
Η κυβέρνηση, οφείλει να πείσει τους Ελληνες πολίτες ότι το βαρύ 
φορτίο των μέτρων θα κατανεμηθεί με τρόπο κοινωνικά δίκαιο
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ______________________________________________________________________
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Ο Ναπο
λέων Μαρα- 
βέγιας είναι 

καθηγητής 
Ευρωπαϊκή.1; 

Πολιτικής 
στο Τμήμα 
Πολιτικής 

Επιστήμη.; 
του Πανεπι

στημίου 
Αθηνών

Να σχεδιάσει, να εμπνεύσει, να δράσει...
0  πρωθυπουργός δεν πρέπει να αποδεχθεί 
τον ρόλο του μεταβατικού. Διαφορετικά, π κοι
νωνία θα περιέλθει σε μεγαλύτερα απόγνωσπΟπωε ακούσαμε σπε προγραμματικά δηλώσειε, ο πρωθυπουργόε Λουκάε Παπαδήμοε ζήτησε τη συστράτευση όλων των δυνάμεων του έθνουε, προκει- μένου η Ελλάδα να διατηρηθεί στην Ευρωζώνη και στη συνέχεια να δημιουργηθούν οι προϋποθέσειε για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ο νέοε πρωθυπουργόε έδωσε ιδιαίτερη σημασία στουε εργαζόμενουε στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα σε αυτούε που εργάζονται στιε εφορίεε και την εκπαίδευση.Νομίζω ότι αυτή η αναφορά δεν ήταν καθόλου τυχαία διότι ιδιαίτερα σε αυτούε τουε δύο τομείε μπορεί να παιχτεί το μέλλον τηε χώραε.Οσον αφορά τιε εφορίεε, το μεγάλο ζητούμενο είναι η σύλληψη τηε φοροδιαφυ- γήε όχι μόνο για την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά και για την

εμπέδωση αισθήματοε κοινωνικήε δικαιο- σύνηε. Πράγμα απαραίτητο γιατη διατήρηση τηε κοινωνικήε γαλήνηε και συνοχήε.Στον τομέα τηε εκπαίδευσηε το κρίσιμο ζήτημα είναι οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμιδών να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τουε προκειμένου οι νέοι τηε χώραε να αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητεε χρήσι- μεε για την κοινωνία. Η εκπαίδευση είναι ο βασικότεροε μοχλόε τηε αναπτυξιακήε διαδικασίαε και μέσο για την κοινωνική κινητικότητα και τη δημιουργία αίσθησηε κοινωνικήε προόδου.Ο πρωθυπουργόε πρέπει να λειτουργήσει ωε πραγματικόε και όχι απλόε μεταβα- τικόε κυβερνήτηε έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει, να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει όχι μόνο τιε απαιτού- μενεε από τη συμφωνίατηε 27ηε Οκτωβρίου ενέργειεε, αλλά και ορισμένεε δράσειε που είναι απολύτωε απαραίτητεε για να ξαναβρεθεί η χώρα σε ένα πιο ήρεμο και δημιουργικό περιβάλλον. Είναι βέβαιο ότι εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, η ελληνική κοινωνία και οικονομία θα βρεθεί σε ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση από αυτή που έζησε τιε τελευταίεε μέρεε πριν σχηματιστεί κυβέρνηση.Τα πολιτικά κόμματα που στηρίζουν τον σημερινό πρωθυπουργό έχουν συμφέρον να τον στηρίξουν για να ορθοποδήσει η χώρα, γιατί διαφορετικά όταν μετά τιε εκλο- γέε κληθούν να κυβερνήσουν δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα που θα

δημιουργηθούν εάν αυτό το πείραμα απο- τύχει.Το ευρωπαϊκό και διεθνέε περιβάλλον δεν είναι καθόλου φιλικό προε τη χώρα μαε μετά από όλα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό. Η αξιοπιστία τηε χώραε βρίσκεται στο κατώτατο σημείο και μόνο μια τεράστια προσπάθεια από ολόκληρη την ελληνική κοινωνία μπορεί να συμβάλει στο ξεπέρασμα αυτήε τηε πραγματικότηταε.
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Εάν το πείραμα αποτύ- 
χει, τα κόμματα δεν θα 
μπορέσουν να αντιμετω
πίσουν μετά τις εκλογές 
τα σύνθετα προβλήματα

Είναι, επίσηε, βέβαιο ότι τα περιθώρια κοι- νωνικήε συναίνεσηε είναι ελάχιστα και ότι τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί είναι επώ- δυνα.Ο μόνοε τρόποε για να κερδίσει ο νέοε πρωθυπουργόε κάποια περιθώρια ανοχήε είναι να επιστρατεύσει όλεε τιε δυνάμειε του για να εφαρμόσει όλα τα προαποφασι- σθέντα με ένα περισσότερο κοινωνικό πρόσωπο. Από αυτό θα κριθεί και η τελική επιτυχία του έργου του.

ΝΑΠΟΛΕ
ΩΝ ΜΑΡΑ- 
ΒΕΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΡΝΑ
ΡΑΣ

Ο  Γιάννης 
Στουρνάρας 

είναι γενικόε 
διευθυντής 

του ΙΟΒΕ 
(Ιδρυμα 

Κοινωνικών 
και Βιομηχα

νικών 
Ερευνών)

Τα δύο καθήκοντα της κυβέρνησης
Επείγουν π ανάκτπσπ τπς αξιοπιστίας 
τπς χώρας στο εξωτερικό και π εμπέδωσα 
αίσθπσπς κοινωνικής δικαιοσύνπςΚατ' αρχήν θα πρέπει να  τηρήσουμε τιε δεσμεύσειε και να  προσπαθήσουμε να  ελαχιστοποιήσουμε την απόσταση που μαε χωρίζει από την επίτευξη των στόχων τηε δημοσιονομικήε πολιτικήε, των στόχων για διαρθρωτικέε αλλαγέε και μεταρρυθμίσειε και των στόχων από έσοδα για ιδιω τικοποιήσει.Η κυβέρνηση αυτή έχει δύο κυρίωε καθήκοντα:Πρώτον, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία τηε χώραε στο εξωτερικό στον βαθμό του δυνατού.Και, δεύτερον, να  πείσει τον κόσμο στην Ελλάδα ότι το ιράγματι βαρύ φορτίο των μέτρων θα κατανεμηθεί με τρόπο οινω νικά δίκαιο.Αποτελέσματα στο μέτωπο τηε φοροδιαφυγήε θα ήταν ιδι- αιτέρωε χρήσιμα προε την κατεύθυνση αυτή, όπωε επίσηε και η υλοποίηση των εξαγγελιώ ν που έγιναν κατά τιε προγραμ- ματικέε δηλώσειε για τη δημιουργία διχτύου ασφαλείαε για τουε ανέργουε και τουε φτωχούε.

ΓΡΑΦΕΙ 0
MARTIN
KNAPP

Ο Martin 
Knapp είναι 

γενικός διευ
θυντής και 

μέλος του 
Δ .Σ . του 

Ελληνογερ- 
μανικού 

Εμπορικού 
και Βιομηχα
νικού Επιμε

λητηρίου

Ο Παπαδήμος ανεβάζει τον π ή χη
Αν ο σημερινός πρωθυπουργός πετύχει, 
οι απαιτήσεις για τον διάδοχό του θα αυξπθούνΤα στενά χρονικά  όρια που τέθηκαν στη νέα κυβέρνηση δεν τηε αφ ήνουν πολλά περιθώ ρια για  πρωτοβουλίεε πέρα από την επίτευξη των στόχων που συμφ ω νήθηκαν μεταξύ των αρχηγώ ν των κομμάτων. Ωστόσο, ο νέοε πρωθυπουργόε έχει μια επιπλέον αποστολή, εξίσου σημαντική με τιε άλλεε: πρέπει να φέρει την Ελλά δα  πίσω στο τραπέζι των δια πραγματεύσεων ωε ισότιμο συνομιλητή των εταίρων.Δ εν επιτρέπεται να συζητούν οι άλλοι ουσιαστικά ερήμην τηε Αθή- ναε για  την τύχη τηε Ελλάδαε. Το κύροε που απολαμβάνει ο κ. Πα- παδήμοε στην Ευρώπη θα τον βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού.Με τον τρόπο αυτόν θα ανέβει, βέβαια , ο π ήχηε για  το πολιτικό πρόσωπο που σύμφ ω να με τουε σχεδιασμούε των κομματικών επι-

τελείων θα διαδεχθεί τον πρωθυπουργό μετά τιε εκλογέε. Δ εν  ν ο είται ν α  χ α θ εί μ ετεκ λο γικ ά  ό,τι ελπίζουμε να πετύχει ο κ. Παπαδή- μοε προεκλογικά.Ενα άλλο θέμα που δεν σηκώνει αναβολή και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα είναι η εξασφάλιση τηε ρευστότηταε για την πραγματική οικονομία.Τ α χρήματα που χρειάζονται για τη διάσωση των ελληνικώ ν επιχειρή σ εω ν είν α ι λ ίγ α  σε σχέση με αυτά που δαπανώνται για την κάλυψη του παλαιού χρέουε του Δ η μοσίου.Ο νέοε πρωθυπουργόε πρέπει να  πείσει τουε εταίρουε ότι, χωρίε την επιβίωση τηε πραγματικήε οι- κονομίαε, όλεε οι θυσίεε θα πάνε χαμένεε, όχι μόνον αυτέε των Ελλ ή νω ν πολιτώ ν, α λλά και αυτέε που προσφέρουν οι πιστωτέε μέσα από το «κούρεμα».



4-5/— »  FORUM /  CONOS ______

14 «γράμματα» στον πρω θυπουργό
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Οι επόμενοι μήνες θα προσδιορίσουν τις εξελίξεις για δεκαετίες. Για τον 
λόγο αυτό, η κυβέρνηση θα πρέπει να στηριχτεί με ειλικρίνεια και σθένος
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΠΠ. ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙ O
ΓΙΑΝΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ

Ο Γιάννον 
Παπαντωνί- 

ου είναι 
πρόεδροί 

του Κέντρου 
Ερευνών 

Προοδευτι
κήν Πολιτι

κήν, πρώην 
υπουργόε 

Οικονομίαί 
και Οικονο

μικών

για να αποτραπει 
η κατάρρευση
Το πρόσωπο ίου πρωθυπουργού είναι το δυνατό χαρτί τπς κυβέρνπσπς, π συνθεσπ, 
ωστόσο, ο βαθμός στπριξπς των κομμάτων και π  χρονική διάρκεια θέτουν σοβαρά εμπόδια

Η κυβέρνηση ευρύτερηε συνεργασίαε, με πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήμο, έχει αναλάβει έναν ηράκλειο άθλο:■ Να αποκαταστήσει το κύροε και την αξιοπιστία τηε χώραε μετά την πανωλεθρία των Κανών, που έθεσε σε κίνδυνο την παραμονή στην Ευρωζώνη.■ Να ολοκληρώσει όλεε τιε αναγκαίεε διαδικασίεε για την εκταμίευση τηε έκτηε δόσηε του τρέχοντοε δανείου και την επικύρωση τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε.■ Να αρχίσει να υλοποιεί τιε πολιτικέε που συνδέονται με τη δανειακή σύμβαση και αφορούν, κυρίωε, τιε δι- αρθρωτικέε αλλαγέε για τη βελτίωση τηε ανταγωνιστι- κότηταε και, συνακόλουθα, την ενίσχυση τηε εμπιστο- σύνηε των διεθνών αγορών σπε προοπτικέε τηε ελλη- νικήε οικονομίαε.Υπάρχει έντονη αμφισβήτηση αν η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τιε προϋποθέσειε για να ανταποκριθεί στην αποστολή τηε. Το πρόσωπο του πρωθυπουργού είναι το δυνατό τηε χαρτί. Ομωε, η σύνθεση, ο βαθμόε στή- ριξηε των κομμάτων και η χρονική διάρκεια παρουσιάζουν προβλήματα που δεν είναι εύκολο να ξεπερα- στούν. Η εμπλοκή σχετικά με τιε γραπτέε δεσμεύσειε για το νέο δανειακό πρόγραμμα είναι ενδεικτική των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.Με την παρουσία του Λουκά Παπαδήμου, η Ελλάδα κερδίζει χρόνο. Απομακρύνεται ο άμεσοε κίνδυνοε κα- τάρρευσηε. Ομωε, το ζητούμενο είναι η επίλυση των προβλημάτων και η ουσιαστική αποτροπή του κινδύνου χρεοκοπίαε. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεν αρκεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έκτη δόση και τη νέα δανειακή σύμβαση. Εχει κρίσιμη σημασία να αρχίσει, με ταχείε ρυθμούε, η υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των δανειακών συμβάσεων. Δεν υπάρχουν περιθώρια ναχαθεί άλλοε χρόνοε. Ιδιωτικοποιήσει, άνοιγμα αγορών και κλειστών επαγγελμάτων, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, κατάργηση μη αναγκαίων δημόσιων οργανισμών, καταπολέμηση τηε σπατάληε στο Δημόσιο, έχουν καθυστερήσει υπέρμετρα. Α ν η Ελλάδα δεν δώσει άμεσα δείγματα γραφήε σπε μεταρρυθμίσει, θα καταστραφούν και τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνηε των διεθνών αγορών σπε δυνατότητεε ανάκαμψηε τηε οικονομίαε. Αποτέλεσμα θα είναι η συνέχιση τηε καθο- δικήε πορείαε, η επιδείνωση τηε ύφεσηε και η εμφάνιση, λόγω υστέρησηε των φορολογικών εσόδων, νέων υπερβάσεων στα ελλείμματα και τιε δανειακέε ανά- γκεε.Δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει, πλέον, καμία δυνατότητα νέου δανεισμού από την Ευρωζώνη, οι πρόσθετεε δανειακέε ανάγκεε θα αντισταθμιστούν με πρόσθετο «κούρεμα» του χρέουε, πάνω από το 50%. Θα είναι, όμωε, εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να χαρακτηριστεί εθελοντικό, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμοε για τη χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ.Οι κίνδυνοι αυτοί μεγεθύνονται από τιε τρέχουσεε

εξελίξειε στην Ευρωζώνη. Η μετάδοση του πανικού τφν αγορών σε χώρεε που αγγίζουν τον πυρήνα τηε, πωε η Γαλλία, καθιστά αναγκαία τη λήψη εξαιρετικών έτρων για την αντιμετώπιση τηε κρίσηε χρέουε. Εφό- ον η Γερμανία έχει εμποδίσει ουσιαστικέε κινήσειε ην κατεύθυνση τηε δημοσιονομικήε ενοποίησηε, οήωε τα ευρωομόλογα και η αύξηση των πόρων του ιμείου διάσωσηε (EFSF), βραχυπρόθεσμα ο μόνοε όποε μείωσηε των 8pread8 και σταθεροποίησηε των ιτοκίων είναι η παρέμβαση τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρι- ε Τράπεζαε (ΕΚΤ) με απεριόριστεε ποσότητεε χρή- ιτοε για την αγορά κρατικών ομολόγων. Θα πρέπει, ατά συνέπεια, η ΕΚΤ να ακολουθήσει το παράδειγμα :ηε αμερικανικήε κεντρικήε τράπεζαε κατά τη διάρκεια τηε κρίσηε.
Α υτή η νομισματική πολιτική προσκρούει σπε δογματικέε αντιρρήσειε τηε Γερμανίαε. Αν, όμωε, τεθεί θέμα επιβίωσηε του ευρώ, οι αντιστάσειε τηε Γερμανίαε είναι πιθανό να καμφθούν. Εχει κρίσιμη σημασία σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται η χώρα μαε όταν εφαρμοστεί το σχέδιο διάσωσηε του ευρώ. Αν έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και η ανόρθωση τηε οικονομίαε, η Ελλάδα έχει σοβαρέε πιθανότητεε να καλυφθεί από αυτό το σχέδιο
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
Α ν η οικονομία συνεχίσει 
να βρίσκεται σε συνεχή  
απόκλιση από τους στόχους, 
υπάρχει πιθανότητα να τεθεί 
σε κίνδυνο η παραμονή 
της χώρας στο ευρώ

-με μαζικέε αγορέε ελληνικών ομολόγων- ώστε να απο- κατασταθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συ- στήματοε και να αρχίσει η ανάκαμψη.Αν, όμωε, η οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται στη σημερινή επισφαλή θέση, με συνεχείε αποκλίσειε από τουε στόχουε, πρόσθετα ελλείμματα και αβέβαιη προοπτική, υπάρχει κίνδυνοε να μην περιλάβουν την Ελλάδα οι παρεμβάσειε τηε ΕΚΤ, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η παραμονή στο ευρώ.Οι επόμενοι μήνεε είναι κρίσιμοι για τη χώρα. Θα προσδιορίσουν τιε οικονομικέε και κοινωνικέε εξελίξειε για δεκαετίεε. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση ευρύτερηε συνεργασίαε από τα κόμματα που συμμετέχουν, με ειλικρίνεια και σθένοε. Είναι, ίσωε, η τελευταία ευκαιρία για να αποτραπούν καταστροφικέε εξελίξειε και να τεθούν οι βάσειε για μια θετική δημιουργική πορεία.

Focus στο αύριο!
Για να υπάρξει προοπτική για 
τπ χώρα, πολλά πρέπει να γίνουν 
σε αυτούς τους λίγους μήνεςΓ
ΓΡΑΦ ΕΙ 0
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΩΜΕΝΙ-
ΔΗΣ

ία να  δημιουργηθεί μια ασφάλεια και προσδοκία για  το μ έ λ λ ο ν , σε τρία πράγματα πρέπει να αποσκοπεί ο νέοε πρωθυπουργόε. Το πρώτο φαίνεται, μετά την πρώτη ανταπόκριση του κόσμου, ότι το έχει ήδη καταφέρει, εφόσον η υποδοχή από τον λαό ήταν απροσδόκητα θετική.Τα άλλα δύο θα πρέπει να τα εστιάσουμε στην περιγραφή του μέλλοντοε, για να έχουμε να περιμένουμε μια ανάταση, να μπορούμε να προσδοκούμε και γιατί όχι να φαντασιονόμα- στε μια καλύτερη προοπτική, αλλά και στην αίσθηση ότι αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Χρειάζονται άμεσα μέτρα πρακτι- κήε σημασίαε για την καταπολέμηση τηε φο- ροδιαφυγήε, η οποία κατά την άποψή μου δεν είναι και κάτι το τόσο δύσκολο.Να εισπράττονται επιτέλουε οι φόροι από όσουε μέχρι τώρα ήταν στο απυρόβλητο και σε πολύ βραχύ χρονικό ορίζοντα να επιτευχθεί ελάφρυνση των οικονομικών βαρών σε εκεί- νουε που υφίστανται τιε συνέπειεε τηε κρίσηε τόσο καιρό.Η αγανάκτηση του κόσμου ήταν και είναι λογική, με δεδομένο το γεγονόε ότι τα βάρη έπεφταν όλο στουε ίδιουε και τουε ίδιουε. Πρόβλημα είναι επίσηε ότι στο Δημόσιο, με το θέμα τηε εφεδρείαε, επελέγη η οριζόντια εφαρμογή.Ο κ. Παπαδήμοε θεωρώ ότι θα το αντιλη- φθεί και θα κάνει διορθωτικέε τροποποιήσειε, γιατί δεν απολύειε έτσι απλά, αλλά βάσει των αναγκών που υπάρχουν. Φοροδιαφυγή, παραοικονομία, διαπλοκή, σε αυτά πρέπει να κάνει focus. Ολα αυτά μπορούν να γίνουν σε αυτούε τουε λίγουε μήνεε, αν και εγώ θα ήλ- πιζα σε περισσότερουε, για να δώσουν μια προοπτική στη χώρα και στον λαό τηε.Το ένστικτο τηε αυτοσυντήρησηε έχει χαθεί και αυτό πρέπει να αλλάξει. Το πολιτικό και προσωπικό συμφέρον όλων είναι να πετύχει ο Παπαδήμοε για να ξεχαστούν, κυρίωε αν πάμε σε εκλογέε πολύ αργότερα, και οι «κου- τουράδεε» του Παπανδρέου.
Ο Χρηστοί Χωμενίδηί είναι συγγραφέαί.

Εχει εκδώσει μέχρι στιγμήν επτά μυθιστορή
ματα και δεκάδεί διηγήματα. Το τελευταίο 

του βιβλίο είναι «Το Σοφό Παιδί»
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παραμονεύει
Η λαϊκή δεξιά και το παλαιό Π Α Σ Ο Κ  καραδοκούν και ποντάρουν 
στπν αποτυχία του εγχειρήματος ΠαπαδήμουΟ νέοε πρωθυπουργόε Λουκάε Παπαδήμοε έθεσε σπε προγραμματικέε δηλώσειε του, με νηφαλιότητα, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια, το μεγάλο στοίχημα τηε χώραε και τουε όρουε για  την επιτυχή αντιμετώπισή του. Μίλησε με γνώ ση και καθαρότητα για την ιστορική εθνική ήττα που θα συνιστούσε η έξοδοε τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη και ζήτησε ειλικρινή συναίνεση και συνεργασία για την ανάταξη τηε δυσμενέ- στατηε κατάστασηε στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.Δύο μεγάλοι κίνδυνοι, κατά τη γνώ μη μου, και- ροφυλακτούν προκειμένου να υπονομεύσουν και να ακυρώσουν την προσπάθεια που εξήγγειλε και που μπορεί να φέρει σε αίσιο πέραε: το άρρωστο και καταρρέον πολιτικό σύστημα και η δικαίωε αγωνιούσα κοινωνία.Ωε προε την κοινω νία, ο Λουκάε Παπαδήμοε οφείλει -το γνωρίζει και το έχει ήδη επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο- να συνδυάσει την αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση με την επανεκκίνηση τηε πραγματικήε οικονομίαε και τη θέση τηε χώραε σε αναπτυξιακή τροχιά. Για τον σκοπό αυτόν πρέπει τάχιστα να προχωρήσει σπε διαρθρωτικέε αλλαγέε (μείωση του δημόσιου τομέα, αποκρατικοποιήσει, φορολογική πολιτική, ΕΣΠΑ), ώστε να δώσει ελπίδα στουε πολίτεε, να  εδραιώσει το αίσθημα ισονο-

μίαε και δικαιοσύνηε, ώστε να προλάβει μια δικαιολογημένη κοινωνική αναταραχή.Το πολιτικό σύστημα φρονώ ότι θα είναι ο μεγαλύτεροε και πιο επικίνδυνοε αντίπαλοε. Εκτόε από το σύνολο τηε Αριστεράε, η οποία εξαντλείται σε τακτικισμούε για τον προσπορισμό των ψήφων τηε αγωνιούσαε κοινωνίαε, σε όλα τα κόμματα που δεσμεύτηκαν να  στηρίξουν την κυβέρνηση συνεργασίαε ενδημούν αντίρροπεε δυνά- μειε. Η λαϊκή δεξιά και το παλαιό ΠΑΣΟΚ καραδοκούν και ποντάρουν περισσότερο στην αποτυχία παρά στην επιτυχία του κοινού εγχειρήματοε. Πρωταρχικό τουε μέλημα είναι να διασωθούν οι ίδιοι και όχι να  διασώσουν τη χώρα. Η επιτυχία και η ενδεχόμενη μεγαλύτερη διάρκεια τηε διακυβέρνη- σηε Λ. Παπαδήμου αποτελούν τον μεγαλύτερο τουε εφιάλτη. Οι δυνάμειε αυτέε πρέπει να ηττηθούν και να αποχωρήσουν από το πολιτικό προσκήνιο.Οι σκεπτόμενεε και υγιείε φ ω νέε σε όλα τα κόμματα και στην κοινωνία οφ είλουν να συμμαχήσουν προκειμένου να  ακυρώσουν την υπονομευτική τουε στάση, όπωε ακύρωσαν λίγεε ημέρεε πριν την επιλογή Πετσάλνικου. Μόνο τότε θα επιτύχει η προσπάθεια του Λ . Παπαδήμου και ίσωε ανατείλει μάλιστα και μια νέα , πιο ελπιδοφόρα εποχή για τον τόπο.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΗ Ελλάδα και το στοίχημα της Ευρω ζώ νης
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0  Α . Παπαδπμος πρέπει να χρπσιμοποιπσει 
το κύρος του για να μπ μείνει π  χώρα μακριά 
από τις εξελίξεις στπ ζώνπ του ευρώΟκ. Παπαδήμοε ξεκινά την κυβέρνησή τ νταε ένα ευρύ κεφάλαιο στήριξηε και εμ σύνηετηε κοινωνίαε. Πρέπει νατό αξιοιι για να απευθυνθεί καταρχάε απευθείαε στον ε ί κό λαό, περιγράφονταε με την ακριβολογίατουρ κράτη ποια ακριβώε είναι η κατάσταση τηε οικ αε μαε και π πρέπει να γίνει για να διασφαλίσουμε τη θέση μαε στο ευρώ, να συρρικνώσουμε τα ελλείμματα, για να ελπίζουμε κάποια στιγμή έξοδο στην ανρ Πρέπει δηλαδή να χρησιμοποιήσει την ακερτ ίότητα, την εγκυρότητα και την αποδοχή που διαθέτε για να εξηγήσει στην ελληνική κοινωνία τον εθνική οδικό χάρτη που θα μαε βγάλει, αύριο, μεθαύριο, απόϊαυτήν τη φοβερή κρίση.Η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι περιορισμέγηε δι- άρκειαε, μπορεί όμωε να αποβεί μεγάληε χρησιμότη- ταε. Το πρώτο είναι η άμεση αποκατάσταση κλίματοε εμπιστοσύνηε με τουε εταίρουε. Το δεύτερο είναι, βέβαια, η εκταμίευση τηε έκτηε δόσηε του δανείου, η επικαιροποίηση των εθνικών δεσμεύσεων προε τουε εταίρουε, και η ολοκλήρωση του PSI έτσι ώστμ να ολοκληρωθεί η απομείωση του δημόσιου χρέουε που θα

ανακουφίσει σημαντικά τον δημόσιο προϋπολογισμό. Το τρίτο είναι η ολοκλήρωση των μέτρων που συνι- στούν δεσμεύσειε τηε χώραε.Οκ. Παπαδήμοε αναλαμβάνει σε περίοδο ύφεσηε και ανεργίαε, και η κατάσταση δεν αναμένεται να έχει βελτιωθεί μέχρι τιε εκλογέε. Μπορεί όμωε η κυβέρνησή του να επισπεύσει την πορεία εξυγίανσηε και μεταρρυθμίσεων ώστε ο χρόνρδ να κερδηθεί. Η κρίση στην Ευρωζώνη επεκτείνεται ταχύτατα, πλησιάζει το σημείο μηδέν, καθώε το πρόβλημα τηε Ιταλίαε και άλλων μεγάλων χωρών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τουε υπάρχοντεε ανεπαρκείε μι χα- νισμούε χωρίε κάποιο άλμα ενοποίησηε, είτε ε pos άμεση ευρείαε κλίμακαε εμπλοκή τηε ΕΚΤ είτε r pos τη δημιουργία ευρωομολόγου. Αυτό σημαίνει ότι ο  ουε επόμενουε μήνεε, εβδομάδεε, η Ευρωζώνη είτη θα κάνει αυτά τα άλματα είτε θα διαλυθεί. Επειδή το π χο- το είναι πολύ πιθανότερο από το δεύτερο, είναι ση μαντικό η Ελλάδα να είναι σε θέση να δείξει ότι μπορεί να παρακολουθήσει την Ευρωζώνη στην πορεία c τε- νότερηε ενοποίησηε. Πρέπει πάση θυσία να μη μείνουμε πίσω και απέξω. Προϋπόθεση γι' αυτό είνα να έχει φτάσει η Ελλάδα κοντά στη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού, ώο μην εξαρτάται από κοινοηκή χρηματοδότηση ακο και για να καλύπτει τιε πρωτογενείε τηε δαπάνεε/

Ο κ. Παπαδήμοε πρέπει να χρησιμοποιήσει όλεε τιε γνώσειε και το κύροε του για να «τρέξουμε» προε την κατεύθυνση αυτήν. Πρέπει να αναλάβει ακόμα και προσωπικά την επίσπευση των διαδικασιών κατα- πολέμησηε τηε φοροδιαφυγήε και άμεσηε παραπο- μπήε στη Δικαιοσύνη των χιλιάδων μεγάλων οφειλε-
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Η σύλληψ η της φοροδιαφυ
γής δεν αποτελεί μόνο παρά
γοντα δημοσιονομικής εξυγί
ανσης, αλλά και κορυφαίο ζή
τημα κοινωνικής δικαιοσύνης

τών του Δημοσίου. Οπωε σωστά επισήμανε στιε προ- γραμματικέε δηλώσειε του, η σύλληψη τηε φοροδιαφυγήε δεν αποτελεί μόνο παράγοντα δημοσιονομικήε εξυγίανσηε, αλλά και κορυφαίο ζήτημα κοινωνικήε δικαιοσύνηε. Η ορατή πρόοδοε στον τομέα αυτόν θα αυξήσει τη νομιμοποίηση και την κοινωνική αποδοχή τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου για να μπορεί να υλοποιήσει και τα υπόλοιπα.
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14  «γράμματα» στον πρω θυπουργό
Αν το σύστημα δεν ισορροπήσει στο κέντρο, τότε 
τον τόνο θα δώσει ο αντιενρωπαϊκός λαϊκισμός
Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
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Νέο Κέντρο 
με πυρήνα τους 
«ευρωπαϊστές»
0  δικομματισμός αγγίζει t a  όριά tou. Το νέο σύοτπμα θα μπορούσε 
να ανασυγκροτηθεί με άξονα τους «ευρωπαϊστές» που βρίσκονται 
στα περισσότερα κόμματα και όχι μόνο στο Π Α Σ Ο Κ  και τη Ν Δ

Πρώτη προτεραιότητα ins κυβέρνησπε Παπαδήμου είναι να αποκαταστήσει τη διεθνή εικόνα και αξιοπιστία m s xcbpas, εξασφαλίζονκ« παράλληλα m v έκτη δόση και m v εφαρμογή m s συμφωνίαε Tns 26ns Οκτωβρίου. Πρέπει συγχρόνου να πείσει tous Eupoonaious etaipous pas ότι η φοροδοτική δυνατότητα του μέσου πολίτη έχει φτάσει στα όριά m s. Στον δημοσιονομικό τομέα το βάροβ πρέπει εφεξήε να δοθεί στην εξάλειψη των έκνομων οικονομικών δραστηριοτήτων και την αποκατάσταση των σχέσεων του χρηματοπιστωτικού συστήμα- tos με m v ελεύθερη οικονομία.Τα μέτρα δημοσιονομική5 εξυ γ ία ν σ ή  πρέπει να στοχεύουν και στην ανακούφιση εκείνων που δοκιμάζονται περισσότερο από την κρίση. Από πολιτική άποψη, πάντα«, είναι κρίσιμη η περίπτωση των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων, που ξαφνικά αισθάνονται να χάνουν το έδαφοε κάτω από τα πόδια tous. Exovras προγραμματίσει τη ζωή tous στη βάση pias πλαστήε και εύθραυ- arns -ônais αποδείχθηκε- ευμάρειαβ, οι άνθρωποι αυτοί aicpvns συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη Tns φτώχειαε και m s ανεργίαε. Εύλογο είναι να αντιδράσουν με οργή.Η απότομη και τραυματική αφύπνιση των στρωμάτων αυτών είναι ικανή να δυναμιτίσει τα θεμέλια του πολιτικού σύστημα««, με άγνωστε5 npos το παρόν συνέπειε5.Ξεκινώνταε, πάντα«, από τη βάσιμη υπόθεση ότι το ισχύον δικομματικό σύστημα, που έδινε συμπαγείε κοινοβουλευτικέε πλειοψηφίεε, έχει αγγίξει τα όριά του, μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι μπαίνουμε στον αστερισμό των πολυκομματικών κυβερνήσεων.
Μια εκδοχή είναι ότι το νέο σύστημα που θα προκύψει θα ισορροπήσει στο κέντρο, το οποίο θα ανασυγκροτηθεί εκ βάθρων, με πυρήνα tous «ευρωπα- ïorés», που βρίσκονται στα περισσότερα κόμματα και όχι μόνον στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Ενα πρώτο δείγμα γραφήε είχε δοθεί το καλοκαίρι κατά τη συναινετική ψήφιση του νομοσχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό το «ξεκαθάρισμα» του πολιτικού τοπίου, που εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια, η υπέρβαση των κομματικών χαρακωμάτων από n s φιλοευρωπαϊκέε δυνά μ ε« ένθεν κακείθεν, αποτελεί αναγκαία πολιτική προϋπόθεση για την παραμονή Tns xcopas στο ευρώ.

Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι το σύστημα δεν θα κατορθώσει να ισορροπήσει στο κέντρο, αλλά θα περάσει μια μεγάλη περίοδο αστάθειαε, όπου τον τόνο τη5 καθημερινό- τητα5 θα δίνει ο ποικιλόχρωμοε ανηευρω- πάίκόε λαϊκισμόε, που ενδημεί και αυτ05 σε όλεε τ« πτέρυγε5 τη5 Βουλήε. Σm v περίπτωση αυτή, είναι βέβαιη η επιστροφή στη δραχμή και η περιθωριοποίηση π «  χώραε.
Η κυβέρνηση Παπαδήμου αντιμετωπίζει, λοιπόν, μιατριπλή πρόκληση: Πρώτον, αναστύλωση « «  αξιοπι- σπ'αβ και του κύρουβ τηε χώρα5 στο εξωτε-

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙ!Ι!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Η υπέρβαση των κομμα
τικών χαρακωμάτων 
από τις φιλοευρωπαϊκές 
δυνάμεις αποτελεί ανα
γκαία προϋπόθεση για  
την παραμονή στο ευρώ

ρικό, δεύτερον, οικονομική πολιτική που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη, δημιουργώ- v ías παράλληλα ένα δίχτυ npocrtaoías για τα κοινωνικά στρώματα που εξωθούνται στο περιθώριο, τρίτον, η αποτροπή m s κοινω- νικήε περιθω ριοποίησή των στρωμάτων αυτών πρέπει να συνδυαστεί με μια κεντρομόλο πολιτική ενσωμάτωσή tous στην ευρωπαϊκή προοπτική m s xcopas.Πρόκειται για έργο τιτάνιο, που φαίνεται ανθρωπίνου αδύνατο να διεκπεραιωθεί από την κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία οι αντίπαλοί m s προσπαθούν να εγκλωβίσουν στα ασφυκτικά όρια pías περιορισμένα , χρονικά και ουσιαστικά, εντολή5.npos το παρόν, ένα μήνυμα αισιοδοξία είναι αυτό που εκπέμπει το πρόσωπο του ίδιου, καθώε φαίνεται να ενσαρκώνει αρετέε που σπανίζουν στον δημόσιο βίο: σοβαρότητα, πνευματική καλλιέργεια, επαγγελμα- τισμόε, αφοσίωση στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφ έρον««. Αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκουν ευρεία απήχηση στο λαϊκό αίσθημα. Evas άνθρωπο s με auiés « s  ιδιό- m tss καλείται να εμπνεύσει, ουσιαστικά να γοητεύσει, μια κοινωνία που έχει συχνά παρασυρθεί από « s  σειρήνεβ m s δημαγω- YÍas και του λαϊκισμού.
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επιχειρηματολογία, ώστε να προωθηθούν τα αναγκαία μέτρα, αν πρυτανεύσει η αληθολογία δίχωε εκφοβισμό, αν επιδιωχθεί η ανύψωση του ηθικού των πολιτών και επιζητηθεί η συναίνεσή του5, αν καταπολεμηθεί η αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εκσυγχρονιστεί και είναι καταδικασμένη να αιωρείται μόνιμα στην περιφέρεια του σύγχρονου κόσμου, αν η κυβέρνηση κάνει λιγότερα, ίσα«, πράγματα, αλλά τα κάνει καλύτερα, τότε το ένα βήμα μπροστά μπορεί να ισοδυναμεί με άλμα προε το μέλλον.

ΓΡΑΦ ΕΙ 0

Καλύτερα λιγότερα, αλλά καλύτερα
Ενας τεχνοκράτης πρωθυπουργός 
μέσα σε μια κυβέρνπσπ πολιτικών, 
αν δεν πρυτανεύσει μια άλλη αντίληψη, 
μπορεί να αποδειχθεί λάδι μέσα στο νερό

Ενα μεγάλο ερώτημα πλανιέται πάνω από τη χώρα σήμερα: «Τι να κάνουμε;», και neos να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Αν το ερώτημα αυτό απασχολεί και ταλανίζει την κοινή γνώμη, είναι περίπου βέβαιον ότι προβληματίζει ιδιαίτερα την παρούσα κυβέρνηση (συνεργασίαε) και τον επικεφαλήε m s. Η απάντηση που θα δοθεί σε αυτό από πολίτε5 και πολιτικούε, αλλά και από τη μεταβατική κυβέρνηση, κατά το προσεχέί διάστημα, δεν είναι απλα« μια λεπτομέρεια στην εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά iocos έχει αποφασιστική σημασία για το μέλλον του τόπου.Σε ooous εντρυφούν στην πολιτική ιστορία είναι γνωστό ότι η απάντηση που έδωσε στο ros άνω ερώτημα ο Lenin ans apxes του 20ού αιώνα και σε πολύ πιο αντίξοε5 συνθήκεβ στην πατρί- δατου, τη Ρωσία, ήταν: «Ενα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω». Ακόμα και για tous πιο δύσπισ τ ο ι  ros npos την ενδεδειγμένη κατεύθυνση των αλλαγών έχει θαρρώ καταστεί σαφέε ότι το να μην κάνουμε τίποτα και να μείνουμε εδώ που βρισκόμαστε τώρα δεν προσφέρεται πλέον ros πειστική εναλλακτική πρόταση. Τα πράγματα δεν θα κυλήσουν αυθόρμητα και αυτόματα κατ’ ευχήν, αυτό μοιάζει περίπου βέβαιο πια.Κατά raus πιοτολμηρούβ και ρηξικέλευθοι, μάλιστα, το ζήτημα δεν είναι πια «τι να κάνου-

με», αλλά μάλλον «από πού να ξεκινήσουμε» και με τι ρυθμού5 να πορευτούμε. Iaros προτιμούσαν να κάνουμε δύο βήματα μπροστά και ένα ή κανένα πίσω. Αυτοί οι «Αναμορφωταί», λοιπόν, onros tous αποκάλεσε σε ένα ποίημα ο Καβάφηε, θα πρότειναντη σύσταση μιαε αμιγούε κυβέρνησηε τεχνοκρατών υπό τον ίδιο πρωθυπουργό, ros primus inter pares, μετη συμμετοχή ενδεχομένου και άλλων επιλέκτων, που σίγουρα υπάρχουν στη χώρα ή και την ελληνική δια- σπορά, ώστε να καταρτιστεί ένα συνεκτικό και ριζοσπαστικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση m s xcopas. Η εφαρμογή του θα μπορούσε να ανατεθεί κατόπιν σε αρμόδια στελέχη m s Διοίκ η σ ή , κατάλληλα επιλεγμένα με βάση την αξία, ns γνώσε« και την εμπειρία tous.Εάν κάποιοι χαρακτήριζαν m v εκδοχή αυτή ros υπερβαλλόντα« «τεχνοκρατική», η απάντηση είναι ότι npos τα εκεί πορεύονται εν τέλει και κατ’ ανάγκην τα πράγματα υπό την πίεση και των δανειστών και διεθνών εταίρων pas. Ωστόσο, το κυριότερο ζήτημα με αυτή τη «λύση» είναι αν ο λαόβ μπορεί να πεισθεί να τη δεχθεί και να τη νομιμοποιήσει, καθώε και αν τα παραδοσιακά κόμματα και οι εκπρόσωποί tous δεν την υπονομεύσουν. Το ζήτημα είναι prinros η «επιτυχία» m s αποδειχθεί θνησιγενήε και το όλο εγχείρημα (ms διακυβέρνησή από s i6iko0s) δυσφημιστεί μακροπροθέσμου.Ηπιο μετριοπαθήβ πρόταση και εκδοχή να προχωρήσουμε ένα, έστω, βήμα μπροστά μοιάζει πιο διαλλακτική και συμβιβαστική. Δεν pas διαφεύγει, βέβαια, ότι και η απλή εκφορά m s λέξηε «aupßißaapos» δεν ακούγεται καλά στη γλώσσα pas και την πολιτική pas κουλτούρα, προξενεί ευθύε αμέσα« αρνητικέε συνηχήσε« και υποδηλώσει. Ioros για«' εξακολουθούμε να υποφέρουμε από την «παιδιάστικη ασθένεια», onros τη χαρακτήρισε ο Lenin, «του αριστερισμού», που Kavivas opros δεν μπορεί να πάρει πια στα σοβαρά. Ioros, snions, γιατί έχουμε απογοητευθεί από μια διαχειριστική λογική στην αντιμετώπιση των δημοσίων προβλημάτων, που επικράτησε

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
Η απλή εκφορά τπς λέξπς 
«συμβιβασμός» δεν ακου- 
γεχαι καλά στην πολιτική 
μας κουλτούρα και προξε
νεί αρνπτικές συνηχήσεις

τελευταία. Μια πολιτική λογική που άλλα υπόσχεται και επαγγέλλεται και άλλα κάνει με ολοένα και πιο αδέξιο τρόπο.Παρά tous ενδοιασμού5, συνεπα«, και n s επκρυλάξε«, η ενδιάμεση πολιτική στρατηγική του evos βή μα «« μπροστά κάθε φορά εμφανίζεται πιο πρόσφορη υπό n s περιστάσε«. Evas «τεχνοκράτηε» πρωθυπουργόε σε μια κυβέρνηση πολιτικών στελεχών μπορεί να μοιάζει με λάδι μέσα στο νερό. Τα δύο στοιχεία είναι ετερόκλητα και δεν ταιριάζουν. Πράγματι, αν επικρατήσει η παραδοσιακή αντίληψη του ήσσονοε πολιτικού ή κομματικού kóotous, η δύναμη m s αδράνειαε θα αποδειχθεί ισχυρότερη από τη διάθεση και την ανάγκη μεταβολήε των πραγμάτων. Τότε τα βήματά μα5 θα αρχίσουν v a  pas πηγαίνουν npos τα πίσω.Α ν, αντιθέτα«, πρυτανεύσει μια αντίληψη λιγότερο κομμάτιkús πολιτικήε και περισσότερο δημόσιαε πολιτικήε, λιγότερη ιδεολογική ορθοδοξία και περισσότερη ανάλυση, επιστήμη και

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΣΩΤΗ
ΤΡΙΑΝΤΑ
ΦΥΛΛΟΥ

Η Σώτη 
Τριανταφύλ- 

λου είναι 
συγγραφέαε. 
Το τελευταίο 

τηί βιβλίο 
τιτλοφορεί
ται «Για την 

αγάπη τηί 
γεωμετρίαί».

Αυτήν την 
εποχή ζει στο 

Παρίσι

Χρειαζόμαστε 
ένα εγχώριο 
new deal
Πιστώσεις για τπν παιδεία, τπν υγεία, τις τέχνες, 
τπν αισθπτικπ. Ούτε ένα ευρώ για τπ θρπσκεία, 
για τα τζαμιά και τις εκκλπσίες!Τ ι πρέπει να κάνει για να πετύχει η κυβέρνηση Παπαδήμου; Ναδιευρυνθεί, να συνεργαστεί με τη δημοκρατική Αριστερά και με ανεξάρτητ ο ί  πολιτικούε και ειδήμονεε. Και να ζητήσει περισσότερο χρόνο, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σ’ ένα εγχώριο new deal. Στόχοι: εξομάλυνση των σχέσεων με την ΕΕ στη βάση m s loomras, επίτευξη κοινω νικήε ειρήνηε μέσω m s εφαρμογήε των νόμων και μέσω των στοιχειωδών ενδείξεων αξιοπιστίαε που θα προκόψουν από τη δίωξη των μεγα- λοφοροφυγάδων και των δικτύων οικονομικήε διαφθοράε. Οι πρωταγωνιστέε του οργίου που pas έφεραν έωε εδώ πρέπει να απομακρυνθούν από την πολιτική και οικονομική ζωή.Στη συνέχεια, ενθάρρυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτικών συνεταιρισμών, δημιουργίατραπε- ζών αποταμίευσή, αλληλεγγύ- ns και μικροδανειοδότηση5 για μικροεπενδυτέβ, θέσπιση νέων νομοθετικών και φορολογικών μέτρων που να διευκολύνουν ns μικρέβ, τοπικέβ επιχειρήσει οι onoies δημιουργούν θέσε« ερ- γασίαβ και ενισχύουν τον κοινωνικό ιστό (onros τα μαγαζάκιαη« γειτονιάε), βαθμιαία εξουδετέ- ρωση των μεγάλων μεσαζόντων, Kupiros στοντομέατωντροφίμων, που επιβάλλουν πολύ χαμηλέs τιμέε orous nap αγωγό 0s και πολύ υψηλέε crrous καταναλωτέε.Να ενθαρρυνθεί ο πληθυσμόε ώστε να επιστρέψει στη γεωργία και m v κτηνοτροφία και να ασχοληθεί με βιολογικέε καλλιέργει- 
ss  καινούργιων προϊόντων. Οικονομική διπλωματία, εξεύρεση αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, έλεγχοs των εισαγωγών - δηλαδή aucrmpos προστατευτι- opos που δεν αρέσει σε όλουε. Enions, πολιτική ηλιακήβ, αιολι- Kris, υδροηλεκτρική5 και γεω- θερμικήε ενέργειαε, πολιτική δημοσίων έργων εξανθρωπισμού τ τστικού περιβάλλον«« (τα

έργα υποδομήε θα δημιουργήσουν θέσε« εργασίαε, θα μειώσουν την ανεργία και θα ωθήσουν την οικονομία σε επανεκκίνηση), πολιτική για τον αυστηρό περιορισμό « «  εισροήβ μεταναστών, γιατην αντιμετώπιση « «  έγκλημα« κότηταε και την ασφάλεια. Μεταρρύθμιση στην αστυνομία και στον στρατό, μείωση κατά 50%των στρατιωτικών δαπανών (για αρχή...), αύξηση « «  φορο- λογίαε τηί εκκλησιαστικοί πε
ριούσιοί και χωρισμόε « «  εκ-
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
Το κράτος πρόνοι
ας πρέπει να  
διασωθεί και να 
μεταρρυθμιστεί. 
Ν α γίνει «κοινω
νικός» επενδυτής

κλησία5 από το κράτοε (Τώρα, τώρα, τώρα!).
Η πολιτική « «  «λπότη««» (τι λέξη...) οδηγεί σε ύφεση, σε απώλεια θέσεων εργασίαε, σε μείωση των μισθών και των παροχών, σε συρρίκνωση « «  κατανάλωσηβ: όλα αυτά, αντί να συγκρατούν την οικονομική κρίση, την επιδεινώνουν. Πρέπει να διασωθεί και να μεταρρυθμιστεί«) κράτοε πρόνοιαε και να γίνει «κοινωνικόε» επεν- δυτή5. Αυτό σημαίνει πιστώσε« (δάνεια που να επιστρέφονται σε περίπτωση επιτυχίαε) για δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σχεακά με τη στέγαση, την τόνωση των κοινωνικών σχέσεων, την παιδεία, την υγεία, τ«  τέχνεε και την αισθητική τηε καθημερινήε ζωήε. Ούτε ένα ευρώ για τη θρησκεία, για τα τζαμιά και τ«  εκκλησίεε. Ούτε ένα! Ούτε ένα ευρώ σε επιδοτή- σε« κομμάτων που δεν σέβονται τον κοινοβουλευτισμό. Ούτε ένα!


