
32 • Η ΚΑΘΗΜ ΕΡ ΙΝ Η Κυριακή 7 Μαρτίου 2010

ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ» ΕΠΙΚΑΙΡ0ΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΙΔΕΕΣ ΥΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΟΣ

Οι δυο αλήθειες Ο μεγαλοϊδεατισμός της πλατείας
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ* Του ΤΑΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

Σ ε αυτή την κρίσιμη μάχη ε
θνικής οικονομικής επιβίωσης, 
δύο ανταγωνιστικές θεωρή

σ ε ι  συγκρούονται. Το πρόβλημα εί
ναι ότι και οι δύο έχουν δίκιο.

Η μια θεώρηση (as τη ν  ονομά
σουμε για ευκολία «εθνική») λέει πε
ρίπου τα  εξής: Η επώδυνη δημο
σιονομική προσαρμογή θα ήταν 
μονόδρομος ακόμα κι αν δεν μας 
την επέβαλε η Ε.Ε. Είχαμε το με
γαλύτερο δημόσιο έλλειμμα στην 
Ευρώπη, το  2009, και το δεύτερο με
γαλύτερο δημόσιο χρέος. Οι δη
μόσιες δαπάνες εκτοξεύθηκαν στο 
52% του ΑΕΠ, ενώ τα  έσοδα κα- 
τέρρευσαν στο  39%. Το έλλειμμα 
αυτό πληρώνουμε πανάκριβα eras 
αγορές, που αυξάνουν το  κόστος 
χρηματοδότησης τω ν  τεράστιων 
δανειακών μας αναγκών. Ο φαύλος 
κύκλος δεν θα σπάσει αν δεν μει
ώσουμε δραστικά το  δημόσιο έλ
λειμμα, για να πέσει το κόστος χρη
ματοδότησής του.

Πάνω από 40% τω ν πρωτογενών 
δαπανών του κράτους το  2009 α
φορούσαν μισθούς και συντάξεις, 
επισημαίνει η εθνική θεώρηση. Μό
νο το 2009 οι δημόσιες δαπάνες για 
μισθούς και συντάξεις αυξήθηκαν 
κατά 11%. Είναι μεγάλο το  κόστος 
διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αυξή
θηκαν υπέρμετρα -  μόνο την προη
γούμενη πενταετία  προστέθηκαν 
άλλοι 75.000. Δ εν  υπάρχει τρόπος 
να μειωθεί το  έλλειμμα χωρίς να πέ
σει το  μισθολογικό κόστος του 
δημόσιου τομέα, όσο μεγάλη κι αν 
είναι η προσπάθεια αύξησης τω ν 
φορολογικών εσόδων.

Το πρόβλημα δεν σταματά εδώ, 
συνεχίζει η εθνική θεώρηση. Δεν 
γίνεται, στο όνομα της μητρότητας, 
να συνταξιοδοτούνται εργαζόμενες 
στα  50, όταν τα  παιδιά τους έχουν 
τελειώσει πανεπιστήμιο. Δεν γίνε
ται να μην αλλάξει το  ασφαλιστι
κό μας σύστημα, όταν με τα  υ
πάρχοντα δεδομένα σε 25 χρόνια 
οι συντάξεις θα καταπίνουν το  ένα 
πέμπτο του ΑΕΠ της χώρας.

Εχουμε, τέλος, τεράστια  υστέ
ρηση ανταγωνιστικότητας, κατα
λήγει η εθνική θεώρηση. Το 2009, 
η Ελλάδα ήταν μία από τις πιο α
φιλόξενες χώρες στην επιχειρη
ματικότητα  (ease o f doing 
business), 109η επί συνόλου 183 
στη  λίστα τηε Παγκόσμια5 Τράπε
ζας. Η δυνατότητά μας να προ

σελκύουμε επενδύσεις είναι απελ

πιστική. Το έλλειμμα ανταγωνι
στικότητας δεν μπορεί να διορθω
θεί χωρίς μεταρρύθμιση του κρά
τους, προστασία του ανταγωνι
σμού, μισθολογική αυτοσυγκρά
τηση, αύξηση της παραγωγικότη
τας και γενναίες δόσεις εξωστρέ- 
φειας. Ποιότητα τουρισμού, υπη
ρεσίες Υγείας, υποδομές φιλοξενίας 
εύπορων Βορειοευρωπαίων συ
νταξιούχων. Ξενόγλωσσα αυτοδι- 
οικούμενα πανεπιστήμια -όπως 
προτείνει ο καθηγητής του LSE 
Ηλίας Μόσιαλος. Πράσινη ανά
πτυξη. Σε όλα τα  παραπάνω, η «ε 
θνική θεώρηση» έχει δίκιο.

Σ τον αντίποδα, η «υπερεθνι
κή» θεώρηση επισημαίνει ότι το ελ
ληνικό πρόβλημα ανταγωνιστικό
τητας είναι και πρόβλημα του ευ
ρωπαϊκού Νότου, που εντάθηκε την 
τελευταία δεκαετία. Τα μεγάλα ε
ξωτερικά ελλείμματα του Νότου εί
ναι η αντίστροφη όψη τω ν  εξω τε
ρικών πλεονασμάτων του ευρω-

Ποια είναι 
τα επιχειρήματα 
της «εθνικής» 
θεώρησης, ποια 
ιΐιευδαίσθηση καλλιεργεί 
η «υπερεθνική», 
πού συμπληρώνονται.

παϊκού Βορρά. Η υποχώρηση του 
Νότου αντανακλά τη ν  αντίστοιχη 
αύξηση ανταγωνιστικότητας της 
Γερμανίας, μέσα από μεταρρυθμί
σεις και μισθολογική αυτοσυ
γκράτηση τω ν  Γερμανών εργαζο
μένων επί σχεδόν δεκαετία.

Η υπερεθνική θεώρηση λέει ε
πίσης ότι το κόστος δανεισμού της 
Ελλάδας διογκώνει υπέρογκα η 
κερδοσκοπική πίεση τω ν  διεθνών 
χρηματαγορών. Τα περίφημα «γυ
μνά CDS», τα εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα συμβόλαια ως αυτοτελές 
προϊόν και όχι ως ασφάλιση επεν
δυτικού κινδύνου, πολλαπλασιά
ζουν την υποτιμητική κερδοσκοπία 
ενα ντ ίο ν  κρατικών ομολόγων. 
Υπενθυμίζει επίσης η θεώρηση 
αυτή ότι τη ν  παγκόσμια κρίση 
του 2008 - 09 δημιούργησε η ασυ
δοσία τω ν  χρηματοπιστωτικών α
γορών, οι εθνικές κυβερνήσεις ε
πωμίστηκαν τεράστια  ελλείμματα

και χρέη για να αντιμετωπίσουν την 
κρίση, και τώρα περνάνε το κόστος 
στους φορολογουμένους. Και ότι 
πρέπει επομένως να περιοριστεί 
δραστικά η δυνατότητα του αμιγώς 
κερδοσκοπικού χρηματοοικονομι
κού τομέα να εκμεταλλεύεται την 
κινητικότητα του κεφαλαίου για να 
επιτυγχάνει φορολογική και ρυθ
μιστική ασυλία. Χρειάζεται άμεσα 
στενός συντονισμός οικονομικής 
και φορολογικής πολιτικής στην 
ΟΝΕ, αυστηρότεροι ρυθμιστικοί 
κανόνες και εποπτεία του χρημα- 
τοπιστωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιο είναι το πρόβλημα, αφού οι 
δύο θεωρήσεις είναι καταφανώς συ
μπληρωματικές; Το πρόβλημα είναι 
ότι η «υπερεθνική» θεώρηση καλ
λιεργεί τη ν  ψευδαίσθηση ότι η 
Ελλάδα μπορεί να αποφύγει τη ν  ε
πώδυνη προσαρμογή αρκεί η Ευ
ρώπη να αποφασίσει να μας ξελα
σπώσει. Οτι, ακόμα περισσότερο, 
περίπου μας το  οφείλει. Και ότι ε
φόσον η κρίση μας είναι μέρος της 
κρίσης του παγκόσμιου καπιταλι
σμού, «τη ν  κρίση να πληρώσει η 
πλουτοκρατία». Ομως, στο μεταξύ, 
η Ελλάδα θα έχει καταρρεύσει.

Η κρίση αναδεικνύει την ανάγκη 
οικονομικής διακυβέρνησης της 
ΟΝΕ. Η Γερμανία μπορεί να  δια
σώσει το  ευρώ αν αναλάβει τις ευ
θύνες της ως ηγετική δύναμη της 
Ευρωζώνης, τονώνοντας τη ν  εγ
χώρια ζήτηση και παρέχοντας προ
σωρινή δημοσιονομική στήριξη 
στις χώρες του Νότου. Θα το  κάνει 
μόνο αν κι εμείς έχουμε αναλάβει 
πλήρως τις δικές μας ευθύνες. Θα 
το  κάνει επίσης για να περισώσει 
ένα συλλογικό ευρωπαϊκό αγαθό και 
όχι γιατί μας το χρωστάει.

Η ενοχλητική αντίφαση της οι
κονομικής κρίσης του ευρωπαϊκού 
Νότου είναι ότι επιβάλλει ταυτό
χρονα δύο πράγματα: άμεση προ
σαρμογή στους υπερεθνικούς κα
νόνες και συμβολή για να αλλάξουν 
οι κανόνες αυτοί. Δεν έχουμε την πο
λυτέλεια να περιμένουμε να αλλάξει 
το πλαίσιο ως προϋπόθεση για να 
προσαρμοστούμε. Αλλά αν την ε
θνική προσαρμογή δεν ακολουθήσει 
η ευρωπαϊκή αλλαγή, ο Νότος και το 
ευρώ θα δοκιμαστούν σκληρά.

* Ο κ. Γ. Παγουλάτος είναι αναπληρωτής 
καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

Το ελληνικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας είναι και πρόβλημα του ευρωπαϊκού Νότου, που εντάθηκε την τελευταία δεκαετία.

0 α είναι ίσως το  μοναδικό βέ
λος στη  φαρέτρα του Νική
τα Κακλαμάνη (δήμαρχος 

Αθηναίων) σ τη ν  προσπάθειά του 
για τις απερχόμενες δημοτικές ε
κλογές. Μια νέα  πλατεία, σ το  ι
στορικό κέντρο της πόλης.

Ο δήμαρχος, ύστερα από 3,5 
χρόνια απραξίας, «επιστρέφει» λί
γο πριν από τις εκλογές με έναν - 
πιστεύει- ισχυρό συμβολισμό: πλα
τεία  που θα προκόψει από κατε
δάφιση (του παλιού κτιρίου του 
ΝΑΤ). Evas ελεύθερος χώρος στη  
θέση του δομημένου περιβάλλο
ντος και μάλιστα όχι όπου κι όπου, 
αλλά στη δύσκολη πλευρά της 
πόλης: Βερανζέρου (Ξούθου) και 
Μενάνδρου.

Αραγε, τ ι είναι μια πλατεία; 
Πολλοί αρχιτέκτονες αν δεν δια
φωνήσουν με τη ν  ίδια τη  συγκε
κριμένη επιλογή θα αναδείξουν ω
στόσο  τη  «μοναξιά » της. «Μ ια 
πλατεία, τελεία  και παύλα. Τίπο
τε  άλλο». Συνιστά άραγε παρέμ
βαση μία και μόνη πλατεία; Μια 
κάποια λύση;

Ιδίως, όταν αφορά το κομμάτι 
εκείνο του κέντρου της πόλης που 
μαγνητίζει από τις αρχές του πε
ρασμένου αιώνα όλα τα  κατά και
ρούς βήματα τω ν  ξένων σ τη ν  πό
λη. Ειδικότερα στη Μενάνδρου, αυ
τή  η μνήμη φτάνει πολύ μακριά, 
στους Σμυρνιούς πρόσφυγες. Και 
μετά περνάει στους εσωτερικούς 
μετανάστες μέχρι τα  πρώτα χρό
νια της Μεταπολίτευσης. Θυμάμαι, 
το  1980 ως πρωτοετής φοιτητής α
πό τη ν επαρχία, ότι πολλά καθη
μερινά βήματα, τους πρώτους μή
νες, ήταν στου «Μπακάκου» και με
τά  με κάποιον συντοπίΐη  που σί
γουρα θα έβρισκα, μια περιδίνηση 
στη  Βερανζέρου και στους γύρω 
δρόμους. Είχε τη  λογική του. Τα λε
ωφορεία από το ν  σταθμό τω ν  
ΚΤΕΛ έκαναν στάση πολύ κοντά 
στη ν Αγίου Κωνσταντίνου, υπήρ
χε ο Ηλεκτρικός της Ομόνοιας για 
περαιτέρω μετακίνηση στο  αστι
κό χάος και επίσης εκεί υπήρχαν 
σχετικά φθηνά εστιατόρια - ψη
σταριές με ψευδογεύσεις από το ν  
τόπο προέλευσης. Αλλού πηγαί
ναμε οι Πελοποννήσιοι, αλλού 
πήγαιναν οι Στερεοελλαδίτες ή οι 
Κρητικοί. Επιπλέον, γύρω από 
τη ν Ομόνοια οι φοιτητές έβρισκαν 
εύκολα χαρτζιλίκι ασκώνταε το  - 
σήμερα νεκρό- επάγγελμα του 
πλασιέ βιβλίων. Εκεί, ιδίως στην 3η 
Σεπτεμβρίου, ήταν συγκεντρωμέ
νες οι σχετικές επιχειρήσεις (και 
«επιχειρήσεις»), Η παραβατικό- 
τη τα  ή ταν επίσης έντονη  σε σχέ
ση με άλλες περιοχές του Κέ
ντρου. Λαθρεμπόριο, ναρκωτικά, 
μαύρη εργασία και πορνεία, όλα σε 
«μικρότερες» δόσεις σε μια Αθήνα 
επίσης μικρότερη, περισσότερο δύ
σκολη και πιο άσχημη.

Ούτε σήμερα η επιλογή της πε
ριοχής είναι τυχαία από τους με
τανάστες. Σε έρευνά της για τους 
«αστικούς νομάδες στις μητρο- 
πόλεις», η Ελένη Τζιρτζιλάκη (αρ- 
χιτέκτων) θα δείξει τις αιτίες της 
συγκεκριμένης πορείας: «Την πε
ριοχή δεν την επιλέγουν, φθάνουν 
αναγκαστικά εδώ καθώς βρίσκεται 
κοντά σ τη ν Ομόνοια -τόπος εύ
ρεσης εργασίας- και κοντά στην 
πλατεία Κουμουνδούρου που υ
πήρξε από τους πρώτους χώρους 
συγκέντρωσης τω ν  εκτοπισμέ
νων. Στην Αγίου Κωνσταντίνου θα 
βρουν πολλά καταστήματα με κι
νη τά  αλλά και προϊόντα από χώ
ρες καταγωγής. Τις Κυριακές, μέ
λη από διαφορετικές κοινότητες 
συγκεντρώνονται εκεί, πολλές φο
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ρές ένα αμίλητο πλήθος, ικανό ω
στόσο λόγω της μάζας του να 
διακόψει την κυκλοφορία τω ν  αυ
τοκινήτων».

Αυτή η περιοχή ήταν (και είναι, 
ιδίως σήμερα) κάτι σαν το σύνο
ρο της πόλης. Οσοι μπορέσουν και 
το  περάσουν, σώθηκαν. Οσοι μεί
νουν εκεί, χάνονται.

Είναι ταυτόχρονα το καθαρτή
ριο και η πίσω αυλή της πόλης.

Στην πολεοδομία μία πλατεία 
δεν είναι απλώς ένας ελεύθερος χώ
ρος με παγκάκια και μερικά δε- 
ντράκια. Από την πλατεία ξεκινούν 
ή σ ’ αυτήν καταλήγουν ροές, η α
νάσα της πόλης: άνθρωποι, δρόμοι, 
προϊόντα, υπηρεσίες. Η συγκε
κριμένη περιοχή έχει ισχυρή «μνή
μη», δυσπρόσιτο παρόν και μία (μό
νη) πλατεία δεν μπορεί να  ξεγε
λάσει κανέναν. Δ εν  μπορεί να  αλ
λάξει τη  Μενάνδρου επειδή θα πά
νε  οι τηλεοπτικές κάμερες τη  μέ
ρα της κατεδάφισης.

Η πλατεία δεν μπορεί να ορισθεί 
ως αυθύπαρκτη. Θα είναι ψεύτικη. 
Χρειάζεται είτε να  προϋπάρχει 
(Μοναστηράκι) είτε να ενταχθεί σ ’ 
ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπλασης 
μιας περιοχής. «Σ τη  Ρώμη δεν 
χτίστηκε ο Αγιος Πέτρος επειδή 
βρέθηκε το  οικόπεδο» έλεγε φίλος 
αρχιτέκτονας. Η πλατεία είναι η αρ
χή, ο ακρογωνιαίος λίθος -λέει ο πο
λεοδόμος Σπύρος Τσαγκαράτος- ε
νός σχεδίου. Υπάρχει μόνο με 
τη ν ευρύτερη ανάπλαση, σβήνει 
χωρίς αυτήν.

Info
• Μάνου Σπυριδάκη (επιμ.) «Μ ε
τασχηματισμοί του Χώρου», Αθή
να 2009, εκδ. Νήσος.
• Σταύρου Σιαυρίδη «Μνήμη και 
εμπειρία του Χώρου», Αθήνα
2006, εκδ. Αλεξάνδρεια.
• Ελένης Τζιρτζιλάκη «Εκτοπι
σμένοι, αστικοί νομάδες στις μη- 
τροπόλεις», Αθήνα 2009, εκδ. 
Nissos aeademic publishing.
• Paul Knox, Steven Knox «Κοι
νωνική γεωγραφία των πόλε
ων», Αθήνα 2009, εκδ. Σαββά- 
λας.
• Ελίζαμπετ Χαϊντενράιχ, Σωτή
ρη Χτούρη, Ντέτλειρ Ιψεν
«Αθήνα, η δημιουργία μιας με
σογειακής μητρόπολης», Αθήνα
2007, εκδ. Κριτική.
• Ζήση Κοτιώνη «44 ιστορίες 
της αρχιτεκτονικής», Αθήνα 
2001, εκδ. Εκκρεμές.

Το μεγάλο όπλο της συγκεκρι
μένης περιοχής, το Εθνικό Θέατρο, 
δεν φαίνεται να συνδέεται με κά
ποιον πεζόδρομο. Ούτε όπως συ
νήθως γίνεται σ τη ν Ευρώπη (λέει 
η Ελένη Τζιρτζιλάκη) στο  πλαίσιο 
μιας παρέμβασης π.χ. σε δέκα οι
κοδομικά τετράγωνα (κι όχι μόνο 
σε ένα!) με την αξιοποίηση τω ν  ε- 
γκαταλελειμμένων σπ ιτιών ή τω ν  
ακάλυπτων χώρων, μ’ ένα δίκτυο 
πλατειών και πεζοδρόμων. «Να ή
ταν η αρχή μιας παρέμβασης», λέ
ει ο Γ. Δραγώνας (αναπληρωτής κα
θηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πα
νεπιστήμιο Πάτρας), «να  συμφω
νήσω. Δ εν λέω ότι δεν είναι χρή
σιμος ο συμβολισμός. Αλλά αυτού 
του επιπέδου είναι τα  προβλήμα
τα  της πόλης»;

Εκεί, σ την «πλατεία» θα φυ- 
τευθούν και δεντράκια, περίπου 40, 
πιθανόν το  ένα πάνω στο  άλλο.

Στα 1.300 τετραγωνικά υπολό
γισε τη ν  «πλατεία» ο δήμος -είναι 
λίγο περισσότερο από τα  μισά- αλ
λά και 1.300 τ.μ. να ήταν, για πλα
τεία λίγα είναι. Μάλιστα, ο Γιώρ
γος Δραγώνας θα συγκρίνει τον χώ
ρο με το ν  αντίστοιχο στο πεζο
δρομημένο τρίγωνο Κατράντζου 
στη  Σταδίου: «Αυτό το  τριγωνάκι 
στου “Κατράντζου” τ ι  είναι; Είναι 
πλατεία; Προφανώς όχι. Και σ ’ αυ
τό στη Βερανζέρου θα υπάρχει χώ
ρος και για 40 δέντρα;».

Ενα «αστικό κενό», ένας μη δο
μημένος χώρος στο  αστικό περι
βάλλον δεν είναι κατ’ ανάγκην πλα
τεία. Ενίοτε δε, μπορεί να  μετα
τραπεί και σε έναν «εικονικό» 
χώρο, όπως το  άλσος του Ευαγγε
λισμού. Το επισημαίνει ο Γιώργος 
Κανδύλης (ερευνητής στο Εθνικό 
Κ έντρο Κοινωνικών Ερευνών): 
«Οπτικά, σαν οθόνη βλέπεις ένα 
πλήρες δάσος. Αλλά νεκρό. Μόνο 
για να το διασχίζει κανείς. Ναι, λεί
πουν οι άστεγοι, θα “υπερηφα- 
νευτεί” ο δήμος, λείπουν όμως και 
τα  ζευγαράκια. Κι εν πάση περι- 
πτώσει δεν μπορείς να χρησιμο
ποιείς μόνο πολεοδομικές λύσεις 
σε κοινωνικά ζητήματα».

Συνοψίζοντας, ο δήμαρχος κρα- 
τάει το  «μπαμ» της κατεδάφισης 
και πάει με αυτό στις εκλογές. Μας 
παραδίδει όχι ένα αστικό κενό, αλ
λά μία αστική έρημο. Δίνει μια εύ
κολη «λύση» σ ’ ένα πολύπλοκο ζή
τημα. Με λίγα λόγια, δεν άσκησε 
πολιτική. Μόνο βιτρίνα, την οποία 
επιδιώκει να χρυσοπουλήσει εν μέ
σω κρίσης. Η πλατεία απλώς βρέ
θηκε μπροστά του...

Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Αλεξάντερ
Του ROGER COHEN / THE NEW YORK TIMES

Η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα κρί
σιμο σταυροδρόμι. Τα οικονομι
κά προβλήματα τω ν  χωρών της 

Μεσογείου κατέδειξαν πόσο ατυχής ή
ταν η επιλογή να συνδεθούν κράτη που 
χωρίζονται από τόσο μεγάλες οικονο
μικές διαφορές σε μια νομισματική έ
νωση, η οποία μάλιστα δεν διαθέτει θε
σμό που να χαράσσει δημοσιονομική 
πολιτική σε κεντρικό επίπεδο. Οταν το 
ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία, το 2002, 
πολλοί φαντάστηκαν ότι οι οικονομικές 
ασυμμετρίες θα αμβλυνθούν, οδηγώντας 
έτσι σταδιακά και σε πολιτική ενοποί
ηση. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη. 
Αντιθέτως, τα πνεύματα οξύνθηκάν και 
το χάσμα μεγάλωσε, ως συνέπεια τω ν 
διαφορών ανάμεσα στις οικονομικές ε
πιδόσεις τω ν  κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ανάλογο πρόβλημα ενοποίησης α
ντιμετώπισε και η Αμερική, πριν από 
δύο αιώνες, όταν ο αγώνας για ανε
ξαρτησία είχε βυθίσει τις Πολιτείες της 
σε βαθιά κρίση χρέους. Μετά την ψή
φιση του Συντάγματος, ο τότε υπουρ
γός Οικονομικών, Αλεξάντερ Χάμιλτον, 
προσπάθησε να αποδείξει ότι η Ενωση 
τω ν 13 αμερικανικών Πολιτειών μπο
ρούσε να λειτουργήσει και πρακτικά. 
Μία από τις βασικές προτάσεις του προς

τον πρόεδρο Ουάσιγκτον ήταν να ε
πωμιστεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
το βάρος του χρέους τω ν Πολιτειών. Οι 
αντιδράσεις που συνάντησε ήταν πα
ρόμοιες με αυτές που βλέπουμε σήμε
ρα στην Ευρώπη, αφού άλλες Πολιτεί
ες ήταν συνεπείς προς τους πιστωτές 
τους και άλλες όχι. Ετσι και σήμερα, Γερ
μανοί και Φινλανδοί διερωτώνται για 
ποιο λόγο τα μέλη της Ευρωζώνης που 
«έκαναν το καθήκον τους» θα πρέπει 
να πληρώσουν τα σπασμένα γι’ αυτούς 
που δεν το έκαναν και άκουσαν την α
νεύθυνη συμβουλή του διευθυντή της 
Citigroup, Τσαρλς Πρινς: «Οσο παίζει 
η μουσική, συνεχίστε να χορεύετε».

Ο χορευτής σε αυτήν τη ν περίπτω
ση ήταν η ελληνική κυβέρνηση, που α
πέκρυψε το έλλειμμά της (12,7% του 
ΑΕΠ) και το χρέος της (η χώρα χρειά
ζεται άμεσα 34 δισεκατομμύρια δολά
ρια, μόνο και μόνο για να αποφύγει τη 
στάση πληρωμών), μέσω παραγώγων 
της Wall Street, με τα οποία μεταμ
φίεσαν τα δάνεια σε αγοραπωλησίες συ
ναλλάγματος. Τα επονομαζόμενα PIGS 
(Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία) 
της Μεσογείου εκμεταλλεύτηκαν τα χα
μηλά επιτόκια της Ευρωζώνης και την 
άφθονη ρευστότητά της, μέχρι που η

...Ακόμη και η μικρή 
Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη 
για να αφεθεί στην τύχη 
της. Στο μεταξύ όμως, 
οι Ελληνες θα πρέπει 
να αποχαιρετήσουν 
την Ελλάδα που ήξεραν, 
την Ελλάδα 
των απολαύσεων.

Lehman Brothers κατέρρευσε και η μου
σική σταμάτησε.

Ο Χάμιλτον είχε καταφέρει τό τε  να 
κάμψει τις αντιστάσεις του Μ άντισον 
και του Τζέφερσον και έτσι η Αμερική 
απέκτησε ομοσπονδιακή πρωτεύου
σα στον Ποταμό Πότομακ, τη  σημερι
νή πόλη της Ουάσιγκτον (αντί για τη 
Νέα Υόρκη, όπως ήταν το αρχικό σχέ
διο). Μέσα από επίπονες διαπραγμα
τεύσεις, εξασφαλίστηκε η οικονομική 
σταθερότητα τω ν  ΗΠΑ.

Δεν βλέπω όμως να υπάρχει ανάλο
γη διάθεση και σήμερα στην Ευρώπη, 
ώστε η κρίση να μετατραπεί σε ευκαι
ρία για την ίδρυση Ηνωμένων Πολιτειών 
της Ευρώπης. Το όνειρο της ενοποίη
σης έχει ξεθωριάσει. Για το μεσοπρό
θεσμο μέλλον, η Ευρώπη θα παραμεί- 
να  κάτι ανάμεσα σε νομισματική ένωση 
οικονομικά άνισων κρατών και πολιτι
κή οντότητα, που θα στηρίζεται σε συμ
φωνίες α λα καρτ.

Η νομισματική ένωση δεν στηρίζε
ται από πολιτική και οικονομική ένω
ση. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι πο
λύ μικρότερη από την Καλιφόρνια. 
Χάρη στον  Χάμιλτον όμως, τα προ
βλήματα της Καλιφόρνια σήμερα α- 
πορροφώνται από την τεράστια ομο

σπονδιακή οικονομία και την κεντρική 
κυβέρνηση, η οποία επιβάλλει φόρους 
και διαχειρίζεται δαπάνες. Οι Ελληνες 
δεν διαθέτουν τέτοιο δίχτυ προστασίας.

Τίθεται επομένως το ερώτημα πώς 
θα αντιμετωπίσει τη  σημερινή κρίση η 
Ευρώπη. Στην Ισπανία, η ανεργία τρέ
χει με 19% και στην Ανδαλουσία έχει 
φτάσει το 26°/ρ. Εξω από το χωριό Πορ- 
τούγκος στην Ανδαλουσία, όμως, είδα 
ένα «πολιτιστικό κέντρο» στη μέση του 
πουθενά (στους πρόποδες ενός βουνού), 
το οποίο κανένας δεν χρησιμοποιούσε. 
Εξω από το κέντρο υπήρχε μια ταμπέ
λα με τη  σημαία της Ευρωπαϊκής Ενω
σης, σε αναγνώριση των χρημάτων που 
σπαταλήθηκαν άδικα για να πλουτίσουν 
οι ντόπιοι εργολάβοι που το έχτισαν. Τέ
τοιες πρακτικές αποτελούν πλέον πα
ρελθόν για τα PIGS.

Το μέλλον που περιμένει όλες αυτές 
τις χώρες της Μεσογείου θα μπορούσε 
να συνοψιστεί σε μία λέξη: λιτότητα. Η 
Ιρλανδία έδειξε το καλό παράδειγμα 
στους νότιους γείτονές της, περικό
πτοντας τους μισθούς τω ν δημοσίων υ
παλλήλων κατά 7%. Η Ελλάδα οφείλει 
να την ακολουθήσει, αλλά μέχρι σ τιγ
μής παραμένει αμφίβολο αν θα το επι
τρέψουν τα συνδικάτα της. Αν όμως η

Αθήνα δεν μειώσει τις δαπάνες της, κα
νείς δεν θα δεχθεί να αγοράσει τα ο
μόλογό της.

Η πιθανότητα χρεοκοπίας της Ελλά
δας δεν μπορεί να αποκλειστεί όσο η 
Ευρώπη δεν αποφασίζει πώς θα αντι
μετωπίσει «εκείνους που δεν έπραξαν 
το  χρέος τους». Η Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή αναμένει τα μέσα Μαρτίου πριν κα- 
ταλήξει στις οριστικές εισηγήσεις της. 
Η στάση πληρωμών θα είχε (  γ  α
ντίκτυπο, υπό την έννοια ότι οα άνα- 
δείξει την ελλιπή φύση της Ευρωζώνης. 
Κάτι τέτοιο όμως πιθανότατα δεν θα 
συμβεί, αφού ακόμη και η μικρή Ελλά
δα είναι πολύ μεγάλη για να αφεθεί 
σ την τύχη της. Στο μεταξύ, όμως, οι 
Ελληνες θα πρέπει να αποχαιρετήσουν 
την Ελλάδα που ήξεραν, την Ελλάδα 
τω ν απολαύσεων που τόσο αριστοτε
χνικά αποτύπωσε ο μεγάλος ποιητής Κ. 
Π. Καβάφης:

Και συλλογιέται η Φρόνησις πώς τον 
εγέλα- / και πώς την εμπιστεύονταν πά
ντα - τ ι τρέλλα!- / την ψεύτρα που έλεγε) 
«Αύριο. Εχεις πολύν καιρό.»

Θυμάται ορμές που βάσταγε) και πό
ση / χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώ- 
σι / κάθ’ ευκαιρία χαμένη τώρα την ε
μπαίζει.


