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Η  πρόταση 
για ανανέωση 
των ομολόγων
Διακράτηση των ελληνικών τίτλων για άλλα 
3 χρόνια από τράπεζες και επενδυτικά ταμεία

Οι λήξεις ομολόγων και εντόκων
Ποσά σε εκαι. ευρώ

2011
Σύνολο 26.006

4.025 8.715 1.925 1.625 1.625

Ιούλιος Σεπτέμβριος Νοέμβριος

Αύγουστος Οκτώβριος

8.091

Δεκέμβριος

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Υστερα από πολλούε μήνεε εσωτερι- κώγχΟ'υΥκρούσεων, οι οποίεε το τελευταίο διάστημα πήραν τη μορφή δημοσίω ν δηλώσεων, η Ευρωζώνη φαί- / νεται να καταλήγει σε μια λύση για / τη διαχείριση του ελληνικού χρέουε: 
I  την εθελοντική διακράτηση ελληνικών αξιών στα πρότυπα τηε Πρωτο- / βουλίαε τηε Βιέννηε που απέτρεψε τη χρεοκοπία του τραπεζικού συστή- ματοε των κρατών τηε Ν Α Ευρώπηε , στη διάρκεια τηε παγκόσμιαε κρίσηε \ του χρηματοπιστωτικού συστήμα- \. τοε το 2008 και το 2009. Τότε, υπό τον '.συντονισμό τηε Ευρωπαϊκήε Ιζε-

Το αρΫ^υαλ-τηςΊϊιακράτη- 
οης είναι ότι δεν απαλλάσ
σει την Ελλάδα από μέρος 
του χρέους. Απλώς αναβάλ
λει την αποπληρωμή του.ντρικήε Τράπεζαε (κυρίωε), τηε Ευ- ρωπαϊκήε Τράπεζαε Ανασυγκρότησηε και Ανάπτυξηε (ΕΒΙΙΕ)) και του Διε- θνούε Νομισματικού Ταμείου, οι τρά- πεζεε που είχαν θυγατρικέε στη ΝΑ Ευρώπη, δεσμεύθηκαν να μην τιε ε- γκαταλείψουν και να συνεχίσουν να τιε χρηματοδοτούν.Κάτι αντίστοιχο προωθείται και για το ελληνικό χρέοε. Οι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων που λήγουν την περίοδο 2012 - 2014 θα αναλάβουν την ηθική δέσμευση να τα διακρατήσουν για ένα χρονικό διάστημα τριών ετών με το ίδιο επιτόκιο. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται η δυνατότητα διακράτησηε και τραπεζικών ομολόγων. Κάτι ανάλογο είχε γίνει στη ΙΟετία του ’90 στη Νότια Κορέα και μάλιστα με ταχείεε

διαδικασίεε, που ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μόλιε ενόε μήνα.Η πρόταση αυτή:1. Ικανοποιεί τα κράτη-μέλη που α- ντιτίθεντο σε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε, όπωε η Γαλλία και η Ισπανία, καθώε και αρκετά από τα μέλη του Δ. Σ. τηε ΕΚΤ καθώε θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν συνιστά πιστωτικό γεγονόε (δηλαδή χρεοκοπία). Εάν διασφαλιστεί αυτό, είναι βέβαιο ότι η ΕΚΤ θα συναινέσει.
2. Επιτρέπει σε κράτη-μέλη, όπωε η Γερμανία και η Ολλανδία, να υποστηρίξουν στην εχθρική κοινή γνώμη τουε, ότι συμμετέχει και ο ιδιωτικόε τομέαε στην προσπάθεια διάσωσηε τηε Ελλάδαε. Αφού οι ιδιώτεε επενδυτέε συμφωνήσουν να διακρατήσουν τα ομόλογα, οι δανειακέε ανάγκεε για εξυπηρέτηση του χρέουε θα μειωθούν. Κατά συνέπεια θα μειωθούν και τα χρήματα που πρέπει να δώσουν οι δανείστριεε χώρεε στο πλαίσιο ενόε νέου πακέτου βοήθειαε, αφού θα καλύπτουν μόνο τα ελλείμματα και όχι λή- ξειε ομολόγων.3. Η Ελλάδα θα «αγοράσει» τρία επιπλέον χρόνια για να αποδείξει ότι α- ποκαθιστά με διατηρήσιμο τρόπο τιε δημοσιονομικέε και μακροοικονομικέε ανισορροπίεε τηε.Το αρνητικό τηε διακράτησηε είναι ότι δεν απαλλάσσει την Ελλάδα από μέροε του χρέουε. Απλώε αναβάλλει την αποπληρωμή του. «Είναι σαφέε ότι υπό τιε παρούσεε συνθήκεε στην Ευρωζώνη, ο μόνοε αποδεκτόε τρόποε μείωσηε του χρέουε είναι οι αποκρατικοποιήσει και τα πρωτογενή πλεονάσματα», σημειώνει υψηλόβαθμο στέλεχοε του οικονομικού επιτελείου, το οποίο σε συνεργασία με εμπειρο- γνώμονεε τηε τρόικαε και νομικούε προετοιμάζουν τιε τεχνικέε λεπτομέ- ρειεε του εγχειρήματοε.

2012
Σύνολο 33.747

14.500

Ιανουάριος

Μάρτιος

8.450

Μάιος

553

Ιούνιος

7.719 
_  200 2.309

•  · •

Αύγουστος Δεκέμβριος

Σεπτέμβριος

2 013
Σύνολο 28.832

5·820 49 3.146 Πϋ Ζ 7 1.057 1.034 5£ 50 299

Φεβρουάριος ! Απρίλιος

Μάρτιος Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΑυτό εξηγεί και το ασφυκτικό πλαίσιο που διαμορφώνει αυτή την περίοδο η τρόικα για την Ελλάδα:-  Εμμονή στουε δημοσιονομικούε στόχουε του Μνημονίου, με οποιο- δήποτε κόστοε, ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό σε πρωτογενή πλεονάσματα. Γι’ αυτό αρνούνται οποιαδήποτε χαλάρωση-  Σαφέε και επιθετικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, που θα υλοποιηθεί από ανεξάρτητουε τεχνοκράτεε, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσειε λόγω πολιτικών αντιδράσεων. Χωρίε

την υλοποίηση αυτών, η διακράτηση, η επιμήκυνση του δανείων των 110 δισ. και η μείωση του επιτοκίου δεν θα καθησυχάσουν τιε αγορέε.Ωε προε το γιατί οι τράπεζεε και τα μεγάλα επενδυτικά ταμεία θα δεχθούν να διακρατήσουν ελληνικούε τίτλουε, η απάντηση είναι απλή: Διότι αντιλαμβάνονται ότι οι αναταράξειε από μια ελληνική χρεοκοπία θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα απ’ ό,τι η δια- κράτηση των ομολόγων. Κι όσεε δεν το αντιλαμβάνονται, θα τιε πείσουν οι κυβερνήσειε τουε.

Ασφυκτικός ο χρόνος για αποκρατικοποιήσεις και Μεσοπρόθεσμο
Με την εντολή του πρωθυπουργού να γίνει ό, τι πρέπει ώστε να ολοκληρωθούν μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη η διαπραγμάτευση για το μεσοπρόθεσμο σχέδιο και το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, άρχισαν και πάλι από χθεε οι διαπραγματεύσειε με την τρόικα.Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά, οι εκκρεμότητεε πολλέε και η ικανοποίηση των όρων που θέτουν οι δανειστέε προϋποθέτουν επώδυ- νεε πολιτικά και κοινωνικά αποφά- σειε. Κι αυτά για να ανοίξουν απλώε ο δρόμοε για την εκταμίευση τηε 5ηε δόσηε και η συζήτηση για το νέο πακέτο βοήθειαε προε την Ελλάδα.Το κλιμάκιο των ξένων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να έχει έτοιμο ένα πρώτο σχέδιο αξιολόγησηε έωε την Τρίτη το βράδυ, οπότε και θα συνεδριάσει η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή (EFC) προκειμένου να προετοιμάσει μια έκτακτη σύγκληση του Eurogroup στιε 6 Ιουνίου. Και σε αυτή τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών τηε Ευρω- ζώνηε, βασικό θέμα θα είναι το ελληνικό πρόβλημα. Το καλό σενάριο είναι να υπάρχει μια θετική αξιολόγηση από την τρόικα και το Eurogroup, ώστε στη Σύνοδο Κο- ρυφήε που θα πραγματοποιηθεί στιε 24-25 Ιουνίου, οι ηγέτεε να δεσμευ- θούν πολιτικά ότι θα χρηματοδοτήσουν την Ελλάδα τουλάχιστον το 2012. Η  ελληνική πλευρά ευελπιστεί ότι το ΔΝΤ θα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να αρκεστεί σε μια δήλωση πρόθεσηε για να αποδεσμεύσει την 5η δόση. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε τα πράγματα περιπλέκονται, καθώε είναι μάλλον αδύνατο να έχει κλείσει πολιτικά και τεχνικά το θέμα τηε νέαε χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε για τα επόμενα χρόνια.Οι εκκρεμότητεε είναι ακόμη πολλέε. Σε ό, τι αφορά το 2011, οι δύο πλεπρέε αναζητούν μέτρα ύψουε 1,6 δισ. ευρώ που θα εξασφαλίσουν τη μείωση του ελλείμματοε στο 7,5% του ΑΕΠ. Η τρόικα ζητεί μέτρα δραστικήε περικοπήε των επιχορηγήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αναπόφευκτα οδηγούν σε μείωση

προσωπικού. Τέτοιου τύπου μέτρα ε- κτόε από το γεγονόε ότι θα στείλουν ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότηταε στιε κυβερνήσειε τηε Ευρωζώνηε, έχουν και βέβαιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Ετσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνοε αποκλίσεων από τον στόχο που θα πυροδοτούσε αντιδράσειε και θα ενίσχυε τιε αμφιβολίεε για την αξιοπιστία του Μνημονίου. Με την πλάτη στον τοίχο, η κυβέρνηση φαίνεται πλέον έτοιμη να κλείσει άμεσα κά- ποιουε οργανισμούε. Παράλληλα, στην τελική φάση τηε διαπραγμά- τευσηε θα εξετάσει όλεε τιε δυνατό- τητεε απόσυρσηε κάποιων φορολο-
Στόχος η έγκριση του 
σχεδίου από το Eurogroup 
της 6ης Ιουνίου, ώστε 
να εκταμιευθεί η 5η δόση.

γικών μέτρων που προκάλεσαν ι- σχυρέε αντιδράσειε. Στην ίδια λογική θα κινηθεί και για τα επόμενα χρόνια έωε το 2015.
Απ οκ ρατικοπ οιήσειΗ τρόικα θέλει όσο το δυνατόν πε- ρισσότερεε ιδιωτικοποιήσετε και όσο το δυνατόν ταχύτερα. Επίσηε, επιμένει σε ένα σχήμα που η κυβέρνηση θα αποφασίζει τιε αποκρατικ ο π οιή σ ει και έναε φορέαε τεχνοκρατών με τη συμμετοχή τηε τρόικαε θα τιε υλοποιεί. Η  κυβέρνηση μάλλον θα το δεχθεί για να αποφύ- γει την παροχή εγγυήσεων για το νέο δάνειο.Μ έχρι τη Σύνοδο Κορυφήε επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί η πώληση ποσοστού έωε 16% του OTE, που θα συνοδευθεί με άρση τηε μονιμότηταε στον Οργανισμό και περικοπή αποδοχών. Οι εργαζόμενοι στον OTE δεν είχαν υποστεί τιε μει- ώσειε που επιβλήθηκαν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και τιε ΔΕΚΟ. Αντίστοιχεε παρεμβάσειε στιε ερ- γασιακέε σχέσειε εξετάζεται να γίνουν και στιε υπόλοιπεε προε ιδιωτικοποίηση δημόσιεε επιχειρήσετε.
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Οι διακοπές, 
η Αγκελα Μέρκελ 
και η κρίση...
Εκατέρωθεν ακραίες μνημονιακές δηλώσεις

Της ΜΑΡΙΛΗΣ ΜΛΡΓΩΜΕΝΟΥ

Πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να αξιοποίησες το στοιχείο τηε έκπληξηε. Ο,τι έκανε, δηλαδή, η  Αγκελα Μέρκελ. Χωρίε αυτό, καμιά δήλωση περί Μνημονίου δεν γίνεται πραγματικά μνημειώδηε. Εκείνη την Τρίτη, ούτε έναε Χριστιανοδημοκράτες δεν περίμενε πωε η καγκελάριοε στην εκδήλωση του CDU θα αναθεματίσει τα... μπάνια του ελληνικού λαού: «Δεν μπορούμε να έχουμε ένα νόμισμα και ο έναε να κάνει πολλέε διακοπέε και ο άλλοε πολύ λίγεε», είπε η κ. Μέρκελ με ύιροε που θύμιζε τον μέρμηγκα απ’ τον γνωστό αισώπειο μύθο. Και αμέσωε μετά, εστίασε στη σύνταξη του τεμπέλη τζίτζικα: «Ζητούμενο είναι σε χώρεε όπωε η Ελλάδα, η Ισπα-
Η  μνημονιακή 
(παραφιλολογία δεν εί
ναι προνόμιο της ελλη
νικής πολιτικής ζωής...via, η Πορτογαλία, να μη βγαίνουν νωρίτερα σε σύνταξη από τη Γερμανία, αλλά όλοι να καταβάλλουν λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια». Βέβαια, οι πρώτοι που κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια ήταν οι μερ- κελικοί αντίπαλοι.Σαν να μην έφτανε ο ηγέτηε του SPD, ο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, που κατακεραύνωσε την καγκελάριο λέ- γονταε ότι ευτελίζει «την ευρωπαϊκή ιδέα του Αντενάουερ, του Μπρα- ντ και του Σρέντερ μόνο για να γοητεύσει τον κίτρινο Τύπο», αμέσωε μετά την περιέλαβε και η Μαρία Σκραφνάκη. Δεν πειράζει αν δεν γνωρίζετε τη συγκεκριμένη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ -  άλλωστε, ούτε οι Γερμανοί βουλευτέε που επισκέ- φθηκαν τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα την ήξεραν. Αυτό, βέβαια, μέχρι τη στιγμή που η κυρία Σκραφνάκη εφόρμησε στουε ανυποψία- στουε Γερμανούε απειλώνταε τουε: «Αν δεν μαε στηρίξετε, θα πάθετε ό,τι και στην Κρήτη», φώναξε!Και καθώε εκείνοι λούφαξαν, η βουλευτήε Ηρακλείου βρήκε την ευκαιρία για λίγο σουρεαλισμό ακόμη: αφού για λίγο ανέβασε ξανθοπου- λικούε τόνουε (βλ. «η μικρή Ελλάδα πέρασε δύο παγκόσμιουε πολέ- μουε κι έναν εμφύλιο, αλλά εσάε δεν σαε νοιάζουν αυτά...») έφτασε η  ώρα να ξεσπαθώσει: Αν καταρρεύσει η χώρα μαε, θα πάρει μαζί τηε όλη την Ευρώπη και τη Γερμανία.
Οι ΜερτσέντεβΔεν είναι καθόλου τυχαίο που υπάρχουν τόσο πολλέε Μερτσέντεε στην Ελλάδα!», είπε με απειλητικό ύφοε... Θα ήλπιζε κανείε πωε μέσα στην ομάδα των Γερμανών βουλευτών ήταν και ο Μάρκο Βάντερ- βιτε, αφού αυτόε αδιαμφισβήτητα είναι σε θέση να εκτιμήσει το πά- θοε τηε μαινόμενηε Ελληνίδαε. Βλέπετε, πρόκειται για τον κύριο που παλαιότερα για την αποπληρωμή του ελληνικού δανείου ζητούσε «λίγα ελληνικά νησιά», που «θα την κάνουν τη δουλειά τουε». Ηταν ο άνθρωποε που ανάγκασε τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών Δ. Δρούτσα να εκστόμισα την εξήε αλλόκοτη απάντηση: «Ακόυσα τη συμβουλή ότι πρέπει να που-

Οι τελευταίες 
δηλώσεις

«Εσείς θα πάρετε κάρβουνα, ε
μείς θα πάρουμε την Κέρκυ
ρα». Αυτός ήταν ένας από'τους 
προκλητικούς πλαγιότιτλους σε 
περσινό φύλλο της γερμανικής 
εφημερίδας Bild, που φιλοξε
νούσε την πρόταση του βου
λευτή Φρανκ Σέφλερ, μέλους 
του Φιλελεύθερου Κόμματος 
(FDP) για πώληση των ελληνι
κών νησιών. Εδώ κι ένα χρόνο 
οι Γερμανοί πολιτικοί, δημοσιο
γράφοι και απλοί πολίτες προ
σπαθούν να αποδώσουν τις ευ
θύνες για την όξυνση των ελ- 
ληνογερμανικών σχέσεων σε 
τέτοιου είδους δημοσιεύματα 
του δικού τους ταμπλόιντ Τύ
που. Ηρθε όμως η δήλωση της 
Αγκελα Μέρκελ για να αποδεί
ξει ότι η Bild δεν είναι ένα αυ
τοφυές φαινόμενο. «Ορισμένα 
κράτη ακολούθησαν μια ξεδιά
ντροπη διαχείριση στα δημόσια 
οικονομικό τους και θα έπρεπε 
κανονικά να έχουν δηλώσει 
χρεοκοπία», έλεγε από την 
πλευρά του ο Γάλλος πρώην 
πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ζι- 
σκάρ ντ’ Εστέν. Ο πάλαι ποτέ 
φιλέλληνας Ντ’ Εστέν δεν λέει 
κάτι καινοφανές. Ο Σλοβάκος 
υπουργός Οικονομικών Ιβάν 
Μίκλος είχε δηλώσει στις αρ
χές του 2011: «Τα δάνεια στην 
Ελλάδα ήταν το πρώτο λάθος, η 
επίσημη αναδιάρθρωση του 
χρέους θα ήταν πολύ, πολύ κα
λύτερη». Στο ίδιο μήκος κύμα
τος και η απειλή του Ολλανδού 
ομολόγου του, Γιαν Κέες ντε 
Γιάγκερ, ότι η χώρα του «δεν 
θα δώσει ούτε ένα σεντ»...

λήσουμε την Ακρόπολη. Δεν είναι ώρα για τέτοιεε προτάσειε». Δυ- στυχώε, μέχρι σήμερα ο Γερμανόε βουλευτήε και λάτρηε του σουρεαλισμού δεν είχε τη χαρά να γνωρίσει τον ομότεχνό του στην Ελλάδα. Δηλαδή, τον τομεάρχη τηε Ν. Δ. Ν. Νικολόπουλο, ο οποίοε τελευταία έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα για μετάλλιο χαριτωμένηε μνημο- νιακήε μεγαλοστομίαε. «Το φάρμακο του Μνημονίου έγινε φαρμάκι που σκοτώνει», δήλωσε προ ημερών σε δραματικό τόνο. Η κουρκουλυαί αποστροφή λόγου δεν μπορούσε να μείνει στον αέρα -  «έχει χυθεί και απλώθηκε παντού η βενζίνη», συνέχισε ο βουλευτήε. «Αλλά ευτυχώε, δεν έχει μπει το σπίρτο...».Για κακή τύχη του τομεάρχη, οι δηλώσειε του δεν μεταφράστηκαν σε ξένεε γλώσσεε. Αλλιώε, ίσωε να τιε τιμούσαν με αναδημοσίευση οι Financial Times, που παλιότερα έγραψαν πωε «οι Ελληνεε είναι σαν να προσφεύγουν σε μαφιόζο τοκογλύφο για να αποπληρώσουν το δάνειο τηε γιαγιάε τουε».Ή  να τιε βλέπαμε στην Bild που χωρίε δεύτερη σκέψη έστειλε στο τυπογραφείο το άρθρο που έλεγε «ξέρετε καμιά χώρα που παίρνει σύνταξη ο νεκρόε εδώ και 22 χρόνια και κανείε δεν το παίρνει χαμπάρι; Σωστά! Η Ελλάδα». Γιατί βλέπετε, η μνημονιακή (παρα)φιλολογία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο τηε ελ- ληνικήε πολιτικήε ζωήε...
ί ' Υ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΗΡΑΚΛ<ΙΤ0$
Διεύθυνση: Α. Σινάνης - X. Φρανβής

Μαθητές που αρίστευσαν: 

Πανελλαδικά Π ,77%Στον Ηράκλειτο 48,35%
Βαθμός πρόσβασης από 19 έως 20:

Πανελλαδικά 3,03%.Στον Ηράκλειτο 2073%

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑΤΩΝ ΚΩΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ? 
ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ CHRISTIE'S, ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ!

Η ειδικός κοσμημάτων του οίκου θα επισκεφτεί την Αθήνα στις 14 και 
15 Ιουνίου και την Θεσσαλονίκη 16 Ιουνίου 2011.

Η επόμενη επίσκεψη της θα είναι στις 6 και 7 Σεπτέμβριου 2011.
Για μια δωρεάν εμπιστευτική αξιολόγηση, παρακαλούμε 
επικοινωνήσατε μαζί μας.

125 τραυματίες στη Βαρκελώνη

Εκκληση για εκδηλώσεις πανευρωπαϊκής εμβέλειας για σήμερα 
Κυριακή απηύθυνε το κίνημα της 15ης Μαΐου ή Μ-15 ή 
Indignados («Αγανακτισμένοι») της Ισπανίας. Το όλο (ειρηνικό) 
κλίμα, μάλιστα, πυροδοτήθηκε μετά τα νεγονότα της Παρασκευ
ής στην Ισπανία, όταν εν όψει του (χθεσινού) τελικού του Τσά- 
μπιονς Λιγκ μεταξύ Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η α
στυνομία, επικαλούμενη λόγους υγιεινής και καθαριότητας, διέ
λυσε το πλήθος που είχε κατακλύσει την πλατεία Καταλούνια της 
Βαρκελώνης. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πλαστικές 
σφαίρες και κλομπς, δύο άτομα συνελήφθησαν, περίπου 125 
τραυματίσθηκαν ελαφρά. Οι αρχές, ανακοίνωσαν ότι η απομά
κρυνση αποφασίστηκε προς αποφυγήν επεισοδίων με ποδο- 
σφαιρόφιλους.

Ενα διαμαντένιο δαχτυλίδι 
tou Οίκου Ostertag 
Εκτίμηση €16,000 - 31,000 
Εηωλήθη € 58,000
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«Αγανακτισμένοι» πολίτες 
γέμισαν τις πλατείες
Ο ι συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλά δα αιφνιδίασαν και προβλημάτισαν

Οι «Αγανακτισμένοι» στην πλατεία Συντάγματος διαδήλωσαν, μοίρασαν φυλλάδια

Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Εάν ο κύριοε Γιώργοε Παπανδρέου ε- πιμείνει στην ιδέα περί δημοψηφί- σματοε υπέρ ή κατά του Μνημονίου, θα βρει ανέλπιστο σύμμαχο στιε δε- κάδεε χιλιάδεε των «Αγανακτισμέ- νων» που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματοε προκειμένου να διαδηλώσουν (και) εναντίον του. Κι αυ-
Η  αποδοκιμασία του 
κόσμου είχε ως αποδέκτη 
το πολιτικό κατεστημένο 
όπως διαμορφώθηκε 
στη μεταπολίτευση.

τό διότι πριν από την πρώτη ειρηνική διαδήλωση των «Αγανακτισμέ- νων», από το πρωί τηε περασμένηε Τε- τάρτηε, στη γωνία πλατείαε Συντάγματοε και Γεωργίου Α ', είχε στηθεί αυτοσχέδιο περίπτερο τηε ομάδαε «300 Ελληνεε» απ’ όπου μοιράζονταν φυλλάδια με τουε λόγουε για τουε οποίουε πρέπει να γίνει δημοψήφισμα.Ενα πανό αναρτημένο στο ίδιο πάντα περίπτερο έφερε την επιγραφή «Δεν είναι ηλίθιοι, είναι προδότεε». Αυτή ακριβώε η ιαχή, «προδότεε, προδότεε», καθώε επίσηε «κλέφτεε, κλέ- φτεε», δονούσαν την ατμόσφαιρα μπροστά από το Κοινοβούλιο λίγο μετά τιε 6.30 μ. μ. τηε ίδιαε μέραε. Ανοι- χτέε παλάμεε προε τη Βουλή συμπλήρωναν το σκηνικό, σε πρώτη φάση.Ποδηλάτεε με τατουάζ, καλοντυ

κι έδωσαν νέο ραντεβού την επόμενη ημέρα.

με φανατισμό, είναι απλώε έναε κενόε γηπεδισμόε.Παρά ταϋτα, δύο μεγάλεε ελληνικέε σημαίεε ξεχώριζαν, αν και η προτροπή των διοργανωτών να τραγουδήσουμε τον Εθνικό Υμνο έπεσε στο κενό. Ελάχιστοι συμμετείχαν, χλιαρά, υποτονικά, παρ’ ότι μια νέα μαμά με το μικρό στην αγκαλιά γύρισε και του είπε με τρυφερότητα: «Ακούε; Αυτόε είναι ο Εθνικόε μαε Υμνοε».

στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης.ναντι στο πολιτικό κατεστημένο όπωε αυτό διαμορφώθηκε στα χρόνια τηε με- ταπολίτευσηε. Από διάφορα «πηγαδάκια» ακούγονταν αδέσποτεε φράσειε για «τον Ανδρέα, τον Μητσοτάκη», «για όλουε αυτούε που έτρωγαν με χρυσά κουτάλια». Με το που εμφανίζονταν δε πίσω από το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη κοστουμαρισμένοι κύριοι, άγνωστοι κατά τα άλλα, τα γιούχα, τα σφυρίγματα και τα οργισμένα συνθήματα φούντωναν. Πλήρηε, απόλυτη απαξίωση του Ελληνα πολιτικού, αλλά και του πολιτεύματοε -  εκτόε κι αν το απεχθέε «Να καεί, να καεί το μπ.. λο η Βουλή», που ακούστηκε πολλάκιε και

«Αρνηση του χρέουβ»Καθώε πύκνωνε ο κόσμοε, πολλοί συγκεντρώνονταν γύρω από το περίπτερο τηε ομάδαε «300 Ελληνεε», όπου με μουσική υπόκρουση το άσμα «Κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα / κρύο δεν έκανε ποτέ» υπέγραφαν υπέρ του δη-μοψηφίσματοε θέτονταε όρουε: «Αρνηση του Μ νημονίου, άρνηση του παράνομου χρέουε ωε επαχθούε, άρση βουλευτικήε ασυλίαε, πιο δημοκρατικό Σύνταγμα, ανακήρυξη τηε ΑΟΖ στο Αιγαίο».Τα κόμματα και οι συνδικαλιστέε δεν έλειψαν από κανένα. «Τι συγκινητικό να συγκεντρώνονται έτσι, όλοι μαζί οι Ελληνεε, χωρίε κόμματα και εργατο- πατέρεε», σχολίασε μια γηραιά κυρία. Μια φαρμακοποιόε έλεγε ότι «πελάτεε τηε ίσαμε 80 χρόνων, άρρωστοι άνθρωποι, μου είπαν ότι θα κατεβούν κι αυτοί στη διαδήλωση».Η υπόσχεση όλων ήταν να το «πάμε έτσι κι όσο αντέξουμε». Η συγκέντρωση «σχόλασε» αργά τη νύχτα, ωστόσο, δόθηκε νέο ραντεβού στο ίδιο μέροε, την ίδια ώρα και για τιε επόμενεε ημέρεε.

Ενταση και πολύς κόσμος παρατηρήθηκεμένοι μεσήλικεε, αγόρια με ράστα, κορίτσια με φθαρμένα «σταράκια», γο- νείε με τα παιδιά στουε ώμουε, κου- τάκια μπίραε και φραπέδεε σε πλαστικό ποτήρι, απ’ όλα είχε η πλατεία. Εναε νεαρόε φορούσε μπλούζα που έγραφε «Λα κατασταθιόν τρεε απελ- πιστίκ», ενώ έναε άλλοε έφερε πανό με το καζαντζακικό βαρύγδουπο «Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι λεύτεροε».Εννοείται ότι η μαζική αυτή αποδοκιμασία του κόσμου δεν είχε ωε αποδέκτη αποκλειστικά την τωρινή κυβέρνηση. Οι «Αγανακτισμένοι» εξέφραζαν την αγανάκτησή τουε απέ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Για Μικρές Αγγελίες χρησιμοποιήστε 

τις πιστωτικές σας κάρτες:•  ALPHA VISA•  ASPIS VISA•  EUROBANK VISA «  H SBC VISA•  NOVA VISA•  OM EGA VISA•  PROBANK VISA•  ATE VISA•  ΑΤΤΙΚΗΣ VISA•  GENIKI VISA•  EGNATIA VISA•  ETHNIKI VISA•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ VISA•  ΚΥΠΡΟΥ VISA

® ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ VISA »  ΕΜΠΟΡΙΚΗ VISA »  ΠΕΙΡΑΙΩΣ VISA

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ

210 4808.167

•  PANELINIA VISA•  CITYBANK VISA*  PANELINIA MASTER*  ATE MASTER«  ΠΕΙΡΑΙΩΣ MASTER 
»  ALPHA MASTER*  ΚΥΠΡΟΥ MASTER#  ETHNIKI MASTER*  GENIKI MASTER#  H SBC MASTER ® NOVA MASTER
»  CITYBANK MASTER «  ΕΜΠΟΡΙΚΗ MASTER ® EUROBANK MASTER

Σπουδές Ιατρικής Φαρμακευτικής
Οδοντιατρικής - Κτηνιατρικής

Αγγλόφωνα τμήματα
Κρατικό Πανεπιστήμιο της ΣΟΦΙΑΣ στη Βουλγαρία

UNIVERSAL Φειδίου 18 Α ί Αθήνα  
www.unSversai.edu.gr τηλ. 210 3821575

Κατευθύνσεις:
ΘΕΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
Α ’ - Β’ - Γ Λυκείου

Θερινή περίοδος 2011

έναρξη: Δευτέρα 20 Ιουνίου 
λήξη: Παρασκευή 22 Ιουλίου

Αθήνα, Κωλέττη 19-21 Τ.Κ. 10681 
(Πλατεία Κάνιγγος) 
τηλ. 210-3824614,210- 381743!, vww.irakleitos.gr |

http://www.unSversai.edu.gr


ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ

Στο σταυροδρόμι
Τ ουΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛ

Ο ι επόμενες δύο εβδομάδεε θα είναι εξαιρετικά κρίσι- μεε για τη χώρα. Ο κ. Πα- ηανδρέου καλείται να διαπραγ- ματευθίχμε^την τρόικα και να κα- τςιλήξει σε ένα,νέο Μνημόνιο που εξασφαλίσει τη χρηματοδό- ' τηση τηε χώρα* για τα επόμενα δύο χρόνια. Σε αυτή τη διαπραγμάτευσή υπάρχουν τρία μεγάλα «αγκάθια»: η απαίτηση για κλεπκμο δημοσίων οργανι- Είαι απόλυση των υπαλλήλων τουε, η εμμονή ορισμένων χωρών στην παροχή απτών εγγυήσεων έναντι των νέων δανείων και το βαρύ πακέτο περικοπών για το 2011. Η κυβέρνηση πρέπει να διαβάσει σωστά τιε κόκκινεε γραμμέε των εταίρων μαε, να κάνει ακόμη και ένα μπρα ντε φερ για λόγουε εσωτερικού εντυπωσιασμού, αλλά στο τέλοε να καταλήξει σε ένα νέο Μ νημόνιο. Ταυτόχρονα θα εξελίσσεται μια άλλη σημαντική διαπραγμάτευση, με απίστευτα πε- ρίπλοκεε πτυχέε, για μια συμφωνία «Βιέννη 2» που θα πείσει τουε δανειστέε μαε με ομόλογα που λήγουν την επόμενη διετία, να τα πάνε πιο πίσω σε εθελοντική βάση.Για να γίνουν όμωε αυτά τα δύο, να πάρουμε το νέο πακέτο και να εξασφαλίσουμε την αναδιάταξη του χρέουε, θα πρέπει ο κ. Παπανδρέου να δεχθεί ένα δύσκολο πακέτο μέτρων και να το περάσει κατόπιν από τη Βουλή. Στο διαπραγματευτικό σκηνικό υπάρχουν νάρκεε και πολλέε α- πασφαλισμένεε χειροβομβίδεε. Σε πολλέε ευρωπαϊκέε πρωτεύ- ουσεε, π.χ., το κλίμα είναι απίστευτα αρνητικό για την Ελλάδα και κανείε δεν μπορεί να προ- βλέψει τι θα μαε ζητήσουν για να δώσουν τα χρήματα. Επίσηε, υπάρχει η αίσθηση ότι θα αποτε- λέσει κόκκινη γραμμή για το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ η παροχή συναίνεσηε στο νέο Μ νημόνιο από τον κ. Σαμαρά. Ο ίδιοε θα παραμείνει στην ίδια γραμμή ρισκάρονταε πολλά; Αλλη μια νάρκη λοιπόν. Εχουμε επίσηε διά- φορουε απασφαλισμένουε υ- πουργούε και βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ, εκ των οποίων άλλοι δεν αντέχουν την ιδέα να απολυθεί έστω και έναε υπάλληλοε ΔΕΚΟ και μερικοί έχουν πια καταλάβει ότι έχουν διαλέξει το λάθοε επάγγελμα. Ποιοι θα αναφλεγούν και πώε παραμένει άγνωστο.Αε μην ξεχνάμε πωε όλα αυτά εκτυλίσσονται σε ένα σκηνικό εξαιρετικήε αστάθειαε και κοι-

ικήε έντασηε. Τιε επόμενέε £ρεε θα κλιμακωθούν οι κατ > λΕψειε, τα μπλόκα στουε δρόμούε κ ιι τα λιμάνια και γενικώε η χώρα θα δίνει την εντύπωση πρε πλησιάζει το όριο τηε μη ku- βερνήσιμηε κατάστασηε. Ομτρά- πεζεεέίγαι και αυτέε στο (κόκκινο», ενω~^~κσσμ6ε ξαναβρίσκεται σε απόγνωση και δεν ξέρει από πού να πιαστεί. Η κυβέρνηση έχει χάσει αξιοπιστία και κινδυνεύει, επειδή άργησε τόσο να πάρει αποφάσειε, να βρεθεί απέναντι σε ένα τσουνάμι αντιδράσεων και μια κοινωνία που «δεν θα ακούει» καν τα κυβερνητικά επιχειρήματα.Το «ομαλό» σενάριο θα ήταν να μπορέσει να κλείσει τη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση χω- pis να την αναγκάσουν σε «ε- ξευτελιστικούε όρουε», τύπου έμπρακτων εγγυήσεων με ενε- χυρίαση δημόσιαε περιουσίαε. Εν συνεχεία να τα εγκρίνει η Βουλή και αμέσωε μετά ο κ. Παπανδρέου να σχηματίσει μια ικανή κυβέρνηση αποφασισμένων «καμικάζι» που θα κληθούν να υλοποιήσουν τιε αποκρατικοποιήσ ε ι  και τη βίαιη μεταρρύθμιση. Στο «ομαλό» σενάριο, ο κ. Σα- μαράε «βάζει πλάτη» σε μείζονεε και ουσιώδειε αποφάσειε, δεν σηκώνει νέα αντιμνημονιακή παντιέρα και συνδιαχειρίζεται μέσω ανθρώπων τηε απολύτου ε- μπιστοσύνηε του τη διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων. Η χώρα αποφεύγει έτσι την καταστροφή, μπαίνει σε έναν δρόμο και ο κ. Σαμαράε περιμένει την ευκαιρία που θα του έλθει λογικά στην επόμενη αναμέτρηση με τη χώρα σε κανονικέε συνθήκεε.Αντιλαμβανόμαστε όλοι πωε αυτά που έχουμε μπροστά μαε είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα, και εξαρτώνται από το τι συμβαίνει στο X  κρατίδιο στη Γερμανία μέχρι το αν θα υπάρξουν θύματα σε κάποιεε μαζικέε δια- δηλώσειε. Υπάρχει κάτι που εμπνέει αισιοδοξία σε αυτή την περίπλοκη και «μαύρη» εξίσωση; Ναι, πρώτα απ’ όλα η ωριμότητα και αντοχή που έχει δείξει μέχρι τώρα ο ελληνικόε λαόε παρά τον θυμό και την οργή του. Και δεύτερον και κυριότερο πωε από πάνω μαε έχουμε Ευρωπαίουε, Αμερικανούε κ.ά. που δεν θέλουν να μαε αφήσουν να πεθάνουμε για λόγουε δικήε τουε προστα- σίαε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπορούν και να μαε σταματήσουν από το να αυτοκτονή- σουμε, αν αυτό αποφασίσουμε...



Κρίση και ασυναρτησία
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΑΑΝΙΔΗ

Η Ελλάς βαδίζει σταθερά npos την κορύφωση m s κρίσεωε. Εξ ου και οι ασυ- ναρτησίεε περί δημοψηφίσματοε ή επανόδου στη δραχμή- οι ά- γονεε συναντήσει των πολιτικών αρχηγών που απέληξαν στην άκαρπη σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο m s Δημοκρατίαε κ. Κάρολο Παποϋλια. Και όλα αυτά ενίοτε υπό το φάσμα προκηρύξεωε προώρων εκλογών.Οτι η κατάσταση ήταν τραγική εβόα η Ευρώπη για περισσότερο από έναν χρόνο, και τα διεθνή MME για ακόμη μεγαλύτερο διάστημ,α. Στο εσωτερικό m s χώ -1 ρά χη κυβέρνηση και οι συνερ- ^όζόμενοι με αυτήν αναλυτέε διε- 
/  κτραγωδούσαν καθημερινώς την /  οικονομική αθλιότητα, επιδιδόμενοι σε επ ιχειρ ήσ ει τρομο- κρατήσεω5 m s  κοινήε γνώμηε.Το νέο στοιχείο είναι ότι. πιστώ13ηκΤ-,·-οφ:--ηΤ057 ncos το Μνημόνιο βασίστηκε σε μία εσφαλμένη δοσολογία και, αφ’ ετέρου, ότι η κυβέρνηση απέτυ- χε πλήρωε στην εφαρμογή του. Τι από τα δυο έχει τη μεγαλύτερη σημασία συνιστά πλέον ερώτημα μάλλον φιλολογικό, διότι το πρόβλημα ήταν και παραμένει η απίστευτη ελαφρότητα του οικονομικού επιτελείου m s κυβερνήσεωε του κ. Γιώργου Παπανδρέου.Εκπληξη ÔKpcos δυσάρεστη αποτελούν και οι αντιφατικές δηλ ώ σ ει των Ευρωπαίων ηγετών, των στελεχών m s  Ευρωπαϊκήε Επιτροπής, που άγνωστο για notons λόγου5 συμπεριφέρονται c ù s  μέλη ακαδημαϊκών ομάδων γενικού προβληματισμού και όχι g i s  φορείε εξουσίας, που μία λέξη tous αρκεί για να ενσπείρει τον πανικό o t i s  αγορές.Δεν είναι ασφαλώ5 σε θέση η Ελλάς να λύσει το «ευρωπαϊκό πρόβλημα» · αλλά η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ποια είναι η κυρίαρχη τάξη πραγμάτων με την οποία θα πρέπει να εναρμο-

νισθεί ή να έρθει σε ρήξη, πράγμα που αδυνατεί να πράξει για πλείστουε όσου5 λόγους. Και η κρατούσα τάση, πανίσχυρη και ίσω5 εσφαλμένη -αλλά αυτό δεν έχει σημασία-, είναι η καταστροφή στην κυριολεξία του υφιστάμενου ελληνικού συστήματος παραγωγήε ή αντιπαρα- γωγικότητοε - κατά την άποψη ορισμένων.Ο κ. Παπανδρέου πείσθηκε -ή φαντάσθηκε- ότι με την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου «έσωσε» την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Αυτό ισχυριζόταν για μήνες. Τώρα σταδιακοί διαπιστώνει ότι η σωτηρία τηε χώρας είναι μία αέναη διαδικασία, που πρρϋποθέτει πώληση και μάλιστα εξευτελιστικέε τιμές των πε- ιουσιακών στοιχείων του αστι- 'κοΰ μαε κράτους, που οικοδομή- θηκε στα πρότυπα της κεντρικής Ευρώπης -τη5 Γερμανίας και τη5 Γαλλίας ειδικότερα- όπου η κρατική παρέμβαση στην οικονομική ζωή υπήρξε πάντα ισχυρή.Ανεξαρτήτως, όμως, όλων όσων επίστευε ή φανταζόταν ότι θα πράξει ο κ. Παπανδρέου όταν θα αναλάμβανε την εξουσία, ο ρόλος που του επεφύλαξε η συγκυρία είναι του ολικού κατα- στροφέα δομών, τΐ5 οποίες παρεμπιπτόντως είχε δημιουργήσει το κόμμα που σήμερα ηγείται, και είναι πλέον ασύμβατε5 προς την κυρίαρχη τάση, σε επίπεδο παγκόσμιο.Δυσάρεστη έκπληξη για τον πρωθυπουργό, αλλά κυρίως για τη χώρα, το γεγονός ότι οι δανειστές μας και η τρόικα, που μάχεται για τα συμφέροντά του5, είναι άτεγκτου ότι η προσωπική του αξιοπιστία έχει διεθνώς ανεπανόρθωτα τρωθεί' και ότι ενώ για την τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας συνέβαλαν πολλοί, για την ερασιτεχνική διαχείριση του προβλήματο5 ευ- θύνεται αποκλειστικά και μόνον η κυβέρνησή του.



Θέλουμε πραγματικά να σωθούμε;
Του ΓΙΠΡΓΟΥ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ*

Γ ια να κρατηθούμε όρθιοι σ’ αυτή τη φοβερή δοκιμασία, πρέπει να ξέρουμε από που ερχόμαστε, πού είμαστε και πού πάμε. Ιδίωε αφού ο διά- λογοβ διεξάγεται σαν να μην υπάρχει μνήμη, κάποιοι πολιτικοί μάε μιλάνε σαν να μην έχουμε κρίση, και η κοινή λογική συνθλίβεται κάτω από τα μπάζα του αφόρητου λαϊκισμού.Δεν ξεκινήσαμε μόνο από το μεγαλύτερο δημόσιο χρέοε και έλλειμμα, αλλά και από το μεγαλύτερο εξωτερικό έλλειμμα στην Ε. Ε. Η Ελλάδα το 2009 ήταν μια από τιε χειρότερεε πε- ριπτώσειε «διπλού ελλείμματοε» στον κόσμο. Είχαμε 11% εμπορικό έλλειμμα (10% το 2010), το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. Τρειε τρόποι υπάρχουν για να αντιμετωπίσει τέτοιο έλλειμμα. Ο πρώτοε είναι να σου δανεί- σουν οι αγορέε (που όμωε αρνούνται) ή να σου χαρίσουν τη διαφορά οι εταίροι (που όμωε έχουν εύλογεε α- ντιρρήσειε). Ο δεΰτεροε είναι να γυρίσουμε στη δραχμή, με μια τεράστια υποτίμηση. Αυτό θα ικανοποιούσε α- σφαλώε κάποιουε κερδοσκόπουε ή α- ποτυχημένουε επιχειρηματίεε που θα έβρισκαν ευκαιρία να ξελασπώσουν. Θα μαε γύριζε όμωε τριάντα χρόνια πίσω, θα διέλυε εισοδήματα, αγοραστική δύναμη και αποταμιεύσειε, θα συνι- στούσε εθνική καταστροφή.

Αρα η μόνη τρίτη διαθέσιμη λύση που μαε μένει είναι να αυξήσουμε τιε εξαγωγέε, να τιε κάνουμε ελκυστικό- τερεε, και να μειώσουμε τιε εισαγωγέε. Αυτή η λύση μιμείται την υποτίμηση του νομίσματοε, χωρίε τα καταστροφικά τηε αποτελέσματα, αλλά όχι και χωρίε κόστοε. Είναι η «εσωτερική υποτίμηση», μείωση τιμών και μισθών, για να μειωθεί η κατανάλωση εισαγωγών και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών. Αυτή είναι η στρατηγική του Μνημονίου. Αλλη εναλλακτική δεν υπάρχει. Πώε-μπορεί να γίνει λιγότερο οδυνηρή; Με λιγότερη έμφαση στη μείωση του κόστουε ερ- γασίαε και περισσότερη στην απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορών που παράγουν ακριβότερα προϊόντα και υπηρεσίεε, στην προστασία του ανταγωνισμού από ολιγοπώλια που φουσκώνουν τιε τιμέε, στην άρση των εμποδίων επιχειρηματικότηταε, στην εξυγίανση του κράτουε. Διαρ- θρωτικέε αλλαγέε, θέλουν χρόνο.Μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική τόνωσηε τηε ζήτησηε; Οχι. Πρώτον, δεν υπάρχουν λεφτά να μοιράσουμε. Δεύτερον, αν μειώσουμε τώρα δραστικά τουε φόρουε (όπωε προτείνει ο κ. Σα- μαράε), τότε η ζήτηση πιθανώε θα τονωθεί. Ομωε τα έσοδα του 2011 θα πέσουν, το δημόσιο έλλειμμα θα αυξηθεί.

Η  χώρα υπερχρεώθηκε 
πολύ πριν προσφύγει 
στην τρόικα. Το 2000- 
2007 είχαμε το υψηλότερο 
μέσο επίπεδο τελικής 
κατανάλωσης στην 
Ευρωζώνη και το 
χαμηλότερο ποσοστό 
εξαγωγών. Μεταξύ 1997 
και 2009 αυξήσαμε το 
καθαρό εξωτερικό χρέος 
από 3% σε 86% του Α Ε Π .

Θα γυρίσουμε πίσω στο 2009. Τα εισοδήματα θα διέρρεαν σε κατανάλωση και εισαγωγέε, ή  σε ξένεε τράπεζεε. Δεν μπορείε να έχειε επανεκκίνηση, ε- πενδύσειε και διεύρυνση παραγωγικήε βάσηε, όταν τα ελλείμματα χάσκουν και η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Δεν μπορείε να έχειε ανάπτυξη χωρίε σταθερότητα.Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω; Να γυρίσουμε πού; Το 2008 είχαμε την αρ- νητικότερη εθνική αποταμίευση για δε- καετίεε. Το 2000-2007 είχαμε το υψηλότερο μέσο επίπεδο τελικήε κατανά- λωσηε στην Ευρωζώνη (90% ΑΕΠ) και το χαμηλότερο ποσοστό εξαγωγών (22% έναντι 38% τηε Ευρωζώνηε). Μ εταξύ 1997 και 2009 αυξήσαμε το καθαρό εξωτερικό χρέοε από 3% σε 86% του ΑΕΠ -  50% προστέθηκε μετά το 2004. Η χώρα υπερχρεώθηκε πολύ πριν προσφύγει στην τρόικα. Πούλησε το μελλοντικό τηε κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει κατανάλωση μεγαλύτερη από την παραγωγή τηε. Και τώρα ήρθε ο λογαριασμόε.Μα δεν επιτείνει το Μνημόνιο την ύφεση; Προφανώε ναι. Δεν μπορείε να αφαιρέσειε 12 δισ. δημόσιου ελλείμ- ματοε σε έναν χρόνο χωρίε επιπτώσειε. Τα ελλείμματα και το χρέοε πρέπει να τα μειώνειε όταν έχειε ανάπτυξη, όχι στην ύφεση. Εμείε είχαμε συνεχή ανάπτυξη μέχρι το 2008, σε επίπεδα ρε

κόρ, και τι κάναμε; Ο λόγοε δημόσιου χρέουε/ΑΕΠ αντί να μειωθεί αυξήθηκε το 2000-2008. Μετά το 2003 μετατρέψαμε σε πρωτογενέε έλλειμμα το πλεόνασμα που είχαμε πετύχει για να μπούμε στην ΟΝΕ. Με 4,9% το 2010, τουλάχιστον ανακτήσαμε τα επίπεδα του 2008. Τώρα πρέπει να μειώνουμε τα ελλείμματα σε απείρωε δυσκολό- τερεε συνθήκεε. Αυτά δεν είναι παρελθοντολογία -  είναι αναγκαία εθνική αυτογνωσία.Θα μαε σώσουν οι εταίροι από τη χρεοκοπία; Οχι αν πρώτα δεν ματώσουμε για να σώσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μαε. Μόνο μετά μπορούμε να πάμε στουε εταίρουε, μαζί με τον Ιρλανδό και τον Πορτογάλο, και να τουε πούμε: «Αυτή η πολιτική λιτότηταε έχει εξαντλήσει τα όριά τηε, οι οικονομίεε μαε βυθίζονται στην ύφεση, το χρέοε αυξάνεται. Το ευρώ και η Ε. Ε. χρειάζονται τόλμη και αλληλεγγύη για να μπορούν να έχουν μέλλον. Εμείε αναλάβαμε τιε ευθύνεε μαε, κάναμε θυσίεε, φτιάξαμε το κράτοε, χτυπήσαμε τη φοροδιαφυγή, απολύσαμε, πουλήσαμε, φορολογήσαμε, συρρικνώσαμε. Τώρα είναι η δική σαε σειρά για ένα γενναίο σχέδιο οικονομικήε ολοκλήρωσηε του ευρώ: εκταμιεύστε άμεσα αναπτυξιακά επενδυτικά κεφάλαια για να κινηθεί η ελληνική οικονομία (δεν έχουμε

εμείε κεφάλαια για να το κάνουμε και πρέπει να μειώνουμε το έλλειμμα). Και προχωρήστε, μέσω Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότηταε, σε μαζική αντικατάσταση ελληνικών ομολόγων απι την αγορά με εγγυημένο ευρω-ομόλογ (τύπου Brady), για να μειωθεί το χρί οε και να γίνει επιτέλουε βιώσιμο». 1 αν είμαστε τότε σε σημείο όπου δεν 6 παράγουμε νέα ελλείμματα, θα συμ φέρει την Ε. Ε. μια τέτοια λύση, που θα διασώζει τη συνοχή του ευρώ περισσότερο από κάθε εναλλακτική.Αυτή είναι η προοπτική. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί χωρίε ακόμα μεγαλύτερη αλληλεγγύη των εταίρων, αλλά δεν μπορούμε να την αξιώσουμε χωρίε ακόμα μεγαλύτερεε δικέε μαε θυσίεε. Αυτά θα ζητήσουμε όταν έρθει η ώρα, αλλά δεν μπορούμε να τα διεκ- δικήσουμε τώρα. Γιατί έναε χρόνοε λιτότηταε δεν φτάνει, γιατί το κράτοε δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν έχουμε κάνει ούτε μια αποκρατικοποίηση, γιατί έχουμε ακόμα πρωτογενέε έλλειμμα. Γιατί είμαστε ακόμα στο έλεοε των πιστωτών μαε. Και γιατί πρέπει πρώτα να πεί- σουμε, και να πειστούμε, ότι θέλουμε πραγματικά να σωθούμε.
* 0  κ. Γ. Παγουλάτος είναι καθηγητής Ευρω
παϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομι
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


