
Στους δρόμους μαζί και στο ταμείο χώρια
Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ ου Παςχου Μ ανδραβελη0 α συναντηθούμε στουε δρό- 
μουε» κραυγάζουν με κάθε α
νακοίνωσή τουβ οι συνδικαλι- 

στέε τηε ΓΕΝΟΠ, που ανακαλύπτουν κά
θε λίγο και λιγάκι «συνωμοσίεε» για να 
κάμψουν την αγωνιστικότητά τουε. Να 
συναντηθούμε, λοιπόν στουε δρόμουβ, 
μόνο που υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οι 
απλοί Ελληνεε πολίτεε έχουν δουλειέε 
και δεν προλαβαίνουν. Οι συνδικαλιστέε 
πληρώνονται από τουε πολίτεε για να 
σχολάζουν στη ΔΕΗ και μερικέε φορέε 
ν  τσκονται στουε δρόμουε.

χ̂ αι δεν πληρώνονται απλώε από τη  
ΔΕΗ, τη  ρημάζουν. Πέρα από τουε μι- 
σθούε, έχουν και διάφορα μπόΥου ε· και 
δεν μιλάμε για τα εξωτικά ταξιδάκια που 
κάνουν εξόδοιε ημών τω ν πολιτών. Πλη
ρώνονται αδρά και έξτρα για να συμ
μετέχουν και σε διοικητικά συμβούλια 
τω ν  ασφαλιστικών οργανισμών που ε- 
πίση3 δεν χρειάζεται να μαντέψουμε ποι
οι πληρώνουν...

Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο που δη
μοσιεύτηκε σε τοπικά Μέσα Ενημέρω-

ans tos Κοζάνηε τέσσερα  μισθωτοί 
συνδικαλιστέε tos ΔΕΗ (πράσινοι και γα
λάζιοι) από την περιοχή είναι μέλη στο 
Διοικητικό Συμβούλιο τω ν ασφαλιστικών 
ταμείων ΤΑΥΤΕΚΩ και ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. Για 
να συμμετέχουν eos εκπρόσωποι τω ν ερ
γαζομένων στα Δ. Σ. τω ν Ταμείων πήραν 
από τη  ΔΕΗ την περίοδο 1/10/2008 - 
31/12/2010 μόνο για εκτόε έδραε 365.542 
ευρώ. Evas μόνο από outoús πληρώθη
κε σε 26 μήνε5139.900 ευρώ! Δηλαδή πή
ρε 14.676 ευρώ το 2008,64.452 ευρώ το 
2009 και 51.787 ευρώ το 2010. Δεν μιλάμε 
για μισθούε (που κανείε Ελληναε πολί- 
tos και μέτοχοε tos ΔΕΗ δεν γνωρίζει), 
ούτε αναφερόμαστε σε υπερωρίεε, νυ
χτερινά, εκτόε έδραε κ. ά. (που κανείε 
πάλι μέτοχοε tos εταιρείαε δεν γνωρίζει). 
Τα 5.400 ευρώ ανά μήνα του 2009 είναι 
επιπλέον τω ν μισθών, υπερωριών και ε-

πιδομάτων! Να σημειώσουμε εδώ ότι αυ
τά είναι μόνο τα οδοιπορικά που πλήρωσε 
η ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστέε πληρώνονται 
και αποζημιώσει συμμετοχήε στο Δ. Σ. 
από τα Ταμεία.

Α ν κάποιοε βγάζει τόσα  λεφτά μόνο 
για εκτό5 έδραε και για να μη δουλεύ
ει, φυσικό είναι να έχει αναπτυγμένο 
το  ένστικτο τη5 αγωνιστικότητα3. Σκε- 
φθείτε να μπει κανένα5 μη κυβερνητι- 
κόε (και συνεπώε μη εκβιάσιμοε από 
τουε συνδικαλιστέ5) μέτοχοε! Αμέσω5 
θα αναρωτηθεί: χρειάζεται να πληρώ
νω  365.000 ευρώ μόνο οδοιπορικά 
σε κ ά π ο ιο ι για να συμμετέχουν στο 
Δ.Σ. τω ν  ασφαλιστικών Ταμείων; Ολό
κληρη δικηγορική εταιρεία θα μπορούσε 
να στήσει η ΔΕΗ για να εκπροσωπού
ντα ι οι εργαζόμενοι σε όλα τα  Δ. Σ. του 
κόσμου.

Είναι φυσικό κι επόμενο να φωνασκεί 
η ΓΕΝΟΠ. Είναι πολλά τα  λεφτά! Αλλά 
είναι και μεγάλη η υποκρισία του3 σε 
βάροε ημών που τουε πληρώνουμε. Δεν 
μπορεί δηλαδή να αρμ έγει τουε μετό- 
χουε - πολίτεε και ταυτόχρονα να ανα
κ ο ινώ νε ι ότι «ο  αγώναε μαε δεν αφο
ρά τουε εαυτούε μαε. Ο αγώναε μαε εί
ναι για το ν  φτωχό καταναλωτή» (ανα
κοίνωση ΓΕΝΟΠ 19.4.2011). Βασικά ο α
γώναε τουε αφορά το ν  πλούσιο συνδι
καλιστή...

Επειδή λοιπόν αυτή η κοροϊδία 
πρέπει να τελειώνει, εμείε οι μέτοχοι 
πρέπει να ρωτήσουμε το ν  πρόεδρό τηε 
ΔΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό: 1) Πόσουε συν- 
δικαλιστέε σιτίζει η επιχείρηση χωρίε 
να δουλεύουν; 2) Πόσεε είναι οι συ- 
νολικέε αποδοχέε τουε από τη  ΔΕΗ- με 
υπερωρίεε, νυχτερινά κ. λπ. 3) Τι άλλεε 
έξτρα απολαβέε τουε δίνει, όπωε π. χ. 
οδοιπορικά; Αναμένουμε απαντήσειε· 
να  είναι όμω5 διεξοδικέε και όχι «άλ
λα λόγια ν ’ αγαπιόμαστε με τουε συν- 
δικαλιστέε».

σκίτσο ΤΟΥ ΗΛΙΑ μακρη. i ma kri s@kath i me ri n i. gr

Η νέα εθνική προδοσία
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Α

Τ ου Δ ιονυςη ΓουςετηΣ τη χώρα μαε, τα λεγάμενα «εθνικά 
θέματα» και το «εθνικό συμφέρον» 
προσφέρονται για σκύλευση από 

κάθε δήθεν πατριώτη. Οι συνδικαλιστέε 
τω ν  συντεχνιών δεν θα μπορούσαν να 
λείψουν. Αγωνίζονται και ενίοτε θυ
σιάζονται για χάρη του éOvous και του 
λαού. Οταν, παλαιότερα, πουλιόταν ο 
OTE στην Deutsche Telekom, η ΟΜΕ- 
ΟΤΕ αγωνιζόταν για την εθνική οικο
νομία, την εθνική άμυνα και την εθνι
κή ασφάλεια. Οι αγώνεε σταμάτησαν ό
ταν τα στόματα μπουκώθηκαν με εθε
λούσια έξοδο σκανδαλωδών απολαβών, 
από δικά μαε λεφτά. Σε αντάλλαγμα, ε- 
μεί3 απολαύσαμε σύγχρονη και αντα
γωνιστική τηλεφωνία.

Οταν πουλιόταν η χρεοκοπημένη 
Ολυμπιακή, η ΟΣΠΑ αγωνιζόταν για τον 
«εθνικό αερομεταφορέα», τη δε ΓΣΕΕ την 

,πάσει εθνική ανησυχία, ότι δεν θα 
εξυπηρετούνταν αεροπορικοί τα νησιά. 
Οι αγώνεε σταμάτησαν όταν τα  στόμα
τα μπουκώθηκαν με σκανδαλώδες α-

ποζημιώσειε, πάλι από δικά μαε λεφτά 
- μετά και από αποκλεισμό τηε οδού Πα
νεπιστημίου για μια βδομάδα, προφανώε 
για εθνικούε και πάλι λόγουε. Σε α
ντάλλαγμα, εμείε σταματήσαμε να πλη
ρώνουμε ζημιέε ενόε εκατ. ευρώ την η
μέρα. Τώρα ήρθε η σειρά τηε ΔΕΗ. Η ε
θνικά ευαίσθητη ΓΕΝΟΠ χαρακτήρισε 
τυχόν πώληση «εθνική προδοσία» και 
διακήρυξε τη ν ανιδιοτέλειά τηε: «Ο α
γώναε μαε δεν είναι για μαε, είναι για τον 
καταναλωτή, γι’ αυτό θα φτάσουμε στα 
άκρα. Θα ματώσουμε». Ποια είναι η ΔΕΗ, 
που για την υπεράσπιση του δημόσιου 
χαρακτήρα τηε και για χάρη μαε η συ
ντεχνία θυσιάζεται μέχρι ματώματοε; 
Σ την Πορτογαλία παράγουν 13.500 
Μννείί και εργάζονται στην εκεί εταιρεία 
ηλεκτρισμού 13.500 άτομα. Στη ΔΕΗ πα

ράγουν 12.650 Μ ν^ ίί  και «εργάζονται» 
29.000 άτομα. Πώε αμείβονται; Η σύ
νταξη ενόε υπαλλήλου τηε ΔΕΗ από
φοιτου Γυμνασίου είναι μεγαλύτερη α
πό τη  σύνταξη ενόε ανώτατου ιδιωτικού 
υπαλλήλου ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, ενόε 
πολιτικού μηχανικού ή ενόε γιατρού με 
τριάντα πέντε χρόνια εργασίαε.

Η ηγεσία τηε ΓΕΝΟΠ δεν έχει ακόμα 
ματώσει. Ωστόσο, έχει τραμπουκίσει πολ- 
λέε φορέε: έχει καταλάβει τα γραφεία τηε 
ΔΕΗ, έχει σπάσει πόρτεε δημοσίων 
γραφείων για να ακυρώσει συνεδριάσειε 
διοικητικών συμβουλίων, έχει κατα
στρέψει δημόσια περιουσία. Ο κ. Φω- 
τόπουλοε, πρόεδροε τηε ΓΕΝΟΠ, έχει κα
τηγορήσει τη διοίκηση τηε ΔΕΗ ότι «τα  
περισσότερα χρήματα που εισπράττει 
δεν πάνε στα ταμεία τηε επιχείρησηε».

Εχει δίκιο. Πολλά από αυτά πάνε στα τα
μεία τηε ΓΕΝΟΠ. Πόσα; Δύσκολο να το 
μάθουμε, αφού τα πειστήρια έκαναν φτε
ρά! Αλλά όσα και να είναι, ποια επιχεί
ρηση στην Ευρώπη χρηματοδοτεί το 
συνδικάτο τω ν υπαλλήλων τηε; Και η υ- 
πουργόε κ. Μπιρμπίλη, όχι μόνο δεν έ
στειλε στον εισαγγελέα τουε νταήδεε που 
θα ματώσουνε, αλλά θα τουε δώσει πί
σω όλα όσα τουε περικόπηκαν, όπωε πε
ρικόπηκαν από όλο τον  δημόσιο τομέα. 
Επί τούτου, η ΓΕΝΟΠ δήλωσε στιγμιαία 
αποχώρηση από το Δημόσιο (!). Εκτι- 
μώμενη δαπάνη 99.6 εκατ. ευρώ. Και ε
πιπλέον συνεχίζεται το  μειωμένο τιμο
λόγιο στο ρεύμα τω ν  υπαλλήλων τηε. 
Εκτιμώμενη ζημία 240 εκατ. ευρώ.

Ο πρωθυπουργόε εξήγγειλε εθνο
προδοτική πώληση τμήματοε τω ν με
τοχών τηε ΔΕΗ. Με πόσα λεφτά -δικά μαε 
λεφτά- πρέπει να μπουκώσει το στόμα 
τηε ΓΕΝΟΠ, για να μην ματώσει;

diongus@otenet.gr

Η γερμανική 
εμμονή

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Η κυβέρνηση προσπαθεί να 
ξορκίσει κάθε συζήτηση 
για αναδιάρθρωση του 

χρέουε, αλλά προε το  παρόν 
τουλάχιστον δεν το  κατορθώνει. 
Είναι πολλοί και ποικίλοι οι «παί- 
κτεε» που έθεσαν το θέμα. Το ση
μαντικότερο όμωε είναι ότι οι ε- 
πιδόσειε τηε ίδιαε τηε κυβέρνη- 
σηε δεν επιτρέπουν να  μπει 
τέρμα στη  συζήτηση. Ελάχιστα 
έωε και μηδαμινά είναι τα  στο ι
χεία που επιτρέπουν αισιοδοξία 
ότι θα τα βγάλουμε πέρα χωρίε 
«επιμήκυνση» ή «κούρεμα», ενώ 
αντίθετα χειροτερεύει και το 
ευρωπαϊκό περιβάλλον, αν κρί
νουμε από τη  θεαματική επιτυ
χία τω ν  αντιευρωπαϊστών «α-

Ελάχιστα έως και 
μηδαμινά είναι 
τα στοιχεία που επιτρέ
πουν αισιοδοξία 
ότι θα τα βγάλουμε 
πέρα χωρίς «επ ιμή
κυνση» ή «κούρεμα».

κραιφνών Φ ινλανδών», στιε ε- 
κλογέε που έγιναν στη χώρα τουε 
τη ν περασμένη Κυριακή. Εκφρά
ζονται ήδη ανησυχίεε για το  
Μνημόνιο τηε Πορτογαλίαε.

Είναι σαφέε ότι εκείνοι που 
εμφανίζονται να πρωτοστατούν 
για να αναδιαρθρωθεί το  ελλη
νικό χρέοε είναι οι Γερμανοί. 
Εκτόε από το ν  υπουργό Οικο
νομικών, το ν  Β. Σόιμπλε, σύμ
βουλοι τηε κυβέρνησηε Μέρκελ 
έχουν επανειλημμένα πλασά
ρει τη ν  ιδέα σε κοινή γραμμή με 
Αγγλοσάξωνεε ειδικούε. Λέγεται 
ότι πίσω από τη ν  προώθηση αυ- 
τήε τηε άποψηε βρίσκονται συμ
φέροντα  που περιμένουν να 
κερδίσουν από τα  ασφάλιστρα 
τω ν  ομολόγων, όμωε, αν ευστα- 
θεί αυτή η εκτίμηση, το  πιθα
νότερο είναι ότι αφορά κυρίωε 
ιδιώτεε Αγγλοσάξωνεε οικονο- 
μολόγουε. Για τουε Γερμανούε α- 
ξιωματούχουε που βρίσκονται 
σ τη ν  ίδια γραμμή το  ζήτημα έ
χει να  κάνει με τη ν  εσωτερική 
πολιτική τηε Γερμανίαε.

Η γερμανική κυβέρνηση α
ντιμετωπ ίζει αυξανόμενεε δυ- 
σκολίεε, προκειμένου να πείσει 
τη ν  κοινή γνώμη ότι πρέπει να 
συνεισφέρει για να  στηρίξει μέ-

σω διαφόρων θεσμικών οργάνων 
τιε δοκιμαζόμενεε οικονομίεε 
του ευρωπαϊκού Νότου και τηε 
Ιρλανδίαε. Ο μέσοε Γερμανόε δεν 
παραδέχεται ότι ένα μεγάλο μέ- 
ροε τηε οικονομικήε ευεξίαε 
τηε χώραε του οφείλεται σ τη ν  
Ευρωπαϊκή Ενωση και στο ευρώ 
και εκείνο που φοβούνται οι 
decision makers είναι ότι θα φτά
σει κάποια στιγμή που θα πλει
οψηφήσουν εκείνοι που θα θέ
λουν έξοδο τηε χώραε από τι 
Ευρωζώνη και αποστασιοποίη
ση από τιε Βρυξέλλεε. Επομένωε, 
εκτιμούν ότι πρέπει να τελειώ 
σουν με τη  στήριξη κατά δόσειε 
προβληματικών χωρών, όπωε 
η Ελλάδα, που άλλωστε δεν 
προσπαθεί ιδιαίτερα να ορθο
ποδήσει, γιατί με αυτό το ν  τρό 
πο εξοργίζεται και γίνεται όλο και 
πιο αρνητική η γερμανική κοι
νή  γνώμη.

Ετσι κάπωε εξηγείται η επι
μονή τω ν  Γερμανών σ τη ν ανα
διάρθρωση (άγνωστο ποια μορ
φή θέλουν να  πάρει) του ελλη
νικού χρέουε. Αλλωστε, η στάση 
τουε βρίσκεται σε αρμονία και με 
τη ν  άποψη τηε Αγκελα Μέρκελ 
ότι και οι ιδιώτεε δανειστέε πρέ
πει να αναλαμβάνουν ένα μέροε 
τω ν  βαρών, όταν ο δανειολήπτη'' 
τουε δεν μπορεί να ανταποκι 
θεί. Δ εν  είναι δυνατόν, σύμφω
να με αυτή τη  λογική, οι πιστω- 
τέε να δανείζουν και να αποκο
μίζουν μεγάλα κέρδη χωρίε ρίσκο 
και όταν μια χώρα κινδυνεύει να 
χρεοκοπήσει να αναγκάζονται να 
τη  στηρίξουν μόνο τα κράτη. Που 
σημαίνει ότι οι Γερμανοί θα συ- 
νεχίσουν να συντηρούν το  θέμα 
τηε αναδιάρθρωσηε του ελληνι
κού χρέουε, παρά τιε αντιρρήσειε 
που προε το παρόν προβάλλονται 
από αρκετέε πλευρέε.

Είναι γνω στό  ότι κατά τηε α
ναδιάρθρωσηε τά σσ ο ντα ι η 
ΕΚΤ, η Κομισιόν, μάλλον η ηγε
σία του ΔΝΤ και βέβαια η κυ
βέρνηση και ο διοικητήε τηε Τρα- 
πέζηε τηε Ελλάδοε, ο Γ. Προβό- 
πουλοε. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου 
και ο Γ. Προβόπουλοε μάλιστα τη 
χαρακτηρίζουν «καταστροφική». 
Σίγουρα δεν θα είναι το  καλύτε
ρο που θα μπορούσε να μαε τύ- 
χει, αλλά αν τελικά περάσει τω ν  
Γερμανών, που συνήθωε έτσ ι 
συμβαίνει σ τη ν Ευρωζώνη, πώε 
θα τη  δικαιολογήσουν σ τη ν  ελ
ληνική κοινή γνώμη χωρίε να δη- 
μιουργηθεί πανικόε, όταν σήμε
ρα χρησιμοποιούν τέτοιουε α- 
κραίουε χαρακτηρισμούε;

Η επιτυχία του εικονιζόμενου ευρωσκεπτικισιή Τίτο Σόινι στις εκλογές 
της περασμένης Κυριακής στη Φινλανδία δημιουργεί ανησυχίες για το 
Μνημόνιο της Πορτογαλίας.
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Ασθενής πολιτική

Το σκληρό ευρώ επέστρεψε, εξασφα- 
λίζονταε έτσ ι τη ν  εκδίκησή του απέ
ναντι στιε Κασσάνδρεε που το  ήθελαν 
ημιθανέε. Παρότι η ρώμη του νομί- 
σματοε πλήττει τιε εξαγωγέε, εμποδί
ζει το  πετρέλαιο να απογειωθεί. Την ί
δια στιγμή, οι κερδοσκόποι έπαψαν πια 
ν -  -τοντάρουν στην κατάργηση του ευ- 
( ¿χονταε διαπιστώσει ότι το  κοινό 
ευρωπαϊκό νόμισμα είναι υγιέστερο α
πό το  δολάριο. Η πορεία του ευρώ δεν 
πρέπει, όμωε, να  επισκιάσει τα πραγ
ματικά προβλήματα τηε Ευρωζώνηε. 
Την ώρα που οι συνομιλίεε για τη ν  εκ
πόνηση προγράμματοε στήριξηε τηε 
Πορτογαλίαε πρέπει να επιταχυνθούν, 
τα  σχέδια βοήθειαε σε Ελλάδα και 
Ιρλανδία δεν έχουν πείσει, με τα σε
νάρια για αναδιάρθρωση χρέουε να ε
πικρατούν. Πέρα από τα τρία κράτη που 
χρήζουν βοήθειαε, η Ευρωζώνη χα
ρακτηρίζεται πια εύθραυστη, με τη  νο
μιμοποίησή τηε να αμφισβητείται ευ- 
θέωε ακόμη και σε κράτη σε ανάκαμ
ψη, όπωε η Φινλανδία. Το χάσμα που 
άνοιξε μεταξύ τω ν  πιο ανταγωνιστικών 
κρατών, όπωε η Γερμανία, και τω ν  οι
κονομιών τηε περκρέρειαε, όπωε η Πορ
τογαλία και η Ελλάδα, απειλεί να δι- 
ευρυνθεί από ενδεχόμενη συνεχιζό
μενη άνοδο του κοινού νομίσματοε.

ΙΑδΤΑΜΡΑ.
Πλήγμα στην Ευρώπη

Το τελευταίο πλήγμα σ τη ν  Ευρώπη το 
κατέφερε η Φινλανδία με το  αποτέ
λεσμα τω ν  εκλογών τηε, ενδεικτικό 
του κακού ανέμου που πνέει σε όλεε 
σχεδόν τιε χώρεε τηε Ε.Ε. Οι Αληθι
νοί Φινλανδοί, του ευρωσκεπτικιστή 
και λαϊκιστή Τίμο Σοΐνι, ή ταν οι 
πραγματικοί νικητέε τηε εκλογικήε α- 
ναμέτρησηε, η οποία, με στατιστικούε 
όρουε, τουε θέτει σ την τρίτη θέση. Αν 
όμωε αναλύσουμε το  αποτέλεσμα, θα 
διαπιστώσουμε ότι ο αντιευρωπαϊστήε 
Σοΐνι έρχεται σχεδόν στη  δεύτερη θέ
ση, και όχι μακριά από τη ν πρώτη. Το 
ξενοφοβικό του κόμμα πραγματο
ποίησε ένα τεράστιο άλμα από το 4% 
που είχε αποσπάσει στιε εκλογέε 
του 2007, πενταπλασιάζονταε τιε έ- 
δρεε του, από 6 σε 38. Είναι συνεπώε 
πιθανό οι Αληθινοί Φινλανδοί να ει
σέλθουν σ το ν  κυβερνητικό συνα
σπισμό, καταλαμβάνονταε ένα ση
μαντικό υπουργείο, όπωε τηε Οικο- 
νομίαε ή τηε Μετανάστευσηε. Ακόμη 
και αν δεν καταλάβουν υπουργείο, η 
ενισχυμένη θέση τουε σ τη ν  αντιπο
λίτευση θα είναι αισθητή στο  ευαί
σθητο για τη ν Ευρώπη ζήτημα τηε οι
κονομική διάσωσηε τηε Πορτογα- 
λίαε, που απαιτεί ομοφωνία τω ν  «17» 
τηε Ευρωζώνηε.

Ο πρόεδρος ίων ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, προσεύχεται λίγο πριν ξεκινήσει το πρό
γευμα εργασίας του με τους εκπροσώπους των χριστιανικών Εκκλησιών της χώρας, 
τους οποίους και κάλεσε στον Λευκό Οίκο ενόψει της γιορτής του Πάσχα.
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Δυτικό δίκαιο Οριο του χρέους

Η κυβέρνηση Ομπάμα εγκατέλειψε τα 
σχέδιά τηε να δικάσει τρομοκράτεε, πε- 
ριλαμβανομένου του φερόμενου ωε ε
γκέφαλου τηε lin s  Σεπτεμβρίου, σε πο
λιτικά δικαστήρια. Αντίθετα, θα χρη
σιμοποιήσει στρατοδικεία. Πρόκειται 
για θλιβερή απόφαση. Οι ΗΠΑ οφείλουν 
να ηγηθούν μιαε προσπάθειαε που θα 
βεβαίωνε ότι η μάχη κατά τηε τρομο- 
κρατίαε δεν απαιτεί τη θυσία τω ν ίδιων 
τω ν  δυτικών αξιών. Ωε υποψήφιοε, ο 
Ομπάμα είχε υποσχεθεί να κλείσει τα 
στρατοδικεία και να θέσει τέρμα στο 
ειδικό νομικό καθεστώε του Τζορτζ 
Μπουε για τουε τρομοκράτεε, που υ
πονόμευε τη ν αξιοπιστία τηε δυτικήε 
υποστήριξηε προε το  κράτοε δικαίου. 
Οι οπαδοί τω ν  στρατιωτικών επιτρο
πών υποστηρίζουν ότι αυτά τα  άτομα 
δημιουργούν ειδικά προβλήματα. Αυ
τή  η κατηγορία προϋποθέτει ότι οι συ
γκεκριμένοι άνθρωποι είναι ένοχοι. 
Ωστόσο, παραμένουν απλώε ύποπτοι. 
Τίποτε δεν αποδεικνύει ότι δεν μπο
ρούν να δικαστούν σε πολιτικό δικα
στήριο. Τα ειδικά δικαστήρια προ
στατεύουν την κυβέρνηση, όχι τουε υ- 
πόπτουε. Αποτελούν φτωχό συμβιβα
σμό, που χρησιμοποιεί ετυμηγορίεε για 
να διαβρώσει τα ίδια τα θεμέλια του δυ
τικού δικαίου.

Ο Τίμοθι Γκάιχνερ δεν θέλει να μυριστεί 
η αγορά το ν  φόβο του. «Θέλω να κα
ταστήσω απόλυτα σαφέε», είπε, «ότι το 
Κογκρέσο θα ανεβάσει το  ανώτατο ε
πιτρεπτό όριο του χρέουε». Η κυβέρ
νηση Μπουε είχε ανεβάσει αρκετέε φο
ρέε το ανώτατο όριο του χρέουε ενώ οι 
πολιτικέε που οδήγησαν στιε κινήτ 
αυτέε -οι φοροαπαλλαγέε, το  πρό
γραμμα συνταγογράφησηε για τουε η- 
λικιωμένουε και οι πόλεμοι- συνεχίζο
νται και σήμερα. Οι Ρεπουμπλικανοί α
ποδίδουν ολόκληρη την ευθύνη στουε 
Δημοκρατικούε και ζητούν παραχω- 
ρήσειε προκειμένου να συμφωνήσουν 
στην άνοδο του χρέουε. Οι Δημοκρα
τικοί δεν θα προχωρήσουν εύκολα 
στιε παραχωρήσειε αυτέε. Οι φόβοι τέ 
τοιου είδουε παράλυσηε οδήγησαν τη  
δίπηάΕΓά&ΡοοΓ’ε να υποβαθμίσει τιε 
προοπτικέε τω ν  ΗΠΑ σε «αρνητικέε». 
Αν το Κογκρέσο δεν ανεβάσει το όριο 
του χρέουε πάνω από το τωρινό 14,28 
τρισ. δολάρια, οι αγορέε θα αντιδράσουν 
όπωε και στην τραπεζική κρίση, μόνο 
πολύ χειρότερα. «Ο ακρογωνιαίοε λίθοε 
του παγκόσμιου τραπεζικού συστήμα- 
τοε είναι ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν ό,τι 
δανείζονται. Αν δεν το κάνουμε, το τρα
πεζικό σύστημα θα καταρρεύσει», είπε 
ο αναλυτήε τηε Μοοάγ’ε, Μαρκ Ζάντι.
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