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Ι ι Ι Ι .Μ ιΙ Β Λ  Ρεπορτάζ Θα εφαρμοστεί με πράΕείδ νομοθετικού περιεχομένου!
Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΔεν μετρομάζειoOávotos
• Σελ. Α21

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ - ΙΕΡΩΝΥΜΟΣΤα παιχνίδια eloixrias aim Εκκλησία
• Σελ. Α24

α λ ε κ α  π α π α ρ η γ αΟΣΥΡΙΖΑκόλλησεκαπιταλισμό
Σελ. Α22

Ε ρ ε υ ν αΗνησιεία μεγαλώνει γερά παιδιά
Α46

Θεσαπεία-σοκ
Αποφ ασίζει ο Γ . Παπανδρέου
Στόχοδ 3 δια ευρώ από πρόοθαουδ φόρουδ - περικοπέδ

Μία ακόμη δέσμη φορολογικών μέτρων, 
που είναι πιθανόν να ανακοινωθεί εντός 
των προσεχών ημε
ρών, έχει εγκρίνει 
ο Πρωθυπουργός 
εκ τ ιμ ώ ν τ α ς  ότι 
θα  το  α π α ιτή 
σουν οι Β ρυξέλ
λ ες  παρά την πιστή εφαρμογή του Προ
γράμματος Σταθερότητας. Στόχος των

ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ
Νέο τεκμήριο με 
€5/τ.μ. τον μήνα

νέων μέτρων, τα οποία αυτή τη φορά θα 
θεσπιστούν με Πράξη Νομοθετικού Πε

ρ ιεχομ ένου , εί-

• Σελ. Β2

ναι να δ ια σ φ α 
λιστούν πρόσθε
τα έσοδα  3 δια. 
ευρώ και να μει
ω θεί το έλλειμμα 

ω ς το τέλος του χρόνου πάνω από τέσ 
σερ ις μονάδες. ·  Σελ. Α4-15

Θ. Πάγκαλοι: Κακά σκυλιά οι κερδοσκόποι • Σελ. Α16-17

■  Από το Νησί του Πάσχα στον Δίσκο Tns Φαιστού

ΣΠΓΠ ΤΟΥΤου ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥΧΑΡΗ
Ο ταν η τότε κυβερνώσα ετερό

κλητη πλειοψηφία του 1989 
(Κ. Μητσοτάκης, Χαρίλαος Φλω- 
ράκης κ.ά.) αποφάσισε να μεθο
δεύσει την παραπομπή του Ανδρέα 
Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστή
ριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά, ο 
ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε το 
περίφημο: Εναν πρώ ην πρωθυ
πουργό δεν τον στέλνεις στο δι
καστήριο, τον στέλνεις σπίπ του...

Η σαφής αυτή υπόδειξη του Κ. 
Καραμανλή δεν απέτρεψε την ποι
νική δίωξη του πρώην πρωθυ
πουργού, ο οποίος δεν προσήλθε

Συνέχεια στη σελίδα Α2

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VERBUND BUSINESS I, 
ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗ VERBUND,

Μ Ε  Ο Φ Ε Λ Ο Σ  Ε Ω Σ  ΚΑΙ 2 0 % .

GREEN UNE:2T3 0179500 
www.verbund.gr Verbund

Υψηλές και ανοδικές αποδόσεις 
με την προθεσμιακή κατάθεση 
« Μ ε  το Παραπάνω».

• Με επιτόκιο 3 %  για τον πρώτο 
χρόνο, 4 %  για τον δεύτερο και 
5 %  για τον τρίτο*, και

• τα χρήματά σας διαθέσιμα 
κάθε χρόνο.
*Το επιτόκιο είναι μικτό ετησιοηοιημένο. Επί του 
ποσού των τόκων παρακρατείται φόρος 10%.

©  1 8 2 1 8  www.piraeusbank.gr

SIS  ΤΡΑΠΕΖΑ 
2 S  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Τράπεζα με τη δική σου έννοια
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ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ...
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

στο Δικαστήριο, δικά
στηκε ωσεί παρών και 
αθωώθηκε.

Την αθωωτική από
φαση είχαν προβλέψει 
όλοι οι σοβαροί πολί
τες. Και όπως φαίνεται, 
την περίμεναν και οι ίδι
οι οι πολιτικοί αντίπα
λοι του Α. Παπανδρέου. 
Απλώς πίστευαν ότι η 
όλη διαδικασία θα  
φθείρει ανεπανορθώ- 
τως και το ΠαΣοΚ και 
τον ηγέτη του και θα  
διεμερίζοντο τα ιμάτια 
του πρώην πρωθυπουρ
γού. Τελικώς, ακόμη και 
με την υγεία του σοβα
ρότατα κλονισμένη ο Α. 
Παπανδρέου οδήγησε 
το ΠαΣοΚ στον εκλογι
κό θρίαμβο του 1993  
και έθεσε τα θεμέλια  
της πολιτικής με την 
οποία ο Κώστας Σημί
της οικοδόμησε την Ελ
λάδα τού Ευρώ.

Επειδή όμως έξεστι 
Κλαζομενίοις ασχημο- 
νείν, μόλις άλλαξαν τα 
πράγματα η νέα κυβέρ
νηση της ΝΔ επεδόθη  
στην πολιτική της Απο- 
γραφής και της ήπιας 
προσαρμογής για να κα
ταλήξουμε στη σημερινή 
κατάσταση, ένα είδος 
ατιμωτικής για τη χώρα 
διεθνούς επαιτείας!

Και ενώ βρισκόμαστε 
με το ένα πόδι στο χά
ος της πτωχεύσεως, άρ
χισε η ιλαροτραγωδία 
των Εξεταστικών Επι
τροπών. Τι θα μας απο- 
καλύψουν; Υπάρχει πο
λίτης σ ’ αυτή τη χώρα 
που να μη γνωρίζει ποι
οι ευθύνονται για τη ση
μερινή κατάσταση της 
Οικονομίας; Τι θα μας 
δείξει η Εξεταστική; 
Οτι, εκτός από αυτούς 
που ο λαός με την ψή
φο του έστειλε στο σπί
τι τους, υπάρχουν και 
άλλοι; Δηλαδή φταίει... 
«το ΠαΣοΚ του Σημίτη»;

Ολοι γνωρίζουμε τι 
έγινε και ποιοι φταίνε 
για το παρελθόν. Σε λί
γο θα γνωρίζουμε και 
ποιοι θα πιστωθούν το 
ελπιδοφόρο Αύριο ή θα 
χρεωθούν το καταστρο
φικό σήμερα της Χώ
ρας.

Το Βήμα εν τάχει...
ΤΑ, ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
, KPEMDN— -
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των υπολογιστών 
είναι... ρευστό

ΠΟΛΓΠΚΑ___________________
Μια εξεχασηκή που δεν την θέλει κα
νείς. Η κοινοβουλευτική έρευνα που ζη
τεί το ΠαΣοΚ για την οικονομία προκα- 
λεί γκρίνιες σια κόμματα και διλήμμα
τα σιους πρωταγωνιστές. Α18
Νχόρα, κάνεις λάθος. Ο κ. Σαμαράς 
δηλώνει αποφασισμένος να μην αφή
σει να διχασιεί η ΝΔ σε «σαμαρικούς» 
και «ντορικούς». Α20

Νεες Ε ποχές_______________
Μας συμφέρει να πιωχεύσουμε; Η κρί
ση μπορεί να γίνει εφαλτήριο για μια 
νέα αρχή ή μας συμφέρει η προοπτική 
της χρεοκοπίας ώστε η οικονομία μας 
να απελευθερωθεί από τα βάρη του πα
ρελθόντος; Α25, 26

Διπλωματία________________
Η Αγκυρα «τζογάρει» με την ελληνική 
οικονομία. Η οικονομική (και η πολιτι
κή) επιρροή της Αγκυρας αυξάνεται και 
η ψαλίδα ανοίγει εις βάρος της χώρας 
μας. Α28-29

ΚΟΣΜΟΣ____________________
Στροφή του Κρεμλίνου στον ρεαλισμό.
Η Μόσχα αναζητεί την πραγματική -  χω
ρίς τις δεσμεύσεις του παρελθόντος -  
θέση της στην παγκόσμια σκηνή. Α32 
Πυρηνική «βόμβα» από τον «πράσινο» 
Ομπάμα. Η κυβέρνηση καλοπιάνει τους 
Ρεπουμπλικανούς διευκολύνοντας τη 
δημιουργία νέων πυρηνικών μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ύστε
ρα από 30 χρόνια. Α33
Ραντεβού με τον θάνατο κάθε ημέρα, 
μια ζωή. Ο Βίβα Λιρόι Νας περίμενε κά
θε πρωί επί 27 χρόνια τον δήμιο στις 
φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αρι- 
ζόνα. Τελικά πέθανε υπέργηρος από 
καρδιά, αλλά στις ΗΠΑ υπάρχουν άλ
λοι 3 .279 μελλοθάνατοι. Α36
Τα gadgets χρόνια δεν κοιτούν. Ηλι- 
KT55pa?Ó'i óAou του κόσμου, ενωθείτε για 
την (ψηφιακή) επανάσταση! Τα αξε- 
σουάρ της τρίτης ηλικίας. Α37

...και ένα περιοδικό 
για ολόκληρη τη ν εβδομάδα

Το γραφείο 
«μου αρέσει»
Οι εργαζόμενοι περνούν τη 
διάβαση με πατίνια για να 
μιλήσουν με τον προϊστάμενο 
και το τραπέζι των συσκέψεων 
μετακινείται με γερανό. Τα 
γραφεία του Ρβεβίχιοΐί στο 
Σαν Φρανσίσκο δεν θα μπο
ρούσαν να είναι συμβατικά...

• ΒΗΐν^θζίπο

Η Αθήνα 
στο εδώλιο
Ο καθηγητής Δ.Φιλιππίδης 
καταθέτει με το βιβλίο του 
«Εφήμερη και αιώνια Αθήνα» 
τα χαρακτηριστικά της 
πρωτεύουσας που την 
μεταμορφώνουν από 
«απάνθρωπη» σε αξιαγάπητη.

•Σελ. Α40-41

Π . KaUiñs ΣΕΛ. A4

P. Σω μ ερ ϊτπ δ ΣΕΛ. A13

1. KapTÔAns ΣΕΛ. Α28

Δ . N . M a pcavim s ΣΕΛ. Α56

1. M a p ivo s ΣΕΛ. Α58

Γ. P hipa ios ΣΕΛ. Α58

Δ ιό δ ω ρ ο ε ΣΕΛ. Α62

1. K . Π ρ ετεντέρπ δ ΣΕΛ. Α65

%  Β Η Μ Α το δ ό τη β Σ ί β υ λ λ α  3
0  Π άγκαλος και Κουμκάν
ο ... Καλλικράτης και swaps

~ * Τ εΧγ Α66 ΒΗΜΑ 3  ·  Σελ. 2-3

Κοινωνία___________________
Πρόσημο 510.000 ευρώ σε γαλακτο
βιομηχανία. Για το διατροφικό σκάν
δαλο που είχε αποκαλύψει «Το Βήμα».

Α43
Σαν τη Χαλκιδική πουθενά... και στα 
τροχαία. Με απρόσεκτους οδηγούς 
στους κακούς δρόμους της ξεπέρασε 
και το «φορτωμένο» οδικό δίκτυο της 
Αττικής. Α44

Αθλητικά__________________
Πού θα κριθεί η «μάχη της Τούμπας».
Ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός Χρή- 
στος Δημόπουλος που έχει φορέσει τη 
φανέλα ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού ανα
λύει στο «Βήμα» τα συν και τα πλην 
των δύο μονομάχων στην «καυτή αρέ
να». Α48

Η αγωνιστική ταυτότητα της Μπορ
ντό. Ποια είναι και πώς παίζει η αντί
παλος του Ολυμπιακού (23/2 στο «Γ. 
Καραϊσκάκης» και 17/3 στη Γαλλία) 
στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λι- 
γκ. Α49

«Ηταν ρίσκο του Μπάγεβιτς να παί
ξω με τον Ολυμπιακό». Ο τερματο
φύλακας της ΑΕΚ Γιάννης Αραμπα
τζής, ο οποίος έπαιξε βασικός στα 25 
του, εξομολογείται πώς άντεξε να πε
ριμένει καρτερικά στο περιθώριο για 
μία εξαετία! Α50

Ε πικοινωνία________________
Δημοσιογράφοι-Σούπερμαν. Διλήμ
ματα και μια μεγάλη συζήτηση με αφορ
μή όσους ανθρώπους της ενημέρωσης 
εμφανίστηκαν σε ρόλο διασώστη στην 
Αϊτή. Α59

Αναιτιαξη________________
Η αποτυχία των Γάλλων στην Εμπο
κή. Ελάχιστοι θα μπορούσαν να r 
βλέψουν το 2006 ότι μέσα σε τέσο 
χρήσεις οι συσσωρευμένες ζημιές 
έφταναν στο επίπεδο του 1,24 δισ. 
ρώ.

Α  ΤΟ ΒΗΜΑ
Δημήτριος Λαμπράκης (1922-1957) 
Χρηστός Δ. Λαμπράκης (1957-2009)

■Ετος ιδρύσεως 1922 ΙΕτος ΠΘ' ΙΑριθ. φύλλου 15890 
■  Πολιτική και Οικονομική εφημερίδα ■  Ιδιοκτή
της: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ΑΕ

Εκδότης: Σταύρος Π. Ψυχάρης Διευθυντής: Παντελής I. Καψής

Αναπληρωτής Διευθυντής: Αντώνης Καρακούσης. Διευθυντής Συντάξεως: Στέλιος Σοφιανός.
Σύμβουλος έκδοσης: Γιάννης Καρτάλης, Αρχισυντάκτες: Αευτέρης Γιαννακόπουλος,

Ζήσης Καραβάς, Ζώης Τσώλης, Γιώργος Παπαϊωάννου, Νίκος Μπακουνάκης, Ελένη Βουλτσίδου, 
Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη, Βασίλης Χιώτης, Γιώργος Αλλαμανής.

Γραφεία: Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 E mail: tovima@dolnet.gr Internet: http://www.tovima.gr Τηλ. κέντρο: 211 365.7000 Κωδικόε ΕΛΤΑ: 2696 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δ η μ ο σ ιο γ ρ α φ ικ 0 5  Ο ρ γα ν ισ μ όβ  Λ α μ π ρά κη ΑΕ

Διοικητικό Συμβούλιο:
Σταύρος Π. Ψυχάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος, Πάνος Στ. Ψυχάρης, Εκτελεστικό 
Αντιπρόεδρος. Μέλη: Παντελής I. Καψής, Τρ  
τρων I. Κουταλίδης, Ιωάννης Μόνος, Στέργι 
Νέζης, Ιωάννης Παράσχης, Νικόλαος Πεφ 
νης, Βίκτωρ Ρέστης, Αντώνιος Τρίφυλλης, X, 
στίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη, Νικόλαος Ko 
τσας, Juan Luis Cebrian, Jean-Marie Colomba.
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Η κυβέρνηση ζούσε για πολύ 
καιρό μέσα στο μεγάλο «κι

νεζικό όνειρο». «Θα κλείσουμε το 
ντιλ μ ε  την Κίνα και όλα θα πάνε  
καλά»  διαβεβαίωνε κορυφαίος 
υπουργός σιις κατ’ ιδίαν συζητή
σεις του με επιχειρηματίες, δημο
σιογράφους και συναδέλφους 
υπουργούς. Το περίφημο «ντιλ» 
ήταν μια κολοσσιαία συμφωνία με 
την Τράπεζα της Κίνας (Bank of 
China) και την Εταιρεία Επενδύ
σεων της Κίνας (China Investment 
Corporation) για να δανείσει η Κί
να την Ελλάδα κεφάλαια ύψους 
μεταξύ 20 και 25 δια ευρώ.

Σε κυβερνητικούς κύκλους λέ
γεται ευρέως ότι θιασώτες του «κι
νεζικού  ονείρου»  ήταν ο υπουρ
γός Οικονομικών κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου και ο υπουργός 
Επικράτειας κ. X. Παμπούκης. 
Και οι δύο έχουν διαψεύσει κα
τηγορηματικά ότι υπήρξε οποιο- 
δήποτε τέτοιο σχέδιο. Ωστόσο, το 
«όνειρο κινεζικής νύχτας» της ελ
ληνικής κυβέρνησης ήταν βασι
κό θέμα σε συζητήσεις στα ελλη
νικά δημοσιογραφικά γραφεία 
από τον Νοέμβριο, παρουσιά
στηκε στο πρωτοσέλιδο των 
«Financial Times» στα τέλη Ια
νουάριου και παρά το γεγονός ότι 
διαψεύστηκε από όλες τις πλευ
ρές, κυριάρχησε σε πολλές συνο
μιλίες δυτικών με Κινέζους στο 
Νταβάς.

Σύμφωνα με αξιόπιστες -  ελ
ληνικές και ξένες -  πηγές, εμπνευ- 
στής της συγκεκριμένης πρότασης 
ήταν η Goldman Sachs. Μάλιστα 
ο Νο2 της Goldman, κ. Γκάρι Κον, 
επισκέφθηκε δύο φορές την Ελ
λάδα μετά τις εκλογές της 4ης 
Οκτωβρίου και είχε συνομιλίες με 
τον κ. Γ. Παπανδρέου (μεταξύ άλ
λων ένα δίωρο γεύμα στο εστια
τόριο του ξενοδοχείου «Πενιελι- 
κόν», όπου στο μενού υπήρχαν 
πολλά δελεαστικά «χρηματοοι
κ ονομ ικά  πιάτα», ανάμεσα στα 
οποία η «διακτίνιοη σ το  μέλλον»

Το κινεζικό φ ιάσκο
ιπδ ίιοΜ ηιιιπ .8 ίΐο1ΐ8

Πώς οι τροχάσει της αμερικανικής τράπεζας 
για κολοσσιαία συμφωνία δανεισμού της Ελλάδας 

από την Κίνα αποδείχθηκαν τελικά «φούσκα»

των χρεών των νοσο
κομείων, που λέγεται 
ότι απέρριψε ο Πρω
θυπουργός).

Μυσηκό πάντως δεν 
είναι ότι στελέχη της 
επενδυτικής τράπεζας 
βρίσκονται σε τακτική επι
κοινωνία με κορυφαίους υπουρ
γούς και μάλιστα διατηρούν πρό
σβαση στο Μέγαρο Μαξίμου, τό
σο σήμερα που υπουργός Επι
κράτειας είναι ο κ. X. Παμπού
κης όσο και κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης κυβέρνησης, όταν 
στην ίδια θέση (ουσιαστικά και 
χωροταξικά) βρισκόταν ο κ. Θ. 
Ρουσόπουλος. Μάλιστα κορυ
φαία στελέχη εγχώριων τραπεζών 
λένε στις ιδιωτικές συζητήσεις

τους οτι εν ενεργεια υπουργοί 
εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από 
την β ο ϊδ ιν ή  ώστε έκαναν το λά
θος να πιστέψουν πως δεν υπάρ
χει ουδεμία περίπτωση να πάει 
κάτι στραβά και να μην επιτευ
χθεί η κάλυψη σχεδόν του 50% 
των δανειακών αναγκών της χώ
ρας για το 2010 από την Κίνα.

Στο ερώτημα «γιατί το σχέδιο  
δ εν  πέτυχε» υπάρχουν δύο βασι

κές απαντήσεις. Η πιο «σατανική» 
και «συνωμοσιολογική» είναι ότι 
η ΟοΜπτβη δθεδε το πρότεινε, αλ
λά δεν το προχώρησε αφού εκεί
νο που ίσως τη συνέφερε περισ
σότερο ήταν να... αποκοιμίζει τους 
Ελληνες (ώστε να μη λαμβάνουν 
μέτρα) προκειμένου η ίδια να στοι
χηματίζει ανενόχλητη στην πτώση 
της τιμής των ελληνικών ομολό
γων, στην πτώση της τιμής του ευ

ρώ, ακόμη και στο «μεγάλο παι
χνίδι» της διάλυσης της ευρωζώ
νης. Δεν θεωρείται τυχαίο ότι ο 
ρόλος της βοΐάπιβη στην ευρω
παϊκή κρίση αναζητείται σε νευ
ρικές συζητήσεις κυβερνητικών 
κύκλων στο Παρίσι και στο Βε
ρολίνο.

Μια περισσότερο ρεαλιστική εξή
γηση, την οποία υποστηρίζουν γνώ
στες των διεθνών αγορών, είναι ότι 
οι Κινέζοι δεν ήθελαν να ανοίξουν 
την πόρτα του μυστικοπαθούς «Ελ
ν το ρ ά ν το  του  Π εκ ίνου»  στην 
Οοΐάπτβη δθεδε γιατί η τράπεζα εί
ναι ταυτισμένη με το βαθύ αμερι
κανικό κατεστημένο. «Οι Κινέζοι 

ήθελαν και θέλουν να τοποθε
τηθούν στην Ελλάδα και να 

βοηθήσουν, ασφαλώς μ ε  
κ άπ ο ια  ανταλλάγματα», 

λέει τραπεζίτης, «αλλά 
θα προτιμούσαν αυτό 

να γίνει μ ε απευθεί
ας  συνεννόηση με  

την ελληνική κυ
β έρ ν η σ η  και 

όχι μ ε μ εσά
ζον τα  την 
ΘοΜτπαη». 

Αν η εκτίμη
ση αυτή ευ- 
στ αθ ε ί ,  
ά γ ν ω σ τ ο  
παραμένει 

γιατί εκπρό
σωποι της κυ

βέρνησης επιμέ
νουν να μη λαμβά

νουν το μήνυμα. «Η 
ΟοΙάτηαη επιχείρησε να πουλή
σ ε ι Ελλάδα στην Κίνα και Κίνα 
στην Ελλάδα σ ε  μ ια  π ροσπ άθ εια  
να «βάλει πόδι» στην Κίνα, αλλά 
ο ι Κ ινέζοι δ εν  τσίμπησαν»  λένε 
αξιόπιστες πηγές. Κατά συνέπεια, 
για να προωθήσει τη δική της «κι
ν ε ζ ικ ή  ατζ έν τα» , η βοΐδιτίθη 
βθάκ ενδεχομένως να παρέσυρε 
τη χώρα σε μια «χαλαρή διαχεί
ριση»  της κρίσης με τα γνωστά 
αποτελέσματα.

I

O «litios» και οι «ράβδοι ουρανίου» στο Γενικό Λογιστήριο
Ιδρύθηκε το 1869.

Επικεφαλήε είναι ο κ. Λόιντ 
Μ η λ α ν φ έ ι ν ,  55 ετών.

Η έδρα ms βρίσκεται:
85 Broad Street, Lower Manhattan.

To 1929 παρ’ ολίγον να χρεοκοπήσει 
λόγω «πυραμίδαε δανείων».

Μπήκε στη Wall Street μόλιε 
το 1999, με 53 δολάρια τη μετοχή.

Από το 2000 στο 2007 τα έσοδα 
Tns εταιρείαε τριπλασιάστηκαν 
από 15 σε 45 δισ. δολάρια.

Από τον Φεβρουάριο ωε τον 
Νοέμβριο του 2008 η μετοχή 
τπ8 έπεσε από 207,78 

δολάρια σε 47,41 δολάρια.

Η Goldman αντιλήφθηκε πριν από 
κάθε άλλη τράπεζα ms Wall Street 
την κρίση του 2007-2008.
Συνέχισε να πουλάει ομόλογα που 
αποδείχθηκαν τοξικά σε τρίτουε, ενώ 
ταυτόχρονα αγόραζε ασφαλιστικά 
συμβόλαια για την προστασία από 
την κατάρρευσή tous.

Για να ξεφύγει από την κρίση έλαβε 
10 δισ. δολ. ενίσχυση από το 
κράτοε, ενώ έλαβε κρατική εγγύηση 
για να δανειστεί άλλα 28 δισ. δολ. 
από Tis αγορέε.

Το 2009 οι εργαζόμενοι μοιράστηκαν 
18,7 δισ. δολ.: 700.000 δολ. 
ανά εργαζόμενο.

Σε πρόσφατη συνάντηση του G7, 
από tous 32 οικονομικούε 
συμβούλουε οι 28 ήταν πρώην 
εργαζόμενοι στην Goldman Sachs.

Η Goldman Sachs ήταν πολύτιμη 
αρωγός του κ. Γ. Αλογοσκού- 

φη στην υλοποίηση όλων των με
γάλων «επιτευγμάτων» της νεοκα- 
ραμανλικής εποχής, από την εισα
γωγή στο Χρηματιστήριο του Ταχυ
δρομικού Ταμιευτηρίου ως την εξα
γορά της Finansbank από την Εθνι
κή Τράπεζα και του OTE από την 
Deutsche Telecom. Ωστόσο, η «ελ
ληνική δράση » της Goldman ξεκί
νησε το 2001, όταν μετέτρεψε πα
λαιό δάνεια του Δημοσίου (σε δο
λάρια και γεν) σε νέα δάνεια σε ευ
ρώ. Στην εν λόγω συμφωνία πρω
τοστάτησε η κυρία Αντιγόνη Λου- 
διάδη, στέλεχος της τράπεζας με 
ιδιαίτερη γνώση των σχετικών χρη
ματοοικονομικών προϊόντων. Επρό- 
κειτο για «ανταλλαγή νομισμάτων» 
(currency swap), για κάτι που εκ πρώ
της όψεως φαίνεται αθώο. Για να 
αποφύγει μια κυβέρνηση τους συ
ναλλαγματικούς κινδύνους (λέγεται 
ότι οι τότε διακυμάνσεις του γεν επι
βάρυναν τις ομολογιακές δόσεις) 
είναι εύλογο να θέλει να μετατρέ
ψει τα δάνειά της στο νόμισμά της.

Ο Διάβολος όμως κρύβεται σας 
λεπτομέρειες και αρκετοί αναλυτές 
υποστηρίζουν ότι η Goldman Sachs 
είχε εφεύρει πολλές λεπτομέρειες για 
να τον κρύψει. Αφού τονιστεί ότι η

διαδικασία ήταν καθ’ όλα νόμιμη, 
επισημαίνονιαι τα εξής: Η μετατρο
πή του δανείου έγινε σε μια... θεω- 
ρηπκή ισοτιμία ανάμεσα στα νομί
σματα. Ετσι, τα δάνεια (σε δολάρια 
και γεν) που ανασιοιχούσαν, σύμ
φωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σε

10 δισ. ευρώ (με την τρέχουσα, την 
ημέρα της μετατροπής, ισοτιμία) με
τατράπηκαν σε... 7,5 δισ. ευρώ (με 
βάση τη συμφωνηθείσα θεωρητική 
ισοτιμία). Τα υπόλοιπα 2,5 δισ. «εξα
φανίστηκαν» από το δημόσιο χρέ
ος. Μειατράπηκαν σε μια «συμωω-

νία» της χώρας με την Goldman που 
δεν λογιζόταν ως «δάνειο» της τρά 
πεζας προς τη χώρα, αφού ·· 
τα ισχύονια κατα'"'' 
ναλλαγματικ' 
λάδο σ·

φωνία» όμως ήταν στην πραγματι
κότητα ένα «σύνθετο χρηματοοικο
νομικό προϊόν» που εμφάνισε «απρό
βλεπτη συμπεριφορά». Αίγα χρόνια 
μετά οι δόσεις άρχισαν να αυξάνο
νται απότομα. Επήλθε αναδιαπραγ- 
μάτευση το 2005 (χάρη στην οποία 
λέγεται ότι «ζεστάθηκε» η σχέση της 
βοΐάπιβη με την κυβέρνηση Καρα
μανλή) και επεκιάθηκε ο χρόνος απο
πληρωμής ως το 2037. Τελικώς η 
συμφωνία μετατράπηκε σε ένα <χρη
ματοοικονομικό εργαλείο» που ονο
μάστηκε «Τιϋοβ» και μεταπωλήθηκε 
από την Οοΐάπιβη στην Εθνική Τρά
πεζα. Και σήμερα ο Τίθοε βρίσκεται 
στα «σεντούκια» της ΕΚΤ στη Φρα- 
γκφούρτη. Κατατέθηκε ως ενέχυρι 
για την άντληση ρευστότητας.

Είναι πάντως χαρακτήρισε 
ότι τα αρχικά συμβόλαια (κε 
τροποποιήσεις τους) φυλά^ 
σήμερα σιο Γενικό 
να πρόκειται ν> 
τισμένου ου1' 
γίζει, ουδ 
έν*··'
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2004: Η ΝΔ παραλαμβάνει έλλειμμα 2,95%.
Με την απογραφή το έλλειμμα φθάνει το 7,95%. 
Πρόγραμμα Σταθερότηταε (2006-2009): Πρόβλεψη 3%. 
IoOAio s  2007, Γ. -Αλογοσκούφηε:
«Η Ελ\άδα θα επιτύχει μηδενικό έλλειμμα το 2010». 
Προϋπολογισμόε 2008: Πρόβλεψη 1,7%. 
Προϋπολογισμόβ 2009: Πρόβλεψη 2,7%. 
lavouapios 2009 (μετά την αντικατάσταση 
Αλογεσκούφη): Αναθεωρημένο Πρόγραμμα:
Πρόβλεψη ελλε'ιμματοε 3,7%.
Σεπτέμβριοε 2009: 0 υπουργόε Οικονομίαε 
κ. I. Παπαθανασίου μιλάει για έλλειμμα 6%.
Η ΕΣΥΕ ειδοποιεί τη Eurostat για έλλειμμα 3%.
Μετά ns εκλογέε του 2009:
Η αποκάλυψη m s αλήθειαε: Ελλειμμα 12,7%.

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΝΕ
Ο κ. Α ιογοσκούφης επί των ημερών 

της ιιανωκρατορίας του με οξύ 
τρέπο κατηγορούσε το ΠαΣοΚ 

ν γιτ απάτη περί τα οικονομικά 
Λ και αμφισβήτησε ακόμη και 

τ ιν είσοδο της χώρας στην 
ΟΝΕ Η κυβέρνηση της ΝΔ είχε εμ

μονή με το ΠαΣοΚ και προσπαθούσε 
να φοριώσει σε αυτό όλα τα δεινά 
σιο οικονομικό πεδίο. Γι’ αυτό δεν

Οι υπερβολές του
Σεπτέμβριο» 2004: «Η Ελλάδα μπήκε 
στην ΟΝΕ με το σπαθί της. Δεν θα επι
τρέψουμε σε κανέναν να αμφισβητή
σει τον τρόπο που μπήκε».
Μάρτιο» 2006: «Την πολιτική απάτη τον 
ΠαΣοΚ για να μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ 
θα την πληρώνουμε για πολλά χρόνια».

δίστασε ο κ. Παπανδρέου να
μιλήσει και αυτός για «απάτη», αναφερόμενος στην απογραφή, και για «δού- 
ρειο ίππο της δεξιάς πολιτικής της κυβέρνησης Καραμανλή».

Η πολεμική του κ. Αλογοσκούφη κατά του ΠαΣοΚ δεν ήταντυχαία, αφού 
ο ίδιος είχε εισηγηθεί στον κ. Καραμανλή να μιλήσει παλαιστερα για «οι- 
κονομία-τραβεστί» και να κατηγορήσει τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κ. Ση- 

%  μίτη για «κρυφά ελλείμματα» και «αφανή χρέη». Εξάλλου η πολιτική κα- 
Ψ I ριέρα του άρχισε επί της ουσίας όταν έβαλε σιο στόχαστρό του τους προ- 

κατόχουςτου κκ. Ν. Χρισιοδουλάκη και I. Παπανιωνίου.

Τα «greek statistics» του Αλογοσκούφη
Οι ίδιοι οι αριθμοί αποκαλύπτουν το πολιπκό παιχνίδι με tods αριθμούς των περασμένων ετών

Ρεπορτάζ Α. ΡΑΒΑΝΟΣ

Τ α φαντάσματα των ελλειμμά
των καταδιώκουν ένα από τα 

πρόσωπα των ημερών, τον πρώην 
υπουργό Οικονομίας κ. Γ. Αλογο- 
σκούφη, ενώ οι πολιτικές Ερινύες 
κυνηγούν και τον συνυπεύθυνο, 
αφού αυτός είχε το γενικό πρό
σταγμα ως πρώην πρωθυπουργός, 
τον κ. Κ. Καραμανλή. Η πρόθεση 
του ΠαΣοΚ να συσιαθεί Εξεταστι
κή Επιτροπή για την οικονομία έφε
ρε για μία ακόμη φορά σιο προ
σκήνιο τα πολιτικά παιχνίδια της 
κυβέρνησης Καραμανλή με τους 
αριθμούς. Κεντρικός πρωταγωνι
στής είναι ο κ. Αλογοσκούφης, ο 
οποίος έχει επιστρέφει πλέον σιο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(πρώην ΑΣΟΕΕ), στο Τμήμα Οικο
νομικής Επιστήμης, για να διδάξει 
Μακροοικονομική Θεωρία II στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές -  ως μά
θημα επιλογής. Τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες έκανε αρκετές δημό
σιες παρεμβάσεις, υπερασπιζόμε
νος την οικονομική πολιτική που 
ακολούθησε. Οι επιλογές του επι
κρίνονται σφόδρα και από μεγάλο 
αριθμό στελεχών και βουλευτών 
της ΝΔ, ενώ αμείλικτος κριτής εί
ναι και οι αριθμοί, που ταλαιπω
ρήθηκαν από τις στατιστικές αλ
χημείες των προηγουμένων ετών. 

Από το 2,95% έλλειμμα του ΑΕΠ

-  δηλαδή κάτω από την «κόκκινη 
γραμμή» του 3% -  που κληρονό
μησε η κυβέρνηση Καραμανλή το 
2004 όπως λέει το ΠαΣοΚ ως το 
12,7% που παρέλαβε η κυβέρνηση 
του ΠαΣοΚ είναι μεγάλη απόστα
ση και οι αριθμοί είναι αρκετά 
σκληροί με τη ΝΔ. Εξάλλου κανέ
να «γαλάζιο» στέλεχος, ούτε ο ίδιος 
ο κ. Αλογοσκούφης, δεν έχει κα
ταφέρει να εξηγήσει τον τρόπο δια
χείρισης και την εκτόξευση του ελ

λείμματος, εδικά μετά την αύξηση 
του ΑΕΠ.

Ο ίδιος επιμένει στην ορθότητα 
των επιλογών του. Υποστηρίζει ότι 
υπήρξε σημαντική πρόοδος την πε
ρίοδο 2004-2006. Χωρίς διάθεση 
αυτοκριτικής, ο κ. Αλογοσκούφης 
υπερασπίζεται με πάθος ότι την πε
ρίοδο 2004-2008 έγινε μια μεγά
λη δημοσιονομική προσαρμογή. 
Υποστηρίζει ότι το έλλειμμα μειώ
θηκε από 7,9% του ΑΕΠ το 2004

κάτω από 3% για πρώτη φορά το 
2006, ενώ το 2007 ήταν 3,7%. Ολα 
τα ρίχνει στην οικονομική κρίση 
που επιδείνωσε τα ελληνικά δημο
σιονομικά στοιχεία, αλλά και στους 
λαϊκιστές και κρατιστές που δεν 
άφησαν να προχωρήσουν οι κατ’ 
αυτόν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο η επιχειρηματολογία του 
κ. Αλογοσκούφη διαψεύδεται από 
τους ίδιους τους αριθμούς. Η πρό
σφατη έκθεση της επιτροπής των

εμπειρογνωμόνων για την αξιοπι
στία των δημοσιονομικών στοιχεί
ων αναφέρει ότι το 2009 το δημό
σιο χρέος ήταν υψηλότερο κατά 22 
μονάδες του ΑΕΠ ή 55 δισ. ευρώ 
από ό,τι έλεγαν οι υπουργοί της ΝΔ. 
Μετά τις αλλεπάλληλες αναθεω
ρήσεις διαφόρων προβλέψεων, το 
χρέος έκλεισε στο 113,4% του ΑΕΠ 
(από 91,4%) και αυτό ήταν αποτέ
λεσμα των κρυφών ελλειμμάτων 
και των χρεών του Δημοσίου που 
είχαν μπει κάτω από το χαλί.

■ Ο οίστρος 
εναντίον του ΠαΣοΚ

Από τις πρώτες ημέρες της υπουρ
γίας του έδειξε ότι στόχος του ήταν 
να απαξιώσει πλήρως το ΠαΣοΚ 
στο πεδίο της οικονομίας. Η δη
μοσιονομική απογραφή που ξεκί
νησε και οδήγησε στην κοινοτική 
επιτήρηση ήταν ενταγμένη στο «γα
λάζιο» παιχνίδι του μαγειρέματος 
των στατιστικών στοιχείων που ξε
κίνησε το 2005. Ως εκ τούτου αλ
λάζει τον τρόπο καταγραφής των 
αμυντικών δαπανών και μεγα
λουργεί, κατά τους επικριτές της, 
στη δημιουργική λογιστική. Δεν εμ
φάνισε πουθενά τα χρέη των νο
σοκομείων που συσσωρεύθηκαν 
και ξεπέρασαν τα 6 δισ. ευρώ, 
έκρυβε τα πραγματικά ελλείμματα 
των Ταμείων, τηρούσε λογαρια
σμούς εκτός προϋπολογισμού, κ.ά.

Μ Η

Με xis «πλάτες» Αλμούνια και Μπαρόζο
Οταν η ΝΔ παρέλαβε έλλειμμα 2,95%, παρενέβη η 
Eurostat και το έλλειμμα εκτοξεύθηκε σιο 7,9% του 
ΑΕΠ. Ετσι ξεκίνησε η πρώτη κοινοτική επιτήρηση 
ως συνέπεια της δημοσιονομικής απογραφής. Ακο
λούθησε η δεύτερη το 2008. Το ερώτημα είναι τι 
γνώριζαν για τα «greek statistics», εκτός από τους 
κκ. Καραμανλή και Αλογοσκούφη, ο ομοϊδεάτης 
τους πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ 
Μανουέλ Μπαρόζο και ο κοινοτικός επίτροπος Χο- 
ακίν Αλμούνια (τότε υπεύθυνος για τα οικονομι
κά).

Είναι ενδεικτικό ότι η Επιτροπή, κατ’ εντολήν του 
Μπαρόζο, είχε προειδοποιήσει από το 2006 την κυ
βέρνηση Καραμανλή ότι την άνοιξη του 2007 η Ελ
λάδα θα εξέλθει από την επιτήρηση. Μάλιστα τότε 
η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελλη
νική οικονομία είχε τίτλο «Οι επενδύσεις επιστρέ-

φουν πάλι» και σημείωνε ότι το έλλειμμα θα μειω
θεί σε 2,6% το 2007 και σε 2,4% το 2008.

Ο νυν πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου είχε κα
ταλάβει το παιχνίδι. Στις 25 Απριλίου 2007 συνα
ντήθηκε στο γραφείο του στη Βουλή με τον κ. Αλ
μούνια, παρουσία της κυρίας Βάσως Παπανδρέου 
και των συμβούλων του κκ. Ηρ. Πολεμαρχάκι και 
Γ. Παπακωνσταντίνου. Στην κατ’ ιδίαν συνάντησή 
τους ο κ. Παπανδρέου επέκρινε τον κ. Αλμούνια 
γιατί δεχόταν τα στοιχεία -  ψευδή κατά το ΠαΣοΚ 
-  που του έδινε η κυβέρνηση για το έλλειμμα. Ο κ. 
Αλμούνια παραδέχθηκε ότι η έξοδος από την επι
τήρηση έγινε για πολιτικούς λόγους, αν και τα στοι
χεία για το μέγεθος του ελλείμματος ήταν λανθα
σμένα. Τι έγινε; Η ΕΕ έθεσε εκτός επιτήρησης την 
Ελλάδα και ο κ. Καραμανλής είχε τη δυνατότητα 
να προσφύγει σε εκλογές το 2007, όπως και έγινε.
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ϋροΣίίπο με Π ρόσωπό

Για την κερδοσκο: την Εξεταστική

Η  κερδοσκοπική δύναμη 
έχει κι αυτή τα όριά ms. 

Ο ι κερδοσκόποι είναι

Υπάρχουν περιπτώσεκ amorias, 
όπου ακόμη κι αν δεν

σαν τα κακά σκυλιά
στοιχειοθετηθούν ποινικέ8 ευθύνεβ 

υπάρχουν οι πολιτικέβ

Συνέντευξη στον ΑΓΓ. ΚΩΒΑΙΟ

ΤΕΛΟΣ στα σενάρια περί προσφυγής στο ΔΝΤ βάζει ο ανππρόεδρος 
της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος, λέγοντας ότι η Ευρώπη αποτελεί 
στρατηγική επιλογή για τη χώρα. Στη συνέντευξη που παραχώρη
σε στο «Βήμα» ο κ. Πάγκαλος σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρι

κή Τράπεζα θα έπρεπε να «τζογάρει κατά των κερδοσκόπων», τους 
οποίους παρομοιάζει με «κακά σκυλιά», ενώ διαπιστώνει και μια 
«γκρίζα αποφασιστικότητα των Ελλήνων να τα βγάλουν πέρα». Το
νίζει επίσης ότι οι Βρυξέλλες πιέζουν για ετήσια μείωση του ελ
λείμματος κατά 6% και προσθέτει ότι η κυβέρνηση έχει πει -  μέχρι 
στιγμής -  «όχι» σπς πιέσεις για σκληρότερα μέτρα.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Ο αντιπρόεδρος m s κυβέρνησης κατηγορεί τους τεχνοκράτες των ΒρυΕελλών και τα βάζει, με τα «κακά σκυλιά», τους κερδοσκόπους

ίίΔ εν υπάρχει περίπτωση να πάμε στο ΔΝΤj f
-  Το χρονοδιάγραμμα για να γλι
τώσει η ελληνική οικονομία είναι 
πολύ πιεστικό;
«Είναι πιεστικό γιατί δεν μας έχουν 
εμπιστοσύνη. Θα μπορούσε δηλα
δή να φανταστεί κανείς έναν τελικό 
απολογισμό στο έτος, με μια ενδιά
μεση ενδεχομένως επιθεώρηση. Θα 
ήταν φυσιολογικό. Ομως εμείς δεν 
είμαστε φυσιολογτκοί! Είπαμε επα
νειλημμένα ψέματα και έχουμε δη
μιουργήσει, αν θέλετε, και ένα θέμα 
αρχής, κατά πόσον μια χώρα μπορεί 
να συμπεριφέρεται έτσι. Θέλουν δη
λαδή να μας κάνουν παράδειγμα. 
Γιατί μόνοι μας είμαστε “εκτός κέ
ντρου” -  δεν θα έλεγα “εκκεντρι
κοί”, γιατί θα είχε μια θετική διά
σταση -  λέω εκτός κέντρου, εκτός 
τροχιάς. Στις Βρυξέλλες υπάρχει 
όμως μια κρίση πολιτική, που έχει 
αφήσει όλη την εξουσία στους τε
χνοκράτες, οι οποίοι θέλουν να εί
ναι σίγουροι. Αλλωστε η φαντασία 
κατ η διακινδύνευση δεν είναι χα- 
ρακτηρισπκά των τεχνοκρατών. Και 
για να είναι σίγουροι, θέλουν να μας 
βάλουν να υπερβούμε τον στόχο της 
ετήσιας μείωσης του ελλείμματος 
κατά 4%, που είναι ήδη πολύ φιλό
δοξος, ώστε η περικοπή των δαπα
νών και η αύξηση των εσόδων να 
αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο και 
αν όλα τα μέτρα δεν στεφθούν με 
επιτυχία, εν πάση περιπτώσει το 4% 
να παραμείνει. Αυτό είναι το νόημα 
του αιτήματος για τον 14ο μισθό, 
για πρόσθετη φορολογία σε συγκε
κριμένους τομείς κτλ.».
-  Είστε διατεθειμένοι να προχω
ρήσετε σε αυτά;
«Ολα αυτά τα μέτρα που ζητούν τώρα 
έχουν ένα χαρακτηριστικό: είναι απλοϊ
κά και χονδροειδή. Δεν εξαρτώνται 
από αλλαγές στη διοίκηση, από θε
σμικές παρεμβάσεις και βεβαίως δη
μιουργούν μια αβεβαιότητα. Πετυ
χαίνει η θεσμική παρέμβαση, πετυ
χαίνεις και στον στόχο, αν όχι, είτε 
επειδή υπάρχει ανάδραση εργαζομέ
νων, παρέμβαση του ΣτΕ ή οτιδήπο
τε άλλο, τότε δεν έχεις το αποτέλεσμα 
και απορρίπτεται το σχέδιό σου».
-  Επιτρέψτε μου να επιμείνω: Θα 
προχωρήσετε σε αυτά τα μέτρα για 
τα οποία πιέζουν οι τεχνοκράτες 
των Βρυξελλών;
«Εμείς, όπως ξέρετε, είπαμε όχι. Μέ
χρι στιγμής. Και προσπαθούμε με πά
ρα πολλή ένταση, όταν έλθουν σε 
έναν μήνα να έχουμε επιτύχει αρκε
τά ώστε να έχουμε επιχειρήματα για 
να μην υπάρχει περαιτέρω πίεση».

«Ejiiis δη  ημααιε ψιχηολογικοί! Είπαμε επανειλημμένα 
ψέματα»

«Η επίΟιοη στο κάστρο θα γίνει όταν χΗπηοοίγ την Ισπανία» m

«Λεν φοβόμαστε τίποτε, αλλά ιον κόσμο onu s δρόμους ιον υπολογίζουμε»

-  Το χρονικά περιθώρια μέσα στα 
οποία θα έχει κριθεί η κυβέρνηση 
συμπίπτουν με την πρώτη αυτή 
έλευση των επιθεωρητών;
«Οχι, η έλευση είναι σημαντική, αλ
λά θα γίνει νέο ΕεοΛτη σε λιγότερο 
από δύο μήνες. Το επιχείρημα του κ. 
Παπακωνσταντίνου είναι, και ορ- 
θώς: Τιατί μου ζητάτε αυτή την αυ
ξημένη βεβαιότητα, όταν εσείς δεν 
κάνετε τίποτε για μένα; Το 4% το 
κάνω γιατί είμαι υποχρεωμένος και 
στον εαυτό μου. Το 6% ή το 7% για
τί μου το ζητάτε; Τι θα έχω εγώ για 
να καθησυχάσω όσους αναδρούν;”. 
Η Κοινότητα είναι σε δυσκολία να 
απαντήσει, γιατί δεν δίνει λεφτά. Η

συζήτηση με το ΔΝΤ θα ήταν σε μια 
άλλη βάση γιατί θα μας έδιναν κά
ποια λεφτά. Επιπλέον εμείς δεν ζη
τάμε λεφτά. Τι θα ζητούσαμε όμως; 
Για παράδειγμα, μια Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα που δεν έχει φθάσει στο 
σημείο έλλειψης φαντασίας όπου 
φαίνεται ότι έχει οδηγηθεί ο κ. Τρι- 
σέ, να κάνει μια παρέμβαση ενα
ντίον των hedge funds. Οπως τζο- 
γάρουν αυτοί, να τζογάρει και η 
ΕΚΤ. Καταλαβαίνετε ότι μια τράπε
ζα που θα ερχόταν και θα αγόραζε 
ελληνικά ομόλογα με τα spreads στο 
ανώτατο σημείο τους, θα κέρδιζε 
λεφτά. Δεν το κάνουν...».
-  Γιατί όχι;

«Νομίζω ότι οφείλεται στην έλλει
ψη φαντασίας που σας έλεγα. Εχε
τε την εντύπωση ότι αν ήταν πρόε
δρος της Επιτροπής ο Ζακ Ντελόρ 
θα άφηνε τους κερδοσκόπους, που 
τους είχε στην μπούκα κυριολεκτικά, 
να ασελγούν σε βάρος μιας μικρής 
και αδύναμης χώρας και γενικότε
ρα σε βάρος του ευρωπαϊκού νομί
σματος; Είναι αδιανόητο!».
-  Είναι θέμα προσώπων;
«Είναι και θέμα προσώπων! Ελεγα 
πριν για την ΕΚΤ, την οποία καλού
με στην ουσία να βγάλει λεφτά, όχι 
να χάσει. Να σας πω και κάτι; Η κερ
δοσκοπική δύναμη έχει κι αυτή τα 
όριά της. Οι κερδοσκόποι είναι σαν

τα κακά σκυλιά. Οποιος έχει δια
σχίσει ένα χωριό τη νύχτα σε ένα κα
κοτράχαλο μέρος της Ελλάδος ξέ
ρει για τι πράγμα μιλάω. Τα σκυλιά 
του χωριού σού ορμάνε! Οταν δια
πιστώσουν ότι εσύ δεν φοβάσαι, ότι 
δεν το βάζεις στα πόδια τρέχοντος, 
αν έχεις μάλιστα και μια μαγκούρα 
και πετάξεις και μια - δυο πέτρες ση
κώνονται και φεύγουν. Και εμείς 
πρέπει να τους πείσουμε ότι δεν φο
βόμαστε, ότι είμαστε αποφασισμέ
νοι να προχωρήσουμε στον δρόμο 
που ακολουθούμε, ότι δεν θα πάμε 
σε μέτρα ή ανεύθυνες κινήσεις. Αν 
τους πείσουμε θα βρουν κάποιον άλ
λον, γιατί πιστεύω ότι η επίθεση θα
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BBC καλεί Πάπα

Σε επίμονες διαπραγματεύσεις με το Βατικανό έχει 
επιδοθεί το τελευταίο διάστημα το BBC με στόχο να  

επιτύχει μια πρωτοφανή ραδιοφωνική «μεταγραφή»: αυτή 
του Πάπα Βενέδικτου ΙΣτ’. Ο Μαρκ Τόμσον, διευθυντής της 
βρετανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης και ευσεβής 
καθολικός, έχει θέσει ως προσωπική φ ιλοδοξία να  
«κλείσει» τον Ποντίφικα για μια συμμετοχή στο πρόγραμμα

«Η σκέψη της ημέρας» που μεταδίδεται εμβόλιμα στην 
εκπομπή «Today» του Radio 4. Ευσεβής πόθος του 
εγχειρήματος είναι η ραδιοφωνική εμφάνιση του 
Πάπα να συμπέσει με τη φημολογούμενη επίσκεψή  
του στο Λονδίνο, ίσως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η 
είδηση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τις 
κοσμικές οργανώσεις.

■  Γιατί ο κ. Π. Γερουλάνοε δεν άνοιΕε τα χαρτιά του για την αμοιβή του νέου προέδρου τηε ΕΡΤ στη Βουλή

Πρόεδρο8 «υπό διαπραγμάτευση»
Μπορεί ο κ. Γ. Γαμπρίτσος να

είναι από την περασμένη Πέ
μπτη το βράδυ και επισήμως ο νέ
ος πρόεδρος της ΕΡΤ, μετά και την 
έγκριση από χην επιτροπή χης Βου
λής για τις ΔΕΚΟ, αλλά, όπως δη
λώ νουν τόσ ο  εκ π ρ ό σ ω π ο ι του 
υπουργού Πολιτισμού κ. Π. Γερου- 
λάνου όσο και ο ίδ ιο ς  ο κ. Γα
μπρίτσος, ακόμη... δεν έχουν κα- 
ταλήξει σιο ύψος των αμοιβών του.

Το ερώτημα που τίθεται αφορά 
το πώς είναι δυνατόν τόσες εβδο
μάδες μετά την τελική επιλογή του 
κ. Γαμπρίτσου και ενώ έχει περάσει 
ήδη από το Εθνικό Συμβούλιο Ρα
διοτηλεόρασης και χην αρμόδια επι
τροπή της Βουλής οι αμοιβές του να 
είναι ακόμη «υπό διαπραγμάτευση».

Πάντως, αυτή είναι η εξήγηση 
που δίνει το περιβάλλον του κ. Γε- 
ρουλάνου στο γεγονός ότι ο υπουρ
γός αρνήθηκε να αποκαλύψ ειτο  
ύψος των αμοιβών του κ. Γαμπρί
τσου, παρά τις ασφυκτικές πιέσεις 
που δέχθηκε και μάλιστα από στε
λέχη της κυβερνητικής παράταξης 
που ζητούσαν να τηρηθούν οι εξαγ
γελίες του πρωθυπουργού κ. Γ. Πα- 
πανδρέου ότι δεν θα έχουμε ξανά 
φαινόμενα «golden boys» στο ρα- 
διομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Ο κ. Γερουλάνος αρνήθηκε να 
ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με 
την αμοιβή του κ. Γαμπρίτσου και 
περιορίστηκε να δηλώσει ότι το σύ
νολο των αμοιβών που θα πληρώ
νει η ΕΡΤ τόσο στον κ. Γαμπρίτσο 
όσο και στον κ. Αθ. Παπαγεωργί- 
ου για τις δύο θέσεις -  προέδρου 
και διευθύνοντος συμβούλου -, όταν 
και εφόσον αυτές διαχωριστούν, 
δεν θα ξεπερνούν τις αμοιβές του 
προηγούμενου προέδρου της ΕΡΤ 
κ. Χρ. Παναγόπουλου.

Η απάντηση αυτή δεν κρίθηκε 
ικανοποιητική από τον Πρόεδρο της 
Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο. «Να συ-

Ερωτήσειβ υπό τον φόβο νέων «golden boys» δέχτηκαν ο unoupyos 
Πολιτισμού κ. Π. ΓέρουAavos (αριστερά) και ο νέοβ πρόεδροβ 

Tns ΕΡΤ κ. Γ. Γαμπρίτσοβ στην επιτροπή Tns Bou/ns για tis ΔΕΚΟ

μττεράνω ότι δεν θα ξεπεράσουν 
τις 10.000 μηνιαίος;» ρώτησε ο κ. 
Πετσάλνικος. «Δεν μπορώ να σας 
το πω, γιατί μου δημιουργείτε πρό
βλημα διαπραγματευτικών χειρι
σμών» ήταν η απάντηση του κ. Γε- 
ρουλάνου.

Ενα άλλο θολό σημείο είναι το αν

τελικά ο κ. Παπαγεωργίου θα είναι 
στη θέση του προέδρου αμισθί. Από 
το περιβάλλον του κ. Γερουλάνου 
διαβεβαιώνεται ότι η θέση του προ
έδρου, την οποία θα αναλάβει κά
ποια σπγμή ο κ. Παπαγεωργίου, θα 
είναι αμισθί. Ωστόσο, αν έχουν έτσι 
τα πράγματα, η δήλωση του κ. Γε

ρουλάνου ότι οι αμοιβές και των δύο 
δεν θα ξεπερνούν τις αμοιβές του κ. 
Παναγόπουλου αποκτά ένα άλλο 
νόημα, δεδομένου ότι αναφέρεται 
μόνο στις αμοιβές του κ. Γαμπρίτσου. 
Δηλαδή το γεγονός ότι οι αμοιβές 
του κ. Γαμπρίτσου δεν θα ξεπερνούν 
αυτές του προηγούμενου προέδρου 
της ΕΡΤ δεν είναι και πολύ παρηγο
ρητικό, ιδιαίτερα μέσα στο δεινό οι
κονομικό κλίμα της εποχής.

Στην επισήμανση αυτή εκπρό
σωποι του κ. Γερουλάνου διαβε- 
βαιώνουν ότι θα είναι «αρκετάχα
μηλότερες» από αυτές του κ. Πα
ναγόπουλου, αλλά το πόσο ακρι
βώς χαμηλότερες «δεν έχει ακόμη 
συμφωνηθεί». Στην ερώτηση αν θα 
αποκαλύψει το υπουργείο τις αμοι
βές του κ. Γαμπρίτσου, όποτε και 
αν τελικά καταλήξουν σε κάποια 
συμφωνία, εκπρόσωποι του υπουρ
γού Πολιτισμού ρίχνουν το μπαλά
κι στον κ. Γαμπρίτσο λέγοντας ότι 
αυτό θα είναι δική του απόφαση.

Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ

Γ. Γαμπρίτσο8: «Δεν Εέρω πόσα θα πάρω»
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ του ο  κ. Γαμπρίτσος «κάνει πά
σα» στον κ. Γερουλάνο. Μιλώντας στο «Βήμα της 
Κυριακής» αναφέρει: <Δεν έχει ακόμη οριστικο- 
ποιηθεί το ηοσόν που θα παίρνω. Οπως είπε 
και ο υπουργός, το τελικό ποσόν θα οριστεί με 
γνώμονα όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας 
και αυτά που έχουν εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός 
και ο υπουργός Οικονομικτάν κ. Παπακωνστα
ντίνου». Στην ερώτηση αν τελικά αποκαλύψει τις 
αμοιβές του όποτε και εφόσον ορισπκοποιηθούν, 
ο  κ Γαμπρίτσος τονίζει ότι την «απόφαση αυτή θα 
πρέπει να την πάρει η κυβέρνηση».

Ο κ. Γαμπρίτσος αναφέρει ότι η συζήτηση που 
είχε στη Βουλή ήταν «εποικοδομητική» και συ
μπληρώνει ότι «από σήμερα αρχίζει η μεγάλη 
πρόκληση». Στην ερώτηση αν οι κατευθύνσεις 
που έχει πάρει είναι για γενναίες περικοπές, επα

ναξιολογήσεις ή και απολύσεις στην ΕΡΤ, ο κ. 
Γαμπρίτσος αναφέρει ότι δεν έχει πάρει τέτοιες 
κατευθύνσεις «αλλά η οικονομική κατάσταση 
της χώρας είναι τέτοια ώστε είναι ανάγκη να κοι
τάξουμε πού μπορούμε να περιορίσουμε τα 
έξοδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα το πρόγραμμα. 
Ο στόχος δεν είναι να πάω να κόψω θέσεις και 
μισθούς, αλλά να μελετήσω τι γίνεται και να 
δω πώς μπορούμε να κάνουμε έναν εξορθο- 
λογισμό του κόστους λειτουργίας, έτσι ώστε τα 
χρήματα να πηγαίνουν στο πρόγραμμα και όχι 
εκεί που δεν χρειάζεται».

Πάντως, από το περιβάλλον του κ. Γερουλάνου 
διαβεβαιώνεται ότι στην ΕΡΤ έρχεται και δεύτε
ρο «τσουνάμι» περικοπών, πολύ πιο «γενναίων» 
από το πακέτο των 10.000.000 ευρώ που είχε 
ανακοινώσει ο  υπουργός πριν από λίγο καιρό.

Τ α συγκλονιστικά γεγονότα που 
εξακολουθούν να απλώνουν 

βαριά τη σκιά τους στο καλλιτε
χνικό, τηλεοπτικό και ενημερωτι
κό τοπίο έχουν οδηγήσει τη χώρα 
στο χείλος της πολιτιστικής αβύσ
σου. Παρά τις αγωνιώδεις προ
σπάθειες των πολιτικών συντα
κτών να αποσπάσουν το κοινό από 
τις ανθρώπινες τραγωδίες οι οποί
ες, απειλώντας την οικογενειακή 
ευτυχία στον ύψιστο βαθμό της 
συμβολικής διάστασης, πλήττουν 
ευθέως την οικογενειακή συνοχή 
στην καθημερινή της εκδοχή, ο 
κόσμος ευτυχώς δεν ξεγελιέται. 
Το αληθές τού λόγου αποδει- 
κνύεται τόσο από τις ακροαματι-

Ο κ. Γεράσιμοε Βωκοε 
είναι καθηγπιήε Φιλοσοφίαε 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκηε.

Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ
Του Γ. Β Ω Κ Ο Υ

κοτητες των κοινωνικών 
εκπομπών στην τηλεόρα
ση όσο και από τις εντυ
πω σιακές κυκλοφ ορίες 
των εντύπων που δίνουν 
ημέρα με την μέρα, εβδο
μάδα με την εβδομάδα και 
μήνα με τον μήνα τη σκλη
ρή μάχη για τη διατήρηση και τη 
διάδοση των αρχών του ήθους, 
της ευπρέπειας και του γούστου, 
οι οποίες, ως γνωστόν, είναι οι 
φάροι του πολιτισμού μας.

Μπροστά στον κίνδυνο του πο
λιτιστικού αφανισμού οι ιθύνο
ντες, με πλήρη συνείδηση των ευ
θυνών τους αυτήν τη φορά, αντέ- 
δρασαν επιτέλους με τρόπο ακα
ριαίο και αποφασιστικό. Προχω
ρώντας χωρίς να υπολογίζουν το

κόστος, πολιτικό ή άλλο, 
με τολμηρό βηματισμό, 
ανέθεσαν την εκπροσώ
πηση της χώρας μας στον 
διαγωνισμό της Eurovision 
(Γιουροβίζιον), τουλάχι
στον σε ό,τι αφορά το ορ
γανωτικό σκέλος, σε μια 

έμπειρη υπάλληλο της ΕΡΤ, την κυ
ρία Ρίκα Βαγιάνη. Οι μάχιμες εφε
δρείες ρίχτηκαν στον αγώνα του 
πολιτισμού. Τώρα μάλιστα που επι
βεβαιώθηκε και το όνομα της συ- 
μπαρουσιάστριας που θα πολε
μήσει στο πλευρό της παρουσιά- 
στριας οι προϋποθέσεις της νίκης 
είναι σχεδόν εξασφαλισμένες.

Σχεδόν, γιατί τα μέτρα, παρ’ 
όλο που βρίσκονται στη σωστή 
κατεύθυνση, ίσως αποδειχτούν τε-

λικά ημίμετρα. Αναρωτιόμαστε, 
γιατί σίγουρα μοιράζομαι αυτήν 
την αγωνία με πολλούς άλλους, 
μήπως, δεδομένης της κρίσιμης 
κατάστασης, θα έπρεπε ο ίδιος ο 
υπουργός Πολιτισμού, με τη συ
μπαράσταση της υφυπουργού του, 
να αναλάβει την οργάνωση της 
παρουσίας μας σε αυτήν τη γιορ
τή του ευρωπαϊκού πνεύματος; 
Θέσει καλλιτέχνης ο πρώτος, φύ
σει και θέσει πια καλλιτέχνης η 
δεύτερη, ο θρίαμβος μπορεί να 
θεωρηθεί εξασφαλισμένος, γιατί 
όλοι θα λεν στην ευρωπαϊκή πα
ρέα: ο ωραίος κι η ωραία. Η πρό
ταση ενδέχεται να φανεί προκλη
τική. Ποιος όμως δεν θα την τολ
μούσε, αν με τον τρόπο αυτόν μπο
ρούσε να βοηθήσει την πατρίδα 
του; Οι καιροί ου μενετοί. Είπα 
και ελάλησα και αμαρτίαν έχω.

♦ ♦ ♦  Επιστρέφει και το «Ten», στον 
Alpha. Ποιο είναι αυτό; Η εκπομπή 
που αποζημιώθηκε από tous τηλε- 
θεατέε με «πολικά» νούμερα τηλεθέ- 
aons βγαίνει Σανά από το συρτάρι. 
Λεπτομέρεια με σημασία: xcopis την 
πρώην παρουσιάστριά m s κυρία Εμυ 
Λιβανιού. ♦ ♦ ♦Τ ρ ιε τέε  θα είναι το 
νέο συμβόλαιο του κ. Λάτσιου και, λο
γικά, από την 1η Μαρτίου ανακοι
νώνεται. ♦ ♦ ♦  Στα οικονομικά κολ
λάει o Yàoos ZéTas Μακρυπούλια - 
ΑΝΤΙ για το Dancing with the stars. 
♦ ♦ ♦ Γ ια  tis 26 Μαρτίου αναβλήθη
κε, ónoos αναμενόταν, η εκδίκαση 
Tns αγωγή s μεταΣύ Nova και ΕΡΤ με 
αφορμή τα στιγμιότυπα των ποδο
σφαιρικών συναντήσεων. Οταν δη
λαδή θα κοντεύει να τελειώσει το φε
τινό πρωτάθλημα. ♦ ♦ ♦  Επίθεση με 
εύφλεκτο υγρό σε αυτοκίνητα συ
ντακτών τηε εφημερίδαε «Πελοπόν- 
νησοε» την περασμένη Τετάρτη. 
♦ ♦ ♦  Διπλωματική η ασθένεια που 
επικαλέστηκε ο τηλεκριτικόε διαιτη- 
o ias κ. Παναγιώτηε Bapoúxas για 
την απουσία του από την εκπομπή 
«Αθλητική Κυριακή» την περασμένη 
εβδομάδα. Οι λόγοι είναι οικονομικοί, 
καθώε η ΕΡΤ δεν έχει φανεί συνεπήε 
Otis οικονομικέε υποχρεώσει Tns 
npos τον τηλεκριτικό -  και tous λοι- 
noùs παλαίμαχουβ τηε εκπομπήβ -  
από συμφωνίεβ nàvrcos που έγιναν 
προφορικο ί με την απελθούσα δι
οίκηση! ♦ ♦ ♦  Πρεμιέρα αύριο για 
tous κκ. Λυριτζή - Οικονόμου και την

✓ Τα MegáXa μέσα επιστρα
τεύει το Mega στη μάχη του 

prime eleven και από τη φαρέ
τρα βγαίνει άμεσα το πυρηνικό 
όπλο που ακούει στον τίτλο «Πα
ρά πέντε». Από 3 Μαρτίου επι
στρέφει OTIS οθόνεε το σίριαλ 
που «έκαψε» τα μηχανάκια m s 
AGB. Πιθανότατα κάθε Τετάρ
τη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μη 
σπεύσετε να χαρείτε opios. Δεν 
θα είναι καινούργια επεισόδια. 
Για επανάληψη πρόκειται.

κυρία Τσαπανίδου στον ΣΚΑΙ, που 
πλέον καλούνται να αποδείΣουν neos 
δεν θα χαθούν στη «ζούγκλα» Tns 
πρωινήε τηλεθέασηε, óncos αναρω
τιόνταν στη διαφημιστική καμπάνια 
του σταθμού για την εκπομπή tous. 
♦ ♦♦Θ ετ ικ ά  έκλεισε η πρώτη εβδο
μάδα για tous αντικαταστάτεε tous 
στην Αγία Παρασκευή, το δίδυμο 
Αρβανίτη - Μπιζόγλη και την κυρία 
Μαρία Σαράφογλου. ♦ ♦ ♦  Εν τω με- 
ταΣύ, περίπου είκοσι εργαζόμενοι 
Tns ΕΡΤ έχουν ήδη καταθέσει στο 
πλαίσιο Tns εισαγγελικήε έρευναε 
για τα οικονομικά Tns δημόσιαε τη- 
λεόρασηβ. Πληροφορίεβ αναφέρουν 
ότι η έρευνα επικεντρώνεται κυρίωε 
στα m s δορυφορικήε. ♦ ♦ ♦ Ο  αγώ- 
vas τώρα δικαιώνεται: το gossip πε
ριοδικό National Enquirer περιλαμ
βάνεται OTis υποψηφιότητεε για το 
βραβείο Πούλιτζερ, εΣαιτίαβ Tns απο- 
κάλυψηε Tns napàvopns σχέση s του 
υποψήφιου για το χρίσμα των Δη
μοκρατικών OTis ΗΠΑ το 2008 (και 
υποψήφιου αντιπροέδρου το 2004) 
Τζον EvTOuapvTS. ♦ ♦ ♦  Εγκρίθηκε 
από την ΕΕ η συνεργασία Microsoft 
- Yahoo στον τομέα των μηχανών 
αναζήτησηε, με στόχο φυσικά την 
κυριαρχία Tns Google, cos θετική 
npos «την αύΣηση ms ανταγωνιστι- 
κότηταε». ♦ ♦♦Α π ορ ία : γιατί η κυ
ρία Μενεγάκη δεν απέστειλε εΣώδι- 
κο και στην εκπομπή «ΟΛΑ» του 
ΑΝΤΙ;

dcharalabus@tovima.gr
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Περϊεργεβ
διαπραγματεϋσειε

Σπουδαίος ο διακηρυγμένος σιόχος 
του Πρωθυπουργού να γίνει η Ελλάς 
«Δανία του Νότου», μόνο που εδώ που 
έχουν φθάσει τα πράγματα, υπάρχει 
κίνδυνος σιο μόνο που θα της μοιά
ζουμε να είναι ότι ούτε εμείς θα ανή
κουμε σιην ευρωζώνη -  και θα είναι κα
τόρθωμα αυτό του Γιώργου Παπαν- 
δρέου και του Γιώργου Παπακωνστα
ντίνου.

Αυτοί οι δύο είναι υπεύθυνοι και για 
τη διαπραγμάτευση με την Ενωση και 
για να αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει 
ώστε να μη συμβεί το απευκταίο. Αλ
λά, το γράφουν και το ξαναγράφουν 
οι εφημερίδες, ημερολόγιό μου: η δια
πραγμάτευση γίνεται με περίεργους 
όρους και οι αποφάσεις μηρυκάζονται 
συνεχώς σε υπουργικά συμβούλια, συ- 
ζητούνται και ξανασυζητούνται, αλλά 
δεν λαμβάνονταυ σαν να περιμένουν 
οι κυβερνώντες κάποιο θαύμα να συμ
βεί, κάποιος από μηχανής θεός να εμ
φανιστεί και να τους λύσει όλα τα προ
βλήματα.
•  Στη διαπραγμάτευση διέδιδαν πως 
είχαν την Κίνα ως ατού οι κυβερνώ
ντες, που θα αγόραζε ομόλογα και δεν 
θα είχε η Ελλάδα ανάγκη τις αιμοβό- 
ρες ευρωπαϊκές αγορές -  και μετά έκα
ναν τους κινέζους, ότι δεν καταλάβαι
ναν πώς είχε δημιουργηθεί το θέμα. 
Στη συνέχεια, διάφοροι σοφοί σύμ
βουλοι και φίλοι της χώρας, όπως ο 
γλυκομίλητος νομπελίστας Στίγκλιτζ 
(που ο Θεός να του δίνει καλές κου
βέντες για τον Πρωθυπουργό και να 
μου κόβει σελίδες), άρχισαν να συνι- 
στούν τη λύση του Διεθνούς Νομισμα
τικού Ταμείου, τα ίδια είπε και ο Με- 
ντβέντεφ της Ρωσίας που τον ενέταξε 
και αυτόν στο πρόγραμμα εξωτικών 
συναντήσεων ο Πρωθυπουργός μετά 
τον Γκάνα της Ινδίας -  και ακούσαμε 
τέλος τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου 
να λέει πως «αν είχαμε προοφύγει σιο 
ΔΝΤ τα ίδια μέτρα θα μας επέβαλλε, 
αλλά θα μας έδινε και 30 δισεκα
τομμύρια».

Μου φαίνεται χρειάζονται 
ξεκάθαρες εξηγήσεις και λύ
σεις: το πρόβλημά μας είναι ευ
ρωπαϊκό και στην Ευρώπη θα το λύ
σουμε -  οι διάφοροι τριτοκοσμικοί που 
περιτριγυρίζουν τον Πρωθυπουργό ή 
άλλοι που στενοχωρούνται που δεν 
έχουν τα 30 δισ. του ΔΝΤ να τα ξεκο
καλίσουν, καλά θα κάνουν να το πά
ρουν απόφαση και να σταματήσουν 
τους κινεζικούς, ρωσικούς και άλλους 
πειραματισμούς πριν προστεθούν και 
πολιτικά προβλήματα στα οικονομικά 
που αντιμετωπίζουμε τώρα.

Ας σοβαρευτεί, δηλαδή, η κυβέρ
νηση και ας δει τι θα κάνει για να συμ
μαζέψει την κατάσταση. Εκτός κι αν 
δεν μπορεί να χωρίσει «δυο γαϊδου
ριών άχερα» -  αλλά δεν το νομίζω.

Περιμένονταβ 
t o u s  επιτρόπουβ

Γράφοντας για «δυο γαϊδούρια»,

Ανακαλύπτοντας νέες 
χρήσεις για τα ομόλογα 
του ελληνικού Δημοσίου

δεν εννοούσα τους καλοπληρωμένους 
εφοριακούς και τελωνειακούς που 
αρνούνται να καταθέσουν το μερίδιό 
τους στην πληρωμή του λογαριασμού 
-  μάλλον για τζαμπατζήδες και αντι
κοινωνικά στοιχεία πρόκειται. Διότι 
αν πιστεύουν οι εφοριακοί ότι συμ
μετέχουν περισσότερο από τους ελεύ
θερους επαγγελματίες, ας πούμε, στην 
πληρωμή του λογαριασμού, ας τους 
ελέγξουν αυστηρότερα να αποκατα
σταθεί φορολογική και κοινωνική δι
καιοσύνη.
•  Και υπάρχει λογαριασμός για πλη
ρωμή: αυτό που αποκαλύπτεται τού
τες τις ημέρες είναι ότι στην Ελλάδα, 
που ουσιαστικά δεν παράγει παρά 
κακής ποιότητας τουρισμό και δεν 
θα μπορούσε να θρέψει τον πληθυ
σμό της, εδώ και δεκαετίες το κράτος 
δανειζόταν ώστε: α) να αγοράζει όπλα 
και να κυκλοφορούν μίζες, β) να προ
σλαμβάνει αχρείαστους υπαλλήλους 
για να μην υπάρχει ανεργία, γ) να κά
νει κακής ποιότητας έργα για να επι
βιώνει και ο ιδιωτικός τομέας.
•  Με τα δανεικά μοιράζαμε τσάμπα 
βιβλία, τροφή και στέγη στους φοι
τητές, ιδρύαμε σχολές, πανεπιστη
μιακά τμήματα και ΤΕΙ όπου βόλευε 
διάφορους τοπάρχες και με αντικεί
μενα σπουδών τα οποία βόλευαν διά
φορους διδάσκοντες -  με αποτέλε
σμα να μην έχουν φοιτητές. Αντί να 
κοιτάξει τι θα κάνει με το όλο άθλιο 
σύστημα, η Αννα Διαμαντοπούλου θα 
αντικαταστήσει τα τυπωμένα δωρε
άν συγγράμματα με e-books που επί
σης θα μοιράζονται δωρεάν -  και έτσι 
θα έχουμε ψηφιακό τζαμπατζιδισμό 
για τους λίγους που καταφέρνουν και 
βρίσκουν θέσεις στα πανεπιστήμια.

Διότι υπάρχει η «βάση 10» που απο
κλείει δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους 
και δεν θα την καταργήσει η υπουρ
γός· ούτε θα συνενώσει τα δεκάδες 
ΤΕΙ και Τμήματα που έχουν σπείρει 
νομάρχες, δήμαρχοι κάι υπουργοί ανά 
την Ελλάδα -  εκτός κι αν εγκατα
σταθεί επίτροπος της Ενωσης και στο

υπουργείο Παιδείας, κάτι που επι
βάλλεται νομίζω γιατί η υπουργός 
μάλλον αχρείαστη είναι.
•  Επίτροπος χρειάζεται απαραιτήτως 
και στην Ιερά Σύνοδο, που έχει πρό
βλημα αν θα ακολουθήσει τους νόμους 
του ελληνικού κράτους ή τους «θείους 
νόμους» που επιβάλλουν, λέει, να επα
νεξεταστεί από τον Πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως η καθαίρεση του κα
ταδικασμένου και φυλακισμένου για 
ποινικά αδικήματα πρώην μητροπολί
τη Ατπκής Παντελεήμονα Μπεζενίτη.

Δεκαπενθήμερη Εθνική 
Αποστολή

Φυσικά, αν η Εκκλησία της Ελλάδος 
ήταν ιδιωτικό σωματείο, δικός της λο
γαριασμός αν οι μητροπολίτες εκλέ
γονται με σύμφωνη γνώμη της Ιστάν- 
μπουλ, της Κουάλα Λουμπούρ ή της 
Λάσα, αν επιτρέπεται να φυλακίζονται 
ή όχι: ο Μπεζενίτης θα έμενε φυλακή 
κατά τους ελληνικούς νόμους, θα πα
ρέμενε μητροπολίτης κατά τους θείους 
φαναριώτικους και κανένα πρόβλημα 
δεν θα υπήρχε -  άρα, καιρός να γίνε
τε ιδιωτικό σωματείο θα αποφάσιζε ο 
λογικός επίτροπος και θα έπαυε το βυ
ζαντινό σκοτάδι να καθορίζει τα της 
ελληνικής κοινωνίας.
•  Απαραίτητος ο επίτροπος και στον 
Δήμο Αθηναίων, επειγόντως μάλιστα, 
πριν ο εμπνευσμένος δήμαρχος Νική
τας Κακλαμάνης προλάβει να αντικα
ταστήσει το σιντριβάνι της πλατείας 
Δημαρχείου με ανδριάντα του Μεγα- 
λέξαντρου- και στην Αστυνομία, που 
σκότωσε ανύποπτο 25χρονο πατέρα 
βρέφους και το θεώρησε «επιτυχία»· 
και στα μαιευτήρια, όπου η κάθε πο- 
νεμένη μισότρελη μπορεί να διαλέγει 
όποιο μωρό της αρέσει.
•  Σε ένα δεν εμπιστεύομαι τους επι
τρόπους, να ανακαλύψουν ποιοι κερ
δοσκοπούν σε βάρος των ελληνικών 
ομολόγων: αν δεν υπήρχε κερδοσκο
πία, δεν θα εμφανιζόταν και η ανάγκη 
των επιτρόπων, άρα δεν τους συμφέ
ρει να τους εντοπίσουν.

Αυτό θα το αναλάβω εγώ, φεύγω 
για εθνική απο
στολή: τις επό

μενες δύο εβδο
μάδες θα περιφέρο

μαι από Μανχάταν σε Βε
ρολίνο και από Λονδίνο σε Παρίσι, 
βοηθώντας την ένδοξη ΕΥΠ να εντο
πίσει τους άπληστους που δεν μας αφή

νουν να πάρουμε ανάσα ως 
έθνος και μας ανά- 

γκασανναδανει- 
Ρ  ζόμαστε με 6% 

/  και 7%.
Και αν δω τα σκού

ρα, πως η κυβέρνησή 
μας με την ευφυή δια- 

ι πραγματευτική τα- 
I  κτική της μας οδη- 
Κ  γείέξωαπότηνευ- 

1  ρωζώνη, λέω να 
Η  μείνω στο Παρίσι 
ψ  μόνιμα, ημερολό

γιό μου: άλλες κα
ταστροφές δεν αντέχω να ζήσω.

Διόδωρος Κυψελιώτηχ

κιβώτιο
D ied o ru s@ U v iin a .g r

Γιατί να μην ποντάρουμε όσα έχου
με και όσα μπορούμε να δανειστού
με ois χώρα στο ότι η Ελλάδα θα κη
ρύξει στάση πληρωμών και στο ότι 
το ευρώ θα πέσει; Οι πιθανότητεε 
για υψηλέε αποδόσειε μεγάλεε, με τα 
κέρδη θα ιδρύσουμε και θα χρημα
τοδοτήσουμε μια καινούργια χώρα 
που καμιά σχέση δεν θα έχει με τη 
σημερινή Ελλάδα -  αν μάλιστα τη 
βαφτίσουμε Μακεδονία, ξεμπερ
δεύουμε και με το όνομα.

Αντώνηε, εκ Βασιλείαε

♦ ♦♦

Επιεικέε και ανωφελέε βρίσκω το να 
ζητούν οι Ευρωζωναίοι την περικο
πή του 14ου - 13ου μισθού μαε. Αν 
σκεφθούμε ότι και το στομάχι μαε συ
ντίθεται από δεκατέσσερα μέρη, αε 
μαε αφαιρέσουν καλύτερα δύο από 
αυτά -  για παράδειγμα το «μείζον τό
ξο» να το κάνουν «έλασσον» και το 
«έλασσον» να το μηδενίσουν. Η λύ
ση αυτή θα ήταν αποτελεσματικότε
ρη, διότι τα 2 .000  κυβικά εκατοστά 
του στομάχου μαε θα περιοριστούν 
στα 1 .000  και έτσι θα τρώμε πολύ 
λιγότερο, αλλά και μονιμότερη: οι 
απόγονοι των Ελλήνων θα γεννιό
ντουσαν με μικρά στομάχια.

Γ.Κ. @otenet.gr

♦ ♦♦

«Το Eco/Fin θα αποφασίσει για τυ
χόν πρόσθετα μέτρα με τη διαδικα
σία rns ενισχυμένηε πλειοψηφιαε. 
Στην ψηφοφορία δεν θα συμμετά- 
σχει η Ελλάδα». Αναρωτιέμαι: Δεν γί
νεται να αποφασίζουν τα ευρωπαϊ
κά όργανα, όχι μόνο για οικονομικά 
μέτρα αλλά και για όλα τα εσωτερι
κά ζητήματα, Ή, ακόμη καλύτερα, 
να πείσουμε τουε Γερμανούε να μαε 
κάνουν το 17ο Bunde8land; Ισωε 
υποκύψουν στο δόλωμα τηε Ακρό- 
ποληε, αν αποφασίσουμε να τουε 
τήν μεταβιβάσουμε. Διότι, κατά τα 
άλλα, και παρά τον ολοφυρόμενο 
ΓΑΠ, όσο λιγότερη κυριαρχία μάε 
απομείνει τόσο το καλύτερο.

Παναγιώτηε Τυβίγγιοε 
(Ξενομανήε)

♦ ♦ ♦

Οφείλω να συμφωνήσω, εγώ που νο- 
μίζειε ότι άδικα σε κατηγορώ για τιε 
αντιεκκλησιαστικέε σου θέσειε, γιατί 
πολύ σωστά έγραψεε όσα έγραψεε 
για αυτούε που «μόλιε άρχισαν να κυ
βερνούν αισθάνθηκαν Μεγαλέίανδροι 
που δικαιούνταν να πυρπολήσουν την 
κατακτημένη Περσέηολη». Ο έπαινόε 
μου όμωε αυτόε δεν σημαίνει ότι «παύ
ομαι κατηγορών σε» για τιε αντιεκ- 
κλησιαστικέε σου θέσειε. Αλήθεια, τι 
σου έκανε η Εκκλησία; Μάλλον: τι κα
κό σού έκανε;
Χρήστοε Γ. Ανδρεάδηε, Καλλιθέα

Αν πρέπει να γίνει έστω μια εΕετα- 
στική επιτροπή τηε Βουλήε, το θέμα 
τηε πρέπει να είναι ο εντοπισμόε και 
η τιμωρία των υπευθύνων για τα 
Greek Statistics που μαε ρεζίλεψαν 
παγκοσμίωε.

Χρ. Μαργ. Σχοινάε, 
εκ Φούρκαε

♦ ♦♦

Ακούγονταε την από άμβωνοε πα
ρατήρηση του Θεσσαλονίκηε «μαύ
ρισε το μάτι μου», επειδή θεωρώ 
ότι είναι απίθανο, άνθρωποε του 
θεού να εκδηλώνει ρατσιστικέε 
αντιλήψειε, διαχωρίζονταε tous 
κατ’ -εικόνα-και-ομοίωση αναλό- 
γωε του χρώματοε τηε επιδερμί- 
δαε, αναρωτιέμαι μήπωε η ανα
φορά του αποτελεί υπόδειξη προε 
τον  α ρ χ ιεπ ίσ κ ο π ο  για  αλλαγή 
d ressing  code στιε προσεχείε συ- 
νόδουε τηε ιεραρχίαε. (Μαύρα τα 
ράσα, μαύρεε οι μερσεντέε, αε 
αλλάξουμε σε κάτι πιο κάζουαλ, 
πιο ανοιξιάτικο...)

Ο εκ Ξάνθηε 8

♦ ♦♦

Σε συνέντευξή τηε («Το Βήμα», 4  Φε
βρουάριου 2001) η Ντάρα Μπακσ 
γιάννη ερωτάται αν θα έφευγε ποτέ 
από τη Νέα Δημοκρατία και απαντά: 
«Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έχει 
περάσει από το μυαλό, αλλά για να 
γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει Ξε
χειλίσει τελείωε το ποτήρι»· ερωτά- 
ται αν θεωρεί σπίτι τηε τη ΝΔ και 
απαντά: «Ναι. Οχι πάντα φιλόΕενο... 
αλλά σπίτι μου». Μετά από 9  χρόνια 
(συνέντευξη στο «Βήμα», 14  Ιανου
άριου 2010) δηλώνει πωε «νιώθει 
ανεπιθύμητη στη ΝΔ» -  ήτοι το πσ  
τήρι γεμίζει συνεχώε (από το «όχι φι
λόξενο» έφθασε στο «ανεπιθύμητη») 
αλλά δεν ξεχειλίζει -  κάηωε σαν Πί- 
θοε των Δαναΐδων. Μπορεί να μη γε
μίζει ποτέ, αλλά ικανοποιεί τη δίψα 
για εξουσία.

Kpns-άκηε, Κυψέλη

♦ ♦♦

Πρέπει να οργίζεται κανείε περισ
σότερο εναντίον των ευπορών που 
αδικοπραγούν παρά εναντίον των 
φτωχών. Γιατί όποιοε σκέπτεται αν- 
θρώπινα, συγχωρεί κάπωε αυτούε 
που αδικούν κάτω από την πίεση 
τηε ανάγκηε ενώ οι πλούσιοι δεν 
έχουν καμιά δικαιολογία, αλλά αδι
κούν από αισχροκέρδεια, πλεονε
ξία, αλαζονεία και για να δείξουν 
πωε οι ενώσειε tous είναι ανώτερεε 
από tous νόμουε (Δημοσθένηε, 
Κατά Στεφάνου ψευδομαρτυριών 
Α ’).

Νίκοε Παπαγεωργίου, 
@hotmail. com

♦ ♦♦

Στο σχολείο είχα μάθει για το όμαι
μο, το ομόθρησκο και το ομόγλωσ
σο. Τώρα ξαφνικά βάζω τηλεόραση 
και μού λένε για το ομόχρεο.

Παναγιώτηε Τριανταφυλλίδηε, 
@hotmail. com

♦ ♦ ♦

Ντάρα Μπακογιάννη: «Νιώθω ενμέ- 
ρει ανεπιθύμητη στη ΝΔ». Αε μην εί
μαστε απαισιόδοξοι. Ακόμη και 
στουε ορκισμένουε εχθρούε τηε θα 
είναι πάντα «εν μέρει επιθυμητή».

Δημήτριοε Τσεχίαε

mailto:Diedorus@Uviina.gr
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Του I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ7 Μαρτίου 2004
Είναι χρήσιμο να μην υπάρχει καμία παρανόηση. Ο εκτροχιασμός της χώρας έχει ημερομηνία: 7 Μαρτί
ου 2004, όταν τις εκλογές κέρδισε η 
ΝΑ. Πέντε χρόνια αργότερα η ίδια παράταξη παρέδωσε τη χώρα σε κλίμα διάλυσης και σε κατάσταση χρεοκοπίας.Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει για 
«διαχρονικές ευθύνες». Ακόμη, όμως, και αν τέτοιες ευθύνες υπάρχουν, είναι ασήμαντες μπροστά στο βάρος των ευθυνών που φέρουν οι κυβερνήσεις Καραμανλή. Και αυτό δεν νομίζω να αμφισβητείται από κανένα σοβαρό άνθρωπο.Αρκεί να υπενθυμίσω ότι ούτε ένας οικονομικός δείκτης του 2009 δεν είναι καλύτερος από αυτούς που παρέλαβε η ΝΔ το 2004. Ούτε ένας! Για την ακρίβεια, είναι όλοι πολύ χειρότεροι.Αρκεί να υπενθυμίσω ότι, ακόμη και μετά τη διαβόητη «αναθεώρηση» του Αλογοσκούφη, το δημόσιο έλλειμμα του 2003 έφθασε στο 4,6% του ΑΕΠ -  έχει καμία σχέση με το 12,7% του 2009;Αρκεί να υπενθυμίσω ότι μεταξύ 2007 και 2009 μόνο οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 20 δισ. ευρώ, χωρίς παράλληλη αύξηση των φορολογικών εσόδων.Είναι ακριβώς τα χρήματα που ψάχνει σήμερα να βρει το Πρόγραμμα Σταθερότητας.

Πρώτη ανοησία, 
λοιπόν: Φταίμε (ή φταίνε...) όλοι! Ε, λοιπόν, δεν φταίμε όλοι. Φταίνε αυτοί που κυβέρνησαν από το 2004 ως το 2009, οι οποίοι ήλθαν να μας σώσουν από τη διαφθορά και τη διαπλοκή και τελικώς ξεχαρβάλωσαν τη χώρα.

Δεύτερη ανοησία: Τα λεφτά χάθηκαν διότι κάποιοι τα έχουν κλέψει. Και αρκεί να τους τα πάρουμε πίσω για να βγούμε από την κρίση. Ε, λοιπόν, ούτε είναι βέβαιο ότι κλάπηκαν ούτε είναι πιθανό να τα ξαναβρούμε.Αρκεί να υπενθυμίσω ότι μέσα στη δεκαετία οι μισθολογικές δαπάνες του Δημοσίου διπλασιάστηκαν. Ηταν 7,2 δισ. ευρώ το 2001. Εφθασαν τα 13,7 δισ. ευρώ το 2009. Αυτά, όμως, τα λεφτά δεν τα έκλεψε κανείς. Πήγαν σε επιδόματα, σε υπερωρίες, σε επιτροπές, στις τσέπες κάποιων «δικών μας» και κάποιων «άλλων παιδιών». Εφτιαξαν ένα κράτος ακριβότερο χωρίς να το κάνουν καλύτερο.υτή είναι η ωμή πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε σήμερα. Καμία αντίρρηση, λοιπόν, να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη για να μην πέσουμε στον γκρεμό. Αλλά όχι και να φταίμε όλοι μαζί επειδή μάς έφεραν στον γκρεμό σηκωτούς!

Μέσα στη δε
καετία οι μι- 
σθολογικέε δα- 
πάνεε του Δη
μοσίου διπλα
σιάστηκαν. 77/ΐ- 
γαν στιε τσέτιεε 
κάποιων «δι
κών μαε» και 
κάποιων «άλ
λων παιδιών»
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Ποιοε θα 
πληρώσει 

την ΕΣετασηκή;

Ολα τα επιτελεία στην πίστα -  και υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν κατέβει ακόμη!

Ενα, δύο, τρία... 
πολλά επιτελεία!

Κί λΨ?

βρετανός συνάδελφος 
άνοιξε το μπλοκ με τις 
σημειώσεις του και ρώ
τησε:

-  Π οιο είναι το οικονομ ικό επιτελείο 
της κυβέρνησης;

Σιωπή. Βέβαιος άτι δεν κατάλαβα ακρι
βώς το ερώτημα, επανήλθε:
-  Εννοώ, ποιοι παίρνουν τις βασικές οι
κονομικές αποφάσεις;

Η σιωπή πια δεν ήταν αρκετή. Επρε
πε να ξεδιπλώσω και την άγνοιά μου.
-  Δεν ξέρω, του απάντησα.

Φοβάμαι πως η εντύπωση που του εί
χε δημιουργηθεί όττ συζητούσε με έναν 
καλά ενημερωμένο δημοσιογράφο κα- 
τέρρευσε. Αλλά τι να του εξηγήσεις; Πώς 
θα μπορέσει να μυηθεί στον κυκεώνα αρ
μοδιοτήτων, διαβουλεύσεων και συσκέ
ψεων που διαμορφώνει στη χώρα μας 
την οικονομική πολιτική;

Πρώτα, τα πρόσωπα. Ποιοι μετέχουν 
και ποιοι δεν μετέχουν στο οικονομικό 
επιτελείο; Το κριτήριο της συμμετοχής 
εμφανίζεται ελαφρώς απροσδιόριστο. 
Μετά την επιστροφή του Γ. Παπανδρέ- 
ου από το Νταβάς, η επίθεση των αγο
ρών και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέ
τρων συζητήθηκε σε σύσκεψη στην οποία 
μετείχαν (μεταξύ άλλων) ο Πρόεδρος της 
Βουλής και ο υπουργός Πολιτισμού, αλ
λά όχι ο υπουργός Εργασίας ή ο υπουρ
γός Υποδομών.

Εν συνεχεία, όμως, η φορολογική και 
εισοδηματική πολιτική συζητήθηκε σε 
δύο «άτυπα Υπουργικά Συμβούλια» (εί
ναι αυτά που δεν τυγχάνουν απευθείας τη

λεοπτικής μετάδοσης...) όπου δεν μετεί
χαν όλοι όσοι μετείχαν στην προηγούμε
νη σύσκεψη. Εκεί, την εισήγηση έκανε 
μεν ο Γ. Παπακωνσταντίνου αλλά, όπως 
καταγγέλθηκε από τη συνάδελφό του επί 
της Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, δεν εί
χε προηγηθεί καμία διαβούλευση μεταξύ 
τους.

ράγμα που σημαίνει όπ δύο μάλ
λον σοβαρά ζητήματα δεν είχαν 

X . .  περάσει από την κυβερνητική Επι
τροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πο
λιτικής της οποίας προΐσιαται ο αντιπρό
εδρος Θ. Πάγκαλος, στον οποίο έχει ανα
τεθεί από τον Πρωθυπουργό και η παρα
κολούθηση της εφαρμογής του Προ
γράμματος Σταθερότητας -  το οποίο πά
ντως έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οι
κονομικών!

Ούτως ή άλλως, η Κυβερνητική Επι
τροπή δεν λειτουργεί ως όργανο διεύ
θυνσης της κυβέρνησης. Εχει ανπκατα- 
σιαθεί από άτυπες συσκέψεις μεταβαλ
λόμενης σύνθεσης ή άτυπα Υπουργικά 
Συμβούλια όπου συνήθως επανέρχονται 
οι ανπκρουόμενες αντιλήψεις που δια
περνούν το κυβερνητικό σώμα. Ετσι, δεν 
καθίσταται σαφές ποια είναι η κυρίαρχη 
γραμμή στην κυβέρνηση ώστε να μην κου
βεντιάζουν ξανά τα ίδια και όλοι έχουν 
την ευχαρίστηση να παρακολουθούν τη 
Λούκα Κατσέλη σιο επαναλαμβανόμενο 
ρεπερτόριο «αν δώ σεις ένα χέρι σ α ς  αγο
ρές, θα σου  πάρουν και το άλλο».

Κεντρικό ρόλο, φυσικά, στη διαδικασία 
διαδραματίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, 
ο οποίος σπανίως διατυπώνει προσωπι

κές απόψεις ή εισηγήσεις. Οι προτιμήσεις 
του ανιχνεύονιαι «διά μέσου των γραμ
μών», σαν να μη θέλει να συνιαχθεί ανοι
χτά με τους μεν ή τους δε. Περιορίζεται 
συνήθως σε μια ενημέρωση για την κα
τάσταση που έχει δημιουργηθεί και ακού
ει προσεκτικά και ευγενικά όλους τους 
ομιλητές -  ακόμη και όταν εκφράζουν τις 
πιο αντιφατικές ή απλοϊκές απόψεις...

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση μέ
λους της κυβερνήσεως (κοτζάμ υπουργού, 
δηλαδή...) ο οποίος ζήτησε «να εκφράσει 
η κυβέρνηση την έντονη δυσαρέσκειά  
της στις διεθνείς αγορές» -  για να ει- 
σπράξει από τον Π. Ευθυμίου την απά
ντηση ότι οι αγορές δεν έχουν ούτε διεύ
θυνση ούτε τηλέφωνο ώστε να πάρεις να 
διαμαρτυρηθείς.

Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η έννοια 
του «συμπαγούς οικονομικού επιτελεί
ου» δεν υπάρχει. Μπορεί ο υπουργός Οι
κονομικών να έχει ένα προβάδισμα ένα
ντι των υπολοίπων, αλλά η λειτουργία του 
παραπέμπει περισσότερο σε οικονομικό 
σύμβουλο του Πρωθυπουργού παρά σε 
«Τσάρο της Οικονομίας». Με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται...

ι να καταλάβει, λοιπόν, ο βρετανός 
δημοσιογράφος όταν προέρχεται 
από μια χώρα όπου ούτε ο πρωθυ

πουργός δεν μπορεί να παρέμβει στις απο
φάσεις του Καγκελαρίου των Δημοσίων 
Εσόδων και Δεύτερου Λόρδου του Θη
σαυροφυλακίου -του υπουργού Οικονο
μικών, δηλαδή... Και αν ρωτήσεις έναν δη
μοσιογράφο ποιος παίρνει τις οικονομικές 
αποφάσεις, θα σε περάσει για τρελό!

_ " ΐ  ίμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που η ΕΥΠ 
ενιόπισε επιτέλους τους κερδο- 

Μ ^ Ι  σκοπούς που πλήττουν την Ελλά
δα. Και τους οποίους θα μπορούσε να 
γνωρίζει εδώ και καιρό με ένα απλό τη
λεφώνημα στον τελευταίο τρέιντερ ενός 
στοιχειωδώς αξιοπρεπούς χρηματιστη
ρίου. Ή  με μια τυχαία πλοήγηση σιο Δια
δίκτυο -  δεν ήταν δα και κανένα μεγάλο 
μυστικό!

Το επόμενο βήμα, υποθέτω, είναι να 
σιείλουμε να τους συλλάβουν, όπως έκα
νε το Ισραήλ με τον Αϊχμαν. Οταν όμως 
δεν μπορείς να φέρεις πίσω τον Χριστο- 
φοράκο, το βλέπω μάλλον δύσκολο να 
πιάσεις τον Πόλσον και την παρέα του. 
Αλλά αν δεν τους συλλάβουμε, δεν βλέ
πω σε τι βοηθάει να τους ξέρουμε. Για 
να φοβούνται ότι τους έχουμε σιο μάτι;

Τι μένει λοιπόν; Μένει, ενδεχομένως, να 
τους καταρασιούμε. Και αφού ενώσου
με τις ψυχές μας φωνάζοντας όλοι μαζί 
«κατάρα στους διεθνείς κερδοσκόπους!», 
να μαζέψουμε το 
μυαλό μας και να 
α να ρ ω τη θού μ ε: Οταν δεν 
Ποιος θα πληρώσει 
την Εξεταστική  
Επιτροπή για την 
οικονομία;

Η ερώτηση δεν 
είναι τυχαία. Για 
δύο λόγους.

Πρώτον, επειδή 
η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή έχει ήδη κι
νήσει εναντίον της 
Ελλάδας διαδικα
σία παραπομπής 
σιο Ευρωπαϊκό Δι
καστήριο για σκό
πιμη παραποίηση 
των οικονομικών σιοιχείων. Αν η καταγ
γελία στοιχειοθετηθεί επισήμως και από 
την ελληνική Βουλή, τότε δεν χρειάζεται 
καν να σιείλουμε δικηγόρο σιο Λουξεμ
βούργο, τζάμπα τα έξοδα!

Θα πέσει, λοιπόν, το πρόσημο. Αλλά 
το πρόσημο ποιος θα το πληρώσει; Ο Κα
ραμανλής-, Ο Αλογοσκούφης-, Ο Παπα
θανασίου; Μπα! Ο έλληνας φορολογού
μενος. Εσείς κι εγώ, δηλαδή.

Δεύτερον και σημαντικότερο... Αν η 
ελληνική Βουλή διαπιστώσει επισήμως 
ότι η ελληνική κυβέρνηση (αδιάφορο 
ποια...) παραποιούσε σκοπίμως τα δη
μοσιονομικά μεγέθη, τότε ανοίγει ο δρό
μος για αγωγές κατά του Ελληνικού Δη
μοσίου από εκείνους οι οποίοι κατέχουν 
σια χέρια τους ελληνικούς τίτλους. Από 
τους δανειστές και τους κερδοσκόπους 
δηλαδή -  εκτός κι αν εν τω μεταξύ τους 
συλλάβει όλους η ΕΥΠ...

Θα πλακώσουν, λοιπόν, τις αγωγές. 
Και επειδή δεν τους έχω για κορόιδα, 
μάλλον θα έχουν διασφαλίσει το ενδε
χόμενο με τίποτα εντυπωσιακές ρήτρες 
αποζημιώσεως. Αλλά αυτές τις αποζη
μιώσεις ποιος θα τις πληρώσει; Η Λού
κα; Ο Παπακωνσταντίνου; Μπα! Πάλι ο 
έλληνας φορολογούμενος. Εσείς κι εγώ, 
δηλαδή.

Συμπέρασμα; Ωραία η διαφάνεια. Αλ
λά όχι με την τσέπη μου.

μττορείδ 
να φέρειε πίσω 
τονΧριστοφο- 
ράκο, το βλέπω 
μάλλον 
δύσκολο 
να πιάσειε 
τον Πόλσον και 
την παρέα του
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ΒΗΜΑτοδότηβ

Τ ις απρόβλεπτες παρε
νέργειες του «Καλλικρά
τη» διερεύνησε ο κ. Θ. 
Πάγκαλος σε πηγαδάκι 

με βουλευτές που έλαβε χώρα 
στο επί της οδού Ζαλοκώστα 
γραφείο του την περασμένη 
Πέμπτη. Επρόκειτο, μεταξύ άλ
λων, για την υφυπουργό Παι
δείας κυρία Εύη Χριστοφιλο
πούλου και τον κ. Β. Οικονό
μου, βουλευτές του Υπολοίπου 
Αττικής, όπου εκλέγεται και ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Πάγκαλος προσπαθούσε 
να εξηγήσει στους συνομι

λητές του τι σημαίνει η εκτίμη
ση ότι ο περιφερειάρχης θα εί
ναι ένας «μικρός πρωθυπουρ
γός» και περιέγραψε το παρά
δειγμα ότι υπάρχουν δύο υπο
ψήφιοι για τη μεγαλύτερη πε
ριφέρεια της χώρας, την Περι
φέρεια Αττικής, η κυρία Αννα 
Διαμαντοπούλου και η κυρία 
Ντόρα Μπακογιάννη. «Αν 
εκ λ εγ ε ί η Μ πακογιάννη, τότε  
θ α  έχουμ ε δυαρχία στη  χώ ρα , 
έν α ν  μ εγ ά λ ο  π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό  
κ α ι έν αν  μ ικρό»  είπε ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης και 
συμπλήρωσε: «Κι αν  εκ λ εγ ε ί η 
Διαμαντοπούλου, τότε θ α  έχου
μ ε  δυαρχία σ το  κόμμα».

— —:------- Η Ρ -----------------

Ο κ. Πάγκαλος βρήκε χρόνο 
μέσα σε αυτούς τους πρώ

τους μήνες για να διερευνήσει 
και το μέγα θέμα της ύπαρξης 
κοιτάσματος πετρελαίου στο 
Καστελόριζο. Ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, σε τοποθέτη
σή του στη Βουλή, αποκάλυψε 
ότι οι υπεύθυνοι της Δημοσίας 
Επιχείρησης Π ετρελαίου (ΔΕΠ) 
τον ενημέρωσαν πως οι πηγές 
πληροφοριών για ύπαρξη πε
τρελαίου στο νησί είναι μόνο... 
δημοσιογραφικές. Μάλιστα ο 
κ. Πάγκαλος αποκάλυψε ότι η 
μία από τις δύο πηγές πληρο
φοριών σχετικά με το κρίσιμο 
αυτό θέμα είναι η εκπομπή «Οι 
Π ύλες του Ανεξήγητου»  του κ. 
Κ. Χαρδαβέλα.

— · · * -------

Σ υνεργάτης μου αποκαλύπτει 
άκρως ακατάλληλη για ευ

συγκίνητους πολιτικούς συνο
μιλία των κκ. Ευ. Βεντζέλου, Α. 
Λοβέρδου και Κ. Καρτάλη σχε
τικά με το μοντέλο διακυβέρ
νησης, η οποία έγινε στο κα
φενείο της Βουλής. Η συζήτη
ση αφορούσε τον υπουργό Οι
κονομικών κ. Γ. Παπακωνστα
ντίνου και την υπουργό Περι
βάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρ- 
μπίλη.

Σ τη συζήτηση ακούστηκαν 
πολλά, μέχρι που κάποιος 

από τους δύο πρώτους κοίτα
ξε τους υπολοίπους δύο και συ
νοψίζοντας ρώτησε με φωνή 
λίγο δυνατότερη απ’ όσο θα 
έπρεπε: «Γίνεται να κυβερνά ο  
Π α π α ν δ ρ έ ο υ  μ ε  τον  Π α π α 
κω νσταντίνου  κ α ι την Μπιρ- 
μπίλη;». Προφανώς το ερώτη
μα ετέθη ως «ρητορικό» (δη
λαδή ως ένα ερώτημα με την 
αυτονόητη απάντηση «όχι»),

ωσιόσο η πραγματικότητα επι
μένει για το αντίθετο.

— ------ :— Η *-------------—

Εντω  μεταξύ ο κ. Καρτάλης 
επισκέφθηκε τον Εισαγγε

λέα του Αρείου Πάγου κ. I. Τέ- 
νιε και συζήτησε μαζί του εκτε- 
νώς το θέμα της παραβατικό- 
τητας σιο ιστορικό κένιρο της 
Αθήνας διακινδυνεύοντας να 
δεχθεί κάποια ρουκέτα από 
τον κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη, ο 
οποίος δεν θέλει να παρεμ
βαίνουν στα χωράφια του άλ
λοι βουλευτές.

Κ άποιοι υποψιάζονται ότι ο 
κ. Καρτάλης ασχολείται 

διαρκώς με το ιστορικό κένιρο 
διότι θα ήθελε να είναι υπο
ψήφιος δήμαρχος Αθηναίων 
στις προσεχείς δημοτικές εκλο
γές (υποψηφιότητα που έχασε 
την τελευταία στιγμή στις εκλο
γές του 2006). Ο ίδιος ο βου
λευτής Μαγνησίας φυσικά δια- 
ψεύδει ότι ενδιαφέρεται για 
τον Δήμο Αθηναίων και συν
δέει τις παρεμβάσεις του με 
την ιδιότητά του ως επικεφα
λής της Επιτροπής Περιβάλ
λοντος της Βουλής. Αν είναι 
έτσι, να ασχοληθεί και με το

ιστορικό κέντρο της Θ εσσα
λονίκης, της Πάτρας και της 
Κέρκυρας.

Πονηροί κάτοικοι των χω
ριών Καλέντζι Αχάίας και 

Πρώτη Σερρών έχουν κυκλο
φορήσει εδώ και καιρό την ιδέα 
να γίνουν τα χωριά τους -  μια 
που είναι πατρογονικές εστίες 
των δύο αρχαίων δυναστειών, 
της δυναστείας Παπανδρέου 
και της δυναστείας Καραμαν
λή -  έδρες των νομών σιο πλαί
σιο του «Καλλικράτη». Μαθαί
νω όμως ότι ο Πρωθυπουργός 
έχει αποκλείσει την ιδέα και ο 
κ. Κ. Καραμανλής δεν νομίζω 
να ενδιαφέρεται. Αν ήταν για 
τη Ραφήνα μπορεί να το ξανα
σκεφτόταν...

Σ υνεργάτης μου με ενημερώ
νει ότι τα έξοδα παρασιά- 

σεως που δικαιολογεί το ελλη
νικό κράτος στον εκάστοτε 
Πρωθυπουργό είναι 1.861 ευ
ρώ. Προφανώς το ποσό έχει μεί
νει σταθερό από την αγνή επο
χή της δραχμής, γιατί σήμερα 
ακόμη και μια τούρτα κοστίζει 
50 ευρώ (δηλαδή 17.000 δραχ

μές -  καλό είναι να θυμόμαστε 
τη δραχμή, μια που δεν ξέρεις 
ποτέ...). Λοιπόν, σε μια προ
σπάθεια να μην αναγκαστεί η 
Ελλάδα να συρθεί έξω από την 
ευρωζώνη, ο κ. Γ. Παπανδρέ
ου έγινε ακόμη και ο ίδιος... θί
γόμενος από τις αποφάσεις του! 
Λόγω της περικοπής των επι
δομάτων κατά 10%, ο Πρωθυ
πουργός θα χάσει (από το επί
δομα που αφορά τα έξοδα πα- 
ραστάσεως) 181 ευρώ.

Β ελτιώθηκαν εντυπωσιακά οι 
σχέσεις ανάμεσα στον κ. Κ. 

Καραμανλή και στην κυρία 
Ντάρα Μπακογιάννη. Ο πρώ
ην πρωθυπουργός και η πρώην 
υπουργός Εξωτερικών βρέθη
καν στην ίδια αίθουσα (συγκε
κριμένα στην αίθουσα της Γε- 
ρουσίας της Βουλής) την Πα
ρασκευή το πρωί για να ψηφί
σουν τον κ. Κ. Τασούλα ως 
Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ. Οι 
δύο πολιτικοί κατόρθωσαν να 
προχωρήσουν στην αίθουσα, να 
ψηφίσουν, αλλά και να συζη
τήσουν με άλλους βουλευτές χω
ρίς να πάψουν να βρίσκονται ο 
ένας με την πλάτη γυρισμένη 
στον άλλον. Προτείνω στον κ.

Μυστικό σουάπ (swap, δηλαδή ανταλλα
γή) ανακαλύφθηκε και στο Μέγαρο Μα- 

ξίμου χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο κ. Γ. Παπαν
δρέου. Αξιωματούχοι του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΓΕΝ) εισέβαλαν τις προάλλες σιο Μέ
γαρο και ανακάλυψαν το swap. Ολα ξεκίνησαν 
στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας επίσκεψης για την 
επιθεώρηση των πινάκων που το ΓΕΝ έχει δα
νείσει στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στην 
επιθεώρηση λοιπόν, στην πρώτη μετά την αλ
λαγή κυβέρνησης, ανακαλύφθηκε ότι το Μέγα
ρο Μαξίμου έχει τον ίδιο αριθμό πινάκων στους 
τοίχους του, μόνο που δύο συγκεκριμένοι πίνα
κες έλειπαν. Οι εν λόγω πίνακες βρέθηκαν σιο

ΜΜΜΝΜΜΙ Μ

Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Συ
γκεκριμένα βρέθηκαν στη θέση δύο πινάκων οι 
οποίοι είχαν μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Ορίσιε λοιπόν το swap, η ανταλλαγή, η οποία εί
ναι φαινομενικά αθώα, αφού δύο πίνακες απλώς 
αντικαθιστούν δύο άλλους πίνακες. To swap αρ
χίζει και γίνεται μυστηριώδες αν ψάξει κανείς, 
π.χ., την (αισθητική) αξία των πινάκων. Η μελέ
τη των swaps μπορεί να επεκταθεί σε όλων των 
ειδών τα swaps, μια κατηγορία από την οποία 
δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί ούτε το swap ερω
τικών συντρόφων. Συμπέρασμα; Ολα τα swaps 
διακρίνονται από την ίδια ελκυστική -  αν και 
νόμιμη -  ενοχή.

Τασούλα στην επόμενη κομμα
τική εκδήλωση να κάνει μια 
προσπάθεια να τους συστήσει.

----------------- ----------------------------------- -—

Οσμή εξουσίας για τον κ. Ανι.
Σαμαρά, μόνο που αυτή εξα

κολουθεί να υπάρχει χιλιάδες 
χιλιόμετρα μακριά από την Αθή
να. Ο πρόεδρος της ΝΔ είναι σή
μερα αναγκασμένος αν ακούει 
τις ιστορίες του κ. Δ. Αβραμό- 
πουλου, αφού ο τομεάρχης 
Εξωτερικών θα τον συνοδεύσει 
στο ταξίδι στην Κύπρο, όπου θα 
συναντήσει τον πρόεδρο κ. Δ. 
Χριστόφια και άλλους εκπρο
σώπους της κυπριακής πολιτι
κής ηγεσίας. Και είμαι σίγουροι:, 
ότι ο κ. Σαμαράς δεν θα γλιτώ
σει ούτε σιο Λονδίνο όπου θα 
μεταβεί εντός του Μαρτίου για 
συνάντηση γνωριμίας με τον ηγέ
τη των Συντηρητικών -  και σχε
δόν σίγουρα πρωθυπουργό της 
Μεγάλης Βρετανίας μετά τις 
εκλογές του Μάίου -  κ. Ντέιβι- 
νι Κάμερον.

:---------- ----- *■ *—

Σ αν τις παλιές δόξες του βω
βού κινηματογράφου μοιά

ζουν πολλές δόξες της κυβέρ
νησης Καραμανλή, όπως π.χ. ο 
κ. Βύρων Πολύδωρας. Ο συ
μπαθής Βύρων, ο οποίος παρ’ 
ότι ultra δεξιός έκανε το λάθος 
να υποστηρίξει Ντόρα και να 
καταποντιστεί στο κομματικό 
χρηματιστήριο, υποστήριζε ότι 
η εκλογή νέου Γραμματέα της 
ΚΟ έπρεπε να γίνει διά βοής 
(για να μη δοθούν λαβές για 
σχόλια αν υπήρχαν πολλά λευ
κά). Ενα σκληρό συμπέρασμα 
για τη φευγαλέα φύση της εξου
σίας είναι ότι ουδείς του έδω
σε σημασία.

■ ·

Τ ι ε ίπ ε  η Λ ούκα σ το  άτυ
π ο  Υπουργικό;»  ρώτησε 

συνεργάτης μου συνομιλητή του 
υπουργό. «Μη μ ε  ρω τάς. Οταν 
αρχίζει να μιλάει, σταματάω  να 
ακούω »  ήταν η απάντηση που 
εισέπραξε. Προφανώς η κυρία 
Λούκα Κατσέλη διαισθάνεται 
ότι λίγοι την ακούν, γι’ αυτό 
ετοιμάζεται να προσελκύσει ξα
νά την προσοχή αρκετών. Διό
τι μου λένε ότι προμηνύεται νέα 
κρίση με την Κίνα.

Η υπουργός Οικονομίας άφη
σε να παρέλθει και η δεύτε

ρη προθεσμία που είχε η ελλη
νική κυβέρνηση ώστε να απα
ντήσει στα ερωτήματα της Κο
μισιόν για το αν η σύμβαση του 
ελληνικού Δημοσίου με την 
Cosco παραβιάζει τους κανόνες 
τους ελεύθερου ανταγωνισμού.

Μ ου λένε ότι τον ευρω-θόρυ- 
βο με την Cosco προκάλε- 

σε κυρίως η κυρία Μαριλένα 
Κοππά, που έθετε διαρκείς ερω- 
τήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο 
για το θέμα της σύμβασης. Προ
φανώς η ευρωβουλευτής του 
ΠαΣοΚ δεν είχε υπολογίσει ότι 
θα γινόταν σύντομα κυβέρνηση 
το ΠαΣοΚ και ότι θα έπρεπε να 
εφαρμόσει τη σύμβαση, η οποία 
είχε ψηφιστεί από τη Βουλή.


