε 
να είναι άμεση, εφικτή και με αίσθημα αλληλεγγύης η στήριξη στις 
δύσκολες στιγμές.

Διατυπώνεται, πάντως, η άποψη ότι η κυβέρνηση διαχει
ρίστηκε το πρόββημα με καθαρά οικονομικούς όρους και 
καθόβου ποβιτικούς. Θα ήθεβα την άποψή σας.

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το πρόβλημα 
συνολικά. Σε  πολιτικό επίπεδο, χτίσαμε την τρωθείσα αξιοπιστία της 
χώρας, βάλαμε στο τραπέζιτηςσυζήτησηςτην ευρωπαϊκή προσέγ
γιση, τη συλλογική αντιμετώπιση, την προστασία του κοινού μας 
νομίσματος, ανατάξαμε την οικονομία με άμεσα μέτρα και κυρίως 
εξηγήσαμε ειλικρινώς στους πολίτες την κατάσταση της χώρας.

Εκτιμάτε ότι η εμπβοκή του Δ Ν Τ  θα φέρει κι άββα μέ
τρα;

Τα μέτρα και οι αποφάσεις που πήραμε για το 2010 είναι αρκετά. 
Εκτιμώ ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Κυρία Διαμαντοπούβου, σας ενοχβεί αυτή η δημόσια  
«βαθμοβόγησή» σας από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνη
σης;

Όλοι κρινόμαστε καθημερινά και φανερά.

Είναι, τεβικά, «θέμα χημείας» οι... περιπέτειες στη συνερ
γασία σας με τον κ. Πανάρετο;

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. ■



• «Μ ας οδηγούν 
οτην ανεργία», βένε 
οι εκπαιδευτικοί
• «Αποκαθίοταται 
μια αδικία», βένε δήμαρ: 
πόβεων με Τ Ε Ι

ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ Η. ΚΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΗ

Σ υν και πλην στο νέο εκπαιδευτικό πο- 
λυνομοσχέδιο εξακολουθούν να κατα
γράφουν οι εμπλεκόμενοι. Μέχρι στιγ
μής οι αντιδράσεις είναι αντιφατικές, 

αφού από τη μια το σύνολο των εκπαιδευτι
κών βλέπ ει δύσκολες μέρες για τη δημόσια  
Παιδεία και για τον κλάδο, προαναγγέλλοντας 
απεργίες με την ένα ρξη  των Πανελλαδικώ ν 
Εξετάσεων, από την άλλη φορείς πόλεων της 
Π εριφέρειας, που είδαν να συρρικνώ νεται ο 
φοιτητικός πληθυσμός τους και παράλληλα 
ο εμπορικός τζίρος, βλέπουν μέσω του νομο
σχεδίου αποκατάσταση μιας αδικίας σε βάρος 
των περιφερειακών ΤΕΙ. «Κάθε γέννα έχει τους 
πόνους της», υποστηρίζεται από το π ερ ιβάλ
λον της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντο- 
πούλου σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, ξεκα
θαρίζοντας ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό 
σύστημα θα περάσουν.

Στόχος της κυρίας Διαμαντοπούλου φαίνεται 
να είναι μια συνολική μεταρρύθμιση που θα 
ακουμπήσει και θα διορθώσει όλα τα χρονίζο-

ντα κακώς κείμενα στο χώρο της εκπαίδευσης. 
Μάλιστα, η ίδια χαρακτηρίζει την προσπάθεια 
αυτή ως μια μεγάλη αλλαγή που αφορά «το 
τι και πώς μαθαίνουμε στο σχολείο». «Το Νέο 
Σχολείο αφορά προγράμματα, υποδομές και 
νομοθετικές ρυθμίσεις, με το πιστοποιητικό 
παιδαγω γικής επάρκειας, με την πρόσληψη 
μέσω  Α ΣΕΠ , με το δόκιμο εκπαιδευτικό , τη 
λειτουργία  του σχολείου  με σω στό τρόπο, 
ώστε ο εκπαιδευτικός να είναι στο σχολείο», 
επ ισήμανε χαρακτηριστικά σε δηλώ σεις της, 
δ ιαβεβαιώ νοντας, παράλληλα , ότι «το νομο
σχέδιο έχει και τη μεταβατική εκείνη περίοδο 
που δεν πρέπει να δημιουργεί αγω νίες και 
φόβο στους ανθρώ πους που είχαν λειτουρ
γήσει με μια συγκεκριμένη πρότερη ρύθμιση 
της Πολιτείας».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προ

βλέπουν:
• Θέσπιση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής

κατάρτισης ως προϋπόθεσης για την είσοδο 
στην εκπαίδευση.

• Πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών απο
κλειστικά μέσω ΑΣΕΠ από το σχολικό έτος 
2012-2013 και «κλείδωμα» του πίνακα προϋ
πηρεσίας στις 30 Ιουνίου 2010.

• Εισαγωγή των θεσμών του δόκιμου εκπαιδευ
τικού και του μέντορατου νεοδιοριζόμενου.

• Υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών 
στον τόπο πρώτου διορισμού για τουλάχι
στον τρία χρόνια.

• Καθιέρωση του θεσμού του αναπληρωτή με 
μειωμένο ωράριο και τον περιορισμό του θε
σμού των ωρομισθίων.

•Υποχρεωτική αναπλήρωση κάθε εκπαιδευ
τικού που μετατίθεται ή αποσπάται.

• Καθιέρωση της αξιολόγησης του εκπαιδευ
τικού έργου ανά σχολική μονάδα.

• Θεσμοθέτηση τριμελούς επιτροπής που θα 
εισηγείται την παραμονή στην εκπαίδευση ή 
τη μετάταξή του στη διοίκηση του δόκιμου 
εκπαιδευτικού.



«Οι προββεπόμενες ρυθμίσεις του ποβυνομοσχεδίου θα οδηγήσουν στην ανεργία χιβιάδες ουναδέβφους», 
επισημαίνει στα «Επίκαιρα» ο πρόεδρος της Ο ΑΜΕ Αημήτρης Πέππες.

Τ ις  προθέσεις και 
τις απόψεις της υπουργού 

Παιδείας φαίνεται να 
αμφισβητεί το σύνοβο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, 
που ββέπει στο νέο 

νομοσχέδιο «το τέβος 
του δημόσιου σχοβείου».

• Αξιολόγηση από το διευθυντή της σχολικής 
μονάδας, το μέντορα και το σχολικό σύμ
βουλο.

• 0  ορισμόςτων μελώντων συμβουλίων επιλο
γής στελεχών γίνεται υπερκομματικός μέσω 
της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Επ ίσης, το υπουργείο  Παιδείας προχωρά
-μ έσ ω  του νο μ ο σ χ εδ ίο υ - και στην αναθε
ώ ρηση του νόμου για τα κολέγια , που έχει 
κριθεί αντικοινοτικός από την Ευρω παϊκή 
Επιτροπή, και στην έκδοση νέων αδειών λει
τουργίας με βάση το νέο θεσμ ικό  πλαίσιο, 
γεγονός το οποίο αναμένεται να προκαλέσει 
έντονες αντιδράσεις από τα δημόσια  πανε
π ιστήμια , που αντιμετωπίζουν ως «κόκκινο»

πανί την αναγνώριση επαγγελματικώ ν δ ικαι
ωμάτων των αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων, 
που λειτουργούν στη χώρα μας σε συνεργασία 
με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

«Μονόδρομος η ανεργία» 
υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί

Ω στόσο, τις προθέσεις και τις απόψεις της 
υπουργού Παιδείας φαίνεται να αμφ ισβητεί 
το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, που 
βλέπει στο νέο νομοσχέδιο «το τέλος του δη
μόσιου σχολείου». «Οι π ροβλεπ όμενες ρ υθ 
μίσεις του πολυνομοσχεδίου θα οδηγήσουν 
στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους μας που 
εργάζονται με ελα στικές σχέσεις εργασίας», 
επ ισημαίνει στα «Επίκαιρα» ο πρόεδρος της 
ΟΛΜ Ε, Δημήτρης Πεπές και προσθέτει: «Θα 
δημιουργήσουν πρόβλημα στον οικογενειακό 
προγραμματισμό και θα χωρίσουν οικογένειες 
των νέων συναδέλφων μας».

Παράλληλα, ο ίδιοςτονίζει ότι θα υποχρεώσει 
σε υπερωριακή απασχόληση τους καθηγητές, 
με αμοιβές που τους απαξιώνουν ως επιστήμο
νες και εργαζόμενους. Ζητά, μάλιστα, να μην 
κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο και να ξεκ ινή
σει άμεσα διάλογος με βάση τις προτάσεις της 
ΟΛΜΕ. «Η ευθύνη ανήκει στην πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Παιδείας όσον αφορά τις μ ελ
λοντικές μας κινήσεις», καταλήγει.

Σημειώνεται ότι η ομοσπονδία των εκπαιδευ
τικών έχει ενστάσεις και για το διαγωνισμό του 
ΑΣΕΠ, καθώς θεωρεί ότι η επιτυχία στο διαγω
νισμό θα οδηγεί σε λίστα αναμονής πιθανού 
δ ιορισμού για λίγους. Και υποστηρίζει ότι η 
θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής παραμονής 
των εκπαιδευτικών για 3 χρόνια στην οργανική 
θέση του πρώτου διορισμού θα λειτουργήσει 
ουσιαστικά «σαν στρατιω τική θητεία για το 
νέο εκπαιδευτικό». Επιπλέον, θεωρεί ότι με τη 
διαδικασία του «δόκιμου εκπαιδευτικού» αμ
φισβητείται η μόνιμη εργασία του νέου εκπαι
δευτικού.

ΕΛΙΖΑ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ

«Υποβαθμίζουν την Παιδεία»

Κριτική στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ασκεί μέσα από τα «Επίκαι

ρα» και η τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, η οποία 

δηλώνει ότι είναι αντίθετη με την κατάργηση της βάσης του «10». 

«Η κατάργηση της βάσης του "10" βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία κάθε

τα αντίθετη, γιατί εκτιμούμε ότι υποβαθμίζει ευθέως την Παιδεία», 

σημειώνει και εξηγεί ότι δεν υπάρχουν έρευνες ή μελέτες που να δεί

χνουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Η ίδια αναφέρει ότι το

νομοσχέδιο εισάγει μια ουσιαστική αδικία στο σύστημα προσλήψεων των 

εκπαιδευτικών, «διότι καταργεί τους πίνακες ουσιαστικά εκείνων που ί 

έχουν θεμελιώσει δικαιώματα, είτε με παλαιότερες εξετάσεις οτο ΑΣΕΠ είτε 

με προϋπηρεσία ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές». «Η δε διετής προθεσμία 

την οποία θέτει δεν επαρκεί για να απορροφηθούν, γιατί είναι γνωστό ότι 

και φέτος, αν θα γίνουν προσλήψεις, θα είναι ελάχιστες», συμπληρώνει. 

Επιπλέον, η κυρία Βόζεμπεργκ χαρακτηρίζει αόριστες τις ανακοινώσεις 

σχετικά με το θεσμό του δόκιμου εκπαιδευτικού και του μέντορα. Και κα

ταλήγει: «Οι προτάσεις αυτές του υπουργείου Παιδείας, στο βαθμό που δεν 

είναι αόριστες, γεννούν αντιδράσεις και προκαλούν σύγχυση στοτρίπτυχο 

εκπαιδευτικοί - μαθητές - γονείς και δεν αναβαθμίζουν την Παιδεία».



Έκαψαν τα πτυχία τους
Στην ίδια κατεύθυνση είναι και οι παρατηρή

σεις των εκπροσώπων της ένωσης των αδιόρι
στων και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, τα μέλη 
της οποίας έκαψαν συμβολικά χθες τα πτυχία 
τους, σε πολλές πόλεις της χώρας. «Ο τρόπος 
με τον οποίο ορίζει το νομοσχέδιο τη λειτουρ
γία του σχολείου και το σύστημα  διορισμού 
στην πραγματικότητα διώχνει πάρα πολλούς 
εκπαιδευτικούς», επισημαίνει στα «Επίκαιρα» 
το μέλος της ένωσης Χρυσούλα Παπαγεωργί- 
ου και συνεχίζει: «Υποτίθεται ότι καταργεί την 
ωρομίσθια, αλλά στην πραγματικότητα κάνει 
τους αναπληρωτές ω ρομίσθιους, αφού ορίζει 
τον αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, που ση
μαίνει μειωμένα χρήματα, μειωμένη ασφάλιση,

αλλά περισσότερες υποχρεώσεις στη διοίκηση 
του σχολείου».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αβαγιαννός 
λέει στα «Επίκαιρα» ότι αυτό που δ ιακυβεύ- 
εται είναι το μέλλον του δημόσιου σχολείου 
όχι μόνο το μέλλον  των εκπαιδευτικώ ν. «Οι 
30 μαθητές ανά τάξη, οι συμπ τύξεις σχολεί
ων, οι μηδενικοί δ ιορισμοί και η υποχρεωτική 
υπερωριακή εργασία στους μονίμους που θα 
φτάσει μέχρι 26 ώ ρες εκπ αιδευτικού έργου 
την εβδο μ ά δ α , επ ί της ουσίας σημα ίνει ότι 
κανένας μαθητής και κανένας εκπαιδευτικός 
δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτό το 
πρόγραμμα», υποστηρίζει. Επιπλέον, αναφέ
ρει ότι «τόσα χρόνια το υπουργείο  κάλυπτε 
όλες τις "τρύπες" με αναπληρωτές και ω ρομί

σθιους, που τους καλούσε ακόμα και στη μέση 
της χρονιάς, με προσωπικό και οικονομικό κό
στος για τον καθένα, καθώς οι μ ικρές αμοιβές 
λαμβάνονται με καθυστερήσεις ενός και δύο 
ετών». Ωστόσο, συμπληρώνει ότι «τώρα έρχε
ται το υπουργείο και λέει ότι η προϋπηρεσία 
δεν αντιστοιχεί πλέον σε αυτό που αντιστοι
χούσε μέχρι σήμερα. Την υποτιμά πλήρως, την 
απαξιώνει εντελώς».

Επίσης, σημειώνει ότι η αξιολόγηση των δόκι
μων εκπαιδευτικών από επιτροπή αντικαθιστά 
ουσιαστικά τις Πανελλαδικές και το δημόσιο 
πανεπιστήμιο.

Αναφορικά με το πιστοποιητικό διδακτικής 
επάρκειας εκτιμά ότι δημιουργεί συνθήκες εξά
ντλησης των εκπαιδευτικών. ■

Για την κατάργηση της βάσης του «10» εμφανίζονται θετι

κοί οι περισσότεροι δήμαρχοι, μιλώνταςστα «Επίκαιρα».

Οπως μαρτυρούν, τα προηγούμενα χρόνια οι τοπικές κοινω

νίες επλήγησαν από τη ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρ

νησης, με την κατάσταση σε μερικές περιοχές να έχει φτάσει 

σε οριακό σημείο. Χαρακτηριστικό είναιτο παράδειγμα της 

Κοζάνης, μιας πόλης που, σύμφωνα με το δήμαρχο Λάζαρο Μαλούτα, πλήρωσε πολύ ακρι- 

βάτην προηγούμενη ρύθμιση, «αφού τουλάχιστον 5.000 σπουδαστές λείπουν σήμερα από 

την πόλη εξαιτίας της ρύθμισης», με πολλαπλές οικονομικές και όχι μόνο συνέπειες στην 

περιοχή, ενώ, όπως υπογραμμίζει, «η νέα ρύθμιση θα δώσει στην πόλη ανάσα».

Παρόμοια είναι η άποψη καιτου δημάρχου Καβάλας κ. Κώστα Σιμίτση, η πόλη του οποίου 

έχανε κάθε χρόνο 800 με 1.000 φοιτητές, κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια εσόδων στην 

περιοχή. Όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος, «η Καβάλα έχασε περισσότερα από 15 με 20 

εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία λόγω της αδυναμίας εισαγωγής νέων σπουδαστών». 0 

ίδιος κάνει λόγο και για διπλή αδικία σε βάρος της Περιφέρειας, αφού «απότη μια τα ΑΕΙ και 

τα ΤΕΙ δεν δέχονταν νέους να σπουδάσουν στις σχολές τους και από την άλλη με το μέτρο 

που εφαρμοζόταν τους εξανάγκαζαν να φεύγουν από την Περιφέρεια και να μετακινηθούν 

προς την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, ώστε να φοιτήσουν σε ιδιωτικά κολέγια, για τα οποία 

μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καμία αναγνώριση από το κράτος».

Σε αρκετές τοπικές κοινωνίες οι σπουδαστές των περιφερειακών ΤΕΙ είναι βασικός 

οικονομικός αιμοδότης των πόλεων και αρκετοί ιδιώτες είχαν κάνει τα προηγούμενα

χρόνια οικονομικά ανοίγματα. Πολλοί είχαν επενδύσει 

σε καταστήματα ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα κα- 

φετέριες ή «κλαμπάκια», ενώ άλλοι, εκμεταλλευόμενοι 

τις ανάγκες στέγασης των σπουδαστών, επένδυσαν σε 

γκαρσονιέρες και ακίνητα, τα οποία είδαν να μένουν 

ξενοίκιαστα από την κατακόρυφη πτώση του αριθμού 

των σπουδαστών. Το Μεσολόγγι ήταν μία από τις πόλεις όπου, όπως μαρτυρά κάτοικος 

της περιοχής, «άνθρωποι καταστράφηκαν, επειδή είχαν πάρει δάνεια για να φτιάξουν 

γκαρσονιέρες, τις οποίες φυσικά ποτέ δεν νοίκιασαν». Μόνο την περσινή χρονιά, 666 

σπουδαστές λιγότεροι πέρασαν τις πύλες του ΤΕΙ Μεσολογγίου, σκορπώντας κύματα απο

γοήτευσης στους κατοίκους. Ιδια κατάσταση και σε άλλες τέσσερις περιφερειακές πόλεις, 

οι οποίες είδαν για μια ακόμη χρονιά τους αριθμούς των εισακτέων τους να μειώνονται 

κατακόρυφα: 984 λιγότερους σπουδαστές δέχτηκε το 2009 η Καλαμάτα, 846 η Λάρισα, 

693 το Ηράκλειο και 579 η Φλώρινα.

Αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στη λειτουργία του ΤΕΙ μαρτυ

ρά και ο δήμαρχος Αργοστολιού κ. Γιώργος Τσιλιμιδός, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η τοπική 

κοινωνία της Κεφαλονιάς «έχασε κάτι από την κοινωνική της ζωντάνια, τις νέες ιδέες και 

τις αναζητήσεις» που θα δημιουργούνταν από την εισροή νέων σπουδαστών, ενώ δεν 

παρατηρήθηκε και καμία βελτίωση στη λειτουργία του ίδιου του ΤΕΙ, αφού «καθηγητές 

δεν εκδήλωναν ενδιαφέρον να έρθουν να διδάξουν λόγω των ελλείψεων σε υλικοτεχνική 

υποδομή αλλά και των ελλείψεων σε σπουδαστές».

«ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ»
Θετικοί οι δήμαρχοι 

για την κατάργηση της βάσης του «10»
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Με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το «Νέο Σχολείο» (4/3/2010) συνεχίζεται η επιχείρηση 
για αλλαγές στη δομή και στο περιεχόμενο της σχολικής εκπαίδευσης. Το όλο πλαίσιο 
συνδέεται με ένα νήμα τόσο με την εξυπηρέτηση των κατευθύνσεων του Δ' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (ΕΣΠΑ) όσο, βεβαίως, και με τις γενικότερες αλλαγές που προωθούνται 

στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο της καπιταλιστικής κρίσης.
Παρ' όλη την υπερκατανάλωση εύηχων λέξεων και επιδέξιων λόγων -παρόμοια παραπλανητική 

φρασεολογία χρησιμοποιήθηκε και σε χώρές που προωθήθηκαν μέτρα για το σχολείο της αγοράς-, 
για να θολώσουν τις πραγματικές τους στοχεύσεις, οι κατευθύνσεις του κειμένου του υπουργείου 
Παιδείας είναι φανερές. Στοχεύουν στο βάθεμα του ιδιωτικοποιημένου, πειθαρχημένου, ευέλικτου 
και αποδοτικού, στα κυρίαρχα συμφέροντα, σχολείου, που θα παράγει εργατικό δυναμικό φτηνό, 
χωρίς δικαιώματα, αλλά καταρτισμένο με εκείνες τις χρηστικές δεξιότητες που απαιτεί το κεφάλαιο 
για αύξηση της κερδοφορίαςτου.

Στα πλαίσια αυτά, με την παρουσίαση του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευ
τικού κ.λπ.», ολοκληρώθηκε η μία από τιςτρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες («Προσαρμογή του Εκ
παιδευτικού Συστήματος στη Νέα Διοικητική Αρχιτεκτονική της Χώρας», «Επαγγελματική - Τεχνική 
Εκπαίδευση» και «Προσαρμογή του Εκπαιδευτικού στο Νέο Σχολείο») που αφορά στην υλοποίηση 
του προγράμματος για το «Νέο Σχολείο».

Με το νομοσχέδιο αυτό, ουσιαστικά, το υπουργείο Παιδείας προχωρά, ανάμεσα σε άλλα, σε τρεις πα- 
ρεμβάσειςπου αφορούν στον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών (αρχική κατάρτιση και όροι πρόσληψης), 
στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας καιτου εκπαιδευτικού και στην κατάργηση της βάσηςτου «10».



Το ΔΝΤ «ράβει» τους όρους πρόσληψης 
και τις εργασιακές σχέσεις

Το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε νέο «χειρι
σμό» του εργασιακού βίου του εκπαιδευτικού προ
σωπικού, ανατρέποντας δεδομένα που αφορούν, 
αφενός, στην «αριθμητική» των προσλήψεων, αφε
τέρου στους όρους πρόσληψης και στις εργασιακές 
σχέσειςτου διδακτικού προσωπικού.

Είναι φανερό ότι οι νέοι όροι πρόσληψης των 
εκπαιδευτικών «πατάνε» πάνω στην οικονομική 
κρίση, αλλά κυρίωςχρησιμοποιούντην οικονομική 
κρίση ως ευκαιρία για την ανατροπή των μέχρι σή
μερα διαδικασιών των προσλήψεων. Ουσιαστικά, 
δυσκολεύουν δραματικά την είσοδο των εκπαι
δευτικών στη σχολική εκπαίδευση (πιστοποιητι
κό παιδαγωγικής κατάρτισης, διαγωνισμός χωρίς 
προκήρυξη θέσεων, διετής δοκιμαστική περίοδος 
κ,λπ.) για να νομιμοποιήσουν μια ειλημμένη από
φαση που δεν είναι άλλη από τη σημαντική μείωση 
των προσλήψεων για τα επόμενα χρόνια. Η σχολική 
εκπαίδευση μόνο τα επόμενα δύο χρόνια θα προ- 
σλάβει περίπου 30.000 λιγότερους μόνιμους, ανα
πληρωτές και ωρομίσθιους (ή, μετη νέα ονομασία, 
«αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου»). Μόνο το νέο 
σχολικό έτος οι προσλήψεις εκπαιδευτικών θα είναι 
μειωμένες κατά 17.000! Τα κενά θα κληθούν να κα- 
λύψουνοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετηνπρωτοφα- 
νή ρύθμιση (περιέχεται στο πολυνομοσχέδιο) για 
αύξηση του ωραρίου τους (5 ώρες την εβδομάδα 
υποχρεωτική υπερωρία), με τις μετακινήσεις από 
βαθμίδα σε βαθμίδα (απότη Δευτεροβάθμια στην 
Πρωτοβάθμια) και μετην καθιέρωση δεύτερηςει- 
δικότητας του εκπαιδευτικού (π.χ. ένας κοινωνιο
λόγος που έχει και πτυχίο φιλολογίας να παίρνει ως 
δεύτερη ανάθεση φιλολογικά μαθήματα).

Η θεσμοθέτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγω
γικής Κατάρτισης στην πραγματικότητα δεν έρ
χεται να εξυπηρετήσει τίποτε περισσότερο από 
την αποσύνδεση του πτυχίου από κάθε επαγγελ
ματικό δικαίωμα. Ουσιαστικά, πολύ γρήγορα, οι 
πτυχιούχοι των καθηγητικών σχολών θα χωρίζο
νται σε αυτούς που θα έχουν απλά το πτυχίο μιας 
σχολής και σ' αυτούς που θα έχουν το δικαίωμα 
να εξασκήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. 
Παράλληλα, είναι σίγουρο ότι πολύ γρήγορα θα 
ιδιωτικοποιηθείτο κόστος φοίτησης για το Πιστο
ποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όπως φαίνε
ται και από τις προειδοποιητικές βολές διαφόρων 
φορέων (π.χ. σεμινάρια Παιδαγωγικής Κατάρτισης 
από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών).

Εκπαίδευση σε.. .  συσκευασία 
μετρήσιμων στόχων

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας που 
προωθείτο υπουργείο είναι προϊόν μιαςτεχνοκρα- 
τικής και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης γιατην 
εκπαίδευση. Υπάτην ηγεμονίατου νεοφιλελευθερι

σμού σχεδιάζεται και υλοποιείται μια εκπαιδευτική 
πολιτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που επιδιώκει 
να «βιομηχανοποιήσει»το σχολείο, προσδίδοντάς 
του τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστι
κής επιχείρησης. Οι επιδόσειςτων υποκειμένων και 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χρησιμοποιούνται 
ως μονάδες μέτρησης της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας. Η λογική αυτή οδηγεί 
στην εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης και ελέγ
χου με «πιστοποιητικά ποιότητας», σύμφωνα μετά 
πρότυπατης βιομηχανίας καιτου εμπορίου. Χαρα
κτηριστικό είναι το παράδειγμα ορισμένων σχολεί- 
ωντης Μεγάλης Βρετανίαςπου χρησιμοποιούντο 
διεθνές εμποροβιομηχανικό πρότυπο ΰΟ  9000 ως 
πιστοποιητικό ποιότητας γιατην ικανοποίηση των 
μαθητών και των γονέων που αντιμετωπίζονται ως 
«καταναλωτές»-«πελάτες».

Είναι φανερό ότι οι επιδόσεις των μαθητών θα 
αποτελέσουν κριτήριο αξιολόγησης των εκπαι
δευτικών. Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεώ
νονται» την επιτυχία ή την αποτυχία των μαθητών 
τους σε προτυποποιημένα τεστ και η διοίκηση του 
σχολείου «χρεώνεται», μετη σειρά της, την επιτυ
χία και την αποτυχία όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυ
χαίο ότι από την επίση μη αξιολόγηση ουσιαστικά 
«αγνοούνται» ή καταγράφονται τυπικά οι αμέ
τρητοι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν την εκ
παιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο. 
Κοινωνική προέλευση, οικογενειακή κατάσταση, 
συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική 
υποδομή σχολείου, τύπος εξετάσεων, σχολικά βι
βλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, 
τα πάντα γίνονται καπνός.

Η αντίληψη αυτή «επιβλέπει» τη σχολική επιτυ- 
χία/αποτυχία μέσα από την «κλειδαρότρυπα» της 
αίθουσας διδασκαλίας, όπου όλα εξαφανίζονται 
εκτός από το δάσκαλο και το μαθητή. Δεν είναι, 
ωστόσο, λίγοι αυτοί που κατανοούν ή διαισθάνο
νται ότι το σχολείο δεν είναι «θερμοκήπιο», όπου 
τα παιδιά αναπτύσσονται ομαλά και απρόσκοπτα 
με καλό πότισμα και συστη ματική φροντίδα!

Τα πολλά πρόσωπα της βάσης του «10»
Τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή 

της βάσης του «10» έχουν διαψευστεί πανη
γυρικά όλοι οι μύθοι με τους οποίους η τότε 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχε 
«ντύσει» την απόφασή της. Καμιά βελτίω ση 
του εκπαιδευτικού συστήματος δεν υπήρξε, 
καθόλου δεν ανέβηκε το επίπεδο των μαθη
τών. Αντίθετα, μειώθηκε δραματικά ο αριθμός 
των εισακτέων, αυξήθηκε η πελατεία των λε
γάμενω ν κολεγίων, για τα οποία καμιά βάση 
του «10» δεν ίσχυε όταν ηχούσαν τα δίδακτρα. 
Αποκαλύφθηκε έτσι ότι η ρύθμιση της βάσης 
του «10» δεν αποτελούσε παρά μια ταξική 
«φραγή», αλλά και έναν παραπλανητικό επ ί
δεσμο στο χαραγμένο σώμα του σχολείου της 
ακριβοπληρω μένης αμάθειας.

Η κατάργηση της βάσης του «10» είναι ένα δη
μοκρατικό αίτημα και η ανταπόκριση σ' αυτό 
είναι οπωσδήποτε θετική. Ωστόσο, για να μην 
χάσουν οι λέξεις κάθε περιεχόμενο, για να μην 
γίνει η κατάργηση της βάσης του «10» «ένα 
αδειανό πουκάμισο», πρέπει να συνοδευτεί και 
με υποστηρικτικά μέτρα:

• Πρώτον, να δημιουργηθούν οι όροι, έτσι ώστε 
το σχολείο να μαθαίνει σε όλα τα παιδιά γράμ
ματα. Αυτό είναι ευθύνη και της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και της σχολικής εκπαίδευσης.

• Δεύτερον, οι τριτοβάθμιες σχολές να αποκτή
σουν γερή δημόσια χρηματοδότηση, υποδο
μές και στέρεο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να 
δικαιολογούν τον τίτλο τους. Γιατί αν ο υποψή
φιος δεν έχει στοιχειώδη υποδομή γνώσεων, 
τότε είναι σίγουρο ότι θα είναι «λίγα τα ψωμιά 
του» στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αμέσως 
μετά την είσοδό του σ' αυτή. Αν, πάλι, οι σχο
λές δεν έχουν φοιτητική μέριμνα, έτσι ώστε ο 
υποψήφιοςπου εισάγεται εκτόςτόπου μόνιμης 
κατοικίας να μην χρειάζεται ένα μισθό για να 
επιβιώσει, τότε πάλι, είτε με τη βάση του «10» 
είτε με την κατάργησή της, η «έξοδος» θα είναι 
αναπότρεπτη. ■



Η επί μήνες επιμελώς ασκηθείσα «οικονο
μική τρομοκρατία», η οποία μετέφερε 
αποκλειστικά τη συζήτηση στο επίπεδο 
της τυπικής οικονομετρικής λογικής και 

των διακυμάνσεων των spread, φαίνεται ότι τώρα 
οδηγείται στην «κάθαρση» υπό τους αιδήμονας 
αλλά ανακουφιστικούς «αναστεναγμούς» της κυ
βέρνησης καιτου ευρύτερου συστήματος συμφε
ρόντων. Το ΔΝΤ έρχεται όχι μόνο ως «τιμωρός» των 
ανομημάτων μας, αλλά και ωςλυτρωτική δύναμη 
που θα μας οδηγήσει στο δρόμο της «αλήθειας» 
και των αξιών που υπηρετούν το ανταγωνιστικό

πλαίσιο της αγοράς και του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος.

Όλη αυτή η εύθραυστη «κατασκευή», η οποία 
ανατροφοδοτείται και ενισχύεται επιμελώς από 
τη μεγάλη πλειοψηφίατων MME, έχειωςπροφανή 
στόχο την αποσιώπηση και απόκρυψη μιας ιστο
ρικής σημασίας διεργασίας, που αφαιρεί από τη 
χώρα μαςτηνπολιτική της αυτονομία και μας οδη
γεί με γρήγορους ρυθμούς σ' ένα δεύτερο επίπεδο 
εθνικής ισχύος και εθνικής αξιοπρέπειας.

Ο υποβιβασμός αυτός, ο οποίος στην ιστορική 
εξέλιξη των εθνών συντελείται μόνο σε περιπτώ
σεις πολεμικής ήττας ή καταστροφής, εμφανίζε
ται σήμερα ως «προϊόν» μιας αδήριτης ιστορικής 
αναγκαιότητας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργόςτης χώ
ρας θεωρεί την απόφασή του για την ένταξή μας 
στο «σιδερένιο κλουβί» του ΔΝΤ ως απόδειξη της 
ευθύνης που αισθάνεται για την τύχη της χώρας, 
μιας ευθύνης που επιβάλλει την αποδέσμευσή του

από ιδεολογικές «δουλείες» και πολιτικές «αγκυ
λώσεις». . .  Ο πολιτικός ρεαλισμός, ή καλύτερα ο 
πολιτικός κυνισμός, δεν επιτρέπει τέτοιου είδους 
βλαπτικούς συναισθηματισμούς...

Σ ε  μια χώρα όμως που μεταπίπτει στη β' κατη
γορία των ευρωπαϊκών αξιολογικών κριτηρίων, 
το πρώτο «θύμα» είναι το θεσμικό πεδίο των πο
λιτικών αποφάσεων. Ο κάθε υπουργός που δια- 
χειρίζεταιτα κρίσιμα θέματα θα έχει δίπλα του τον 
αντίστοιχο θεσμικό «γκαουλάιτερ» του ΔΝΤ που 
θα αποφασίζει για τα καίρια ζητήματα που αφο
ρούν την οικονομική και κοινωνική «διαδρομή»

του κάθε πολίτη και της κάθε οικογένειας -  μισθοί, 
συντάξεις, ασφαλιστικά δικαιώματα, συμβάσεις 
εργασίας, χαρακτήρας της παιδείας, της υγείας 
κ.λπ. Οι Έλληνες υπουργοί απλώς θα εκτελούν τις 
υποδείξεις-αποφάσειςτου ΔΝΤ και θα κρίνονται 
από τους επιτηρητές τους για την απόδοση των 
αποφάσεων αυτών, προκειμένου να ενεργοποι
ηθούν οι δανειακές εκταμιεύσεις του επόμενου 
τριμήνου...

Αυτή την πολιτική υποταγή, τον αυστηρό οικονο- 
μικο-κοινωνικό καταναγκασμό, ο πρωθυπουργός 
και τα κυβερνητικά στελέχη τον αποκαλούν επω
φελή «πολιτικό ρεαλισμό», έναντι του οποίου θα 
πρέπει να παραμεριστούν οι ιδεολογικο-πολιτικές 
προκαταλήψεις.

Όμως ο πραγματικός πολιτικός ρεαλισμός 
προϋποθέτει γνώση των συνθηκών, ύπαρξη συ
γκεκριμένων στόχων, δυνατότητα ελέγχου και 
χειραγώγησης των προβλημάτων. Θεμελιώνεται

σε μια στρατηγική «εξόδου» με συγκεκριμένες 
κοινωνικές και οικονομικέςπροτεραιότητες.

Ο «πολιτικός ρεαλισμός» που υιοθετεί σήμερα η 
κυβέρνηση δεν οδηγεί παρά στην παντελή παραί
τηση, στην αποδοχή μιας πολιτικής πατρωνίας και 
τελικώς στον πολιτικό τυχοδιωκτισμό. Δεν απο
τελεί, άλλωστε, ρεαλιστική πολιτική η διαδικασία 
που εκκινεί από την αυτοαπαξίωση και τον αυτο- 
ευτελισμό της χώρας και καταλήγει στηνπολιτική 
υποταγή και στην «υπαλληλοποίηση» της κυβερ
νητικής εξουσίας.

Η κρίση που διαπερνά το πολιτικό μας σύστη-

Σ ε  μια  χώρα όμως 
που μεταπίπτει στη β' 
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αξιοβογικών κριτηρίων, 
το πρώτο «θύμα» είναι 
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μα διευκολύνει, και αυτό δεν είναι παράδοξο, τις 
εξελίξεις αυτές. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στη ρεα
λιστική εκτίμηση ότι η ΝΔ -δρομολόγησε η ίδια 
την «εθελούσια» έξοδό της από την κυβερνητική 
εξουσία- δεν αποτελεί σήμερα υπαρκτό πόλο κυ
βερνητικής εξουσίας και κατά συνέπειατο ΠΑΣΟΚ, 
αποτελώνταςτο ίδιο έναν «πολιτικό μονόδρομο», 
μπορεί να σύρει αναγκαστικά την ελληνική κοινω
νία στον οικονομικό - μονεταριστικό μονόδρομο, 
τον οποίο επιβάλλει το ΔΝΤ.

Από την πλευρά της, η ΝΔ, επειδή δεν μπορεί 
να αναδειχθεί ως υπαρκτός πόλος κυβερνητικής 
εξουσίας μέσα από έναν κλασικού τύπου πολι
τικό ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, αναμένει τους 
επόμενες μήνες τη ρήξη μεταξύ της κοινωνίας και 
του κυβερνώντος κόμματος, ώστε να αναδυθεί 
σταδιακά ως εναλλακτική λύση διά της μεθόδου 
της «εις άτοπον απαγωγής»...

Η πολιτική κρίση προηγείται ιστορικά και καλ
λιεργεί η ίδια την οικονομική κρίση. Και ακριβώς 
αυτή η έμμονη επίκληση του δήθεν πολιτικού 
ρεαλισμού δεν αποκαλύπτει παρά το ιστορικό 
βάθος της πολιτικής κρίσης, που μοιάζει σήμερα 
αξεπέραστη. ■

* Ο Μενέβαος Γκίβαβος είναι αναπβηρωτής καθηγητής 
Ποβιιικής Εηιοιήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.



ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤ
I n  a n i w  ο Σαμαράς _
Σε αντίθετη τροχτά η Ντόρα Μπακογιάννη

Σ ε  όβες τ ις  κβειοτές συσκέψ εις που 

πραγματοποιούντα ι καθημερινά σ τη  Ρ η γ ίβ β η ς  

ο κ. Σα μαρά ς δεν κρύβει την ανησυχία  του 

για  τ ις  επ ικ είμ ενες εξεβίξεις.
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Το επόμενο διάστημα, ο αρχηγός της ΝΔ θα επιχειρήσει να καιαδείξει ότι η εμπβοκή του Α Ν Τ δεν ήταν εξ αρχής 
μονόδρομος για τη χώρα.

0έση μάχης απέναντι στην κυβέρνηση 
παίρνει πλέον ο αρχηγός της αξιω μα
τικής αντιπολίτευσης κ. Αντώνης Σα 
μαράς, ο οποίος όχι μόνο εξεδήλω σε 

έγκαιρα τη διαφωνία του στην προοπτική 
εμπλοκής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
αλλά έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στο 
Μέγαρο Μαξίμου για τις συνέπειες των όλων 
χειρισμών. Η σαφής και έντονη αντίδραση του 
προέδρου της ΝΔ προοιωνίζεται το τέλος της 
συναίνεσης που αρχικώς πρόσφερε στην κυ
βέρνηση [Σ .Σ .: συμμερ ιζόμενος εμμέσω ς και 
τις ευθύνες της «γαλάζιας» δ ιακυβέρνησης 
για τη διόγκωση του χρέους] και την έναρξη 
ενός κύκλου έντονης κριτικής, η οποία δεν 
αποκλείεται να καταλήξει ακόμη και σε αίτη
μα της αντιπολίτευσης για δ ιερεύνηση των 
κυβερνητικώ ν ευθυνώ ν που οδήγησαν στην 
εμπλοκή του ΔΝΤ. Ο κ. Σαμαράς εμφανίζεται 
πεπεισμένος για την ορθότητα των θέσεων που 
έχει λάβει και πιστεύει βαθύτατα ότι είναι θέμα 
λίγου χρόνου αυτή να αποδειχθεί στην πράξη 
και με τρόπο εξαιρετικά σκληρό για μεγάλες 
κατηγορίες πολιτών. Για το λόγο αυτό μάλιστα 
όχι μόνο δεν ανησυχεί από τη δ ιαφοροποίη
ση της κυρίας Ντάρας Μπακογιάννη -η  οποία 
επιμένει ότι «δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το 
ΔΝΤ»-, αλλά αντιθέτως θεωρεί ότι ο χρόνος θα 
λειτουργήσει υπέρ του ιδίου και εναντίον της 
πρώην υπουργού και σε αυτό το ζήτημα.

Συσκέψεις
Σ ε  όλες τις κλειστές συσκέψ εις που πραγ

ματοποιούνται καθημερινά στη Ρηγίλλης ο κ. 
Σαμαράς δεν κρύβει την ανησυχία του για τις 
επικείμενες εξελίξεις . Έχοντας πλέον π ροεξο
φλήσει ότι πιθανότατα τα επόμενα  εικοσιτε
τράωρα η Ελλάδα θα πατήσει το «κουμπί» με 
το οποίο θα ζητείται η ενεργοποίηση του μη
χανισμού στήριξης, ο αρχηγός της ΝΔ επιχειρεί 
να προβλέψ ει τις συνέπειες, μεσοπρόθεσμες 
και μακροπρόθεσμες, σε όλα τα επίπεδα: στην 
οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και φυσικά 
στις πολιτικές ισορροπίες.

Η άποψη του κ. Σαμαρά, την οποία, όπως λένε



συνεργάτες του, προσυπογράφουν οι περισ
σότεροι από τους παράγοντες της αγοράς με 
τους οποίους βρίσκεται σε επαφή, είναι ότι η 
εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
θα έχει δραματικά αποτελέσματα για την κοι
νωνική συνοχή -κάτι που έχει αποδειχθεί σε 
όλες τις χώρες από τις οποίες πέρασε-, αφού η 
Ελλάδα θα αναγκαστεί να προβεί σε μεγάλες 
μειώσεις μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο 
και Ιδιωτικό Τομέα, σε σημαντική αύξηση των 
ορίων συνταξιοδότησης και πιθανότατα σε 
απελευθέρωση των απολύσεων στον Ιδιωτικό 
και στο Δημόσιο Τομέα.

Η φράση που έχει επιλεγεί ως τίτλος στο νέο 
κεφάλαιο της κριτικής που θα ασκήσει προς την 
κυβέρνηση η Ρηγίλλης είναι «νεοφιλελεύθερος 
σοσιαλισμός», ο οποίος σε ιδεολογικό επίπεδο 
κινείται στον αντίποδα της έννοιας του «κοι
νωνικού φιλελευθερισμού» που πρεσβεύει ο κ. 
Σαμαράς. Το επόμενο διάστημα, ο αρχηγός της 
ΝΔ θα επιχειρήσει να καταδείξει ότι η εμπλοκή 
του ΔΝΤ δεν ήταν εξ αρχής μονόδρομος για τη 
χώρα, αλλά κατέληξε έτσι από τα λάθη και τις 
παλινωδίες του οικονομικού επιτελείου, συνο
λικά της κυβέρνησης αλλά και προσωπικά του 
πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. «Ο Γιώρ
γος Παπανδρέου πέτυχε τη σύνθεση μιας σοσια
λιστικής ρητορείας με συνθήματα όπωςτο προ
εκλογικό ότι «Λεφτά υπάρχουν» και με τη λήψη 
των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων μέτρων που 
επιβλήθηκαν ποτέ σε χώρεςτης Ευρωζώνης», θα 
τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο αρχηγός της ΝΔ.

Θέμα χρόνου...
Ο κ. Σαμαράς πιστεύει ότι με τη στάση του 

συντάσσετα ι ήδη «ψυχικά» σημαντική μερ ί
δα των στελεχώ ν του ΠΑΣΟΚ, τα οποία λόγω 
της εξα ιρετικά κρίσιμης συγκυρίας αποφεύ
γουν να τοποθετηθούν δημόσια και ότι είναι 
θέμα χρόνου να δικαιώσει τη δική του οπτική 
και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. 
Ανάλογες εκτιμήσεις κάνει και για την εκλογι
κή βάση του κόμματός του -  πρόβλεψ η που 
έχει ιδιαίτερη αξία και για τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής που αφορά στα του οίκου της 
ΝΔ. Η Ρηγίλλης π ιστεύει ότι η έμ μ εσ η  αλλά 
σαφής στήριξη της προοπτικής του ΔΝ Τ από 
την κυρία Μπακογιάννη μπορεί να έχει απήχη
ση μόνο σε ολιγομελή και ελιτίστικα ακροα
τήρια ή σε ακροατήρια που ποντάρουν στην 
αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα 
μελλούμενα και στα σενάρια περί ευρύτερων 
συνεργασιών, αλλά όχι σε ευρύτερα κοινωνικά 
στρώματα τα οποία ανησυχούν βαθιά για όσα 
έρχονται. Η ίδια η πρώην υπουργός, πάντως, 
εσχάτω ς αυτοπ ερ ιορ ίσ τηκε, μη θέλοντας 
αυτή τη στιγμή να π ροκα λέσει εξελ ίξε ις  τις 
οποίες δεν είναι έτοιμη να δ ιαχειριστεί. Όπως 
προκύπτει από μαρτυρίες συνομιλητών της, η 
κυρία Μπακογιάννη γνω ρίζει ότι προ καιρού 
το σκοινί δεν κόπηκε, επειδή η ίδια το χαλάρω
σε και όχι γιατί ο κ. Σαμαράς δεν θα το τέντωνε 
αν εκείνη  επ έλεγε την οριστική σύγκρουση . 
Δ εν είναι τυχαίο ότι με κάθε ευκαιρία  πλέον 
σημειώνει σε συνομιλητές της ότι δεν υπάρχει

πρόθεση αποχώρησης εκ μέρους της, αφού 
όποιος φ εύγει από το μαντρί τον τρώει ο λ ύ 
κος.

Το τελευτα ίο  είναι προφανές ότι σχετίζεται 
με την αναμενόμενη μετά την ήττα της συρρί
κνωση των δυνάμεών της τόσο στο εσωτερικό 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδαςτης ΝΔ όσο και 
στα όργανα και τα οργανωμένα μέλη του κόμ
ματος, η οποία πάντως δεν μειώνει τον πειρα
σμό για «αντάρτικο» με τη Ρηγίλλης. Για τους 
παροικούντεςτη «γαλάζια» Ιερουσαλήμ είναι 
σαφές ότι η κυρία Μπακογιάννη θα επιδιώξει 
με κάθε τρόπο να καταγράψει παρουσία στις 
δημοτικές εκλογές είτε στηρίζοντας δικούςτης 
ανθρώπους είτε μαχόμενη επιλογέςτης κεντρι
κής διοίκησης.

Εξίσου εμφανής θα είναι και η επιδίωξή της 
να παρέμβει με τρόπο ηχηρό στο τακτικό σ υ 
νέδριο  του κόμματος, στήνοντας μάχες σε 
«γαλάζια» χαρακώματα. Η Ρηγίλλης παρακο
λουθεί από απόσταση τις κινήσεις της πρώην 
υπουργού, θεωρώντας ότι η γενικότερη σ υ 
γκυρία  όχι μόνο δεν ευνοεί την επανάληψη 
τέτοιων τακτικών, αλλά θα αποδειχθεί μπού
μερανγκ για την πρώην υπουργό. Μ άλιστα, 
συνεργάτες του κ. Σαμαρά στοιχηματίζουν ότι 
αυτό θα αποδειχθεί και στο τακτικό συνέδριο 
του Ιουνίου, καθώς η εκλογική βάση της ΝΔ, η 
οποία ακόμη δεν μπορεί να συνέλθει από την 
απογοήτευση της προηγούμενης δ ια κυβέρ 
νησης, δεν διαθέτει πλέον κανένα περιθώριο 
ανοχής... ■



Ο πρωθυπουργός 
Γ  ιώργος Παπανδρέου 

και ο πρόεδρος της Ν Δ  
Αντώνης Σαμαράς ούτε 

που θάβουν σήμερα να 
ακούνε για ένα ενδεχόμενο 

συγκυβέρνησης, καθώς 
οι προτεραιότητές τους είναι 

εντεβώς διαφορετικές. ..

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ

Εφεδρικό σενάριο για την ενδεχόμενη 
συμμετοχή στελεχών της ΝΔ σε μία κυ
βέρνηση εθνικής ενότηταςτο φθινόπω
ρο έχει πέσει στο τραπέζι των παρασκη- 
νιακών συζητήσεω ν που γίνονται στο 

εσωτερικό της παράταξης για τις μελλοντικές 
πολιτικές εξελίξεις. Μπορεί η επίσημη θέση του 
κόμματος, όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο 
της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, να είναι η κατηγορημα
τική διάψευση τέτοιων σεναρίων, ωστόσο στο 
περ ιβάλλον του αρχηγού κορυφαία στελέχη 
επιμένουν ότι η παράταξη οφείλει να έχει εναλ
λακτικό σχεδίασμά για τρεις λόγους:

1. Δεν είναι σίγουροι αν η κυβέρνηση Παπαν
δρέου θα αντέξει να σηκώ σει το βάρος νέων 
πρόσθετων μέτρων, καθώς οι εσωτερικοί κρα
δασμοί μετά το καλοκαίρι θα είναι έντονοι.

2. Η κοινή γνώμη, όσο περνά ο χρόνος ή διαπι
στώνει ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όλο και 
περισσότερο εσωτερικά προβλήματα, τόσο θα 
πιέζει για «συνεργασίες» μεταξύ των κυρίαρχων 
πολιτικών σχηματισμών.

3. Η άρνηση συμμετοχής σε μια κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας, έστω με περιορισμένη συμ
μετοχή, αφήνει ελεύθερο το δρόμο στην Ντόρα 
Μπακογιάννη για να κινηθεί αυτοβούλως και 
να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σ' ένα τέτοιο 
σχήμα. Τόσο η διαδρομή της ιδίας όσο και του κ.

Παπανδρέου δείχνουν, άλλωστε, ότι δεν έχουν 
πολιτικά ή ιδεολογικά ταμπού, απαγορευτικά 
τέτοιων προσεγγίσεων.

Κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ και τακτικός σ υ
νομιλητής του κ. Σαμαρά επιμένει πως η παρά
ταξη πρέπει να διαθέτει εναλλακτικό πολιτικό 
σχεδίασμά, ώστε να μην βρεθεί απροετοίμα
στη, αν υπάρξουν πιεστικές πολιτικές εξελίξεις. 
Η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι είναι:

1. Η ΝΔ θα έχει περ ιορισμένη συμμετοχή 
σ' ένα τέτοιο σχήμα, αν προκόψει, για να μην 
χρεωθεί ευθύνες συγκυβέρνησης.

2.0  Αντώνης Σαμαράς και τα κορυφαία στε
λέχη της ΝΔ, τα προβεβλημένα, δεν θα συμμε- 
τάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας 
για προφανείς λόγους (αποφυγή πολιτικής 
φθοράς).

3. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σ' ένα τέ
τοιο σχήμα θα είναι η συμφωνία για υπουργό 
Οικονομίας οικουμενικής αποδοχής, κατά προ
τίμηση εξωπολιτικό πρόσωπο με αναφορές 
στην αγορά (στο τραπέζι έχει πέσει το όνομα 
του Γιάννη Στουρνάρα).

4. Η ΝΔ θα συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρ
νηση με δύο υπουργούς το πολύ, σε περιφε
ρειακά υπουργεία και όχι σε υπουργεία πρώ
της γραμμής. Όσοι το εισηγούνται μιλούν για 
«μερική συγκυβέρνηση» και προσθέτουν: «Αν

υπάρξει κεντρική πολιτική συμφωνία» -υ π ο 
γραμμίζει το στέλεχος που εισηγείται την πο
λιτική συνεννόησης τεσσάρων σημείω ν- «θα 
είναι πολύ δύσκολο για την Ντόρα Μπακογιάν- 
νη να διαπραγματευτεί την επαναφορά της στο 
πολιτικό προσκήνιο διά της συμμετοχής της σε 
μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας».

Πέραν αυτών βεβαίω ς, η ΝΔ δεν θα βρεθεί 
προ εκπλήξεω ν, καθώς και με τις δ ιαθέσεις 
της κοινής γνώμης θα συμπορευτεί αλλά και 
ευθύνες δεν θα χρεω θεί. Το σενάριο αυτό β ε
βαίως είναι πολύ μακρινό και, αν προκύψ ει, 
τούτο θα σ υ μ β ε ί το φθινόπω ρο. Ο π ρω θυ
πουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο π ρ ό ε
δρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς ούτε που θ έ
λουν σ ή μ ερ α  να ακούνε για ένα τέτο ιο  
ενδεχόμενο συγκυβέρνησ ης, καθώς οι π ρο
τεραιότητές τους είναι εντελώ ς άλλες. Ο Πα
πανδρέου δεν επ ιθυμεί να «ξεπλύνει» τη ΝΔ 
από τις αμαρτίες της με την αποδοχή της συμ
μετοχής σε ένα τέτοιο σχήμα, ο Σαμαράς επ ι
θυμεί «να α ντέξει το Π ΑΣΟ Κ έως το 2012» για 
να ανατάξει το κόμμα του και να εμπεδώ σει 
την ηγεσία του. Ω στόσο , αυτό που ζούμε τα 
τελευτα ία  χρόνια στην πατρίδα είναι η «πύ- 
κνωση της ιστορίας». Ο,τι αποκλείεται σή μ ε
ρα π ο λλές φ ορές σ υ μ β α ίνε ι α ύ ρ ιο ... Κι ας 
θεωρείται μη αναμενόμενο . ■



του Γιάννη Λούβη I
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
εν  μ έσ ω  ο ικ ο ν ο μ ικ ή ε  α σ τά θ ε ια ε

Συνηθίζουμε 
ναβέμε πως 

οι κυβερνήσεις 
χρειάζονται 

«ισχυρές 
αντιποβιτεύοεις» 

για να βεβτιωθούν. 
Ο αψοριομός 

αυτός όμως 
σηκώνει 

ποββή συζήτηση.

Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, τεί
νουμε να υποτιμούμε κρίσιμες εσωτερικές 
πολιτικές πραγματικότητες. Αυτές όμως 
αποτελούν βασικό σταθεροποιητικό παρά

γοντα για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς, χωρίς 
αυτές, οι δυσκολίες της χώρας θα ήταν πολλαπλάσιες. 
Είναι σημαντικό ότι η χώρα διαθέτει ισχυρή, αυτοδύ
ναμη κυβέρνηση. Τούτο όμως από μόνο του δεν θα 
επαρκούσε.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η νέα κυβέρνηση και 
η ηγεσία της έχουν ιδιαίτερα θετική εικόνα στην κοινή 
γνώμη, παρά το ότι πήραν, κατ' ανάγκην, τα σκληρό
τερα οικονομικά μέτρα της Μεταπολίτευσης. Όσο κι 
αν φαίνεται παράδοξο, η εικόνα του Γιώργου Παπαν- 
δρέου και του ΠΑΣΟΚ είναι σαφώς καλύτερη από ό,τι 
όταν κέρδισε τις πρόσφατες εκλογές με υποσχέσεις 
και ευχολόγια. Η εκλογική νίκη ήταν επιφανειακά 
ευρεία , στην πραγματικότητα όμως οι ψηφοφόροι 
επέλεξαν το ΠΑΣΟΚ με δυσπιστία και επιφύλαξη, ως 
απλώς «το μη χείρον».

Μ ετεκλογικά όμω ς, η εικόνα αυτή άλλαξε ριζικά, 
μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της κυβέρνησης, 
αλλά και τα πρώτα βήματά της. Στην ουσία, αυτές οι 
πρώτες εντυπώσεις αποτελούν μια ακόμα πιο μεγάλη 
επιτυχία του Γιώργου Παπανδρέου απ' ό,τι το εκλογικό 
αποτέλεσμα. Η «ομάδα» που επέλεξε θεωρήθηκε δυ

ναμική και φρέσκια. Η «ομάδα» ενίσχυσε την εικόνα 
της ηγεσίας και η εικόνα της ηγεσίας αποτελεί την αιχ
μή του δόρατος της ομάδας. Η αίσθηση του νέου και 
σύγχρονου, παρά τις όποιες αδυναμίες, είναι διάχυτη. 
Για την ώρα, η κοινή γνώμη έχει εκπλαγεί ευχάριστα 
από την κυβέρνηση . Γι' αυτό υπάρχει εμπιστοσύνη 
στις γενικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής. 
Η ωμή πραγματικότητα είναι πως το ΠΑΣΟΚ έχει δια
μορφώσει συνθήκες πολιτικής κυριαρχίας όχι μόνο 
βραχυχρόνια, αλλά και πιο μακροχρόνια.

Τούτο δίδει στην παρούσα κυβέρνηση την απαραί
τητη αυτοπεποίθηση για να παίρνει τα αναγκαία δυ
σάρεστα μέτρα που είναι λογικό να ενοχλούν και να 
θεωρούνται από εκείνους που θίγονται άδικα. Πέρα 
όμως από τη θετική εικόνατης ίδιαςτης κυβέρνησης, 
την ευνοεί και η προβληματική εικόνα του βασικού 
ανταγωνιστή της. Το πρόβλημα της ΝΔ είναι βαθύ και 
στρατηγικό.

Κεντρική αδυναμία της ΝΔ στις πρόσφατες εκλογές 
ήταν η «ομάδα» της, όταν συγκρινόταν με εκείνη του 
ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή εικόνα της «ομάδας» της ΝΔ είναι 
ακόμη χειρότερη από την προηγούμενη -  και μάλιστα 
σε εποχές που τα κόμματα κρίνονται όλο και περισ
σότερο ως σύνολα. Παράλληλα, σε όλες τις κρίσιμες 
ηγετικές ιδιότητες, ο Παπανδρέου υπερέχει συντρι
πτικά του Σαμαρά, ειδικότερα μάλιστα στα στελέχη 
που επιλέγει. Ταυτόχρονα, η δεξιά στροφή της ΝΔ έχει 
συρρικνώσει την απήχησή της χωρίς κανένα κέρδος. 
To m ooientum  της νέας ηγεσίας που πορεύεται χωρίς 
στρατηγική έχει χαθεί.

Συνηθίζουμε να λέμε πως οι κυβερνήσεις χρειάζο
νται «ισχυρές αντιπολιτεύσεις» για να βελτιωθούν. Ο 
αφορισμός αυτός όμως σηκώνει πολλή συζήτηση . 
Στην παρούσα συγκυρία πάντως, σε ώ ρες σ οβαρό
τατης οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση, αν είχε έναν 
ισχυρό ανταγωνιστή, το πιθανότερο θα ήταν ότι θα 
γινόταν πιο ανασφαλής. Θα ταλαντευόταν εκεί που 
έπρεπε να είναι αποφασιστική. Αν στο «φόβο της κοι
νής γνώμης» προστίθετο ο «φόβος του ανταγωνιστή», 
ίσως και να κοντοστεκόταν.

Η πολιτική «μονοκρατορία» της κυβέρνησηςτης επι
τρέπει να πράξει το δυσάρεστο και αναγκαίο. Άλλωστε, 
μόνο έτσι θα διασφαλίσει την κυριαρχία της. Μια κυρι
αρχία, που, για την ώρα, σταθεροποιεί το πολιτικό το
πίο, εν μέσω του ασταθούς οικονομικού τοπίου. ■

Αναβύσεις τον yράφοντος στο www. iohnloulis.er



Ν έθ  δΟδΟΡέΐΙΟ κυπριακό
Η ΕΚΛΟΓΗ ΕΡΟΓΛΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο κ.Χριοτόφ ιας 
ποτέ δεν έκρυψε 
την αντιπάθεια του 
οτο πρόοωπο του δεξιού, 
εθνικιοτή 
ΝτερβίςΈρογβου, 
καθώς εκφράζουν 
δυο εντεβώς
διαφορετικούς κόσμους.

Παιδιά παίζουν, ενώ αστυνομικοί περνάνε από την πβατεία 
Σαράι, μπροστά από τα γραφεία του κόμματος Εθνικής 

Ενότητας (ϋΒ Ρ ), στην κατεχόμενη Κύπρο, οτο βόρειο 
κομμάτι της διαιρεμένης πρωτεύουσας Λευκωσίας.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ

Την αποκρυπτογράφηση των νέων δεδο
μένων που διαμορφώνει στο Κυπριακό, 
αλλά και σε ολόκληρο το πλέγμα των 
ελληνοτουρκικών και ευρωτουρκικών 

σχέσεων, η εκλογή του Ντερβίς Έρογλου στην 
ηγεσία των Τουρκοκυπρίων επιχειρούν Αθήνα 
και Λευκωσία, υπό την πίεση του χρόνου αλλά 
και των κινήσεων ακόμη και εντός της ΕΕ, που 
οδηγούν σε αναβάθμιση του ψευδοκράτους.

Σε  κάθε περίπτωση, η εκλογή Έρογλου απο
κλείει κάθε πιθανότητα επίτευξης ουσιαστικής 
προόδου το αμέσως προσεχές διάστημα, κάτι 
που αποτελούσε βασικό στοιχείο για τους σχε- 
διασμούς όχι μόνο του κ. Δημήτρη Χριστόφια, 
αλλά και των κυρίων Ερντογάν και Παπανδρέου 
ενόψει και της νέας περιόδου προσέγγισης που

επιθυμούν να εγκαινιάσουν στις ελληνοτουρ
κικές σχέσεις.

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν 
έσπ ευσε να εκφ ράσει δημόσια  την επιθυμία 
του για λύση του Κυπριακού εντός του 2010 
και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή αυτού 
του χρονοδιαγράμματος. Δ ιαπιστώ νοντας 
ότι η κόπωση της δ ιεθνούς κοινότητας με 
το Κυπριακό δ ιευκολύνει τις επ ιδ ιώ ξεις της 
τουρκικής πλευράς και κάνει να φαίνεται όλο 
και πιο λογική η επιδίω ξη της άρσης της λ ε
γάμενης απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, ο 
κ. Ερντογάν δεν είναι δ ιατεθειμένος να προ
σφ έρ ει απερ ιόρ ιστο  χρόνο στη διαδικασία 
συνομιλιών στο νησί. Πολύ περισσότερο, όταν 
γνω ρίζει ότι θέτοντας χρονοδιάγραμμα και

πίεση ασκεί στις δυο πλευρές -κυρ ίω ς προς 
τη Λευκω σία , καθώς είναι δ εδομένη  η π ρο
σήλω ση προς λύση , για την οποία όμως δεν 
«καίγεται» ο κ. Έρογλου- και θέτει τη διεθνή 
κοινότητα προ των ευθυνών της, ώ στε πλέον 
να αποδειχτεί έπειτα από την εκπνοή του χρο
νοδιαγράμματος ότι η Τουρκία εκπλήρω σε το 
«χρέος» της για τη λύση του Κυπριακού και δεν 
μπορεί πλέον αυτό να αποτελεί «βαρίδι» στην 
εξω τερική πολιτική της. Στο πλαίσιο αυτό, 
εξάλλου, εντάσσεται και η διαβεβαίω ση του 
κ. Ερντογάν ότι ο κ. Έρογλου θα συνεχίσει τις 
διαπραγματεύσεις, αν και το ερώτημα κυρίως 
δεν είναι απλώς η φυσική παρουσία του, αλλά 
ποιες θέσεις θα υποστηρίζει στις διαπραγμα
τεύσεις.



Διαπραγματεύσεις
Η Άγκυρα θεωρούσε ότι η τακτική που 

είχε καταστρώσει με τον Μεχμέτ Αλί Τα- 
λάτ απέδιδε και έτσι, πέραν των κερδών 
στο τραπέζι των δ ιαπραγματεύσεων, ήταν 
θέμα μηνών να δρομολογηθούν εξελίξεις 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα επέ
τρεπαν στον κ. Ερντογάν να προβεί σε μια 
επικοινωνιακά θεαματική κίνηση -είτε με 
την απόσυρση αριθμού των κατοχικών 
στρατευμάτων είτε με άνοιγμα ενός λι
μανιού και αεροδρομίου στα κυπριακά 
πλοία και αεροπλάνα- που θα οδηγούσε 
σ ε ... ξεπάγωματων οχτώ Κεφαλαίων των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Μια τέτοια «ομαλή» εξέλιξη θα εξυπη
ρετούσε και την ελληνική κυβέρνηση, 
η οποία, γνωρίζοντας τις σοβαρότατες 
επιφυλάξεις της κοινής γνώμης για το εγ
χείρημα της ελληνοτουρκικής προσέγγι
σης όπως αυτή επιχειρείται, δεν θα ήθελε 
να έχει έναν ακόμη «βραχνά», υψηλούς 
τόνους και πισωγύρισμα στις συνομιλίες 
για το Κυπριακό.

Η επιδείνωση του κλίματος των δια
πραγματεύσεων στο νησί δυσκολεύει 
τους χειρισμούς που θα ήθελε να κάνει και 
σε επίπεδο ΕΕ ο κ. Παπανδρέου. Εάν, όπως 
αναμένεται, ο κ. Έρογλου υιοθετήσει μια 
πιο ανελαστική τακτική στις διαπραγματεύσεις 
και επιμείνει στο δημόσιο λόγο του να αναφέρε- 
ται στις διχοτομικές θέσεις «περί δύο λαών, δύο 
κρατών», θα είναι ιδιαιτέρα δύσκολο και για τον 
κ. Παπανδρέου να εμβαθύνει την πολιτική «προ
σέγγισης» με την Τουρκία -δεδομένης και της 
συνεχιζόμενης απειλής εναντίον της εδαφικής 
κυριαρχίας της χώρας μας στο Αιγαίο-, αλλά και 
στο να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής πορείας της 
Τουρκίας.

Εξάλλου, εμπλοκή των συνομιλιών μπορεί 
πολύ εύκολα να προσφέρει σε χώρες όπως η Γερ
μανία την ευκαιρία να προβάλλουν νέα εμπόδια 
στην προοπτική πλήρους ένταξηςτης Τουρκίας, 
χαρίζοντας ως αντιστάθμισμα συγκεκριμένες 
«παροχές» στους Τουρκοκυπρίους, δημιουρ
γώντας έτσι ένα απόλυτα αρνητικό περιβάλλον 
γιατην εξωτερική πολιτική του Γιώργου Παπαν
δρέου.

Ακόμη πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τον 
πρόεδρο της Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια. Από 
δω και πέρα εκλείπει το βασικό επιχείρημα -αν 
και επρόκειτο περί συναισθηματικής προσέγγι
σης, που μάλλον έπρεπε να αποφεύγεται στην 
πολιτική- ότι έχουμε «μοναδική ευκαιρία» για 
λύση του Κυπριακού με την παρουσία στην 
ηγεσία των δύο κοινοτήτων δύο «μετριοπα-

Έχοντας εξαντβήσει τα περιθώρια παραχω
ρήσεων, ο κ. Χριοιόφ ιας τώρα όεν αντέχει 
ποβιτικά την επανέναρξη της διαδικασίας 
από μηδενική ή σχεδόν μηδενική βάση.

Η  εκβογή τον Ν τερβ ίς  
Έρογβου ατιοκβείει κάθε 

πιθανότητα επ ίτευξης  
ουσιαστικής προόδου 
το αμέσως προσεχές  

διάστημα.

θών» πολιτικών τους οποίους μάλιστα συνέ
δεε προσωπική φιλία και σχεδόν ιδεολογική 
συγγένεια.

Σημαντικές διαφορές
Ο κ. Χριστόφιας ποτέ δεν έκρυψε την αντι- 

πάθειά του στο πρόσωπο του δεξιού, εθνικι- 
στή Ντερβίς Έρογλου, καθώς εκφράζουν δυο 
εντελώ ς διαφορετικούς κόσμους. Ο κ. Έρο- 
γλου, ασχέτως του τι θα πράξει τελικά υπό τη

«φιλική καθοδήγηση» της Αγκυρας, είναι 
γνωστό ότι απεχθάνεται την προοπτική 
ομοσπονδιακής λύσης, είναι υπέρμαχος 
της διχοτόμησης ή έστω της χαλαρής συ- 
νομοσπονδιακής λύσης των «δύο κρα
τών». Μόλις την προηγούμενη εβδομά
δα πρόβαλλε τις γνωστές θέσεις του για 
παραμονή όλων των εποίκων στο νησί, 
για απόλυτο περιορισμό της επιστροφής 
περιουσιών και ελαχιστοποίηση των 
εδαφών που θα επιστραφούν σε ελληνο
κυπριακή διοίκηση. «Τα σημερινά εδάφη 
είναι αρκετά για τους δύο λαούς...»  είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Έρογλου σε συνέ
ντευξή του στο Ρόιτερ την περασμένη 
Παρασκευή.

Ακόμη και οι ιδέες για εκ περιτροπής 
προεδρία και σταθμισμένη ψήφο των Ελ
ληνοκυπρίων στην ανάδειξη του Τουρκο
κύπριου αντιπροέδρου / προέδρου είχαν 
απορριφθεί από τον κ. Έρογλου, αν και 
αποτελούσαν μείζονα υποχώρηση της 
ελληνοκυπριακής πλευράς και συνιστού- 
σαν σοβαρή παραβίαση της Δημοκρατι
κής Αρχής.

Έχοντας εξαντλήσει τα περιθώρια παρα
χωρήσεων στον πρώτο γύρο συνομιλιών 
ο Χριστόφιας και αναμένοντας τα όποια 
διαπραγματευτικά ανταλλάγματα, τώρα 

δεν αντέχει πολιτικά την επανέναρξη της διαδι
κασίας από μηδενική ή σχεδόν μηδενική βάση.

Στο εσωτερικό μέτωπο μάλιστα, που έχει μπει 
ήδη σε τροχιά εκλογών -το 2011 θα διεξαχθούν 
βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο-, η σκληρή 
ρητορική Έρογλου θα δοκιμάζει καθημερινά 
τις αντοχές του κ. Χριστόφια, ο οποίος σαφώς 
και επιθυμεί τη λύση, αλλά και ο ίδιος γνωρίζει 
ότι μεγάλο μέρος της βάσης του κόμματός του, 
του ΑΚΕΛ, δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί 
νέες εκπτώ σεις στο εθνικό ζήτημα. Και ειδικά 
στο ΑΚΕΛ η «αυτοσυντήρηση» και η «επιβίωση» 
αποτελούντηνπυξίδατηςδράσηςτου.

Εξάλλου, το αποτέλεσμα των «εκλογών» στα 
Κατεχόμενα περικλείει ένα σημαντικό μήνυμα 
προς τη Λευκωσία. Οι Τουρκοκύπριοι, βλέπο
ντας πια ορατό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της 
διεθνούς παρουσίας του ψευδοκράτους, διαπι
στώνοντας ότι ανοίγει σιγά σιγά η προοπτική 
άρσης της «απομόνωσής» τους και έχοντας το 
αντικίνητρο της προοπτικής επιστροφής εδα
φών και περιουσιών στους Ελληνοκυπρίους, δεν 
είναι πια τόσο ένθερμοι οπαδοί της λύσης. Πόσο 
μάλλον όταν ο αριθμός των εποίκων, που ένα 
σημαντικό μέρος τους θα πρέπει να αποχωρήσει 
από το νησί σε περίπτωση λύσης, είναι πια μεγα
λύτερος από τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων 
που ζουν στα Κατεχόμενα εδάφη... ■



Η  Τουρκία πέτυχε 
να εντάξει
στις διερευνητικές επαφι 
τους π ιο  αυθαίρετους 
ισχυρισμούς της

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Είναι προφανές ότι οι Τούρκοι θα επιδιώξουν 
να ξαναβάβουν οτο τραπέζι όβες τις μονομερείς 

διεκδικήσεις τους, περιβαμβανομένων των 
ισχυρισμών τους για δήθεν «γκρίζες ζώνες».

Συμπεράσματα  
από τη διάψευση 

των διαβεβαιώσεων 
και των προσδοκιών 

του Γιώργου Παπανδρέου.

Στις αρχές του 2002, λίγο πριν ξεκινήσουν 
οι ελληνοτουρκικές διερευνητικές επα
φές, ο τότε υπουργός Εξωτερικών και 
σημερινός πρωθυπουργός Γιώργος Πα

πανδρέου ήταν απόλυτος και κατηγορηματικός. 
Διαβεβαίωνε ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος 
θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην οριοθέ- 
τηση της υφαλοκρηπίδας και πρόσθετε: «Δεν 
μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι κυριαρχικά 
δικαιώματα και να τα διαπραγματευτούμε σαν 
να τα αμφισβητούμε οι ίδ ιοι... Αν έρθει η τουρ
κική πλευρά και πει "Ξέρετε, υπάρχουν 'γκρίζες 
ζώνες', υπάρχουν νησιά στα οποία αμφισβητού
με τη δική σας κυριαρχία", το ευκολότερο που 
έχει να κάνει η ελληνική πλευρά είναι να πει "Δεν 
τα συζητώ, τελείωσε η συζήτηση"...».

Μόλις λίγο καιρό αργότερα, όλες οι μονομερείς 
τουρκικές διεκδικήσεις βρίσκονταν στο τραπέζι 
του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Ανάμεσά τους 
και το διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα επέκτα
σης των χωρικών υδάτων, το εύρος του εθνικού 
εναέριου χώρου, αλλά και οι αυθαίρετοι τουρκικοί 
ισχυρισμοί για δήθεν «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο. 
«Ένα άλλο ζήτημα που αποτελεί μείζον ζήτημα των 
διερευνητικών επαφών», θα έγραφε αργότερα ο 
τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, «είναι το 
θέμα των "γκρίζων ζωνών" στο Αιγαίο».

Αντιφατικές εκτιμήσεις 
και αναπάντητα ερωτήματα

Ακόμη και ο ίδιος ο τότε υπουργός Εξωτερι
κών και σημερινός πρωθυπουργός Γιώργος
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Παπανδρέου -από τη θέση του αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, στις 9 Οκτωβρίου 
2006- ομολογούσε την έναρξη διαβουλεύσεων 
για τους αυθαίρετους αυτούς τουρκικούς ισχυ
ρισμούς και υποστήριζε: «Είχαμε φτάσει σε ένα 
σημείο που θα συμφωνούσαμε σε μια διαδικα
σία, μέσω της οποίας η Τουρκία θα απέσυρε τις 
αιτιάσεις της για "γκρίζες ζώνες"».

Δυστυχώς, οι ισχυρισμοί αυτοί του Γιώργου Πα
πανδρέου διαψεύστηκαν, την ίδια ημέρα, από το 
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Όχι, όμως, και 
η ομολογία του ότι γίνονταν συζητήσεις πέραν 
της υφαλοκρηπίδας, ακόμη και για τις πιο αυθαί
ρετες τουρκικές διεκδικήσεις. Αποδεικνύεται, 
μάλιστα, ότι στα τέλη του 2003, όταν η τότε ελ
ληνική κυβέρνηση προσανατολιζόταν στην ιδέα 
προκαταρκτικής συμφωνίας, με απώτερο στόχο 
την κοινή προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης, 
οι τουρκικές αιτιάσεις για δήθεν «γκρίζες ζώνες» 
όχι μόνο βρίσκονταν στο τραπέζι των διερευνη
τικών επαφών, αλλά αποτελούσαν και ένα από τα 
πιο κρίσιμα σημεία, που παρέμεναν σε εκκρεμό
τητα και απαιτούσαν πολιτική απόφαση.

Την αλήθεια αυτή πιστοποιούν σημειώματα άμε
σα εμπλεκόμενωντεχνοκρατών, που συντάχθηκαν 
στα τέλη του 2003, ενόψει της έκτακτης σύσκεψης 
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, για 
την αξιολόγηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου 
και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Αναφερόταν, 
συγκεκριμένα, ότι η Άγκυρα θεωρούσε τις αιτιάσεις 
της αυτές άμεσα συνδεδεμένες με την οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας και απαιτούσε να γίνει «από 
κοινού παραπομπή και αυτού του θέματος στο Δι
εθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Οι εμπλεκόμενοι τεχνοκράτες εντόπιζαν από
λυτο αδιέξοδο και ανέπτυσσαν ειδικό ερώτημα 
προς την πολιτική ηγεσία ως προς τις «δυνατό
τητες αντιμετώπισης του θέματος αυτού, εάν 
θεωρηθεί δεδομένο ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται 
να παραιτηθεί από τους συγκεκριμένους ισχυ
ρισμούς της».

Εμμονή της Αγκυρας στο σύνολο 
των διεκδικήσεών της

Οπως τότε, έτσι και σήμερα, τόσο ο πρωθυ
πουργός όσο και ο αρμόδιος υπουργός επανα
λαμβάνουν ότι ο επικείμενος ελληνοτουρκικός 
διάλογος θα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Την ίδια, ωστό
σο, στιγμή, η τουρκική πλευρά -όπως ακριβώς 
και τότε- διακηρύσσει ότι θα συζητηθούν «όλες 
οι διαφορές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που αφορούν στο Αιγαίο». Ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών -με αλλεπάλληλες δηλώσεις του, από 
τον περασμένο Δεκέμβριο έως και σήμερα- δίνει 
καθαρά, παραστατικά και εύγλωττα το στίγμα 
των προθέσεων της Άγκυρας: «Είμαστε», δηλώνει,

Η  Τουρκία απαιτούσε κοινή προσφυγή 
οτο Διεθνές Δικαστήριο, υποστηρίζοντας 

ότι συνδέονται ófla τα θέματα με την οριοθέτηση 
ιης νφαβοκρηηίδας.

Το ούνοβο των τουρκικών 
διεκδικήσεων οτο Αιγαίο  

εντάσσονται στην ευρύτερη 
αναθεωρητική στρατηγική 

της Άγκυρας.
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«δύο γείτονες που μοιραζόμαστε το ίδιο στενό. 
Μπορεί να έχουμε τις διαφορές μας, αλλά δεν θα 
το εγκαταλείψουμε ποτέ».

Ολα αυτά καθιστούν προφανές ότι η Άγκυρα 
σκοπεύει να επαναφέρει στο τραπέζι του επικεί
μενου διαλόγου το σύνολο των διεκδικήσεών της. 
Είναι, μάλιστα, περισσότερο από βέβαιο ότι ένα 
από τα κρίσιμα ζητήματα θα είναι και πάλι οι αιτι- 
άσειςτης για δήθεν «γκρίζες ζώνες». Και αυτό προ
κύπτει όχι μόνο από τις δηλώσεις της τουρκικής 
πολιτικής ηγεσίας, αλλά και από τις δραστηριό
τητες που αναπτύσσουν στο Αιγαίο οι τουρκικές 
Ένοπλες Δυνάμεις, σε πλήρη εναρμονισμό με το 
τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες παραβιάσεις του 
εθνικού εναέριου χώρου πάνω από συγκεκρι
μένα νησιά, όπως το Αγαθονήσι και το Φαρμα- 
κονήσι, σε συνδυασμό με τις «εξηγήσεις» που 
δίνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, απο
τελούν την πιο έμπρακτη απόδειξη απόλυτου 
συντονισμού της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας της Άγκυρας στο μείζον αυτό ζήτημα. 
Απαντώντας το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών 
στα διαβήματα διαμαρτυρίας της Αθήνας, για

τις συγκεκριμένες αυτές παραβιάσεις, συμπυ
κνώνει το περιεχόμενό τους στο στερεότυπο 
ισχυρισμό ότι δεν έγινε καμιά παραβίαση, αφού 
-όπως τονίζει- δεν έγινε καμιά πτήση πάνω από 
νησιά που δόθηκαν ονομαστικά, μέσα από τις 
Συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, στην 
Ελλάδα. Αποκαλύπτει έτσι ξεκάθαρα τις θέσεις 
και τις προθέσεις της Άγκυρας σε ό,τι αφορά τον 
επικείμενο ελληνοτουρκικό διάλογο.

Σταδιακή τουρκική αποθράσυνση
Αναμφίβολα, οι ισχυρισμοί για δήθεν «γκρίζες 

ζώνες», όπως και το σύνολο των τουρκικών διεκ
δικήσεων στο Αιγαίο -η  αντίθεση στην επέκτα
ση των ελληνικών χωρικών υδάτων, η αξίωση 
μείωσης του εθνικού εναέριου χώρου, η απαί
τηση αποστρατιωτικοποίησης των νησιώ ν-, 
εντάσσονται στην ευρύτερη αναθεωρητική 
στρατηγική της Άγκυρας, που στοχεύει στην 
πλήρη ανατροπή του ισχύοντος αιγαιακού καθε
στώτος. Τα χωρικά ύδατα όμως και η κυριότητα 
των εκατοντάδων νησίδων και βραχονησίδων 
συνδέονται άμεσα και με την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας.

ΓΓ αυτούς ακριβώς τους λόγους, από την πρώ
τη στιγμή που έθεσε θέμα υφαλοκρηπίδας, 
η Άγκυρα προσπάθησε να εξουδετερώ σει τα 
πλεονεκτήματα που προσέφεραν στην ελληνική 
πλευρά. Διέκρινε, πρώτα από όλα, ότι με μια επέ
κταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 
ναυτικά μίλια, το 71,53% του Αιγαίου Πελάγους 
-και κατ' επέκταση του υπεδάφους του- θα πε- 
ριέλθει στην ελληνική κυριαρχία, ενώ το σύνολο 
της αιγαιακής υφαλοκρηπίδας -η  υφαλοκρηπί
δα αρχίζει από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά 
ύδατα- θα περιοριστεί στο 19,71%, από το οποίο 
μόνο ελάχιστα τμήματα μπορεί να διεκδικήσει. 
Αντέταξε έτσι -και μάλιστα από τις αρχές του 
1974- την απειλή πολέμου σε κάθε απόπειρα 
επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Διέκρινε, επίσης, η Άγκυρα ότι ο μεγάλος αριθ
μός των νησιών, των νησίδων και των βραχονη
σίδων που ανήκουν στην Ελλάδα, ιδίως μάλιστα 
η παράταξή τους σε κοντινή απόσταση από τις 
μικρασιατικές ακτές, περιορίζει σοβαρά τόσο τις 
γενικότερες βλέψεις της στο Αιγαίο, όσο και τη 
δυνατότητά της να διεκδικήσει σημαντικό τμήμα 
της αιγαιακής υφαλοκρηπίδας. Έτσι, σε μια προ
σπάθεια να προσπελάσει το σκόπελο των νησιών 
και να μεγιστοποιήσει τις διεκδικήσεις της, άρχισε 
να κατασκευάζει νέα προσχήματα, αιτιάσεις και 
απειλές. Αντέταξε, αρχικά, τον αβάσιμο ισχυρισμό 
ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα, 
καθώς, όπως διατείνεται, αποτελούν φυσικές 
προεξοχές της μικρασιατικής υφαλοκρηπίδας 
στην οποία επικάθονται. Επικαλέστηκε, στη 
συνέχεια, την αρχή της επιείκειας και τις ειδικές



περιστάσεις. Ζήτησε, κατόπιν, να εγκαταλειφθεί 
η ιδέα της οριοθέτησης και να συμφωνηθεί συ
νεκμετάλλευση του αιγαιακού βυθού. Αξίωσε, 
μετά, να αγνοηθούν οι κανόνες του Δικαίου της 
Θάλασσας και να γίνει μοιρασιά στα ίσα.

Οι προφάσεις αυτές -προφάσεις που αναπτύ
χθηκαν σε όλουςτους κύκλους ελληνοτουρκικού 
διαλόγου- δεν μπόρεσαν να «περπατήσουν». Οι 
δυσκολίες, ωστόσο, αντί να τη συγκρατήσουν, 
την εξώθησαν στην ιταμή απόφαση να διεκδι- 
κήσει όχι μόνο την υφαλοκρηπίδα τους, αλλά 
και αυτά ακόμη τα νησιά, που δεν αναφέρονται 
ονομαστικά στις Συνθήκες της Λοζάνης και των 
Παρισίων, ακόμη και στα νότια της Κρήτης, όπως 
η νήσος Γαύδος. Προκάλεσε, έτσι, στις αρχέςτου 
1996, την κρίση στα Ίμια και κατέληξε στους 
ισχυρισμούς για δήθεν «γκρίζες ζώνες», προ
χωρώντας, για πρώτη φορά, σε ευθεία αμφι
σβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε εκατο
ντάδες νησίδες και βραχονησίδες.

Η εμπλοκή του Γιώργου Παπανδρέου 
ως υπουργού Παιδείας

Αμέσως μετά την κρίση στα Ίμια, ο τότε υπουρ
γός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου -παρόλο που 
ήταν παντελώς αναρμόδιος για τα εξωτερικά 
ζητήματα- έσπευσε να αξιοποιήσει τον αμερι
κανικό παράγοντα και να εμπλακεί ενεργά στο 
ζήτημα. Κατόπιν συνεννόησης με τον πρωθυ
πουργό Κώστα Σημίτη , πραγματοποίησε μυ
στική συνάντηση με τον πρωταγωνιστή των 
παρασκηνίων Αμερικανό βοηθό υπουργό Εξω
τερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και πρότεινε την 
υιοθέτηση ειρηνικής διεξόδου. Εισηγήθηκε, συ
γκεκριμένα, να προτείνει η αμερικανική ηγεσία 
προς την Τουρκία, ως δική της ιδέα, τη μονομερή 
προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο και διαβεβαί
ωσε για την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνη
σης να αποδεχτεί τη δικαστική διαδικασία. Οι 
Αμερικανοί υιοθέτησαν την πρότασή του, αλλά 
αποκάλυψαν πως ήταν ελληνικής έμπνευσης και 
οιΤούρκοι αρνήθηκαν να ανταποκριθούν.

Την αξίωση είτε να εγκαταλείψουν οι Τούρκοι 
τους ισχυρισμούς για δήθεν «γκρίζες ζώνες» είτε 
να προσφύγουν μονομερώς στο Διεθνές Δικα
στήριο -και μάλιστα ως αναγκαία προϋπόθεση 
για την έναρξη οιουδήποτε διαλόγου- επανά- 
φερε, στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών 
Θόδωρος Πάγκαλος.

Παρ' όλες, όμως, τις αμερικανικές και ευρωπαϊ
κές υποδείξεις, η Τουρκία δεν ανταποκρίθηκε και 
η τότε ελληνική κυβέρνηση, αντί διπλωματικής 
αντεπίθεσης, άρχισε να υποχωρεί. Με τη δήλωση 
της Μαδρίτης, το 1997, αναγνώρισε ζωτικά συμ
φέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, ενώ στη Σύνο
δο Κορυφής του Ελσίνκι, το Δεκέμβριο του 1999, 
αφενός άνοιξε το δρόμο της Τουρκίας προς την

Σε πβήρη εξέβιξη σχέδιο 
επαναφοράς τον ουνόβου 

των αξιώσεων της Τουρκίας 
στο νέο κνκβο εντατικών 

διαβουβεύοεων.

Ευρώπη και, αφετέρου, συμφώνησε στην έναρ
ξη ελληνοτουρκικού διαλόγου για όλα τα διμερή 
ζητήματα.

Ενάμιση χρόνο αργότερα, στις αρχές του 2002, 
ξεκινούσαν οι ελληνοτουρκικές διερευνητικές 
επαφές, χωρίς καμιά ανταπόκριση από την πλευ
ρά της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τους αβάσιμους 
ισχυρισμούς για δήθεν «γκρίζες ζώνες».

Μονομερής ελληνική υποχωρητικότητα
Τα γεγονότα που ακολούθησαν αποδεικνύουν 

ότι ο δρόμος των μονομερών ελληνικών υποχω
ρήσεων δεντελείωνε εκεί. Παρά τις αντίθετες δια
κηρύξεις της, η τότε ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε 
να μπουν στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών, 
με την προσδοκία πως είτε θα εγκαταλείπονταν 
προδικαστικά είτε θα παραπέμπονταν μονομε
ρώς από την Άγκυρα στο Διεθνές Δικαστήριο, 
τόσο οι αξιώσειςτης για τα χωρικά ύδατα, όσο και 
οι ισχυρισμοί της για δήθεν «γκρίζες ζώνες».

Σε  ό,τι αφορά το πρώτο, το δικαίωμα επέκτασης 
των χωρικών υδάτων, η τότε ελληνική κυβέρνη

ση διολίσθησε σε διπλή -διαδικαστική και ουσι
αστική- υποχώρηση. Υποχώρησε σε ό,τι αφορά 
τη διαδικασία, αφού συμφώνησε να διευθετηθεί 
το ζήτημα προτού παραπεμφθεί η οριοθέτηση 
της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο, 
αλλά και προτού αρχίσουν οι ουσιαστικές δια
πραγματεύσεις για τη σύνταξη του αναγκαίου 
συνυποσχετικού. Υποχώρησε όμως και επί της 
ουσίας, αφού εμφανίστηκε πρόθυμη να υιοθετή
σει το σενάριο της «μερικής, επιλεκτικής επέκτα
σης», σύμφωνα με το οποίο θα εγκατέλειπε το 
δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στις 
κρίσιμες για την Τουρκία περιοχές.

Παρόλο όμως που η ελληνική κυβέρνηση εκδή
λωσε πρόθεση συμφωνίας σε μια διαδικασία που 
προέβλεπε προδικαστικά ακρωτηριασμό του δικαι
ώματος επέκτασηςτων ελληνικώνχωρικών υδάτων, 
δεν μπόρεσε να αποσπάσει ανάλογη δέσμευση από 
την αντίπερα όχθη σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις της 
για δήθεν «γκρίζες ζώνες». Η Τουρκία όχι μόνο δεν 
έδειξε καμιά διάθεση να εγκαταλείψει προδικαστικά 
τους αυθαίρετους αυτούς ισχυρισμούς της, αλλά 
και -αντιθέτως, μάλιστα- απαιτούσε να γίνει και 
γι' αυτό το ζήτημα κοινή προσφυγή στο Διεθνές 
Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι συνδέεται άμεσα 
με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Το Διεθνές Δικαστήριο
Σήμερα, είναι προφανές ότι οι Τούρκοι θα επι

διώξουν συνέχιση του διαλόγου από το σημείο 
εκείνο και να ξαναβάλουν στο τραπέζι όλες τις 
μονομερείς διεκδικήσεις τους, περιλαμβανο- 
μένων των ισχυρισμών τους για δήθεν «γκρίζες 
ζώνες». Επιστροφή, ωστόσο, στα αδιέξοδα του 
2003 θα συνιστούσε επικίνδυνο αυτοεγκλωβι- 
σμό και τεράστιο λάθος σε βάρος των ελληνικών 
συμφερόντων. Είναι, άλλωστε, αυτονόητο ότι 
δεν μπορεί η Ελλάδα να εγκαταλείπει εκτός Δι
εθνούς Δικαστηρίου το πιο ισχυρό νομικό όπλο 
της και η Τουρκία να επιμένει για κοινή παραπο
μπή στο Διεθνές Δικαστήριο των πιο αυθαίρετων 
ισχυρισμών της για δήθεν «γκρίζες ζώνες».

Πρώτον, διότι θα εμφανιζόταν η ίδια η Ελλάδα 
ως αμφισβητούσα την κυριαρχία της σε ένα με
γάλο αριθμό νησίδων και βραχονησίδων.

Δεύτερον, διότι θα επέτρεπε στην Τουρκία να 
εμφανιστεί με ένα διευρυμένο πακέτο επίδικων 
ζητημάτων, γεγονός που αναπόφευκτα θα λει
τουργούσε υπέρ της.

Τρίτον, διότι -σ ε  μια τέτοια περίπτωση- μόνη 
διεκδικούσα θα ήταν η Τουρκία, ενώ η Ελλάδα 
μόνο να χάσει μπορεί.

Τέταρτον, διότι -όπως είναι καλά γνωστό-το 
Διεθνές Δικαστήριο δεν αποφαίνεται πάντα στη 
βάση του Διεθνούς Δικαίου, αλλά αποφασίζει, 
πολλές φορές, προσμετρώντας και πολιτικές σκο
πιμότητες. Ανάλογα και με τη σύνθεσή του. ■
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Το υπουργείο 
Εσωτερικών 

φαίνεται 
ότι βασίστηκε, 

σε μεγάβο βαθμό, 
σε ό,τι προέββεπε 
το σχέδιο Κώδικα 

για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση 

που είχε ετοιμάσει 
αββά δεν πρόβαβε 

να καταθέσει 
η προηγούμενη 

κυβέρνηση.

ΕρβηηματικΙ και Ασάφαη
Κα ι εγένετο «Καλλικράτης»! Ύστερα από τα αλ

λεπάλληλα πηγαινέλα στο υπουργείο Εσωτερι
κών και τις διαβεβαιώσεις αρμοδίων αλλά και 
νομαρχών που πρόσκεινται στην κυβέρνηση, 

το κείμενο που εντέχνως διέρρευσε -μη οριστικοποιη- 
μένο προσχέδιο το είπαν!- γεννά ερωτηματικά. Είναι, δε, 
τεράστιο σε έκταση -όσο περίπου και ο ισχύων Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων- και θα ήταν ανεύθυνο μέσα από 
μία και μόνο σελίδα περιοδικού να αποτιμηθεί συνολικά. 
Γι' αυτό και θα παραμείνουμε σε πτυχές των προβλέψε
ων για τις νέες περιφέρειες που θα αντικαταστήσουν τις 
νομαρχίες.

Επικεφαλής τους θα είναι ο περιφερειάρχης, ο οποί
ος θα πλαισιώνεται από αντιπεριφερειάρχες, έναν από 
κάθε νομό. Σημειωτέον ότι αυτοί εκλέγονται άμεσα. 
Ο περιφερειάρχης μπορεί να ορίζει δύο μόνο αντιπε- 
ριφερειάρχες, στους οποίους θα δίνει αρμοδιότητες 
θεματικού χαρακτήρα, για παράδειγμα περιβάλλον. Η 
απευθείας εκλογή των αντιπεριφερειαρχών, με λίστα, 
και η αναγνώριση σε αυτούς σημαντικών αρμοδιοτή
των στο πεδίο του νομού από τον οποίο εκλέγονται 
σημαίνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση θέλησε να «ψα
λιδίσει» τα φτερά του περιφερειάρχη, η δύναμη του 
οποίου μάλλον τρόμαξε πολλούς υπουργούς και βου
λευτές που φαίνεται ότι έθεσαν βέτο στη δημιουργία 
«μικρών πρωθυπουργών». Στην πραγματικότητα, οι 
νέοι αντιπεριφερειάρχες θα είναι οι παλιοί νομάρχες, 
τους οποίους μάλιστα ο περιφερειάρχης δεν θα μπορεί 
να τους αλλάξει αν αποδειχτούν κατώτεροι των προσ
δοκιών. Έτσι, όμως, αποδυναμώνεται η Αυτοδιοίκηση 
και διευρύνεται η παρέμβαση τοπικών και υπερτοπι
κών παραγόντων και συμφερόντων. Σκεφτείτε ότι θα 
μπορούν να πιέζονται πλέον ανοιχτά οι υποψήφιοι πε
ριφερειάρχες και ότι θα υποστηριχτούν μόνο αν συμπε- 
ριλάβουν στο ψηφοδέλτιο συγκεκριμένα πρόσωπα ως 
αντιπεριφερειάρχες. Για να μην αναφερθούμε και στο 
ότι έτσι ενισχύονται οι τοπικισμοί και οι αποσχιστικές 
λογικές. Και τελικά, γιατί η κυβέρνηση φοβάται εκλογή

αντιπεριφερειάρχη με σταυροδοσία, αφού στερεί από 
τον επικεφαλής το δικαίωμα της αλλαγής εν μέσω της 
αυτοδιοικητικής θητείας;

Οι αρμοδιότητες των περιφερειών είναι ακόμη ένα 
τεράστιο θέμα. Το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται ότι 
βασίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, σε ό,τι προέβλεπε το σχέ
διο Κώδικα για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που είχε 
ετοιμάσει αλλά δεν πρόλαβε να καταθέσει η προηγούμε
νη κυβέρνηση. Ερωτηματικό παραμένει αν υπήρξε συ
νεννόηση μετά άλλα υπουργεία για τις μεταφερόμενες 
αρμοδιότητες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ήδη υπάρχουν αντιδράσεις και ότι μάλλον το καινοφα
νές εγχείρημα της διαβούλευσης ξεκίνησε αυτή τη φορά 
υπό τη μορφή ενδοκυβερνητικής κόντρας.

Επιπλέον, ενδεικτικό στοιχείο των ασαφειών είναι ότι 
ίδιες αρμοδιότητες φαίνεται να ανήκουν ταυτόχρονα 
τόσο στον Α' όσο και στο Β' βαθμό Αυτοδιοίκησης. Πα
ράλληλα, η διαχείριση του ΕΣΠ Α εξακολουθεί να μένει 
στο κεντρικό κράτος, ενώ οι βασικότερες αρμοδιότητες 
θα παραχωρηθούν όχι άμεσα, αλλά αν και εφόσον εκ- 
δοθούντα σχετικά προεδρικά διατάγματα.

Το βέβαιο είναι όμως ότι θρυαλλίδα του νομοσχεδίου 
θα είναι τα οικονομικά ζητήματα, αφού το σχετικό κε
φάλαιο του νομοσχεδίου που αφορά τους πόρους των 
περιφερειών μοιάζει με απόσπασμα από θεωρητική 
μελέτη εμπειρογνωμόνων που έχει γίνει τουλάχιστον 
5 χρόνια πριν. Πουθενά δεν υπάρχει πρόβλεψη συγκε
κριμένων ποσοστών για τους πόρους αυτούς, ενώ όλες 
οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για το 
Πρόγραμμα Ελλάδα που θα στηρίξει τη μεταρρύθμιση, 
δεν περιέχουν καμία δέσμευση του κεντρικού κράτους! 
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το υπουργείο Εσωτερικών 
δεν έχει κάνει καμία συνεννόηση με το υπουργείο Οικο
νομικών, άρα τόσο οι πόροι της Αυτοδιοίκησης όσο και 
τα δις που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα στηρίξουν 
το εγχείρημα δεν έχουν ακόμη βρεθεί!

Υπάρχουν πολλά ακόμη για να ξεκαθαρίσουν, αλλά 
ένα είναι βέβαιο: Η πρακτική των διαρροών είναι πα
λιά και ξεπερασμένη και το μόνο που δημιουργεί είναι 
σύγχυση. Το μόνο που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή 
ο τόπος είναι να ανοίξει νέο μέτωπο συγκρούσεων και 
αντιπαραθέσεων, που αυτή τη φορά θα είναι ευρείας 
κλίμακας, λόγω και του ενδιαφέροντος από τις τοπικές 
κοινωνίες, επειδή για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση δεν 
παρουσίασε με παρρησία ξεκάθαρα τις θέσεις της.

Η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη 
αν θα προβεί στην αναγκαία αλλαγή του αυτοδιοικητι- 
κού χάρτη της χώρας με κριτήριο τον πολίτη και την 
ανάπτυξη ή θα δώσει περισσότερη σημασία στο χρώμα 
πουθαπάρειοχάρτηςτη βραδιά των εκλογών. ■

■ Γ  Α

mailto:patroklosgeorgiadis@yahoo.com


Με ολοκληρωμένη πρόταση, και μάλιστα γραπτή, για την κατάθεση 
πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, προσήλθε σε σύσκεψη υπό τον κ. 
Σαμαρά συνεργάτης του προέδρου της ΝΔ. Η πρόταση συζητήθηκε, αλλά 
απορρίφθηκε, με το αιτιολογικό ότι θα κάνει ζημιά στη χώρα. Ορισμένοι εκ των 
παρισταμένων σκέφτηκαν ότι πιθανόν να κάνει ζημιά και στη ΝΔ, καθώς θα

συσπειρώσει την κυβέρνηση 
και άρα θα εκληφθεί ως 
στήριξή της. Το σκέφτηκαν 
μόνο, δεν χρειάστηκε να το 
πουν, γιατί η πρόταση έχει, 
προς το παρόν, μπει στο 
συρτάρι...

E m v v m c « 3

Ένα βήμα πριν απάτην παραίτηση, πληροφορούμαι ότι βρέθηκε την προη
γούμενη εβδομάδα η υπουργός Οικονομίας κυρία Λούκα Κατσέλη. Αφορμή, 
η . . .  αποψίλωση των αρμοδιοτήτων του υπουργείου της στο κομμάτι της 
Ναυτιλίας, και ειδικότερα αυτό που αφορά στην ποντοπόρο ναυτιλία . Τις 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες της κυρίας Κατσέλη παίρνει, έπειτα από 
απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, καθώς στο 

υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εντάσσεται, πέραν του Λιμενικού Σώ
ματος, και ο εφοπλιστικός κόσμος. Αυτή τουλάχιστον είναι η επίσημη αι
τιολογία. Γιατί υπάρχει και ανεπίσημη φημολογία που λέει ότι στο Μέγαρο 
Μαξίμου ασκήθηκαν πιέσεις από εκπροσώπους του εφοπλιστικού κόσμου, 
που ήθελαν ως συνομιλητή τους τον κ. Χρυσοχοΐδη και όχι την κυρία Κατσέ
λη. Να υποθέσω ότι οι εφοπλιστές ενθουσιάστηκαν από τις επιτυχίες του 

κ. Χρυσοχοΐδη με τη σύλληψη μελών του «Επαναστατικού Αγώνα»;

Ο δ ιά λο γο ς  που α κ ο Α ο υ θ ε ί έ γ ιν ε  σ ιο υ ς  δ ια 
δ ρ ό μ ο υ ς ιη ς  Β ο υ λ ή ς , χην Π α ρ α σ κ ευ ή , η μ έρα  
ιη ς  δραματικής ο μο ιϊο γ ία ς  tou πρω θυπουργού 
ότι « ίο  Δ Ν Τ  ε ίν α ι εδ ώ » . Σ υ ν ο μ ιή η ιέ ς , έ ν α ς  
κορυφ αίος υπουργός κι ένα ς  δημοσ ιογρά φ ος. 
« Μ ε  όήα α υ ιά , θα β γ ε ι πρώ ια ίο  Π Α Σ Ο Κ  σ ιο  
δρόμο» , π ρο βή έπ ει ο δημο σ ιογρ ά φ ο ς. «Π ο ιο ς  
θα β γ ε ι; Πού ίο  θ υ μ ή θ η κ ες  ιώ ρ α ;»  αντιδρά ο 
υπ ο υρ γός. «Κ α ή ά , ο Ξυ ν ίδ η ς  δ εν  μ ιλ ά ε ι;»  ε π ι
μ έ ν ε ι ο δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ς . «Τώ ρα που ίο  ή ε ς , 
πού ε ίνα ι α υ ιό ς ;»  αναρω τιέται ο υ π ο υ ρ γό ς  κι 
α π ο μ α κ ρ ύ ν ετ α ι. Κ ά π ο υ  εδώ  τ ε λ ε ίω σ ε  και η 
σ υ ν ο μ ιή ία . Ο ρ ισ μ έν ο ι υ π ο σ τη ρ ίζο υ ν  ότι εδώ  
και μ ή ν ες , σ χ εδ ό ν  α μ έσ ω ς  μετά την εκ ή ο γ ή  
του γραμματέα  του κόμμα τος, τ εή ε ίω σ ε  και το 
Π Α Σ Ο Κ . Ο κ α ιρ ό ς  θα δ ε ίξ ε ι .  Π ιθ α νό ν  και οι 
ε κ ή ο γ έ ς  για την Το π ική  Α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η . Λ έ τ ε  
να δ ικα ιω θ εί πιο γρήγορα από ό,τι και ο ίδ ιος 
π ε ρ ιμ έ ν ε ι ο Γ. Π α να γιω τα κό π ο υήο ς;

Οφείλω να σας ενημερώσω εκ 
των προτέρων ότι ειδική σε θέ
ματα λειτουργίαςτου υποσυνεί
δητου δεν είμαι. Η αλήθεια είναι 
ότι και ως θεματολογία δεν το 
βρίσκω και ιδιαίτερα ελκυστι
κό. Παρ' όλα αυτά, δεν γίνεται 
να διαφύγει της προσοχής μου 
αυτή η περίεργη -ενδεχομέ
νως υποσυνείδητη για τους ει
δικούς-ταύτιση του υπουργού 
Οικονομικών με τον .. .  «Τιτανι
κό». Σας θυμίζω ότι ο κ. Παπα
κωνσταντίνου ήταν εκείνος που 
συνέδεσε και για πρώτη φορά 
ευθέως-κι ατυχώς-το δημοσιο
νομικό πρόβλημα τηςχώρας με
την πορεία του «Τιτανικού» στο παγόβουνο. Αυτά προ μηνών, όταντα spread 
δεν είχαν ακόμα μετατραπεί στον εθνικό εφιάλτη και σύσσωμη η κυβέρνηση 
-μηδέ και του κ. Παπακωνσταντίνου εξαιρουμένου- παρέδιδε μαθήματα 
εθνικής υπερηφάνειας από τα τηλεοπτικά παράθυρα, λέγοντας διάφορα 
ηρωικά, του τύπου «αυτή η κυβέρνηση θα ανακτήσει την αξιοπιστία της 
χώρας διεθνώς», ή ορισμένα άλλα δήθεν πατριωτικά, όπως ότι «θα τα κα
ταφέρουμε μόνοι μας και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν». Θα μου πείτε γιατί 
τα θυμήθη κα όλα αυτά; Μέρες που είναι μόνο η λήθη θα μας σώσει. Όμω ς... 
όμως διαπίστωσα ότι η ημερομηνία της επιστολής που απέστειλε ο κ. Πα
πακωνσταντίνου στους εταίρους μας, για τη διαδικασία ενεργοποίησηςτου 
μηχανισμού στήριξης και την εμπλοκή του ΔΝΤ, είναι η 15η Απριλίου. Στις 15 
Απριλίου, λοιπόν, του 1912 βυθίστηκε, και έπειτα από την πρόσκρουσή του 
στο παγόβουνο, ο «Τιτανικός». Οι συνειρμοί δικοί σας για περαιτέρω αναλύ
σεις. Δεν μπορώ όμως να μην σας αναφέρω ότι, με βάση νεότερες μελέτες 
που έγιναν από ειδικούς για τα αίτια της πρόσκρουσης του «Τιτανικού» στο 
παγόβουνο, αλλά και για τους τόσους νεκρούς του ναυαγίου, ήταν μεταξύ 
άλλωνπολλών και η απειρίατου ανειδίκευτου πληρώματος στη διαχείριση 
ενός ακραίου γεγονότος...

ΚΟΥΙΖ: Ποιος κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Καραμανβή γράφει δύο βιββία; Το πρώτο θα κυκβοφορήοει τον Ιούνιο και το δεύ
τερο το φθινόπωρο. [Σ .Σ . :  Δεν είναι ο κ. Σουφβιάς.. .]



φημολογείται εντόνω ς ότι τις τελευτα ίες μέρες, ο κ. Παπανδρέου 
ασχολείται επί μακράν με το παζλ του κυβερνητικού σχήματος. Ά λ
λω στε, ακόμα και στελέχη  της κυβέρνησ ης που απέκλειαν το εν
δεχόμενο αλλαγών πριν από το φθινόπωρο, υπό τα νέα δεδομένα, 
κάνουν λόγο για ανασχηματισμό πριν από το καλοκαίρι. Ποιοι μπαί
νουν, ποιοι φεύγουν; Εδώ σας θέλω, γιατί προς το παρόν άγνωστοι αι 
βουλαί του καθ' ύλην αρμόδιου. Το ερώτημα όμως που φαίνεται να 
απασχολεί τα κυβερνητικά στελέχη είναι το μέγεθος των επιρροών 
-πιέσεω ν (;)-  προς τον κ. Παπανδρέου από εξω γενείς παράγοντες. 
Αίφνης ποιος ο ρόλος Τρισέ στην επιλογή των νέων προσώπων του 
οικονομικού επιτελείου; Καταλυτικός υποστηρίζουν όσοι γνωρίζουν 
τις φήμες που φέρουν το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Προ- 
βόπουλο να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του τσάρου της Οικονο
μίας. Λέγεται ότι το όνομα του κ. Προβόπουλου είναι το δεύτερο στη 
λίστα του πρωθυπουργού, καθώς στην πρώτη θέση εξακολουθεί να 
φιγουράρει αυτό του κ. Παπαδήμου, παρά τις επιφυλάξεις που φαίνε
ται να διατηρεί ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
στο ενδεχόμενο επαναπατρισμού του.

Ζούμε μέρες απόλυτης δόξας και τιμής του πολιτικού συοτήματος. Δεν γνωρίζω αν έχετε 
ενημερωθεί για τις πολιτικές φιλοδοξίες της κυρίας Τζούλιας Αλεξανδράτου, που επιθυμεί 
να διεκδικήσει μία θέση οτη Βουλή ατις επόμενες εκλογές, είναι και οι προθέσειςτου κ. Ηλία 
Ψινάκη να διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο της Αθήνας. Με καθησυχάζει το γεγονός ότι η 
κυρία Αλεξανδράτου δεν έχει στρέψει το βλέμμα προς το δήμο της πρωτεύουσας, γιατίτότε 
φανταστείτε το διχασμό μας από τη «σύγκρουση των γιγάντων»! Με ανησυχεί όμως αυτό το 
ενδεχόμενο του διχασμού, εξαιτίας της φιλοδοξίας του κ. Βεργή να είναι αντίπαλος του κ. 
Ψινάκη. Αντιμέτωπος με αυτό το δίλημμα βρέθηκε πάντως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη

σης. Έναν καφέ πήγε να πιει στη 
«Βιβλιοθήκη» ο κ. Πάγκαλος
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και βρέθηκε ανάμεσα σε δύο 
πυρά. Τον κ. Βεργή, που τον 
ενημέρωσε ότι επιθυμεί «να 
δώσει μάχη για το Δήμο της 
Αθήνας», και έναν πλανόδιο 
αλλοδαπό μικροπωλητή, που 
ήθελε σώνει και καλά να του 
πουλήσει ρο λό ι...

Η κρίση κ α ιτα  M M E

Η ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, μέσω της περιστο
λής, κυρίως, των κρατικών δαπανών -δεδομένου ότι η 

φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων 
έχει κάποιο όριο- είναι φυσικό να επηρεάσει και τις εκδοτικές 
επιχειρήσεις, αλλά καιτα ηλεκτρονικά Μέσα. Κι αυτό, διότι τα 
MME ένα σημαντικό έσοδο για την κάλυψη του κόστους λει
τουργίας τους το εξασφάλιζαν επί σειρά ετών από κρατικές 
διαφημίσεις και επιχορηγούμενες δημοσιεύσεις, σε σημείο 
ώστε να μπορεί να πει κανείς ότι, ειδικά ορισμένα έντυπα με 
χαμηλή κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα, τα οποία όμως 
εξακολουθούν να κυκλοφορούν, είναι ουσιαστικά κρατικο
δίαιτα. Επομένως, είναι βέβαιο ότι η αναγκαστική περιστο
λή της κρατικής δαπάνης θα έχει σαφή 
επίπτωση στη βιωσιμότητα των εντύπων 
αυτών.
Η ζημία θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, 
στην περίπτωση μάλιστα που καταργη- 
θεί η αναγκαστική δημοσίευση των ισο
λογισμών στις εφημερίδες, με υποκα
τάστασή της από τη σχετική ανάρτηση 
των ισολογισμών στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, 
ο, συνεπεία της κρίσης, περιορισμός της ρευστότητας -η 
αγορά είναι ήδη «στεγνή»- θα επηρεάσει και τη διαφημιστι
κή πολιτική των εταιρειών, στο πλαίσιο της προώθησης των 
προϊόντων και των υπηρεσιώντους και επομένως θα υπάρξει 
επίπτωση και από την ίδια την αγορά που μπορούσε και στή
ριζε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι η φούσκα των MME, η οποία θα 
έπρεπε να έχει σκάσει εδώ και χρόνια, φαίνεται ότι δεν θα 
αποφύγει τελικά το ενδεχόμενο αυτό. Κάτι, βεβαίως, που ση
μαίνει επιπλέον και λιγότερες θέσεις εργασίας, πράγμα που 
οπωσδήποτε είναι κακό για το δημοσιογραφικό επάγγελμα. 
Όμως ας μην ξεχνάμε και τον πληθωρισμό που προκλήθηκε 
και στη δημοσιογραφία από την επιχειρηματικά άφρονα διό
γκωση των Μέσων που λειτουργούν στη χώρα και που, μεταξύ 
όλων των άλλων, δημιούργησε και απατηλές ελπίδες σε νέα 
παιδιά που πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν, 
όπως έγινε με τους παλαιότερους, αλλά όπως αποδεικνύεται 
και περισσότερο τυχερούς. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι δημοσιο
γράφοι και δημοσιογραφούντες σε έντυπα, ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθμούς, σε όλη την Ελλάδα, πλησιάζουν 
τις 10.000 (!), μπορεί όχι μόνο να απορήσει για την έκρηξη του 
επαγγέλματος, αλλά και να αντιληφθεί την έκταση των συνε- 
πειώντης κρίσης και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

GSypos



Κάθε φορά που η οικονομική κατάσταση 
στη χώρα μας οδηγείται σε αδιέξοδο, κάθε 
φορά που «ανάβει» η συζήτηση για το 
ενεργειακό πρόβλημα και την εξάντληση 

των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, κά
ποιοι υπενθυμίζουν τον ορυκτό πλούτο του ελ
ληνικού υπεδάφους, παραθέτοντας δη μοσίευμα 
των Financial Times προ 30ετίας. Τι έγραφε Βρετα
νός δη μοσιογράφος τον Απρίλιο του Ί 978; «Όταν 
η Ελλάδα γίνει το δέκατο μέλος της ΕΟΚ, ο εκτε
ταμένος ορυκτός της πλούτος θα εφοδιάσει την 
κοινή αγορά με μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών, 
που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ουσιαστι
κής αυτάρκειας της Κοινότητας ως προς πολλά 
προϊόντα»... Φρούδες ελπίδες, που εντάσσονταν 
στο γενικό κλίμα ενθουσιασμού για την είσοδο 
ενός νέου μέλους στην ευρωπαϊκή οικογένεια ή



ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ρεαλιστική απεικόνιση όσων κρύβειτο ελληνικό 
υπέδαφος και για κάποιους λόγους παραμένουν 
ανεκμετάλλευτα;

Νικέλιο, ουράνιο, χρυσός, πετρέλαιο αλλά και 
όσμιο και κόκκινος υδράργυρος -ορυκτό  με 
πολλαπλάσια αξία από αυτή του χρυσού- υπο
στηρίζουν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες ότι 
υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στη Μακεδο
νία, στη Θράκη, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και αλλού 
στην ελληνική επικράτεια. Κι αν για κάποια από 
αυτά τα πολύτιμα μεταλλεύματα ευοδώθηκαν 
οι προσπάθειες εξόρυξης και εκμετάλλευσης 
- αξιοποίησης, όπως για το σιδηρονικέλιο, που 
αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για την ίδρυση και την 
ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ, μιας από τις μεγαλύτερες 
βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας διεθνώς, 
με προϊόν περιζήτητο στις αυτοκινητοβιομηχα
νίες της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής, στις 
περισσότερες περιπτώσεις ακόμα και η ύπαρξη 
κοιτασμάτων κρατήθηκε σχεδόν μυστική.

ΔιεθνήςΤύπος
Εκτός των Financial Times και ο γαλλικός Τύπος 

το 1981 έγραφε ότι «η Ελλάδα θα γίνει η μεταλ
λουργία της Ευρώπης», ενώ σε διεθνή συνέδρια 
ορυκτολόγων έχει κατατεθεί η άποψη ότι η χώρα 
μας είναι το δεύτερο πλουσιότερο κράτος-μέλος 
της ΕΕ -μετά τη Μεγάλη Βρετανία- σε εκμεταλλεύ- 
σιμα μεταλλεύματα. Πρόσφατη έκθεση του ΙΓΜΕ 
επιβεβαιώνει παλαιότερες έρευνες για την ύπαρξη 
μεγάλων ποσοτήτων ουρανίου στη Βόρεια Ελλά
δα. Το Ινστιτούτο κάνει λόγο για 10.000 τόνους 
ουρανίου σε περιοχές της Δράμας, της Καβάλας, 
των Σερρών και της Χαλκιδικής. Για να γίνει αντιλη
πτό το μέγεθος του ορυκτού πλούτου μας, αρκεί η 
παράθεση της σημερινής -μειωμένης- τιμής του 
εμπλουτισμένου ουρανίου στις διεθνείς αγορές, 
που αγγίζει τα 20.000 δολάρια το γραμμάριο!

Κι ενώ είναι γενικώς παραδεκτό ότι ουράνιο, και 
μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, υπάρχει στη χώρα 
μας, καμία προσπάθεια εκμετάλλευσής του δεν 
έχει γίνει τουλάχιστον σε οργανωμένη βάση. Στα 
«γιατί»που προκύπτουν υπάρχουν κάποιες εύκο
λες απαντήσεις, αλλά και κάποιες πιο σύνθετες, δύ
σκολες ακόμα και στην περιγραφή τους. Κάποιος 
μπορεί εύκολα να επικαλεστεί τις δυσκολίες, το 
κόστος και την ανεπαρκή τεχνογνωσία για την 
εξόρυξη ουρανίου ή γιατην άντληση πετρελαίου. 
Υπάρχουν όμως κι άλλα ερωτήματα σχετικά με τον 
ορυκτό πλούτο της χώρας και την εκμετάλλευσή 
του, που άπτονται της γεωστρατηγικής θέσης της 
χώρας και των διπλωματικών ισορροπιών στη 
Βαλκανική, των ξένων οικονομικών παραγόντων 
ακόμα και της ιδιότυπης περιβαλλοντικής ευαι
σθησίας κάποιων συλλόγων ή των κανονισμών 
λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των 
εργασιακών συνθηκών.

Το ουράνιο είχε τη δική του ιστορία
Στιςαρχέςτου 1950 τοποθετείται η πρώτη από

πειρα εντοπισμού ουρανίου στο ελληνικό υπέ
δαφος, με την ίδρυση καταρχάςτης Επιτροπής 
Ατομικής Ενέργειας και στη συνέχεια του Γεω
λογικού Τμήματοςτης Επιτροπής. Η έλλειψη τε
χνογνωσίας και εξοπλισμού ανάγκασε τις ελλη
νικές κυβερνήσεις να ζητήσουν υπερατλαντική 
χείρα βοήθειας, κάτι που έγινε εντονότερο επί 
δικτατορίας, όταν συνεργεία της Διεθνούς Ατο
μικής Ενέργειας, υπό τον ορυκτολόγο Α. Σμιθ, 
ξεκίνησαν έρευνες στα εδάφη της Μακεδονίας 
και της Θράκης. Το 1976 ο Αμερικανός γεωλόγος 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των ερευνών του, 
δημοσιοποιώνταςτη θέση ότι η Βόρεια Ελλάδα 
διαθέτει πλούσια κοιτάσματα ουρανίου.

Με τη λήξη των εργασιών της Διεθνούς Επι
τροπής, «πιάνουν δουλειά» το ΙΓΜΕ και το ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος». Οι έρευνες καταλήγουν ότι υπάρ
χει ουράνιο σε πετρώματα και λιγνίτες στο ρόμβο 
Δράμα, Παρανέστι, Ξάνθη και Καβάλα. «Όλος ο 
ελληνικός χώρος αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον 
γιατην ανάπτυξη ουρανιούχων μεταλλευμάτων. 
Ιδιαίτερα η γεωτεκτονική ζώνη της Ροδόπης, με 
τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, έρχεται 
αναμφισβήτητα πρώτη μεταξύ όλων των γεω- 
τεκτονικών ζωνών της Ελλάδας. Σύμφωνα με 
συμπεράσματα πολλών ερευνητών, οι ουρανι- 
ούχες εμφανίσεις στην Κεντρική και Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη, σε συνδυασμό με τις 
μεγάλες εμφανίσεις στη Γιουγκοσλαβία, τη Βουλ
γαρία και την Τουρκία, πείθουν ότι η περιοχή της 
Μακεδονίας και της Θράκης βρίσκεται περίπου 
στο κέντρο μιας μεταλλογενετικής επαρχίας ου
ρανίου» σημειώνει σε άρθρο του ο κοσμήτορας 
της Πολυτεχνικής Σχολήςτου Μετσόβιου Βασίλης 
Παπαγεωργίου. «Κοιτάσματα ουρανίου υπάρχουν 
σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως έχει προ- 
κύψει από εκτεταμένες έρευνες προηγούμενων 
δεκαετιών», συμφωνεί ο καθηγητής Δυναμικής 
Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύ
μιος Λέκκας. «Συγκεκριμένα, στη Βόρεια Ελλάδα, 
την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη υπάρ
χουν πετρώματα που "φιλοξενούν" ουράνιο και 
είναι απόλυτα εκμεταλλεύσιμα, αρκεί, βέβαια, να 
υπάρχει η τεχνογνωσία για την εξόρυξή τους».

Η ενεργειακή αυτοτέλεια της χώρας ήταν μεί- 
ζονος σημασίας για τον Ανδρέα Παπανδρέου και 
επί πρωθυπουργίας του έγιναν οι εντατικότερες 
έρευνες για την εκμετάλλευση του υπεδάφους. 
Σε ό,τι αφορά στο ουράνιο, το ΙΓΜΕ προχώρησε 
σε αναλυτικές μετρήσεις αλλά και σε γεωτρήσεις 
για την εξόρυξή του στο Παρανέστι Δράμας. 
Μάλιστα, σύμφωνα με πρώην στελέχη του Ιν
στιτούτου, εγκαταστάθηκε και πιλοτική μονάδα 
επεξεργασίας ουρανιούχων μεταλλευμάτων και 
ενώ η ιδέα διαχωρισμού ουρανίου από τους λιγνί-

Ενώ είναι παραδεκτό ότι ουράνιο οε μεγάβες 
ποσότητες υπάρχει στην Εββάδα, δεν έχει γίνει καμία 
οργανωμένη προσπάθεια εκμετάββευοής του.

Νικέβιο, ουράνιο, χρυσός, 
πετρέβαιο αββά και όσμιο 
και κόκκινος υδράργυρος 
-ορυκτό με ποββαπβάσια 
αξία από αυτή του χρυοού- 

υποοτηρίζουν Εββηνες 
και ξένοι επιστήμονες 

ότι υπάρχουν σε μεγάβες 
ποσότητες στην Εββάδα...

τες εγκαταλείφθηκε ως οικονομικά ασύμφορη, η 
περιεκτικότητα του πολύτιμου μεταλλεύματος 
σε άλλα πετρώματα δικαιολογούσε τις προσπά
θειες. Γύρω στο 1990, όταν άρχισε η διελκυστίνδα 
για την πυρηνική ενέργεια και όταν σημειώθηκαν 
προστριβές ανάμεσα στην Πολιτεία και την ιδιω
τική πρωτοβουλία -ξένη  ως επί το πλείστον- για 
την εκμετάλλευση του ουρανίου, οι προσπάθειες 
εξόρυξης και επεξεργασίας ουρανίου σταμάτη
σαν. Λίγες ημέρες πριν, το ΙΓΜΕ υπενθύμισε την 
ύπαρξη 10.000 τόνων ουρανίου στο ελληνικό 
υπέδαφος που περιμένουν... ■
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και γερμανικές 
εταιρείες συνεργάζονται 

με εγχώριες 
για να διεκδικήσονν 

σημαντικά 
ενεργειακά έργα.

ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΞΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

■ «

J!τ
4

£

Ο » ψφ
9*»-~



ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Αθ. ΓΕΩΡΓΙ ΑΔΗ

0ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα έμεινε 
πολύ πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις τιςτε- 
λευταίες δεκαετίες, λόγω της έλλειψης μιας 
ξεκάθαρης στρατηγικής για την ανάπτυξή 

του και του ασφυκτικού κρατικού εναγκαλισμού 
που επέβαλαν πολιτικοί και συντεχνιακά συμφέ
ροντα. Ακόμη και οι κοινοτικές οδηγίες στα τέλη 
της δεκαετίας του '90, για τη σταδιακή απελευθέ
ρωση και τη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής 
ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, δεν ήταν αρκετές 
για να αλλάξουν την εγχώρια αγορά, η οποία σε 
μεγάλο βαθμό παρέμεινε περιχαρακωμένη και 
αδύναμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
οικονομίας. Η καθυστέρηση αυτή έχει προσελ- 
κύσει τα τελευταία χρόνια σαν μαγνήτης το εν
διαφέρον επιχειρηματικών ενεργειακών κολοσ
σών και μεγάλων ενεργειακών δυνάμεων, που 
αναγνωρίζουν τη σημαντική γεωπολιτική θέση 
της Ελλάδας. Τα οικονομικά συμφέροντα που δια- 
κυβεύονται είναι τεράστια, καθώς, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργει
ας μπορεί να φτάσουν τα 50 δις ευρώ την επόμενη 
δεκαετία και να δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας.

Το ... φλερτ έγινε πιο έντονο τους τελευταίους 
μήνες, καθώς οι ξένοι «παίκτες» αντιλαμβάνονται 
ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα και το τερά
στιο χρέος της χώρας μας πιέζουν την κυβέρ
νηση να εφαρμόσει ένα ευρύτερο πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης του ενεργειακού τομέα, το οποίο 
θα περιλαμβάνει αποκρατικοποιήσεις δημόσιων 
επιχειρήσεων και κίνητρα για την προσέλκυση 
μεγάλων επενδύσεων στις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας, όπως είναι η αιολική και η ηλιακή. Η 
γερμανική εταιρεία RWE, η ρωσική Gazprom, η 
ιταλική Edison, οι ισπανικές Endesa και Iberdrola 
και η αραβική Katar Gas είναι μερικοί μόνο από 
τους κολοσσούς, οι οποίοι ήδη δραστηριοποιού
νται στην Ελλάδα και θέλουν να διευρύνουν τις 
θέσειςτους στην εγχώρια ενεργειακή αγορά. Πα
ράλληλα, μεγάλες γαλλικές και γερμανικές εται
ρείες συνεργάζονται με εγχώριες εταιρείες για να 
διεκδικήσουν σημαντικά ενεργειακά έργα, όπως 
τη νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Πυρετός διαβουλεύσεων
Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, υπήρξε 

ένας καταιγισμός ζυμώσεων μεταξύ της κυβέρ- 
νησης και ξένων επιχειρήσεων, που αναμένεται 
να ωριμάσουν στους επόμενους μήνες και να πε
ράσουμε από τα φλερτ σ ε ... γόμους. Η υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα
γής κυρία Τίνα Μπιρμπίλη είχε επαφές με τους 
γαλλικούς κολοσσούς Veolia και Suez Group, οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για επενδύσεις στην Ελ
λάδα, τόσο στην ενέργεια όσο και στον κλάδο

Ο διευθύνων δύμβουβος της Edison κ. Ον μη έριο 
Κουαντρίνο.

Η υπουργός Περιβάββονιος, Ενέργειας και 
Κβιματικής Αββαγής κυρία Τίνα Μπιρμηίβη 
είχε επαφές με τους γαββικους κοβοοσούς.

της ύδρευσης - αποχέτευσης. Επιπλέον, η κυρία 
Μπιρμπίλη συναντήθηκε με τον πρέσβη του Κα
τάρ, παρουσία των προέδρων της ΔΕΗ και της 
ΔΕΠΑ, με αφορμή την επένδυση που έχει ανα
κοινώσει η Katar Gas στον Αστακό Αιτωλοακαρ
νανίας, ενώ ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου άκουσε το διευθύνοντα 
σύμβουλο της Edison κ. Ουμπέρτο Κουαντρίνο 
να τον βολιδοσκοπεί για το ενδεχόμενο στρατη
γικής συνεργασίαςτων Ιταλών με τη ΔΕΗ.

Η πρόθεση της κυβέρνησης του Κατάρ να επεν
δύσει 3 δις ευρώ σε σταθμό υγροποιημένου αερίου 
με παράλληλη κατασκευή μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στον Αστακό Αιτωλοακαρ
νανίας και τα επενδυτικά σχέδια ύψους 4 δις ευρώ 
από ισπανικές επιχειρήσεις για ενεργειακές επεν
δύσεις στην Ελλάδα αποτελούν μια πρόγευση για 
τις ραγδαίες αλλαγές που θα επέλθουντα επόμενα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑγ

χρόνια. Κοντά σε αυτά και η πρόθεση της Edison 
για μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και κυρίως στα αιολικά και φωτοβολτα- 
ϊκά πάρκα, όπως γνωστοποίησε προςτην ελληνική 
πλευρά ο Ουμπέρτο Κουαντρίνο.

Στο στόχαστρο ΔΕΗ και ΔΕΠΑ
Οι περαιτέρω αποκρατικοποιήσεις της ΔΕΗ και 

της ΔΕΠΑ, της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, θα 
αποτελόσουν καταλύτη επιπλέον εξελίξεων για 
τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Η συνεργασία 
της γερμανικής RWE με τη ΔΕΗ και το ενδιαφέ
ρον που εκδήλωσε η Edison προϊδεάζουν για 
σκληρές μάχες. Απέναντι σε μια τέτοια προοπτι
κή έχουν ήδη διαμορφώσει τις συμμαχίες τους 
και οι εγχώριοι επενδυτικοί όμιλοι. Για παράδειγ
μα, ο Όμιλος Μυτιληναίου συνεργάζεται μετην 
Endesa και στοχεύουν σε επενδύσεις δ ισεκα
τομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο 
Ισπανός πρωθυπουργός Χοσέ Λουί Θαπατέρο 
είχε παραπονεθεί πριν από δύο χρόνια στον 
τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για τις 
καθυστερήσεις και τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
στις προγραμματισμένες επενδύσεις των ισπα
νικών εταιρειών στην πράσινη ενέργεια. Η σ υ 
νεργασία Μυτιληναίου - Endesa ενισχύεται και 
από την παρουσία του Ομίλου Βαρδινογιάννη, 
μέσω της Motor Oil, και επεκτείνεται στο φυσικό 
αέριο. Μία άλλη ισπανική εταιρεία, η Iberdrola, 
έχει εξαγοράσει την εταιρεία Ρόκας και σχεδιάζει 
μεγάλες επενδύσεις στην αιολική ενέργεια.

Σε  ό,τι αφορά την Edison, αξίζει να σημειωθεί 
η συνεργασία που έχει με τον Όμιλο των Ελλη
νικών Πετρελαίων (ΕΛΠ Ε), ο οποίος με τη σειρά 
του συμμετέχει μαζί με τη ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ. Ο κ. 
Κουαντρίνο χαρακτήρισε τη συνεργασία με τα 
ΕΛΠΕ σημαντική για τα συμφέροντα της ιταλι
κής εταιρείας, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο όμιλοι 
επενδύουν σε καινούριους συνδυασμένους κύ
κλους ηλεκτροπαραγωγής.

Οσον αφορά στα ΕΛΠΕ, το μάνατζμεντ Ελλη
νικού Δημοσίου - Ομίλου Λάτση δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για ενίσχυση της θέσηςτης επιχεί
ρησης τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος Λάτση έχει 
προσεγγίσει επίσης την πλευρά Μπόμπολα στο 
σχήμα της ELPEDISON, καθώς πρόσφατα συνέ
στησαν κοινή εταιρεία προκειμένου να δραστη
ριοποιηθούν και στο χώροτης ενέργειας. Στο νέο 
σχήμα η πλευρά Λάτση ελέγχει το 37,5%, η πλευ
ρά του βασικού μετόχου της Ελλάκτωρ το 22,5% 
ενώτο υπόλοιπο κατέχει η Edison Spa, ο δεύτερος 
μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της Ιταλίας. Η 
νέα εταιρεία εκτιμάται πως θα διεκδικήσει διψή
φιο μερίδιο από την «πίτα της αγοράς ενέργειας», 
όπου μέχριτώρα ισχυρό ρόλο διαδραματίζουν οι 
Όμιλοι Κοπελούζου, Μυτιληναίου καιΤέρνα Ενερ
γειακής (των Γ. Περιστέρη - Ν. Κάμπα). ■
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Η ποβιτικη των μετοχοποιήσεων συνεχίστηκε 
με την πώβηοη πακέτων μετοχών μιας σειράς 
κρατικών επιχειρήσεων σε όβη την περίοδο

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποδέχτηκε εισηγήσεις 
να διευρύνει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, 
ποβιτική την οποία προώθησε ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας κ. Στέφανος Μάνος.

Μετογολόνιο Ελληνικού Δηιιοσίου
Εταιρεία

στο
Ποσοστό Δημοσίου 

Μετοχικό Κεφάλαιο (%)
ATE 77,31
ΔΕΗ 51,12
Ελληνικά Πετρέλαια 35,48
ΕΥΑΘ 74,02
ΕΥΔΑΠ 61,33
ΟΛΘ 74,27
ΟΛΠ 74,14
ΟΠΑΠ 34,00
OTE 16,00
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 34,04

ΤΟΥΑΚΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Οι αποκρατικοποιήσεις ήταν κυρίαρχο πολι
τικό σύνθημα και βασική προεκλογική δέ
σμευση της κυβέρνησης της ΝΔ που σχη
ματίστηκε στις αρχέςτης δεκαετίας του '90 

με πρωθυπουργό τον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. 
Η διόγκωση του Δημόσιου Τομέα τη δεκαετία του 
'80, όταν το κράτος ανέλαβε μέσω του Οργανι
σμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) τον 
έλεγχο μιας σειράς επιχειρήσεων του Ιδιωτικού 
Τομέα, είχε γίνει από κάθε άποψη «βαρίδι» για την 
οικονομία και, ως εκ τούτου, η αναστροφή της 
διαδικασίας αυτής φαινόταν απόλυτα εύλογη. Η 
κρατική διαχείριση επιχειρήσεων, που δεν είχαν 
στρατηγικό χαρακτήρα για την οικονομία, είχε 
αποδειχτεί και στην περίπτωση της Ελλάδας ιδιαί
τερα προβληματική. Δημιουργούσε ελλείμματα, 
εμπόδιζε τον υγιή ανταγωνισμό μέσα από προνό
μια που δίνονταν στις κρατικές επιχειρήσεις και 
τελικά παρακώλυε την ανάπτυξη της οικονομίας. 
Επιπλέον, με το δημόσιο χρέος να έχει φτάσει σε 
πολύ υψηλά επίπεδα ήδη από τα τέλη της δεκαε
τίας του '80, οι αποκρατικοποιήσεις θα μπορού
σαν να αξιοποιηθούν και για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος αυτού. Οι λόγοι που επέβαλαν 
την πολιτική των αποκρατικοποιήσεων πριν από 
20 χρόνια εξακολουθούν να είναι και σήμερα οι 
κινητήριοι μοχλοί για τη νέα γενιά αποκρατικο
ποιήσεων που αποφασίζει αυτή την εβδομάδα 
το Υπουργικό Συμβούλιο. Με δεδομένη, μάλιστα, 
την πιο τραγική δημοσιονομική κατάσταση της 
χώρας σήμερα και την τριπλή εποπτεία της ελλη
νικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική 
η μείωση του ΔημόσιουΤομέα.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακων
σταντίνου έχειπεριλάβει πρόβλεψη στο Πρόγραμ
μα Σταθερότητας για αποκρατικοποιήσεις που θα 
αποφέρουν έσοδα 2,4 δις ευρώ (I % του ΑΕΠ) ετησί- 
ως. Όμως, το γεγονός ότι οιτιμέςτων μετοχών στο 
Χρηματιστήριο είναι χαμηλά επιβάλλει προσοχή, 
ώστε τα «φιλέτα» των δημόσιων επιχειρήσεων να



μην δοθούν «κοψοχρονιά» σε ξένους και κυρίως να 
διασφαλίσουν ότι θα ενισχυθεί η ανάπτυξη της οι
κονομίας. Σύμφωνα μετιςπληροφορίες, οι εταιρεί- 
εςτου τομέα των μεταφορών (ΟΣΕ), της ενέργειας 
(ΔΕΗ,ΔΕΠΑ και Ελληνικά Πετρέλαια), των τυχερών 
παιχνιδιών (ΟΠΑΠ) και των τραπεζών (Ταχυδρο
μικό Ταμιευτήριο και ATE) θα βρεθούν στην αιχμή 
του δόρατοςτου νέου προγράμματος αποκρατι
κοποιήσεων. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση 
αποτελεί η αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και 
του ιλιγγιώδους χρέους των 10 δις ευρώ του ΟΣΕ, 
μέσω της αναζήτησης στρατηγικού εταίρου για την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την εταιρεία δηλαδή που έχει το μετα
φορικό έργο του ΟΣΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η προοπτική αποκρατικοποίησης των ελληνικών 
σιδηροδρόμων έχει πυροδοτήσει ενδιαφέρον από 
την Κίνα, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η αρχή των αποκρατικοποιήσεων
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε προχωρήσει 

στην αποκρατικοποίηση των επιχειρήσεων του 
ΟΑΕ, με κορωνίδα τη τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ- 
ΗΡΑΚΛΗΣ. Πέραν τούτων, ο κ. Μητσοτάκης απο
δέχτηκε και εισηγήσεις να διευρύνει το πρόγραμ
μα αποκρατικοποιήσεων και να συμπεριλάβει και 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με χαμηλή αποτε- 
λεσματικότητα, όπως o OTE. Η συγκεκριμένη πο
λιτική, την οποία προώθησε ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας κ. Στέφανος Μάνος, απέτυχε, καθώς 
προκλήθηκαν αντιδράσεις στη ΝΔ, η οποία βρι
σκόταν ήδη σε διαδικασία εσωτερικής διάσπα
σης, με αποτέλεσμα η κυβέρνησή της να χάσει τη 
δεδηλωμένη στη Βουλή.

Η πολιτική των αποκρατικοποιήσεων, η οποία 
είχε γίνει πλέον διεθνής τάση, συνεχίστηκε με 
διαφορετική φιλοσοφία και απάτην κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 
1993. Από το 1995 άρχισε να ενσωματώνει στην 
πολιτική του τη λογική της πώλησης μειοψηφικών 
πακέτων μετοχών, ακόμη και σε επιχειρήσεις κοι
νής ωφέλειας, καθώς με τον τρόπο αυτό, αφενός, 
το Δημόσιο διατηρούσε τον έλεγχο επί των επιχει
ρήσεων και, αφετέρου, θα εισέπραττε σημαντικά 
ποσά για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Η πο
λιτική των μετοχοποιήσεων, όπως ονομάστηκε, 
ξεκίνησε με την πώληση του 10% των μετοχών 
του OTE, το 2006, και συνεχίστηκε με την πώληση 
και άλλων πακέτων μετοχών τόσο του OTE όσο 
και μιας σειράς άλλων κρατικών επιχειρήσεων 
σε όλη την περίοδο των κυβερνήσεων Σημίτη. 
Στο «χορό» των μετοχοποιήσεων βρέθηκαν εται
ρείες κοινής ωφέλειας -ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ-, 
τράπεζες -Αγροτική-, ο Οργανισμός Λιμένος Πει
ραιώς και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, 
καθώς και ο ΟΠΑΠ. Στη διάρκεια της περιόδου 
1996-2004, το μοντέλο των μετοχοποιήσεων δι- 
ευρύνθηκε, καθώς έγινε αποδεκτή η μείωση της

Από το Μάρτιο του 2004, η κυβέρνηση Καραμανβή, με 
ποβιτική πρωτοβουβία του Γιώργου Αβογοοκούφη, 
προχώρησε σε περαιτέρω σημαντική μείωση του ρόβου 
του κράτους.

Ο υπουργός Οικονομικών έχει περιβάβει πρόββεψη 
οτο Πρόγραμμα Σταθερότητας για αποκρατικοποιήσεις 
που θα αποφέρουν έσοδα 2,4 δις ευρώ ετηοίως.

Το γεγονός ότι οι τιμές των 
μετοχών στο Χρηματιστήριο 

είναι χαμηβά επ ιβάββει 
προσοχή, ώστε τα «φιβέτα» 

των δημόσιων επιχειρήσεων 
να μην δοθούν «κοψοχρονιά».

συμμετοχής του κράτους σε επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας έως και το ποσοστό του 34% που παρέ- 
χειτη δυνατότητα ελέγχουτου μάνατζμεντ. Έτσι, 
στα τέλη του 2003, το ποσοστό του Δημοσίου 
στον OTE είχε μειωθεί στο 38%, ενώ και στα Ελ
ληνικά Πετρέλαια είχε πέσει κάτω του 50%.

Παράλληλα με τις μετοχοποιήσεις, ακολουθή
θηκε η πολιτική της πλήρους πώλησης σε ιδιώτες 
τραπεζών -όπως η Ιονική Τράπεζα, η Τράπεζα 
Κρήτης και η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης-, 
στο πλαίσιο της σταδιακής απελευθέρωσης του 
τραπεζικού τομέα. Στην περίπτωση της Εθνικής, 
η άμεση συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό

της κεφάλαιο μειώθηκε σε ποσοστό κάτω του 
10%, ενώ άλλο ένα 20% ήταν υπό τον έλεγχο των 
ασφαλιστικών ταμείων. Η πολιτική αποκρατικο
ποιήσεων την περίοδο αυτή ενίσχυσε τον αντα
γωνισμό στον τραπεζικό τομέα και στην οργά
νωση των μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων σε 
μια πιο ορθολογική βάση, καθώς υπήρχε πλέον ο 
έλεγχος των μετόχων μειοψηφίας και οι αποφά
σεις των διοικήσεών τους έπρεπε να λαμβάνουν 
υπόψη την πορεία των μετοχών τους στο Χρη
ματιστήριο. Ωστόσο, με εξαίρεση τον Ιδιωτικό 
Τομέα και σε μικρότερο βαθμό τον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, το μοντέλο που εφαρμόστηκε 
δεν βοήθησε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό σε 
κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη της οικονομί
ας, όπως της ενέργειας, των μεταφορών και των 
λιμενικών υποδομών.

Οι αποκρατικοποιήσεις μετά το 2004
Από το Μάρτιο του 2004, η κυβέρνηση Καρα

μανλή, με πολιτική πρωτοβουλία του υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογο- 
σκούφη, προχώρησε σε περαιτέρω σημαντική 
μείωση του ρόλου του κράτους. Ο τραπεζικός 
τομέας αποκρατικοποιήθηκε σχεδόν πλήρως με 
την πώληση της Εμπορικής Τράπεζας στη γαλλι
κή Crédit Agricole και τη μείωση της συμμετο- 
χήςτου Δημοσίου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
στο 34%, ενώ η άμεση συμμετοχή του Δημοσίου 
στην Εθνική Τράπεζα μηδενίστηκε -  η διοίκησή 
της, όμως, εξακολουθεί να ορίζεται από το Δ η
μόσιο με τις μετοχές που έχουν τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Η κρατική συμμετοχή του OTE μειώθη
κε στο 16% έναντι 35% που έχει η γερμανική 
Deutsche Telekom, ενώ το μάνατζμενττο έχουν 
οι Γερμανοί, με το Δημόσιο να έχει δικαίωμα βέτο 
σε στρατηγικής σημασίας θέματα. Η διαχείρι
ση του ΟΛΠ πέρασε ουσιαστικά στην κινεζική 
Cosco μέσα από τη σύμβαση παραχώρησης της 
εκμετάλλευσης του σταθμού εμπορευματοκι
βωτίων της. Παράλληλα, ο πρώην υπουργός 
Μεταφορών κ. Κωστής Χατζηδάκης υλοποίησε 
την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής και ξεκί
νησε την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ με σκοπό την 
ιδιωτικοποίησή του.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Διεύθυνσης 
Μελετών της AI pha Ban k, τα έσοδα για το Δη μό- 
σιο από τις αποκρατικοποιήσεις έφτασαν στο 
ύψος των 19 δις ευρώ την τελευταία δεκαετία. 
Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο 
ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την 
έκρηξη του δημόσιου χρέους της χώρας, το 
οποίο διατηρήθηκε περί το 100% του ΑΕΠ όλη 
την περίοδο αυτή και σε απόλυτα ποσά εκτοξεύ
τηκε στα 300 δις ευρώ. Ακόμη περισσότερο, με
γάλοι τομείςτης οικονομίας παραμένουν ακόμη 
εκτός του ανταγωνισμού. ■
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Ο σημερινός συσχετισμός των δυνάμεων 
στην Ε Ε  με το σύμπβεγμα τραπεζιτών 

και ποβιτικών σε ενιαία επιθετική  
στάση οδηγεί την κάποτε εβπιδοφόρα  

Ευρώπη σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ Π.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι νέοι σταυροφόροι είναι 
ανένδοτοι. Δεν ικανοποι
ούνται με το προσχέδιο 
νόμου που έχει συντάξει το 

υπουργείο Εργασίας για το Ασφαλι
στικό, το οποίο μόνο υπό τη μορφή 
προτάσεων-σκέψεων και διαρροών 
γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμε- 
νες συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας μας, 
παρά τους «συμμετοχικούς» και «δια- 
βουλευτικούς» όρκουςτης κυβέρνη
σης. Με την προχθεσινή (εφημερίδα 
Τα Νέα, 19/4/2010) επιστολή της η 
Κομισιόν απαιτεί αύξηση του ορίου 
συνταξιοδότησης γενικώς και ανεξαι
ρέτως στα 67 χρόνια, άμεση εξίσωση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
ανδρών - γυναικών στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα και γενική περικοπή 
των συντάξεων έως και 30%.

Φαίνεται ότι δεν έχουν πειστεί ότι ο 
ατίθασος, καθώς λέγουν, ελληνικός 
λαός θα προσαρμοστεί στις σχεδια
ζόμενες ρυθμίσεις και θα παραμείνει 
στην εργασία μέχρις βαθέος γήρα
τος, ώστε, κατά την προθανάτια πε
ρίοδο, να απολαύσει την αναλογού
σα στα πολλά έτη εργασίας σύνταξη. 
Η Κομισιόν σ' αυτό είναι όντως διο
ρατική. Τι θα γίνει, σκέφτεται, αν οι 
Έλληνες ασφαλισμένοι προτιμήσουν 
τη γλίσχρα και συμβολική σύνταξη 
με την έξοδό τους στα σημερινά 
νόμιμα όρια της ώριμης νιότης και 
αγνοήσουν παντελώς τα αξιοπρεπή 
γηρατειά, όταν, εντελώς αποκαμω- 
μένοι, δεν μπορούν να απολαύσουν 
έστω και τις στοιχειώδεις χαρές του 
εναπομένοντος βίου; Ο φόβος της 
αυτός είναι όντως ρεαλιστικός.

Παράτα μύρια όσα μειονεκτήματά 
τους (απόρροια ως επί το πολύ της 
μακραίωνης δουλείας στους Οθω
μανούς), οι Έλληνες δεν απώλεσαν 
τις εναλλακτικές διαφυγές προς την

ευτυχία. Από τη μια η διακριτή και 
ευεργετική διαλεκτική της φύσης 
που συνδυάζει τις ήπιες εκδοχές και 
τα φαινόμενα των εποχών, από την 
άλλη η ασαφής μεν, αλλά βαθιά ρι
ζωμένη αίσθηση της ζωής ως διακιν- 
δύνευσης και υπέρβασηςτου συστη- 
μικού ορθολογισμού, δεν επέτρεψαν 
να καταληφθούν από τη στενή, 
υπολογιστική, προγραμματισμένη, 
καλβινιστική, αστική ηθική, η οποία, 
δίνοντας μια πολύ συγκεκριμένη 
έννοια στην οικονομική επιτυχία ως 
επί της γης έκφραση της τάξης του 
παραδείσου, επιβάλλει μια αυστηρή 
και τυποποιημένη συμπεριφορά.

Κοινωνικός σχηματισμός
Οι Έλληνες δεν έχουμε δώσει δείγ

ματα ιδιοτελούς αδιαφορίας και 
αυτοποιητικής αυτοσυντήρησης, 
όταν διακυβεύονται μεγάλες αρ
χές και προτάγματα του λεγάμενου 
«δυτικού πολιτισμού», όπως είναι 
ο έρως για την ελευθερία , για την 
αυτονομία, για τη δημοκρατία, για 
το σεβασμό του προσώπου. Άλλοι 
λαοί στην Ευρώπη και στην Εγγύς 
Ανατολή έχουν οχυρωθεί πίσω από 
τα τείχη της ουδετερότητας, όταν 
οι ιστορικές στιγμές απαίτησαν να 
λάβουν όλοι σαφή θέση. Οι Έλληνες 
ρίχτηκαν σαν «από ιστορική τρέλα» 
στη μάχη της ελευθερίας του δυτι
κού κόσμου, χωρίς να υπολογίσουν 
τη ζωή τους, την περιουσία τους, το 
μέλλον της κρατικής τους υπόστα
σης. Μια πανάρχαια φωνή τούς καλεί 
σε κάθε κρίσιμη περίσταση να γίνουν 
ολοκαύτωμα των βασικών αρχών 
του κοινωνικού τους σχηματισμού, 
αυτού δηλαδή που αποκαλείται «πο
λιτιστικό μόρφωμα».

Αυτή τη βασική διάσταση της ελλη
νικής φυλής φαίνεται ότι υποτιμούν 
παντελώς οι απόγονοι των σταυρο
φόρων. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί.



Υπήρξαν και πολλοί συν-Έλληνες πολιτικοί που 
νόμισαν, εσφαλμένα όπως αποδεικνύεται, ότι 
τα λεγάμενα «εθνικά» μας θέματα θα επιλυθούν 
εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προς την οποία 
οφείλουμε -ω ς αντίτιμο- να παραχωρήσουμε 
ένα μέροςτης εθνικής μας κυριαρχίας.

Και μέχρις εδώ, ένας συνεπής οπαδόςτου δια
λεκτικού επιστημονικού υλισμού δεν μπορεί 
να έχει αντίρρηση. Σε  μια εποχή παγκοσμιο
ποίησης, όπου οι συντελεστές της παραγωγής, 
παντελώς απελευθερωμένοι, κανοναρχούν τις 
παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις, καθιστώ
ντας την πολιτική λειτουργία θεραπαινίδα της 
οικονομικής, ο αγώνας γιατη Δημοκρατία και για 
την Κοινωνική Δικαιοσύνη δεν μπορεί παρά να 
γίνει στο πεδίο δραστηριοποίησης του ταξικού 
αντιπάλου.

Τα αδιέξοδα
Όταν όμως η πολιτική υπερδομή της περι

φερειακής ολοκλήρωσης προσλαμβάνει τους 
κανόνες των αγορών και τις επιλογές των νέων 
μεγάλων «παικτών» της παγκοσμιοποίησης ως 
αξιώματα και θέσφατα, που πρέπει να ακολου
θούν όλοι οι λαοί, τότε η ανυπακοή και ο εναλλα
κτικός δρόμος, όπως π.χ. αυτός που ακολούθησε 
ο μικρός λαός της δοκιμαζόμενης «από θεούς 
και δαίμονες» Ισλανδίας, ταυτίζονται με την 
υπεράσπιση της Δη μοκρατίας ως πρωτογενούς 
εξουσίας του δρώντος λαού. Ο ση μερινός συσχε
τισμός των δυνάμεων στην ΕΕ με το σύμπλεγμα 
τραπεζιτών και πολιτικών σε ενιαία επιθετική 
στάση οδηγεί την κάποτε ελπιδοφόρα Ευρώ
πη σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο. Οι Ευρωπαίοι 
ιθύνοντες, με προεξάρχοντες τους Γερμανούς, 
στοχεύουν στην κατεδάφιση του κοινωνικού 
κράτους. Έχοντας επιλέξει την πιο ανάλγητη τα
ξική πολιτική στο εσωτερικό τους, προσπαθούν 
να απελευθερώσουν πόρους από τα διάφορα 
υποσυστήματά του και να τα διοχετεύσουν στις 
δανειστικές προσόδους. Επιδιώκουν να εξαχρει
ώσουν τα δημόσια ασφαλιστικά και εργασιακά 
συστήματα, ώστε να εξισωθούν μετά ανασφαλή 
- αγοραία συστήματα. Κατ' αυτό τον τρόπο δια- 
νοίγουν νέα επενδυτικά πεδία για τα κερδοσκο
πικά κεφάλαια που έχουν συγκεντρώσει από τα 
εξαγωγικά πλεονάσματά τους. Γι' αυτό είναι τόσο 
αυστηροί με το ελληνικό πολιτικό σύστημα και 
την ελληνική κοινωνία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μια χώρα μπορεί να συ- 
ντηρηθεί και να οδηγήσει το λαό της σε ένα σχε
τικά ασφαλές καταφύγιο, μέχρις ότου κοπάσουν 
οι νεοφιλελεύθεροι άνεμοι, χωρίς να επιτύχει ένα 
στοιχειώδη εξορθολογισμό. Και ο εξορθολογι- 
σμός αυτός δεν μπορεί παρά να αρχίσει από το 
πολίτικο σύστημα. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε 
για να συγκροτηθεί ένας ευκρινής και μετρήσι

Η  θέσπιση ισχυρών αντικινήτρων για την έξοδο στη σύνταξη 
στα καθορισμένα όρια και κινήτρων για την επ ’ αόριστον 
παράταση του εργασιακού βίου αββοιώνει το χαρακτήρα 

της δημόσιας και καθοβικής κοινωνικής ασφάβισης.

μος δείκτης ευφυΐας, διορατικότητας, συνθετι
κής σκέψης, ηθικής και αισθητικής αντίληψης, 
ιδεολογικής συνέπειας, αυτονομίας και άμεσης 
κοινωνικότητας, ώστε, εφαρμόζοντάςτον εντός 
των κομματικών συλλογικοτήτων, να επιλέγουμε 
ως υποψηφίους αυτούς που περνούν επιτυχώς 
τη μέτρηση. Οι επιδόσεις αυτές δεν μπορεί παρά 
να συσχετίζονται και με την ιδεολογική τοπογε
ωγραφία του πολιτικού χώρου.

Η κοινωνική ασφάλιση
Με αυτό το κριτήριο, η θέσπιση ισχυρών αντι

κινήτρων για την έξοδο στη σύνταξη στα καθο
ρισμένα όρια και κινήτρων για την επ' αόριστον 
παράταση του εργασιακού βίου, συνδυαζόμενη 
με την ατομική ελευθεριότητα στον προσδιορι
σμό των εισφορών και της σύνταξης, αλλοιώνει 
το χαρακτήρα της δημόσιας και καθολικής κοι
νωνικής ασφάλισης και την καθιστά ατομοκε
ντρικό μέγεθος. Δεν είναι μόνο το κράτος που 
αποσύρεται από τη χρηματοδότηση και εγγύ
ηση της ασφάλισης, αλλά καιτο ότι θεσπίζονται 
κριτήρια του Ιδιωτικού Τομέα, ώστε η αγοραία 
διακινδύνευση να εισέλθει και στο μέχρι πρό
τινος δημόσιο αυτό χώρο. Ο πολίτης εθίζεται 
ψυχολογικά να μεταπηδήσει με σχετική ευκολία 
στο νέο αυτό Ελντοράντο της ιδιωτικής οικονο
μίας, πολύ περισσότερο που στην Ελλάδα έχει 
την εμπειρία της κακοδιαχείρισης και κατασπα
τάλησης των αποθεματικών των ταμείων, αλλά 
και της ευμετάβολης κοινωνικής πολιτικής.

Ως εκ τούτου, σε περίοδο κρίσης των αξιωμά
των και των πρακτικών του νεοφιλελευθερισμού, 
η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος από ένα 
σοσιαλιστικό κόμμα σηματοδοτεί την ολοκλη
ρωτική μετάλλαξή του. Η δημοσιονομική κρίση 
κάποτε θα περάσει, αλλά οι μόνιμες αλλαγές 
στη δομή και τη φιλοσοφία του Ασφαλιστικού 
Συστήματος θα παραμείνουν. Και οι πολίτες θα 
έχουν χάσει το ωραιότερο δημιούργημα της κοι
νωνικής δημοκρατίας.

Όλες οι προηγούμενες ασφαλιστικές «μεταρ
ρυθμίσεις», που το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί ότι θα 
καταργήσει ήδη από το 1990, έθιξαν μόνο πα- 
ραμετρικά ζητήματα του συστήματος. Δεν τόλ
μησαν να θίξουν τη φιλοσοφία του και να αλ
λοιώσουν τη φύση του. Θα το πράξει τώρα το 
ΠΑΣΟΚ, που υποσχέθηκε ενίσχυση του κοινω
νικού κράτους, δημιουργία νέων μορφών κοι
νωνικής οικονομίας, σχεδίασμά της νέας συμ
μετοχικής περιβαλλοντικής - πράσινης ανάπτυξης 
και ενδυνάμωση της παραγωγικότητας των ερ 
γασιακών συστημάτω ν μέσω της εισροής σ' 
αυτά της αθρόας, ευπροσάρμοστης, διαδρα- 
στικής και διαδικτυωμένης νεανικής εργατικής 
δύναμης, την αξιοποίηση της οποίας απαγο
ρεύει η μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συ- 
νταξιοδότησης; ■

* Ο καθηγητής Αβέξης Π. Μητρόπουβος (α-ητώτορ@ 
otenet.gr) είναι μέβος τον Εθνικού Σνμβουβίον του 
ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Ένωοης για την Υπεράσπιση της 
Εργασίας και τον Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ).



ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Πάνω από 
τα 65 θα βγαίνουν 

οι περισσότεροι 
στη σύνταξη

ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ Αθ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ο ι ριζικές αλλαγές σε όλο το φάσμα του 
κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, οι 
οποίες επέρχονται με το νομοσχέδιο που 
ενέκρ ινε την περασμένη εβδομάδα το 

Υπουργικό Συμβούλιο, αποτελούν σαφές μήνυμα 
συμμόρφ ω σης στις υποδείξεις των Βρυξελλώ ν 
και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που κη
δεμονεύουν την οικονομία μας. Ενδεικτικό της 
σημασίας που αποδίδεται από την ΕΕ και το ΔΝΤ 
στην ανατροπή του σημερινού συνταξιοδοτικού 
συστήματος και του συστήματος υγείας της χώ
ρας είναι η σπουδή με την οποία θα επιχειρηθεί να 
ολοκληρωθεί η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Όπως 
είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά
λισης κ. Ανδρέας Λοβέρδος, το σχέδιο θα σταλεί 
στις Βρυξέλλες έως τις 26 Απριλίου, προκειμένου

να υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Αμέσως μετά θα κατατεθεί στη Βουλή 
με στόχο να ψηφιστεί έως τα μέσα Μάίου, οπότε 
θα παρουσιαστεί και η έκθεση τηςτριμερούς επο- 
πτείας της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και του ΔΝΤ. Λόγω της διαφαινόμενης 
ένταξης της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης του 
ΔΝΤ και της Ευρωζώνης, θα πρέπει ωστόσο να δο
θεί και η έγκριση του Ταμείου, οπότε ενδεχομένως 
να καθυστερήσει η ψήφισή του.

Πρόκειται ασφαλώς για διαδικασίες-εξπρές, οι 
οποίες είναι πρωτόγνωρες, ιδιαίτερα για ένα ζήτη
μα που αλλάζει τα δεδομένα στη ζωή όλων σχεδόν 
των Ελλήνων. Διότι, το «μάρμαρο» της προσαρμο
γής, η οποία είναι αλήθεια ότι έπρεπε να έχει γίνει 
σταδιακά μία δεκαετία πριν, θα πληρώσουν όχι 
μόνο οι σημερινοί εργαζόμενοι που θα βγουν στη 
σύνταξη τα επόμενα χρόνια, αλλά και οι σημερι

Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
Το βασικό πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συ

στήματος που δρομολογεί η κυβέρνηση στηρί
ζεται στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιο- 
δότησης, στη δραστική μείωση του ύψους των 
συντάξεων από το 2013, ή το αργότερο από το 
2018, κατά 20%-30% και στη μείωση των παροχών 
υγείας προς τους ασφαλισμένους. Τις παραμετρι- 
κές αυτές αλλαγές ζητούσαν όλοι οι διεθνείς οικο
νομικοί οργανισμοί από τις ελληνικές κυβερνή- 
σειςτηςτελευταίας δεκαετίας, καθώς ήταν σαφές 
ότι το σύστη μα δεν ήταν βιώσιμο και παράλληλα 
ήταν πολύ άδικο. Όλες, όμως, οι κυβερνήσεις ήταν 
απρόθυμες να προχωρήσουν υπό το φόβο του 
διαβόητου πολιτικού κόστους, το οποίο οδήγησε 
τελικά τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. Διότι, όλοι 
γνώριζαν πολύ καλά ότι υπήρχε σταθερή αύξηση 
των ελλειμμάτωντου κοινωνικοασφαλιστικού συ
στήματος, τα οποία αποτελούσαν ωρολογιακή 
«βόμβα» στα θεμέλια της υπερχρεωμένης ελλη
νικής οικονομίας που αντιμετωπίζει και μεγάλο 
πρόβλημα από τη γήρανση του πληθυσμού.

Το νέο πλαίσιο ανατρέπει τις σημερινές στα
θερές του συστήματος και ουσιαστικά δίνει το 
δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς σύνταξης έπειτα 
από 40 χρόνια δουλειάς, ενώ για να πάρει κά
ποιος τη σύνταξη που παίρνει σήμερα με 35 
χρόνια εργασίας θα πρέπει να δουλέψει σχε
δόν 50 χρόνια. Αντιλαμβάνεται, επομένως, κα
νείς εύκολα ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνονται 
de facto και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. 
Στην ουσία, οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα 
παραμένουν πλέον στην εργασία και μετά τα 
65 -έστω  κι αν τυπικά μπορούν να συνταξι- 
οδοτούνται σε αυτή την ηλικ ία- για να μπο
ρέσουν να επιβιώσουν με τη σύνταξη που θα 
εισπράττουν. Ωστόσο, τόσο η ΕΕ όσο και το 
ΔΝΤ πιέζουν την κυβέρνηση να αυξήσει και 
το καταστατικό όριο ηλικίας από τα 65 στα 67 
χρόνια. Η μείωση της σύνταξης γίνεται γιατί 
πλέον θα υπολογίζονται σταδιακά οι αποδοχές 
του ασφαλισμένου για το σύνολο του εργασια
κού του βίου και ο συντελεστής για κάθε χρόνο

νοί συνταξιούχοι με εισόδημα πάνω από 1.400 
ευρώ, καθώς προβλέπεται η ειδική φορολόγηση 
των συντάξεών τους από φέτος το Νοέμβριο με 
συντελεστή που θα κλιμακώνεται σταδιακά και, 
σύμφωνα με πληροφορίες, θα φτάνει έως και το 
10%. Ο στόχος του μέτρου αυτού είναι να υπάρξει 
άμεση εξοικονόμηση πόρων, που μπορεί να ξεπε- 
ράσουν και τα 500 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, για 
να ενισχυθούν τα προβληματικά ταμεία, τα οποία 
δεν μπορούν πλέον να ελπίζουν σε ενίσχυση από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν των περιο
ρισμένων κατά 1,5 δις ευρώ σε σχέση με πέρσι 
κονδυλίων που προβλέπονται για επιχορήγηση.

Η  πίεση των Βρυξεββών είναι μεγάβη, ώστε το νέο ούοτημα υποβογισμοΰ των συντάξεων να εφαρμόζεται άμεσα.

θα αυξάνεται σταδιακά, ανάλογα με τα χρόνια 
εργασίας, από το 1 % έως το 1,5%, αντί του 2% 
που ισχύει σήμερα και μόνο για τις αποδοχές 
τηςτελευταίας πενταετίας (προκειμένου για το 
ΙΚΑ). Για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα διαβίω
σης, θα προβλέπεται η χορήγηση της εθνικής 
σύνταξης, που με τα σημερινά δεδομένα  θα 
ήταν 340 ευρώ, την οποία όμως θα μπορούν 
να παίρνουν αφού συμπληρώνουν το 65ο έτος

Οριστικά τέβος τόσο 
στις πρόωρες συντάξεις 

όσο και στις «εθεβουσίες», 
ενώ επέρχονται σαρωτικές 

αββαγές στ ηβ ίστα  
των «βαρέων» και 

ανθυγιεινών επαγγεβμάτων.

της ηλικίας τους. Παράλληλα, όμως, θα καταρ- 
γηθεί το ΕΚΑΣ, το οποίο σήμερα φτάνει τα 230 
ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται ότι, έως το 2018, 
ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα 
γίνεται με βάση τις αποδοχές της τελευταίας 
δεκαετίας, ενώ όσοι εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας το 2018 θα λάβουν σύνταξη η οποία 
θα αντιστοιχεί σε κάποιο ποσοστό επί του συ
νόλου των αποδοχών τους κατά τη διάρκεια 
του εργασιακού βίου. Η π ίεση, όμως, των Βρυ
ξελλώ ν είναι μεγάλη , ώ στε το νέο σύστημα 
υπολογισμού των συντάξεων να εφαρμόζεται

νωρίτερα, ενδεχομένως και χωρίς μεταβατική 
περίοδο, όπως φέρεται να είπε στη συνεδρία
ση του Υπουργικού Συμβουλίου  ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.

Τα αντικίνητρα
Για την έμμεση αύξηση του ορίου συνταξιο- 

δότησης, θεσπίζονται αντικίνητρα, όπως είναι 
η μείωση της σύνταξης κατά 6% για κάθε χρόνο 
πρόωρης συνταξιοδότησης, ενώ δίνονται και 
κίνητρα για την παραμονή στην εργασία και κά
ποιο «μπόνους» σε όσους επιλέξουν την έξοδο 
από αυτή με τη συμπλήρωση 40 ετών εργασίας. 
Μετο νέο σχέδιο, επέρχεται η εξίσωση των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 
στα 65 χρόνια για το Δημόσιο. Ταυτόχρονα, τί
θεται οριστικά τέλος τόσο στις πρόωρες συντά
ξεις όσο και στις «εθελούσιες», ενώ επέρχονται 
σαρωτικές αλλαγές στη λίστα των «βαρέων» και 
ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Επιπλέον, στο εξής 
καθίσταται δρακόντειο το σύστημα απονομής 
αναπηρικής σύνταξης, καθώς η επανεξέτασή 
τους θα γίνεται μέσω ενός ενιαίου κεντρικού 
φορέα, με κύριο στόχο να περιοριστούν στο 7% 
αντί 14% που ισχύει σήμερα.

Για να περιοριστούν οι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υγεία, θα εφαρμοστεί 
αυστηρό πλαίσιο για την παρακολούθηση των 
συνταγογραφήσεων και την εξυγίανση στον το
μέα του φαρμάκου, όπου οι δαπάνες κατά την 
τελευταία πενταετία έχουν κυριολεκτικά απο
γειωθεί. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται μέτρα για τον 
περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και αυστηρές 
ποινές για όσους δεν συνετίζονται, ενώ αυτομα- 
τοποιείται το σύστημα πληρωμήςτων οφειλών 
προςταασφαλιστικάταμεία. ■



Το «σύνδρομο του Οδνοσέα» οδηγεί τη ναυτιβιακή βιομηχανία σε σταθερή
ανάπτυξη και παγκόσμια πρωτοπορία ΤΗΙΗΛΕΚΤΡΑΣΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στο διεθνή ναυτιλιακό στίβο η Ελλάδα κα
ταλάμβανε πάντα τις πρώτες θέσεις, με 
το έμφυτο ελληνικό θαλάσσιο δαιμόνιο 
να ανθίσταται σε κάθε είδους αναταρά

ξεις με ωριμότητα και ψυχραιμία, «πάσχοντας», 
τρόπον τινά, από το «σύνδρομο του Οδυσσέα». 
Αν και η τριετία 2005-2008 ήταν χρυσή για την 
ελληνόκτητη ποντοπόρο ναυτιλία, με αύξηση 
των παραγγελιών και της ναυπηγικής δραστηρι
ότητας και με το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπη
ρεσιών για θαλάσσιες μεταφορές να καλύπτει 
πάνω από το 25% του ελλείμματος του εμπο
ρικού ισοζυγίου, αντιπροσωπεύοντας το 4,1% 
του ΑΕΠ της χώρας, οι δυσκολίες δεν έλειψαν. 
Το πέρασμα της κρίσης δεν άφησε ανέγγιχτο 
το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής οικονομίας, 
με την κατακόρυφη πτώση των ναύλων και την 
αδυναμία αποπληρωμής των δανέίων να είναι 
τα κύρια χαρακτηριστικά του 2008 και του 2009. 
Ακόμα κι αν οι εισπράξεις από την ελληνική ναυ
τιλία ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται σε υψηλό
τερα επίπεδα από αυτά των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών -ο ι σχετικές εισπράξεις ως ποσοστό του 
ΑΕΠ δεν ξεπερνούν το 1%-, ωστόσο τα προβλή
ματα είναι ακόμα ορατά στην κατά παράδοση 
ναυτική χώρα, λόγω της άρνησης τραπεζικής 
χρηματοδότησης και της ανόδου της τιμής του 
πετρελαίου. Ό σο για την κερδοφορία, αυτή 
επέρχεται μεν, αλλά σταδιακά. Έπειτα από ένα 
μακρό χρονικό διάστημα σκαμπανεβάσματος 
των ναύλων, όλα δείχνουν ότι η σχετική σταθε
ροποίησή τους, αν και σε τιμές μικρότερες από 
εκείνεςτου 2008, υπόσχεται δειλή μεν, σημαντι
κή δε «ανάδυση» από το βυθό της κρίσης.

Αντίδοτο στην κρίση
Με εξαίρεση τους όχι και τόσο διαδεδομένους 

κλάδους στην Ελλάδα των chemical tanker και 
container, οι υπόλοιποι κλάδοι, το 2009 και στις 
αρχέςτου 2010, έδειξαν σημάδια βελτίωσης. Σύμ
φωνα μετον κ. Σωκράτη Λεπτό-Bourgi, επικεφα- 
λήςτου διεθνούς δικτύου της PwC για τον κλάδο 
της ναυτιλίας, η κατάσταση, αν και θετική, πα
ραμένει ακόμα ρευστή. «Στις αρχέςτου 2010 και 
όσον αφορά στα ναύλα υπάρχει μεγάλο volatility, 
με τα ναύλα να μεταβάλλονται από τη μία στιγμή



Έπειτα από ένα μακρό χρονικό διάστημα μείωσης 
των ναύβων, όβα δείχνουν σχετική σταθεροποίησή 
τους, αν και σε τιμές μικρότερες από εκείνες του 
2008 .

στην άλλη. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσου
με αβίαστα για ανάκαμψη, αφού στον τομέα των 
tanker και των πλοίων ξηρού φορτίου υπάρχει 
μεταβλητότητα, με το επίπεδο των ναύλων να 
επιτρέπει την κερδοφορία, ενώ είχαν αγγίξει 
μάλιστα και χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των 
daily costs». Πράγματι, το Μάιο του 2008 στον 
τομέα του ξηρού φορτίου τα ναΰλα βρίσκονταν 
στα 200.000 δολάρια την ημέρα, ενώ τον Οκτώ
βριο του ίδιου έτους έπεσαν στα 2.000 δολάρια 
την ημέρα, σημειώνοντας ιδιαίτερη μείωση, συ
νυπολογίζοντας κανείς και τα ημερήσια κόστη 
των πλοίων. Μάλιστα, δεδομένου ότι τα πλοία 
είναι κυρίως χρηματοδοτούμενα από δάνεια, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτά είναι ανα
γκαίο ένα ικανό επίπεδο ναύλων που εγγυάται 
καλέςταμειακές ροές. Σημειωτέου ότι σήμερα τα 
ναύλα κυμαίνονται από 28.000-35.000 δολάρια, 
δείχνοντας τάση σταθεροποίησης, αν και κάτω 
από τα επίπεδα των περιόδων προ κρίσης. «Το 
επίπεδο των ναύλων από το 2009 μέχρι σήμερα 
επιτρέπει καλές ταμειακές ροές και ανάπτυξη, 
όχι όμως και την ευφορία του παρελθόντος. Για 
το 2010 είναι θετικές οι ενδείξεις για την ελληνική 
ναυτιλία, αφού έχουν αυξηθεί οι αγοραπωλησίες 
και αρκετές εταιρείες που πούλησαν πλοία έχουν 
ρευστότητα και περιμένουν να αγοράσουν νέα 
πλοία σε ευκαιρίες», επισήμανε ο κ. Λεπτός.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Ένω
σης Ελλήνων Εφοπλιστών Θόδωρος Βενιάμης 
αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ελληνικής 
ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας όμως τη σημασία 
της παγκόσμιας συγκυρίας. «Πράγματι, τα τελευ
ταία δύο χρόνια τα ναύλα έπεσαν πάνω από 50%. 
Σήμερα η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε καλό 
δρόμο, κάτι που εξαρτάται από την παγκόσμια 
προσφορά και ζήτηση. Στον τομέα του ξηρού 
φορτίου εδώ και ένα χρόνο βρισκόμαστε σε αρ
κετά ικανοποιητικά επίπεδα, κάτι που δεν ισχύει 
για τα πετρελαιοφόρα και τα container, όπου τα

τελευταία δύο χρόνια η κίνηση είναι υποτονική. 
Υπάρχει αισιοδοξία για την ελληνική ναυτιλία 
εφόσον είναι μέλος ενός παγκόσμιου δικτύου».

Σύμφωνα με την έρευνα του Lloyd's Register of 
Shipping - Fairplay, που έγινε στα τέλη Φεβρουά
ριου 2009 για λογαριασμό της Ελληνικής Επιτρο
πής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου, ο 
υπό ελληνική σημαία στόλος βρισκόταν στα 1.121 
πλοία -συμπεριλαμβανομένων 356 υπό παραγγε
λία-, χωρητικότητας 89.531.241 dwt, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι η ελληνική σημαία είναι πρώτη στις 
προτιμήσειςτων Ελλήνων εφοπλιστών.

Ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών
Ωστόσο, σημαντικές ευκαιρίες ακόμα δεν υπάρ

χουν, καθώς οι τιμές των πλοίων βρίσκονται σε 
δυσθεώρητα ύψη, αποτρέποντας τους εφοπλι
στές να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να ρίξουν 
και άλλα πλοία στο νερό, ακυρώνοντας παραγγε
λίες και επιτρέποντας έτσι τη σταθεροποίηση των 
ναύλων. Όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση των εισπράξεων

από την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφο
ρών μόνιμου χαρακτήρα μπορεί να επιτευχθεί 
μέσω της επέκτασης του ναυτιλιακού πλέγμα
τος και της προσέλκυσης νέων εταιρειών, με την 
ένταξη πλοίων στην ελληνική σημαία. Ωστόσο, 
στην ίδια έκθεση προτείνεται και η εξέταση πλέον 
πολιτικών που ενισχύουν το ναυτιλιακό πλέγμα, 
μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών προς 
τη ναυτιλία υπηρεσιών, όπως είναι οι τραπεζι
κές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ασφάλισης (π.χ. Ρ&Ι 
clubs) και διαμεσολάβησης (π.χ. cargo and vessel 
brokerage). To βέβαιο είναι ότι πλέον οι μεγάλες 
φουρτούνες έχουν ξεπεραστεί για την ελληνική 
ναυτιλία και ότι το μέλλον προδιαγράφεται θετι
κό, με την Ελλάδα να συνεχίζει να έχει τα πρωτεία 
στην παγκόσμια ναυτιλία. Πάντως, οι Έλληνες 
εφοπλιστές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για την 
πορεία των ναύλων, καθώς νεότερα στοιχεία ανα
φέρουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2010 παρου
σιάζεται διεθνώς υπερπροσφορά παραδόσεων 
νέων φορτηγών πλοίων -balk  carriers- που φτά
νει τα 190, δηλαδή περισσότερα από δύο πλοία 
ημερησίως που πέφτουν στο νερό όταν το 2009 
αντίστοιχα ήταν 99 πλοία. Να σημειωθεί ότι διε
θνώς εντόςτου 2010 συνολικά κατασκευάζονται 
1.400 φορτηγά πλοία. ■

Η θέση της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη το 2009

Δεξαμενόπλοια Οι Έλληνες εφοπλιστές έλεγχαν το 22,3% του παγκόσμιου στόλου, έναντι 22,9% 
το 2008, και το 20,4% της χωρητικότητας, έναντι 20,9% το 2008.

Πλοία μεταφοράς χημικών Οι Έλληνες έλεγχαν το 9,4%, έναντι 9,8% το 2008, και στη χωρητικό
τητα το 13,3%, έναντι 14% το 2008.

Πλοία μεταφοράς υγραερίου ΟΓΕλληνες έλεγχαν το 9,8%, έναντι 8,9% το 2008 όσον αφορά στον 
αριθμό πλοίων, και το 6,9% από 6,6%  όσον αφορά στη χωρητικότητα.

Πλοία μεταφοράς συνδυασμένων φορτίων ΟΓΕλληνες έλεγχαν το 5,6%, έναντι 7,4% το αντίστοι
χο προηγούμενο διάστημα, και η χωρητικότητά τους αντιπροσώπευε το 4,6%  της παγκό
σμιας χωρητικότητας, έναντι 6% το 2008.

Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ΟΓΕλληνες έλεγχαν το 4,5% του παγκόσμιου στόλου, 
έναντι 4,6%  το 2008, και το 5,7% της χωρητικότητας, έναντι 5,9%.

Επιβατηγά πλοία Οι Έλληνες έλεγχαν το 6,7%, έναντι 6,5% το 2008, και το 6% της παγκόσμιας 
χωρητικότητας, έναντι 5,8%.

Πηγή: Lloyd’s Register of Shipping - Fairplay.



κινείται η αγορά. Και να υπάρχει δυνατότητα αύ
ξησης της παραγωγής και εξόδου από την κρίση.

Υπάρχουν, λοιπόν, δύο διαφορετικές αντιλή
ψεις. Οι Αγγλοσάξονες και το ΔΝΤ φοβούνται 
τον αποπληθωρισμό. Μια κατάσταση της 
οικονομίας, δηλαδή, δίχως διαθέσιμο χρή-

περιορισμό των διαθέσιμω ν χρημάτων (βλ. 
σχήμα).

Οι αντιφατικές αυτές αντιλήψεις από τα πράγ
ματα οδηγούν σε μια μάλλον παράδοξη συγκαΤ ο όλο θέμα με το πακέτο διάσωσης της 

χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει 
πτυχές περίεργες και αρκετά δυσλειτουρ- 

γικές. Αυτό που καταρχάς φαίνεται πως εξασφα
λίζει η χώρα είναι ένα δάνειο ύψους 40 περίπου 
δις ευρώ, με επιτόκιο 5%. Ουσιαστικά, η Ελλάδα 
εξοικονομεί με το σύστημα αυτό περίπου 900 
εκατ. ευρώ που θα υποχρεωνόταν να πληρώσει 
μέσω των υψηλότερων επιτοκίων της αγοράς. 
Περί το 0,2% , δηλαδή, του ετήσιου ελλείμματος 
της. Οι αγορές όμως, τώρα που έστειλε τη σχετι
κή επιστολή ενεργοποίησης, δεντην πλησιάζουν 
πλέον. Γιατί τη θεωρούν ήδη χρεοκοπημένη.

Η χώρα, σε ετήσια βάση, χρειάζεται περί τα 
50 δις ευρώ, πέραν των δικών της εσόδων, για 
την εξυπηρέτηση κυρίως των δανείων που έχει 
πάρει. Τόση φασαρία, λοιπόν, για ένα ελάχιστο 
στην ουσία όφελος!

Το σχέδιο διάσωσης θα μας διευκολύνει να ξε- 
περάσουμε, ελαφρά φτηνότερα από τις συνθή
κες των αγορών, τις οικονομικές μας υποχρεώ
σεις για το 2010. Και μετά; Τι ακριβώς θα γίνει το 
2011, το 2012 και πάει λέγοντας; Είναι δυνατό να 
αναλάβει να μας πληρώνει συνέχεια τις οικονο
μικές μας υποχρεώσεις; Εκτός του ότι πολιτικά 
κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώς ανέφικτο, είναι και 
νομικά αδύνατο. Απαγορεύεται ευθέως από τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Η ουσία, λοιπόν, του προβλή ματός μας δεν είναι 
ο δανεισμός, αλλά το τεράστιο χρέος μας. Που δη- 
μιουργήθηκεαπό αλόγιστο διαχρονικά δανεισμό. 
Που χρησιμοποιήθηκε για παροχές και κατανά
λωση. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον 
κόσμο που έκανε «αναδιανομή εισοδήματος» 
δίχως να υπάρχει σχετικό εισόδημα. Διανέμαμε 
ουσιαστικά αυτά που δανειζόμασταν. Και τώρα 
συνεχίζουμε τον παραλογισμό. Αναλογιζόμαστε 
τα επιτόκια, αντί για τους τρόπους μείωσης του 
χρέους. Είναι σαν να έρχεται ένας τεράστιος ελέ
φαντας κατά πάνω μας κι εμείς να ανησυχούμε για 
το μέγεθος των κοπράνων του ...

Υπάρχουν όμως και λειτουργικά προβλήματα 
στο σχέδιο των Βρυξελλών. Μέχρι τώρα οι Ευρω
παίοι επιμένουν σε αύξηση φόρων και ΦΠΑ, με 
στόχο τη μείωση του ελλείμματος. Αν δει όμως κά- 
ποιοςτις μελέτες στελεχώντου ΔΝΤ (ΙιΚρ:/Λ/ννννν. 
imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf). 
θα διαπιστώσει πως επιμένουν σε μείωση φόρων, 
ώστε να υπάρχει διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα για να
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Π ρέπει να είμαστε 
η μοναδική χώρα στον κόσμο 

που έκανε «αναδιανομή 
εισοδήματος» δίχως να 

υπάρχει σχετικό εισόδημα. 
Διανέμαμε ουσιαστικά 

αυτά που δανειζόμασταν.

μα -λόγω  αποπληρωμής ιδιωτικών και κρατι
κών δανείων και υψηλών φόρω ν- που οδηγεί 
σε μειώσεις τιμών αλλά και σε ανυπαρξία κα
τανάλωσης. Οι εμπειρίες τους από το κράχτου 
'30 επηρεάζουν τη στάση τους αυτή. Οι Ευρω
παίοι, από την άλλη, τρέμουν τον πληθωρισμό, 
γιατί δεν έχουν γνωρίσει τον αποπληθωρισμό 
και συνιστούν δίχως φόβο αύξηση φόρων και

τοίκηση. Οι συνεργαζόμενοι διασώστες αντικρί
ζουν αρκετά διαφορετικά το μονοπάτι που θα 
πρέπει να ακολουθηθεί για να βγει η ελληνική 
οικονομία από τα σημερινά αδιέξοδα. Αυτός εί
ναι ίσως και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα -ταγμένη στον έλεγχο του πληθωρι
σμού- εκδήλωνε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της 
για τυχόν ανάμειξη του ΔΝΤ σε οικονομικά ζη
τήματα της Ευρωζώνης. Το ΔΝΤ, με σημαντική 
κυριαρχία της αγγλοσαξονικής οικονομικής 
σκέψης, αντικρίζει σημαντικά διαφορετικά τις 
προοπτικές ανάπτυξης και εξόδου από την κρί
ση από τη μέθοδο θεώρησης των πραγμάτων 
από το γαλλογερμανικό άξονα, που κυριαρχεί 
στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη και πο
δηγετεί πολιτικά, για την ώρα τουλάχιστον, τις 
οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Η χώρα μας χρειάζεται να παράγει πλούτο για 
να αποπληρώσει το χρέος της. Αν απευθυνθεί 
σε διασώστες που δύσκολα συμφωνούν μεταξύ 
τους, τι πραγματικές προοπτικές έχει; ■

■



Η  τραγωδία στο Κατίν 
έφερε mo κοντά 
τΐ9 ρωσοποβωνικέ9 
οχέσεΐ9.

Βομβαρδισμοί αμάχων από 
το ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.

Τα πυρηνικά κράτη φοβούνται την πυρηνική τρομοκρατία.

Ρωσία και ΗΠΑ 
σπεύδουν να 
στηρίξουν τη Ρόξα 
Οτουνμπάεβα 
στην Κιργίζία.

Καταγγεβίε9 για καταρράκωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.
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Δ ιχάζονται τελευταία οι απόψεις πολλών 
αναλυτών, δημοσιογράφων και ειδικών, 
εάν η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ 
είναι πραγματική ή μήπως πρόκειται για 

θέατρο. Έχει σημασία να γνωρίζει κάποιος πως 
αυτή η σχέση έχει ένα ιστορικό βάθος, αλλά και 
μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή:

• Αισθάνονται και οι δύο πως έχουν ομοιότητα 
στη δημιουργία των κρατών τους, καθότι στη
ρίχτηκαν στους ξένους άποικους σε βάρος των 
γηγενών πληθυσμών και των δύο χωρών.

• Υπάρχει ένα θρησκευτικό - πολιτισμικό στοι
χείο που τους ενώνει, όπως είναι ένα μεγάλο ρεύ
μα νεοχριστιανικό στην αμερικανική κοινωνία 
που πιστεύει πως η ίδρυση του κράτους του Ισρα
ήλ σηματοδοτεί τη Δευτέρα Παρουσία, ταυτίζο
ντας τη θρησκευτική τους πίστη με το σιωνισμό.

• Θεωρούν πωςτο Ισραήλ ανήκει στη δυτικοευ
ρωπαϊκή κουλτούρα και αποτελεί την όαση της 
δυτικής Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή.

Στα θέματα αοφάβειας 
οι Ισραηβινοί αναβυτές 

θεωρούν πως χωρίς 
τη στρατηγική ονμμαχία 

με τις Η Π Α δεν θα υπήρχε 
το Ισραήβ σήμερα.

Αυτοί οι λόγοι όμως δεν θα μπορούσαν ποτέ 
φυσικά από μόνοι τους να δικαιολογήσουν τη 
στρατηγική συμμαχία ανάμεσα στο Ισραήλ 
και στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μπορεί να ήταν η πρώτη 
χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε το κράτος 
του Ισραήλ, αλλά, παράλληλα, μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 1960, δεν είχαν προσκαλέ- 
σει Ισραηλινό πρόεδρο ή πρωθυπουργό στον 
Λευκό Οίκο, διότι ήθελαν να δείχνουν πως επ ι
θυμούν να κρατήσουν ισορροπίες ανάμεσα

στις σχέσεις τους με το Ισραήλ και τον αραβικό 
κόσ μο .

Η ιστορική στροφή στις σχέσεις των δύο χω
ρών συντελέστηκε ραγδαία μετά τον Πόλεμο 
του 1967 -τον «Πόλεμο των Έξι Ημερών»-, με 
την κατάληψη των Υψωμάτων του Γκολάν της 
Συρίας, της Δυτικής Οχθηςτου Ιορδάνη, της Γά
ζας και της Ερήμου του Σινά μέχρι τη Διώρυγα 
του Σουέζ, που σήμανε την ήττα της σοβιετικής 
στρατηγικής και τη μείωση της στρατιωτικής 
επιρροής της στη Μεσόγειο.

Υπερδύναμη στη Μέση Ανατολή
Τούτο αυτομάτως κατέστησε το Ισραήλ υπερ- 

δύναμη της Μέσης Ανατολής με ό,τι αυτό συνε
πάγεται, με οικονομική και στρατιωτική στήριξη 
και με οπλισμό που ούτε οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ 
διέθεταν. Κι έτσι κατάφερε το Ισραήλ να αναπτύ
ξει σχέσεις με χώρες της περιοχής και όχι μόνο,

δηλαδή κατάφερε να δημιουργήσει στρατηγικές 
σχέσεις με το Ιράν του Σάχη, με τη στρατιωτική 
ελίτ της Τουρκίας, με τον Χαϊλέ Σελασιέ της Αι
θιοπίας αλλά και πολλές άλλες αφρικανικές και 
λατινοαμερικάνος χώρες.

Είναι βέβαιο πως η οικονομική και στρατιωτική 
βοήθεια των Η Π Α προς το Ισραήλ είχε ως στόχο 
τη διαμόρφωση νέου συσχετισμού δυνάμεων 
στην περιοχή, γι' αυτό οι ΗΠΑ προσέφεραν 3 δις 
δολάρια το χρόνο ως στρατιωτική βοήθεια και 
άλλο 1 δις από τα κονδύλια για τη βοήθεια των 
προσφύγων, θεωρώντας τους Εβραίους που με- 
ταφέρονται στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά 
κατεχόμενα εδάφη πρόσφυγες!

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί πως οι εξαγωγές 
του Ισραήλ προς τις ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη 
θέση, ξεπέρασαν πέρσι δε τα 17 δις δολάρια, ενώ 
οι ισραηλινές εισαγωγές από τις Η Π Α είναι μόλις 
6 δις δολάρια, γι' αυτό εύστοχα χαρακτηρίζεται 
αυτή η βοήθεια σαν ανεκτίμητος χρυσός θη
σαυρός, [Γιεντιότ Αχρονότ, 16/3/2010). Εξάλλου, 
στα θέματα ασφάλειας οι Ισραηλινοί αναλυτές 
θεωρούν πως χωρίς τη στρατηγική συμμαχία με 
τις ΗΠΑ δεν θα υπήρχε το Ισραήλ σήμερα και επι
σημαίνουν πως ακόμα και οι στρατιωτικές νίκες 
δεν θα μπορούσαν να καρποφορήσουν πολιτικά 
χωρίςτην παρέμβαση των ΗΠΑ.

Εδώ τίθεται το ερώτημα: Τι άλλαξε τελευταία 
και αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές σε αυτό 
τον πολύ δυνατό δεσμό ανάμεσά τους; Η πρώτη

Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου εποχή απαιτούσε 
aflflayn πβενοης στην ποβπική των ΗΠΑ 
στη Μέση Ανατοβή, αββά και οε οβόκβηρο 
το μονοουβμανικό κόσμο.

δημόσια κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ ήταν το 
1981, έπειτα από το βομβαρδισμό των πυρηνι
κών εγκαταστάσεων στο Ιράκ, όταν οι Ισραηλι- 
νοί πήραν αυτή τη μονομερή απόφαση χωρίςτη 
συναίνεση των Αμερικανών, κάτι που ανάγκασε 
τον Αλεξάντερ Χέιγκ, υπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ τότε, να ματαιώσει την υπογραφή του σχε
δίου της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ. 
Ήταν χαρακτηριστική η αντίδραση του πρω
θυπουργού του Ισραήλ τότε Μεναχέμ Μπεγκίν, 
απευθυνόμενος στους Αμερικανούς: «Π ρέπει να 
καταλάβετε ότι εμείς δρούμε αυτόνομα για να 
διαφυλάξουμε τα συμφέροντά μας, δεν είμαστε 
ανήλικοι ούτε έφηβοι. Στους πολέμους μας με 
τους εχθρούς μας το δικό μας αίμα χύνεται και 
όχι το δικό σας». Φυσικά υπογράφηκε η συμφω
νία αυτή με καθυστέρηση...

Η συνέχεια των κρίσεων αυτών στις σχέσεις 
ΗΠΑ - Ισραήλ εμφανίστηκε πιο έντονα μετά τον 
πρώτο Πόλεμο του Κόλπου το 1990, όταν οι Αμε
ρικανοί ήθελαν να επιβραβεύσουν τους Άραβες 
συμμάχους τους που πολέμησαν μαζί τους κατά

Ισραηβινοί αναβυτές 
θεωρούν πως «η  στρατηγική 
θέση του Ισραήβ απειβείται 
και η συνέχεια της κρίσης 

Ισραήβ - Η Π Α είναι άκρως 
επικίνδυνη για το μέββον 
του ισραηβινού κράτους».
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του Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν και προχώρησαν 
στη δημιουργία της λεγομένης «Επιτροπής των 
Διαπραγματεύσεων» για την επίλυση του Μεσα
νατολικού Προβλήματος.

Η αντίδραση των Ισραηλινών να μην συμμε- 
τάσχει η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στις δι
απραγματεύσεις καιτο αίτημα για «πάγωμα» της 
επέκτασης των εβραϊκών εποικισμών στα Κατε
χόμενα Εδάφη κατάτη διάρκεια των διαπραγμα
τεύσεων εξόργισαν τον τότε υπουργό Εξωτερι
κών Τζέιμς Μπέικερ που είπε στον Γιτζάκ Σαμίρ: 
«Πρέπει, επιτέλους, να ξέρετε ότι χωρίς τη δική 
μας βοήθεια δεν μπορείτε να ζήσετε». Βεβαίως 
και πάλι βρέθηκε μια λύση που ικανοποίησε τους 
Ισραηλινούς με τη συμμετοχή των Παλαιστινίων 
σε κοινή αντιπροσωπεία με τους Ιορδανούς.

Νέαεποχή
Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου εποχή απαιτούσε 

μια αλλαγή πλεύσης στην πολιτική των ΗΠΑ στη 
Μέση Ανατολή, αλλά και σε ολόκληρο το μου
σουλμανικό κόσμο. Σήμαινεότι δεν μπορεί το Ισ
ραήλ να συνεχίζει μια προκλητική πολιτική που 
πλήττει το γόητρο του συνόλου των αραβικών 
χωρών και προκαλεί τους αραβικούς πληθυσμούς 
με την κτηνώδη καταπίεση ενός ολόκληρου λαού, 
του λαού της Παλαιστίνης. Αυτό δημιουργούσε 
σοβαρές δυσκολίες στα σχεδία των Αμερικανών 
για το «Μέτωπο εναντίον της Τρομοκρατίας» και 
τη διατήρηση της ισορροπίας που επιδίωκαν και 
σε ένα βαθμό είχαν πετύχει με τη συνενοχή των 
περισσότερων αραβικών καθεστώτων.

Η αποτυχία των Αμερικανών στην εκπλήρω
ση των στόχων τους στο Ιράκ λόγω της ιρακινής 
αντίστασης, από τη μια, και από την άλλη η δυνα
μική επιρροή του Ιράν, της Συρίας, αλλά και της 
Τουρκίας, ως κύριων περιφερειακών δυνάμεων, 
ενώ η προκλητική πολιτική του Τζορτζ Μπους, 
με τους Νεοσυντηρητικούς που απροκάλυπτα 
υιοθέτησαν εξ ολοκλήρου την επιθετική ισραηλι- 
νή πολιτική, ανάγκασε το νεοεκλεγέντα Μπαράκ 
Ομπάμα να διαλέξει για την πρώτη επίσκεψή του 
στο εξωτερικό την Αίγυπτο και όχι το Ισραήλ. Στο 
Κάιρο εκφώνησε ένα συμφιλιωτικό λόγο προς 
τους Άραβες και τους μουσουλμάνους, υποσχό
μενος ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβα
ση της κυβέρνησήςτου στην επίλυση του Παλαι
στινιακού Προβλήματος, αλλά και τη δημιουργία 
νέων αρχών και βάσεων για τις σχέσεις των ΗΠΑ 
με τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο.

Σε  λιγότερο από ένα χρόνο από τις αναγγελίες 
του Κάιρου, σε μια από τις ανακοινώσεις του το 
Νοέμβριο του 2009, ομολόγησε ότι δεν εκτίμησε 
σωστά την περιπλοκότητα της κατάστασης στη 
Μέση Ανατολή και γι' αυτό χρειάζεται περισσό
τερο χρόνο και υπομονή για να επιτύχει τους 
στόχους το υ ...



Το Ισραήβ ανακοίνωσε τη δημιουργία 
κι άββων οικισμών οτα Ιεροοόβνμα 
και μάβιοτα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
του αντιπροέδρου των ΗΠΑ εκεί.

Η πλήρης αποτυχία και με πολλές απώλειες 
της προσπάθειας των Ισραηλινών να εισβάλουν 
στον Λίβανο το 2006 και να εξουδετερώσουν 
τη Χεζμπολάχ, καταστρέφοντας όμως τη μισή 
Βηρυτό, αποτέλεσε μια σοβαρότατη ήττα, ηθική 
αλλά και ψυχολογική, του μέχρι τότε αήττητου 
στρατού τους και μείωση του γοήτρου του στην 
Αμερική.

Πριν περάσουν δύο χρόνια, το Ισραήλ επιχεί
ρησε να ανεβάσει το ηθικό του στρατού του, 
αλλά και της εικόνας του ως αποτελεσματικής 
στρατιωτικής μηχανής, υπερασπιστή της δυτι
κής δη μοκρατίας εναντίον των φανατικών μου
σουλμάνων, εισβάλλοντας στην πολιορκημένη 
από στεριά, θάλασσα και αέρα Γάζα... και, επί 
τρεις εβδομάδες, με ανελέητο βομβαρδισμό, 
χρησιμοποιώντας απαγορευμένα όπλα (βόμβες 
φώσφορου) και άλλα βαρέα όπλα, δεν κατέφε
ρε ούτε την κατάληψη της Γάζας αλλά ούτε την 
εξουδετέρω ση της ηγεσίας της Χαμάς και την 
απελευθέρωση του Ισραηλινού αιχμάλωτου 
στρατιώτη, όπως ήταν ο αρχικός στόχος του.

Το «Τείχος του Αίσχους»
Υπ' αυτές τις συνθήκες, συνέχισαν οι Ισραηλι- 

νοί την ανέγερση του «Τείχους του Αίσχους» και 
τη δημιουργία νέων εποικισμών, απαλλοτριώνο- 
ντας παράνομα παλαιστινιακή γη και συνεχίζο
ντας τις έντονες και οργανωμένες προσπάθειες 
για τη μετατροπή των Ιεροσολύμων σε καθαρά 
εβραϊκή πόλη, εισβάλλοντας πολλές φορές στο 
ιερό τεμένος όλων των μουσουλμάνων ανά τον 
κόσμο, το τέμενος Αλ Ακσά.

Όλες αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν παρά 
να φέρουν την αντίδραση όχι μόνο των αραβι

κών και μουσουλμανικών λαών, αλλά και των 
ίδιων των φιλοαμερικανικών αραβικών καθε
στώτων, εκνευρίζοντας συγχρόνω ς και τους 
Αμερικανούς επίσημους. Πώς είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση από πλευ
ρά των Αμερικανών; Είναι δυνατόν να βρουν 
Άραβες και μουσουλμάνους συμμάχους κατά 
του Ιράν; Οι π ιέσεις των Αμερικανών προς το 
Ισραήλ για την επ ίλυση του Παλαιστινιακού 
Προβλήματος έχουν κύριο στόχο τη διευκόλυν
σή τους στη δημιουργία κοινού μετώπου μετις 
συντηρητικές αραβικές χώρες κατά του Ιράν, 
την απομόνωση της Συρίας και την εξόντωση 
της Χεζμπολάχ.

Όμως το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα. Προκα- 
λώντας ανακοίνωσε τη δημιουργία κι άλλων 
εποικισμών στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης του αντιπροέδρου των 
ΗΠΑ εκεί. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό· ο ίδιος 
ο Νετανιάχου ανακοίνωσε και μέσα στις ΗΠΑ 
με την ομιλία του στο συνέδριο του AIPAC -το 
εβραϊκό λόμπι της Αμερικής- πως δεν θα στα
ματήσουν τους εποικισμούς στα Ιεροσόλυμα και 
δεν θα περιμένει επ' άπειρον τις διπλωματικές 
προσπάθειες για την κατάργηση του πυρηνικού 
προγράμματοςτου Ιράν.

Τις ανησυχίες των Αμερικανών για τις προ
θέσεις του Ισραήλ ήρθε να επ ιβεβα ιώ σει και 
η αποκάλυψη από το στόμα του αρχηγού του 
Επιτελείου του Ρωσικού Στρατού Νικολάι Μα- 
κάροφ την περασμένη εβδομάδα ότι οι ρωσικές 
μυστικές υπηρεσίες διαθέτουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες πως το Ισραήλ σχεδιάζει το βομ
βαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του 
Ιράν. Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος Μεντβέ-

ντεφ δήλωσε στο αμερικανικό πρακτορείο ΑΒΈ 
ότι μια στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν θα 
είναι μια ανθρώπινη καταστροφή που θα κάνει 
τους Ιρανούς να μισήσουν όλο τον κόσμο.

Ως συνέπεια αυτού του γενικού κλίματος, 
πολλοί Ισραηλινοί αναλυτές θεωρούν πως «η 
στρατηγική θέση του Ισραήλ απειλείται και η 
συνέχεια της κρίσης Ισραήλ - ΗΠΑ είναι άκρως 
επικίνδυνη για το μέλλον του ισραηλινού κρά
τους», όπως ανέφερε στην εφημερίδα Χααρέτζ 
ο πολύ γνωστός στρατιωτικός αναλυτής Αμός 
Χαριέλ στις 11 /4/2010. Επίσης, ο ίδιος και πολλοί 
άλλοι συνάδελφοί του φοβούνται μήπως αυτή η 
κρίση καταλήξει σε στρατιωτικό χτύπημα κατά 
του Ιράν, χωρίς την έγκριση και τη βοήθεια των 
Αμερικανών...

Από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσειςτων Αμε
ρικανών διπλωματών και πολιτικών φαίνεται ότι 
τελικά προτιμούν τη διπλωματική λύση, ακόμα 
και το διάλογο με το Ιράν, προτείνοντας πολιτική 
κυρώσεων από τα Ηνωμένα Έθνη, έχοντας στο 
νου τους, αφενός, τα γενικότερα στρατηγικά τους 
συμφέροντα στην περιοχή και, αφετέρου, τι θα 
απογίνουν οι στρατιωτικές τους δυνάμεις στο 
Ιράκ και το Αφγανιστάν σε περίπτωση πολεμικής 
σύρραξης και τον κίνδυνο που θα αντιμετωπί
σουν οι στρατιωτικές τους βάσεις στον Αραβικό 
Κόλπο.

Έτσι, οι διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ όχι 
μόνο είναι πραγματικές, αλλά μπορεί και να εξε
λιχθούν και σε ανοιχτή πολιτική κρίση σε περί
πτωση μονομερών ενεργειών του Ισραήλ, που θα 
ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου στην περιοχή. ■

* Ο Ισμάτ Σάμττρι είναι Παβαιστίνιος αναβυτής, πρώην 
επιτετραμμένος της πρεσβείας της Παβαιοτίνης.



Η ιέφρα «έπνιξε» και ιην Ευρωζώνη
ΤΗΙ ΑΛΙΚΗΣ ΚΟΤΖΙΑ

Το χάος που προκλήθηκε από το πυκνό νέ
φος της τέφρας του ισλανδικού ηφαιστείου 
αποτελεί κλασικό δείγμα «Μαύρου Κύκνου» 
(«Black Swan»), όπως ονομάζεται το απρό

σμενο γεγονός με τις τεράστιες και απρόβλεπτες 
συνέπειες, οι οποίες λαμβάνουν μορφή «ντόμινο». 
Οι οικονομολόγοι και όσοι αποτιμούν τις επιπτώ
σεις μιας τέτοιας οικονομικής και κοινωνικής κα
ταστροφής γνωρίζουν τονόροπου ταιριάζει οτην 
έκρηξη του ηφαιστείου μετο όνομα-γλωσσοδέτη. 
Όσο κι αν είναι δύσκολο το όνομα Εϊγιαφγιαλαγιο- 
κούλ, του ηφαιστείου της Ισλανδίας, οι Ευρωπαίοι 
θα κάνουν πολύ καιρό να το ξεχάσουν. Ο πλήρης

αποκλεισμός του μεγαλύτερου τμήματος του 
εναέριου χώρου της βόρειας και της κεντρικής 
Ευρώπης παρέλυσε επί πολλές ημέρες τις μετα
φορές, την επιβατική και εμπορική κίνηση. Οι μα
ταιώσεις του 80% των ευρωπαϊκών πτήσεων λόγω 
της ηφαιστειακήςστάχτηςπροκάλεσαν απώλεια 
200 εκατ. δολαρίων την ημέρα στον κλάδο της 
αεροπλοίας. Επίσης, τουριστικές επιχειρήσεις, με
ταφορές τροφίμων σε μακρινούς προορισμούς, 
ματαιώσεις στις παραγγελίες καυσίμων και στη 
διακίνηση φαρμάκων είναι ενδεικτικά ορισμένοι 
από τους τομείς που θα νιώσουν την κρίση της 
ηφαιστειακής τέφρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι σε 
γενικές γραμμές οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα χά
σουν 1%-2% της ανάπτυξής τους αυτό το χρόνο.

Αξιωματούχοι της ΕΕ αλλά και η Διεθνής Ένωση 
Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) εκτίμησαν ότι ο οικονομι

κός αντίκτυπος από το νέφος της ηφαιστειακής 
τέφρας είναι πιθανό να αποδειχτεί μεγαλύτερος 
από εκείνον που υπέστη η βιομηχανία αερομετα
φορών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 1Ί ης 
Σεπτεμβρίου 2001. Η ΙΑΤΑ θεώρησε υπερβολική 
την απόφαση να μετατραπεί επί ημέρες σε «ζώνη 
απαγόρευσης πτήσεων» ο ευρωπαϊκός εναέριος 
χώρος, επικρίνονταςτιςευρωπαϊκές υπηρεσίες για 
το μέτρο. Πολλές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρεί
ες ζήτησαν από την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις 
την καταβολή αποζημιώσεων για το κλείσιμο των 
εναέριων χώρων. Σύμφωνα μετην British Airways, 
το ίδιο είχε συμβεί μετάτο τρομοκρατικό χτύπημα 
της 11 ης Σεπτεμβρίου.

Αναβυτές εκτιμούν 
ότι σε γενικές γραμμές 

οι ευρωπαϊκές οικονομίες 
θα χάσουν 1%-2% 

της ανάπτυξής τους 
αυτό το χρόνο.

0ι επιπτώσεις
•Αεροπορικές εταιρείες
Η ηιο άμεση συνέπεια της ηφαιστειακή στά

χτης. Το κόστος στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 
μεταφορών τις πρώτες τέσσερ ις ημέρες της

ματαίωσης πτήσεων έφτασε τα 1,13 δις ευρώ, 
ενώ ακόμη δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν 
οι συνολικές απώλειες. Η έκρηξη του ηφαιστεί
ου της Ισλανδίας σημειώθηκε την πιο δύσκολη 
εποχή όχι μόνο για τη χώρα του Βορρά που βρί
σκεται από πέρσι σε ύφεση και θα αναγκαστεί 
να αντιμετωπίσει τις καταστροφές στην αγροτι
κή παραγωγή από την τοξική στάχτη, αλλά και 
για την ευρωπαϊκή οικονομία. Κάποιοι εκτιμούν 
ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα οδηγη
θούν σε μεγάλη κρίση.

• Μεταφορές
Αντίθετα με τις αεροπορικές εταιρείες, οι σι

δηροδρομικές και ναυτιλιακές μεταφορές ευ
νοήθηκαν από το αεροπορικό χάος. Η γραμμή 
Ε ιιγο 5ϊ 3γ γνώρισε ταχύτατη αύξηση στην επ ι
βατική κίνηση. Μόνο τις δύο πρώτες ημέρες 
-Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Α πριλίου- η 
ευρωπαϊκή σιδηροδρομική γραμμή μετέφερε 
επιπλέον 50.000 επιβάτες. Επίσης μεγάλη αύ
ξηση στην κίνηση είχαν οι εσωτερικές σιδηρο
δρομικές γραμμές των χωρών της Ευρώπης των 
οποίων έκλεισε ο εναέριος χώρος.

• Τουρισμός
Η τουριστική βιομηχανία ελπ ίζει ότι οι ο ι

κονομικές επ ιπτώ σεις από το κλείσ ιμο  του 
εναέριου χώρου θα περ ιοριστούν μόνο στις 
ημέρες των ακυρώ σεω ν πτήσεω ν, ενώ θα 
«ισοφαρίσει» τελικά τις απώλειες από τα έξοδα 
στα οποία υποχρεώθηκαν οι τουρίστες τις επ ι
πλέον ημέρες που παρέμειναν σε ορισμένους 
προορισμούς. Η βρετανική εταιρεία τουριστι
κών επιχειρήσεωνΤώ εκτίμησε ότι κάθε ημέρα 
που δεν πετούσαν τα αεροπλάνα έχανε 6 εκατ. 
στερλίνες!

• Εμπόριο
Το δ ιεθνές εμπόριο βασίζεται κυρίως στις 

οδικές ναυτιλιακές και τις σ ιδηροδρομ ικές 
μεταφορές. Ω στόσο, το κλείσ ιμο  των ευρω 
παϊκών αεροδρομίω ν έπληξε συγκεκρ ιμένες 
ομάδες προϊόντων, όπως τα «ντελικατέσεν» 
-μεταφ έροντα ι αυθημερόν αεροπορικώς σε 
διάφορους προορισμούς- καιτην αγοράλου- 
λουδιών.

Περισσότερο επλήγησαν οι εξαγωγές τρο
φίμων και λουλουδιών από την Καραϊβική και 
την Αφρική. Η Κένυα, που είναι ο μεγαλύτερος 
εξαγωγέας λουλουδιών, έχανε 3,8 εκατ. δολάρια 
την ημέρα. ■



Οι τρεις «μεγάβοι» αντίπαβοι και όβα τα πιθανά σενάρια 
για την «επόμενη» μέρα στη Βρετανία
ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΚΟΤΖΙΑ

Στο προεκλογικό χρηματιστήριο της Βρε
τανίας μετράει δυνατά πλέον το όνομα 
του Νικ Κλεγκ, αρχηγού των Φιλελεύθε
ρων, του τρίτου σε δύναμη βρετανικού 

κόμματος. 0  Κλεγκ έκλεψε την παράσταση από 
τον Ντέιβιντ Κάμερον των Συντηρητικών και τον 
πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν, στο πρώτο 
ντιμπέιτ που έγινε στη Βρετανία και ενθουσίασε 
το τηλεοπτικό κοινό.

Η αγγλική λέξη «debate» στους Βρετανούς 
ήταν άγνωστη μέχρι την ημέρα που η τηλεθέα- 
ση χτύπησε «κόκκινο», καθώς οι ψηφοφόροι εν
θουσιάστηκαν μετέχοντας σε μια διαδικασία που 
στις Η Π Α αποτελεί παράδοση και έχει πλέον επι
κρατήσει σε πολλές χώρες του κόσμου. Η πρώτη 
βρετανική τηλεοπτική αντιπαράθεση αυξάνει 
το ενδιαφέρον και ανεβάζει το πολιτικό θερμό
μετρο όσο πλησιάζει η πιο αμφίρροπη εκλογική 
μάχη των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Ο Γκόρντον Μπράουν, ο Ντέιβιντ Κάμερον και ο 
Ν ικ Κλεγκ έχουν αποδυθεί σε αγώνα για να πείσουν 
τους ψηφοφόρους που εμφανίζονται δύσπιστοι 
και απογοητευμένοι απάτη μεγάλη ύφεση και τα 
σκάνδαλα των βουλευτών. Οι λέξεις-κλειδιά που 
χρησιμοποίησαν οι τρεις αρχηγοί ήταν: «ευημε
ρία για όλους» (Μπράουν), «αλλαγή» (Κάμερον) και 
«δικαιοσύνη» (Κλεγκ). Τα επιτελεία και των τριών

κομμάτων ετοιμάζονται εντατικά για τις άλλες δύο 
τηλεμαχίες σήμερα, 22 Απριλίου, και στις 29 του 
μήνα, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και για την 
οικονομία, με το βλέμμα στραμμένο στις αντιφατι- 
κέςδημοσκοπήσεις.Ητελευταία σφυγμομέτρηση 
των Times δείχνει ότι, με 33%, οι Εργατικοί έχουν 
πλησιάσει καιπάλιτουςΤόριςπου εξακολουθούν 
να προηγούνται (36%) -  οι περισσότερες δημοσκο
πήσεις, πάντως, σταθεροποιούντη διαφορά στις 
επτά μονάδες. Η δημοσκόπηση δίνειπολύ υψηλό 
ποσοστό στους Φιλελεύθερους (21%), οι οποίοι εν
δέχεται να έχουν ρυθμιστικό ρόλο στο μετεκλογι
κό σκηνικό. Η ψήφοςτων αναποφάσιστων θα παί
ξει πολύ ση μαντικό ρόλο, καθώς υπολογίζεται ότι 
6 εκατομμύρια ψηφοφόροι αμφιταλαντεύονται. 
Το κυρίαρχο σενάριο μιλάει για νίκη των Συντηρη
τικών, αλλά χωρίς αυτοδυναμία στο Κοινοβούλιο 
(hung ρθΓϋθΠΊθηή,κάτιπουδενέχει συμβεί από το 
1974. Η μεγάλη άνοδοςτων Φιλελεύθερων καιτων 
μικρότερων κομμάτων -Εθνικιστέςτης Σκοτίας και 
της Ουαλίας, Πράσινοι, Κόμμα της Ανεξαρτησίας, 
το ακροδεξιό Εθνικό Κόμμα κ .λπ-, που ενδέχεται 
να συγκεντρώσουν 10-12% των ψήφων, έχει ανα
τρέψει τις ισορροπίες και απαιτείται μεγαλύτερη 
διαφορά ποσοστών μεταξύ του νικητή και του 
δεύτερου κόμματος για να εξασφαλιστεί η αυτο
δυναμία. Για να κερδίσει με αυτοδυναμία το κόμμα

των Συντηρητικών, θα πρέπει να συγκεντρώσει 
το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ και 80 χρόνια. Λόγω 
της κατανομής των εκλογικών περιφερειών στη 
Βρετανία, οι Συντηρητικοί αδικούνται, καθώς η 
δύναμή τους δεν κατανέμεται αποτελεσματικά 
σε όλες τις περιφέρειες και χρειάζονται 326 έδρες 
στην 650μελή Βουλή των Κοινοτήτων για να σχη
ματίσουν ισχυρή κυβέρνηση.

Οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων
Από την εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ, ή του 

Τρίτου Δρόμου του Τόνι Μπλερ, έχουν αλλάξει 
πολλά στη Βρετανία. Η Θάτσερ νίκησε με τη στή
ριξη των εξειδικευμένων εργατών, των οποίων 
ο αριθμός έχει πλέον μειωθεί αισθητά. Τώρα, η 
κατώτερη μεσαία τάξη αποτελεί μεγάλο μέρος 
του εκλογικού σώματος. Οι νέες μητέρες, που το 
1997 ήταν σταθερά στο πλευρό των Εργατικών, 
τώρα μοιράζονται στα δύο μεγάλα κόμματα. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τους ηλικιωμένους, που 
άλλοτε προτιμούσαν τους Τόρις. Τόσο ο Γκόρ
ντον Μπράουν όσο και ο Ντέιβιντ Κάμερον 
γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την 
προεκλογική εκστρατεία βασιζόμενοι σε «στα
θερές». Όλα παίζονται από την αρχή και οι δύο 
αρχηγοί γνωρίζουν ότι θα πρέπει να... λιώσουν 
τις σόλες τους μέχρι τις 6 Μάίου.

Ο δημόσιοςτομέας,το έλλειμμα, η υγεία, η εκπαί
δευση, αλλά και οι στρατιωτικές αποστολές στο 
Αφγανιστάν καιτο Ιράκ θα αποτελέσουντο περιε
χόμενο της προεκλογικής αναμέτρησης, που για 
πρώτη φορά θα μεταφερθεί και στην τηλεόραση. 
Ο Κάμερον θα επιμείνει πολύ στις φιλοεργατικές 
μεγάλεςπόλειςτης Βρετανίας, καθώς στην επαρχία 
και στα προάστια η στήριξη υπέρ των Συντηρητι
κών είναι μεγαλύτερη. Επίσης, θα προσπαθήσει να 
προωθήσει επικοινωνιακά το κοινωνικό κομμάτι 
του εκλογικού του μανιφέστο, καθώς είναι πιο ισχυ
ρό και πιο επεξηγη ματικό από αυτό των Εργατικών, 
που φαίνεται ότι «πάσχει» και δεν πείθει. Καιτατρία 
κόμματα υπόσχονται μεγάλες αλλαγές στο πολι
τικό σύστημα, καθώς οι ψηφοφόροι είναι ακόμη 
θυμωμένοι από τα σκάνδαλα με τις βουλευτικές 
δαπάνες. Ίσως για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρό
νια, τα προγράμματα των κομμάτων (μανιφέστο) 
δεν θα πεταχτούν από τους ψηφοφόρους μαζί με 
τα άλλα διαφημιστικά φυλλάδια και τα άχρηστα 
χαρτιά, αλλά θα διαβαστούν με προσοχή. ■



ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ KAI TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ 
ηγέτης των Εργατικών -  59 ετών

Το 1983 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Έχει 
εργαστεί ως δη μοσιογράφος, αλλά έχει μικρότερο 
επικοινωνιακό χάρισμα από τον προκάτοχό του 
Τόνι Μπλερ, από τον οποίο παρέλαβε τον πρωθυ- 
πουργικό θώκο, με «δαχτυλίδι», το 2007. Στο πλευ- 
ρότου βρίσκεται πάντοτε η σύζυγόςτου Σάρα, με 
την οποία έχει δύο παιδιά. Το 2002 το ζεύγος έζησε 
μία τραγωδία, όταν η νεογέννητη κόρη τουςΤζέ- 
νιφερ Τζέιν πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. 
Ο Μπράουν δανείστηκε αρκετά στοιχεία από την 
«μπλερική» κοινωνική ατζέντα, ελπίζοντας να συ-
γκινήσει τους ψηφοφόρουςτων Εργατικών.

ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΚΑΜΕΡΟΝ 
ηγέτης των Τόρις -  44 ετών

Είναι μακρινός εξάδελφοςτης βασίλισσας Ελι
σάβετ, επικοινωνιακός, ευφραδής και φιλοδοξεί 
να αλλάξει άρδην το γερασμένο Συντηρητικό 
Κόμμα. Θαυμάζει τον Μπαρόκ Ομπάμα, έχει 
υιοθετήσει ως σύνθημα την «αλλαγή» και έχει 
μισθώσει συμβούλους του Αμερικανού προέ
δρου για να πάρει μαθήματα. Έχει αποφοιτήσει 
από το αριστοκρατικό κολέγιο του Ήτον κι έχει 
σπουδάσει στην Οξφόρδη. Στήριγμά του η σ ύ 
ζυγός του Σαμάνθα. Πέρσι, έχασαν το γιο τους 
Ιβάν από εγκεφαλική παράλυση, αλλά φέτος 
περιμένουν με χαρά τρίτο παιδί.

Το πρόγραμμα του Εργατικού Κόμματος
Οικονομία - τράπεζες
• Τρία σώματα (Συμβούλιο για την Ο ικονομι

κή Σταθερότητα, Αρχή για τις Οικονομικές 
Υπ ηρεσ ίες και την Τράπεζα της Αγγλίας) 
ρυθμίζουν τη λειτουργία του τραπεζικού 
κλάδου.

• Αυστηροί κανόνες για τις αποζημιώσεις των 
τραπεζικών.

• Υπέρ της φορολόγησης τραπεζικών κερδών.
Έλλειμμα
• Μεγάλες περικοπές που θα αντισταθμίζουν 

τις παροχές σε νοσοκομεία και σχολεία.

• Φ ορολογία 50% στα εισοδήματα άνω των 
150.000 στερλινών το χρόνο. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές θα αυξηθούν κατά 1 %  από το 2011.

Αφγανιστάν
• Δεν έχει πει τι ακριβώς θα κάνει. Είχε υποσχε- 

θεί ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων.
• Αποστολή άλλων 22 ελικοπτέρων Σινούκ, 

νέας γενιάς, μετά τα αλλεπάλληλα δυστυχή
ματα στο μέτωπο.

Κοινωνική Πρόνοια
• Φροντίδα στο σπίτι για 280.000 πολίτες, κυ

ρίως ηλικιωμένους. Αύξηση των συντάξεων 
κατά 2,5%, καθώς και άλλες παροχές.

ΝΙΚΚΛΕΓΚ
ηγέτης των Φιλελεύ
θερων Δημοκρατών 
-4 3  ετών

Κατάγεται από ευγενείς, 
είναι πολύγλωσσος, υπη
ρέτησε ως ευρωβουλευ
τής και είναι «φιλελεύθε
ρος από ιδιοσυγκρασία». 
Είναι παντρεμένος με 
την Ισπανίδα Μίριαμ 
Γκονζάλες Ντουράντεθ 
και έχουν τρία παιδιά. Ο 
ηγέτης των Φιλελεύθε
ρων Δημοκρατών βαδίζει 

προςτις εκλογές έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις 
και μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων. «Όσο 
πιο πολύ κατηγορούν ο ένας τον άλλο, τόσο πιο 
πολύ μοιάζουν», λέει για τους αντιπάλους του.

Το πρόγραμμα των Φιλελεύθερων
Τράπεζες
• Διαχωρισμός των τραπεζών σε χρηματοπι

στωτικές και επενδυτικές.

• Επιβολή φόρου στα κέρδη των μεγάλων 
τραπεζών.

• Διαφάνεια στα μπόνουςτων ανώτερων στε
λεχών των τραπεζών.

• Να παραμείνει ανεξάρτητη η Τράπεζα της 
Αγγλίας, αλλά να λαμβάνει υπόψη της και τις 
τιμές των ακινήτων, για να μην επαναληφθεί 
η «φούσκα» των προηγούμενων ετών.

Έλλειμμα
• Περικοπές σε μισθούς και συντάξεις των 

δημοσίων υπαλλήλων.
• Μείωση των αμυντικών δαπανών.
• Αύξηση της φορολογίας για τα υψηλά εισο

δήματα.
• Φορολογία μόνο σε εισοδήματα άνω των 

10.000 στερλινών ετησίως.
Αφγανιστάν
• Παραμονή των βρετανικών δυνάμεων.
Παιδεία
•Βελτίω ση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ

σης, μείωση του αριθμού των μαθητών 
ανά τάξη, αύξηση των κονδυλίων στις 
υποβαθμισμένες περιοχές και μείωση των 
διδάκτρων.

Το πρόγραμμα των Τόρις

• Διαχωρισμός τραπεζών 
σε επενδυτικές και ε
μπορικές.

•Υπέρ της φορολογίας 
τραπεζών και επιβολής 
αυστηρότερων κανό
νων στις επενδύσεις 
υψηλού ρίσκου.

• Μ είωση των μεγάλων 
μπόνους.

Έλλειμμα
• Μείωση των δαπα
νών χωρίς να τεθεί σε 
κίνδυνο η οικονομική 
ανάκαμψη.

•«Πάγωμα» των ασφαλι
στικών εισφορών εργα
ζομένων και εργοδοτών 
κατά 1% από το 2011.

Άμυνα
• Διακομματικό «πολεμικό συμβούλιο», με αρ

μοδιότητα τη συμμετοχή της Βρετανίας στις 
επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν.

•Δ ιατήρηση του σημερινού αριθμού των 
στρατιωτών στο Αφγανιστάν.

Ευρωπαϊκή Ένωση
• Νομοθεσία για την προστασία των κυριαρχι

κών δικαιωμάτων της χώρας.
Εκπαίδευση
• Βελτίωση του επιπέδου διδασκαλίας και μέ
τρα αυστηρότερης πειθαρχίας στα σχολεία.

Πρόνοια
• Μείωση της φορολογίας στα έγγαμα ζευγά

ρια για να ενισχυθεί ο θεσμός του γάμου.
• Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οικονομία
• Κατάργηση της Αρχής Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών (FSA) που ρυθμίζει τον τραπεζικό 
κλάδο.
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Η καταβαράθρωοη 
της δημοτικότητας 
τον Θαπατέρο και 

των Σοοιαβιοτών είναι 
το τίμημα που πβηρώνουν 

για την ποβιτική 
που ακοβονθούν...

Σε συνεχή συρρίκνωση βρίσκεται η επιρροή 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ισπανίας και 
του ίδιου του πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς 
Θαπατέρο εδώ και μερικούς μήνες, από 

τότε, για την ακρίβεια, που αποφάσισε να εφαρμό
σει και στην Ισπανία αυστηρό πρόγραμμα λιτότη
τας και άγριων περικοπών. Γιατί, μέχρι και τα μέσα 
του προηγούμενου χρόνου, οι Σοσιαλιστές στην 
Ισπανία μπορεί να χρεώνονταν την εκτίναξη της 
ανεργίας σε πρωτοφανή επίπεδα για όλη την Ευρώ
πη, και ειδικότερα στο 20%, το πολιτικό τους στίγμα 
ωστόσο χαρακτηριζόταν από σειρά δη μοκρατικών 
παρεμβάσεων σε ζητή ματα προσωπικών ελευθε- 
ριώνπου εύκολα τοποθετούσαντο κόμματουςστα 
αριστερά της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. 
Τούτο άλλαξε άρδην από τις αρχές του 2010.

Οι αφορμές για την πτώση
Συγκεκριμένα, δύο πρόσφατοι νόμοι έχουν εξορ

γίσει όλα τα εργατικά συνδικάτα, ακόμη κι αυτό που 
ελέγχεται από τους Σοσιαλιστές. Ο πρώτος νόμος 
στόχευε στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμ
ματος από 11,2%, που ήταν το 2009, στο ποσοστό 
που ορίζει ως ανεκτό η ΕΕ, δηλαδή σε 3% -χωρίς, 
φυσικά, ποτέ να έχει εξηγήσει γιατί 3% κι όχι 4% ή 
6% - μέχρι το 2013. Σε αυτή την κατεύθυνση από

τον Ιούλιο θα αυξηθεί ο κεντρικός συντελεστής 
ΦΠ Α κατά δύο μονάδες, φτάνοντας από το 16% στο 
18%. Επίσης, επιβλήθη καν άγριες περικοπές στους 
πόρους των περιφερειακών κυβερνήσεων, που 
απορροφούντο ένα τρίτο των δημόσιων δαπανών 
και «πάγωμα» σχεδόντωνπροσλήψεων δημοσίων 
υπαλλήλων, καθώς στο εξής θα προσλαμβάνεται 
μόνος ένας ανά δέκα συνταξιοδοτήσεις.

Η δεύτερη κυβερνητική πρωτοβουλία που προ- 
κάλεσε την πτώση των ποσοστών δη μοτικότητας 
των Σοσιαλιστών σχετίζεται με την αγορά εργα
σίας κι αν τα προτεινόμενα μέτρα εφαρμοστούν, 
τότε η ανεργία, που βρίσκεται ήδη σε επίπεδο δι
πλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού, θα εκτιναχθεί σε 
ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Το σχέδιο που έδωσε 
η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα σε 
συνδικάτα και βιομηχάνους προβλέπει την προ
ώθηση και ενεργοποίηση μιας μορφής συλλογι
κής σύμβασης εργασίας που, αν κι έχει καθιερω
θεί από το 1997, εφαρμόζεται μόνο περιθωριακά. 
Το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι μειώνει 
την αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης για 
τον κάθε χρόνο εργασίας από τις 45 μέρες που 
ισχύει με την κανονική σύμβαση στις 33! Πρακτι
κά, δηλαδή, η κυβέρνηση Θαπατέρο φθηναίνει 
το κόστος απολύσεων καταργώντας την όποια

προστασία έχαιρε ως τώρα η εργασία -  τυπική 
επί της ουσίας, όπως δηλώνει και η εκτίναξη του 
ποσοστού της ανεργίας. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, 
θα είναι πολύ γρήγορα ακόμη κι αυτό το ποσοστό 
ανεργίας να το θυμούνται με νοσταλγία οι Ισπανοί 
εργαζόμενοι, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν 
περάσει ο νόμος, τότε οι επιχειρήσεις θα αλλά
ξουν μονομερώς τις συμβάσεις εργασίας και οι 
απολύσεις θα πέφτουν βροχή!

Η ανεργία θα γνωρίσει νέα ρεκόρ, αν επίσης 
εφαρμοστεί μια επιπλέον διάταξη που περιλαμ
βάνεται στις κυβερνητικές προτάσεις για την αλ
λαγή του εργασιακού καθεστώτος. Ειδικότερα, η 
κυβέρνηση, για να διευκολύνειτονΙδιωτικόΤομέα, 
προτείνει να αναλάβει η ίδια μέρουςτου κόστους 
των αποζημιώσεων σε περίπτωση απολύσεων. Αν 
εφαρμοστούν αυτά τα δύο μέτρα -μείωση της θε
σμοθετημένης αποζημίωσης και ανάληψη μέρους 
του κόστουςτης από το Δημόσιο-, είναι εμφανές 
ότι ο ΙδιωτικόςΤομέας δεν θα έχειτονπαραμικρό 
ενδοιασμό να απολύει όσους και όποτε θέλει οδη
γώντας τους μισούς εργαζόμενους στην ανεργία. 
Πρόκειται για μέτρα πλήρους απορρύθμισηςτης 
αγοράς εργασίας, που μόνο κατ' ευφημισμό μπο
ρούν να χαρακτηριστούν μέτρα απελευθέρωσης, 
όπως αυτά που ζητούν οι εμπειρογνώμονες του
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μισητού ΔΝΤ -«τριτοκλασάτοι φοιτητές πρω
τοκλασάτων πανεπιστημίων» όπως τους χαρα
κτηρίζει ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ 
Στίγκιλιτς- απ' όσες χώρες έχουν την ατυχία να 
πέσουν στην ανάγκη του. Είναι μέτρα, άλλωστε, 
πουπριντα... αγαπήσει η Σοσιαλδημοκρατία, «για 
το καλό της πατρίδας» πάντα, επιβλήθηκαν από 
τον Ρέιγκαν και τη Θάτσερ...

Η διγλωσσία της κυβέρνησης
Δεν περνά, επίσης, απαρατήρητη η διγλωσσία, 

σε βαθμό υποκρισίας, της ισπανικής κυβέρνη
σης, καθώς από τη μια μεριά ο πρωθυπουργός 
της δήλωνε στους Financial Times την προηγού
μενη Δευτέρα 12 Απριλίου πως «αν χρειαστεί να 
κάνουμε περισσότερες περικοπές ή μας ζητηθεί 
αυστηρότερη λιτότητα θα το κάνουμε», ενώ από 
την άλλη αναλαμβάνει το κράτος να πληρώνει 
τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απολύσεων. Μα 
αν πραγματικά ενδιαφερόταν για τη μείωση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος, θα επιδείκνυε 
και προς τον Ιδιωτικό Τομέα την ίδια πυγμή που

Χωρίς κανένα κίνδυνο 
μπορούμε να εντάξουμε 

και τους Ισπανούς 
Σοσιαβιστύς στη μεγάβη 

αβυσίδα των σοσιαβιστικών 
κομμάτων της Ευρώπης 
που καταβαραθρώθηκαν 

βόγω της ακραία 
συντηρητικής, αντεργατικής 
ποβιτικής που εφάρμοσαν.

επιδεικνύει και προς το κοινωνικό σύνολο περι- 
κόπτονταςτις κοινωνικές δαπάνες. Ο Θαπατέρο, 
αντίθετα, απαγορεύει τις προσλήψεις δημοσίων 
υπαλλήλων για να έχει λεφτά το Δη μόσιο να πλη
ρώνει το κόστος των απολύσεων στον Ιδιωτικό 
Τομέα, διευκολύνοντάς τες ακόμη περισσότερο 
και διευρύνοντας έτσι το έλλειμμα. Στην πρωτο
βουλία της κυβέρνησης για τα εργασιακά περι
λαμβάνεται ακόμη η νομιμοποίηση των ιδιωτικών 
γραφείων ευρέσεως εργασίας, η καθιέρωση της 
εργάσιμης εβδομάδας 4 ημερών κ.ά.

Οι προτάσεις έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από 
τις εργοδοτικές οργανώσεις (CEOE), ενώ αντίθετα 
σε όλα τα συνδικάτα (CCOO, UGT) προκάλεσαν 
ψυχρολουσία, καθώς μόλις λίγους μήνες πριν είχε 
προηγηθεί κι άλλη, εξίσου αντιλαϊκή, κυβερνητι
κή παρέμβαση στα εργασιακά με στόχο την αύ

ξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και την 
αλλαγή προς το χειρότερο για τους εργαζόμενους 
του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων.

Πολιτικοί κραδασμοί
Όπως αναμενόταν, ο ηγέτης του δεξιού Λαϊκού 

Κόμματος, Μαριάνο Ραχόι, αποστασιοποιήθηκε 
από τις κυβερνητικές προτάσεις για να μην ανα- 
λάβει μέρος του πολιτικού κόστους από τις τρο
μακτικές κοινωνικές συνέπειες που θα σημάνει η 
εφαρμογή τους, καθώς θα προσδώσει στην ανερ
γία ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ήδη όλες οι προβλέ
ψεις για την αποκλιμάκωσή της έχουν διαψευστεί. 
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωνε δη μόσια ότι στο 
τέλος του 2009 θα άρχιζε η μείωσή της. Τώρα τη 
μεταθέτει για τα τέλη του 2010 χωρίς και πάλι να 
είναι σίγουρο, καθώς η ύφεση, που πλήττει την 
Ισπανία για επτά συνεχή τρίμηνα, αναμένεται να 
συνεχιστεί για όλο το τρέχον έτος, ενώ οι ρυθμοί 
ανάπτυξηςτο 2011 αναμένεται να κινηθούν μετα
ξύ 0% και 1 %! Το «βάθος» που έχει η ανεργία στην 
Ισπανία φαίνεται επίσης από τηντομεακή της κα
τανομή, καθώς δεν επικεντρώνεται στον κλάδο 
των κατασκευών απ' όπου εισήλθε η ύφεση στην 
ισπανική οικονομία. Με βάση στοιχεία που δημο
σίευσε η ισπανική εφημερίδα El País στις 7 Απρι
λίου, το 57% των ανέργων προέρχεται από τον 
τομέα των υπηρεσιών -2,4 εκατ. άνεργοι στους 
4,2 εκατ. συνολικά-, το 19% από τις κατασκευές 
-799.000 άνεργοι-, το 12% από τη βιομηχανία 
-523 .000- και το 7% είναι νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά χωρίςπροϋπηρεσία.

Η ανεργία επομένως πλήττει όλες τις επαγγελ
ματικές κατηγορίες, αποτελώντας κριτήριο για 
τις πολιτικές επιλογές της κοινωνίας.

Η καταβαράθρωση της δημοτικότητας του 
Θαπατέρο και των Σοσιαλιστών -φάνηκε σε δη
μοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας 
στην El País, όπου το 56% των Ισπανών πιστεύει 
ότι αν γίνονταν τώρα εκλογές θα τις κέρδιζε το 
Λαϊκό Κόμμα- δεν είναι τυχαία. Είναι το τίμημα 
που πληρώνουν για μια πολιτική που ακολου
θούν, η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα 
μέτρα του ΔΝΤ. Παρότι απομένουν δύο χρόνια 
μέχρι να στηθούν οι κάλπες στην Ισπανία, χωρίς 
κανένα κίνδυνο μπορούμε να εντάξουμε και τους 
Ισπανούς Σοσιαλιστές στη μεγάλη αλυσίδα των 
σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης που κα
ταβαραθρώθηκαν λόγω της απογοήτευσης που 
προκάλεσαν στους οπαδούς τους και της ακραία 
συντηρητικής, αντεργατικής πολιτικής που εφάρ
μοσαν. Ο πρώτος κρίκος αυτής της αλυσίδας ήταν 
η Γερμανία, όπου ο Σρέντερ επέβαλετην Ατζέντα 
2010, με την οποία κατακρεουργήθηκε το κράτος 
πρόνοιας, κι ο πιο πρόσφατος η Ουγγαρία, όπου 
οι Σοσιαλιστές οδήγησαν τη χώρα στο σφαγείο 
του ΔΝΤ. Κι έπονται πολλοί ακόμη... ■
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«ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ» Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΓΚΕΛΑ

ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΚΟΤΖΙΑ

Ο ι Αμερικανοί τη θεωρούν ως την mo 
ισχυρή πολιτικό στην Ευρώπη. Το πε
ριοδικό Forbes την έχει συμπεριλάβει 
τρεις φορές στη λίστα με τις προσωπι

κότητες που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο 
στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι. Στο εσωτε
ρικό πολιτικό σκηνικό όμως, η καγκελάριος 
Άνγκελα Μ έρκελ πρέπει να αποδείξει ακόμη 
πολλά. Καλώς ή κακώς, δεν διαθέτει το πολι
τικό βάρος του μέντορά της Χέλμουτ Κολ ούτε 
την επικοινωνία®  δεινότητα του προκατόχου 
της Γκέρχαρντ Σρέντερ. Έχει όμως υπομονή και 
επιμονή και π ιστεύει ότι με τη σκληρή στάση 
που τήρησε μέχρι τώρα απέναντι στην Ελλάδα, 
χρησιμοποιώντας την κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας ως άλλοθι για να υπογραμμίσει τη 
γερμανική υπεροχή, θα ξεπεράσει το σκόπελο 
των τοπικών εκλογών της 9ης Μάίου.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για τις 
εκλογές στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Βεστφαλίας

δεν είναι ευνοϊκά για τους Χριστιανοδημοκρά
τες της κυρίας Μ έρκελ. Το κυβερνώ ν κόμμα 
συγκεντρώνει 45% στην πρόθεση ψήφου μαζί 
με τους εταίρους του Ελεύθερους Δημοκράτες, 
ένα ποσοστό που δεν αρκεί για να διατηρήσουν 
την πλειοψηφία στην Άνω Βουλή (Μπούντεσ- 
ρατ), όπου εκπροσωπούνται αναλογικά τα 16 
ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

Η γενική εκτίμηση για τη Γερμανίδα καγκελά
ριο είναι ότι απολαμβάνει μεγαλύτερης δημο
τικότητας και αξιοπιστίας στο εξωτερικό παρά 
στο εσωτερικό, όπου η γερμανική κοινή γνώμη 
δηλώνει κουρασμένη από τις συνεχείς θυσίες, 
τα μέτρα λιτότητας και το «πάγωμα» μισθών -  εν 
μέρει αυτή η κόπωση, μαζί με τη ρητορεία των 
μέσων ενημέρω σης, οδήγησε στην έκφραση 
της γερμανικής εχθρότητας προς την Ελλάδα. Η 
Άνγκελα Μέρκελ φρόντισε να οικοδομήσει μια 
καλή σχέση με τις ΗΠΑ και να μεγιστοποιήσει την 
απόσταση με τη Ρωσία, γεγονός που προκάλεσε

ευφορία στην Ουάσιγκτον. Ο Άευκός Οίκος είδε 
ως ευχάριστη αλλαγή τη γερμανική στάση ύστε
ρα από το ρήγμα που είχε δημιουργηθεί μεταξύ 
Σρέντερ και Μπους με αφορμή τον πόλεμο στο 
Ιράκ. Η οικονομική κρίση της Ελλάδας και οι συ
ζητήσεις για το ζήτη μα της βοήθειας παρείχαν τη 
δυνατότητα στην καγκελάριο να μετατρέψει ένα 
ευρωπαϊκό ζήτημα σε εσωτερικό, εκμεταλλευό
μενη τη δυσφορία των Γερμανών να συμβάλουν 
σε οποιαδήποτε βοήθεια προς άλλη χώρα της 
Ευρωζώνης. «Δεν θα πληρώνουμε εμείςτα χρέη 
άλλων», έγραφε σε όλουςτουςτόνους η γερμανι
κή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας Β Μ

Η κυρία Μέρκελ διατήρησε τους ίδιους τόνους 
και προσπάθησε να αποδείξει ότι έδωσε σκλη
ρό αγώνα στην Ευρωζώνη, ώστε να μην δοθεί 
ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ελλάδα από την 
ΕΕ -  ή, τουλάχιστον, να δοθεί ένα μέρος μόνο 
του δανείου από την ευρωπαϊκή βοήθεια. Παί
ζοντας ένα παιχνίδι αρκετά αντι-ευρωπαϊκό 
-ίσω ς θα δυσαρεστούσε τον πρωτεργάτη της 
γερμανικής ενοποίησης Κολ-, η καγκελάριος 
διαμορφώνει νέες ισορροπίες στην ευρωπαϊκή 
σκηνή και ελπίζει ότι θα είναι η πιο μακρόβια 
πολιτικός από τη νέα γενιά των Ευρωπαίων ηγε
τών. Πολλοί συνάδελφοί της την προτρέπουν 
σε ακόμη μεγαλύτερη σκληρότητα απέναντι 
στους απείθαρχους της νότιας Ευρώπης, θεω
ρώντας ότι η Γερμανία δεν πρέπει να βοηθήσει 
την ΕΕ «να κάνει τη ζωή εύκολη στους Έλληνες», 
όπως είπε ο Χριστιανοδη μοκράτης βουλευτής 
Μάικλ Φ ουξ, συνεπ ικουρούμενος από τον 
Φρανκ Σέφ ερ  των Ελεύθερω ν Δημοκρατών 
(που μετέχουν στην κυβέρνηση), ο οποίος θεω
ρεί ότι «με το επιτόκιο 5% που συμφωνήθηκε 
ουσιαστικά επιδοτούμε την Ελλάδα».

Η γερμανική κυβέρνηση άφησε να διαρρεύ- 
σει ότι για οποιαδήποτε βοήθεια -ή  «πακέτο 
στήριξης», όπως προτιμούν να το ονομάζουν οι 
Χριστιανοδημοκράτες- θα απαιτηθεί η ψήφος 
του Κοινοβουλίου. Έτσι κερδίζει χρόνο, τουλά
χιστον μέχρι τις 9 Μάίου, οπότε θα διεξαχθούν 
οι κρίσιμες εκλογές στο κρατίδιο της Ρηνανίας- 
Βεστφαλίας. Αν και η ίδια η καγκελάριος αρ- 
νείται να δηλώ σει τις προθέσεις της, πολλοί 
εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να προχωρήσει 
σε αναθεώρηση των μέχρι σήμερα συμμαχιών 
του κυβερνώντος κόμματος. Οι συνεχείς δια
φωνίες με τους Ελεύθερους Δημοκράτες του 
Γκίντο Βεστερβέλε, ως προς τα μέτρα λιτότητας 
και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, την έχουν 
οδηγήσει να κοιτάζει με καλό μάτι μια πιθανή 
συνεργασία με τους Πράσινους, καταρχάς σε 
τοπικό επίπεδο στο κρατίδιο της Ρηνανίας και 
στη συνέχεια σε ομοσπονδιακό. Το βέβαιο είναι 
ότι μελετά με προσοχή τις επόμενες κινήσεις 
της που θα φανούν άμεσα. ■
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Κάθε ημέρα η οδός Ξουθου κατακβύζεται 
από ναρκομανείς καιβαθρομετανάοτες, 

με αποτέβεομα να εγκυμονούνται κίνδυνοι 
για τη δημόσια υγεία και την αοφάβεια 

των κατοίκων της περιοχής.

ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 
ΚΑΙ ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ

Πρεζόνια που τρυπιούνται 
σχεδόν σε κάθε γωνιά του 
δρόμου· εκατοντάδες «βα
ποράκια» από τη Σομαλία 

και τη Νιγηρία που πουλάνε το 
«μαύρο θάνατο» μέρα μεσημέρι, 
κάτω από τη μύτη της αστυνο
μίας και τα αδιάφορα βλέμματα 
των περαστικώ ν· πόρνες που 
διαφημίζουν και να πωλοΰν την 
«πραμάτεια» τους για λίγα ευρώ. 
Δρόμοι, κατάμεστοι από Ασιάτες 
και Αφρικανούς, οι οποίοι λες και 
δεν έγιναν για να περνούν αυτο
κίνητα, αλλά για να φ ιλοξενούν 
τους σύγχρονους «Αγιάννηδες» 
της παγκοσμιοποίησης.

Αγίου Κωνσταντίνου, Πλατεία 
Βάθη, Πλατεία Θεάτρου, Σοφο- 
κλέους, Μ ενάνδρου, Ευριπίδου 
είναι μερικές μόνο από τις περι
οχές που για να τις περάσεις θα 
πρέπει να δ ια θ έτεις ... διαβατή
ριο. Περιοχές όπου τα ελληνικά 
είναι ξένη γλώσσα, η ενδυμασία 
πολυεθνική και η βρόμα αφόρη
τη. Που στους τοίχους κυριαρχεί 
η αραβική γραφή και τα διάφορα 
συνθήματα των ντόπιων «επα
ναστατών χωρίς αιτία». Που, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, είναι σκι
σμένες ακόμη και οι διαφημιστικές 
αφίσες που δείχνουν γυναίκες σε 
άσεμνες, σύμφωνα με το Κοράνι, 
π ό ζες ... Πρόκειται για εικόνες που 
παραπέμπουν στο Ισλαμπαντάντ, 
στο Μ ογκαντίσου, στο Καράτσι, 
στο Λάγκος, αλλά σίγουρα όχι στο 
ιστορικό κέντρο μιας πόλης που 
αυτοκολακεύεται ως η κοιτίδας της 
Δημοκρατίας.Τουρίστας, άλλωστε, 
στην περιοχή δεν υπάρχει ούτε για 
δείγμα και πώς θα μπορούσε να 
γίνει διαφορετικά, όταν αυτές τις 
περιοχές τις αποφεύγουν ακόμη 
και οι Έλληνες; Εξαίρεση στον πα
ραπάνω κανόνα αποτελούν μόνο 
όσοι έχουν άγνοια κινδύνου, αλλά 
και ορισμένοι που ποντάρουν σε 
όλη αυτή την κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί για να παίξουν τα 
πολιτικά τους παιχνίδια.



Το ιεβευι αίο χρονικό 
διάστημα έχουν πβηθννει 

τα φαινόμενα 
επαιτείας στην Αθήνα.

Η εικόνα των άστεγων τοξικομανών να 
ιρικβίζουν στα κεφαβόοκαβα των κτιρίων 
είναι ουνηθιομένη στην Αθήνα τον 2010.

Στο ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας έχουν 

δημιουργηθεί μικρά 
γκέτο και γίνονται 

μικροί πόβεμοι, 
με θύματα γυναίκες 

και ανήβικους, χωρίς 

να διαφαίνεται 
στον ορίζονταβευκή 

σημαία ανακωχής...

Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
έχει πάψει να θυμίζει αυτό που 
ήταν άλλοτε. Μοιάζει περισσότε
ρο με σκηνικό βγαλμένο από τους 
Αθλιους του Βίκτορος Ουγκό και 
λιγότερο με αυτό μιας πόλης που 
μόλις πριν από έξι χρόνια διοργά- 
νω σε τους «πιο επ ιτυχημένους 
Ολυμπιακούς Αγώνες όλων των 
εποχών». Εκεί που παλαιότερα 
οι Αθηναίοι έκαναν αμέριμνοι τη 
βόλτα και τα ψώνια τους, τώρα 
κυριαρχεί ο φόβος, η ανασφάλεια 
και ο οίκτος, ενώ κάθε απόπειρα 
να το δ ιασχίσει κανείς, ιδιαίτερα 
τις βραδινές ώρες, κρίνεται απα
γορευτική έως και αυτοκτονική. 
«Είναι σαν να προκαλείς το Θεό 
τον ίδιο», λ έε ι με νόημα κάτοι
κος της περιοχής. Ο λόκληρη η

περιοχή του ιστορικού κέντρου 
αναδύει πλέον έντονα ένα άρω 
μα «γκετοποίησης», στα πρότυπα 
μεγαλουπόλεων του εξωτερικού. 
Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνατης 
ΕΕ που διεξήχθη το 2008, η Αθή
να μαζί με το Α μβούργο και την 
Μπρατισλάβα είναι από τις ταχύ
τερα «γκετοποιούμενες» πόλεις 
της Ευρώπης.

Η «γκετοποίηση» ξεκ ίνησε λίγο 
μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004, όταν η Αθήνα έπαψε ως 
πόλη να βρίσκεται στο επίκεντρο 
της δ ιεθνούς προβολής. Μοιάζει 
σαν κάποιος να κρατούσε κλειδω
μένη την πύλη του κέντρου, ενώ 
απέξω περ ίμεναν οι ορδές των 
λαθρομεταναστώ ν, και ξαφνικά 
να την άνοιξε, επιτρέποντάς τους

να μπουν μέσα άτακτα, χωρίς κα
νόνες, χωρίς οργάνωση, χωρίς σε
βασμό ούτε στους πολίτες αυτής 
της πόλης αλλά ούτε και σε αυτούς 
που ξεκίνησαν από την άλλη άκρη 
του κόσμου βρουν το όνειρο και 
τελικά βιώνουν τον εφιάλτη. Πλέ
ον όμως η κατάσταση έφτασε στο 
απροχώρητο για όλους, για τους 
κατοίκους, όσους απέμειναν, για 
τους περαστικούς, τους κατα
στηματάρχες ακόμη και για τους 
ίδιους τους λαθρομετανάστες...

«Ναρκομανείς κάνουν χρήση 
στην οδό Σωκράτους, στη Μενάν
δρου, στη Βερανζέρου, καθώς και 
στην ευρύτερη περιοχή, με απο
τέλεσμα οι κάτοικοι να τρομοκρα
τούνται», λέει ο κ. Δημήτρης Κρ η
τικός, ιδ ιοκτήτης καταστήματος



στην οδό Σω κράτους. Την έκρηξη 
της παρουσίας ναρκομανών στην 
περιοχή ακολούθησε ένα σμήνος 
αστέγων, παράνομω ν μικροπω- 
λητών αλλά και εκπ ορνευόμε
νων ανήλικων Νιγηριανών, που 
έκτοτε έχουν γίνει το «πουλέν» 
της περιοχής, ενώ δεσπόζουσα 
είναι η παρουσία και χιλιάδων 
μεταναστών που είτε με τον ένα 
είτε με τον άλλο τρόπο μπήκαν 
στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτι
μήσεις του δημάρχου Αθηναίων 
κ. Νικήτα Κακλαμάνη, πάνω από 
200 .000  νόμιμα καταγεγραμμέ- 
νοι μετανάστες ζουν στο κέντρο 
τη Αθήνας, ενώ αδιευκρίνιστος 
παραμένει ο αριθμός των λαθρο
μεταναστών που φυτοζωούν στα 
στενά του ιστορικού κέντρου. Οι 
τελευταίοι, όπως έχει καταγγείλει 
ο νομάρχης Αθηνών κ. Γιάννης 
Σγουρός, αυξάνονται κάθε μήνα 
κατά 3 .000 , κάτι που φανερώ νει 
και το μέγεθος των κυκλωμάτων 
σωματεμπορίας που φαίνεται ότι 
κάνουν χρυσές δουλειές.

Ελληνικές... φαβέλες
Σ ε  αυτή την ιδιότυπη αστική 

«φαβέλα», οι συγκρούσεις μετα
ξύ Αφγανών, Σομαλώ ν, Νιγηρια- 
νών, Μαροκινών, Γεωργιανών 
είναι καθημερινό φαινόμενο. 
Ήδη από τις πρώτες μάχες έχουν 
δημιουργηθεί ζώνες επιρροής, με 
αόρατα σύνορα και την ποινή του 
θανάτου για όποιον τολμήσει να 
τα περάσει «χωρίς άδεια». Νιγηρι- 
ανοί ελέγχουν το εμπόριο λευκής 
σαρκός και τη γύρω περιοχή της 
Αθηνάς. Πακιστανοί και Αφγανοί 
το λαθρεμπόριο μεταναστών και 
τη Σοφοκλέους. Πολωνοί την Πλα
τεία Βάθη. Μικρά γκέτο και μικροί 
πόλεμοι, με θύματα γυναίκες και 
ανήλικους, χωρίς να διαφαίνεται 
στον ορίζοντα λευκή σημαία ανα
κωχής και καμία εξω τερική προ
σπάθεια για επ ίτευξη ειρηνικής 
συνύπαρξης. Η καταγγελία στα 
«Επίκαιρα» του Γιάννη Λάσκαρ, 
ιδιοκτήτη καταστήματος στην 
οδό Ξούθου , είναι χαρακτηρι
στική: «Έχουν έρθει Αφγανοί στο 
κατάστημά μου και μου έχουν πει 
“Δώ σε μας λεφτά ή σου σπάμε

το μαγαζί"», λέει με αγανάκτηση. 
Ανάλογες καταστάσεις έχει ζήσει 
και ο Αλίς Σαγιέτ Σαφουάν από το 
Πακιστάν, υπεύθυνος φωτογρα
φείου επί της Μ ενάνδρου. «Κα
θημερινά αντιμετω πίζουμε προ
βλήματα από τους ναρκομανείς 
και τις ιερόδουλες, με αποτέλεσμα 
να μην έρχονται πελάτες γιατί φο
βούνται».

Λίγα στενά πιο κάτω διακρίνει 
κανείς ένα άλλο σκληρό πρόσω 
πο της κοινωνίας. Αφρικανές πόρ
νες διακινδυνεύουν για ελάχιστα 
χρήματα ακόμα και τη ζωή τους, 
προκειμένου να ξεπληρώσουν τον 
ιδιοκτήτη τους, ο οποίος «κρατά» 
τις ψυχές τους με τεχνικές β ο υ 
ντού, όπως μαρτυρούν και οι ίδιες. 
Ένα ακόμη σημείο  παρακμής και 
κατάπτωσης, αφού οι ψυχές που 
κρατά ο ιδιοκτήτης δεν είναι τίπο
τα άλλο από κοινές φωτογραφίες. 
Ανήλικες κοπέλες, αρκετές από 
τις οποίες είναι χρήστες ναρκωτι
κών, εκδίδονται για λίγα ευρώ για 
να εξασφ αλίσουν τη δόση τους, 
άστεγοι κοιμούνται στα κεφ α
λόσκαλα τραπεζών, αλλοδαποί 
«χτυπούν» τις φ λέβες τους ανά
μεσα στα σκουπίδια. Εικόνες που 
συνθέτουν το παζλ που κανείς δεν 
θέλει να χαλάσει για να το φτιάξει 
απ' την αρχή. Ενός κόσμου που μας 
π ερ ιβάλλει, μα που κανένας δεν 
θέλει να βλέπει.

Συνεχίζοντας προς την Πλατεία 
Βάθη, η εξαθλίωση μοιάζει να εξα
πλώνεται όλο και περισσότερο. Το
ξικομανείς, μικροπωλητές ηρωίνης, 
πόρνες και άστεγοι αποτελούν την 
ανθρωπογεωγραφία της περιοχής 
μόλις νυχτώσει.

Περίεργες φήμες
Η σκληρή εικόνα του ιστορικού 

κέντρου, όπως την κατέγραψε και 
ο φακός των «Επικαίρων», εύλογα 
δημιουργεί ερωτήματα τόσο γι' 
αυτούς που άφησαν την περιοχή 
να παρακμάσει, όσο και γι' αυτούς 
που επέλεξαν να ζήσουν μια ζωή 
εξαθλίωσης μακριά από τις πατρί
δες τους. Λέγεται ότι πίσω από την 
υποβάθμιση του κέντρου κρύβεται 
ένα καλά οργανωμένο σχέδιο real 
estate, στο οποίο συμμετέχουν πο-
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Δεν πρόκειται για κάποιο καλντερίμι στην «Εγγύς Ανατοβή», αββά για το 
κέντρο της Αθήνας, όπωςμαρτνρά και η ταμπέβα της οδούς Σοφοκβέους.

Τα οκαβιά μιας εκ των εισόδων 
του μετρά Πανεπιστημίου στην 

Πβατεία Κβαυθμώνος οδηγούν 
σε αδιέξοδο. Στο ίδιο «αδιέξοδο» 

έχουν οδηγηθεί και ηοββοί 
άστεγοι συνάνθρωποί μας.

Μετά τις απογευματινές ώρες, άστεγοι βρίσκουν 
καταφύγιο μπροστά από την Πβατεία Κοραή.

Οι κάτοικοι και 
οι καταστηματάρχες 
της περιοχής ζητούν 
άμεσα μέτρα προτού 
η κατάσταση φτάσει 

εκτός εβέγχον. 
Ήδη οι κίνδυνοι για 

τη δημόσια υγεία 
είναι αρκετοί, αφού 

οβόκβηρη η περιοχή  
έχει μεταββηθεί 

σε έναν απέραντο 
σκουπιδότοπο, 

γεμάτο σύριγγες 
και ανθρώπινα 

περιττώματα.

λιτικοί και επιχειρηματίες, με στόχο 
την πτώση των τιμώντων ακινήτων. 
Επιχειρηματίες αγοράζουν τώρα 
ακίνητα σε εξευτελιστικές τιμές 
για να καρπωθούν την υπεραξία 
σε λίγα χρόνια, όταν η περιοχή θα 
έχει μετατραπεί στο νέο «ίη» προ
ορισμό για διασκέδαση, όπως σ υ
νέβη με του Ψυρρή και το Γκάζι. Την 
ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου από 
συγκεκριμένα συμφέροντα είχε κα
ταγγείλει δημόσια και ο δήμαρχος 
της Αθήνας κ. Νικήτας Κακλαμάνης, 
ο οποίος ζήτησε από το ελληνικό 
Κοινοβούλιο να ερευνήσει την υπό
θεση, κάτι που επιβεβαιώνει και ο 
αντιδήμαρχος καταστημάτων και 
ασφάλειας της πόλης κ. Αντρέας 
Παπαδάκης, «καθώς μέσα από την 
υποβάθμιση της ευρύτερης περιο
χής μέχρι το Μεταξουργείο, λόγω 
της γκετοποίησης, υπάρχει προ
σπάθεια πώλησης πολυκατοικιών 
σε υψηλές τιμές, μέχρι και 4 .000 
ευρώτοτ.μ.».

Οι κάτοικοι και οι καταστημα

τάρχες της περιοχής ζητούν άμε
σα μέτρα προτού η κατάσταση 
φτάσει εκτός ελέγχου. Ή δη οι 
κίνδυνοι για τη δημόσια  υγεία 
είναι αρκετοί, αφού ολόκληρη η 
περιοχή έχει μεταβληθεί σε έναν 
απέραντο σκουπιδότοπο, γεμάτο 
σύριγγες και ανθρώπινα περιττώ
ματα. Ο κ. Παπαδάκης επισημαίνει 
ότι γίνονται προσπάθειες καθαρι
σμού δύο με τρεις φορές τη μέρα 
της οδού Ξούθου στην περιοχή, 
δίχως όμω ς αποτέλεσμα . «Μετά 
από λίγες ώ ρες, το στενό  γεμίζει 
πάλι με ναρκομανείς», επ ισημαί
νει και συμφωνεί ότι «ελλοχεύει ο 
κίνδυνος της διάδοσης μολυσμα
τικών ασθενειών». Δύο φορές την 
εβδομάδα η διεύθυνση καθαριό
τητας του δήμου κάνει εφ όδους 
σε κτίρια, όπου διαμένουν παρά
νομοι μετανάστες και ναρκομα
νείς, με τη συνεργασία της ΕΛ .ΑΣ., 
π ροκειμένου να καθαριστούν. 
Πολλές φορές συμμετέχει και το 
ΣΔΟΕ, με σκοπό να επιβάλλει πρό

στιμα στους ιδιοκτήτες των κτιρί
ων, καθώς μερικοί τα νοικιάζουν 
μετηνώ ρα .

Τον προσεχή μήνα, το παλιό κτί
ριο του ΝΑΤ, που βρίσκεται στην 
οδό Μενάνδρου και Ξούθου, θα 
κατεδαφιστεί και στη θέση του θα 
δημιουργηθεί ένα πάρκο. Ωστόσο, 
οι κάτοικοι είναι επιφυλακτικοί. 
«Αυτό δεν θα είναι πάρκο, αλλά 
πρεζόπαρκο», υποστηρίζουν. Ο 
Γιώργος Πιπερόπουλος, καθηγητής 
Κοινωνιολογίας - Ψυχολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ανα
φέρει στα «Επίκαιρα» ότι «στην Ελ
λάδα υπάρχει μια ιδιάζουσα μορφή 
γκετοποίησης. Στους οικονομικούς 
μετανάστες, που στοιβάζονται σε 
κτίρια και δεν βρίσκουν διεξόδους 
ακόμα ούτε και για τις προσωπικές 
τους ανάγκες, προστέθηκαν και 
άτομα που εμπλέκονται με παρα- 
βατική συμπεριφορά, γυναίκες και 
άνδρες που κάνουν το αρχαιότερο 
επάγγελμα, καθώς και ναρκομα
νείς». ■


