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Η κρίση, η ευκαιρία και οι παγίδες
• Οι προτεραιότητες του κ. Λ. Παπαδήμου 

και η κρίσιμη εβδομάδα των επιστολών
Η αποκατάσταση κλίματοε ομαλότηταε και πρωτίστου η ολοκλήρωση τηε συμ- 
φωνίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου και τω ν  πολιτικών που τη ν συνοδεύουν, ώστε να 
αποτραπεί η χρεοκοπία, αποτελούν τιε προτεραιότητεε του νέου πρωθυπουργού. 
Η ανάληψη τηε πρωθυπουργίαε από τον κ. Λουκά Παπαδήμο συνιστά τη ν ευ
καιρία, καθώε πυροδότησε προσδοκίεε στην κοινή γνώμη και σε σημαντικά 
τμήματα τω ν  Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ και τηε Ν.Δ. Ομωε, ελλοχεύουν και οι παγίδεε. 
Ηδη, κατέστη ορατό το  ενδεχόμενο να  βρεθεί αντιμέτωποε με τα  κομματικά 
κατεστημένα, ενώ κρίσιμη θα είναι αυτή η εβδομάδα καθώε αναμένεται ότι 
οι αρχηγοί τω ν  κομμάτων θα πρέπει να  υπογράψουν τιε επιστολέε στήριξηε 
τω ν  αποφάσεων τηε 27ηε Οκτωβρίου. Και το  ερώτημα που προκύπτει είναι τι 
θα πράξει ο κ. Αντώνηε Σαμαράε σε μία τέτοια  περίπτωση. Σελ. 3 ,8 ,1 1

• Το παρασκήνιο για το πώς φθάσαμε 
στην ανάθεση της πρωθυπουργίας

Εντονο παρασκήνιο συνοδέυσε το «θρίλερ» τηε ετπλογήε του νέου πρωθυπουργού, 
που έπειτα από πολυήμερεε διαβουλεύσειε μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Συγ- 
γρού ολοκληρώθηκε με τη ν ανάθεση σχηματισμού κυβέρνησηε στον  κ. Λου
κά Παπαδήμο. Προτού οι κ. Γιώργοε Παπανδρέου και Αντώνηε Σαμαράε κα
ταλήξουν στο πρόσωπο του κ. Παπαδήμου, εξετάστηκαν άλλεε υποψηφιότη- 
τεε, που απορρίφθηκαν από τη  μία ή την άλλη πλευρά, ενώ υπήρξαν έντονοι 
κλυδωνισμοί στο  εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, και δευτερευόντωε τηε Ν.Δ., όταν οι 
δύο αρχηγοί έφθασαν σε συμφωνία να ανατεθεί η πρωθυπουργία στον κ. Φί
λιππο Πετσάλνικο. Στο άκουσμα τηε προοπτικήε αυτήε, υπήρξε εξέγερση βου
λευτών του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίων υπουργών, ενώ λόγω εσωκομματικών α
ντιδράσεων απερρίφθη και πιθανή «λύση Βενιζέλου». Σελ. 4 ,6  και 7

• Η  Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμέτωπη 
με το άδηλο μέλλον του ευρώ

Α ντιμέτω π η με το άδηλο μέλλον του ευρώ βρίσκεται πλέον η Ε.Ε. Με τα ιταλι
κά, γαλλικά και ισπανικά ερτεβάε να καταγράφουν νέα ρεκόρ την εβδομάδα 
που πέρασε, το κόστοε δανεισμού τηε Ιταλίαε να έχει υπερβεί το  7% και το φά
σμα τηε εποπτείαε να τη ν απειλεί ανοικτά, οι κραδασμοί γύρω από το ενιαίο 
ευρωπαϊκό νόμισμα αυξάνονται επικίνδυνα. Μέσα σε αυτό το  περιβάλλον, ο 
νέοε πρωθυπουργόε Λουκάε Παπαδήμοε και το οικονομικό επιτελείο τηε κυ- 
βέρνησήε του καλούνται να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία εκτόε τροχιάε 
χρεοκοπίαε. Εκτίμηση τηε τρόικαε είναι ότι το έλλειμμα φέτοε θα φθάσει στο 
10% και οι καθυστερήσειε στα 8 δισ. ευρώ. Τα στοιχήματα, ωστόσο, είναι πολ
λά και κρίσιμα, όπωε λέει στην «Κ » ο καθηγητήε Λαρε Φελντ, έναε από τουε 
πέντε σοφούε τηε γερμανικήε οικονομίαε. Σελ. 10 ,15  και Οικονομική Κ, σελ. 9

___  Σ Η Μ Ε Ρ Α  _

«ΨΗΦΟΣ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το 70% επιδοκιμάζει 
την απόφαση 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.
Η απόφαση των δύο μεγάλων κομμάτων, 
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, 
να προχωρήοουν σε κυβέρνηση κοινής 
αποδοχής χαρακτηρίζεται «σωστή» από 
τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής 
γνώμης (πάνω από 70% ), την ίδια ώρα 
που θετικές γνώμες για τον νέο πρωθυ
πουργό Λουκά Παπαδήμο φτάνουν στο 
55%, σύμφωνα με το Βαρόμετρο της 
Public Issue. Σελ. 8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «Κ» _ ____

Σόρος: Με ανησυχεί πολύ 
η επόμενη μέρα ίου ευρώ
Ανησυχώ  πάρα πολύ για την επόμενη 

-ρερβ στην Ε υρω ζώ νη, δηλώνει οε συνέ
ντευξή του στην «Κ» ο μεγαλοεπενδυτής 
Τζορτζ Σόρος, ενώ σε ό,τι αφορά την 
Ελλάδα, υποστηρίζει ότι μόνο αν κατα
φέρει να δημιουργήσει πρωτογενές πλε
όνασμα μπορεί να ελπίζει σε έξοδο από 
το τούνελ. Σελ. 10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Ρουμελιώτης: Πώς δεν 
έγινα πρωθυπουργός
Ο Ελληνας εκπρόσωπος στο ΔΝΤ Πανα
γιώτης Ρουμελιώτης ευχαριστεί Παηαν- 
δρέου και Σαμαρά, εξηγεί πώς δεν έγινε 
πρωθυπουργός, ενώ εκτιμά ότι ο πρόε
δρος της Νέας Δημοκρατίας θα παράσχει 
γραπτές δεσμεύσεις. Σελ. 10

ΜΙΛΟΥΝ ΕΞΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ

Διασκέδαση κατ’ οίκον 
εξαιιίας της κρίσης
Εξι Α θηναίο ι μιλούν για τη διασκέδαση 
κατ’ οίκον, που ξανάρθε λόγω κρίσης για 
να επουλώσει τις πληγές της καθημερι
νότητας. Τέχνες και Γράμματα, σελ. 1

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ UNESCO _

Σήμερα διεξάγεται 
ο Μαραθώνιος Αθηνών
Α θλητικό  γεγονός παγκόσμιας εμβέλει
ας, ο ετήσιος Μαραθώνιος των Αθηνών 
διεξάγεται σήμερα υπό την αιγίδα της 
UNESCO και τηλεοπτική κάλυψη από τον 
ΣΚΑΪ. Σελ. 34

I

Κ ύ ρ ιε  Π ρ ό εδ ρ ε, ήρθε η ώρα να πρόξουμε το καλύτερο δυνατόν για να αποτραπεί η χρεοκοπία, φαίνεται να λέει ο κ. Λουκάς Παπαδήμος στον κ. Κάρολο Παπούλια.

ΚΥ Ρ Ι Ο  ΑΡΘΡΟ

Αναθεμελίωση
Ο μεγαλύτεροε αντίπαλοε χου «εγ- 
χειρήματοε Παπαδήμου» είναι οι 
μεγάλεε προσδοκίεε. Ο κ. Παπαδή
μοε ανέλαβε ρόλο άχαρο και δύ
σκολο, όταν πλέον το πολιτικό σύ
στημα είχε καταστρέψει κάθε αξιό
πιστη λύση και είχε φτάσει τη χώ
ρα στη χρεοκοπία. Αυτά που πρέπει 
να γίνουν τιε επόμενεε εβδομάδεε 
δεν θα είναι ούτε εύκολα ούτε ευ
χάριστα. Ολοι οι σοβαροί Ελληνεε θα 
ήθελαν μια πραγματική κυβέρνηση 
εθντκήε σωτηρίαε με περισσότερα μη 
πολιτικά στελέχη. Δυστυχώε, δεν 
υπάρχει χρόνοε για να αλλάξει το πο
λιτικό σύστημα ενόσω η χώρα κιν
δυνεύει με έξοδο από το ευρώ. Το 
«φίδι» των κομματικών μηχανισμών 

ναι ακόμη ζωντανό. Η κοινωνία κέρ
δισε μια μάχη, αλλά η «καμαρίλα» ξέ
ρει καλά να υπονομεύει οτιδήποτε 
καινούργιο, επαρκέε ή έντιμο. Ση
μασία έχει τώρα ο κ. Παπαδήμοε με 
τουε σοβαρούε πολιτικούε που υ
πάρχουν σε αυτό το σχήμα να πε- 
τύχουν την παραμονή τηε χώραε στο 
ευρώ. Αν τα καταφέρουν, η κοινω
νία είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσει ά
μεση και δυναμική αναθεμελίωση ό
λου του πολιτικού συστήματοε.

Ο ι χαμ ένες μάχες του  Γ. Π απανδρέου
Δάνεια τραπεζών, κρατικές προμήθειες, λαθρεμπόριο, μαύρο χρήμα

Γκάφες ηγετών 
με γλώσσα 
αγυιόπαιδος
Σαρκοζί, Μέρκελ και άλλοι...
Ο ταν η διπλωματική αβρότητα τω ν  αρ
χηγών κρατών δίνει τη  θέση τηε στην έκ
φραση τω ν πραγματικών συναισθημά
των, οι κακίεε αφθονούν. Χάρη στην α
προσεξία τουε, αλλά και στα  ενίοτε α
νοικτά μικρόφωνα, το  κοινό μπορεί να α
ποκτήσει μία γεύση τηε μικροπρέπειαε 
και τηε μοχθηρίαε τω ν  εκλεγμένων του 
αρχόντων. Τελευταία «θύματα» τέτο ιων 
ατοπημάτων είναι ο πρόεδροε τηε Γάλ
λισε Σαρκοζί, ο απερχόμενοε Ιταλόε πρω
θυπουργόε Μπερλουσκόνι, ο Βρετανόε ο- 
μόλογόε του Κάμερον, η Γερμανίδα κα- 
γκελάριοε Μέρκελ και ο Λουξεμβούργιοε 
πρωθυπουργόε Γιουνκέρ, που προέβησαν 
σε διόλου κολακευτικά σχόλια ο έναε για 
το ν  άλλο. Σελ. 19

Ηταν προσωπικά στοιχήματα του κ. Γιώργου Πα
πανδρέου. Η εξάλειψη τω ν  ύποπτων και αμφισβη
τούμενων δανειακών -και όχι μόνο- διασυνδέσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών, το «παζάρι» στον 
χώρο τω ν  κρατικών προμηθειών, η καταπολέμηση 
του λαθρεμπορίου στα  καύσιμα και το κυνήγι του

«μαύρου χρήματοε» και τω ν  διακινητών του. Ο α- 
πολογισμόε που γίνεται σ το  τέλοε τηε πρωθυ- 
πουργικήε θητείαε του, ωστόσο, είναι μάλλον α- 
πογοητευτικόε. Ο τέωε πρωθυπουργόε -ακόμα κι ό
ταν τιε έδωσε- έχασε τιε «μάχεε» του απέναντι σε 
αυτά τα  συμφέροντα. Σελ. 12

Τρεις ξενοδόχοι 
μιλούν για το κέντρο
Να αποκατασταθεί η ασφάλεια
Μ εϊζον ζητούμενο να επιστρέψει η ζωή στο κέντρο 
τηε Αθήναε και να αποκατασταθεί το  αίσθημα α- 
σφάλειαε, τονίζουν στην «Κ » διευθυντέε τριών με
γάλων ξενοδοχείων. Στη φωτογραφία (από αριστερά) 
οι Τιμ Ανανιάδηε, Αφροδίτη Αρβανίτη και Bart Van 
der Winkel. Σελ. 26

Επείγουσα 
εκκρεμότητα 
το  βαθμολόγιο
Αλλαγές στις αποδοχές
Είναι μία από τιε πιο επείγουσεε εκκρε- 
μότητεε που καλείται να διεκπεραιώσει 
η νέα κυβέρνηση από τιε πρώτεε εβδο
μάδεε του «βίου» τηε, μέσα σε ασφυ
κτικά χρονικά περιθώρια. Ο λόγοε αφορά 
στο νέο βαθμολόγιο τω ν  υπαλλήλων 
του Δημοσίου και στιε αλλαγέε που αυ
τό  εισάγει άμεσα στη Δημόσια Διοίκη
ση. Αυτό που κάνει είναι ότι φέρνει α- 
νατροπέε σε επίπεδο κλιμακίων, οι ο- 
ποίεε επιφέρουν με τη  σειρά τουε ση- 
μαντικέε αλλαγέε στιε συνολικέε απο- 
δοχέε. ΓΓ αυτό και πολύ μεγάλη σημα
σία έχουν τα  κριτήρια μισθολογικήε 
κατάταξηε, αλλά και το πώε θα γίνονται 
οι προαγωγέε. Οικονομική Κ, σελ. 3

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑΣ»
Μην το χάσετε 

την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
με την

VtU ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

www.kathimerini.gr

Η N I S S A N  ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΑ
Η Νικ. I. θεοχαράκης Α.Ε. 

με την βοήθεια της Nissan Europe 
καιάφερε και σας προσφέρει σήμερα 

τις μεγαλύτερες εκπτώσεις 
που έγιναν ποτέ.

Τελικά υπάρχουν και ευχάριστες ειδήσεις. 
Ελάτε τώρα στις εκθέσεις Νϊεβεη.

http://www.hathimerini.gr
http://www.kathimerini.gr
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Much Ado About *
Του Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η

Ο γά μ ο ς  του ΠΑΣΟΚ με τη Ν.Δ. Να ζήσουν τα παιδιά και καλούς απογόνους!

Δηλαδή,όλη αυτή η φασαρία, το 
δράμα, το  ξενύχτι, η υστερία, 
οι οιμωγέε και οι τσιρίδεε έ

γιναν για να διατηρήσουν τα  οφί- 
κιά τουε Ρόβλιεε, Παττοϋτσήδεε, 
Κουκουλόηουλοι, Παντελήδε5, Φώ- 
φεε, Μαριλίζεε, Σηφουνάκηδεε και 
τ ’ άλλα τα παιδιά;

Οχι μόνον. Εγινε και για να αποκτή
σουν θώκουε στη τεσσαρακονταε- 
πταμελή (σκοπίμωε το βάζω ολο- 
γράφω$) κυβέρνηση και μερικοί 
άλλοι. Από τη Ν.Δ.: ο Σταύροε Δή- 
μα$ στο υπουργείο Εξωτερικών (πά
λι καλά, διότι εκεί δεν νομίζω ότι 
χρειάζεται να υπογράφει...), ο Δ.Α. 
Αβραμόπουλοε στο Εθνικήε Αμύνηε, 
ο Κωνσταντίνοε Αρβανιτόπουλοε α- 
ναπληρωτή$ υπουργόε στο Παιδεί- 
αβ (ίσωε έτσι να εξευμενιστεί η συ
ντεχνία τω ν Πελεγρίνηδων...), ο τέ- 
ωε πολιτευτή5 Πέτρο5 Αλιβιζάτο5 
δεύτεροε υφυπουργό5 Πολιτισμού - 
Τουρισμού (ω$ αντίπαλον δέσε του 
Γ. Νικητιάδη να υποθέσω;) και ο Ιω- 
άννηε Μουρμούραβ υφυπουργόε 
Οικονομικών. Από τον ΛΑΟΣ: ο 
Μάκηε Βορίδηε -ο  μόνοε σοβαρό5 
άνθρωποβ εκεί μέσα- υπουργόε 
Υποδομών, Μ εταφορών και Δ ι
κτύων, ο Γεώργιοε Γεωργίου (ο μό- 
νοε πολιτευόμενοε που ακόμη χρη
σιμοποιεί σ τον προφορικό λόγο 
του το επίρρημα «τουτέστιν»), ο θο- 
ρυβώδηε Μπουμπούκοε ή Τζου- 
τζούκοε Γεωργιάδηε δεύτεροε υφυ- 
πουργόε στο Ανάπτυξηε και ο έτε- 
ροε φωνακλάε Αστέριοε Ροντούληε 
υφυπουργόε Αγροτικήε Ανάπτυξηε.

Από όλες αυτές τιε προσθήκεε στην 
προηγούμενη κυβέρνηση, οι πλέον 
ελπιδοφόρεε είναι του Στ. Δήμα, ο 
οποίοε τουλάχιστον έχει πρόσωπο 
στην Ευρώπη, αλλά και του Μ. Βο- 
ρίδη, εφόσον προσπαθήσει να κά
νει πράξη τιε θέσειε του υπέρ του 
ανοίγματοΕ τω ν  αγορών και δεν 
συμβιβαστεί με την ελληνική πραγ
ματικότητα. (Δευτερευόντωε, έχει 
το γούστο του και ο διορισμόε Ρο- 
ντούλη, διότι κάποιον θα χρειάζε
ται ο Κώσταε ο Σκανδαλίδηε για να 
ασκείται στο τάβλι...).

Μ ακάρι η συνεργασία τω ν  τρ ιών 
κομμάτων να αποδειχθεί παραγω
γική και το  νέο κυβερνητικό σχή
μα να επιτύχει. Ωστόσο, εκ πρώτή5 
όψεωε, απορώ γιατί δέχθηκε ο 
Αναστάσιοε Γιαννίτσηε να πάει στο 
Εσωτερικών και τρέμω τη  στιγμή 
όπου ίσω5 θέσω το ίδιο ερώτημα 
και για το ν  ίδιο τον  Λουκά Παπα- 
δήμο. Τρέμω, γιατί όταν συμβεί και 
αυτό θα σήμαίνει ότι έχω χάσει κά
θε ελπίδα. (Βέβαια, μου περνά πό
τε  πότε από το μυαλό και η τρελή 
ιδέα, μήπωε όλο αυτό ήταν μία α
κόμη σατανική ιδέα του Γιώργου ώ
στε να φύγει ο Καστανίδηε...).

*: «Πολύ κακό για το τίπ οτε». Θεα
τρικό έργο του Σαίξπηρ, χωρίε το 
ερωτηματικό στον  τίτλο του, το  ο
ποίο είναι δική μου προσθήκη. Μία

από τΐ5 πιο ευχάριστεβ και ανώ- 
δυνεε κωμωδίεε του μεγάλου δρα
ματουργού.

Προφάσειβ εν αμαρτίαν
Α, μάλιστα! Βρήκαμε τώρα το νέο 

βιολί!... Ο Αντώνηε, σύμφωνα με τη 
νέα θεωρία, δεν επέτρεψε τη  συμ
μετοχή σοβαροτέρων στελεχών 
του κόμματόΕ του στο νέο κυβερ
νητικό σχήμα και αποκρούει τον ό
ρο «συγκυβέρνηση», διότι με τον  
τρόπο αυτόν επιτελεί «εθνικό έρ
γο», καθώε αποτρέπει τη ν  ανάδει
ξη τηε Αλέκα$ Παπαρήγα του ΚΚΕ 
στον ρόλο τη$ αρχηγού τηε Αξιω- 
ματικήβ Αντιπολιτεύσεις.

Μα πού τα βρίσκουν αυτά; Απορεί κα- 
νείε με τη ν ευφυΐα που δαπανάται 
για σαχλαμάρεε! Και λοιπόν, τι τρο

μερό θα συνέβαινε αν η συντρό- 
φισσα Αλέκα, ωε αρχηγόε τηβ α- 
ντιπολίτευσηε, αγόρευε επί σαρά
ντα  λεπτά στη  Βουλή υπέρ του υ- 
ποδείγματοΕ τηε Βορείου Κορέαε; 
Μόνον καλέ5 υπηρεσίεε θα προ- 
σέφερε κάτι τέτοιο. Αφενόε μεν, θα 
διευκόλυνε τη  διαμόρφωση αστι
κού μετώπου στη  βάση τηβ κοι- 
νωνίαε απέναντι σ τη ν  ανεύθυνη 
και κακόβουλη Αριστερά, αφετέρου 
δε, στο εξωτερικό ρι παλαιοημε- 
ρολογίτικεε παλαβομάρεΕ του ΚΚΕ 
θα λειτουργούσαν ω$ διαπραγμα
τευτικό πλεονέκτημα για τη  μεγα
λύτερη ανοχή προε τη ν προσπά
θεια τ μ  Ελλάδοε.

Φοβάμαι ότι αυτό το επιχείρημα τηε 
Ν.Δ. δεν είναι τίποτε περισσότερο 
από παραλλαγή του γελοιωδεστά-

του εκείνου ότι δήθεν δεν ψήφισαν 
το Μνημόνιο «για να μην αφήσουν 
την αντιπολίτευση στην Αριστερά». 
Ηταν ένα επιχείρημα ανεδαφικό και 
το κατέρριψε η ίδια η πραγματι
κότητα, αφού απεδείχθη ότι, αν κά
τι ενισχύει tis τάξειε ms Αριστεράε 
περισσότερο οιουδήποτε άλλου, αυ
τό είναι η συσκότιση m s πραγμα- 
τικότηταε, που μεθοδεύεται μέσω 
ms εύκοληε αντιμνημονιακήΕ δη- 
μαγωγίαΕ.

Το savoir faire 
tou πατριωτισμού

Ενα ακόμη εξαιρετικού ενδια- 
φέροντοε άρθρο δημοσίευσε στη 
γνωστή  ιστοσελίδα ο σύμβουλοε 
του προέδρου ms Ν.Δ. επί θεμάτων 
ιδεολογία5 Φαήλθ5 Κρανιδιώτις, ό
που διαβάζω τα εξήε: «Η  ανασυ
γκρότηση ms παραγωγικήε βάσηε 
τη$ χώραε σε υγιεί5 βάσειε είναι ο 
pôvos δρόμοε. Κι auTés οι υγιείβ βά- 
asis προϋποθέτουν ένα ελληνικό 
λαϊκό και πατριωτικό κίνημα που 
θα κινητοποιήσει στη βάση όλεε ns 
υγιείβ και ρωμαλέεε δυ νάμ ει τη5 
Πατρίδαε υπό τον Αντώνη Σαμαρά. 
Ελληνικό κίνημα με Ελληνα ηγέτη. 
Αυτό δεν μπορεί να γίνει με κατά
λυση θεσμών και συμβόλων αλλά 
ούτε και με καλού5 τρόπου5. Πάντα 
”η δύναμη βρίσκεται ans γροθιέε 
κι όχι σ τα  καλοσυνάτα πρόσωπα” 
[...] Εμείε δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ, ο 
OKonôs δεν αγιάζει τα  μέσα αλλά 
ο OKonôs υπάρχει και πρέπει να τον 
κατακτήσουμε. Αυτό όμωε, από την 
άλλη, δεν θα γίνει με το σείε και με 
το  oas. Και η ευπρέπεια δεν μπο
ρεί να σημαίνει και ανοχή στην 
προδοσία». Onces αντιλαμβάνε- 
σθε, ανακύπτει πλέον ένα σοβα
ρότατο ζήτημα ιδεολογίαε και α
ναμένουμε όλοι εναγώνιας την 
παρέμβαση επ’ αυτού του Χρήστου 
Ζαμπούνη!...

Το φόντο Tns Ντόραβ
Μέχρι και το  βράδυ m s περα

σ μ έ να  Π έμ π τα , οι δηλώσειε Tns 
Nmpas Μπακογιάννη από το  γρα
φείο Tns σ τη ν  άλλη άκρη Tns Συγ- 
γρού, γίνονταν με ένα πορτρέτο του

Ανευ νοήματος
Ενιωσα να σείεται το γρα
φείο, το μεσημέρι της 3ης 
Νοεμβρίου μόλις διάβασα την 
επικεφαλίδα του κειμένου: 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Σω
τήρη Κούβελα»! Αμέσως πε- 
τάχτηκα έξω και ρώτησα τους 
συναδέλφους αν είχαν αντι- 
ληφθεί τον σειομό, αλλά όλοι 
με διαβεβαίωσαν -μ ε αδιά
φορο έως παγερό ύφος- ότι 
δεν είχε γίνει κανένας σει
σμός. Τέλος πάντων, με τα χέ
ρια να τρέμουν και την όραση 
θαμπή άρχισα να διαβάζω την 
τοποθέτηση του παλαιού πο
λιτικού, την οποία είχε προκα- 
λέσει η κρισιμότης των περι
στάσεων: «Η γνώμη ενός πο
λιτικού, που δεν είναι στην ε 
νεργό δράση, συνήθως δεν α- 
κούγεται, οπότε δεν έχει νόη
μα να εκφράζεται». Εκεί στα
μάτησα και δεν συνέχισα πα
ρακάτω. Αφού ο ίδιος κρίνει 
ότι η γνώμη του δεν έχει νόη
μα, κάτι περισσότερο θα ννω- 
ρίζει από τους άλλους...

Γκάντι στο φόντο. (Αυτή τη  λατρεία 
για το ν  φακίρη δεν τη ν καταλα
βαίνω -  αλλά, τέλοβ πάντων, το  ζή
τημα δεν είναι του παρόντο5...). Φαί
νεται, όμω5, ότι κάποιος τ ι ς  επε- 
σήμανε ότι ο τριτοκοσμικόε τύπο5 
στο  φόντο δεν ταίριαζε με το  ευ
ρωπαϊκό προφίλ που προβάλλει (θυ
μίζω ότι και ο Γιώργοβ είχε κάνει 
προσφάτωε τη ν ατυχή δήλωση ό
τι η Ελλάδα δεν θα γίνει Ινδία...), 
οπότε από τη ν Παρασκευή αντι
κατέστησε το  πορτρέτο του φακί
ρη με ένα του Βενιζέλου! Ωστόσο, 
επειδή και αυτή στερείται χιούμορ 
(πολιτικό5 δεν είναι;) ανήρτησε τον 
αυθεντικό Ελευθέριο και όχι τον ι
μιτασιόν Ευάγγελο...

ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr

Σ Η Μ Ε I Ω M A  T A  P I Ο

Φουλ του άσου με πεντάρια... Ποιος ανακάτεψε την τράπουλα;

Μ ε  ί α  χ έρ ια  σ τα υ ρ ω μ έ ν α  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παηούλιας 
και ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος χαμογελούν -  οι 47 της νέας 
κυβέρνησης ορκίζονται, επιτέλους! (ιρωτο ΕΛΜΠΙ - «Κ», 11-11-11)

Α νακάτεψ αν καλά την τράπουλα, άλλος 
έκοψε, άλλοε μοίρασε, πολλοί τράβηξαν 
χαρτί και κάηκαν, άλλοι έκαναν καρέ, 
και ο Αδωνιε Γεωργιάδηε φλοε -  το α
νώτερο χαρτί έστω ωε υφυπουργόε Ανά
π τυ ξή !

Στη σύνθεση τηε νέαε κυβέρνησηε 
έφεραν τον άσο απέξω - το ν  κ. Λουκά 
Παπαδήμο νέο πρωθυπουργό- έστρω
σαν πράσινη τσόχα στο Μαξίμου, μοί
ρασαν αντί για μάρκεε υπουργεία και 
υφυπουργεία και όταν συμπληρώθηκε 
ο αριθμό5 -έβαλαν και τα πεντάρια- 
βρέθηκε η τράπουλα να ’χει 47 χαρτιά,

Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

με άλλουε τρειε άσου5 -  τουε δύο α- 
ντιπροέδρουε Α ' και Β' Θεόδωρο Πά
γκαλο και Ευάγγελο Βενιζέλο και τον πα
ρά λίγο αντιπρόεδρο Γ', τον Σταύρο Δή
μα που προτίμησε το υπουργείο Εξω
τερικών.

Εχουμε τέσσεριε ρηγάδε5 -Δημήτρηε 
Ρέππαε, υπουργόε Διοικητικήε Με
ταρρύθμισή κ.λπ., Κώσταε Σκανδαλί- 
δηε, υπουργόε Αγροτικήε Ανάπτυξηε, 
Μιλτιάδαε Παπαϊωάννου, αμετακίνητοε 
στο Δικαιοσύνηε και Χρήστοε Παπου- 
τσήε στο Προστασίαε του Πολίτη, τέσ
σερα ντάμεε -  Αννα Διαμαντοπούλου 
στο οχυρό τη5 ΠαιδείαΕ, με υφυπουρ
γό την Εύη Χριστοφιλοπούλου, Φώφη 
Γεννηματά αναπληρωτή υπουργό Εσω
τερικών, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακο- 
πούλου αναπληρωτή υπουργό Εξωτε
ρικών. Οσο για βαλέδεε! Μιχάληε Χρυ- 
σοχοΐδηε στο Ανάπτυξηε, Ανδρέαε Λο- 
βέρδοε στο Υγείαε, Γιώργοε Παπακων
σταντίνου στο  Περιβάλλοντοε, Ενέρ- 
γεια5 και Κλιματικήε Αλλαγήε και Ιω- 
άννηε Ραγκούση5, αναπληρωτήε υ- 
πουργόε στο Εθνική5 Αμύνηε με υ
πουργό τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, 
πρώτο μπαλαντέρ τηε Ν.Δ.

Το Δέκα το  Καλό είναι το ίδιο το  υ
πουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού που 
κράτησε τον υπουργό Παύλο Γερουλάνο, 
το ν  υφυπουργό Γιώργο Νικητιάδη και 
προστέθηκε ο Πέτροε-Παύλοε Αλιβι- 
ζάτο5, πρώην βουλευτήε Κεφαλληνίαε, 
ετπχειρηματίαε. Εδώ έχουμε δήλωση του 
κ. Γερουλάνου: «Δύο Κεφαλονίτεε, 
γράψτε τρεΐ5 τρελοί!». Είναι το  μόνο υ
πουργείο που έχει παρόν και μέλλον,

μπορεί να φέρει κόσμο και χρήματα, αε 
το δοξάσουμε! Τον οικονομολόγο κα
θηγητή κ. Αναστάσιο Γιαννίτση τον σε
βόμαστε αλλά του πάει ο ρόλοε του μπα
λαντέρ στο υπουργείο Εσωτερικών.

Για τα υπόλοιπα χαρτιά, όλα έχουν 
τη  δυναμική του5, αρκεί να συνδυα- 
σθοήν καλά και δημιουργικά. Ξεχώρι
σε ο κ. Μαυρουδή5-Μάκη5 Βορίδ^ που 
ανέλαβε υπουργό5 στο Υποδομών, Με
ταφορών και Δικτύων, και καταχα- 
ρούμενο5 έφερε τη  γυναίκα του και το 
παιδάκι του μέσα στο Προεδρικό Μέ
γαρο να δουν, να  θυμούνται τότε που 
ο μπαμπάε ορκίσθηκε «να  υπηρετεί το 
Σύνταγμα και τουε νόμουε».

Αρκετά όμω$ με την... πόκα και τα 
47 τη5 χαρτιά. Αε εστιάσουμε την προ
σοχή μαε στον άσο που επέστρεψε στα 
εδάφη του. Ελληναε, γεννημένοε στην 
Αθήνα, με καταγωγή από τη  Δεσφίνα

ΦωκίδαΕ -  εκεί μάθαμε ότι σημαιο
στόλισαν! AnôcpoiTOS Κολλεγίου Αθη
νώ ν και MIT, καθηγητήε στο Columbia 
Néas YôpKns. Αρκεί να κρατάει τα  χαρ
τιά του κλειστά και να περιμένει το  κα
λό χαρτί για να  πει «ρέστα»;

Μα γιατί τέτοια εμμονή με τα  παι
χνίδια m s τράπουλα5! θα ρωτήσετε. 
Αρκετά πια με t i s  πασιέντσεε. Kaipâs 
είναι να  δούμε και κανένα «cpAos ρου- 
αγιάλ» και να πάρουμε, όχι μόνο την 6η 
δόση, αλλά και οφειλόμενεε μάρκεε α
πό την Αγκελα, που «χτυπά» από τη  θέ
ση του δανειστή, για να αφήσει ταπί την 
Ελλάδα, χώρα του πολιτισμού, του μύ
θου, του λαού που υπομένει, υπομένει 
αλλά μπορεί να αναποδογυρίσει και το 
τραπέζι! Αυτά, ένα κυριακάτικο ρε
πορτάζ από t i s  εντυπ ώ σει για τα πρό
σωπα και τα «ποτ» Tns véas κυβέρνη- 
ans. Σε καλό να μαε βγει...

-  Π ώ ς τα  β λ έπ ετε ; Θα πάμε καλά;
-  Δύσκολο, γιατί κρατούν τα χαρτιά 
τους κλειστό.

Κι ε σ ε ίς  εδ ώ ;
Κι εμείς εδώ!

Το υπ ο υ ρ γε ίο  Π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  και Τουρισμού με υπουργό τον Παύλο 
Γερουλάνο και υφυπουργούς τους Γιώργο Νικητιάδη και Πέτρο- 
Παύλο Αλιβιζάτο «Δυο Κεφαλλονίτες, ίσον τρεις τρελοί»...

Η κα λή  σ τ ιγ μ ή  του ΛΑΟΣ. Υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Μαυρουδής - Μάκης 
Βορίδης και υφυπουργός Ανάπτυξης Αδωνις 
Γεωργιάδης. Πίσω, σε απόσταση, ο πρέσβης κ. Κων. 
Μπίτσιος, διευθυντής ιδιαίτερου γραφείου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. (ΕΛΜΠΙ)

-  τ ο  π ισ τε ύ ετε  πώς τελειώσαμε;
-  Λέτε; Ή μήπως αρχίσαμε;

Δ η μ ή τρ η ς  Α βρα μό- 
πουλος, υπουργός 
Εθνικής Αμυνας και 
Ελένη Μπιστικά, ' 
δημοσιογράφος. 
Μετά την ορκωμοσία 
δύο επίτιμοι δημό
τες Καστελλορίζου 
κλείνουν συνάντηση 
στο Κορδόνι. Εκεί 
είχαν υψώσει τη 
σημαία της Ευρω
παϊκής Ενωσης... (Γ. 
Μπαρδ. - «Κ»)

ΤΗΛΕΦΟΣ
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Οι πέντε στόχοι της νέας κυ βέρνησης
Προτεραιότητα του κ. Π  αποδήμου η ολοκλήρωση της συμφωνίας της 27ης Οκτωβρίου -  Κρίσιμη παράμετρος η στάση των κομμάτων

Του Κ. η . ΠΑΠΑΔΙΟΧΟ Υ

Νέα, ευνοϊκότερα από τα έωε τώρα δεδομένα 
σ τη ν προσπάθεια τηε χώραε να εξέλθει από 
το ν  φαύλο κύκλο τηε κρίσηε και να αποφύγει 
το  φάσμα τηε ανεξέλεγκτηε χρεοκοπίαε, δη
μιουργεί η συγκρότηση κυβέρνησηε συνερ- 
γααϊαε τω ν  ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. και ΛΑΟΣ, υπό το ν  
κ. Λουκά Παπαδήμο.

Παράλληλα, ο σχηματισμόε τηε νέαε κυ
βέρνησηε είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει βα
θιά το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, καθώε σπά
ει το «ταμπού» τω ν  μονοκομματικών κυβερ
νήσεων τηε τελευταίαε εικοσαετίαε. Πόσω μάλ
λον, που η επιλογή του κ. Λουκά Παπαδήμου 
επί τηε ουσίαε επεβλήθη στα  κομματικά κα
τεστημένα, υπό την πίεση βουλευτών και προ
βεβλημένων στελεχών τω ν δύο μεγάλων κομ
μάτων, που ζήτησαν -άλλα στο παρασκήνιο και 
άλλα δημοσίωε- για την πρωθυπουργία να ε- 
πιλεγεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρουε, και ό
χι του «μέσου όρου», όπωε ο κ. Φίλιπποε Πε- 
τσάλνικοε. Η νέα κυβέρνηση, που ορκίστηκε 
την Παρασκευή το μεσημέρι ενώπιον του 
Προέδρου τηε Δημοκρατίαε κ. Κάρ. Παπούλια, 
έχει μπροστά τηε εκ τω ν πραγμάτων σαφώε 
προσδιορισμένο όσο και δύσκολο έργο: Καλείται 
να εφαρμόσει τη συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρίου,

υλοποιώνταε όλα τα μέτρα που προβλέπονται 
από το υφιστάμενο και το νέο Μνημόνιο και α
ποτελούν απερέγκλιτη προϋπόθεση προκει- 
μένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση τηε χώ- 
ραε από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΔΝΤ.

Επί τηε ουσίαε, λοιπόν, η κυβέρνηση Πα
παδήμου -που με βάση τη συμφωνία τω ν κ. Πα- 
πανδρέου και Σαμαρά έχει ορίζοντα τεσσάρων 
μηνών, αλλά είναι προφανέε ότι σ τη ν πορεία 
ο βίοε τηε είναι δυνατόν να παραταθεί με βά
ση τιε εγχώριεε, αλλά και τιε διεθνείε εξελίξειε- 
καλείται:

•  Να οριστικοποιήσει και να ψηφίσει τον 
προϋπολογισμό του 2012. Η επεξεργασία του 
προϋπολογισμού είχε προχωρήσει ουσιαστικά 
το τελευταίο διάστημα από τον  κ. Ευάγγ. Βε- 
νιζέλο, αλλά είναι σαφέε ότι τελεί πλέον υπό την 
τελική έγκριση του νέου πρωθυπουργού και βε- 
βαίωε τω ν  δανειστών μαε.

•  Να συνεχίσει τη  διαπραγμάτευση του νέου 
Μνημονίου, στον βαθμό που υπάρχουν περι
θώρια ουσιαστικών αλλαγών.

•  Να ολοκληρώσει τη  συμφωνία για το «κού
ρεμα» του ελληνικού χρέουε, το γνωστό PSI, σε 
σχέση τόσο με τιε ξένεε όσο και τιε ελληνικέε 
τράπεζεε.

•  Να διαμορφώσει και να ψηφίσει το νέο εθνικό 
φορολογικό σύστημα. Η σχετική πρόβλεψη υ-

πάρχει στο υφιστάμενο Μνημόνιο, αλλά μένει 
να αποδειχθεί με δεδομένεε τιε αποκλίνουσεε 
θέσειε ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. για θέματα φορολογίαε, 
εάν η τρόικα θα ετημείνει το σχετικό νομοσχέδιο 
να ψηφιστεί άμεσα και όχι μετά τιε εκλογέε.

•  Να υλοποιήσει την πρώτη φάση του θεσμού 
τηε εργασιακήε εφεδρείαε.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα κυβέρνηση έχει να 
υπερβεί άμεσουε και μεσοπρόθεσμουε σκοπέ- 
λουε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, τον κ. Λουκά Πα
παδήμο ανησυχούσε ιδιαίτερα, πριν ακόμη του 
προταθεί η ανάληψη τηε πρωθυπουργίαε, το κλί
μα αναταραχήε στη χώρα. Ετσι, για την εικό
να τηε κυβέρνησηε είναι κρίσιμο να μην υ
πάρξουν εκτεταμένα επεισόδια στην επερχόμενη 
πορεία του Πολυτεχνείου, αλλά και να μην α
ναζωπυρωθούν φαινόμενα πολυήμερων απερ-

Ανησυχία στις Βρυξέλλες 
για το αν θα υπογράφει 
ο κ. Αντ. Σαμαράς επιστολή 
στήριξης των αποφάσεων 
της 2 7ης Οκτωβρίου.

γιών ή να αποκτήσουν ευρεία δυναμική κινή
ματα, όπωε το «Δ εν  πληρώνω».

Ο όρος της υπογραφής
Στο μεταξύ, Ευρωπαϊκή Ενωση και Διεθνέε 

Νομισματικό Ταμείο επιμένουν στην υπογρα
φή από τουε πολιτικούε αρχηγούε τω ν επι
στολών με τιε οποίεε θα επιβεβαιώνεται η στή
ριξη στιε αποφάσειε τηε 27ηε Οκτωβρίου. 
Εντόε τω ν επόμενων ημερών αναμένεται να α
ποσαφηνιστεί το  πότε θα σταλούν αυτέε. Ζη
τούμενο αποτελεί πάντωε να βρεθεί τρόποε ώ
στε να καλυφθεί πολιτικά ο κ. Αντώνηε Σαμα- 
ράε, ο οποίοε έχει δηλώσει ότι έχει δεσμευθεί 
να ψηφίσει τη συμφωνία στη Βουλή. Στιε Βρυ- 
ξέλλεε εκφράζεται η ανησυχία μετά και τη δή
λωση του προέδρου τηε Ν.Δ. ότι «οι πολιτικέε 
δεν είναι πουκάμισα για να αλλάζουν» μήπωε 
από τη Συγγρού επιχειρήσουν να διασφαλίσουν 
απλώε την 6η δόση και τίποτα περισσότερο.

Πρόσθετη πηγή αστάθειαε συνιστούν οι ε- 
ξελίξειε στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί, αργά ή γρήγορα, θα 
πρέπει να αποφασίσουν αν στιε επόμενεε εκλογέε 
θα πάνε με αρχηγό τον  κ. Γ. Παπανδρέου ή κά
ποιον άλλον.

Ετήσηε, κοινή είναι η αίσθηση ότι με εξαίρεση 
έναν ή δύο υπουργούε, που λόγω θέσηε (π.χ. Οι
κονομικών), θα πρέπει να φέρουν σε πέραε συ

γκεκριμένο έργο, οι υπόλοιποι θα ενεργούν σαν 
να βρίσκονται σε μια οιονεί προεκλογική πε
ρίοδο, γεγονόε που ενισχύει την άποψη ότι η 
θητεία τηε νέαε κυβέρνησηε δεν θα διαρκέσει 
πολύ μετά τιε γιορτέε τω ν  Χριστουγέννων.

Τέλοε, έμπειρα στελέχη τω ν δύο μεγάλων κομ
μάτων εκτιμούν πωε δεν πρέπει να περάσει α
παρατήρητο το  γεγονόε ότι η διαβούλευση με 
τον κ. Παπαδήμο για τον  σχηματισμό τηε νέ
αε κυβέρνησηε επελέγη να  γίνει σχεδόν δη
μοσίωε και μάλιστα από τουε κ. Ν. Αθανασά- 
κη, Ανδρ. Λυκουρέντζο και Δημ. Σταμάτη, αλ
λά και ότι τη ν  Παρασκευή, στο Μέγαρο Μαξί- 
μου μετέβη ο ίδιοε ο κ. Γ. Παπανδρέου. Οπωε 
έλεγαν ήδη εστάλη μήνυμα στον κ. Παπαδή
μο ότι δεν του έχει δοθεί «λευκή επιταγή».

Πάντωε, συνομιλητέε του κ. Λ. Παπαδήμου 
μεταδίδουν ότι αποστολή του νέου πρωθυ
πουργού είναι η υλοποίηση τηε συμφωνίαε τηε 
27ηε Οκτωβρίου και δεν πρόκειται να αναλω
θεί σε «σκιαμαχίεε» με τουε ετηκεφαλήε τω ν κομ
μάτων που το ν  στηρίζουν.

Παράλληλα, ερωτηματικό αποτελεί ο τρόποε 
με τον οποίο ο κ. Παπαδήμοε θα συνεργαστεί 
με τον κ. Ευάγγ. Βενιζέλο. Πάντωε, τόσο από την 
πλευρά του κ. Παπαδήμου, όσο και από εκείνη 
του κ. Βενιζέλου, τονιζόταν πωε στιε μεταξύ τουε 
σχέσειε δεν υφίστανται σύννεφα.

Η κ υ β έρ ν η σ η  Π απ οδή μου με βάση τη συμφωνία των κ. Παπανδρέου και Σαμαρά έχει ένα σαφώς προσδιορισμένο όσο και δύσκολο έργο με, κατ’ αρχήν, χρονικό ορίζοντα τεσσάρων μηνών.

Σχάση αναμονής στο ΠΑΣΟΚ Δύσκολη ισορροπία για τη Ν.Δ.
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τις πρώτες πρωινέε ώρεε τηε Πέ- 
μπτηε, όταν πια το όνομα του κ. Λ. Πα
παδήμου είχε οριστικοποιηθεί, πολλοί 
υπουργοί αποφάσισαν τελικά να πέ
σουν για ύπνο. Λίγεε ώρεε νωρίτερα, 
ο κ. Φίλ. Πετσάλνικοε είχε φθάσει πο
λύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, κάτι 
που οδήγησε το μισό υπουργικό συμ
βούλιο και την Κοινοβουλευτική Ομά
δα στα πρόθυρα τηε παραίτησηε. Η τε
λική στροφή του κ. Γ. Παπανδρέου στο 
πρόσωπο του κ. Παπαδήμου εκτόνω
σε τη  γενικότερη κατάσταση και ά
φησε να φανεί το αχνό φωε τηε επό- 
μενηε μέραε. Κυρίωε, όμωε, πρόσφε- 
ρε στο ΠΑΣΟΚ μια πρόσκαιρη σανίδα 
σωτηρίαε. Και η σύνθεση τηε κυβέρ
νησηε εξασφάλισε και κάτι ακόμα: την 
«περικύκλωση» του κ. Παπαδήμου α
πό το ΠΑΣΟΚ. Ορισμένοι εκτιμούν ό
τι κάποιοι θα επιχειρήσουν να στήσουν 
ακόμη και παγίδεε στον νέο πρωθυ
πουργό, ώστε πιθανό στραβοπάτημά 
του να δικαιώσει εκείνουε που ήδη εί
χαν από νωρίε εκφράσει τιε αντιρρή- 
σειε τουε για τον κ. Παπαδήμο.

Η επόμενη ημέρα είναι εξίσου πε
ρίπλοκη και στο εσωτερικό του πλειο- 
ψηφούντοε στην κυβέρνηση κόμματοε. 
Τούτη τη  χρονική στιγμή επικρατεί η
ρεμία, την οποία πολλοί παρομοιάζουν 
με την άπνοια πριν από την καταιγίδα. 
Υπουργοί, βουλευτέε, ακόμη και στε
λέχη τηε κομματικήε βάσηε θεωρούν 
ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι 
αναγκαία η δρομολόγηση τω ν διαδι
κασιών εκείνων που θα κινήσουν ομαλά 
τη διαδοχή.

Από την απλή ανάγνωση του κατα
στατικού του ΠΑΣΟΚ, και δη του άρθρου 
15 που αφορά τη θητεία του προέδρου, 
είναι σαφέε ότι «δεν επιτρέπεται η ε
κλογή του ίδιου προσώπου στο ίδιο α
ξίωμα για περισσότερεε από τρειε πλή- 
ρειε θητείεε. Η θητεία του προέδρου πα- 
ρατείνεται για όσο διάστημα είναι 
πρωθυπουργόε». Οσοι ερμηνεύουν το 
καταστατικό αυστηρά, τονίζουν ότι ο 
κ. Παπανδρέου συμπλήρωσε ακριβώε 
τέσσερα χρόνια στην προεδρία, από την 
εκλογή του στιε 11/11/07, εν συνεχεία 
παραιτήθηκε και πλέον οφείλει να

Ο κ . Π α π α νδ ρ έο υ  παραμένει, προς 
ίο  παρόν, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Υπουργοί, βουλευτές, 
ακόμη και στελέχη 
του κόμματος θεωρούν 
ότι σύντομα πρέπει 
να δρομολογηθούν 
οι διαδικασίες διαδοχής.

δρομολογήσει τιε διαδικασίεε εκλογήε 
νέου προέδρου. Ορισμένοι ερμηνεύουν 
το καταστατικό διασταλτικά και τονί
ζουν ότι, παρά την παραίτηση του κ. Πα
πανδρέου από την πρωθυπουργία, εί
ναι δυνατόν να επεκταθεί η θητεία του 
ακόμη τέσσεριε ή και έξι μήνεε. Ακόμη 
και αυτοί, όμωε, λένε ότι αυτό μπορεί 
να γίνει μόνο έπειτα από εσωτερική 
συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφε
ρομένων. Είναι σαφέε ότι ουδείε εκ των 
περιγραφόμενων ωε πιθανών υποψη
φίων για τη διεκδίκηση τηε προεδρίαε 
του ΠΑΣΟΚ, δεν πρόκειται να θέσει θέ
μα προτού εκκινηθεί «κίνημα από τα κά
τω», όπωε αναφέρουν χαριτολογώνταε 
στελέχη του κόμματοε. Αυτό το... «κί
νημα από τα κάτω θα πρέπει να κινη
θεί επίσηε με βάση το καταστατικό, κα
τά το οποίο ωε υποψήφιοε πρόεδροε «α- 
ναδεικνύεται όποιοε προταθεί από το 
1/4 τουλάχιστον τω ν μελών του Εθνι
κού Συμβουλίου ή το 1/3 τω ν περιφε
ρειακών επιτροπών του Κινήματοε ή το 
10% τουλάχιστον του συνόλου των με
λών του Κινήματοε».

Μέχρι στιγμήε, εκτόε από την εκ

δηλωμένη άποψη ορισμένων τάσεων ε
ντόε του ΠΑΣΟΚ για την άμεση προ
σφυγή σε έκτακτο συνέδριο και τιε δη- 
λώσειε βουλευτών, όπωε ο κ. Δ. Λι- 
ντζέρηε για ανακίνηση θέματοε ηγεσίαε 
ευθύε αμέσωε, οι περισσότεροι τηρούν 
στάση αναμονήε. Ωστόσο, είναι βέβαιο 
ότι υφίστανται ολόκληρα μπλοκ βου
λευτών, τα οποία αναμένουν κινήσειε 
από τουε -επιφυλακτικούε- διεκδικη- 
τέε. Αλλοι βουλευτέε σπεύδουν να δη
λώσουν την παρουσία τουε, προκει- 
μένου να παίξουν κάποιο ρόλο όταν 
δρομολογηθούν οι εξελίξειε. Τούτη τη 
στιγμή εκτόε από τουε βουλευτέε, οι ο
ποίοι παραμένουν υποστηρικτέε του κ. 
Ευ. Βενιζέλου, του κ. Ανδρ. Λοβέρδου 
ή τηε κ. Διαμαντοπούλου (θεωρούνται 
και οι τρειε ωε οι αυτονόητεε υποψη- 
φιότητεε, εφόσον τεθεί θέμα προε
δρίαε), υπάρχει η κρίσιμη μάζα των «πα- 
πανδρεϊκών», που είτε φυλλορροούν εί
τε αναμένουν κάποιο «χρησμό» από την 
Ιπποκράτουε, όπου ο κ. Παπανδρέου ε
γκαταστάθηκε αμέσωε μετά την τυπι
κή παράδοση τηε πρωθυπουργίαε στον 
κ. Παπαδήμο. Ενδεικτικό παράδειγμα 
είναι η ομάδα τω ν περίπου πενήντα 
βουλευτών (με βασικούε τουε κ. Ιω. Δρι- 
βελέγκα, Μ. Μπόλαρη, Β. Κεγκέρογλου, 
Δ. Βαρβαρήγο, Γ. Ντόλιο και Μτχ. Πα- 
ντούλα), οι οποίοι τη νύχτα τηε Τε- 
τάρτηε δήλωσαν έτοιμοι να παραιτη
θούν αν προωθείτο η υποψηφιότητα 
του κ. Φίλ. Πετσάλνικου, φθάνονταε μά
λιστα να επικροτήσουν ωε προτιμότε
ρο ένα πολιτικό πρόσωπο, και συγκε
κριμένα τον  κ. Ευ. Βενιζέλο.

Σημασία βεβαίωε έχουν και οι από- 
ψειε τω ν πιθανών διεκδικητών. Και οι 
τρειε κορυφαίοι υπουργοί φαίνεται ό
τι θεωρούν πωε το ΠΑΣΟΚ είναι ένα 
φθαρμένο προϊόν που έχει εκμετρήσει 
τον βίο του, με τη σημερινή μορφή του. 
Και θεωρούν ότι η επιβίωσή του περ
νάει μέσα και μόνο από τη βαθιά ανα
μόρφωσή του. Τον τελικό λόγο θα έχει 
βεβαίωε ο κ. Παπανδρέου, ο οποίοε, ή
δη από τον τρόπο συγκρότησηε τηε νέ
αε κυβέρνησηε, κράτησε όλουε τουε υ- 
φυπουργούε τηε επιρροήε του. Εχει ση
μασία το γεγονόε ότι καρατομήθηκε μό
νο ο κ. Χρ. Αηδόνηε, ο οποίοε θεωρεί
ται πρόσωπο ετπρροήε του κ. Λοβέρδου.

Του ΓΐηΡΓΟΥ Π . ΤΕΡΖΗ

«Κυβέρνηση Παπαδήμου, ημέρα 1η». 
Στηρίζονταε την κυβέρνηση συνερ- 
γασίαε, ο πρόεδροε τηε Νέαε Δημο
κρατίαε προχώρησε σε μια αποφασι
στική αλλαγή σελίδαε. Ο κ. Αντώνηε Σα- 
μαράε καλείται πλέον να διαχειριστεί 
τιε συνέπειεε.

Μέσα σε διάστημα μιαε εβδομάδαε, 
η αξιωματική αντιπολίτευση πέρασε α
πό το αντιμνημονιακό στρατόπεδο και 
το επίμονο αίτημα για άμεση προ
σφυγή στιε κάλπεε, στην αρχική πρό
ταση για κυβέρνηση τεχνοκρατών 
περιορισμένηε διάρκειαε και, εν τέλει, 
στη στήριξη τηε κυβέρνησηε Παπα
δήμου, με την παρουσία κορυφαίων 
στελεχών του κόμματοε. Με διακύ- 
βευμα την πτώχευση τηε χώραε και 
στόχο την παραίτηση του κ. Γ. Πα
πανδρέου, η υπέρβαση του κ. Αντώνη 
Σαμαρά αποτέλεσε θετική εξέλιξη, ό
μωε ταυτόχρονα αποτέλεσε σοκ για με
γάλη μερίδα τω ν γαλάζιων στελεχών 
και τηε κομματικήε του βάσηε, καίτοι 
προβάλλεται ωε επιτυχία η αποτροπή 
του δημοψηφίσματοε, η πτώση Πα
πανδρέου και η προοπτική εκλογών. 
«Αντί να ’χουμε άλλα δύο χρόνια κυ
βέρνηση Παπανδρέου, θα έχουμε σε 
τρειε μήνεε εκλογέε!» επισήμανε, χα
ρακτηριστικά, σε μήνυμά του ο ίδιοε 
ο Αντώνηε Σαμαράε.

Βασικόε στόχοε του, πλέον, είναι να 
οριοθετήσει σαφώε τη σχέση τηε Νέ
αε Δημοκρατίαε με τη νέα κυβέρνηση 
Παπαδήμου. Παρά το υψηλό επίπεδο 
εκπροσώπησηε τηε Ν.Δ. (Δημ. Αβρα- 
μόπουλοε, Στ. Δήμαε, Κ. Αρβανιτό- 
πουλοε), η επιλογή των χαρτοφυλακίων 
(Αμυναε, Εξωτερικών και αναπλ. Παι- 
δείαε, αντίστοιχα) είναι σαφέε ότι 
βρίσκονται μακριά από τη «φωτιά» τηε 
διαχείρισηε του Μνημονίου και τηε δύ- 
σκοληε για τουε πολίτεε καθημερινό- 
τηταε. Οι δύο υφυπουργοί τηε γαλάζιαε 
κυβερνητικήε ομάδαε επίσηε μένουν 
εκτόε «μάχηε» (κυρίωε, Αλιβιζάτοε 
στον τουρισμό, δευτερευόντωε Βαρ- 
τζόπουλοε στην υγεία) ενώ ο τρίτοε των 
υφυπουργών, καθηγητήε Γ. Μουρ- 
μούραε, ναι μεν μπαίνει στο οικονομικό 
επιτελείο, ωστόσο αναμένεται ότι θα

Ο κ . Σαμ αρά ς σχεδιάζει, σε δεύτερη 
φάση, περιοδείες ανά την Ελλάδα

Σύγκληση της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
της Ν.Δ. για αύριο 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος 
του κόμματος.

αποφύγει τη γραμμή πυρόε. Η υψηλή 
σε συμβολισμό αλλά, πρακτικά, «α
νώδυνη» στήριξη τηε κυβέρνησηε 
Παπαδήμου ήταν το πρώτο μέλημα του 
κ. Σαμαρά. Πλέον το βάροε πέφτει στη 
διαχείριση τηε απόφασηε τόσο έναντι 
μιαε μουδιασμένηε κοινωνικήε βά
σηε όσο και ενόε διχασμένου -για  κά- 
ποιουε εξοργισμένου- πολιτικού προ
σωπικού.

Οι πρώτεε αντιδράσειε από βου
λευτέε, νομαρχιακέε επιτροπέε, το 
συνδικαλιστικό τμήμα, ακόμη και από 
απλούε ψηφοφόρουε που αποτείνονται 
στη Συγγρού, είναι έντονεε. Το ίδιο και 
η αμηχανία τω ν βουλευτών που κα
λούνται στον δημόσιο διάλογο.

Καθώε τα περιθώρια αντιπολίτευσηε 
έναντι τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου εί
ναι, αυτονοήτωε, περιορισμένα, πολι- 
τικόε και επικοινωνιακόε στόχοε τηε 
Ν.Δ. είναι να διατηρηθεί, κατά το δυ
νατόν, στο κάδρο η μορφή του κ. Γιώρ
γου Παπανδρέου. Οπωε χαρακτηριστικά 
σημείωνε γαλάζιο στέλεχοε, «ό,τι χει
ρότερο σήμερα για τη Ν.Δ. θα ήταν μια 
αποκαθήλωση του κ. Παπανδρέου από 
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το ιδανικό θα

ήταν να τον έχουμε αντίπαλό μαε στιε 
εκλογέε». Ο χρόνοε μέχρι τιε κάλπεε 
μπορεί να μην είναι μακρύε (αν και η 
19η Φεβρουάριου μοιάζει να έχει ε- 
γκαταλειφθεί), είναι ωστόσο εξαιρετι
κά πυκνόε, με αποτέλεσμα κάθε σε
νάριο για τιε εξελίξειε να εμπεριέχει υ
ψηλό ποσοστό αβεβαιότηταε.

Σε όλο αυτό το διάστημα, η Ν.Δ. θα 
επιχειρήσει να ισορροπήσει πάνω σε 
ένα προφανέε άτοπο. Θα διαφοροποι
είται από την ασκούμενη πολιτική την 
οποία θα εφαρμόζει η κυβέρνηση 
Παπαδήμου. Αυτή την κυβέρνηση 
την οποία η Ν.Δ. στηρίζει με την ψή
φο τηε! Η διαχείριση μιαε τόσο πο- 

λύπλοκηε κατάστασηε είναι εξαιρετι
κά σύνθετη, ειδικά όταν οι πρωτοφα- 
νείε εξελίξειε τω ν τελευταίων ημερών 
βρίσκουν την ηγετική ομάδα αποκα- 
μωμένη και διχασμένη.

Ο κ. Σαμαράε πιθανολογείται πωε θα 
προχωρήσει σε σύγκληση τηε Εκτε- 
λεστικήε Γραμματείαε, τηε Πολιτικήε 
Επιτροπήε αλλά και τηε Κοινοβουλευ- 
τικήε του Ομάδαε προε εκτόνωση των 
στελεχών. Μένει να αποδειχθεί αν εί
ναι αρκετό. Σε δεύτερη φάση, αφού υ
ποχωρήσει το πρώτο κύμα αντιδρά
σεων, 9 πρόεδροε τηε Ν.Δ. θα ξεκινή
σει περιοδείεε ανά την Ελλάδα προ- 
κειμένου να αναθερμάνει τη σχέση του 
με στελέχη και πολίτεε. Μένει να α
ποδεχθεί αν είναι αρκετό.

Αλλωστε, κάθε κίνηση από εδώ 
και πέρα δεν είναι χωρίε κόστοε. Σε πε
ρίπτωση υπαναχώρησηε από την κυ
βέρνηση, με κάποια αφορμή, είναι προ
φανέε ότι ο κ. Σαμαράε θα βρεθεί α- 
ντιμέτωποε με την ισχυρή αντίδραση 
μερίδαε στελεχών και θα αποξενώσει 
πλήρωε την κεντρογενή - φιλελεύθε
ρη πτέρυγα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Στον αντίποδα, η συμμετοχή από μό
νη  τηε ήταν αρκετή για να προκαλέ- 
σει εξέγερση του πατριωτικού τόξου 
και τηε λαϊκήε δεξιάε, και διάρρηξη 
σχέσεων ακόμη και εντόε τηε ηγετι- 
κήε ομάδαε. Δεν λείπουν τα προβε
βλημένα στελέχη που κάνουν λόγο για 
ανασύνθεση του πολιτικού σκηνι
κού, αυξάνονταε δραματικά τον  βαθ
μό δυσκολίαε τηε εξίσωσηε που πρέ
πει να λύσει ο κ. Σαμαράε.
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Πολιτικό θρϊλερ για πολύ γερά νεύρα
Το παρασκήνιο της επιλογής του νέου πρωθυπουργού είχε απ’ όλα -  παρεξηγήσεις, συμπτώσεις, ανατροπές, μηχανορραφίες

Του ΚΟΣΤΗ Η . Φ Α Φ Ο Υ ΤΗ

Το σ ενάριο  ενόε θρϊλερ, που θα γ ινόταν μπε- 
σ τ σέλερ, θα μπορούσε εύκολα να  αποτελέ- 
σει ο τρόποε με το ν  οποίο φτάσαμε σ τη ν  ε
πιλογή του κ. Λουκά Παπαδήμου ωε πρωθυ
πουργού τηε νέαε κυβέρνησηε. Πρόκειται για 
μια σχεδόν απίστευτη ιστορία παρεξηγήσε
ων, συμπτώσεων, ανατροπών, μηχανορρα
φιών, αλλά και κρίσιμων στιγμών που έκριναν 
καθοριστικά τη ν  έκβασή τηε έωε τη  στιγμή 
που εμφανίστηκε ο «από μηχανήε» θεόε.

Η ιστορία αρχίζει τη  Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 
με τον  καταστροφικό, όπωε αποδείχθηκε, χει
ρισμό του δημοψηφίσματοε από το ν  κ. Γ. Πα- 
πανδρέου. Το πραγματικό δράμα, όμωε, ξε
κινά τα  ξημερώματα τηε Τετάρτηε 2 Νοεμ
βρίου με τη ν  έκρυθμη κατάσταση, που προ- 
κάλεσε η επιστροφή του κ. Παπανδρέου και 
του κ. Ευ. Βενιζέλου από το  φιάσκο τω ν  Καν-

νώ ν και το  τελεσίγραφο Μέρκελ - Σαρκοζί. Κα
τάληξη ή ταν η παροχή ψήφου εμπιστοσύνηε 
σ τη ν  κυβέρνηση τα  μεσάνυχτα τηε Παρα- 
σκευήε 4 Νοεμβρίου με περιεχόμενο, όμωε, 
ο κ. Παπανδρέου να  κινήσει τιε διαδικασίεε 
για το ν  σχηματισμό κυβέρνησηε ευρύτερηε 
συνεργασίαε χωρίε το ν  ίδιο.

Το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου, ο κ. Παπανδρέ
ου, μεταβαίνει σ το  Προεδρικό Μέγαρο και κα
θιστά, πράγματι, σαφέε, σ το ν  κ. Κάρολο Πα- 
πούλια ότι θέλει να αποχωρήσει από την πρω
θυπουργία, δεν αναφέρεται, όμωε, σύμφωνα 
με πληροφορίεε, σε ονόματα πιθανών διαδό
χων του. Ηδη ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. Αντώνηε 
Σαμαράε -παρότι είχε κάνει τη  στροφή, α- 
ποδεχόμενοε να ψηφίσει τη  νέα δανειακή σύμ
βαση- είχε δυσκολέψει τη  διαπραγμάτευση 
για τη  νέα κυβέρνηση, καθώε θέτει ωε όρο την 
παραίτηση του κ. Παπανδρέου. Ο ταν το 
Προεδρικό Μέγαρο του ζήτησε να επισκεφθεί

το ν  κ. Παπούλια στιε 8 το  βράδυ τηε ίδιαε η- 
μέραε, ο κ. Σαμαράε επέμενε να μετατεθεί η 
συνάντηση  για το  μεσημέρι τηε Κυριακήε. Ο 
όροε που είχε θέσει είχε μπλοκάρει, εν τω  με
ταξύ, κάθε επικοινωνία και διαπραγμάτευση 
μεταξύ Μαξίμου και Συγγρού.

Εν τέλει και αφού υπήρξαν οι απαραίτητεε 
συνεννοήσειε με το ν  επικεφαλήε του ιδιαί
τερου γραφείου του Προέδρου τηε Δημο- 
κρατίαε, κ. Κων. Μπίτσιο, να παίζει πρωτα
γωνιστικό ρόλο, ξεπεράστηκαν με μεγάλη δυ
σκολία τα «κωλύματα» και κανονίστηκε η συ-

Το κλίμα στη συνάντηση 
Παπούλια, Παπανδρέου, Σαμαρά 
την Κυριακή το βράδυ ήταν 
εξαιρετικά ιρυχρό.

νάντηση του Προέδρου με τουε κ. Παπανδρέου 
και Σαμαρά το βράδυ τηε Κυριακήε, οπότε και 
ξεκινάει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για τον  
σχηματισμό τηε νέαε κυβέρνησηε. Ωστόσο, 
όπωε αποδείχθηκε στη συνέχεια, οι «παίκτεε» 
και οι πρωταγωνιστέε είχαν πολλούε κρυφούε 
άσουε στο μανίκι τουε, τόσουε που πολλοί αμ
φιβάλλουν αν τελικά ο στόχοε τουε ή ταν η ε
πίτευξη συμφωνίαε.

Το κλίμα στη  συνάντηση τω ν  «τρ ιώ ν» ήταν 
εξαιρετικά ψυχρό και η συζήτηση αφορούσε 
κυρίωε το  πλαίσιο τηε συμφωνίαε -  μεταβα
τική κυβέρνηση, οροθέτηση τηε αποστολήε 
τηε, διενέργεια εκλογών. Κάποια στιγμή, όμωε, 
έπεσαν και ονόματα σ το  τραπέζι.

Ο κ. Παπανδρέου πρότεινε, σύμφωνα με 
πληροφορίεε, το ν  κ. Παπαδήμο, με το ν  κ. Σα
μαρά να συμφωνεί μεν, αλλά να τονίζει ότι θα 
προτιμούσε ο νέοε πρωθυπουργόε να  μην εί
ναι τραπεζίτήε. Ακολούθωε ο κ. Παπανδρέου

ανέφερε το  όνομα του κ. Νικηφόρου Διαμα- 
ντούρου. Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. δεν έφερε α
ντίρρηση αλλά αναρωτήθηκε κατά πόσο ο Ευ- 
ρωπαίοε Διαμεσολαβητήε γνωρίζει τα  οικο
νομικά θέματα που θα απασχολήσουν τη  νέα 
κυβέρνηση. Το τελευταίο όνομα που ανέφε
ρε ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε θυμη
δία και κατόπιν αμηχανία, γιατί επρόκειτο για 
τη ν ανεξάρτητη  βουλευτή Ελσα Παπαδημη- 
τρίου... Κατά μία άλλη εκδοχή, που δεν είναι 
όμωε η επικρατέστερη, στη  συνάντηση εκείνη 
έγινε αναφορά και σ το ν  κ. Παν. Ρουμελιώτη 
- τ ο ν  οποίο απέρριψε η Ν.Δ. λόγω τηε εμπλο- 
κήε του ονόματόε του στο  σκάνδαλο Κο- 
σκωτά-, αλλά και σ τον  κ. Σταύρο Δήμα εκ μέ- 
ρουε του κ. Σαμαρά.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδροε τηε Δη- 
μοκρατίαε τούε ζήτησε να  συνεννοηθούν, να 
έλθουν σε επαφή με τουε βασικούε υποψη- 
φίουε και να  έπανέλθουν.

Από τον Διαμαντούρο 
στον Πετσάλνικο

Ο κ . Λ ο υ κ ά ς  Π απ αδήμος ορκίζεται πρωθυπουργός της Ελλάδος, αναλαμβάνοντας ίσως την πιο δύσκολη αποστολή στην έως τώρα θητεία του.

Από ίο Columbia, στην ΤιΕ και στο Μαξίμου

Από εκ ε ίν η  τη  στιγμή αρχίζει η ασυ
νεννοησία, που οδήγησε σε τραγελα- 
φικέε καταστάσειε. Ο κ. Παπανδρέου 
αναχωρεί από το  Προεδρικό Μέγαρο, 
δίνονταε τη ν  εντύπωση ότι δεν επι
θυμεί το ν  κ. Παπαδήμο. Εχει δισταγ- 
μούε, αν όχι φραγμούε, να του τηλε
φωνήσει. Εκτόε όλων τω ν  άλλων, τού 
κρατάει «μανιάτικο» ότι σ το ν  ανα
σχηματισμό του περασμένου Ιουνίου 
είχε περάσει πολλέε ώρεε περιμένονταε 
από το ν  κ. Παπαδήμο ένα «να ι» ή ένα 
«όχι» σ την πρόταση που του έκανε να 
αναλάβει τη ν  αντιπροεδρία και το  υ
πουργείο Οικονομικών.

Τη Δευτέρα το  πρωί γίνετα ι σύ
σκεψη σ το  Μαξίμου με τη  συμμετο
χή τω ν  κ. Παπανδρέου, Πετσάλνικου, 
Ρέππα, Αθανασάκη και τηε κ. Ρεγγί- 
ναε Βάρτζελη. Επικρατεί η άποψη ό
τι ο κ. Παπανδρέου δεν πρέπει να βια-

Στις δύο συσκέψεις, 
Δευτέρα και Τρίτη στο 
Μαξίμου υπήρχε και η 
ιδέα της «θεσμικής λύσης» 
με τον κ. Απ. Κακλαμάνη.

στεί. Ο κ. Ρέππαε, που διαφώνησε και 
ζή τησε λύση εντόε τηε ίδιαε ημέραε, 
βγήκε πλέον από το  κάδρο τω ν  δια- 
βουλεύσεων σ το  εσω τερ ικό  του 
ΠΑΣΟΚ. Διαφωνία εκφράζει και η κ. 
Βάρτζελη, η οποία τόν ισ ε  σ το ν  πρω
θυπουργό ότι πρέπει να  φροντίσει για 
τη ν υστεροφημία του.

Τα greek statistics
Επιπλέον, ο κ. Βενιζέλοε «καίει» ου

σιαστικά τη ν υποψηφιότητα Παπα
δήμου, ισχυριζόμενοε ότι η Ε.Ε. και το 
ΔΝΤ εκφράζουν αντιρρήσειε στο πρό
σωπό του, λόγω τω ν  greek 8tati8tic8, 
αλλά και τηε επίμονηε θέσηε του ε
ναντίον του μεγάλου «κουρέματοε» με 
άρθρα και δημόσιεε παρεμβάσειε του 
-  τιε ενστάσειε αυτέε επιβεβαίωσε ο 
ίδιοε ο κ. Βενιζέλοε με «διαρροή» τη ν 
επόμενη ημέρα, παρόλο που επιμένει 
ότι δ εν  έθεσε βέτο για το ν  κ. Παπα
δήμο. Η απροθυμία, πάντωε, του κ. Πα
πανδρέου ενισχύθηκε, καθώε θεωρεί 
το «κούρεμα» μεγάλη του επιτυχία και 
πιστεύει ότι η επιλογή Παπαδήμου θα 
τη ν  έθετε εν αμφιβάλω.

Κατά τη  διάρκεια τηε Δευτέραε, η 
μόνη διερευνητική επικοινωνία επί τηε 
ουσίαε είναι με το ν  κ. Διαμαντούρο, 
που βρίσκεται σ το  Στρασβούργο και 
δέχθηκε τηλεφώνημα του κ. Παπαν
δρέου. Η συζήτηση είναι γενική, αλ
λά ο κ. Διαμαντούροε είναι σαφήε για 
τουε όρουε που θα έθετε αν αναλάμ
βανε το  εγχείρημα. Η Δευτέρα ολο
κληρώνεται χωρίε καμία πρόοδο, πα
ρότι μεταδίδεται επισήμωε ότι υπάρ
χουν «θετικέε προσεγγίσειε» μεταξύ 
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.

Κομματική λύση
Την Τρίτη επαναλαμβάνεται η σύ

σκεψη σ το  Μαξίμου και ο κ. Παπαν
δρέου δείχνει πλέον ότι σ τρέφετα ι 
προε μία κομματική λύση. Με αυτή 
διαφωνεί η κ. Βάρτζελη, εκτιμώνταε 
ότι θα προκληθούν σημαντικέε αντι- 
δράσειε τόσο  σ το  ΠΑΣΟΚ όσο και 
σ τη ν  κοινωνία. Σύμφωνα με πληρο
φορίεε, έχει έν το νο  φραστικό επει
σόδιο με τον  κ. Ν. Αθανασάκη και στη  
συνέχεια αποχωρεί από το  «κάδρο» 
τω ν  διαβουλεύσεων και αυτή -  έναε 
άνθρωποε που είχε πάρει στουε ώμουε 
τηε το ν  συντονισμό τηε κυβέρνησηε 
και είναι γνωστό  ότι δεν έχει δική τηε 
α τζέντα  πέραν τηε προστασίαε του κ. 
Παπανδρέου. Ο τελευταίοε κλείστη
κε σε  μια αίθουσα με τουε κ. Βενιζέ- 
λο, Π ετσάλνικο και Αθανασάκη -  με 
τουε οποίουε και θα διαβουλεύεται 
πλέον κατά κύριο λόγο. Στη σύσκεψη 
αυτή πέφτει η ιδέα τηε «θεσμικήε λύ- 
σηε» με το ν  κ. Απ. Κακλαμάνη. Μαζί 
του συναντιόνται κατά σειρά οι κ. Πα
πανδρέου, Βενιζέλοε και Πετσάλνικοε, 
όμωε η ιδέα ναυαγεί -παρότι τη ν  εί
χε αποδεχθεί και ο κ. Σαμαράε- κα
θώε ο πρώην πρόεδροε τηε Βουλήε θέ
τε ι ωε όρο τη  συμμετοχή πολιτικών 
σ τελεχώ ν τηε Ν.Δ. σ τη ν  κυβέρνηση.

Το βράδυ πλέον προκρίνεται η  υ
ποψηφιότητα του κ. Πετσάλνικου, την 
οποία κάνει επίσηε αποδεκτή η Νέα 
Δημοκρατία. Μόλιε όμωε έγινε γ νω 
στή , προκλήθηκε σάλοε. Στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ αρχίζουν να  τηλεφω
νούν αγανακτισμένα όπου μπορούν. 
Μ έσα σ το ν  πανικό εκείνεε τιε κρίσι- 
μεε ώρεε, εφευρέθηκε και η φόρ
μουλα του κ. Βασ. Σκουρή, προέ
δρου του Δικαστηρίου τω ν  Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων και στενού φίλου 
του κ. Βενιζέλου.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ο Λ ουκά ς Παπαδήμος εμφανίστηκε 
σ τα  πολιτικά μαε πράγματα ωε Κι- 
γκινάτοε. Η εντολή του είναι να σώ 
σει τη  χώρα, και να  παραδώσει τη ν  
εξουσία. Για τη ν  ακρίβεια, ούτε 
καν να  σώ σει τη  χώρα: να διασφα
λίσει τη ν  6η και τη ν  7η δόση. Μ ε
τά, θα αναλάβουν οι πολιτικοί.

Για πρώτη φορά ύστερα από πολ
λά χρόνια το αξίωμα του πρωθυ
πουργού αναλαμβάνει έναε άνθρω
ποε ήπιοε και μετρημένοε, που ξέρει 
να κάνει τη  δουλειά που πρέπει να 
κάνει και ξέρει να  λέει ακριβώε αυ
τά που πρέπει να πει. Σ τον ελληνι
κό λαό είπε στην πρώτη δήλωσή του 
δύο πράγματα: «Πολιτικόε δεν είμαι» 
και «Αυτό  που γνωρίζω  είναι η ά
σκηση τηε οικονομικήε πολιτικήε».

Αυτό που χρειάζεται η χώρα εδώ και 
μια δεκαετία δηλαδή και δεν το  εί
χε. Καιρόε ήταν.

Το ότι ο κ. Παπαδήμοε μπορεί να 
φέρει ειε πέραε δύσκολεε αποστολέε 
το  έχει αποδείξει τόσο σ τη ν  ΕΚΤ, 
στην οποία θήτευσε οκτώ χρόνια, ό
σο και ωε διουσιτήε τηε Τράπεζαε τηε 
Ελλάδοε, τη ν  περίοδο που η χώρα 
διεκδικούσε τη ν  είσοδό τηε σ τη ν 
ΟΝΕ. Η κορυφαία του στιγμή, που ό
λοι του αναγνωρίζουν, ή ταν ο χειρι- 
σμόε τηε υποτίμησηε τηε δραχμήε, 
το  1998. Αυτό που του καταλογίζουν 
είναι όμωε ότι ζυγίζει επί μακράν τιε 
αποφάσειε του.

Ο κ. Παπαδήμοε έκανε μια λα
μπρή ακαδημαϊκή καριέρα. Ηταν ήδη 
αναπληρωτήε καθηγητήε στο  
Columbia, όταν τον έφερε στην Ελλά
δα ο τότε διοικητήε τηε ΤτΕ Δ. Χαλι-

κιάε. Το 1993 έγινε υποδιοικητήε, με 
διοικητή τον I. Μπούτο. Το 1994 όμωε, 
ο Μπούτοε πήρε πρωτοβουλία στο θέ
μα τηε Τράπεζαε Μακεδονίαε-Θράκηε 
εξαιτίαε τηε οποίαε αποφασίστηκε η 
απομάκρυνσή του. Ηταν ο τό τε  υ- 
πουργόε Οικονομικών κ. Γ. Παπα- 
ντω νίου  που εισηγήθηκε σ το ν  
Ανδρέα να αναλάβει τη διοίκηση ο κ. 
Παπαδήμοε. «Εχω ακούσει καλά λό
για γι’ αυτόν. Κάνε μια επιστολή α- 
ντικατάστασηε» ήταν η απάντησή του.

Εξαιτίαε τηε συμβολήε του στην υ
πόθεση τηε ΟΝΕ, ο κ. Παπαδήμοε θε
ωρείται «σημιτικόε». Αν και μοιρά
ζονται με το ν  πρώην πρωθυπουργό 
το ν  ίδιο ένθερμο ευρωπαϊσμό και έ
χουν κοινέε αξίεε, δεν ανήκε ποτέ στο 
στενό  σημιτικό κύκλο. Οι δικοί του 
φίλοι από το  επιτελείο εκείνο είναι ο 
Τ. Γιαννίτσηε και ο Β. Ράπανοε με τον

οποίο παραθερίζει συχνά στην Κω, ό
που γνώρισε άλλωστε και το ν  Κ. 
Σκανδαλίδη.

Ο κ. Παπαδήμοε αποχώρησε από 
την ΕΚΤ στιε αρχέε του 2010, έχονταε 
ήδη απορρίψει την πρόταση του Γ. Πα
πανδρέου να τεθεί επικεφαλήε του ψη
φοδελτίου Επικρατείαε το 2009. Το 
2011 αρνήθηκε το  υπουργείο Οικο
νομικών. Την Τρίτη ο κ. Παπανδρέου 
έχασε το  αξίωμα που δεν είχε σκοπό 
να προσφέρει.

Το σκηνικό είναι αμφίπλευρα πα
ράξενο. Ο προσφιλήε στόχοε του κ. Σα
μαρά ωε ευρωβουλευτή ήταν η ΕΚΤ 
και ο πρόεδροε τηε Τρισέ. Ωε αντι- 
πρόεδροε, ο Παπαδήμοε υπήρξε το δε- 
ξί τού χέρι. Η υπεράσπιση τηε νομι- 
σματικήε σταθερότηταε στην Ευρω
ζώνη ήταν δική του υπόθεση. Αρα υ
πήρξε συναποδέκτηε τω ν επιθέσεων...

Ο Σκουρής, ο Κουκιάδης, ο Βενιζέλος Τετάρτη βράδυ απόφαση για Παπαδήμο
Η Τ ετά ρτη  ξημερώνει και λύση δεν έ
χει βρεθεί. Ο πρόεδροε τηε Νέαε Δη- 
μοκρατίαε διαμαρτύρεται στουε συ- 
νεργάτεε του ότι ο απερχόμενοε πρω
θυπουργόε «θα με τρελάνει με τα  ο
νόματα». Ο κ. Σκουρήε καθιστά σα- 
φέε ό τι δεν ενδιαφέρεται να  αναλά- 
βει πρωθυπουργόε. Ο κ. Βενιζέλοε 
σκέφτεται ωε διέξοδο το ν  καθηγητή 
και πρώην υπουργό κ. I. Κουκιάδη, 
ο οποίοε, αν και επέμενε ότι δεν α
ποτελεί τη ν  ενδεδειγμένη επιλογή, 
κατέβηκε από τη  Θεσσαλονίκη σ τη ν 
Αθήνα και είχε συνομιλίεε με το ν  κ. 
Παπανδρέου και το ν  κ. Σαμαρά.

Το αδιέξοδο επιτεινόταν. Ο κ. Πα
πανδρέου επικοινωνεί ξανά με το ν  
κ. Διαμαντούρο, ο οποίοε φλεγματι
κά επανέλαβε τουε όρουε που είχε θέ
σει και τη ν  πρώτη φορά, οπότε πα- 
ρέμεινε «ζω ν τα νή » η επιλογή Πε
τσάλνικου -  «η  θεσμική επιλογή», 
σ τη ν  οποία αναφέρθηκε σ το  τελευ
ταίο διάγγελμά του ο κ. Παπανδρέ
ου. Οσο, όμωε, πλησίαζε η ώρα του 
ραντεβού (5 μ.μ.) στο  Προεδρικό Μέ
γαρο με το ν  κ. Παπούλια, τόσο  κο- 
ρυφωνόταν το  δράμα, καθώε αυξά
νο ν τα ν  τα  προσκόμματα και οι α- 
ντιδράσειε σ τη ν  επιλογή Π ετσάλνι
κου. Οι βουλευτέε του ΠΑΣΟΚ είχαν 
ξεσηκωθεί, απειλώνταε μέχρι και με 
ομαδικέε παραιτήσειε, διαμηνύο-

νταε τιε προθέσειε τουε στην κ. Βάρ
τζελη, σ το ν  κ. Καρχιμάκη, σ το ν  κ. 
Εξαρχο. Ανάλογο «κίνημα» εκδη
λώθηκε και από βουλευτέε τηε Ν.Δ.

Εν μέσω  αυτού του  σκηνικού 
μπαίνει σ το  τραπέζι η λύση Βενιζέ
λου -  σ τη ν  οποία, κατά πληροφορίεε, 
δεν θα έφερνε αντιρρήσειε η Ν.Δ.

Στο σημείο αυτό εκδηλώνεται η α
ντίδρα ση  κορυφαίων υπουργών,

που υπήρξε καθοριστική για τιε πε
ραιτέρω εξελίξειε. Η κ. Διαμαντο- 
πούλου διαμηνύει σ το ν  πρωθυ
πουργό ότι η επιλογή Βενιζέλου 
δεν γ ίνετα ι δεκτή, καθώε αποτελεί 
παράδοση τηε ηγεσίαε του ΠΑΣΟΚ 
και ό τι σε μία τέτο ια  περίπτωση θα 
ζήτήσει να  συγκληθεί η Κ.Ο. του κόμ- 
ματοε για να εκλέξει τον  διάδοχό του. 
Ανάλογη δήλωση είχε κάνει το  πρωί 
ο κ. Γιάννηε Ραγκούσηε, ο οποίοε εί
χε «φ ω τογραφ ίσει» το ν  κ. Παπαδή
μο. Επίσηε, ο κ. Χρυσοχοίδηε είχε 
προειδοποιήσει ότι δεν πρέπει να  ο

δηγηθούμε σε μια κυβέρνησή «α- 
χυρανθρώπων». Με αυτά τα  δεδο
μένα, ο κ. Βενιζέλοε, προσμετρώνταε 
και τιε αντιδράσειε, δεν αποδέχεται, 
αλλά θέτει βέτο και για το ν  κ. Πε
τσάλνικο. Επικοινωνία με το ν  κ. Πα
πανδρέου έχει και ο κ. Γ. Παπα
κωνσταντίνου, ο οποίοε τάσσετα ι υ
πέρ τηε επιλογήε του κ. Παπαδήμου.

Σύμφωνα με όλεε τιε πληροφορίεε, 
ύστερα από αυτή τη ν  επικοινωνία, 
που απεδείχθη επίσηε κομβική, ο κ. 
Παπανδρέου αποφασίζει να  τηλε
φωνήσει στιε 4.30 μ.μ. για πρώτη φο
ρά σ το ν  κ. Παπαδήμο, «κα ίγονταε» 
ουσιαστικά όλεε τιε υπόλοιπεε επι- 
λογέε. Τον ρωτάει αν ενδιαφέρεται 
για το  υπουργείο Εξωτερικών, και ύ
στερα από μια παύση, και για τη ν  α- 
ντιπροεδρία τηε κυβέρνησηε. Στη 
συνέχεια, λίγο πριν αναχωρήσει 
για το  Προεδρικό Μέγαρο, επικοι
νω νεί με το ν  κ. Σαμαρά για να  του 
κάνει γνω σ τό  ότι ξαναμελετά τη  λύ
ση Παπαδήμου.

Η Νέα Δημοκρατία αμέσωε προ
βαίνει σ τη  «δ ιαρροή» ότι το  όνομα 
του πρώην αντιπροέδρου τηε ΕΚΤ 
δεν  τηε έχει προταθεί και ό τι η ίδια 
σε μια τέτο ια  περίπτωση δεν  θα εί
χε αντίρρηση. Επειτα ο κ. Σαμαράε 
αναχωρεί και αυτόε για το Προεδρικό 
Μέγαρο.

Καθώ ς ο κ . Παπ ανδρέου ξεκινούσε 
-μ ε σχεδόν μία ώρα καθυστέρηση- 
από το  Μέγαρο Μαξίμου για το  Προ
εδρικό Μέγαρο, η πλάστιγγα είχε γεί
ρει υπέρ του κ. Παπαδήμου, η επιλογή 
του οποίου εμφανιζόταν πλέον ωε μο- 
νόδρομοε. Η συνάντηση Παπούλια -  
Παπανδρέου -  Σαμαρά ξεκινά λίγο 
πριν από τιε 7 μ.μ. Α ν και δεν έγινε 
αναλυτική συζήτηση, ο κ. Σαμαράε 
πρόλαβε να αναφέρει ότι δεν έχει πρό
βλημα ούτε με το ν  κ. Παπαδήμο ού
τε  με τον κ. Βενιζέλο. Η εξέλιξη, όμωε 
σ τη  συνέχεια πήρε δραματική μορ
φή. Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ κ. Γ. Κα- 
ρατζαφέρηε έχει φτάσει σ το  Προε
δρικό Μέγαρο, αναμένει επί δέκα λε
πτά μόνοε σ τη ν αίθουσα συσκέψεων, 
παραγγέλνει ένα ποτήρι νερό, αλλά 
δεν έρχεται κανείε άλλοε. Ρωτάει τι 
συμβαίνει, για να πάρα την απάντηση 
ότι οι τρειε συσκέπτονται. Φανερά ε- 
κνευρισμένοε στιε 7.06 μ.μ. αποχω
ρεί με θεατρικό τρόπο, κάνει λόγο για 
ανευθυνότητα και παιχνίδια τακτικήε 
και προτείνει το ν  κ. Παπαδήμο, δί
νονταε νέα  δυναμική σ τη ν  υποψη
φιότητά του, λόγω και του σάλου που 
προκλήθηκε με τη  «διάλυση» ουσια
στικά τηε σύσκεψηε, η οποία ανα
κοινώθηκε ότι θα επαναληφθεί το 
πρωί τηε Πέμπτηε.

Επιστρέφονταε σ το  Μέγαρο Μα

ξίμου, ο κ. Παπανδρέου επικοινωνεί 
εκ νέου με τον κ. Παπαδήμο, του προ
τε ίνε ι να  αναλάβει τη ν  πρωθυπουρ
γία και το ν  ρωτά αν θέτει όρουε και 
κατά πόσο θα είχε πρόβλημα να  συ
νεργαστεί με το ν  κ. Βενιζέλο και το 
υπόλοιπο οικονομικό επιτελείο. Ακο
λουθεί τηλεφωνική επικοινωνία του 
κ. Παπαδήμου τόσο  με το ν  κ. Σαμα
ρά όσο και με το ν  κ. Βενιζέλο, και έ-

Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας 
δεν δέχεται αναβολή στο 
ραντεβού της Πέμπτης.

τσι θεωρείται ότι «κλειδώνει» ορισηκά 
η πρωθυπουργοποίησή του.

Ωστόσο, το  θρϊλερ δεν έχει ακόμη 
τελειώσει. Το Μέγαρο Μαξίμου κάνει 
γνω στό , τα  ξημερώματα τηε Πέ
μπτηε, ότι ο κ. Παπαδήμοε έχει θέσει 
τέσσεριε όρουε. Η Συγγρού διαψεύ- 
δει από τη ν  πλευρά τηε ότι διατυ
πώθηκε η όποια προϋπόθεση. Η α
λήθεια φαίνεται πωε είναι ότι ο κ. Πα
παδήμοε έθεσε απλώε ένα πλαίσιο, ζη- 
τώ νταε μεγαλύτερη συμμετοχή σ τε 
λεχών τηε Ν.Δ. Ωστόσο, η «διαρροή» 
του Μαξίμου εξοργίζει το ν  κ. Σαμα

ρά, ο οποίοε ζη τεί στιε 2 π.μ. τη  με
τάθεση τηε σύσκεψηε τω ν  αρχηγών 
από τιε 10 π.μ., που ή ταν προγραμ
ματισμένη, στιε 12 το  μεσημέρι. Ο κ. 
Παπούλιαε, όμωε, εμφανίζεται κά- 
θετοέ και απορρίπτει το  αίτημα.

Η στάση  του Μαξίμου και η επι
μονή του ότι υπήρξαν όροι από τον  
κ. Παπαδήμο ενισχύουν όσουε' υπο
στηρίζουν ότι καθ’ όλη τη ν  εξαήμε- 
ρη διαδικασία ο κ. Παπανδρέου κω
λυσιεργούσε εσκεμμένα, προκειμένου 
να  «καούν» όλα τα  ονόματα που α
κούστηκαν, να  χρεωθεί η Νέα Δη
μοκρατία το  αδιέξοδο και να  επι
στρέφει η πρωθυπουργία σ το ν  ίδιο. 
Ανάλογεε προθέσειε χρεώνονται και 
σ το ν  κ. Βενιζέλο, σ το ν  οποίο κατα
λογίζετα ι ότι επιχείρησε να  «μπλο- 
κάρει» όλεε τιε λύσειε για να  οδηγη
θεί η κατάσταση σε δική του υπο
ψηφιότητα.

Τέλοε, ορισμένοι υποστηρίζουν ό
τι και ο κ. Σαμαράε δεν είναι άμοιροε 
ευθυνών -σ το  ποσοστό που του α
ναλογούν- για το  αδιέξοδο που είχε 
προκληθεί, καθώε αποδέχθηκε ακό
μη και την επιλογή Βενιζέλου, που ή
τα ν  βέβαιο ότι θα προκαλούσε αντι- 
δράσειε, επιδιώκονταε τη ν  προσφυ
γή  στιε κάλπεε για να  μη χρεωθεί - ε 
κτόε τω ν  άλλων- το  κόστοε τηε συ- 
γκυβέρνησηε.

Πολλές οι επιλογές 
της Τετάρτης με τη λύση 
Παπαδήμου να αρχίζει 
να αχνοφαίνεται.
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Προμηνύονται αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ
Οι σχέσεις των «δελφίνων», η τακτική Βενιζέλου, η στρατηγική των τριών και το παρασκήνιο των διαρροών

Του Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ ΖΟΥΛΑ

Στην κό ψ η  του ξυραφιού βρίσκονται 
πλέον οι σχέσειε τω ν  «δελφ ίνων» του 
ΠΑΣΟΚ, παρά τη  φαινομενική ηρεμία 
που επιχειρούν να μεταδώσουν τα 
«στρατόπεδα » όσω ν επιδιώκουν να 
πρωταγωνιστήσουν στιε εξελίξειε τηε 
επόμενηε μέραε. Σχέσειε που δοκι
μάστηκαν ήδη ενόσω  ο κ. Γ. Παπαν- 
δρέου έμοιαζε να προσπαθεί πόση θυ
σία να διατηρήσει τον έλεγχο τηε πρω- 
θυπουργίαε μη διστάζονταε να  χρη
σιμοποιήσει ωε όχημα ακόμη και το ν  
πρόεδρο τηε Βουλήε (και διαχρονικό 
του συνεργάτη) κ. Φίλ. Πετσάλνικο.

Κλειδί για όσα συνέβησαν και όσα 
μέλλει βέβαια να  συμβούν είναι ο κ. 
Ευ. Βενιζέλοε. Η προσωπική «σ τρ α 
τηγική» του άλλωστε, καίτοι ο ίδιοε 
προσπάθησε να τη ν  κρύψει, αποκα
λύφθηκε από μια αυθόρμητη απά
ντηση  που έδωσε σ τη ν  κ. Αννα  Δια- 
μαντοπούλου τη ν  Τρίτη και άκουσαν 
όλοι οι υπουργοί που κάθονταν δίπλα 
τουε. Ο ταν η υπουργόε Παιδείαε το ν

Ο κ. Γ. Παπανδρέου 
και ο ρόλος 
που επιφυλάσσει 
για τον εαυτό του 
την επόμενη μέρα.

ρώτησε «τ ι γίνετα ι με το ν  Λουκά Πα- 
παδήμο», εκείνοε φέρεται να  τηε α
πάντησε με το γνωστό του υπεροπτικό 
ύφοε «ουδείε ασχολείται με αυτό το  θέ
μα», επιβεβαιώνονταε πλήρωε ότι η δι
κή του εισήγηση ή ταν κατηγορημα
τικά αρνητική για το  πρόσωπο του νέ
ου πρωθυπουργού. Κάτι που επιβε
βαιώθηκε περίτρανα τη ν  επόμενη 
μέρα, καθώε ο κ. Ευ. Βενιζέλοε πρω
ταγωνίστησε και σ τη ν προσπάθεια να  
διαδεχθεί το ν  κ. Γ. Παπανδρέου τόσο  
ο κ. Απ. Κακλαμάνηε, όσο και ο κ. Φίλ. 
Πετσάλνικοε, ό ταν απερρίφθησαν α
πό το ν  πρώην πρόεδρο τηε Βουλήε οι 
όροι που του ετέθησαν. Ακόμη δε και 
τη ν  ύστατη  στιγμή, τα  ονόματα που 
ακούστηκαν ωε υποψήφια να  αναλά
βουν τη ν  πρωθυπουργία (Βασ. Σκου- 
ρήε, I. Κουκιάδηε) ή ταν εμφανώε 
προτάσειε του κ. Ευ. Βενιζέλου καθώε 
αμφότεροι είναι προσωπικοί του φί
λοι. Γεγονόε που έκανε τουε πάντεε να 
αντιληφθούν ότι ο αντιπρόεδροε ε- 
πεδίωκε μέσω ενόε «ελεγχόμενου 
πρωθυπουργού» και να μην εκτεθεί ο 
ίδιοε σε αυτήν τη  θέση, αλλά και να 
προετοιμάσει το  έδαφοε τω ν  επόμε
νω ν  πολιτικών του κινήσεων.

Ετσι εξηγούνται, άλλωστε, και οι α- 
κραίεε αντιφάσειε στιε οποίεε υπέπε
σε η τακτική του Βενιζέλου. Ενώ το  πε-

ριβάλλον του προσπαθούσε με διαρ- 
ροέε να «κάψει» την υποψηφιότητα Πα- 
παδήμου, γιατί «εναντιώθηκε σ το  
κούρεμα του χρέουε» και «γιατί είχε 
πρω ταγωνισ τήσει σ τη  χαλκίδευση 
τω ν  στοιχείων για να μπούμε στην 
ΟΝΕ», όταν διεφάνη το  αδιέξοδο με 
τουε άλλουε υποψηφίουε, ο αντιπρό- 
εδροε έκανε μια ακόμη πολιτική «κω- 
λοτούμπα». Ισχυρίστηκε πωε δεν είχε 
ποτέ κανένα πρόβλημα με το ν  κ. Πα- 
παδήμο και «αποκάλυψε» ότι το ν  είχε 
εισηγηθεί ωε υπουργό Οικονομικών 
το ν  προηγούμενο Ιούνιο, υπαινισσό- 
μενοε ότι ακριβώε λόγω τηε άρνησηε 
Παπαδήμου εκείνοε αναγκάστηκε να 
θυσιάσει το  πολιτικό του μέλλον...

Σ την κατάδειξη τω ν  πραγματικών 
σχεδίων του κ. Βενιζέλου συνέβαλε βέ
βαια και η έτερη ομάδα που διεκδικεί 
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η γνωστή τρόι
κα (Αννα Διαμαντοπούλου, Γ. Ρα- 
γκούσηε, Ανδρ. Λοβέρδοε). Οι δημόσιεε 
δηλώσειε τω ν  δύο πρώτων ότι'δεν θα 
αποδέχονταν να  γίνουν υπουργοί- 
μαριονέτεε σε μια κυβέρνηση που θα 
είχε πρωθυπουργό ένα πρόσωπο χω- 
ρίε διεθνέε κύροε, εκ πρώτηε όψεωε α
ποδομούσαν το ν  επικρατέστερο ε
κείνη τη  στιγμή Φίλιππο Πετσάλνικο. 
Στην ουσία, όμωε, αναδείκνυαν δη- 
μοσίωε τη ν  πολιτική συμπαιγνία τω ν  
κ. Γ. Παπανδρέου και Ευ. Βενιζέλου, οι 
οποίοι, όπωε διεφάνη, επεδίωξαν να με
ταθέσουν τιε διαφορέε τουε σ το  μέλ
λον, προωθώνταε από κοινού τη ν  α
πονενοημένη «λύση» Πετσάλνικου...

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο τρίτοε 
τηε ομάδαε, κ. Ανδρ. Λοβέρδοε, ακο
λούθησε μια εντελώε διαφορετική τα 
κτική προδίδονταε ότι και η συνοχή 
τηε τρόικαε ήδη δοκιμάζεται ενόψει 
τηε επόμενηε μέραε στο ΠΑΣΟΚ. Εν α- 
ντιθέσει με τη ν  κ. Αννα Διαμαντο- 
πούλου και το ν  κ. Γ. Ραγκούση, ο υ
πουργόε Υγείαε διεμήνυε ότι «λόγω τηε 
κρισιμότηταε τω ν  στιγμών» θα συμ- 
μετάσχει σε οποιοδήποτε κυβερνητι
κό σχήμα, γεγονόε που ερμηνεύθηκε 
ότι τα  είχε «βρει» με το ν  κ. Βενιζέλο. 
Η ερμηνεία αυτή ωστόσο μάλλον δεν 
ευσταθεί, καθώε όλη την εβδομάδα «βε- 
νιζελικοί» βουλευτέε απαξίωναν με 
διαρκείε διαρροέε τουε «ελιγμούε Λο- 
βέρδου», γεγονόε που οδήγησε σε έ 
να  ραντεβού τω ν  δύο ανδρών τη ν  Πα
ρασκευή, το οποίο απλώε αποκλιμά
κωσε τη ν ένταση μεταξύ τουε.

Α ν σε αυτά προστεθούν οι πληρο- 
φορίεε ότι ο κ. Γ. Παπανδρέου είναι 
πλέον εντελώε απρόβλεπτοε αντιμε- 
τωπ ίζονταε με δυσπιστία ακόμη στε- 
νούε του συνεργάτεε για τον ρόλο που 
(πιστεύει ότι) έπαιξαν στα  τελευταία 
γεγονότα, αντιλαμβάνεται ότι η έκρηξη 
στο καζάνι του ΠΑΣΟΚ είναι θέμα χρό
νου. Μένει μόνο να  αποδειχθεί ποιοε 
θα ανοίξει τη βαλβίδα...

Οι πρωταγωνιστές και ο ρόλος τους

Γιώργος Ευάγγελος Αννα Ανδρέας Μιχάλης
Παπανδρέου Βενιζέλος Διαμαντοπούλου Λοβέρδος Χρυσοχοΐδης

Είναι πλέον Μολονότι Προειδοποιώντας Διαχώρισε τη Αντέδρασε
εντελώς επισήμως ότι δεν θα στάση του από οξύτατα στην
απρόβλεπτος, υποστήριξε αποδέχονταν Διαμαντοπούλου πιθανότητα
αντιμετωπίζοντας ότι στηρίζει να γίνει υπουργός- και Ραγκούση, πρωθυπουργο-
με δυσπιστία Παπαδήμο, μαριονέτα σε ακολουθώντας ποίησπςτου
ακόμη και στενούς προώθησε μια κυβέρνηση άλλη τακτική, κ. Φίλιππου
του συνεργάτες επιλογές όπως που θα είχε και προδίδοντας Πετσάλνικου.
για τον ρόλο αυτές των ως πρωθυπουργό ότι και η συνοχή Συντηρεί ένα
που (πιστεύει) Βασ. Σκουρή, ένα πρόσωπο της τρόικας πιο ήπιο προφίλ,
ότι έπαιξαν 1. Κουκιάδη, χωρίς διεθνές ήδη δοκιμάζεται το οποίο
στα τελευταία οι οποίοι είναι κύρος, ενόψει της βρίσκεται πιο
γεγονότα προσωπικοί του «ψωτογράψισε» επόμενης κοντά στην

ψιλοί, αλλά συμπαιγνία των μέρας παραδοσιακή
και του κ. Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ. κομματική βάση.
Φ. Πετσάλνικου. και Βενιζέλου

Οι επιλογές Χρυσοχοίδη
Εκτός από τους προφανείς «παίκτες» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και άλ
λα πρόσωπα που θα διαδραματίσουν ρόλο στις υπό εξέλιξη διεργασίες. Ενα από 
αυτά είναι και ο κ. Mix. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος επίσης είχε αντιδράσει οξύτατα 
στην πιθανότητα πρωθυπουργοποίησης του κ. Φίλιππου Πετσάλνικου. Σύμφωνα 
μάλιστα με ορισμένες πηγές, το βράδυ της Τετάρτης, όταν πληροφορήθηκε την πι
θανότητα συγκρότησης κυβέρνησης υπό τον κ. Πετσάλνικο, διεμήνυσε στον πρω
θυπουργό όυ δεν πρόκειιο) yg nopgyays 9έ fjifl «κυβέρνηση ανδρείκελων», ο κ. 
Χρυσοχοΐδης, σε αντίθεση με τους «τρεις» (Αννα Διαμαντοπούλου, Α. Λοβέρδος, 
Ιω. Ραγκούσης), συντηρεί ένα πιο ήπιο προφίλ, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στην 
παραδοσιακή κομματική βάση. Πολλοί ερμηνεύουν τη στάση αυτή του κ. Χρυσο
χοίδη, ως συνειδητή διαφοροποίηση από τους «τρεις», ο λόγος των οποίων θα 
μπορούσε να εκληφθεί και ως κεντροδεξιά ρητορική. Παρά την παρακμή των κομ
ματικών μηχανισμών, λόγω της πολιτικής του κ. Γ. Παπανδρέου τα τελευταία 7 
χρόνια, την επιρροή του διατηρεί και ο κ. Χρ. Παπουτσής. Ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη εξακολουθεί να ελέγχει σημαντικό τμήματου κομματικού μηχανισμού 
και θεωρείται πάντα ένας κρίκος σε περίπτωση δρομολόγησης εξελίξεων. Τέλος, 
παρά την απομάκρυνσή του από το υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Μόσιαλος αποτελεί 
σημείο αναφοράς για κάποιους νέους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και διατηρεί ανοι
χτούς διαύλους με τους «τρεις». β. ν.

Πώς προέκυψε η νέα κυβέρνηση
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Οταν ο κ. Λουκάε Παπαδήμοε δήλωνε 
στην πρώτη του πρωθυπουργική εμ
φάνιση ότι «δεν είμαι πολιτικόε» μάλ
λον δεν είχε αντιληφθεί τι επρόκειτο να 
συμβεί λίγεε μόλιε ώρεε αργότερα. 
Οταν δηλαδή αίφνηε είδε στο νέο του 
γραφείο στο Μαξίμου να... εισβάλει ο κ. 
Γ. Παπανδρέου για να επιμεληθεί προ- 
σωπικώε τη σύνθεση τηε νέαε κυβέρ- 
νησηε, σβήνονταε και γράφονταε ονό
ματα πάνω σε ένα χαρτί!

Είχε προηγηθεί ένα ατέρμονο πά- 
ρε-δώσε του κ. Ν. Αθανασάκη με τουε 
εκπροσώπουε τηε Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ, 
με τη ν πρώτη να επιδιώκει τα υπουρ
γεία Εξωτερικών και Αμύνηε, για να κα- 
ταδείξει τη δήθεν ουσιαστική συμμετοχή 
τηε στη νέα κυβέρνηση και το κόμμα του 
κ. Καρατζαφέρη να προβάλλει ωε αίτη
μα κάτι που μάλλον δεν είχε ξανακού
σει ο κ. Παπαδήμοε. «Θέλουμε δύο... κα- 
θετοποιημένα υπουργεία», φέρεται να 
του είπε ο εκπρόσωποε του ΛΑΟΣ κ. Γ. 
Γεωργίου, εννοώνταε ότι ο κ. Καρα- 
τζαφέρηε θα αποδεχόταν τη  συμμετο
χή του στο νέο σχήμα μόνον αν του πα- 
ραχωρούνταν ειε ολόκληρον δύο χαρ
τοφυλάκια, για να ορίσα εκείνοε και τουε 
υπουργούε και τουε υφυπουργούε τηε 
αρεσκείαε του. Ο πραγματικόε στόχοε 
βέβαια του προέδρου του ΛΑΟΣ ήταν άλ- 
λοε: να  πάρει στην «κατοχή» του έστω 
ένα υπουργείο (όπωε και πέτυχε με την 
υπουργοποίηση του κ. Μ. Βορίδη στο 
Υποδομών) και να μην εμφανιστεί το 
κόμμα του ωε «κομπάρσοε» τηε συναί- 
νεσηε με τη διάσπαρτη συμμετοχή 3 - 
4 υφυπουργών του σε διάφορα χαρτο
φυλάκια.

Τα προσχήματα, ωστόσο, στην εμ
φανή προσπάθεια τω ν τριών κομμάτων 
να βγουν όλα κερδισμένα, φέρεται να 
διέσωσε άθελά του (γιατί άλλοε ήταν ο 
στόχοε του) ο κ. Γ. Παπανδρέου. Η α
προειδοποίητη εμπλοκή του στην τελική 
διαμόρφωση τηε κυβέρνησηε Παπα
δήμου είχε ωε αποκλειστικό στόχο να 
στείλει μήνυμα στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ ότι εξακολουθεί (μέχρι στιγμήε) 
να έχει τον πρώτο λόγο στο κόμμα του.

Επ ειτα  από χρόνια επανήλθε στην κυβέρνηση ο Τ. Γιαννίτσης. Από την αρχή, επιδίω
ξη της Ν.Δ. ήταν τα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας, τα οποία και ανέλαβαν ο Στ. 
Δήμας και ο Δ. Αβραμόπουλος αντίστοιχα.

Η α ν ά λ η ψ η  του υπουργείου Υποδομών απο τον Μ. Βορίδη χαροποίησε ιδιαίτερα τον 
Γ. Ραγκούση που αποχώρησε. Ο Ηλ. Μόσιαλος «πλήρωσε» την «προδοσία» του να 
συστρατευθεί πολιτικά με την «τρόικα» του ΠΑΣΟΚ.

Οι επιλογές του νέου 
πρωθυπουργού είναι 
ο Τάσος Γιαννίτσης και 
ο Γιώργος Σταυρόπουλος.

Ετσι, δεν είναι τυχαίο πώε προέκυψε τε
λικά μια τεράστια κυβέρνηση 47 ατόμων 
(!) ενώ από τα 40 μέλη που είχε το «α
περχόμενο» υπουργικό συμβούλιο, μό
νον 5 δεν μετέχουν στο νέο σχήμα (X. 
Καστανίδηε, Ηλ. Μόσιαλοε, Π. Μπεγλί- 
τηε, Στ. Λαμπρινίδηε και Χρ. Αηδόνηε).

Εχει ενδιαφέρον να δούμε την περί

πτωση καθενόε. Με την αποπομπή του 
κ. Καστανίδη, ο κ. Παπανδρέου θέλησε 
προφανώε να αποστασιοποιηθεί από την 
επιλογή του δημοψηφίσματοε, τηε ο- 
ποίαε ο υπουργόε Εσωτερικών ήταν ε- 
μπνευστήε. Ο κ. Μόσιαλοε, από την πλευ
ρά του, «πλήρωσε» την «προδοσία» του 
να συστρατευθεί πολιτικά με την «τρόι
κα» του ΠΑΣΟΚ (Λοβέρδοε, Διαμαντο- 
πούλου, Ραγκούσηε). Οσο για τουε κ. 
Μπεγλίτη και Λαμπρινίδη μάλλον πρέ
πει να χαρακτηριστούν «παράπλευρεε 
απώλειεε» λόγω τηε εμμονήε τηε Ν.Δ. να 
«καταλάβει» τα υπουργεία τουε. Κατά τα 
λοιπά, ο κ. Παπανδρέου κλήθηκε, όπωε 
απεδείχθη, να διαχειριστεί τιε ενδο-

κομματικέε ισορροπίεε του ΠΑΣΟΚ, τιε 
οποίεε περιέπλεξαν κάπωε οι αντίστοι- 
χεε τηε Ν.Δ. Τα προσωπικά βέτο που έ
θεσαν οι κ. Θ. Πάγκαλοε και Δ. Αβρα- 
μόπουλοε στο ενδεχόμενο αντιπρόεδροι 
τηε νέαε κυβέρνησηε να τεθούν οι κ. Ευ. 
Βενιζέλοε και Στ. Δήμαε, οδήγησαν στη 
λύση να... μην αλλάξει τίποτα στο μέχρι 
σήμερα είηήιε quo. Ετσι αντιπρόεδροι 
παρέμειναν οι κ. Πάγκαλοε και Βενιζέ
λοε, με τουε κ. Δήμα και Αβραμόπουλο 
να εξυπηρετούν άριστα την επιδίωξη τηε 
συμβολικήε κυβερνητικήε συμμετοχήε 
τηε Ν.Δ. Με ανάλογο τρόπο «έλυσε» ο 
κ. Παπανδρέου και τιε αντίστοιχεε κα- 
ραμπόλεε που προκάλεσαν δύο ακόμη 
«εξωγενείε» παρεμβάσειε στο σχήμα που 
είχε ο ίδιοε επιλέξει τον  Ιούνιο. Ο μεν 
κ. Ραγκούσηε μετακινήθηκε ωε ανα- 
πληρωτήε υπουργόε Αμύνηε λόγω τηε 
διαδοχήε του από τον κ. Βορίδη στο υ
πουργείο Υποδομών (κάτι που μάλλον 
τον χαροποίησε λόγω τηε επικείμενηε 
μάχηε με τουε ταξιτζήδεε), ενώ η αξίω
ση του κ. Σαμαρά να τοποθετήσει τον 
συνεργάτη του Κ. Αρβανιτόπουλο ωε α
ναπληρωτή υπουργό στο υπουργείο 
Παιδείαε απλώε «μετακίνησε» την κ. Φ. 
Γεννηματά στο αντίστοιχο πόστο του υπ. 
Εσωτερικών.

Κατά τα λοιπά, η ανακοίνωση τηε νέ
αε «υβριδικήε κυβέρνησηε ΠΑΣΟΚ με 
ολίγον Ν.Δ. και ΛΑΟΣ», όπωε απαξιωτικά 
χαρακτηρίστηκε μάλλον μετρίασε τιε ελ- 
πίδεε που γέννησε η ανάληψη τηε πρω- 
θυπουργίαε από τον κ. Λ. Παπαδήμο. 
Εντείνονταε επιπλέον την ανησυχία ό
τι το νέο σχήμα σχεδιάστηκε περισσό
τερο για να εξυπηρετήσει τιε εύθραυ- 
στεε ενδοκομματικέε ισορροπίεε του 
ΠΑΣΟΚ και τηε Ν.Δ., παρά για να α- 
νταποκριθεί στα μείζονα προβλήματα 
τηε χώραε. Κάτι που προφανώε έχει α- 
ντιληφθεί πολύ καλά ο κατά δήλωσή του 
«μη πολιτικόε» κ. Παπαδήμοε. Οι μόνεε 
επιλογέε του νέου πρωθυπουργού είναι 
ο κ. Τ. Γιαννίτσηε στο υπουγείο Εσω- 
τεριικών -πρώην υπουργόε επί κυβερ- 
νήσεωε Σημίτη- και ο Γ. Σταυρόπουλοε 
στο υπουργείο Επικρατείαε - πρώην α- 
ντιπρόεδροε του Συμβουλίου τηε Επι- 
κρατείαε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι εξελίξεις μέσα 
από τα... tweets
τ ω ν  π ο λ ι τ ι κ ώ ν
Της Λ ΙΝ Α Σ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

«Οι λογαριασμοί του πρωθυπουργού 
σε Twitter, Flickr, Youtube είναι θε
σμικοί. Θα παραδοθούν σ τον  νέο 
πρωθυπουργό». Αυτό το  tweet τηε 
Ομάδαε Επικοινωνιακού Σχεδιασμού 
του πρωθυπουργού το  απόγευμα 
τηε Πέμπτηε, εκτόε του ότι σήμανε 
τη ν πρώτη τελετή  παράδοσηε - πα- 
ραλαβήε... λογαριασμού σε κοινωνικό 
δίκτυο, έδωσε και μια αίσθηση του 
βαθμού διείσδυσηε του τουίτερ στην 
πολιτική ζωή του τόπου.

Μέσω του @Primemini8terGR, άλ
λωστε, το οποίο να σημειωθεί ότι έ- 
ωε το απόγευμα τηε Παρασκευήε έ
φερε ακόμα ωε άβαταρ τη φωτογρα
φία του Γιώργου Παπανδρέου, ο 
πρωθυπουργόε απευθυνόταν άμεσα 
όλο το τελευταίο διάστημα σε δεκά- 
δεε χιλιάδεε πολίτεε (οι επίσημοι 
fo llow er του είναι 24.092, ωστόσο το 
μήνυμα αναμεταδίδεται σε πολύ πε- 
ρισσότερουε). «Δεν είναι καθόλου α
θώα ή οργανωμένη επίθεση που έχω 
υποστεί. Κάποιοι φοβούνται», έγρα
φε η web team του κ. Παπανδρέου 
στο τουίτερ, την ώρα που ο πρωθυ
πουργόε βρισκόταν στο βήμα τηε Βου
λήε πριν από την ψήφο εμπιστοσύ- 
νηε. «Με τιε πράξειε μου θέλω να συμ
βολίσω ότι ναι, μπορούμε και θυσίεε 
να κάνουμε για το γενικό καλό».

Αναγνωρίζονταε την αξία και τη 
δυναμική του «μείγματοε» τω ν  χρη
στώ ν του μέσου, έντονη  δραστη
ριότητα στο τουίτερ έχουν αναπτύ
ξει τουε τελευταίουε μήνεε και πολ
λοί βουλευτέε, αν και οι περισσότε
ροι το  χρησιμοποιούν «ενισχυτι- 
κά», αναμεταδίδονταε και εκεί τιε ε- 
πίσημεε δηλώσειε τουε. Σε κάθε πε
ρίπτωση, αίσθηση προκάλεσε και στο 
τουίτερ η αποστροφή τηε Ανναε Δια- 
μαντοπούλου (@adiamantopoulou, 
7.624 followers) ότι «ο ι εκλογέε αυ
τή  τη  στιγμή ρισκάρουν την εκλογή 
“πρωθυπουργού τηε δραχμήε” και 
μια Ελλάδα τηε Ανατολήε και όχι τηε 
Δύσηε». Από εκείνουε που χειρίζονται 
πιο ελεύθερα το  μέσο, ο Κυριάκοε 
Μητσοτάκηε (@kmitsotakis, 3.833 
followers) έγραφε στιε 3 Νοεμβρίου: 
«Σε 10 λεπτά θα είμαι σ τη ν  τηλεό
ραση του σκάι... Πολύ θυμωμένοε και 
αγανακτισμένοε». Και μετά: «Θετι
κό ευεργετικό σοκ το δημοψήφισμα 
λέει ο ΓΑΠ... Από ποιον πλανήτη ήρ
θε;», συνέχιζε. Κατά την περίφημη 
νύχτα τω ν  διαβουλεύσεων για τον 
νέο πρωθυπουργό και τηε «ανταρ- 
σίαε» βουλευτών και από τα  δύο κόμ
ματα, έγραψε, προκαλώνταε αλλε
πάλληλα retweet8: «Πρώτη φορά α
κούω τόσουε βουλευτέε να μιλάνε 
πρώτα σαν εκπρόσωποι τουε έθνουε 
και μετά σαν εκπρόσωποι τω ν  κομ
μάτων τουε!».

Νεόκοποε στο τουίτερ, ο Ηλίαε Μό-

σιαλοε ((a M O S s iA L U b , ί ι ο  ι ο ι -  

lowers) έγραψε τη ν Παρασκευή: 
«Να βοηθήσουμε όλοι για να πετύ- 
χει σ το  έργο τηε η κυβέρνηση Πα
παδήμου», ενώ ο Νίκοε Δένδιαε 
(@NikosDendias,178 fo llow er) ση
μείωνε σε δύο διαδοχικά tweets τη  
«γραμμή» του δικού του κόμματοε: 
«Ελπίζω η νέα κυβέρνηση να επιτε- 
λέσει με επιτυχία τον ειδικό σκοπό 
για τον οποίο συγκροτήθηκε. Και να 
οδηγήσει τη  χώρα σε εκλογέε, άμε
σα και σε συνθήκεε ομαλότηταε, ώ
στε να εκφραστεί η ελληνική κοι
νωνία». Απαντώνταε με έναν τρόπο 
και στουε δύο, ο Δημήτρηε Παπα- 
δημούληε (@papadim oulis, 913 
fo llow er) έγραφε: «ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 
ερωτεύτηκαν τιε κυβερνήσειε συ- 
νεργασίαε, γιατί δεν κάνουν δεκτό 
και το  πάγιο αίτημα τηε αριστεράε 
για απλή αναλογική;».

Από τουε πλέον ενεργούε και α- 
γαπητούε πολιτικούε του τουίτερ, η 
Ρένα Δούρου (@renadourou, 1.390

Τι έγραφαν 
τις κρίσιμες ώρες 
ο πρωθυπουργός, 
η Αννα Διαμαντοπούλου, 
ο Κυρ. Μητσοτάκης, 
ο Δημ. Παπαδημούλης, 
ο Στέφ. Μάνος.

fo llow er) έγραφε την Παρασκευή, 
μεταξύ άλλων: «Η  καγκελάριοε 
Μέρκελ εξέφρασε τηλεφωνικά το 
“σεβασμό” τηε προε τον  πρωθυ
πουργό Γ. Παπανδρέου” από ΑΠΕ. 
Εξαιρετικό χιούμορ». Λίγο νωρίτερα, 
ο Μιχάληε Καρχιμάκηε (@ karxi 
maki8,215 fo llow er) «ανέβαζε» βί
ντεο  με τίτλο «οιΦάδιο Αρβύλα για 
τον Α. Σαμαρά», ενώ στον αντίποδα, 
έναε από τουε «βετεράνουε» τω ν ' 
8odal media, ο Στέφανοε Μάνοε 
(@Stefano8Manos, 4.469 followers), 
σημείωνε: «Η χειραφέτηση τω ν βου
λευτών, το θετικό αποτέλεσμα των ε
πιλογών Παπανδρέου/Σαμαρά. Εχουν 
ισχύ και πρέπει να την ασκούν».

Μέσω τουίτερ, η κριτική είναι α
μείλικτη και γίνεται σε πραγματικό 
χρόνο. Μ ετά το περίφημο «να ι» τηε 
ψήφου εμπιστοσύνηε, η Εύα Κάίλή 
(@evakaili, 12.215 fo llow er) δέ
χθηκε δεκάδεε nup0-tweet8. «Μα το 
πήρε πίσω το  δημοψήφισμα!», απα
ντούσε, ενώ αναφέρθηκε και στη συ
μπεριφορά συναδέλφων τηε βου
λευτών: «Δ εν  με τρομοκρατεί, το  α
ντίθετο. Θα κριθούμε εκ του αποτε- 
λέσματοε όλοι... Εδώ ενοχλούνται που 
μιλάω στα 8ocial media. Η ουσία τηε 
δημοκρατίαε είναι ο διάλογοε ό
μωε, κάνω λάθοε;».
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Οι επτά 
ημέρες που 
συγκλόνισαν 
τη Ν.Δ.
Το παρασκήνιο της κρίσιμης αλλαγής 
στρατηγικής από τον κ. Αντ. Σαμαρά

Της ΕΛΛΗ Σ ΤΡ ΙΑ Ν ΤΑ Φ Υ Λ Λ Ο Υ

Φ ίλοι και... άσπονδοι φίλοι συμφω
νούν ότι ο αρχηγόε τηε Νέαε Δημο
κρατίαε, Α ντώ ν ιέ  Σαμαράε, υπερέβη ε
αυτόν με τη  ριζική αλλαγή στρατηγι- 
κήε στην οποία προχώρησε μέσα σε μία 
εβδομάδα, υπό το δραματικό τελεσί
γραφο τω ν δανειστών για πτώχευση τηε 
χώραε -  ωε αποτέλεσμα τω ν  πρόσφα
τω ν  χειρισμών του Γ. Παπανδρέου. 
Αλλοι τού το  πιστώνουν και εκτιμούν 
ότι μεσοπρόθεσμα θα ωφελήσει τον ί
διον και το  κόμμα του, και άλλοι τού το 
χρεώνουν και προβλέπουν κακά μα
ντά τα  για τη  Ν.Δ. και τη ν ηγεσία τηε.

Προε στιγμήν, το  μόνο βέβαιο είναι 
ότι οι επτά αυτέε ημέρεε υπήρξαν κυ
ριολεκτικά «κολασμένεε» για τον κ. Σα
μαρά, ο οποίοε επί 24ωρα εκαλείτο να 
συγκεράσει δύο εκ διαμέτρου αντίθε-

« Πόλεμος» μεταξύ 
ασυμβίβαστων της 
πατριωτικής και λαϊκής 
δεξιάς και καραμανλικών, 
συστημικών και άλλων 
θεωρητικών.

τεε αντιλήψειε, που συγκρούονταν με 
πρωτοφανή σφοδρότητα ακόμη και

στον πυρήνα του επιτελείου που μέχρι 
πρότινοε εμφάνιζε απόλυτη ομοιογένεια 
απόψεων. Χαρακτηριστική τηε έντασηε 
είναι η περιγραφή του κλίματοε στη 
Ν.Δ. από άρθρο του αηΐίηεννε -  του ι- 
στότοπου στον οποίο φιλοξενούνται κυ- 
ρίωε οι απόψειε τηε σκληρήε, πατριω- 
τικήε δεξιάε. «Οι συγκεκριμένεε τάσειε 
εκφράζονται και στα  άτομα του λεγά
μενου αρχηγικού περιβάλλοντοε τηε 
Συγγρού (επειδή ο Σαμαράε αυτούε που 
πραγματικά εμπιστεύεται τουε κρατά- 
ει μακριά για να μην καούν): Από τη μια 
ασυμβίβαστοι τηε πατριωτικήε και 
λαϊκήε δεξιάε και από τη ν άλλη καρα- 
μανλικοί, καριερίστεε, συστημικοί και 
διάφοροι θεωρητικοί, ξεκομμένοι από 
τη ν κοινωνία. Μαζί με εκπροσώπουε 
τηε καθεστωτικήε αριστεράε», σημει
ώνει ο συντάκτηε.

Η κορύφωση τηε έντασηε σημειώ
θηκε το μεσημέρι τηε Τρίτηε, όταν το 
ηγετικό επιτελείο βρέθηκε ενώπιον του 
πιεστικού διλήμματοε για τη ν εμμονή 
ή μη στον έναν από τουε αρχικούε ό- 
ρουε του κ. Σαμαρά για τη  μεταβατική 
κυβέρνηση, δηλαδή τη  συμμετοχή γα
λάζιων πολιτικών στελεχών. Η ταν η 
πρώτη φορά που «ράγισε» η σκληρή 
γραμμή, με τουε κ. Χρ. Λαζαρίδη, Δημ.

Κέρδη για
Και οι δύο στηρίζουν το  νέο, υπό τον 
κ. Λουκά Παπαδήμο, κυβερνητικό 
σχήμα. Ο Λαϊκόε Ορθόδοξοε Συνα- 
γερμόε (ΛΑΟΣ) του κ. Γ. Καρατζαφέ- 
ρη συμμετέχει, για τη ν ακρίβεια υπε- 
ρεκπροσωπείται, σε αυτό, η Δημο
κρατική Συμμαχία τηε κ. Ντόραε 
Μπακογιάννη, πάλι, όχι. Και οι δύο ε- 
τπκεφαλήε τω ν κομμάτων, ωστόσο, δη
λώνουν δικαιωμένοι για τη  μακρά ε
πιμονή τουε σ τη  συγκρότηση κυβέρ- 
νησηε εθνικήε ενότηταε, προκειμένου 
να  αντεπεξέλθει η χώρα στη  μείζονα 
κρίση που αντιμετωπίζει.

Ο ΛΑΟΣ κατόρθωσε να έχει τέσσε
ρα στελέχη του στη  νέα κυβέρνηση, 
τη  στιγμή που η Ν. Δ. έχει -κ α τ ’ επι
λογήν τη ε - μόλιε έξι. Παρά τιε πλη- 
ροφορίεε που το ν  ήθελαν να μένει ε- 
κτόε σχήματοε, ο κ. Καρατζαφέρηε 
πραγματοποίησε εν τέλει το βήμα 
συμμετοχήε στην κυβέρνηση. Η συμ
μετοχή κατέστη μονόδρομοε, μετά και 
τη ν  επεισοδιακή αποχώρηση του κ. 
Καρατζαφέρη από το  Προεδρικό Μέ
γαρο το  βράδυ τηε Τετάρτηε, κίνηση 
που -κατά πολλοήε- προκάλεσε την 
κατάρρευση του σεναρίου «Πετσάλ- 
νικοε, πρωθυπουργόε».

Η αποχώρηση Καρατζαφέρη ου
σιαστικά ακύρωσε κάθε συνέχεια τηε 
διαπραγμάτευσηε και, σε συνδυασμό 
με τιε αντιδράσειε εντόε τω ν  δύο κομ
μάτων εξουσίαε, πυροδότησε το ν  τε 
λικό κύκλο διαπραγματεύσεων, που ο
δήγησαν σ τη ν κυβέρνηση Παπαδή-

Σταμάτη, Κων. Αρβανιτόπουλο να προ
συπογράφουν τελικά την άποψη ότι, αν 
δεν συμμετάσχει η Ν. Δ σ τη ν κυβέρ
νηση θα απομονωθεί διεθνώε και θα 
κινδυνεύσει σοβαρά να χρεωθεί το ναυ
άγιο με τιε όποιεε δραματικέε συνέπειέε 
του. Στην αντίπερα όχθη, οι κ. Γ. Μου- 
ρούτηε, Γ. Χαρβαλιάε και τα στελέχη τηε 
λαϊκήε δεξιάε επέμεναν πωε, αν η Ν. Δ 
υπαναχωρήσει, θα κατηγορηθεί από 
την αντιπολίτευση για «συγκυβέρνηση 
με το  ΠΑΣΟΚ» και θα περιορίσει τα πε
ριθώρια επιβολήε στο μέλλον τηε δικήε 
τηε πολιτικήε.

Ο «ιδεολογικόε πόλεμοε, όμωε, είχε 
ξεκινήσει από τη ν  περασμένη Παρα
σκευή. Τότε, επικράτησε η σκληρή 
γραμμή, η οποία αποτυπώθηκε σ τη ν 
ολιγόλογη δήλωση Σαμαρά: «Οι μά- 
σκεε έπεσαν. Εκλογέε τώρα». Από νω- 
ρίε το  πρωί του Σαββάτου, η γραμμή 
είχε αρχίσει να σπάει. Πληροφορίεε εμ
φανίζουν τον κ. Δημ. Αβραμόπουλο και 
δευτερευόντωε το ν  κ. Στ. Δήμα, οι ο
ποίοι είχαν διαφωνήσει με τη ν οργι
σμένη δήλωση Σαμαρά, να τάσσονται 
με μεγαλύτερη πλέον επιμονή υπέρ 
μιαε πιο διαλλακτικήε διαπραγμάτευ- 
σηε, επικαλούμενοι το  κλίμα στιε 
Βρυξέλλεε, αλλά και την απαίτηση τηε 
κοινωνίαε για εξεύρεση λύσηε. Η μα- 
κροσκελήε δήλωση του Σαββάτου α
ποτύπωσε για πρώτη φορά τη ν  πρό
θεση του κ. Σαμαρά να επιμείνει έωε 
τέλουε σ το  κεντρικό αίτημα για πα
ραίτηση Παπανδρέου και άμεση προ
σφυγή στιε κάλπεε, χωρίε ταυτόχρο
νη  εμμονή στουε υπόλοιπουε όρουε, 
που θα μπορούσαν να δώσουν τη ν α
φορμή στον αντίπαλο να οδηγήσει τη 
διαδικασία σε αδιέξοδο.

Από την ώρα που η λύση Παπαδήμου 
προκρίθηκε πλέον ωε η μοναδική εν- 
δεδειγμένη, το  ηγετικό επιτελείο του 
κόμματοε ξεκίνησε την προσαρμογή 
τηε γαλάζιαε στρατηγικήε στα  νέα δε
δομένα. Το στίγμα έδωσε ο εκπρόσω- 
ποε Τύπου κ. Γιάνν. Μιχελάκηε, ση- 
μειώνονταε με έμφαση το πρωί τηε Πέ- 
μπτηε ότι η μη συμμετοχή πολιτικών 
προσώπων δεν είναι «θέσφατο» για τη 
Ν.Δ. Εκτοτε, ο προβληματισμόε εστιά
στηκε αποκλειστικά στα πρόσωπα που 
θα έπρεπε να  προτείνει η Ν.Δ. Ο κ. Σα
μαράε, για λόγουε ουσίαε, αποφάσισε 
ότι δεν θα συμμετέχει κανένα κοινο
βουλευτικό μέλοε. Η επιλογή τω ν  δύο 
αντιπροέδρων υπήρξε μάλλον αυτο
νόητη, αφού είναι τα δύο στελέχη στα 
οποία προσωποποιείται η διάθεση συ
ναινετικών πολιτικών. Α ν η κυβέρνη
ση Παπαδήμου τα  πάει καλά, θα το πι- 
στωθούν προσωπικά. Αν όχι, το ίδιο, λέ
νε με μάλλον αιχμηρή διάθεση συνά
δελφοί τουε...

ΛΑΟΣ και

Δ ικ α ίω σ η  για Γ. Καρατζαφέρη και 
Νιόρα Μπακογιάννη.

Η  επιμονή τους για 
κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας, προκειμένου να 
αντεπεξέλθει η χώρα στην 
κρίση, έγινε πράξη.

μου. Το επόμενο βήμα ήταν το  εύροε 
συμμετοχήε του κόμματοε, κάτι που 
επιθυμούσε πλέον και η Ν. Δ., ώστε να 
μην επιτραπεί σ τον  ΛΑΟΣ να λεηλα
τήσει, ωε αντιπολίτευση, τη  γαλάζια 
εκλογική βάση. Η επιλογή Καρατζα
φέρη να συμμετάσχει σ την κυβέρνη
ση μπορεί να  του στερεί αντιπολι
τευτικά επιχειρήματα, εκτιμάται όμωε 
ότι θα ενισχύσει το  προφίλ του κόμ
ματοε ωε θεσμικού εταίρου. Ο κύκλοε

ί

Γ. Μουρούτης

Οι σκληροί 
και αμετάπειστοι
Ηταν και ηαρέμειναν 
μέχρι τέλους στη 
σκληρή γραμμή που 
η ηγεσία διατηρούσε 
επί δεκαοκτώ μήνες, 
με βασικό επιχείρημα 
ότι τυχόν συμμετοχή 
σε μεταβατική 
κυβέρνηση θα τινάξει 
στον αέρα 
τη μέχρι σήμερα 
στρατηγική και θα 
οδηγήσει σε απώλεια 
προσανατολισμού και 
εκλογικής στόχευσης.
Αυτό που ελπίζουν 
είναι να διατηρήσει 
η Ν.Δ
την αντιπολιτευτική 
της δυναμική, παρά 
την τοποθέτηση 
στελεχών της 
στην κυβέρνηση 
Παπαδήμου -  για 
την τύχη της οποίας, 
δεν βάζουν και 
στοίχημα...

ι

X. Λαζαρίδης

Δ.Σταμάτης

Κ. Αρβανιχόπουλος

Οι ρεαλιστές 
λόγω συνθηκών
Στενοί συνεργάτες 
του κ. Αντώνη Σαμαρά, 
οι περισσότεροι 
και υπέρμαχοι της 
αντιμνημονιακής 
στρατηγικής, 
οδηγήθηκαν στην 
υιοθέτηση μιας πιο 
ελαστικής άποψης, 
υπό τον διάχυτο φόβο 
να χρεωθεί η Νέα 
Δημοκρατία τυχόν 
χρεοκοπία της χώρας, 
λόγω των δραματικών 
χειρισμών του 
Γ. Παπανδρέου και 
να απομονωθεί 
διεθνώς. Πιστεύουν 
ότι ο κ. Σαμάρας 
πέτυχε το
ακατόρθωτο, δηλαδή 
την παραίτηση 
Παπανδρέου και τον 
ορισμό ημερομηνίας 
εκλογών.

Κ. Μητσοτάκης

Α. Σπηλιωτόπουλος

Και οι
εκσυγχρονιστές
Εκτός ηγετικού 
νυμφώνος, 
οι εκσυγχρονιστές 
του κόμματος 
κινήθηκαν δραστήρια 
τόσο για την προώθηση 
της κυβέρνησης 
συνεργασίας όσο 
και για την αποτροπή 
της ηρωθυπουργο- 
ποίησης του κ. 
Πετσάλνικου, που 
οδήνησε στην 
κυβέρνηση 
Παπαδήμου. «θέατρο  
επιχειρήσεων» 
αποτέλεσε η Βουλή, 
όπου και έλαβαν χώρα 
οι περισσότερες από 
τις ζυμώσεις των 
τελευταίων ημερών.

Ο «πόλεμος» 
στο εσωτερικό 

της Ν.Δ.

Οι τελικές 
διαπραγματεύσεις

«Η  μπ λόφα Παπανδρέου δεν έ- 
πιασε», σχολίαζε στενός συνερ
γάτης του κ. Σαμαρά το απόγευ
μα της Πέμπτης, όταν ο κ. Παπα- 
δήμος, εξερχόμενος από το 
Προεδρικό Μέγαρο, αποσαφήνι
σε ότι ουδέποτε έθεσ ε όρους 
για να ηγηθεί της μεταβατικής 
κυβέρνησης.
Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς 
Πέμπτη, ο κ. Σαμαράς δέχθηκε έ 
να ακόμη τηλεφώνημα από τον κ. 
Παπανδρέου, στον απόηχο του 
ναυαγίου που είχε σημειωθεί λί
γες ώρες νωρίτερα στο Προεδρι
κό Μέγαρο για την εξεύρεση με
ταβατικού πρωθυπουργού. Μία 
ώρα αργότερα, και αφού ο αρχη
γός της Ν. Δ. είχε διαβεβαιώσει 
τον κ. Παπανδρέου ότι το κόμμα 
του συμφωνεί με την επιλογή Πα
παδήμου, ο τελευταίος τηλεφώ
νησε στον κ. Σαμαρά, που στο με
ταξύ είχε πληροφορηθεί ότι σύμ
φωνα με επίσημη διαρροή του 
Μαξίμου ο πρώην αντιπρόεδρος 
της ΕΚΤ θέτει τρεις όρους (ο. σ. 
προς τη Ν. Δ.) για να αναλάβει. 
Συνεργάτες του αρχηγού της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης διαβε- 
βαιώνουν ότι, μετά την ολοκλή
ρωση της επικοινωνίας, η διάθε
ση του κ. Σαμαρά ήταν άριστη... 
Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, πη
γές της Συγγρού μετέδιδαν ότι ο 
κ. Παπαδήμος δεν έθεσε όρους 
ούτε προς τον κ. Σαμαρά ούτε 
προς τον πρωθυπουργό. Προφα
νώς, γνώριζαν ήδη ότι επρόκειτο 
να παράσχει την ίδια διαβεβαίω
ση και ο ίδιος ο κ. Παπαδήμος το 
μεσημέρι της ίδιας ημέρας...

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο ρόλος της «ομάδας των 5»
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΕΡΖΗ

Κατηγορήθηκαν ωε «φράξια», απειλή- 
θηκαν με διαγραφή ή ακόμη και απο- 
κλεισμούε από τα ψηφοδέλτια του 
κόμματοε και, σε κάθε περίπτωση, βρέ
θηκαν ωε «υπονομευτέε» σε μετωπική 
αντιπαράθεση με τουε ακρακρνείε 
προεδρικούε και τα στελέχη τηε λαϊκήε 
δεξιάε τηε Νέαε Δημοκρατίαε. Κι όμωε, 
η προχθεσινή εξέλιξη με τη  Ν. Δ. να 
στηρίζει και μάλιστα ενεργά την κυ
βέρνηση συνεργασίαε υπό τον  Λουκά 
Παπαδήμο λειτουργεί ωε δικαίωση.

Ο λόγοε για τουε Κυριάκο Μητσο- 
τάκη, Αρη Σπηλιωτόπουλο, Βαγγέλη 
Αντώναρο, Κωστή Χατζηδάκη και Μιλ
τιάδη Βαρβιτσιώτη, την ομάδα τω ν «πέ
ν τε »  που πρωταγωνίστησε όχι μόνον 
στην από κοινού με βουλευτέε του 
ΠΑΣΟΚ διατύπωση αιτήματοε ενα
ντίον του δημοψηφίσματοε και υπέρ 
μιαε κυβέρνησηε συνεργασίαε, (επι- 
ταχύνονταε έτσι και τη  σχετική δη
μόσια παρέμβαση του κ. Αντώνη  Σα
μαρά) αλλά και στη  «γαλάζια» πρωτο
βουλία προκειμένου να αποτραπεί η 
στήριξη του προέδρου τηε Βουλήε κ. 
Φίλιππου Πετσάλνικου ωε εντολοδόχου 
πρωθυπουργού.

Στην πρώτη περίπτωση, τηε πρω- 
τοβουλίαε υπέρ τηε κυβέρνησηε συ- 
νεργασίαε, οι πέντε στοχοποιήθηκαν, 
με τα  στελέχη τηε ηγετικήε ομάδαε να 
μην κρύβουν την ενόχλησή τουε. Σύμ
φωνα με εξακριβωμένεε πληροφορίεε, 
πάντωε, ο αριθμόε όσων βουλευτών συ
ντάχθηκαν με την πρωτοβουλία ήταν 
διψήφιοε. Ωε προε τη ν κινητοποίηση 
ενα ντίο ν  τηε υποψηφιότηταε Πε- 
τσάλντκου για την πρωθυπουργία, εκεί 
άθροισαν δυνάμειε όχι μόνον οι φιλε
λεύθεροι και κεντρογενείε αλλά ακόμη

και βουλευτέε που θεωρούνται τηε λαϊ- 
κήε δεξιάε ή ανήκουν σ τη ν ομάδα των 
πλέον πιστών στον κ. Αντώνη Σαμαρά.

Οι Κυρ. Μητσοτάκηε, Α. Σπηλιωτό- 
πουλοε, Ευ. Αντώναροε ανέλαβαν, κα
τά  κύριο λόγο, την επικοινωνιακή 
προβολή τω ν  θέσεων. Είναι ενδεικτι
κό ότι τη ν  ίδια στιγμή που στη  Βουλή 
εξετάζονταν ακόμη και το  ενδεχόμενο 
συλλογήε γαλάζιων υπογραφών, ο κ. 
Αντώναροε -με μία δήλωση που οι δη
μοσιογράφοι ερμήνευσαν ωε ενδεικτική 
και τω ν θέσεων του κ. Κ, Καραμανλή-

Οι βουλευτές της Ν.Δ. που 
ζητούσαν κυβέρνηση συνερ
γασίας κατηγορήθηκαν, 
απειλήθηκαν, αλλά είδαν 
τη θέση τους να δικαιώνεται.

σε δημόσια δήλωσή του επισήμανε την 
ανάγκη «το  πρόσωπο που θα αναλάβει 
να μην έχει ένα βεβαρημένο κομματι
κό παρελθόν», στέλνονταε σαφέε μή
νυμα αποδοκιμασίαε τηε υποψηφιό
τηταε Πετσάλνικου.

Κατά τη  διάρκεια τω ν  ζυμώσεων κε
ντρικό θέμα αποτέλεσε η εφεξήε στρα
τηγική του κόμματοε και ο βαθμόε ε- 
μπλοκήε του στο νέο κυβερνητικό 
σχήμα, ειδικά στο σημείο που η Ν. Δ. 
έμοιαζε -εξαιτίαε και τω ν κινήσεων Πα
πανδρέου- έτοιμη να υπαναχωρήσει.

«Το κόμμα που θα στηρίξει με όλεε 
του τιε δυνάμειε αυτήν την προσπάθεια 
θα βγει ωφελημένο στιε εκλογέε» επι- 
σήμανε προ ημερών ο κ. Κυρ. Μ ητσο
τάκηε δίνονταε το στίγμα όσων συζη- 
τούνται. «Θα μπορούσε η Ν. Δ. να  έ

χει προτείνει, δημοσίωε, τον κ. Παπα
δήμο αναδεικνύονταε τη  μικροκομ- 
ματική τακτπαί και τα παιχνίδια του κ. 
Παπανδρέου» είναι ένα από τα σημεία 
κριτικήε έναντι του κ. Αντ. Σαμαρά. 
Στην ίδια λογική, δεν απέκλειαν με
γαλύτερη συμμετοχή γαλάζιων στελε
χών στο νέο σχήμα. «Ο Αντώνηε Σα
μαράε υπερέβη τον εαυτό του για το ε
θνικό συμφέρον» αναγνώρισε δημοσίωε 
ο κ. Αρηε Σπηλιωτόπουλοε, δηλώνονταε 
ικανοποιημένοε για τη  συμφωνία με
ταξύ Παπανδρέου και Σαμαρά. «Εχου
με στη  χώρα μαε μια αρνητική εμπει
ρία από τιε κυβερνήσειε συνεργασίαε 
και βεβαίωε δεν υπάρχει και η απαι- 
τούμενη κουλτούρα διαλόγου» προ
σέθεσε. «Χρειάζεται στήριξη αυτή η 
κυβέρνηση και το  τελευταίο που χρει
άζεται είναι να βρεθούν διάφοροι εκ
πρόσωποι, αν θέλετε, τω ν παλαιών κομ
ματικών λογικών να την υπονομεύουν» 
ήταν η αντίστοιχηε πολιτικήε λογικήε 
επισήμανση του κ. Κυρ. Μητσοτάκη, 
επιβεβαιώνονταε ότι -παρά τιε διαφο- 
ρετικέε αφετηρίεε και οικονομικέε 
προσεγγίσειε- οι τοποθετήσειε υπέρ τηε 
υπέρβασηε του μέχρι σήμερα κομμα
τικού σκηνικού παραμένουν κοινέε.

Οι ίδιοι αρνούνται ότι λειτουρ
γούν ωε ομάδα, πολλώ δε μάλλον ωε 
«φράξια», όπωε τουε καταγγέλλουν. 
Είναι ω σ τόσο  προφανέε ότι κινού
μενοι οριακά ωε προε τη  γραμμή τηε 
ηγεσίαε συνέβαλλαν στη  μετακίνηση 
του κόμματοε τηε Ν. Δ. σε πιο με- 
τριοπαθείε θέσειε. Ή  όπωε το  περιέ- 
γραψε ο κ. Μ ητσοτάκηε, «τιε  τελευ- 
ταίεε 10 μέρεε πραγματικά υπήρξαν 
ενδιαφέροντα σημάδια ότι οι βου
λευτέε ενεργούν πρω τίσ τω ε ωε βου
λευτέε του έθνουε και όχι ωε εκπρό
σωποι τω ν  κομμάτων τουε».

ΔΗΣΥ «Οχι» από την Αριστερά
τω ν μονοκομματικών κυβερνήσεων τε
λείωσε και πλέον το  νέο πολιτικό πε
ριβάλλον θα διαμορφώνεται με ευρΰ- 
τερεε συνεργασίεε κομμάτων και προ
σώπων στη  βάση καθαρών προγραμ
ματικών συγκλίσεων, σημειώνουν α
πό τη  Δημοκρατική Συμμαχία, θεω- 
ρώνταε την κυβέρνηση Παπαδήμου ωε 
μόνο το  πρώτο βήμα.

Η κ. Μπακογιάννη είχε δηλώσει, ε
δώ και ημέρεε, τη ν  πρόθεση του κόμ
ματοε να  παράσχει στήριξη στο νέο 
σχήμα. Σύμφωνα με συνεργάτεε τηε, 
σε μία από τιε τηλεφωνικέε επικοι- 
νωνίεε που είχε με τον απελθόντα πρω
θυπουργό Γ. Παπανδρέου πληροφο- 
ρήθηκε περί «β έτο » που έθεσε η 
πλευρά τηε Ν. Δ. για συμμετοχή τηε 
Συμμαχίαε στο υπουργικό συμβούλιο. 
«Κάποιοι που προφανώε ενοχλούνται 
από τη ν παρουσία μαε, ζήτησαν να μη 
συμμετάσχουμε σε αυτήν», δηλώ
νουν στελέχη του κόμματοε, κάνονταε 
λόγο για «κοντόφθαλμεε λογικέε που 
προτάσσουν μικροκομματικέε σκο- 
πιμότητεε, κομπλεξτκέε εμμονέε και α- 
ναχρονιστικέε αντιλήψειε, τορπιλί- 
ζονταε τη  συνεργασία και τη  συναί
νεση». Ωε προε τη  νέα κυβέρνηση, α
πό τη  Δημοκρατική Συμμαχία σημει
ώνεται πωε «ο  κ. Παπαδήμοε ξεκινά 
μια εφιαλτικά δύσκολη δουλειά» και 
εκφράζεται η ελπίδα τα  κόμματα, 
που συμμετέχουν, να μην τη ν υπο
νομεύσουν...

Γ. Π. ΤΕΡΖΗΣ

Του Π Α ΝΑ ΓΗ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Απέναντι στην κυβέρνηση συνεργασίαε 
τοποθετούνται τελικά και τα  τρία 
κόμματα τηε Αριστεράε που εκπρο
σωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάρει αυ
τή  τη θέση ήδη από το περασμένο Σάβ
βατο, όταν ο Γ. Παπανδρέου επισκέ- 
φθηκε τον  Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε 
και δρομολόγησε τιε διαδικασίεε συ- 
γκρότησηε κυβέρνησηε συνεργασίαε. 
Η Δημοκρατική Αριστερά αμφιταλα- 
ντεΰθηκε επί μακρόν για τη  στάση που 
θα κρατήσει, κατέληξε όμωε στο να κα
ταψηφίσει τη  νέα κυβέρνησή μετά μια 
θυελλώδη συνεδρίαση τηε Κεντρικήε 
Επιτροπήε.

ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ δίνουν το  επόμε
νο  ραντεβού με τη  νέα  κυβέρνηση 
στουε δρόμουε και στιε κινητοποιή- 
σειε. Το ΚΚΕ έχει καταρτίσει μια λί
σ τα  από δράσειε που σχετίζοντα ι με 
τη ν άρνηση πληρωμήε τω ν  έκτακτων 
φόρων: άμα τη  αναλήψει τω ν  καθη
κόντω ν του νέου πρωθυπουργού, 
μάλιστα, η κ. Παπαρήγα κάλεσε το ν  
λαό σ το  πόδι και υπέδειξε ένα πλαί
σιο άμεσων διεκδικήσεων, όπωε να 
καταργηθούν τα χαράτσια, ο φόροε 
αλληλεγγύηε, ο αυξημένοε ΦΠΑ. Με
τά  τη ν  ορκωμοσία, το  ΚΚΕ ανέβασε 
ακόμα περισσότερο τουε τόνουε, κα- 
λώνταε το ν  λαό να ανατρέψει τη ν κυ
βέρνηση, αλλά και να  απαιτήσει ε
κλογέε.

Θα κ α τ α ψ η φ ίσ ο υ ν  οι Αλ. Παπαρήγα 
και ο Φώτης Κουβέλης.

ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και 
Δημοκρατική Αριστερά 
τοποθετούνται 
απέναντι
στη νέα κυβέρνηση.

Το αίτημα για άμεση προσφυγή στιε 
κάλπεε υιοθετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίοε 
καταγγέλλει σχεδόν καθημερινά τη νέα 
κυβέρνηση ότι δεν έχει λαϊκή νομι
μοποίηση. «Χέρι χέρι πορεύονται πλέ
ον και επισήμωε ΠΑΣΟΚ, Ν. Δ. και 
ΛΑΟΣ, καταστρατηγώνταε με το ν  πιο 
προκλητικό τρόπο κάθε έννοια λαϊκήε 
εντολήε», τονίζει σε ανακοίνωσή του.

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση του 
κ. Παπαδήμου θα στηρίζεται από τα

περισσότερα κοινοβουλευτικά κόμ
ματα, τόσο το  ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ 
αναμένεται να αυξήσουν τιε αντιπο- 
λιτευτικέε στροφέε τόσο στιε κινη- 
τοποιήσειε όσο και στο Κοινοβούλιο. 
Και στα  δύο κόμματα υπάρχει η εκτί
μηση ότι η σύμπλευση ΠΑΣΟΚ - Ν. Δ. 
και ΛΑΟΣ θα τα  ωφελήσει εκλογικά, 
καθώε αυτά θα εισπράξουν τη ν ψήφο 
διαμαρτυρίαε.

3 Εξυπακούεται ότι η συμμετοχή του
| ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση έδωσε και στα
I  δύο κόμματα ένα προσφιλή στόχο. Και 

τα δύο επιτέθηκαν σ τον  κ. Καρατζα
φέρη με αφορμή την επίσκεψή του στο 
σπίτι του Ιωάννη Μ εταξά στιε 28 
Οκτωβρίου.

Εκλογικοί υπολογισμοί καθόρισαν 
όμωε και τη ν απόφαση τηε Δημο- 
κρατικήε Αριστεράε να καταψηφίσει 
την κυβέρνηση συνεργασίαε, παρά το 
γεγονόε ότι μια ισχυρή μειοψηφία στο 
κόμμα ήθελε ψήφο ανοχήε. Το τε 
λευταίο διάστημα, η ΔΗΜΑΡ ει
σπράττει στιε δημοσκοπήσειε όλο 
και μεγαλύτερο μερίδιο από τη  φθο
ρά του ΠΑΣΟΚ, το  οποίο εγκαταλεί
πουν εκείνοι που διαφωνούν με την 
πολιτική του Μνημονίου. Στελέχη 
τηε Αγίου Κωνσταντίνου θεωρούν ό
τι αν έδιναν έστω και ψήφο ανοχήε σε 
μια κυβέρνηση με μόνη αποστολή την 
εφαρμογή Μνημονίου, αυτό πιθανόν 
να θόλωνε τη ν  εικόνα τηε και να  α- 
νέκοπτε τη ν καλή πορεία τηε στιε δη- 
μοσκοπήσειε.
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Γνώμη για την απόφαση 
του Γ. Παπανδρέου

Γνώμη
για τον Λουκά 
Παπαδήμο

•  ΜΑΛΛΟΝ 
ΣΩΣΤΗ

ΜΑΛΛΟΝ
ΛΑΘΟΣ

•  ΟΥΤΕ/ΟΥΤΕ

J *  ΧΩΡΙΣ 
ΓΝΩΜΗ

Ν.Δ.

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ

ΛΑΟΣ

5 4 % Γ ν ώ μ η

για τον Κάρολο 
| £  Παπούλια

Β  *“  ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ

Γνώμη για την απόφαση 
του Α. Σαμαρά

•  ΜΑΛΛΟΝ 
ΣΩΣΤΗ

ΜΑΛΛΟΝ
ΛΑΘΟΣ

•  ΟΥΤΕ/ΟΥΤΕ

•  ΧΩΡΙΣ 
ΓΝΩΜΗ

ΜΑΛΛΟΝ
ΛΑΘΟΣ

Τι γνώμη έχετε για τον Λουκά Παπαδήμο 
και τον Φίλιππο Πετσάλνικο

Γνώμη για ιπν κυβέρνηση 
συνεργασίας
Εσείς προσωπικά 
και ανεξάρτητα 
από το τι ψηφίζετε, 
πιστεύετε ότι η νέα 
κυβέρνηση που 
θα υποστηρίζεται 
από τα 2 μεγάλα 
κόμματα,ή και 
άλλα, μπορεί 
να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα 
της χώρας; ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ

57
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

25
18

27■19

ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ

Ν.Δ.

ΠΑΣΟΚ

ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ

ΛΑΟΣ

ΚΑΤΑ ΨΗΦΟ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2009

54

Εμπιστοσύνη στον Λουκά Παπαδήμο 
και τον Φίλιππο Πετσάλνικο 
για τη διαχείριση των προβλημάτων 
της οικονομίας
•  ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

| 3

13
■  7
■

71 Θ15

ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΜΗ

Οικονομικό

Κόμματα-πολιτικοΙ

Κράτος-Δημόσια Διοίκηση

Εισοδήματα

12
1 13
10

113

Εξ. πολιτική-Αμυνα

Υγεία-Κοινωνική ασφάλιση

Παιδεία

9
[8

7
|8

8
17

Κρίση αξιών-Ιδεολογίας 4 
■  5

Τάξη-Ασφάλεια

Ακρίβεια-Κόστος ζωής

Μετανάστευση

5
1 4

2
13

2
I 1

Χωρίς γνώμη
U

Το
σημαντικότερο 

πρόβλημα 
της χώρας

Αυθόρμητες, πολλαπλές 
απαντήσεις

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Κατεύθυνση της χώρας
Ο  ΣΩΣΤΗ Ο  ΛΑΘΟΣ

Πριν από την 
παραίτηση

Μετά την 
παραίτηση

ΛΑΟΣ

2 1 3 Η ΤΑ Υ ΤΟ ΤΗ ΤΑ

31 | 3
ΤΗ Σ  ΕΡΕΥΝ ΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8) ΜέΛος ESOMAR, WAP0R, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Τηλεοπτικώς-Ραδιοφωνικός σταθμός «ΣΚΑΪι και Εφημερίδα «Καθημερινά» ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτικές έρεμνεζ, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις αία 
νοικοκυριά των ερωτωρένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, χωρίς κάλπη ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Γ ενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω ΠΕΡΙΟΧΗ Πανελλαδικά ΔΕΙΓΜΑ Α’ ΕΡΕΥΝΑ 4 84  άτομα Β' ΕΡΕΥΝΑ 1.206 άτομο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Α’ ΕΡΕΥΝΑ 
3-4/11/2011 Β’ ΕΡΕΥΝΑ 7-10/11/2011 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής σιρωματοποιημένης δειγματοληψίας ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 
95%, το τυπικό σφάλμα στην α’ έρευνα υπολογίζεται σε + /-4Δ%  και γιο την β’ έρευνα υπολογίζεται οε  + /-2,9%  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Α’ ΕΡΕΥΝΑ Εργάστηκαν 24 ερευνητές και 4 επόπτες Β’ ΕΡΕΥΝΑ Εργάστηκαν 28 ερευνητές και 4 επόπτες.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι επιπτώσεις της κυβερνητικής αλλαγής
Επιταχύνεται η διαδικασία αποδόμησης/μετασχηματισμού του κομματικού συστήματος σύμφωνα με το Βαρόμετρο της Public Issue

Ανάλυση του Γ ΙΑ Ν Ν Η  Μ ΑΥΡΗ

Τάση αποδόμησης του κομματικού συ
στήματος. Η σύγκλιση τω ν  δύο παλαι- 
ών κομμάτων διακυβέρνησή, που 
πραγματοποιείται για πρώτη φορά με 
παρόμοιουε όρουε, συνιστά αποφασι
στικό σημείο καμπήε και οδηγεί σε πε
ραιτέρω εμβάθυνση τηε κρίσηε τηε δι- 
κομματικήε μορφήε του. Με αθροιστική 
εκλογική επιρροή 48% (και κοινωνική 
μικρότερη από 30%), η σημερινή κρί
ση (3η κατά σειρά στη μεταπολιτευτική 
περίοδο έπειτα από εκείνεε του 1996 
και του 2008) υποδεικνύεται κατά τα 
φαινόμενα πορεία χωρίε επιστροφή.

Τι θα διαδεχθεί το ν  ελληνικό δι- 
κομματισμό δεν είναι βεβαίωε ακόμη 
ορατό. Το φάσμα που εκτείνεται μεταξύ 
ενόε νέου «διπολισμού» και ενόε «κο
νιορτοποιημένου πολυκομματισμού» 
είναι ευρύ. Είναι όμωε περισσότερο βέ
βαιο ότι οι προηγούμενεε «δέκα ημέ- 
ρεε που συγκλόνισαν τον  κόσμο» τηε 
ελληνικήε πολιτικήε συνιστούν, ου
σιαστικά, ιστορική ακύρωση τηε θε- 
σμοθετημένηε λειτουργίαε του δι- 
κομματισμού, που παγιώθηκε με τιε 
πολλαπλέε εναλλαγέε στην εξουσία με
τά  το  1981, γεγονόε που με τη  σειρά 
του αχρηστεύει -de facto- και το ν  υ
φιστάμενο εκλογικό νόμο, που θα α
δυνατεί πλέον να «παράγει τα  κατάλ
ληλα πολιτικά αποτελέσματα». Εξ ου 
και η κυοφορούμενη αλλαγή του, που 
ξανατέθηκε την τελευταία στιγμή από 
το ν  απερχόμενο πρωθυπουργό.

Η άλλη όψη τηε προηγούμενηε 
διαπίστωσηε είναι ότι η παρατηρού
μενη εδώ και καιρό κρίση εκπροσώ- 
πησηε εντείνετα ι περαιτέρω. Και εάν 
το  πρόσωπο του νέου πρωθυπουργού 
μπορεί, ενδεχομένωε, να επιτύχει σε 
ένα βάθοε χρόνου τη  συσπείρωση τω ν 
«από πάνω», δηλαδή τω ν  πολιτικά και
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Αναγκαιότητα διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

οικονομικά κυρίαρχων κοινωνικών τουε κλασικούε «διαύλουε» τηε εκλο- 
ομάδων, δεν είναι αυτονόητο το  εάν γικήε διαδικασίαε. 
και ηώε θα εξασφαλιστεί η συναίνε- Θ εα μ α τικ ή  άνοδος της Α ρ ισ τερ ό ς , 
ση τω ν  «από κάτω», χωρίε μάλιστα Σ την παρούσα φάση, η πρωτοφανήε

αποδέσμευση ευρύτατων τμημάτων νίσχυση τηε Αριστεράε, σε όλεε τιε υ- 
του εκλογικού σώματοε από τη ν  ιδε- φιστάμενεε εκδοχέε τηε. Η αθροιστι- 
ολογτκή και πολιτική προσκόλληση κή εκλογική επιρροή τηε Αριστεράε 
στο  ΠΑΣΟΚ οδηγεί σ τη  θεαματική ε- υπερβαίνει σήμερα το 1/3 του δυνη-

τικού εκλογικού σώματοε. Παραπέ- 
μπονταε σ τη ν  κατοχική εποχή, υ
περβαίνει ακόμη και τη ν επιτυχία τηε 
προδικτατορικήε ΕΔΑ στιε εκλογέε του 
1958, πριν από τη  συγκρότηση τηε 
Ενώσεωε Κέντρου. Εάν η τάση  εκλο- 
γικήε κατάρρευσηε του ΠΑΣΟΚ δεν α
νακοπεί, είναι προφανέε ότι εκτόε α
πό τιε συνθήκεε κοινωνικήε πόλωσηε 
που εντείνοντα ι, θα τείνουν να  δια
μορφωθούν και συνθήκεε πόλωσηε 
τηε πολιτικήε σκηνήε, με ιδεολογική 
«καθαρότητα» μεγαλύτερη από τη ν α
ντίστο ιχη  πόλωση τηε προδικτατο- 
ρικήε περιόδου, που συμπιέσθηκε λό
γω  τηε παρουσίαε του προδικτατορι- 
κού Κέντρου.

Μ είω σ η της αποχής και α ίτημα εκ λ ο 
γών. Ενα άλλο στοιχείο που θυμίζει την 
προδικτατορική περίοδο, ιδίωε τη ν  έ
κβαση τω ν  πολιτικών διενέξεων τηε 
δεκαετίαε του ’60, τηρουμένων φυσικά 
τω ν  αναλογιών, είναι η αυξανόμενη 
κοινωνική αποδοχή του αιτήματοε για 
εκλογέε (υπέρ τάσσετα ι σήμερα το 
54%, αύξηση +15%, σε σύγκριση με 
το ν  προηγούμενο μήνα). Το ιδιαίτερο 
βάροε και η σημασία τηε κοινοβου- 
λευτικήε ιδεολογίαε στην ελληνική πο
λιτική, που έχει επισημανθεί αρκετέε 
φορέε, εξηγεί τιε μορφέε διεξόδου που 
λαμβάνει ιστορικά σ τη ν  Ελλάδα (και 
ενδεχομένωε θα μπορούσε να  λάβει 
και σήμερα) η κοινωνική δυσαρέσκεια. 
Από τη ν  άποψη αυτή είναι εντυπω
σιακή και η απότομη ανακοπή τηε τά- 
σηε «εξόδου από το  εκλογικό σώμα». 
Η παρατηρούμενη μείωση τηε πρό- 
θεσηε αποχήε (-7%) είναι ιδιαίτερα ση
μαντική (27%, έναντι 34% το ν  Οκτώ
βριο) και επανέρχεται σ τα  προ του 
Μνημονίου επίπεδα.

www. mavris. gr 
www. publicissue. gr

Τα τρία στοιχήματα της νέας κυβέρνησης στην οικονομία
Των ΠΡΟ ΚΟ ΠΗ ΧΑ ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο ΛΑ Ο Υ  
- ΣΩ ΤΗ ΡΗ  Ν ΙΚ Α

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 
2012, πρ οκειμένου να κατατεθεί μέχρι 
τιε 21 Νοεμβρίου, είναι το  πρώτο νο 
μοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή η νέα 
κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργόε ξεκινά
ει από σήμερα συσκέψειε με το  οικο
νομικό επιτελείο για τη ν οριστικο
ποίηση του τελικού κειμένου του νέ
ου προϋπολογισμού το οποίο είναι σχε
δόν έτοιμο, δεδομένου ότι έχει βασι- 
σθεί στιε προβλέψειε του αναθεωρη
μένου μεσοπρόθεσμου προγράμμα- 
τοε που συμφωνήθηκε με τη ν τρόικα 
κατά τη ν  τελευταία επίσκεψή τηε 
στη ν Αθήνα.

Τα ζητήματα που παραμένουν α
νοιχτά συνοψίζονται σε τρειε βασικέε 
κατηγορίεε και αφορούν:

1. Ελλειμμα - νέα μέτρα. Σύμφωνα 
με πληροφορίεε, το έλλειμμα του 2011 
κλείνει τελικά στο 8,9% του ΑΕΠ από 
8,5% που προβλεπόταν στο προσχέδιο 
και 7,6% που ήταν ο αρχικόε στόχοε. 
Τα οικονομικά επιτελεία του ΠΑΣΟΚ και 
τηε Νέαε Δημοκρατίαε φαίνεται να έ
χουν έρθει σε μία κατ’ αρχήν συμφω
νία ότι δεν θα συμπεριληφθούν νέα μέ
τρα στο  τελικό κείμενο του προϋπο
λογισμού ώστε να καλυφθεί το  δημο
σιονομικό κενό του 2011. Ωστόσο, με 
δεδομένο ότι οι εκτιμήσειε που υπάρ
χουν αυτή τη στιγμή ανεβάζουν το  φε
τινό έλλειμμα στα επίπεδα του 9,5% του 
ΑΕΠ, δεν αποκλείεται στα  μέσα του 
2012 ή και νωρίτερα, η νέα κυβέρνη
ση που θα προκύψει από τιε εκλογέε να 
υποχρεωθεί να λάβει νέα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το έλ
λειμμα του 2012 θα υποχωρήσει στο 7%

Ο κ. Παπαδήμος θα επι
διώξει την άμεση προώθη
ση των διαρθρωτικών με
ταρρυθμίσεων και ιδίως 
των αποκρατικοποιήσεων.
του ΑΕΠ, που θα είναι και ο στόχοε για 
το έτοε. Σε κάθε περίπτωση, τα επι
πλέον μέτρα που θα χρειασθούν θα πρέ
πει να προέλθουν, με βάση και τιε ει- 
σηγήσειε τηε τρόικαε, από το σκέλοε 
τω ν δαπανών, ανεξαρτήτωε ύψουε. Ση
μειώνεται ότι στιε φθινοπωρινέε προ- 
βλέψειε τηε Κομισιόν, πομ ανακοινώ
θηκαν τιε προηγούμενεε μέρεε, επι- 
σημαίνεται η ανάγκη λήψηε νέω ν μέ
τρων για τη  μείωση του ελλείμματοε.

2. Εξέλιξη Δημοσίου Χρέουε. Ακό

μα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι επι- 
πτώσειε τω ν  αποφάσεων τηε ςπινόδου 
κορυφήε τηε 26ηε Οκτωβρίου στο 
δημόσιο χρέοε, καθώε δεν έχουν κα- 
θορισθεί σημαντικό ζητήματα για το 
πώε θα υλοποιηθεί το  Ρ δ Ι+ . Στον προ
ϋπολογισμό, όμωε, αναμένεται να α
ποτυπωθεί μια πρώτη εκτίμηση για το 
όφελοε που θα προκύψει από το  «κού
ρεμα» τηε αξίαε τω ν  ελληνικών ομο
λόγων. Επίσηε, θα υπάρχει, εκτόε α
προόπτου, και πρόβλεψη για τη ν ελά
φρυνση τω ν  δαπανών από τη  μείωση 
τω ν  τόκων εξυπηρέτησηε του δημο
σίου χρέουε συνεπεία τηε εφαρμογήε 
του νέου προγράμματοε. Οι τελευταί- 
εε εκτιμήσειε κάνουν λόγο για λιγό- 
τερουε τόκουε κατά 4 δισ. ευρώ σε σχέ
ση με τουε τόκουε που καταβάλλονται 
το  τρέχον έτοε (16,3 δισ. ευρώ).

3. Αποκρατικοποιήσειε - μεταρ

ρυθμίσει. Ο νέσε πρωθυπουργόε θα 
επιδιώξει μια στροφή τηε οικονομικήε 
πολιτικήε σ τη ν κατεύθυνση τηε άμε- 
σηε προώθησηε τω ν  μεταρρυθμίσεων 
και ιδίωε τω ν αποκρατικοποιήσεων. Η 
νέα κυβέρνηση θα επιχειρήσει να θέ
σει τιε βάσειε για τη ν αλλαγή του τελ
ματωμένου αναπτυξιακού μοντέλου τηε 
ελληνικήε οικονομίαε. Αλλωστε και οι 
Ευρωπαίοι ηγέτεε προσδοκούν από τον 
κ. Παπαδήμο τη ν ταχύτερη εφαρμογή 
τω ν διαρθρωτικών παρεμβάσεων στην 
οικονομία, κάτι που δεν κατάφεραν οι 
τελευταίεε κυβερνήσειε. Μάλιστα, 
σ τη ν τρόικα αναρωτιούνται: Εάν δεν 
τα  καταφέρει κάποιοε με τιε γνώσειε 
και την εμπειρία του κ. Παπαδήμου, τό 
τε  ποιοε;

Το στοίχημα που καλείται να κερ
δίσει η νέα κυβέρνηση στο σκέλοε τω ν 
αποκρατικοποιήσεων είναι κρίσιμο, κα

θώε η θετική έκβαση του προγράμ- 
ματοε θα ανατρέψει τη  δυσπιστία 
τω ν  αγορών και θα ενισχΰσει το  ε
πενδυτικό κλίμα σ τη ν Ελλάδα. Μέσα 
στο  πρώτο τρίμηνο του 2012 θα πρέ
πει να εισπραχθούν 3,7 δισ. ευρώ από 
τιε αποκρατικοποιήσειε, όταν φέτοε τα 
έσοδα ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ.

Στο σκέλοε τω ν  διαρθρωτικών με
ταρρυθμίσεων, ο κ. Παπαδήμοε κα
λείται να αντιμετωπίσει πολιτικά προ
σκόμματα που δεν επιτρέπουν ακόμα 
και σήμερα τη ν  προώθηση τω ν  αλλα
γών. Το βαρύ φορτίο του κ. Παπαδή
μου θα πρέπει να στηριχθεί από τα δύο 
μεγάλα κόμματα τηε Βουλήε. Οι δύο 
βασικέε μεταρρυθμίσειε που θα στεί- 
λουν μήνυμα στουε Ευρωπαίουε είναι 
η απελευθέρωση τω ν  κλειστών επαγ
γελμάτων και το  «κλείσιμο» δημο
σίων φορέων.
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«Με πρωτογενές 
πλεόνασμα υπάρχει 
φως στο τούνελ»
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Αισιόδοξος για την Ελλάδα, ανήσυχος για την Ευρωζώνη ο Τζορτζ Σόρος

Μία πρόταση για να αποτραπεί ο διαμελισμός

«Ακόμη και αν η Ελλάδα και η Ιταλία επιλύσουν τις πολιτικές τους κρίσεις, η Ευ
ρωζώνη θα εξακολουθήσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με ανεπίλυτα προβλήματα. 
Το ευρώ χρειάζεται έναν “δανειστή τελευταίας καταφυγής”. Αν δεν έχει, και 
σύμφωνα με τη γερμανική ερμηνεία η ΕΚΤ δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τότε 
η Ευρωζώνη θα διαμελισθεί. Ωστόσο, υπάρχει μια διαθέσιμη λύση, διότι τα μέλη 
της Ευρωζώνης έχουν συστήσει το ευρωπαϊκό ταμείο στήριξης, EFSF, και αν αυ
τό συνεργαστεί με την ΕΚΤ, τότε οι δύο τους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
από κοινού έναν “δανειστή τελευταίας καταφυγής”, ο οποίος θα έχει επαρκή κε
φάλαια, εφόσον τα χρησιμοποιήσουν με τον σωστό τρόπο. Δυστυχώς όμως, η 
Γερμανία, υπό την ηγεσία της Bundesbank, αντιστέκεται σε αυτό. Η πρότασή μου 
προβλέπει να χρησιμοποιηθεί το EFSF από κοινού με την ΕΚΤ όχι για τη στήριξη 
των κυβερνήσεων της Ιταλίας και της Ισπανίας, αλλά για να εγγυηθούν το τραπε
ζικό σύστημα της Ευρωζώνης. Γι’ αυτό, η υπάρχουσα δύναμη του EFSF είναι αρ
κετή. Αλλά ο τρόπος που οραματίζονται οι Γερμανοί το EFSF είναι προς εγγύηση 
των κυβερνήσεων, για την οποία όμως δεν διαθέτει αρκετά χρήματα. Ψάχνουν 
λοιπόν έναν τρόπο να αυξήσουν τα κεφάλαια του EFSF, αλλά αυτές οι προσπά
θειες έχουν αποτύχει, έχουν συναντήσει νομικό και τεχνικά προβλήματα».

Συνέντευξη στην Κ Α ΤΕΡΙΝ Α  ΣΩΚΟΥ

Ο μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος θεωρεί 
ότι υπάρχει ελπίδα για τη ν Ελλάδα, ω
στόσο δεν κρύβει τη ν  ανησυχία του 
για το μέλλον τής Ευρωζώνης μετά την 
επέκταση της κρίσης χρέους στην Ιτα
λία, ούτε την απογοήτευσή του με την 
επιμονή της Γερμανίας να  μην επι
τρέπει στην ΕΚΤ να εξελιχθεί στον «δα
νειστή τελευταίας καταφυγής» της Ευ
ρ ω ζώ νη . Ο κ. Σόρος αναγνωρίζει ότι 
η κατάσταση για τους Ελληνες «είναι 
ζοφερή, κάτι που οφείλεται εν μέρει 
στους πολιτικούς τους και εν  μέρει 
σ τη ν ευρωπαϊκή ηγεσία». Ωστόσο, ε
πιμένει ότι «υπάρχει φως σ το  βάθος 
του τούνελ: Με τον  έναν ή το ν  άλλο 
τρόπο, η Ελλάδα πρέπει να κάνει αρ
κετές μεταρρυθμίσει ώ στε να δημι
ουργήσει πρωτογενές πλεόνασμα. Τό
τε, οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν το μερίδιο της ευθύνης 
τους, αποδεχόμενες τη ν απομείωση 
του ελληνικού χρέους που έχουν 
στην κατοχή τους. Ετσι θα υπάρχει κα
λύτερο μέλλον, και όταν η κοινή γνώ 
μη αντιληφθεί ότι υπάρχει διέξοδος, 
τό τε  όλα θα αλλάξουν δραματικά.

Τέλος ο μεγαλοεπενδυτής αναφε- 
ρόμενος σ τη ν  επιλογή του Λουκά 
Παπαδήμου για τη  θέση του πρωθυ
πουργού της χώρας, τονίζει ότι χαίρει 
μεγάλης εμπιστοσύνης διεθνώς.

Ανησυχητικά σενάρια
-  Ως άνθρωπος των αγορών, πόσος 
χρόνος θεωρείτε ότι χρειάζεται η νέα 
κυβέρνηση προκειμένου να ολο
κληρωθεί η συμφωνία για τη συμ
μετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πα
κέτο στήριξης της Ελλάδας;

-  Δεν γνωρίζω, μπορεί να επιτευχθεί 
σε έξι μήνες, μπορεί σε δεκαοκτώ! 
Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να  λει

τουργήσει χωρίς να επιτύχει πρωτο
γενές πλεόνασμα.

Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 
με ποσοστό «κουρέματος» 50% δεν εί
ναι αρκετή, θα πρέπει επίσης να μει
ωθεί το  χρέος που κατέχει και ο επί
σημος τομέας (σ.σ.: δηλαδή, η Ευρω
ζώνη), αλλά η Ελλάδα δεν είναι ακό
μη σε θέση να ζητήσει κάτι τέτοιο. Οχι 
χωρίς πρωτογενές πλεόνασμα, το  ξα- 
νατονίζω ! Α ν  αποκτήσει πρωτογενές 
πλεόνασμα, και τό τε  ζητήσει τη  συμ
μετοχή και του επίσημου τομέα, το συ
νολικό της χρέος θα μειωθεί κατά 50%. 
Θα μπορεί λοιπόν να αποφύγει μία χρε
οκοπία. Αν έχει επιτύχει πρωτογενές 
πλεόνασμα, αυξάνοντας παράλληλα 
τη ν ανταγωνιστικότητά  της μέσω ε
σωτερικής προσαρμογής για τη  μεί
ωση τω ν μισθών και τω ν δημοσίων δα
πανών, τό τε  η Ελλάδα θα μπορεί να 
μείνει εντός της Ευρωζώνης. Υπάρχει

«Η  συμμετοχή του ιδιωτι
κού τομέα με ποσοστό 
“κουρέματος” 50% δεν 
είναι αρκετή, θα πρέπει 
να μειωθεί το χρέος που 
κατέχει και ο επίσημος 
τομέας, αλλά η Ελλάδα 
δεν είναι ακόμη σε θέση 
να ζητήσει κάτι τέτοιο».

λοιπόν φως σ το  βάθος του τούνελ.
-  Ποια είναι η γνώμη σας για τους 
στόχους της νέας κυβέρνησης;

-  Ο κ. Παπαδήμος έχει τη ν  εμπι
στοσύνη  τω ν  ευρωπαϊκών αρχών, 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
και όπως καταλαβαίνω θα έχει κι ε

«Η  Ε υρ ω ζώ νη  θα μπορούσε ίσως να διασωθεί χωρίς την Ελλάδα, αλλά δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μιας χρεοκοπίας της 
Ιταλίας», δηλώνει στην «Κ» ο μεγαλοεπενδυτής Τζορτζ Σόρος.

κείνη του ελληνικού κοινοβουλίου. Επί
σης, διαθέτει μία εντολή που θα πρέ
πει να έχει αρκετή διάρκεια ώστε να 
επιτύχει τους στόχους της κυβέρνησής 
του. Είναι ξεκάθαρο όμως πως ό,τι κι 
αν συμβεί, η Ελλάδα πρέπει να απο
κτήσει πρωτογενές πλεόνασμα. Χωρίς 
αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως 
οικονομία. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί.

Οι προτεραιότητες
-  Παράλληλα όμως εξελίσσεται μια 
συζήτηση για μία Ευρωπαϊκή Ενω
ση δύο ταχυτήτων, για πιο μικρή Ευ
ρωζώνη, ακόμη και για τον κίνδυνο 
διάσπασης της τελευταίας. Σας α
νησυχούν αυτά τα σενάρια;

-  Ναι, με ανησυχούν πάρα πολύ. Διό
τι επί του παρόντος η Ευρωζώνη δεν 
διαθέτει μία αντιπυρική ζώνη προ
στασίας, που θα μπορούσε να απο
τρέψει το ν  κίνδυνο της μετάδοσης α

πό μία ενδεχόμενη χρεοκοπία. Μη ε
λεγχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας, ας 
πούμε, θα προκαλούσε μία χρηματο
οικονομική κρίση που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μία νέα Μεγάλη Υφεση.
-  Θεωρείτε πιθανή μία ελληνική χρε
οκοπία;

-  Ναι. Αλλά με τη ν επιλογή του κ. 
Παπαδήμου, θεωρώ ότι αυτός ο κίν
δυνος έχει πλέον αναβληθεί κατά 
τουλάχιστον τρεις μήνες. Διότι κατό
πιν αυτής της εξέλιξης, η τρόικα θα α- 
ποδεσμεύσει τη ν  έκτη δόση.
-  Η Ιταλία κινδυνεύει επίσης; Θεω
ρείτε ότι είναι πολύ μεγάλη για να 
διασωθεί;

-  Κοιτάξτε. Η Ευρωζώνη θα μπο
ρούσε ίσως να διασωθεί χωρίς την 
Ελλάδα, εφόσον βέβαια η προετοιμα
σία για μία έξοδο της χώρας από την 
Ευρωζώνη ήταν απολύτως έτοιμη. 
Τότε η Ευρωζώνη θα μπορούσε πράγ

ματι να διασωθεί, κι επίσης το πα
γκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα 
θα μπορούσε να επιβιώσει. Αλλά η Ευ
ρωζώνη δεν θα μπορούσε να επιβιώ
σει μιας χρεοκοπίας της Ιταλίας. Πι
θανώς μέχρι τη  Δευτέρα, αν όχι τη ν 
Κυριακή, θα έχουμε μία κυβέρνηση 
σ τη ν Ιταλία με πρωθυπουργό το ν  
Μάριο Μόντι. Σε αυτή την περίπτωση, 
η Ιταλία επίσης θα βρισκόταν στα χέ
ρια ενός ικανού πρωθυπουργού. Αλλά 
αυτό το σενάριο δεν είναι σίγουρο, διό
τι ίσως δεν λάβει τις ψήφους που χρει
άζεται στο ιταλικό κοινοβούλιο. Σε αυ
τή  την περίπτωση, θα προκληθεί α
ναστάτωση  στις αγορές τη ν  επόμενη 
εβδομάδα, λόγω της αδυναμίας της 
Ιταλίας να επιλύσει τη ν  πολιτική της 
κρίση. Η επιλογή, λοιπόν, του κ. Μό- 
ντι θα ήταν τόσο χρήσιμη για την Ιτα

λία όσο εκείνη του κ. Παπαδήμου για 
τη ν Ελλάδα.

«Μ ου προτάθηκε να αναλάβω πρωθυπουργός»

Ο Π α ν α γ ιώ τη ς  Ρ ο υ μ ελ ιώ τη ς  γνωστοποιεί μέσω της «Κ» την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του Ελληνα εκπροσώ
που στο ΔΝΤ μετά την εκταμίευση της έκτης δόσης.

Συνέντευξη στον Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ  Ε Λ Λ ΙΣ

Ο κ . Παπανδρέου το ν  πρότεινε ως πρω
θυπουργό και ο κ. Σαμαράς ή ταν κατ’ 
αρχήν θετικός, αλλά οι αντιδράσεις κά
ποιων στελεχών της Ν.Δ., που θεώ
ρησαν ότι δεν είναι δυνατόν «να  έ
χουμε ως πρωθυπουργό το ν  εκπρό
σωπο του ΔΝΤ», πάγωσαν τη ν  υπο
ψηφιότητά του, αποκαλύπτει σε συ
νέντευξή  του σ τη ν  «Κ » ο Παναγιώτης 
Ρουμελιώτης, ο οποίος χαρακτηρίζει 
το ν  άνθρωπο που τελικά επελέγη για 
τη  θέση ως «προσωπικότητα ανα
γνωρισμένου κύρους» που αναλαμβά
νει το δύσκολο έργο να αποτρέψει «τον 
ορατό πλέον κίνδυνο χρεοκοπίας της 
Ελλάδας και εξόδου από το ευρώ».

Ο κ. Ρουμελιώτης τονίζει ότι την πε
ρασμένη Δευτέρα μετέφερε μήνυμα της 
Κριστίν Λαγκάρντ που ζητούσε τον ά
μεσο σχηματισμό κυβέρνησης, γνω
στοποιεί ότι ο κ. Τόμσεν επιστρέφει αύ-

«Κάποιοι στη Ν.Δ. νόμισαν 
ότι είμαι εκπρόσωπος 
του ΔΝΤ, ενώ συμβαίνει 
το αντίστροφο», τονίζει 
στην «Κ » ο Παναγιώτης 
Ρουμελιώτης.

ριο στην Αθήνα, ενώ σημειώνει ότι η 
τρόικα ζητεί τέσσερις διαφορετικές ε
πιστολές: μία από τον κ. Παπαδήμο, μία 
που θα συνυπογράφουν οι κ. Βενιζέλος 
και Προβόπουλος και δύο από τους κ. 
Παπανδρέου και Σαμαρά. Εχοντας, δε, 
γνώση του περιεχομένου τους, εκτιμά 
ότι ο πρόεδρος της Ν. Δ. δεν θα έχει πρό
βλημα να υπογράψει τη δική του, καθώς 
«αυτή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις α
νησυχίες του σχετικά με την ανάπτυξη».
-  Σας πρότεινε ο κ. Παπανδρέου την 
πρωθυπουργία;

-  Ναι. Με κάλεσε επειγόντως στην 
Αθήνα για να συζητήσω με τον ίδιο και 
το ν  κ. Σαμαρά το  ενδεχόμενο να ανα
λάβω την πρωθυπουργία. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω  το ν  πρώην πρωθυ
πουργό για τη ν  τιμητική πρόταση 
που μου έκανε, το ν  κ. Βενιζέλο για τη  
στήριξη της πρότασης, αλλά και τον αρ
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
παρά το  γεγονός ότι η πρόταση δεν έ
γινε τελικά αποδεκτή για πολιτικούς λό
γους τους οποίους σέβομαι και κατα
νοώ. Στους πολιτικούς σχηματισμούς 
υπάρχουν διεργασίες που, ανεξάρτη
τα από την εκτίμηση του αρχηγού προς 
ένα πρόσωπο, επηρεάζουν τις εξελίξεις.
-  Πού «κόλλησε» η επιλογή σας;

-  Από ό, τι καταλαβαίνω, κάποιοι πα- 
ρερμήνευσαν τον  ρόλο μου νομίζοντας 
ότι είμαι εκπρόσωπος του ΔΝΤ, ενώ ε
γώ είμαι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο 
Ταμείο. Είναι σαν να λέει κανείς ότι ο 
Ελληνας πρέσβης σε μια ξένη χώρα εκ
προσωπεί τα  συμφέροντα της χώρας 
αυτής και όχι της Ελλάδας. Ομως, αυ
τό  που έχει τώρα σημασία δεν είναι ό
τι δεν έγινα πρωθυπουργός, αλλά η α
νάγκη να συστρατευθούμε όλοι για να 
πετύχει αυτή η τελευταία ευκαιρία της 
Ελλάδας να αποφύγει τη  χρεοκοπία.
-  Μεταφέρατε μήνυμα της κ. Λα- 
γκάρντ;

-  Ναι. Το μήνυμά της ήταν ότι θα 
πρέπει επειγόντως να σχηματισθεί κυ
βέρνηση ικανή να  προχωρήσει στην 
υλοποίηση τω ν  αποφάσεων της 26ης 
Οκτωβρίου. Είναι μια κρίσιμη συγκυ
ρία γιατί πρέπει να  γίνουν παρα πολ
λά σε πολύ σύντομο διάστημα.
-  Πότε θα επιστρέφει ο κ. Τόμσεν 
στην Αθήνα;

-  Αύριο. Αρχίζουν οι νέες διαπραγ
ματεύσεις για τη ν πρώτη πρώτη δόση 
του νέου προγράμματος.
-  Θα εκταμιευθεί η έκτη δόση και 
πότε;

-  Η κ. Λαγκάρντ επιστρέφει σ την

Ουάσιγκτον στις 21 Νοεμβρίου. Η έκ
θεση είναι έτοιμη να υποβληθεί στο 
Δ.Σ. Τώρα που σχηματίσθηκε η νέα κυ
βέρνηση δεν θα υπάρξει εμπόδιο. 
Ωστόσο, οι συζητήσεις για τη ν πρώ
τη  δόση του νέου προγράμματος, 
που πρέπει να εκταμιευθεί το αργότερο 
έως τα τέλη Φεβρουάριου με αρχές 
Μαρτίου, θα είναι πιο δύσκολες.

Υπάρχει συναίνεση
-  Βοηθά η συμμετοχή του κ. Μουρ
μούρα;

-  Θα διευκολύνει τις συζητήσεις 
σ τον  βαθμό που θα δείξει στους συ
νομιλητές μας αυτό που ζητούσαν τό
σο καιρό, ότι υπάρχει συναίνεση για 
τη  συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου.
-  Πόσο καθοριστική είναι η δια
πραγμάτευση για το PSI;

-  Εχει πολλά αγκάθια. Πρέπει να ε- 
πιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμ
μετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αν δεν 
συμβεί αυτό, οι χρηματοδοτικές ανά
γκες της Ελλάδας δεν καλύπτονται και 
θα τεθεί ξανά θέμα βιωσιμότητας του 
χρέους. Ο, τι δεν καλύψει ο ιδιωτικός 
τομέας θα πρέπει να  καλύψουν τα άλ
λα κράτη και στη  σημερινή συγκυρία 
και τη ν  κρίση της Ιταλίας πολύ δύ

σκολα οι εταίροι μας θα αυξήσουν τη  
χρηματοδότηση προς τη ν  Ελλάδα.
-  Τι ακριβώς ζητούν η Ε.Ε. και το ΔΝΤ 
να υπογράψουν οι κ. Παπανδρέου και 
Σαμαράς;

-  Αυτό που θέλουν είναι ένα ξεκά
θαρο γραπτό μήνυμα από το ν  κ. Σα
μαρά ότι αποδέχεται τους όρους και τα 
μέτρα της 27ης Οκτωβρίου. Η διατύ
πωση του προσχεδίου, το  οποίο έχω 
διαβάσει, δείχνει ότι η τρόικα λαμβά
νει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του 
κ. Σαμαρά σε ό, τι αφορά την ανάπτυξη. 
Δεν θα υπάρξει πρόβλημα να σταλεί αυ
τή  η επιστολή, όπως συνέβη και στην 
Πορτογαλία. Είναι διαφορετικές οι ε
πιστολές που θα στείλουν ο νέος πρω
θυπουργός, ο υπ. Οικονομικών με τον  
κ. Προβόπουλο, ο κ. Παπανδρέου και 
ο κ. Σαμαράς.
-  Πώς βλέπει η τρόικα τον κ. Πα
παδήμο;

-  Είναι γνωστός στο  ΔΝΤ και στην 
Ευρώπη, αναγνωρισμένου κύρους και 
όλοι εύχονται να πετύχει. Δεν πρόκειται 
για ατομικό εγχείρημα, αλλά για εθνι
κή προσπάθεια διάσωσης της χώρας 
και απομάκρυνσης του «ορατού πλέ
ον κινδύνου χρεοκοπίας της Ελλάδας 
και εξόδου από το  ευρώ».

«Θα πρέπει να γίνει 
μία ακόμη ήπια 
αναδιάρθρωση»
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ Κ Α ΡΚ Α ΓΙΑ Ν Ν Η

Ο καθηγητής Λαρς Φελντ είναι ένας α
πό τους πέντε οικονομολόγους που 
απαρτίζουν το Συμβούλιο Εμπειρο
γνωμόνων για την οικονομία, που έ
χει αποστολή να συμβουλεύει τη γερ
μανική κυβέρνηση. Καταφτάνει στο 
γραφείο του σε ένα ωραίο κτίριο στα 
περίχωρα του Φράιμπουργκ ελα
φρώς καθυστερημένος στο ραντεβού 
μας. Παρ’ ότι στα 45 του χρόνια ο κ. 
Φελντ είναι το νεότερο μέλος του 
συμβουλίου, δεν μασάει τα λόγια του 
ούτε όταν αναφέρεται στις προο
πτικές της Ελλάδας να βγει από την 
κρίση, ούτε όταν αναφέρεται στον 
ρόλο που καλείται να παίξει η Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος έχει λά
βει πριν από λίγη ώρα τη ν  εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης. «Υπάρ
χουν πολλές πιθανότητες με τον νέο 
πρωθυπουργό η καινούργια κυβέρ
νηση να κάνει καλή δουλειά. Οι πο
λιτικές διαφωνίες μπορεί να υπο
χωρήσουν. Θα έδινα μια ευκαιρία 
στην καινούργια κυβέρνηση» σχο
λιάζει. Το ελληνικό δημόσιο χρέος 
μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμο, μετά 
το κούρεμα, αλλά μόλις μετά βίας, λέ
ει ο κ. Φελντ. «Πιθανώς δεν είναι βιώ
σιμο» συμπληρώνει έπειτα από σκέ
ψη. ΓΓ αυτό και ο κ. Φελντ πιστεύ
ει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια 
ακόμη «ήπια» αναδιάρθρωση του ελ
ληνικού χρέους, μέσω της περαιτέ
ρω επιμήκυνσης της περιόδου απο
πληρωμής και της μείωσης του επι
τοκίου δανεισμού. «Π ιστεύω ότι θα 
υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση του 
ελληνικού χρέους το ν  ερχόμενο 
χρόνο» λέει ο κ. Φελντ, ωστόσο προ
σθέτει ότι αυτό δεν οδηγεί αναγκα
στικά σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. 
Ταυτόχρονα, ο κ. Φελντ θεωρεί ότι 
«πολιτικά δεν είναι δυνατό» η Ελλά
δα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος να 
βρίσκεται υπό πρόγραμμα για τα ε
πόμενα δέκα χρόνια. Μοιραία, ίσως, 
η συζήτηση φτάνει σ το  αν το  πρώ
το  Μνημόνιο σχεδιάστηκε λανθα
σμένα ή αν δεν εφαρμόστηκε όπως 
έπρεπε. Εφαρμόστηκε λανθασμέ
να, πιστεύει ο κ. Φελντ και θεωρεί 
ότι στο δεύτερο πρόγραμμα θα πρέ
πει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμ-

Ο Λ α ρ ς  Φ ε λ ν τ  είναι ένας εκ των πέ
ντε «σοφών» συμβούλων της γερμα
νικής κυβέρνησης.

«Θα έδινα μια ευκαιρία 
στη νέα κυβέρνηση» 
λέει ο οικονομολόγος 
Λαρς Φελντ του Συμβου
λίου Εμπειρογνωμόνων 
της Μέρκελ

φάση στη  μείωση του δημοσίου το 
μέα, στην απελευθέρωση της αγοράς 
προϊόντων και ψιηρεσιών, σ τη ν α
γορά εργασίας και τη ν καταπολέ
μηση της φοροδιαφυγής. Μην πε
ριμένετε αυτά να τα κάνει η τρόικα, 
προειδοποιεί ο κ. Φελντ, η πρωτο
βουλία θα πρέπει να γίνει από το ε
σωτερικό της χώρας, γεγονός που κα
θιστά ακόμη σημαντικότερο τον  
ρόλο της κυβέρνησης Παπαδήμου.

Ο κ. Φελντ περιγράφει μια σχεδόν 
αποκαλυπτική εικόνα της Ελλάδας 
στη ν περίπτωση εξόδου από το  ευ
ρώ. Η χώρα θα αποκλειόταν για πο
λύ μεγαλύτερο διάστημα από τις α
γορές, ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
θα εξαφανιζόταν, εξηγεί ο Γερμανός 
οικονομολόγος. «Τελικά θα είχαμε 
πολύ ισχυρότερη αποσταθεροποίη
ση της Ελλάδας, με το ν  στρατό 
στους δρόμους να προσπαθεί να ε
παναφέρει τη ν  τάξη. Πολιτικά η 
Ελλάδα θα γυρνούσε πριν από το 
1974. Δεν είναι μεγάλη η πιθανότη
τα  να συμβεί, αλλά θα ήταν μεγα
λύτερη απ’ ότι σήμερα».
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Η συμφωνία που έκρινε 
τις πολιτικές αλλαγές
Ποιο είναι το πακέτο στήριξης, το όφελος από το «κούρεμα» και οι επιπτώσεις

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Η κυβέρνηση Παπαδήμου ορκίστηκε, 
οι υπουργοί ανέλαβαν τα  καθήκοντα 
t o u s , και οι υποχρεώσει περισσότερο 
πιεστικέ5 από ποτέ, περιμένουν να 
διευθετηθούν. Με πρώτη και σημα
ντικότερη, τη ν  εφαρμογή Tns νέας 
συμφωνίας για τη ν  εξυπηρέτηση 
του xpéous Tns xcopas. Συμφωνία η 
οποία παραλίγο να τεθεί σ τη ν  κρίση 
του ελληνικού λαού μέσω δημοψη
φίσματος. Αυτή λοιπόν θα αποτελέ- 
σει τη  βασική προτεραιότητα του νέ 
ου πρωθυπουργού και Tns κυβέρνη- 
ans. Συνιστά κατά συνέπεια κρίσιμο 
σημείο για τη ν  κατανόηση Tns πο
λιτικής που θα εφαρμοστεί από «αύ
ριο» η ανάλυσή Tns. Μ ια πρώτη 
προσέγγιση επιχειρείται παρακάτω 
με τη  μορφή τω ν  ερω τήσεω ν - απα
ντήσεων:

1. Τ ι π εριλαμβάνει το  νέο  πακέτο σ τή 
ριξης;

Συνολικά τα  δάνεια που θα λάβει 
η Ελλάδα θα ανέλθουν σ τα  130 δισ. 
ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται g is  
.εξής: α) 30 δισ. ευρώ για να  χρησι
μοποιηθούν στο πλαίσιο του PSI+. Τα 
κεφάλαια αυτά θα αξιοποιηθούν για 
τη ν  αποπληρωμή μέρου5 τω ν  ελλη
νικών ομολόγων. Δηλαδή, μετά το  
«κούρεμα» κατά 50% Tns αξίας t o u s , 
μέρο5 από το  εναπομείναν 50% θα 
πληρωθεί άμεσα (μάλλον το  15%) και 
το υπόλοιπο (35%) θα καλυφθεί με την 
έκδοση ν έω ν  ελληνικών ομολόγων. 
Το σενάριο αυτό είναι το  επικρατέ
στερο, καθώς τα  30 δισ. ευρώ μπο
ρούν να  χρησιμοποιηθούν και g is  εγ
γυήσεις για τα  νέα ομόλογα που θα 
εκδοθούν. Το τι θα γίνει εξαρτάται α
πό το  τι θα προτιμήσουν οι κάτοχοι 
τω ν  ελληνικών ομολόγων, β) 30 δισ. 
ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση τω ν 
ελληνικών τραπεζών, γ) 70 δισ. ευρώ 
για τη ν  κάλυψη τω ν  υποχρεώσεων 
του Δημοσίου σε τόκους, αλλά και άλ-
ι υ υ  -------~  ---------- ---------- » -
λε5 δαπάνες του κράτους (π.χ. χρέη 
npos τρίτους).

2. Θα υπ άρξει επ ιβάρυνση του δημοσ ί
ου χρέους από αυτά τα  δάνεια ;

Οπωε και σε κάθε άλλο δανεισμό, 
το ποσό που θα αντλεί το  Δημόσιο θα 
εγγράφεται σ το  xpéos.

3. Τι ό φ ελ ο ς  θα  π ρ οκύψ ει από το  «κ ο ύ 
ρεμα» τω ν  ομολόγω ν κατά  5 0% ;

Η επίδραση θα είναι άμεση και θε
τική. Ω στόσο, ούτε το  οικονομικό ε
πιτελείο, ούτε η τρόικα έχουν δώσει 
επίσημες προβλέψεΐ5 για τη ν ακριβή 
μείωση του δημοσίου xpéous και τω ν  
τόκων αποπληρωμής του, καθώς εάν 
δεν ολοκληρωθεί το  PS I+ , δέν μπο
ρεί να γίνει σαφής εκτίμηση. Από διά- 
φορεε, όμως, προβολές που έχουν κά
νει ελληνικοί και ξένο ι χρηματοπι
στω τικοί οίκοι προκύπτει ότι το  δη
μόσιο xpéos το  2012 θα διαμορφωθεί 
σ τα  επίπεδα του 142% του ΑΕΠ, α
ν τ ί προβλέψεων για 183% του ΑΕΠ. 
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα  ό
φελος Tns τά ξη3 τω ν  87 δισ. ευρώ σε 
απόλυτα μεγέθη για το  δημόσιο xpé
os, αφού θα υποχωρήσει στα  301 δισ. 
ευρώ ένα ντι 388 δισ. ευρώ.

Η εξέλ ιξη  ίω ν βασικών 
μεγεθών της ελληνικής οικονομίας 
και τα οφέλη* από τις αποφάσεις 
της 27ης Οκτωβρίου
* σε σχέση με ίο τι θα ίσχυε χωρίς τις τελευταίες αποφάσεις

Ποσά σε δισ. ευρώ

Οφελος 
στο χρέος 
απόχην 

εφαρμογή 
του Ρ5Ι+

Οφελος 
στους τόκους 

από την 
υλοποίηση 
του PSI+

Στόχος για ■  
πρωτογενή 1 

πλεονάσματα

2011 0 0 -5,0 218

2012 87,0 5,7 3 212,1

2013 83,4 4,9 5,3 213,8

2014 83,3 6 9,9 219,2

2015 86 6,9 10,2 226,4

2016 89,2 6,7 10,6 234,8

2017 90,2 8,4 10,5 243,7

2018 88,7 10,6 10,9 253,4

2019 87,2 10,5 11,4 264,1

2020 85,2 11,4 11,8 Η Η Η Η Η  274,9
Τα στοιχεία προκύπτουν από συνδυασμό εκτιμήσεων που έχουν κάνει ξένοι και ελληνικοί χρηματοπιστωτικοί οίκοι

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πώς θα επηρεαστούν
οι τράπεζες και τα 
ασφαλιστικά Ταμεία -  
Πώς θα εξασφαλιστεί 
η επιτυχία του PSI+;

4 . Πόσο θα  μειω θο ύν  οι δ α νεια κές  α 
νάγκες τη ς  Ελλάδας το  2012 από την ε 
φ α ρ μ ο γή  τω ν  απ οφ ά σ εω ν της 27ης 
Ο κτω βρίου;

Το όφελος που θα προκύψει εκτι- 
μάται σε περίπου 36 -  37 δισ. ευρώ. 
Στο πλαίσιο του PSI-T, οι λήξεΐ5 ο 
μολόγων που υπάρχουν μέσα σ το  
2012 θα μ ετακυλισ τούν για  μία 
τρ ιακονταετία  και μετά. Δηλαδή, τα  
νέα ομόλογα που θα εκδοθούν για να 
αντικαταστήσουν τα  υφιστάμενα, θα 
πρέπει να  πληρωθούν έπειτα  από 
τρ ιάντα  χρόνια. Οι λήξεΐ5 ομολόγων 
του επόμενου έτους ανέρχοντα ι σε 
περίπου 31 δισ. ευρώ. Παράλληλα, 
θα υπάρξει ελάφρυνση και crrous τό- 
k o u s  που θα πρέπει να  πληρώσει η 
Ελλάδα του χρόνου. Υπολογίζεται ό
τ ι οι τόκοι που θα έπρεπε να  κατα
βληθούν το  2012 θα έφ τα ναν τα  18 
δισ. ευρώ, ενώ  σύμφωνα με κάποι
ες εκ τ ιμ ή σ ε ι μετά το  PSI +  θα δια

μορφωθούν στα  επίπεδα τω ν  12-12,5 
δισ. ευρώ. Να σημειωθεί, απλώς για 
να  γίνουν συγκρίσεις, άτι φέτος η 
Ελλάδα θα πληρώσει σε t o k o u s  

16,3 δισ. ευρώ.

5 . Οι ελ λ η ν ικ ές  τράπ εζες θα  α ν τιμ ετω 
πίσουν προβλήματα;

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με 
τέτο ιο  τρόπο, ώ στε  να μην υπάρξει 
πρόβλημα ρευστότητας ή κεφαλαίων 
σ το  ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
Μάλιστα; τα  30 δισ. ευρώ που θα εισ- 
ρεύσουν για τη ν  ανακεφαλαιοποίη- 
ση  τω ν  ελληνικών τραπεζών, θα ε- 
κταμιευθούν από την Ελλάδα πριν ξε
κινήσει το  PSI +  , για να  μη δημι- 
ουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Από εκεί 
και πέρα, υπάρχει ακόμα μία συζή
τη ση  για το  εάν θα εκδοθούν Koivés 
ή προνομιούχες μετοχέ5 από us 
τράπ εζε5 για να λάβουν αυτά τα  30 
δισ. ευρώ. Το αρχικό σχέδιο προ
βλέπει τη ν  έκδοση κοινών μετοχών, 
που θα οδηγήσει στην κρατικοποίηση 
τω ν  ελληνικών τραπεζών.

6 . Η πιθανή κρατικοπ οίηση τω ν τραπ ε
ζώ ν  σ ημα ίνει και ενσ ω μά τω σ η τω ν  
χ ρ εώ ν  τους στο δημόσιο χρέος;

Σύμφωνα μ ε  t o u s  κανονισμούς 
Tns Ευρωπαϊκής Στατιστική5 Υπη-

ρεσίας (Eurostat) τα  χρέη τω ν  τρα
π εζών που θα γίνουν κρατικές, δεν 
εγγράφονται σ το  xpéos Tns γενικής 
κυβέρνησης. Εφόσον οι τράπεζες 
θα συνεχίσουν να  έχουν καταθέσεις 
και να  δίνουν δάνεια, τό τε  δεν θα ε
πιβαρυνθεί το  δημόσιο xpéos.

7. Μ ε  τα Ταμεία  τ ι θα  γ ίν ε ι;
Εκτιμάται ότι από τη ν  εφαρμογή 

του PSI+ τα  ασφαλιστικά Ταμεία θα 
εγγράψουν απώλειε5 Tns τάξης τω ν  
9-12 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα 
πρέπει να  αναπληρωθούν είτε από 
το ν  κρατικό προϋπολογισμό (400-600 
εκατ. ευρώ εχησίως), είτε μέσω Tns 
διάθεσης σ τα  Ταμεία κρατικών ακι
νή τω ν  για να  τα  αξιοποιήσουν όπως 
θεωρούν καλύτερα.

8 . Πώ ς θα ε ξα σ φ α λ ισ τε ί η επ ιτυχία  
του  PSI+;

Για να  χαρακτηριστεί gis «επ ιτυ 
χημένο», θα πρέπει να  συμμετέχει 
το  100% τω ν  ιδ ιω τών. Η κυβέρνη
ση  θα προωθήσει εκ τός απροό
πτου νομοθεσία  με τη ν  οποία θα 
προβλέπεται ότι εφ όσον συμφωνή
σει σ τη ν  αναδιάρθρωση του xpéous 
το  75% τω ν  επ ενδυτώ ν , θα δε
σμεύετα ι να  συμμετέχει και τα  υ
πόλοιπο 25%.

Α Π Ο Ψ Η

Υπαρκτός ο κίνδυνος 
«  ζολωτοποίησης»

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ

Η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι ου
σιαστικά κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με ολί
γη από Ν.Δ. και ΛΑΟΣ. Η πλαδαρή 
σύνθεσή της ήταν αποτέλεσμα έ
ντονω ν  διαπραγματεύσεων και μ’ 
αυτή τη ν έννοια αντανακλά κομμα
τικές ισορροπίε5 και όχι λειτουργικές 
ανάγκες. Οι διαπραγματεύσεις που τη 
γέννησαν δεν ήταν οι συνηθισμένες 
διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό 
κυβερνήσεων συνεργασίας, όπου οι 
εταίροι παζαρεύουν για να αποσπά
σουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο με
ρίδιο εξουσίας.

Αυτό ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο 
επεδίωξε να διατηρήσει τον έλεγχο ή 
τουλάχιστον καθοριστική παρουσία 
σ ’ όλα τα υπουργεία. Το επέτυχε, ε
πειδή η Ν.Δ. ήθελε το  αντίθετο: να 
κρατήσει αποστάσεΐ5, για να  ει- 
σπράξει το λιγότερο δυνατό πολιτικό 
κόστος μέχρι να στηθούν οι κάλπε5. 
Αφού ουσιαστικά υποχρεώθηκε να 
συμμετάσχει σε μια τέτοια  κυβέρνη
ση, η αξιωματική αντιπολίτευση προ
τίμησε να πάρει δύο Θέσεΐ5 υπουργών 
και μία θέση υπουργού αναπληρωτή 
σε τομείς που έχουν ισχυρό εθνικό 
συμβολισμό (Εξωτερικών, Αμυνας 
και Παιδεία5) και ταυτοχρόνω5 ελά
χιστη σχέση με την τρόικα και την πο
λιτική του Μνημονίου.

Οι δύο από του5 τρεις «γαλάζιους» 
υφυπουργού5 τοποθετήθηκαν σε 
ουδέτερα υπουργεία (Πολιτισμού 
και Υγείας). Μόνο ο τεχνοκράτης 
Μουρμούρας τοποθετήθηκε εκεί ό
που «λερώνονται χέρια» (υφυπουρ
γός Οικονομικών). Η Συγγρού το ν  έ
στειλε περισσότερο για να έχει μια 
από τα  μέσα εικόνα τω ν  τεκταινο- 
μένων στο  οικονομικό επιτελείο πα
ρά για να επηρεάζει τη ν  ασκούμενη 
πολιτική. Αυτό, όμως, δεν θα αφήσει 
ανέγγιχτη τη  Ν.Δ.

Με τη  συμμετοχή του στην κυβέρ
νηση, το ΛΑΟΣ δεν εξασφάλισε μόνο 
μερίδιο εξουσίας. Παραλλήλω5, ολο
κλήρωσε επικοινωνιακά το «ξέπλυμά» 
του από το στίγμα της Ακροδεξιάς και 
την κατοχύρωσή του ως αναγνωρι
σμένου παίκτη στο πολιτικό παιχνίδι 
και δυνάμει κυβερνητικού εταίρου.

Η σύνθεση της κυβέρνησή  Πα
παδήμου αντανακλά τις -περισσότε
ρο συμπληρωματικέ5 και λιγότερο α
ν τα γ ω ν ισ τή ^ -  σκοπιμότητες τω ν 
τριών εταίρων. Απ’ αυτή την άποψη 
είναι συνέχεια παρά τομή σ τη ν πα
ράδοση του πολιτικού συστήματος. 
Με άλλα λόγια, ο νέο5 πρωθυπουργός 
κινδυνεύει να διολισθήσει σε «ζολω- 
τοποίηση».

Το γεγονός ότι τα κόμματα έχουν σε 
μεγάλο βαθμό απαξιωθεί στη συνεί
δηση της κοινής γνώμης λειτουργεί υ
πέρ του, και αυτό φάνηκε όταν η προ
σπάθεια του Παπανδρέου να προω
θήσει στην πρωθυπουργία τον φίλο 
του Πετσάλνικο κατέστησε κατ’ α
ντιδιαστολή την υποψηφιότητα Πα-. 
παδήμου λυτρωτική λύση.

Η προσδοκία ορισμένων ότι η κυ
βέρνηση Παπαδήμου μπορεί να λει
τουργήσει σαν ένα πείραμα που θα α
νοίξει τον δρόμο για την υπέρβαση του 
πολιτικού συστήματος, είναι υπερ
βολική. Το πολιτικό σύστημα είναι πο
λύ φθαρμένο και εξόφθαλμα ανίκανο 
να αντιμετωπίσει την κρίση. Από 
την άλλη πλευρά, όμως, παραμένει 
κλειστό και οχυρωμένο. Οι μεθοδεύ

σεις για την επιβολή από τα πάνω μιας 
κυβέρνησης τεχνοκρατών δεν είναι ι
κανές να το διεμβολίσουν.

Οι τρόποι διεμβολισμού είναι δύο: 
Ο πρώτος είναι την πύλη να τη ν α
νοίξουν από μέσα για να προκύψει μια 
ριζική ανανέωση, η οποία να αντι
στοιχεί στις ριζικές αλλαγές που συ- 
ντελούνται στην πολιτική συνείδηση 
και συμπεριφορά τω ν  πολιτών. Ο 
δεύτερος είναι ο κερματισμός τω ν με
γάλων κομμάτων-φυλών και η δημι
ουργία νέων μορφωμάτων, που να α
ντιστοιχούν σε ιδεολογικές αντιλήψεΐ5 
και πολιτικά προγράμματα.

Η κυβέρνηση Παπαδήμου δεν α
ναμένεται να δημιουργήσει ούτε α
ξιόλογο προηγούμενο για την εδραί- 
ωση μιας κουλτούρα5 κυβερνήσεων 
συνεργασίας. Θα ήταν διαφορετικό ε
άν δύο ή τρία κόμματα είχαν αποφα
σίσει να συνεργαστούν για ένα ε
παρκές διάστημα, όπως συνέβη με την 
κυβέρνηση του μεγάλου συνασπι
σμού (Χριστιανοδημοκράτες και Σο
σιαλδημοκράτες) στη  Γερμανία. Η 
κυβέρνηση Παπαδήμου είναι μετα
βατική. Πραγματική συμμαχική κυ
βέρνηση ίσως προκύψει εάν στις ε
πόμενες εκλογές η Ν.Δ. δεν αποσπά- 
σει αυτοδυναμία και ο -σύμφωνα με 
τις δημοσκοπήσεις- νικητής Σαμαράς 
επιλέξει να κυβερνήσει με εταίρο.

Η κοινή γνώμη είχε απαυδήσει με

Η κοινή γνώμη δεν 
αναμένει θαύματα από 
τον Παπαδήμο, μόνο να 
εκμεταλλευτεί το κύρος 
του και το θετικό κλίμα 
που επικρατεί διεθνώς.

την κυβέρνηση Παπανδρέου και γι’ αυ
τό δέχτηκε με προσδοκίες την πρω- 
θυπουργοποίηση του Παπαδήμου, η 
υποψηφιότητα του οποίου προωθή
θηκε με αποφασιστικό και αποτελε
σματικό τρόπο από το  φάσμα πολιτι
κών και κοινωνικών δυνάμεων που υ
ποστηρίζουν την πολιτική του Μνη
μονίου. Τα κρίσιμα 24ωρα, οι μόνοι που 
είχαν πολιτική ατζέντα και δραστική 
παρέμβαση ήταν αυτές οι δυνάμεις. ΓΓ 
αυτό και επέτυχαν να σύρουν πρωτί- 
στως το ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως τη 
Ν.Δ. στη λύση Παπαδήμου.

Ο νέος πρωθυπουργός θα έρθέι σύ
ντομα αντιμέτωπος με τις προσδοκίες 
που επενδύθηκαν στο πρόσωπό του. 
Το θετικό κλίμα δεν πρόκειται να διαρ
κέσει πολύ. Η αποσπασμένη τις τε 
λευταίες ημέρες προσοχή τών πολιτών 
θα επανέλθει άμεσα στη  σκληρή 
πραγματικότητα της κρίσης, η οποία 
συνεχώς βαθαίνει, πολλαπλασιάζοντας 
τα οικονομικά και κοινωνικά ερείπια.

Η κοινή γνώμη δεν αναμένει θαύ
ματα από τον Παπαδήμο. Αναμένει απ’ 
αυτόν, όμως, να εκμεταλλευτεί το κύ
ρος του και το θετικό κλίμα που επι
κρατεί διεθνώς, για να διαφοροποιή
σει μια αδιέξοδη πολιτική. Εάν ο νέ
ος πρωθυπουργός δεν στραφεί προς 
αυτή την κατεύθυνση και μετατραπεί 
σε ανενδοίαστο εφαρμοστή της απο
τυχημένης συνταγής, θα εντείνει την 
ύφεση, γεγονός που πιθανότατα να πυ
ροδοτήσει κοινωνικές αντιδράσεις 
και να παροξύνει το υφιστάμενο α
διέξοδο.

w w w .
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ΤΕΥΧΟ Σ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ί ο  σ π ί ι ι  μ α ς !
Living: Σύγχρονη, λιτή πολυτελεία, 
εκκεντρ ικόχητα  και κλασικοί τόνοι. 

Διακόσμηοη: Λαμπερά και αστραφτερά! 
Στιλ: Καμπύλες και ευθείες αναζητούν 

την επιλογή σας! 
Αγορά: Το πιο σημαντικό τραπέζι... 

Αφιέρωμα φωτισμός: Εξυπνος οδηγός 
και χρήσιμα tips.

·» «

SH  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Η μ ερ ή σ ια  Π ο λ ιτ ικ ή  κ α ι  Ο ικ ο ν ο μ ικ ή  Ε φ η μ ε ρ ίδ α
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Κοντράστ λόγων και πραγματικότητας
Τέσσερα μεγάλα κενά στον απολογισμό του κ. Γ. Παπανδρέου για την αντιμετώπιση της ανομίας και της διαφθοράς

Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

«Ξεκίνησαν πρόσφατα να φαίνονται τα αποτε
λέσματα της αταλάντευτης θέσης μας να τε 
λειώνει η ανομία και η διαφθορά στη χώρα, βά
ζοντας το μαχαίρι βαθιά. Ναι, τολμήσαμε. Στη 
φοροδιαφυγή, στο ποδόσφαιρο, στις περίεργες 
συναλλαγές ορισμένων χρεοκοπημένων επι
χειρήσεων με τις τράπεζες. Για πρώτη φορά α
πολύθηκαν από το ΕΣΥ γιατροί λόγω διαφθοράς.

Για πρώτη φορά συνελήφθησαν οι υπαίτιοι για 
τη λαθρεμπορία καυσίμων».

Διαβάζοντας αυτή την τοποθέτηση του κ. Γ. 
Παπανδρέου στη Βουλή, την προπερασμένη Πα
ρασκευή, θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ό
τι στην Ελλάδα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί «πή
ραν μπρος». Και ότι ένα σύγχρονο δίκτυο από 
διωκτικές υπηρεσίες «ακολουθεί» το «μαύρο χρή
μα» αποκαθιστώντας, όπως στις άλλες χώρες του 
κόσμου, την κοινωνική δικαιοσύνη.

Και τώρα το κοντράστ: «Οταν μπήκα στο γρα
φείο του οικονομικού εισαγγελέα πραγματικά 
πάγωσα. Ο εξοπλισμός του γραφείου του κ. Γρ. 
Πεπόνη τα λέει όλα για τις προτεραιότητες του 
ελληνικού Δημοσίου», λέει με αρκετό σαρκασμό 
νομικός που πέρασε πρόσφατα την πόρτα του 
οικονομικού εισαγγελέα. Στο γραφείο δεν υ
πάρχει υπολογιστής, ούτε καν η δυνατότητα να 
κάνει κανείς υπεραστική κλήση από αυτό!

Ο κ. Πεπόνης και ο αναπληρωτής του κ. Μου-

ζακίτης θυμίζουμε ότι ανέλαβαν τα καθήκοντά 
τους έπειτα από σκληρή αντιπαράθεση στο υ
πουργικό συμβούλιο ύστερα από βέτο αρκετών 
μελών του υπουργικού συμβουλίου στο πρόσωπό 
τους. Οι δυο τους, αλλά και το γραφείο τω ν οι
κονομικών εισαγγελέων στην Εισαγγελία της 
Αθήνας, όχι απλά δεν διαθέτουν επαρκείς χώ
ρους και υποδομές, αλλά τις περισσότερες δι
κογραφίες τις «δουλεύουν» στα σπίτια τους και 
στηρίζονται στη βοήθεια σωμάτων όπως η Οι

κονομική Αστυνομία και το Σώμα Δίωξης Οι
κονομικού Εγκλήματος για τη συγκέντρωση των 
αποδείξεων, την ανάλυση τω ν λογαριασμών και 
τη  διακρίβωση τω ν φορολογικών αδικημάτων. 
Ο τρόπος που συλλέγουν υλικό αυτές οι υπη
ρεσίες και τα στοιχεία τω ν εγκλημάτων που διε
ρευνούν δεν ανταποκρίνεται πάντα στο θέσφατο 
του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Γιάννη Διώ- 
τη: «Στην έρευνα πρέπει να σου περισσεύουν 
οι αποδείξεις».

Ο Γ ιώ ρ γο ς Π α π α νδ ρ έο υ  κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.

Επίορκοι γιατροί

Καρκινοβατούν υποθέσεις 
τω ν προμηθειών υλικών

Λαθρεμπόριο πετρελαίου

Εκκρεμεί επιβολή προστίμων 
15 εκατ. ευρώ σε εταιρείες

Δανειοδοτήσεις
Περίεργες 
συναλλαγές 
επιχειρήσεων 
με τράπεζες
Ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν είχε θέσει νω 
ρίτερα παρόμοιο ζήτημα και πάντως 
δεν το  είχε θέσει πριν τεθεί το θέμα 
«κουρέματος» του χρέους. Για πρώ
τη  φορά αναφέρθηκε στην Κ.Ο. του 
ΠΑΣΟΚ, πριν από δύο εβδομάδες, ό
ταν μίλησε για πρώτη φορά για δά
νεια ύψους 500 εκατ. ευρώ από τρά
πεζες σε τηλεοπτικό σταθμό.

Αυτό που μάλλον είχε διαφύγει α
πό το ν  τέως πρωθυπουργό ήταν ότι 
μέσα στο  καλοκαίρι η Βουλή, μετά 
σχετική πρόταση της κυβέρνησής 
του, είχε εξαλείψει το  αξιόποινο για 
οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές 
και φόρους. Λίγες μέρες μετά τη ν  ο
μιλία του, οι φορολογικές αρχές δια
π ίστωσαν παράβαση ενός εκατ. ευ
ρώ από τη συγκεκριμένη επιχείρηση 
και οι υπηρεσίες του υπουργείου Οι
κονομικών αποφάσισαν να κινή
σουν τη  διαδικασία του αυτοφώρου. 
Αλλά όταν ήρθε η ώρα να αξιολογη
θούν και ποινικά οι ευθύνες τω ν  ι
δ ιοκτητών τω ν  εταιρειών που είχαν 
μεγάλο αριθμό δανείων, αλλά και με
γάλων οφειλών σ τη ν  εφορία και τα 
ασφαλιστικά Ταμεία, δεν ήταν δυ
να τόν νομικά με βάση τη  νέα κατά
σταση  να ακολουθηθούν οι διαδι
κασίες του αυτοφώρου μετά πα
ρέμβαση τω ν  αρμόδιων εισαγγελι- 
κών λειτουργών.

Δάνεια σε οφσόρ εταιρεϊεβ
Η τοποθέτηση του κ. Παπανδρέου 

στη  Βουλή αφορούσε και τη  χρημα
τοδότηση υπεράκτιων επιχειρήσεων 
από τις τράπεζες, που χρησιμοποιή
θηκαν είτε για τη ν αγορά μετοχών α
πό στελέχη τους είτε για τη ν  αγορά 
απαιτήσεων που έπρεπε να  «απο
συρθούν» από τα  βιβλία τους. Σχετι
κές καταγγελίες έχουν γίνει στο 
ΣΔΟΕ, τον οικονομικό εισαγγελέα, αλ
λά και τον εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου. Και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη  
χρηματοδότηση από τράπεζα τω ν  υ
περάκτιων εταιρειών βασικού μετό
χου της για τη ν  αγορά τω ν  εταιρει
ώ ν που διοικεί και στη  συνέχεια την 
αναδιάρθρωση (διαγραφή) τω ν  δα
νείων. Η τράπεζα ήδη κατέθεσε μή
νυση κατά της καταγγέλλουσας. Οι ε
λεγκτικοί μηχανισμοί της ΤτΕ ση
μειώνουν ωστόσο ότι μετά το  2009 έ
πρεπε να αυξηθούν οι ασφάλειες σε 
δάνεια έναντι μετοχών, καθώς η αξία 
τω ν  εξασφαλίσεων για τις τράπεζες 
μειωνόταν, με αποτέλεσμα να  υπάρ
χει πιστωτικός κίνδυνος για τις τρά
πεζες που είχαν δώσει τα δάνεια. Αλλά 
αυτή δεν είναι η μόνη συναλλαγή.

Την περασμένη εβδομάδα το  ΣΔΟΕ 
συνέλαβε το ν  φερόμενο ως νόμιμο 
εκπρόσωπο άλλου, μικρού, τηλεο
πτικού σταθμού, έναν Ρουμάνο υ
πήκοο, που χρησιμοποιούσε κλεμμένο 
διαβατήριο. Ο σταθμός χρωστούσε 
στο Δημόσιο 200.000 ευρώ σε φόρους, 
ενώ  ο φερόμενος ως πραγματικός ι
διοκτήτης είχε κατηγορηθεί από ελ
βετική εταιρεία για απάτη.

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο τέως πρω
θυπουργός μίλησε -για πρώτη φορά- 
για απομάκρυνση γιατρών από το 
ΕΣΥ, καθώς συνελήφθησαν χρημα- 
τιζόμενοι. Ο κ. Παπανδρέου μιλάει 
προφανώς για τις απομακρύνσεις με
ρικών δεκάδων γιατρών, συμβεβλη
μένων με το  ΙΚΑ, που «πιάστηκαν» 
μετά έλεγχο της διοίκησης του Τα
μείου να υπερσυνταγογραφούν, για 
ποσά μέχρι και 200.000 ευρώ ανά για
τρό, εις βάρος του Ταμείου. Αλλά τα 
Ταμεία εξακολουθούν να μη διαθέ
τουν μηχανισμούς ελέγχου και πρό
ληψης της λεηλασίας τους από «για
τρούς που συμπληρώνουν τα  εισο- 
δήματά τους». Η πρακτική της χρή
σης του νοσοκομείου για «ιδιωτική 
ιατρική» δίνει και παίρνει.

Την περασμένη εβδομάδα μια με- 
τανάστρια από τη  Γεωργία, που είχε 
εγχειριστεί στο χέρι στο Ιπποκράτειο 
της Αθήνας, εκλήθη να παραλάβει τα 
αποτελέσματα τω ν  εξετάσεων από το 
ιδιωτικό ιατρείο του ιατρού που την 
εγχείρησε, αφού κατέβαλε για δύο ε
πισκέψεις 130 ευρώ, ενώ ήταν α
σφαλισμένη στο  ΙΚΑ. Ανάλογα πε
ριστατικά είχε καταγγείλει στο Α ττι
κό Νοσοκομείο ο εκπρόσωπος τω ν νο
σοκομειακών γιατρών.

Στο μεταξύ, οι πρωτοβουλίες του 
κ. Ανδρέα Λοβέρδου να κινητοποιή
σει τη ν  Εισαγγελία Αθηνών για τον  
έλεγχο τω ν  προμηθειών τω ν  κε
ντρικών νοσοκομείων της Αθήνας 
φαίνεται ότι έμειναν χωρίς συνέχεια,

ενώ καρκινοβατεί στα  δικαστήρια η 
γνωστή  υπόθεση με τα ορθοπεδικά 
της ϋεριιγ, για την οποία υπάρχει κα
ταγγελία του εκπροσώπου της ότι δω
ροδοκούσε επί χρόνια με, συνολικά, 
4 εκατ. λίρες δεκάδες γιατρούς για την 
προώθηση προϊόντων της συγκε
κριμένης εταιρείας. Τα υλικά αυτά 
στοιχίζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας πολύ περισσότερο από ό, τι στο 
βρετανικό σύστημα υγείας, αλλά και 
στα  κρατικά νοσοκομεία άλλων χω
ρών της Ευρώπης. Η πρώτη δίκη το  
καλοκαίρι του 2011 διεκόπη για 
«κρείσσονες αποδείξεις», καθώς η α
νάκριση δεν ήταν σε θέση να  απο
δείξει ότι συγκεκριμένος ορθοπεδι
κός ή ταν στο  χειρουργείο τη  συγκε
κριμένη μέρα που κατηγορείται ότι 
εμφύτευε τα  υλικά της συγκεκριμέ
νης εταιρείας. Παρά τις συστάσεις του 
τέως υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χάρη 
Καστανίδη να επισπευσθεί η συ
γκεκριμένη υπόθεση, αυτή προχώ
ρησε ελάχιστα στα δικαστήρια. Αν ε
ξαιρέσει κανείς τη ν έρευνα στο σπί
τι μιας υπαλλήλου των αντιπροσώπων 
που είχε ως αποτέλεσμα μια λίστα για
τρώ ν παραληπτών, έρευνες σε σπί
τια ή γραφεία δεν έγιναν ούτε λογα
ριασμοί στο εξωτερικό εντοπίσθηκαν. 
Το ΣΔΟΕ και οι ΔΟΥ μόνο κατάφεραν 
να καταλογίσουν και να εισπράξουν 
μερικές εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ 
από γιατρούς που παρουσίαζαν δια
φορές μεταξύ καταθέσεων και δη
λωμένων εισοδημάτων.

Η τοποθέτηση του κ. Γ. Παπανδρέου ό
τι για πρώτη φορά συνελήφθησαν άν
θρωποι που δραστηριοποιούνται στο 
λαθρεμπόριο πετρελαίου δεν έχει κα
μία σχέση με την πραγματικότητα. 
Την περίοδο 2001 - 2002 συνελή
φθησαν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ε
ταιρειών πετρελαιοειδών για λαθρε
μπόριο καυσίμων και μάλιστα όλοι δι
κάστηκαν και σε πρώτο βαθμό κατα
δικάστηκαν - μερικοί από αυτούς σε 
πολυετείς ποινές. Οι διώξεις αυτές των 
εταιρειών έγιναν τό τε  δυνατές χάρη 
στο θάρρος και τη δουλειά υπαλλήλων 
του υπουργείου Οικονομικών, όπως ο 
συνταξιούχος σήμερα διευθυντής του 
ΣΔΟΕ κ. Νίκος Κοκκόσιας.

Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο της 
διακυβέρνησης της Ν. Δ. το  σύστημα 
θαλάσσιων ελέγχων του ΣΔΟΕ είχε 
στην κυριολεξία τεθεί σε αργία και ό
λους τους ελέγχους στη θάλασσα τους 
έκανε το Λιμενικό. Παράλληλα το λα
θρεμπόριο πετρελαίου γιγαντώθηκε 
τόσο πολύ, ώστε σύμφωνα με έρευ
νες της ΕΥΠ και της αστυνομίας το 
2007 άγγιξε και τον ευαίσθητο χώρο 
τω ν ενόπλων δυνάμεων, χωρίς όμως 
οι σχετικές πληροφορίες να οδηγή
σουν τη  στρατιωτική δικαιοσύνη σε 
ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Την άνοιξη του 2010 οι υπηρεσίες 
του υπουργείου Οικονομικών εντό
πισαν τουλάχιστον δύο εταιρείες πε- 
τρελαιειδών για τις οποίες θεωρήθη
κε ότι καύσιμα που επρόκειτο να ε
ξαχθούν στη Βουλγαρία διακινούνταν

στο εσωτερικό της χώρας, με αποτέ
λεσμα να διαφεύγουν εκατομμύρια ευ
ρώ σε ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανά
λωσης) που δεν εισπράττονταν. Η ε
ρευνά ανατέθηκε σε κλιμάκιο τω ν υ
πηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα και στο 
ΣΔΟΕ, αλλά παρά το γεγονός ότι α- 
ποκαλύφθηκε πως οι εταιρείες δεν λει
τουργούσαν στη  γειτονική χώρα, για 
τη  μεγάλη πλειονότητα τω ν  περι
πτώσεων, οι Βούλγαροι βεβαίωσαν ό
τι οι φόροι είχαν καταβληθεί κανονικά 
με εξαίρεση τη ν καταβολή του ΦΠΑ 
στη Βουλγαρία.

Την τελευταία τριετία οι ιδιοκτήτες 
πρατηρίων είχαν την υποχρέωση να 
τροφοδοτούν με στοιχεία για τις πο
σότητες που διακινούν το  πληροφο
ριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ, κάτι που 
ουδέποτε έπραξαν. Η μη καταχώριση 
τω ν στοιχείων αυτών επέφερε σωρεία 
παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων, με αποτέλεσμα, σύμ
φωνα με το ν  πρώην γ. γ. πληροφο
ριακών συστημάτων κ. Δ. Σπινέλλη, 
να πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα για 
500 παραβάσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ. 
Ο γ. γ. του υπουργείου Οικονομικών 
κ. Γ. Καπελέρης είχε αμφισβητήσει τη 
βιωσιμότητα αυτού του συστήμα
τος. Η πρόσφατη κατάσχεση σκάφους 
εταιρείας πετρελαιοειδών στον  Σα- 
ρωνικό ήταν η πρώτη εδώ και μια ε
ξαετία, αλλά η ποσότητα είναι πραγ
ματικά μικρή. Οι απώλειες εσόδων α
πό το  λαθρεμπόριο καυσίμων εκτι- 
μώνται περί τα  400 εκατ. ευρώ.

Φορολογικοί έλεγχοι
Μηχανισμοί 
στο κυνήγι 
του «μαύρου 
χρήματος»
Αμέσω ς μετά το  Μνημόνιο, η τρόικα 
επέμεινε στη δημιουργία ισχυρών μη
χανισμών για τη ν πάταξη της φο
ροδιαφυγής ιδιαίτερα τω ν  «εχόντων 
και κατεχόντων». Χάρη σ τη ν  προ
εργασία που είχε γίνει από το ν  
προηγούμενο ειδικό γραμματέα του 
ΣΔΟΕ κ. Γ. Καπελέρη σ τη ν Περιφε
ρειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ 
και του επικεφαλής της Διεύθυνσης 
κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, πραγματο
ποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε 
μεγάλες επιχειρήσεις. Αργότερα, το 
ίδιο μοντέλο μεταφέρθηκε στο υ
πουργείο Οικονομικών με τις πέντε 
ειδικές ομάδες που ασχολούνται κυ
ρίως με την πάταξη της μεγάλης φο
ροδιαφυγής, ενώ  μέσω του συστή
ματος ELEGXIS, οι έλεγχοι έγιναν πιο 
στοχευμένοι, ώ στε  αργά αλλά στα
θερά να δημιουργηθεί «προφίλ» φο- 
ρολογουμένων με βάση το  σύνολο 
τω ν  περιουσιακών τους στοιχείων 
(γη, σκάφη, καταθέσεις, αξιόγραφα). 
Ετσι, ενώ μέχρι το  2009 οι έρευνες 
τω ν  μηχανισμών του κράτους ξεκι
νούσαν από τα  γραφεία τω ν  εισαγ
γελέων και σ τη  συνέχεια κατευθύ- 
νον τα ν  στα  γραφεία τω ν  υπηρε

σ ιώ ν του υπουργείου Οικονομικών, 
τώρα σε αρκετές περιπτώσεις γ ίνε
ται το αντίθετο: ξεκινούν από τον λο
γαριασμό ενός φορολογούμενου, (ό
πως π. χ. ενός τοκογλύφου στη  Θά
σο, που βρέθηκε με 11 εκατ. ενώ δή
λωνε πένης, δηλαδή από το ν  φορο
λογικό έλεγχο) για να φτάσουν στο 
γραφείο του οικείου εισαγγελέα. 
Αλλά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του 
κράτους δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί 
ότι οι φορολογικοί έλεγχοι έχουν προ
τεραιότητα, καθώς εκείνοι διασφα
λίζουν τη ν  «πρώτη ύλη» για τη  διε- 
ρεύνηση του ποινικού αδικήματος.

Σε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως στη  
Γερμανία, η αποκάλυψη μεγάλων υ
ποθέσεων, όπως της Siemem ή της 
Fem^taal, ξεκίνησαν από τους α- 
ντίστοιχους φορολογικούς ελέγχους 
που είχαν αποκαλύψει ροή «μαύρου 
χρήματος» σε υπεράκτιες εταιρείες 
ή μη απόδοση ΦΠΑ. Φυσικά, αυτού 
του είδους η δραστηριότητα προϋ
ποθέτει διαφορετική δομή τω ν  α- 
ντίστοιχων ελεγκτικών μηχανισμών, 
που θα πρέπει να  είναι πολύ μικρό
τεροι, πολύ «νεότερο ι» σε μέσο όρο 
ηλικίας και πιο «αποστειρωμένοι» σε 
σχέση με τη ν  επαφή με το ν  φορο
λογούμενο, όπως παρατηρεί ένα μέ
λος της Τεςίτ Force του κ. Ράιχενμπαχ 
που επιθυμεί να διατηρήσει τη ν  α
νωνυμία του. Μετά δύο χρόνια, σχε
δόν όλοι οι πρωταγωνιστές στο  «κυ
νήγι του μαύρου χρήματος» συμ
φωνούν με αυτήν τη  στοχοθεσία. 
Αλλά η υλοποίηση αυτών τω ν  σ τό 
χων δεν είναι πάντα εύκολη όταν οι 
αρμόδιοι περνούν μιας εβδομάδας α
γωνία για το  αν θα συνεχίσουν να έ
χουν αυτοκίνητα στη  διάθεσή τους 
επειδή λήγει το  λίζινγκ τους χωρίς να 
μπορούν να τα  αγοράσουν!

Το μετέωρο αποχαιρετιστήριο βήμα του Γ. Παπανδρέου
Του ΠΑ ΝΑ ΓΗ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Αν τα  στερνά τιμούν τα  πρώτα, τό τε  ο 
επίλογος του Γιώργου Παπανδρέου 
ως πρωθυπουργού ήταν μια μελαγχο- 
λική υπόθεση. Το γενναίο βήμα, να θέ
σει αξίωμα και ισχύ στη διάθεση της 
χώρας, έμεινε μετέωρο. Στο τέλος, ως 
άλλος Τσάμπερλεν, επιχείρησε να ε
πενδύσει στους πολιτικούς του φίλους, 
πυροδοτώντας όπως εκείνος μια κοι
νοβουλευτική ανταρσία, που το ν  συ
μπαρέσυρε μακριά από τη ν εξουσία.

Χωρίς να υποτιμά κανείς τη  δυσκο
λία της αποστολής που ανέλαβε, πα
ραμένει απορίας άξιον πώς ένας άν
θρωπος, ο οποίος αναδείχτηκε σε φο
ρέα ελπίδας το 2009, κατάφερε τόσο σύ
ντομα να αντιστρέψει τις προσδοκίες, 
κυρίως χάρη στις δικές του επιλογές.

Γιατί, κακά τα  ψέματα, η αχίλλειος 
πτέρνα του κ. Παπανδρέου δεν ήταν οι

«αποκλίνουσες» συμπεριφορές και α
πόψεις του, οι οποίες στο αποστεωμέ- 
νο πολιτικό περιβάλλον εκλήφθησαν ως 
όαση φρεσκάδας που δημιουργούσε συ
σπειρώσεις υπέρ του. Ούτε καν η όποια 
ρητορική του ανεπάρκεια, που κατά
φερε να ξεπεράσει: η τελευταία του ο
μιλία ήταν υπόδειγμα κοινοβουλευτι
κής ρητορείας και στην εκφορά της δεν 
έκανε ούτε ένα σαρδάμ. Η αχίλλειος 
πτέρνα του υπήρξε ο χαοτικός τρόπος 
με το ν  οποίο ασκούσε την εξουσία, με 
μικρές συνέπειες όσο ήταν κομματικός 
ηγέτης, με μεγάλες για τον  ίδιο και τη  
χώρα όταν ανέλαβε πρωθυπουργός 
στη ν πιο δύσκολη συγκυρία της με
ταπολίτευσης.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ό
τ ι δεν προσπάθησε, με αστείρευτη ε
νέργεια, να αποτρέψει τα χειρότερα για 
τη  χώρα. Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 
στήριξης, όσο αμφιλεγόμενος και αν εί-

Η αχίλλειος πτέρνα 
του τέως πρωθυπουργού 
υπήρξε ο χαοτικός τρόπος 
με τον οποίο ασκούσε 
την εξουσία. Η  παρακο
λούθηση του κυβερνητικού 
έργου παρέμεινε 
τραγικά ανεπαρκής.

ναι, έχει αναμφίβολα καταφέρει να α
ποτρέψει ώς τώρα την ελληνική χρε
οκοπία. Υπήρξε σε μεγάλο βαθμό και 
δικό του έργο. Κανείς δεν μπορεί να ι
σχυριστεί ότι δείλιασε μπροστά στις α
παραίτητες συγκρούσεις ή επιδίωξε να 
προστατέψει το προφίλ του. Στη διάρ
κεια της θητείας της, η κυβέρνηση Πα

πανδρέου ανέλαβε τεράστιο πολιτικό 
κόστος. Ωστόσο, από σταθμό σε στάθ- 
μό σε αυτή τη ν ταραχώδη πορεία, α
πό το Μνημόνιο στην επιμήκυνση και 
από το Μεσοπρόθεσμο στην 26η Οκτω
βρίου, ουδέποτε δημιουργήθηκε η αί
σθηση, στους εταίρους αλλά και στον 
λαό ότι υπήρξε συνέχεια και συνέπεια 
στην προσπάθεια.

Το χαοτικό «σύστημα εξουσίας» του 
πρωθυπουργού φέρει το μεγαλύτερο μέ
ρος της ευθύνης γι’ αυτήν την εξέλιξη. 
Οι δεδηλωμένες προθέσεις του πρω
θυπουργού να μετατρέψει το Μαξίμου 
σε Οβάλ Γραφείο δεν προχώρησαν πέ
ρα από το επίπεδο εκπόνησης μελετών. 
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση 
του κυβερνητικού έργου παρέμειναν 
τραγικά ανεπαρκείς.

Οι μυημένοι στα  άδυτα του κυβερ
νητικού ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι α
πό κάποια στιγμή κι έπειτα εξέλιπε και

ο στοιχειώδης συντονισμός λόγω της 
αποστροφής που έτρεφε για τις ιε
ραρχικές δομές ο κ. Παπανδρέου. Το α
ποτέλεσμα ήταν ένας πρωθυπουργός 
που απεχθανόταν τους υψηλούς τόνους 
να μην μπορεί να «περάσει» στο περι
βάλλον του ούτε καν την απαγόρευση 
του καπνίσματος, όχι την πειθαρχία και 
εγρήγορση που ήταν απαραίτητες σε 
καιρό κρίσης.

Η σοβαρότερη συνέπεια ήταν ότι οι 
πολίτες αντιλήφθηκαν νωρίς την ανε
πάρκεια του «κυβερνητικού κέντρου» 
και σε συνδυασμό με τις αποτυχίες 
στην εκτέλεση του προγράμματος δη
μοσιονομικής προσαρμογής πίστεψαν 
ότι οι θυσίες τους δεν πιάνουν τόπο. Οι 
ιδεολογικές εμμονές του κ. Παπανδρέου 
και η προσωπική του διαφωνία με τις 
πολιτικές που έπρεπε να εφαρμόσει, 
που προκάλεσαν, στην αρχή της θη
τείας του, τις τραγικές καθυστερήσεις

που επιτάχυναν τον  δημοσιονομικό ε- 
κτροχιασμό, νομιμοποίησαν στη  συ
νέχεια τις αντιδράσεις στη δημοσιο
νομική προσαρμογή με δηλώσεις του 
τύπου «και εγώ θα ήμουν στους δρό
μους» και οδήγησαν τον πρωθυπουρ
γό όταν απώλεσε τη  λαϊκή στήριξη σε 
εσφαλμένα συμπεράσματα. Αντί να συ
νειδητοποιήσει ότι αυτό που εναγωνίως 
ζητούσαν οι πολίτες ως αντάλλαγμα για 
τις θυσίες ήταν η αίσθηση στιβαρής 
διακυβέρνησης, ο κ. Παπανδρέου α
ναζήτησε εναλλακτικούς τρόπους α
νάκτησης της πολιτικής του νομιμο
ποίησης. Εδώ βρίσκεται το  κλειδί για 
τη ν  επιλογή του δημοψηφίσματος, 
που σφράγισε τη ν πτώση του. Η Ιστο
ρία θα δείξει, αν στη  δύσκολη περίο
δο που έχει εισέλθει ή χώρα η κυβέρ
νησή του θα καταγραφεί ως η πλέον 
βραχύβια της μεταπολίτευσης ή ως πρό
τυπο αντοχής σε μια νέα περίοδο.
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Στο μικροσκόπιο μπαίνουν 
τρία οικονομικά σκάνδαλα
Τα τελευταία χρόνια, η πλειονότητα των υπό διερεύνησα υποθέσεων είναι οικονομικής φύσεως

Η Δικαιοσύνη 
σε κανονικούς 
πλέον ρυθμούς
Το παρασκήνιο που οδήγησε στη λύση

i
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Ζ η μ ιω θ έν τες τη ς  ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς Πρόνοια» έξω από το Εφετείο Αθηνών κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην 
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου της «Ασπίς» Παύλου Ψωμιάδη, την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011. 0  κ. Ψω- 
μιόδης, ο οποίος είναι προφυλακισμένος θα δικαστεί στις 25 Νοεμβρίου, κατηγορούμενος για πλαστογραφία.

Εκδίκαση της υπόθεσης «Ασπίς» για την πλαστή εγγυητική επιστολή

Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜ ΑΝΩ ΛΗ r

Οι λ ίσ τες με μεγαλοοφειλέτες του Δη
μοσίου, η συνδεόμενη με ακύρωση 
προστίμων παραίτηση του γ.γ. πλη
ροφοριακών συστημάτων κ. Διομήδη 
Σπινέλλη, το  καταγγελλόμενο ως 
πλασματικά διογκωμένο έλλειμμα 
της χώρας για το  2009, οι ύποπτες δα
ν ε ιο δ ο τή σ ε ι της Proton Bank, αλλά 
και η «φούσκα» της Aspis, που είχε 
ως αποτέλεσμα τη  ζημία του επεν
δυτικού κοινού, είναι μερικές από τις 
-συνεχώς αυξανόμενες- υποθέσειε οι
κονομικού περιεχομένου που καλεί
τα ι να διερευνήσει η Δικαιοσύνη το 
αμέσωε επόμενο διάστημα.

Στουε δημοσιονομικούε ρυθμούε 
τηε χώραε κινείται πλέον και η Ει
σαγγελία, καθώε τα  τελευταία δύο 
χρόνια, η πλειοψηφία τω ν  υποθέσε
ω ν  δημοσίου ενδιαφέροντοε που ε- 
ρευνώνται από τη  Δικαιοσύνη είναι 
οικονομικήε φύσεωε.

Η αύξηση τω ν  οικονομικών υποθέ
σεω ν είχε διαφανεί προ διετίαε, εξ ου 
και συνεστήθη αρχικά από τη ν προϊ- 
σταμένη τηε Εισαγγελίαε Πρωτοδικών 
Ελένη Ράικου το  τμήμα τω ν  οικονο
μικών εισαγγελέων, το  οποίο εν συ
νεχεία «αναβαθμίστηκε» και τέθηκε υ
πό την εποπτεία τω ν εισαγγελέων Εφε- 
τώ ν  κ. Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρου 
Μουζακίτη. Σήμερα, ενώπιον τουε 
εκκρεμούν σοβαρότατεε υποθέσειε

Ερευνώνιαι ακόμη 
οι συνθήκες παραίτησης 
του κ. Διομήδη Σπινέλλη 
και οι καταγγελίες 
για πλασματική 
διόγκωση του ελλείμματος 
της χώρας το 2009.

με μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και 
αντικείμενο εκατομμύρια ευρώ.

Οι λίστεε με τουε μεγαλοοφειλέτεε 
του Δημοσίου, η εκδίκαση τηε υπό- 
θεσηε τηε Αερίε αναφορικά με την πλα
στή  εγγυητική επιστολή ύψουε 550 ε- 
κατ. ευρώ, αλλά και οι δανειοδοτήσειε 
από τη ν  Proton Bank, είναι τρειε υ- 
ποθέσειε η εξέλιξη τω ν  οποίων ανα
μένεται να κορυφωθεί εντόε του Νο
εμβρίου. Προσεχώε, ο οικονομικόε 
εισαγγελέαε Γρηγόρηε Πεπόνηε ανα
μένεται να ανάψει το  «πράσινο φωε» 
προκειμένου τα  πρόσωπα που χρω
στούν στο Δημόσιο ποσά άνω τω ν 
150.000 ευρώ να βρεθούν προ τω ν  ευ
θυνών τουε. Ο κ. Πεπόνηε μελετά τιε 
επίμαχεε λίστεε που, ύστερα από 21 η- 
μέρεε, εστάλησαν από το υπουργείο Οι
κονομικών και αναμένεται να κινήσει 
συντόμωε την αυτόφωρη διαδικασία.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η 
προκαταρκτική έρευνα που αφορά 
το ν  επιχειρηματία κ. Λαυρέντη Λαυ- 
ρεντιάδη, επί προεδρίας του οποίου η 
Proton Bank προέβη σε δανειοδοτήσειε 
εταιρειών συμφερόντων του. Ο ει- 
σαγγελέαε Γιάννηε Δραγάτσηε εξετά
ζει τιε συνθήκεε υπό τιε οποίεε 700 ε- 
κατ. ευρώ δόθηκαν ωε δάνειο από την 
τράπεζα προε εταιρείεε «αμέσου ή εμ
μέσου επιρροήε του κ. Λαυρεντιάδη» 
το 2010. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, 
πλην του κ. Λαυρεντιάδη, φαίνεται ό
τι εμπλέκονται τουλάχιστον 30 ακόμη 
πρόσωπα. Με βούλευμα του Συμβου-

Για το  κακούργημα της πλαστογρα
φίας μετά χρήσεως θα δικαστεί στις 25 
Νοεμβρίου από το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων ο πρώην πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
«Ασπίς» Παύλος Ψωμιάδης, ο οποίος 
είναι προφυλακισμένος.
Η κατηγορία αφορά την κατάθεση πλα
στής εγγυητικής επιστολής ύψους 550  
εκατομμυρίων ευρώ στην Επιτροπή 
Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προ
κειμένου να αποφευχθεί το «λουκέτο» 
στον όμιλο της «Ασπίς».

λίου Πλημμελειοδικών έχουν ήδη δε- 
σμευθεί μετοχές, θυρίδες και λογα
ριασμοί τους, ενώ έξι εξ αυτών (σ.σ. και 
ο κ. Λαυρεντιάδης) αναμένεται να κα
ταθέσουν ως ύποπτοι στις 22 του μη
νάς για κακουργηματικές πράξεις. Εν 
συνεχεία, θα ακολουθήσουν αντί
στοιχες κλήσεις προς τους λοιπούς ε- 
μπλεκομένους. Εν τω  μεταξύ, σε εκ
κρεμότητα παραμένει και το σκέλος 
της υπόθεσης που αφορά αντίστοιχη 
δανειοδότηση 51 εκατ. ευρώ.

Βεβαιωμένα πρόστιμα
Δύο ακόμη έρευνες βρίσκονται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος τω ν  οι
κονομικών εισαγγελέων. Η μία αφορά 
αποκάλυψη της «Κ » αναφορικά με τις 
συνθήκες παραίτησης του κ. Διομήδη

Συγκατηγορούμενος του κ. Ψωμιάδη 
σε αυτήν την υπόθεση είναι ο καταζη
τούμενος συνεργάτης του Ανδρέας 
Λοΐζου εις βάρος του οποίου εκκρεμεί 
ένταλμα σύλληψης.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 
βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελει- 
οδικών, οι δύο κατηγορούμενοι «ύστε
ρα από συναπόφαση κατάρτισαν πλα
στό έγγραφο με σκοπό να παραπλανή
σουν με τη χρήση του άλλον σχετικά 
με γεγονός που μπορούσε να έχει έν- 
νομες συνέπειες».

Σμινέλλη από τη  θέση του γενικού 
γραμματέα Πληροφοριακών Συστη
μάτων του υπουργείου Οικονομικών. 
Η παραίτηση του κ. Σπινέλλη αποδό
θηκε επισήμως σε «προσωπικούς λό
γους», ωστόσο, όπως προέκυψε από ρε
πορτάζ της «Κ», συνδέεται αιτιωδώς με 
την άρνηση τω ν αρμοδίων υπηρεσιών 
του υπουργείου να  προχωρήσουν 
στην επιβολή προστίμων για λαθρε
μπόριο καυσίμων. Η έρευνα βρίσκεται 
στο στάδιο της εξέτασης μαρτύρων, ε
νώ κατάθεση έδωσε και ο κ. Σπινέλλης, 
ο οποίος προσκόμισε στον εισαγγελέα 
έγγραφα και στοιχεία αναφορικά με βε
βαιωμένα αλλά μη εισπραχθέντα πρό
στιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 
πρόστιμα που επεβλήθησαν τη ν  πε
ρίοδο 2010 - 2011 ανέρχονται συνολικά

Εν τω μεταξύ, ανοιχτή παραμένει και η 
δικογραφία για την οποία ο κ. Ψωμιά
δης κρίθηκε προφυλακιστέος, κατηγο
ρούμενος για απάτη και νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομη δραστηριότη
τα. Οι κατηγορίες αυτές του αποδόθη
καν έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν 
εις βάρος του 65 επενδυτές της ASPIS 
Capital, υποστηρίζοντας ότι έχασαν τα 
χρήματά τους παρά τις διαβεβαιώσεις 
του κ. Ψωμιάδη, ο οποίος φέρεται να 
τους υποσχόταν μεγάλες αποδόσεις α
πό την αγορά επενδυτικών ομολόγων.

σε 15 εκατ. ευρώ και αφορούν παρα
βάσεις που εντοπίστηκαν μέσω του συ
στήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Τέλος, προς ολοκλήρωση οδεύει και 
η έρευνα με αφορμή καταγγελίες του 
μέλους του Δ.Σ. της Ελληνικής Στατι
στικής Υπηρεσίας κ. Ζωής Γεωργαντά, 
η οποία ισχυρίστηκε σκόπιμη διό
γκωση του ελλείμματος της χώρας το 
2009, με σκοπό την επιβολή δυσμενέ
στερων οικονομικών μέτρων. Η κ. Γε- 
ωργαντά κατέθεσε στον  κ. Πεπόνη ε
πιβεβαιώνοντας τα λεγόμενό της ότι «το 
έλλειμμα της χώρας σκοπίμως παρου
σιάστηκε στο 15,4% από τη Eun^tat, 
καθώς έπρεπε να εμφανιστεί μεγαλύ
τερο από εκείνο της Ιρλανδίας που ή
ταν στο 14%, ώστε να ληφθούν δυ- 
σβάσταχτα μέτρα κατά της Ελλάδας».

Της ΙΩ ΑΝΝΑΣ Μ ΑΝΔΡΟΥ

Επειτα από 20 ημέρες υπολειτουρ- 
γίας της Δικαιοσύνης, λόγω της α
ποχής τω ν δικαστών και με την αυ
στηρή προειδοποίηση της προέ
δρου του Αρείου Πάγου, πάντα «στο 
τραπέζι», για πειθαρχικές διώξεις δι
καστών που θα συνέχιζαν τις κι
νητοποιήσεις, η Δικαιοσύνη τελι
κά επέστρεψε τη ν περασμένη ε
βδομάδα σε κανονικούς ρυθμούς, 
με παρούσες πάντα τις χρόνιες πα- 
θογένειές της.

Οι δραματικές πολιτικές εξελίξεις 
τω ν  τελευταίων ημερών αποτέλε-^ 
σαν το  ιδανικό επιχείρημα για να | 
ανασταλούν οι κινητοποιήσεις που § 
είχαν αποφασιστεί από τη ν Ενωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων, διχά
ζοντας το  δικαστικό σώμα, προκα- 
λώντας ποικίλες αντιδράσεις και ε- 
πιτείνοντας τις δυσλειτουργίες της 
Δικαιοσύνης.

Κι ενώ  επισήμως οι κινητοποιή
σεις τω ν δικαστών ανεστάλησαν λό
γω τω ν  πολιτικών εξελίξεων και της 
κρισιμότητας τω ν στιγμών, όπως α- 
ναφέρεται και στη  λιτή ανακοίνω
ση της Ενώσεώς τους, η πραγμα
τικότητα  που είχε διαμορφωθεί 
στους κόλπους της Δικαιοσύνης, αλ
λά και το  παρασκήνιο που προη- 
γήθηκε, μαρτυρούν πως πολλά άλ
λα οδήγησαν στον τερματισμό της 
αποχής τω ν  δικαστικών και τω ν ει
σαγγελέων.

Η απόφαση για αποχή και κυρίως 
εκείνη για μη έκδοση τω ν  αποφά
σεων, εκτός από τις επείγουσες, που 
ελήφθη εν θερμώ στα  μέσα Οκτω
βρίου, ήταν η αρχή που σηματο
δότησε εξελίξεις μέσα κι έξω από 
τη  Δικαιοσύνη, καθώς οι κινητο
ποιήσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν 
πρωτοφανείς στα  δικαστικά χρο
νικά και άνοιξαν το κεφάλαιο σκλη
ρής κριτικής για αντισυνταγματική 
πρακτική από τους ίδιους τους ε
φαρμοστές του νόμου.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
κ. Ρένα Ασημακοπούλου, που α
νέλαβε καθήκοντα το ν  περασμένο 
Ιούλιο, μπήκε δυναμικά σ το  προ
σκήνιο ό ταν οι δικαστές άρχισαν 
να  κατεβαίνουν μαζικά από τις έ
δρες τους από τις 12 το μεσημέρι, 
δικάζοντας ουσιαστικά μόνον για 
τρεις ώρες. Ωστόσο, ή ταν η απει
λή για μη έκδοση αποφάσεων 
που λειτούργησε ως «κόκκινη 
γραμμή» και έκανε πολλούς σε ό
λες τις δικαστικές βαθμίδες να α- 
ντιδράσουν, καταγγέλλοντας πως 
αυτές οι συνδικαλιστικές πρακτι
κές δεν αρμόζουν στον θεσμικό ρό
λο τω ν  δικαστών ούτε έχουν σχέ
ση με τις ευχέρειες που τους δίνει 
το  Σύνταγμα της χώρας.

Πειθαρχικέ8 διώξεις
Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου 

δεν έμεινε σ τη ν  κριτική, αλλά 
προχώρησε ουσιαστικά σε τελεσί
γραφο, προειδοποιώντας τους δι
καστές που θα συνέχιζαν να πα
ραβιάζουν το  Σύνταγμα -αυτή  ή
ταν η θέση της για την αποχή τους- 
με πειθαρχικές διώξεις, με ό,τι 
αύτό μπορεί να συνεπάγεται για έ
να δικαστή. Στο ίδιο μήκος κύμα
τος κινήθηκε από τη ν πρώτη στιγ
μή και ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κ. Ιω. Τέντες, που ανέλαβε

Ε π ειτα  από 20 ημέρες υπολειτουρ- 
γίας της Δικαιοσύνης, λόγιο της απο
χής των δικαστών και εισαγγελέων, 
οι κινητοποιήσεις ανεστάλησαν.

Η  παρέμβαση της 
προέδρου του Αρείου 
Πάγου και η απόφαση 
επτά δικαστικών και 
εισαγγελέων να ταχθούν 
κατά της αποχής.

πρωτοβουλίες για να εκτονωθεί η 
κατάσταση και να  μη φθάσουν τα 
πράγματα σ τα  άκρα.

Αντίδραση, όμως, εκδηλώθηκε 
και μέσα στην Ενωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων -  που είχε λάβει και 
τις σχετικές αποφάσεις.

Αντίθετοι
Επτά δικαστικοί και εισαγγε

λείς που μετέχουν στο διοικητικό 
συμβούλιο της Ενωσης, της οποί
ας ηγείται ο αρεοπαγίτης κ. Χαρ. 
Αθανασίου, διαχώρισαν τη  θέση 
τους. Τάχθηκαν κατά της αποχής, 

εμμένοντας παράλληλα σ το  δί
καιο πολλών αιτημάτων τω ν  δικα
στών, όπως η μη υπαγωγή τους στο 
ΙΚΑ και άλλα. Δημοσιοποίησαν, μά
λιστα, τη ν  αντίθεσή τους με γρα
πτή ανακοίνωση που απηύθυναν 
σε όλους τους δικαστές.

Η εξέλιξη αυτή, που ακολούθη
σε τη ν  παρέμβαση της προέδρου 
του Αρείου Πάγου, αποτέλεσε, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών 
μέσα σ τη  Δικαιοσύνη, το  κρίσιμο 
μέγεθος που έδωσε άλλη τροπή 
σ τα  γεγονότα, επιταχύνοντας τις 
διαδικασίες και αποδυναμώνο
ντας σημαντικά τη ν  απόφαση για 
αποχή τω ν  δικαστών και βεβαίως 
τορπιλίζοντας σ τη ν  πράξη τη ν  ε
ξαγγελία για μη έκδοση αποφά
σεων, που επρόκειτο να ξεκινήσει 
-ευτυχώς δεν πρόλαβε- στις 7 Νο
εμβρίου.

Οι ταραγμένες ημέρες μιας πο
λιτικής σκηνής που είχε τη ν κίνη
ση του εκκρεμούς ήταν το  επιχεί
ρημα, ύστερα από όλα αυτά, που η 
πλειοψηφία της Ενώσεως τω ν  Δι
καστών χρησιμοποίησε, αναζητώ
ντας με απόφασή της στις 4 Νοεμ
βρίου διέξοδο σε μια απόφαση α
διεξόδου που είχε η ίδια λάβει, θέ
τοντας τους δικαστές στη  δίνη α
κόμα και πειθαρχικών διώξεων, 
αλλά και αντισυνταγματικών συν
δικαλιστικών πρακτικών.

Σουρεαλιστικά επεισόδια με τον Μάκη
Η  σχέση του Ψωμιάδη με τον νόμο, από το πρώτο ένταλμα σύλληψης έως τα Σκόπια

Της Μ Α Ρ ΙΛ Η Σ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ

Οι μαρτυρίες τω ν Ελλήνων εκδρομέων 
περιγράφουν έναν πανύψηλο τύπο να 
τριγυρίζει στα  καζίνο τω ν  Σκοπιών με 
το πούρο στο χέρι, λέγοντας στους (ελ
ληνόφωνους) κρουπιέρηδες «αγα- 
πούλα! Οκτώ και τα  διπλανά, να 
ουμ’ ...»! Μπορεί το  πάνω χείλος του 
να ή ταν άτριχο, μπορεί το μαλλί να ή
ταν καφέ - κομοδινί, αλλά δεν ήταν δύ
σκολο να  τον αναγνωρίσεις. Κι έτσι, 
από τη ν  Τετάρτη το  μεσημέρι, ο Μά- 
κης Ψωμιάδης είναι και πάλι στα  χέ
ρια τω ν  διωκτικών αρχών. Για πόσο, 
κανείς δεν μπορεί να  πει. Βλέπετε, η 
σχέση του Μάκη με τον  νόμο ήταν πά
ντα  κάπως ασαφής.

Μπορεί το πρώτο ένταλμα σύλληψης 
με το  «Χρυσόστομος Ψωμιάδης» στη  
θέση του ονόματος να εκδόθηκε το 
1987 στη  Γενεύη από τον  ανακριτή 
Barley Capole για την αγορά 165 κιλών 
χρυσού(!) αλλά το πρώτο αληθινά αλ
λόκοτο επεισόδιο με το ν  εύσωμο «πε
ταλούδα» της ημεδαπής είναι αυτό που 
επιγράφεται «ο φυματικός με το  ποΰ-

ρο». Ξεκινάει το 2002 στην αίθουσα του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 
τη  στιγμή που ο δικαστής αποφασίζει 
«Ενοχος!». Ηταν η εποχή που ο Μ. Ψω
μιάδης είχε την εφημερίδα «Το Ονομα»,

«Ο  φυματικός με το πούρο» 
και η αγορά χρυσού, 
ο «καταζητούμενος» 
και θεατής σε ματς και 
ο «πολιτικός κρατούμενος» 
ελεύθερος με εγγύηση.

στην οποία είχε δημοσιεύσει διάφορα 
ψεύδη εναντίον του Κ. Λαλιώτη, Εκεί
νο το πρωί, ο Μ. Ψωμιάδης καταδικά
στηκε σε 12 χρόνια χωρίς αναστολή. 
Μόνο που το ίδιο μεσημέρι ο κατάδι
κος παρουσίασε βεβαίωση από το νο
σοκομείο «Σωτηρία» πως έχει φυμα
τίωση, και αφέθηκε ελεύθερος με εγ
γύηση 200.000 ευρώ. Βέβαια, την ε
πομένη σ τον  Τύπο κυκλοφόρησαν

διάφορες πόζες του κ. Ψωμιάδη που μα- 
σουλούσε το πούρο του κάτω από τον 
ήλιο του Χαλανδρίου. Καθώς το σχέδιο 
με τη  φυματίωση πέτυχε, πέρυσι τον 
Ιούνιο ο κ. Ψωμιάδης το επανέφερε στη 
μόδα. Αυτή τη φορά τον κατηγορούσαν 
μαζί με τα ξαδέλφια του για τα 15 εκατ. 
ευρώ που εξαφανίστηκαν από το ταμείο 
της ΑΕΚ, αλλά εκείνος δήλωσε πως ε- 
ξαιτίας του κλίματος τής Καβάλας ο ξά- 
δελφός του, Χαρίλαος, κάνει αιμοπτύ
σεις, κι έτσι πήραν όλοι μαζί αναβολή!

Μπάλα από την εξέδρα
Στο ενδιάμεσο, φυσικά, ο κ. Ψω

μιάδης είχε κι άλλα νομικά μπερδέματα. 
Το 2009, ας πούμε, τον αναζητούσε ό
λο το  αστυνομικό σάμπαν, αλλά εκεί
νος εμφανίστηκε σε ματς της Καβάλας 
εναντίον του Παναθηναϊκού, να  δει 
μπάλα από τη ν  εξέδρα. To Romeo y 
Jullietta στο  στόμα, ένα χρυσό ρολόι 
στο αριστερό, τρία κομποσκοίνια στο 
δεξι, και σ το  κ ινητό το  «Gummy 
Bear» για ήχο κλήσης. Στο τέλος του 
ματς, ο Μ. Ψωμιάδης έφυγε με τη ν 
500άρα Μ ερσεντές του.

Αλλά το σουρεαλιστικότερο επει
σόδιο ήταν εκείνο με τον Ψωμιάδη «πο
λιτικό κρατούμενο». Μπορεί το σύνο
λο των Ελλήνων να βρήκε εκείνη τη  δή
λωσή του κάπως αλλόκοτη, αλλά οι δι
καστές την εκτίμησαν αλλιώς. Κι έτσι, 
παρότι τον καταζητούσαν διεθνώς ε
πί ένα τρίμηνο για τα στημένα της 
Super League, το δικαστήριο τον άφησε 
ελεύθερο με 20.000 ευρώ εγγύηση.

Ετσι, ο κ. Ψωμιάδης έζησε μέρες ε
λευθερίας στο σπίτι ενός ποδοσφαι
ριστή που είχε κλείσει για τη ν Καβά
λα, μέχρι τη  στιγμή που οι αστυνομι
κοί διέκοψαν το ν  καφέ του στη ν κε
ντρική πλατεία τω ν  Σκοπιών και τον 
συνέλαβαν. Για κακή του τύχη, στο 
πρωτοδικείο ο ανακριτής αποφάσισε 
τη ν προφυλάκισή του για 40 ημέρες, 
μέχρι να  εκδοθεί σ τη ν  Ελλάδα. Που 
σημαίνει πως ο Σκοπιανός ανακριτής 
τον έβαλε στη φυλακή για περισσότερο 
χρόνο από κάθε Ελληνα δικαστή. Βλέ
πετε, ο Μάκης Ψωμιάδης έχει κατα
δικαστεί σε 83 χρόνια φυλάκισης από 
την ελληνική δικαιοσύνη, αλλά έχει ε- 
κτίσει 10 ολόκληρες ημέρες...

Ο Μ ά κης Ψ ω μ ιά δ η ς  προσέρχεται στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, για τις κατηγο
ρίες αναφορικά με την υπόθεση των στημένων αγώνων, Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011.
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Η χρεοκοπία 
της Ιταλίας, 
καταστροφή 
για το ευρώ
Προς εξωτερική βοήθεια φαίνεται να οδεύει 
η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης

Των ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ 
και ΡΟ ΥΜ Π ΙΝ Α Σ ΣΠΑΘΗ

Μέχρι σχετικά προσφάχωε ο φόβοε που 
υπέβοσκε στα  υψηλά κλιμάκια m s Ευ
ρ ω ζώ νη  αναφορικά με το ενδεχόμε
νο να βρεθεί στο στόχαστρο τω ν  α
γορών μια οικονομία «πολύ μεγάλη για 
να σωθεί» αφορούσε τη ν Ισπανία. Τε
λικά, όμωε, φαίνεται να οδεύει npos ε
ξωτερική βοήθεια η τρ ίτη  σε μέγεθοε 
οικονομία m s Ευρωζώνηε, η Ιταλία. Το 
χρέοε ms ανέρχεται npos το παρόν στο 
120% του ιταλικού ΑΕΠ, όσο δηλαδή 
ήταν και m s Ελλάδαε όταν βρέθηκε 
στην ανάγκη να προσφύγει σε ε ξω τε
ρική βοήθεια. Σε απόλυτουε αριθ- 
μούε, opens, ανέρχεται σε 1,9 τρισ. ευ
ρώ και η οικονομία τω ν  περίπου 1,7 
τρισ. ευρώ αναμφίβολα είναι εξίσου 
«πολύ, μεγάλη για να καταρρεύσει» ό
σο και «πολύ μεγάλη για να σωθεί». Ιδι
αίτερα αν πρέπει να σωθεί από τον ευ
ρωπαϊκό μηχανισμό στήριξηε.

Χαρακτηριστικόε είναι ο τρόποε 
που την αντιδιαστέλλει με την Ελλά
δα το περιοδικό Economist, τονίζονταε 
ncos «η  Ελλάδα είναι σημαντική γιατί

Νονριέλ Ρουμπινί: Οχι 
μόνον οδεύει προς τον 
μηχανισμό στήριξης, αλλά 
είναι πλέον πιθανή μια 
επιστροφή της στη λιρέτα.

θέτει δεδικασμένα για το ευρώ. Η Ιτα
λία πολύ περισσότερο, γιατί είναι τε
ράστια. Είναι πλέον σαφέβ ncos η Ιτα
λία θα γίνει η δοκιμασία διά m s οποί- 
as το  ευρώ θα καταστραφεί ή θα επι
βιώσει». Η χώρα παρουσιάζεται cos η mo 
επικίνδυνη οικονομία του κόσμου από 
το περιοδικό Time, ενώ η εφημερίδα Le 
Monde αναρωτιόταν την Παρασκευή 
στο πρωτοσέλιδο ins αν, μετά την Ελλά
δα και την Ιταλία, ακολουθεί η Γαλλία. 
Βεβαίου, η Ιταλία δεν έχει ακόμα χρε
οκοπήσει. Το χρέοβ ms, παρότι υψη
λό, έχει σχετικά υψηλό μέσον όρο ω- 
pipavons, ενώ η χώρα παρουσιάζει 
πρωτογενέε πλεόνασμα.

Είναι γεγονόε ότι συνολικά τα  χρέη 
του ιδιωτικού m s τομέα είναι περιο
ρισμένα για τα  δεδομένα τω ν  ανε
πτυγμένων οικονομιών; Onus τονίζει 
ο Economist, όσο λιγότερο5 θα είναι ο 
πλούτοε που θα καταλήξει σ το  εξω τε
ρικό για να εξυπηρετήσει χρέη, τόσο 
περισσότεροε παραμένει στο εσωτερικό 
m s xcnpas για να φορολογηθεί. Στη δί
νη  m s Kpians χρέουε, opcos, οι αγορέε 
δεν δείχνουν να ακολουθούν αυτήν τη 
συλλογιστική. Στη διάρκεια m s εβδο- 
μάδαε που πέρασε, οι αποδόσειε τω ν 
δεκαετών m s ομολόγων υπερέβησαν 
το  επίπεδο του 7,5%, κοντά στο  οποίο 
βρισκόταν η Ελλάδα όταν προσέφυγε 
σε εξωτερική βοήθεια. Εν ολ ίγο ι, βρί

σκονται κοντά σε απαγορευτικά επί
πεδα, και σύμφωνα με το ν  οικονομο
λόγο Νουριέλ Ρουμπινί, η Ιταλία όχι μό
νον οδεύει προε το ν  μηχανισμό στή- 
ριξηε (ΕΕδΕ) με εναλλακτική λύση μια 
αναδιάρθρωση του χρέουε τη5, αλλά εί
ναι πλέον πιθανή μια επιστροφή τηε 
στη  λιρέτα.

Αναμφίβολα ο ΕΕδΕ δεν έχει αρκε- 
τούε πόρουε ώστε να στηρίξει την Ιτα
λία, ενώ το  σχέδιο να  αυξηθούν τα  κε
φάλαιά του στο  1 τρισ. ευρώ δεν προ
χωρεί βάσει του σχεδίου. Οι κραδασμοί 
που είναι ικανή να  προκαλέσει η Ιτα
λία σ τη ν ευρύτερη Ευρωζώνη δεν εί
ναι ευκαταφρόνητοι. Οπωε προειδο
ποίησε ο Τζέικομπ Κίρκεγκααρντ του 
Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών, μια 
κατάρρευση τη 5 Ιταλίαε θα απειλήσει 
το  παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύ
στημα και τελικά τη ν  οικονομία, κα- 
θώε «τα  τελευταία 50 χρόνια δεν είχαμε 
ποτέ μια αναδιάρθρωση χρέουβ από 
πλευράε μια5 βιομηχανικήε χώρα5 γ ι’ 
αυτό και είναι ουσιαστικόε ο κίνδυνοε 
τη 5 μετάδοσηε». Ηχηρή ήταν, άλλω
στε, η προειδοποίηση του Ρώσου 
πρωθυπουργού, Βλαντιμίρ Πούτιν, 
πωε «η  κατάρρευση τηε Ιταλίαε θα 
είναι καταστροφή και πρέπει να  α
ποτραπεί»;

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Πολλοί προσβλέπουν πλέον στην Ευ

ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την κα
λούν να συνεχίσει τιε αγορέε ομολόγων 
τω ν  υπερχρεωμένων χωρών τηε Ευ- 
ρωζώνηε. Με τιε αγορέε ιταλικών και 
ισπανικών ομολόγων, η ΕΚΤ κατόρθωσε 
το  καλοκαίρι να αναχαιτίσει τη ν  άνο
δο του κόστουε δανεισμού τω ν δύο χω
ρών. Οχι, όμω5, και την εβδομάδα που 
πέρασε. Αυξάνονται, έτσι, διαρκά^ οι 
φωνέε που καλούν τη ν ΕΚΤ να λει
τουργήσει ω5 ύστατοε δανείσατε. Οι α- 
ντιστάσειε είναι, όμω5, σθεναρέε τόσο 
από τη  Γερμανία όσο και από τη ν  ίδια 
τη ν ΕΚΤ, με προεξάρχοντα το ν  νέο ε
πικεφαλής τηε Μάριο Ντράγκι. Α ντ’ αυ
τού προτείνονται σχέδια, όπω5 τω ν «πέ
ντε  σοφών» τηε Γερμανίας για τη  δη
μιουργία ενόε είδουε ευρωομολόγου, 
του Ντανιέλ Γκρο5 που προτείνει να λει
τουργήσει το ΕΕδΕ ωε τράπεζα, ή του 
Τ ζορ τζ Σόρο3 να εγγυηθεί το  ΕΕΞΕ τις 
τράπεζεε, ώστε να μη χρειαστεί η άμεση 
ανακεφαλαιοποίησή τουε, κάτι που θα 
στερούσε πολύτιμα κεφάλαια από τα 
κράτη που βρίσκονται σε δυσκολία.

Ολα αυτά έχουν στόχο να  λειτουρ
γήσουν ωε αντιπυρική ζώνη, καθώ5 ο 
κίνδυνος διάλυσης του ευρώ έχει αυ
ξηθεί. Οί πληροφορίε5 ότι η Αγκελα 
Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζϊ εξετάζουν 
τη  δημιουργία νέου, πιο κλειστού 
«κλαμπ» χωρών του πυρήνα τη 5 Ευ
ρ ω ζώ νη , προκαλεί εκ νέου αναστά
τω ση  στιε αγορέε. Τέτοιες φήμε5 κα
θιστούν δυσκολότερο για τη ν  ΕΚΤ να 
πείσει τ ΐ5 αγορέε πωβ το  ευρώ «ήλθε 
και θά μείνει».

Ο π ρόεδρος της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο (δεξιά), άνοιξε τον δρόμο στον Μάριο Μόντι (αριστερά), για να ηγηθεί μιας 
κυβέρνησης τεχνοκρατών, η οποία θα αναλάβει να εφαρμόσει τις υπεσχημένες στους «27» μεταρρυθμίσεις.

Μάριο Μόντι, ο νέος 
πρωθυπουργός
Ο Μάριο Μ όντι, ο 68χρονος οικο
νομολόγος που ο Ιταλός πρόεδρος 
Τζόρτζιο Ναπολιτάνο διόρισε ισό
βιο γερουσιαστή και που, σύμφω
να με όλες τις ενδείξεις, αναμένε
ται να είναι ο επόμενος πρωθυ
πουργός της Ιταλίας, θεωρείται 
προσωπικότητα διεθνούς κύρους. 
Απόφοιτος των πανεπιστημίων 
Μποκόνι του Μιλάνου -του οποίου 
είναι σήμερα πρόεδρος- και του α
μερικανικού Γέιλ, ο Μόντι ανέλαβε 
τη θέση του επιτρόπου της Ιταλίας, 
αρμόδιου για την Εσωτερική Αγο- 

. ρά και την Οικονομική Ενοποίηση, 
το 1994, επί πρώτης κυβέρνησης 
Μπερλουσκόνι. Το 1999, η κεντρο
αριστερή κυβέρνηση Ντ’ Αλέμα α
νανέωσε τη θητεία του Μόντι στην 
Κομισιόν υπό τον Ρομάνο Πρόντι.
Ο Μόντι ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο 
του Ανταγωνισμού και άρχισε δια
δικασίες εναντίον της Microsoft 
του Μπιλ Γκέιτς που είχαν συνέ
πεια να επιβληθεί στον αμερικανι
κό κολοσσό της πληροφορικής 
πρόστιμο 497 εκατομμυρίων ευρώ 
για παραβίαση των κανόνων του α
νταγωνισμού. 0  Μόντι είχε τότε ε 
ξηγήσει ότι η Κομισιόν δεν είχε δε
χθεί συμβιβασμό, διότι ήταν θεμ ε
λιώδες να προσδιοριστεί με νομικό 
τρόπο, τι ακριβώς σημαίνει κατά
χρηση κυρίαρχης θέσης. Μετά το 
2004, ο Μπερλουσκόνι δεν στήρι
ξε τον Μόντι για να συνεχίσει τη 
θητεία του στην Κομισιόν. Ωστόσο, 
ο έγκριτος Ιταλός οικονομολόγος 
δεν έπαψε ποτέ να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Η 
Ευρώπη άλλωστε και το ευρώ ήταν 
το αντικείμενο της ανοιχτής επι
στολής στην εφημερίδα II Corriere 
della Sera που ο Μάριο Μόντι έ 
στειλε στις 30 Οκτωβρίου στον 
Μπερλουσκόνι, με την οποία τού 
ασκούσε δριμεία κριτική.

Τέλος χης εποχής του «μπερλουσκονισμού»
Η εβδομάδα που πέρασε σηματοδό
τησε το τέλθ5 του μπερλουσκονισμού, 
pías σημαντικήε σελίδαε m s icrropias 
m s Ιταλία5. Σ τον ιταλικό Τύπο ήταν 
πλήθοε οι αναλύσειε και τα αφιερώ
ματα στον Μπερλουσκόνι. Και όλα κα
τέληγαν σχεδόν στο ίδιο συμπέρα
σμα, ότι στα 17 χρόνια ms napouaias 
του σ τη ν πολιτική ζωή m s Ιταλίαε, 
ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ήταν η κυ
ρίαρχη προσωπικότητα ακόμη και το 
διάστημα που βρισκόταν στη  αντι
πολίτευση.

Σε μνημειώδε5 άρθρο ms, η εφη
μερίδα 11 Corriere della Sera αναφέ
ρει ότι το  1994, στο  βίντεο με το  ο
ποίο κατέβαινε σ τη ν  πολιτική, ο 
Μπερλουσκόνι δόξαζε τη ν Ιταλία cas 
«τη  χώρα που αγαπώ». Δεκαεπτά 
χρόνια αργότερα, στη  διάρκεια pías 
υποκλαπείσα5 συνομιλίας, ο Μπερ
λουσκόνι εξέφρασε την αηδία του για 
τη  Ιταλία χαρακτηρίζοντάε την «βρω
μοχώρα». Η φράση είναι ενδεικτική 
του μπερλουσκονισμού cos φαινομέ
νου που βρίσκεται στη  δύση του.

Με τα  γεγονότα  m s περασμέ- 
vns εβδομάδαε, σημειώνει η ε
φημερίδα, ολοκληρώνεται η Δεύτε
ρη Ιταλική Δημοκρατία, τη ν  οποία 
δημιούργησε και σ τη ν  οποία κυ
ριάρχησε η προσωπικότητα του Σίλ- 
βιο Μπερλουσκόνι.

Μετά τη ν καταιγίδα m s επιχείρη- 
cms «καθαρά χέρια» eras apxés ms δε
καετίας του 1990, που είχε cos απο
τέλεσμα να αλλάξει το πολιτικό σκη
νικό m s Ιταλίαε και να διαλυθούν τα

παλαιά κραταιά κόμματα, ο μεγιστά- 
να5 Σίλβιο Μπερλουσκόνι εμφανί
στηκε και κατόρθωσε σε σύντομο χρο
νικό διάστημα να πολώσει την ιταλική 
κοινωνία. Από τη  μια πλευρά οι σύμ
μαχοί του και από την άλλη, οι εχθροί 
του. Μέσα σε λίγουε μήνε5, ο Μπερ
λουσκόνι κατόρθωσε να συνθλίψει 
τη ν  Αριστερά, που μετά τη  διάλυση 
τω ν  παλαιών κομμάτων εξουσία3 πί
στευε ότι είχε εξασφαλίσει τη  νίκη, 
χάρη στου5 μηχανισμούς τη 5. Η ιτα
λική Αριστερά μοιάζει να  μην έχει α-

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι 
ήταν η κυρίαρχη 
προσωπικότητα στα 17 
χρόνια της παρουσίας 
του στην πολιτική 
ζωή της Ιταλίας.

κόμη συνέλθει από εκείνο το  πλήγμα.
Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Μπερ

λουσκόνι ήλπιζαν για χρόνια ότι κά
ποια στιγμή ο Καβαλιέρε, εξαιτία5 τω ν 
συνεχών προβλημάτων του με τη  Δι
καιοσύνη, θα βρεθεί με τη  πλάτη στον 
τοίχο και συνεπώ5 θα έβλεπε την πόρ
τα Τηε εξόδου από την εξουσία. Στην 
πραγματικότητα, όλοι οι αντίπαλοί του 
βρήκαν το ν  Μεσσία τους δύο φορέ$, 
το 1996 και το 2006, στο πρόσωπο του 
Ρομάνο Πρόντι. Βρήκαν το ν  ηγέτη 
που μπορούσε να νικήσει το ν  Μπερ
λουσκόνι σ τΐ5 εκλογές, το ν  άνθρωπο

που ενσάρκωνε και τη ν αντίθεση α
νάμεσα στΐ5 ιδιοσυγκρασίες τω ν  δύο 
πολιτικών. Τον καθηγητή έναντι του 
μεγιστάνα, το ν  άνθρωπο τηε πει
θαρχίας έναντι του ανθρώπου τω ν  ο
νείρων, το ν  δωρικό έναντι του ξέ
φρενου, το ν  λάτρη του ποδηλάτου έ
ναντι του ενοίκου τω ν  πολυτελών ε- 
παύλεων. Βρήκαν τον  Πρόντι, όμως 
και τι? δύο φορές τον αποδυνάμωσαν.

Κυρίαρχος
Σε 17 χρόνια τηε Δεύτερης Ιταλι- 

κήε Δημοκρατίας, η Αριστερά κυ
βέρνησε επτά χρόνια. Ωστόσο, οι ι
στορικοί του μέλλοντο5 θα ταυτίσουν 
τη  Δεύτερη Ιταλική Δημοκρατία με 
το ν  Μπερλουσκόνι, που κυβέρνησε 
τη ν  Ιταλία, τα  υπόλοιπα χρόνια. 
Τον Μπερλουσκόνι που ακόμη και ό
ταν ή ταν σ τη ν  αντιπολίτευση κυ
ριαρχούσε πάντα στιε πολιτικές φα- 
ντασιώσειε τω ν  Ιταλών, καταλάμβανε 
όλον το χώρο τη5 φαντασίαε του5, με 
τα ανέκδοτά του, τ ΐ5 πουά γραβάτες 
του, τουε δίσκους του με το ν  τρα
γουδοποιό Απιτσέλα, τις παροιμιώ- 
δειε διεθνείς γκάφεε του, όπωε όταν 
αποκάλεσε το ν  Αμερικανό πρόεδρο 
Ομπάμα «μαυρισμένο», τα  μαντίλια 
που φορούσε στο  κεφάλι του και τιε 
ανάλογα με τιε περιστάσειε μεταμ
φ ιέ σ ε ι  του. Αλλοτε ή ταν ο πρωθυ- 
πουργόε ε ρ γά τη , άλλοτε ο πρωθυ- 
πουργό5 σιδηροδρομικό5, άλλοτε ο 
πρωθυπουργός με το  μαύρο γούνινο 
παλτό σ τη ν  παγωμένη ν τά τσα  του 
Πούτιν. Αρκεί να επισκεφθεί κανείε

ένα ιταλικό βιβλιοπωλείο και να  δει 
πόσα.βιβλία έχουν γραφεί για τη  φρα- 
σεολονία του Μπερλουσκόνι. τιε έ- 
ρευνεε εναντίον του, τα  κατορθώ- 
ματά του.

Στο πέρασμά του, ο μπερλουσκο- 
viopos διέλυσε πολλούε κοινούε τό- 
nous. Σε 17 χρόνια ο Μπερλουσκόνι 
δεν προώθησε ούτε μία ουσιαστική 
μείωση τω ν  φόρων, παρά το  προ
σφιλές του σλόγκαν «λιγότεροι φόροι 
για όλους». Δεν απελευθέρωσε την οι- 
κον.ομία και σ τη ν  περίπτωση m s 
Alitalia επέδειξε προστατευτισμό. 
Μετά 17 χρόνια, η Ιταλία πνίγεται α
κόμα στη  γραφειοκρατία. Ο Μπερ
λουσκόνι διέλυσε επίσης και το ν  μύ
θο του ανεκτικού ηγέτη που υποτί
θεται ότι ήταν, όσον αφορούσε στη  
ελευθερία m s έκφρασηε. Είναι γνω 
στό  ότι ο Μπερλουσκόνι επιθυμού
σε μετ’ επ ιτάσεις να σωπάσουν όσοι 
δεν είχαν θέση στο  δικό του μιντια- 
κό βασίλειο.

Τα τελευταία χρόνια m s θητείαε 
του, ο Μπερλουσκόνι έχασε το μόνιμο 
χαμόγελό του, η μαγεία που ασκού
σε στα πλήθη εξανεμίστηκε, ενώ δια
λύθηκε και ο μύθθ5 ncos ό,τι άγγιζε 
ο Καβαλιέρε γινόταν xpuaos. Κάνε is 
από nous πιο πιστούς στρατιώτε5 του 
δεν είχε το  θάρρος να  του δείξει την 
αλήθεια ότι η σχέση του με τη ν Ιτα 
λία, που το ν  είχε εμπιστευτεί, είχε 
κλονιστεί, ότι το σύστημα με τα «κομ
ψά δείπνα» -με κυρίεε- έπληττε τη ν 
εικόνα του ίδιου αλλά και τω ν  ψη
φοφόρων του.

«Φτάνει πια» στον Καβαλιέρε από τις αγορές και την Ευρώπη
Της Μ Α Ρ ΙΛ ΙΑ Σ  Π Α ΠΑΘ ΑΝΑΣΙΟ Υ

«Κρίση, ποια κρίση; Η Ιταλία είναι χώ
ρα τηε ευζωία5, τα  εστιατόριά τηε εί
ναι γεμάτα, και είναι σ τ ’ αλήθεια δύ
σκολο να βρει κανείε θέση στα  αερο
πλάνα τηε». Αν η δήλωση αυτή δεν προ
ερχόταν από επίσημα χείλη, θα ήταν 
απλώ5 κωμική. Το δράμα όμοιε είναι ό
τι τη ν  εξέφρασε ο απερχόμενοε πρω- 
θυπουργόβ τηε Ιταλίαε, Σίλβιο Μπερ
λουσκόνι, την Παρασκευή 4 Νοεμβρί
ου, ημέρα που η Ιταλία αποδεχότάν ε
πισήμου την επιτήρηση τηε Ευρω- 
παϊκήε Ενωση5 και του Διεθνούε Νο
μισματικού Ταμείου, προκειμένου να 
ελέγχεται η πρόοδοε τω ν  μεταρρυθμί
σεων για τιε οποίε5 ο Μπερλουσκόνι εί
χε δεσμευτεί έναντι τω ν  Ευρωπαίων ε
ταίρων του, τόσο στη σύνοδο κορυφήε 
τηε 26 - 27η3 Οκτωβρίου όσο και στη 
σύνοδο τω ν χωρών του 020, στιε Κάν- 
νε5, λίγεε μέρε3 αργότερα.

Επιστρέφονταε στην Ιταλία, το πε
ρασμένο Σαββατοκύριακο, ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι είχε την απόλυτη βε
βαιότητα ότι θα ξεπεράσει για μια α
κόμη φορά την ανταρσία τω ν  βουλευ
τώ ν  του κυβερνητικού συνασπισμού, 
οι οποίοι, βλέποντα5 τιε ασφυκτικέε πιέ
σ ε ι  τω ν Ευρωπαίων στην κυβέρνηση

τηε Ρώμη3 να παραιτηθεί, καθώ5 η ι
ταλική οικονομία βούλιαζε ολοένα και 
βαθύτερα στην κρίση, ζητούσε την α
ποχώρηση του Καβαλιέρε από την ε
ξουσία.

Ο Μπερλουσκόνι όμωε υπολόγισε χω- 
ρίε τ ΐ5 αγορέ5, χωρίε την Ευρώπη, την 
οποία είχε πάντα την τάση να υποτι
μά με τον  τρόπο του και χωρίε τουε 
«προδότεε», όπω3 τουε αποκάλεσε,

Η  πρωτοβουλία του προέ
δρου Ναπολιτάνο έγειρε 
τη ζυγαριά υπέρ μιας 
κυβέρνησης τεχνοκρατών.

βουλευτέε που συνειδητοποίησαν, έστω 
και αργά, ότι πρέπει να ανακόψουν την 
πορεία τη έ  Ιταλία5 προ5 τη ν  κατα
στροφή.

Παρά τΐ3 δηλώ σει που θύμιζαν Ιού
λιο Καίσαρα - «ά ν  χρειαστεί θα πεθά- 
νω  στη ν αίθουσα του κοινοβουλίου»-, 
την περασμένη Τρίτη, ο Μπερλουσκόνι, 
έχασε τη ν κοινοβουλευτική πλειοψη- 
φία κατά τη  διάρκεια ψηφοφορίαε 
στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 
2010. Την ίδια μέρα, τα  επιτόκια τω ν

δεκαετών ομολόγων τη5 Ιταλίαε χτύ
πησαν «κόκκινο» πλησιάζοντα3 το 7% 
- ποσοστό ρεκόρ, το οποίο υπερέβησαν 
την επόμενη μέρα. Ηταν σαφέε ότι αυ
τήν τη  φορά οι δικαστέε που έκριναν 
τον  Μπερλουσκόνι δεν ήταν οι Ιταλοί 
δικαστέε, με τουε οποίουε έρχέται συ- 
νήθωε αντιμέτωποε για σκάνδαλα δια- 
φθορά5, κατάχρηση εξουσίαε ακόμη και 
εκπόρνευση ανηλίκου, αλλά οι αγορέ5. 
Και οι αγορέε τού είπαν: «Φτάνει πια».

Παρέμβαση
Μετά την ετυμηγορία τη5 ιταλική5 

Βουλή5, ο Μπερλουσκόνι ανακοίνωσε 
ότι σκοπεύει να παραιτηθεί αμέσωβ μό- 
λΐΞ ψηφιστούν τα μέτρα λιτότηταε, για 
τα οποία ο ίδΐ05 δεσμεύτηκε έναντι τηε 
Ε.Ε. Γνωρίζοντα3 τήν ιδιοσυγκρασία του 
και το πάθοε του για να διατηρηθεί 
σ την εξουσία, ακόμη και αυτή η δή
λωσή του επιδέχόταν αμφισβήτησή. 
Εδώ όμωε παρενέβη ο πρόεδρο5 τηε Ιτα- 
λία5, ο Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, προσω
πικότητα υψηλού πολιτικού κύρουε στη 
χώρα, και ζήτησε είτε τον  σχηματισμό 
κυβέρνησηε εντ05 ολίγων ημερών εί
τε, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τη ν  προ- 

§ σφυγή στιε κάλπεε. «Πρέπει να ξανα- 
Τ η ν  π ερ α σ μ ένη  Τρίτη, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψη- κερδίσουμε τη ν αξιοπιστία μαε», είπε 
φία κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2010. χαρακτηριστικά ο Ναπολιτάνο, ο οποίοΒ

έλαβε μια ακόμη σημαντική πρωτο
βουλία διορίζοντα5 ισόβιο γερουσιαστή 
τον  πρώην επίτροπο τηε Ιταλίαε, τον 
οικονομολόγο Μάριο Μόντι, ανοίγοντά5 
του ουσιαστικά τον δρόμο για να ηγηθεί 
μια5 κυβέρνησηε τεχνοκρατών, η οποία 
θα αναλάβει να εφαρμόσει τΐ5 υπε- 
σχημένε5, στου5 «27» κρίσιμεε με
ταρρυθμίσει.

Στην Ιταλία, λοιπόν, που βρίσκεται 
ένα βήμα προ τηε οικονομικήε αβύσ
σου και που η διακυβέρνηση Μπερ
λουσκόνι στέρησε επί σειρά ετώ ν και 
σε μεγάλο βαθμό, το  κύροε και τη  διε
θνή αξιοπιστία τηβ, παρατηρούμε ότι 
το πολιτικό σύστημα, παρά τιε αγκυ
λ ώ σ ε ι  του, επιδεικνύει γρήγορα ανα
κλαστικά όταν πρόκειται για τη  σω
τηρία τηε χώραε. Πρώτον, ο πρόεδροε 
τηε χώραε παρεμβαίνει με ουσιαστικό 
τρόπο και, δεύτερον, η αντιπολίτευση 
συναινεί γρήγορα ώστε παρά τιε εν- 
στάσειε που έχει προβάλει για ορισμένα 
από τα μέτρα λιτότηταε και τ ΐ5 με
ταρρυθμίσει, αυτά να ψηφιστούν εντόε 
δύο ημερών (προχθέ5 και χθεε) από τη  
Γερουσία και τη  Βουλή.

Το αμέσου επόμενο διάστημα θα δεί
ξει αν η Ιταλία θα αρθεί στο ύψθ3 τω ν 
περιστάσεων, επιβεβαιώνονταε τη μα- 
κρά πολιτική τηε παράδοση.
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«Προσαρμογή» και στη Γαλλία μέχρι το 2016
Πακέτο μέτρων για εξοικονόμηοη 89 δισεκατομμυρίων, με στόχο να διατηρηθεί η χώρα στην αξιολόγηση «Α Α Α »

Σ τη ν  α ρ χ ή , ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί προειδοποίησε για την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν ανακοίνωσε σκλη
ρά μέτρα -  περικοπές και νέους φόρους, συνολικού ύψους 19 δισ. Στόχος των μέτρων, η διατήρηση της χώρας στην κατηγορία «ΑΑΑ» από τους οίκους αξιολόγησης.

Του N ICHOLAS CLARK  
THE NEW  YORK T IM ES

Δέκα ημέρες αφότου ο Γάλλοε πρόεδροε 
Νικολά Σαρκοζί προειδοποίησε ότι η 
κρίση χρέουε σ τη ν  Ευρώπη διαμορ
φώνει μία νέα πραγματικότητα στα δη
μοσιονομικά τηε χώραε του, η '"κυ
βέρνησή του παρουσίασε τη  Δευτέρα 
μία δόση ρεαλισμού: περικοπέε και νέ- 
ous φόρουε, συνολικού ύψουε 19 δισ., 
σε μία επιθετική προσπάθεια να δια
τηρηθεί η άριστη αξιολόγηση τηε πι- 
στοληπτικήε ικανότηταε τηε χώραε, 
δηλαδή το πολυπόθητο «ΑΑΑ». Τα μέ
τρα που αποκαλύφθηκαν από το ν  
πρωθυπουργό Φρανσουά Φιγιόν θα 
προστεθούν σε άλλα ανάλογα, ύψουε 
15,2 δισ., τα οποία ανακοινώθηκαν μεν 
τό ν  Αύγουστο, αλλά δεν έχουν τεθεί 
ακόμη σε εφαρμογή.

«Η  χώρα πρέπει να  σηκώσει τα  μα-

Αύξηση του ορίου
συνταξιοδότησης,
φορολόγηση των μεγάλων
επιχειρήσεων
και αύξηση του ΦΠΑ

νικία», είπε ο Φιγιόν στη  συνέντευξη 
Τύπου κατά την οποία ανακοίνωσε τα 
νέα  σκληρά μέτρα, τω ν  οποίων απώ- 
τεροε στόχοε είναι η εξοικονόμηση 89 
δισ. ώε το 2016. Επισημαίνονταε το βά- 
θοε τηε κρίσηε που αντιμετωπίζει η 
Ελλάδα και τη ν απειλή που εγκυμονεί 
για τη ν Ιταλία και τη ν  Ισπανία, ο Γάλ- 
λοε πρωθυπουργόε προειδοποίησε 
ότι η χρεοκοπία δεν είναι πλέον μία 
αφηρημένη λέξη για τιε ευρωπαϊκέε 
κυβερνήσειε. Τα νέα μέτρα είναι μία 
απάντηση στιε μειωμένεε και πιο ρε- 
αλιστικέε εκτιμήσειε για οικονομική 
ανάπτυξη και συνέπεσαν με τη ν προ
ετοιμασία του Σαρκοζί να  ριχτεί σε μία 
δύσκολη εκστρατεία επανεκλογήε εν 
όψει του πρώτου γύρου τω ν  εκλογών 
το ν  προσεχή Απρίλιο.

Το πακέτο προτάσεων που παρου
σιάστηκε τη  Δευτέρα στο  υπουργικό 
συμβούλιο του Σαρκοζί περιλαμβάνει 
ένα σχέδιο επιτάχυνσηε τηε αύξησηε 
του ηλικιακοΰ ορίου συνταξιοδότησηε 
από τα  60 σ τα  62. Η αλλαγή θα εφαρ
μοστεί το  2017 αντί του 2018. Επι- 
προσθέτωε, η φορολόγηση τω ν  με
γάλων επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο 
345 εκατ. δολαρίων θα αυξηθεί κατά

5% τίε χρονιέε 2012 και 2013 ή έωε ό- 
του το  έλλειμμα επιστρέψει κάτω από 
3% του ΑΕΠ.

Το έλλειμμα τηε Γαλλίαε είναι σή
μερα σχεδόν 5,7% του ΑΕΠ και η κυ
βέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα το μει
ώσει στο 4,5% το 2012 και στο 3% στα 
τέλη του 2013, με στόχο έναν ισο
σκελισμένο προϋπολογισμό ώε το 
2016. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσηε 
αύξηση του ΦΠΑ στα  εστιατόρια, 
σ τα  βιβλία και στιε συγκοινωνίεε από 
5,5% σε 7%.

Ο Φιγιόν είπε ότι θα ενσωματωθούν 
στα  σχέδια που ανακοινώθηκαν στιε 
24 Αυγούστου, τα  οποία δεν έχουν α
κόμη εφαρμοσθεί. Υπολογίζεται ότι μέ

χρι τα τέλη του χρόνου θα έχουν τε 
θεί σε εφαρμογή, χωρίε να διευκρινί
ζεται αν αυτό θα γίνει μέσω διατάγ- 
ματοε ή κοινοβουλευτικήε συζήτησηε. 
Ο πρόεδροε έχει υποσχεθεί να  κάνει 
ό,τι περνάει από το χέρι του για να  α
ποτρέψει την υποβάθμιση τηε Γαλλίαε, 
που θα μπορούσε να αυξήσει σημα
ντικά το  κόστοε δανεισμού τηε χώραε. 
Τον περασμένο μήνα, η Μοοάγ’ε προ
ειδοποίησε ότι θα μπορούσε να  προ
χωρήσει σε υποβάθμιση αν ο μειω- 
μένοε ρυθμόε ανάπτυξηε και το κόστοε 
υποστήριξηε τω ν  γαλλικών και ευρω
παϊκών τραπεζών που πλήττονται α
πό την κρίση χρέουε έχουν άμεσεε συ- 
νέπειεε σ το ν  προϋπολογισμό.

Ο βασικόε αντίπαλοε του Σαρκοζί, 
Φρανσουά Ολάντ, ο σοσιαλιστήε υ- 
ποψήφιοε πρόεδροε, κατηγόρησε τον 
πρόεδρο ότι συνθέτει ένα μωσαϊκό α
σύμβατων μέτρων, τα οποία θα ήταν 
σήμερα περιττά αν η κυβέρνηση είχε 
δράσει νωρίτερα για να αντιμετωπίσει 
το διογκούμενο έλλειμμα τηε Γαλλίαε 

«Η  κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε από 
τη ν επιβράδυνση τηε ανάπτυξηε», εί
πε ο Ολάντ σε συνέντευξή  του στη  
Liberation. «Αε μην ξεχνάμε ότι από 
τη ν  έναρξη τηε θητείαε Σαρκοζί, χά
θηκαν φορολογικά έσοδα ύψουε 75 
δισ. λόγω τω ν  φοροελαφρύνσεων 
στιε μεγάλεε επιχειρήσειε και στα  
πλούσια νοικοκυριά», ανέφερε χαρα

κτηριστικά. Η γαλλική κυβέρνηση ε
κτιμά ότι η γαλλική οικονομία θα έ
χει ανάπτυξη 1% το  2012, ενώ  η αρ
χική πρόβλεψη ή ταν 1,75%. Θα χρει
αστεί, λοιπόν, προσαρμογή του προ
ϋπολογισμού ώ στε  να  εκπληρωθούν 
οι δημοσιονομικοί στόχοι και να  η
ρεμήσουν οι αγορέε.

Ορισμένοι ανεξάρτητοι οικονομο
λόγοι, πάντωε, πιστεύουν ότι ακόμη 
και οι αναθεωρημένεε προβλέψειε για 
τη ν  ανάπτυξη είναι αισιόδοξεε. «Σή
μερα έχουμε μηδενική ανάπτυξη. 
Δ εν  μπορούμε καν να  είμαστε βέβαι
οι για το  1% του χρόνου», τόν ισε ο 
Μαρκ Τουατί, οικονομολόγοε σ τη ν  ε
πενδυτική εταιρεία Αεεγπ.

Η αποτυχημένη 
συνταγή της Ελλάδας
Η φ ιλ ο σ ο φ ία  του γαλλικού σχε
δίου λιτότητας είναι αντιγραφή 
των αποτυχημένων σχεδίων που 
ακολουθήθηκαν στην Ελλάδα, 
την Πορτογαλία και την Ισπανία. 
Αυτό επισημαίνει σε άρθρο του 
στον Guardian ο Γάλλος καθηγη
τής Φιλίη Μαρλιέρ, Το νόμιμο ό
ριο Της ηλικίας συνταξιοδότησης 
θα αυξηθεί περαιτέρω το 2017 
και το έλλειμμα θα μειωθεί στο 
0 %  ώς το 2016. Σύμφωνα με τη 
Les Echos, αυτά τα μέτρα έχουν 
στόχο να στείλουν ένα ισχυρό 
μήνυμα στους οίκους αξιολόγη
σης, «Αυτό το πακέτο λιτότητας 
έχει στόχο να υποχρεώσει τους 
φτωχούς να πληρώσουν για το 
χάος του τραπεζικού συστήμα
τος», γράφει ο Μαρλιέρ. Η έμ 
μεση φορολογία θα πλήξει πε
ρισσότερο του μισθωτούς και 
τους φτωχούς. «Αυτά τα μέτρα 
λιτότητας δεν θα αναζωογονή
σουν τη γαλλική οικονομία και 
όπως και σε άλλα μέρη της Ευ
ρώπης απλώς θα επιτείνουν την 
οικονομική ύφεση», προσθέτει.
Η ομιλία του Φιγιόν περιείχε μια 
οικεία φράση: «οι Γάλλοι έζησαν 
πάνω από τις δυνατότητές 
τους». Κατά τον ακαδημαϊκό, η 
δραματοποίηση αυτή έχει ένα 
στόχο: να σπείρει το φόβο και 
να δημιουργήσει ενοχές σε α
θώους ανθρώπους για την κακο
διαχείριση δημοσίου χρήματος 
από την ίδια την κυβέρνηση.
Στο μεταξύ, την Πέμπτη η κυ
βέρνηση Σαρκοζί απέρριψε κά
θ ε  ενδεχόμενο επιβολής περαι
τέρω μέτρων λιτότητας, εκτιμώ
ντας ότι τα ήδη ανακοινωθέντα 
είναι επαρκή για την επαναφορά 
του ελλείμματος της χώρας ε 
ντός των ορίων που θέτει η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση.
«Οι δεσμεύσεις για έλλειμμα στο 
3%  του ΑΕΠ το 2013 και για ισο
σκελισμένο προϋπολογισμό το 
2016 θα εκπληρωθούν στο ακέ
ραιο», ανέφεραν σε κοινή δήλω
σή τους οι υπουργοί Οικονομίας 
Φρανσουά Μπαρουέν και Προϋ
πολογισμού Βελαρί Πεκρές.

«Πορτοκαλί» συναγερμός
Το ΔΝ Τ υπενθύμισε στη Ρωσία τα προβλήματα της οικονομίας της

Κ ρ ισ τ ίν  Λ α γ κ ά ρ ν ι και Ντμίτρι Μεντβέντεφ, στη συνάντηση που είχαν, εξέτασαν τα 
προβλήματα της Ευρωζώνης και της παγκόσμιας κρίσης.

Προς αλλαγή σκηνικού
Επαναφορά του Ααϊκού Κόμματος στην Ισπανία δείχνουν τα γκάλοπ

Οι π ερ ικο π ές, η μεγάλη ανεργία και τα μέτρα λιτότητας είναι το... περιβάλλον 
στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές στην Ισπανία.

Του ανταποκριτή μας στη ΜΟΣΧΑ 
Α Χ ΙΛ Λ Ε Α  ΠΑΤΣΟΥΚΑ

Μ ε πολλά εύσημα, αλλά και κροϋονταε 
τον  κώδωνα του κινδύνου, η επικε- 
φαλήε του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ 
περιέγραψε με απόλυτη ακρίβεια τη  θέ
ση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ρω
σική οικονομία. Η τριήμερη επίσκεψη 
τηε κ. Λαγκάρντ διεξήχθη σε εξαιρε
τικό κλίμα, καθώε η Μόσχα ουδέποτε 
έκρυψε τη  συμπάθειά τηε προε το πρό
σωπό τηε, τη ν  υποψηφιότητα τηε ο- 
ποίαε άλλωστε είχε στηρίξει με θέρμη.

Η κ. Λαγκάρντ, αφού χαιρέτισε το κα
τόρθωμα τηε Μόσχαε να δαμάσει τον  
προϋπολογισμό τηε και επικρότησε μια 
σειρά εκσυγχρονιστικών βημάτων, ό- 
πωε η πρωτοβουλία τηε για τη  δημι- I  
ουργία Χρηματιστικού Κέντρου και αρ- 
κετέε ακόμα θεαματικέε αλλαγέε που 
έγιναν στη  ρωσική οικονομία, ανέβα
σε το  επίπεδο του συναγερμού στο 
«πορτοκαλί». Υπενθυμίζονταε με κομ
ψό τρόπο τιε παιδικέε ασθένειεε που 
κατά το πρόσφατο παρελθόν οδήγησαν 
τη  ρωσική οικονομία δύο φορέε στο 
κραχ, ζήτησε, όσο ακόμη οι τιμέε του 
πετρελαίου βρίσκονται ψηλά, το  οι
κονομικό επιτελείο να διαφυλάξει ωε 
κόρην οφθαλμού τα κέρδη, αξιοποιώ- 
νταε τα  για τη  θωράκιση τω ν  αποθε- 
ματικών καθώε και για την αύξηση των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Με τη ν  προτροπή τηε, η κ. Λα- 
γκάρντ δεν «ανακάλυψε τη ν Αμερική» 
αλλά επανέλαβε μεγαλόφωνα κάτι που 
επανειλημμένωε ο Ντμίτρι Μ εντβέ
ντεφ  έχει τονίσει: τη ν  αναγκαιότητα, 
δηλαδή, η Ρωσία να  απαγκιστρωθεί α
πό την αντίληψη πωε όλα μπορούν να 
στηριχθούν στα  κέρδη από το ν  μαύ
ρο χρυσό και να  στρέψει τη ν  οικο
νομία τηε στιε νέεε τεχνολογίεε και 
σ τα  έσοδα που αυτέε μπορούν να  α
ποφέρουν. Αλλωστε, δεν έχουν πε
ράσει παρά μόνο τρία έτη, ό ταν ελά- 
χιστεε ημέρεε ύστερα από τη ν  έναρ
ξη τηε διεθνούε οικονομικήε κρίσηε 
στιε ΗΠΑ, οι τιμέε τω ν  υδρογοναν
θράκων κατρακύλησαν, και μαζί με αυ
τέε και η ρωσική οικονομία.

Για το ν  λόγο αυτό η Μόσχα κοιτά
ζει με τρόμο τιε εξελίξειε σ τη ν  Ευρω
ζώνη  και στη  χώρα μαε, ζη τώνταε ε
πιτακτικά και με εκνευρισμό τη ν ε-

Η  Μόσχα θεωρεί 
πως πλην των εσόδων 
από το πετρέλαιο 
θα πρέπει να στραφεί 
και στις νέες τεχνολογίες.

ξεύρεση μιαε οριστικήε λύσηε. Το 
Κρεμλίνο γνωρίζει πολύ καλά -ουδέ
ποτε άλλωστε το έκρυψε- πωε αν η οι
κονομική κρίση σ τη ν  Ευρωζώνη και 
γενικότερα στη  Δύση λάβει ακόμα με- 
γαλύτερεε διαστάσειε, τό τε  το  κατα
στροφικό τσουνάμι θα φτάσει εντόε 
εικοσιτετραώρου στη  Μόσχα, καθώε 
μπορεί την τελευταία περίοδο να έχουν 
γίνει βήματα σαν αυτά που επικρότησε 
η επικεφαλήε του ΔΝΤ, ωστόσο χρει
άζεται ακόμα χρόνοε μέχρι η ρωσική 
οικονομία να θωρακιστεί πλήρωε. Η κ. 
Λαγκάρντ προειδοποίησε μάλιστα 
πωε είναι ορατόε ο κίνδυνοε οι ευρω- 
παϊκέε τράπεζεε να αποσύρουν τα κε
φάλαιά τουε από τη  Ρωσία, προκει- 
μένου να επιλύσουν το πρόβλημα ρευ- 
στότηταε που προκλήθηκε ύστερα α
πό τη  διαγραφή μεγάλου μέρουε του 
ελληνικού χρέουε.

Μεταφέρονταε τιε μελανέε αυτέε ει- 
κόνεε στιε πλάτεε του, ο Ντμίτρι Μ ε
ντβέντεφ , στο  περιθώριο τω ν  εγκαι
νίων του Nord Stream, δεν έκρυψε την

αγωνία αλλά και το ν  εκνευρισμό του 
Κρεμλίνου για το οικονομικό χάοε στην 
Ευρωζώνη. Για το ν  λόγο αυτό, ζή τη
σε επιτακτικά από τη  Γερμανίδα κα
γκελάριο, όλεε οι χώρεε τηε Ε.Ε., ακόμα 
και η Γερμανία, να αναλάβουν επιτέ- 
λουε τιε ευθύνεε τουε και να  σοβα
ρευτούν. Υστερα από έντονουε προ- 
βληματισμούε για τον τρόπο που η Ρω
σία θα μπορούσε να βοηθήσει τιε α- 
δύναμεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε, τη ν  ε
βδομάδα που μαε πέρασε η Μόσχα διε- 
μήνυσε στην επικεφαλήε του ΔΝΤ πωε 
η όποια στήριξη θα είναι χλιαρή και 
θα γίνει από κοινού με τα  υπόλοιπα 
κράτη τηε ομάδαε BRICS (Κίνα, Ινδία, 
Βραζιλία, Κίνα, Νότια Αφρική) και με 
ένα ποσό από τη ν πλευρά τηε, τηε τά- 
ξηε τω ν  10 δισ. δολαρίων, προε το  τα 
μείο του ΔΝΤ.

Η εβδομάδα έκλεισε με μια χαρμό
συνη οικονομική είδηση για τη  Ρωσία. 
Υστερα από αγώνεε σχεδόν είκοσι ε
τών, η Ρωσία κατόρθωσε να μπει στον 
ΠΟΕ (Παγκόσμιοε Οργανισμόε Εμπο
ρίου). Τελευταίο εμπόδιο προε τον δρό
μο τηε ήταν αυτό τηε Γεωργίαε, με την 
οποία κατάφερε να  έλθει σε κοινή 
συμφωνία. Σχολιάζονταε τη ν εξέλιξη 
αυτή, η επικεφαλήε του ΔΝΤ δεν έ
κρυψε τη  χαρά τηε, δηλώνονταε πωε 
η ένταξη  τηε Ρωσίαε σ τον  ΠΟΕ ση
ματοδοτεί μια οικονομική και πολιτι
κή νίκη.

Ο Μ άιος του 2010 ήταν ο μήναε που 
σφράγισε το αποτέλεσμα τω ν εκλογών 
που θα γίνουν στιε 20 Νοεμβρίου στην 
Ισπανία. Η ταν ο μήναε που ο σοσια- 
λιστήε πρωθυπουργόε Θαπατέρο α
νακοίνωσε μέτρα λιτότηταε και σκλη- 
ρέε περικοπέε δαπανών, προκειμέ- 
νου να ηρεμήσουν οι αγορέε και να 
μην υπαχθεί η Ισπανία σε καθεστώε 
Μνημονίου.

Ενάμιση χρόνο αργότερα, η ανερ
γία στην Ισπανία έχει εκτιναχθεί στο 
21,5%, οι μαύρεε τρύπεε των τραπεζών 
συνεχίζουν να καταβροχθίζουν δισε
κατομμύρια και οι στόχοι περιορισμού 
των ελλειμμάτων αναθεωρούνται διαρ- 
κώε προε το χειρότερο.

Το τι θα σημάνουν όλα αυτά για το 
κόμμα του Θαπατέρο στιε κάλπεε 
δεν είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Οι 
Ισπανοί σοσιαλιστέε βαίνουν προε δει
νή ήττα, ενώ το αντιπολιτευόμενο συ
ντηρητικό Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο 
Ραχόι κατευθύνεται ολοταχώε προε 
μιαν άνευ προηγουμένου νίκη και α
πόλυτη πλειοψηφία. Προκειμένου να 
βλάψει όσο το δυνατόν λιγότερο το 
κόμμα του, ο ίδιοε ο πρωθυπουργόε Θα
πατέρο έχει εξαφανιστεί από την 
προεκλογική εκστρατεία, αφού πρώ
τα έδωσε το χρίσμα του υποψήφιου 
πρωθυπουργού στον πρώην υπουργό 
Εσωτερικών τηε κυβέρνησήε του, τον 
Αλφρέδο Πέρεε Ρουμπαλκάμπα.

Στο ντιμπέιτ τω ν  υποψηφίων τω ν 
δύο μεγάλων κομμάτων, ο Ρουμπαλ
κάμπα προσπάθησε να πείσει την κοι
νή γνώμη ότι οι έωε τώρα δυσκολίεε 
ωχριούν μπροστά στα όσα θα επιβά
λει μια συντηρητική κυβέρνηση Ραχόι, 
με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση συλ
λογικών συμβάσεων εργασίαε και τον 
περιορισμό τηε δημόσιαε παιδείαε 
και υγείαε.

Ο Ραχόι δεν έχει προαναγγείλει με 
σαφήνεια τίποτε από όλα αυτά, πο- 
ντάρονταε στη σκόπιμη αοριστία για 
την καλλιέργεια ελπίδαε. Το πολιτικό 
του πρόγραμμα βασίζεται στη  «δου
λειά, δουλειά, δουλειά» και οι συχνέε 
αναφορέε στο αίσχοε τω ν 5 εκατομ
μυρίων ανέργων λειτουργούν ωε αέ- 
ραε στα  πανιά του. Περιοχέε όπωε η 
Καταλωνία, που αποτελούσαν ασφα
λή προπύργια τω ν σοσιαλιστών, προ- 
βλέπεται τώρα να περάσουν στα  χέ-

Αιτότητα και ανεργία οδη
γούν τους ψηφοφόρους -  
Αναμένουν βαριά ήττα 
οι σοσιαλιστές -  Πολλά 
μικρά κόμματα στη Βουλή.

ρια του Λαϊκού Κόμματοε, ακριβώε ε
πειδή εκεί σημειώνονται τα υψηλότερα 
επίπεδα ανεργίαε. Ο εν αναμονή πρω
θυπουργόε έχει αποφΰγει εξαγγελίεε 
του τύπου «λεφτά υπάρχουν», έχει ε- 
ντούτοιε δηλώσει ότι θα επιχειρήσει 
να επαναδιαπραγματευθεί με την 
Ε.Ε. τουε όρουε του προγράμματοε που 
εφαρμόζει η Ισπανία, ώστε να δοθεί 
έμφαση πρώτα στην ανάπτυξη και εν 
συνεχεία στη  δημοσιονομική προ
σαρμογή. Το αν και κατά πόσο θα τη
ρήσει αυτή τη ν υπόσχεση το υπο
νόησε ο γελοιογράφοε τηε εφημερίδαε 
«Ελ Μούντο», σχεδιάζονταε Ισπανό σύ
ζυγο να ρωτάει «τώρα που είδεε το ντι- 
μπέιτ, ποιοε νομίζειε ότι θα κυριαρ
χήσει σ την πολιτική τηε Ισπανίαε τα 
επόμενα χρόνια;» και τη σύζυγο να α
παντά: «Η Αγκελα Μέρκελ».

«Το πρώτο εξάμηνο του 2012 θα εί
ναι δύσκολο γιατί θα πρέπει να αρχί
σουν τιε βάρβαρεε περικοπέε. Θα εί
ναι ό,τι χειρότερο έχουμε δει στην κρί
ση», είπε ο διευθυντήε του ινστιτού

του ΕΕΌΕΑ, Πάμπλο Βάσκεε. Η ισπα
νική οικονομία έχει επιβραδυνθεί 
φθάνονταε σε μηδενικούε ρυθμούε α
νάπτυξηε, ενώ πολλοί οικονομολόγοι 
προβλέπουν ότι ώε το  τέλοε τηε χρο- 
νιάε θα έχει βυθιστεί σε ύφεση. Ο Ρα- 
χόι, πάντωε, έχει δηλώσει ότι θα κά
νει ό,τι περνάει από το χέρι του για να 
καθησυχάσει τιε αγορέε πωε οι σ τό
χοι τω ν ελλειμμάτων θα τηρηθούν, και 
βρίσκεται σε αναζήτηση οικονομο
λόγου διεθνούε κύρουε για το οικο
νομικό του επιτελείο.

Στιε εκλογέε τηε ερχόμενηε εβδο- 
μάδαε θα βάλει τη σφραγίδα του έναε 
ακόμα Μάιοε, ο Μάιοε του 2011, ο μή
ναε που είδε τουε ίηάί§Μάοε να κα
τακλύζουν την Πουέρτα ντελ Σολ, α- 
πορρίπτονταε συλλήβδην το πολιτικό 
σύστημα. Κάποιοι από τουε «Αγανα- 
κτισμένουε» δεν θα παρουσιαστούν κα
θόλου στιε κάλπεε, άλλοι θα ψηφίσουν 
την Ηνωμένη Αριστερά, που κατα
γράφει άνοδο στιε δημοσκοπήσειε, και 
άλλα μικρότερα κόμματα, ενώ ορι
σμένοι έχουν οργανωθεί μέσω ΤννίΐίθΓ 
αναλύονταε κάθε εκλογική περιφέρεια 
ξεχωριστά, ώστε να προτείνουν ποια 
ψήφοε θα βλάψει περισσότερο τον δι- 
κομματισμό. Η νέα Βουλή τηε Ισπανίαε 
προβλέπεται να περιλαμβάνει περισ- 
σότερουε βουλευτέε μικρών κομμάτων 
από οποιαδήποτε άλλη.
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Ο Νάνος, ο Μίστερ Μττιν, η Γερμαναρού
Πώς εκφράζονται ο ένας για τον άλλο οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όταν σταματούν να χρησιμοποιούν τη διπλωματική γλώσσα

Μ ερικές φ ορές, η μειλίχια γλώσσα τηε διπλω- 
ματίαε δίνει τη  θέση τηε στην έκφραση τω ν 
πραγματικών απόψεων πολιτικών ανδρών και 
γυναικών για τουε ξένουε συναδέλφουε τουε, 
όπωε έγινε και την περασμένη εβδομάδα, όταν 
τα ανοιχτά μικρόφωνα τηε συνόδου του Θ20 στιε 
Κάννεε κατέγραφαν τα παράπονα του προέδρου 
Σαρκοζί για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετα- 
ντάχου, αλλά και τον Ελληνα πρωθυπουργό Πα- 
πανδρέου (τον χαρακτήρισε «καταθλιπτικό» και

«τρελό»). Παρότι ο κίνδυνοε τω ν υποκλοπών, χά
ρη στα νέα τεχνολογικά μέσα, είναι υπαρκτόε, 
το πρόσφατο περιστατικό οφείλεται σε παρα
βίαση του «οφ δε ρέκορντ» από τη γαλλική ειδη- 
σεογραφική ιστοσελίδα «Arret ειιτ Image8», που 
σε αντίθεση με τα άλλα μέσα, αδιαφόρησε για 
τη διατήρηση των καλών τηε σχέσεων με το Μέ
γαρο τω ν  Ηλυσίων και κοινοποίησε το περιε
χόμενο τηε συζήτησηε μεταξύ τω ν δύο ηγετών.

Η εμφανήε αδυναμία τω ν Ευρωπαίων ηγετών

να καταλήξουν σε συμφωνία για τη διάσωση του 
ενιαίου νομίσματοε δεν προκαλεί την έκπληξη 
του συντάκτη του οικονομικού ειδησεογραφι- 
κού πρακτορείου Bloomberg, που ερμηνεύει το 
φαινόμενο ωε αναμενόμενο, εάν εξετάσει κα- 
νείε τιε απόψειε που τρέφει ο έναε ηγέτηε για 
τον άλλο.

«Νάνοε», «Μ ίστερ Μπιν», «Γερμαναρού», οι 
φιλοφρονήσειε δίνουν και παίρνουν στα σαλόνια 
τηε ευρωπαϊκήε διπλωματίαε. Ενα καλό δείγμα

των απόψεων αυτών περιγράφεται στο γράφημα 
του πρακτορείου, που αποκαλύπτει τιε αγένει- 
εε που έχουν ανταλλάξει επτά Ευρωπαίοι ηγέ- 
τεε (Αγκελα Μέρκελ, Γιώργοε Παπανδρέου, Νι- 
κολά Σαρκοζί, Χοσέ Λουίε Θαπατέρο, Ζαν- 
Κλοντ Γιουνκέρ, Ντέιβιντ Κάμερον και Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι) συνήθωε πίσω από την πλάτη 
ο έναε του άλλου, αλλά ενίοτε και κατάμουτρα. 
Ποιοε μπορεί άλλωστε να ξεχάσει τη μικρή -αλ
λά δηλητηριώδη- φράση του Νικολά Σαρκοζί

για τον Ισπανό πρωθυπουργό Θαπατέρο, που 
αποκάλυψε η Liberation: «Δεν πρέπει να είναι 
και πολύ ευφυήε». Σε άλλο περιστατικό, ενώπιον 
δημοσιογράφου τηε εφημερίδαε Daily 
Telegraph, ο Βρετανόε πρωθυπουργόε Ντέιβι
ν τ Κάμερον αποκάλεσε το Γάλλο πρόεδρο 
«κρυμμένο νάνο» (Melden dwarf), που μετα
φράζεται πιο σωστά ωε «διακοσμητικόε νάνοε 
τηε Χιονάτηε», όπωε αυτοί που τοποθετούνται 
στιε αυλέε τω ν σπιτιών στη Δύση.

Το συμφραζόμενα:
Σε μια προσπάθεια να 
αντικρούσει τον 
Κάμερον για τις 
επικρίσεις του κατά του 
ευρώ , ο Σαρκοζί 
επ έλεξε αποστροφή, 
την οποία ε ίχε  
χρησιμοποιήσει ο 
προκάτοχός του, Ζακ 
Σιράκ.

Πρωθυπουργός
(παραιτηθείς)
Γιώργος
ΠαπανδρέουΟι Ελληνες 

«είναι ο ιός που 
δηλητηριάζει την 

Ευρώπη»

Νικολά
Σαρκοζί

Πρωθυπουργός 
Χοσέ Θαπατέρο

«Λέει ότι 
κάνει δίαιτα και 
αμέσως μετά 

παίρνει δεύτερη 
μερίδα τυρί»

«Μάλλον 
δεν είναι πολύ 

ευφυής»
Τα συμφραζόμενα:
Το αινιγματικό επίθετο, 
που απευθυνόταν στον 
βραχύσωμο Γάλλο 
πρόεδρο, αποτελούσε 
μέρος αστείου που 
διηγήθηκε ο Κάμερον σε 
δημοσιογράφο της 
εφ ημερίδας Daily  
Telegraph.

«La Boche»
(Η Γερμαναρού)

Πρωθυπουργός 
Ντέιβιντ Κάμερον

«Λουί ντε Φινές» 
(κοντός, 

υπερκινητικός 
Γάλλος κωμικός)

Πρόεδρος του Eurogroup 
Ζαν-ΚΑοντ Γιουνκέρ

Η ευρωπαϊκή ' 
νομοθεσία είναι 

«άσκοπη» 7 Τα συμφραζόμενα:
Η αναφορά έχει να 
κάνει με τον μεγάλο 
αριθμό γυναικών 
στο Υπουργικό 
Συμβούλιο του 
Θαπατέρο.

Ερωτηθέντες \  
για τις μεταρρυθμιστικές ' 

υποσχέσεις του Μπερλουσκόνι, 
οι Σαρκοζί και Μέρκελ  

μοιράστηκαν χαμόγελο, το οποίο 
ερμηνεύθηκε από τον 

Μπερλουσκόνι ως υποτιμητικό. 
0  Ιταλός πρωθυπουργός 

υποστήριξε αργότερα 
ότι η Μέρκελ ζήτησε συγγνώμη, 

αν και η Μέρκελ λέει 
\  ότι ουδέποτε έκανε 

τέτοιο πράγμα.

Η εικόνα της 
Ευρώπης είναι 

«καταστροφική»

Ευρωπαϊκή
Ενωση

'  «Κανείς 
δεν μπορεί να δίνει 
μαθήματα σε άλλες 
χ  χώρες-μέλη» /

Σίλβιο
ΜπερλουσκόνιΤα συμφραζόμενα:

Ο χαρακτηρισμός 
καταγράφηκε σε  
υποκλαπείσα 
συνομιλία μεταξύ  
Μπερλουσκόνι και 
διευθυντή  
εφ ημερίδας, που 
κατηγορήθηκε ότι 
προμήθευε τον Ιταλό 
πρωθυπουργό με  
πόρνες για τα πάρτι 
«μπούνγκα 
μπούνγκα».

Αγκελα
Μέρκελ

Μια στιγμή στοργής
Σε σπάνια στιγμή ζεστασιάς, η Μέρκελ χάρισε 
στον Σαρκοζί ένα αρκουδάκι για τη νεογέννητη κόρη 
του. Σε μια συνηθισμένη -γι’ αυτόν- επίδειξη 
αγένειας, ο Σαρκοζί μιλούσε στο κινητό του 
τηλέφωνο ενώ άνοιγε το δώρο.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Μ ίσ τε ρ
Μ π ιν »

« Μ ια

χοντρή»

Νικολά Σαρκοζί, 
ο «πρωταθλητής»
Λίγο πιο ευ γεν ική , η Γερμανίδα καγκε- 
λάριοε Μέρκελ συνηθίζει να αποκαλεί 
τον  Γάλλο πρόεδρο «Μ ίστερ Μπιν», ε
νώ  ο κ. Σαρκοζί αρέσκεται να χαρα
κτηρίζει τη ν  κ. Μέρκελ με την υποτι
μητική γαλλική έκφραση από τη ν  ε
ποχή τηε γερμανικήε Κατοχήε τηε χώ- 
ραε, «La Boche» (Η Γερμαναρού).

Η κ. Μέρκελ επέλεξε, όμωε, έναν άλ
λο διάσημο, Γάλλο αυτή τη  φορά, κω
μικό, για να περιγράψει τη  συχνά υ- 
περκινητική συμπεριφορά του Γάλλου

Η Αγκελα Μέρκελ επέλεξε 
τον Λουί ντε Φινές, για να 
περιγράφει τη συχνά υ- 
περκινητική συμπεριφορά 
του Γάλλου ομολόγου της.

ομολόγου τηε: το ν  Λουί ντε Φινέε. Το 
2008, άρθρο του περιοδικού Der 
Spiegel αποκάλυπτε ότι ο σύζυγοε 
τηε καγκελαρίου τήε είχε χαρίσει συ
σκευή αναπαραγωγήε δίσκων DVD: 
«Τώρα θα μπορεί να βλέπει τιε ταινίεε 
του Λουί ντε Φινέε. Η συμπεριφορά των 
Γάλλων ενδιαφέρει πολύ τη  Μέρκελ, α- 
φότου ανέλαβε τη ν προεδρία ο Νικο- 
λά Σαρκοζί».

Σύμφωνα με το  επίμαχο δημοσίευ
μα του γερμανικού περιοδικού Der 
Spiegel που χρονολογείται από το 
2008, η Αγκελα Μέρκελ αρέσκεται να 
παρατηρεί ενδελεχώε τουε συνομιλη- 
τέε τηε. «Η  αγάπη τηε για την πολιτι
κή βασίζεται στη  διεισδυτική παρα
τήρηση. Παρακολουθεί ανθρώπουε εν

δράσει, τουε σκανάρει: πώε σκέφτεται, 
ποια είναι τα κίνητρά του κ.λπ. Και: πώε 
θα το ν  τουμπάρω, πώε θα τον  οδηγή
σω εκεί που θέλω εγώ; Για εκείνη σε αυ
τό ακριβώε το  σημείο εντοπίζεται η 
γοητεία τηε πολιτικήε. Ο άνδραε τηε τήε 
έκανε πρόσφατα δώρο ένα DVD. Ετσι 
θα μπορεί να παρακολουθεί ταινίεε του 
Λουί ν τε  Φινέε. Οι υπερκινητικοί Γάλ
λοι άρχισαν να ενδιαφέρουν τη  Μέρ
κελ από τότε που ανέλαβε την προεδρία 
τηε Γαλλίαε ο Νικολά Σαρκοζί», έγρα
φε πριν από τρία χρόνια το περιοδικό.

Σε άρθρο του στη  γαλλική οικονο
μική εφημερίδα Journal Du Dimanche, 
Γερμανόε δημοσιογράφοε είχε επε
κτείνει τη  σύγκριση μεταξύ τω ν  δύο 
διάσημων Γάλλων (Σαρκοζί - ντε Φινέε): 
«Εχουμε πει στο Spiegel ότι ο σύζυγοε 
τηε κ. Μέρκελ τήε χάρισε το  DVD του 
ντε  Φινέε για να τη ν προετοιμάσει για 
τη ν τό τε  συνάντησή τηε με το ν  Γάλ
λο πρόεδρο».

Σύμφωνα, όμωε, με τον δημοσιο
γράφο τηε Le Monde, Αρνό Λεπαρμα- 
ντιέ, ο Νικολά Σαρκοζί είναι αναμφι
σβήτητα ο «πρωταθλητήε» τηε «χο- 
ντράδαε»: «Ο ταν δύο Ευρωπαίοι ηγέ- 
τεε μιλούν στο τηλέφωνο και η συζή
τηση φθάνει σ τον Σαρκοζί, ακολουθεί 
ο εξήε διάλογοε: “Θα μου πειε τιε κα- 
κίεε που λέει για μένα ο Σαρκοζί ή να 
αρχίσω εγώ;» Απόδειξη; Οι διηγήσειε 
Ευρωπαίων ηγετών, που περιγράφουν 
πώε ο Γάλλοε πρόεδροε διηγείται ότι αν 
και η καγκελάριοε Μέρκελ φέρεται να 
ακολουθεί αυστηρή δίαιτα, συνηθίζει 
να τρώει και δεύτερη μερίδα τυρί στα  
επίσημα γεύματα...

BBC

Η σ ύ ν ο δ ο ς  τ ο υ  Θ 2 0  στις Κάννες θα μείνει στην ιστορία και για την ανεπίσημη 
συζήτηση μεταξύ Μπαράκ Ομπάμα και Νικολά Σαρκοζί που αποκάλυψαν τα ανοι
χτά μικρόφωνα και κοινοποίησε γαλλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα.

Τα μικρόφωνα 
τους κατέγραψαν
Οι σημερινοί Ευρωπαίοι ηγέτεε δεν έ
χουν το μονοπώλιο τηε γκάφαε ενώπιον 
ανοιχτών μικροφώνων ή «μαρτυριά
ρηδων» δημοσιογράφων.

Τον Σεπτέμβριο του 2000, ο τό τε  υ- 
ποψήφιοέ πρόεδροε τω ν  ΗΠΑ Τζορτζ 
Μπουε ψιθυρίζει στο αυτί του Ντικ Τσέ- 
ντ, βλέπονταε δημοσιογράφο τω ν  New 
York Τίτηεε: «Νάτοε πάλι, αυτό το 
κ.,.παιδο ο Ανταμ Κλάιμερ», χωρίε να 
έχει συνειδητοποιήσει ότι τα υπερευ
αίσθητα μικρόφωνα τω ν  τηλεοπτι-

Ρόναλντ Ρέιγκαν, Τζορτζ 
Μπους ο νεότερος, Τζον 
Μέιτζορ, Γκόρντον Μπρά- 
ουν και Κάρολος, ανάμεσα 
στους γκαφατζήδες.

κών συνεργείων κατέγραφαν με μεγάλη 
ευκρίνεια τα λόγια του.

Το 1984 εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, 
ο πρόεδροε Ρόναλντ Ρέιγκαν είχε την 
ατυχή έμπνευση να δοκιμάσει το  μι
κρόφωνό του εν όψει ραδιοφωνικού 
του διαγγέλματοε, λέγονταε: «Συμπα- 
τριώτεε μου Αμερικανοί, έχω τη  χαρά 
να σαε ανακοινώσω ότι υπέγραψα νό
μο που καθιστά παράνομη τη ν ΕΣΣΔ. 
Αρχίζουμε το ν  βομβαρδισμό σε 5 λε
πτά». Το σφάλμα αυτό είχε θεωρηθεί 
ασυγχώρητο, καθώε ο Ρέιγκαν είχε μα- 
κρά πείρα ωε ραδιοφωνικόε παραγω- 
γόε και παρουσιαστήε του ραδιοφώνου.

Τον Ιούλιο του 1993, ο πρωθυ
πουργόε τηε Βρετανίαε Τζον Μέιτζορ 
εκφέρει τα  ακόλουθα σχόλια σε συ-

νομιλία του «οφ δε ρέκορντ» με δη
μοσιογράφο: «Οι υπουργοί μου που δια
φωνούν με τη  Συνθήκη του Μάαστριχτ 
είναι μπάσταρδοι», ενώ λίγο αργότερα 
αναρωτιέται με περίλυπο και αυτο- 
σαρκαστικό ύφοε: «Πώε είναι δυνατόν 
έναε τέτοτοε κεφτέε σαν κι εμένα να 
κερδίζει εκλογέε;»

Τον Απρίλιο του 2010, ο Βρετανόε 
πρωθυπουργόε Γκόρντον Μπράουν 
προβαίνει άθελά του σε ειλικρινείε ε- 
κτιμήσειε για αποτυχημένη του προ
εκλογική εμφάνιση, αλλά και για γυ
ναίκα που καταφέρθηκε φραστικά ε
ναντίον του. Τα μικρόφωνα είναι εκεί 
και καταγράφουν: «Η  εμφάνιση αυτή 
ήταν καταστροφική. Δεν έπρεπε να με 
έχετε βάλει δίπλα σ ’ αυτή τη  γυναίκα. 
Ποιανού ιδέα ήταν αυτή; Γελοίο! Ολα 
όσα είπε ήταν ρατσιστικά και ανούσια».

Τον Μάρτιο του 2005, ο συνήθωε 
προσεκτικόε πρίγκιπαε Κάρολοε τηε 
Ουαλλίαε ψιθυρίζει στα παιδιά του βλέ
πονταε τον δημοσιογράφο του BBC Νι
κόλαε Ουίτσελ να περπατά προε το μέ- 
ροε του στιε πίστεε ελβετικού βουνού: 
«Αυτοί οι απαίσιοι άνθρωποι. Δ εν  τον  
αντέχω. Είναι τόσο, μα τόσο απε- 
χθήε». Το ατόπημα του Ουίτσελ αφο
ρούσε ερωτήσειε που είχε απευθύνει 
σ τον διάδοχο του αγγλικού θρόνου για 
το ν  επικείμενο -τότε- γάμο του με την 
Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλε. Ο εκπρό- 
σωποε Τύπου του Μπάκιγχαμ είχε 
σπεύσει να επανορθώσει, λέγονταε: «Ο 
Κάρολοε δεν περιφρονεί τα  MME. Λί
γοι παπαράτσι μόνο το ν  εκνεύρισαν 
χθεε, κατά τη ν πρώτη ημέρα τω ν  δια
κοπών του. Δ εν ήταν τίποτα».

BBC
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Σύστημα  Κρόνος
Του Α ΛΕΞΗ  Π Α Π Α Χ Ε Λ Α

Το χάος είναι μια κάποια λύση
Του Ν ΙΚ Ο Υ  Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΑ ΡΑ

Δ ε ν  α ν χ έχ ετα ι το  θέαμα του 
διασυρμού του κ. Γιώργου 
Παπανδρέου τιε τελευταί

εε εβδομάδεε, έστω  και αν τη ν ύ
στατη  κυριολεκτικά στιγμή α
πέφυγε τη ν  καταστροφική «αυ
τοκτονία » τηε λύσηε Πετσάλνι- 
κου και προτίμησε τη  λύση Πα- 
παδήμου. Ο απελθών πρωθυ- 
πουργόε έχει δύο δρόμοηε να δια
λέξει. Ο έναε είναι αυτόε τηε α- 
ξιοπρεπούε αποχώρησηε και α- 
παγκίστρωσηε από το ΠΑΣΟΚ και 
τα πολιτικά πράγματα. Μπορεί να 
ισχυρισθεί ότι ήταν «θύμα τω ν  α
γορώ ν» ή «θύμα τω ν  συμφερό
ν τω ν » ή ότι προσπάθησε μέχρι 
εκεί που άντεχε ο ίδιοε και η κοι
νωνία. Εκείνοι που τον γνωρίζουν 
καλά υποστηρίζουν ότι θα ήταν

Το βαθύ ΠΑΣΟΚ 
προσπαθεί να εξευτελί
σει το εγχείρημα 
Παπαδήμου και επιμέ
νει να βάζει την επι
βίωσή του πάνω από 
τη θέληση του κόσμου.

πολύ πιο ευτυχήε και ανακουφι- 
σμένοε αν του χρόνου τέτο ια  ε
ποχή δίδασκε κάπου στη  Σουη
δία ή στιε ΗΠΑ.

Ο δεύτεροε δρόμοε είναι να  
συρθεί από τουε απαράτσικ που 
κυβερνούσαν τη  χώρα τιε τε- 
λευταίεε κρίσιμεε εβδομάδεε α
πό κάποια σκοτεινά υπόγεια. 
Ηδη του έκαναν τεράστια  ζημιά 
και στην υστεροφημία του. Οι α
πίστευτοι χειρισμοί πριν από την 
τελική παραίτηση, οι αδικαιο
λόγη το ι δ ισταγμοί σ τη  δια
πραγμάτευση για τη  θέση του 
πρωθυπουργού, οι αχυρένιεε 
λύσειε τύπου Πετσάλνικου και οι 
ΰστατεε προσπάθειεε τορπιλι- 
σμού τηε λύσηε Παπαδήμου α
ποτελούν μαύρεε και ακατα- 
νόη τεε σελίδεε πολιτικήε ιστο- 
ρίαε. Το κακό είναι ότι κάποιοι 
επιχειρούν να πείσουν τον  κ. Πα
πανδρέου πωε πρέπει να παρα- 
μείνει αρχηγόε του ΠΑΣΟΚ, ίσωε 
και υποψήφιόε του στιε  επόμε- 
νεε εκλογέε. Οι όροι που έθεσαν

σ τον  κ. Παπαδήμο για το  πόσοι 
και ποιοι θα μπουν σ τη ν  κυβέρ
νηση  από το  ΠΑΣΟΚ δείχνει ό
τι συνεχίζουν να παίζουν ένα α
δίστακτο παιχνίδι εξουσίαε για 
τη ν  επόμενη μέρα, χωρίε να 
λογαριάζουν ούτε τη ν  κοινωνία 
ούτε κανέναν.

Το βέβαιον είναι πωε αυτοί οι 
ίδιοι άνθρωποι κατέστρεψ αν 
το ν  κ. Παπανδρέου ωε πρωθυ
πουργό, με τιε επιλογέε τουε σε 
πρόσωπα και τη ν  έντονη  αντί
δραση σ τη  λήψη μέτρων σ τη ν  
αρχή. Τώρα θα το ν  ξανακατα- 
στρέψουν, θα τον  διαβεβαιώσουν 
για το  πολιτικό του μέλλον, θα ε
λέγξουν το  κόμμα με όποιον υ
ποψήφιο αρχηγό επιλέξουν και 
όταν κάνουν τη  δουλειά τουε, θα 
είναι πάλι αργά για εκείνον. Δυ- 
στυχώε, οι τελευταίεε ημέρεε ε- 
νόε ηγέτη κι ενόε συστήματοε ε
ξουσίαε είναι πάντοτε δυσάρε- 
στεε και δύσκολεε. Δ εν  είναι τυ 
χαίο ότι απομάκρυνε σε κάποι- 
εε ιστορικέε στιγμέε όσουε τολ
μούσαν να  του δώσουν τη ν  
πραγματική εικόνα και να  του 
πουν τη ν  αλήθεια, πωε «το  παι
χνίδι τελείωσε».

Ο κ. Παπανδρέου προσέφερε 
με τη  θεαματική του ανάφλεξη 
και αυτοκαταστροφή μια μεγά
λη υπηρεσία στο  έθνοε. Είδαμε 
όλοι τη ν άβυσσο και τρομάξαμε, 
και το  πολιτικό σκηνικό οδη
γείται σε μια κατάσταση μπιγκ 
μπανγκ. Ακόμη και αυτήν τη ν  
προσφορά, όμωε, θα του τη ν  α
κυρώσει το  βαθύ ΠΑΣΟΚ, που 
προσπαθεί να  εξευτελίσει το  
εγχείρημα Παπαδήμου και επι
μένει να  βάζει τη ν  επιβίωσή 
του πάνω από τη  θέληση του κό
σμου. Θα είναι τόσο μα τόσο πα
ράδοξο ο κ. Παπανδρέου να  εί
ναι τελικό ο άνθρωποε που θα δί
νει τη  μάχη μέχρι τη ν τελευταία 
στιγμή για ένα τελειωμένο, διε
φθαρμένο, χρεοκοπημένο σύ
στημα εξουσίαε, το  οποίο κλη
ρονόμησε αλλά -υπ οτίθετα ι- α
νέλαβε να  αλλάξει ριζικά. Το βα
θύ ΠΑΣΟΚ έχει ένα μοναδικό 
τρόπο να  λειτουργεί ωε κλειστό 
σύστημα εξουσίαε και επιβίωσηε 
και ό ταν χρειάζεται, τρώει τα 
παιδιά του, έσ τω  και αν αυτά εί
ναι παιδιά του ιδρυτή του...

Αποκαθήλωση 
και αναγέννηση

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟ Ρ Δ Α Ν ΙΔ Η

Με  τη ν  α ν ά δ ε ιξη  του κ.
Λουκά Παπαδήμου στο  
πρωθυπουργικό αξίωμα 

τηε χώραε, ολοκληρώνεται η α
ποκαθήλωση του κ. Γιώργου 
Παπανδρέου από τη ν  ελληνική 
πολιτική σκηνή. Η θητεία του 
πρώην πρωθυπουργού σ το  α
ξίωμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
έληξε τυπικά πριν από δύο ημέ
ρεε και οι πιθανότητεε επανε- 
κλογήε του κ. Παπανδρέου είναι 
σχεδόν μηδενικέε.

Η χώρα εξασφάλισε πρωθυ
πουργό με αδιαμφισβήτητο τε- 
χνοκρατικό κύροε σε ευρωπαϊ
κό και διεθνέε επίπεδο, σ το  
πρόσωπο του κ. Παπαδήμου, 
που φρόντισε, ωστόσο , μετά 
τη ν έξοδό του από το  Προεδρι-

Απομένει το καίριο 
θέμα του εκσυγχρονι
σμού της χώρας, 
που εκκρεμεί από 
την εποχή του Οθωνος.

κό Μ έγαρο τη ν  Πέμπτη να  το 
νίσει ότι δεν είναι πολιτικόε. Για 
να ολοκληρωθεί η εικόνα του πο
λιτικού συστήματοε είναι απα
ραίτητο να  προσδιορισθεί ο νέ- 
οε πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ. Η α
νταρσ ία  δεκάδων βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ, τη ν  περασμένη 
Τετάρτη, όταν πληροφορήθηκαν 
ότι ο απελθών πρωθυπουργόε εί
χε προτείνει ωε διάδοχό του το ν  
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, κατα
δεικνύει ότι το  «Κ ίνημα» πόυ ί
δρυσε ο Ανδρέαε Παπανδρέου 
και κυριάρχησε πολιτικά στα  
χρόνια τηε μεταπολιτεύσεωε εί
ναι δραματικά διχασμένο.

Παράλληλα, η απαξίωση του 
πολιτικού συστήματοε έχει δια
μορφώσει «αίτημα» αναγεννή- 
σεώε του εκ βάθρων. Δ εν  πρό
κειται για εύκολη υπόθεση. Εάν 
αναζητήσει κάποιοε ιστορικό 
προηγούμενο, δεν θα το  εντο 
πίσει ασφαλώε σ τη  μεταπολί
τευση, διότι οι βασικοί τηε πρω- 
ταγωνιστέε ανήκαν σ το  παλαιό 
καθεστώε. Θα πρέπει να  ανα
τρέξει σ τη  δεκαετία του ’50, ό
τα ν  ο στρατόρχηε Αλέξανδροε

Παπάγοε δημιούργησε το ν  Εθνι
κό Συναγερμό, προσείλκυσε έναν 
μεγάλο αριθμό βουλευτών τω ν  
Φιλελευθέρων και εσάρωσε στιε 
εκλογέε τηε 16ηε Νοεμβρίου 
1952. Η είσοδοε του Παπάγου 
σ τη ν  πολιτική αποδίδεται σ το ν  
Αμερικανό πρέσβη Τ ζον Πιου- 
ριφόι, και ασφαλώε συνέβαλε 
σ τη ν πολιτική σταθερότητα τηε 
χώραε.

Η άλλη αποφασιστική πα
ρέμβαση προήλθε από το ν  Βα
σιλέα Παύλο, που παρά τη ν εκ- 
δηλωθείσα προτίμηση τω ν  βου
λευτών του Συναγερμού υπέρ 
του Στέφανου Στεφανόπουλου, 
ανέθεσε τη ν  ηγεσία τηε κυβερ- 
νήσεωε και του κόμματοε -μετά 
το ν  θάνατο του Στρατάρχου 
στιε 4 Οκτωβρίου 1955- σ τον  
Κ ωνσταντίνο  Καραμανλή.

Η επιλογή του Βασιλέα Παύ
λου εξασφάλισε τη ν  ανανέωση 
τηε ηγεσίαε τηε ελληνικήε Δε- 
ξιάε, έωε ότου επήλθε η ρήξη του 
Καραμανλή με τα  Ανάκτορα, 
που οδήγησε σ τη ν  πτώση του 
παλαιού καθεστώτοε. Διερωτά- 
ται εύλογα κανείε εάν το  εγχεί
ρημα του ’50 μπορεί να  επανα- 
ληφθεί με τη ν  Ευρωπαϊκή Ενω
ση να διαδραματίζει παρόμοιο 
ρόλο. Η Ιστορία δεν επαναλαμ
βάνεται, ωστόσο, παρά μόνον ωε 
φάρσα.

Απομένει το  καίριο θέμα του 
εκσυγχρονισμού τηε χώραε, που 
εκκρεμεί από τη ν  εποχή του 
Οθωνοε. Εάν ο εκσυγχρονισμόε 
απέτυχε σ τη ν  Ελλάδα, είναι διό
τι επιχειρήθηκε από μία ελίτ, 
προσδεδεμένη στο  ευρωπαϊκό ι- 
δεώδεε και αποξενωμένη από 
την πλαοψηφία τω ν Ελλήνων. Το 
ίδιο αίτημα ταλάνισε τη ν  Οθω
μανική Αυτοκρατορία από τη ν ε
ποχή του Σουλτάνου Αμπντούλ 
Μ εσίντ.

Διαδοχικέε απόπειρεε εκσυγ
χρονισμού οδήγησαν στη  διά
λυση τηε Αυτοκρατορίαε και σε 
αναγκαστικέε προσαρμογέε που 
επέβαλε με τρόπο δικτατορικό ο 
Μ ουσταφά Κεμάλ. Εκσυγχρονι
σμό συμβατό με το  λαϊκό αί
σθημα επιχειρεί -με επιτυχία έ
ωε τώρα- μόνον ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. Το πείραμα έχει ευ
ρύτερο ενδιαφέρον.

Τ ο α δ ιέξο δ ο  στο οποίο βρέθηκαν ο 
Γιώργοε Παπανδρέου και ο Αντώ- 
νηε Σαμαράε οδήγησε σ τη ν  κυ

βέρνηση συνεργασίαε υπό το ν  Λουκά 
Παπαδήμο. Ούτε ο έναε πολιτικόε αρ
χηγόε ήθελε αυτή την εξέλιξη ούτε ο άλ- 
λοε. Η αδυναμία τουε, όμωε, οδήγησε 
στη ν επιλογή: χάοε ή κυβέρνηση συ- 
νεργασίαε; Η ζωή έφερε τη  λύση. Η ζωή 
θα κρίνει και τη ν εξέλιξη -  αν η κυ
βέρνηση τω ν  τρ ιών κομμάτων θα α- 
ντέξει ή θα διαλυθεί γρήγορα, αν θα εκ
πληρώσει τουε στόχουε τηε και θα α
ποχωρήσει, ή θα γίνει νησίδα σταθε- 
ρότηταε στο ρευστό πολιτικό τοπίο και 
βάση για τη  δημιουργία νέων πολιτικών 
δυναμικών.

Οποια και αν είναι η πορεία τηε νέ- 
αε κυβέρνησηε, έδωσε ελπίδα, είδαμε ό
τι όσο υπάρχει ζωή υπάρχουν λύσειε. Στη 
ζωή, μέσα στο χάοε υπάρχουν ίχνη κά- 
ποιαε τάξηε, «νησίδεε» ή πόλοι σταθε- 
ρότηταε. Στην Ελλάδα, είμαστε μάρτυ- 
ρεε αυτού του συσχετισμού χάουε και 
σταθερότηταε, βλέπονταε ανθρώπουε και 
μηχανισμούε που αντέχουν, που δημι
ουργούν, που επιμένουν σε πείσμα τηε 
γενικευμένηε δυσλειτουργίαε. Βλέπου
με, επίσηε, ότι τα προβλήματα χρονίζουν, 
επειδή αποφεύγουμε τιε λύσειε έωε τη 
στιγμή που το κακό απειλεί να μαε κα- 
ταστρέψει. Ετσι έφθασαν εδώ η πολιτι
κή, η οικονομία και η κοινωνία μαε.

Σήμερα, όμωε, αυτή η διολίσθηση 
προε τα  χειρότερα δεν περιορίζεται πια 
μόνο στη ν Ελλάδα: η Ευρώπη ολόκλη
ρη φαίνεται αφημένη στη  δίνη τω ν  ε
ξελίξεων, ενώ οι ηγέτεε τηε εμμένουν 
σε ξεπερασμένεε ιδέεε και φόβουε. Εί
ναι πασιφανέε πια ότι το πρόβλημα τηε 
Ευρώπηε είναι το χρέοε τω ν χωρών-με- 
λών, τα  ελλείμματα και η ανισορροπία 
ανάμεσα σε πολλέε χώρεε. Οσο το πρό
βλημα φαινόταν να περιορίζεται στην 
Ελλάδα, οι ταγοί τηε Ευρώπηε μπο
ρούσαν να προσποιούνται ότι το έλυναν 
με το να στηρίζουν την Ελλάδα και να 
πιέζουν για ριζικέε μεταρρυθμίσειε. Οι 
δομικέε αλλαγέε και το νοικοκύρεμα τηε 
οικονομίαε ήταν επιτακτική ανάγκη, αλ
λά οι αδυναμίεε και στρεβλώσειε τηε ελ
ληνικήε οικονομίαε και η απερίγραπτη 
αταξία τηε Δημόσιαε Διοίκησηε οδή
γησαν σε λανθασμένη διάγνωση: ήταν 
σαν ο γιατρόε να θεωρεί το  σύμπτωμα 
ασθένεια και να μην ψάχνει τα βαθύτερα 
αίτια. Ετσι, οι «γιατροί» τηε Κομισιόν, 
τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε και 
του Διεθνούε Νομισματικού Ταμείου ε- 
ξέφρασαν φόβουε για μετάδοση τηε ελ
ληνικήε ασθένειαε, αγνοώνταε ότι άλ
λο ήταν το  αμιγώε ελληνικό πρόβλημα 
και άλλη η βαθύτερη ασθένεια, η οποία 
είχε ήδη μεταδοθεί: η ανισορροπία α
νάμεσα στιε πλούσιεε χώρεε και τιε φτω- 
χέε, και το γεγονόε ότι αν η ΕΚΤ δεν α-

Γο πρόβλημα της Ευρώπης 
είναι το χρέος των χωρών 
-μελών, τα ελλείμματα 
και η ανισορροπία 
ανάμεσα σε πολλές χώρες.

ποκτήσει το δικαίωμα να τυπώνει χρή
μα, το  ευρώ θα βουλιάξει. Την Παρα
σκευή, ο Ρώσοε πρωθυπουργόε Βλα- 
ντιμίρ Πούτιν και ο Πορτογάλοε πρόε
δροε Καβάκο Σίλβα ένωσαν τιε φωνέε 
τουε με όσουε πρεσβεύουν δραστικότερο 
ρόλο για την ΕΚΤ.

Η ζωή δείχνει τη  λύση. Δεν είναι τυ
χαίο ότι τα ελλείμματα τηε Ελλάδαε, τηε 
Πορτογαλίαε και τηε Ιταλίαε, μαζί, ι- 
σοδυναμούν με το  πλεόνασμα τηε 
Γερμανίαε. Δ εν είναι τυχαίο, επίσηε, ό
τι η πτώση τηε ισοτιμίαε του ευρώ και 
η φυγή επενδυτών προε γερμανικά ο
μόλογα ωθούν ακόμη περισσότερο 
χρήμα προε τη  Γερμανία. Η Γερμανία 
συνεχώε υπενθυμίζει ότι δεν πρόκει
ται ποτέ να  επιτρέψει σ τη ν ΕΚΤ να  τυ
πώσει χρήμα -  αλλά, τη ν  ίδια ώρα, για 
να μη βουλιάξει η ιταλική οικονομία και 
παρασύρει και το ευρώ, η ΕΚΤ αγοράζει 
συνεχώε ιταλικό χρέοε. Φοβούμενοι τον 
δραματικό πληθωρισμό ο οποίοε οδή
γησε στην κατάρρευση τηε οικονομίαε

και τη ν άνοδο τω ν  ναζί, ό ταν η Γερ
μανία τύπωνε χρήμα για να  πληρώσει 
αποζημιώσειε μετά το ν  Πρώτο Πα
γκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί επιμέ
νουν ότι ποτέ δεν θα δεχθούν μια τέ 
τοια πολιτική.

Αφήνονταε το  πρόβλημα να χρονί
σει, όμωε, η Γερμανία θα αναγκαστεί 
είτε να αφήσει την Ιταλία (και όποια άλ
λη χώρα) να  βουλιάξει, ε ίτε να  αφήσει 
το  ευρώ να καταστραφεί, είτε να ε- 
γκαταλείψει το  δόγμα τηε. Είναι αξιο
σημείωτο ότι η Γαλλία, τηε οποίαε η οι
κονομία είναι πιο ευάλωτη από τηε Γερ
μανίαε, ακολουθεί την πολιτική του Βε
ρολίνου. Είναι σαν να μη βλέπει ότι αύ
ριο θα αναγκαστεί να ισχυρίζεται τα α
ντίθετα, σαν να μη βλέπει πώε παρεμ
βαίνουν πυροσβεστικά στιε οικονομίεε 
τουε οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλεε χώ
ρεε, σαν να  μη βλέπει ότι ήδη η ΕΚΤ 
στηρίζει τιε οικονομίεε χωρών-μελών 
επειδή δεν έχει άλλη επιλογή.

Ο μόνοε τρόποε για να  αλλάξουν οι 
Γερμανοί είναι να δουν τουε άλλουε Ευ- 
ρωπαίουε να αλλάζουν -  να  συμπερι- 
φέρονται σαν Γερμανοί. Οσο, όμωε, δεν 
υπάρχει ριζική λύση σ τη ν  Ευρώπη, ελ
λοχεύει το χάοε. Με τιε δικέε του λύ- 
σειε. ΓΓ αυτό πρέπει να αποφύγουμε την 
έξοδό μαε από τη ν Ευρωζώνη. Για να 
είμαστε και εμείε -παιδιά του χάουε- 
μέροε τηε λύσηε.

Τ Ρ ΙΤ Η  ΓΝ Ω Μ Η

Η  ιστορική περιπέτεια συνεχίζεται
Του Ν ΙΚ Ο Υ Γ. ΞΥΔΑΚΗ

Μ ε τά  τ η ν  ε κ η ε μ φ θ ε ίσ α  απειλή από τη σύνοδο του Θ20, οι Ελληνες είδαν με τρόμο 
τους εαυτούς τους στην ουρά για τα «Διαβατήρια Τρίτων Χωρών» και απέσυραν το 
τρομοκρατικό δημοψήφισμα αποσύροντας τον ηγέτη τους.

Ολος ο διαρρεύσαε χρόνοε από την 
άνοιξη του 2010 έωε τώρα ήταν 
πυκνόε. Αλλά οι τελευταίεε δε

καπέντε ημέρεε υπερέβησαν κάθε 
προσδοκία: τα  γεγονότα, παραγόμενα 
στο εσωτερικό ή το  εξωτερικό τηε χώ
ραε, προκάλεσαν τεκτονικέε μετακινή- 
σειε στο συλλογικό φαντασιακό, σω- 
ρεύονταε πρωτόγνωρεε εμπειρίεε και ι
σχυρά συναισθήματα. Στο πολιτικό πε
δίο συνέβη ένα μείζον ρήγμα, όταν οι 
ηγέτεε Γερμανίαε και Γαλλίαε απείλησαν 
ευθέωε την Ελλάδα με αποπομπή από 
την Ευρωζώνη, ειε απάντησιν τηε πρό- 
τασηε Παπανδρέου να θέσει σε δημο
ψήφισμα τη ν  ευρωπαϊκή συμφωνία 
τηε 26ηε Οκτωβρίου. Η απειλή, ωμή και 
δημόσια, εκπεμφθείσα από τη σύνοδο 
του 020 σε πλανητική μετάδοση, πυ
ροδότησε το ν  τρόμο στουε Ελληνεε: η 
αποπομπή από την Ευρωζώνη συνδέ
θηκε με αποπομπή από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, δηλαδή με γεωπολιτική και 
πολιτιστική υποβάθμιση, με την Ελλά
δα σε θέση παρία στο γίγνεσθαι τηε Δύ- 
σηε. Είδαν τουε εαυτούε τουε στην ου
ρά για τα «Διαβατήρια Τρίτων Χωρών».

Οι Ελληνεε, ήδη τραυματισμένοι α
πό την εμπειρία φτωχοποίησηε που έ
φερε η εφαρμογή του πρώτου Μνημο
νίου, δεν μπορούν να αντέξουν περαι
τέρω ταπείνωση. Ενώπιον τηε έξωθεν 
απειλήε αναδιπλώθηκαν και απέσυραν 
το τρομοκρατικό δημοψήφισμα απο- 
σύρονταε το ν  ηγέτη τουε· φοβήθηκαν 
ότι οι απρόοπτεε κινήσειε του θα επέ- 
τειναν το ήδη δεινό εθνικό πρόβλημα. 
Κατ’ αυτόν το ν  τρόπο, και παρότι ψυ- 
χικά επιλέγουν σαφώε τη ν παραμονή 
στο ευρώ, υπέκυψαν στον εκβιασμό του 
άξονα Βερολίνου - Παρισιού- εμπεδώ
θηκε όμωε πλέον ότι οι μείζονεε απο- 
φάσειε λαμβάνονται εκτόε Αθηνών και 
ότι η εθνική κυριαρχία έχει τρωθεί καί
ρια από την επικείμενη χρεοκοπία.

Αυτό είναι το  ουσιαστικό φόντο, ε
πί του οποίου εκδιπλώνονται οι εξελί- 
ξειε στο εσωτερικό εφεξήε. Η εκτίμηση 
αυτή ενισχύεται έτι περαιτέρω από τιε 
ραγδαίεε εξελίξειε στη  γείτονα Ιταλία, 
όπου το μεγάλο χρέοε οδηγεί μια μεγάλη 
ανεπτυγμένη χώρα, μέλοε του 07, σε 
σφοδρή πολιτική κρίση. Η ιταλική κρί
ση, παρά τιε προφανείε διαφορέε κλί-

μακοε και ισχύοε, έχει κάποια κοινά χα
ρακτηριστικά με την ελληνική κρίση: κι 
εκεί πέφτει ο εκλεγμένοε πρωθυπουρ
γόε κι εκεί προωθείται έναε ευρωτε- 
χνοκράτηε για πρωθυπουργόε κι εκεί δο
κιμάζεται δεινά το κοινοβουλευτικό 
σύστημα. Κυρίωε: και στιε δύο περι- 
πτώσειε οι επιθετικέε χρηματαγορέε πιέ
ζουν αφόρητα τα  κράτη με το σκληρό 
κοινό νόμισμα, ενώ η ευρωπαϊκή ηγε
σία αργοπορεί, διστάζει ή δεν ξέρει πώε 
να αποτρέψει την κρίση, επιμένονταε 
ακόμη να αντιμετωπίζει την κρίση με οι
κονομοτεχνικά εργαλεία και όχι με ρι- 
ζικέε πολιτικέε αποφάσειε που θα α- 
φαιρούσαν χώρο και χρόνο από τη  χρη
ματοπιστωτική βιομηχανία. Τα αντινο- 
μικά συμφέροντα και οι καθυστερήσειε 
τηε ευρωπαϊκήε ηγεμονικήε ελίτ, σε συν
δυασμό με τη ν αντικειμενική και υπο
κειμενική αδυναμία τω ν  εθνικών κυ
βερνήσεων, οδηγούν τιε κοινωνίεε σε κα
τάσταση διαρκούε κρίσηε ή ένδειαε και 
τη  δημόσια σφαίρα σε κατάσταση ε- 
ξαίρεσηε.

Σε αυτό το συγκείμενο κρίσηε, έν- 
δειαε και εξαίρεσηε, η ττώντα ι προσώ-

ραε ο κοινοβουλευτισμόε και τα πολιτικά 
πρόσωπα που τον εκφράζουν -  και τον 
εξέφρασαν όχι με τον προσφορότερο 
τρόπο ομολογουμένωε. Παραπέρα: Η α- 
χρήστευση τω ν  πολιτικών προσώπων 
τείνει να εξομοιωθεί με απαξίωση τηε 
πολιτικήε αφ’ εαυτήε, απαξίωση τηε πο- 
λιτικήε πράξηε και του πολιτεύεσθαι. Στη 
θέση των ανίκανων ή διεφθαρμένων πο
λιτικών προτείνεται να έλθουν ικανοί και 
έντιμοι τεχνοκράτεε. Στα μάτια τω ν α
πεγνωσμένων πολιτών, των προδομένων 
από τα  πελατειακά κόμματα που τώρα 
πια δεν μπορούν να τουε προσφέρουν 
τίποτε παρά μόνο φτώχεια, μια τέτοια 
υποκατάσταση δεν φαντάζει άνευ πε
ριεχομένου. Πράγματι, ο έντιμοε και κοι
νωνικά ευαίσθητοε τεχνοκράτηε μπο
ρεί να δράσει πιο αποτελεσματικά. Μό
νο που και αυτόε θα δρα πολιτικά, από 
τη στιγμή που θα αναλάβει την εξουσία 
και αργά ή γρήγορα, θα χρειαστεί νο
μιμοποίηση από το πολιτικό σώμα το ο
ποίο κυβερνά. Στη δημοκρατία ο ηγέτηε 
κυβερνά εξ ονόματοε του λαού, από τον 
λαό, για τον λαό.

Στο ελληνικό δράμα, είδαμε αυτέε τιε

ημέρεε τουε πολιτικούε να ηττώνται. Τα 
δύο μεγάλα αστικά κόμματα αναγκά
στηκαν να συστεγαστούν, υπό την αρ
χηγία ενόε τεχνοκράτη κύρουε, σε μια 
μεταβατική κυβέρνηση, και μάλιστα να 
συγκυβερνήσουν με αμφιλεγόμενα στε
λέχη ήσσονοε κόμματοε τηε λαϊκιστικήε 
ακροδεξιάε, κάτι που συμβαίνει πρώτη 
φορά στην Γ ' Ελληνική Δημοκρατία. Η 
κυβέρνηση Παπαδήμου δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί κυβέρνηση τεχνοκρατών 
(μόνο ο πρωθυπουργόε και ο Τάσοε Γϊαν- 
νίτσηε είναι τεχνοκράτεε), πρόκειται 
μάλλον για ένα μεταβατικό υβριδικό σχή- 
ρα με πολλούε συμβιβασμούε, παρ’ όλ’ 
αυτά η σύστασή τηε δρομολογεί τον πο
λιτικό θάνατο του Γ. Α. Παπανδρέου και 
τον  μετασχηματισμό ή τη  διάλυση του 
ΠΑΣΟΚ. Υπό το βάροε τηε μνημονιακήε 
πολιτικήε που εφάρμοσε, το  ΠΑΣΟΚ ί
σωε φυγοκεντρηθεί σε εκσυγχρονι- 
στέε - νεοφιλελεύθερουε, λαϊκιστέε - πα- 
τριώτεε, κεντρώουε κ.λπ.

Αλλά και στη Νέα Δημοκρατία θα δού
με μετατοπίσειε και ρωγμέε, αφού από 
καιρό έχουν διαφανεί τάσειε περισσό
τερο ή λιγότερο αδιάλλακτεε έναντι τω ν 
μνημονιακών πολιτικών, τέτοιεε που τη 
συνοχή του κόμματοε τη ν  εγγυάτο μό
νον ο αρχηγόε. Ο Αντώνηε Σαμαράε, πα
ρότι τήρησε σκληρή αντιμνημονιακή 
στάση, δεν πρόλαβε να γευθεί τον ε
κλογικό αντίκτυπο τηε πολιτικήε του, υ- 
ποχρεωθείε να συναινέσει σε μια κυ
βέρνηση εκτάκτου ανάγκηε υπό το  βά
ροε ενόε τρομακτικού διλήμματοε: να υ
ποχωρήσει για να αποτραπεί μείζων πο
λιτική εμπλοκή ή να κηρύξει ανένδοτο 
αγώνα για εκλογέε; Βρέθηκε μόνοε ε
νώπιον μιαε ιστορικήε ευθύνηε. Επέλεξε 
συναίνεση με σφιγμένα δόντια και κιν
δυνεύει να σπαταλήσει ένα πολιτικό κε
φάλαιο που κέρδισε με πολύ κόπο, μό
νοε εναντίον όλων, δεχόμενοε μεγάλεε 
πιέσειε από εθνικά και εξωχώρια κέντρα.

Η ιστορική περιπέτεια συνεχίζεται. 
Η ελληνική κοινωνία υποφέρει και θα 
υποφέρει. Μαζί τηε κλονίζονται τα  με
γάλα αστικά κόμματα, εξουδετερώνο
ντα ι ή τραυματίζονται οι ηγέτεε τουε, 
δοκιμάζονται οι κοινοβουλευτικοί θε
σμοί. Η περιπέτεια αυτή, το ξέρουμε πια, 
δεν είναι μόνο ελληνική, αφορά τον δυ
τικό κόσμο.

Την ώρα του ανασχηματισμού...
Του Π Α ΣΧΟ Υ Μ Α Ν Δ Ρ Α Β Ε Λ Η

Ε ν τ ά ξ ε ι!  Αυτή η κυβέρνηση δεν 
μοιάζει με σύνθεση  του κ. Λου
κά Παπαδήμου, αλλά με το  τρα

γούδι του κ. Λουκιανού Κηλαηδόνη «Τα 
’φτιάξε ο Μηνάε με τη ν Ανέτα/ Που τα  
’χε με το  Δήμο το ν  τρελό/ Χώρισε ο 
Χρηστάκηε με τη ν  Τέτα/ Και τα  ’φτιά
ξε ξανά με τη  Ζωζώ». Αλλά πάλι, αν σκε- 
φτούμε ό τι οι μονοκομματικέε κυ- 
βερνήσειε (που ή ταν κι αυτέε συνερ- 
γασίαε, αλλά εντόε τω ν  κομμάτων) εί
χαν σαράντα με πενήντα  άτομα, οι 47 
του «τρικομματισμού» μπορεί να  μην 
είναι ευέλικτο, αλλά είναι σχετικά μι
κρό σχήμα.

Νέα κυβέρνηση λοιπόν με παλιά κα
θήκοντα. Αυτά που δεν μπορούσε να εκ
πληρώσει καθ’ ολοκληρίαν η προη
γούμενη. Η απορία βέβαια παραμένει: 
αν και κατά πόσον εκεί που απέτυχαν 
να συνεννοηθούν οι συνιστώσεε του 
ΠΑΣΟΚ, θα συνεννοηθούν οι συνι- 
στώσεε του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τιε συνι- 
στώσεε τηε Ν. Δ. και το ν  ΛΑΟΣ.

Μπορεί πάλι να μη χρειαστεί να συ
νεννοηθούν για τιε μεγάλεε μεταρ

ρυθμίσει που χρειάζεται ο τόποε. Το πο
λιτικό σύστημα -το έφερε από δω, το  έ
φερε από κει- επέτυχε το ν  στόχο του. 
Μπορεί εκ τηε σύνθεσήε τηε να  έγινε 
αυτή η κυβέρνηση αποκλειστικού σκο
πού. Μπορεί, δηλαδή, να ψηφιστεί η δα
νειακή σύμβαση με τη  μεγαλύτερη 
δυνατή πλειοψηφία, να πάρουμε τη ν έ
κτη δόση, να κάνουμε την αναδιάρ
θρωση του χρέουε- αφήνονταε όποιεε 
μεταρρυθμίσειε, πλην τηε δημοσιονο- 
μικήε προσαρμογήε, για αργότερα. Δ εν 
θα είναι ό, τι καλύτερο, αλλά τέλοε πά
ν τω ν  θα γλιτώσουμε τα  χειρότερα.

Οπωε και να το κάνουμε, αυτή η κυ
βέρνηση θα είναι η χαρά τω ν  τηλεκα- 
φενείων. Δεν θα είναι αναγκασμένα 
πλέον να βγάζουν από το  «και» τω ν  πο
λιτικών ξίγκι. Θα έχουν να  σχολιάζουν 
με τιε ώρεε πραγματικέε πολιτικέε δια
φορέε, οι οποίεε μάλιστα θα δικαιολο
γούν τουε τίτλουε «αιχμέε», «βολέε», «ε- 
πιθέσειε» και άλλα πολεμικά που μαε 
διασκεδάζουν κάθε βράδυ στιε οκτώ. 
Αλλά, ανάμεσα σ ’ όλα τ ’ άλλα, το πολι
τικό σύστημα το  πρώτο μάθημα που

Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν 
και Καζαχστάν έπαψαν 

/ να μας πουλάνε πετρέλαιο 
διότι δεν εμπιστεύονται 
ότι θα το αποπληρώσουμε.
πρέπει να πάρει από αυτή την κρίση εί
ναι αυτό τηε συνεργασίαε. Αυτό που δεν 
έμαθαν τόσα χρόνια στη Βουλή θα πρέ
πει να το μάθουν αναγκαστικά στην κυ
βέρνηση. Να γεφυρώνουν τιε διαφορέε 
με αμοιβαίουε συμβιβασμούε.

Εν τω  μεταξύ, ενώ  εμείε θαυμάζου
με ή ελεεινολογούμε τη  νέα  κυβέρνη
ση, μια είδηση από το  Κευίετε πρέπει 
να μαε φέρει στα  σύγκαλά μαε. Το ει- 
δησεογραφικό πρακτορείο, τη ν  ώρα α- 
κριβώε που ορκιζόταν η νέα κυβέρνη
ση, μετέδιδε: «Η  Ελλάδα βασίζεται ό
λο και περισσότερο στο  ιρανικό πε
τρέλαιο, αφού οι πωλητέε έκοψαν την 
παροχή και οι τράπεζεε αρνούνται να 
χρηματοδοτήσουν, επειδή φοβούνται ό

τι η Αθήνα θα χρεοκοπήσει... η έλλει
ψη τραμεζικήε χρηματοδότησηε, ανά
γκασε τη ν Ελλάδα να σταματήσει να α
γοράζει αργό από τη  Ρωσία, το Α ζερ
μπαϊτζάν και το  Καζαχστάν...».

Με άλλα λόγια ο έσχατοε δανειστήε 
τηε Ελλάδοε, πέρα από τα  μέλη τηε Ευ- 
ρωζώνηε, είναι το Ιράν. Είναι η μόνη χώ
ρα που δέχεται τον λόγο μαε ότι θα α
ποπληρώσουμε το πετρέλαιο σε σκλη
ρό νόμισμα και δεν θα τηε φορτώσου
με δραχμέε.

Καθέναε μπορεί να έχει πολλέε α- 
ντιρρήσειε για το νέο σχήμα. Ακόμη και 
47· όσοι ακριβώε είναι οι υπουργοί τηε. 
Το θέμα όμωε είναι ότι η Ελλάδα κιν
δυνεύει άμεσα, όχι μόνο να βρεθεί εκτόε 
ευρώ, αλλά να μην μπορεί καν να εισάγει 
πετρέλαιο. Πρέπει γρήγορα να αποκα
τασταθεί η εμπιστοσύνη κατ’ αρχήν με 
τουε εταίρουε μαε και να αρχίσει η μα- 
κρά προσπάθεια ανάκαμψηε τηε χώραε. 
Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ούτε δικό μαε 
πετρέλαιο να  αντλήσουμε.

ρπΒηύΓΗνθΙίεϋΙαίΙΊίιηθπηί. gr
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«  Ναι»  σε δημοψήφισμα

0 α ν α γ ν ώ σ τη ς  θα μου συγχω
ρήσει το ν  παρεξηγήσιμο τ ί τ 
λο. Δ εν  αφορά το  παπανδρεϊ- 

κό ατόπημα. Δημοψήφισμα να  γίνει 
για να  αποκτήσουμε ανανεωμένο 
Σύνταγμα. Το υπάρχον έχει αποτύ- 
χει και όσο μένει το  ίδιο, θα ανα
παράγει τα  ίδια προβλήματα και τη ν  
ίδια ποιότητα  πολιτικών. Δ εν  είναι 
ολόκληρο το  Σύνταγμα ελαττωμα
τικό, αλλά περιέχει βασικέε αδυνα- 
μίεε, ορισμένεε εκ κατασκευήε και 
άλλεε επίκτητεε. Αυτέε οι αδυναμίεε 
έχουν συμβάλει καθοριστικά σ τη  
στρεβλή πολιτική πορεία τηε χώραε. 
Φ τάνει να  σκεφτούμε τη ν  τύχη ο
ποιοσδήποτε οργανισμού, είτε είναι 
επιχείρηση είτε σωματείο ή σύλλο- 
γοε, που το  καταστατικό του εξα
σφαλίζει ότι όσο ανίκανα, ανεύθυ
να  ή και ανέντιμα άσκησε μια διοί
κηση τα  καθήκοντά τηε, δεν θα υ- 
ποστεί κυρώσειε. Καταστατικό που 
δίνει τη ν  ευχέρεια στιε  διοικήσειε 
να  αλλάζουν κάθε τόσο  το ν  τρόπο 
τηε επανεκλογήε τουε. Αναφέρω δύο 
από τιε πολλέε αμαρτίεε του ανώ 
τατου θεσμού μαε.

Το Σύνταγμα έπαιξε πρωτεύοντα 
ρόλο σ τη  διαμόρφωση και τη  συ
ντήρηση του πολιτικού συστήματοε 
που έχει φέρει τη ν  Ελλάδα σ τη  ση 
μερινή τραγική θέση. Τώρα που το  
«σύσ τημ α » παραπαίει, δ εν  πρέπει 
να  χαθεί η δυναμική που έχει προ- 
καλέσει το  σύνθημα «δημοψήφι
σμα». Η σύγχυση και ο λαϊκόε θυ- 
μόε είναι ανάγκη να  διοχετευθούν, 
να  αποκτήσουν συγκεκριμένο σ τό 
χο για να  μη σπαταλιούνται σε α
νούσια και βλαβερά ξεσπάσματα, 
παιχνίδι σ τα  χέρια δημαγωγών. Αε 
είναι ο στόχοε αυτόε η ριζική ανα
θεώρηση του Συντάγματοε. Το εγ
χείρημα θα αποτελούσε πραγματι
κή πολιτειακή υπέρβαση, ξεπέρα
σμα τω ν  αδιέξοδων με ομαλό τρό 
πο και θα έδ ινε σ το ν  λαό τη  δυνα
τό τη τα  να  εκφραστεί και να  επιλέ- 
ξει. Ο χρόνοε είναι κατάλληλοε. Ο 
κόσμοε έχει μπει σε φάση έντονηε 
πολιτικοποίησηε που θα διαρκέσει

και θα ενταθεί, για τί η κρίση είναι 
ακόμη σ τη ν  αρχή τηε. Ο πολίτηε θα 
είναι δεκτικόε σε προτάσειε αν 
του  τεθούν κατανοητά, ξεκάθαρα 
και με τρόπο σω στό . Και ό τα ν  θα 
γνωρίζει ότι θα συμμετάσχει άμεσα 
ψηφίζονταε. Η συγκυρία για να  α
νο ίξε ι το  θέμα του Συντάγματοε εί
να ι επίσηε ευνοϊκή, επειδή οι προ
νομιούχοι που δημιούργησε και 
θα το  υπερασπιστούν βρίσκονται σε 
ανυποληψία, όπωε ώε ένα βαθμό και 
το  ίδιο. Α ν  πρόκειται να  βγει κάτι 
θετικό από την κρίση, αυτό δεν μπο
ρεί παρά να  σχετίζεται με ριζικέε με- 
ταβολέε στον τρόπο διακυβέρνησηε. 
Παραγωγή πολιτικήε σήμερα δεν νο
είτα ι όσο δεν ακουμπάει τιε βασι
κέε αιτίεε τω ν  προβλημάτων μαε.

Ψάχνουμε να  αλλάξει κάτι. Τον 
εσωτερικό κόσμο του Παπανδρέου 
και του Σαμαρά δεν  είναι σ το  χέρι 
μαε να  τουε διορθώσουμε. Το Σύ
νταγμα είναι. Δ εν  λύνει όλα τα  προ
βλήματα, αλλά ε ίνα ι έ να  βήμα 
μπροστά. Το Σύνταγμα, σεβαστό ωε 
θεσμόε, δεν παύει να  είναι εργαλείο.

Αρκεί και ένα  ελαττωματικό εξάρ
τημα για να  το  καταστήσει άχρηστο 
και το  δικό μαε έχει πλήθοε. Τριά
ν τα  έξι χρόνια λειτουργίαε έχουν α- 
ναδείξει τιε  αδυναμίεε του θεσμού 
και μία από αυτέε είναι η παράλυ
ση  που προκαλούν τα  άρθρα που 
σχ ετίζο ντα ι με τη ν  αναθεώρησή 
του. Σ τη ν  πραγματικότητα, τη ν  
κάνουν ανέφ ικτη  και η Ιστορ ία  έ 
χει δείξει ότι θεσμοί χωρίε ευελιξία 
και προσαρμ οστικότη τα  προκα- 
λούν αγκυλώσειε, που με τη  σειρά 
τουε οδηγούν σε εκρήξειε. Με δη
μοψήφισμα το  εμπόδιο ξεπερνιέται. 
Για να  καρποφορήσει η προσπάθεια 
βελτίωσηε του Συντάγματοε είναι α
νάγκη να  προηγηθεί του δημοψη- 
φ ίσματοε δημόσιοε διάλογοε με 
χρήση όλω ν τω ν  Μ έσω ν Επικοι- 
νωνίαε και ιδιαίτερα του Δ ιαδικτύ
ου, που δεν  ελέγχεται από συμφέ
ροντα και επιτρέπει σ τον  καθένα να 
λέει ελεύθερα τη  γνώμη του.

Η συζήτηση μπορεί να  αρχίσει με 
ορισμένα απλά ερωτήματα, όπωε: 
Είναι σω σ τό  οι υπουργοί να  προ-

έρχονται από τη  Βουλή; Το ερώ τη 
μα αφορά τη ν  αρχή τηε διάκρισηε 
τω ν  εξουσιών, αλλά και πιο άμεσα 
τη ν  κύρια αιτία του ρουσφετιού και 
συναλλαγήε. Αρμόζει να  διορίζουν 
οι κυβερνήσειε τη ν  ηγεσία  του δι
καστικού κλάδου; Επίσηε αφορά τη  
διάκριση τω ν  εξουσιώ ν και τη ν  α
νεξαρτησία  τηε Δικαιοσύνηε. Ηδη 
παραπάνω ανέφερα το θέμα τηε βου- 
λευτικήε ασυλίαε, τηε ευκολίαε αλ- 
λαγήε του εκλογικού συστήματοε και 
τη ν  αδυναμία αναθεώρησηε του ί
διου του Συντάγματοε μέσα σε ρε- 
αλιστικέε προθεσμίεε.

Είναι και πολλά άλλα που θα έ
πρεπε να  τεθούν και δεν υπάρχουν 
παντού εύκολεε απαντήσειε. Σ τον  
απόλυτο κυνισμό και σ τη ν  απο- 
καρδίωση που επικρατούν, όλα 
αυτά μπορεί να  φ αντά ζουν ουτο- 
πιστικά. Αλλά από κάπου πρέπει να 
αρχίσουν οι Ελληνεε να  ξαναφτιά- 
χνουν το  σπ ίτι τουε.

* 0  κ. Παναγής Βουρλούμης είναι πρώην πρό
εδρος και διευθύνων σύμβουλος ίου OTE.

Η  τελευταία ευκαιρία
Του ΣΤΑΘΗ Ν. ΚΑΛΥΒΑ*

Η χ ώ ρ α  αντίκρισε τη ν  άβυσσο 
και τη ν  τελευταία στιγμή έ
κανε πίσω. Δ εν  είναι τυχαίο 

πωε ο σχηματισμόε κυβέρνησηε ε- 
νότη ταε με επικεφαλήε το ν  Λουκά 
Παπαδήμο υπήρξε τόσο  επώδυνοε 
για τιε ηγεσίεε τω ν  δύο μεγάλων 
κομμάτων. Η δυστοκία αυτή δείχνει 
πωε οι κομματικοί μηχανισμοί συ
νειδητοποίησαν πωε η απόφαση αυ
τή  σηματοδοτεί την αρχή του τέλουε 
τουε και ισοδυναμεί με αυτοκτονία. 
Η ψυχοφθόρα διαδικασία είχε τελικά 
παιδαγωγική αξία, καθώε ανέδειξε 
με το ν  πιο άμεσο τρόπο τη ν  κο
λοσσιαία απόσταση που χωρίζει τον 
κόσμο του Γιώργου Παπανδρέου και 
του Α ντώ νη  Σαμαρά από τη ν  πραγ
ματική κοινωνία και που συμπυ
κνώνετα ι σε μια και μόνο λέξη: Πε- 
τσάλνικοε.

Η καταστροφή αποφεύχθηκε τε 
λικά χάρη σε δύο παράγοντεε. Ο 
πρώτοε και σημαντικότεροε υπήρ
ξε η αφόρητη πίεση τηε οικονομι- 
κήε πραγματικότηταε, ενισχυμέ- 
νη  από τη ν  πολιτική πίεση τηε Ευ- 
ρώπηε. Οσοι έχουν ακόμα αμφιβο- 
λίεε για τη ν  πολιτική διάσταση 
τηε ένταξηε μαε σ τη ν  Ευρωζώνη, 
αρκεί να φανταστούν τη ν  πολιτική 
ηγεσία να αποφασίζει δίχωε την πίε
ση αυτή. Ο δεύτε ροε ή ταν η απαρ
χή μιαε διαδικασίαε ανανέωσηε 
που έχει αρχίσει να  συντελείται στο 
εσωτερικό του πολιτικού συστή 
ματοε. Οπωε έχω ξαναγράψει, οι βα- 
θιέε κρίσειε αποτελούν τη ν  ευκαι
ρία ανάδειξηε πολιτικών που έχουν 
τη ν  ικανότητα να  αντιληφθούν τιε 
ευκαιρίεε που προσφέρει η επόμε
νη  μέρα και να  επενδύσουν σ ’ αυ
τέε. Σ ’ αυτούε ακριβώε τουε υπο- 
λογισμούε φαίνεται πωε σκόνταψε 
τελικά η καταστροφική επιλογή 
του Γιώργου Παπανδρέου.

Οσο μεγάλη υπέρβαση και να α
ποτελεί η επιλογή Παπαδήμου, εί
να ι σαφέε πωε δεν είναι παρά ένα 
πρώτο βήμα. Η Ευρώπη φλέγεται, 
η οικονομία τηε χώραε καταποντί- 
ζετα ι καθημερινά εξαιτίαε τηε πε- 
ριρρέουσαε πολιτικήε και οικονο- 
μικήε αβεβαιότηταε, ενώ  η ανεργία 
αυξάνεται με ραγδαίουε ρυθμούε. Η 
κατάχτηση τηε ανταγωνιστικότηταε 
θα είναι μακροχρόνια και επίπονη. 
Το κράτοε πρέπει να ξαναχτιστεί, 
τη ν  ίδια στιγμή που οι συντεχνίεε 
θα προτάξουν λυσσαλέα αντίδραση 
για να  προστατεύσουν τα προνόμιά 
τουε και που ο κόσμοε δοκιμάζεται 
και διαθέτει περιορισμένα περι
θώρια ανοχήε. Η νέα κυβέρνηση εί
να ι μεταβατική, περιορισμένηε 
διάρκειαε και μειωμένων δυνατο
τή τω ν , καθώε στηρ ίζετα ι από δύο 
κόμματα που τη  βλέπουν σαν μια α
ναγκαία και δυσάρεστη παρένθεση, 
έναν εύκολο τρόπο για να  εισρεύ- 
σουν οι επόμενεε δόσειε και να  ε- 
πιστρέψουν και πάλι σ τα  γνωστά . 
Είναι δυνατό να ελπίζουμε;

Οι δυνατότητεε που ανοίγονται 
είναι σημαντικέε. Θα υπογραμμίσω 
τρειε κρίσιμεε διαστάσειε. Η πρώ
τη  είναι ψυχολογική. Ο σχηματισμόε 
και μόνο τηε κυβέρνησηε αυτήε 
στέλνει ένα μήνυμα αξιοπιστίαε 
σ τη ν  Ευρώπη και το ν  κόσμο, απα
ραίτητη διόρθωση μετά τον απόλυτο 
εξευτελισμό που υπέστη η χώρα το 
τελευταίο διάστημα. Η ξανακερδι
σμένη αξιοπιστία θα αποφέρει ά
μεσα και απτά αποτελέσματα. Το ί
διο ισχύει και σ το  εσωτερικό μέ
τωπο. Η παρουσία στο πολιτικό προ
σκήνιο  ενόε άφθαρτου πρωθυ
πουργού με αποδεδειγμένεε προ- 
σωπικέε ικανότητεε, ακόμα και με 
μια κυβέρνηση του ίδιου πολιτικού

προσωπικού, έχει αξία. Ο κόσμοε δι
ψάει για έναν διαφορετικό λόγο, ει
λικρινή ωε προε τιε δυσκολίεε που 
αντιμετωπ ίζει η χώρα και σαφή ωε 
προε τη ν  πορεία που πρέπει να πά
ρει, ένα λόγο που να αρθρώνει πει
στικό όραμα εξόδου και να  είναι α- 
παλλαγμένοε από τιε εκπτώσειε 
και τα  πυροτεχνήματα σ τα  οποία 
μάε συνήθισαν τα  δύο κόμματα.

Η δεύτερη διάσταση είναι συμ
βολική. Η δυσπιστία και καχυποψία 
τηε ελληνικήε κοινωνίαε ωε προε τιε 
μεταρρυθμίσειε είχε ωε κύρια πη
γή μια διάχυτη αίσθηση τηε αδικίαε. 
Ανθρωποι που ενεπλάκησαν σε 
μεγάλεε ατασθαλίεε, όχι μόνο δεν 
τιμωρήθηκαν, αλλά συνέχισαν να 
βρίσκονται σ το  προσκήνιο. Μπορεί 
η Δικαιοσύνη να είναι μια αργή δια
δικασία, αλλά δεν υπάρχουν δικαι- 
ολογίεε για τη  συνέχιση τηε ατι- 
μωρησίαε. Η κλοπή του δημοσίου 
χρήματοε και η μεγάλη φοροδια
φυγή θα πρέπει να  τύχουν παρα- 
δειγματικήε αντιμετώπισηε. Αυτή με 
τη  σειρά τηε, θα ενισχύσει τη ν  α
πούσα ώε τώρα υποστήριξη στιε με
ταρρυθμ ίσει.

Η τρίτη  διάσταση είναι θεσμική. 
Η μεταρρύθμιση του κράτουε είναι 
μια μακροχρόνια υπόθεση. Είναι ό-

Είναι αναγκαίο και δυνατό 
να τεθούν οι βάσεις των 
μεταρρυθμίσεων άμεσα, 
ιδιαίτερα σε συγκεκρι
μένους κρίσιμους τομείς.

μωε αναγκαίο και δυνατό να  τεθούν 
οι βάσειε τω ν  μεταρρυθμίσεων αυ
τώ ν  άμεσα, ιδιαίτερα σε συγκεκρι- 
μένουε κρίσιμουε τομείε (π. χ. φο
ροδιαφυγή, κατάργηση φόρων υπέρ 
τρ ίτων κ. λπ.), μέσω τηε δημιουργίαε 
νέων ανεξάρτητων αρχών και με την 
ταχύ τα τη  ψήφιση δ ια ταγμάτων 
που θα υλοποιούν νόμουε που ψη
φίστηκαν από τη ν  απερχόμενη κυ
βέρνηση δίχωε να εφαρμοστούν, κα- 
ταργώνταε συγχρόνωε τιε σκανδα- 
λώδειε εξαιρέσειε. Οι παρεμβάσειε 
αυτέε πρέπει να  σχεδιαστούν έξυ
πνα, έτσ ι ώ σ τε  να  εκθέτουν δημό
σια όσουε αντιδρούν (ιδίωε αν είναι 
στελέχη τηε ίδιαε τηε κυβέρνησηε) 
και να  εφαρμοστούν δίχωε υπεκ- 
φυγέε και υπαναχωρήσειε, με αρ- 
ραγέε μέτωπο απέναντι σ τη ν  ανα
πόφευκτη πεζοδρομιακή αντίδρα
ση. Μόνο μια τέτοια  στρατηγική θα 
εξασφαλίσει τη ν  υποστήριξη τηε 
κοινωνίαε.

Η στρατηγική αυτή εδράζεται σε 
μια ελάχιστη προϋπόθεση: πωε ο 
Λουκάε Παπαδήμοε θα λειτουργή
σει ωε ηγέτηε και όχι ωε απλόε τε- 
χνοκράτηε, κ ινητοποιώνταε τη ν  
κυβέρνησή του προε τη  σωστή  κα
τεύθυνση. Είναι ήδη διάχυτοε ο 
φόβοε πωε η νέα  κυβέρνηση μπο
ρεί να  αποδειχθεί μια δεύτερη κυ
βέρνηση Ζολώτα. Δ εν  υπάρχει τέ- 
τοιοε κίνδυνοε, γιατί απλούστατα 
οι συνθήκεε είναι τελείωε διαφο- 
ρετικέε. Είτε η νέα  κυβέρνηση θα 
πετύχει σ το  έργο τηε, θέτονταε 
τιε βάσειε, όχι μόνο τηε εξόδου τηε 
χώραε από τη ν  κρίση, αλλά και τηε 
μελλοντικήε πολιτικήε και οικο- 
νομικήε τηε αναμόρφωσηε. Είτε θα 
αποτύχει και μαζί τηε θα καταρ- 
ρεύσει η χώρα. Είναι η τελευταία ευ
καιρία.

* Ο κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι καθηγητής 
Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο 
Yale.

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Δ Α

Τι δεν πρέπει να ξεχαστεί
Του Χ Ρ Η Σ ΤΟ Υ  Γ ΙΑ Ν Ν Α Ρ Α

Τ ο π ολιτικό μας σύστημα παράγει 
από μόνο του, σωρηδόν, τιε α- 
ποδείξειε τηε ανήκεστηε φθοράε 

του, τηε αχρηστίαε του. Είναι πια α
δύνατο να ανταποκριθεί σ τον  ρόλο 
του, στιε ανάγκεε μαε. Βυθίζει τη  χώ
ρα όλο και πιο βαθιά στην υπανάπτυξη, 
ατιμάζει το  ελληνικό όνομα, μαε πνί
γει σ την ντροπή.

Οι δανειστέε μαε απαίτησαν τη  συ
νεννόηση τω ν  δύο μεγαλύτερων κομ
μάτων για να σχηματιστεί κυβέρνηση 
συνεργασίαε -  να διασφαλίσουν τα 
συμφέροντα και τιε βλέψειε τουε στη 
χώρα μαε. Το κωμικοτραγικό χρονικό 
τηε πολυήμερηε αμηχανίαε και ανι- 
κανότηταε τω ν  κομματικών ηγεσιών 
να ανταποκριθούν στην απαίτηση, θα 
κριθεί, θα σχολιαστεί, με μέτρα ιστο- 
ρικήε αντικειμενικότηταε. Αλλά στη 
συλλογική μνήμη πρέπει να διασωθεί 
και η εικόνα: η σημειωτική τω ν αντα
νακλαστικών και τηε συμπέριφοράε 
τω ν  αρχόντων τηε χώραε το  πρώτο ε
κείνο βράδυ, τηε Κυριακήε 6.11.2011.

Εικόνα απίστευτηε μικροπρέπειαε, 
ανωριμότηταε, παιδαριωδίαε, επαρ- 
χιώτικηε αναγωγίαε: Απέφευγαν να 
κοιτάξουν ο έναε τον  άλλον οι δυο αρ
χηγοί, ωσάν η συνάντηση τω ν  βλεμ

μάτων και μόνο να μπορούσε να γίνει 
το  έναυσμα για να πιαστούν στα  χέ
ρια. Εμοιαζαν κακιωμένεε καβγα- 
τζούδεε μικρογειτονιάε έτοιμεε («στα  
νύχια») για σουρομάλλιασμα. Σαν να 
μην τουε δίδαξε ποτέ κανείε, πωε οι 
διαφωνίεε και αντιπαλότητεε δεν συ
νεπάγονται υποχρεωτικά και ρήξη στιε 
ανθρώπινεε σχέσειε. Οτι το  να χαμο- 
γελάσειε σ τον  αντίπαλο, να του σφί- 
ξειε ειλικρινά το  χέρι, να ανταλλάξειε 
δυο λόγια άσχετα με τιε διαφωνίεε σαε, 
είναι η αυτονόητη διαφορά συμπερι- 
φοράε του καλλιεργημένου ανθρώπου 
από το ν  αγροίκο.

Βέβαια, οι κακιωμένεε πόζεε μπρο
στά  στον  φακό κραύγαζαν αμηχανία 
και ντροπή -  είχαν εκτεθεί και οι δυο 
τιε προηγούμενεε μέρεε χρησιμοποι- 
ώνταε εκφράσειε, ο έναε για τον άλλον, 
ευτελισμένηε εμπάθειαε. Στερημένοι 
και οι δυο το ηγετικό χάρισμα δεν κα
ταλαβαίνουν ότι η στιβαρότητα τηε η- 
γετικήε παρουσίαε δεν κερδίζεται με 
ακατάσχετη (γραμμένη από άλλουε) λε
κτική επιθετικότητα ούτε με χιλιο- 
φθαρμένεε κορώνεε του τύπου «οι μά- 
σκεε έπεσαν». Προαπαιτούμενο του η
γετικού χαρίσματοε είναι η αυτοκριτική 
εγρήγορση που γεννάει τη ν  αρχοντιά

Οι ανίκανοι και οι φαύλοι 
τρέμουν πάντοτε 
και την εμφάνιση 
μόνο της ποιότητας.

τηε μετριοπάθειαε, αλλά και την τόλ
μη τηε αμεροληψίαε. Καθόλου τυχαία 
οι ελλαδίτεε κομματάρχεε αντιγράφουν 
σαν ηγετικό πρότυπο το ν  Μουσολίνι, 
όχι το ν  Γκάντι.

Απέναντι στο δίδυμο τηε παρακ- 
μιακήε ολιγότηταε, τρ ίτη  τραγική φι
γούρα ο πρώτοε πολίτηε τηε χώραε -  
συμβολική και αυτόε κατάδειξη τηε 
χρεοκοπίαε του συστήματοε. Λίγεε μέ
ρεε πριν, ψέλλιζε αγανάκτηση για τιε 
αποδοκιμασίεε τραμπούκων ξεχνώ- 
νταε προφανώε ότι στο ύπατο αξίωμα 
δεν συμπεριφέρεται κανείε ωε άτομο 
αγανακτώνταε ή ετηκαλούμενοε τίτλουε 
αντιστασιακούε τηε εφηβείαε του. 
Διότι είναι ο κορυφαίοε τηε συλλογι- 
κότηταε και ο αμύντοραε τηε συνοχήε 
τηε, η αντίσταση γι’ αυτόν είναι χρέ- 
οε σημερινό: Να ανήκει σε όλουε 
τουε Ελληνεε, ακόμα και σε αυτούε που 
τον προπηλακίζουν, να μένει επομένωε

όρθιοε στο βάθρο, να μην φεύγει ό, τι 
κι αν συμβαίνει. Φυγή ήταν και το  ά
δειο του βλέμμα εκείνο το  βράδυ που 
κάλεσε τουε κοκορομάχουε για να τουε 
αναγκάσει να «πράξουν» απάντηση στο 
τελεσίγραφο τω ν  δανειστών, φυγή η 
σιωπή του, η απίστευτη ατολμία του 
ισοδύναμη με ανυπαρξία. Στα δέκα χρό
νια τηε προεδρίαε του είχε για λίγεε 
στιγμέε, εκείνο το βράδυ τηε 6ηε του 
Νοέμβρη, τη  δυνατότητα να αναδείξει 
το  αξίωμά του συνάρτηση τηε προ- 
σωπικότητάε του και τηε τόλμηε του, 
όχι τω ν  νομικών δεσμών που χάλκευ- 
σε για το ν  πρόεδρο η κομματοκρατία. 
Και δεν τόλμησε.

Η βραδιά κάρπισε μόνο κούφιεε υ- 
ποσχέσειε για καινούργιο πρωθυ
πουργό και κυβέρνηση μέσα στην ίδια 
νύχτα -  ποιον κοροΐδευαν, αλήθεια; Πί
στευαν σοβαρά πωε, αν αλλάξουν 
τέσσεριε ή πέντε υπουργούε στον  
πασιφανώε ανίκανο κυβερνητικό θία
σο και προσθέσουν μια φιγουράτη πρω
θυπουργία, θα αποσπάσουν από τουε 
δανειστέε τη ν έκτη δόση τηε ελεημο- 
σύνηε; Και ποιοε σοβαρόε και υπεύ- 
θυνοε άνθρωποε θα δεχόταν ποτέ να 
πρωθυπουργεύσει σε δεδομένα υ
πουργικά «στελέχη» του πολιτικού ε

πιπέδου τηε κυρίαε Φώφηε και τηε κυ- 
ρίαε Μαριλίζαε, του κ. Παντελή Οικο
νόμου ή του κ. Ρέππα, του κ. Παπου
τσή  ή του κ. Πεταλωτή;

Οι γραμμέε αυτέε γράφονται ο
γδόντα ώρεε περίπου μετά τιε κούφιεε 
διαβεβαιώσειε τηε πρώτηε βραδιάε και 
η παρατεινόμενη δυστοκία έχει μάλ
λον εξόφθαλμη τη ν  αιτία τηε: Οι σπι
θαμιαίοι κοκορομάχοι και τα  «επ ιτε
λεία» τηε κομματικήε του καθενόε κα- 
μαρίλαε μάχονται, με νύχια και με δό
ντια, για να  αποτραπεί η σύγκριση, 
να  περισώσουν, έσ τω  και με τη  χώ
ρα κατεστραμμένη, τη ν  ασύδοτη ε
ξουσία τουε. Κυβέρνηση με πρωθυ
πουργό μια προσωπικότητα όπωε 
αυτή του Λουκά Παπαδήμου, σ τελε
χωμένη με υπουργούε τηε δικήε του 
ποιοτικήε αξιολόγησηε και επιλο- 
γήε, θα έδινε σ τη ν  ελληνική κοινω
νία  απτό μέτρο σύγκρισηε με τα κα
ραγκιοζιλίκια τηε ιδιοτέλειαε του 
πράσινου και του γαλάζιου ΠΑΣΟΚ. 
Πέντε μήνεε διαχείρισηε τηε εξουσίαε 
από ανθρώπουε σοβαρούε, τίμιουε 
και ευφυείε θα αρκούσαν για να εξα
φανίσουν από το  πολιτικό και κοινω
νικό προσκήνιο τα σημερινά κόμματα, 
να τα απωθήσουν ολοκληρωτικά στην

ανυποληψία και σ τη ν περιφρόνηση.
Μιλούσαν προσχηματικά για Πα

παδήμο, ενώ ψάχνανε για το ν  αχυ
ράνθρωπο που χρειάζονταν. Ο κ. Σα- 
μαράε δήλωνε ότι δεν του κάνει δια

φ ο ρ ά  ο Παπαδήμοε από το ν  Πετσάλ- 
νικο, η επιλογή είναι «εσωτερικό θέ
μα» του ΠΑΣΟΚ (!), δεν τον ενοχλού
σε να εμφανιστεί στο Συμβούλιο Κο- 
ρυφήε εκπρόσωποε τω ν Ελλήνων ο Πε- 
τσάλνικοε. Ούτε είχαν τη  στοιχειώδη 
ηθική ευαισθησία να αντιδράσουν 
στην πρωτοσέλιδη καταγγελία τηε 
«Κ » (9.11.2011) για συμφωνημένη μοι
ρασιά τηε λείαε από τα προβλεπόμε- 
να ποσά ενίσχυσηε του τραπεζικού συ
στήματοε και από τιε ιδιωτικοποιήσει.

Οποιεε συνέπειεε κι αν έχουν τα  ό
σα διαδραματίστηκαν αυτή τη ν ε
βδομάδα, έστω  και τιε ευτυχέστερεε 
(παρά πάσαν ελπίδα) συνέπειεε, πρέ
πει κάποιουε επιπλέον πολίτεε από τιε 
μάζεε τω ν  πολιτικά απερίσκεπτων να 
τουε σημάδεψε ανεξίτηλα η αηδιαστική 
εικόνα αυτεξευτελισμού τω ν  δυο κο- 
κορομάχων, η πλήρηε εξομοίωση α
μοραλισμού και αφιλοπατρίαε του 
πράσινου και του γαλάζιου ΠΑΣΟΚ.

Μόνη ελπίδα μαε, να καθολικευτεί 
η επίγνωση τηε απάτηε και ατιμίαε.
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Το«κενό» 
που γεμίζουμε...

Της ΤΑΣΟ ΥΛΑΣ Κ Λ Ρ Α ΪΣΚ Α Κ Η

Α κόμη και η Πυραμίδα του Χέοποε παρέμεινε 
κλειστή την περασμένη Παρασκευή υπό τον 
φόβο του «11». Η ψηφιακή ευθυγράμμιση τηε 

ημερομηνίαε 11/11/11 (και ιδίωε τω ν ωρών 11.11), 
που για τουε ευεπίφορουε στον εσωτερισμό θα α
πελευθέρωνε παραφυσικέε δυνάμειε, διαύλουε ε- 
πικοινωνίαε με το υποσυνείδητο, θα προκαλοήσε τρο- 
μακτικέε καταστροφέε, δημιούργησε ένα είδοε υ- 
στερίαε ανά την υφήλιο, με διοργανώσειε τελετών 
μυστικιστικού περιεχομένου και γυναίκεε να σπεύ
δουν να γεννήσουν (με καισαρική) αυτήν ακριβώε 
την ημέρα.

Αριθμολογία, αιγυπτιολογία, συμπαντολογία, 
συνωμοσιολογία, καταστροφολογία, παραψυχολο
γία... Τι προκαλεί την άνθησή τουε; Στο περιθώριο 
τηε δυτικήε κουλτοΰραε ενισχΰεται διαρκώε η τά
ση προε το εξωπραγματικό, τη μαγεία και ο εσω- 
τερισμόε, από την καββάλα ώε τον σουφισμό, από 
την πνευματισμό ώε τη μασονία, από την αστρολογία 
ώε το Νιου Ειτζ αποκτούν οπαδούε. Η τεράστια ε
μπορική επιτυχία βιβλίων όπωε «Κώδικαε Ντα Βίντσι», 
«Αλχημιστήε», «Χάρι Πότερ», «Αυκόφωε» ή ταινιών 

όπωε «Ο Αρχονταε τω ν 
Δαχτυλιδιών» μαρτυρεί 
την επιρροή του απο
κρυφισμού, έστω και μό
νον  σ τη ν  ψυχαγωγία. 
Στην εποχή τηε τεχνο- 
λογικήε επανάστασηε, 
μιαε καθημερινότηταε 
που υποστηρίζεται αδια- 
λείπτωε από τιε ηλε- 
κτρονικέε συσκευέε, με
γάλο τμήμα του παγκό
σμιου πληθυσμού έλκεται 

από το υπερφυσικό, τη συνωμοσία, το μυστήριο. Μά
λιστα, ορισμένοι φτάνουν να απορρίπτουν τον ορ
θό λόγο, ίσωε ηττημένοι από τον πραγματισμό ενόε 
αντιφατικού, σκληρού κόσμου ή την εμμονή τουε 
να συλλάβουν, να εξηγήσουν το άπιαστο. Η λογική 
γίνεται μια βάρκα που κλυδωνίζεται, όπωε θα έλε
γε κι ο Φρόυντ, στα νερά του ασυνειδήτου.

Υστερα από κοντά τρειε αιώνεε δυτικού ορθο
λογισμού, τηε προσπάθειαε του Διαφωτισμού, τηε 
νεωτερικότηταε να ελευθερωθούν οι άνθρωποι α
πό τη  μαγεία, να γίνουν ενσυνείδητοι και ακηδε
μόνευτοι χειριστέε τηε σκέψηε τουε, να δοθεί στη 
φαντασία η στέρεη υποστήριξη τηε γνώσηε, η μα
γεία γίνεται πάλι μέσο έκφρασηε τω ν  αδύτων τηε 
ανθρώπινηε ψυχήε, του αρχέγονου πλούτου του υ
ποσυνειδήτου. Επανέρχεται η ιδέα του διαβόλου ωε 
αήττητου εχθρού, στασιαστή ενάντια στην τάξη του 
κόσμου, παρόχου καλΰτερηε επίγειαε ζωήε...

Γιατί; Σε σχετικό συνέδριο, Αμερικανόε επίσκο- 
ποε έδινε τη δική του εξήγηση: «Η  θρησκεία προ
σφέρει πνευματική ανάταση. Το Νιου Ειτζ είναι σού
περ μάρκετ. Αγοράζειε ό,τι επιθυμείε: εσωτερικέε δι- 
δασκαλίεε, μυστικισμό, δίαιτεε, γυμναστική, ψυ
χολογία, μετενσάρκωση, διαλογισμό, οδηγοΰε προ- 
σωπικήε επιτυχίαε... Ολα χωρούν στη Βίβλο του Νι
ου Ειτζ. Ακόμη και ο Χριστόε. Τον οποίο όμωε οι νέ
οι οραματιστέε θέλουν να πλέει σε ένα “κοσμικό υ- 
γρό” , ικανό να γεννήσει και άλλουε Χριστοΰε στο 
μέλλον. Μια έννοια του θείου, ρευστή, διαπλάσιμη».

Ο Ουμπέρτο Εκο, στο «Εκκ'ρεμέε του Φουκώ», α
ναφέρει την εξήε φράση του Τσέστερτον: «Ο ταν οι 
άνθρωποι δεν πιστεύουν πια σ τον  Θεό, δεν είναι ό
τι δεν πιστεύουν πια σε τίποτα, σημαίνει ότι πι
στεύουν σε όλα». Και συμπλήρωνε σε συνέντευξή 
του στη γαλλική «Μοντ»: «Δεν μαε φαίνονται αρκετά 
μεγάλεε οι υπάρχουσεε θρησκείεε. Ζητάμε από τον 
Θεό κάτι παραπάνω από αυτό που προσφέρει η 
Εκκλησία. Και στρεφόμαστε στο απόκρυφο. Ομωε 
ο αποκρυφισμόε δεν υπόσχεται τίποτα. Μαε βάζει 
να  γεμίζουμε μόνοι μαε το “κενό” με τουε φόβουε 
και τιε ελπίδεε μαε»...

Στο περιθώριο
της δυτικής
κουλτούρας,
ενισχΰεται
διαρκώς
η τάση προς το
εξωπραγματικό.

σκίτσο  του  η λ ια  μ α κ ρ η . ¡makr¡s@kath¡mer¡n¡. gr

Προσδοκίες και φόβοι

Δ ε ν  έ χ ε ι α κό μ η  μετρηθεί το μέγε- 
θοε τω ν προσδοκιών τω ν  Ελλή
νων πολιτών που διαθέτουν και 

λειτουργούν με στοιχειώδη λογική α
πό τη ν ανάληψη τηε πρωθυπουργίαε 
από το ν  Λουκά Παπαδήμο. Είναι πολύ 
πιθανό αρκετοί να τρέφουν μεγάλεε ελ
πίδεε, θα υπάρχουν οι επιφυλακτικοί 
που έχουν δει επανειλήμμένα τιε ελ
πίδεε τουε να διαψεύδονται και κάποιοι 
που είναι απαισιόδοξοι. Γι’ αυτό και πρέ
πει να μπουν κάποια πράγματα στη σει
ρά, στο πλαίσιο «τηε ενότηταε, τηε συ- 
νεννόησηε και τηε σΰνεσηε», όπωε εί
πε ο ίδιοε στιε πρώτεε δηλώσειε του, 
έξω από το μέγαρο τηε Προεδρίαε τηε 
Δημοκρατίαε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κόμ
ματα εξουσίαε σύρθηκαν κυριολεκτι
κά στην επιλογή του Λουκά Παπαδή- 
μου ωε πρωθυπουργού τηε νέαε κυ- 
βέρνησηε, όπωε άλλωστε με το ζόρι κυ
ριολεκτικά είχαν προηγουμένωε συμ
φωνήσει για τη ν αναγκαιότητα του 
σχηματισμού τηε. Κάποιοι υποστηρί
ζουν ότι αυτά συνέβησαν γιατί η ελ
ληνική πολιτική τάξη δεν έχει κουλ
τούρα συμβιβασμών και συμμετοχήε 
σε κυβερνήσειε συνεργασίαε. Στη συ
γκεκριμένη πάντωε περίπτωση, δεν εί
χε ούτε τη  βούληση, παρά το γεγονόε 
ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε ελεύθε
ρη πτώση προε την άβυσσο.

Το ευτύχημα είναι ότι υπό τη ν πίε
ση του πιο «ευρωπαϊκού» μέρουε τηε 
κοινήε γνώμηε και του πολιτικού προ
σωπικού και έπειτα από τρομερέε πα- 
λινωδίεε, αλλά και γελοιότητεε, οι αρ
χηγοί των τριών αστικών κομμάτων τηε 
Βουλήε αναγκάστηκαν να δεχθούν την 
πιο λογική για τη  σημερινή συγκυρία 
επιλογή, από τη  στιγμή που ο Λ. Πα- 
παδήμοε δήλωσε «παρών». Στην πραγ-

Του Α ΓΓΕΛΟ Υ ΣΤΑΓΚΟΥ

ματικότητα δεν τον  ήθελαν, για διά- 
φορουε λόγουε, ούτε οι ίδιοι ούτε κά
ποιοι κομματικοί «βαρόνοι», ασχέτωε 
αν εκ τω ν  υστέρων προσπάθησαν οι 
πάντεε να πείσουν ότι ποτέ δεν είχαν 
αντίρρηση. Αποδείχθηκε, έτσι, για 
άλλη μια φορά ότι το ελληνικό πολιτικό 
σύστημα αδυνατεί να εξορθολογίσει τη 
σκέψη και τη  λειτουργία του, προ
σπαθεί να ξεφύγει από τη  λογική και 
δημιουργεί χαοτικέε καταστάσειε σαν 
αυτή που ζήσαμε όλη τη ν περασμένη 
εβδομάδα.

Τέλοε πάντων, με την επιλογή του 
Λ. Παπαδήμου, εστάλη σήμα Οτιε Βρυ- 
ξέλλεε και τιε άλλεε ευρωπαϊκέε πρω-

Πάρα πολλά, αν όχι όλα, 
θα εξαρτηθούν από τη διά
θεση των αρχηγών και 
των κομμάτων που απο
φάσισαν να συμμετάσχουν 
σε αυτήν την κυβέρνηση 
και να την στηρίξουν.

τεΰουσεε ότι τα ελληνικά αστικά κόμ
ματα, που εκπροσωπούν τη ν πλειο- 
ψηφία τω ν  πολιτών, στηρίζουν την ευ
ρωπαϊκή προοπτική, αναλαμβάνουν τιε 
ευθύνεε και θέλουν να παραμείνει η χώ
ρα στην Ευρωζώνη. Η διαδρομή του νέ
ου πρωθυπουργού εγγυάται την αξιο
πιστία του εγχειρήματοε. Είναι γνωστό 
ότι μιλάει την ίδια «γλώσσα» με τουε 
Ευρωπαίουε και την Κομισιόν, άρα α- 
ποκαθιστά την επικοινωνία μαζί τουε 
και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειαε 
στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων. 
Αλλωστε, στιε πρώτεε του δηλώσειε δεν

άφησε καμία αμφιβολία για τιε απόψειε 
του. Οτι δηλαδή μόνο με την παραμο
νή  τηε Ελλάδαε στην Ευρωζώνη μπο
ρούν να αντιμετωπισθούν τα  φοβερά 
οικονομικά προβλήματα τηε χώραε.

Στο ερώτημα ποιεε είναι οι πιθανό- 
τητεε να πετύχει η νέα κυβέρνηση στην 
αποστολή τηε, κανείε δεν μπορεί να δώ
σει απάντηση με βεβαιότητα. Πάρα πολ
λά, αν όχι όλα, θα εξαρτηθούν από τη 
διάθεση τω ν  αρχηγών και τω ν  κομμά
τω ν  που αποφάσισαν να συμμετά- 
σχουν σε αυτήν και να την στηρίξουν. 
Αν οι εκπεφρασμένεε προθέσειε τουε 
είναι ειλικρινείε και βοηθήσουν, ίσωε 
η χώρα μπει σε μια σταθερή πορεία, ε
φόσον κατορθώσει η Ευρωζώνη να ξε- 
περάσει την κρίση που την απειλεί. Με 
δεδομένη όμωε την εμπειρία από τη  συ- 
μπεριφορά τω ν  κομμάτων στο πολύ 
πρόσφατο παρελθόν, δεν αποκλείεται 
να προσπαθήσουν να πριονίσουν κυ
ριολεκτικά το ν  Λ. Παπαδήμο. Σε κάτι 
τέτοιο παραπέμπουν το μέγεθοε και 
πολλά από τα  πρόσωπα τηε κυβέρνη- 
σηε που συγκροτήθηκε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παραγο
ντίσκοι διαφορετικών προελεύσεων 
προσπαθούν ήδη να του κολλήσουν τη 
«ρετσινιά» του τραπεζίτη. Δεν έχει ση
μασία γι’ αυτοΰε ότι ο άνθρωποε έχει 
θητεΰσει αποκλειστικά και μόνο στην 
Τράπεζα τηε Ελλάδοε και στην Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίζουν όμωε 
«εν ου παικτοίε» γιατί ο Λ. Παπαδήμοε 
δήλωσε αμέσωε ότι δεν είναι πολιτικόε 
και ανέλαβε να διεκπεραιώσει μια συ
γκεκριμένη δουλειά σε περιορισμένο 
χρόνο, να διατηρήσει τη  χώρα στη ρό
τα τηε Ευρωζώνηε. Με τα υπόλοιπα δεν 
θα ασχοληθεί! Αν κάποιοι είχαν προσ- 
δοκίεε ή φόβουε ότι ανατέλλει έναε νέ- 
οε πολιτικόε ηγέτηε, αε ηρεμήσουν.

Κύκνειον άσμα 
για πολλούς...

Του ΣΤΑΝΙΟΥ ΖΟΥΛΑ

Φ υσ ικά  ισχύει και για τον κ. Λουκά Παπαδή
μο το «αρχή ανδρόε δείκνυσι». Προέχει, όμωε, 
ο παρατεταμένοε και επώδυνοε τοκετόε τηε 

επιλογήε του. Η φράση του τέωε Προέδρου τηε Δη
μοκρατίαε κ. Κωστή Στεφανόπουλου «πλήρηε γε
λοιοποίηση»; την οποία συμμερίζονται απόλυτα οι 
Ελληνεε πολίτεε, έχει σαφέε νόημα και συγκεκρι- 
μένουε αποδέκτεε. Εκτόε τω ν άλλων και κρισιμο- 
τέρων, με την ορκωμοσία τηε νέαε κυβερνήσεωε ει- 
σήλθαμε σε προεκλογική περίοδο. Τίθεται, λοιπόν, 
το ερώτημα ποιο θα είναι το περιεχόμενο τηε πολι- 
τικήε αντιπαραθέσεωε των κομμάτων και με ποιο δυ
ναμικό θα δώσουν την εκλογική μάχη. Διότι και μό
νον η εκλογική οσμή ήταν αρκετή για να αναδυθούν 
στα  τηλεοπτικά παράθυρα «ωε ετοιμοπόλεμοι μα- 
χητέε» κάποιοι «γνωστοί», οι οποίοι μέχρι σήμερα 
τελούσαν σε κατάσταση αυτοκατάδικηε απόσυρσηε.

Θα ’ταν πράγματι τραγικό τα 
δύο κόμματα εξουσίαε να αρ
χίσουν από αύριο να διαμά
χονται για το πρόσφατο ή και 
το απώτερο παρελθόν. Κάτι 
τέτοιο θα οδηγούσε αναπό
φευκτα στην υπονόμευση 
του έργου τηε νέαε κυβέρ- 
νησηε και θα γύριζε το ν  τό 
πο στα μέχρι προ τριημέρου 

κατάσταση που βρίσκεται σή
μερα η χώρα ουδείε ενδιαφέρεται για το ποιοε είχε 
δίκιο ή άδικο για τιε έωε τώρα επιλογέε του.

Συνεπώε, μια τέτοια αντιπαράθεση θα βύθιζε τα 
πολιτικά μαε κόμματα στο ναδίρ τηε αναξιοπιστίαε 
και τηε ανυποληψίαε. Το δίλημμα Παπαδήμοε ή Πε- 
τσάλνικοε (!!), που «βασάνιζε» επί πέντε ημέρεε τουε 
κ. Παπανδρέου και Σαμαρά, κάθε άλλο παρά πείθει 
την κοινή γνώμη πωε οι πολιτικέε μαε ηγεσίεε α
ντιλαμβάνονται τη ν πραγματικότητα, ή -ακόμη 
χειρότερο- ότι έχουν στοιχειώδη επαφή με τον Ελλη
να πολίτη. Η επισήμανση αφορά περισσότερο τον 
κ. Παπανδρέου, ο οποίοέ στην πραγματικότητα πει
θαναγκάσθηκε από ομάδα βουλευτών του να «προ
τιμήσει» τον κ. Παπαδήμο. Τούτο, όμωε, πιστοποι
εί και ότι οι υγιείε πολιτικέε δυνάμειε δεν έχουν ε- 
κλείψει και είναι επόμενο να αντιμάχονται, ολοένα 
και εντονότερα, τα νοσηρά και σεσηπότα στοιχεία 
του πολιτικού μαε συστήματοε. Αίφνηε όλοι διερω- 
τώμεθα αν έχουν θέση στη «νέα Βουλή» οι εισηγη- 
τέε, αλλά και ο αποδέκτηε του δημοψηφίσματοε, το 
οποίο κατεξευτέλισε πάγκοσμίωε τη χώρα. Την «α
πόφαση», που δικαιολόγησε τη ν απαίτηση τω ν  ε
ταίρων μαε να δεσμεύονται με τη ν υπογραφή τουε 
οι πολιτικοί μαε ταγοί, για τα όσα αποδέχονται σε 
μια δημόσια και ομόφωνη συμφωνία των... συνευ- 
ρωπαίων ηγετών. (Προφανώε η επόμενη αξίωση των 
εταίρων μαε θα ήταν, μετά την υπογραφή, να παίρ
νουν από τουε πολιτικοΰε μαε ηγέτεε και τα δακτυλικά 
τουε αποτυπώματα)...

Με τον τίτλο «Και εκάε οι νεκροί» χαιρέτισε η «Κ», 
πριν από περίπου εξήντα χρόνια, την κάθοδο του 
στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου στην Πολιτική. (Για 
τουε νεότερουε το «εκάε» σημαίνει μακράν, «νε- 
κρούε» δε αποκαλούσε τότε η «Κ » όλουε τουε πα- 
λαιοκομματικούε. Και δικαιώθηκε. Διότι μετά την 
άνοδο του Παπάγου στην εξουσία, πρώτον εδραι
ώθηκε η πολιτική σταθερότητα και δεύτερον -ίσωε 
και σημαντικότερο- το πολιτικό μαε σύστημα πέτυχε 
να αναδείξει δΰο μεγάλουε πολιτικούε. Τον Σπύρο 
Μαρκεζίνη, που εξακολουθεί να είναι αδικημένοε 
από την Ιστορία και τον  δικαιωμένο, χρονικά και ι
στορικά, Κωνσταντίνο Καραμανλή. Προσωπικά, λοι
πόν, νομίζω (αλλά και ελπίζω) πωε τούτη την ώρα 
πράγματι «η Ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα». 
Αλλά μόνον για εκείνουε που την αγνόησαν και τη 
χλεύασαν...

stamoszoulas@gmail. com

Επειτα από 
εξήντα χρόνια 
αναβιώνει 
το «εκάς 
οι νεκροί».

δεινά αδιέξοδα. Στην

Ο Φιλελευθερισμός στις ΗΠΑ
Του Θ ΑΝΟ Υ Β Ε Ρ Ε Μ Η *

Οι υ π ο ψ ή φ ιο ι ίων Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές ίου 2012, σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ που έγινε στο 
Ρότσεστερ του Μίτσιγκαν την περασμένη Τετάρτη.

Η επ ιστροφ ή στην Ελλάδα τηε 
σήμερον αποτελεί ταξίδι σε 
κάποιο παρελθόν πριν οι φα- 

τρ ίεε συγκροτηθούν σε ενιαίο 
κοινωνικό σώμα, όταν οι κυνηγοί 
επιδίδονταν σε συγκρούσειε ε
νώ π ιον κοινού θηράματοε. Η 
Οδύσσεια τηε επιλογήε πρωθυ
πουργού τηε «μεταβατικήε» κυ- 
βέρνησηε κατέδειξε τιε αδυναμίεε 
του πολιτικού μαε προσωπικού να 
επιδοθεί σε συναινετικέε δια- 
πραγματεύσειε. Η αίσια κατάληξη 
έπειτα από απίθανεε παλινδρο
μ ήσει αποδίδεται στιε αντιδράσειε 
τω ν  συνετώ ν σ τα  δύο μεγάλα 
κόμματα. Ισωε μέλη τηε «μεταβα
τικήε» κυβέρνησηε μαζί με τουε 
διαμαρτυρόμενουε του ΠΑΣΟΚ 
και τηε Ν. Δ. να  αποτελέσουν τη  
μαγιά του νέου σχηματισμού που 
όλοι περιμένουμε. Οχρόνοε θα δεί
ξει. Εδώ θα επιχειρήσουμε να  ε- 
πιστρέψουμε σε σύγχρονο ιδεο
λογικό χώρο με οδηγό πρόσφατεε 
προσλήψειε από μεγάλο ταξίδι 
στιε ΗΠΑ.

Ο Φιλελευθερισμόε ωε ιδεολο
γία παρουσιάζει τη  μεγαλύτερη ποι
κιλία σε διαβαθμίσειε, σε προ- 
σμείξειε και σε υποδείγματα. Αντί
θετα από όλεε τιε μορφέε του Σο
σιαλισμού, ο Φιλελευθερισμόε δεν 
διαθέτει συστηματική κοσμοθεω
ρία και αντίθετα από κάθε έκφραση 
συντηρητισμού δεν έχει μακρινό 
παρελθόν. Το πιο συγκροτημένο 
μανιφέστο τω ν Φιλελευθέρων βρί
σκεται στη «Δεύτερη Πραγματεία 
για τη  Διακυβέρνηση» του Βρε
τανού John Locke, ο οποίοε και 
μπορεί να θεωρηθεί ο ιδρυτήε τηε 
ιδεολογίαε. Οι Γιρονδίνοι τηε Γαλ- 
λικήε Επανάστασηε (οι οποίοι ε

πηρέασαν και το ν  Αδαμάντιο Κο- 
ραή) βασίστηκαν σ τον  προ εκα- 
τονταετίαε προκάτοχό τουε Locke, 
αλλά η σκέψη του διατηρήθηκε και 
διευρύνθηκε κυρίωε στη Βρετανία. 
Η σχολή τω ν  Ωφελιμιστών με ε- 
πικεφαλήε τουε Jeremy Bentham 
και John Stuart Mill εκφράζουν την 
τετράγωνη εμπειρική παράδοση 
τω ν Βρετανών.

Στιε ΗΠΑ ο Φιλελευθερισμόε α
πέκτησε ιδεολογικό μονοπώλιο. Σε 
ένα περιβάλλον χωρίε Φεουδολικό 
παρελθόν, και έναν πόλεμο κατά 
τω ν  προνομίων του βρετανικού 
στέμματοε, η ιδεολογία του Locke 
αναπτύχθηκε σαν τροπικό φυτό σε 
ιδεολογικό κενό, χωρίε ανταγωνι- 
στικέε θεωρίεε. Αλλη πολιτική θε
ωρία δεν κατάφερε να αποκτήσει

αξιόπιστο μέγεθοε στιε ΗΠΑ. Η ποι
κιλία ωστόσο τηε ιδεολογίαε σε δια- 
βαθμίσειε ανάμεσα σ τον  ορθολο
γισμό και τη ν πίστη δημιουργεί 
προβλήματα κατάταξηε τω ν  Φι
λελευθέρων του Δημοκρατικού 
Κόμματοε, οι οποίοι κυμαίνονται 
ανάμεσα στιε απόψειε του John 
Rawl8 αφενόε και του Michael 
Sandei αφετέρου, ή τω ν  Ρεπου- 
μπλικανών που διαφοροποιούνται 
από τον Frederick Hayek, ωε τη λαϊ- 
κιστική εκδοχή τω ν  «πάρτυ του 
τσαγιού».

Οι Ρεπουμπλικανοί παρουσιά
ζουν πλέον τη  μεγαλύτερη ποικι
λό τη τα  για τί αποτελούν σ τη ν  
πραγματικότητα μια παράδοξη 
συμμαχία ανάμεσα στουε κεφα- 
λαιούχουε που αντιμετωπίζουν τον

Φιλελευθερισμό με οικονομικοΰε 
όρουε και τουε λαϊκοΰε οπαδοΰε 
του κόμματοε, οι οποίοι βδελύσ- 
σοντα ι τη ν έννοια τω ν  ανθρωπί
νω ν  δικαιωμάτων, ιδιαίτερα όσα 
αφορούν μειοψηφίεε πάσηε μορ- 
φήε. Π ιστεύουν κυρίωε .στα δι
καιώματα τηε πλειοψηφίαε σ τη ν 
οποία θεωρούν ότι ανήκουν και 
καταγγέλλουν με πάθοε καθετί 
που απειλεί τη  συνεκτικότητα τηε 
κοινότητάε τουε. Είναι άραγε οι ο
παδοί τω ν «πάρτυ του τσαγιού» Φι
λελεύθεροι ή υπερσυντηρητικοί; 
Με την ορθόδοξη έννοια του όρου 
συντηρητικοί δεν είναι γιατί μι
σούν τουε προνομιούχουε αλλά ε
ξαιρούν τουε αυτοδημιοΰργητουε 
του είδουε. Π ιστεύουν σ το ν  αμε
ρικανικό μύθο και συντηρούν ό

λουε τουε αναχρονισμούε που ε
νισχύουν τη ν  ταυτότητα  και τη ν 
αυθεντικότητα του μικρού αν
θρώπου. Το πιο ασύμβατο με το ν  
Φιλελευθερισμό στοιχείο είναι η 
ροπή τουε προε λαϊκέε χριστια- 
νικέε κοσμοθεωρίεε. Πώε συμβι
βάζεται η έννοια του προπατορι
κού αμαρτήματοε με τη ν αντίλη
ψη του αμερικανικού συντάγμα- 
τόε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται 
με το  προνόμιο τηε ελευθερίαε; 
Απλώε δεν συμβιβάζεται. Η δου
λεία του προπατορικού αμαρτή
ματοε ασφαλώε δεν συνιστά  χα
ρακτηριστικό ελευθέρων ανθρώ
πων που έχουν δικαίωμα στην ευ
τυχία. Η σύγχυση που επικρατεί 
ανάμεσα στουε οπαδοΰε τω ν  
«πάρτυ » είναι διάχυτη.

Οι κοκορομαχίεε ανάμεσα 
στουε υποψηφίουε για το χρίσμα 
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματοε 
στιε εκλογέε του 2012 απέδωσαν 
τη  σύγχυση αυτή. Ο μαύροε υπο- 
ψήφιοε Ουόλτερ Κέιν προηγείται 
προε το παρόν, γιατί είναι ο πιο δια- 
σκεδαστικόε. Οι Πέρρυ και Μπάκ- 
μαν είναι οι πιο γραφικοί και ο Σα- 
ντόρουμ ο πιο δυσάρεστοε. Ο Μιτ 
Ρόμνεϊ συγκεντρώνει τιε περισ- 
σότερεε πιθανότητεε γιατί εμφα
νίζεται σαν σοβαρόε χωρίε όμωε να 
προσφέρει κάποια πυξίδα κατεύ- 
θυνσηε. Με τέτοιουε αντιπάλουε 
ο πρόεδροε Ομπάμα δεν φαίνεται 
προε το  παρόν να  κινδυνεύει. 
Κινδυνεύουμε όμωε εμείε από το  
αναχρονιστικό πολιτικό μαε προ
σωπικό. Αναμένουμε τουε παρά- 
κλητουε στιε οθόνεε μαε.

*0  κ. θάνος Βερέμης είναι αντιπρόεδρος 
ίου ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ο Α. Παπαδήμος 
ό,τι καλύτερο 
για τη χώρα

Κ α λ ω σ ο ρ ίζο υ μ ε  τη ν επιλογή του καθ. Λουκά 
Παπαδήμου στη  θέση του πρωθυπουργού 
σ τη ν κρίσιμη αυτή στιγμή. Η Ελλάδα πρέπει 

να ανακτήσει τη ν  εμπιστοσύνη τηε σ τη ν κυβέρ
νησή τηε και τη ν ικανότητά τηε να υπερβεί τη  βα
ριά οικονομική και κοινωνική κρίση. Χρειάζεται εμ- 
ψύχωση του ηθικού τω ν  Ελλήνων και ελπίδα ότι 
οι θυσίεε δεν πάνε χαμένεε.

Πάνω απ’ όλα χρειάζονται γνώση, επάρκεια και 
ικανότητα υπεράνω τω ν κομματικών συμφερόντων 
για να μπορέσουν να παρθούν και να υλοποιηθούν 
οι δύσκολεε αποφάσειε που οδηγούν στη ν έξοδο 
από τη ν  κρίση. Η ικανότητα, η εμπειρία, και η α
νεξαρτησία του Λουκά Παπαδήμου είναι ό, τι κα
λύτερο χρειάζεται σ τη ν παρούσα στιγμή σε ένα 
Ελληνα πρωθυπουργό.

Ευχόμαστε σ τον  Λουκά Παπαδήμο Καλή Επιτυ
χία! Αξίζει τη  βοήθεια όλων μαε στο  ηράκλειο έρ
γο που αναλαμβάνει.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΖΔΡΙΔΔΗΣ, καθηγητήε στη ν Εδρα Μαλ- 
λινκροδτ, Πανεπιστήμιο Ουάσιγκτον,
Σεντ Λούιε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩ ΑΝΝΙΔΗΣ, Max and Herta 
Neubauer Professor of Economics, Πανεπιστή
μιο Tufts.
ΝΙΚΟΣ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, καθηγητήε στο  Stem 
School o f Business, New  York University. 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΓΗΡ, Douglas A  Warner III Professor 
o f Economics, Πανέπιστήμιο Yale.
ΧΡΙΣΤΟ Φ ΟΡΟ Σ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ, καθηγητήε 
σ το  London School o f Economics και 
σ το  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Νομπέλ 
Οικονομικών 2010.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΓΓΟΣ, καθηγητήε Οικονομικών, Πα
νεπιστημιακή Εδρα Ερευναε, Πανεπιστήμιο 
Guelph, Καναδά.
Μ ΙΧΑ ΛΗ Σ ΧΑΛΙΑΣΟΣ, καθηγητήε σ τη ν  Εδρα Μα
κροοικονομικών και Χρηματοοικονομικήε, 
Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη.



26 ·  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ» ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΟΣ

«Να ετηστρέψει η ζωή στο κέντρο»
Βία, απεργίες, πορείες και η οικονομική κρίοη, πλήγμα για τον τουρισμό της Αθήνας, λένε οι διευθυντές τριών μεγάλων ξενοδοχείων

Τιμ Ανανιάδης,
Grande Bretagne

Το πρόβλημά μας 
είναι ότι εκεί που έως 
το 2008 είχαμε 65-70% 
πληρότητα στα ξενοδο
χεία τώρα έχει 
πέσει στο 50-60%.
Με αυτά τα νούμερα, 
οι επιχειρήσεις δεν μπο
ρούν να διατηρηθούν.

Τον Η Λ ΙΑ  Μ Α ΓΚ Λ ΙΝ Η

Η συνάντησή pas με tous xp£is διευ- 
Ouvrés τω ν μεγάλων ξενοδοχείων ins 
AGñvas έλαβε χώρα πριν από λίγο 
καιρό, εν  μέσω τω ν  αλυσιδωτών α
περγιών και αποκλεισμών του αθη
ναϊκού κέντρου και τω ν  επεισο
δίων. Tis τελευταίεε ημέρεε, μέσα στο 
πνεύμα ras γενικήε aßkßaiöraras 
(τη ν ώρα που γράφονται αυτέε οι 
Ypappés ακόμα δεν είχε ανακοινω
θεί το  όνομα του νέου πρωθυπουρ
γού), το  κέντρο ras A0ñvas ζει μέ- 
ρε5 σχετική5 ηρεμία5. Qs γνωστόν, 
τα  ξενοδοχεία Grande Bretagne και 
Athens Plaza βρίσκονται στην καρ
διά ras πλατεία5 Συντάγματοε -  αλ
λά και του προβλήματοε τη ν ίδια 
στιγμή. Το Athens Hilton «απέχει ε- 
λαφρώε», ωστόσο και αυτό αντιμε
τωπίζει ανάλογα προβλήματα, τόσο 
εξαιτίαε ras οικονομικήε κρίσηε ό
σο και ras υποβάθμισα του ισ το 
ρικού κέντρου. (Προσπαθήσαμε να 
έχουμε στην κουβέντα pas και εκ
πρόσωπο του King George Hotel, αλ
λά στάθηκε αδύνατον να επικοινω
νήσουμε είτε τηλεφωνικά είτε δΤ η- 
λεκτρονικήε αλληλογραφία5 με κά
ποιον υπεύθυνο του ξενοδοχείου.)

Η μισή αλήθεια
Κατόπιν πρωτοβουλίαε ras Kupias 

Αφροδίτη Αρβανίτη, η συνάντηση 
φιλοξενήθηκε στο  εστιατόριο του 
Athens Plaza και η συζήτηση συ- 
νοδεύθηκε από πρωινά εδέσματα. 
Και οι τρειε συνομιλητέε συμφώνη
σαν σε πολλά θέματα, óncos στο  ό
τι η κυβέρνηση που εξελέγη το ν  
Οκτώβριο του 2009 επέδειξε μεγά
λη αδυναμία στο να διαχειριστεί α-

ποτελεσματικά το ν  τουρισμό σε 
ό,τι αφορά τη ν  πρωτεύουσα.

«Η  προηγούμενη κυβέρνηση δή
λωνε κάθε τόσο  ότι έχουμε περισ
σ ό τε ρ ο ί τουρίστεε στην Ελλάδα Εί
ναι η μισή αλήθεια, öpcos», λέει ο κ. 
Bart van der Winkel του Hilton. «Η 
άλλη μισή είναι ότι έχει αλλάξει η ποι
ότητα τω ν  τουριστών που έρχονται 
στη χώρα. Ερχονται περισσότεροι 
τουρίστεε “με σακίδια” , που σημαί
νει ότι αφήνουν λιγότερα χρήματα. 
Το πιο σημαντικό, όμωβ, είναι ότι έ
χει μειωθεί ο επιχειρηματικ05 του- 
ρισμόε κατά 40%. Οι αρχέε aTis χώ- 
ρε5 raus raüs απαγορεύουν να τα 
ξιδέψουν στην Ελλάδα για λόγου5 α- 
σφαλείαε. Ολα όσα έγιναν το  περα
σμένο καλοκαίρι, με raus αποκλει- 
σμού5 αεροδρομίων και λιμανιών, εί
χαν τεράστια  συνέπεια στον  τουρι
σμό, ειδικά σε εκείνουε raus τουρί- 
cnss υψηλού επιπέδου που έχουν την 
Αθήνα Gis τόπο προορισμού. Αλλά α
κόμα και για ε κ ε ίν ο ι  που βλέπουν 
την Αθήνα σαν πέρασμα npos τα  νη
σιά ή μια κρουαζιέρα, pcvovras εδώ 
2-3 μέρεε, πλέον προτιμούν να βρί
σκουν απευθεία5 πτήσειε στον  τε 
λικό προορισμό raus».

Από την πλευρά ras, η κ. Αρβανίτη

τόνισε: «Οι ελληνικέε κυβερνήσει 
αντιμετωπίζουν το ν  τουρισμό σαν 
κάτι ομοιογενέε -  δεν είναι. Η κρα
τική πολιτική προωθεί την πελατεία 
του all inclusive, που κυριαρχεί 
στα νησιά, αλλά δεν υποστηρίζει κα
θόλου το είδοε του τουρισμού που 
έχουμε σ τη ν Αθήνα. Εμεί5 εδώ δεν 
χρειαζόμαστε το ν  τουρισμό του all 
inclusive. Εμείε θέλουμε tous του- 
picrcss που θα κυκλοφορήσουν έξω, 
στην πόλη, όχι που θα κλειστούν στα 
ξενοδοχεία. Οταν άρχισαν τα  γνω 
στά  προβλήματα σ τη ν  πλατεία Συ- 
ντάγματο5 και το θέσαμε oraus αρ
μ οδίου , pas έλεγαν ότι από tis 
300.000 δωμάτια σε όλη την Ελλά
δα, η Αθήνα είναι μόνον 30.000. Βλέ
πουν τη ν πρωτεύουσα ras xcbpas 
σαν 30.000 κρεβάτια και αυτό είναι 
τεράστιο σφάλμα».

Σύμφωνα με τον  κ. Τιμ Ανανιάδη 
του Grande Bretagne, «παρά τη  
βελτίωση σε πολλούε τομεί5 τω ν  υ
ποδομών ras xcbpas, το  πρόβλημά 
μαε είναι ότι είτε σ την πλατεία Συ- 
ντάγματοε είτε στο Hilton είτε και 
στη  Βουλιαγμένη, εκεί όπου έωε το 
2008 είχαμε 65% - 70% πληρότητα 
στα  ξενοδοχεία και τώρα έχει πέσει 
σ το  50% - 60%. Με αυτά τα  νούμε-

ρα, οι επ ιχειρήσει δεν μπορούν να 
διατηρηθούν. Ovrcos, σ την Αθήνα 
δεν λειτουργούμε öncos στα  νησιά. 
Εκεί, ανοίγουν τον Απρίλιο - Μάιο και 
κλείνουν τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο, 
ανάλογα με τη  δουλειά που έχουν. 
Ετσι, έχειβ έναν έλεγχο σ τα  έξοδά 
σου, στιε ανάγκεε ras επ ιχείρησή  
κ.λπ. Εμείε είμαστε ανοιχτοί δώδε
κα μήνεε τον  χρόνο, συντηρώνταε 
600 δωμάτια ή 300 ή 200 είτε έχεΐ5 
70% είτε 10% πληρότητα. Χρειάζε
ται, λοιπόν, διαφορετικό.? χειρισμόε 
και αυτό το  τεράστιο πρόβλημα κα- 
νέναε δεν το  θίγει».

Onios η Ισπανία
«Η  Ελλάδα περνάει αυτό που πέ

ρασε η Ισπανία πριν από μερικέε δε
καετίες», υπογραμμίζει ο κ. Van der 
Winkel. «Σ την Ισπανία παρατηρή
θηκε μια “ βρετανοποίηση” τω ν  
τουρ ισ τικώ ν περιοχών: έμφαση 
σ το ν  all inclusive τουρισμό με βρε
τανικό χρώμα, με αποτέλεσμα να χα
θεί η ισπανική ταυτότητα, να α
γνοηθούν τα ισπανικά προϊόντα, αλ
λά και να έρθουν τουρίστεε χαμη
λού επιπέδου, προκαλώνταε βαν
δαλισμούς. Στη Ρόδο, στη  Ζάκυνθο 
και αλλού, το  πράγμα πάει npos τα 
εκεί. Τελευταία, οι Ισπανοί άλλαξαν 
πολιτική και διοργάνωσαν εκδη
λ ώ σ ε ι  ισπανικού ενδιαφέροντοε. 
Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα α
πό αυτό για τη ν Αθήνα. Το μοντέ
λο ras Μυκόνου είναι καλό μόνο για 
τη  Μύκονο, για πουθενά αλλού. Η 
Αθήνα έχει τρομερά μέρη να  δει έ- 
vas raupicrras, τα καλύτερα μουσεία 
σ το ν  κόσμο -  η εικόνα αυτή, όμωε, 
δεν περνάει npos τα  έξω, μόνον οι 
rapax0s».

Bart Van der Winkel,
Athens Hilton

Θα πρότεινα η πολιτεία 
να επιτρέψει 
στα καταστήματα 
να είναι ανοιχτά μέχρι 
πιο αργά στην 
ευρύτερη περιοχή 
του κέντρου, καθώς 
επίσης να είναι 
ανοιχτά την Κυριακή.

Αφροδίτη Αρβανίτη, Athens Plaza

Η κρατική πολιτική προωθεί την πελατεία 
του all inclusive, που κυριαρχεί στα νησιά.
Εμείς θέλουμε τους τουρίστες που θα κυκλοφορήσουν 
έξω, στην πόλη, όχι που θα κλειστούν στα ξενοδοχεία.

Η πρωτεύουσα δεν παρέχει πλέον αίσθημα ασφάλειας

Α ν δ εν  α ν τ ιμ ετ ω π ισ τ ε ί ο φόβος των Αθηναίων απέναντι στο κέντρο, δεν 
υπάρχει σωτηρία για τον τουρισμό, συμφωνούν οι κ.κ. Τιμ Ανανιάδης (αριστε- ' 
ρά), Αφροδίτη Αρβανίτη και Bart Van der Winkel.

Πέρα όμως από το πρόβλημα τη5 πλη- 
ρότητα5 τω ν δωματίων, προβλήμα
τα αντιμετωπίζουν τα εστιατόρια και 
τα  μπαρ τω ν ξενοδοχείων. «Είναι 
πλέον άδεια», λέει ο κ. Ανανιάδης. 
«Ο αγώνας που καταβάλλουμε είναι 
να πείσουμε το ν  κόσμο να  έρθει 
σ τη ν Αθήνα. Εχουμε χάσει τη ν  α
ξιοπιστία μας και δεν παρέχουμε αί
σθημα ασφαλείας πλέον. Μπορώ να 
σαε δείξω ενενήντα  από τα  εκατό 
μέιλ που δέχομαι, όπου με ρωτούν 
συνέχεια: Το συνέδριο θα μπορέσει 
να πραγματοποιηθεί; Οι πελάτες που 
στέλνουμε θα είναι ασφαλείβ; Τόσα 
χρόνια έχουμε όλοι εδώ προσπα
θήσει να προωθήσουμε τη ν  Αθήνα 
ωε ιδανικό ενδιάμεσο σταθμό προε 
τα  νησιά. Πολλά τσάρτερ πάνε πλέ
ον απευθεία5 σ τη ν Κρήτη, τη  Ρόδο, 
τη ν Κω. Μιλάμε για μεγάλους αριθ- 
μού5 τουριστών -  άλλη κουβέντα εί
ναι, βέβαια, το  πόσα χρήματα αφή
νουν εκεί».

Συνεδριακά κέντρα
Η κ. Αρβανίτη προσθέτει ότι «η 

γενική αίσθηση είναι ότι όλη η χώ
ρα έχει παραλύσει, κάτι που δεν ι
σχύει. Εχουν χαθεί πελάτεε με οι
κονομική επιφάνεια που είχαν την 
Αθήνα μέσα στους προορισμού5 
τους και έφερναν χρήματα. Η πολι-

τεία  αντί να  κοιτάξει αυτό, στοχεύ
ει σε μεγαλεπήβολα πράγματα. Δεν 
χρειάζεται να γκρεμίσει κάτι και να 
το  ξα να χ τίσ ε ι από τη ν αρχή. Μπο- 
pTis νά κάνεΐ5 πολύ ουσιαστικά 
πράγματα μέσα από β ελ τ ιώ σει σε 
ορισμένους, συ γκ εκ ρ ιμ ένο ι το- 
μείε. Για παράδειγμα, τόσα χρόνια 
δίνουμε αγώνα να αποκτήσει το  κέ
ντρο  ras Αθήνας ένα μεγάλο συνε- 
δριακό κέντρο. Ενώ υπάρχουν τα  ο
λυμπιακά ακίνητα, οι αρμόδιοι “κολ
λάνε” σε γραφειοκρατίε5. Αλλά οι υ- 
ποδομέ5 είναι εκεί, δεν χρειάζεται 
να χ τ ίσ ε ι  από τη ν αρχή».

Ο κ. Der Winkel αναφέρει ότι, πλέ
ον, τα  ξένα τουριστικά πρακτορεία 
που διοργανώνουν συνέδρια στη ν 
Αθήνα καταθέτουν tis εγγυήσεΐ5 ό
χι σε ελληνικέ5 τράπεζες, από φόβο 
μήπως χαθούν τα χρήματά raus, αλ
λά σε ξένες «στις οποίεε εμεί5 δεν 
έχουμε πρόσβαση. Αυτό pas δημι
ουργεί κώλυμα οικονομικό cos ξε
νοδοχείο που φιλοξενεί κάποιο συ
νέδριο. Βία, απεργίε5, πορείε5 και η 
ελληνική οικονομία δημιουργούν έ
να  τετραπλό πρόβλημα στον τουρι
σμό ras Αθήνας. Προσωπικά, θα 
πρότεινα η πολιτεία να επιτρέψει στα 
καταστήματα να είναι ανοιχτά μέ
χρι πιο αργά στην ευρύτερη περιο
χή του κέντρου, καθώς επίσης να εί-

Η συνάντηση
Το γεύμα ήταν πρωινό. 
Συναντηθήκαμε πρωί Παρασκευής, 
φιλοξενούμενοι του Athens Plaza. 
Προσφέρθηκαν από το ξενοδοχείο 
διαφόρων ειδών κρουασάν 
και σάντουιτς με μπριός, καθώς 
επίσης καφές και φρέσκος χυμός.

ναι ανοιχτά την Κυριακή. Θα ήταν 
εξαιρετική μια τέτο ια  κυριακάτικη 
βόλτα για έναν Αθηναίο. Πολλοί που 
εργάζονται τις καθημερινέε δεν έ
χουν τη ν ευκαιρία να το  κάνουν αυ
τό, μόνο το  Σάββατο».

«Η κυβέρνηση έχει άλλες προτε
ραιότητες: πώ5 να  παλέψει με την 
κρίση, αυτό είναι κατανοητό», σχο
λιάζει ο κ. Ανανιάδηε. «Το ζήτημα εί
ναι ότι ο τουρίσταε έρχεται για τα 
μουσεία, αλλά και για το ν  αθηναϊκό 
τρόπο ζωήε. Αν αύριο το  κέντρο πε- 
θάνει, αν δεν μπορούν να πάνε στην 
Ερμού, στη Βουκουρεστίου ή αλλού,

αν δεν περπατήσουν πλάι oraus 
Αθηναίους, τό τε  χαθήκαμε όλοι. 
Αυτό αναζητούμε κι εμείε όταν ε
πισκεπτόμαστε μια ξένη πόλη. Το 
Λονδίνο, το Παρίσι, η Βαρκελώνη έ
χουν κέντρα γεμάτα ζωή. Οταν έχειε 
ζωντανό κέντρο, θα έρθουν και 
Ελληνες, από την Κηφισιά. Ρίξτε μια 
ματιά στον  πεζόδρομο ras Βουκου
ρεστίου: μέχρι πριν από καιρό ήταν 
γεμάτο5 με καρέκλε5, τραπεζάκια, κό
σμο,. Τώρα είναι άδειοε. Χρειαζόμα
στε tous Ελληνες διότι οι τουρίστε5 
θέλουν tous Ελληνες να δουν. Αλλά 
οι ίδιοι οι Ελληνεε αποφεύγουν να 
έρχονται σ το  κέντρο».

«Αλλο το Λονδίνο»
Ο κ. Avaviàôns θίγει μία ακόμη 

παράμετρο: «Παρακολουθώ τα  ξένα 
MME. Είχαμε ένα μεγάλο συνέδριο 
πριν από καιρό. Γράφτηκε σε έναν 
ιστότοπο ότι στο “Ελ. Βενιζέλθ5” θα 
είχε απεργία κι έλαβα μήνυμα από 
tous ξένου5 συμμετέχοντεε μήπως 
μεταφέρουμε το συνέδριο σε άλλη 
χώρα. Μπήκα στο εν λόγω σάιτ και 
είδα ότι άλλα τρία αεροδρόμια στην 
Ευρώπη είχαν απεργία εκείνη α- 
κριβώε τη ν ημέρα. Αλλά γΓ αυτά, 
κουβέντα. Εγραψα στον ξένο συ
νάδελφο και του το  είπα. Ποιο είναι, 
όμω5, το πρόβλημα: ένας ξένος βλέ-

πει τη ν  απεργία σε ένα ευρωπαϊκό 
αεροδρόμιο σαν παρένθεση, ενώ μια 
απεργία στο “Ελ. Βενιζέλος” έχει πε
ράσει προ5 τα  έξω ωε κανόνας. Το 
ίδιο συνέβη και με τ ΐ5 ταραχέε στο 
Λονδίνο: πήρα μέρο5 σε ένα συνέ
δριο εκεί, λίγο καιρό μετά τα  επει
σόδια. Ο ταν ανέφερα σε όλουε ότι 
έχουν ενοχοποιήσει την Αθήνα ενώ 
γίνονται επεισόδια και αλλού, η α
ντίδρασή του5 ήταν: άλλο το Λον
δίνο, δεν θα ξανασυμβεί. Εχουν ε
μπιστοσύνη στις υποδομές και στη 
Δημόσια Διοίκηση, κάτι που δεν ι
σχύει για τη ν Ελλάδα. Φυσικά, δεν 
μπορούμε να απαγορεύσουμε τιε α- 
περγίεβ, είναι δικαίωμα τω ν  εργα
ζομένων. Αλλά έχει δημιουργηθεί μια 
εντύπωση γενικής παράλυσης και με 
το  που ανακοινώνεται μια απεργία 
στην Ελλάδα, δεχόμαστε τηλεφω
νήματα με ακυρώσει».

Και οι τρειε διευθυντές συμφω
νούν ότι, προ5 το  παρόν, το  πρω
τεύον είναι να σταματήσει η αι
μορραγία και μετά η πολιτεία να προ
χωρήσει σε νέα έργα. «Πρέπει να 
σταματήσει αυτόε ο φόβθ5 τω ν  
Αθηναίων απέναντι σ το  κέντρο. 
Εκεί είναι η αιμορραγία. Ποιοε ο λό- 
γοε να ρ ίχ νε ι πολλά χρήματα στον 
τουρισμό όταν το  κέντρο τηε Αθή- 
να$ είναι νεκρό;».
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Επέτειος Πολυτεχνείου 
με ανοιχτά «μέτωπα»
Ο συνδυασμός πολιτικής συγκυρίας και κατάργησης του ασύλου προκαλεί ανησυχία

Μ ε βάση το άρθρο 8 του νέου νόμου για ίο  ακαδημαϊκό άσυλο, ο πρύτανης είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων 
για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Στην «κόψ η του ξυραφιού» -όπωε 
λένε χαρμκτηριστικά πανεπι
στημιακοί- θα πραγματοποιηθεί 
φέτοε ο τριήμεροε εορτασμόε 
για τη ν επέτειο του Πολυτεχνεί
ου, στον  οποίο αναμένεται συμ
μετοχή ρεκόρ με άξονα τη ν οι
κονομική κατάσταση και τον  κοι
νωνικό αναβρασμό. Η συνακό
λουθη ανησυχία εδράζεται στο 
ενδεχόμενο επεισοδίων και στον 
τρόπο αντιμετώπισήε τουε λόγω 
τηε κατάργησηε, από φέτοε, του 
ακαδημαϊκού ασύλου. Ποιοε θα εί
ναι ο ρόλοε τω ν  φοιτητικών πα
ρατάξεων σ τη ν  προστασία του 
ΕΜΠ; Βασική ανησυχία είναι μή- 
πωε τα  κεντρικά κτίρια τηε Αθή- 
ναε και τηε Θεσσαλονίκηε κατα
ληφθούν από εξωπανεπιστημια- 
κούε με απρόβλεπτεε συνέπειεε. 
Θα παρέμβει η αστυνομία σε αυ
τή  τη ν περίπτωση; Χωρίε τη ν  ά
δεια τηε Συγκλήτου ή του πρυ- 
τανικού συμβουλίου; Ποιοε θα το 
αποφασίσει;

«Οποιοε πολίτηε θεωρεί ότι γί
νονται εγκληματικέε πράξειε ε- 
ντόε κάποιου πανεπιστημιακού ι- 
δρύματοε, μπορεί να  ζητήσει την 
παρέμβαση τω ν  αρμόδιων δημό
σιων αρχών, που θα κρίνουν εάν 
πρέπει να παρέμβουν», ανέφερε 
στη ν «Κ » έμπειροε πανεπιστη- 
μιακόε, ερμηνεύονταε το ν  νόμο. 
«Δ εν  έχουμε δικαίωμα να αρνη- 
θούμε τη ν εφαρμογή του νόμου. 
Ομωε, σε περίπτωση επεισοδίων 
η πανεπιστημιακή κοινότητα ο
φείλει να  εξαντλήσει όλα τα  πε
ριθώρια για ειρηνική λήξη τουε», 
τόνισε στην «Κ » ο αντιπρύτανηε 
του Παν. Αθηνών, Θωμάε Σφη- 
κόπουλοε.

Ισορροπίεβ
Από την πλευρά τουε. οι πρυ- 

τανικέε αρχέε του ΕΜΠ θα επι
χειρήσουν να ισορροπήσουν α
νάμεσα στο νέο καθεστώε ασύλου 
τω ν ΑΕΙ, που ορίζει ο νέσε νόμοε- 
πλαίσιο, και σ τη ν ανάγκη οι ό- 
ποιεε αποφάσειε να  ληφθούν με 
μόνο στόχο την προστασία του ι
στορικού χώρου του Πολυτε
χνείου. Η φετινή χρονιά έχει α
κόμη μία ιδιαιτερότητα, καθώε πο
λύ κρίσιμη θα είναι η στάση τω ν  
φοιτητικών παρατάξεων σ τη ν  
ουσιαστική φύλαξη τω ν  χώρων 
του ΕΜΠ κατά τη  διάρκεια τω ν εκ
δηλώσεων, που θα αρχίσουν τη ν 
Τρίτη και θα ολοκληρωθούν στιε 
2 μ.μ. τηε Πέμπτηε, όταν θα κλεί- 
σουν οι πόρτεε του ΕΜΠ και θα 
αρχίσει η καθιερωμένη πορεία 
προε τη ν  πρεσβεία τω ν  ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο νόμοε- 
πλαίσιο του 2007 για τα ΑΕΙ όρι-

Τι φοβούνται οι 
πρυτανικές αρχές, 
τι προβλέπει 
ο σχεδιασμός για τις 
τριήμερες εκδηλώσεις.

ζε ότι «δεν επιτρέπεται η επέμ
βαση δημόσιαε δύναμηε στουε 
χώρουε που καλύπτει το άσυλο, 
παρά μόνον κατόπιν αδείαε από 
το  πρυτανικό συμβούλιο και με 
την παρουσία εκπροσώπου τηε δι- 
καστικήε αρχήε». Αρα, την κύρια 
ευθύνη για τη ν κλήση τηε αστυ- 
νομίαε σε περίπτωση επεισοδίων 
στουε χώρουε του ΕΜΠ είχε το 
πρυτανικό συμβούλιο. Πλέον το 
άρθρο 3 του νόμου 4009, που ψη
φίστηκε τέλη Αυγούστου, ξεκα
θαρίζει ότι «σε αξιόποινεε πράξειε 
που τελούνται εντόε τω ν  χώρων 
τω ν ΑΕΙ εφαρμόζεται η κοινή νο
μοθεσία».

«Πλέον υπάρχει η γενική υπο
χρέωση να κληθεί η αστυνομία ό
ταν τελούνται ποιντκέε πράξειε ε
ντόε του ΑΕΙ», ανέφερε στη ν «Κ » 
ο πρόεδροε τηε Συνόδου τω ν  
Πρυτάνεων, πρύτανηε του Δη- 
μοκρίτειου Παν. Θράκηε κ. Κων- 
σταντίνοε Ρέμεληε. Ο πρύτανηε 
του ΕΜΠ, Σίμοε Σιμόπουλοε, μι- 
λώνταε στη ν «Κ », τόνισε ότι από 
το 1997 υπάρχει συγκεκριμένο 
σχέδιο για το ν  εορτασμό τηε ε
πετείου.

Ο σχεδιασμόε αφορά τόσο τιε 
εκδηλώσειε εντόε του ιδρύματοε, 
όσο και τη ν  προστασία τω ν  χώ
ρων του ΕΜΠ, σε περίπτωση 
που κάποιοι επιχειρήσουν να ει
σέλθουν και να «καταλάβουν» 
τουε χώρουε του, μετά τη ν ολο
κλήρωση τηε πορείαε.

Με βάση το σχέδιο, σ την πρώ
τη  φάση του εορτασμού με τιε εκ- 
δηλώσειε εντόε του ΑΕΙ, η πανε
πιστημιακή κοινότητα προστα
τεύει τουε χώρουε. Είθισται τα μέ
λη τω ν  φοιτητικών παρατάξεων 
να δίνουν τον τόνο. Βέβαια, έ
μπειροι πανεπιστημιακοί έκαναν 
λόγο στην «Κ » για μια «δύσκολη 
ισορροπία» ανάμεσα στιε νεολαίεε 
του ΚΚΕ και τηε εξωκοινοβου- 
λευτικήε αριστεράε...

Η Σϋγκλητοβ
Στη δεύτερη φάση του σχε- 

διασμού, την κύρια ευθύνη προ- 
στασίαε του ΕΜΠ φέρει η κυ
βέρνηση. Πάντωε, σύμφωνα με 
τον  κ. Σιμόπουλο, «η  Σύγκλητοε 
του ιδρύματοε θα είναι σε διαρ
κή συνεδρίαση καθ’ όλη τη  διάρ
κεια του εορτασμού, ώστε να έ
χει διευρυμένη ακαδημαϊκή νο
μιμοποίηση η όποια απόφαση 
κληθεί να λάβει το  ίδρυμα». Αλλω
στε, με βάση το  άρθρο 8 του νέ 
ου νόμου, «ο  πρύτανηε είναι υ- 
πεύθυνοε για τη  λήψη μέτρων για 
την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού και τηε περιουσίαε 
του ΑΕΙ». «Είναι μια ρύθμιση 
που μπορεί να σημαίνει πολλά ή 
τίποτα. Είναι θέμα ερμηνείαε. 
Το ζητούμενο, πάντα, είναι να δο
θεί βάροε σ τη ν  ανάληψη προλη
πτικών ενεργειών, ώστε όλα να 
κυλήσουν ήρεμα», συμπληρώνει 
με νόημα πρώην πρύτανηε.

«Κινητικότητα» από αντιεξουσιαστές
Του Γ ΙΑ Ν Ν Η  ΣΟ ΥΛΙΩ ΤΗ

Ανησυχία για το ενδεχόμενο εκτε
ταμένων επεισοδίων στιε εκδη- 
λώσειε για την επέτειο του Πολυ
τεχνείου διατυπώνουν στελέχη 
του υπουργείου Προστασίαε του 
Πολίτη και αξιωματικοί τηε ΕΛ.ΑΣ. 
Επικαλούνται την κρίσιμη οικο
νομική συγκυρία και τιε αλλαγέε 
στην ηγεσία τηε αστυνομίαε, που 
δημιουργούν ρευστό περιβάλλον 
στο εσωτερικό του σώματοε. Την 
ίδια ώρα, πληροφορίεε από Αντι- 
τρομοκρατική και ΕΥΠ αναφέ
ρουν ότι τα τελευταία 24ωρα 
πραγματοποιούνται συναντήσειε 
μεταξύ στελεχών και ομάδων του 
αντιεξουσιαστικού χώρου εν όψει 
τω ν  κ ινητοποιήσεων τηε Πέ
μπτηε. Προε επιβεβαίωση τω ν ι
σχυρισμών τουε, αξιωματούχοι 
αναφέρουν ότι κάποιεε από τιε συ- 
ναντήσειε των τελευταίων ημερών 
πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσα 
του Πολυτεχνείου, παρουσία α
τόμων που αντιμετωπίζουν κα- 
τηγορίεε για τρομοκρατική δράση. 
Εκτιμάται πωε ο χώροε τω ν  α- 
ντιεξουσιαστών θα επιδιώξει «πα
ρέμβαση» στιε σημερινέε συν- 
θήκεε κοινωνικήε ρευστότηταε. Το 
ίδιο, εξάλλου, έχει πράξει σε πα- 
ρόμοιεε συνθήκεε στο πρόσφατο 
παρελθόν, όπωε για παράδειγμα 
στιε προεκλογικέε περιόδουε, ο
πότε καταγράφηκε έξαρση κα
ταδρομικών και εμπρηστικών ε
πιθέσεων.

Χαρακτηριστικό τηε ανησυχίαε 
τω ν αξιωματικών τηε Ασφάλειαε 
είναι ότι από τιε αρχέε τηε εβδο- 
μάδαε λαμβάνονται αυξημένα μέ
τρα φύλαξηε των κατά τόπουε τμη-

Τ η ν  «π α ρ έμ β α σ η »  αντιεξουσιαστών στις σημερινές συνθήκες κοινωνι
κής ρευστότητας, κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου, φοβούνται στελέ
χη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σε εγρήγορση ΕΥΠ 
και Αντιτρομοκρατική -  
Αυξημένα μέτρα υπό 
τον φόβο «καταδρομι
κών» επιθέσεων.

μάτων για τον φόβο καταδρομικήε 
επίθεσηε εναντίον αστυνομικού 
στόχου. Σε εγρήγορση, για τον ί
διο λόγο, βρίσκονται ήδη από τιε 
αρχέε Νοεμβρίου Αντιτρομοκρα- 
τική και ΕΥΠ. Παράμετροε που 
προστίθεται στο φετινό παζλ είναι 
η «κόντρα» ανάμεσα σε ΠΑΜΕ και 
μερίδα αναρχικών, που ξέσπασε 
μετά τα γεγονότα τηε 20ήε Οκτω
βρίου, στο Σύνταγμα. Αστυνομικοί 
θεωρούν πιθανό και ιδιαίτερα ε
πικίνδυνο το ενδεχόμενο μέλη του 
ΠΑΜΕ να γίνουν στόχοε κατα
δρομικών επιθέσεων από ομάδεε 
κουκουλοφόρων (σ. σ. ενδεχομέ- 
νωε και το  αντίστροφο) κατά μή- 
κοε τηε πορείαε από το Πολυτε
χνείο έωε την αμερικανική πρε
σβεία. Σενάριο που ανησυχεί την 
ηγεσία τηε ΕΛ.ΑΣ. είναι τυχόν συ- 
γκρούσειε μεταξύ διαδηλωτών να 
ξεκινήσουν εντόε του Πολυτε
χνείου, και αυτό διότι μια τέτοια

εξέλιξη θα τουε υποχρεώσει να ε- 
πέμβουν στο εσωτερικό του κτι
ρίου! Αγνωστη ετήσηε παράμετρο 
τηε φετινήε κινητοποίησηε απο
τελεί η στάση που θα κρατήσουν 
στη διάρκεια τηε καθιερωμένηε 
πορείαε αντιμνημονιακέε «κινή- 
σειε», όπωε το αποκαλοΰμενο κί
νημα «Δεν πληρώνω» κ. ά.

Νέα δεδομένα δημιουργεί και η 
κατάργηση του πανεπιστημια
κού ασύλου, με τα στελέχη τηε Κα- 
τεχάκη να αντιδρούν έντονα σε 
πρόσφατη ανακοίνωση τηε Συ
γκλήτου, στην οποία τα μέλη τηε 
έσπευδαν να ξεκαθαρίσουν ότι 
«για την πρόληψη ή αντιμετώπι
ση πράξεων δολιοφθοράε, κατα
στροφών ή βίαε την ευθύνη φέρει 
η εκάστοτε κυβέρνηση».

Ρευστότητα όμωε επικρατεί 
και στο εσωτερικό τηε ΕΛ.ΑΣ. ε- 
ξαιτίαε αλλαγών στην πολιτική και 
τη  φυσική ηγεσία του σώματοε. 
Ο μέχρι πρότινοε αρχηγόε κ. 
Λευτέρηε Οικονόμου αναβαθμί
στηκε σε γενικό γραμματέα Δη- 
μόσιαε Τάξηε και στη θέση του με
τακινήθηκε ο αντιστράτηγοε Νί- 
κοε Παπαγιαννόπουλοε, ο οποιοε 
χαρακτηρίζεται από τουε συνα- 
δέλφουε του άριστοε επιτελικόε, 
όχι όμωε επιχειρησιακόε αξιω- 
ματικόε. Εν αμφιβόλω τίθεται η 
παραμονή σ τη ν  Κατεχάκη του 
συμβούλου του κ. Χρ. Παπουτσή 
και πρώην διοικητή τω ν  ΜΑΤ κ. 
Χαράλαμπου Χριστοφαρέΐζη, ενώ 
νέα διοίκηση έχουν και τα  ΜΑΤ. 
Αρκετοί, τέλοε, υποστηρίζουν ό
τ ι το γενικότερο κλίμα θα έχει α
ντίκτυπο στο σώμα, όπου εμφι- 
λοχωρούν λογικέε «πράσινων» 
και «μπλε» αξιωματικών.

Η μουσική και τα τραγούδια 
του Σταύρου Ξαρχάκου 

για το ομώνυμο ντοκιμαντέρ 
με τη Μελίνα Μερκούρη
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Οι απάτες της κρίσης 
και τα... «δολώματα»
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι για να μας αποσπάσουν χρήματα

«Τολμήσαμε, 
ανοίξαμε και 
σας περιμένουμε»
Μέσα στην κρίση ανοίγουν μαγαζιά

Κ α τα κ ό ρ υ φ η  αύξηση παρουσιάζουν οι απάτες σε βάρος χρηστών ΑΤΜ με απλοϊκά μέσα, όπως η παγίδευση των χρη
μάτων με αυτοκόλλητη ταινία και οι κλοπές των καρτών με τη μέθοδο της απασχόλησης. Για την προστασία των πολι
τών η ΕΛ.ΑΣ. συμβουλεύει: «Ποτέ κουβέντες με αγνώστους μπροστά στο ΑΤΜ».

Του ΚΩΣΤΑ Ο ΝΙΣΕΝΚΟ

«Η α ν ιψ ιό  σου έχει τρακάρει και 
χρειάζεται άμεσα χρήματα για νο 
σοκομείο». «Η  κόρη σου δεν πλή
ρωσε δύο δόσειε στην τράπεζα και 
θα τηε βγάλουμε το  σπίτι σ το  σφυ
ρί». «Ο γιοε σου και φίλοε μου είναι 
αυτή τη  στιγμή στην εφορία και με 
έστειλε εσπευσμένα να πάρω λεφτά 
για να  πληρώσει τη ν  έκτακτη ει
σφορά». Οι παραπάνω προτάσειε - 
«δολώματα» δίνουν και παίρνουν το 
τελευταίο διάστημα, τιε χρησιμο
ποιούν απατεώνεε που διαθέτουν θε
ατρική πειθώ στοχεύονταε να α
ποσπάσουν χρήματα, κυρίωε, από 
ανυποψίαστουε, καλοπροαίρετουε, 
ηλικιωμένουε.

Οι αστυνομικοί, που ενημερώ
νονται... κατόπιν εορτήε από τα  θύ
ματα, κάνουν λόγο για απάτεε που 
οι θύτεε εμπνεύστηκαν από την κρί
ση και τιε εφαρμόζουν ύστερα από 
προσεκτική μελέτη ανθρώπων και 
δεδομένων.

Εκείνο που έχει αλλάξει είναι ό
τι οι απατεώνεε έχουν «διαβάσει» 
πολύ καλά τα  θύματά τουε πριν τα 
προσεγγίσουν. Γνωρίζουν ονόματα, 
την οικογενειακή και οικονομική κα
τάσταση, τα αδύνατα σημεία του κά
θε υποψήφιου θύματοε. Η έκτακτη 
εισφορά και η εισφορά για τα  ακί
νητα, εκτόε από τα όποια εισπρα
κτικά μέτρα του κράτουε, χρησι
μοποιούνται από τουε επιτήδειουε 
για να  αποσπάσουν χρήματα παρι- 
στάνονταε -δυστυχώε με πολλέε ε- 
πιτυχίεε στο ενεργητικό τουε- τουε 
εφοριακούε. Σε άλλεε περιπτώσειε 
«εκπρόσωποι τραπεζών» έχουν εμ
φανιστεί σε ηλικιωμένουε, πείθοντάε 
τουε να μεταφέρουν τιε καταθέσειε 
τουε σε άλλη τράπεζα, η οποία προ
σφέρει μεγαλύτερο επιτόκιο ή δεν 
θα επηρεαστεί σε περίπτωση πε
ραιτέρω επιδείνωσηε τηε οικονο- 
μικήε κατάστασηε. Και όπωε λέει 
σ τη ν  «Κ » αρμόδιοε αστυνομικόε 
«διανύουμε εποχή κάλπικηε λίραε». 
Εξηγεί: αυξάνονται ολοένα τα  πε
ριστατικά όπου συναλλασσόμενοι α- 
τύχησαν όταν αντάλλαξαν -για ε
πενδυτική ασφάλεια- τα  μετρητά 
τουε με χρυσέε λίρεε και στη  συ
νέχεια κάποιοε ειδικόε τουε απο
κάλυψε: «Φίλε, κάλπικεε»...

Εύρεση εργασίαε
Την αγωνία για τα μελλούμενα, εκ

μεταλλεύονται άλλοι απατεώνεε. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η «ε 
ταιρεία» που λειτουργούσε στην πε
ριοχή τηε Κυψέληε και υποσχόταν, 
μέσω διαφημιστικών καταχωρήσε- 
ω ν σε εφημερίδεε και ηλεκτρονικέε 
ιστοσελίδεε, την εξεύρεση εργασίαε 
σ το  εξωτερικό. Για την «καλύτερη 
εξυπηρέτηση τω ν  πελατών τουε» ο 
ιθύνων νουε τηε συγκεκριμένηε ο- 
μάδαε απατεώνων είχε νοικιάσει πο
λυτελή γραφεία, που «έπειθαν» για 
τη ν  αξιοπιστία τω ν  επιχειρημα
τιών, όπου υποδέχονταν καθημερινά 
δεκάδεε άτομα που με αγωνία έ
ψαχναν για δουλειά εντόε και εκτόε 
Ελλάδοε. Οι «υπεύθυνοι» έπαιρ
ναν τα χαρτιά τουε, τα  «πρωτοκολ
λούσαν» και στη συνέχεια ζητούσαν

Οι «εφοριακοί μαϊμού», 
οι «εκπρόσωποι 
τραπεζών», 
οι «αξιόπιστοι 
επιχειρηματίες» 
και πώς μπορούμε 
να προστατευτούμε.

Η κρίση, εκτός από πολλούς (νόμι
μους) οικονομικούς μετανάστες 
που είχαν έρθει στη χώρα μας για 
να εργαστούν, διώχνει και Βαλκάνι- 
ους... απατεώνες - οι οποίοι τα 
προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει ο 
πονοκέφαλος των τραπεζών και 
των διωκτικών αρχών. Ειδικότερα, 
όπως μαρτυρούν αστυνομικές πη
γές, οι παγιδεύσεις ΑΤΜ, μήνα με 
τον μήνα γίνονται ολοένα πιο α
πλοϊκές, ενώ συχνότερα οι δράστες 
τους είναι άτομα ασιατικής καταγω
γής και όχι «εξειδικευμένοι» Βαλ- 
κάνιοι, όπως γινόταν κατά κανόνα

χρήματα προκειμένου να πληρώ
σουν, όπωε υποστήριζαν το ν  δικη
γόρο, τιε μεταφράσειε τω ν  εγγρά
φων, έκδοση βίζαε κ.λπ. Μέχρι σή
μερα έχουν εντοπ ιστεί 28 θύματα 
του συγκεκριμένου «εγκέφαλου» - 
απατεώνα, οι οποίοι είχαν πληρώ
σει από 300 ευρώ έκαστοε. Είναι υ- 
περπολλαπλάσια τα  θύματα, λένε 
πηγέε τηε «Κ».

Και το θράσοε όρια δεν γνωρίζει. 
Απάτη που είχε στηθεί σε βάροε αρ
χ ιτεκτόνων και πολιτικών μηχανι
κών τηε Αθήναε πριν από ένα χρό
νο, φέτοε «μετακόμισε» σ τα  νησιά 
του Αιγαίου. Ειδικότερα, άτομα με 
γνώσειε τηε αγοράε πλησιάζουν 
διευθυντέε τραπεζών και υπεράνω 
υποψίαε πολίτεε εμφανιζόμενοι ωε 
στελέχη εταιρείαε που διαχειρίζεται 
κονδύλια του ΕΣΠΑ ζητώνταε τουε 
να συστήσουν μηχανικοϋε, κατα- 
σκευαστέε, αρχιτέκτονεε κ.λπ. με 
τουε οποίουε μπορούν να συνερ
γαστούν σε επιδοτούμενα προ
γράμματα κατασκευών. Στη συνέ
χεια απευθύνονται στα  άτομα που 
τουε έχουν συστήσει, οι απατεώνεε 
πείθουν τουε επαγγελματίεε ότι υ-

ιο  προηγούμενο διάστημα.
«Εχουμε διαπιστώσει ότι έχουν μει
ωθεί τα κρούσματα του skimming, 
δηλαδή της παγίδευσης στοιχείων 
των καρτών μέσω κρυφών μηχανη
μάτων στα ΑΤΜ. Αυτά απαιτούν ε- 
ξειδικευμένες γνώσεις και μηχανή
ματα και φαίνεται ότι οι απατεώνες 
εκτιμούν ότι πλέον δεν τους συμ
φέρει να ασχολούνται με αυτό λό- 
νω των μειωμένων συναλλαγών μέ
σω ΑΤΜ στην Ελλάδα εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης», αναφέρει 
στην «Κ» έμπειρος αξιωματικός της 
ΕΛ.ΑΣ. με άποψη στο θέμα. Αντίθε-

πάρχει σε εξέλιξη διαγωνισμόε για 
επιδοτούμενα προγράμματα και 
πρέπει να καταθέσουν χρήματα σε 
λογαριασμούε για τουε λεγάμενου3 
τόμουε τω ν  προσφορών, καταβάλ- 
λονταε από 500 μέχρι 5.000 ευρώ. 
Μετά εξαφανίζονται. Ναι, τα  θύμα
τα  ήταν και εδώ πολλά.

Μεγάλεε πιένεε γνωρίζουν και τα 
λεγάμενα «ριχτάδικα». Πρόκειται για 
εικονικέε εταιρείεε που αγοράζουν 
μεγάλεε ποσότητεε προϊόντων από 
εταιρείεε με επιταγέε και ρίχνουν 
«κανόνι» προτού εκπνεύσουν οι 
διορίεε για την αποπληρωμή τω ν  ε
πιταγών. Εξαιτίαε τηε κρίσηε, όπωε 
επισημαίνει υψηλόβαθμο στέλεχοε 
τηε ασφάλειαε στην «Κ », θύματα α
πατεώνων πέφτουν ακόμα και ε- 
ταιρείεε που βρίσκονται στα  όρια 
τηε χρεοκοπίαε. «Σε κάθε περί
πτωση, απλοί πολίτεε, επιχειρημα- 
τίεε, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ
σεκτικοί και καχύποπτοι με όσουε 
ζητούν τα χρήματά τουε, τονίζει 
σ τη ν «Κ » ο προϊστάμενοε του τμή- 
ματοε δίωξηε οικονομικού εγκλή- 
ματοε τηε Ασφάλειαε Αττικήε, κ. 
Γιάννηε Δημητρακόπουλοε.

τα, κατακόρυφη αύξηση παρουσιά
ζουν οι απάτες σε βάρος χρηστών 
ΑΤΜ με απλοϊκά μέσα, όπως η παγί 
δευση των χρημάτων με αυτοκόλ
λητη ταινία και οι κλοπές των καρ
τών με τη μέθοδο της απασχόλη
σης. «Ολο και συχνότερα συναντά
με δράστες πακιστανικής καταγω
γής και λιγότερο Ρουμάνους, οι ο
ποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώ
σεις πάνω σε υπολογιστές και συ
στήματα υποκλοπής» λέει η ίδια α
στυνομική πηγή, συμβουλεύοντας: 
«Ποτέ κουβέντες με αγνώστους 
μπροστά στο ΑΤΜ».

Εψυγαν οι «εξειδικευμένοι» Βαλκάνιοι, ήρθαν οι «απλοϊκοί» Ασιάιες

Της ΙΩ Α Ν Ν Α Σ  Φ Ω Τ ΙΑ Α Η

Π λά ι στα  κατεβασμένα ρολά και 
τα  αμέτρητα λουκέτα καταστη
μάτων στουε εμπορικούε δρόμουε 
τηε πρωτεύουσαε, δειλά δειλά φω
τίζο ν τα ι μαρκίζεε και διακο
σμούνται βιτρίνεε. Παρά τη  διο- 
γκούμενη οικονομική κρίση και 
το άδηλο μέλλον, κάποιοι τολ
μούν, «επιχειρούν» - «και αε μαε 
κοιτούν όλοι περίεργα», όπωε ο
μολογούν. Εφόδιά τουε το  πρω
τότυπο προϊόν, η ποιοτική δου
λειά και η ισχυρή τουε θέληση.

Να ένα δείγμα τόλμηε: Σε ένα 
«καταραμένο» για τουε Νεο- 
σμυρνιώτεε σημείο, το οποίο για 
πάνω από δέκα χρόνια έχει α- 
ποδειχθεί αφιλόξενο για κάθε λο- 
γήε επιχειρήσειε, αποφάσισε να 
ανοίξει το  μαγαζί του πριν από 
τέσσεριε μήνεε ο 32χρονοε Βί- 
κτωραε Θεοδώρου. «Είχα έμφυ
το  το  μεράκι τηε επιχειρηματι- 
κότηταε», λέει σ τη ν «Κ » ο ιδιο- 
κτήτηε τηε «Πάπρικαε», «πριν α
πό δύο χρόνια, όμωε, πήρα την 
οριστική απόφαση». Εχονταε κά
νει σπουδέε στην ηλεκτρονική 
και τη  διοίκηση επιχειρήσεων 
στη  Μεγάλη Βρετανία, ο Βίκτω- 
ραε είχε εργαστεί σε μικρομε- 
σαίεε επιχειρήσειε πολλών κλά
δων. «Είχα, όμωε, εμπειρία και 
από τον χώρο τηε εστίασηε, αφού 
ωε φοιτητήε είχα δουλέψει σε έ
να  κυπριακό κεμπαμπτζίδικο 
σ τη ν Αγγλία και γνώριζα από 
πρώτο χέρι τιε δυσκολίεε και τουε 
κινδύνουε του κλάδου».

Ετσι, το ν  περασμένο Απρίλιο 
σήκωσε «μανίκια» και ξεκίνησε 
την προετοιμασία για τα εγκαίνια 
του μαγαζιού, που έγιναν στιε 4 
Ιουλίου. Μυστικό τηε κοσμο- 
συρροήε είναι η πρωτοτυπία, α
φού πωλεί μόνο καλαμάκι σου
βλάκι και έχει δημιουργήσει δι- 
κέε του συνοδευτικέε σάλτσεε. 
«Στόχοε μου είναι να κρατήσω 
ποιοτικά στάνταρ» εξηγεί- «ε 
λέγχουμε σχολαστικά το  κρέαε, 
διαθέτουμε μόνο αλάδωτη πίτα 
και φρέσκεε τηγανητέε πατάτεε». 
Τι θα συμβεί, όμωε, όταν ο αρχι- 
κόε ενθουσιασμόε τω ν  πελατών 
έναντι του νέου προϊόντοε «ξε 
φουσκώσει»; «Αναζητούμε και με 
τουε άλλουε ιδιοκτήτεε τηε αλυ- 
σίδαε πιάτα για να εμπλουτίσουμε 
το μενού», εξηγεί- «θέλουμε να εί
μαστε προσεκτικοί, για να μην α
πογοητεύσουμε τουε θαμώνεε 
μαε». Ο ίδιοε δεσμεύεται ότι 
«δεν θα δώσω ποτέ στον  πελάτη 
κάτι που δεν θα ήθελα να φάει η 
νεογέννητη  κόρη μού».

Η κρίση προβληματίζει τον νέο 
επιχειρηματία, ωστόσο αισιοδο- 
ξεί ότι η καλή δουλειά επιβρα
βεύεται. «Ολα εξαρτώνται από 
την ψυχολογία του κόσμου. Νιώ
θω συχνά σαν να  κάνω 
wincteurfing: τιε ημέρεε τω ν  συ
νόδων κορυφήε και τηε έντονηε 
φημολογίαε για τη ν πορεία τηε 
χώραε, ο κόσμοε συγκροτείται και 
δεν καταναλώνει. Αντίθετα, στιε

αθλητικέε διοργανώσειε, οι άν
θρωποι χαλαρώνουν και... πα
ραγγέλνουν».

Στο ιστορικό κέντρο
Πιστεύονταε ότι «η  καλύτερη 

άμυνα είναι η επίθεση στην κρί
ση» η κ. Εύα Γιάνναρου αποφά
σισε να  ανοίξει κατάστημα στο 
ιστορικό κέντρο τηε πόληε με φω
τιστικά και είδη εσωτερικήε δια- 
κόσμησηε, τα οποία η ίδια εδώ 
και χρόνια εισάγει από την Ασία. 
«Στην επιχειρηματικότητα δεν υ
πάρχει κατάλληλη ή μη κατάλ
ληλη στιγμή, όλα είναι θέμα δι- 
κήε σου απόφασηε», απαντά 
στην «Κ » η ιδιοκτήτρια του κα- 
ταστήματοε που εγκαινιάστηκε 
την περασμένη εβδομάδα.

«Στό χ ο ς μου είναι να κρατήσω 
ποιοτικά στάνταρ» λέει στην «Κ» 
ο ιδιοκτήτης της «Πάπρικας», 
ο 32χρονος Βίκτωρ Θεοδώρου.

Το τελευταίο διάστημα δεκάδεε 
επιχειρηματίεε εγκαταλείπουν 
το κέντρο λόγω τηε γενικευμένηε 
υποβάθμισηε και του «αποκλει
σμού» του για πολλέε μέρεε του 
χρόνου λόγω διαδηλώσεων και α
περγιών. «Αυτό είχε ωε αποτέ
λεσμα να υπάρχουν πολλά δια
θέσιμα καταστήματα σε κομβικά 
σημεία, ωστόσο, τα ενοίκια στιε 
περισσότερεε περιπτώσειε δεν ή
ταν διαπραγματεύσιμα». Τελι- 
κώε, βρήκε ένα χώρο συμβατό με 
το βαλάντιό τηε και το  μετέτρε
ψε με τη ν  κατάλληλη ανακαίνι
ση στο  «στολίδι» τηε γειτονιάε. 
«Προβληματίστηκα για τη ν επι
λογή του σημείου, αλλά συζη- 
τώνταε με παράγοντεε τηε αγο
ράε, πείσθηκα ότι το κέντρο δεν 
πρόκειται να σβήσει, παρά μόνο 
να αναγεννηθεί σταδιακά», ση
μειώνει με αυτοπεποίθηση. 
«Αλλωστε, τα προϊόντα μαε α
πευθύνονται σε ευρύ κοινό, κυ
ρίωε νεανικό, το οποίο κάνει εν
δελεχή έρευνα αγοράε και κυ
κλοφορεί σ το  κέντρο».

Τα πρώτα δείγματα είναι ιδι
αίτερα ενθαρρυντικά, ωστόσο η 
ίδια δεν αεροβατεί. «Ο  πρώτοε 
στόχοε είναι να μαε μάθει ο κό
σμοε και να βγάζουμε τα  έξοδά 
μαε» υπογραμμίζει. «Σ τη ν  αγο
ρά επικρατεί πανικόε και πολλοί 
συνάδελφοι εγκαταλείπουν τα ό
πλα, εγώ, όμωε, πιστεύω ότι τώ 
ρα είναι η στιγμή να  ξετυλίξου
με το  επιχειρηματικό μαε δαι
μόνιο».

Λαθρομετανάστες από τις Κομόρες και τον Αγ. Δομίνικο!
Πάνω από 45.000 οικονομικοί μετανάστες έχουν περάσει το ΙΟμηνο Ιανουάριου - Οκτωβρίου τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εβρου

Ü ÿLÈ JtiÉ L Î

Π αρά τη βοήθεια από τη Ετοηΐθχ, θεωρείται σίγουρο ότι το φαινόμενο της μα
ζικής λαθρομετανάστευσης θα καταγράψει φέτος αριθμό ρεκόρ στον Εβρο.

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ

Η ελληνική κρίση και οι αναταράξειε 
σ τη ν Ευρωζώνη δεν αποτελούν πα
ράγοντα ανάσχεσηε τω ν  μετανα- 
στευτικών ροών από τιε φτωχέε χώ- 
ρεε τηε Αφρικήε και τηε Ασίαε προε 
τη ν Ευρώπη. Ενα χρόνο μετά την α
νάπτυξη τηε δύναμηε ταχείαε ε- 
πέμβασηε ΙΙΑΒΙΤ στον Εβρο και τιε 
εξαγγελίεε για τη ν κατασκευή του 
φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνο
ρα, οι λαθρομετανάστεε εξακολου
θούν να εισέρχονται καθημερινά κα
τά  δεκάδεε ή εκατοντάδεε στην 
Ελλάδα και θεωρείται σίγουρο ότι το 
φαινόμενο τηε μαζικήε λαθρομετα
νά σ τευ σ ή  θα καταγράψει φέτοε α- 
ριθμό-ρεκόρ σ τον  ακριτικό νομό.

Ηδη από τιε αρχέε του 2011 έωε 
τα τέλη Οκτωβρίου, μια πολυεθνική 
πόλη «μετακόμισε» (και πάλι) σε ελ
ληνικό έδαφοε και η γειτονική Τουρ
κία εξακολουθεί να είναι η χώρα α
πό την οποία εισέρχεται το  μεγα
λύτερο κύμα οικονομικών μετανα
σ τώ ν  στην Ευρώπη και πιο εύκολα 
απ’ ό,τι στο παρελθόν...

Σύμφωνα με τα τελευταία στατι
στικά στοιχεία τηε ΕΛ.ΑΣ., περισ
σότεροι από 45.000 οικονομικοί με- 
τανάστεε προερχόμενοι από δεκάδεε

χώρεε, ακόμη και από τιε Νήσουε Κο- 
μόρεε και τη Δομινικανή Δημοκρα- 
τία(!), έχουν περάσει το ΙΟμηνο Ια
νουάριου - Οκτωβρίου τα ελληνο
τουρκικά σύνορα του Εβρου. Συ
γκεκριμένα, από τον Βόρειο Εβρο (ευ
ρύτερη περιοχή Ορεστιάδαε) έχουν 
εισέλθει στο ελληνικό έδαφοε 23.500 
λαθρομετανάστεε (λιγότεροι κατά 
30% συγκριτικά με πέρυσι), αλλά α
πό τον νότιο Εβρο (Αλεξανδρούπολη 
- Μάνδρα) έχουν εισέλθει 21.700, εμ- 
φανίζονταε τεράστια αύξηση εισροήε, 
αφού το αντίστοιχο διάστημα είχαν 
εισέλθει μόνο 7.300. Πέρυσι, ο συ- 
νολικόε αριθμόε τω ν λαθρομετανα
σ τώ ν  που είχε μπει στην Ελλάδα α
πό το ν  Εβρο ήταν 47.000 και η μα
ζική εισροή τον Σεπτέμβριο - Οκτώ
βριο είχε προκαλέσει την επείγουσα 
επέμβαση από τη ν πλευρά του Ευ
ρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφά
λεια τω ν  συνόρων (ΗΙΟΝΤΕΧ).

Εμπειρία και γνώση
Η βοήθεια τηε Ετοηίεχ, τόσο με τη 

δύναμη ταχείαε επέμβασηε ΙΙΑΒΙΤ 
- τ ο  πρώτο σώμα Ευρωπαίων συνο- 
ριοφυλάκων που αναπτύχθηκε επί 
τέσσεριε μήνεε σε εξωτερικά σύνο
ρα τηε Ε.Ε.- όσο και με την επέκταση 
εφαρμογήε του σχεδίου «Ποσειδώ-

Κυκλώματα 
τους παραλαμβάνουν 
από το αεροδρόμιο 
της Κωνσταντινούπολης 
για να τους οδηγήσουν 
στα σύνορα 
με την Ελλάδα.

ναε» από τα θαλάσσια ελληνικά σύ
νορα στα χερσαία του Εβρου και τη  
Βουλγαρία, μετά τα ενθαρρυντικά αρ
χικά αποτελέσματα δεν απέφερε 
τα αναμενόμενα, αλλά προσέθεσε ε
μπειρία και γνώση για το  πρόβλημα 
τηε Ελλάδαε σε όλα τα  κράτη μέλη 
που συμμετείχαν.

Αστυνομικέε πηγέε του Εβρου, α- 
ναφερόμενεε στη  λαθρομετανά
στευση, μιλούν στην «Κ » για μια κα
τάσταση που έχει παγιωθεί τα τε 
λευταία χρόνια, μόνον που φέτοε τα

πράγματα έγιναν ευκολότερα για 
τουε παράνομουε μετανάστεε. Η 
Τουρκία διαφοροποίησε το καθε- 
στώε βίζαε με Μαρόκο, Τυνησία, Ιράκ, 
Ιράν, Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, 
Ινδία, Μπανγκλαντέε, ενώ η αύξηση 
δρομολογίων τω ν τουρκικών αερο
γραμμών από χώρεε τηε ανατολικήε 
και δυτικήε Αφρικήε προε την Κων
σταντινούπολη κάνει το ταξίδι τω ν 
λαθρομεταναστών «εξπρέε». Στην α- 
ερόπορική σύνδεση αποδίδεται και 
η εισροή λαθρομεταναστών από τιε 
Κομόρεε Νήσουε και τη  Δομινικανή 
Δημοκρατία, απ’ όπου προήλθαν 
περισσότεροι από 500 λαθρομετα
νάστεε που εντοπίστηκαν τουε τε- 
λευταίουε μήνεε στον νότιο Εβρο.

Από το αεροδρόμιο
«Τα μέλη των κυκλωμάτων τουε πα

ραλαμβάνουν πλέον από το αερο
δρόμιο τηε Κωνσταντινούποληε για 
να τουε οδηγήσουν στα σύνορα με 
την Ελλάδα», λένε οι συνοριοφύλακεε 
και το σκηνικό από ’κει και πέρα εί
ναι γνώριμο. Οι λαθρομετανάστεε ει
σέρχονται στο έδαφοε του Εβρου, ε
ντοπίζονται (όσοι εντοπίζονται), κρα
τούνται προσωρινά, καταγράφονται, 
αυτοί που εμπίπτουν σε διακρατικέε 
συμφωνίεε απελαύνονται, οι περισ

σότεροι όμωε αφήνονται ελεύθεροι 
με την υποχρέωση να εγκαταλείψουν 
τη χώρα εντόε μηνόε...

Η Τουρκία μετά τη  σφοδρή κρι
τική που δέχθηκε πέρυσι από την 
Ε.Ε. για τη ν  τακτική τηε να επιτρέ
πει -σχεδόν να προωθεί- τη ν  α
βλαβή διέλευση,των λαθρομετανα
στώ ν από το χερσαίο τμήμα τω ν  ελ
ληνοτουρκικών συνόρων (Καστανιέε 
- Βύσσα) άλλαξε εν μέρει συμπερι
φορά και τουλάχιστον τα  12,5 χι
λιόμετρα φυλάσσονται εσχάτωε και 
από τη ν πλευρά τηε. Από τη ν πε
ρασμένη άνοιξη, ο μεγαλύτεροε α- 
ριθμόε τω ν  λαθρομεταναστών ει
σέρχεται από τα  εκατοντάδεε πε
ράσματα του ποταμού, ενώ η γει
τονική χώρα δεν άλλαξε τη ν τακτι
κή τηε σ το  πρωτόκολλο επανεισ- 
δοχήε και από τουε 21.700 που ει- 
σήλθαν στη ν Ελλάδα από το ν  νότιο 
Εβρο έχει δεχθεί φέτοε μόνον 700, 
ενώ ακόμα μικρότεροε είναι ο α- 
ριθμόε από το ν  βόρειο Εβρο. Οι δια- 
πιστώσειε τω ν  συνοριοφυλάκων ό
τι ο μεγαλύτεροε αριθμόε τω ν  εξα
θλιωμένων λαθρομεταναστών βλέ
πει τη ν  Ελλάδα ωε χώρα διέλευσηε 
για τη  Δ. και τη  Β. Ευρώπη είναι η 
απάντηση στο  ερώτημα γιατί επι
μένουν στο  «πέρασμα του Εβρου».
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Περί δημοψηφισμάτων 
άλλων δημοκρατικών δεινών

Του Π ΑΣΧΟ Υ Μ Α Ν ΔΡΑ Β ΕΛΗ

Το τ ε λ ε υ τ α ίο  δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α  στην Ολλανδία για ίο  Ευρωσύνταγμα, παρά τις ελπίδες για το «ναι», έθαψ ε την εμ
βάθυνση της Ενωσης αφού το «όχι» πήρε 63%.

Ενα δημοψήφισμα για τις Η ΠΑ

Η α ρχα ία  ελληνική δημοκρατία 
-η  πιο άμεση που υπήρξε πο
τέ στην ιστορία- ήταν διαρκά« 

παρούσα στις συζητήσεις τω ν  πα
τέρων του αμερικανικού έθνους για 
το  νέο Σύνταγμα τω ν  ΗΠΑ. Το αθη- 

• νάίκό πολίτευμα ήταν το ιδανικό· οι 
πολίτες αποφάσιζαν στην Εκκλησία 
του Δήμου αδιαμεσολάβητα για όλα 
τα θέματα της πόλης. Μόνο ένα 
πράγμα στοίχειωνε αυτό το ιδανικό- 
ο Αλκιβιάδης. Ηταν ο Αθηναίος δη
μαγωγός που παρέσυρε τους συ
μπολίτες του στη Σικελική Εκστρα
τεία, με συνέπεια τη ν καταστροφή 
της ίδιας της Δημοκρατίας. Γι’ αυτό 
κι έβαλαν νερό στην άμεση δημο
κρατία. Ακόμη και στην αντιπρο
σωπευτική. Ο πρόεδρος τω ν ΗΠΑ δεν 
εκλέγεται απευθείας από τον λαό. 
Τον εκλέγουν οι εκλέκτορες που ψη
φίστηκαν από τον λαό, ως ένα τε

λευταίο φίλτρο για να μην υπάρξουν 
καταστροφικές εκπλήξεις.

Κάθε σύγχρονη δημοκρατία εί
ναι αντιπροσωπευτική. Κατ’ αρχήν 
για τεχνικούς λόγους. Σε μια πόλη 
μπορούν να μαζευτούν 10.000 πο
λίτες ώ σ τε  να  αποφασίσουν για τα 
κοινά- υπό την προϋπόθεση βεβαίως 
ότι έχουν δούλους που ασχολούνται

Το δημοψήφισμα είναι 
η πιο δημοκρατική πράξη. 
Ομως, έχει πολλά προβλήματα 
στην εφαρμογή.

με τη ν  παραγωγή. Αυτό είναι αδύ
να τον  να  γίνει σε μια χώρα 10 ε
κατομμυρίων κατοίκων, παρά τα 
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Οι 
ηλεκτρονικές τηλεψηφοφορίες, για 
παράδειγμα, έχουν πρόβλημα α
ξιοπιστίας.

Από την άλλη, τα θέματα γίνονται 
όλο και πιο πολύπλοκα, με αποτέ
λεσμα ούτε οι εκλεγμένοι αντιπρό
σωποι -που έχουν μόνο αυτή τη  δου
λειά και επιστημονικούς συνεργάτες- 
να μην τα βγάζουν πέρα. Πολλές φο
ρές, νόμοι δεν εφαρμόζονται, επει
δή ακριβώς είναι ιδεαλιστικοί προς 
τους στόχους και αδύνατοι σ τη ν  ε
φαρμογή. Αλλες φορές έχουν δευ
τερογενείς επιπτώσεις που δεν εξε
τάστηκαν και δημιουργούν περισ
σότερα προβλήματα απ’ όσα λύνουν. 
Ο μόνος αμεσοδημοκρατικός θε
σμός που επιβιώνει στη σύγχρονη ε
ποχή είναι τα δημοψηφίσματα. Κι ε

δώ βρίσκεται το τρίτο πρόβλημα της 
άμεσης δημοκρατίας. Παρά τις δο
ξολογίες και τα θυμιατά, οι πολίτες 
μοιάζει να  αδιαφορούν γι’ αυτή. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Θανάση 
Διαμαντόπουλο, «από το ν  τελευ
ταίο παγκόσμιο πόλεμο έως σήμερα, 
σε όλες τις χώρες όπου έχουν διε- 
ξαχθεί δημοψηφίσματα, η μέση 
συμμετοχή του λαού σε αυτά είναι 
αισθητά κατώτερη -σ ε  κάποιες χώ
ρες έως και 30 εκατοστιαίες μονά- 
δες(!)— της μέσης συμμετοχής του λα
ού στις εκλογικές διαδικασίες για α
νάδειξη κοινοβουλίων ή προέδρων 
της δημοκρατίας. Μάλιστα συχνά, ε
κεί όπου τα  συντάγματα θέτουν ως 
προϋπόθεση της ισχύος ενός δημο
ψηφίσματος την εκλογική συμμετοχή 
τουλάχιστον του 50% τω ν  εγγε
γραμμένων ψηφοφόρων, αυτά συχνά 
κηρύσσονται άκυρα, επειδή δεν αγ

γίζεται το  συγκεκριμένο ποσοστό».
Ο κ. Διαμαντόπουλος στη  μικρή 

μελέτη περί δημοψηφισμάτων σ τέ 
κεται αρκετά επιφυλακτικός. Τα ο
νομάζει «το  πυρηνικό όπλο της Δη
μοκρατίας», που πρέπει να χρησι
μοποιείται με φειδώ. «Χωρίς κανείς 
να μπορεί να  αμφισβητήσει ότι η ά
μεση προσφυγή στη  λαϊκή ετυμη- 
γορία-διαιτησία, υπό συγκεκριμένες 
θεσμοθετημένες διαδικασίες και σε 
πολύ ειδικές πολιτικές συγκυρίες, εί
ναι δυνατόν να λειτουργήσει προ- 
ωθητικά και λυτρωτικά για μια χώ
ρα, να διευκολύνει τη ν  απεμπλοκή 
μιας κοινωνίας και ενός πολιτικού συ
στήματος από κάποιο αδιέξοδο ή α
κόμη και να αποτρέψει αλλιώς ανυ
πέρβλητες κοινωνικές συγκρούσεις, 
ωστόσο ο εξωραϊσμός του συγκε
κριμένου θεσμού βασίζεται σε μια 
σειρά από μύθους; ούτε ουσιαστική 
αναβίωση της άμεσης δημοκρατίας 
συνιστά, ούτε αυθεντική έκφραση 
της λαϊκής κυριαρχίας αποτελεί, ού
τε συμβάλλει (πάντοτε τουλάχιστον) 
στη λειτουργική υπέρβαση κοινω- 
νικοπολιτικών προβλημάτων και α
γκυλώσεων».

Κι αυτό για μια σειρά λόγων γρά
φει ο κ. Διαμαντόπουλος; «Πρώτον, 
γιατί το  θέμα επί του οποίου καλεί
ται να αποφανθεί το εκλογικό σώμα, 
δεν το επιλέγει ούτε το  επιβάλλει η 
κοινωνία. Συνήθως το επιλέγει και το 
επιβάλλει το πολιτικό σύστημα, συ
χνά επιδιώκοντας να εκτρέψει την 
προσοχή της κοινωνίας από άλλα ζη
τήματα. Εναλλακτικά δε, στα  λεγά
μενα ’’δημοψηφίσματα λαϊκής πρω
τοβουλίας”, που προκηρύσσονται με

τη  συγκέντρωση ενός αριθμού υ
πογραφών πολιτών, το επιβάλλει ε
κείνο το οργανωμένο και συμπαγές 
κοινωνικό υποκείμενο, όπως η 
Εκκλησία ή κάποια κίνηση με συ
γκεκριμένο αντικείμενο (πχ. την προ
στασία τω ν δικαιωμάτων τω ν ομο
φυλοφίλων, τη ν ανάδειξη μιας πε
ριβαλλοντικής ευαισθησίας κ.λπ.) 
που διαθέτει τη ν  οργανωτική υπο
δομή και τη  δύναμη, ώστε να κινη
τοποιήσει τους σχετικούς μηχανι
σμούς συλλογής υπογραφών.

»Δεύτερον, γιατί τα δημοψηφί
σματα προσφέρονται μόνον για συ
νολική τοποθέτηση, δηλαδή πλήρη 
αποδοχή ή απόρριψη ενός ζητήμα
τος. Και υπάρχουν, βέβαια, ερωτή
ματα (όπως π.χ. η προσχώρηση ή ό
χι μιας χώρας στη  Ζώνη του Ευρώ, 
η Σουηδία για παράδειγμα διεξήγα- 
γε τέτοιο δημοψήφισμα), μστόσο σε 
πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία τί
θενται υπό την άμεση κρίση του λα
ού, η κοινωνία θα προτιμούσε μια 
σύνθεση, ένα συμβιβασμό, μια εν
διάμεση λύση, κάτι που το υποδη
λώνει και η ίδια η έκβαση της λαϊκής 
ετυμηγορίας.

»Τρίτον, εάν το  πολιτικό σύστη
μα θεωρεί πως το δημοψηφισματι- 
κό “όχι” της κοινωνίας οδηγεί σε μεί- 
ζονες εμπλοκές, εσωτερικές ή διε- 

a θνείς, συνήθως βρίσκει τρόπους υ- 
| πέρβασης της αντίστασής της. Π.χ. 
| όταν οι πολίτες της Δανίας απέρρι- 
| ψαν το 1992 τη  συνθήκη του Μάα- 
| στριχτ, κλήθηκαν σε ελάχιστους 
I  μήνες να ξανααποφανθούν για το ί

διο ζήτημα.
»Τέταρτον, πάρα πολύ συχνά η 

θέση του ερωτήματος ή η απάντη
ση σε αυτό είναι προσχηματική 
και υποκρύπτει άλλου είδους σ το 
χεύσεις. Από τη  μία, οι φορείς της πο
λιτικής εξουσίας, ζητώντας κοινω
νική κατάφαση σε ένα θεσμικοπο- 
λιτικό ερώτημα, εν πολλοίς ακατα
νόητο από μέρος του λαού, αναζη
τούν διά του “ναι” πολιτική τους εν
δυνάμωση και αγορά πολιτικού χρό
νου (ρ ΐεόίςαίε ή “προσωπικό δη
μοψήφισμα”). Από τη ν άλλη, οι λα
οί απαντούν αρνητικά, όχι διότι α
πορρίπτουν το ερώτημα που τους τί
θεται, αλλά για να εκφράσουν τη γε
νικότερη αποδοκιμασία τους στους 
εξουσιαστές.

»Πέμπτον, συχνά αναφέρονται οι 
(αυτο)καταστροφικές επιλογές στα 
δημοψηφίσματα τω ν  λαών, οι οποί
οι συνήθως αγνοούν τις συνέπειες, 
οικονομικές, διεθνοπολιτικές κ.λπ., 
της ψήφου τους; π.χ. οι Ελληνες, ε- 
παναφέροντας το 1920 στον  θρόνο 
το ν  Κωνσταντίνο, ίσως δεν είχαν 
πλήρη συνείδηση σε τι βαθμό θα α
ποξένωναν από συμμάχους τη  χώρα 
μας, οδηγώντας τη ν έτσ ι στη  Μι
κρασιατική Καταστροφή. Αυτή η έν
σταση, ωστόσο, με όρους “δημο
κρατικής αξίας” του δημοψηφίσμα
τος είναι αδιάφορη, διότι οι λαοί, κα
τά το νόημα της δημοκρατίας, έχουν 
“δικαίωμα στο λάθος τους” (έστω και 
αν το 1922 μια από τις “νομικές βά
σεις” της καταδίκης τω ν  “έξι” ήταν 
η ίδια η προκήρυξη του δημοψηφί
σματος για τον Κωνσταντίνο, η οποία 
μετέφερε την ευθύνη της σχετικής 
επιλογής στον λαό, αφαιρώντας από 
τους έως τότε συμμάχους μας τη  δυ
νατότητα  να τη ν καταλογίσουν μό
νο  στην κυβέρνηση)».

Ενα πολύ ενδ ια φ έρ ον  ερώτημα έθε
σε ο καθηγητής Πολιτικής Επι
στήμης σ το  Πανεπιστήμιο του 
Μπέρκλεϊ και πρώην υπουργός 
Εργασίας (επί Μπιλ Κλίντον) Ρό- 
μπερτ Ράιχ. Σε άρθρο του με τίτλο 
«Η  επιλογή της Ελλάδος; με τη  δη
μοκρατία ή με τις αγορές;», ανα
φέρει ότι το δίλημμα περί διεξα
γωγής ή μη δημοψηφίσματος για 
μεγάλα οικονομικά θέματα έπρεπε 
να υπάρχει πάντα και σίγουρα έ
πρεπε να τεθεί και στις ΗΠΑ «στο  
τέλος του 2008 και τις αρχές του 
2009... (τότε που) η Wall Street εί
χε δώσει πολλά επισφαλή δάνεια 
και το  δίλημμα που αντιμετωπίζα
με τό τε  ήταν αν θα βοηθήσουμε».

«Η διαφορά είναι ότι εμείς δεν ορ
γανώσαμε δημοψήφισμα», γράφει 
ο Ράιχ. «Α ν ερωτάτο ο αμερικανι
κός λαός για τη διάσωση της Wall 
Street το  2008 - 09, αμφιβάλλω ό
τι θα είχαν προχωρήσει έτσι τα 
πράγματα. Στη χειρότερη περί
πτωση θα είχαν δοθεί δάνεια με πο
λύ αυστηρές προϋποθέσεις στις 
τράπεζες, οι οποίες θα έπρεπε να 
απορροφήσουν τις απώλειες από τα 
επισφαλή τους δάνεια και να βοη
θήσουν τους δανειολήπτες να μει

ώσουν τις δόσεις που πλήρωναν» 
(«Καθημερινή», 2.11.2011).

Το δίκιο βέβαια θα ήταν να α
ποφασίσουν οι πολίτες αν και κα
τά πόσο θέλουν να σώσουν τις τρά
πεζες και τους τραπεζίτες. Πιθα
νότατα να ήταν και μακροπρόθε
σμα αποτελεσματικό. Σήμερα, με
τά την τεράστια βοήθεια, που δό
θηκε χωρίς όρους στη Wall Street, 
η αμερικανική οικονομία σέρνεται 
υπό το βάρος τω ν δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων, του χρέους που γι
γαντώνεται και της ανεργίας που 
σπαράσσει το ν  κοινωνικό ιστό.

Αν όμως δημιούργησε τόση φα
σαρία στις αγορές η σκέψη περί δη
μοψηφίσματος σε μια χώρα που εί
ναι το 0,6% της παγκόσμιας οικο
νομίας, τ ι θα γινόταν με ένα δη
μοψήφισμα στις ΗΠΑ;

Φυσικά και είναι πρόβλημα το γε
γονός ότι οι δημοκρατίες υποτάσ-

Διαβάστε
•  Θανάσης Διαμαντόπουλος, «Δη- 
μοψήφισμα. Αυθεντική έκφρα
ση ή βίαιη ηοδηγέτηση της λαϊ
κής κυριαρχίας», εκδ. I. Σιδέρης

σονται όλο και περισσότερο στα 
καπρίτσια τω ν  αγορών, αλλά όπως 
έδειξε και η περίπτωση Ομπάμα, κα
μιά χώρα από μόνη της δεν μπορεί 
να βάλει έστω  τους ελάχιστους κα
νόνες σε ένα παγκόσμιο σύστημα 
που είναι εκτός ελέγχου. Εκ τω ν 
πραγμάτων, οι αγορές πάντα θα 
προλαβαίνουν τη ν πολιτική διότι 
δεν έχουν γεωγραφικούς περιορι
σμούς, και κινούνται σαφώς ταχύ
τερα από τις δημοκρατικές διαδι
κασίες. Δηλαδή, μέχρι να διαβου- 
λευτεί κανείς αν πρέπει να γίνει δη
μοψήφισμα, να περάσει η σχετική 
διάταξη στη Βουλή, να συζητηθεί 
το  ερώτημα του δημοψηφίσματος 
και να γίνει το  δημοψήφισμα, οι α
γορές θα έχουν αλλάξει τόσο το το
πίο που πιθανότατα δεν θα χρεια
στεί καν το δημοψήφισμα. Αυτό, 
τοις πράγμασι, αποτελεί ακύρωση 
της δημοκρατίας και της πολιτικής. 
Αλλά σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον η τοπική δημοκρατία 
του έθνους-κράτους δεν έχει καμιά 
ελπίδα. Αν δεν υπάρξουν διαδικα
σίες παγκοσμιοποίησης της πολι
τικής, η δημοκρατία θα βρίσκεται 
πάντα πίσω από τις εξελίξεις. Εως 
την τελική κατάργηση.

Τα  δ η μ ο ψ η φ ίσ μ α τ α  τρομάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική τάξη, μετά το «όχι» των 
Γάλλων στο Ευρωσύνταγμα. Κι αυτό, διότι οι Γάλλοι ψήφισαν κατά ενός μυθικού 
«Πολωνού υδραυλικού» και όχι για το ίδιο το Σύνταγμα.

Η δραχμή είναι η μοίρα μας!
Του Χ Α Ρ ΙΔ Η Μ Ο Υ  Κ. ΤΣΟ ΥΚ Α *

«Για σας θα κάνω μια καλύτερη τιμή 
Είπε το Τίποτα στο Κάτι 
Κι εκείνο το ηλίθιο τόχαφε»

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ

Ε ίχα τη ν  ελπίδα ότι η δραχμή θα εί
ναι για τα παιδιά μου ό,τι ήταν η 
οκά για μένα: γραφικό στοιχείο 

στις οικογενειακές αφηγήσεις ενός 
μακρινού παρελθόντος. Φοβάμαι ότι αυ
τό θα συμβεί αντιστρόφως; η Ελλάδα 
του ευρώ θα είναι το αντικείμενο α
φηγήσεων τω ν  Ελλήνων στο μέλλον.

Θα οδηγηθούμε στη δραχμή όχι τό 
σο γιατί το επιλέξαμε, όσο γιατί δεν κα
ταφέραμε να το αποφύγουμε. Θα πρό
κειται για ένα απρόθετο αποτέλεσμα ε
μπρόθετων κομματικών - προσωπι
κών στρατηγικών του πολιτικού προ
σωπικού. Η διαχείριση της κρίσης 
σφραγίζεται καθοριστικά από την πα
θολογία του εγχώριου πολιτικού συ
στήματος. Μακροχρονίως εθισμένοι 
στη φαύλη κομματοκρατία πολιτικά
ντηδες διαχειρίζονται την τύχη της χώ
ρας. Ως αποτέλεσμα, κρίσιμες αποφά
σεις λαμβάνονται από διαρκώς δυσμε
νέστερη θέση.

Το κομματικό παιχνίδι δεν έπαψε να 
διεξάγεται με όρους μετα-οθωμανικής 
πολιτικής κουλτούρας; συγκρουσιακό, 
καιροσκοπικά, εγωκεντρικά, παλαιο- 
κομματικά. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι 
κομματικοί παίκτες προωθούν ιδιοτε

λείς στρατηγικές, οι οποίες αργότερα 
τους εγκλωβίζουν, ωθώντας τους είτε 
στην εμμονή σε προγενέστερες επιλο
γές (π.χ. πόλωση) είτε στην απόκρυψη, 
τη φενάκη και την υποκρισία. Ακο
λουθώντας ο καθένας το βέλτιστο γι’ αυ
τόν  συμφέρον επιφέρει κακά αποτελέ
σματα για όλους. Το εθνικό συμφέρον 
πλήττεται, η χώρα καταστρέφεται. Οι 
συνέπειες είναι τόσο οδυνηρές όσο εί
ναι αναπότρεπτες.

Εδώ και δύο χρόνια, τα επώδυνα μέ
τρα πασχίζουν να υλοποιήσουν κυρίως 
άνθρωποι που θήτευσαν στη σχολή του 
φαύλου ανδρεοπαπανδρεϊκού λαϊκι
σμού. Φυσικά, δυσκολεύονται λίγο... Ο 
Σαμαράς, όπως ο Παπανδρέου τον 
Μάρτιο 2009, επιλέγει την άμετρη σύ
γκρουση. Βασίζει τη στρατηγική του 
στην πολωτική («αντιμνημονιακή») α
ντιπαράθεση και στον μύθο της «επα
ναδιαπραγμάτευσης» με τους δανειστές. 
Πόσο αίολη ήταν αυτή η στρατηγική α
ποδείχθηκε όταν αναγκάστηκε να την 
εγκαταλείψει, αποδεχόμενος τελικά τη 
συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου.

Για να μπορείς να επαναδιαπραγ- 
ματευθείς με τους δανειστές σου πρέ
πει να είσαι σε θέση να το κάνεις. Να 
έχεις ανακτήσει την αξιοπιστία σου, να 
μην είσαι μακριά από τους στόχους σου, 
να οικοδομείς συμμαχίες. Μ όνον έτσι 
συσσωρεύεις πολιτικό κεφάλαιο. Αν ο 
Σαμαράς εννοούσε πράγματι την «ε-

Αν η Θάτσερ
αμφισβητήθηκε επιτνχώς 
από το κόμμα της το 1990, 
αυτό συνέβη επειδή 
αφενός μεν τα κόμματα 
στη Βρετανία δεν 
θεωρούνται προέκταση 
του αρχηγού, αφετέρου δε 
τα σημαίνοντα στελέχη 
τους δεν αντιλαμβάνονται 
τον εαυτό τους ως 
υπηρέτες του αρχηγού.

παναδιαπραγμάτευση», θα απαιτούσε 
(δεν θα ανεχόταν, όπως τώρα!) συγκυ
βέρνηση με τον  Παπανδρέου εδώ -και 
καιρό. Θα μειωνόταν έτσι η πολιτική έ
νταση και η συνακόλουθη αβεβαιότη
τα. Κυρίως, όμως, θα θραυόταν ένας βα
σικός πυλώνας της πολιτικής κουλ
τούρας; η πολωτική σύγκρουση. Δεν το 
έκανε, προτίμησε την πεπατημένη: ά
μετρη αντιπαράθεση προς ίδιον κομ
ματικό όφελος.

Αποκαλυπτικό της πολιτικής παθο
λογίας είναι πόσο παλαιοκομματικά α
ντιμετωπίζονται οι αρχηγοί τω ν δΰο 
κομμάτων εξουσίας, μετά την προφα
νή αποτυχία τω ν  στρατηγικών επιλο
γών τους. Ουδείς τους αμφισβητεί! Με
τά το  φιάσκο του δημοψηφίσματος, η 
«αντιμνημονιακή» στρατηγική Σαμα
ρά κατέρρευσε, αλλά αυτό δεν ομολο- 
γείται, ούτε ο ίδιος πιέζεται να παραι
τηθεί, το  κομματικό λεξιλόγιο γίνεται 
όλο και πιο φενακιστικό, η δοξολογία 
του αρχηγού εντείνεται. Με την πρό
ταση του δημοψηφίσματος, ο Παπαν
δρέου επέδειξε κολοσσιαία ακρισία. Η 
όποια διαφωνία μερικών «μεταρρυθ
μ ιστών» υπουργών του περιορίστηκε 
σε ιδιωτικές, ακατάληπτα στρογγυλε- 
μένες, δηλώσεις. Το υπουργικό συμ
βούλιο αποφάσισε ομοφώνως να συ
νταχθεί με την πρόταση για δημοψή
φισμα! Ουδείς όρθωσε το ανάστημά 
του. Οι λίγοι βουλευτές που επέκριναν

τον πρωθυπουργό, του έδωσαν παρ’ ό
λα αυτά ψήφο εμπιστοσύνης. Τέτοια συ
νέπεια! Κανείς δεν θέλει να ρισκάρει 
τη θεσούλα του!

Σε ένα παλαιοκομματικό παιχνίδι, οι 
«παίκτες» δεν ενοχλούνται να χάνουν 
όχι μόνο το ηγετικό ανάστημά τους, αλ
λά και την αξιοπρέπειά τους, ακόμη και 
την αίσθηση του γελοίου. Δεν εκ
πλήσσει: η ηγετική επάρκεια, η σοβα
ρότητα και η αξιοπρέπεια δεν είναι μό
νο ατομικά επιτεύγματα αλλά και συλ
λογικά κατορθώματα - απηχούν συλ
λογικές αξίες. Αν η εικόνα της πολιτι
κής μας ζωής είναι τόσο σουρεαλιστι
κή, είναι γιατί κυριαρχείται από άμετρα 
καιροσκοτπκές - εγωκεντρικές επιλογές. 
Ολα λέγονται και ξελέγονται, το μόνο 
για το οποίο δεσμεύονται άρρητα οι 
«παίκτες» είναι η προώθηση του ίδιου 
συμφέροντος. Δεν υπάρχει συνέπεια, 
ειρμός στις κινήσεις τους, δεν συμπε- 
ριφέρονται με βάση κάποιες κοινές πα
ραδοχές, δεν υπάγουν τις αποφάσεις 
τους σε υπερκείμενες αξίες και πρα
κτικές. Λειτουργούν ως «ιδιώτες». Ο αυ- 
τοεξευτελιστικός εκφυλισμός είναι η λο
γική απόληξη του πολιτικού αυτισμού.

Αν η Θάτσερ αμφισβητήθηκε επι- 
τυχώς από το κόμμα της το  1990, αυ
τό συνέβη επειδή αφενός μεν τα κόμ
ματα στη Βρετανία δεν θεωρούνται προ
έκταση του αρχηγού, αφετέρου δε τα 
σημαίνοντα στελέχη τους δεν αντι

λαμβάνονται τον εαυτό τους ως υπη
ρέτες του αρχηγού αλλά ως αυτόφωτα 
πολιτικά όντα, για τα οποία η αξιο
πρέπεια συμπληρώνει τη φιλοδοξία. Σε 
μια τέτοια έλλογη πολιτική κουλτούρα 
κατέστη δυνατόν για τον τότε ανα
πληρωτή πρωθυπουργό Τζέφρι Χάου να 
διαφωνήσει με την πρωθυπουργό του 
και να παραιτηθεί, εκφωνώντας μια ι
στορική πλέον ομιλία στη Βουλή. Ο αρ
χηγός ηγείται, αλλά και αμφισβητείται.

Σε μας κυριαρχεί η μετα-οθωμανική 
δουλικότητα. Μετά τη ν τελευταία ομι
λία του Παπανδρέου στο υπουργικό 
συμβούλιο, ομάδα υφυπουργών τού πα
ρέδωσε το εξής σημείωμα: «Πρόεδρε, 
σήμερα, εκτός από τη μεγαλοψυχία σας, 
πάνω στο τραπέζι θα είναι και η αξιο
πρέπεια του Παπανδρέου και η ιστορία 
της δημοκρατικής παράταξης. Είμαστε 
όλοι μαζί σου». Πολυχρονεμένε μας πα
σά, ευχαριστούμε που υπάρχετε! Χάρη 
σε σας υπάρχουμε κι εμείς!

Η Ελλάδα της δραχμής θα θυμάται 
με ευγνωμοσύνη τους κυρίους Δόλλη, 
Μπόλαρη, Πεταλωτή, Ρόβλια και τόσους 
άλλους υπηρέτες του Μεγάλου Ηγέτη. 
Να θυμηθούν μόνο να κλείσουν το φως 
βγαίνοντας. Στην Ελλάδα της δραχμής 
υπάρχει έλλειψη ηλεκτρικού...

*  0  κ. X. Κ. Τσούκας (htsoukas@gmail.com) ε ί
ναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου και 
Warwick.

mailto:htsoukas@gmail.com


ΘΕΜΑ

Κέρδη 
και μέσα 

στην κρίση
Σελ. 11

ΤΡΟΦΙΜΑ
Πώς η ευρωπαϊκή 
κρίση χρέους 
επ ηρεάζει τις τιμές  
αγροτικών προϊόντων

ΜΕΤΑΛΛΑ
Η ανασφάλεια  
«τρέψ ει» τον χρυσό 
και η αισιοδοξία 
τον χαλκό

ϋ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αυξημένη ζήτηση 
για πετρέλαιο 
από Ιαπωνία, 
Γερμανία, Κίνα

Σύγκριση αποδόσεων

ΣΗΜΕΡΑ

Μπαράζ συλλήψεων  
μεγαλοοψειλετών  
του Δημοσίου
Νέες συλλήψεις μεγαλοοψειλετών του Δημοσίου α
ναμένονται την επόμενη εβδομάδα αηό τον οικονο
μικό εισαγγελέα. Ο κ. Γρ. Πεπόνης, έχοντας τις λί
στες με τους 14.700 μεγαλοοψειλέτες στα χέρια 
του, αναλαμβάνει δράση με «όπλο» το αυτόφωρο για 
όσους οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά από φό
ρους ή από μη καταβολή του ΦΠΑ. Επιπλέον, συζη- 
τείται η σύσταση ειδικών ανακριτικών τμημάτων σε 
μια προσπάθεια οι συλληφθέντες με την αυτόφωρη 
διαδικασία να παραπέμηονται άμεσα και πολύ γρή
γορα να κρίνεται η προφυλάκισή τους ή μη. Σ ε λ . 2

Γιατί ίο  «κούρεμα» 
ανησυχεί ιον κ. Ράιχενμπαχ

Ο Γερμανός επικεφαλής της 
«Ομάδας Δράσης» της Ευρω
παϊκής Ενωσης αφού κατέ
γραψε τις ανάγκες της ελληνι
κής δημόσιας διοίκησης παρέ
δωσε την έκθεσή του στον 
Ευρωπαίο επίτροπο Ολι Ρεν 
στις αρχές της εβδομάδας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Κ», ο κ. Χορστ Ράιχεν
μπαχ (φωτ.) ανησυχεί για τις 

επιπτώσεις του (ιβίιχυί στη δυνατότητα χρηματοδό
τησης των εγχειρημάτων στα οποία έχει επιλέξει να 
βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση. Σ ε λ . 3

Μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία 
θα κόστιζε πολύ στην Ευρώπη
Μια σειρά από σενάρια ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας 
της ελληνικής οικονομίας και αποχώρησής της από 
το ευρώ, είτε ανάλογες απρόβλεπτες εξελίξεις σε 
κάποια από τις χώρες της Ευρωζώνης με δύσκολα οι
κονομικά και πολιτικά προβλήματα εκπόνησε το Οι
κονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφω
να με αυτά, οι επιπτώσεις ενός ντόμινο αρνητικών ε 
ξελίξεων θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις και στη 
γερμανική οικονομία, που για πολλούς αποτελεί τη 
«ραχοκοκαλιά» της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σ ελ . 4

ΓΡΑΦΟΥΝ

Τραπ εζίτες ω ς πρωθυπουργοί στην Ελλάδα 
Του Μ ΙΧΑΛΗ ψ α λ ιδ ο π ο υ λ ο υ , καθηγητή Πα
νεπιστημίου Tufts

Για μια λ ιγό τερ ο  επ ώ δυνη εσ ω τερ ική  υποτί
μηση
Του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦ ΑΝΑΔΗ, αναπληρω
τή καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τ ι σηματοδοτούν ο ι απ οφ άσ εις της 27ης 
Ο κτω βρίου
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, λέκτορα ΑΠΘ

Σ ελ . 6

«Επίθεση» με προσφορές 
και φθηνά προϊόντα
Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες κα
ταναλωτικών ειδών αναζητούν διέξοδο από την κρί
ση με την ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
και λιγότερων αλλά πολύ πιο «επιθετικών» προσφο
ρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, οι πωλή- 
σεις στα σούπερ μάρκετ έχουν υποχωρήσει μέσα σε 
μία διετία κατά 7%. Σ ε λ . 5

Μικρό καλάθι για τα έσοδα 
από το τέλος ακινήτων
Επιφυλακτική είναι η ΔΕΗ για την είσπραξη περί 2 
δισ. από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, καθώς οι ενδεί
ξεις από τους πρώτους λογαριασμούς που έχουν λή
ξει είναι μάλλον απογοητευτικές. Προς το παρόν έ 
χουν εισπραχθεί 42 εκατ. ευρώ. Αρμόδιοι παράγο
ντες της ΔΕΗ ευελπιστούν ότι ένα μεγάλο μέρος των 
καταναλωτών θα σπεύσει να αποπληρώσει την τε
λευταία ημέρα λήξης του λογαριασμού. Σ ε λ . 7

Η οικονομική κρίση 
τους κάνει... εισαγωγείς
καθώ ς η κρίση μαστίζει την αγορά, οι παραγωγικές 
επιχειρήσεις μετατρέπονται σταδιακά σε εισαγωγι
κές. Αρκετές προτιμούν να εισάγουν προϊόντα αντί 
να διατηρούν γραμμές παραγωγής στο εσωτερικό, 
αφού κάτι τέτοιο τους κοστίζει πιο ακριβά. Σ ε λ . 5

LINKS
ww w, kathim erini. er/links
• Κυριακή. H Ευρώπη ατενίζει την άβυσσο της κρί
σης
• Δευτέρα. Η Ν. Κορέα αλλάζει συνταγή για να 
διατηρήσει την οικονομική της ανάπτυξη
• Τρίτη. Στη δημοκρατία της Βαϊμάρης πρέπει να α
ναζητηθεί η γερμανική εμμονή με το ευρώ

Οι αλλαγές 
που φέρνει 
άμεσα το νέο 
βαθμολόγιο
Τα κριτήρια μισθολογικής κατάταξης 
και ηώς θα γίνονται οι προαγωγές

Η εφ α ρμογή  του ενιαίου μι
σθολογίου, αλλά και του νέου 
βαθμολογίου, αλλάζει τη  ζωή 
εκατοντάδων χιλιάδων δη
μοσίων υπαλλήλων. Η «Κ » ε
πιχειρεί να  φωτίσει, με τη  μέ
θοδο τω ν  ερωταπαντήσεων, 
τιε πτυχέε τω ν  ρυθμίσεων 
για τη ν  κατάταξη τω ν  υπαλ
λήλων στουε νέουε βαθμούε 
που θα ισχύει εφ ’ εξήε. Κρί
σιμο ρόλο τόσο για τουε μι- 
σθού3 που θα παίρνουν όσο 
και για την περαιτέρω εξέλι
ξή τουε θα παίζει το  επίπεδο 
εκπαίδευσή  που έχουν. Αν, 
δηλαδή, είναι υποχρεωτικήε, 
δευτεροβάθμιαε, πανεπιστη- 
μιακήε εκπαίδευσή ή αν έ
χουν επιπλέον μεταπτυχια- 
κούε τίτλουε. Προε το  παρόν, 
το  νέο βαθμολόγιο δεν θα φέ
ρει άμεσα αλλαγέε για όσουε 
υπαλλήλουε κατέχουν σήμε
ρα θέσειε ευθύνηε, οι οποίοι 
θα συνεχίσουν να ασκούν τα 
καθήκοντά τουε ανεξαρτή
του του βαθμού που θα κα- 
ταταγούν μέχρι να γίνουν νέ- 
εε κρίσειε.

Η κατάταξη στουε νέουε 
βαθμούε θα γίνεται με βάση 
τα  χρόνια προυπηρεσίαε στο 
Δημόσιο και στον ιδιωτικό το
μέα, που έχουν αναγνωρι
σ τε ί μέχρι τιε 31-10-2011. 
Μπορούν να  αναγνωριστούν 
μέχρι και 7 έτη προυπηρεσίαε

σε κράτοε-μέλοε τηε Ε.Ε. ή 
στον  ιδιωτικό τομέα.

Για τουε πτυχιούχουε υ- 
παλλήλουε οι βαθμοί είναι 6 
(Α ', Β', Γ', Δ ', Ε', ΣΤ'). Οσοι έ
χουν συναφέε διδακτορικό ή 
είναι απόφοιτοι τηε Σχολήε 
Δημόσιαε Διοίκησηε θα διο
ρίζονται με τον  βαθμό Δ ' και 
με συναφέε αντικείμενο με
ταπτυχιακού στον  βαθμό Ε'. 
Οσοι έχουν μόνο πτυχίο θα μέ
νουν για δύο χρόνια δόκιμοι 
και αν κριθούν ικανοί, θα 
περνούν στον επόμενο βαθμό 
τον Ε'. Αν κριθούν ανεπαρκείε, 
δεν θα μονιμοποιούνται. Για 
τουε αποφοίτουε Λυκείου δεν 
προβλέπεται από το  νέο βαθ
μολόγιο να καταλαμβάνουν θέ- 
σειε διευθυντών ή γενικών δι
ευθυντών.

Η οικονομική διαφορά ανά
μεσα σε δύο μισθολογικά κλι
μάκια είναι περίπου 2% και 
πλέον η μισθολογική εξέλιξη 
δεν γίνεται αυτοδικαίωε, παρά 
μόνον στην περίπτωση που έ
χουν επιτευχθεί οι στόχοι τηε 
υπηρεσίαε. Σε αντίθετη περί
πτωση, οι υπάλληλοι μένουν 
μισθολογικά καθηλωμένοι. Το 
κίνητρο απόδοσηε θα είναι ί
σο με ένα μισθό και θα χορη
γείται μία φορά τον χρόνο στον 
υπάλληλο εκείνο που θα έχει 
πετύχει τουλάχιστον το 90% 
τηε στοχοθεσίαε. Σ ε λ . 3

Το ευρώ φλέγεται...

Η ε ικ ό ν α  ενός ευρώ που λιώνει είναι ψηφιακή. Ωστόσο, αντανακλά τους κινδύνους που 
απειλούν το ενιαίο νόμισμα. Το σχέδιο για αυξημένη μόχλευση του EFSF δεν προχωρά, 
καθώς οι χώρες BRIC παραμένουν επιφυλακτικές, ενώ και οι ίδιοι οι ιθύνοντες του EFSF 
υπαναχωρούν από τη μόχλευσή του στο ένα τρία, ευρώ και θέτουν μετριοπαθέστερους 
στόχους. Καθοριστικός παράγοντας είναι η αβεβαιότητα στην Ιταλία και η άρνηση της ΕΚΤ 
να αναλάβει ευρύτερο ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Η προοπτική, πάντως, 
για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης τεχνοκρατών στην Ιταλία με επικεφαλής τον 
πρώην επίτροπο Μάριο Μόντι, φαίνεται να περιορίζει προς το παρόν την απειλή για την 
Ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία. Σ ε λ . 9

Το μείγμα 
που απειλεί 
το «αύριο» 
στα Ταμεία
Διπλάσιες οι δαπάνες 
από τις εισφορές

Σπατάλες και ανισότητεε ανάμε
σα στα  Ταμεία δημιουργούν ένα 
εκρηκτικό μείγμα κόστουε υγεί- 
as, υπονομεύονταε το  εύροε και 
τη ν ποιότητα τω ν  μελλοντικών 
παροχών. Επιπλέον, η αύξηση 
του κόστουε νοσοκομειακήε πε
ρίθαλψή που επιφέρουν τα  Κλει
στά  Ενοποιημένα Νοσήλια, η 
μείωση εσόδων από την απώλεια 
θέσεων εργασίαε, η εισφοροδια- 
φυγή και η μείωση μισθών θα ε
πιδεινώσουν περαιτέρω τη ν κα
τάσταση. Ενδεικτικό t o s  δεινήε 
θέσηε στη ν οποία έχουν περιέλ- 
θει τα  πέντε Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, 
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ) είναι ότι το 
σύνολο τω ν  εισφορών φθάνουν 
τα 4,78 δισ. και οι δαπάνεε τα 8,23 
δισ. ευρώ. Σ ε λ . 3

Ερχεται νέα 
πτώση τιμών 
στα ακίνητα
Από το 2008 
έχουν μειωθεί 12%
Η ελληνική  αγορά ακινήτων βιώ- 
νει τη  σημαντικότερη φάση διόρ- 
θωσηε τη 3 τελευταίαε 50ετίαε. 
Μέχρι στιγμήε, η πτώση τω ν  τ ι
μών τω ν  ακινήτων υπολογίζεται 
στο 12% από την κορύφωση 
των αποτιμήσεων το 2008 έωε και 
το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Οι 
τιμέε αναμένεται να υποχωρή
σουν περαιτέρω, λόγω τηε εξα
σ θ έν η σ ή  τηε αγοραστικά  δύ- 
ναμηε και τηε πιστωτικήε στε- 
νότηταε. Σ ε λ . 7

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά 
η αποκρατικοποίηση του Ελληνικού

να γίνει ο διαγωνισμός

Στρατηγικές συμμαχίες ενόψει 
για να σωθούν τα... «ασημικά»
Επιχείρηση διάσωσης των ελληνικών θυγατρικών στο εξωτερικόΠοια διαδικασία προκρίνεται για

Το πράσινο φωε για τη διαδικασία αξιοποίη- 
σηε του Ελληνικού αναμένεται να δώσει την 
ερχόμενη Τετάρτη το Ταμείο Αξιοποίησηε τηε 
Ιδιωτικήε Περιουσίαε του Δημοσίου. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, η επίσημη πρό
σκληση ενδιαφέροντοε θα δοθεί τη ν  1η Δε
κεμβρίου 2011. Για τον διαγωνισμό φαίνεται

να προκρίνεται η διαδικασία του ανταγωνι
στικού διαλόγου. Δηλαδή οι υποψήφιοι πα- 
ραχωρησιούχοι θα υποβάλουν ο καθέναε α
πό ένα σχέδιο αξιοποίησηε και στη συνέχεια 
το καλύτερο από αυτά θα τεθεί υπ’ όψιν ό
λων τω ν ενδιαφερομένων πλευρών, ώστε να 
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Σ ελ . 2

Εταίρους στο εξωτερικό αναζητούν οι εισηγ- 
μένεε επτχειρήσειε για να διασώσουν τιε κερ- 
δοφόρεε θυγατρικέε τουε στη ΝΑ Ευρώπη. 
Ηδη δύο βιομηχανικοί όμιλοι έχουν έρθει σε 
επικοινωνία με αμερικανικό και γερμανικό ό
μιλο αντίστοιχα και τουε έχουν προσφέρει το 
30% με 40% του μετοχικού τουε κεφαλαίου,

προκειμένου να εισέλθουν ωε στρατηγικοί ε- 
πενδυτέε, με αντάλλαγμα την εξασφάλιση 
χρηματοδότησηε. Οι ελληνικέε επιχειρή- 
σειε αντιμετωπίζονται με απαξιωτικό τρόπο 
από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα που 
αρνείται να τιε χρηματοδοτήσει ακόμη και 
για αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια. Σ ελ . 5

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  του ΚΩ ΣΤΑ  Κ Α Λ Λ ΙΤ Σ Η

Παρένθεση ή γέφυρα;
Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου.

Ελλάδα: Η ανεργία έφτασε στο ι
στορικό ρεκόρ 18,4%. Οι άνεργοι ξε- 
πέρασαν τιε 900.000. Η οικοδομική δρα
στηριότητα μειώθηκε 40%. Το ΑΕΠ θα 
συρρικνωθεί 5,5% φέτοε και 2,8% το 
2012. Το δημόσιο έλλειμμα ξεφεύγει α
πό τον στόχο και κινείται προε το 8,9% 
του ΑΕΠ. Τα επίσημα στοιχεία αποτυ
πώνουν ένα τοπίο κατεστραμμένο από 
τη λαίλαπα τηε κρίσηε. Λίγεε ώρεε αρ
γότερα, διεθνή ειδησεογραφικά πρα
κτορεία μετέδιδαν ότι η Ελλάδα αδυ
νατεί να προμηθευτεί πετρέλαιο από Ρω
σία, Αζερμπαϊτζάν και Καζαχστάν. Οι ξέ- 
νεε τράπεζεε φοβούνται ότι η χώρα θα 
χρεοκοπήσει, αρνούνται να την πι
στοδοτήσουν. Η Ελλάδα συγκλονίζεται.

Ευρώπη: Ο κόσμοε παρατηρεί έ- 
ντρομοε ότι η απειλή κατάρρευσηε δεν 
αγγίζει μόνο τη ν Ιταλία. Τα ισπανικά 
spreads εκτοξεύονται στο 4,2%. Τα γαλ
λικά στο 1,7%. Την ίδια ημέρα, όλα τα 
συστήματα κινδυνεύουν να πάθουν ε
γκεφαλικό, καθώε η S&P ανακοινώνει 
ότι υποβαθμίζει την πιστοληπτική ι
κανότητα τηε Γαλλίαε. Ο οίκοε αξιο- 
λόγησηε ανακάλεσε και μίλησε για λά- 
θοε. Αλλά αυτό που υποψιάζονται όλοι 
είναι ότι το λάθοε απλώε αποκάλυψε ό
τι η S&P εξετάζει τη ν  υποβάθμιση τηε 
Γαλλίαε. Οταν, το  καλοκαίρι, τα  ιταλι
κά spreads ανέβηκαν στο 2%, η Ιταλία 
πανικοβλήθηκε ότι έρχεται η χρεοκο
πία. Σήμερα, οι αναλυτέε εκτιμούν πωε 
η Γαλλία είναι μόλιε έξι μήνεε πριν α-

Η ευκαιρία για 
επαναφορά της πολιτικής 
αντιπαράθεσης 
στο πεδίο της ανάγκης.

πό το ίδιο σημείο. Η Ευρώπη συγκλο
νίζεται.

Αθήνα: Ο κ. Λ. Παπαδήμοε αποδέ
χεται τη ν  ιστορική ευθύνη να ηγηθεί 
μιαε κυβέρνησηε εθνικήε σωτηρίαε. Ευ- 
τυχώε, η λογική επικράτησε -  αφού, βε- 
βαίωε, είχαν εξαντληθεί όλεε οι άλλεε 
δυνατότητεε. Εχουμε τη ν ευκαιρία 
μιαε τελευταίαε προσπάθειαε.

Η προσδοκία από την κυβέρνηση Πα- 
παδήμου είναι μία: να παραμείνει η 
Ελλάδα εντόε ευρώ. Εδώ που φτάσαμε, 
αυτό θα είναι τεράστιοε άθλοε. Που δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ενάντια στη  θέ
ληση του ελληνικού λαού. Πρώτη προ
ϋπόθεση, λοιπόν, είναι η νέα κυβέρ
νηση να σπάσει την κακή παράδοση 
και να μιλήσει με τη  γλώσσα τηε αλή- 
θειαε. Να πει όλη την αλήθεια.

Δεύτερη προϋπόθεση, το πολιτικό 
προσωπικό να συνειδητοποιήσει (έστω, 
εκ των υστέρων...) την πραγματική ση
μασία του βήματοε που υπό την πίεση 
τηε ελληνικήε κοινωνίαε υποχρεώθη
κε να κάνει. Και, στο εύκρατο κλίμα που 
δημιουργεί η μάχη για τη  σωτηρία τηε 
χώραε, να λειτουργήσει με πνεύμα ου-

σιαστικήε συνεννόησηε. Θωρακισμέ
νο από την παραλυτική επίδραση κομ
ματικών μηχανισμών -  ή κάποιων μα
νιακών τηε εξουσίαε.

Είναι θετικό το  ότι, ήδη, όλα τα  μέ
ρη έκαναν ένα βήμα. Οι βουλευτέε τηε 
συμπολίτευσηε ανέλαβαν τιε ευθύνεε 
τουε και απαίτησαν να παραδοθούν τα 
κλειδιά τηε κυβέρνησήε τουε. Η ηγε
σία τηε αξιωματυαϊε αντιπολίτευσηε α
ποφάσισε και τόλμησε μια κομματικά 
επώδυνη αλλαγή στρατηγικήε. Τα μέ
σα ενημέρωσηε αποφάσισαν να δώ
σουν φωνή στη ν Ελλάδα τηε λογικήε 
και του δημόσιου συμφέροντοε.

Θα πείτε: Ανάγκα και θεοί πείθονται. 
Γεγονόε είναι, πάντωε, ότι όλα τα  μέ
ρη αφυπνίστηκαν και αντέδρασαν για 
να ανακοπεί η τρελή πορεία τηε χώραε.

Ετσι, η κρίση ανοίγει μια νέα ευκαι
ρία. Προφανώε, δεν εννοώ μια μονολι
θική, γκρίζα πολιτική ζωή, όπου όλοι 
συμφωνούν μεταξύ τουε. Ούτε μια 
Ελλάδα χωρίε συγκρούσειε και κοινω- 
νικούε αγώνεε. Ολα αυτά δεν είναι πα
ρά αντιδραστικέε ουτοπίεε. Η ευκαιρία 
συνίσταται στην επαναφορά τηε πολι- 
τικήε αντιπαράθεσηε από το πεδίο τηε 
ανευθυνότηταε στο πεδίο τηε ανά- 
γκηε. Με στόχο την κοινωνική, οικο
νομική ανάπτυξη. Αν αξιοποιηθεί, η νέα 
κυβέρνηση δεν θα είναι μια παρένθεση. 
Αλλά η γέφυρα προε ένα σύγχρονο πο
λιτικό σύστημα και μια ισχυρή Ελλάδα.

kostas.Kallitsis@yahoo.com

Alpha Καταθετικά Προϊόντα

Τώρα, κάνετε την πιο έξυπνη κίνηση 
για να έχετε και τα χρήματά σας ελεύθερα 

και υψηλές αποδόσεις, κάθε μήνα.
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Ε, Ξ. Y Π, N, Α, ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Alpha Μηνιαία Πρόοδος

Κάθε μήνα ελεύθεροι. Κάθε μήνα κερδισμένοι!

Ενημερωθείτε για ιις ιαχύουοες εκδόσεις της Προθεσμιακής 
Καιαθέσεως, ια ελάχιστα ποσά συμμετοχής, τους πίνακες 

επιτοκίων και τη ΣΕΠΑ από τα Καταστήματα της Alpha Bank.

mailto:kostas.Kallitsis@yahoo.com
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ΔΗΚΤΗΣ

Χωρίς τέλος οι παράνομες 
συνταγογραφήσεις

Γιατρός συμβεβλημένος 
με ίο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα Πατή
σια, ζήτησε αμοιβή από το 
ίδρυμα (20 ευρώ επίσκε
ψη) για κλινική εξέταση 
του ίδιου και συνταγογρά- 
φησε τον εαυτό του! Η 
σπατάλη σε βάρος των α
σφαλιστικών Ταμείων από 
γιατρούς του ιδρύματος 
και συμβεβλημένους ξε- 
περνάει μερικές φορές τα 
όρια της λογικής.
Αλλο χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα: Δύο γιατροί 

στην Ναύπακτο και τα Τρίκαλα έλαβαν χρήματα από ασφα
λισμένους με απόδειξη παροχής υπηρεσιών και παράλλη
λα ζήτησαν αμοιβή για τις ίδιες επισκέψεις από το ΙΚΑ- 
ΕΤΑΜ. Αλλοι γιατροί στην Κρήτη, οι οποίοι εργάζονται στο 
ΙΚΑ, συμπεριέλαβαν στις επισκέψεις που υπέβαλαν για 
πληρωμή και επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν εντός 
του ωραρίου εργασίας τους στο ίδρυμα. Τέλος, άλλος για
τρός εξυπηρέτησε ασφαλισμένη «εξ αποστάσεως», συντα- 
γογραφώντας θεραπευτική αγωνή και ταυτόχρονα διεκδί- 
κησε αμοιβή επίσκεψης.
Εως ότου λειτουργήσει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το ΙΚΑ έδωσε τη δυνατότητα 
σε συνεργαζόμενους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ 
να «βλέπουν» έως 8 0  ασφαλισμένους τον μήνα στους ο
ποίους να μπορούν να γράψουν έως 120 συνταγές.
Πολλοί γιατροί πουλούσαν τις επιπλέον συνταγές σε άλ
λους ασθενείς οι οποίοι πλήρωναν επίσκεψη στο ιδιωτικό 
τους ιατρείο.
Οπως ανέφερε στην «Κ» ανώτερο στέλεχος του ιδρύματος, 
το ΙΚΑ εξέδωσε εντολή να καταγράφονται σε καταστάσεις 
οι συνταγές ανό ασθενή και να καταλογιστεί στους για
τρούς η σχετική δαπάνη. Φτάνει όμως αυτό για να αντιμε
τωπιστεί το φαινόμενο;

Πότε
προβλέπεται να ση
μειωθεί μια μικρή, έ 
στω υποτυπώδης, α
νάκαμψη των τιμών, 
στην αγορά ακινή
των; Οπως υποστηρί
ζουν οι ειδικοί του 
χώρου, δεδομένης 
της συρρίκνωσης των 
οικοδομικών αδειών 
στο 1/5 του μέσου ό
ρου της δεκαετίας, 
προοιωνίζεται συνέ
χιση της διόρθωσης 
και κατά το 2012, κυ
ρίως ως προς το σκέ
λος της προσφοράς, 
ενώ η προσδοκία 
σταθεροποίησης της 
αγοράς μετατίθεται 
για το 2013. Οπότε οι 
ιδιοκτήτες θα πρέπει 
να περιμένουν του
λάχιστον 16 μήνες 
για να αναθαρρή- 
σουν, κάπως. Μέχρι 
τότε, θα πρέπει να 
κάνουν υπομονή...

Το παρασκήνιο 
της απόσυρσης
Η H ochtie f διέκοψ ε τις συζητή
σεις με την ελληνική πλευρά, 
για το project του αεροδρομίου 
των Σπάτων. Αυτό ενδεχομένως 
να το έχετε πληροφορηθεί. 
Εκείνο όμως που δεν ξέρετε, 
πιθανόν, έχει να κάνει με τους 
λόγους που οδήγησαν στην α
πόφαση.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ο «πάγος» έπεσε μετά την από
συρση του ενδιαφέροντος της 
εξαγοράς της εταιρείας 
Hochtief Airports από τις ετα ι
ρείες Hainan και Vinci. Η ελλη
νική πλευρό φέρεται να βολι
δοσκόπησε την κινεζική πλευ
ρά για μια νέα ευρύτερη συμ
φωνία στον ΔΑΑ, αλλά δεν αντι
μετωπίστηκε με το κατάλληλο 
ενδιαφέρον.
Τώρα η οποιοσδήποτε μορφής 
αποκρατικοποίηση στον ΔΑΑ 
π.χ. επέκταση σύμβασης παρα
χώρησης ή/και πώληση μετο
χών, μεταφέρεται οπωσδήποτε 
μετά το 2011. Η απόφαση αυτή 
θα στερήσει από τον προγραμ
ματισμό εσόδων του Δημοσίου 
2 0 0  εκατ. ευρώ και άλλα 2 0 0 -  
3 0 0  εκατ. ευρώ (σε παρούσες 
αξίες) από το 2026 και μετά. 
Οπότε, ένας νέος πονοκέφαλος 
έρχεται να προστεθεί στη νέα  
κυβέρνηση, πριν καλά - καλά α- 
ναλάβει δράση...

«Εισαγωγή» τεχνογνωσίας
Τα πρώτα βήματά της για την «εισαγωγή» τεχνογνω
σίας στην Ελλάδα από διάφορες χώρες της Ευρωζώ
νης, ετοιμάζεται να κάνει προσεχώς η task force του 
κ. Χορστ Ράιχενμπαχ. Στο πλαίσιο αυτό, η «Ομάδα 
Δράσης» σκέφτεται να μεταφέρει πρακτικές από άλ
λες χώρες της Ενωσης που ταιριάζουν στα ελληνικά 
δεδομένα και να επιστρατεύσει, αν χρειαστεί, ειδι
κούς. Οπως ξεκαθαρίζεται, ωστόσο, από πηγές κοντά 
στον Γερμανό τεχνοκράτη, ούτε η τρόικα αλλά ούτε 
και η γερμανική κυβέρνηση συζητούν οποιοσδήποτε 
μορφής περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, 
διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το «μάξιμουμ» 
στο οποίο μπορεί να φτάσει η προσπάθεια μεγαλύτε
ρης «κοινοτικοποίησης» των ευρωπαϊκών πολιτικών 
θα αφορά μικρά βήματα εναρμόνισης. «Μην περιμέ
νετε ένα μεγάλο άλμα» είπε στη στήλη στέλεχος της 
Κ.Ο. της κυβερνώσας Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης 
της Γερμανίας.

Εξω πάμε καλά
Μια εξα ιρετικά  προσοδοφόρα παρουσία έχει διασφαλίσει 
η ελληνορθόδοξη εκκλησία στις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας 
στην πράξη ότι η αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, όταν 
γίνεται με στόχευση, μπορεί να αποδειχθεί κάτι παραπάνω 
από αποτελεσματική, ιδιαίτερα σε τέτοιες κρίσιμες περιό
δους, όπως αυτή που διανύουμε. Οπως προκύπτει από την 
επεξεργασία των στοιχείων 60  εκατομμυρίων μεσαίων και 
μικρών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, από τον ανεξάρτητο οργα
νισμό Manta, οι ελληνικών συμφερόντων αμερικανικές ε 
πιχειρήσεις της ελληνορθόδοξης εκκλησίας ανέρχονται 
αυτή τη στιγμή στις 780. Εξ αυτών οι 567 έχουν ετήσιο κύ
κλο εργασιών άνω των 5 0 0 .0 0 0  δολαρίων ενώ 3 ξεπερ
νούν σε τζίρο το ένα εκατομμύριο.
Για την ιστορία και όχι μόνο θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
γενικά οι ελληνικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, αυτές δηλαδή 
που έχουν τον προσδιορισμό «ελληνικές», ανέρχονται, 
σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Manta (manta.com), σε 
64.686 . Δεν συμπεριλαμβάνονται ωστόσο σε αυτές οι επι
χειρήσεις ελληνικών συμφερόντων των οποίων όμως το ι
διοκτησιακό καθεστώς δεν εμφανίζεται με εθνικό προσ
διορισμό. Ανώνυμες και άλλες επιχειρήσεις είναι μεταξύ 
αυτών των τελευταίων.

Στην τελική ευθεία 
η αποκρατικοποίηση 
του «Ελληνικού»
Η  διαδικασία ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα 
με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου

Η επίσημη πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Ελληνικό αναμένεται την 
1η Δεκεμβρίου 2011.

Του ΒΑΓΓΕΛΗ Μ Α Ν ΔΡΑ Β ΕΛΗ

Ξεκινά η διαδικασία αποκρατικο
ποιήστε του Ελληνικού την ερ
χόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με 
τον προγραμματισμό του Ταμεί
ου Αξιοποίησης ins Ιδιωτικής Πε- 
piouoias του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), 
το θέμα πρόκειται να συζητηθεί 
στη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου που έχει προγραμ
ματιστεί για την ερχόμενη Τε
τάρτη 16 Νοεμβρίου. Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου θα ενη
μερωθούν από t o u s  συμβούλους 
του έργου (Citigroup, Τράπεζα Πει
ραιώς) για τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί κατά την επιλογή 
του παραχωρησιούχου m s έκτα- 
ans του Ελληνικού που θα αξιο- 
ποιηθεί και παράλληλα, αναμέ
νεται να δώσουν το  πράσινο φως 
για την έναρξη m s σχετικής δια
δικασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ε
πίσημη πρόσκληση ενδιαφέρο- 
vros αναμένεται τη ν  1η Δεκεμ
βρίου 2011. Και σε αντίθεση με 
όσα αναφέρονταν στο  παρελ
θόν, περί μιας κλασικής αντα
γ ω ν ισ τή «^  διαδικασίας, το  
ΤΑΙΠΕΔ τώρα διχάζεται για τον 
τρόπο επιλογής παραχωρησιού
χου. Αρχικά σχεδιαζόταν μια κα
θαρά διαγωνιστική διαδικασία, ό
που ο κάθε ενδιαφερόμενος υ
ποβάλλει το  δικό του σχέδιο 
(master plan) και εγκρίνεται το 
καλύτερο και συμφερότερο για το 
Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο φέ-

Της ΙΩ Α Ν Ν Α Σ Μ ΑΝΑΡΟ Υ

Μ π αράζ συλλήψεων μεγαλοο- 
φειλετών του  Δημοσίου αναμέ
νεται τη ν  επόμενη εβδομάδα α
πό το ν  οικονομικό εισαγγελέα, 
με τις πολυσυζητημένες λίστες 
τω ν φοροφυγάδων να αποτελούν 
τη  βάση για τις δικαστικές δια
δικασίες που δρομολογούνται ή
δη, σε μια προσπάθεια να  ει- 
σπραχθούν κάποια από τα  ο- 
φειλόμενα και να ρυθμιστούν άλ
λα  Σύμφωνα με πληροφορϊε5 της 
«Κ », ο κ. Γρ. Πεπόνης, έχοντα5 
τις λίστες με τους 14.700 μεγα- 
λοοφειλέτες σ τα  χέρια του, α
ναλαμβάνει δράση, με εργαλείο 
το ν  πρόσφατο νόμο που δίδει τη  
δυνατότητα  στις εισαγγελικές 
αρχέ5 να  κινούν διαδικασίε5 
αυτοφώρου για όσους οφείλουν 
μεγάλα χρηματικά ποσά από 
φόρου5 ή από μη καταβολή 
του ΦΠΑ.

Ο οικονομικός εισαγγελέας 
και η ομάδα τω ν  εισαγγελέων 
που συνδράμει στο έργο του θα 
ξεκινήσουν τις συλλήψεις από ε-

ρεται να υπάρχουν δεύτερες σκέ
ψεις για μια διαδικασία που θα βα
σιστεί στη  διαδικασία του αντα
γωνιστικού διαλόγου.

Η τελευταία διαδικασία προ- 
βλέπεται από την κοινοτική και 
εθνική νομοθεσία και σύμφωνα 
με αυτή, οι υποψήφιοι παραχω- 
ρησιούχοι θα υποβάλουν ο κα
θένας από ένα master plan το ο
ποίο και θα αξιολογηθεί. Στη συ
νέχεια, το καλύτερο από αυτά θα 
τεθεί υπ’ όψιν όλων τω ν  ενδια-

Ενστάσεις από 
την αγορά για 
τη μεθοδολογία 
που θα ακολουθηθεί 
στην υλοποίηση 
του σχεδίου.
φερομένων πλευρών, ώστε να ε
πιτευχθεί η καλύτερη και συμ- 
φερότερη για το Ελληνικό Δη
μόσιο λύση-αξιοποίηση m s έ- 
Kiaons του Ελληνικού. Δ εν απο
κλείεται, μάλιστα, το προτεινό- 
μενο στον ανταγωνιστικό διάλο
γο master plan να συνιστά σύν
θεση επιμέρους «κομματιών» α
πό τα master plans περισσοτέρων 
του ενός ενδιαφερομένων.

Η λύση αυτή, σύμφωνα με πα
ράγοντες ms αγορά5, εγκυμονεί 
κινδύνους, καθώς ο ανταγωνι
στικός διάλογος προκρίνεται σε

κείνου3 που έχουν ληξιπρόθε
σμες οφειλές πάνω από 1 εκατ. 
ευρώ, για να  κλιμακώσουν στη 
συνέχεια τις διώξεις.

Οι πρώτε5 συλλήψεις που ήδη 
δρομολογήθηκαν σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη δίδουν μια πρώτη 
γεύση τω ν  επομένων βημάτων 
τω ν  εισαγγελικών αρχών, που 
φέρονται αποφασισμένες να κι
νήσουν τις διαδικασίε5 με σ τό 
χο να αναγκαστούν οι μεγαλο- 
οφειλέτες, με τη  δαμόκλειο σπά
θη της προσωρινής κ ρ ά τη σή , 
να  πληρώσουν ή να  ρυθμίσουν 
τα  χρέη του5. Ω στόσο, ο τερά
στιος αριθμό5 τω ν  υποχρέων δη
μιουργεί ήδη έντονου5 προβλη- 
ματισμού5 σε αρμοδίου5 παρά
γοντες τη5 Δ ικαιοσύνη για το αν 
τελικά το δικαστικό σύστημα θα 
μπορέσει -μ ε τ ΐ5 γνω στές και 
χρόνιες παθογένειες που διαθέ
τ ε ι-  να  ανταποκριθεί σ τη  διεκ
περαίωση ενό5 τόσο  μεγάλου ό
γκου υποθέσεων που θα κατα- 
κλύσουν ανακριτικά γραφεία 
και αρμόδια δικαστήρια.

Για το ν  λόγο αυτό, ο οικονο-

έργα για τα οποία η αναθέτουσα 
αρχή (το Ελληνικό Δημόσιο) πλη
ρώνει για την υλοποίησή τους. 
Αντίθετα, στο Ελληνικό ο στόχο5 
είναι ο παραχωρησιούχος να πλη
ρώσει για τη ν ανάπτυξη του έρ
γου και στη συνέχεια να επιτύχει 
απόσβεση της επένδυσή5 του 
και τέλος να πραγματοποιήσει το 
όποιο κέρδθ5. Επιπλέον στόχος εί
ναι ο ανάδοχος-παραχωρησιούχος 
να προκαταβάλει μέρο5 τω ν κερ
δών της επένδυσης που θα γίνει 
σε βάθος χρόνου στο Ελληνικό 
Δημόσιο, αμέσου μετά τη  υπο
γραφή της σχετικής σύμβασή. Το 
ποσό αυτό κατ’ άλλους μπορεί να 
είναι της τάξης τω ν μερικών ε
κατοντάδων εκατ. ευρώ (π. χ. 500 
εκατ. ευρώ) και κατ’ άλλου5 μπο
ρεί να ξεπεράσει το  1 δισ. ευρώ 
ή ακόμη και να φτάσει έω5 2 δισ. 
ευρώ. Το ποσό που θα εισπράξει 
το Δημόσιο θα εξαρτηθεί από πολ- 
λού5 παράγοντε5, όπω5 π. χ. από 
τους σ υ ν τ έ λ ε σ ή  οικοδόμησή, 
το ποσοστό συμμετοχής του Δη
μοσίου στην εταιρεία που θα συ- 
σταθεί για την εκμετάλλευση τη5 
έκτασης, τους ρυθμούβ απόσβε
σης της επένδυσης κ. ο. κ.

Παράγοντες της αγοράς χαρα
κτηρίζουν λάθος τη διαδικασία ε
πιλογής παραχωρησιούχου μέ
σω ανταγωνιστικού διαλόγου, υ
ποστηρίζοντας ότι κάθε ενδια- 
φερόμενο5 θα προσφέρει μια λύ
ση την οποία ο ίδιος θα έχει επι- 
λέξα με δικά του κριτήρια κόστους 
επένδυσης, επιστροφής κεφα-

μικός εισαγγελέας κ. Γρ. Πεπό
νης αναμένεται να  προχωρήσει, 
σε άμεση συνεννόηση με τη ν  
πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Ρέ- 
να  Ασημακοπούλου, προκειμέ- 
νου να  ληφθούν άμεσα μέτρα δι
ευκόλυνσή  τω ν  δικαστικών αρ
χών. Στις προτάσεΐ5 που ήδη έ-

Αηό τις λίστες της 
Φοροδιαφυγής που 
έχει στα χέρια του 
ο οικονομικός εισαγ
γελέας προκύπτουν 
οφειλές στο Δημόσιο 
που αγγίζουν το ποσό 
των 37 δισ. ευρώ.
χουν πέσει σ το  τραπέζι ανήκει 
και η  σύσταση, άμεσα, ειδικών 
ανακριτικών τμημάτων, σε Αθή
να και Θεσσαλονίκη, που θα έ
χουν αποκλειστική αρμοδιότη
τα  σε υποθέσεις φοροδιαφυ-

λαίου κ. λπ. Μάλιστα το  master 
plan που θα υλοποιήσει θα απο- 
τελέσει μια μάλλον ακριβή υπό
θεση, αφού το κόστος του εκτι- 
μάται ότι θα ανέλθει σε 1,0 έως 1,5 
εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, κανέ- 
vas δεν θα θελήσει η δουλειά του 
(ή μέρος aums) να αποτελέσει λύ
ση για έναν ανταγωνιστή του. 
Αντίθετα, ο ίδιος θα είχε κάθε λό
γο να υπογράψει ισχυρές συμ- 
φωνίε5 εμπιστευτικότητας με τον 
παραχωρούντα τη ν έκταση του 
Ελληνικού.

Stress test
Η παραχώρηση m s έκτασης 

του Ελληνικού θα αποτελέσει α
ναμφίβολα το μεγάλο «stress 
test» για τις αντοχές m s ελληνι
κής οικονομίας, τη ν  ελκυστικό-

γής, σε μια προσπάθεια οι συλ- 
ληφθέντες με την αυτόφωρη δια
δικασία να  παραπέμπονται ά
μεσα και πολύ γρήγορα να  κρϊ- 
νετα ι η προφυλάκισή τους ή μη.

Πάντως, από τις λίστες της φο
ροδιαφυγής που έφθασαν, έ
πειτα από προσπάθειε5, στα  χέ
ρια του οικονομικού εισαγγελέα 
προκύπτουν οφειλές σ το  Δημό
σιο που αγγίζουν το  ιλιγγιώδες 
ποσό τω ν 37 δισ. ευρώ, ποσό που 
σχ ε τίζε τα ι με ληξιπρόθεσμα 
χρέη κυρίως από φόρου5 ή μη 
καταβολή του ΦΠΑ.

Οι λίστες αυτές, σης οποίες πε
ριλαμβάνονται 6.500 φυσικά 
πρόσωπα, κυρίως ελεύθεροι ε- 
παγγελματίες και έμποροι, αλλά 
και 8.200 νομικά πρόσωπα και ε
ταιρείες κάθε νομικής μορφή5, 
έφθασαν σ τη ν  Εισαγγελία την 
περασμένη εβδομάδα, αφού 
πρώτα χρειάστηκε να  αποστα
λούν συνολικά τέσσ ερ α  έγγρα
φες εισαγγελικές παραγγελίες 
προ5 τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του υπουργείου Οικονομικών. 
Μάλιστα, σ τη ν  τελευταία πα

τητά της σε ξένε5 επενδύσει και 
εν γένει για την πορεία του προ- 
γράμματοβ αποκρατικοποιήσε
ων. Αποτελεί το φιλέτο τηβ ακί- 
νητηε περιουσίαβ του Δημοσίου 
και ίσωε το σημαντικότερο προε 
αξιοποίηση ακίνητο σε ολόκληρη 
την λεκάνη τη5 Μεσογείου. Οι ει
δικοί αναφέρονται σ ’ αυτή ωε να 
πρόκειται να δημίου ργηθεί το 
νέο και σύγχρονο Μονακό.

Στο μεταξύ, οι κλυδωνισμοί σε 
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο 
τιε τελευταίεβ εβδομάδεε απέ
τρεψαν ήδη μια σημαντική απο
κρατικοποίηση. Η κυβέρνηση 
και το ΤΑΙΠΕΔ καταγράφουν την 
απώλεια άλλη5 μιαε «σίγουρηε» α
ποκρατικοποίησή για το 2011 
που αφορά την επέκταση τηε σύμ- 
βασηβ παραχώρησηβ του Διε- 
θνούε Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).

Δημοσίου
ραγγελία του, ο οικονομικόβ ει- 
σαγγελέαε έφθασε στο σημείο να 
απειλήσει ευθέωβ τουε αρμόδι- 
ο υ β  π α ρ ά γ ο ν τ ε β  μ ε  π ο ιν ικ έ β  
διώξειβ για τη ν  καθυστέρηση.

Στο κυνήγι τω ν φοροφυγάδων, 
που μόλιε τώρα αρχίζει, το ν  κ. 
Πεπόνη αναμένετα ι να  συν
δράμουν καθοριστικά οι υπη- 
ρεσίεβ του ΣΔΟΕ που ήδη έχουν 
ενημερωθεί και έχουν κατα- 
στρώσει συγκεκριμένο σχέδιο 
δράσηε, όπωε και η οικονομική 
αστυνομία, προκειμένου οι ει
σ α γ γ ε λ ία  παραγγελίεε για συλ- 
λήψειε να είναι αποτελεσματικέε.

Πάντωε, το όλο εγχείρημα, που 
γίνετα ι για πρώτη φορά με βα
σικά εργαλεία το ν  πρόσφατο νό
μο για αυτόφωρη σύλληψη αλ
λά και το ν  θεσμό του οικο
νομικού εισαγγελέα, μένει να  δο
κιμαστεί σ τη ν  πράξη για να 
«δοθεί το  σήμα», όπωβ δήλωνε 
σ τη ν  «Κ » αρμόδια δικαστική 
πηγή, «πωε μπορεί και σ τη  χώ
ρα μαε να υπάρξει σ το  μέλ
λον ελπίδα για φορολογική δι
καιοσύνη».

Ερχεται μπαράζ συλλήψεων οφειλετών του

Πώς αντιδρά το Χρηματιστήριο στις προεκλογικές περιόδους

Η εικόνα του Χ.Α. 
στις προεκλογικές 

περιόδους

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1993

ΠΑΕΟΚ ■ Α. Παπανδρέου

845,39
5,28%

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000
ΠΑΕΟΚ - Κ. Σημίτης

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990
Ν.Α. - Κ. Μηισοιάκης

671,99

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996
ΠΑΕΟΚ - κ. Σημίτης

963,94
3,94%

2.48-9,38
2,78%

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Ν.Δ. - Κ. Α. Καραμανλής

4.861,79
-0,18%

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
ΠΑΣΟΚ - Γ. Παπανδρέου

2.593,43
1,48%

ΠΗΓΗ: www.ase.gr

Κλείσιμο Γενικού Δείκτη την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα πριν από τις εκλογές (μονάδες) και 
η κυβέρνηση που προέκυψε 
■  Απόδοση Γενικού Δείκτη κατά τις 10 

συνεδριάσεις πριν από τις εκλογές
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Του ΑΝΕΕΤΗ ΝΤΟ ΚΑ

Δοκιμασία με έντονη μεταβλητό
τητα και αδιευκρίνιστη τη  στάση 
τω ν  επ ενδυτών περιμένει το 
Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ Α ), μέ
χρι ns εκλογέβ του Φεβρουάριου. 
Το Χ.Α. βρίσκεται ήδη σε μια δε
κάμηνη πτωτυατ πορεία και το ε
ρώτημα που εύλογα γεννάται εί
ναι: nais θα συμπεριφερθεί από 
’δω και στο εξήε, κρίνοντας με βά
ση την έωε τώρα στάση του 
σε ανάλογεβ περιόδους κατά το 
παρελθόν;

Ξεκινώντας από ns τελευταίεε 
πρόωρεε εθνικέε εκλογέε, m s 
4ns Οκτωβρίου 2009, αυτό που 
πρέπει να παρατηρήσει κανείς εί
ναι ότι είχαν μία ιδιαιτερότητα σε 
σύγκριση με ns προηγούμενες. Η 
διάρκεια m s προεκλογικής εκ- 
στρατείαε ήταν ακριβώς 20 συ
νεδρ ιάσει και διεξήχθη σε μία 
χρονική στιγμή που το Χ.Α. ανα
ζητούσε αφορμέ5 για να απο
θερμανθεί από ns υψηλέε απο- 
δόσειε, όπου είχαν φθάσει οι με
τοχές, Kupicos τω ν  τραπεζών, από 
τις αυξήσεις κεφαλαίου του κα
λοκαιριού του 2009.

Οι αυτοδύναμεε κυβερνήσεις 
που αναδείχθηκαν ans τρειβ ε- 
κλογικέε αναμετρήσειε (2000, 
2004,2007) ms προηγούμενης δε
καετίας δεν επηρέασαν την πο
ρεία του Χ.Α., που κινήθηκε α
νοδικά ans δύο τελευταίε5 ε
βδομάδες πριν από κάθε εκλογέ5.

Μάλιστα, σ ’ αυτέε τηε θηβ Απρι
λίου 2000, ο Γενικόε Δείκτηε είχε 
καταγράψει άνοδο 5,45% στΐ5 
τελευταίες 10 συνεδριάσει και εί
χε διαμορφωθεί σηε 4.934,81 μο
νάδες στΐ5 7 Απριλίου 2009. Στιβ 
εκλογές τηε 7η5 Μαρτίου 2004 η 
απόδοση, στο ίδιο χρονικό διά
στημα, ήταν 2,78%, με τον  Γενι
κό Δείκτη να διαμορφώνεται σ™  
2.489,38 στο κλείσιμο τΜ  5ηβ

Μαρτίου 2004, ενώ στιε εκλογές 
της 16η5 Σεπτεμβρίου 2007 ο Γε
νικός Δείκτηε είχε μικρές απώ- 
λειεβ, 0,8% και έκλεισε στιε 
4.861,79 μονάδεε, στη συνεδρία
ση τηε 14ης Σεπτεμβρίου 2007.

Αντίθετα, σ τΐ5 εκλογικέε ανα- 
μετρήσειε τηε αμέσωβ προηγού
μενης δεκαετία5, το Χ.Α. σημεί
ωνε αρκετές διακυμάνσεις, λόγω 
και τω ν  πολιτικών εξελίξεων ε

κείνων τω ν χρόνων. Παράλληλα, 
τη  δεκαετία του 1990, η πλειο- 
ψηφία τω ν  επενδυτών ήταν 
Ελληνες, ενώ κατά την προη
γούμενη και ειδικότερα μετά το 
2002 τα ηνία της αγοράς πήραν 
τα ξένα επενδυτικά χαρτοφυλά
κια. Να αναφέρουμε ότι στις ε
κλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 
1996 ο γενικός χρηματιστηριακός 
δείκτης είχε κλείσει στις 963,94

μονάδες (+3,94% η απόδοση 
τω ν  τελευταίων 10 συνεδριάσε
ων). Στις εκλογές της 10ης Οκτω
βρίου του 1993 ο Γενικός Δείκτης 
είχε διαμορφωθεί στις 845,39 
μονάδες στην τελευταία συνε
δρίαση πριν από τις εκλογές, ε
νώ  στις εκλογές της 6ης Απρι
λίου 1990 το Χ.Α. είχε διαμορ
φωθεί στις 671,99 μονάδες.

Προτιμούν αυτοδυναμία
Ερευνες έδειξαν ότι τα χρημα

τιστήρια Α έχουν προτίμηση σε 
αυτοδύναμες κυβερνήσεις και 
στη διαμόρφωση σταθερών όρων 
διεξαγωγής της οικονομικής δρα
στηριότητας. Επομένως, στον  
βαθμό που οι εκλογές παράγουν 
ασθενείς πλειοψηφίες, εναλλαγές 
στην εξουσία, διατήρηση αποτυ
χημένων κυβερνήσεων κ.λπ., τα 
χρηματιστήρια επηρεάζονται αρ
νητικά. Το αντίστροφο συμ
βαίνει αν διαμορφώνονται ισχυ
ρές πλειοψηφίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Η 
ανησυχία του ελληνικού χρημα
τιστηρίου για το εκλογικό απο
τέλεσμα εκφράσθηκε κατά τις ε
κλογικές αναμετρήσεις του 1981 
(ΠΑΣΟΚ), του 1989 (οικουμενική), 
του 1990 (συγκυβέρνηση Ν.Δ. - 
ΣΥΝ), του 1993 (ΠΑΣΟΚ), του 
2000 (ΠΑΣΟΚ) και του 2007 (Ν.Δ.). 
Αντίθετα, στις εκλογές του 1985, 
του 1996 και του 2004 η αγορά πα- 
ρέμεινε ψύχραιμη, θεωρώντας 
δεδομένο το αποτέλεσμα...

http://www.ase.gr
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Τι θα ισχύσει με το νέο βαθμολόγιο
Πώς γίνεται η κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων -  Ο ι βαθμοί για τους προϊσταμένους

Γης Φ Ω Τ Ε ΙΝ Η Σ  Κ Α Λ Λ ΙΡ Η

Από τ ις  π λ έο ν  επείγουσεε εκ- 
κρεμότητεε, που καλείται να 
διεκπεραιώσει η νέα κυβέρνη
ση από τιε  πρώτεε εβδομάδεε 
του «β ίου» τηε, και μέσα σε α
σφυκτικά χρονικά περιθώρια, εί
ναι η εφαρμογή τηε εργασιακήε 
εφεδρείάε, τα  «λουκ έτα » σε 
κρατικούε φορείε, οι διαδικασίεε 
αποκρατικοποιήσεων καιΓη ε
φαρμογή του μισθολογίου και 
του νέου βαθμολογίου.

Η «Κ » επιχειρεί να  φωτίσει, με 
τη  μέθοδο τω ν  ερωταπαντήσε- 
ων, τιε πτυχέε τω ν  ρυθμίσεων 
για τη ν  κατάταξη  τω ν  υπαλλή
λω ν στουε νέουε βαθμούε που 
θα ισχύει εφεξήε:
-  Θα επιφέρει άμεσα αλλαγέε 
το νέο βαθμολόγιο;

-  Για όσουε υπαλλήλουε κα
τέχουν σήμερα θέσειε ευθύνηε 
δεν θα επιφέρει άμεσα αλλαγέε. 
Θα συνεχίσουν να  ασκούν τα  
καθήκοντά τουε ανεξαρτήτωε 
του βαθμού που θα κατατα-

Οι απόφοιτοι Λυκείου 
δεν προβλέπεται από 
το νέο βαθμολόγιο 
να καταλαμβάνουν 
θέσεις διευθυντών ή 
γενικών διευθυντών.
γούν μέχρι να  γίνουν νέεε κρί- 
σειε. Οι νέοι μισθοί αποδίδονται 
επίσηε με βάση το ν  βαθμό και 
το  αντίστο ιχο μισθολογικό κλι
μάκιο.
-  Πώε γίνεται η κατάταξη  
στουε νέουε βαθμούε;

-  Με βάση τα  χρόνια προϋ- 
πηρεσίαε σ το  Δημόσιο και ι
διωτικό τομέα, που έχουν ανα
γνω ρ ισ τεί μέχρι τιε 31-10-2011. 
Μ πορούν να  αναγνωρισ τούν 
μέχρι και 7 έτη προύπηρεσίαε σε 
κράτοε-μέλοε τηε Ε.Ε ή σ το ν  ι
διωτικό τομέα. Δ εν  θα υπολογί
ζε τα ι σ το ν  συνολικό χρόνο  
Πρμγματικήε υπηρερίαε το  μιρό 
του χρόνου πέραν τηε δεκαετίαε, 
που διανύθηκε με τυπικό προ
σόν  κατώτερηε κατηγορίαε, ό- 
πωε επίσηε και ο χρόνοε κατά 
το ν  οποίο ο υπάλληλοε έχει τ ε 
θεί εκτόε υπηρεσίαε λόγω πει
θαρχικών ποινών που του έχουν 
επιβληθεί. Για παράδειγμα για 
τη ν  κατάταξη υπαλλήλου Π.Ε. 
(Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) 
με συνολικό χρόνο υπηρεσίαε 28 
χρόνια, που τα τρία διανύθηκαν 
ωε Π.Ε. και τα  25 με το  προσόν 
τηε κατηγορίαε Δ.Ε. (Δευτερο
βάθμια Εκπαίδευση), θα υπο-

Σχέση
μισθού και βαθμού 
σιο νέο καθεστώς

1 Οι βασικοί μισθοί
ίων λοιπών κατηγοριών 

Ποσοστό %

L5% 15,Μ
À

Του βαθμού Ε'
με προσαύξηση 

tou βασικού μισθού 
ίου βαθμού ΣΤ’

Του βαθμού Δ'
με προσαύξηση 

ιου βασικού 
μισθού του βαθμού Ε'

Του βαθμού Γ'
με προσαύξηση 

του βασικού 
μισθού ίου βαθμού Δ'

Του βαθμού Β'
με προσαύξηση 

ιου βασικού 
μισθού του βαθμού Γ'

Του βαθμού Α'
με προσαύξηση 

του βασικού 
μισθού του βαθμού Β1

780
ευρώ ο εισαγωγικός 
μηνιαίος βασικός 
μισθός ίου βαθμού 
ΣΤ ' της ΥΕ 
κατηγορίας 
προσωπικού.

858
ευρώ ο μισθός 
για τον βαθμό ΣΤ’ 
των υπαλλήλων 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

1.037
ευρώ για 
τους υπαλλήλους 
Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης.

1.092
ευρώ για 
τους υπαλλήλους 
Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προαγωγές και μισθολογικό κλιμάκια
-  Θα διανΰσουν όλοι την ιε
ραρχία ώε τον βαθμό Α;
- Οχι. Με το νέο βαθμολόγιο κλεί
νει η στρόφιγγα των προαγωγών, 
που πλέον θα γίνονται με αυστη
ρές διαδικασίες και με το σταγο
νόμετρο. Με βάση το βαθμολόγιο 
που ισχύει σήμερα, ένας υπάλλη
λος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ
σης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
φτάνει στον Α ' βαθμό έπειτα από 
14 χρόνια. Σύμφωνα με το νέο 
βαθμολόγιο θα μπορεί να «φτά
σει» στον Α ’ βαθμό εάν επιτύχει 
στις εξετάσεις και στην αξιολόγη
ση έπειτα από περίπου 16 χρόνια. 
Για παράδειγμα: Αν 100 πτυχιού- 
χοι διοριστούν στον βαθμό ΣΤ'. 
Μετά 2 χρόνια, αν κριθούν ικανοί, 
§9 ανέβουν στον Ε ' βαθμό. Υστε
ρα από 4  χρόνια, το 90%  θα προ
χωρήσει στον βαθμό Δ ', στον ο
ποίο θα παραμείνουν τουλάχιστον 
4 χρόνια και οι 10 στον ίδιο βαθ
μό. Στον επόμενη βαθμολογική 
κλίμακα θα περάσει το 80%  των 
90  υπαλλήλων που κατέχουν τον 
Δ ' βαθμό. Δηλαδή, 72 υπάλληλοι 
θα περάσουν στον Γ ' βαθμό, στον 
οποίο θα μείνουν άλλα 4 χρόνια. 
Το 60%  των υπαλλήλων αυτών, 
δηλαδή 43 πτυχιούχοι θα φθό- 
σουν στον Β ' βαθμό, στον οποίο 
θα παραμείνουν για 6 χρόνια.

Στην κορυφή της πυραμίδας, τον 
βαθμό Α ', θα ανελιχθεί το 20%  
από τους 43 υπαλλήλους, δηλαδή 
μόλις 8 (στους 100 συνολικά).
-  Πόσα είναι τα Μισθολογι- 
κά Κλιμάκια;
- Κάθε κατηγορία εκπαίδευσης έ 
χει από 15 (Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης) έως 17 (Υποχρεω
τικής Εκπαίδευσης) κλιμάκια (16 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 
Τα κλιμάκια χορηγούνται ανό διε
τία, με εξαίρεση εκείνα των ανω- 
τέρων βαθμών Β ' και Α ', τα ο
ποία χορηγούνται ανά τριετία. 0  
βαθμός Σ Τ ' δεν έχει μισθολογικό 
κλιμάκιο, ο Βαθμός Ε 'έχει δύο, 
ο βαθμός Δ ' τρία και ο βαθμός
Γ ' τέσσερα.· Η οικονομική διαφο
ρά ανάμεσα σε δύο μισθολογικό 
κλιμάκια είναι περίπου 2% και 
πλέον η μισθολογικό εξέλιξη δεν 
γίνεται αυτοδίκαια, παρά μόνο 
στην περίπτωση που έχουν επι
τευχθεί οι στόχοι της υπηρεσίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση οι υπάλ
ληλοι μένουν μισθολογικά καθη
λωμένοι. Το κίνητρο απόδοσης, 
θα είναι ίσο με έναν μισθό και θα 
χορηγείται μια φορά το\/ χρόνο 
στον υπάλληλο εκείνο που θα έ
χει πετύχει τουλάχιστον το 90%  
της στοχοθεσίας.

λογιστούν τελικά 20,5 (3 χρόνια 
Π.Ε. και 10 χρόνια και 15:2 το  μι
σό πέραν τηε δεκαετίαε). Ο υ
πάλληλοε θα καταταγεί σ το ν  
βαθμό Β' τη ε κατηγορίαε Π.Ε. 
Αντιστοίχωε για έναν απόφοιτο 
τηε Εθνικήε Σχολήε Δημ. Διοί- 
κησηε με προϋπηρεσία 10 χρό
νων, θα προσμετρηθεί σ το  συ
νολικό χρόνο υπηρεσίαε επι
πλέον χρονικό διάστημα 6 ετών. 
Δηλαδη, θα καταταγεί τελικά με 
συνολικό χρόνο υπηρεσίαε 16 ε
τώ ν  σ το ν  βαθμό Γ'.
-  Τι θα ισχύσει για τουε προϊ- 
σταμένουε και τουε κατόχουε 
μεταπτυχιακών;

-  Οσοι υπάλληλοι ασκούν 
καθήκοντα προϊσταμένου επι
πέδου Γενικήε Διεύθυνσηε, Πε- 
ριφερειακήε Διεύθυνσηε και Δ ι
εύθυνσηε Πρωτοβάθμιαε και 
Δευτεροβάθμιπε Εκπαίδευσηε 
και έχουν τουλάχιστον 20 έτη  υ
πηρεσίαε, κατατάσσοντα ι σ το ν  
Βαθμό Α '. Για τουε υπαλλήλουε 
που κατέχουν συναφέε διδα
κτορικό καθώε και για τουε α- 
ποφοίτουε τηε Σχολήε Δημόσιαε 
Διοίκησηε αφαιρούνται από το ν  
απαιτούμενο χρόνο για τη ν  τ ε 
λική κατάταξη 6 έτη. Για τουε κα
τόχουε συναφούε μεταπτυχια
κού, αφαιρούνται 2 έτη. Οι υ
πάλληλοι που υπηρετούν σε 
κατηγορία ανώτερη τω ν τυπικών 
τουε π ροσόντω ν κα τα τάσσο
ντα ι στουε βαθμούε τηε κατη-

γορίαε που ανήκουν αλλά σε α
νώτερο μισθολογικό κλιμάκιο με 
τη ν  προσθήκη 3 πλασματικών 
χρόνων.
-  Πόσοι είναι οι βαθμοί;

-  Για τουε πτυχιούχουε υ
παλλήλουε οι βαθμοί είναι 6 (Α ', 
Β ', Γ ', Δ ',Ε ',Σ Τ ')

Δ ιορ ίζοντα ι με το ν  Βαθμό 
ΣΤ ', ενώ  αν έχουν συναφέε δι
δακτορικό ή είναι απόφοιτοι τηε 
σχολήε Δημόσιαε Δ ιοίκησηε 
διορίζονται με το ν  βαθμό Δ ' και 
με συναφέε αντικείμενο μετα
πτυχιακού σ το  βαθμό Ε'. Οσοι 
έχουν μόνο πτυχίο μένουν για 
2 χρόνια δόκιμοι και αν κριθούν 
ικανοί, περνούν σ το ν  επόμενο 
βαθμό το ν  Ε'. Α ν  κριθούν ανε- 
παρκείε δεν μονιμοποιούνται. 
Στουε βαθμούε Ε', Δ ' και Γ ', αν 
αξιολογηθούν θετικά, θα παρα
μείνουν 4 χρόνια, ενώ  σ το ν  
βαθμό Β' τουλάχιστον 6 χρόνια, 
πριν προαχθούν σ τον  βαθμό Α".
-  Για τουε υπαλλήλουε Δευτε- 
ροβάθμιαε Εκπαίδευσηε τι ι
σχύει;

-  Οι απόφοιτοι Λυκείου δεν 
προβλέπεται από το  νέο  βαθ
μολόγιο να  καταλαμβάνουν θέ- 
σειε δ ιευθυντών ή γενικών δι
ευθυντών. Σ τον Α ' Βαθμό μπο
ρούν να  φ τάσουν σήμερα μόνο 
οι υπάλληλοι Δ.Ε. έπειτα από 19 
χρόνια υπηρεσίαε και έχουν τη  
δυνατότητα  να  καταλάβουν θέ
ση τμηματάρχη, υπό όρουε.

Ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης, Χορστ Ράιχενμπαχ.

Ηλθε, είδε 
και συνέταξε 
την έκθεσή του
Τον ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Μ π ορεί οι διεργασίεε για τη  σύσταση συναινετικήε κυβέρ- 
νησηε να μονοπώλησαν το  ενδιαφέρον την εβδομάδα που 
πέρασε, αυτό όμωε δεν συνεπάγεται ότι επιμέρουε διαδι- 
κασίεε που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, όπωε για παράδειγμα 
αυτό τηε Ta8k Force, σταμάτησαν να απασχολούν τουε ά
μεσα εμπλεκομένουε. Οπωε, λοιπόν, έγινε γνωστό μόλιε πριν 
από λίγα 24ωρα, τελικώε η «Ομάδα Δράσηε» τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Ενωσηε στην Αθήνα θα διαθέτει 11 υπαλλήλουε, με σκο
πό να φτάσει ωε το τέλοε του χρόνου τουε 30 παρά τα πε
ρί του αντιθέτου γραφόμενα. Συνολικά στην Ta8k Force 
(«Ομάδα Δράσηε») υπηρετούν σήμερα 40 υπάλληλοι, αλλά 
οι περισσότεροι βρίσκονται στιε Βρυξέλλεε. Ο κ. Χορστ Ράι
χενμπαχ, αφού κατέγραψε τιε ανάγκεε τηε ελληνικήε δη
μόσιαε διοίκησηε, έπειτα από τιε δύο επισκέψειε του στην 
Αθήνα, παρέδωσε τη ν έκθεσή του στον Ευρωπαίο επίτρο
πο Ολι Ρέν στιε αρχέε τηε εβδομάδαε. Σύμφωνα με πλη- 
ροφορίεε τηε «Κ», ο κ. Ράι
χενμπαχ ανησυχεί για τιε ε- 
πιπτώσειε του haircut στη 
δυνατότητα χρηματοδότησηε 
τω ν εγχειρημάτων στα  οποία 
εχει επιλέξει να  βοηθήσει την 
ελληνική κυβέρνηση. Αυτά 
περιλαμβάνουν:

• Την ηλεκτρονική συντα- 
γογράφηση και τον έλεγχο του 
κόστουε τηε φαρμακευτικήε 
δαπάνηε.

• Τη βελτίωση του φοροει- 
σπρακτικού μηχανισμού, όπου 
σκέφτεται να επιστρατεύσει τη 
γαλλική εμπειρία.

• Την τεχνική βοήθεια για ένα νομοτεχνικό πλαίσιο τηε 
αγοράε ενέργειαε.

• Τη διοικητική μεταρρύθμιση.
• Την επιτάχυνση τηε απόδοσηε τηε δικαιοσύνηε με ι

διαίτερη ενίσχυση τω ν  διοικητικών δικαστηρίων.
Ο κ. Ράιχενμπαχ φαίνεται να συμπληρώνει ένα κενό που 

έχει εντοπίσει η γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά και 
άλλεε κυβερνήσειε, όπωε η γαλλική και η ολλανδική, που 
θεωρούν ότι μία επίσκεψη έστω και πολυήμερη, ανά δίμηνο, 
με την υπόδειξη μιαε μακροοικονομικήε κατεύθυνσηε, δεν 
υποκαθιστά τη ν  παρακολούθηση τηε καθημερινήε υλο- 
ποίησηε «μικρών βημάτων που θα μπορούσαν να μαε ο
δηγήσουν σε σταθερό εδαφοε» όπωε επισημαίνει διπλωμάτηε 
μικρήε ευρωπαϊκήε χώραε που επιθυμεί να παραμείνει α- 
νώνυμοε. Ωστόσο, η ομάδα δράσηε δεν έχει στόχο να ελέγχει 
την εφαρμογή τω ν  δεσμεύσεων του Μνημονίου, που απο
τελεί ευθύνη τηε τρόικαε, αλλά να  δημιουργεί τιε προϋπο- 
θέσειε στη  διοικητυαΐ μηχανή για να γίνεται δυνατή η ε
πίτευξη αυτών τω ν  στόχων.

Ο κ. Χορστ 
Ράιχενμπαχ, 
αφού κατέγραψε 
τις ανάγκες 
της ελληνικής δη
μόσιας διοίκησης, 
παρέδωσε 
την έκθεσή του 
στον κ. Ολι Ρέν.

Ενα εκρηκτικό μείγμα 
που απειλεί τα Ταμεία 
και την επόμενη μέρα τους

Το «ισοζύγιο»  
της Υγείας
ποσά σε ευρώ

Μ Εισφορές Δαπάνες

ΙΚ Α  ■
2.588.175.532

4.509.910.000

ΟΑΕΕ
6 0 5 .0 0 0 . 0 0 0

551.000. 000

ΟΠΑ&
1.000.000.000

1.480.852.977

ΤΥΔΚΥ
I  311 .550 .000

126.860.609

ΟΓΑ
2 8 0 .0 0 0 .0 0 0

1.569.000.000

5. 200.000

1.365.000

1.418.947

158.071

1.750.000

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Γης ΓΑ ΛΗ ΝΗ Σ Φ Ο Υ Ρ Α

Εάν όλοι οι ασφαλισμένοι είχαν τιε 
παροχέε και τη ν ασφαλιστική 
συμπεριφορά τω ν ελευθέρων ε- 
παγγελματιών, οι συνολικέε δα- 
πάνεε υγείαε θα μειώνονταν κα
τά 36,23%. Εάν όμωε αποκτούσαν 
το σύστημα ιατρικήε φροντίδαε 
(με ελεύθερη επιλογή, χωρίε έ
λεγχο) τω ν δημοσίων υπαλλή
λων, το  κόστοε υγείαε θα αυξα
νόταν κατά 41,27%!

Μελέτη τηε Διεύθυνσηε Ανα- 
λογιστικών Μ ελετών και Στατι- 
στικήε του ΙΚΑ σε πέντε ασφαλι
στικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, 
ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ) κατέδειξε ότι σπα- 
τάλεε και ανισότητεε δημιουργούν 
ένα εκρηκτικό μείγμα κόστουε υ
γείαε και εν τέλει, εν μέσω τηε οι- 
κονομικήε κρίσηε, υπονομεύουν 
το εύροε και την ποιότητα τω ν 
μελλοντικών παροχών. Η μελέτη 
έγινε με σκοπό τη ν καταγραφή 
τω ν  αναγκαίων στοιχείων για 
την κοστολόγηση του κανονι
σμού παροχών του ΕΟΓΓΥΥ (Εθνι- 
κόε Οργανισμόε Παροχήε Υπη
ρεσιών Υγείαε), του νέου οργανι
σμού που αναλαμβάνει το  βάροε 
τηε υγειονομικήε περίθαλψηε 
τω ν Ταμείων με την καθιέρωση ε
νιαίων παροχών προε όλουε.

Ανεπάρκεια
Ενα πρώτο συμπέρασμα είναι 

ότι ο προϋπολογισμόε του ΕΟΠΥΥ 
για το 2012 (περίπου 6 δισ.) δεν 
επαρκεί και απαιτεί αναθεώρηση, 
εκτόε εάν γίνουν πολύ μεγάλεε πε- 
ρικοπέε παροχών. Το σύνολο των 
εισφορών στα πέντε ταμεία είναι 
4,78 δισ. και οι δαπάνεε περίπου 
διπλάσιεε, δηλαδή 8,23 δισ. ευρώ.

Εκτόε από το προϋπολογιστικό έλ
λειμμα τω ν 2,2 δισ., ο ΕΟΠΥΥ βρί
σκεται αντιμέτωποε με αύξηση 
του κόστουε τηε νοσοκομειακήε 
περίθαλψηε που επιφέρουν τα 
Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και 
την αναμενόμενη περαιτέρω μεί
ωση τω ν εσόδων του από την α
πώλεια θέσεων εργασίαε, την ει- 
σφοροδιαφυγή και τη μείωση 
τω ν  μισθών.

Ο κανονισμόε παροχών δεν έ
χει εγκριθεί ακόμη, καθώε, όπωε

Η μέση δαπάνη 
περίθαλψης ανά δικαι
ούχο είναι 833 ευρώ 
ετησίως. Τον υψηλότε
ρο μέσον όρο έχουν 
ο ΟΠΑΔ (1.044 ευρώ), 
ο ΟΓΑ (897 ευρώ), 
το ΙΚΑ (867 ευρώ), 
ίο ΤΥΔΚΥ (803 ευρώ) 
και ο ΟΑΕΕ (414 ευρώ).
επιβεβαίωσε στην «Κ » στέλεχοε 
του ΕΟΠΥΥ, «υπάρχει αντίδραση 
για τα ΚΕΝ, τα οποία επανεξετά
ζονται από το υπουργείο Υγείαε 
γιατί γράφτηκαν στο πόδι και εί
ναι υπερκοστολογημένα».

Σήμερα, η μέση δαπάνη περί
θαλψηε ανά δικαιούχο είναι 833 
ευρώ ετησίωε. Τον υψηλότερο μέ
σο όρο έχει ο ΟΠΑΔ (1.044 ευρώ) 
και ακολουθούν ΟΓΑ (897 ευρώ), 
ΙΚΑ (867 ευρώ), ΤΥΔΚΥ (803 ευρώ) 
και ΟΑΕΕ (414 ευρώ). Στιε δαπά
νεε για γιατρούε (πρωτοβάθμια

φροντίδα υγείαε) το  κόστοε είναι 
τριπλάσιο για τουε δημοσίουε υ
παλλήλουε από τουε ελεύθερουε 
επαγγελματίεε και σχεδόν ανύ
παρκτο για τουε αγρότεε που κα
ταφεύγουν στα  κέντρα υγείαε 
και στα νοσοκομεία: ΟΠΑΔ 288 ευ
ρώ, ΤΥΔΚΥ 274 ευρώ, ΙΚΑ 96 ευ
ρώ, ΟΑΕΕ 93 ευρώ, ΟΓΑ 2 ευρώ... 
Ο ΟΠΑΔ εμφανίζει τη μεγαλύτε
ρη δαπάνη ανά δικαιούχο και στη 
νοσοκομειακή περίθαλψη με μέ
σο κόστοε 264 ευρώ, έναντι 85 ευ
ρώ στον ΟΑΕΕ και 227 στο ΙΚΑ. 
Τη μικρότερη φαρμακευτική δα
πάνη εμφανίζει ο ΟΑΕΕ με 201 ευ
ρώ και τη μεγαλύτερη ο ΟΓΑ με 
633 ευρώ (ΙΚΑ 429, ΟΠΑΔ 404, 
ΤΥΔΚΥ 370 ευρώ).

Το κόστος
Παρά το χαμηλό κόστοε που εμ

φανίζει ο ΟΑΕΕ στην ιατρική πε
ρίθαλψη, το οικονομικότερο σύ
στημα έχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γιατί το 
ίδρυμα επιβαρύνεται και με την 
περίθαλψη τω ν συνταξιούχων ε
λευθέρων επαγγελματιών. Το κό
στοε υγειονομικήε περίθαλψηε α
ποτελεί άμεση συνάρτηση τηε η- 
λικίαε τω ν δικαιούχων, καθώε οι 
δαπάνεε αυξάνονται στουε ηλι- 
κιωμένουε. Ομωε και εδώ υπάρ
χουν διαφοροποιήσειε από ταμείο 
σε ταμείο. Η μικρότερη μέση η
λικία άμεσα ασφαλισμένων πα- 
ρατηρείται στουε ελεύθερουε ε- 
παγγελματίεε (τα 44 έτη) επειδή 
οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ ασφα
λίζονται στο ΙΚΑ και η μεγαλύτε
ρη μέση ηλικία σ τον  ΟΓΑ (τα 65 
έτη). Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο μέσοε α- 
σφαλισμένοε είναι 48 ετών και στο 
Δημόσιο (ΟΠΑΔ) 56 ετών.

Στα συμπεράσματα τηε μελέτηε

επισημαίνεται η μεγάλη διαφορά 
μεταξύ εισφορών και δαπανών, ι
διαίτερα στον ΟΓΑ και τονίζεται 
ότι στην ιατρική περίθαλψη το οι
κονομικότερο σύστημα είναι του 
ΙΚΑ, ενώ  του ΟΠΑΔ και του 
ΤΥΔΚΥ είναι πολύ ακριβότερα. 
«Διαφαίνεται», αναφέρεται, «ότι 
η κατά πράξη αμοιβή σε συμβε
βλη μ ένο ι γιατρούε δημιουργεί 
μεγαλύτερο κόστοε. Λαμβάνο- 
νταε υπόψη το  εργασιακό καθε- 
στώε τω ν γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
με τιε υπάρχουσεε υποδομέε, σε 
συνδυασμό με το μικρότερο κό
στοε του συστήματοε του ΟΑΕΕ, 
εκτιμάμε ότι μια λύση που θα συν
δυάζει τα δύο συστήματα θα δη
μιουργούσε μικρότερο κόστοε. 
Επίσηε, επειδή μεγάλοε αριθμόε 
ασφαλισμένων μεγάληε ηλικίαε

προσέρχεται στουε γιατρούε για 
επαναλαμβανόμενη συνταγο- 
γράφηση, εκτιμάμε ότι θα μπο
ρούσε να εξυπηρετούνται από για- 
τρούε που θα έχουν ωε αντικεί
μενο τη  συνταγογράφηση για 
μείωση του φορτίου σε ιατρικέε 
επισκέψειε».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζει η ανάλυση τηε στατιστικήε 
υπηρεσίαε για την εκτίμηση τω ν 
συνολικών δαπανών, στην περί
πτωση που όλοι οι ασφαλισμένοι 
υπάγονταν στο ίδιο ταμείο. Εάν 
όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι υ
πάγονταν σ το  σύστημα του 
ΟΠΑΔ με ελεύθερη επιλογή για
τρού, το ετήσιο κόστοε θα εκτι
νασσόταν σε 11.637.649.026 και 
σ το ν  ΟΑΕΕ θα έπεφτε στα  
5.252.726.769 ευρώ.

Συνεχίζονται οι πιέσεις 
για πληρωμή σε δραχμή
Γου ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Δ ιευ κ ο λ ύ ν σ εις  για τιε πληρωμέε τω ν  συνδρομών μελών του 
από την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη  συμμετοχή τουε την προ
σεχή σεζόν -αλλά και τη ν αποχώρησή τουε χωρίε κυρώ- 
σειε- αποφάσισε ο Παγκόσμιοε Σύνδεσμοε Οργανωτών Συ
νεδρίων (ICCA). Αιτία; Η οικονομική κρίση στη  χώρα μαε.

Το διοικητικό συμβούλιο του ICCA σε πρόσφατη συ
νάντηση στη  Λειψία τηε Γερμανίαε αποφάσισε να  μην αλ
λάξει τη  γενικότερη πολιτική τω ν  πληρωμών τω ν  μελών 
του με το  αιτιολογικό ότι κάθε τόσο  υπάρχουν διάφορεε 
κρίσειε σε όλα τα  μέρη τηε γηε. Κατ’ εξαίρεση για την Ελλά
δα, όμωε, αποφάσισε να  υπάρχει ευελιξία στιε εισπράξειε 
πληρωμών τω ν  συνδρομών το α ' εξάμηνο, καθώε θεωρούν 
ότι το  β' εξάμηνο του 
2012 θα υπάρχει μεγα
λύτερη ρευστότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό ο ICCA θα 
εκδώσει όλουε τουε λο- 
γαριασμούε κανονικά 
το ν  Ιανουάριο του 2012 
με καταληκτική ημερο
μηνία πληρωμήε στα  τέ 
λη Φεβρουάριου. Τιε ελ- 
ληνικέε εταιρείεε -μέλη 
ενημερώνει ότι μπορούν 
μεμονωμένα να επικοι
νωνούν με το  οικονομι
κό τμήμα του Συνδέ
σμου προκειμένου να 
κανονίσουν να  πληρώσουν σε δόσειε τη  συνδρομή τουε 
ή να πληρώσουν το ν  Σεπτέμβριο του 2012 ένα μέροε και 
να αποπληρώσουν τον Δεκέμβριο ανάλογα με τη  δική τουε 
εκτίμηση. Επίσηε, για όσουε δεν μπορούν καθόλου να συ
νεχίσουν να  είναι μέλη του Συνδέσμου το  2012 τουε κα
λούν να  στείλουν ενημέρωση για τη ν  αποχώρησή τουε μέ
χρι τιε 31 Δεκεμβρίου 2011 και για τη ν  ειδική αυτή περί
πτωση δεν θα χρεωθούν με κυρώσειε.

Στο μεταξύ ο Σύνδεσμοε Ελληνικών Τουριστικών Επι
χειρήσεων σε σχέση με το  θέμα που δήμιου ργήθηκε με
τά  από αίτημα Tour Operator για πρόβλεψη διακανονι
σμού πληρωμών σε δραχμέε το  2012 συστήνει στιε ελ- 
ληνικέε τουριστικέε επιχειρήσειε να αγνοήσουν παρόμοια 
αιτήματα από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Από τη ν 
πλευρά τηε η Γενική Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχει
ρήσεων Τουρισμού κατήγγειλε ότι Tour Operator πιέζουν 
Ελληνεε παρόχουε υπηρεσιών (ξενοδοχεία, τουριστικά γρα
φεία κ.λπ.) για τη  σύναψη συμβολαίων σε δραχμέε κα- 
θυστερώνταε τη ν πληρωμή τω ν  προκαταβολών για τιε προ- 
κρατήσειε του 2012.

Η Γενική Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Επιχει
ρήσεων Τουρισμού 
κατήγγειλε ότι Tour 
Operators πιέζουν 
ξενοδοχεία, 
τουριστικά γραφεία 
για τη σύναψη συμ
βολαίων σε δραχμές.
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Γιατί, πλέον, οι Ελληνες 
τραπεζίτες μπορούν να 
δηλώνουν πιο αισιόδοξοι
Συναίνεση, υλοποίηση μεταρρυθμίσεων απομακρύνουν 
τη χρεοκοπία και διασφαλίζουν την παραμονή στο ευρώ

Του Γ ΙΑ Ν Ν Η  Π Α Π Α Δ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η

Η δημιουργία  νέαε ισχυρήε πο- 
λυκομματικήε κυβέρνησηε σε 
συνδυασμό με τη  δέσμευση τω ν  
μεγάλων κομμάτων για τη ν  ε
φαρμογή όλων τω ν  αναγκαίων 
πολιτικών για τη  διασφάλιση 
τηε ευρωπαϊκήε πορείαε τηε χώ
ραε εκτονώνουν τη ν  ανησυχία 
για τη ν  έκβαση τηε κρίσηε και α
πομακρύνουν το  φάσμα τηε χρε- 
οκοπίαε. Οι θετικέε αυτέε εξελί- 
ξειε δημιουργούν τιε προύποθέ- 
σειε για τη  σταθεροποίηση του 
τραπεζικού συστήματοε και τη ν 
ομαλοποίηση τω ν  συνθηκών 
σ τη ν  οικονομία, έπειτα από πο
λύμηνη σκληρή δοκιμασία.

Στελέχη τραπ εζώ ν αισιοδο- 
ξούν ότι η αποκατάσταση τηε 
πολιτικήε σταθερότηταε και κυ- 
ρίωε η απόφαση τω ν  μεγάλων 
κομμάτων να  στηρ ίξουν τιε α- 
ναγκαίεε πολιτικέε θα τερματί
σει το  κύμα εκροών που είχε ο
δηγήσει σ το  «κόκκινο» τη  ρευ
σ τό τη τα  του εγχώριου χρημα
τοπ ιστω τικού συστήματοε. Ση
μειώνεται ότι σ το  εννεάμηνο Ια
νουάριου - Σεπτεμβρίου οι κα- 
ταθέσειε έχουν μειωθεί κατά 
26,4 δισ. ευρώ, ενώ  μόνο το ν  Σε
πτέμβριο οι εκροέε ξεπέρασαν τα 
5 δισ. ευρώ. Στελέχη τραπεζών 
σημειώνουν σ τη ν  «Κ » ότι οι ε
κροέε καταθέσεων συνεχίστηκαν 
με αμείω τη  έν τα σ η  και το ν  
Οκτώβριο, ενώ  έλαβαν ανησυ- 
χητικέε διαστάσειε τη ν  πρώτη ε
βδομάδα του Νοεμβρίου λόγω 
τηε πολιτικήε αστάθειαε που 
προκάλεσε η επιλογή του τέωε 
πρωθυπουργού Γ ιώργου Πα- 
πανδρέου για τη  διεξαγωγή δη- 
μοψηφίσματοε και τω ν  απειλών 
Ευρωπαίων αξιωματούχων για 
τη ν  ευρωπαϊκή προοπτική τηε 
χώραε μαε. Μ ετά τιε  θετικέε ε- 
ξελίξειε τηε προηγούμενηε ε- 
βδομάδαε οι τράπεζεε εκτιμούν 
ότι ο πανικόε θα υποχωρήσει και 
σταδιακά οι συνθήκεε ρευστό- 
τη ταε θα ομαλοποιηθούν:

Η αισιοδοξία τω ν  τραπεζών 
στηρίζεται σε τρία βασικά σημεία:

• Αναμένεται ανάσχεση τω ν ε
κροών καταθέσεων και σταδια
κή σταθεροποίηση τηε κατά- 
στασηε. Σύμφωνα με στελέχη 
τραπεζών η ομαλοποίηση τηε πο-

λιτικήε κατάστασηε σε συνδυα
σμό με τη ν  εκ τόνωση  τω ν  ανη
συχιών για  τιε ευρωπαϊκέε προ- 
οπτικέε τηε χώραε μπορούν να ο
δηγήσουν όχι μόνο σε σταθερο
ποίηση τω ν  καταθέσεων αλλά α
κόμα και σε επιστροφή κεφα
λαίων σ το  τραπεζικό σύστημα. 
Οπωε σημειώνουν στελέχη τρα
πεζών, μεγάλο μέροε τω ν  εκρο
ώ ν  διακρατείται σε μετρητά -εί
τε  σε θυρίδεε είτε ακόμα και στα  
σπίτια- ωε απόθεμα ασφαλείαε 
για ώρα ανάγκηε. Ετσι αν η α
νησυχία υποχωρήσει, θα εκλεί- 
ψουν οι λόγοι διακράτησηε με-

Η προοπτική 
ομαλοποίησης 
της ρευστότητας 
αποτελεί ζωτικής 
σημασίας εξέλιξη για 
το τραπεζικό σύστημα 
που διατηρεί αρκετά 
ανοικτά μέτωπα.
τρη τώ ν  σ το  σπ ίτι ή σε θυρίδεε. 
Σημειώνεται ότι όσοι διατηρούν 
υψηλά ποσά σε θυρίδεε, δεν 
λαμβάνουν τόκο, σε μια συγκυ
ρία όπου τα  επιτόκια καταθέσε
ω ν διαμορφώνονται σε πολύ ελ
κυστικά επίπεδα.

• Το δεύτερο σημείο στήριξηε 
είναι το «ξεπάγωμα» του πακέτου 
οικονομικήε βοήθειαε που λαμ
βάνει η χώρα μαε. Με το ν  σχη
ματισμό τηε νέαε κυβέρνησηε, α
ναμένεται άμεσα η εκταμίευση 
τηε 6ηε δόσηε ύψουε 8 δισ. ευ
ρώ η οποία θα τονώ σει σημα
ντικά τη  ρευστότητα  του τρα
πεζικού συστήματοε. Οπωε έχουν 
ξεκαθαρίσει οι κοινοτικοί αξιω- 
ματούχοι, αμέσωε μόλιε σχημα
τισ τε ί η νέα  κυβέρνηση και τα 
δύο μεγάλα κόμματα δεσμευ- 
θούν για τη ν  υλοποίηση τω ν  α
ποφάσεων τηε πρόσφατηε Συ
νόδου, τό τε  τα  κεφάλαια τηε οι- 
κονομικήε βοήθειαε θα αποδο
θούν άμεσα σ τη  χώρα μαε.

• Τέλοε, αποφασιστικήε ση- 
μασίαε για τη ν ισχυροποίηση του 
εγχώριου τραπεζικού συστήμα
τοε είναι η ενεργοποίηση τω ν  εγ-

γυήσεων του Δημοσίου ύψουε 30 
δισ. ευρώ. Ηδη το  ευρωσύστημα 
έδωσε το  πράσινο φωε στιε πρώ- 
τεε τράπεζεε για τη ν  έκδοση ο
μολόγων που θα φέρουν τη ν  εγ
γύηση του ελληνικού Δημοσίου 
ώ στε  να  τα  αξιοποιήσουν για να 
αντλήσουν ρευστότητα. Οι τρά
πεζεε από τα  30 δισ. ευρώ τω ν  εγ
γυήσεων, και με βάση τα  σημε
ρινά δεδομένα, υπολογίζουν ότι 
θα αντλήσουν πραγματική ρευ
στό τη τα  ύψουε 12-15 δισ. ευρώ. 
Η ρευστότητα  μέσω τηε επέ- 
κτασηε τω ν  εγγυήσεων θα α
ντληθεί είτε μέσω τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Κεντρικήε Τράπεζαε είτε 
μέσω τηε έκτακτηε διαδικασίαε 
Emergency Liquidity Assistance 
(ELA) η οποία βρίσκεται σ τη  δι
καιοδοσία τηε Τραπέζηε τηε 
Ελλάδοε. Οι εμπορικέε τράπεζεε 
ελπίζουν ότι τουλάχιστον μέροε 
τηε ρευστότηταε θα μπορέσουν 
να  τη ν  αντλήσουν από τη ν  ΕΚΤ, 
καθώε η διαφορά στο  κόστοε εί
ναι μεγάλη: μέσω ΕΚΤ το  επιτό
κιο είναι στο 1,25% ενώ μέσω του 
ELA το  επιτόκιο φ τάνει το  3%.

Ανοιχτά μέτωπα
Η προοπτική ομαλοποίησηε 

τω ν  συνθηκών ρευστότηταε α
ποτελεί ζωτικήε σημασίαε εξέλι
ξη για το  εγχώριο τραπεζικό σύ
στημα, αυτό όμωε δεν σημαίνει ό
τι ξεπερνιούνται όλεε οι δυσκο- 
λίεε. Οι προκλήσειε για τιε τρά
πεζεε παραμένουν μεγάλεε και η 
ενίσχυση τηε κεφαλαιακήε τουε 
βάσηε παραμένει εξαιρετικά δύ
σκολο εγχείρημα. Πέραν τω ν  α
ναγκών που θα προκύψουν από 
τη ν υλοποίηση του νέου διευρυ- 
μένου PSI, το  ακριβέε ύψοε τω ν 
ζημιών ακόμα δεν έχει προσδιο
ριστεί, οι τράπεζεε αναμένουν με 
αγωνία και τα  αποτελέσματα τηε 
δ ιαγνωστικήε μελέτηε τηε 
BlackRock. Πολύ χονδρικά ανα
μένονται ζημίεε 25 - 30 δισ. ευρώ 
από το  κούρεμα τω ν  ομολόγων 
(σημαντικό μέροε τηε οποίαε ή
δη έχει λογιστικοποιηθεί σ το  
πλαίσιο του προηγούμενου PSI) 
και επιπλέον 15 δισ. ευρώ ανα
μένεται ότι θα απαιτηθούν για την 
απορρόφηση τω ν  επιπτώσεων 
τηε κρίσηε στα  δανειακά χαρτο
φυλάκια
Jpapadogiannis@kathimerini.gr
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*Μειαβολή συνόλου καταθέσεων έναντι προηγούμενου μήνα 

ΠΗΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Επιβραδύνεται η πιστωτική επέκταση
Η στενότητα στη ρευστότητα έ 
χει άμεση επίπτωση στην οικο
νομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΤτΕ ο ρυθμός πιστωτικής ε 
πέκτασης τον περασμένο Σε
πτέμβριο σημείωσε νέα επιβρά
δυνση αποτέλεσμα της επιδεί
νωσης των οικονομικών συνθη
κών και της ρευστότητας. 0  ετή
σιος ρυθμός μεταβολής της συ
νολικής χρηματοδότησης του 
εγχώριου ιδιωτικού τομέα μειώ
θηκε σε -2,2% τον περασμένο 
Σεπτέμβριο έναντι ρυθμού με
ταβολής -1,3% τον περασμένο 
Αύγουστο και 0 %  που ήταν στο 
τέλος Δεκεμβρίου 2010. Συνο
λικά τον Σεπτέμβριο η καθαρή 
ροή της χρηματοδότησης προς 
τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ή
ταν αρνητική κατά 1.059 εκατ. 
ευρώ. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 
το υπόλοιπο των χορηγήσεων

διαμορφώθηκε στα 252,9 δισ. 
ευρώ έναντι 257,8 δισ. ευρώ  
που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 
2008. Στελέχη τραπεζών αποδί
δουν την αρνητική ροή χρημα
τοδοτήσεων (δηλαδή τα νέα δά
νεια που χορηγούνται είναι χα
μηλότερα απο τις αποπληρωμές 
δανείων) στη μείωση των κατα
θέσεων και την αδυναμία των 
εγχώριων τραπεζών να αντλή
σουν κεφάλαια από τη διατρα
πεζική αγορά. Αναλυτικότερα, η 
καθαρή ροή της χρηματοδότη
σης προς επιχειρήσεις διαμορ
φώθηκε στα -584 εκατ. ευρώ, η 
χρηματοδότηση των ιδιωτών και 
των ιδιωτικών ήταν επίσης αρ
νητική και ανήλθε στα -367 ε 
κατ. Το υπόλοιπο των δανείων 
προς ιδιώτες διαμορφώθηκε 
στα 114,5 δισ. ευρώ απο 118,1 
δισ. τον Δεκέμβριο του 2010.

Βρήκε σε «ξέρα» 
η δανειοδότηση 
ιης ναυτιλίας
Του Ν ΙΚ Ο Υ Μ Π Α Ρ Δ Ο Υ Ν ΙΑ

Σε συρρίκνωση αναμένεται να οδηγηθεί το επόμενο χρο
νικό διάστημα το  ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο τω ν  τρα
πεζών, το  οποίο, σε παγκόσμιο επίπεδο, αγγίζει τα  500 
δισ. δολ. εξαιτίαε τηε έλλειψηε ιδίων κεφαλαίων αλλά 
και m s αδυναμίαε τω ν  τραπεζών να  αντλήσουν «ρευ
σ τό » από άλλεε μορφέε χρηματοδότησή.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων npos την ελ
ληνική ναυτιλία, το  οποίο σήμερα ανέρχεται σε 57 δισ. 
δολ., το  2009 εμφάνισε μείωση κατά 8,48% πτώση που 
συνεχίστηκε και το  2010 αγγίζοντας το  1,17%. Τραπε- 
ζίτεε με εξειδίκευση στη  ναυτιλιακή χρηματοδότηση, 
υποστηρίζουν ότι η αναπόφευκτη ανακεφαλαιοποίηση 
τηε συντριπτικής πλειοψηφίαε τω ν  ευρωπαϊκών τρα
πεζών, σε συνδυασμό με την επιβολή νέω ν  αυστηρό
τερων κανόνων εποπτείαε, αλλά και m s συνεχιζόμενα 
πτωτικήε πορείαε τω ν  ναύ
λων, έχει δημιουργήσει συν
θήκεε πιστωτικήε ασφυξίαε 
με αποτέλεσμα να  παρατη- 
ρείται σωρεία προβληματι
κών καταστάσεων και κυ- 
ρίωε αδυναμίαε εξυπηρέ
τ η σ α  τω ν  υποχρεώσεων 
τόσο  ορισμένων ναυτιλια
κών εταιρειών npos τιε τρά
πεζεε όσο και ορισμένων 
τραπεζών npos αυτέε.

Την ελληνική ναυτιλία, 
βάσει τω ν  στοιχείων που υ
πάρχουν, έχουν χρηματοδοτήσει οι εξήε ξένεε τράπε
ζεε: Royal Bank o f  Scotland με 12,439 δισ. δολ., η 
Deutsche Schiffsbank με 5,556 δισ. δολ., η Credit Suisse 
με 4,500 δισ. δολ., η HSH Nordbank με 3,122 δισ. δολ., 
η DNB Nor με 2,877 δισ. δολ. και η Deutsche Bank με 
2,613 δισ. δολ. Μεταξύ τω ν ελληνικών τραπεζών cas «αι
μοδότες» τ α  εμπορικήε ναυτιλίαε εμφανίζονται η Εθνι
κή Τράπεζα με 3,004 δισ. δολ., η Emporiki Bank με 2,730 
δισ. δολ., η Marfin Egnatia Bank με 2,483 δισ. δολ., η 
Alpha Bank με 2,470 δισ. δολ., η Τράπεζα Πειραιώε με 
2 δισ. δολ., η EFG Eurobank με 1,409 δισ. δολ., η First 
Business Bank με 688,663 εκατ. δολ., η Τράπεζα Κύπρου 
με 376.360 εκατ. δολ. κ.ά.

«Ο ι ευρωπαϊκέε τράπεζε5, άρα και ο ελληνικέε, βιώ- 
VOUV μια δύσκολη κατάσταση και το έλλειμμα κεφαλαίων 
που δημιουργείται είναι σχεδόν αδύνατο να  καλυφθεί 
από άλλεε μορφέε χρηματοδότησα , με αποτέλεσμα η 
ναυτιλιακή χρηματοδότηση να συρρικνώνεται, ενώ μέ- 
pos τηε παγκόσμιας χρηματοδότησα  καλύπτεται πλέ
ον από τιε ασιατικέε (κυρίωε κινεζικές) τράπεζεε αλλά 
και ταμεία τοπ οθ έτη σ α  ιδιωτικών κεφαλαίων (private 
equity funds)» ανέφερε ο Γιώργοε Ξηραδάκα διευθύ- 
νω ν σύμβουλοε τηε εταιρείαε XRTC - συμβούλου σε ναυ
τιλιακές χρηματοδοτήσει. Κατά το ν  ίδιο σε όλη αυτή 
τη  διαδικασία απομόχλευσα τω ν  τραπεζών έχουν ει- 
σέλθει ή προσπαθούν να  εισέλθουν κερδοσκοπικά κε
φάλαια που διαπραγματεύονται τη ν  εξαγορά τω ν  προ
βληματικών δανειακών χαρτοφυλακίων.

Οι πολιτικές εξελίξεις 
μεταθέτουν το «άνοιγμα» 
ταξί και φορτηγών

Ανα κεφαλαιο
ποίηση τραπε
ζών και αυστη
ρότεροι εποπτι
κοί κανόνες οδη
γούν σε πιστωτι
κή ασφυξία

Οι επιπτώσεις μιας ελληνικής κατάρρευσης στην ΟΝΕ

Α γ κ ελ α  Μ έ ρ κ ε λ  και Νικολά Σαρκοζί αναφέρθηκαν την προπερασμένη εβδομάδα με ιδιαίτερη αυστηρότητα στην
Ελλάδα, αφήνοντας ανοικτό ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από το ευρώ. Ομως και οι δύο 
γνωρίζουν καλά ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε τον ασκό του Αιόλου και θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτες συνέπειες για 
όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη, ενώ είναι σίγουρο ότι η επόμενη ημέρα θα ήταν διαφορετική,

Του Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ  ΤΣΕΡΚ ΕΖΟ Υ*

Η τύχη  τηε Ελλάδαε δεν είναι α
νεξάρτητη  από τη ν τύχη τω ν  άλ
λων χωρών τηε Ευρωζώνης. Οτι
δήποτε άλλο εκτό5 από τη ν  πα
ροχή βοήθειαε σ τη ν  Ελλάδα για 
να εξέλθει από τη ν  κρίση και να 
φανεί αντάξια  σ τ ΐ5 υποχρεώ
σ ε ι  τη 5, θα ήταν καταστροφικό 
για τη ν  Ευρωζώνη. Οι πρόσφα
τες πολιτικέε εξελίξειε που προ- 
κάλεσαν τιε  γνω στέε, έντονεε 
κοινοτικές παρεμβάσεις προκα- 
λούν, αλλά έχουν όμωε τη ν  ερ
μηνεία τουε.

Πρόκειται για το ν  φόβο εκδή
λ ω σ ή  ενό5 «απρόβλεπτου» γε
γονότος σε κάποια από τ ΐ5 πε
ρισσότερο ασθενείς οικονομικά 
και πολιτικά χώρε5 τηε Ευρω
ζώνης. Αυτό το  «απρόβλεπτο» γε- 
γονόε θα μπορούσε να  λει
τουργήσει σαν αιτία για  να ξε
σπάσει ένα ντόμινο οικονομικών 
εξελ ίξεων σε παγκόσμιο επίπε
δο. Κανείε δεν μπορεί να  γνω 
ρίζει με βεβαιότητα τ ι θα μπο
ρούσε να συμβεί σε μια τέτοια πε
ρίπτωση. Οι περισσότερες οικο
νομίες είναι πλέον συνδεδεμένεε 
μεταξύ τουε. Αυτό που θα συμ
βεί σε μία χώρα μπορεί υπό τ ΐ5 
κατάλληλες συνθήκεε, πολύ γρή
γορα, να μεταφερθεί σ τα  μεγέθη 
μιαε άλληε και υπό τη  μορφή ε- 
νόε σπιράλ εξελ ίξεων μπορεί να 
θέσει σε δοκιμασία όλο το ν  πα
γκόσμιο οικονομικό ιστό.

Στην περίπτωση που θα δοκι- 
μασθεί ο παγκόσμΐ05 ισ τό5 που 
συνδέει τιε οικονομίε5, οι συνο
λικές επιπτώσεις σε αυτές θα 
μπορούσαν να είναι είτε πολύ βρα
χυχρόνιες είτε μακροχρόνιες, με 
συνέπειε5 που θα καταγράφονται 
για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, οι 
σχέσεΐ5 που συνθέτουν τον  πα
γκόσμιο οικονομικό ιστό δεν εί
ναι τόσο εύλογε5 και «ευθύγραμ- 
με5». Δυστυχώς για όλους μαε αυ
τέε οι σχέσεΐ5 μπορούν να  εμφα
νίσουν ανεξέλεγκτες μη γραμμι-

Τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν 
από την ανάλυση 
των σεναρίων 
που εξετάσθηκαν 
εργαστηριακά.
κέε και χαοτικέ5 συμπεριφορές. 
Στην περίπτωση που θα εκδη
λωθούν τέτοιες συμπεριφορές, 
δεν είναι μικρέ5 οι πιθανότητες να 
περιπέσουμε σε μια ανεξέλεγκτη 
κρίση που θα μπορούσε για με- 
ρικέε χώρε5 να  έχει ορίζοντα πά
νω  από ένα μήνα, ενώ για άλλεε 
μέχρι και τέσσερα ή και πολύ πε
ρισσότερα έτη.

Τα σενάρια
Στο εργαστήριο του Οικονομι

κού Τμήματοε του Πανεπιστημί

ου Κρήτηε επεξεργασθήκαμε μια 
σειρά από τέτοια σενάρια, που εκ
πονήθηκαν με βάση τη ν υπόθε
ση εργασίας ότι θα είχαμε ένα α
πρόοπτο γεγονόε που θα μπο
ρούσε να είναι είτε μία ανεξέλε
γκτη χρεοκοπία τηε ελληνικής οι
κονομίας και αποχώρησή τηε α
πό την ευρωπαϊκή νομισματική έ
νωση, είτε ανάλογες απρόβλεπτεε 
ε ξελ ίξε ι σε κάποια από τιε χώρες 
τηε Ε υρω ζώ νη  με δύσκολα οι
κονομικά και πολιτικά προβλή
ματα. Τα σενάρια αυτά αναφέ- 
ρονται σε «χαοτικέ5» επιπτώσεις 
που θα επέλθουν σε βασικά μα
κροοικονομικά μεγέθη τηε χωρών 
του ΰ 8.

Προσπαθήσαμε να εκτιμήσου
με τι θα μπορούσε να συμβεί τη  
χρονική περίοδο 2000-2006 ε
ξαιτίαε μιαε σειράε από επιπτώ
σεις υπό τη  μορφή ενό5 ντόμινο 
εξελίξεων στα βασικά οικονομικά 
μεγέθη τω ν  οκτώ περισσότερο ι

σχυρών χωρών του πλανήτη. Τΐ5 
χώρες του ΰ 8. Ταυτόχρονα, έχο
ντας στη  διάθεσή μα5 τα πραγ
ματικά μεγέθη, έχουμε τη  δυνα
τότη τα  να συγκρίνουμε τιε επι
πτώσεις του ντόμινο τω ν  εξελί
ξεω ν με τη ν πραγματικότητα και 
έτσι να  έχουμε μια εικόνα τω ν χα
οτικών επιπτώσεων σ τΐ5 οικονο
μίες. Ωε παράδειγμα παρουσιά
ζουμε τη ν περίπτωση τη 5 γερ
μανικής οικονομίας. Με ένα σε
νάριο εξέλιξη5 σχετικά δύσκολων 
μη γραμμικών και χαοτικών επι
πτώσεων, παρουσιάζουμε αντι
στοίχου τιε επιπτώσειε ενόε ν τό 
μινο αρνητικών εξελίξεων στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, τον 
Δείκτη τηε Βιομηχανικήε Παρα- 
γωγή5, τη ν  Ανεργία και το ν  Δεί
κτη τω ν  Τιμών Καταναλωτή τηε 
γερμανικήε οικονομίαε.

Οι επιπτώσειε φαίνεται για με
ρικά μεγέθη να έχουν έναν ορί
ζοντα περίπου τεσσάρων ετών, ε

νώ  για άλλα μεγέθη συνεχίζουν 
για περισσότερο χρονικό διά
στημα. Μερικά μεγέθη όπωε ο Δεί- 
κτη5 Τιμών Καταναλωτή και ο Δεί- 
κτη5 τη 5 Ανεργία5 δεν θα επα- 
νέλθουν εύκολα στα  επίπεδα που 
είχαν πραγματικά τη ν περίοδο 
2000-2005. Δεν υπάρχει καμιά αμ
φιβολία ότι οι επιπτώσειε ενόε 
ντόμινο αρνητικών εξελίξεων θα 
μπορούσαν να έχουν επιπτώσειβ 
και σε μία οικονομία όπω5 η γερ
μανική, που για πολλούε αποτε
λεί τη  «ραχοκοκαλιά» τηε Ευρω- 
παϊκήε Ενωσηε και το ν  πυρήνα 
τω ν  εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή 
Νομισματική Ενωση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν 
συμφέρει κανέναν να αφήσει να 
εκδηλωθούν τέτοιεε «χαοτικέε» ε
ξελ ίξει έστω  και αν έχουν σχετικά 
μικρή πιθανότητα εμφάνισηε. Σε 
τέτοιεε περιπτώσειε και με αυτό 
το  σχετικά ακραίο αλλά όχι απί
θανο να  συμβεί σενάριο, οι επι- 
πτώσειε θα είναι ανεξέλεγκτεε για 
όλε5 τ ΐ5 χώρεε που συμμετέχουν 
σ τη ν Ευρωζώνη, ενώ είναι σί
γουρο ότι η επόμενη ημέρα θα εί
ναι διαφορετική. Κανένα5 δεν 
θα ήθελε να αναλάβει το ν  κίνδυ
νο  μιαβ τέτοιαε ε ξέλ ιξή . /

Δεν συμφέρει λοιπόν κανένα η 
μικρή σε αριθμούε Ελλάδα με τα 
πολλά οικονομικά και πολιτικά 
προβλήματα να  αφεθεί σ τη ν  τύ 
χη τηε, που δεν είναι ανεξάρτη
τη  από τη ν τύχη τω ν  άλλων χω
ρών τηε Ευρωζώνηε. Η αλληλεγ
γύη τω ν εταίρων μαε θα πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη. Οτιδήποτε 
άλλο εκτόε από τη ν παροχή οι- 
κονομική5 βοήθειαβ στην Ελλάδα 
ώστε να εξέλθει από την κρίση και 
να φανεί αντάξια στιε υποχρεώ
σ ε ι  τηε, υπάρχει μεγάλη πιθα
νότητα να είναι καταστροφικό για 
τη  χώρα αλλά και το σύνολο τη5 
Ευρωζώνηε.

* Ο κ. Τσερκέζος είναι καθηγητής Οικο
νομετρίας σιο Οικονομικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου της Κρήτης.

-  Τα έμ α θες , πέφτει η κυβέρνηση;
-  Ε και;
-  Γλιτώσαμε και πάλι το άνοιγμα, σώσαμε τιε άδειέ5 μαβ.
Πρόκειται για πραγματική στιχομυθία μεταξύ δύο ι

διοκτητών ταξί σε ένα φανάρι στο  κέντρο τηε Αθήναε, 
η οποία φαίνεται ότι αποτυπώνει, έωβ ένα βαθμό του
λάχιστον, την πραγματικότητα. Το περιβόητο νομοσχέδιο 
για τη ν  απελευθέρωση τηε αγοράε τω ν  ταξί, που επι
σπεύδει παράλληλα και το  άνοιγμα του κλάδου τω ν φορ
τηγών Δημόσιαε Χρήσηε, είχε παρουσιαστεί από τον αρ
μόδιο υπουργό Υποδομών Γιάννη Ραγκούση στιε αρχέ5 
Σεπτεμβρίου με στόχο την άμεση κατάθεσή του στη Βου
λή. Αρχέ5 Νοεμβρίου 
πλέον, και τό  νομοσχέ
διο δεν έχει κατατεθεί, 
ενώ η εκκρεμότητα του 
σχηματισμού νέαε κυ
β έρ νη σή  αποτελεί την 
ιδανικότερη δικαιολο
γία για την αναβολή, εν
δεχομένου και τροπο
ποίηση τη 5 συγκεκρι
μ έ ν α  μεταρρύθμισα.
Οι αντιδράσειε για το εν 
λόγω νομοσχέδιο, που 
προέβλεπε μεταξύ άλ
λων δραστική μείωση του κόστουε έκδοσηε άδειαε, το  
οποίο δεν θα ξεπερνά τ ΐ5 5.000 ευρώ για τα  ταξί αλλά 
και τα  φορτηγά, φαίνεται ότι οδηγούν σε αναβολή τηε 
κατάθεσήε του. Οι προβλέψειε για τη ν  απελευθέρωση 
του κλάδου τω ν  ταξί δεν αποκλείεται να αλλάξουν μορ
φή, με τη ν πολυσυζητημένη μεταρρύθμιση να μην προ- 
χωράει με ταχεϊ5 ρυθμούε. ·*

Στο μεταξύ, επί ποδόβ βρίσκονται οι ιδιοκτήτε5 φορ
τηγών, υποστηρίζονταε ότι αιφνιδιάστηκαν από τιε αλ- 
λαγέε τηε τελευταίαε στιγμήε που εντάχθηκαν στο  νο 
μοσχέδιο και επισπεύδουν τη διαδικασία απελευθέρωσηε 
του κλάδου τουε. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει 
τη  δυνατότητα έκ δοσή  άδειαε ταξί και φορτηγού ή βυ
τιοφόρου από φυσικό πρόσωπο. Η δραστική, μάλιάτα, 
μείωση του κόστουε έκδοσηε άδειαε αποδόθηκε από τον 
Γιάννη Ραγκούση σε π ιέσ ε ι τη5 τρόικαε, ξεσηκώνονταε 
ακόμη εντονότερεε αντιδράσειε και από τουε δύο ε- 
μπλεκόμενου3 κλάδουε. Οι τελευταίεε αλλαγέε στο  νο 
μοσχέδιο κινήθηκαν στην κατεύθυνση τηε πρώτηε προ- 
σπάθειαε για απελευθέρωση του κλάδου τω ν  ταξί, που 
δεν πρόλαβε να  ολοκληρωθεί από το ν  πρώην υπουργό 
Υποδομών Δ. Ρέππα. Σύμφωνα με το  τελευταίο κείμε
νο του νομοσχεδίου, θα μπορούν φυσικά πρόσωπα να 
λαμβάνουν άδειεε ταξί, με ανώτερο όριο κατοχήε τη  μία 
άδεια. Αντιστοίχου τέθηκε περιορισμό5 για τιε εταιρείεε, 
οι οποίε5 θα μπορούσαν να  κατέχουν μέχρι 10 άδειεε. 
Κατά το  πρώτο 6μηνο εφαρμογήε του νόμου για τα  τα 
ξί, θα οριζόταν ανώτατο πλαφόν ποσοστού έκδοσηε α
δειών το  οποίο δεν θα ξεπερνούσε το  30% τω ν  υφι
στάμενων αδειών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ

Ο σχηματισμός 
νέας κυβέρνησης 
αποτελεί την ιδανι
κότερη δικαιολογία 
για την αναβολή 
απελευθέρωσης 
των ταξί.

mailto:Jpapadogiannis@kathimerini.gr
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Ζητούν εταίρους στο εξωτερικό 
για να σώσουν τα «ασημικά» τους

Η οικονομική 
κρίση ιούς κάνει... 
εισαγωγείς

Οι εισηγμένες προσπαθούν να διασώσουν τις κερδοφόρες Θυγατρικές τους σ τη  Ν Α  Ευρώπη Της Μ Α ΙΡ Η Σ  ΛΕΜ Π ΕΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
(σε δισ. ευρώ) ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ A ' 6ΜΗΝΟΥ 2011

(σε εκατ. ευρώ)
COCA COLA .4,765 3 0 2 *

TITAN 1,121 5 2 ,9 *
ΒΙ0ΧΑΛΚ0 0,621 -2 ,4 0 1

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,378 3 0 ,5 3 7
METKA 0,326 4 9 ,5 6 7

FRIGOGLASS 0,266 1 9 ,4 5 9 *
S&B 0,201 1 8 ,2 *

ΣΙΔΕΝ0Ρ 0,167 -17 ,997
ΕΛΒΑΛ 0,161 1 6 ,4 2 4

FOURLIS 0,147 1,741
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 0,143 -4 2 ,5 7 4

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 0,103 3 ,2 0 3
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 0,076 3,173
ΜΑΪΛΛΗΣ 0,038 -6 ,0 5 4
KLEEMAN 0,021 0 ,5 4 4

ΣΙΔΜΑ 0,006 -3 ,8 5 8
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι πολύτιμες θυγατρικές των Βαλκανίων

Του Α Ν ΕΣΤΗ  ΝΤΟ ΚΑ
•

Η διασφάλισητων εμπορικών και 
παραγωγικών τουε δικτύων axis 
βαλκανικέε αγορές, στη  Μέση 
Ανατολή και τη  Βόρεια Αφρική εί
ναι μείζων προτεραιότήτα για 
τιε εξωστρεφείε εισηγμένεε επι
χ ειρήσει. Μπροστά σ τον  κίνδυ
νο να αρχίσουν να ρευστοποιούν 
περιουσιακά στοιχεία eras αγορέε 
τηε Νοτιοανατολικήε Ευρώπηε 
που με μεγάλο κόστοε δημιούρ
γησαν από τα  τέλη τηε δεκαετίαε 
του ’80, προκειμένου να αντα- 
ποκριθούν axis δ ά ν ε ι ο ί  xous υ
ποχρεώσει, αρκετέε εισηγμένεΒ 
βιομηχανικέε επ ιχειρήσει αρχί
ζουν να εξετάζουν διάφορα ε
ναλλακτικά σενάρια επιβίωσηε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε xns 
«Κ», ήδη δύο βιομηχανικοί όμιλοι 
έχουν έρθει σε επικοινωνία με α
μερικανικό και γερμανικό όμιλο 
αντίστοιχα και xous έχουν προ
σφέρει το  30% με 40% του μετο
χικού xous κεφαλαίου, προκει
μένου να εισέλθουν cos στρατη 
γικοί επενδυτέε, με αντάλλαγμα 
την εξασφάλιση χρηματοδότησή 
που αυτή τη  στιγμή είναι το  με
γαλύτερο πρόβλημα για xis εγ- 
χώριεε επ ιχ ειρήσει. Αυτή τη  
χρονική στιγμή οι ελληνικέε ε
π ιχειρήσει αντιμετωπίζονται με 
απαξιωτικό τρόπο από το  ευρω
παϊκό τραπεζικό σύστημα που 
αρνείται να  xis χρηματοδοτήσει 
ακόμη και σε αξιόπιστα επενδυ
τικά προγράμματα.

Μάλιστα σε αρκετέ5 ευρωπαϊ- 
κέε τράπεζε5 ξεκίνησαν ασκήσειε 
επί χάρτου με αντικείμενο το  εν
δεχόμενο επιστροφήε xns Ελλά- 
δοε στη  δραχμή. Την ίδια ώρα, 
πολλέε ευρωπαϊκέε επ ιχειρήσει 
περιμένουν να  βρεθούν οι ελλη
νικέε σε οικονομική απόγνωση και 
να αρχίσουν να πουλούν τιε θυ- 
γατρικέε xous στο εξωτερικό, έτσι 
ώστε να εξαγοράσουν τα εμπο

ρικά δίκτυα, ιδιαίτερα στη ΝΑ Ευ
ρώπη, σε ιδιαίτερα χαμηλέε τιμέε. 
Να υπογραμμίσουμε ότι η εξω-

Ως «κόρη οφθαλμού» προστα
τεύουν τις θυγατρικές τους στα 
Βαλκάνια όσες εισηγμένες δια
θέτουν εμπορικές ή παραγωγι
κές επιχειρήσεις, καθώς μπο
ρούν να πετυχαίνουν χαμηλά 
μεταφορικά κόστη προς την υ
πόλοιπη Ευρώπη, ενώ αντλούν 
ρευστότητα με την πώληση των 
προϊόντων που εξάγουν σε άλ
λες χώρες της περιοχής και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Εδώ και δύο χρόνια όλες οι αγ
γελίες για προσλήψεις σε μεγά
λες ή μικρομεσαίες εισηγμένες 
αφορούν κυρίως τις θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό.
Οπως δηλώνει κορυφαίος Ελλη
νας manager «ό, τι με κόπο και 
ιδρώτα δημιούργησαν οι ελληνι
κές επιχειρήσεις τη δεκαετία  
του ’8 0  και του ’9 0  στα Βαλκά
νια, όπου ίδρυσαν μεγάλα ε 
μπορικά δίκτυα δεν μπορούν 
τώρα να τα καταστρέψουν αλλά

θα πρέπει να τα προστατέψουν 
με κάθε θυσία». Για το σύνολο 
των εισηνμένων τα αποθέματα 
μειώθηκαν ήδη, οι απαιτήσεις 
«μαζεύτηκαν», το προσωπικό 
συρρικνώθηκε, οι δαπάνες πε
ριορίστηκαν...
Η μείωση που παρατπρείται στα 
ταμειακά διαθέσιμα των περισ
σότερων εισηγμένων οφείλεται 
κυρίως στην αποπληρωμή χρε
ών προκειμένου να μειωθούν 
κάποια ανεπιθύμητα spreads, 
καθώς οι ανάγκες κεφαλαίων 
κίνησης είναι μειωμένες, γεγο
νός το οποίο αποτυπώνεται και 
στις λειτουργικές ταμειακές ρο
ές. Τα στελέχη των εισηγμένων 
δεν κρύβουν πλέον την ανησυ
χία τους για την επόμενη μέρα 
στην ελληνική οικονομία, αφού 
οι αντοχές των εταιρειών υπο
χωρούν και ουδείς μπορεί 
να είναι σίγουρος τι επιφυλάσ
σει το 2012.

Οι εξωστρεφείς 
όμιλοι διατηρούν 
την κερδοφορία τους 
και εμφανίζουν ανθε- 
κτικότητα στους κρα
δασμούς που προκαλεί 
η εγχώρια ύφεση.
στρέφεια  αναδεικνύεται μέχρι 
σήμερα στο  πιο αποτελεσματικό 
φάρμακο απέναντι σ τη ν εγχώρια 
ύφεση που συμπληρώνει τρία 
συνεχή χρόνια και οδεύουμε για 
το  4ο έτοε.

Οπωε θα προκύψει και από τιε 
λογιστικέε καταστάσειε 9μήνου, 
που θα δημοσιευθούν μέχρι το τέ
λοε Νοεμβρίου, οι εξωστρεφείε ό
μιλοι αφενό5 διατήρησαν σε ι
κανοποιητικά επίπεδα τα  περι
θώρια κέρδουε τουε και αφετέρου 
επέδειξαν ανθεκτικότητα στουε 
κραδασμούε τηε ύφεσηε που 
πλήττει τη ν  ελληνική οικονομία.

Στην πλειονότητά τουε οι εισηγ- 
μένε5 επιχειρήσει, εκτόε από την 
ύφεση και το εχθρικό φορολογι
κό περιβάλλον, έχουν να  αντιμε
τωπίσουν και την απροθυμία τω ν 
τραπεζών να χορηγήσουν δά
νεια  ή -ακόμα χειρότερα- τη ν α- 
πομόχλευση του ισολογισμού 
τουε, καλώνταε πίσω ή περιορί- 
ζονταε τιε χορηγήσειε τουε, όταν 
η δυνατότητα άντλησηε κεφα
λαίων από τη  δευτερογενή αγορά 
είναι σχεδόν αδύνατη.

Οι εισηγμένεε που έχουν κα
θαρή ορατότητα κερδοφορίαε εί
ναι όσεε έχουν στρέψει τη  δρα- 
στηριότητά τουε (πάνω από το 
60%-70% του τζίρου τουε) στο ε
ξωτερικό ή συνδέονται άμεσα με 
το  πρόγραμμα αποκρατικοποιή
σεων. Οπωε διαπιστώθηκε από τιε 
κινήσειε τω ν εισηγμένων, το α' ε
ξάμηνο του 2011 όσεε εισηγμένεε 
είχαν παρουσία στο  εξωτερικό 
προχώρησαν σε ενίσχυση του ε
μπορικού τουε δικτύου στο εξω
τερικό και ενίσχυσαν το στελε- 
χιακό δυναμικό τω ν  θυγατρικών 
τουε εκεί. Οχι τυχαία, βεβαίωε...

Απογοήτευση προκαλεί η εικόνα τηε ελληνικήε βιομη- 
χανικήε παραγωγήε, ωε αποτέλεσμα τω ν  ολοένα και 
φ τω χότερω ν επ ιδόσεων τω ν  λιανικών πωλήσεων 
σ τη ν  εγχώρια αγορά, αλλά και τηε αυξανόμενηε δυ- 
σπιστίαε που οι εξαγωγικέε εταιρείεε αντιμετωπ ίζουν 
σ το  εξωτερικό. Καθώε η κρίση μαστίζει τη ν  αγορά, οι 
παραγωγικέε επιχειρήσειε μετατρέπονται σταδιακά σε 
εισαγωγικέε.

Χαρακτηριστικό είναι το  παράδειγμα τηε Neoset, η 
οποία διαθέτει εργοστάσιο 65.000 τ.μ. σ το  Βασιλικό τηε 
Χαλκίδαε, εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίαε τε- 
χνολογίαε αξίαε 6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, με γνώμονα τη ν 
ανανέωση τηε εταιρικήε τηε ταυτότηταε αλλά και τη ν  
τόνωση τηε ανταγωνιστικότητάε τηε στράφηκε και στην 
εισαγωγή κυρίωε αντικειμένων και καθισμάτων, οι ο- 
ποίεε σ τη ν παρούσα φάση συνιστούν το  20% τω ν  δια
τιθέμενων ειδών.

Από τιε πλέον σύγχρονεε παραγωγικέε εγκαταστά- 
σειε διαθέτει η εταιρεία Δρομέαε, η οποία ωστόσο στην 
παρούσα φάση δεν δύ- 
ναται να  τιε αξιοποιήσει 
όπωε θα επιθυμούσε. Ο 
όμιλοε έχει στραφεί σ το  
εξω τερ ικό, βολιδοσκο- 
πώνταε κυρίωε τη  Γερ
μανία, τη ν  Ελβετία, τη ν  
Ιταλία και τη ν  Αγγλία, ε
νώ  προωθεί τη  συμμε
τοχή τηε σε ευρωπαϊ- 
κούε διαγωνισμούε, στον 
απόηχο τηε ανάληψηε 
έργου για λογαριασμό του CERN αλλά και τηε διετούε 
συνεργασίαε του με υπηρεσίεε τηε Ευρωπαϊκήε Ενω- 
σηε. Εχει πάντωε εξασφαλισμένα έσοδα μέχρι και το  
2012 από τη  συνεργασία με τη ν  MTU Γερμανίαε αλλά 
και τη ν  Daimler, ενώ  βάσει τηε συνεργασίαε με τη  Βα- 
ράγκηε ΑΒΕΠΕ, μπορεί να  αποκομίσει οφέλη από τη  
δραστηριοποίηση τηε τελευταίαε στην περιοχή τηε Μέ- 
σηε Ανατολήε, όπου υπάρχουν προοπτικέε.

Σχετικά με τη ν  εταιρεία Βαράγκηε, η παραγωγή τηε 
αφορά κατά κύριο λόγο επαγγελματικά έργα, στα  οποία 
η εισηγμένη έχει στραφεί τα  τελευταία χρόνια, δεδο- 
μένηε τηε εξαιρετικά δύσκοληε κατάστασηε σ τη ν  εγ
χώρια αγορά.

Εχονταε αποκτήσει παρουσία σ το  Ομάν και το  Κα
τάρ για το ν  εξοπλισμό γραφείων και ξενοδοχείων, η 
εισηγμένη επιδιώκει τη  διατήρηση τηε παραγωγήε τουε 
σ τη ν  Ελλάδα, καθώε, όμωε, η ανταγωνιστικότητά  τηε 
είναι το  ζητούμενο, η αναζήτηση πηγών υλικών και 
κατασκευήε σε χώρεε φθηνότερου κόστουε αποτελεί 
μία από τιε επιλογέε τηε.

Τέλοε, καθώε η SATO εστιά ζει πρω τίστωε σ τη ν  α
λυσίδα ειδών σπιτιού Entos, οι εισαγωγέε συνιστούν 
το  βασικό τηε εργαλείο, ενώ  η άλλοτε αξιόλογη πα
ραγωγή τηε σ τα  έπιπλα γραφείου συρρικνώνεται.

Οι ελληνικές εξα- 
γωγικές επιχειρή
σεις αντιμετωπίζο
νται πλέον με με
γάλη δυσπιστία 
στο εξωτερικό.

Μερίδια Ο “elmi
προϊόντων Ο Χωρίς Lidl

ιδιωτικής
ετικέτας

Ογκος πωλήσεων με - χωρίς 
προωθηιικές ενέργειες
Σε καταστήματα άνω των 100τ.μ.

2009

2010

2011

70.5

69.6 

71,1

%

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Χωρίς
προωθητικές
ενέργειες

Με
προωθηιικές
ενέργειες

Επιχείρηση διάσωσης του τζίρου 
με ιδιωτικές ετικέτες και προσφορές
Της Δ Η Μ Η ΤΡ Α Σ Μ Α Ν ΙΦ Α Β Α

Διέξοδο μέσα από την ανάπτυξη προϊ
όντων ιδιωτικήε ετικέταε από τη  μία 
και λιγότερων αλλά πολύ πιο «επιθε
τικών» προσφορών από την άλλη α
ναζητούν οι αλυσίδεε σούπερ μάρκετ 
και οι βιομηχανίεε καταναλωτικών ει
δών, προκειμένου να περιορίσουν τιε 
απώλειεε που υφίστανται από τη 
διαρκή συρρίκνωση τηε ζήτησηε. Η μά
χη που δίνουν τόσο για τη  διεκδίκη
ση μεριδίων σε μια πολύ μικρότερη πί
τα σε σχέση με το παρελθόν όσο και 
για να επιβιώσουν μέσα σε ένα περι
βάλλον εξαιρετικά μειωμένηε ρευ- 
στότηταε είναι πολύ σκληρή και δεν 
αποκλείεται μέχρι το τέλοε του χρόνου 
να έχει αλλάξει εκ νέου ο χάρτηε στο 
οργανωμένο λιανεμπόριο με «λουκέ- 
τα», εξαγορέε και συγχωνεύσειε.

Σύμφωνα με τα  στοιχεία τηε 
Nielsen, οι πωλήσειε στα σούπερ μάρ
κετ υποχωρούν φέτοε κατά 4,3% για 
το σύνολο τω ν κατηγοριών (οι με- 
τρήσειε αφορούν τα καταστήματα ά
νω  τω ν  100 τ.μ.) σε σχέση με πέρυσι. 
Το 2010, ωστόσο, οι πωλήσειε είχαν ή
δη υποχωρήσει κατά 2,9% σε σύγκριση 
-με το 2009. Με άλλα λόγια, η αξία τω ν 
πωλήσεων μέσα σε μία διετία υποχωρεί 
κατά 7%, ενώ η συνολική ετήσια α
πώλεια για τα σούπερ μάρκετ υπολο
γίζεται ότι είναι κάτι παραπάνω από 
μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Μικρότερη, αλλά ιδιαιτέρωε σημα-

ντική, λόγω του όγκου τω ν πωλήσεων 
τω ν συγκεκριμένων προϊόντων και τηε 
επίπτωσηε που έχουν στη  διαμόρφω
ση του τζίρου τω ν  προμηθευτών (α
ποτελούν το 67%), είναι η υποχώρη
ση τηε αξίαε τω ν  πωλήσεων τω ν λε
γάμενων ταχυκίνητων κατηγοριών 
(σ.σ. πρόκειται για τα προϊόντα που κα
ταναλώνονται γρηγορότερα και γι’ αυ
τό πωλούνται συχνότερα, όπωε γα
λακτοκομικά, χυμοί, ψωμί κ.ά.). Σύμ
φωνα με τα στοιχεία τηε Νίεΐεεη, η 
μείωση τηε αξίαε των πωλήσεων σε αυ-

Η συνολική ετήσια 
απώλεια τζίρου για 
τα σούπερ μάρκετ υπολο
γίζεται ότι υπερβαίνει 
τα 500 εκατ. ευρώ.
τέε τιε κατηγορίεε διαμορφώνεται σε 
3,8% το 2011, σε σχέση με το 2010, ε
νώ  το 2010 η μείωση σε σχέση με το 
2009 ήταν 2,9%.

Τα όπλα
Δύο είναι τα βασικά όπλα που ε

νεργοποιούν οι λιανέμποροι, αλλά και 
οι προμηθευτέε, προκειμένου να συ
γκρατήσουν αυτέε τιε απώλειεε. Το έ
να όπλο είναι οι προσφορέε, οι οποί- 
εε όμωε έχουν διαφορετικά χαρακτη-

ριστικά σε σχέση με το παρελθόν. Οπωε 
προκύπτει από την έρευνα τηε Nielsen, 
οι προσφορέε το τελευταίο διάστημα 
αφορούν λιγότερα προϊόντα, αλλά εί
ναι πιο δελεαστικέε, mo επιθετικέε, κα
θώε οι εκπτώσειε είναι μεγαλύτερεε. Συ
γκεκριμένα, οι προωθητικέε πωλή- 
σειε σε όγκο στιε ταχυκίνητεε κατη
γορίεε μειώθηκαν φέτοε σε σχέση με 
πέρυσι κατά 11,9%, ενώ το 2010 είχαν 
αυξηθεί κατά 11,1% σε σχέση με το 
2009. Ωστόσο, φέτοε ήταν πολύ με
γαλύτερη η μέση μείωση των τιμών στα 
προϊόντα που πωλούνταν σε προσφο
ρέε, 1,49%, σε σχέση με τα προηγού
μενα χρόνια.

Το άλλο όπλο για τη συγκράτηση των 
μεριδίων είναι τα προϊόντα ιδιωτικήε 
ετικέταε, τω ν οποίων τα μερίδια διευ
ρύνονται. Το συνολικό μερίδιό τουε (ε- 
ξαιρουμένων τω ν πωλήσεων τηε Lidl) 
από 8,7% το 2007 φτάνει σήμερα, σύμ
φωνα με τη Nielsen, το 14,9%. Συ
μπεριλαμβανομένων τω ν πωλήσεων 
τηε Lidl, το μερίδιο τω ν προϊόντων ι- 
διωτικήε ετικέταε διαμορφώνεται σή
μερα σε 24,4% από 19,7% τέσσερα χρό
νια πριν. Η ώθηση αυτή έχει δοθεί κυ
ρίωε από τη  θεαματική αύξηση του με
ριδίου τω ν προϊόντων ιδιωτικήε ετι
κέταε στα τρόφιμα. Πλέον, το μερίδιο 
στην κατηγορία τω ν τροφίμων φτάνει 
το 18,5%, καταγράφονταε ρυθμό α- 
νάπτυξηε 6%, ενώ μέχρι πρόσφατα οι 
υψηλέε επιδόσειε αφορούσαν κυρίωε 
τα χαρτικά και τα απορρυπαντικά.

Two great schools of thought unite.
The American College of Greece and ALBA Graduate Business School proudly announce their strategic 
alliance, creating Southeast Europe's most innovative and comprehensive graduate business programs.

- Europe's largest and most historic American College - 
- Greece's most prestigious* Business School - 

- New, convenient central Athens campus -

To learn more, please visit www.2schoolsunite.com

*Financial Times Business Education Supplement 19 September 2011
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Τι μπορεί να κάνει η νέα κυβέρνηση
Του Μ Π Α Μ Π Η  Π Δ Π Δ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

Τραπεζίτες ως πρωθυπουργοί στην Ελλάδα
Του Μ ΙΧ Α Λ Η  Ψ Α Λ ΙΔ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ *

Η απ ογοή τευσ η  όσων παρακολου
θούσαν την ορδή των υπουργών και 
υφυπουργών να συνωστίζοντα ι 

μπροστά στο Ευαγγέλιο υπήρξε αντι
στρόφου ανάλογη τηε προσδοκίαε που εί
χε προκαλέσει, τη ν  προηγούμενη μέρα, 
η κυριολεκτική δήλωση Παπαδήμου, με 
την οποία έγινε γνωστόε στο πανελλήνιο. 
Τα αισθήματα είναι κατανοητή. Η εναλ
λαγή του λιτού και θετικού -«ευρωπαϊκού», 
όπωε σχολίασαν κάποιοι...- λόγου του νέ
ου πρωθυπουργού με την «καφρίλα» που 
αποπνέουν οι κομματικοί παράγοντεε α- 
νέδειξε μια πολύ πραγματική και άκρωε 
σχιζοφρενή κατάσταση, που διαπερνά την 
πολιτική σκηνή μαε.

Για να κρίνει κανείε τη σύνθεση τηε νέ- 
αε κυβέρνησηε, είναι καλό να λάβει υπόψη 
του ορισμένεε παραμέτρουε, όπωε αυτέε 
που ακολουθούν. Πρόκειται κατ’ αρχάε για 
σχήμα έκτακτηε ανάγκηε. Η χώρα έμει
νε, ξαφνικά, «χωρίε πρωθυπουργό». Στιε 
ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε θεώρησαν βέ
βαιο ότι ο ελληνικόε λαόε, με το δημο
ψήφισμα, θα έβρισκε την ευκαιρία να εκ- 
φράσει τη βαθύτατη αποστροφή του 
προε την πολιτική τάξη.

Ο τέωε πρωθυπουργόε, πρακτικώε, 
σκόπευε να καλέσει τουε πολίτεε να α-

Οι βουλευτές είναι εκείνοι 
που «επέβαλαν» τη λύση 
Παπαδήμου. Σύντομα 
θα κληθούν να 
την υπερασπιστούν.

ποφασίσουν αν θέλουν να παραμείνει η 
χώρα στη  Ζώνη του Ευρώ. Κάποιοε που 
πιστεύει ότι ο θάνατοε είναι πολύ κοντά, 
ευκολότερα αποφασίζει να αυτοκτονήσει. 
Ο κ. Παπανδρέου μπέρδευε τη  δική του 
κατάσταση με αυτήν του κράτουε.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό τηε κυ
βέρνησηε είναι ότι η ζωή τηε θα είναι, ε- 
ξαιτίαε τηε σχετικήε εμμονήε του Αντώ- 
νη Σαμαρά, βραχύβια. Διαθέτει, στην πρά
ξη, δέκα εβδομάδεε για να επιτύχει σε πέ
ντε  δύσκολα, περίπλοκα και άκρωε επι
κίνδυνα καθήκοντα. Ο περιορισμένοε 
χρόνοε ζωήε του παρόντοε σχήματοε πε
ριορίζει τιε επιδόσειε, ακόμη και του κα
λύτερου υπουργού μεταξύ τω ν προσώπων 
που όρισαν τα κόμματα για να κοιτούν πά
νω από τον ώμο του Παπαδήμου. Αυτό εί
ναι, άλλωστε, που καθιστά την κυβέρνη
ση «μεταβατική».

Το άλλο χαρακτηριστικό είναι πολύ πιο 
προσωπικό. Ο κ. Παπανδρέου διατηρεί τη 
θέση του στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ και, 
επομένωε, τηε κοινοβουλευτικήε ομάδαε 
που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη 
Βουλή. Εκδικήθηκε ήδη τον κ. Παπαδή- 
μο φορτώνοντάε τον με ένα πολυπληθέε 
κυβερνητικό σχήμα, δύο αντιπροέδρουε 
και μερικέε δεκάδεε άλλων στελεχών, που 
συμβολίζουν το κατεστημένο του ατυ- 
χήσαντοε ΠΑΣΟΚ.

Το κρίσιμο όμωε στοιχείο, από το οποίο 
θα κριθεί και η βιωσιμότητα τηε κυβέρ
νησηε, είναι ότι πρόκειται για σχήμα συ- 
νεργασίαε. Σε μια χώρα που διαθέτει μη
δενική εμπειρία συναντίληψηε, ακόμη λι- 
γότερη θέληση για συνεννόηση και, ταυ- 
τοχρόνωε, απωθεί με βδελυγμία κάθε προ

σπάθεια κατανόησηε τω ν  απόψεων του 
«αντιπάλου», το πείραμα έχει, πράγματι, 
ιστορικέε διαστάσειε. Από την άλλη, πά
λι, η συνεργασία τω ν  κομμάτων είναι το 
απαραίτητο στοιχείο στην πολύ δύσκολη 
συγκυρία που αντιμετωπίζουμε.

Τόσο η ατζέντα με την Ευρώπη, όσο και 
οι εκκρεμότητεε που έχουν να διεκπε- 
ραιώσουν τα κυβερνητικά στελέχη, είναι 
γεμάτεε αγκάθια και συγκρούσειε. Η ε
χθρότητα των συνδικάτων, τα στελέχη των · 
οποίων έχουν βγει από τα κομματικά ιπ
ποφορβεία, και οι ακρότητεε που με α
περισκεψία καλλιεργεί η αριστερά στο κοι
νωνικό σώμα, θα δοκιμάσουν πολύ σύ
ντομα την ενότητα τηε κυβέρνησηε.

Σε κάθε περίπτωση, όπωε κάθε κυ
βέρνηση, έτσι και η παρούσα προσπάθεια 
υπό τον  καθηγητή Παπαδήμο θα κριθεί 
εκ του αποτελέσματοε. Η δοκιμασία δεν 
θα αργήσει και θα είναι εξαιρετικά τρα
χεία. Τίποτε δεν έχει αλλάξει ώστε να πει
στούν όσοι αντιδρούσαν πριν από λίγεε 
εβδομάδεε με τον  ανάρμοστο τρόπο που 
έσπρωξε τον  Παπανδρέου στην απώ
λεια κάθε πολιτικού αισθήματοε μέτρου.

Η νέα κυβέρνηση δεν είναι πολιτική. 
Δεν έχει πάρει εντολή απευθείαε από τον 
λαό. Οι πράξειε τηε θα εξαρτηθούν από 
δύο συστατικά στοιχεία τηε λειτουργίαε 
του πολιτεύματοε. Τα στελέχη τω ν τριών 
κομμάτων θα πρέπει να διαφυλάξουν τη 
συνοχή τηε. Αε μην ξεχνάμε ότι η λει
τουργία του εκτελεστικού βραχίονα τηε 
κρατικήε εξουσίαε είναι καθαρά πρωθυ- 
πουργική. Με αυτή τη ν έννοια, οι υ
πουργοί δεν θα έχουν δική τουε ατζέντα, 
αλλά εκείνη που θα συμφωνείται με τον 
πρωθυπουργό. Τα στελέχη των τριών κομ
μάτων δεν καταλαμβάνουν τουε υπουρ- 
γικούε θώκουε προκειμένου να σταμα
τήσουν πολιτικέε αποφάσειε με τιε οποί- 
εε διαφώνησαν όταν, ακόμη, βρίσκο
νταν στα έδρανα τηε αντιπολίτευσηε. Το 
μεγαλύτερο μέροε τω ν  κυβερνητικών 
πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλι
ξη, συναρτάται, με κάποιον τρόπο, με μέ
τρα και ενέργειεε που έχουν συμφωνηθεί 
με την τρόικα. Δεν έχουν, δηλαδή, την ευ
χέρεια να τα αγνοήσουν. Να είναι βέβαι
οι ότι ο «τεχνοκράτηε» πρωθυπουργόε θα 
τουε το  θυμίσει με τη ν πρώτη ευκαιρία.

Εξάλλου, η κυβερνητική συνοχή είναι 
απαραίτητη ώστε το  Κοινοβούλιο να γί
νει άριστοε συνοδοιπόροε τηε μοναδικήε 
πλειοψηφίαε που διαθέτει το νέο σχήμα. 
Οι βουλευτέε είναι εκείνοι που «επέβαλαν» 
τη λύση Παπαδήμου. Σύντομα θα κληθούν 
να την υπερασπιστούν.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση 
Παπαδήμου θα μπορούσε να κάνει όσα δεν 
κατορθώνουν τα  κόμματα. Ορισμένοι 
μάλιστα σπρώχνουν το «όνειρό» τουε στα 
άκρα τηε φαντασίαε. «Θα έπρεπε να 
φτιάξει μια διαφορετική κυβέρνηση, με άλ
λο προσωπικό, τουε άξιουε τηε κοινωνίαε», 
είπαν, συντετριμμένοι από τη  ζοφερή τη
λεοπτική εικόνα του παλαιοκομματισμού.

Η πραγματικότητα τω ν κρατικών υ
ποχρεώσεων και τηε βαθύτατηε κρίσηε, 
που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε, είναι 
διαφορετική και, όπωε συχνά συμβαίνει, 
είναι πολύ πιο «μαύρη». Αρκεί ένα πα
ράδειγμα. Πολλοί στο νέο σχήμα ελπίζουν 
να υπογράψουν μόνον το πρακτικό τηε ορ- 
κωμοσίαε τουε. Σύντομα θα χρειαστεί να 
βάλουν την υπογραφή τουε σε αποφάσειε 
πολύ πιο σημαντικέε για τον τόπο.

EURO LAND

Ευρώπη ή κομματοκρατία
Του Γ ΙΑ Ν Ν Η  Κ Ο ΤΟ Φ Ω ΛΟ Υ

Η κυβέρνηση Παπαδήμου αποτελεί μια 
σημαντική τομή στη σύγχρονη πο
λιτική διαδρομή τηε Ελλάδαε, με 

πολλαπλέε θετικέε αντανακλάσειε και ε- 
πιδράσειε στο εσωτερικό τηε χώραε και 
βεβαίωε στο εξωτερικό. Σε μια ιστορικά 
κρίσιμη καμπή για το μέλλον του τόπου, 
αποτελεί πράγματι μια ουσιαστική αλλα
γή, η οποία αντικατοπτρίζει τιε νέεε 
προκλήσειε και τα νέα αιτήματα τηε κοι- 
νωνίαε και τηε οικονομίαε, σ την προ
σπάθεια να κρατηθεί η χώρα ζωντανή 
στην ευρωπαϊκή προοπτική τηε. Παράλ
ληλα, δημιουργεί κατά τη  γνώμη μαε την 
ελπίδα, ότι μπορεί να σηματοδοτήσει μια 
νέα αρχή, για να τελειώνουμε σιγά σιγά 
με το πελατειακό πολιτικό σύστημα και 
τη διεφθαρμένη κομματοκρατία, που μαε 
οδήγησαν στη χρεοκοπία.

Με την κυβέρνηση συνεργασίαε και το 
πρόσωπο του κ. Παπαδήμου σ τη ν κορυ
φή, κατά πρώτο λόγο μπαίνει φρένο στη 
συνεχή καταρράκωση και αναξιοπιστία 
τηε Ελλάδαε στο εξωτερικό και ειδικότε
ρα στουε εταίρουε μαε και τουε λαούε τηε 
Ευρώπηε. Η Ελλάδα υπέστη ένα τέτοιο θα
νάσιμο πλήγμα στο κύροε τηε, εξαιτίαε του 
συγκεκριμένου πολιτικού προσωπικού 
τηε, που θα περάσουν πολλά χρόνια για 
να το επουλώσει. Επίσηε, βέβαια, η νέα 
κυβέρνηση διασφαλίζει την έκτη δόση τηε 
βοηθείαε -προκειμένου να πληρωθούν οι 
μισθοί του Δημοσίου και οι συντάξειε- και 
αυτό από μόνο του δεν είναι λίγο, όπωε 
φυσητά διασφαλίζα και την προώθηση τηε 
συμφωνίαε τηε 27ηε Οκτωβρίου.

Κατά δεύτερο λόγο, η νέα κυβέρνηση 
δημιουργεί προϋποθέσειε και προσδοκίεε, 
στην κοινωνία και την οικονομία, για στα
θερότητα και για ειλικρίνεια στιε σχέσειε 
Ελλάδαε και Ευρώπηε και στιε σχέσειε κυ- 
βερνώντων και πολιτών. Η κοινωνία τω ν 
πολιτών, από απαθήε μέχρι πρότινοε, συ
νειδητοποιεί τώρα ότι είναι άμεση ανά
γκη να αποστασιοποιηθεί από το  κομμα

τικοποιημένο κρατικό πελατειακό σύ
στημα, του οποίου έπεσε θύμα.

Πράγματι, κατά τρίτο λόγο, η κυβέρ
νηση Παπαδήμου αντανακλά τη ν ενερ
γοποίηση τηε κοινήε γνώμηε απέναντι σε 
όλα όσα δραματικά και εκφυλιστικά ση
μειώθηκαν στην πολιτική ζωή του τόπου, 
τοποθετούμενη κόντρα σε ένα παρωχη
μένο προσωποπαγέε πρωθυπουργικό σύ
στημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει τη 
χώρα στην καταβαράθρωση (βλέπε υπό
θεση δημοψηφίσματοε). Δεν είναι τυχαίο 
ότι έναε σημαντικόε αριθμόε βουλευτών, 
σχεδόν από όλα τα κόμματα, ξεσηκώθη
κε και ανέλαβε πολιτικέε πρωτοβουλίεε υ
πό τη ν πίεση τηε κοινωνίαε, λίγο πριν να 
βυθιστεί ο τόποε στην άβυσσο. Ταυτό
χρονα, όμωε, εκτόε από την προσπάθεια 
τηε ευρωπαϊκήε αναστήλωσηε τηε χώραε, 
που εκφράζεται στην επιλογή Παπαδήμου, 
οι διεργασίεε και το αποτέλεσμα δημι
ουργούν μια κουλτούρα υπευθυνότηταε 
και συνεργασίαε, στοιχεία απαραίτητα για 
να ανανεωθεί το  ελληνικό πολιτικό σύ
στημα, σε μια κοινωνία και μια οικονομία 
που πιέζονται, που αλλάζουν, αλλά και που 
εκπαιδεύονται στιε δύσκολεε προκλήσειε 
τηε δημοσιονομικήε και δομικήε κρί
σηε. Σε περίοδο μάλιστα που κλυδωνίζε
ται η Ευρώπη ολόκληρη και αρκετοί ε
ταίροι μαε θα προτιμούσαν να πετάξουν 
την Ελλάδα απέξω.

Η ευρωπαϊκή προοπτική τηε Ελλάδαε 
βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία και α
ντιπαράθεση (πλέον) με τη ν κομματο
κρατία. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο και 
αυτό πρέπει να συνειδητοποπίσουμε από 
τιε τρέχουσεε μεγάλεε αλλαγέε. Ολη η Ευ
ρώπη, δεν είναι τυχαίο, δουλεύει πάνω σε 
αυτό τον καμβά τηε συνεργασίαε και τηε 
συνεννόησηε. Είναι πραγματικά αδύνα
το να διαχειριστείε κρίσειε και να  επιζη- 
τείε την ανάκαμψη, με διχασμένη την κοι
νωνία, τιε οικονομικέε και τιε πολιτικέε 
δυνάμειε ενόε τόπου!

Ηδημοφ ιλ ϊα  που απολάμβανε ωε 
πρόσφατα σε δημοσκοπήσειε, 
ειδικά στο ζήτημα τηε καταλ- 

ληλότηταε του ωε πρωθυπουργού, το 
πρόσωπο του καθηγητή και ακαδη
μαϊκού Λουκά Παπαδικού, ανακαλεί 
στη μνήμη ανάλογα περιστατικά του 
παρελθόντοε. Πράγματι σε αρκετέε 
συγκυρίεε τηε ελληνικήε πολιτικήε 
ζωήε ανώτατα στελέχη από τον χώ
ρο τω ν τραπεζών και τηε επιστήμηε 
θήτευσαν σ τον  θώκο του πρωθυ
πουργού, σχεδόν όλοι σε έκτακτεε 
περιστάσειε για τη  χώρα και για βρα
χύ χρονικό διάστημα. Οι γνωστότε- 
ρεε κυβερνήσειε τραπεζιτών στη  
σύγχρονη οικονομική και κοινωνι
κή ιστορία, είναι δύο, αυτέε του Κυ
ριάκου Βαρβαρέσου το 1945 και η Οι
κουμενική υπό το ν  Ξενοφώντα Ζο- 
λώτα το  1989/90. Οπωε και ο Λ. Πα- 
παδήμοε οι παραπάνω ήταν καθη- 
γητέε, ακαδημαϊκοί και τέωε διοι- 
κητέε τηε Τράπεζαε τηε Ελλάδοε. Ο 
Κ. Βαρβαρέσοε ήταν για την ακρίβεια 
όχι πρωθυπουργόε αλλά αντιπρόε- 
δροε τηε κυβέρνησηε Βούλγαρη 
«με ευρείεε αρμοδιότητεε στον  οι
κονομικό τομέα», από το ν  Μάιο ώε 
το ν  Σεπτέμβριο του 1945. Η διακυ
βέρνηση τηε χώραε περνούσε για με- 
ρικούε μήνεε από το  γραφείο του. Η 
κατάσταση τηε οικονομίαε ήταν 
την εποχή εκείνη εξαιρετικά κρίσι
μη. Τον Φεβρουάριο είχε υπογράφει 
η συνθήκη τηε Βάρκιζαε και ο Βαρ
βαρέσοε είχε κληθεί από το  εξω τε
ρικό υπό τη ν πίεση τω ν  Βρετανών, 
ωε ο μονόε ικανόε να χειριστεί την 
οικονομική κατάσταση. Είχε μεγά
λη πείρα στη  διοίκηση τηε ελληνι
κήε οικονομίαε, τεράστιο διεθνέε κύ
ροε και αποτελούσε εγγύηση εντι- 
μότηταε και προάσπισηε του δημο
σίου συμφέροντοε σε μια δύσκολη 
συγκυρία για τη  χώρα. Ο Βαρβαρέ
σοε επιδίωξε να επαναφέρει ελέγχουε 
και ρυθμίσειε σ τη ν  απελευθερωμέ

νη  από συντονισμό και κρατική κα
θοδήγηση αγορά. Παράλληλα αύξησε 
μισθούε και ενθάρρυνε τη ν εγκα
τάλειψη τηε αποθεματοποίησηε α
γαθών από πλευράε επιχειρήσεων. 
Τέλοε επιδίωξε τω ν  έλεγχο τω ν  δω
ρεάν προμηθειών πρώτων υλών α
πό τη ν Επιτροπή Ανακούφισηε και 
Ανασυγκρότησηε τω ν  Ηνωμένων 
Εθνών και τη ν κατεύθυνσή τουε σε 
επιχειρήσειε για μεταποίηση και 
προσφορά. Η σχέση του με τα  πο
λιτικά κόμματα δεν ήταν η καλύτε
ρη. Για το  Λαϊκό Κόμμα ή ταν έναε 
κρατικιστήε με αντιεπιχειρηματικά 
σχέδια. Είχε οδηγήσει μεν τη ν  ελ
ληνική οικονομία μετά τη ν  πτώ
χευση του 1932 σε ανάπτυξη, αλλά 
είχε καταπολεμήσει τουε πολιτικά 
ασκούντεε επιρροή κερδοσκόπουε 
δραχμοποιώνταε τιε καταθέσειε σε 
συνάλλαγμα στην ισοτιμία που ίσχυε 
πριν από τη ν υποτίμηση. Οι φιλε
λεύθεροι πολιτικοί, που τύποιε στή
ριζαν τη ν κυβέρνηση, του καταλό
γιζαν ότι υπηρέτησε τη ν  ελληνική 
οικονομία επί δικτατορίαε Μεταξά, 
μομφή παράλογη, γιατί κανείε φι- 
λελεύθεροε οικονομολόγοε δεν είχε 
παραιτηθεί από τη  θέση του μετά το 
1936. Τέλοε η εαμική Αριστερά θε
ώρησε το  πρόγραμμά του «φασι
στικό» και το  πολέμησε εξίσου λυσ
σαλέα με τη  Δεξιά, ίσωε επειδή η υ
λοποίησή του θα βελτίωνε τη ν οι
κονομική κατάσταση και θα ανα
διέτασσε το  πολιτικό σκηνικό. Χω
ρίε ευρύτερη υποστήριξη, πολε- 
μούμενοε και εκ τω ν  ένδον, με 
συνδικάτα και εργοδότεε να τον  κα
θυβρίζουν, και αποτυγχάνονταε να 
πατάξει τη  μαύρη αγορά, ο Βαρβα
ρέσοε παραιτήθηκε μετά από τέσ- 
σεριε μήνεε και αναχώρησε και 
πάλι για το  εξωτερικό παραιτούμε- 
νοε από όλεε τιε θέσειε του. Το νό
μισμα σταθεροποιήθηκε οκτώ χρό
νια μετά τη ν  αποτυχία του.

Η κυβέρνηση Ξ. Ζολώτα ανέλα
βε να γεφυρώσει την κατάσταση που 
δημιουργήθηκε στη  χώρα από τιε ε- 
κλογικέε αναμετρήσειε του 1989. 
Στιε εκλογέε μετά τη  συγκυβέρνη
ση Ν.Δ.-ΣΥΝ, και ενώ  η Ν.Δ. αύξη
σε τα  ποσοστά τηε, το  ίδιο συνέβη 
και με το  ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του ο
ποίου παραπεμπόταν στο Ειδικό Δι
καστήριο. Παράλληλα το  έλλειμμα 
του προϋπολογισμού «έτρεχε» περί 
το  18% του ΑΕΠ, ενώ  η χώρα μέ
τραγε μια δεκαετία σχεδόν μηδενι-

Η πολιτική ελίτ θέτει 
συνήθως βραχυπρόθε
σμα πολιτικά οφέλη 
υπεράνω μακροπρόθε
σμων εθνικών αναγκαιο
τήτων. Ας ελπίσουμε 
ότι αυτήν τη φορά δεν 
θα συμβεί το ίδιο.
κήε μεγέθυνσηε και διψήφιου πλη
θωρισμού. Το τραπεζικό σύστημα ξε
κινούσε προσπάθεια εξυγίανσηε 
κάτω από το βάροε τηε υπερχρέω- 
σηε και τηε αναδιάρθρωσηε του χαρ
τοφυλακίου του από μη εξυπηρε
τούμενα δάνεια προε προβληματι- 
κέε επιχειρήσειε. Ο Ζολώταε ήταν 
γνώστηε τηε κατάστασηε και πί
στευε ότι η πολιτική τάξη θα σ τή 
ριζε τιε προσπάθειέε του. Σ την πο
ρεία ωστόσο αποδείχθηκε ότι τα 
κόμματα τηε εποχήε δεν ενδιαφέ
ρονταν τόσο για τη ν  οικονομία και 
τη ν  κοινωνία, όσο για τη ν αναπα
ραγωγή τουε ωε κόμματα εξουσίαε. 
Εβλεπαν την Οικουμενική όχι ωε ευ
καιρία επίλυσηε προβλημάτων μέ
σω  συναινετικών διαδικασιών, αλ
λά ωε αναγκαστικό διάλειμμα στη

διάρκεια του οποίου τα  κόμματα θα 
κολάκευαν το ν  εκάστοτε εκλογικό 
«σ τρα τό » τουε με παροχέε και υ- 
ποσχέσειε, ώστε να δώσει αυτόε «ευ- 
τυχισμένοε» ξανά τη ν  ψήφο του σε 
αυτά. Ηδη από το ν  Φεβρουάριο 
του 1990 ο Ζολώταε εγκαλούσε 
τουε πολιτικούε αρχηγούε για τιε 
πρωτοβουλίεε τουε, ενώ σε όλα τα  
υπουργεία η παροχολογία ήταν σε 
ημερησία διάταξη. Αποκορύφωμα 
τηε κατάστασηε ήταν αυτό που ο
νομάστηκε από παραπολιτικέε στή- 
λεε σ το ν  τύπο «νύκτα τω ν  μεγάλων 
(ν)τροπολογιών», όταν κατατέθηκε 
και ψηφίστηκε αιφνιδιαστικά σε με
ταμεσονύκτια συνεδρία νομοσχέδιο- 
σκούπα με ρυθμίσειε ρουσφετολο- 
γικού χαρακτήρα και «οικουμενικήε» 
συναίνεσηε. Τελικά, η χώρα οδη
γήθηκε όπωε είναι γνωστό  σε ε- 
κλογέε από τιε οποίεε η Ν.Δ. προέ- 
κυψε οριακά αυτοδύναμη. Συμπε
ρασματικά, η εμπειρία Βαρβαρέσου 
και Ζολώτα στην εξουσία, δείχνει ό
τ ι σε κρίσιμεε εποχέε για το ν  τόπο 
και ελλείψει άλλων διεξόδων, η πο
λίτικη ελίτ συναινεί σ την ανάληψη 
τηε διακυβέρνησηε τηε χώραε από 
ειδικούε. Η κοινή γνώμη επικροτεί, 
και οι ελπίδεε αναβιώνουν. Η πολι
τική ελίτ, ωστόσο, όπωε δείχνουν τα 
πράγματα, δεν επιτρέπει στουε ει- 
δικούε να φέρουν σε πέραε τη ν  α
ποστολή που οι ίδιεε τουε αναθέ
τουν. Θέτονταε συνήθωε βραχυ
πρόθεσμα πολιτικά οφέλη υπεράνω 
μακροπρόθεσμων εθνικών ανα
γκαιοτήτων, ναρκοθετούν το ν  δρό
μο τω ν  ειδικών, τουε θεωρούν α- 
ναλώσιμουε και τουε οδηγούν σε α
διέξοδο. Αε ελπίσουμε ότι αυτή τη  
φορά δεν θα συμβεί το ίδιο.

*0  κ. Μιχάλης Ψαλιδόηουλος είναι καθηγη
τής σιην Εδρα «Κωνσταντίνος Καραμαν
λής», της Σχολής Διπλωματίας Fletcher, στο 
πανεπιστήμιο Tufts

Για μια λιγότερο επώδυνη εσωτερική υποτίμηση
Του ΧΡ ΙΣΤΟ ΔΟ ΥΛΟ Υ Σ ΤΕ Φ Α Ν Α Δ Η *

Η κ υ β έρ ν η σ η  μπορεί να ενθαρρύνει μια κοινωνική συμφωνία μεταξύ βιομη
χανιών και συνδικάτων για πιο συντονισμένη πτώση των μισθών και των τιμών.

Α πό το  2 0 0 0  έωε το 2008, η ά
φθονη ροή κεφαλαίων από τον 
πυρήνα τηε Ευρωζώνηε προε 

στην Ελλάδα, κυρίωε με τη  μορφή του 
δανεισμού-φούσκαε του κράτουε, ο
δήγησε σε υπερθέρμανση τηε ελλη
νικήε οικονομίαε και σε υπερβολική 
αύξηση του εγχώριου κόστουε ζωήε, 
δηλαδή τω ν  εγχώριων μισθών και τι
μών. Σε αυτό το διάστημα, η τιμή του 
μέσου ελληνικού πρόϊόντοε αυξήθηκε 
κατά 28,7%, ενώ η τιμή του μέσου 
γερμανικού προϊόντοε αυξήθηκε μό
νο κατά 8,5%.

Πλέον, η πτώση του εγχώριου κό
στουε ζωήε (μισθών και τιμών) σε 
σχέση με το ν  πυρήνα τηε Ευρωζώ
νηε μοιάζει αναπόφευκτη. Δύο πι- 
θανέε μορφέε υποτίμησηε είναι η ε
σωτερική (εντόε του ευρώ) και η νο
μισματική (εκτόε του ευρώ). Στην ε
σωτερική υποτίμηση, η μεγάλη α
νεργία (λόγω τηε αρχικήε έλλειψηε 
ανταγωνιστικότηταε) πιέζει αδυσώ
πητα τουε μισθούε προε τα κάτω. Αυ
τό οδηγεί και σε αντίστοιχη πίεση 
προε τιε εγχώριεε τιμέε, καθώε το εγ
χώριο κόστοε παραγωγήε και η α
γοραστική δύναμη μειώνονται. Σύμ
φωνα με ορισμένουε αναλυτέε, μία 
τέτοια πίεση μπορεί να μειώσει τουε 
μισθούε του ελληνικού ιδιωτικού 
τομέα κατά 20% έωε 30% σε σχέση 
με το 2009. Η δεύτερη μορφή υπο
τίμησηε είναι η επιστροφή στη  
δραχμή και η υποτίμηση του νέου νο- 
μίσματοε.

Δεχόμενοι ότι η παραμονή στην 
Ευρωζώνη θα έχει μακροπρόθεσμα 
οφέλη για τη ν Ελλάδα, η εσωτερική

υποτίμηση παρουσιάζεται, τουλάχι
στον  προε το παρόν, ωε η λιγότερο 
κακή λύση. Ομωε, η εσωτερική υ
ποτίμηση αποτελεί μία εξαιρετικά ε
πώδυνη διαδικασία. Το μεγαλύτερο 
ίσωε πρόβλημα είναι ότι οι εγχώρι
οι μισθοί και τιμέε δεν πέφτουν συγ- 
χρόνωε, αλλά οι τιμέε μπορεί να πέ
σουν αρκετά αργότερα από τουε μι- 
σθούε. Αυτό δημιουργεί μεγάλη κοι
νωνική αναταραχή. Επίσηε, μία ε
σωτερική υποτίμηση θέλει πολύ 
χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ο αργόε 
ρυθμόε τηε διαδικασίαε προσωρινά 
οδηγεί σε πολύ υψηλή ανεργία και 
αναγκαστική μετανάστευση. Μία 
νομισματική υποτίμηση, από την άλ
λη πλευρά, είναι συνήθωε λιγότερο 
επώδυνη επειδή φέρνει την ταυτό
χρονη πτώση τω ν εγχώριων μισθών 
και τιμών. Ομωε, τό τε  η Ελλάδα θα

έχανε τα πιθανά μακροχρόνια οφέ
λη από τη  συμμετοχή τηε στην Ευ
ρωζώνη.

Η κυβέρνηση μπορεί να κάνει την 
εσωτερική υποτίμηση λιγότερο ε
πώδυνη ενθαρρύνονταε μία κοινω
νική συμφωνία μεταξύ βιομηχανιών 
και συνδικάτων για πιο συντονισμένη 
πτώση τω ν  μισθών και τω ν  τιμών. 
Επίσηε, η κυβέρνηση μπορεί να 
μειώσει τουε φόρουε, συνεισφέρο- 
νταε με αυτό το ν  τρόπο στη  μείωση 
του κόστουε τω ν  εγχώριων προϊό
ντω ν (έτσι ώστε να χρειάζεται λιγό- 
τερη υποτίμηση). Η υποτίμηση μπο
ρεί να διευκολυνθεί και με την πα
ρουσίαση τηε πραγματικήε κατά
στασηε τηε οικονομίαε στον λαό και 
τη δημιουργία αυτοεκπληρούμενων 
προσδοκιών για πτώση του κόστουε 
ζωήε. Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ θα μπο

ρούσε να βοηθήσει αποφασιστικά, α- 
κολουθώνταε επεκτατική νομισμα
τική πολιτική και αυξάνονταε το ν  

πληθωρισμό στον  πυρήνα τηε Ευ
ρωζώνηε, έτσι ώστε λιγότερη εσω
τερική υποτίμηση (σε σχέση με τον 
πυρήνα) να είναι απαραίτητη στην 
Ελλάδα.

Δυστυχώε, τίποτα από τα παρα
πάνω δεν έχει γίνει. Η ελληνική κυ
βέρνηση έχει επικεντρωθεί σ την ε
πιβολή υπερβολικών φόρων που 
μειώνουν ακόμα περισσότερο την α
νταγωνιστικότητα τηε οικονομίαε. Για 
παράδειγμα, από το 2009 έωε το 2011, 
η τιμή του μέσου ελληνικού προϊό- 
ντοε αυξήθηκε κατά 5%, ενώ η τιμή 
του μέσου γερμανικού προϊόντοε αυ
ξήθηκε μόνο κατά 2,8%. Δηλαδή, με
τά από δύο χρόνια θυσιών, το κόστοε 
ζωήε στην Ελλάδα σε σχέση με τη 
Γερμανία έχει αυξηθεί. Αυτή τη στιγ
μή, λόγω τω ν  λανθασμένων κυβερ
νητικών επιλογών, αλλά και λόγω τηε 
έλλειψηε βοήθειαε από την ΕΚΤ και 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, η κατάστα
ση τηε ελληνικήε οικονομίαε είναι 
σχεδόν τραγική. Αν η κυβέρνηση και 
οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν καταφέρουν 
να καταστήσουν την εσωτερική υ
ποτίμηση λιγότερο επώδυνη, η συμ
μετοχή τηε Ελλάδαε στην Ευρωζώ
νη  μπορεί να μετατραπεί σε ένα ά
σχημο εφιάλτη. Και τό τε  όλα τα σε
νάρια θα είναι ανοικτά.

*0  κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης είναι ανα
πληρωτής καθηγητής στο τμήμα Χρηματοοι
κονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τι σηματοδοτούν οι αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου
Του Γ ΙΑ Ν Ν Η  Π Α Π Α ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ *

Ο ι α π ο φ ά σ εις  τηε συνόδου κο- 
ρυφήε για το ευρώ τηε 27ηε 
Οκτωβρίου, πέραν τηε ελλη

νικήε διάστασηε, επιφέρουν ευρύ- 
τερεε συνέπειεε για τη  μελλοντική 
πορεία τηε Ενωσηε. Το κείμενο 
τω ν  συμπερασμάτων περιλαμβά
νει θέσειε για τη ν οικονομική πο
λιτική, που συνιστούν τη  μεγαλύ
τερη εκχώρηση κυριαρχικών δι
καιωμάτων από τη ν εποχή του Μά- 
αστριχτ. Η δήλωση αναφέρει ότι «ο 
συντονισμόε σε ενωσιακό επίπεδο 

. (τω ν δημοσιονομικών και οικονο
μικών πολιτικών) λαμβάνει χώρα 
πριν από τη  λήψη τω ν  εθνικών α
ποφάσεων», ενώ  παράλληλα, συ
στήνει ένα νέο όργανο, έξω  από το 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο τηε 
Συνθήκηε τηε Λισσαβώναε, τη  σύ
νοδο κορυφήε για το  ευρώ. Η σύ- 
νοδοε θα εκλέγει δικό τηε πρόεδρο 
και θα χαράσσει τουε στρατηγικούε 
προσανατολισμούε «για τη  διεξα
γωγή τω ν  οικονομικών πολιτικών» 
τω ν  χωρών. Ταυτόχρονα, το  
ΕιίΓο^οιιρ, το  εκτελεστικό όργανο 
τηε συνόδου, «θα συντονίζει ολοέ
να και στενότερα τιε οικονομικέε πο-

λιτικέε», ενώ θα «προάγει τη ν  ενι- 
σχυμένη εποπτεία τω ν  οικονομικών 
και δημοσιονομικών πολιτικών τω ν  
κρατών-μελών».

Η εξέλιξη αυτή αποδέχεται, για 
πρώτη φορά, την «ανελέητη λογική» 
τηε ΟΝΕ: για να  λειτουργήσει η νο 
μισματική ένωση, οφείλει να  συνο
δεύεται από οικονομική ένωση. Ο νέ- 
οε θεσμόε ακολουθεί αυτή τη ν α
νελέητη λογική, τη ν  υλοποιεί, ω
στόσο, μέσα σε ένα απόλυτα δια
κυβερνητικό πλαίσιο. Η σύνοδοε θα 
προωθεί και θα συντονίζει μια ενι
αία στη ν πράξη οικονομική πολιτι
κή στα  κράτη τηε Ευρωζώνηε, θα ε
πιβάλλει κυρώσειε σε παραβάτεε και 
θα έχει το ν  κύριο λόγο στη  χρησι
μοποίηση του 1 τρισ. του Ευρω
παϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικήε 
Σταθερότηταε. Οι κυβερνήσειε τω ν  
κρατών θα εφαρμόζουν τιε βασικέε 
οικονομικέε γραμμέε που θα απο- 
φασίζονται εκεί και θα είναι υπό- 
λογεε απέναντι σ το  νέο αυτό όργα
νο σε περίπτωση αποτυχίαε τουε.

Η δήλωση αποτελεί το  πλέον 
πρόδηλο ομοσπονδιακό κείμενο 
τηε τελευταίαε εικοσαετίαε. Με

μια διαφορά: εκεί που οι πατέρεε τηε 
ευρωπαϊκήε ενοποίησηε θεωρούσαν 
ότι η ομοσπονδιακή ενοποίηση 
θα στηριζόταν στη  λαϊκή βούληση, 
άρα σ τη ν  επικύρωση τω ν  ενοποι- 
ητικών πολιτικών από το ν  ευρω
παϊκό λαό, οι σημερινοί «ρεαλιστέε» 
φεντεραλιστέε αδιαφορούν παντε- 
λώε για τη ν  υπερεθνική και δημο
κρατική διάσταση τηε οικονομικήε 
ένωσηε.

Ωστόσο, βασικό χαρακτηριστικό 
και κύρια προϋπόθεση του κοινο
βουλευτικού συστήματοε είναι το δι
καίωμα τω ν  κυβερνωμένων να ε
λέγχουν τουε κυβερνώντεε στιε α- 
ποφάσειε τουε, ιδίωε και εν πρώτοιε 
σε ό,τι αφορά τη  φορολογία. Το σύν
θημα «no taxation without 
repre8entation» (καμία φορολογία 
χωρίε αντιπροσώπευση) αποτέλεσε 
βασικό κίνητρο τηε αμερικανικήε ε- 
πανάστασηε. Η ανάγκη να καλυφθεί 
αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα που 
προέκυπτε από τη ν άσκηση, σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο, εθνικών οικονο
μικών πολιτικών ήταν ένα από τα κύ
ρια αιτήματα τω ν  πρωτοπόρων τηε 
ευρωπαϊκήε ενοποίησηε: η οικονο

μική ενοποίηση οφείλε να συνο
δεύεται από πολιτική λογοδοσία. Πο
λιτική λογοδοσία, ωστόσο, υπάρχει 
μόνο μέσω τηε πολιτικήε ένωσηε, ό
που ο (Ευρωπαίοε) πολίτηε έχει τη  
δυνατότητα να κρίνει το αποτέλεσμα 
τηε οικονομικήε πολιτικήε και να  ε- 
πιβραβεύσει ή καταδικάσει τον  δια
μορφωτή τηε. Σήμερα το taxation ε
πιβάλλεται μέσω τω ν  αποφάσεων 
τω ν  17, χωρίε ωστόσο να συνοδεύ
εται από ευρωπαϊκό representation.

Η πολιτική τηε οικονομικήε έ
νωσηε χωρίε λογοδοσία συνιστά έ
να τεράστιο βήμα προε τη ν  οικο
νομική ενοποίηση χωρίε δημοκρα
τικό έλεγχο και τεράστια  ή ττα  για 
τη ν  πολιτική σ τη ν  Ενωση. Η επι
βεβαίωση στουε πολίτεε τηε Ευρώ
πηε ότι η Ενωση δεν αποφασίζει δη
μοκρατικά, υποσκάπτει ό,τι έχει 
μείνει από τη  δημοκρατική νομι
μοποίηση τηε ευρωπαϊκήε ενοποί* 
ησηε. Το τίμημα θα είναι βαρύ ακόμα 
και για τουε σήμερα ισχυρούε.

*  0  κ. Γιάννης Παηαγεωργίου είναι 
λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών στο ΑΠΘ.

Uν ν
k



Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Η Κ ΑΘ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ • 7

Και νέα πτώση 
αναμένεται 
στις τιμές 
των κατοικιών
Η  Εθνική προβλέπει επιπλέον 
διόρθωση 10% στο άμεσο μέλλον

Οι αλλεπάλληλες φορολογητέε ε
π ιβαρύνει στα  ακίνητα και η ύ
φεση m s οικονομίαε έχουν πα
γώσει τιε συναλλαγέε σ το  real 
estate. Παράλληλα οδηγούν δε- 
κάδεε χιλιάδεε δανειολήπτεε στα 
πρόθυρα νευρυαίε Kpians, καθώε 
επιχειρούν να πληρώσουν με 
μειωμένο εισόδημα τεράστιεε 
δόσειε για δεκαετίεε.

Τα επίπεδα τω ν  τιμών έχουν 
καταρρεύσει και δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που καταβάλλουν δυ-

Το απόθεμα 
νεόδμητων κατοικιών 
εκτιμάται ότι 
υπερβαίνει 
τις 85.000.
αθεώρητα ποσό για υποτιμημέ- 
νεε πλέον περιουσίεε.

Ορισμένοι βλέπουν ανάκαμψη 
m s αγοράε από το  2013, ενώ  άλ
λοι είναι πολύ πιο απαισιόδοξοι 
και μιλούν για το τέλθ5 m s ι- 
διοκτησίαε όπωε την γνωρίζαμε. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμ
φωνα με τα στοιχεία που ανα- 
φέρονται σ το ν  προϋπολογισμό 
του 2012, για τα  έσοδα από 
τουε φόρουε στη ν ακίνητη πε
ριουσία, οι φόροι το  διάστημα 
2010 - 2012 επταπλασιάζονται. 
Συγκεκριμένα, από 500 εκατ. 
ευρώ που ήταν το  2009 και το  
2010, θα φτάσουν φέτοε σ το  1,1 
δισ. ευρώ και το  2012, με τη ν  ε
πιβολή του «έκτακτου» τέλουε α
κινήτων και τη ν  αύξηση τω ν  α
ντικειμενικών αξιών, σ τα  3,8 
δισ. ευρώ, χωρίε να περιλαμβά
νετα ι σ ’ αυτά ο φόροε εισοδή- 
ματοε που πληρώνουν οι ιδιο- 
κτήτεε ακινήτων και μάλιστα με 
συντελεστή μεγαλύτερο m s κλί- 
μακαε, λόγω του συμπληρωμα
τικού φόρου ούτε το  Τέλοε Ακί- 
vnms Περιουσίαε ούτε άλλε5 νε- 
ότερεε επιβαρύνσειε.

«Κάθε σκέψη για αύξηση τω ν  
αντικειμενικών αξιών σ τη  ση
μερινή εφιαλτική συγκυρία, με 
χιλιάδεε ξενοίκιαστα και απού
λητα ακίνητα, φέσια στιε μι
σ θ ώ σ ε ι  και με ελάχιστεε αγο- 
ραπωλησίεε σε τιμέ5 συχνά μι- 
κρότερεε τω ν  αντικειμενικών, θα 
έχει περαιτέρω δημευτικά απο
τελέσματα στη  φορολογία», προ
ειδοποιεί η Πανελλήνια Ομο
σπονδία Ιδ ιοκτητών Ακινήτων.

Η ελληνική αγορά ακινήτων 
βιώνει τη  σημαντικότερη φάση 
διόρθωσηε τηε τελευταίαε 50ε- 
τία5, καθώ5 η συρρίκνωση του 
διαθέσιμου εισοδήματο5, τηε 
πιστωτικήε επέκτασηε και η αυ
ξημένη φορολογική επιβάρυνση 
τω ν  ακινήτων εξασθενούν πε
ραιτέρω τη  δυνατότητα απορ
ρ όφ η σή  του υφιστάμενου απο- 
θέματοε νεόδμητων ακινήτων. 
Αυτό τονίζει σε ειδική μελέτη τηε 
η Εθνική Τράπεζα, επισημαίνο- 
νταε πωε το απόθεμα νεόδμητων 
κατοικιών (κατασκευήε μετά το 
2006) εκτιμάται ότι υπερβαίνει τιε 
85.000 κατοικίεε, ενώ με την προ
σθήκη νέαε προσφορά5 λόγω δυ
σκολιών ενοικίαση5 ή φορολο- 
γική5 πίεσηε ο αριθμό5 υπερδι
πλασιάζεται.

Απούλητα
Το επίπεδο αυτό τω ν  απού

λη των νεόδμητων κατοικιών α
ντιστοιχούσε σ το  επίπεδο ζή- 
τησηε περίπου 18 μηνών, βάσει 
τηε ικανότηταε απορρόφηση5 
τηε αγοράε κατά τη ν προηγού
μενη δεκαετία. «Το 2011, η ικα
νότητα απορρόφησηε τηε αγοράε 

αναμένεται να περιοριστεί σε λι
γότερο από το  1/4 του μέσου ό
ρου 2000-2009, δήμιου ργώνταε 
εύλογη αβεβαιότητα σχετικά με 
τον  χρόνο εξισορρόπησα τηε α
γοράε», αναφέρει η Εθνική.

Η πτώση τω ν  τιμών τω ν  ακι
νή τω ν, που υπολογίζεται σ το  
12% από τη ν κορύφωση τω ν  α
ποτιμήσεων το  2008 έωε και το 
δεύτερο τρίμηνο του 2011, α-

Τιμές ακινήτων
Μ εταβολή σε ετήσια βάση %

Οι τιμές των ακινήτων 
θα πιεστούν περαιτέρω 

και αναμένεται να 
ανακόμιμουν το 2013

—  ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Επενδύσεις 
στην αγορά 

κατοικίας
Μ εταβολή σε ετήσια βάση %

Η ζήτηση 
συνεχώς 

περιορίζεται
Μ εταβολή σε ετήσια βάση %

ΠΗΓΗ: ΤχΕ & εκτιμήσεις ΕΤΕ
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Οι κρίσεις διαρκούν επτά χρόνια
Η επόμενη ημέρα στην αγορά α
κινήτων είναι σαφέστατα συν- 
δεδεμένη με την επόμενη ημέ
ρα της ελληνικής οικονομίας. Η 
διεθνής εμπειρία είναι αποκα
λυπτική. Η μεγαλύτερη σε διάρ
κεια κρίση που έχει καταγραφεί 
είναι αυτή της Ιαπωνίας, που 
διήρκεσε σχεδόν 17 έτη (’91- 
Ό 7) και δημιούργησε συνολική 
μείωση των πραγματικών τιμών 
των ακινήτων της τάξεως του 
4 4 % . Επόμενο παράδειγμα ε ί
ναι αυτό της Ελβετίας, που διήρ
κεσε 11 έτη (’89-Ό 1) και μείωσε 
τις αξίες των ακινήτων κατά 
39% . Οι χειρότερες σε ποσοστό 
απωλειών είναι αυτές της 
Ολλανδίας και τις Φινλανδίας, 
που μέσα σε διάστημα επτά 
(’78-’85) και τεσσάρων (’8 9 -’93) 
ετών αντίστοιχα τα ακίνητα έχα
σαν το 5 0%  της αξίας τους.
Από την ανάλυση των στοιχείων 
που έχουμε στη διάθεσή μας 
προκύπτει ότι κατά μέσο όρο οι 
χειρότερες κρίσεις είχαν διάρ-

κεια περί τα επτά έτη και συνο
λικές απώλειες αξιών της τά ξε
ως του 4 0% . «Εάν αναλογιστεί 
κανείς ότι στη χώρα μας οι αξίες 
των ακινήτων παρουσιάζουν 
πτωτικές τάσεις τα τελευταία 
τέσσερα έτη και ότι οι απώλειες 
στα επαγγελματικά ακίνητα υ
περβαίνουν το 30% , μπορεί να 
θεωρήσει ότι μάλλον πλησιά
ζουμε στον πάτο». Αυτό υπο
γραμμίζει μιλώντας στην «Κ» ο 
Θωμάς Ζώγας, επικεφαλής της 
King Hellas, Διεθνούς Συμβου
λευτικού Οίκου Ακινήτων. Προ
σθέτει όμως πως η ανάκαμψη 
«προϋποθέτει και τη δημιουρ
γία του αντίστοιχου κλίματος με 
την άρση των υπερβολικών βα
ρών και δυσλειτουργιών της α
γοράς ακινήτων. Και για να γί
νουμε πιο σαφείς, το Ενιαίο Τέ
λος Ακινήτων αφαιρεί το 5%  έ 
ως 8 %  των ετήσιων εισοδημά
των ενός ακινήτου, ενώ επιπλέ
ον βάρη θέτει το Ειδικό Τέλος 
Ακινήτων», καταλήγει.

ντανακλά τη ν  προσπάθεια ανα
ζή τη σ ή  νέαε ισορροπίαε σε μια 
αγορά που χαρακτηρίζεται από 
υψηλό απόθεμα απούλητων κα
τοικιών και σημαντικά εξασθε- 
νημένη ζήτηση. Ωστόσο, η Εθνι
κή Τράπεζα εκτιμά ότι οι αποτι- 
μήσειε τω ν  ελληνικών ακινήτων 
δε χαρακτηρίζονταν, κατά μέσο 
όρο, από υπερβολέ5 - τη ε  έκτα- 
σηε άλλων χωρών τηε Ευρωζώ- 
νηε-, ενώ  σημαντικό ποσοστό 
τω ν  συναλλαγών γινόταν με αυ
τοχρηματοδότηση σε αντιδια
στολή με άλλεε ευρωπα'ΐκέε χώ- 
ρεε όπου γινόταν κυρίωε μέσω 
τραπεζικού δανεισμού.

Διόρθωση
Η περαιτέρω εξασθένηση όμωε 

τηε εγχώρια5 αγοραστικήε δύ- 
ναμηε και η πιστωτική στενότητα 
αναμένεται να  δημιουργήσουν 
νέα περιθώρια δ ιόρθωσή  τω ν  τι
μών. Ενδεχομένου περισσότερο 
και απ’ ό,τι θα δικαιολογούσαν τα 
θεμελιώδη μεγέθη τηε αγοράε. Η 
Εθνική υπολογίζει την πτώση αυ
τή  σε επιπλέον 8% - 10% πριν η 
αγορά σταθεροποιηθεί.

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

«Φιλόδοξοι» διαγωνισμοί της «Αττικό Μετρό» για έργα 
που είναι άγνωστο πότε και πώς θα κατασκευαστούν

Εκτός στόχων 
τα έσοδα από 
το Τέλος Ακινήτων
Της ΧΡΥΣΑ Σ Λ ΙΑ ΓΓΟ Υ

Μ ικρό καλάθι για τη ν  είσπραξη εσόδων περί τα  2 δισ. ευ
ρώ, από το  Ειδικό Τέλοε Ακινήτων κρατάνε σ τη  ΔΕΗ, κα
θώε οι ενδείξεΐ5 από τουε πρώτουε λογαριασμούε που έ
χουν λήξει είναι μάλλον απογοητευτικέε.

Μέχρι στιγμήε, έχουν εκδοθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια 
λογαριασμών με αναγραφόμενο ποσό τέλοπε ακινήτων στα 
600 εκατ. ευρώ, οι οποίοι είτε έχουν φ τάσει στουε κατα- 
ναλωτέε είτε βρίσκονται καθ’ οδόν σ το  Ταχυδρομείο.

Από αυτούε, ληξιπρόθεσμοι μέχρι και τη ν  περασμένη 
εβδομάδα ή ταν 86.000 και έφεραν στα  ταμεία τηε ΔΕΗ πο
σό 42 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σ το  Ειδικό Τέλοε Ακι
νή τω ν  και το  οποίο θα μεταβιβαστεί σ το  υπουργείο Οι
κονομικών.

Αρμόδιοι παράγοντεε τηε ΔΕΗ εκτιμούν ότι μια πρώ
τη  εικόνα για τη ν  επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου 
που έχει τεθεί, θα αρχίσει να διαμορφώνεται από αυτή την 
εβδομάδα, που θα έχει παρέλθει η ημερομηνία αποπλη- 
ρωμήε σε ένα μεγάλο αριθμό λογαριασμών.

Το πρώτο δεκαήμερο ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπο-

Οι πρώτες εντολές 
για διακοπή 
ρεύματος θα 
δοθούν από 
τις 18 Νοεμβρίου.

στούν ότι ένα  μεγάλο μέροε τω ν  καταναλωτών θα σπεύ- 
σει να αποπληρώσει τη ν  τελευταία ημέρα λήξηε του λο
γαριασμού, καθώε επίσηε και ότι πολλοί θα αξιοποιήσουν 
και το  20ήμερο μετά τη  λήξη που προβλέπει ο νόμοε για 
τη  διαδικασία εντολήε διακοπήε του ρεύματοε. Ο κύκλοε 
παραλαβήε - εξόφλησηε λογαριασμών με τη ν πρώτη  δό
ση του Τέλουε Ακινήτων αναμένεται να  ολοκληρωθεί πε
ρί τα  τέλη  Νοεμβρίου, ενώ  οι πρώτεε εντολέε για διακο
πή θα δοθούν από τιε 18 του μηνόε.

Προκειμένου να ανταποκριθεί eras υποχρεώσειε που 
με τη ν  απειλή προστίμου τηε επιβάλλει ο νόμοε, η ΔΕΗ, 
η οποία ωε Διαχειριστήε Δικτύου θα κληθεί να  υλοποι
ήσει και τιε  εντολέε διακοπήε τω ν  εναλλακτικών παρο
χών, έχει ζη τήσει από τουε συνεργαζόμενουε εργολάβουε 
να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη  διάθεση επιπλέον προ
σωπικού.

Στο μεταξύ, σύγχυση έχει προκληθεί σε μεγάλο μέροε 
τω ν  καταναλωτών με τα  διαφορετικά τετραγωνικά που εί
ναι καταγεγραμμένα στουε λογαριασμούε ηλεκτρικού ρεύ
ματοε πάνω στα  οποία στηρίζετα ι το  ύψοε του Τέλουε, σε 
σχέση με τα  πραγματικά. Το θέμα αυτό υποδαυλίζεται σε 

| πολλέε περιπτώσειε και από εκπροσώπουε τηε Τοπικήε 
Αυτοδιοίκησηε, γεγονόε που υποχρέωσε τη  ΔΕΗ να  προ
ειδοποιήσει ότι «θα  υπάρξει αντίδραση σε περίπτωση που 
θεωρήσει ότι βλάπτεται η εταιρική τηε φήμη σε βάροε τω ν  

| οικονομικών συμφερόντων τηε, από εσκεμμένη παρα- 
| πληροφόρηση και θα πάρει όλα τα  αναγκαία νόμιμα μέ

τρα  για τη ν  προστασία τηε».
Σε ό,τι αφορά πάντωε τιε διαφορέε με τα  τετραγωνικά, 

η επιχείρηση διευκρίνισε ότι η ίδια δεν έχει κανένα δι- 
j καίωμα μεταβολήε τω ν  στοιχείων και ότι οι καταναλωτέε 

θα πρέπει να  απευθύνονται σ τη  Γενική Γραμματεία Πλη
ροφοριακών Συστημάτων.

! Μάχη επιβίωσης 
των κατασκευαστικών
Του Ν ΙΚΟΥ X . ΡΟ ΥΣΑΝΟ ΓΛΟ Υ

ρεί να είναι ενδεικτικό λόγω 
του μικρού δείγματοε, σύμ
φωνα με παράγοντεε τηε 
ΔΕΗ. Παρατηρούν πάντωε 

| μια καθυστέρηση σε σχέση 
με τη ν προηγούμενη εμπει- 

| ρία εξόφλησηε λογαρια- 
| σμών, τη ν  οποία αποδίδουν 

σε μεγάλο βαθμό και σ τη ν  
πολιτική αβεβαιότητα που 
μεσολάβησε και ευελπι-

Οι προϋπολογισμοί 
ίω ν επεκτάσεων 
του ρετρό

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΕΘΝ. ΟΔΟΣ O t,

Προτεραιότητα 
του υπουργείου 
Υποδομών είναι το 
τμήμα Περισσού -  
Ευαγγελισμού, που 
θα μπορούσε αν 
υπήρχαν πόροι να 
δημοπρατηθεί στο 
τέλος του επόμενου 
έτους.
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Ευαγγελισμός - Περισσός Ευαγγελισμός - Μαρούσι

€1,3 δισ. €1,35 δισ.

Ευαγγελισμός - Βύρωνος Μαρούσι - Λυκόβρυση

€0,25 δισ. €0,3 δισ.
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Του Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ Λ ΙΑ Λ ΙΟ Υ

Υπό τις παρούσες συνθήκεε, η 
δημιουργία νέαε γραμμήε με
τρό στην Αθήνα, όπωε άλλωστε 
και οποιοδήποτε άλλο μεγάλο έρ
γο, φαντάζει σενάριο επιστημο- 
νικήε φαντασίαε. Η «Α ττικό Με
τρό», όμωε, δεν εγκαταλείπει 
το... όνειρο και προετοιμάζει το 
έδαφοε ώ στε αν οι καταστάσειε 
το επιτρέψουν, να προκηρύξει το 
έργο στα  τέλη του 2012. Και μά
λιστα, δεν φείδεται χρημάτων: α
νέθεσε με κόστοε 8,5 εκατ. ευρώ 
υπηρεσίεε τεχνικών συμβούλων 
για τα μελλοντικά έργα του μετρό, 
αν και όποτε γίνουν.

Ο διαγωνισμός
Τη στιγμή, λοιπόν, που η κυ

βέρνηση αναζητεί εναγωνίωε 
τρόπουε περιορισμού του ελ- 
λείμματοε, η «Αττικό Μετρό Α.Ε.» 
αποφάσισε να διαθέσει 8.516.914 
ευρώ (χωρίε να συμπεριληφθεί ο 
ΦΠΑ!) σε εξωτερικούε συμβού- 
λουε, οι οποίοι θα γνωμοδοτήσουν 
επί των έργων, που είναι λίαν αμ
φίβολο αν και πότε θα ξεκινή
σουν. Ο διαγωνισμόε προκηρύ
χθηκε (προφανώε υπό αρκετά δια- 
φορετικέε συνθήκεε) στιε αρχέε 
του 2007 και επί τρία χρόνια εί
χε κολλήσει λόγω προσφυγών των 
συμμετεχόντων. Τελικά, μετά 
την εκδίκαση τω ν προσφυγών, η 
ηγεσία τηε «Αττικό Μετρό Α.Ε.» 
κατοχύρωσε στιε 14 Οκτωβρίου 
το αποτέλεσμα, με την ανάθεση 
του έργου στην υπό σύσταση σύ
μπραξη εταιρειών Cowi A/S - 
The Louis Gerger Group, Inc. - 
ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και 
Μ ελετητέε Α.Ε. - Δ.Κ. Αρώνηε - 
Δρέτταε - Καρλαύτηε και έστειλε 
τη  σύμβαση για έλεγχο νομιμό- 
τηταε στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
προκειμένου να υπογράφει. Ολα 
αυτά δεδομένηε τηε κακήε συ- 
γκυρίαε και παρ’ ότι η «Αττικό Με
τρό Α.Ε.» θα μπορούσε απλώε να 
αξιοποιήσει τουε περίπου 400 μη-

Ανέθεσε με κόστος 8,5 
εκατ. ευρώ υπηρεσίες 
τεχνικών συμβούλων 
για τα μελλοντικά 
έργα του μετρό, 
αν και όποτε γίνουν.
χανικούε που διαθέτει στο προ
σωπικό τηε με 20 χρόνια εμπει- 
ρίαε (σ.σ. η εταιρεία ιδρύθηκε το 
1991) και οι οποίοι έφεραν ειε πέ- 
ραε το  έργο μέχρι σήμερα.

Ταυτόχρονα με αυτήν τη ν α
πόφαση, η «Αττικό Μ ετρό» προ

χωρεί και σε άλλεε, ανάλογηε λο- 
γικήε, κινήσειε. Πρόσφατα η ε
ταιρεία αποφάσισε τη  διεξαγωγή 
διαγωνισμού για δύο έργα: την α
νάθεση γεωλογικών και γεω τε
χνικών ερευνών και μελετών 
για το  τμήμα Ευαγγελισμόε - 
Βύρωναε - Ηλιούπολη (προϋπο
λογισμού 2.385.000 ευρώ χωρίε 
ΦΠΑ) και τοπογραφικών μελετών 
για τα τμήματα Περισσόε - Αλσοε 
Βεΐκου και Μαρούσι - Εθνική 
Οδόε (προϋπολογισμού 192.246 
ευρώ χωρίε ΦΠΑ).

Στο μέλλον
Με την εξαίρεση του τμήματοε 

Περισσού - Αλσουε Βεΐκου, τα  υ-

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

πόλοιπα τμήματα έχουν συμπε- 
ριληφθεί σ τον  προγραμματισμό 
του υπουργείου Υποδομών στην 
τρ ίτη  και τέταρτη  φάση του έρ
γου αντίστοιχα, δηλαδή... στο α
πώτερο μέλλον.

Αλλά αε δούμε συνοπτικά τα 
χαρακτηριστικά τηε γραμμήε 4 
του μετρό. Σε πλήρη ανάπτυξη, η 
γραμμή ξεκινάει από τον  σταθμό 
του ηλεκτρικού στον  Περισσό 
(και όχι στο Αλσοε Βεΐκου, όπωε 
αρχικά είχε αποφασιστεί) και κα
ταλήγει στη Λυκόβρυση. Το συ
νολικό μήκοε τηε γραμμήε είναι 
55 χιλιόμετρα και ο εκτιμώμενοε 
προϋπολογισμόε 3,3 δισ. ευρώ. Εφ’ 
όσον υλοποιηθεί, είναι προφανέε

ότι θα προσφέρει τα μάλα στη με
τακίνηση τω ν Αθηναίων, εξυπη- 
ρετώνταε περίπου μισό εκατομ
μύριο επιβάτεε καθημερινά.

Λόγω του μεγέθουε του έργου, 
το  υπουργείο Υποδομών αποφά
σισε το  «σπάσιμο» του έργου σε 
τέσσερα τμήματα και τη  σ τα 
διακή του υλοποίηση. Η αλλαγή 
αυτή περιλαμβάνεται στιε προ- 
τάσειε του υπουργείου προε το ν  
Οργανισμό Αθήναε, εν όψει ν έ 
ου ρυθμιστικού τηε Αθήναε:

• Α ' φάση, Περισσόε - Ευαγ- 
γελισμόε (11 σταθμοί - 11,3 
χλμ.), με προϋπολογισμό 1,3 δισ. 
ευρώ. Εκτιμάται ότι αν βρεθούν 
χρήματα, θα μπορούσε να  προ
κηρυχθεί στα  τέλη του 2012.

• Β' φάση, Ευαγγελισμόε - 
Μαρούσι (12 σταθμοί - 13,1 
χλμ.). Με προϋπολογισμό 1,35 
δισ. ευρώ. Φιλόδοξοε ορίζονταε 
δημοπράτησηε, το  καλοκαίρι του 
2013.

• Γ' φάση, Ευαγγελισμόε - Βύ
ρωναε (2 σταθμοί, 3 χλμ.), περί
που 250 εκατ. ευρώ.

• Δ ' φάση Μαρούσι - Λυκό
βρυση (2 σταθμοί, 3,5 χλμ.), πε
ρίπου 300 εκατ. ευρώ.

Το «όνειρο»
Αυτά τα  έργα το  υπουργείο ε

κτιμά ότι θα μπορεί να  φέρει ειε 
πέραε σε βάθοε 10-15 ετών. Υπό 
μελέτη, επίσηε, βρίσκεται η ε
πέκταση τηε γραμμήε 2 από 
Ανθούπολη προε Ιλιον, για την ο
ποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε η 
ειδική γεωφυσική έρευνα, λόγω 
τηε ύπαρξηε παλαιών λιγνιτω
ρυχείων. Η επέκταση αυτή, ω
στόσο, δεν αποτυπώνεται στουε 
στόχουε του υπουργείου, επο- 
μένωε βρίσκεται εκτόε προτε
ραιοτήτων. Το απόλυτο «όνειρο» 
αποτυπώνεται σ τη ν  ιστοσελίδα 
τηε «Αττικό Μετρό»: δημιουργία 
ενόε δικτύου 8 γραμμών και 
200(!) σταθμών, που θα καλύπτει 
το  85% τηε ευρύτερηε περιοχήε 
του Λεκανοπεδίου...

Μάχη επιβίωσηε δίνει αυτή τη ν περίοδο το  σύνολο του κα
τασκευαστικού κλάδου, καθώε το  κλίμα πολιτικήε και οι
κονομήστε αβεβαιότηταε που έχει δημιουργηθεί, σε συν
δυασμό με τη ν  αρνητική στάση  που τηρούν εδώ και μή- 
νεε οι τράπεζεε απέναντι στιε εταιρείεε του κλάδου, τιε 
«στραγγαλίζουν» και απειλούν να οδηγήσουν σε κατάρ
ρευση ακόμα και υγιείε -προ κρίσηε- ομίλουε. Τα στοιχεία 
είναι αποκαλυπτικά.

Από το  τέλοε του 2004,158 εταιρείεε έχουν εξαφανιστεί 
από το ν  «χάρτη». Σήμερα απομένουν 554 τεχνικέε εται- 
ρείεε, 88 από τιε όποιεε (δηλαδή το  16% επί του συνόλου) 
δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου και πνέουν τα  λοί
σθια. Οι περισσότερεε από αυτέε (50) ανήκουν στην 3η ερ
γοληπτική τάξη. Αντίστοιχα, από τιε 14 εταιρείεε που κα
τείχαν το  ανώτατο πτυχίο στα  τέλη του 2004, μετά τουε 
Ολυμπιακούε Αγώνεε δηλαδή, σήμερα παραμένουν ενερ- 
γέε οι 9, μια π τώση τηε τάξεωε του 35,7%.

Στον αντίποδα, θετική είναι η πορεία τω ν  εταιρειών τηε 
τέταρτηε τάξεωε, όπου οι εταιρείεε έχουν αυξηθεί από 102 
σε 141 σήμερα, καταγράφο- 
νταε άνοδο κατά 38,2%. Μέ
ροε αυτήε τηε ανόδου απο
δίδεται και στο ότι αρκετέε ε- 
ταιρείεε που είχαν πτυχία 
μεγαλύτερων τάξεων, υπο
χρεώθηκαν, λόγω απαιτήσε
ων του νόμου, να καταταγούν 
σε μικρότερη τάξη πτυχίου.

Π άντωε, η κα τάσταση  
σ τον  κλάδο εμφανίζεται δρα
ματική και μάλιστα αναμέ
νετα ι να επιδεινωθεί τουε 
προσεχείε μήνεε. Ηδη, όπωε 
σημειώνουν οι εργολήπτεε, α
πό τιε εννιά εταιρείεε τηε ανώτατηε τάξηε, το  70% κιν
δυνεύει με απώλεια του πτυχίου του, σ τη ν επικείμενη ε- 
πανάκριση από το  υπουργείο Υποδομών. Ανάλογη τύχη 
αναμένεται να  έχει και μία στιε δύο εργοληπτικέε επιχει- 
ρήσειε τηε 6ηε τάξηε.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν το μέγεθοε τηε κρίσηε που 
έχει πλήξει τον κλάδο, που αποσκοπεί πλέον στιε Βρυξέλλεε 
για μία διέξοδο.

Συγκεκριμένα, οι κατασκευαστέε αναμένουν τη ν  επι
κύρωση κι εφαρμογή τηε πρόσφατηε συμφωνίαε για τη ν 
απελευθέρωση κονδυλίων για τη  χρηματοδότηση έργων 
στη  χώρα, χωρίε τη  συμμετοχή του Δημοσίου σ το ν  προ
ϋπολογισμό τουε, πιθανώε με τη  συνδρομή τηε Ευρωπαϊκήε 
Τράπεζαε Επενδύσεων.

Επίσηε, αναμένουν και τη ν  πραγματική ενίσχυση του 
«πετσοκομμένου» Προγράμματοε Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) που έχει φτάσει πλέον να αποτελεί μόλιε το  3,2% 
του ΑΕΠ, με βάση τα  στοιχεία για το  2011, με το  συνολι
κό ποσό να  διαμορφώνεται σε 7,55 δισ. ευρώ.

Σήμερα απομέ
νουν 554 τεχνικές 
εταιρείες, 88 εκ 
των οποίων, μάλι
στα, δεν διαθέ
τουν ενημερότητα 
πτυχίου και πνέ
ουν τα λοίσθια.

ι J
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Γιατί η Ιταλία απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη
Η  κρίση θα μπορούσε να εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ε.Ε. και να απειλήσει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7% : Οταν οι αποδόσεις των κρατικών δεκαετών 
ομολόγων φθάνουν το 7% χάνουν την υψηλή βαθμολογία 
των ΑΑΑ. Κάποια ασφαλιστικά ταμεία θα αναγκαστούν 
να ρευστοποιήσουν τις τοποθετήσεις τους, εφόσον δεν μπορούν 
να επενδύουν σε τίτλους με χαμηλότερη βαθμολογία. Ετσι, ξεκινά 
μια αλυσίδα αρνητικών αντιδράσεων στις αγορές χρέους.

9 Νοεμβρίου

Οριο το 7%

4 Αυγούστου
6 ,23%

Η ΕΚΤ ξεκινά αγορές ιταλικών 
και ισπανικών ομολόγων.

260
δισ. ευρώ σε ομόλογα 

καλείται η Ιταλία να 
αναχρηματοδοτήοει, 

το 2012

Μια αύξηση των 
αποδόσεων κατά 2% 
οδηγεί σε αύξηση ίου 
κόστους εξυπηρέτησης 
κατά 8 δισ. ευρώ.

Αποδόσεις 
ΙΟεχών ιταλικών 

κρατικών ομολόγων

12 Νοεμβρίου 2010
4 , 31%

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
επεκτείνει το πρόγραμμα αγοράς 

ομολόγων της Ευρωζώνης, το 
οποίο ενεργοποιήθηκε εκ νέου 

τον Αύγουστο μετά παύση 
τεσσάρων μηνών.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ 
σε ισπανικά, ιταλικά  και 

ελ λη ν ικά  ομόλογα
Σε δισ. ευρώ

Το νέο «αψεντικό» της ΕΚΤ 
παρεμβαίνει δυναμικά στις αγορές 
χρέους της Ευρωζώνης

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΗΓΕΣ: Securities Markets Programme, Bloomberg, Graphic News,

Η ΕΚΤ διστάζει να στηρίξει πλήρως την Ευρωζώνη

Της ΣΟ Φ ΙΑΣ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ

Εκτίναξη του κόστουε δανεισμού ms στο 
«μη βιώσιμο» 7,5% - επίπεδο υψηλότε
ρο του 7%, στο οποίο Πορτογαλία και 
Ιρλανδία αναγκάστηκαν να ζητήσουν 
διεθνή βοήθεια. Πανικόε axis ayopés, 
με τον  Dow Jones να πραγματοποιεί 
βουτιά 3,2% και τον S&P 500 3,7%. Αλμα 
του δολαρίου. Ολα αυτά τη ν Τετάρτη, 
εν μέσω φόβων για μια χρεοκοπία ms 
Ιταλίαε, με όζτι αυτό σημαίνει για την 
Ευρωζώνη και ευρύτερα για την πα
γκόσμια οικονομία. Την Παρασκευή, η 
ιταλική Γερουσία έδωσε το «πράσινο 
cpcos» στον προϋπολογισμό Xixóxnxas 
που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ενωση με κυ- 
ριότερο στόχο την αποκατάσταση ms 
εμπ ιστοσύνα  τω ν  αγορών στην τρίτη 
μεγαλύτερη οικονομία m s Ευρωζώ- 
vns. Το Σάββατο αναμενόταν έγκριση 
και από την Κάτω Βουλή, διαδικασία με
τά τη ν ολοκλήρωση m s onoias ο πρω- 
eunoupyós, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είχε 
δεσμευθεί να παραιτηθεί.

Αμφότερεε οι ε ξελ ίξε ι -έγκριση τω ν 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων και προ
οπτική napaímans του Καβαλιέρε- έ
δρασαν καταλυτικά axis αγορέβ, με το

Το ιταλικό χρέος 
ανέρχεται στα 1,9 τρίο, 
ευρώ, από τα μεγαλύτερα 
στον κόσμο και μόνο το 
2012 η χώρα χρειάζεται 
να αναχρηματοδοτήοει 
260 δισ. ευρώ.

k ó o x o s  δανεισμού να υποχωρεί δρα
στικά. Σήμαναν δε την έναρξη p ía s  με- 
ταβατική5 περιόδου, η οποία δίνει τέ- 
λοε στην εποχή Μπερλουσκόνι και α
νοίγει τον  δρόμο για μια κυβέρνηση ε
κτάκτου a v á y K n s ,  η οποία θα αναλάβει 
evxós ημερών να θέσει υπό έλεγχο το 
τεράστιο δημόσιο x p é o s  m s x c o p a s , ο- 
x u p c o v o v x á s  την απέναντι σ τον  κίνδυ
νο να γίνει ο επόμενοε «αδύναμος κρί- 
K o s »  m s Ευρωζώνη.

Γιατί, opios, μια κλιμάκωση m s  ιτα- 
λική5 Kpions xpéous απειλεί την Ευρώ
πη και τον κόσμο; Αυτή την εβδομάδα, 
ο Τζέικομπ Κίρκεγκαρντ, καθηγητήε του 
Ινστιτούτου  Δ ιεθνώ ν Οικονομικών 
Peterson, έγινε évas ακόμα από auxoús 
που προειδοποιούν ότι η ιταλική οικο
νομία είναι «πολύ μεγάλη για να δια
σωθεί», αλλά και «πολύ μεγάλη για να 
καταρρεύσει». Oncos επισήμανε, «πρώ
το και κυριότερο, η Ευρώπη εξακολου
θεί να ευθύνεται για το 25-30% m s  πα- 
YKóapias oiKovopias». Μια κρίση στην 
Ιταλία θα μπορούσε να εξαπλωθεί στην 
υπόλοιπη Ε.Ε. και να απειλήσει ευρύτερα 
το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύ
στημα. «Το βασικότερο ζήτημα είναι ό
τι υπάρχει πολύ μεγάλο xpéos στην Ευ
ρώπη», υποστήριξε ο κ. Κίρκεγκαρντ. Το 
πρόβλημα m s  Ιταλία  και γενικότερα του 
ευρωπαϊκού Νότου απειλεί το τραπεζι
κό σύστημα και εν τέλει την οικονομία. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα  τελευταία 50

χρόνια δεν είδαμε σχεδόν ποτέ μια α
νεπτυγμένη χώρα να αναδιαρθρώνει το 
χρέοε τ α ,  γι’ αυτό είναι πολύ σημα- 
ντικόε ο κίνδυνοε μ ετάδοσα ».

Ο πρόεδροβ του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπέι, δήλωσε 
προχθέε ότι η υλοποίηση τω ν  μεταρ
ρυθμίσεων είναι ζωτικήε σημασία3 αλ
λά η Ιταλία έχει «πολλή δουλειά να κά
νει». Τόνισε δε ότι αυτό που χρειάζεται 
η χώρα δεν είναι οι εκλογέ5, αλλά οι με
ταρρυθμίσει. Ο Γάλλοε πρόεδρος, Νι- 
κολά Σαρκοζί, δήλωσε ότι «τώρα πρέ
πει να καταφέρουμε να βάλουμε στον 
σωστό  δρόμο την Ελλάδα και την Ιτα
λία». Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Κρί- 
στιαν Βουλφ, συμφώνησε σε τηλεφω
νική συνομιλία με τον  Ιταλό ομόλογό 
του, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ότι τα νέα μέ
τρα πρέπει να εφαρμοστούν τάχιστα. Τα 
σχόλια συνάδουν με δ η λώ σ ε ι του 
Κλάουβ Ρέγκλινγκ, επικεφαλήε του Ευ
ρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτι
κής Σταθερότηταε (ΕΕδΕ), αλλά και 
τ α  ίδιαε τ α  Γερμανίδα5 καγκελαρίου, 
Αγκελα Μέρκελ.

Στα μέτρα του προϋπολογισμού λι- 
τότηταβ περιλαμβάνεται μείγμα περι
κοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων, 
η πώληση κρατική5 περιουσίας και η ι
διωτικοποίηση δημοτικών επιχειρή
σεων κοινής ωφελείαε. Ε π ίσα , η απο- 
δυνάμωση τω ν  πανίσχυρων επαγγελ
ματικών συνδικάτων και η διευκόλυν
ση τω ν  μετατάξεων τω ν δημοσίων υ
παλλήλων, με τον  φόβο τ α  απόλυσα. 
Προβλέπονται επ ίσ α  φ ο ρ ο λ ο γ ία  δι- 
ευκολύνσεΐ5 για εργοδότες που προ
σλαμβάνουν νέουε και γυναίκες, καθιί« 
και απλοποίηση του περίπλοκου δικα
στικού συστήματοε. Παρ’ όλα αυτά, ο 
προϋπολογισμό5 δεν θίγει το  σοβαρό
τατο θέμα τ α  μεταρρύθμισή του συ- 
νταξιοδοτικού συστήματοε και τη5 α- 
γορά5 εργασία5.

Την ώρα που το χρέος τη5 Ιταλίας, στα 
1,9 τρισ. ευρώ, είναι από τα μεγαλύτε
ρα στον  κόσμο και μόνο το 2012 η χώ
ρα χρειάζεται να αναχρηματοδοτήοει 
260 δισ. ευρώ, αναθεωρημένες προ- 
βλέψειε τ α  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κάνουν λόγο για αύξηση του ΑΕΠ μό- 
λιε κατά 0,1% το 2012, έναντι αρχικής 
εκ τίμησα  για 1,3%, και για 0,7% το 
2013. Οι οικονομολόγοι έχουν προ 
πολλού επισημόνει ότι η χώρα οφείλει 

να εφαρμόσει σοβαρέε διαρθρωτικές με
ταρρυθμίσει για να μείνει ανταγωνι
στική. «Η θέα του βαράθρου», όπωε το 
θέτουν κάποιοι αναλυτές, υπήρξε προ- 
φανώε ο κ α τα λύ ε ι τω ν πολιτικών ε
ξελίξεων τ α  περασμένα εβδομάδας, με 
κυριότερη -μετά τη  δέσμευση Μπερ
λουσκόνι για παραίτηση- τον διορισμό 
του Μάριο Μ όντι ωβ ισόβιου γερου
σιαστή. Η κίνηση του κ. Ναπολιτάνο θε
ωρείται προοίμιο του ρόλου που μπο
ρεί να παίξει ο πρώην επίτροποε πιε Ε.Ε. 
σε μια μεταβατική κυβέρνηση τεχνο
κρατών -στα πρότυπα προφανώς της 
Ελλάδας- ως διάδοχος του Καβαλιέρε. 
Αν και εφόσον, βεβαίου, η συμπολι- 
τευόμενη Λέγκα του Βορρά άρει τιβ α
ντιρρήσεις τ α  και την απειλή πωε «αν 
δοθεί εντολή σ τον  κ. Μόντι να σχημα
τίσει κυβέρνηση, θα μετακινηθούμε 
σ τη ν αντιπολίτευση»...

Της ΡΟ ΥΜ ΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Υπό τις  εν τε ιν ό μ εν ες  εκκλήσεις οικο
νομολόγων και αρθρογράφων που 
ms ζητούν όχι μόνον να παρατείνει επ’ 
αόριστον xis αγορές ομολόγων τω ν υ
περχρεωμένων χωρών αλλά και να α- 
ναλάβει πιο δυναμικό ρόλο στην α
ντιμετώπιση ms Kpians χρέους, η Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διακη
ρύττει σε όλους xous mvous την άρ
νησή m s να μιμηθεί την αμερικανική 
Federal Reserve και τη ν Τράπεζα ms 
Αγγλία5 που τυπώνουν χρήμα.

Μολονότι στη δίνη έχει εμπλακεί η 
πατρίδα του, η Ιταλία, ο νέθ5 πρόεδρός 
ms, Μάριο Ντράγκι, έσπευσε στην 
παρθενική του συνεδρίαση cos προέ
δρου m s ΕΚΤ να υπογραμμίσει ότι το 
πρόγραμμα αγοράε ομολόγων είναι 
«προσωρινό» και «περιορισμένο». Στο 
μεταξύ, βέβαια, η ΕΚΤ συνεχίζει xis α- 
γορέε ομολόγων διαψεύδονια xis τδιεε 
xis εξαγγελίες m s και xcopis αυτή τη 
φορά να έχει αναχαιτίσει την ιλιγγιώ- 
δη άνοδο του κόστους δανεισμού ms 
Ιταλία5. «Εχουμε προχωρήσει πολύ, στο 
πεδίο που μπορούμε, αλλά δεν υπάρ
χουν πολλά άλλα που μπορείτε να πε
ριμένετε από εμά5». Με την κατηγο
ρηματική αυτή δήλωση ενώπιον του 
ολλανδικού Κοινοβουλίου, ο πρόε
δρος ms Τράπεζας ms Ολλανδία5, Κλά- 
as Νοτ, ήταν ο τελευταίος στη σειρά

Η Κεντρική Τράπεζα 
συνεχίζει τις αγορές 
ομολόγων, όμως αυτές 
ωχριούν μπροστά 
στη δυναμική παρέμβαση 
της Fed στις ΗΠΑ.
-τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που συ
ντασσόταν το παρόν- από τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου m s ΕΚΤ που 
υπενθύμιζαν ότι «το θέμα εναπόκειται 
πλέον axis κυβερνήσει».

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωποε xns 
Bundesbank διέψευδε τη  φημολογία 
neos στα μέσα ms εβδομάδας η τράπεζα 
είχε συγκαλέσει έκτακτη συνάντηση. 
Λίγε5 ημέρες νωρίτερα διατυπώθηκε 
και η ρητορική ερώτηση του Μάριο 
Ντράγκι «τι aas κάνει να πιστεύετε nais 
η λύση xns Kpians xpéous θα είναι να 
αναλάβει η ΕΚΤ τον ρόλο του δανειστή 
τελευταίας προσφυγής;».

Η δήλωσή του αυτή έγινε, ópeos, στη 
διάρκεια pías εβδομάδας που η τράπεζα 
αύξησε xis ayopés ομολόγων στα 9,52 
δισ. ευρώ. Τα διατήρησε, βέβαια, σε ε
πίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα 
των 22 δισ. ευρώ που δαπάνησε τον Αύ
γουστο όταν η ΕΚΤ αποφάσισε να πα- 
ρέμβει εκ νέου axis ayopés xpéous για

να αποτρέψει xis αποδόσεις τω ν ιτα
λικών και των ισπανικών ομολόγων να 
εκτιναχθούν σε απαγορευτικά επίπε
δα. Αυτή τη φορά η παρέμβασή m s  δεν 
απέδωσε Kapnoús και οι αποδόσειε των 
ιταλικών ομολόγων πλησίασαν στο 7%. 
Πηγέε m s  Ευρωζώνη ανέφεραν το αυ
τονόητο, ότι δεν υπάρχει κανένα σχέ
διο για διάσωση xns Ιταλίας, που σα- 
epeos είναι πολύ μεγάλη οικονομία για 
να σωθεί από τα 440 δισ. ευρώ τα οποία 
διαθέτει npos το παρόν ο ευρωπαϊκόε 
μηχανισμός στήριξης (EFSF). Παράλ

ληλα, τα εμπόδια στη διεύρυνση τω ν 
κεφαλαίων του EFSF φαίνονται πολλά. 
Οι χώρεε BRICS axis onoies είχαν ε- 
ναποθέσει xis ελπίδε5 xous οι Ευρωπαίοι 
για την άντληση κεφαλαίων φαίνονται 
πολύ επιφυλακτικές npos το EFSF.

Την ίδια στιγμή η Γερμανία προ
βάλλει βέτο σε προτάσειε για τη  χρη
ματοδότησή του από την ΕΚΤ ή από 
την Bundesbank. Από γερμανική5 
πλευράς προέρχονται, άλλωστε, οι 
πλέον σθεναρές αντιστάσεις και στο 
ίδιο το πρόγραμμα ayopós ομολόγων. 
Η πλέον ηχηρή όλων ήταν, axis apxés 
του éxous, η παραίτηση του Αξελ Βέ- 
μπερ, επικεφαλήε xns Bundesbank, που 
διαφώνησε ανοιχτά με το πρόγραμμα. 
Ακολούθησε, άλλωστε, η ανακοίνωση 
xns napaimons του επίσης Γερμανού 
Γιούργκεν Σταρκ.

Känoiss άλλες πηγέε xns Ευρωζώνη,

ópeos, εκφράζουν ελπίδεε neos η σο
βαρότητα xns κα τάστασή  θα ανα
γκάσει την ΕΚΤ να δράσει πιο απο
φασιστικά.

Ο διεθνή5 Túnos εξακολουθεί, πά- 
vxcos, να την επικρίνει. Την ημέρα που 
εκτινάσσονταν στο 7% οι αποδόσε^ 
τω ν ιταλικών ομολόγων, στην ιστο
σελίδα xns βρετανικά εφημερίδας 
Guardian ο αρθρογράφοε Μαρκ Βάι- 
σμπροτ επισήμανε nos σε αντίθεση με 
όσα ισχυρίζεται η ΕΚΤ, «ο  δανειστή5 
τελευταίας προσφυγής είναι xuniKós 
ρόλος pías κεντρικής τράπεζας». Επα
ναλάμβανε, άλλωστε, το επιχείρημα 
που έχει επικαλεσθεί και το βρετανι
κό περιοδικό Economist, καθώς και ο 
k ü x o x o s  Νομπέλ Οικονομίας Πολ 
Κρούγκμαν eras επιφυλλίδες του oxous 
New York Times: Οι παρεμβάσεΐ3 ms 
ΕΚΤ με αγορές ομολόγων ωχριούν 
μπροστά στη δυναμική παρέμβαση ms 
αμερικανικής Federal Reserve που 
δημιούργησε χρήμα περισσότερο από 
δύο τρισεκατομμύρια δολάρια τα τε 
λευταία τρία χρόνια, προκειμένου να 
αποτρέψει μια νέα βουτιά ms αμερι- 
k o v i k ú s  οικονομίας στην ύφεση. Ση
μαντική μερίδα οικονομολόγων επι
μένει πωε η ΕΚΤ θα μπορούσε να θέ
σει xéXos στην κρίση αλλά αν επιμεί- 
νει neos δεν είναι auxós ο ρόλος xns, 
η κατάσταση στην Ευρώπη θα επι
δεινωθεί περαιτέρω.

Στη δίνη της κρίσης βυθίζονται Κίνα και Βραζιλία δεν πείσθηκαν 
και η Γαλλία με την Ισπανία να επενδύσουν στο ΕΓ8Γ

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση του ναλλικού κόστους δανεισμού έπαιξε το τε
χνικό λάθος της δ&Ρ να αποστείλει μήνυμα σε ορισμένους συνδρομητές, ενημε
ρώνοντας τους νια μεταβολή της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας. 0  επί
τροπος, Μισέλ Μπαρνιέ, τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό.

Ο επικεφαλής του ΕΡδξ, Κλάους Ρέγκλινγκ, παραδέχτηκε ότι επικρατεί σύγχυση 
ως προς τις λειτουργίες του ΕΡδΕ γενονός που υποβάθμισε την έκδοση ομολόγου 
3 δισ. ευρώ τη Δευτέρα.

Του Γ ΙΩ ΡΓΟ Υ Κ Α ΛΑ Φ Α ΤΗ

Στη δ ίνη xns ευρωπαϊκής K pians φαί
νεται να βυθίζονται σταδιακά η Ισπα
νία και η Γαλλία, Ka0G)s το επίκεντρο 
τω ν ανησυχιών τω ν  αγορών μετατί
θεται από την Ιταλία και σε άλλε$ με- 
γάλε5 οικονομίες xns Ευρωζώνης, όλο 
και πιο κοντά στον  πυρήνα xns νομι
σματικής ένωσης. Οι ανησυχίες για το 
ενδεχόμενο διάσπασηε m s  Ευρωζώνην 
ή για το k o o x o s  ενόε μεγάλου πακέτου 
διάσωση5 npos τη  Ρώμη έχουν ενι- 
σχύσει το k o o x o s  δανεισμού τω ν  ευ
ρωπαϊκών κυβερνήσεων. Ιδιαίτερα α
νησυχητική κρίνεται η διεύρυνση xns 
6iacpop0s αποδόσεων ανάμεσα στο 10ε- 
τέε ομόλογο m s  Γερμανίαε, του ισχυ
ρότερου μέλουε xns Ευρωζώνηε, και τα 
αντίστοιχα ομόλογα μεγάλων ευρω
παϊκών οικονομιών. Το γαλλικό spread  
ανήλθε την Πέμπτη στο υψηλό 21 ε
τώ ν τω ν 167 μονάδων βάσηε, με το ε
πιτόκιο του δεκαετού5 ομολόγου να 
φτάνει στο 3,43%. Καθοριστικό ρόλο 
στην εκτόξευση του γαλλικού κό- 
cjxo us  δανεισμού έπαιξε το τεχνικό λά- 
0os xns S&P να αποστείλει μήνυμα σε 
ορ ισμ ένο ι συνδρομητέε, ενημερώ- 
νοντάε xous για αλλαγή xns βαθμολο- 
Yias πιστοληπτική5 αξιολόγησηε xns 
Γαλλία5. Ο Ευρωπαίο5 snixponos για 
θέματα χρηματοοικονομικών υπηρε
σιών, Μισέλ Μπαρνιέ, τόνισε ότι πρό
κειται για ένα πολύ σοβαρό περιστα
τικό, το οποίο δείχνει ότι στη σημερι
νή εξαιρετικά ευμετάβλητη κατάστα
ση crus αγορέε, οι παράγοντε5 τω ν α
γορών θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδι
αίτερη συναίσθηση xns ευθύνηε m us». 
Το ενδεχόμενο απώλεκκ xns Kopucpaias 
αξιολόγησή ΑΑΑ του γαλλικού χρέουε 
θα είχε καταστροφικέ5 συνέπειεε για 
το σύνολο xns Ευρωζώνηε. Οπω3 χα

ρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα 
τω ν  Financial Times, κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να υπονομεύσει το Ευρω
παϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικά Στα- 
θερότηταΒ EFSF, καθώε μία γαλλική υ- 
ποβάθμιση θα μπορούσε να σημαίνει 
επίσηε και τη δική του υποβάθμιση, σε 
περίπτωση που άλλε5 χώρε5 με κορυ
φαία αξιολόγηση δεν εμφανισθούν 
πρόθυμεε να απορροφήσουν το μερί
διο τω ν  γαλλικών εγγυήσεων στο τα 
μείο. Ekxos αυτού, ανησυχία προκαλεί 
και η μεγάλη έκθεση των γαλλικών τρα
πεζών στην Ιταλία, που υπολογίζεται 
κοντά στα 306 δισ. ευρώ.

Νέα ρεκόρ κατέγραψαν κατά τη 
διάρκεια xns προηγούμενά εβδομάδαε 
και τα  spread xns Ionavias, του Βελ
γίου, ακόμη και xns Auoxpias. Oncos χα
ρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα 
τω ν  Financial Times, η Ισπανία ενδε
χομένου να αποτελέσει το επόμενο θύ
μα τω ν  κερδοσκόπων axis αγορέε ο
μολόγων xns Ευρωζώνη, ysyovos που

αποδίδεται στη δυσκολία επίτευξηε των 
στόχων μ είω σή  του ελλείμματοβ, την 
ασθενή οικονομία, αλλά και τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρά- 
πεζεε xns xcopas. «Η οικονομία εμφα
νίζει σημάδια στασιμότηταε, με xis πι- 
θανότητεε να επιστρέψει σε ύφεση να 
αυξάνονται σταδιακά», αναφέρει σε έκ
θεσή xns η ισπανική τράπεζα BBVA. 
Στο κλίμα avnauxias έρχεται να προ
στεθεί, σύμφωνα με xous αναλυτέε, και 
η πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί 
εν όψει τω ν  εκλογών xns επόμενηε ε- 
βδομάδα5. Οι πολιτικέε εξελ ίξε ι έχουν 
βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο ε
πίκεντρο τω ν αγορών ομολόγων, τόσο 
στην περίπτωση xns Ελλάδαε όσο και 
xns IxaAias. Στην Αυστρία, οι ανοδικέε 
π ιέσε ι στο spread τω ν ομολόγων xns, 
οδήγησαν την Παρασκευή σε μαζικό 
κύμα πωλήσεων, αναγκάζονταβ το υ
πουργείο Οικονομικών να διαψεύσει xis 
φήμεε ότι κινδυνεύει η κορυφαία πι- 
στοληπτική xns αξιολόγηση ΑΑΑ.

Γης ΖΩ ΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Εάν η Ευρω ζώ νη δεν επιχειρήσει ε
μπράκτου να διασώσει τη ν  υπόστα
σή xns, τό τε  η Κίνα ή η Βραζιλία δεν 
μπορούν να παρέμβουν με γενναίεε 
επ ενδύ σ ε ι σε ομόλογα τω ν  κρατών- 
μελών ή σε τίτλου5 του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικήε Σταθε- 
pöxnxas (EFSF). Αν και έχουν δρομο
λογηθεί ε ξε λ ίξ ε ι σ την Αθήνα και τη  
Ρώμη για τη  δημιουργία κλίματοε πο- 
λιτική5 σταθερότηταε, οι επενδυτέε 
τω ν  αγορών χρέουε xns Ευρωζώνηε 
τηρούν στάση  αναμονήε. Σαν να δι
αισθάνονται ότι ακόμη και οι αρμό
διοι του EFSF παραιτούνται από xis αρ- 
χικέβ προθέσεΐ5 xous: npos το  παρόν, 
φαίνεται ότι η ενίσχυση του EFSF με 
δυνατότητα μόχλευσή, δηλαδή δα
νεισμού από -ns αγορέ5, έωε και 1 τρισ. 
ευρώ δεν θα εφαρμοστεί, άμεσα του
λάχιστον. Onus δήλωσε ανωνύμωε πη
γή του EFSF τη ν Παρασκευή σ το  ει- 
δησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το 
ευρωπαϊκό ταμείο εξετά ζει αναδί
πλωση m s μόχλευσή από το ένα τρισ. 
ευρώ. Είπε ότι η αναδίπλωση αυτή εί
ναι μια πιο ρεαλιστική λύση εξαιτία3 
xns npöacpaxns «κ α τα δ ίω ξή » xns 
Pciipns από xis αγορέ5. «Η  πολιτική α
ναταραχή τω ν  τελευταίων δέκα ημε
ρών μειώνει, κατά πάσα πιθανότητα, 
τη  δυνατότητα μόχλευσηε, από το πε
νταπλάσιο ή τετραπλάσιο τω ν  αρχι
κών κεφαλαίων στο  τριπλάσιο ή τε 
τραπλάσιο», δήλωσε η ίδια πηγή. 
Την ίδια ημέρα ο Pciiaos πρωθυ- 
πουργόε, Βλαντιμϊρ Πούτιν, εξέφρα
ζε αμφιβολίεε cos npos το  αν ο EFSF 
και το ΔΝΤ διαθέτουν επαρκείΞ nöpous 
για να αντιμετωπίσουν τη ν κρίση xns 
Ευρωζώνηε.

Στη  σύνοδο Kopuqm s xns 26ns

Οκτωβρίου, οι ηγέτε$ του EurogΓoup 
αποφάσισαν να αυξήσουν τη  μό
χλευση του ΕΡδΡ στο ένα τρισ. ευρώ 
από διαθέσιμα κεφάλαια 250 δισ. ευ
ρώ, σήμερα. Τα 190 από 440 δισ. ευ
ρώ έχουν ήδη δεσμευτεί σε προ
γράμματα χρηματοδότησή τηε Ελλά- 
δα3, τηε Ιρλανδία3 και τηε Πορτογα- 
λίαε. Από τό τε  ήταν σαφέε ότι η Ιτα
λία στοχοποιείται από τ «  αγορέε, 
και αναλυτέε υποστήριζαν ότι η μό
χλευση του ΕΡδΡ πρέπει να αγγίξει τα 
3 τρισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, όμωε, δεν 
έχει ληφθεί απόφαση.

Κίνα και Βραζιλία δεν πείσθηκαν α
πό του5 ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε να ε
πενδύσουν στο  ΕΡδΡ, είτε σε ομόλο
γα του ίδιου του ταμείου, είτε μέσω ει
δικών επενδυτικών οχημάτων, ενώ ά
φησαν ανοιχτό το  ενδεχόμενο συμ- 
μετοχήε τουε μέσω του ΔΝΤ. Απο
στολή του ΕΡδΡ είναι να εκδίδει ομό
λογα με τιβ εγγυήσειε τω ν  κρατών-με- 
λών τηε Ευρωζώνη5, να παρεμβαίνει 
σ τη  δευτερογενή αγορά κρατικών ο

μολόγων, ενώ έχει συζητηθεί ακόμη 
και έναε πιθανό3 ρόλοε του στην α- 
νακεφαλαιοποίηση τω ν  τραπεζών.

Ο επικεφαλήε του ΕΡδΡ, Κλάουε Ρέ- 
γκλινγκ, παραδέχτηκε ότι επικρατεί 
σύγχυση ωε προε τιε λειτουργίεε του 
ΕΡδΡ, γεγονό3 που υπονόμευσε την έκ
δοση ομολόγου 3 δισ. ευρώ τη  Δευ
τέρα. Οι αποδόσε^ του έφθασαν στο 
υψηλότερο μέχρι σήμερα επίπεδο, α- 
ντανακλώνταε ένα περιβάλλον υψη
λ ό τε ρ α  αβεβαιότηταε. Υπό τιε τρέ- 
χουσεε συνθήκεΞ, όπου συζητείται το 
μέλλον τ α  Ε υρω ζώ να , η λογική λύ
ση για την καταπολέμηση τ α  κ ρ ίσα  
θα ήταν η επέκταση και όχι η αναδί
πλωση τ α  μόχλευσα  του ΕΕδΕ από 
το  ένα τρισ. ευρώ. Μόνον το χρέθ5 τ α  
Ιταλίαε πλησιάζει πλέον τα  1,9 τρισ. 
ευρώ. Οπότε τα  3 τρισ. ευρώ που συ
ζητούν οικονομικοί αναλυτέβ δεν φα
ντάζουν πλέον αστρονομικό ποσό. Πό- 
σω  μάλλον εάν στη  δίνη τω ν  αγορών 
παγιδευτούν και άλλα κράτη-μέλη 
τ α  Ευρωζώνα...
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Το πολυσήμαντο έργο του project 
manager σε καιρούς κρίσης
Συνέδριο για την αξία των Π ιστοποιήσεων και τα οφέλη για στελέχη και επιχειρήσεις

Σε ανοικτή συζήτηση στην Αθήνα θα τεθεί η αξία και η σημασία των ατομικών και εταιρικών Πιστοποιήσεων, όπως και τα πραγματικά οφέλη που προ
κύπτουν -ιδιαίτερα σε εποχή κρίσης- τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα ίδια τα στελέχη που ασκούν το πολυσήμαντο και απαιτητικό αυτό έργο.

Στις 24 Νοεμβρίου 
2011 στην Αθήνα 
θα γίνει η ετήσια 
συνάντηση των 
project managers.

Της ΧΡ ΙΣΤ ΙΝ Α Σ ΔΑΜ ΟΥΛΙΑΝΟΥ

«Είναι λανθασμένη η άποψη ότι 
το  project management είναι έ
να εργαλείο που αρκεί να το  θέ
σ ε^  σε εφαρμογή και, θεωρητι
κά, όλα πάνε καλά. Αυτό που συμ
βαίνει στην πρςγματικότητα, ό- 
neas δείχνουν οι στατιστικέε, εί
ναι ότι το  75% τω ν  έργων απο
τυγχάνουν». Είναι ένα συμπέρα
σμα που έχει εκφράσει δημοσίωε 
ο καθηγητήε Στέφεν Κάρβερ, 
του Cranfield Business School, με 
εμπειρία 20 ετώ ν στο Project 
Management (ΡΜ). Ταυτόχρονα 
ôpcos, αμφισβήτησε και την α
ξιοπιστία τω ν  ποσοστών αποτυ- 
xias, συμπληρώνοντα5 ότι «έ 
σ τω  και αν κανεί3 δεν αμφιβάλ
λει ότι είναι, πράγματι, υψηλά, ω
στόσο, επικρατεί μια βάσιμη αι
σιοδοξία». Η οποία npocpavtbs ε
μπεδώνεται και από τα  ευρήμα
τα  πρόσφατηε έρευναε που διε- 
ξήγαγε το Project Management 
Institute (PMI) και καταδεικνύουν 
ότι όταν οι εταιρείε5 έχουν υψη
λά επίπεδα απόδοσηε, τότε τα έρ
γα πετυχαίνουν to u s  επιχειρη- 
ματικού5 o to x o u s  to u s  σε ποσο
στό μεγαλύτερο του 80%.

Ετήσια συνάντηση
Στΐ5 24 Νοεμβρίου 2011 στην 

Αθήνα θα γίνει η ετήσια συνά
ντηση  τω ν  project managers 
προκειμένου να τεθεί σε ανοικτή 
συζήτηση η αξία και η σημασία 
τω ν  ατομικών και εταιρικών Πι
στοποιήσεων, ôn&is και τα πραγ
ματικά οφέλη που προκύπτουν 
-ιδιαίτερα σε εποχή κρίσηε- τό 
σο για t is  επ ιχειρήσει, όσο και 
για τα  ίδια τα στελέχη που α
σκούν το  πολυσήμαντο και α
παιτητικό αυτό έργο. Είναι το 
Project Management Congress 
2011 που διοργανώνει για έκτη 
συνεχή χρονιά η Boussias 
Communications και το  Project 
Management Institute, με την 
ευκαιρία του εορτασμού m s ε- 
m oias -ήταν ans 3 Νοεμβρίου- 
Παγκόσμιαε Hpépas Project 
Management (www.pmcongress. 
gr). Σ το  ερώτημα -που έγινε και 
ο τίτλοε του συνεδρίου- «Does 
Project Management Certifica
tions Matter?» θα απαντήσουν 
o Aoûis Μ έρτσεν, μέλοε του 
Δ.Σ. του  ΡΜΙ και «ευαγγελί
α ^ »  του ΡΜ σ τη ν  Ευρώπη, ο 
Αλαν Χάρφαμ, πρόεδροε του 
ΑΡΜ Group -επισήμου φορέα πι- 
στοποίησηε m s βρετανική3 Γε
νικής Γραμματείαε Εμπορίου- ο 
M àAs Σέφερντ, ειδικός στο  ΡΜ 
εδώ και 30 χρόνια σε διεθνή εμ

βέλεια. Πέρα από n s  τεκμηριω- 
μένε5 α π α ν τή σ ε ι t o u s  θα πα
ρουσιάσουν και n s  σύγχρονες 
μεθόδου5 π ισ τοπ ο ίη σή , ôncas 
και αυτέ3 που έρχονται τα  επό
μενα χρόνια και θα αξιολογή
σουν τα  πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά t o u s .

Ενότητες
Σε όλεε ns ενότητε5 του συ

νεδρίου, ενεργά θα συμμετέχουν 
επαγγελματίε5 και εκπρόσωποι 
m s  ελληνικήε K o iv ô m m s  του Μ 
και θα συμβάλλουν σε μια συζή
τηση που θα τεκμηριώσει το  συ
μπέρασμα ότι η αποτελεσματι
κότατα τω ν  έργων που ολοκλη
ρώνει κάθε επιχείρηση σε συν
δυασμό και με την προσαρμο- 
σηκότητά m s  ans συνεχώς με
ταβαλλόμενες συνθήκεε m s  α- 
Yopâs και του ανταγωνισμού α
ποτελούν πλέον απαραίτητα 
στοιχεία για τη ν επιβίωσή m s .

Πέρα optas από τη ν πιστοποί
ηση, nebs αναπτύσσεται ο καλό3 
p ro jec t m an ager; Στην εμπερι
στατωμένη μελέτη που έχει εκ-

πονήσει ο διακεκριμένοε ομιλη- 
m s στο προσεχέε συνέδριο, ο κ. 
Μάιλε Σέφερντ -υπό τη ν ιδιότη
τά  του cos Honorary Senior 
Research Fellow στο University 
College London- και σε συνερ
γασία με φορέα του βρετανικού 
υπουργείου Εμπορίου και Βιο- 
pnxüvias, αναφέρει ότι «έωε τώ 
ρα υπήρχαν δύο παραδοσιακές 
π ροσεγγίσει για τη ν  ανάπτυξη 
pias αποτελεσματικής πιστοποί- 
nems τω ν project και programme 
μάνατζερ. Η μία, ήταν αυτή που 
tous παρείχαν οι επαγγελματικοί 
epopsis to u s . Και η άλλη, ήταν η 
εκπαίδευσή to us  στα  πανεπι
στήμια. Ωστόσο, ακόμη και σή
μερα υπάρχουν πολλά παρα
δείγματα βαριάε αποτυχίας έργων 
και προγραμμάτων, γεγονόβ που 
τροφοδοτεί τη ν  αμφισβήτηση 
και κρίνει cas ανεπαρκή τη ν α
νάπτυξη του project manager, έ
σ τω  και αν επιχειρείται εδώ και 
περίπου 20 χρόνια».

Η μελέτη διερευνά και αναλύ
ει ris δυσκολίες που υπάρχουν 
στο project management για τη 
δημιουργία προγραμμάτων ανά
πτυξης των project managers. Μέ
σα από ris εμπειρίες του Δικτύ
ου «Rethinking Project 
Management» που έχει συσταθεί 
από το  Βρετανικό Συμβούλιο 
Engineering and Physical 
Sciences Research Council, αλλά 
και από ris εμπειρίε5 τω ν  ίδιων 
συγγραφέων, αναφέρει και ns ε- 
ναλλακτικέε π ροσεγγίσει που

Παγκόσμια ημέρα

Εχει κα θ ιερ ω θεί σε όλο τον
κόσμο. Στην Ελλάδα εορτά
ζεται τα τελευταία χρόνια. 
Πρόκειται για την Παγκόσμια 
Ημέρα Project
Management. Σκοπός της ε ί
ναι να ενθαρρύνει επιχειρή
σεις και οργανισμούς και γε
νικά όλους όσοι χρησιμοποι
ούν μεθοδολογίες διοίκησης 
έργου, για να διοργανώσουν 
όποιες εκδηλώσεις επιλέ- 
ξουν κοι να αποδώσουν τη 
δέουσα αναγνώριση τόσο 
στο έργο όσο και στις επιτυ
χίες των στελεχών και των 
ομάδων τους. Είναι η ημέρα 
αναγνώρισης του μεγάλου 
αριθμού των project 
managers και των ομάδων 
τους σε κάθε τομέα της βιο
μηχανίας και της υγειονομι
κής φροντίδας. Σε αυτούς 
που σε κάθε πόλη, σε κάθε 
κοινότητα, σε ολόκληρο τον 
κόσμο, διαθέτουν τον χρόνο, 
την ενέργεια, τη δημιουργι
κότητα, την καινοτομία και α
μέτρητες ώρες προκειμένου 
να αποδώσουν έργα, προϊό
ντα, υπηρεσίες, εγκαταστά
σεις όπως και υπηρεσίες α
νακούφισης σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης και κατα
στροφών.

έχ ο υ ν  π ροκύψ ει από τ η ν  π λευρά  
τ ω ν  επ α γ γ ελ μ α τ ικ ώ ν  κ ο ιν ο τή 
τ ω ν  και τ ω ν  α κ α δη μ α ϊκ ώ ν  φ ο ρ έ 
ω ν . «Ο  μ εγά λος  α ρ ιθμ ός τ ω ν  β ιο
μ η χανιώ ν που κάνει χ ρή σ η  έρ γω ν  
και που β λέπ ει τ η ν  α π ο τελεσμ α - 
τ ικ ό τη τά  tous cas “κλειδ ί”  γ ια  τη ν  
οργα νω σ ια κ ή  α π όδοσή  to us , έχει 

ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι  to us  ε ιδ ικού5  και 
tous ερ ευ νη τές  ν α  δ ιερ ευ νή σ ο υ ν  

κάθε δ υ να τή  πλευρά  σ ε  α υ τό  που 
απ οκαλούμε δ ιο ίκ η σ η  έρ γο υ ».

Ταυτότητα
P ro ject M anagem ent In s titu te  

(Ρ Μ Ι): Το Ινστιτούτο  Διοίκησηε 
Εργου (www.pmi.org) είναι πα
γκόσμιος οργανισμόε που παρά
γει πρότυπα για  το  Project 
Management. Ιδρύθηκε το  1969 
και έχει 280.000 μέλη σε 170 χώ
ρες. Την πιστοποίηση του ΡΜΡ 
την κατέχουν 290.000 επαγγελ- 
ματίεε παγκοσμίως, ενώ πρό
σφατα ανακοίνωσε την πιστο
ποίηση Project Management, 
που είναι η ανωτάτη πιστοποίη
ση για επαγγελματίεε του χώρου. 
Το Ελληνικό Παράρτημα του ΡΜΙ: Το 
Greek ΡΜΙ Chapter (www.pmi- 
greece.org) ιδρύθηκε το  2006 
για τη διάδοση των αρχών του ΡΜ 
- που συμπεριλαμβάνουν τη ν 
παράδοση τω ν  έργων «on time, 
on budget, on specs». Ο αριθμό5 
τω ν μελών του σήμερα ανέρχεται 
σε 380 εκ τω ν  οποίων τα  200 εί
ναι PMP’s.

xd@kathimerini.gr

«Βολές» κατά της ύφεσης προτείνει η F.F.AF. στο CEO Summit 2011

Μ ε το φ ετινό  CEO Summit, η ΕΕΔΕ και ο Τομέας Ηγεσίας εκφράζουν ηχηρά τη θέση που λαμβάνουν στην 
κρίσιμη σημερινή κατάσταση που διερχόμαστε.

«Ο μεγάλος εχθρόε m s xcapas σή
μερα είναι ο xpövos μέσα σ τον  
οποίο θα γίνουν τα  “λίγα αλλά 
ποιοτικά” . Και τίποτα δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί γρήγορα και α
ποτελεσματικά, αν δεν βγούμε ό
λοι από τη  σπηλιά m s καχυπο- 
ijjias μα3 και δεν εκθέσουμε ns 
npoacaniras ή επ ιχειρηματία  ο- 
ντό τη τέε  pas στο  ρίσκο m s αλ- 
ληλοεμπιστοσύνη5 μεταξύ όλων 
τω ν  stakeholders». Είναι από
σπασμα από τα λόγια με τα οποία 
ο πρόεδροε m s Διοικούσας Επι- 
rponhs του Τομέα Ηγεσία5 m s 
Ελληνική5 Εταιρείαε Διοικήσεωε 
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), κ. Δημή- 
Tpns Maüpos, συνοδεύει τη ν  α
νακοίνωση για το CEO Summit 
2011 - m v  ετήσια συνάντηση κο
ρυφής m s ΕΕΔΕ από το 2007. Θέ
μα m s «Doing more (with) on 
less. Η δυναμική του «less» και 
το  μέρισμα εμ π ισ το σ ύ νη  
(w w w .eede.gr) θα πραγματο
ποιηθεί σ τη ν Αθήνα ans 22 Νο
εμβρίου 2011 σε συνεργασία με 
τον ΣΕΒ, το ΙΟΒΕ, τη  Λέσχη Επι
χειρηματικότητας και Χορηγό 
EniKoivcavias τη ν «Κ ».

Ομιλητές
Κεντρικοί ομιλητέ3, που θα α- 

νταποκριθούν σ τα  ζητούμενα 
του συνεδρίου, είναι ο κ. Μάικλ 
Καναζάουα, δ ιευθύνων σύμ- 
βουλοε m s Dissero Partners, 
σύμβουλο3 επ ιχειρήσεων και 
συγγραφέας του «Big Ideas to Big 
Results» που θα επικεντρωθεί 
σ τη  διάσταση του «on  less», με 
ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ε
πιχειρηματικού μετασχηματι
σμού, στρατηγικήε και εφαρ- 
μογήε m s αλλά και ηγεσία5. Ο 
κ. Μίμη3 Ανδρουλάκηε, συγ- 
Ypatp0as και βουλευτήβ, θα α
ναπτύξει τη  διάσταση m s έ
νταξης του «μερίσματος m s ε
μ π ισ τοσύ νη » σ το  σημερινό το 
πίο, öncas διαμορφώνεται για τη  
χώρα pas. Και ο κ. Ντομίνγκο Φε-

Σημαντικοί ομιλητές 
από τον ελληνικό 
και ευρωπαϊκό 
πολιτικό - οικονομικό 
χώρο. Χορηγός 
Επικοινωνίας η «Κ».
λίπε Καβάλιο - πρώην υπουργός 
Εξωτερικών και υπουργό5 Οι
κονομικών στην Αργεντινή, όταν 
η χώρα του αντιμετώπιζε παρό
μοια κρίση με τη  δική μαε σή 
μερα, ο οποίοε θα μαε βοηθήσει 
να  αντιληφθούμε τις ενδεχόμε- 
ν ε5 χαμένες ευκαιρίε5 σ τη ν  πε-

ρίπτωση που δεν επιτύχουμε στα 
«ποιοτικά Less» είτε σ το  «μέρι
σμα m s εμ π ισ τοσύ νη ».

Προσωπικότητες
Eus σημαντικέ5 προσωπικό- 

τη τεε  από το ν  ελληνικό και ευ
ρωπαϊκό, πολιτικό και οικονο
μικό χώρο, που θα συμμετέ
χουν με ομιλίεε t o u s  στο  συνέ
δριο, αναφέρουμε το ν  κ. Γιώργο 
Χατζημαρκάκη, ευρωβουλευτή 
m s Γερμανίαε και το ν  κ. Μάρ- 
k o u s  Κραλ, senior partner 
Roland Berger και εμπνευστή 
του «Eureka project» και το ν  κ. 
Π ίτερ Βάγκνερ, μέλσε m s Task 
Force for Greece. Τη συζήτηση 
θα συντονίσει ο δημοσιογράφος

κ. Μπάμπηε Παπαδημητρίου. 
Σχολιάζοντας το  θέμα του φετι
νού συνεδρίου, ο κ. Μαύροε ε
πισημαίνει ότι «σημαντικό δεν 
είναι μόνο το  «on  less». Εξίσου 
σημαντικό -αν όχι σημαντικό
τερο- είναι το  «μέρισμα m s ε
μ π ισ το σ ύ νη » που αποτελεί α
ναπόσπαστο δομικό στοιχείο 
m s βιώσιμηε ελπίδας που ανα
ζητούμε t o u s  τελευταίους μή
νες». Υπογραμμίζει ότι είμαστε 
υποχρεωμένοι να  αποφύγουμε 
τη ν πλάνη ότι είμαστε μπροστά 
σε μιαν απολύτω5 αδόμητη οι
κονομική «σ τέπ α » και με ανύ
παρκτο οπλισμό. «Είναι τεράστιο 
λάθος να εγκλωβιστούμε στη  λο- 
γικοφανή σκέψη ότι είμαστε

παγιδευμένοι να κάνουμε τα  ί
δια πράγματα από εκείνα που κά
ναμε μέχρι πρότινος με απείρωε 
λιγότερο εφόδια, λόγω τω ν  συ
νεπειών m s Kpions». Εξηγεί ό
τι σ τη  χώρα pas το  αιώνιο δια- 
κύβευμα ήταν πάντα η ποιοτική 
διάσταση και ποτέ η ποσοτική. 
«Και a m  μεγάλες νίκεε λίγοι ή
μασταν και με λίγα εφόδια, αλ
λά με μεγάλα ποιοτικά αποθέ
ματα».

Αλλά και eras μεγάλεε hires το 
θέμα είναι πάλι ποιοτικό, τόσο 
σ τη  σκέψη όσο και σ τη  δράση. 
«Για άλλη μια φορά δεν έχει ση
μασία πόσα πράγματα θα κά
νουμε, αλλά πόσα πράγματα θα 
κάνουμε σωστά. As είναι και λί
γα», opcas με τη  σω σ τή  προτε
ραιότητα. Επανερχόμενοε και 
πάλι σ τη ν  ανάγκη για το  «μέρι
σμα εμπιστοσύνη», επισημαίνει 
ότι «είνα ι αναμφισβήτητη η ε
πιτάχυνση που προκαλεί η ε
μπιστοσύνη».

Η σημερινή κατάσταση
Με το  φετινό CEO Summit, η 

ΕΕΔΕ και ο Τομέας Ηγεσίας εκ
φράζουν ηχηρά τη  θέση που 
λαμβάνουν σ τη ν  κρίσιμη σημε
ρινή κατάσταση που διερχόμα
στε. «Η  Ελλάδα σήμερα δεν βρί
σκεται απλώς μπροστά σε ένα α
κόμη σταυροδρόμι, μπροστά σε 
μια διλημματική διχάλα. Βρί
σκεται μπροστά σε ένα μονό
δρομο. Οφείλουμε μεγιστοποι- 
(bvms τη  δήμιου ργικότητά pas 
να συμβάλλουμε με εφαρμόσιμες 
ιδέεε και με άμεσε5 δ ρ ά σ ε ι  να 
λειάνουμε το ν  μονόδρομο αυτό 
που έχουμε μπροστά pas». Θε
ωρούν δε ότι είναι υποχρέωση 
όλων «να  ξανασυναντηθούμε 
σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπι
σ το σ ύ ν η  ώ στε  πολλά χέρια να 
κρατήσουν τη ν  “κάννη του ό
πλου” καρφώνονταε τη ν  “ακρί
βεια” τω ν  βολών».

ΧΡ. ΔΑΜ.

ΕΡΓΑΣΙΑ & ΖΩΗ

Βελτίωση συνθηκών 
εργασίας ίσον αύξηση 
παραγωγικότητας
Ο δεύοντας npos το  τέλος m s «Θητεία5» ms, η Ευρωπαϊκή 
Προεδρία m s Πολωνίας θέλησε, npoepaveas, να  αφήσει κα- 
λέβ αναμνήσεις orous Eupcanaious εργαζόμενους, και eras 
26 Οκτωβρίου 2011 φιλοξένησε σ τη  Βαρσοβία σεμινάριο 
που οργάνωσαν από κοινού η Συνομοσπονδία Εργοδοτών 
Ιδιωτικού Τομέα Lewiatan και το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για τη 
Βελτίωση τω ν  Συνθηκών Διαβίωσηε και EpYaaias - το γνω 
στό pas Eurofound. Την εκδήλωση, που είχε θέμα τη  βελ
τίωση τω ν  συνθηκών εργασίας, με στόχο την προώθηση 
m s παραγωγικότητας, έθεσε υπό τη ν  αιγίδα m s η πρω- 
θυπουργική Γραμματεία m s xebpas και η σημαντικότητά 
m s δεν ήταν, ασφαλώε, η επανάληψη του αυτονόητου και 
τω ν  διαπιστωμένων προϋποθέσεων -δηλαδή τω ν  γνωστών 
pas θετικών πολιτικών, μέτρων και συμπεριφορών npos 
to u s  εργαζομένου5- αλλά τα ευρήματα m s Ερευνα5 του 
Eurofound (www.eurofound.europa.eu) που ανακοινώθηκαν.

Ενώ, δηλαδή, πολλέε εταιρείεε έχουν υιοθετήσει μέτρα 
για τη  βελτίωση τω ν  συνθηκών εργασίας, ωστόσο, δεν έ
χουν επιτύχει το ν  στόχο m s αύξησης m s παραγωγικότη- 
τάε to u s , γιατί δεν τα  συνοδεύουν και με to us  κατάλλη- 
λουε εκείνουs μηχανισμούς που τα  καθιστούν αποτελε
σματικά. Τα μέτρα που η έρευνα εντόπ ισε ότι συνδέονται

Τουλάχιστον ένα 
20% των στελε
χών πρέπει να 
έχει αυτονομία 
για ομαδική εργα
σία και ευελιξία 
στον χρόνο για 
την εφαρμογή 
μιας πρακτικής.

Δηλαδή, τουλάχιστον ένα 20% τω ν  στελεχών πρέπει να 
έχουν αυτονομία για ομαδική εργασία onoas και ευελιξία 
σ τον  χρόνο για τη ν εφαρμογή p ia s  πρακτικής. Αλλωστε, 
η έρευνα κατέδειξε -και πάλι το  γνω σ τό  και αυτονόητο- 
ότι, δηλαδή, οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο ικανοποι
ημένοι και αποκτούν μεγαλύτερο κίνητρο όταν «έχουν και 
αυτοί λόγο otous  xebpous εργασίαε to u s », όταν έχουν αυ
τονομία και ευελιξία, ό ταν η σκληρή εργασία to u s  αντα
μείβεται, ό ταν βελτιώνουν tis  δεξιότητέε to us  και όταν η 
εργασία to u s  είναι ασφαλής και η σταδιοδρομία tous έ
χει προοπτική. Και πάλι opcas μια «κρίσιμη μάζα» -του
λάχιστον το  25% τω ν  εργαζομένων- πρέπει να  έχουν γί
νει αποδέκτες θετικών οργανωσιακών λύσεων, ώ στε η συμ

βολή to u s  στο  καλό εργασιακό κλίμα να έχει αυξητικέε ε- 
πιπτώσεΐ5 σ τη ν παραγωγικότητα.

ΧΡ. ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

γκλιδώματα, μεταλλικούς ανακλαστήρες οδοστρώματος, κατα
σκευή πεζοδρομίων και υποδομές φωτισμού.

«Μ ηδέν ατυχήματα» 
στην ΑΓΕΤ Ηρακλής
Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατομική Α.Ε., μέλσε to u s  ομί
λου Ηρακλή5, έχει παρουσία στον κλάδο τω ν ορυκτών στην 
Ελλάδα από το 1952. Συγκεκριμένα, σήμερα, διαθέτει ε
γκαταστάσεις σε τρία νησιά pas, σ τη  Νίσυρο, σ τη ν  Κρή
τη  και στη  Μήλο. Oncas συμβαίνει και για τη ν ΑΓΕΤ Ηρα- 
κλήε, η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδη αξία 
και ο o t o x o s  «ατυχήματα μηδέν» έχει υψηλή προτεραιό
τη τα  στιε πολιτικέε και στα  μέτρα που εφαρμόζει. Οχι μό
νο για την προστασία τω ν εργαζομένων και τω ν συνεργατών 
ms, αλλά και για to us  k o t o ik o u s  τω ν κοινοτήτων μέσα eras 
οποίε5 δραστηριοποιείται.

Πρόσφατα, a m  17 και 18 Σεπτεμβρίου 2011, σε συνερ
γασία με το  Ινστιτούτο Οδικήε Ασφάλεια3 (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνοε 
Μυλωνάε» προσέφερε διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με τίτλο «Χιλιάδεε δρόμοι αλλά μία ζωή » σε 130 μαθητέε 
από το  Γυμνάσιο Μήλου, προκειμένου να ευαισθητοποι
ηθούν σε θέματα o6im s ασφάλεια5 είτε cas πεζοί είτε cos 
ποδηλάτε5 είτε, αργότερα, cas οδηγοί οχημάτων. Ηδη από 
το  2006 η ΑΓΕΤ Ηρακλήε εφαρμόζει τη ν  πολιτική Υγείαε 
και Ασφάλειαε, με στόχο «μηδέν ατυχήματα» του ομίλου 
Lafarge, του οποίου είναι μέλθ5.

.Τον Σεπτέμβριο 2009 το  Εργοστάσιο Χαλκίδα5 σε συ
νεργασία με το ν  Δήμο Χαλκίδαε και τη  Διεύθυνση Πρω- 
τοβάθμιαε Εκπαίδευσή Ευβοίαε ξεκίνησε τη ν  εκστρατεία 
ευαισθητοποίησηε «Δεσμεύομαι», στην οποία συμμετείχαν 
διαδραστικά περισσότεροι από 1.000 μαθητέε από 14 σχο
λεία ms Χαλκίδα5, αλλά και περίπου 2.500 πολίτεε. Το Εργο
στάσιο υποστήριξε επίση3 το πρόγραμμα οδικήε ασφάλεια5 
m s Νομαρχιακήε Α υτοδιο ίκησή  Ευβοίαβ, με δ ρ ά σ ε ι κυ
κ λ ο φ ο ρ ία ^  αγωγήε. Τον Ιούνιο 2010 οργανώθηκε σειρά 
σεμιναρίων για τη ν ασφαλή οδήγηση, τη  φροντίδα m s υ- 
γεία5 σε σχέση με τη ν ασφαλή οδήγηση, oncas και για την 
ασφαλή κυκλοφορία τω ν  πεζών σ τη ν πόλη. Τον Σεπτέμ
βριο 2010, στο πλαίσιο m s εκστρατεία5 «κυκλοφορώ με α
σφάλεια σ τη ν πόλη μου», εντοπίσθηκαν ελλείψ ει σε υ- 
ποδομέ$ σχολείων και ασφαλούε πρόσβασηε σε αυτά. Και 
η ΑΓΕΤ εκδήλωσε ενδιαφέρον npos το ν  Δήμο Χαλκίδαβ να 
υλοποιήσει και να χορηγήσει t is  εργασίε5 βελτίωσηε είτε 
κατασκευήε τω ν  σχετικών υποδομών. Τον Ιούλιο 2011 ξε
κίνησε πιλοτική υλοποίηση έργων σε δύο σχολεία, ενώ ο 
συνολικόs προϋπολογισμό3 του προγράμματοε για το  2011 
αναμένεται να φτάσει τα  100.000 ευρώ.

ΧΡ. ΔΑΜ.

άμεσα με τη  μέγιστη αύξη
ση τη 5 παραγωγικότητα5 
τω ν εργαζομένων, είναι τα  ε- 
ξήε: να  αναθεωρούνται συ
στηματικά οι ανάγκε5 εκ
πα ίδευσή  τω ν  στελεχών, 
να παρέχεται εκπαίδευση 
στα  στελέχη όταν του5 ανα
τίθεντα ι νέα  καθήκοντα, ό- 
πωε και ο χρόνοε που απαι
τε ί η εκπαίδευσή τουε.

Εντόπισε επίσηβ ότι ορι- 
σμένε5 πρακτικέε, προκει
μένου να  είναι αποτελε- 
σματικέε, προϋποθέτουν 
τη ν  ύπαρξη μιαε «κρίσιμηε 
μάζα3»  που τιε εφαρμόζει.

L I

http://www.pmcongress
http://www.pmi.org
http://www.pmi-greece.org
http://www.pmi-greece.org
mailto:xd@kathimerini.gr
http://www.eede.gr
http://www.eurofound.europa.eu
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Ποιοι κερδίζουν σε καιρούς κρίσης
Τα εμπορεύματα αποδίδουν κέρδη πάνω από 25% όταν τα διεθνή χρηματιστήρια καταγράφουν απώλειες

Του Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α  ΣΤΕΡΓΙΟ Υ

Τι σχέση μπορεί να  έχει ένα  χά
μπουργκερ με τη ν κρίση χρέουε στην 
Ευρωζώνη; Εκ πρώτηε όψεωε καμία. 
Σ την πράξη, όμωε, οι συσχετίσετε εί
ναι πολλέε και όποιοε τιε γνωρίζει μπο
ρεί .να βγάλει πολλά χρήματα ακόμα 
και σε περιόδουε κρίσηε, όταν τα χρη
ματιστήρια κατακρημνίζονται.

Ενώ τα  χρηματιστήρια διεθνώε ση
μειώνουν απώλειεε γύρω σ το  20% α
πό τιε αρχέε του έτουε, κάποιοι ε- 
πενδυτέε κερδίζουν πάνω από 20%. Οι 
προθεσμιακέε αγορέε τροφίμων έχουν 
προσφέρει αποδόσειε το  τελευταίο 
12μηνο άνω του 25%, παρά τη ν  επι
βράδυνση που άρχισαν να  σημειώ
νουν από το ν  περασμένο Μάιο. Οι α
γορέε εμπορευμάτων συνολικά το  
2010 προσέφεραν κέρδη τηε τάξηε του

50%, όταν σ τα  ώριμα χρηματιστήρια 
τα  κέρδη έφ ταναν γύρω σ το  10-15%.

Αε δούμε πώε λειτουργούν οι αγο
ρέε αυτέε με το  παράδειγμα τηε 
McDonalcte, η οποία αποφάσισε τη ν  
περασμένη Δευτέρα να επαναφέρει 
σ το  μενού το  διάσημο χάμπουργκερ 
McRib. Η απόφαση δεν ελήφθη τό 
σο για να  ευχαριστήσει τουε πελά- 
τεε, όσο διότι η McDonalcte μέσω αυ- 
τήε τηε κίνησηε «παίζει» και κερδίζει 
από τιε προθεσμιακέε αγορέε εμπο
ρευμάτων.

Η McDonalcte, ωε αλυσίδα fa8t 
food, χρειάζεται τόνουε κρέατοε για 
τα  μπιφτέκια τηε. Μία μικρή πτώση  
τηε τιμήε του κρέατοε μπορεί να προ- 
καλέσει τεράστια  περιθώρια κέρδουε 
στην εταιρεία. Δ εν είναι τυχαίο το  γε- 
γονόε ότι η McDonalds επαναφέρει το 
McRib κάθε φορά που πέφτει η τιμή

Καθοριστικό ρόλο 
στις τιμές των εμπορευ
μάτων παίζει η ισοτιμία 
ευρώ/δολαρίου.
του μοσχαριού στιε προθεσμιακέε α
γορέε. Αυτό έχει γίνει άλλεε πέντε φο- 
ρέε από το  2005 μέχρι σήμερα. Αυτή 
τη  φορά, η McDonalds εκμεταλλεύ- 
θηκε τη ν  προσωρινή -απ’ ό,τι ισχυ
ρίζονται οι αναλυτέε- π τώση τω ν  α
γροτικών και κτηνοτροφ ικών προϊό
ν τω ν  για δύο βασικούε λόγουε:

Πρώτον, η κρίση χρέουε σ τη ν  Ευ
ρωζώνη ενίσχυσε το  δολάριο.

Δεύτερον, υπάρχει φόβοε αύξησηε 
τω ν  αμερικανικών επιτοκίων. Οχι α
πό τη  Fed. Η υποβάθμιση τω ν  ΗΠΑ α

πό τη  δ&Ρ έχει αυξήσει τιε αποδόσειε 
τω ν  αμερικανικών ομολόγων.

Πώε, όμωε, συνδέονται όλα αυτά; Τα 
επενδυτικά κεφάλαια αντιμ ετωπ ί
ζουν τιε αγορέε ωε συγκοινωνούντα 
δοχεία: βγαίνουν από τη  μία αγορά και 
μπαίνουν σε άλλη. Η κρίση χρέουε και 
ο φόβοε εξάπλωσηε σ τη ν  Ευρωζώνη 
έχει προκαλέσει αβεβαιότητα για τιε 
προοπτικέε ανάπτυξηε σ τη ν  Ευρώπη, 
ενώ  ενισχύει τιε ανησυχίεε για επι
βράδυνση τηε παγκόσμιαε ανάπτυξηε. 
Με άλλα λόγια, υπάρχουν φόβοι για 
μείωση τηε ζήτησηε.

Οταν οι αγορέε προβλέπουν μειω
μένη ζήτηση, τό τε  πέφτουν οι τιμέε 
εμπορευμάτων που συνδέονται με την 
ενέργεια, τα  τρόφιμα και τα  βιομη
χανικά μέταλλα. Σε αυτό αποδίδεται 
εν  μέρει η πρόσφατη πτώση τω ν  τ ι
μών τω ν εμπορευμάτων αυτών. Ομωε,

η αβεβαιότητα ενισχύει τιε τιμέε του 
χρυσού που θεωρείται ασφαλέε ε
πενδυτικό καταφύγιο.

Την ίδια στιγμή δημιουργούνται α- 
ντίρροπεε δυνάμειε κάθε φορά που με
ταβάλλεται η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου.

Για παράδειγμα, η υποχώρηση τηε 
ισοτιμίαε του δολαρίου ενθαρρύνει ε
πενδυτικά κεφάλαια να  φύγουν από 
το  αμερικανικό νόμισμα (κυρίωε μέ
σω πώλησηε αμερικανικών ομολόγων 
και μετοχών) και να  τοποθετηθούν 
στιε προθεσμιακέε αγορέε εμπορευ
μάτων.

Επίσηε, όσο το  δολάριο αποδυνα
μώνεται τόσο πιο ανταγωνιστικά γί
νοντα ι τα  αμερικανικά προϊόντα που 
εξάγονται, όπωε στάρι, σόγια, κρέαε, 
καλαμπόκι κ.λπ. Αυτό με τη  σειρά του 
θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ζήτηση 
για τα  εμπορεύματα αυτά από το  ε

ξωτερικό. Επομένωε, η αποδυνάμωση 
του δολαρίου δίνει «σήμα» στουε ε- 
πενδυτέε να  μετακινηθούν σ το  σ τά 
ρι, καθώε θα αυξηθεί η ζήτησή του α
πό αγορέε εκτόε ΗΠΑ.

Στην υποχώρηση του δολαρίου και 
σ τη ν ενίσχυση του ευρώ -κυρίωε από 
τα  μέσα του 2010 μέχρι το ν  Απρίλιο 
του 2011- αποδίδεται από τουε ανα
λυτέε το  ράλι τιμών στιε  προθεσμια- 
κέε αγορέε για εμπορεύματα όπωε στά
ρι, βαμβάκι, καλαμπόκι κ.λπ. Ετσι, ό
τα ν η κρίση χρέουε σ τη ν  Ευρωζώνη 
πίεσε το  ευρώ και ενίσχυσε το  δολά
ριο, παρατηρήθηκε η αντίθετη πορεία.

Παρ’ όλα αυτά, οι τιμέε τω ν  τροφ ί
μων είναι κατά 25% υψηλότερα σε 
σχέση με το ν  περσινό Οκτώβριο και 
τω ν  αγροτικών προϊόντων παραμέ
νουν κατά μέσο όρο 10% υψηλότερα 
σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.

Οι αντίθετες 
πορείες 
του χρυσού 
και του χαλκού
Η ανασφάλεια τρέφει τον χρυσό και η αι
σιοδοξία τον χαλκό και άλλα βιομηχα
νικά μέταλλα. Ετσι, για παράδειγμα, την 
Παρασκευή, οι εξελίξειε ομαλοποίη- 
σηε σε πολιτικό επίπεδο στην Ιταλία και 
την Ελλάδα πυροδότησαν πωλήσειε 
συμβολαίων χρυσού που επέφεραν μι
κρή πτώση τω ν τιμών του. Ωστόσο, οι 
ελπίδεε για ταχεία εφαρμογή των μέτρων 
λιτότηταε που θα αποτρέψουν περαι
τέρω μετάδοση τηε κρίσηε χρέουε 
στην Ευρωζώνη δεν αποσόβησαν τιε α
νησυχίεε ότι η κρίση δεν έχει φθάσει στο 
τέλοε τηε. Διατυπώνονται επομένωε προ- 
βλέψειε ότι, ωε καταφύγιο έναντι τηε α- 
στάθειαε, «ο  χρυσόε μάλλον θα παρα- 
μείνει σε υψηλά επίπεδα ώσπου να στα
θεροποιηθεί η κατάσταση στην Ευρώ
πη», ενώ δεν αποκλείονται «έντονεε δια- 
κυμάνσειε προε τα πάνω ή προε τα κά
τω » ώε τα τέλη του έτουε. Σύμφωνα άλ
λωστε με τσν γενικό διευθυντή τηε 
BlackRock, Κέβιν Φέλντμαν, η αβεβαι
ότητα για την ευρωπαϊκή οικονομία συν
δυάζεται με τη ν πολιτική τω ν  μηδενι
κών επιτοκίων στην οποία εμμένει η κε
ντρική τράπεζα τω ν ΗΠΑ. Την Παρα
σκευή, η τιμή του χρυσού έκλεινε με κέρ
δη την τρίτη συνεχή εβδομάδα, κοντά 
στα 1.800 δολ. η ουγγιά, και οι αναλυ
τέε προέβλεπαν άνοδο έωε και στα 2.000 
δολάρια στιε αρχέε του ερχόμενου έτουε.

Ενώ τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα 
ακολουθούν τη ν πορεία του «βασιλιά» 
τουε, μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα 
βιομηχανικά μέταλλα. Οι φόβοι για τιε 
επιπτώσειε τηε ευρωπαϊκήε κρίσηε 
στην ανάπτυξη -και επομένωε τη ζή
τηση - έχουν ωθήσει τιε τιμέε του χαλ
κού περισσότερο από 17% χαμηλότερα 
από τιε αρχέε του έτουε. Οπωε επιση
μαίνουν αναλυτέε τηε Credit Suisse, «τιε 
τελευταίεε εβδομάδεε, τα βιομηχανικά 
μέταλλα λαμβάνουν αντικρουόμενα μη
νύματα: Αφενόε, τα θεμελιώδη μεγέθη 
όπωε η δυναμική των αποθεμάτων πα
ραμένουν θετικά. Αφετέρου, το μα
κροοικονομικό περιβάλλον δημιουργεί 
προβλήματα και τα μέταλλα πέφτουν θύ
μα τηε κρίσηε χρέουε και τηε γενικό- 
τερηε επιβράδυνσηε τηε οικονομίαε». Εί
ναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία για α- 
ποκλιμάκωση τω ν εισαγωγών πρώτων 
υλών στην Κίνα τον Οκτώβριο, λόγω τηε 
ελαφράε επιβράδυνσηε τηε δεύτερηε με- 
γαλύτερηε οικονομίαε του κόσμου.

Δολάρια 
ανά βαρέλι

160

Δολάρια 
ανά ουγγιά

- 2.000 5.000 Παγκόσμιος Δείκτης 
τιμών μετάλλων

Τα «συγκοινωνούντα 
δοχεία» 

των αποδόσεων
Η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη πιέζει 

το ευρώ, κάνει το δολάριο ακριβότερο και 
ανακόπτει την άνοδο στις τιμές αγροτικών 

προϊόντων που εξάγουν οι ΗΠΑ.
Την ίδια στιγμή η αβεβαιότητα ενισχύει 

τον χρυσό, ρίχνει τα χρηματιστήρια και τις 
τιμές τω ν βιομηχανικών μετάλλων. 
Οι αντίρροπες αυτές δυνάμεις δεν 

αφήνουν ανεπηρέαστη την τιμή του 
πετρελαίου.

Ομως, οι πραγματικές απώλειες ή τα 
πραγματικά κέρδη τω ν επενδυτών 

εξαρτώνται από το νόμισμα, στο οποίο 
αποτιμούν τις επενδύσεις τους, σε σχέση 

με το νόμισμα με το οποίο πληρώνουν για 
να τοποθετηθούν σε μία αγορά.
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SENSEX
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Αργό πετρέλαιο

Χρυσός
Αλουμίνιο

Χαλκός
Μόλυβδος

Νικέλιο
Ψευδάργυρος

Καλαμπόκι
Σόγια

Σιτάρι

Από
την αρχή 
του έτους1,2

21,7
* 13,9
- 17,9

- 20,6
- 24,9
- 21,5
2,5

* 8,3
- 21,5

2010

15,1
29.7
10.8
30.2 
4,9
33.6 
- 4,1
51.7
29.2
46,7

ΕΤΟΣ

V
ΒΕΛΓΙΟ -0,09 -0,30 -0,40

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,16 '  -0,33 -0,37
ΙΤΑΛΙΑ -0,07 -0,25 -0,36

ΕΛΛΑΔΑ -0,03 -0,13 -0,34
ΙΣΠΑΝΙΑ -0,04 -0,21 -0,25

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -0,05 -0,11 -0,2
ΜΑΛΤΑ -0,27 -0,26 -0,16

ΚΥΠΡΟΣ -0,03 -0,08 -0,15
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -0,10 -0,14 -0,14

ΑΥΣΤΡΙΑ -0,07 -0,09 -0,07
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0,01 -0,01 -0,06

ΓΑΛΛΙΑ -0,01 -0,02 -0,05
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,00 -0,03 -0,05

ΛΟΥΞ/ΡΓΟ 0,00 -0,03 -0,03

ΠΗΓΕΣ: Bloomberg, Ecowin, The Economist Food Price index, ECB

Πώς επηρεάζει 
η άνοδος της τιμής 
του πετρελαίου 
κατά 10% 
την ανάπτυξη 
στην Ευρωζώνη
Ετήσια επίπτωση 
σε ποσοστιαίες 
μονάδες

3/5/11
1,4826

Ισοτιμία ευρώ 
έναντι 

δολαρίου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

3/1/11
1,3351

10/ 11/11

1,3572

Η ευαισθησία 
τω ν τροφίμων 
στις μεταβολές 
ισοτιμιών
Η ανατίμηση τω ν εμπορευμάτων δημι
ουργεί συνθήκεε για την... π τώση 
τουε. Πρόκειται για μία ακόμα συσχέ- 
τιση τηε πραγματικήε οικονομίαε με τιε 
αγορέε. Για παράδειγμα, η αύξηση τω ν 
τιμών του πετρελαίου ή τω ν  τροφίμων 
προκαλεί πληθωρισμό και επιβράδυν
ση τηε ανάπτυξηε. Η Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα έχει υπολογίσει ότι μία 
ανατίμηση του αργού πετρελαίου κα
τά  10% «ροκανίζει» το ν  ρυθμό ανά
πτυξηε σ τη ν  Ελλάδα κατά 0,03 ποσο- 
στιαίεε μονάδεε τον πρώτο χρόνο, κα
τά  0,13 ποσοστιαίεε μονάδεε τον  δεύ
τερο και κατά 0,34 το ν  τρίτο. Η επι
βράδυνση και οι πληθωριστικέε πιέσειε 
θα ενισχύουν το χρυσό και θα περιο
ρίσουν τη  ζήτηση για  τρόφιμα, βιο
μηχανικά μέταλλα και πετρέλαιο... 
Μία μεταβολή τηε ισοτιμίαε του δο
λαρίου είναι ικανή να  διακόψει αυτό 
τον φαύλο κύκλο, καθώδ οι αποδόσεις 
στιε αγορέε είναι σχετικέε.

Για παράδειγμα, η ανατίμηση του ευ
ρώ απορροφά πληθωριστικέε πιέσειε 
από το  πετρέλαιο, αλλά την ίδια ώρα 
δημιουργεί ανατιμητικέε τάσειε στη ν 
τιμή του μαύρου χρυσού.

Επίσηε, δεν έχει νόημα για έναν ε
πενδυτή η έννοια τηε πτώσηε ή τηε α
νόδου τηε τιμήε ενόε προϊόντοε, χω- 
ρίε να λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία. 
Για έναν Αμερικανό επενδυτή, η τιμή 
του καλαμποκιού το ν  τελευταίο μήνα 
έχει προσφέρει απόδοση 8,9%. Για έ
ναν Ευρωπαίο, η απόδοση είναι πάνω 
από 9%, διότι σ το  διάστημα αυτό α
νατιμήθηκε το δολάριο (με το οποίο α
γόρασε συμβόλαια καλαμποκιού) έναντι 
του ευρώ (με το  οποίο πληρώνει ο Ευ- 
ρωπαίοε).

Στην παρούσα φάση η ανατίμηση του 
δολαρίου περιορίζει τιε ανατιμητικέε τά- 
σειε του μαύρου χρυσού και γι’ αυτό πα- 
ρατηρείται μείωση «στο ιχημάτων» 
στην προθεσμιακή αγορά αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι αναλυτέε εκτιμούν ότι τα  χαμη
λά επίπεδα αποθεμάτων, οι αυξητικέε 
τάσειε στιε τιμέε πετρελαίου, τα  συ
χνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα και 
οι γεωπολιτικέε εξελίξειε, σε συνδυα
σμό με τη  ζήτηση από την Κίνα, θα δια
τηρήσουν τιε τιμέε τω ν  αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων σε υψηλά 
επίπεδα.

Πετρέλαιο Α Ν Α Λ Υ Σ Η  ΤΟυ PAUL K R U G M A N  /  TH E  NEW  YO R K  T IM E S

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα επιβιώσει το ευρώ»Οι τιμές του πετρελαίου είναι υψη
λότερες φέτος κατά 35% σε σχέση 
με πέρυσι. Οι πετρελαιοηαραγωγι- 
κές χώρες εκτός 0ΠΕΚ ανακοίνωσαν 
ότι θα προχωρήσουν φέτος σε αύξη
ση παραγωγής κατά 0 ,9%  που είναι 
η μικρότερη από το 2008. Ετσι, η 
αύξηση της παραγωγής δεν αναμέ
νεται να αντισταθμίσει την ισχυρή 
ζήτηση από τις αναπτυσσόμενες χώ
ρες και κυρίως από την Κίνα, η ο
ποία θα εξακολουθήσει να παρου
σιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
Επίσης, η ζήτηση για πετρέλαιο προ- 
βλέπεται αυξημένη λόγω Ιαπωνίας, 
η οποία θα χρειαστεί ενέργεια τόσο 
για την ανοικοδόμηση όσο και για 
την αντικατάσταση μέρους της πυ
ρηνικής ενέργειας, ύστερα από τις 
καταστροφές στη Φουκουσίμα. Επι
πλέον, μετά τον σεισμό της Φουκου
σίμα, η Γερμανία αποφάσισε το στα
διακό κλείσιμο πυρηνικών εργοστα
σίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας. Πρόκειται για έναν ακόμη πα
ράγοντα που θα διατηρεί τη ζήτηση 
για πετρέλαιο σε υψηλά επίπεδα κα
τά τα επόμενα χρόνια.
Πάντως, καθοριστικός παράγοντας 
για την τιμή του πετρελαίου είναι η 
ισοτιμία του δολαρίου, το οποίο όσο 
αποδυναμώνεται, τόσο στατιστικά ε 
νισχύει τις τιμές του μαύρου χρυ
σού. Ισχύει και το αντίστροφο.

Ετσι τελειώνει το  ευρώ. Οχι με ένα 
μπανγκ, αλλά με ένα μπούνγκα- 
μπούνγκα. Μέχρι προσφάτωε οι Ευ
ρωπαίοι ηγέτεε επέμεναν πωε η Ελλά
δα μπορεί και πρέπει να μείνει στο ευ
ρώ και να  αποπληρώσει τα χρέη τηε 
ειε το έπακρον. Τώρα που η Ιταλία βρί
σκεται σ το  χείλοε του γκρεμού, είναι 
δύσκολο να  φανταστεί κανείε ότι θα 
επιβιώσει το  ευρώ.

Η προσπάθεια να  δημιουργηθεί έ
να  κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα ή ταν έ
ξω  από τιε συνήθειε διαχωριστικέε 
γραμμέε τω ν  ιδεολογιών. Τη χαιρέτι
σαν με ενθουσιασμό οι Αμερικανοί δε
ξιοί, που τη  θεώρησαν κάτι σαν έναν 
νέο  κανόνα του χρυσού, και οι Βρε
τανοί αριστεροί, που τη ν είδαν ωε με
γάλο βήμα προε μια σοσιαλδημοκρα
τική Ευρώπη. Την επέκριναν, όμωε, 
οι Βρετανοί συντηρητικοί ωε βήμα 
προε μια σοσιαλδημοκρατική Ευρώ
πη και τη ν  αμφισβήτησαν οι Αμερι
κανοί φιλελεύθεροι που ανησυχούσαν 
περί του τι θα συμβεί αν οι χώρεε α
ποφασίσουν να  χρησιμοποιήσουν τη  
νομισματική και τη  δημοσιονομική πο
λιτική για να  καταπολεμήσουν τιε υ- 
φέσαε. Τώρα λοιπόν που καταρρέει το 
σχέδιο του ευρώ, τι συμπεραίνουμε;

Εχω ακούσει δύο εσφαλμένεε θεω- 
ρίεε: ότι τα  δεινά τηε Ευρώπηε αντα

νακλούν τη ν  αποτυχία του κράτουε 
πρόνοιαε και ότι η κρίση τηε Ευρώπηε 
καταδεικνύει πωε οι ΗΠΑ πρέπει να 
καταφύγουν άμεσα σε δημοσιονομι
κή πειθαρχία. Τη θεωρία πωε η ευ
ρωπαϊκή κρίση αποδεικνύει ότι το κρά- 
τοε πρόνοιαε δεν λειτουργεί, συμμε
ρίζονται πολλοί Ρεπουμπλικανοί. Η 
συλλογιστική αυτήε τηε θεωρίαε είναι 
ότι κάποιεε χώρεε βυθίστηκαν σ τη ν 
κρίση επειδή βαρύνονται από δη- 
σβάσταχτεε δημόσιεε δαπάνεε. Τα γε
γονότα, όμωε, δείχνουν άλλα. Είναι γε- 
γονόε πωε όλεε οι ευρωπαϊκέε χώρεε 
έχουν γενναιόδωρεε κοινωνικέε πα- 
ροχέε, συμπεριλαμβανομένηε και τηε 
ιατροφαρμακευτικήε περίθαλψηε, και 
υψηλότερεε δημόσιεε δαπάνεε από 
τη ν  Αμερική. Ω στόσο, οι χώρεε που 
πλήττονται από τη ν  κρίση δεν έχουν 
ισχυρότερο κοινωνικό κράτοε από ε- 
κείνεε που τα  πηγαίνουν καλά. Αντι- 
θέτωε, αν μπορεί κανείε να  παρατη
ρήσει κάποιον συσχετισμό ανάμεσα 
στο κοινωνικό κράτοε και στην πορεία 
τηε οικονομίαε είναι μάλλον ανάλογα 
και όχι αντιστρόφωε ανάλογα. Η Σου
ηδία, που φημίζεται για τιε αυξημένεε 
παροχέε τηε, όχι μόνον τα πηγαίνει κα
λά, αλλά είναι μια από τιε ελάχιστεε 
χώρεε τηε οποίαε το  ΑΕΠ είναι τώρα 
υψηλότερο σε σύγκριση με πριν από

Η προσπάθεια 
να δημιουργηθεί ένα 
κοινό ευρωπαϊκό 
νόμισμα ήταν έξω 
από τις συνήθεις 
διαχωριστικές γραμμές 
των ιδεολογιών.
τη ν κρίση. Εξ άλλου, πριν από την κρύ 
ση, σε όλεε τιε χώρεε που αντιμετω
πίζουν τώρα πρόβλημα οι κοινωνικέε 
δαπάνεε ή ταν χαμηλότερεε ωε πο
σοστό του ΑΕΠ από τιε αντίστοιχεε τηε 
Γερμανίαε και πολύ περισσότερο, βέ
βαια, από τηε Σουηδίαε.

Αε μην ξεχνάμε, άλλωστε, πωε ο Κα- 
ναδάε, ο οποίοε παρέχει ιατροφαρ
μακευτική περίθαλψη και πολύ πιο 
γενναιόδωρα επιδόματα στουε φτω- 
χούε από ό,τι οι ΗΠΑ, τα  κατάφερε 
σ τη ν  κρίση πολύ καλύτερα από εμάε 
σ τη ν  Αμερική. Επομένωε, η κρίση 
του ευρώ δεν υποδηλώνει τίποτε σχε
τικά με τη  βιωσιμότητα του κράτουε 
πρόνοιαε.

Μήπωε, όμωε, υποδηλώνει πωε 
πρέπει να σφίξουμε το  ζωνάρι όταν η

οικονομία μαε βρίσκεται σε ύφεση; 
Ακούμε συνέχεια το  επιχείρημα ότι η 
Αμερική θα έπρεπε να περικόψει τιε 
δαπάνεε αμέσωε για να  μην καταλή- 
ξει σαν τη ν  Ελλάδα ή τη ν  Ιταλία. Και 
πάλι, όμωε, τα  δεδομένα λένε άλλα. 
Πρώτον, αν κοιτάξετε σε όλον το ν  κό
σμο, θα δείτε πωε καθοριστικόε πα- 
ράγονταε σ το  επίπεδο τω ν  επιτο
κίων που καταβάλλει μια χώρα δεν εί- 
ναι-το επίπεδο του χρέουε τηε, αλλά 
το  κατά πόσον δανείζεται στο δικό τηε 
νόμισμα. Η Ιαπωνία είναι πολύ πιο χρε
ωμένη από τη ν  Ιταλία, αλλά τα  επι
τόκια σ τα  μακροπρόθεσμα ομόλογά 
τηε είναι μόλιε 1% ενώ  τηε Ιταλίαε εγ- 
γίζουν το  7%. Η δημοσιονομική κα
τάσταση  τηε Βρετανίαε είναι χειρό
τερη  από εκείνη τηε Ισπανίαε, αλλά 
η Βρετανία δανείζεται με επιτόκιο λί
γο πάνω από το  2% ενώ  η Ισπανία με 
σχεδόν 6%.

Αυτό που συνέβη είναι ότι με τη  
συμμετοχή τουε στο  ευρώ, η Ισπανία 
και η Ιταλία υποβίβασαν ουσιαστικά 
τουε εαυτούε τουε σ το  επίπεδο τω ν  
τριτοκοσμικών χωρών που δανείζονται 
σε κάποιο άλλο νόμισμα, με όλη τη ν 
απώλεια ευελιξίαε που αυτό συνεπά
γεται. Ειδικότερα, από τη  στιγμή που 
οι χώρεε τηε Ευρωζώνηε δεν μπορούν 
να  τυπώσουν χρήμα ούτε καν σε κα

τάσταση  εκτάκτου ανάγκηε, υφίστα- 
ντα ι προβλήματα χρηματοδότησήε 
τουε που δεν υφ ίστανται όσεε χώρεε 
διατηρούν τα νομίσματά τουε. Και το 
αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπου
με τώρα. Η Αμερική, που δανείζεται 
σε δολάρια, δρτ έχει τέτο ιο  πρόβλη
μα. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε εί
ναι ότι σ τη ν  τρέχουσα κρίση, η λιτό
τη τα  απέτυχε όπου κι αν εφάρμό- 
στηκε: καμία χώρα με μεγάλο χρέοε 
δεν κατόρθωσε να  το  περικόψει και 
να  επιστρέψει σε μια καλή σχέση με 
τιε χρηματαγορέε. Η Ιρλανδία, για πα
ράδειγμα, είναι το  καλό παιδί τηε Ευ
ρώπηε καθώε χειρίστηκε το  πρόβλη
μα χρέουε τηε με μια άγρια λιτότητα, 
που εξώθησε την ανεργία στο 14%. Και 
όμωε, τα  επιτόκια τω ν  ιρλανδικών ο
μολόγων παραμένουν σε επίπεδα πά
νω  από το  8%, δηλαδή πολύ υψηλό
τερα από τηε Ιταλίαε.

Το ηθικό δίδαγμα τηε ιστορίαε εί
ναι, επομένωε, πωε πρέπει να  προ
σέχουμε τιε ιδεολογίεε που προσπα
θούν να  καπηλευθούν τη ν  ευρωπαϊ
κή κρίση για λογαριασμό τω ν  προτε
ραιοτήτων τουε. Α ν  ακούσουμε αυτέε 
τιε ιδεολογίεε, θα οδηγήσουμε τα 
προβλήματά μαε, που είναι διαφορε
τικά από τηε Ευρώπηε αλλά εξ ίσου 
σοβαρά, σ τη ν  επιδείνωση.



Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Τράπεζα με χη δική σου έννοια
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Παρηγοριά στο σπιτικό τραπέζι
Εξι Αθηναίοι μιλούν για τη διασκέδαση κατ’ οίκον, που ξανάρθε λόγω κρίσης για να επουλώσει τις πληγές της καθημερινότητας

Της Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Η οικονομική κρίση μάε γυρίζει πολλέε δεκαετίεε πίσω. 
Οχι μόνο στο βιοτικό επίπεδο, στην αγοραστική δύνα
μη, στα ποσοστά τηε ανεργίαε. Επιστρέφουμε ξανά στη 
διασκέδαση κατ’ οίκον, όπωε παλιά. Τότε που αρκού-

σε ένα αυτοσχέδιο σπιτικό τσιμπούσι για να κλείσει κα
λά η ημέρα. Δεν είναι μόνο λόγοι οικονομικοί -κάνου
με από παντού περικοπέε και η διασκέδαση είναι η πρώ
τη  που την πληρώνει- όσο ψυχολογικοί. Μπαίνουμε στο 
ασφαλέε κουκούλι μαε, που λειτουργεί σαν μόνωση προε 
τον απειλητικό έξω κόσμο. Φίλοι έρχονται, μαγειρεύουμε,

συντρώμε, συζητάμε, επουλώνουμε τιε πληγέε που α
φήνει η δύσκολη καθημερινότητα, το άχθοε ενόε αβέ
βαιου μέλλοντοε. Τα τραπεζώματα αναθερμαίνουν την 
κοινωνική συναναστροφή, που είχε για πολλά χρόνια 
τη ν παγωμάρα και την πόζα τω ν  life style εστιατορίων. 
Mas παρέχουν συναισθηματική τροφή, παρηγορητική

αγωγή, πολύ πιο δραστική από τα like του Facebook και 
τα  θραύσματα του Twitter. Η «Κ » ζήτησε από έξι Αθη- 
vaious διαφορετικών γενεών, να καταγράψουν t is  «θρε- 
πτικέε» αυτέε συνευρέσεΐ5, που έχούν γίνει η νέα μό
δα. Είναι φανερό ότι το φαγητό είναι απλώε το πρόσχημα 
για πιο ουσιαστική ανθρώπινη επαφή.

Εικονογράφηση: Αλέξανδρος Ανδριτσόπουλος

Βασίλης Μουρδουκουιας j o  σπ^| μοιάζει
Αντίδοτο στο Facebook μητρική αγκαλιά

Εύη Βουτσινά
Συναισθηματική θρέψη

Μιχάλης
Κοπιδάκης

Δύναμη
ίασης
«Από τα  ομηρικά έπη και τα αρ
χαία συμπόσια, τα  ριζίτικα 
τραγούδια τηε τάβλα5, το  κυ
ριακάτικο οικογενειακό γεύμα, 
η τροφή που μοιραζόμαστε με 
τουε ο ικ ε ίο ι  μαε ανθρώπουε 
έχει μεγάλη σημασία. Πι
στεύω σ τη ν  τεράστια δύναμη 
ίασηε που έχει η παρέα τω ν φί
λων που κάθεται στο ίδιο τρα
πέζι, ιδιαίτερα σήμερα που 
περνάμε πολύ δύσκολα και έ
χουμε ανάγκη τη  συνύπαρξη 
περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά. Ω5 και η Θεία Ευχαρι
στία  δεν είναι τίπ ο τ ’ άλλο 
παρά η πνευματική τράπεζα 
που μετουσιώνεται σε ζωογό
νο ύλη. Η κρίση έρχεται να μα5 
ξαναθυμίσει το  μεγαλείο αυ
τώ ν  τω ν  απλών πραγμάτων».

Ο κ. Μιχάλης Κοπιδάκης είναι καθη
γητής Κλασικής Φιλολογίας του Πα
νεπιστημίου Αθηνών.

«Από τό τε  που η κρίση p0s έ
δειξε τα  δόντια ms, υπάρχει 
μια ορατή αλλαγή. Κανείε 
δεν διασκεδάζει onus συνή
θιζε. Δ εν  αναφέρομαι μόνο 
στη  συχνότητα ή σ το  κό- 
o t o s , αλλά στην ποιότητα 
m s αναψυχή5. Ανακαλύ
πτουμε εκ νέου πράγματα α
πλά και ουσιαστικά, που εί
χαμε παραγκωνίσει υπό το βά- 
pos του life style. Αλλωστε, η 
δική pas γενιά -που είναι σή
μερα λίγο πριν ή μετά τα  σα
ράντα- αποτέλεσε t o u s  πιο πι- 
στοΰε θαμώνεε τω ν  trendy ε
στιατορίων όπου πήγαινεε ό
χι μόνο για να cpas, αλλά κυ- 
picos για να δειε και να  σε 
δουν. Η κοινωνικότητά pas ή
τα ν  λίγο σαν τουρ με αξιοθέ
ατα. Είχαμε τουριστική προ
σέγγιση  σ τη ν ίδια pas τη  
ζωή. Τώρα η κατάσταση έχει 
αλλάξει άρδην. Μαζευόμα-

«Πάντα μαγείρευα και έκανα 
τραπέζια στο σπίτι μου, αλλά 
παρατηρώ ότι το ν  τελευταίο 
καιρό η πρακτική αυτή κερ
δίζει όλο και π ερ ισ σ ό τερ ο ί 
φίλουε και γνωστούε. Παλιά, 
τα πάντα για το γεύμα τα  προ- 
σέφερε ο ο ικοδεσπότη. Τώ
ρα, έναε φέρνει τα κρασιά, άλ- 
λθ5 τα γλυκά, έναε τρίτοε μα
γειρεύει ένα πρόσθετο φαγη
τό. Δεν χρειάζεται να είναι τί
ποτα πολύπλοκο ή μπελαλί- 
δικο. Μια σούπα αρκεί για να 
έρθουν όλοι σε κατάσταση ευ- 
φορίαε, μακριά απ’ όσα μα5 α
πειλούν και μαε καταδιώκουν 
σ τη ν καθημερινότητά μαε. 
Είναι βάλσαμο, δρα σαν α
ντικαταθλιπτικό. Βέβαια, το 
θέμα τηε κρίσηε επανέρχεται 
κάθε τόσο στιε κουβέντεε, αλ-

στε σε σπίτια, ξαναβρίσκου
με t o u s  cptfious και t o u s  01-  
k s io u s  pas, μέσα σε ένα κέ- 
λυφοε ασφάλεια5 και ηρε- 
pias. Δεν είναι μόνο μια α
ντίδραση cos npos τη ν οικο
νομική ύφεση. Την ώρα που 
όλα δείχνουν να καταρρέ
ουν, η επικοινωνία μέσα από 
το Facebook και το  Twitter 
δεν αρκεί. Θε5 να δειε από κο
ντά  ooous αγαπάε, να μοιρα- 
στείε σκέψεΐ5, στιγμέ5 χαλα- 
pornms ή και αγωνίαε, για να 
έρθεΐ5 στα  ίσια σου. Το φα
γη τό  έχει ιδ ια ίτερο ρόλο. 
Μπορεί να μην έχει τη ν  ιε
ροτελεστία m s υψηλήε κου- 
ζίναε, να είναι ένα απλό ντε- 
λίβερι. Opcos έχει τη θέρμη ms 
συνύπαρξηε, oncos σ το  πάλαι 
ποτέ τραπέζι m s Κυριακήε».

Ο κ. Βασίλης Μουρδουκούτας είναι 
πολιτικός επιστήμονας.

λά αντιμετωπίζεται με περισ
σότερο χιούμορ και κουράγιο. 
Είναι αλλιώ5 να β λέπ ει τα 
πράγματα από το πρίσμα μια5 
παρέαε συνδαιτυμόνων και 
αλλιώ5 αν τα αναλύ ει μόνοε, 
χωρίε να βλέπ ει διέξοδο. Τα 
τραπεζώματα είναι ένα είδοε 
ομαδική5 ψυχανάλυσηε. Οχι 
μόνο για τουε προσκεκλημέ- 
νου5, αλλά κυρίαν γ ι’ αυτόν 
που μαγειρεύει και έχει την 
αίσθηση ότι προσφέρει στορ
γή και ανακούφιση. Κάπωε έ
τσι ξαναβρίσκει ο καθέναε ρό- 
λοσε που είχε ξεχάσει ή απω
θήσει, οι οποίοι όμωε έχουν 
τεράστια σημασία σε μια κοι
νωνία που δείχνει να  αποσυ
ντίθεται».

Η κ. Λένα Κουγέα είναι γκαλερίστα.

Το σπίτι μοιάζει 
μητρική αγκαλιά

«Υπάρχουν έρευνες που 
αποδεικνύουν ότι το με
γαλύτερο πλεονέκτημα 
του θηλασμού δεν είναι η 
ποιότητα του μητρικού γά
λακτος, αλλά η σωματική 
επαφή που έχει το μωρό 
με τη μητέρα μέσω της 
θρέψης», λέει η ψυχοθε- 
ραπεύτρια ΙΥΙαριαλένα 
Σπυροπούλου. «Το ίδιο ι
σχύει και στην ενήλικη 
ζωή μας, όταν ένας αγα
πημένος άνθρωπος έχει 
μαγειρέψει με τα χέρια 
του κάτι για να μας ευχα
ριστήσει. Ιδιαίτερα τώρα 
που ο δημόσιος χώρος ε ί
ναι τρομακτικός -μ ε  απερ
γίες, πορείες, ανθρώπους 
σε οργή ή κατάθλιψη-, ο 
ιδιωτικός χώρος παίρνει 
και πάλι σημαντικές δια
στάσεις. Οι άνθρωποι που 
έρχονται να με δουν τον 
τελευταίο χρόνο υποστη
ρίζουν ότι η καθημερινό
τητα είναι μια σειρά από 
μικρές μάχες που φ θε ί
ρουν και εξουθενώνουν. 
Σαν να ζουν ένα μη κη
ρυγμένο πόλεμο. Οταν 
λοιπόν απολείπει η πλή
ρωση που παίρναμε από 
κοινωνικές συναναστρο
φές, από την ίδια τη ζωή 
στην πόλη, στρεφόμαστε 
στο σπίτι, που μοιάζει με 
τη μητρική αγκαλιά και 
στο φαγητό σαν τον αρχέ- 
νονο μητρικό μαστό. Τα 
τραπεζώματα σε φίλους 
μάς ξαναγυρίζουν σε ένα 
καθεστώς ασφάλειας, έ 
ναν τρόπο να κρατηθεί υ
ψηλά το ηθικό μας, να α
ναπληρώσουμε όλα όσα 
αισθανόμαστε ότι χάνου
με. Η οικία και οι πραγμα
τικές, αληθινές ανθρώπι
νες σχέσεις είναι το μεγα
λύτερο βάλσαμο σε αυτές 
τις περιόδους».

«Η σχέση του Ελληνα με το φα
γητό είναι διαφορετική σε 
σχέση με το παρελθόν. Οταν 
ήμουν νεότερη, το μόνο πράγ
μα που ήξεραν να κάνουν οι 
άνδρεε ήταν να προετοιμάζουν 
και να ψήνουν το αρνί ms Λα- 
pnpfls. Σήμερα, οι κύριοι καυ- 
χώνται για τΐ-s μαγειρικέε t o u s  
επιδόσειε και t is  γαστρονομι- 
k s s  t o u s  ευαισθησίεε. Χάριε σε 
έντυπα oncos ο «Γαστρονό- 
μοε», υπήρξε αφύπνιση όχι μό
νο για τα υπέροχα προϊόντα 
και συνταγέε m s Ελλάδα5. Η 
γνώση εκδημοκρατίστηκε cms 
γενιέε και τα φύλα. Ακονίσα
με t is  ικανότητέε pas στο μα
γείρεμα, που είχαν ατονήσει 
διότι ανήκαμε στη  μεταπολε
μική παραχαϊδεμένη γενιά για 
την οποία η έξοδοε ταυτίστη
κε με το εστιατόριο.

»Να opcos, που τώρα επι
στρέφουμε crus ο ikies pas για 
να ξαναθυμηθούμε κάτι ση
μαντικό: όσο καλό και αν είναι 
τό φαγητό που θα φάμε έξω, 
δεν μπορεί να συγκριθεί με αυ
τό που θα απολαύσουμε στη 
θαλπωρή του σπιτιού pas. Ο 
\0\os είναι απλόε. Η τροφή 
που είναι μαγειρεμένη προ
σωπικά για εμάε είναι πολύ πιο 
θρεπτική συναισθηματικά α
πό το ωραιότερο πιάτο υψηλήε 
γαστρονομίαε. Απευθύνεται 
στην καρδιά και όχι στο στο
μάχι, μια διαδρομή που οι άν
θρωποι γνώριζαν πολύ καλά 
παλαιότερα και γι’ αυτό οι 
pav06es συμβούλευαν τιε κό- 
ρε$ να είναι KaXts μαγείρισσεε

για να κρατήσουν tis  οικογέ- 
νειεε Και tous Yâpous tous.

»Λόγω επαγγέλματοε βλέπω 
τη  χαρά που κάνουν οι άν
θρωποι όταν τρώνε ένα κομ
μάτι ζυμωμένο ψωμί. Τα μάτια 
tous λάμπουν σαν va tous προ
σ φ έρ ε ι το μεγαλύτερο δώρο. 
Αντίστοιχα, έχει τύχει να φάω 
απλά φαγητά από ανθρώπουε 
που δεν ήξεραν πολλέε συ- 
νταγέε και να τα θυμάμαι dis 
σήμερα. Ενα ζευγάρι με κάλε- 
σε στο σπίτι του για να μου α
νταποδώσει ένα γκουρμέ γεύ
μα που tous παρέθεσα. Μα
γείρεψαν μοσχάρι βραστό και 
ήταν το νοστιμότερο που έχω 
φάει ποτέ.

»Με όλα αυτά που συμβαί
νουν γύρω pas, έχουμε την α
νάγκη να γυρίσουμε πίσω 
σ τον  χρόνο, σε κάτι ουσια
στικό, πυρηνικό. Τα σπιτικά 
τσιμπούσια διαρκούν πολύ 
παραπάνω απ’ ό,τι μια έξοδθ5. 
Mnopcis να φ ορέσ ει τα καλά 
σου ή va nas με ρούχα καθη
μερινά. Να χαλαρώσει στον 
καναπέ. Αλλωστε, πιστεύω ό
τι όλα αυτά τα χρόνια που οι 
EXXnves πήγαιναν σε ακριβά 
εστιατόρια, xcopis μάλιστα να 
έχουν και το 0àppos να πουν 
ότι κάτι δεν t o u s  άρεσε ή ήταν 
πολύ ακριβό, συσσωρεύθηκε 
μέσα t o u s  μια συναισθηματι
κή έλλειψη, που τώρα θα για- 
τρευθεί μόνο με γεύματα μα
γειρεμένα με πολλή αγάπη 
στα  σπίτια και t is  παρέεε».

Η κ. Εύη Βουτσινά είναι σεφ.

Χριστόφορος
Πέσκιας
Αναδίπλωση 
της αγοράς
«Ε ίμ α σ τε μεσογειακόε λαόε 
που βγαίνει συχνά έξω. Οσο κι 
αν επιδεινωθεί η οικονομία, 
δεν θα χάσουμε αυτήν τη ν α
γαπημένη μαε συνήθεια. Ζού- 
με σε μια χώρα που έχει πολ- 
λοΰε μήνεε καλό καιρό. Πι
στεύω ότι ο κόσμοε έχει κλει
σ τε ί σπίτι επειδή φοβάται. 
Ταυτόχρονα δεν έχουν ακόμα 
ξεπηδήσει φθηνά αλλά καλά ε
στιατόρια όπου τρω5 εξαιρε
τικά με 15 ευρώ, όπωε γίνεται 
σε όλε5 τιε μεγαλουπόλειε του 
δυτικού κόσμου. Μέχρι λοιπόν 
να  αναδιπλωθεί και να προ
σαρμοστεί η αγορά τη5 ε- 
στίασηε, κάτι που δεν θα αρ
γήσει να γίνει αν δείτε πόσα 
σουβλατζίδικα με καλαμάκι 
και πιτσαρίεε άνοιξαν στο  Κο- 
λωνάκι, οι Ελληνε5 θα μαγει
ρεύουν και θα τρώνε σπίτι 
τουε».

Ο κ. Χριστόφορος Πέσκιας είναι σεφ 
και εσιιάιορας.

Βλέπω τη χαρά που κάνουν οι άνθρωποι 
όταν τρώνε ένα κομμάτι ζυμωμένο ψωμί. 
Τα μάτια τους λάμπουν σαν 
να τους προσφέρεις το μεγαλύτερο δώρο.

Λένα Κουγέα
Γεύματα - ρεφενέ
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Δημοκρατία, 
αντίδραση 
και εξέγερση
Δύο εκθέσεις που προσεγγίζουν τη ρευστή 
πολιτική κατάσταση και οικονομική κρίση

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Οι αναταραχές στον αραβικό κόσμο, η 
τεράστια οικονομική κρίση που σφυ- 
ροκοπά τη ν Ελλάδα, αλλά και όλη την 
Ευρώπη, η δυσαρέσκεια στη ν Αμερι
κή για την ανεργία, πλέκουν έναν πυ
κνό ιστό που καλύπτει t is  έννοιεε m s  
οικονομίαε, m s  δημοκρατίαε, ακόμη και 
τηε ελευθερίαε. Η ρευστή κατάσταση 
στην Ευρώπη, την Αμερική, τη  Βόρεια 
Αφρική και τη  Μέση Ανατολή, έχει δώ
σει τη ν  αφορμή για μια έκθεση στο 
Palazzo Strozzi τηε Φλωρεντίαε (μέχρι 
τιε 22 Ιανουάριου), που ερευνά τα  νέα 
πλαίσια τηε δημοκρατίαε, τηε αντί- 
δρασηε, τηε εξέγερσηε.

«Declining Democracy» («Η  δημο
κρατία σε παρακμή») είναι ο τίτλοε τηε 
έκθεσηε, που αποτελεί ενιαίο σύνολο 
με μια ακόμη έκθεση στο Palazzo, την 
έκθεση «Χρήμα και Ομορφιά», που πα
ρακολουθεί τη ν  εξέλιξη τηε Φλωρε-

Το «Χρήμα και Ομορφιά» 
παρουσιάζει την πορεία 
της πλούσιας Φλωρεντίας, 
ενώ η « Δημοκρατία 
σε παρακμή» αποτνπώνει 
τη σημερινή ζοφερή εποχή.

ντίαε, την ανάπτυξή τηε ωε μεγάληε οι- 
κονομικήε δύναμηε και το ν  ρόλο τηε 
στη  δημιουργία τηε αναγεννησιακήε 
τέχνηε, ακριβώε επειδή είχε αυτή την 
οικονομική ευρώ Ανάμεσα στα  ανα
γεννησιακά έργα ζωγραφικήε και γλυ- 
πτικήε που εκτίθενται στο «Χρήμα και 
Ομορφιά», κεντρικό ρόλο έχει το  χρυ
σό φλορίνι, το  νόμισμα που έδωσε δύ
ναμη στη  Φλωρεντία και έγινε νομι
σματική μονάδα μιαε ευρύτερηε πε- 
ριοχήε. Κάτι σαν το σημερινό ευρώ, δη
λαδή. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει 
τη ν  πορεία μιαε ισχυρήε περιοχήε 
σ τη ν οικονομία και την τέχνη, δύο τό- 
μείε που είναι περισσότερο αλληλέν- 
δετοι απ’ ό,τι μπορεί κανείε αρχικά να 
νομίζει. Η κυρίαρχη Φλωρεντία είχε ε
μπόριο και χρήματα αρκετά ώστε να ε- 
νισχύσει καλλιτέχνεε και να  παραγ- 
γείλει εντυπωσιακά έργα τέχνηε, τα  ο
ποία να προβάλλουν και να  δοξάζουν 
τη  δύναμή τηε. Μέσα σε μια περίοδο 
ευμάρειαε, στη θεματολογία τω ν έργων 
αυτών, μόνο η ομορφιά και ο πλούτοε 
μπορεί να κυριαρχούν.

Αρκεί να κατέβει κανείε μόνο λίγα 
σκαλοπάτια του Παλάτσο για να δια
σχίσει αιώνεε και να φτάσει στη ση-

μερινή εποχή και σε μια εντελώε δια
φορετική εικόνα. Τα ακριβά υλικά, η ο
μορφιά και ο άφθονοε χρυσόε δεν υ
πάρχουν πουθενά στη «Δημοκρατία σε 
παρακμή». Φωτογραφίεε και εγκατα- 
στάσειε με βίντεο, υλικά φθηνά και ε
φήμερα, αποτυπώνουν τη σημερινή κα
τάσταση που δημιουργεί προβληματι
σμό για το σύγχρονο περιεχόμενο όλων 
αυτών τω ν  εννοιών που απασχολούν 
τόσο έντονα  το ν  κόσμο σήμερα.

Η πραγματικότητα
Οπωε λέει η επιμελήτρια τηε έκθεσηε 

Φραντσίσκα Νόρι, «ο  τίτλοε είναι πε
ρισσότερο μια ερώτηση παρά κατάφα
ση. Συλλάβαμε την ιδέα τηε έκθεσηε ωε 
αντανάκλαση τω ν όλο και πιο πιεστικών 
ζητημάτων στην ιταλική, αλλά και την 
παγκόσμια πολιτική κατάσταση».

Η έκθεση έρχεται στη μέση μιαε τα- 
ραγμένηε εποχήε. Οι αραβικέε χώρεε, 
η μία μετά την άλλη, αντέδρασαν και 
έριξαν αυταρχικά καθεστώτα. Χώρεε, ό- 
πωε η Μεγάλη Βρετανία, έζησαν το σπά
νιο φαινόμενο μαζικών συγκεντρώσε
ων και βίαιων επεισοδίων. Η Ιταλία δι
χάζεται διαρκώε για την ποιότητα τηε 
πολιτυαίε τηε εκπροσώπησηε στο πρό
σωπο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώ αι
σθάνεται την πίεση τηε οικονομικήε κρί- 
σηε, που συνθλίβει την Ελλάδα.

Οι επιμελητέε τηε έκθεσηε παρατη
ρούν ότι τη ν  ίδια στιγμή που βρίσκε
ται σε έντονη κρίση το μοντέλο τηε δη
μοκρατίαε που βασίζεται σ τη ν προ
σωπική ελευθερία, τη ν  ελευθερία έκ- 
φρασηε, τη ν ισότητα και την πολιτική 
ευθύνη, άλλεε χώρεε, όπωε αυτέε του 
αραβικού κόσμου, βασίζονται σε αυτό 
το  ίδιο μοντέλο προκειμένου να εγκα- 
θιδρύσουν αρχέε όπωε τηε ίσηε συμ- 
μετοχήε. Μ έσα από τα επαναστατικά 
κινήματα τηε αραβικήε άνοιξηε προ
κύπτουν ζητήματα για τιε αξίεε τηε συμ- 
μετοχήε και τηε πολιτικήε εκπροσώ
πησηε, ενώ η λειτουργία του πολιτικού 
συστήματοε και τω ν δομών του καθώε 
και η αποτελεσματικότητά τουε αμφι
σβητούνται πλέον καθημερινά στιε χώ
ρεε τηε δυτικήε Ευρώπηε. Μπορεί κα
νείε να πάρει θέση σε αυτό το  συγκε
χυμένο περιβάλλον; Μάλλον όχι, αφού 
δεν είναι ακόμη σαφή τα  όρια και το 
βάθοε τηε κρίσηε, ούτε υπάρχει σ τον 
ορίζοντα εναλλακτική λύση για μια δια
φορετική μορφή τηε δημοκρατίαε. Η 
«Δημοκρατία σε παρακμή», με ή χωρίε 
ερωτηματικό, προσφέρει μια πλατ
φόρμα προβληματισμού σε μια σειρά 
από καλλιτέχνεε, οι οποίοι αποτυπώ
νουν εικόνεε αντίδρασηε ακόμη και ε
ξέγερσηε.

*

Roger Cremers, «Reenactment» (2010 - 2011).
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Καλλιτέχνες 
και έργα 
στο  Palazzo 
Strozzi
Στη σχέση τέχνηε και πολιτικήε, 
που έχει βάθοε στον χρόνο και πο- 
λύπλοκεε διακλαδώσειε, εντάσ
σονται και τα  έργα τηε έκθεσηε.

Τι θα δει κανείε στο Palazzo 
Strozzi; Μια εικόνα κοινωνικήε αλ- 
ληγορίαε του Φρανσίε Αλίε, με τη  
συμμετοχή 500 εθελοντών που με
τακίνησαν άμμο από έναν τερά
στιο αμμόλοφο στο Περού. Τίτλοε 
του έργου, «Ο ταν η πίστη κινεί 
βουνά». Οι Μάικλ Μπίλικι και 
Καμίλα Ρίχτερ έχουν σχεδιάσει μια 
εγκατάσταση με εναλλασσόμε- 
νεε εικόνεε, το ν  «Κήπο του σφάλ- 
ματοε και τηε παρακμήε», όπου ο 
σημερινόε κόσμοε πλήττεται από 
πολέμουε, οικολογικέε κατα- 
στροφέε, σημάδια οικονομικήε 
κρίσηε, τρομοκρατικέε ενέργειεε.

Η ομάδα Buuuuuuuuu καλεί το 
κοινό να χαμογελάσει για ένα λε
πτό εναντίον τηε πολιτικήε Μπερ
λουσκόνι, ενώ  ο Ρότζερ Κρέμερε 
φωτογραφίζει την αναπαράσταση 
σκηνών του Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου, σαν μια παράδοξη μορφή 
ψυχαγωγίαε για όσουε συμμετέ
χουν σ ’ αυτήν. Εννοιολογική ε
γκατάσταση είναι το  έργο του Τό- 
μαε Φόιερσταϊν, που αναιρέρεται 
στο ατομικό κύτταρο και τη ν πο
λύπλοκη σχέση του με τουε άλ- 
λουε, με μια κατασκευή - βιοα- 
ντιδραστήρα, που αναμειγνύει υ
γρά από έξι διαφορετικέε αμπού- 
λεε - σύμβολα για διαφορετικέε εκ- 
φράσειε τηε κουλτούραε.

Από την έκθεση, τέλοε, δεν λεί
πει η αναφορά στην ελληνική κρί
ση. Body Politics είναι ο τίτλοε τηε 
φωτογραφία? του Τσςζαρε Πιε- 
τροιούστι, σ τη ν οποία εμφανίζε
ται έναε άνδραε βαμμένοε με 
συνθήματα όπωε «Ούτε Θεόε ού
τε αφέντεε» και «Η εποχή σαε τε
λείωσε».

Αριστερά: Εγκατάσταση του Thomas Küpper. Δεξιά: Ser y Durar, «Democracia», (2011).

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ Ν  ΚΟΣΜΟ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
ΕΚΘΕΣΗ
H e rm ita g e  A m s te rd a m  
w w w .h e rm ita g e .n l
«Ρ ο ύμ π ενς, Βαν Ντάικ & Γιορντάενς: 
Φλαμανδοί ζωγράφοι από το Ερμιτάζ». 
Το Μουσείο Ερμιτάζ της Ανίας Πετρού
πολης διαθέτει στις συλλογές του πάνω 
από 5 0 0  πίνακες Φλαμανδών καλλιτε
χνών του 17ου και του 18ου αιώνα, α- 
νάμεσά τους 22 Ρούμπενς και 24 Βαν 
Ντάικ. Το «θυγατρικό» του μουσείο στο 
Αμστερνταμ δανείστηκε γι’ αυτή την 
έκθεση 75 πίνακες και 20  σχέδια, ε 
στιάζοντας ιδιαίτερα στον Ρούμπενς 
(1577-1640), ο οποίος αντιπροσωπεύε
ται με 17 έργα θρησκευτικής, μυθολογι
κής και κοσμικής θεματολογίας. Η επιρ
ροή του στον Βαν Ντάικ (1599-1641), ο 
οποίος ήταν, κατά τον Ρούμπενς, ο κα
λύτερος μαθητής του, και στον Γιορντά
ενς (1593-1678), γίνεται εμφανής με 
την παράλληλη παρουσίαση πινάκων 
τους. Στην έκθεση παρουσιάζονται επί
σης έργα άλλων, λινότερο γνωστών 
Φλαμανδών καλλιτεχνών. Εως τις 16 
Μαρτίου.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΘΕΑΤΡΟ
T h e a te r  a m  S ch iffb a u e rd a m m  
w w w .b e r lin e r-e n s e m b le .d e
« τρ ό μ ο ς  και αθλιότητα του Τρίτου 
Ράιχ». Η θεατρική εταιρεία Μπερλίνερ

Ανσάμπλ, που ιδρύθη
κε από τον Μπέρτολντ 
Μπρεχτ και τη σύζυγό 
του, την Ελένα Βάι- 
γκελ, το 1949 στο Ανα-| 
τολικό Βερολίνο, εξα 
κολουθεί να περιλαμ
βάνει έργα του μεγάλου δραματουργού 
στο εκτεταμένο ρεπερτόριό της. Το 
«Τρόμος και αθλιότητα του Τρίτου Ράιχ» 
ήταν το πρώτο ανοιχτά αντιναζιστικό 
έργο του και ανέβηκε το 1938, όταν ο 
Μπρεχτ, απειλούμενος με διώξεις, είχε 
ήδη φύγει από τη Γερμανία. Εμπνευ
σμένο από πραγματικές μαρτυρίες και 
αναμειγνύοντας ζοφερές καταστάσεις 
με μαύρο χιούμορ, το έργο συνυφαίνει 
μια σειρά «σκετς» που αντανακλούν την 
αντισημιτική βία και την παράνοια που 
κυριάρχησαν στη Γερμανία της δεκαε
τίας του ’30. Παράλληλα με τον «Τρό
μο», το Μπερλίνερ Ανσάμπλ έχει περι- 
λάβει στο φετινό του ρεπερτόριο και 
άλλο ένα αντιναζιστικό έργο του Μπρε
χτ, την «Ανοδο του Αρτούρο Ούι».

ΖΥΡΙΧΗ
ΕΚΘΕΣΗ
K unstbaus Zürich  
w w w .k u n s th a u s .c h
«Μ ιρ ό , Μ ο νέ , Μ α τις  - Η Συλλογή Νάχ- 
μαντ». Οι Ναχμάντ, οικογένεια από τη 
Μέση Ανατολή, η οποία εγκαταστάθηκε 
στην Ιταλία και άνοιξε γκαλερί τέχνης τη

δεκαετία του ’60, απέκτησαν με τα χρό
νια μια τεράστια συλλογή έργων μοντέρ
νας τέχνης, συγκροτημένη με οξύ καλλι
τεχνικό και εμπορικό κριτήριο. Η δεύτε
ρη γενιά της οικογένειας, με έδρα το 
Μονακό, εξακολουθεί να πλουτίζει τη 
συλλογή και να συμμετέχει σε δημοπρα
σίες μεγάλων οίκων. 0  Πικάσο, με έργα 
από όλες τις περιόδους του, είναι ο καλ
λιτέχνης που αντιπροσωπεύεται πληρέ
στερα στη συλλογή, η οποία περιλαμβά

νει επίσης έργα Ματίς, Μοντιλιάνι, Κα- 
ντίνσκι, Μονέ, Ρενουάρ, Ντενκά, Σερά, 
Νταλί, Μιρό (εδώ ο πίνακάς του «Σνομπ 
σουαρέ στης πριγκίπισσας»), Μαξ Ερνστ. 
Η έκθεση στη Βιέννη φιλοξενεί για πρώ
τη φορά μια μεγάλη ανθολογία έργων α
πό τη συλλογή Ναχμάντ (εκατό περίπου 
έργα), προσφέροντας μια συναρπαστική 
περιήγηση σε μερικούς από τους πιο ση
μαντικούς σταθμούς της μοντέρνας τέ
χνης. Εως τις 15 Ιανουάριου.

Το α φ ιέρ ω μ α  στην 
Τζόρτζια 0 ’ Κιφ που πα
ρουσιάζεται στη Ρώμη, 
στο Μουσείο 
Fondazione Roma, κάνει 
μια μεγάλη ιστορική α
ναδρομή στη ζωή και 
στο έργο της Αμερικανί
δας καλλιτέχνιδος. Η 
Τζόρτζια 0 ’ Κιφ (1887 - 
1986) επηρέασε σημα
ντικά την πορεία της μο
ντέρνας τέχνης μέσα α
πό τον τρόπο που είδε 
τον φυσικό κόσμο και τις 
αρχιτεκτονικές φόρμες.
Στους πίνακές της, η πα
ραδοσιακή νεκρή φύση 
ανατρέπεται μέσα από 
τη μεγέθυνση «λεπτομε
ρειών» που αποκτούν 
συμβολική δύναμη, ένώ 
γίνεται φανερή η όσμωση ανάμεσα στη φωτογραφία και τη ζωγραφική. Η έκθε
ση (έως 22/1) διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Τζόρτζια 0 ’ Κιφ της 
Σάντα Φε και παρουσιάζει μια μεγάλη ανθολογία έργων της, ενώ στο βιογραφι- 
κό τμήμα εκτίθενται προσωπικά της αντικείμενα, καθώς και φωτογραφίες από 
τον φακό του συντρόφου της, του διάσημου φωτογράφου Αλφρεντ Στίγκλιτς, οι 
οποίες ιχνηλατούν τη ζωή της.

Τζόρτζια θ ’ Κιφ στη Ρώμη

ΛΟΝΔΙΝΟ
ΕΚΘΕΣΗ
V ic to r ia  & A lb e r t  M useum  
w w w .v a m .o rg .u k  
«P o stm odern ism : Style and 
Subversion, 1970-1990». Επιχείρησε να 
αποδράσει αηό τα «ουτοπικά» οράματα 
του μοντερνισμού, να εκφράσει την πο- 
λυπλοκότητα και τις αντιφάσεις του 
πραγματικού κόσμου. 0  μεταμοντερνι- 
σμός αμφισβήτησε καθιερωμένες αξίες, 
αντανακλώντας τη γενικότερη σύγχυση 
αξιών στη σύγχρονη δυτική κοινωνία. 
Ευνόησε τη θεατρικότητα, τις παράται
ρες αναμείξεις, την απενοχοποίηση του 
κιτς. Εφερε μια νέα ελευθερία στην τέ 
χνη και στο ντιζάιν, ωστόσο γρήγορα εν
σωματώθηκε στα κυκλώματα χρήματος 
και επιρροής που αρχικά ισχυριζόταν ότι 
απορρίπτει. Η έκθεση επιχειρεί μια με
γάλη αναδρομή στα χρόνια της ακμής 
του μέσα από μια μεγάλη ποικιλία εκ θ ε
μάτων - πίνακες και γλυπτά, μακέτες 
κτιρίων και έπιπλα, φωτογραφίες, φιλμ, 
έντυπα. Εως τις 15 Ιανουάριου.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΘΕΑΤΡΟ
B ooth T h e a te r  
w w w .b o o th -th e a tre .c o m  
« O th e r  D e s e rt C itie s » . Μια «άσωτη» 
κόρη επιστρέφει στο πατρικό της σπίτι 
μετά μακρά απουσία και ανακοινώνει 
ότι πρόκειται να δημοσιεύσει ένα αυ- 
τοβιογραφικό βιβλίο στο οποίο θα α- 
ποκαλύψει ένα τραγικό γεγονός της 
οικογενειακής ιστορίας, σχετικό με τη 
ζωή και το θάνατο του αδελφού της.
Οι γονείς της, των οποίων οι αναμνή
σεις για τον άτυχο γιο τους διαφέρουν  
από αυτές της Μπρουκ, την εκλιπα
ρούν να μη φ έρει στο φως την ιστο
ρία του μετά από 30  χρόνια. Το δράμα 
του Τζον Ρόμπιν Μηέιτς, το οποίο έχει 
παιχτεί με επιτυχία σε θέατρο εκτός 
Μπροντγουέι, παρουσιάζεται τώρα 
στο θέατρο Μπουθ σε σκηνοθεσία του 
Τζόε Μοντέλο, με πρωταγωνιστές της 
Ρέιτσελ Γκρίφιθς (στο ρόλο της 
Μπρουκ), τον Τόμας Σαντόσκι (ο α
δελφός), τον Στέισι Κιτς (ο πατέρας) 
και τη Στόκαρντ Τσάνινγκ (η μητέρα). 
Το έρνο, μια ανατομία προβληματι
κών οικογενειακών σχέσεων δοσμέ
νη με αφηγηματική σβελτάδα και χι
ούμορ, όσο και οι ερμηνευτές έ 
χουν κερδίσει θερμούς επαίνους α
πό την κριτική.

Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΟΥΠΑΚΗ

http://www.hermitage.nl
http://www.berliner-ensemble.de
http://www.kunsthaus.ch
http://www.vam.org.uk
http://www.booth-theatre.com
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ΥΠ Ο Θ ΕΣΕΙΣ ΕΝΑ Β Λ Ε Μ Μ Α

Του Π Α Ν Τ Ε Λ Η  Μ Π Ο Υ Κ Α Λ Α Του Ν ΙΚ Ο Υ  Γ. Ξ ΥΔ Α Κ Η

Ο Αίσωπος στο υπουργικό συμβούλιο

Κ αι ξαφνικά, στα καλά του κα
θουμένου, ή μάλλον στα  κά
κιστό του, τα στελέχη τω ν 

δύο μεγάλων κομμάτων που υπο- 
χρεούνται να μοιραστούν προ- 

'σωρινά την εξουσία, βρίσκονται 
στην ανάγκη να κουρέψουν τη 
γλώσσα τουε, να τη  χτενίσουν, γε- 
νικώε να την ευπρεπίσουν. Βρί
σκονται δηλαδή στην ανάγκη να 
αλλάξουν ύφοε, αφού είναι κομμάτι 
δύσκολο να αλλάξουν έθοε και ή- 
θοε. Του λοιπού, και για όσο α- 
ντέξουν τα νεύρα τουε που θα φθεί
ρονται καθημερινά από την ι
διόρρυθμη και εκ γενετήε προ
βληματική συγκατοίκηση, οφεί
λουν να πιάνουν τιε λέξειε που θα 
χρησιμοποιούν δημοσίωε φορώ- 
νταε γάντια και κρατώνταε λαβί- 
δεε, και κατόπιν να τιε ζυγίζουν 
προσεχτικά, για να δουν αν πε
ριέχουν χολή σε ποσότητα μεγα
λύτερη του ανεκτού.

Δεν τελειώνουν, όμωε, εκεί οι ε- 
πιστημονικέε υποχρεώσειε τω ν 
στελεχών του δικομματισμού. 
Οφείλουν να μετρούν και την ο
ξύτητα τω ν λέξεών τουε με ειδικό 
οξύμετρο, ώστε οι μεν πράσινοι να 
μην πληγώνουν τουε γαλάζιουε, οι 
δε γαλάζιοι τουε πράσινουε. Για να 
μην μπουν, μάλιστα, σε παραπα- 
νίσια έξοδα, καιρόε που είναι, 
μπορούν απλώε να μετασκευάσουν 
το οξύμετρο που χρησιμοποιείται

Δεν γίνεται να μη λάβει 
κανείς υπόψη του τον Αίσω
πο, που έδωσε και μία και 
δύο και δυοκαίδεκα προει
δοποιήσεις για τις λυκοφι
λίες και το προδιαγεγραμμέ
νο κακό τους τέλος.

για να προσδιορίζεται η οξύτητα 
του κρασιού ή του λαδιού και, για 
να μην υπάρχει σύγχυση, να το με
τονομάσουν σε οξύμωρο, ώστε έ
τσ ι να καλύπτεται και η λογικο- 
πολιτική αντίφαση τηε κυβερνη- 
τικήε συνύπαρξήε τουε.

Εν ολίγοιε, Πασοκτζήδεε και Νε- 
οδημοκράτεε πρέπει να αντιμε
τωπίζουν για δυο-τρειε μήνεε τούε 
μέχρι χθεε εχθρούε τουε σαν φί- 
λουε, δηλαδή, μονολεκτικά, να 
τουε βλέπουν σαν εχθρόφιλουε ή 
φίλεχθρουε, αν επιτρέπεται ο νε- 
ολογισμόε. Αλλιώε θα βάλουν τιε 
φωνέε οι παιδονόμοι τηε Ευρω- 
πα'ίκήε Ενωσηε και οι άτεγκτοι ε- 
πιτηρητέε του ΔΝΤ, που εμμένουν 
στιε «παιδαγωγικέε τουε προσπά- 
θειεε» έναντι τω ν Ελλήνων όπωε 
τιε χαρακτήρισε ο κ. Ολι Ρεν (ή μή- 
πωε ήταν ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, 
που μερικοί μερικοί, τηε τηλεο- 
πτικήε κουλτούραε, το ν  μπερδεύ
ουν με τον Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ; 
Ή  ο κ. Σόιμπλε; Πού να θυμάσαι 
με τέτοιο θόρυβο, με τέτοιο βομ-

Παναγιώτης Τέισης, «Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη», (2008). Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εως 10/1.

βαρδισμό και με κομμένα τα νή
ματα ανάμεσα στα τόσα ονόματα 
και στα αξιώματα που τουε αντι
στοιχούν).

Απαιτούν, δηλαδή, από τουε μα- 
θητέε τουε κάτι απλό και ταιρια
στό με την περιλάλητη «ελληνική 
ραστφνη» (η οποία πάντωε έχει ή
δη μολύνει και τουε Ιταλούε και με
τακινείται απειλητική δυτικότερα): 
να μη γράφουν τίποτα το δικό τουε 
πάνω στιε κόλλεε που τουε παρα
δίδουν, αλλά να βάζουν την υπο
γραφή τουε, και δίχωε καν να κου
ράζονται για να διαβάσουν πρώτα 
τα ήδη γραμμένα.

Κι άντε τώρα να πολεμήσειε την 
παράδοσή σου. Αντε να τα βάλειε 
με τιε συνήθειέε σου, με τα τικ σου, 
με τα χούγια σου, τέλοε πάντων. 
Αλλιώε τα ήξερεε εσύ τα πράγμα
τα, αλλιώε τα οικονομούσεε, κι αλ
λιώε τα βρίσκειε. Ξυπνούσεε κάθε 
πρωί, έβαζεε στο τραπέζι τα μο
νόχρωμα κυβάκια σου, πράσινα ή 
γαλάζια, και απλώε τουε άλλαζεε 
σειρά και διάταξη. Ο στόχοε σου 
έτσι κι αλλιώε ήταν ο ίδιοε, αυ
στηρά προσδιορισμένοε (σαν θρη
σκευτική τελετουργία) από την 
κομματική παράδοση: Να πετάε 
μπροστά στιε κάμερεε τα κατάλ
ληλα κυβάκια, καθένα από τα οποία 
έχει πάνω του γραμμένο ένα ηχηρό 
κλισέ παντόε καιρού: «αναξιόπι
στοι», «καταστροφείε του τό 
που», «διαφθορείε και διεφθαρ
μένοι», «διαπλεκόμενοι», «ψεΰ- 
τεε», «ρουσφετάκηδεε».

Τα ακούν αυτά τα  πρωτότυπα 
οι κατασκευαστέε των τηλεδελτίων

και τα παρουσιάζουν μετά δρα- 
ματικήε μουσικήε υποκρούσεωε, α- 
ναδιευθετώνταε απλώε τα δικά 
τουε κυβάκια με τα αντίστοιχα κλι
σέ: «ανεβαίνουν οι τόνοι», «έ 
σπασαν τα θερμόμετρα», «καζά
νι που βράζει», «σ τα  ύψη η πολι
τική αντιπαράθεση» κτλ. Και τώ 
ρα, για το καλό του λαού, που κα- 
νείε δεν ρωτάει τη γνώμη του παρ’ 
όλα αυτά, πρέπει να τα πετάξειε τα 
κυβάκια σου, όχι όμωε μπροστά 
στιε κάμερεε, αλλά στο καλάθι των 
αχρήστων. Και να φοράε, βέβαια, 
γυαλιά όταν συγχρωτίζεσαι με 
τουε εχθρόφιλούε σου, σε συσκέ- 
ψειε και συμβούλια, ώστε να νο
μίζουν ότι τα μάτια σου χαμογε
λούν και δεν πετούν φωτιέε και δη
λητήριο. Και να μη λεε «τι ξε- 
φουρνίζειε εκεί, ρε» αλλά «ποιν σε 
έποε φύγεν έρκοε οδόντων, ω α
γαθέ» · όχι «είσ τε αγύρτεέ» αλλά 
«θα μπορούσα να πω, φίλτατε, αν 
βέβαια μού το επέτρεπε η εγνω
σμένη καλοσύνη σαε, ότι ενίοτε και 
πού και πού υπερβαίνετε κατά τι 
τα εσκαμμένα, να, ίσα ίσα μια σπι- 
θαμούλα».

Ανυπόφορα πράγματα, μα την 
αλήθεια, Απάνθρωπα. ΓΓ αυτό και 
δεν τα ανέχονται οι παλαιοί, οι α- 
κραιφνώε παραδοσιακοί κι όσοι έ
χουν μάθει να ζουν από το (πολι- 
τικοφανέε) σόου και για το (πολι- 
τικοφανέε) σόου. «Ε, αε μη μα
λώνουμε τώρα» είπε σε κάποιο κα
νάλι η κ. Διαμαντοπούλου, με τον 
σφιχτό καθωσπρεπισμό τηε. «Βε- 
βαίωε και θα μαλώνουμε» αντα
πάντησε ο κ. Πάνοε Παναγιωτό-

πουλοε, τηε «λάίκήε Δεξιάε» (η ο
ποία, ω του θαύματοε, έχει κύριο 
εκφραστή τηε την «Αυριανή», δη
λαδή το όργανο του «λαϊκού» ή 
«βαθέοε» ΠΑΣΟΚ σε ανάλογεε 
στιγμέε «διχαστικήε συγκατοίκη- 
σηε»). Αλλά, έτσι όπωε ανήκει και 
αυτόε στην ομήγυρη όσων πολι
τικών αυτοθαυμάζονται και αυτο- 
ντοπάρονται ακούγονταε τη ν ορ
γίλη φωνή τουε, είχε ήδη ξεχάσει 
για ποιο λόγο έπρεπε να μαλώσει. 
Ε, έχουν και τα ευχάριστά τουε οι 
μεταβατικέε συγκυβερνήσειε.

Συγκυβέρνηση; Συγκατοίκηση; 
Συνύπαρξη; Χμ. Για να υπάρξει το 
«συν» προϋποτίθεται ότι θα συ- 
νεννοηθούν και θα συναινέσουν 
όλεε οι συνιστώσεε του δικομμα- 
τισμού, που είναι περισσότερεε και 
από τιε συνιστώσεε του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ωστε δεν γίνεται να μη λάβει κα- 
νείε υπόψη του τον Αίσωπο, που 
έδωσε και μία και δύο και δυο
καίδεκα προειδοποιήσειε για τιε λυ- 
κοφιλίεε και το προδιαγεγραμμέ
νο κακό τουε τέλοε, αφού «φύσιε 
πονηρά χρηστόν ήθοε ου τρέ
φει». Κίνησε ο βάτραχοε να πε
ράσει ένα ποταμάκι κουβαλώνταε 
στην πλάτη του έναν σκορπιό. Στα 
μισά, ο σκορπιόε δίνει μια με το κε
ντρί του στον βάτραχο που πε- 
θαίνονταε προλαβαίνει να πει 
στον σκορπιό: «Μα θα πνιγείε κι 
εσύ». «Και τι μπορούσα να κάνω; 
Αυτό είναι το φυσικό μου» απαντά 
πνιγόμενοε ο σκορπιόε. Είναι δεν 
είναι του Αισώπου η ιστοριούλα, 
αδιάφορο. Εχει το νόημά τηε έτσι 
κι αλλιώε.

Οι δαίμονες 
της Ευρώπης

Ο σα ζήσαμε την περασμένη ε
βδομάδα και όσα θα ζήσουμε 
τουε επόμενουε μήνεε συνι- 

στούν πρωτοφανή πολιτική εμπειρία: 
πρόκειται για ιστορία εν τω  γεννά- 
σθαι, την οποία οι πολίτεε παρακο
λουθούν αλλά και επηρεάζουν εν μέ
ρη. Η εμπειρία είναι πολύτιμη, παρότι 
στο φόντο παραμονεύει πάντα μια κα
ταστροφή: οικονομική, πολιτική, κοι
νωνική.

Η εμπλοκή του δημοψηφίσματοε, 
λ.χ., και η εξ αυτού προκληθείσα βί
αιη αντίδραση τω ν  Βορειοευρωπαί- 
ων ηγεμόνων, έδειξε ανάγλυφα τιε εν- 
δοευρωπάίκέε σχέσειε όπωε πράγματι 
είναι, σχέσειε κυρίαρχου και κυ
ριαρχούμενου, και διέλυσε τη ν υπο
κριτική ρητορεία περί ισότιμων και 
ανεξάρτητων κρατών-μελών. Το Βε
ρολίνο και το Παρίσι έδειξαν τα  δό
ντια τουε στουε ασθενείε εταίρουε και 
παραμέρισαν επιδεικτικά το μεταε- 
θνικό κέντρο τω ν  Βρυξελλών, παρα- 
μερίζονταε ταυτοχρόνωε και τα όποια 
επιτεύγματα τηε ευρωπαϊκήε συνο- 
μοσπονδίαε. Τα ιταμά τελεσίγραφα 
του επιτρόπου Ολι Ρεν, ενόε ασήμα
ντου μεσαίου στελέχουε, προε μια κυ
ρίαρχη χώρα, και τουε εκλεγμένουε 
ηγέτεε τηε, ήταν απολύτωε ενδεικτικά 
του τεράστιου ελλείμματοε δημο- 
κρατίαε στην κορυφή τηε Ε.Ε. Βε- 
βαίωε, τον δρόμο έδειξαν οι ηγέτεε 
Γερμανίαε και Γαλλίαε στιε Κάννεε, 
όταν ταπείνωσαν τον Ελληνα πρω
θυπουργό, υπαγορεύοντάε του ε
κβιαστικά το ερώτημα και τον  χρόνο 
του δημοψηφίσματοε, συμπεριφε- 
ρόμενοι στην Ελλάδα σαν να είναι 
προτεκτοράτο.

Το ελληνικό πάθημα, όμωε, έχει και 
άλλη πρόσληψη. Ο Φρανκ Σίρμαχερ, 
συνεκδότηε τηε έγκυρηε Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, θεσμού στη 
γερμανική πολιτική και πνευματική 
ζωή, με αφορμή το ελληνικό δράμα, 
έγραψε με δριμύτητα για τη ν κα
ταρράκωση τηε δημοκρατίαε από 
τιε αγορέε και για την ανάδυση ενόε 
εθνικιστικού λόγου γεμάτου στερε
ότυπα για τεμπέληδεε και απατεώνεε 

του Νότου: «Ο υποτιθέμενοε ορθο- 
λογισμόε χρηματοοικονομικών δια
δικασιών βοήθησε να αναδειχτεί το 
αταβιστικό υποσυνείδητο. Το να 
μπορεί κανείε να βρίζει χώρεε ολό- 
κληρεε τεμπέληδεε και απατεώνεε, έ
μοιαζε να είχε ξεπεραστεί οριστικά με 
το τέλοε τηε εποχήε του εθνικισμού. 
Τώρα η συμπεριφορά αυτή είναι πά
λι εδώ, με μιαν υποτιθέμενη λογική 
στο πλευρό τηε».

Το άρθρο του Σίρμαχερ πυροδό
τησε μια συζήτηση για την κατά
σταση τηε δημοκρατίαε και την ι
στορική μοίρα τηε Ευρώπηε, στην ο
ποία συμμετείχε ο κορυφαίοε εν ζωή 
Γερμανόε φιλόσοφοε Γιούργκεν Χά- 
μπερμαε, εισηγητήε τω ν  εννοιών 
του συνταγματικού πατριωτισμού 
και τηε δημόσιαε σφαίραε και, κατά 
κάποιον τρόπο, μέντοραε τηε σο- 
σιαλδημοκρατίαε τα τελευταία χρό-

νια. Ο Χάμπερμαε, συνοδοιπόροε 
τω ν φροϋδομαρξιστών Αντόρνο και 
Χορκχάιμερ τηε περίφημηε Σχολήε 
τηε Φρανκφούρτηε, και βαθύε γνώ- 
στηε του γερμανικού δράματοε, είναι 
σε θέση να δα βαθύτερα μεε στην ψυ
χή τηε μεταπολεμικήε Ευρώπηε και 
τηε μεταναζιστικήε Γερμανίαε. «Η ελ
ληνική κατάστροφή είναι μια σαφήε 
προειδοποίηση ενάντια στον μετα-δη- 
μοκρατικό δρόμο που άνοιξαν η 
Μέρκελ και ο Σαρκοζί», έγραψε. «Η 
συγκέντρωση τηε ισχύοε σε ένα δια
κυβερνητικό συμβούλιο των πρωθυ
πουργών, που επιβάλλουν τιε συμ- 
φωνίεε τουε στα εθνικά κοινοβούλια, 
είναι ο λάθοε δρόμοε. Μια δημοκρα
τική Ευρώπη, που δεν χρειάζεται να 
πάρει τη μορφή ομοσπονδιακού κρά- 
τουε, πρέπει να έχει άλλη όψη».

Δεν είναι μόνο οι διανοούμενοι που 
βλέπουν το συμβαίνον ιστορικό ρήγ
μα στον πυρήνα τω ν ευρωπαϊκών δη
μοκρατιών. Εναε εκλεγμένοε πολιτι- 
κόε, ο Γερμανόε Μάρτιν Σουλτε, ε- 
πικεφαλήε τω ν Σοσιαλδημοκρατών, 
επικείμενοε πρόεδροε στο Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο, όταν ερωτήθηκε α
πό το ν  ευρωβουλευτή Μ. Τρεμόπου- 
λο να περιγράψει πώε τοποθετείται 
ανάμεσα σε μια εκγερμανισμένη Ευ
ρώπη και μια εξευρωπαϊσμένη Γερ
μανία, απάντησε: «Προσωπικά μπή
κα στην πολιτική γιατί ήθελα μια ε-

Βερολίνο και Παρίσι 
παραμέρισαν επιδεικτικά 
το μεταεθνικό κέντρο των 
Βρυξελλών, παραμερίζοντας 
ταυτοχρόνως και τα όποια 
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής 
συνομοσπονδίας.

ξευρωπαϊσμένη Γερμανία και όχι μια 
εκγερμανισμένη Ευρώπη. Βέβαια, οι 
Γερμανοί προσφέρουν 211 δισ. ευρώ 
προε την Ε.Ε. κι αυτό είναι ένα μεγάλο 
βάροε για τον Γερμανό φορολογού

μενο. Η γερμανική κυβέρνηση θα έ
πρεπε να έχει εξηγήσει στουε πολίτεε 
ότι αυτό δεν το κάνει από φιλαν
θρωπία, αλλά για να στηρίξει μακρο
πρόθεσμα τα δικά τηε συμφέροντα. 
Μετά από πολύ καιρό φαίνεται πωε ο 
εθνικισμόε και το μίσοε αναπτύσσο
νται ξανά, απειλώνταε με διάσπαση 
την ίδια την Ε.Ε. Πρέπει να αντιμε
τωπίσουμε με διεθνικότητα τουε δαί- 
μονεε τηε Ευρώπηε, που δεν εξαφα
νίστηκαν. Και οι Γερμανοί έχουν ι
στορική υποχρέωση να το πράξουν».

Οι σοβαροί Γερμανοί δεν είναι οι 
αγορέε τουε· μαε λένε ότι ο στοχασμόε 
πάνω στην ευρωπαϊκή μοίρα είναι α
ναγκαστικά πια στοχασμόε πάνω 
στη μοίρα τηε δημοκρατίαε και στην 
αδυσώπητη μάχη μεταξύ πολιτικήε 
και χρηματοτπστωτικήε βιομηχανίαε.

www.vlemma.gr

Της Μ Α Ρ ΙΑ Ν Ν Α Σ  Τ Ζ ΙΑ Ν Τ Ζ Η

Η  δημοκρατία του φόβου

Θ αρρεί κανείε πωε μια 
βόμβα νετρονίου έχει 
παντού πλήξει τη  δημο

κρατία. Οι δομέε τηε παραμένουν 
άθικτεε, αλλά η ζωή μέσα τουε έ
χει στεγνώσει. Δεν υπάρχει σχε
δόν καμία ευρωπαϊκή χώρα όπου 
μπορεί κανείε να διαλέξει πραγ
ματικά ανάμεσα στην πολιτική του 
κυβερνώντοε κόμματοε και εκεί
νην τηε αξιωματικήε αντιπολί- 
τευσηε. Τα μεγάλα ζητήματα σπά
νια συζητιούνται στη  Βουλή... το 
μόνο που μένει είναι η φλυαρία και 
η πόζα».

Αυτά έλεγε έναε Βρετανόε συγ- 
γραφέαε και αρθρογράφοε, ο Τζορ- 
τ ζ  Μονμπάιοτ, τον Νοέμβριο του 
2003, τη  χρονιά τηε νικηφόραε ε- 
πέμβασηε τηε Συμμαχίαε τω ν Πρό
θυμων στο Ιράκ. Και αν εκείνη η 
πικρή διαπίστωση περιείχε έναν 
κόκκο αλήθειαε τότε, στην προ κρί- 
σηε εποχή, αναρωτιέται κανείε αν 
σήμερα έχει κάποια σχέση με το 
ευρωπαϊκό δράμα που ακόμα δεν 
έχει φτάσει στην κορύφωσή του.

Ολο και πιο συχνά βλέπω στον 
δρόμο ανθρώπουε με τη  σφραγί
δα του φόβου στο πρόσωπό τουε. 
Γυναίκεε που λιποθυμούν μεε στο 
βαγόνι του ηλεκτρικού, άνδρεε που 
τα πόδια τουε λυγίζουν και ανα
ρωτιέμαι αν η ανημπόρια τουε ο
φείλεται στην πείνα ή στο σ τε 
ρητικό σύνδρομο. Δάσκαλοι και 
καθηγητέε λένε ότι φέτοε η έκ
φραση τω ν  παιδιών είναι αλλιώ
τικη, ότι η αγωνία του σπιτιού, των 
ενηλίκων μεταφέρεται στη  σχο
λική τάξη.

Ο φόβοε για το μεγάλο κακό που

Ελευθερία Τσέικο. Χώρος Τέχνης 
24. Εως 3/12.

μαε περιμένει χρησιμοποιήθηκε για 
να πειστούμε ότι χρειαζόμαστε μιά 
κυβέρνηση συνεργασίαε ή εθνικήε 
σωτηρίαε, όμωε ο φόβοε και η δη
μοκρατία είναι έννοιεε ασύμβατεε. 
Στη Βαγδάτη, το 2003, λίγεε ε- 
βδομάδεε μετά τη  «σωτηρία» τηε, 
συναντούσεε στον δρόμο μοναχι- 
κοΰε ανθρώπουε, ντόπιουέ, να 
περπατούν με τα χέρια σηκωμένα 
ψηλά και αε μην τουε το είχε ζη
τήσει κανείε και αε μη σημάδευε 
καμία κάννη την πλάτη ή τον κρό
ταφό τουε -  σύμφωνα με τη μαρ
τυρία του αξέχαστου Γιάννη Δια- 
κογιάννη, που τότε ήταν πολεμι- 
κόε ανταποκριτήε στην ιρακινή 
πρωτεύουσα. Μια πολύ λεπτή 
γραμμή χωρίζει τον φόβο από 
τη ν (αυτο)ταπείνωση...

Εξι (ή μάλλον πάνω από έξι) 
στουε δέκα Ελληνεε φοβούνται ό
τι το 2012 θα είναι άνεργοι, σύμ
φωνα με τη ν έρευνα που παρήγ-

γειλε το ΕΒΕΑ και η οποία δημο
σιοποιήθηκε αυτή τη ν εβδομάδα, 
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτοε 
τον Μάρτιο η αναλογία ήταν τρειε 
στουε δέκα. Και όσοι δεν φοβού
νται μήπωε χάσουν τη  δική τουε 
δουλειά αγωνιούν για το αν θα έ
χουν ή θα βρουν δουλειά τα παι
διά τουε. Πώε να ανθήσει η δη
μοκρατία, όταν σιγοσβήνει η πνοή 
τηε ζωήε και τηε ελπίδαε;

Σήμερα οι συνθήκεε, σ τη ν 
Ελλάδα και αλλού, είναι διαφορε- 
τικέε από ό,τι το 2003, όμωε αν τό
τε  η δημοκρατία ψυχορραγούσε 
μία φορά, τώρα αργοπεθαίνει δέ
κα -  και αε μένουν άθικτεε οι δο
μέε τηε και αε διασφαλίζεται η «ο- 
μαλότητα». Είναι αυτονόητο ότι ο 
Μονμπάιοτ δεν υπαινίσσεται οι ε- 
κτόε Ευρώπηε χώρεε είναι περισ
σότερο δημοκρατικέε, αλλά κάνει 
τη  διάκριση ανάμεσα στο σχήμα 
και στη ζωντάνια τηε δημοκρατίαε.

Δεν ξέρω αν η νέα κυβέρνηση 
είναι παιδί του φόβου ή ώριμο τέ
κνο τηε ευθύνηε, όπωε λένε τα ε
πίσημα χείλη. Ομωε πλάι στον φό
βο γεννιέται, και μάλιστα κάποτε 
γιγαντώνεται, το αντίθετό του: η 
ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για 
όλουε και όχι απλώε για την εξα
σφάλιση τηε ατομικήε μαε επι- 
βίωσηε. Οχι το τυφλό ξέσπασμα 
τηε οργήε, αλλά η δίψα και ο α- 
γώναε για μια δημοκρατία που δεν 
θα την έχει πλήξει μια νοερή βόμ
βα νετρονίου. Μια δημοκρατία 
που θα την τρέφουν η δημιουργι
κότητα, η τίμια εργασία, η φα
ντασία, ο στοχασμόε και το τρα
γούδι τω ν μέχρι χθεε φοβισμένων.

ΑΝΑΓΝΏΣΕΙΣ
Της Μ Α Ρ ΙΑ Σ  Κ Α Τ Σ Ο Υ Ν Α Κ Η

Διαρκώς, ες αύριον το νέον...

Τ ρίτη μεσημέρι: Ο Ελληναε πρω- 
θυπουργόε αποθανατίζεται χα- 
μογελαστόε στο καφενείο του 

Εθνικού Κήπου, παρέα με τον Με
ξικανό γραμματέα τηε Σοσιαλιστικήε 
Διεθνούε.

Τετάρτη μεσημέρι: Ο φυγόδικοε 
Μάκηε Ψωμιάδηε απολαμβάνει τον 
καφέ του σε κεντρική πλατεία τω ν 
Σκοπιών όταν συλλαμβάνεται.

Τετάρτη βράδυ: Ο πρωθυπουργόε 
σε αποχαιρετιστήριο τηλεοπτικό 
του μήνυμα ευχαριστεί τον  ελληνι
κό λαό για την αντοχή και επιμονή 
που επέδειξε σε δύσκολεε κατα- 
στάσειε. Ο πρόεδροε του ΛΑΟΣ α
ποχωρεί οργισμένοε από το  συμ
βούλιο πολιτικών αρχηγών. Τον έ
χουν αφήσει μόνο του σε μια αί
θουσα να περιμένει. Το Προεδρικό 
Μέγαρο σε ανακοίνωσή του μιλάει 
για παρεξήγηση...

Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τε
τάρτη βράδυ, κάθε βράδυ: «Αύριο το 
όνομα του νέου πρωθυπουργού».

Τα στιγμιότυπα πολλαπλασιάζο- 
νταν, καθώε οι μέρεε περνούσαν. Οσο 
πύκνωναν οι αναποτελεσματικέε 
συναντήσειε, οι διαβουλεύσειε, οι α- 
νακοινώσειε, οι φήμεε, οι διγλωσσίεε 
(άλλα έλεγε η κυβέρνηση άλλα η α
ντιπολίτευση για το ίδιο θέμα), οι πα- 
λινωδίεε, τα αδιέξοδα, τόσο το κενό 
εξουσίαε από ένα διαλυμένο πολιτι
κό σύστημα εμφανιζόταν όλο και πιο 
αποκαλυπτικό, όλο και πιο φοβιστι- 
κό, όλο και πιο δυσοίωνο.

Αν δεν είναι απώλεια εθνικήε α- 
ξιοπρέπειαε ό, τι ζει η χώρα επί μέ
ρεε, τότε τι είναι; Αν δεν είναι απώ
λεια εθνικήε αξιοπιστίαε το ανελέητο 
κομματικό παζάρι (μόνο για συναί

νεση δεν μπορεί να μιλήσει κανείε) 
έωε ότου συγκροτηθεί η κυβέρνηση 
εθνικήε ενότηταε (κατ’ ευφημισμόν), 
τό τε  τι είναι; Η εποπτεία από την 
τρόικα ενόε πολιτικού συστήματοε 
το οποίο έχει αυτοακυρωθεί, αδύναμο 
να εφαρμόσει μέτρα δύσκολα μεν, 
συγκροτημένα και αποδοτικά δε, για 
να βοηθήσει τη  χώρα να ορθοπο
δήσει σ την κρίση; Εκτόε εάν η φο
ροκόπωση μισθωτών και συνταξι
ούχων, παράλληλα με την οριζόντια 
μείωση εισοδημάτων, συμβάλλει 
σ τον  εξορθολογισμό του δημόσιου 
τομέα, στο συμμάζεμα του σπάταλου 
κράτουε ή στη  δημιουργία παραγω- 
γικήε βάσηε...

Δεν ήταν η ακυβερνησία το πρό
βλημα τω ν ημερών, αλλά ό, τι διάβαζε 
κανείε πίσω από την αναποφασι- 
στικότητα και τιε ανακολουθίεε. Τιε 
ιδιοτέλειεε που εκδηλώνονταν κα-

Μπορεί το εδραιωμένο 
επί δεκαετίες πολιτικό 
σύστημα να μετασχημα
τίσει τον εαυτό του; 
Μπορεί να επανιδρυθεί 
το κράτος;

μουφλαρισμένεε σε πείσματα, σύγ
χυση, κορώνεε περί «εθνικήε αξιο- 
πρέπειαε» ή φρούδεε εξαγγελίεε πε
ρί «νέου πολιτικού πολιτισμού».

Μπορεί το  εδραιωμένο επί δεκα- 
ετίεε πολιτικό σύστημα να μετα
σχηματίσει τον εαυτό του; Να τον υ
πονομεύσει ώστε να αποδώσει στην 
κοινωνία ένα λιγότερο διεφθαρμένο, 
δίκαιο, αποτελεσματικό, θεραπευ
μένο από ψεύδη Κοινοβούλιο; Μπο
ρεί, εν ολίγοιε, να επανιδρυθεί το 
κράτοε; Η προσφυγή στιε κάλπεε, υπ’ 
αυτέε τιε συνθήκεε, μπορεί να ανα
τρέψει τα  δεδομένα, αλλά πόσο 
μπορεί να ανανεώσει το πολιτικό 
προσωπικό ώστε να  μιλήσουμε για 
επανεκκίνηση;

Από την άλλη, οι ισοπεδωτικέε λο- 
γικέε («όλοι άχρηστοι») είναι εύκο- 
λεε, βολικέε και τιμωρητικέε, εκτο
νώνουν αλλά δεν αποδίδουν. Δεν ο
δηγούν σε ανατροπέε αλλά σε βαθιά 
συντηρητικοποίηση τηε κοινωνίαε.

Η κρίση,είναι δεδομένη και ανα
πότρεπτη. Το μεγαλύτερο μέροε 
του πολιτικού προσωπικού, θλιβερά 
κατώτερο τω ν περιστάσεων. Ενα με
τρήσιμο μέγεθοε τηε ελληνικήε κοι- 
νωνίαε ώριμο, ενημερωμένο, ευαι
σθητοποιημένο, υπεύθυνο, παρα
γωγικό. Πού θα συγκλίνουν τα  α
ντιφατικά, εκ πρώτηε όψεωε, δεδο
μένα, ώστε να δήμιου ργηθούν τα α
παραίτητα αναχώματα που θα α
πορροφήσουν τουε μεγάλουε κρα- 
δασμούε τηε ύφεσηε; Σε αυτήν την 
άνιση μάχη, μεταξύ τηε ασκούμενηε 
πολιτικήε και τηε κοινωνίαε, προ
σωπικά, ελπίζω στην κοινωνία.

πιίαΐεουηοΐόιΐ) kathimerini.gr

http://www.vlemma.gr


Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝΕΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΑ 7
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Λατούφ, 
το σύμβολο 
εξεγερμένων
Ο σκιτσογράφος που εφοδιάζει με έργα 
του κοινωνικά και πολιτικά κινήματα

Του JACK S H E N K E R  
T H E  G U A R D IA N

Ο Μ ο υ μ π ά ρ α κ  σκοντάφ τει σ τα  κα
λώδια που συνδέουν τα  κομπιούτερ 
νεαρών Α ιγυπτίων και πέφτει. Δυο 
μαύρα όρνια με τα  αρχικά ΗΠΑ και 
Ε.Ε. σ τα  φ τερά tous στέκοντα ι 
πάνω από τη  φλέγόμενη Λιβύη. 
Evas Ελληνα5 φωνάζει «Βοήθεια!» 
γιατί το ν  χτύπησε ένα αυτοκίνητο 
που η πινακίδα του γράφει «Κρίση»· 
σε λίγο βλέπει έντρομοε να  έρχε
ται καταπάνω του évas οδοστρω- 
Tñpas που φέρει τη ν  επιγραφή ΛΝΤ 
και το ν  οδηγεί η Μέρκελ. Evas 
Αγγλθ5 αστυνομικό5 ρίχνει ένα α
ναμμένο σπίρτο σε μπιτόνι πετρε
λαίου που γράφει «Τότεναμ ».

Τα σκίτσα αυτά, και πολλά άλλα, 
είναι έργα του Κάρλο5 Λατούφ, ε- 
VÓS Βραζιλιάνου καρτουνίστα που 
έγινε ο απρόσμενο5 σταρ m s Αρα- 
βική5 Avoilns και δημοφιλήβ σκι- 
τσογράφο5 πολλών άλλων εξεγέρ
σεω ν ανά το ν  κόσμο. O 42xpovos 
Λατούφ, που μένει σ το  Ρίο, έχει πα- 
ρακάμψει τη ν  παραδοσιακή πλατ
φόρμα τω ν  εφημερίδων και τω ν  πε

Τα σκίτσα μου κατευθύνονται 
άμεσα προς ακτιβιστές που 
μπορούν να τα μοιραστούν και 
να τα χρησιμοποιήσουν δωρεάν.

ριοδικών και στράφηκε στο Τουίτερ, 
όπου οι εικόνεε του, σε άμεση α
νταπόκριση σ τη ν  ειδησεογραφία, 
διαδίδονται αστραπιαία ανάμεσα σε 
ακτιβιστέ5 σ ’ όλο το ν  κόσμο.

«Δ ε ν  κάνω έργα για να  εικονο
γραφήσω ειδησεογραφικά άρθρα», 
λέει. «Τα σκίτσα μου κατευθύνονται 
άμεσα προ5 ακτιβιστέ5 που μπο
ρούν να  τα  μοιραστούν και να  τα  
χρησιμοποιήσουν δωρεάν. Εχουν 
ένα μήνυμα, υποστηρίζουν μια υ
πόθεση και είναι προορισμένα για 
να  διαδοθούν ευρύτερα».

Ολα αυτά απέχουν πολύ από το  
ταπεινό ξεκίνημα του Λατούφ στΐ5 
αρχέ5 τηε δεκαετία5 του ’90, ό ταν 
δούλευε σε αριστερά έντυπα σ τη  
Βραζιλία. Το 1997, ένα τηλεοπτικό 
ντοκιμαντέρ για τη ν  εξέγερση τω ν  
Ζαπατίσταε στο  Μεξικό το ν  παρα
κίνησε να  κάνει μια στροφή.

«Σκέφτηκα ότι έπρεπε να  υπο
στηρίξω αυτό το κίνημα. Εκανα λοι
πόν δύο σκίτσα. Τα έστειλα στου5 
Ζαπατίσταε και η ανταπόκριση ή
τα ν  θετική. Κατόπιν όμω5 συνει
δητοποίησα ότι θα ή ταν πιο απο
τελεσματικό κι εποικοδομητικό να 
ανεβάσω τα  έργα σε μια ισ τοσελ ί
δα. Θα εκφραζόταν έ τσ ι η αλλη
λεγγύη με την ομάδα και θα του5 
επέτρεπε να  κατεβάσουν τιε ει- 
κόνε5 και να  τιε χρησιμοποιή
σουν. Αυτή  ή ταν η πρώτη  μου ε
μπειρία με το ν  καλλιτεχνικό α
κτιβισμό μέσω του Ιντερνετ. Αρχι
σα να  εφαρμόζω αυτέβ τιε αρ- 
χέβ και για τη ν  υποστήριξη άλ
λων αγωνιστικών κινητοποιήσε
ω ν  σ το ν  κόσμο».

Ε να  απ ό ία  σκίτσα ίου Λατούφ με θέμα την Ελλάδα της κρίσης. Τα σκίτσα του Βραζιλιάνου καρτουνίστα διαδίδονται αστραπιαία ανάμεσα σε ακτιβιστές σ’ όλο τον 
κόσμο μέσα από τα νέα μέσα επικοινωνίας.

Δεκατέσσερα  χρόνια αργότερα, 
ο Λατούφ αξιοποιεί tis ολοένα au- 
ξανόμενεε δυνατότητε5 του Δ ια
δικτύου και τω ν  κοινωνικών μέσων 
δ ικ τύ ω σ ή , ανταποκρινόμενοε σε 
μηνύματα ακτιβιστών από όλο το ν  
κόσμο. Στα μηνύματα αυτά μπορεί 
να  του ζη τούν έργα που υποστη
ρίζουν το ν  αγώνα tous, συχνά με 
προκλητικό περιεχόμενο που θα ή
τα ν  επικίνδυνο για tous vrónious 
καλλιτέχνεε.

Μερικέε cpopés, μια ειδοποίηση 
μέσω Τουίτερ σ το ν  Λατούφ για έ
να  θέμα σ τη ν  Αίγυπτο, π.χ., γ ίνε
τα ι σκ ίτσο  σ το  Ρίο, σ τέλνετα ι μέ
σω  Τουίτερ και κατόπιν εμφανίζε
τα ι σε πόστερ  otous δρόμουε του 
Κάιρου - όλα μέσα σε λιγότερο α
πό μία ώρα.

Σύμφωνα με το ν  Γκράχαμ Φό- 
ουελ, πρώην πρόεδρο Tns Aéoxns 
Γελοιογράφων Tns Μεγάληε Βοε- 
Tavias, όλο και περισσότεροι σκι-

Οι αραβικές χώρες
Τ ελευ τα ία , εκείνο που τράβηξε 
πιο πολύ το ενδιαφέρον του Λα
τούφ ήταν οι εξεγέρσεις στις αρα
βικές χώρες. «Τον Ιανουάριο», λέ
ει, «κάποιοι άνθρωποι ήρθαν σε ε 
παφή μαζί μου και μου ζήτησαν να 
κάνω μερικά σκίτσα σε υποστήριξη 
των διαδηλώσεων που είχαν προ
γραμματιστεί για τις 25 Ιανουάρι
ου». 0  Λατούφ έκανε πέντε σκί
τσα. Σε ένα από αυτό, η Αίγυπτος 
παρουσιάζεται με το σχήμα του 
σώματος του Χαλέντ Σα'ί'ντ, ενός 
Αλεξανδρινού επιχειρηματία που 
ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 
την αστυνομία το περασμένο καλο
καίρι. 0  Σαΐντ φωνάζει «Αίγυπτος, 
ξύπνα!», ενώ το #βη25, το σύμβο
λο στο Τουίτερ για τη διαδήλωση, 
είναι σχεδιασμένο στα ρούχα του.

τσογράφοι ερευνούν καθημερινά 
τη ν  παγκόσμια ειδησεογραφία, α- 
ναζητώντα5 «καυτά» θέματα. «Μ ’ 
αρέσουν τα σκίτσα του Κάρλθ5», λέ
ει ο Φόουελ. «Θυμίζει λίγο το ν  
Μπάνκσι. Περιγράφει τΐ5 γελοιό- 
τη τεε  του ανάπηρου πολιτισμού 
μα5, μόνο που το  κάνει πολύ πιο 
γρήγορα. Κατά κάποιο τρόπο, αυ
τό  αντανακλά τη ν  παγκοσμιοποί
ηση τω ν  πάντων -του χρήματοε, 
του εμπορίου, τηε γλώσσαε, ακόμα 
ίσω5 και τηε ά ν θ ρ ω π έ -  κάτι που 
κατά τη  γνώμη μου δεν είναι κακό».

Το αστέρι του Δαβίδ
Δεν είναι όλοι τόσο κολακευτικοί. 

Από τό τε  που επισκέφθηκε τη  Δυ
τική Οχθη το  1999, ο Λατούφ έγι
νε γνωστόε για τη ν υποστήριξή του 
σ τη ν  υπόθεση τω ν  Παλαιστινίων. 
Ορισμένοι όμωε χαρακτήρισαν τη  
δουλειά του αντισημιτική. «Μ έροε 
τω ν  υποτιθέμενων αποδείξεων του

αντισημιτισμού μου είναι το  γεγο- 
vós ότι έχω χρησιμοποιήσει το  
Α στέρ ι του Δαβίδ, που είναι σύμ
βολο του εβραϊσμού», λέει.

«Ε ξετάστε  όμωε όλα τα  έργα 
μου - θα δείτε ότι το  άστρο του Δα
βίδ δεν σχεδιάζετα ι ποτέ μόνο 
του. Είναι πάντα μέροε Tns ισραη- 
λινήε σημαία5. Ναι, είναι θρη
σκευτικό σύμβολο, αλλά σ το  
Ισραήλ χρησιμοποιείται oas κρατι
κό σύμβολο. Και εγώ  στοχεύω  
otous KpaTiKoús Θεομού5 - tous πο
λιτικού s και το ν  στρατό. Η σημαία 
του Ισραήλ σε ένα σκ ίτσο  δεν εί
ναι επίθεση κατά του εβραϊσμού πε
ρ ισσότερο απ’ ό,τι η σημαία Tns 
ToupKias θα ήταν επίθεση κατά του 
ισλάμ».

Ο Λατούφ έστρεψε επίσηε την 
προσοχή του σ τη ν  αστυνομική 
βία σ τη  Βραζιλία και μάλιστα 
σ το  Ρίο, έχει ήδη συλληφθεί τρειε 
ipopés.
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