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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Θ ΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ

Κατεπείγον το «κούρεμα» του χρέους
Πολλαπλασιάζονται οι δυσκολίες όσο η κρίση στην Ευρωζώνη κλιμακώνεται - Η  νέα πρόταση του Δημοσίου και η απάντηση των τραπεζών

Η πρόταση 
του Δημοσίου για το PSI+

Κούρεμα της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων κατά 50%. Για τα εναπομένοντα ομόλογα ανταλλαγή ως εξής:
Για ομόλογα που λήγουν 
από ίο 2012 έω ς το 2014

Για κάθε 100 ευρώ

α)

β)

30 ευρώ σε νέο 20ετές 
ομόλογο με ελληνικό  
δίκαιο, επιτόκιο 4,5% και 
ΙΟετή περίοδο χάριτος

20 ευρώ σε ομόλογο 
του EFSF

Για ομόλογο που λήγουν 
από ίο 2015 έω ς ίο  2020

Για κάθε 100 ευρώ

β)

35 ευρώ σε νέο 30ετές 
ομόλογο με ελληνικό  
δίκαιο, επιτόκιο 4,5% και 
20ετη περίοδο χάριτος

15 ευρώ σε ομόλογο 
του EFSF

Για ομόλογα που λήγουν 
οποίο 2020 και μετά

Για κάθε 100 ευρώ

α)

β)

40 ευρώ σε νέο 30ετές 
ομόλογο, με ελληνικό  
δίκαιο, επιτόκιο 4,5% και 
30ετή περίοδο χάριτος

10 ευρώ σε ομόλογο 
του EFSF

Κούρεμα της ονομαστικής 
αξίας των υφιστάμενων 
ομολόγων κατά 50%

Η πρόταση του IIF

β) Για τα εναπομένοντα ομόλογα ανταλλαγή με 30ετή 
ομόλογα με αγγλικό δίκαιο και επιτόκιο 8%. Επιπλέον, 
εγγυήσεις αξίας 30 δισ. ευρώ από το ΕΡΞΡ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΤι σημαίνει η αποτυχία του PSI+

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Υπό ίο βάρος τηε επέκτασηε τηε κρίσηε στον πυρήνα τηε Ευρωζώνηε, η ελληνική αλλά και οι ευρωπαϊκέε κυβερνήσ ε ι επείγονται να κλείσουν το θέμα του «κουρέματοε» του χρέουε. Η μεν Ευρωζώνη θέλει να επισπευσθοϋν οι δια- δικασίεε για να αρθεί έναε από τουε πολ- λούε παράγοντεε αβεβαιότηταε που επηρεάζουν την εξέλιξη τηε κρίσηε. Η Ελλάδα, από την πλευρά τηε, επείγεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία τηε 27ηε Οκτωβρίου πριν την ανατρέψουν α- πρόβλεπτεε εξωγενείε καταστάσειε και οδηγηθεί σε μια εκούσια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία.Οσο περνούν οι μέρεε, όλοι οι παράγοντεε αντιλαμβάνονται ότι οι δυ- σκολίεε του εγχειρήματοε είναι πολλέε και ενδέχεται να πολλαπλασιαστούν, όσο η κρίση στην Ευρωζώνη κλιμακώνεται και οι κυβερνήσειε αδυνατούν να

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν κ. Ζακ 
Ντελόρ παραδέχθηκε χθες σε συνέ
ντευξή του στην Daily Telegraph ότι έγι
ναν λάθη από την αρχή στην περίπτωση 
της Ευρωζώνης και υποστήριξε ότι οι 
ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να μοιρα
στούν το φταίξιμο για την κρίση χρέους.

Κινεζικά κρατικά funds 
και γερμανικές 
τράπεζες αρνούνται να 
συμμετάσχουν στο PSI+.συμφωνήσουν σε μια αξιόπιστη λύση.Ηδη η υλοποίηση του PSI+ και συνολικά το νέο πακέτο βοήθειαε προε την Ελλάδα επηρεάζονται αρνητικά από το γεγονόε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρη- ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (EFSF) δεν θα μπορέσει τελικά, λόγω τηε α- προθυμίαε των επενδυτών, να αυξήσει τα κεφάλαιά του σε ένα τρισ. ευρώ, ώστε να στηρίξει, εάν χρειαστεί, μεγάλα κράτη-μέλη όπωε η Ιταλία και η Ισπανία. Ετσι, σύμφωνα με πηγέε προσκεί- μενεε στη διαδικασία, προκειμένου το EFSF να διατηρήσει όσο μπορεί μεγαλύτερη ρευστότητα, αλλάζει η πρόταση του Δημοσίου προε τουε ιδιώτεε πι- στωτέε. Αντί για μετρητά θα δίνονται ομόλογα του EFSF με αξιολόγηση ΑΑΑ.Σύμφωνα με τιε ίδιεε πληροφορίεε, το Δημόσιο πρότεινε στουε εκπροσώ- πουε των τραπεζών, κατά τη συνάντησή τουε την περασμένη Τρίτη στιε Βρυ- ξέλλεε, την αλλαγή των υφιστάμενων τλόγων με ένα συνδυασμό νέων ελληνικών τίτλων και τίτλων του EFSF. Η διάρκεια των νέων ελληνικών ομολόγων

θα είναι 20 και 30 ετών, ανάλογα με το πότε θα έληγαν οι υφιστάμενοι τίτλοι, θα έχουν επιτόκιο 4,5%, ΙΟετή ή 20ε- τή περίοδο χάριτοε και θα διέπονται από το αγγλικό Δίκαιο. Η πρόταση α- πορρίφθηκε από τουε εκπροσώπουε των τραπεζών, επειδή επιφέρει μεγάλεε α- πώλειεε σε όρουε καθαρήε παρούσαε α- ξίαε (65% - 72%) για τα πιστωτικά ιδρύματα και επειδή διέπονται από το ελληνικό και όχι το αγγλικό Δίκαιο. Αντι- πρότειναν την ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων με νέα στο 50% τηε αξίαε τουε, 30ετούε διάρκειαε, επιτοκίου 8% και επιπλέον την παροχή εγγυήσεων αξίαε 30 δισ. ευρώ. Οι δύο πλευρέε συμφώνησαν να ξαναβρεθούν την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη.
Αιτήματα εξαίρεσηβΔεύτερο σημαντικό πρόβλημα που ανέκυψε είναι ότι κινεζικά κρατικά ήιηάε που έχουν στην κατοχή τουε ελληνικά ομόλογα ύψουε τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ αρνούνται να συμμετάσχουν στο P SI+ , υποστηρίζονταε ότι επειδή είναι κρατικοί φορείε (official 8ector) θα πρέπει να εξαιρεθούν όπωε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο κ.ά. Ανάλογα αιτήματα έχουν διατυπωθεί και από τιε γερμα- νικέε «κακέε τράπεζεε», που βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο τηε κυβέρνη- σηε του Βερολίνου. Ετσι, είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχήε, που πρέπει να φτάσει τουλάχιστον το 90% των 206 δισ. ευρώ, ώστε να θεωρείται το «κούρεμα» επιτυχημένο και το χρέοε βιώσιμο. Οι επενδυτέε που εκπροσωπεί το IIF και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσηε κατέχουν λιγότερο από το 70% των προε ανταλλαγή ομολόγων. Στην περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να θεσμοθετηθούν τα λεγάμενα Collective Action απυεεε (CACs), δηλαδή η υποχρεωτική συμμετοχή τηε μειοψηφίαε στο P SI+. Σε τέτοια περίπτωση πολλοί νομικοί υποστηρίζουν ότι η ανταλλαγή δεν είναι πλέον εθελοντική, οπότε πρόκειται για κανονική χρεοκοπία. Αλλοι λένε ότι είναι «ημιεθελοντική» και συνεπώε δεν συνιστά κανονική, αλλά επιλεκτική χρεοκοπία.Ενα τρίτο πρόβλημα είναι οι ρήτρεε που περιέχουν κάποια ομολόγα του ΟΣΕ και του ΟΑΣΑ, συνολικού ύψουε 150 - 200 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με αυτέε τιε ρήτρεε, εάν γίνουν διαπραγματεύσειε με κατόχουε άλλων ομολόγων για αλλαγή των όρων δανεισμού, τότε θεωρείται χρεοκοπία και το ποσό γίνεται άμεσα απαιτητό. Οι επιπτώσειε που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη εξετάζονται από τουε νομικούε συμβούλουε του ελληνικού Δημοσίου.Πέραν αυτών, η ολοκλήρωση του εγ- χειρήματοε εξαρτάται από τιε γενικό- τερεε εξελίξειε στην Ευρωζώνη. Εάν οι τράπεζεε πειστούν ότι πράγματι η Ελλάδα είναι μοναδική περίπτωση ενδέχεται να δεχθούν εύκολα ένα συμβιβασμό. Εάν θεωρήσουν, όμωε, ότι η κρίση κλιμακώνεται και πωε θα υπάρξουν αιτήματα για «εθελοντικό» haircut και από άλλεε χώρεε, τότε είναι πολύ πιθανό να αφήσουν τα πράγματα να οδηγηθούν σε καθαρή χρεοκοπία τηε Ελλάδαε, που θα λειτουργήσει ωε αντικίνητρο για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Εντόε των συνόρων, γίνεται, πάντωε, προσπάθεια να καταδειχθεί μια ενεργοποίηση των μηχανισμών (σ.σ.: χθεε συνελήφθη γνωστόε επιχειρηματίαε από τον χώρο τηε μόδαε, για χρέη προε το Δημόσιο).

Χρεοκοπία 
Φοβάται ο Τόμσεν

Την ανησυχία ίου για πιθανή α
ποτυχία των διαπραγματεύσεων 
στο πρόγραμμα ανταλλαγής των 
ελληνικών ομολόγων (PSI) και 
τον κίνδυνο να οδηγηθεί η Ελλά
δα σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία (a 
non voluntary outcome), εκφρά
ζει, σύμφωνα με έγκυρες πληρο
φορίες από το ΔΝΤ, ο κ. Πόουλ 
Τόμσεν στην έκθεσή του, την ο 
ποία παρέδωσε στα μέλη του Δ.
Σ. του Ταμείου. Μ ε βάση τις εκτι
μήσεις του κ. Τόμσεν, το Δ. Σ. θα 
εξετάσει στην αυριανή του συνε
δρίαση την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας. Αν και αναμένεται να 
εγκρίνει την εκταμίευση της έ 
κτης δόσης, αναπτύσσεται έντο
νος προβληματισμός για το κατά 
πόσον το ελληνικό χρέος θα είναι 
βιώσιμο. Σε μια τέτοια περίπτω
ση τίθεται εν αμφιβάλω, λόγω 
καταστατικού κωλύματος, η συμ
μετοχή του ΔΝΤ στο νέο πρό
γραμμα χρηματοδότησης της 
Ελλάδας. Η έκθεση κάνει λόγο 
για σημαντικούς κινδύνους που 
απορρέουν από την αβεβαιότητα 
που παρατηρείται στην Ευρωζώ
νη κι επισημαίνει την ανάγκη να 
υπάρξει σχεδόν πλήρης συμμε
τοχή των ιδιωτών πιστωτών. Οι 
αρμόδιοι του Ταμείου θα είναι 
στην Αθήνα από τις 12 έως τις 16 
Δεκεμβρίου. Παράλληλα, ο Α μ ε 
ρικανός un. Οικονομικών, Τ. 
Γκάιτνερ, ηροτίθεται να μεταβεί 
εσπευσμένα στην Ευρώπη τις ε 
πόμενες ημέρες για να κρούσει 
τον κώδωνα του κινδύνου ώστε 
να αποφευχθεί credit crunch.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΙΣ

Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Τις δραματικές συνέπειεε μιαε ανεξέ- λεγκτηε χρεοκοπίαε θα βιώσει η Ελλάδα στην περίπτωση που δεν προχωρήσει όπωε έχει σχεδιαστεί το εθελοντικό «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων κατά 50% (PSI+). Από την επιτυχία του εξαρτάται επί τηε ουσίαε και η ύπαρξη ή μη τηε νέαε δανειακήε σύμβασηε και του νέου οικονομικού πβογράμματσε έτσι όπωε τα γνωρίζουμε σήμερα.Σε περίπτωση που ο ιδιωτικόε το- μέαε δεν συνεισφέρει όσα έχουν υπολογιστεί, τότε υπάρχουν δύο εναλ- λακτικέε λύσειε για την Ελλάδα:
1. Θα δώσει περισσότερα δάνεια η Ευ

ρωζώνη. Πράγμα το οποίο ο καθέναε μπορεί να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί, καθώε τα προβλήματα του ευρώ έχουν ξεφύγει από τη μικρή κλίμακα τηε Ελλάδαε και το διακύβευμα πλέον είναι η διάσωση τηε ίδιαε τηε Ευ- ρωζώνηε.
2. Θα αναγκαστεί η Ελλάδα να προ

χωρήσει μονομερώς στην εφαρμογή των αποφάσεων τηε 26ηε Οκτωβρίου. Δηλαδή, θα επιβάλει το «κούρεμα» τηε αξίαε των ελληνικών ομολόγων στουε ιδιώτεε ομολογιούχουε. Κάτι που θα σημάνει χρεοκοπία και θα «σημαδέψει» τη χώρα ωε μία από εκείνεε που δεν εξυπηρέτησε τιε υποχρεώσειε τηε.Αν το P SI+  δεν υλοποιηθεί, τότε στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσει ο Μάρτιοε του 2012 και η Ελλάδα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψουε 14,5 δισ. ευρώ. Ομωε, δεν θα έχει τα απαραίτητα κεφάλαια για να ξεχρεώσει την υποχρέωση αυτή και αναγκαστικά θα υπάρχουν οι εξήε δύο

δρόμοι με κοινή συνιστώσα την επιστροφή στη δραχμή:
1. Η Ελλάδα δεν αποφασίζει να εκδώ- 

σει δραχμές, αλλά συνεχίζει να παραμένει μέροε τηε'Ευρωζώνηε. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα μπορεί να δέχεται ωε εγγύηση (οοΙώΐεΓΗΐ) τα ομόλογα ενόε κράτουε που έχει αθετήσει τιε υποχρεώσειε του. Ετσι, οι ελληνικέε τράπεζεε που τόσο καιρό συντηρούνται από την χρηματοδότηση τηε ΕΚΤ μέσω των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, θα πά- ψουν να αποτελούν μέροε του ευρω- συστήματοε.Δηλαδή, θα σταματήσουν να α-
Από την επιτυχία 
του «κουρέματος» 
εξαρτάται η νέα δανειακή 
σύμβαση και το νέο 
οικονομικό πρόγραμμα.ντλούν κεφάλαια από την ΕΚΤ, ενώ είναι σαφέε ότι η διατραπεζική αγορά θα παραμείνει κλειστή γι’ αυτέε. Αποτέλεσμα θα είναι να «στεγνώσει» κυριολεκτικά η αγορά από χρήματα, να κλείσουν πιθανότατα τράπεζεε και σίγουρα θα μπουν «λουκέτα» σε επι- χειρήσειε. Κατ’ επέκταση η ανεργία θα συνεχίσει να αυξάνεται, επενδυτέε δύσκολα θα έρχονται σε ένα τόσο α- σταθέε περιβάλλον και τα προβλήματα θα διογκώνονται.Υπό αυτέε τιε συνθήκεε -και με δεδομένο ότι η Ευρωζώνη δεν θα ξανα- δανείσει την Ελλάδα- η ελληνική κυβέρνηση θα αναγκαστεί να «κόψει»

χρήμα για να τροφοδοτηθεί η αγορά και να διασωθεί ό, τι προλαβαίνει να διασωθεί.
2. Η Ελλάδα αποφασίζει μόνη της να γυ

ρίσει στο εθνικό της νόμισμα λαμβάνο- νταε υπόψη ότι έχει αποτΰχει το PSI+ και δεν έχει συναφθεί νέα δανειακή σύμβαση έωε τον Μάρτιο. Κάτι τέτοιο θα σημάνει άμεση χρεοκοπία. Οι εισαγωγέε βασικών αγαθών θα περιοριστούν στο ελάχιστο (πετρέλαιο, τρόφιμα κ. λπ.), ενώ η Ελλάδα θα έχει ωε νόμισμα τη δραχμή αλλά το χρέοε τηε θα είναι σε ευρώ.
«Πιστωτικό γεγονόε»Οι δραματικέε αυτέε συνέπειεε είναι γνωστέε σε όλουε. Για τουε λόγουε αυτούε η Ελλάδα και η Ευρωζώνη έχουν καταστήσει σαφέε ότι εάν δεν προχωρήσει το P SI+  στην εθελοντική βάση που έχει σχεδιαστεί, τότε η χώρα θα προχωρήσει μονομερώε στη διαγραφή του 50% στα ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτεε επενδυτέε. Και αυτό βέβαια θα σημάνει «πιστωτικό γε· γονόε» και θα πυροδοτήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίαε τηε χώραε (CDS).Ωστόσο, από τη στιγμή που η,Ελλά- δα συνεχίζει να έχει ευρώ και να χρηματοδοτείται από την Ευρωζώνη, η πληρωμή των CDS είναι κάτι που δεν την απασχολεί. Αλλωστε, όταν πυρο- δοτούνται τα CDS δεν τα πληρώνει η χώρα, αλλά εκείνοι που τα εξέδωσαν. Αυτό που έχει σημασία είναι η Ελλάδα να παραμείνει στο ευρώ και η Ευρωζώνη να λύσει τα προβλήματά τηε. Σε διαφορετική περίπτωση με μαθηματική βεβαιότητα -όπωε υποστηρίζουν αναλυτέε- η χώρα θα οδ( Ρ στη χρεοκοπία.Οι Ευρωπαίοι προβληματίζονται με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Στο μικροσκόπιο των Ευρωπαίων εταίρων - δανειστών τηε χώραε βρίσκεται η κυβέρνηση Παπαδήμου και, φυσικά, τα τρία κόμματα που τη στηρίζουν, λί- γεε ημέρεε μετά την τυπική έγκριση του Eurogroup για την εκταμίευση τηε 6ηε δόσηε. Τα βλέμματα των Συντηρητικών τηε Ευρώπηε πέφτουν στον κ. Αντώνη Σαμαρά, όχι μόνον γιατί είναι η δική του στήριξη που επέτρεψε τη συγκρότηση τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου, αλλά και γιατί προβάλλει ωε ο επικρατέ- στεροε νικητήε των προσεχών εκλογών, όποτε κι αν αυτέε διεξαχθούν.Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το κόμμα τηε αξιωματικήε αντιπολίτευσηε μοιάζει να επιχειρεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκεε, παρέχονταε αφενόε ψήφο εμπιστοσύνηε στην κυβέρνηση, αφετέρου δε κλιμακώνονταε ραγδαία τουε τόνουε τηε αντιπολιτευτικήε κριτικήε. «Δίδεται η εικόνα ότι στό- χοε των Ελλήνων συντηρητικών ήταν η  εξασφάλιση τηε 6ηε δόσηε, όπωε άλλωστε ήταν και η αρχική επιδίωξη του κ. Σαμαρά, και όχι η ομαλή εξέλιξη του PSI και η έγκριση του νέου προγράμ- ματοε προσαρμογήε» σχολίαζε προ ημερών στέλεχοε τηε Επιτροπήε, προ- σθέτονταε πωε «ακόμη και οι αναφο- ρέε των στελεχών του κόμματοε τηε

«Δίδεται η εικόνα 
ότι στόχος των Ελλήνων 
συντηρητικών ήταν 
η εξασφάλιση της 6ης 
δόσης και όχι η ομαλή 
εξέλιξη του Ρ5Ι+».
Ν. Δ. για τουε κινδύνουε κατάρρευσηε τηε Ευρωζώνηε δεν δείχνουν τίποτε άλλο από την εμφανή διάθεσή τουε να αποστασιοποιηθοΰν από την κυβέρνηση Παπαδήμου».Πέραν των επίσημων δηλώσεων του κ. Σαμαρά, οι τοποθετήσειε των γαλάζιων στελεχών, τα «αντιπολιτευτικά μέτωπα» που ανοίγει η Συγγρού και η επίσημη θέση τηε για τον χρόνο των εκλογών (19 Φεβρουάριου) περιλαμβάνονται, καθημερινώε, στο περιεχόμενο τηε ενημέρωσηε που έχουν οι α- ξιωματούχοι των Βρυξελλών αλλά και οι ευρωπάΐκέε κυβερνήσειε. Η Συγγροΰ μόνο για δΰο ημέρεε, στην αρχή τηε εβδομάδόε και μέχρι την τυπική έγκριση τηε εκταμίευσηε, επέβαλε μία σχετική «αφωνία» στα στελέχη τηε. Αμέσωε μετά, τα βέλη βγήκαν από τη φαρέτρα. «Είναι γελασμένοι όσοι θεωρούν ότι οι δηλώσειε για... εσωτερι- 0 πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντώνης Σαμαράς, παρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην 

κυβέρνηση και ανεβάζοντας ταυτόχρονα τους αντιπολιτευτικούς τόνους, προσπαθεί 
να ικανοποιήσει δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πτέρυγες στο κόμμα του.

κή κατανάλωση παραμένουν εντόε των εθνικών συνόρων» σχολιάζει, σχετικά, γαλάζιο κοινοβουλευτικό στέλεχοε με ισχυρό δίκτυο διεθνών επαφών. Και η εικόνα που μεταφέρεται, όπωε επιβεβαιώνει η ίδια πηγή, δεν απέχει από αυτή που έχουν πολλοί εντόε των τειχών, ότι δηλαδή ο κ. Σαμαράε εκών - άκων στήριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου, χωρίε πάντωε να επιθυμεί να μπει και στο κάδρο τηε καθημερινήε πολιτικήε διαχείρισηε που αυτή θα ασκήσει.Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. καλείται να ικανοποιήσει δύο εκ διαμέτρου αντίθετεε πτέρυγεε στο κόμμα του. Ωε αποτέλεσμα, ο κ. Σαμαράε ναι μεν ανεβάζει τουε τόνουε τηε κρι- τικήε προκειμένου να κατευνάσει την, ιδιαιτέρωε, δραστήρια και ενοχλημένη από τη στήριξη στην κυβέρνηση, «δεξιά πτέρυγα» (σ. σ.: την οποία προσωποποιούν, μεταξύ άλλων, στελέχη όπωε οι Π. Καμμένοε, Γ. Μανώληε, ο επικεφαλήε τηε ΔΑΚΕ Ν. Κιουτσούκηε αλλά και ο διαγραφείε Θ. Λυμπερόπουλοε) όμωε την ίδια στιγμή η γραμμή αυτή αμφισβητείται ευ- θέωε από τα «μετριοπαθή» στελέχη που επιμένουν ότι πρέπει να υπο- στηριχθεί η προσπάθεια. Τηε λογικήε αυτήε «πρωτοστατεί» ο υπουργόε Αμυναε κ. Δημ. Αβραμόπουλοε, αντίστοιχη προσέγγιση έχει ο επί των Εξω-

τερικών κ. Στ. Δήμαε, αλλά και σημαντική μερίδα βουλευτών και στελεχών που επιμένουν στην «αστική» καταγωγή τηε Ν.Δ.Με τη διαδικασία του PSI εν αμφι- βόλω, τουλάχιστον ωε προε τον χρόνο ολοκλήρωσήε τηε, η ηγεσία τηε Ν. Δ. θα βρεθεί άμεσα αντιμέτωπη με δΰο μεί- ζονεε προκλήσειε: την ψήφιση του προϋπολογισμού, η οποία ναι μεν αντιμετωπίζεται ωε επιβεβαίωση τηε ψήφου εμπιστοσύνηε προε την κυβέρνηση, πλην όμωε σημαντικόε αριθμόε Βουλευτών αναζητεί άρθρα προε... ί ψήφιση και την αναμενόμενη επιστολή από τον πρόεδρο του Eurogroup κ. Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ωε απάντηση στιε έγγραφεε δεσμεύσειε που ανέλαβε η ελληνική πολιτική ηγεσία. Σύμφωνα με πληροφορίεε, το κείμενο του κ. Γιουνκέρ θα έχει χαρακτήρα «εγκυκλίου» ή, αλλιώε, ενόε «οδικού χάρτη» που θα περιγράφει σαφώε τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, περιλαμβανομένηε και τηε ψήφισηε των συνοδών μέτρων για το νέο Μνημόνιο που αποφασί- στηκε την 27η Οκτωβρίου, επί των οποίων θα δεσμεύονται τα κόμματα. Και η αντίδραση τηε Ν.Δ στην επιστολή αυτή δεν αποκλείεται να λειτουργήσει ωε θρυαλλίδα για νέο κύκλο αντιπαράθε- σηε στο εσωτερικό.
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Γιατί μας ενδιαφέρει η κλιματική αλλαγή;
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*

Οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον, έχοντας 
μεγάλη συμμετοχή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το 2010 ήταν μαζί με το 
2005  ίο  πιο θερμό έτος από το 1885.

0 κίνδυνος xns κλιματικήε αλλαγήν γίνεται μέρα με τη μέρα περισσότερο αντιληπτόε. Το 2010 ήταν μαζί με το 2005 το πιο θερμό έ- tos από το 1885. Και τον τελευταίο αιώνα η θερμοκρασία αυξήθηκε σχεδόν κατά 1 βαθμό Κελσίο'υ, gis αποτέλεσμα Tns αύξησηετων εκπομπών αερίων φαινομένων θερμοκηπίου, Tns καύσηε υδρογονανθράκων, κυ- ρίωε ορυκτών καυσίμων, αλλά και Tns αποψίλωσή δασών.Παρά την κινητοποίηση Tns πα- γκόσμιαε επιστημονική5 και πολιτι- kós KOivóTnTas απέναντι otous υ- παρκτούε Kiváüvous για τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή, η  οποία οδήγησε στην πρώτη συμφωνία του Ρίο το 1992 και τελικά στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997 για συγκεκριμένες δρ ά σ ει των κρατών ενάντια στην κλιματική αλλαγή, πολύ λίγοι άνθρωποι, σήμερα, συναισθάνονται τη σημασία αυτών των εξελίξεων για την καθημερινή tous ζωή, για την οικονομία και για τη χώρα. Ειδικά σε μια δύσκολη συγκυρία όπωε η σημερινή για την καθημερινότητα του πολίτη και την οικονομία, η σύνδεση του μέλλοντο5 του πλανήτη με την επίλυση των οικονομικών μαε προβλημάτων δεν είναι εύκολα ορατή.Opeas, η προσπάθεια ενάντια στην κλιματική αλλαγή, óncas δεσμεύει τη χώρα pas μέσα από tis διεθνείς συμ- φωνίεε, όχι μόνο συνδέεται αλλά μπορεί να αποτελέσει και μοχλό κινητοποίησή τομέων με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την οικονομία, την απασχόληση και την παραγωγή νέου εισοδήματος. Και αυτό δεν αποτελεί τη λογιστική προσέγγιση στην κλιματική αλλαγή όπως θα μπορούσε να σπεύσει να παρατηρήσει κανείε, αλλά την πεμπτουσία κάθε προσπάθειας που γίνεται σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία του πε- ίλλοντος και για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμηε ανάπτυξή. Γιατί c bxos δεν μπορεί να είναι άλ- Aos από τη διασφάλιση pías καλύτε-

ρηε ζωήε για τον ίδιο τον άνθρωπο, με έναν τρόπο που όχι μόνο να μην υπονομεύει αλλά και να διασφαλίζει τιε ίδιεε ή και καλύτερε? συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά μαε και τιε επόμενε5 γενιέ5.Οι στόχοι και τα εργαλεία που διαθέτει η χώρα μαε για την αντιμετώπιση τηε κλιματικής αλλαγή5 δεν είναι ανεξάρτητα από την προσπάθεια για την ανάταξη τη5 οικονομίας μα5 και την παροχή καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για κάθε πολίτη. Οι επενδ ύ σ ε ι σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ- γειαε είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να αποκτήσουμε μια οικονομία με ολοένα και λιγότερη εξάρτηση από τον άνθρακα. Είναι όμω5 και πηγή νέου εισοδήματοε και νέων θέσεων εργασίας για τη χώρα, ενώ ενισχύουν την ενεργειακή μα5 αυτονομία.Η εξοικονόμηση ενέργεια5, η προώθηση ενόε νέου μοντέλου κατοίκισε δίνουν τη δυνατότητα ελαχιστοποίησα τ α  κατανάλωσα ενέργειας ανεξάρτητα από την πηγή που παράγεται, μειώνουν τιε εκ- μπομπέε ρύπων και θερμότητας

στην ατμόσφαιρα, αξιοποιούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τιε κλιμ α τικ έ συνθήκες τηε χώραε μας και συντελούν στη διατήρηση τ α  αι- σθητική5 του περιβάλλοντος. Ομως, η εξοικονόμηση ενέργεια5 είναι και ένα μέσο οικονομία5 για κάθε νοικοκυριό, είναι επ ίσ α  μια πηγή αναζω ογόνησα κλάδων τ α  οικονομίας μας, όπωε η παραγωγή υλικών, η βιοτεχνία και σι κατασκευέΒ.Η μείωση των εκπομπών αερίων από τη βιομηχανία αναβαθμίζει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής όλων μαε, ενώ ενισχύει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και τελικά την ανταγωνιστικότητα τ α  ελληνικής οικονομία. Η προστασία των δασών με ένα εύροε, μαρεμβάσεων, που ξεκινούν από την κατάρτιση των δασικών χαρτών και καταλήγουν σε πολύ συγκεκριμένες ενέργειε5 πρόληψης και πυροπροστασίας, προφανώς ενισχύει τ ο α  πνεύμονες οξυγόνου του πλανήτη, είναι αναπόσπαστο μέροε τ α  υποχρέωσής μαε για τη διατήρηση τ α  βιοποικιλότητας και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλο-

VTOS. Είναι όμω5 και πηγή ανάπτυξα και δημίουpYÍas εισοδήματο5 από παράλληλες δραστηριότητεε αναψυ- χήε και ψυχαγωγίας, πηγή δημιουρ- Yias θέσεων απασχόλησης και εισοδήματος από δραστηριότητε5 που έχουν να κάνουν με την ίδια την αξιοποίηση του öäaous.Με απλά λόγια, η μάχη για την αποτροπή Tns υπερθέρμανσα του πλανήτη είναι η αυτονόητη υποχρέωση Tns ανθρωπότητας απέναντι στη Γη που την φιλοξενεί, είναι όμωε και η αυτονόητη υποχρέωση κάθε κοι- veavias απέναντι στον εαυτό Tns και απέναντι στιε επόμενες γενιές για τη διατήρηση όχι μόνο του φυσικού πε- ριβάλλονακ, αλλά και μκκ οικονομίαε που αναπτύσσεται σε αρμονία με τη φύση και αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή δίνει xcapis να την υποβαθμίζει.Οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή είναι στόχοι καθοριστικής σημασίας για τη ζωή και το μέλλον του τόπου μαε. Από τη Δευτέρα στο Durban Tns NÓTias Αφpiláis οι εκπρόσωποι πάνω των 185 χωρών ξεκίνησαν πάλι tis διαπραγματεύσεις. Παρόντες είναι ε- nians σαν παρατηρητέε και οι σημαντικότεροι διεθνείς οργανισμοί, όπως UNEP, UNIDO, W MO, World Bank, IMO, πολλέ5 διεθνείς περιβαλλοντικές ΜΚΟ και διεθνή εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Παρούσα σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση για το κλίμα θα είναι και η Ελλάδα. Για εμάς, σταθερή διεκδίκηση και προτεραιότητα είναι η δέσμευση όλων των χωρών otous crróxous για την κλιματική αλλαγή. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η μόνη ασφαλής διέξοδος από tous κινδύνους για τον πλανήτη, αλλά και μία ασφαλής δίοδος για τη δημιουργία ε- vös νέου μοντέλου ανθρώπινης και πράσινης ανάπτυξης για τη χώρα μας.
* 0  κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι υ
πουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι
ματικής Αλλαγής.

Η  απαραίτητη Γενιά 
του Τριάντα

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ*

Σ ε κάθε δύσκολη εποχή -κι αυτή που περνάμε είναι ακραία δύσκολη- οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα προβλήματα από τις λύσειε, και αυτό γιατί τα προβλήματα είναι παρόντα, ολοζώντανα, ενώ οι λύσειε βρίσκονται στη σφαίρα τη5 σκέψης και μόνο.Ομοιε η μεγάλη τραγωδία των δύσκολων καιρών είναι ότι σε τυφλώνουν. Κι αυτό γιατί η σκέψη υποχωρεί κάτω από την πίεση του φόβου και της αγωνίας αφήνοντα5 τη θέση της στη φαντασία, η οποία και την αντίληψη των προβλημάτων αλλοιώνει, δί- νοντα5 στις αιτίες του5 διαστάσεις μυθικές, και κατά συνέπεια κάνει αδύνατη την εξεύρεση λύση5 πραγματικής, καθώς, πιεσμένος από το θυμι- κό, ο άνθρωπο5 ψάχνει καταφύγιο σε μαγικές διεξόδους.Ετσι και τώρα. Ολο και περισσότερο ο δημόσιος διάλογος μπολιάζεται με σχηματοποιήσει απλοϊκές, που αναζητούν, μέσω του μηχανισμού ψυχικής άμυνα5 της προβολή5, να βρουν τα προβλήματα σε δυνάμεις έξω από εμάς: τα μονοπώλια, την Ε. Ε., τη Γερμανία, τον Φ τραπεζίτη, τον X  μεγα- λοεκδότη, τον Ψ μεγαλοεργολάβο... Και ενώ κάθε στοιχείο αυτής τη5 λί- σταε έπαιξε τον ρόλο του στη δημιουργία των προβλημάτων, και συνεχίζει να τον παίζει στην παρεμπόδι- ση των λύσεων, η  προβολή σε αυτά ατόφιου του κακού μάς στερεί τη δυνατότητα να δούμε τις δικέ5 μας ευθύνες, των κυβερνήσεων που εκλέξαμε, των κομμάτων, του κράτους, όλων ημών. Αλλά αυτό είναι ολέθριο, γιατί μόνο η ξεκάθαρη αντίληψη | των ευθυνών που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό μας θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα.Εκεί είμαστε σήμερα. Οι περισσότεροι, αντί να αναζητούμε έλλογα, με όση νηφαλιότητα επιτρέπουν οι συνθήκες, το τι να κάνουμε για να σωθούμε, είτε ξεπέφτουμε στην απάθεια -είναι κι αυτή μηχανισμός άμυνας σε ακραίες καταστάσεις- είτε στρεφόμαστε στα άκρα, στις επικίνδυνες ρητορικές της ξεπερασμένης παλαιο- μαρξιστικής Θεωρία5, του παρανοειδούς υπερεθνικισμοϋ ή της δαιμονο- λογίαε των προσφερόμενων παραλλαγών του λαϊκισμού. Η αποτελεσματική θεραπεία απαιτεί προηγούμ εν ο ι σωστή διάγνωση. Οταν όμω5 η διάγνωση είναι τύπου μαγικού, ότι για όλα φταίνε τέρατα και δαίμονε3, τότε αντί για γιατρό τρέχειε στον μάγο, με τα ξόρκια και τιε μαγγανείεε του. Κι από τέτοιουε έχουμε μπόλικουε, σε όλα τα κόμματα - σε κάποια, μάλιστα, είναι και επικεφαλήε. Σε τέτοιο αδιέξοδο όμοιε, ποια είναι η λύση;Αναζητώ την απάντηση από εντε- λώε παράδοξη δίοδο, το εξαίρετο καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Τζιόβα «Ο Μΰθοε τηε Γενιάε του Τριάντα».Ό σκο- πόε μου δεν είναι να το παρουσιάσω (το έκανε επαρκέστατα η Ελισάβετ Κο- τζιά στην «Κ» τη$ 29ηε Οκτωβρίου), αλλά να αναφέρω κ ά π ο ιο ι τρόπουε με τουε οποίουε, έμμεσα αλλά καίρια, οι προβληματισμοί του είναι πολύτιμοι στη σημερινή συγκυρία. Και αυτό γιατί αναλύοντα,ε το βιβλίο την ουσία του πολιτισμικού προτάγμαπ« τηε Γενιάε του Τριάντα, αλλά και τουε τρό- που5 με τουε οποίουε αυτό διαστρεβλώθηκε στιε μετέπειτα δεκαετίεε από τουε επικριτέε του, δείχνει τελικά το πόσο, και με ποιου5 τρόπουε, ξεστρατίσαμε από αυτό που θα μπο

ρούσαμε να είμαστε σήμερα. Η Γενιά του Τριάντα αποτελούνταν από ανθρώ που ανοιχτόμυαλοι και ανοι- χτόκαρδου5, φρέσκα μυαλά που μπόρεσαν να κοιτάξουν τον τόπο χωρύ τΐ5 τότε παρωπίδεε του λογιωτατισμοΰ, του επαρχιωτισμού, του αυτιστικού εθνικισμού, τηε ξενομανίαε ή του μιμητικού αριστερισμού. Ανοίχτηκαν τολμηρά στην Ευρώπη και στο καινούργιο χωρί5 να ξεχνούν ούτε πού μένουν, ούτε ποια γλώσσα μιλούν, ούτε ποια παράδοση κουβαλούν. Στο βιβλίο του Τζιόβα φαίνεται καθαρά ότι αυτή η Γενιά εκφράζει τη σπουδαιότερη απόπειρα να δημιουργηθεί ένα όραμα για την Ελλάδα που να συνθέτει δημιουργικά το αρχαίο με το μοντέρνο, το αστικό με το λαϊκό, το ανατολίτικο με το ευρωπαϊκό, το τοπικό με το κοσμοπολίτικο, το σεβαστικό με το ρηξικέλευθο.Ο Θεοτοκά5, ο χαρακτηριστικότε- ρο5 θεωρητικόε εκφραστήε τηε, έγραψε ότι ο Β' Παγκόσμιοε Πόλεμοε, σαν το 1922, σπάζονταε τη συνέχ' τη5 ψυχικήε ιστορίαε τη5 Ελλάδαε, δ^ κόψε την προσπάθεια τηε Γενιάε να χτίσει ένα νέο όραμα. Η ολοκλήρωσή του όμωε αποτελούσε ουσιαστική ε-
Ο ι περισσότεροι, αντί 
να αναζητούμε έλλογα, 
με όση νηφαλιότητα 
επιτρέπουν οι συνθήκες, 
το τι να κάνουμε για να 
σωθούμε, είτε ξεπέφτουμε 
στην απάθεια είτε 
στρεφόμαστε στα άκρα.θνική ανάγκη, και γι’ αυτό πιστεύω πωε δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η  με- τέπειτα μάχη για την ιδεολογική, και όχι μόνο, κυριαρχία τηε χώρα5 από τη σοβιετόδουλη Αριστερά και, αντιδραστικά, από μια ιδεοληπτική, στείρα εθνικοφροσύνη, περιέλαβε, ωε κύριο στοιχείο τηε, αμφίπλευρε5 επιθέσει στο ελεύθερο πνεύμα τηε Γε- νιάβ του Τριάντα, με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορέσει να ξαναεκφραστεί παρά είκοσι χρόνια αργότερα, στη δεκαετία του ’60. Μα πάλι το διέκοψε βίαια η δικτατορία.Διαβάζονταε τον «Μύθο τηε Γενιάε του Τριάντα» του Τζιόβα σκέφτομαι ότι αυτό που ονομάζουμε «νίκη των ηττημένων του Εμφυλίου» στο φα- ντασιακό τηε χώραε, μια νίκη τηε ο- ποίά5 το χειρότερο σύμπτωμςι ήταν ο εξαγιασμό5 του καταστροφικού λαϊκισμού του Ανδρέα Παπανδρέου τηε δεκαέτίαε του ’80, και η μετέπειτα ε- ξαχρείωση, στο αυλάκι του, τηε πο- λιτική5 ζωή5 τηε χώραε, ήταν στην ουσία η ήττα του δημιουργικά ελληνικού και γόνιμα φιλευρωπαϊκού πνεύ- ματοε τηε σπουδαία5 αυτήε Γενιάε.Κατά συνέπεια, σήμερα που κινδυνεύουμε, με δική μα5 κυρίωε ευθύνη, να βγούμε οικονομικά και πολιτικά από την Ευρώπη, έχονταε ταυτόχρονα διαστρέψει στο όνομα των ιδεολογιών τηε αρπαχτήε οτιδήποτε γνήσια και αρχοντικά ελληνικό είχαμε, η πρόκληση τηε αναζήτησηε Τηε Γενιάε του Τριάντα μά5 ανοίγει ένα μονοπάτι στο υπόδειγμα που τόσο χρειαζόμαστε, στη θετική πολιτισμική σύνθεση που αποτελεί τη μόνη εναλλακτική στην καταστροφή.
* 0  κ. Απόστολος Δοξιάδης είναι συγγραφέα

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Δ Α

Το κατεπείγον πολιτικό ζητούμενο
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η προεκλογική φαρσοκωμωδία έχει μάλλον ξεκινήσει. Με τον στρουθοκαμηλισμό που τη χαρακτήριζε και σε περιόδουε πλασμα- τική5 αμεριμνησίαε. Ο πνιγμόε και το αδιέξοδο που βιώνει η ελληνική κοινωνία, δεν αγγίζουν τουβ κομματαν- '’ οώπουε. Δεν λογαριάζουν αυτοί ούτε αν την οργή των πολιτών, την κοινή α νά κ τησ η και αηδία που του3 περι- , ει μόλιε τολμήσουν να ξεμυτίσουν στο δρόμο.Οσο αρνιόταν ο κ. Σαμαράε να δώσει και έγγραφη τη συναίνεσή του στιε αξιώ σει των δανειστών μα5 (την είχε δώσει προφορικά και έμπρακτα), έμοιαζε να συγχέει το προεκλογικό νταηλίκι με την πατριωτική παλληκαριά. Και οι αντίπαλοί του εφορμούσαν προληπτικά να τον χρεώσουν εγκληματική α- νευθυνότητα, τον λοιδορούσαν προκαταβολικά σαν αίτιο για την απώλεια τηε έκτη$ δόσηε του δανείου και το συνακόλουθο χάοε.Ποια πραγματικά θα μπορούσε να είναι, στΐ5 σημερινέε συνθήκεε, η γνησιότητα τηβ πατριωτικήε παλληκα- ριάε; Νομίζω, το να παραδεχτεί ο κ. Σα- μαράε με γενναιότητα, δηλαδή με ρεαλιστική ταπεινότητα, τη συντελε

σμένη καταστροφή τη5 πατρίδαε και το μερίδιο ευ θ ύ νη του κόμματόε του (και του ίδιου προσωπικά) για τον πανικό, την ανασφάλεια, την απόγνωση που φόρτωσαν σε εκατομμύρια συμπολιτών τουε. Να αποδεχτεί, με ειλικρινή συντριβή, ωε αναπόφευκτη τη διεθνή ανυποληψία του ελληνικού ονό- ματο5, τιε εξευτελιστικέε ταπεινώσει που του επέβαλαν οι δανειστέε μαε αμ- φισβητώνταε τη συνέπεια του λόγου του, την εντιμότητά του.Αναπόφευκτη η ανυποληψία, οργανική συνέπεια τηε φαυλότηταε, δια- φθοράε και ανικανότηταε του πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα, δεκαετίεε τώρα. Ο ίδιοε ο κ. Σαμαράε ούτε διανοή- θηκε να αποκόψει από το κόμμα του και να απομακρύνει από το περιβάλλον του πρόσωπα κραυγαλέου αμοραλισμού και αποδεδειγμένα ολιγόνοιαε -  πώε λοιπόν να τον εμπιστευθούν οι δυτικοί γκαουλάιτερ του χρεοκοπημένου μαε κρατιδίου;Πατριωτική παλληκαριά και δείγμα έκτακτου ηγετικού χαρίσματοε είναι η ψύχραιμη παραδοχή του εκπεσμού, γΓ αυτό και αποδείχνεται ακαταμάχητο όπλο διαπραγμάτευσή. Φυσικά και δεν αρκεί μόνη μια τέτοια παραδοχή, αν δεν

Ανάκαμψη θα φέρουν όχι 
τα νταηλίκια προς τους 
δανειστές, αλλά η 
αποδέσμευση από τη . 
λογική του δανεισμού.συνοδεύεται από προτάσειε γενναίων μεταρρυθμίσεων. Τι είδουε μεταρρυθμίσεων; Με την οικονομία χρεοκοπημένη, το κράτθ3 υπό καθεστώε επι- τροπείαε, την εθνική κυριαρχία σε αναστολή, θα συνιστούσαν απάτη ή ηλιθιότητα πολιτικέε προτάσειε που θα στόχευαν σε δονκιχωτισμούε στρατηγημάτων επιστροφή5 στην πλασματική ευζωία, στη δανειοδοτούμενη ευμάρεια. Αλλο είναι σήμερα το πολιτικό ζητούμενο.Το κατεπείγον πολιτικό ζητούμενο είναι η αλλαγή στο ψυχολογικό κλίμα: Θεσμικέε μεταβολέε και καινοτόμεε πρωτοβουλίεε που να κάνουν συγκεκριμένη και απτή την καταξίωση τηε ποιότηταε στον κοινό βίο, τηε ποιότη- ταε καθεαυτήν, δίχωε υπονόμευση από τη χρησιμοθηρία. Να ανατραπεί ο πρωτογονισμόε τηε μεταπολιτευτικήε

ξιπασιάε που ταύτισε την «ανάπτυξη» με τη μεγιστοποίηση τηε καταναλωτι- κήε ευχέρειαε, την «πρόοδο» με τον μη- δενιστικό λαϊκισμό του «όλα επιτρέπονται». Να αντλήσει ο Ελληναε σήμερα αυτοσεβασμό, αξιοπρέπεια, χαρά τηε ζω- ήε όχι από το σισύφειο κυνηγητό τηε οικονομικήε ευπραγίαε, την εξασφάλισή τηε μέσω του κομματικού παρασιτισμού, του πελατειακού κράτουε, τηε ε- γωκεντρικήε αυθαιρεσία5. Να μπορέσει να καυχηθεί ο Ελληναε για ποιοτικέ5 κατακτήσει συλλογικέ5 και ατομικέε.Αν είχε έκτακτο ηγετικό χάρισμα ο κ. Σαμαράε, θα κατέβαινε σε αυτέ5 τιε εκλογέ5, του πανικού και του αδιεξόδου, με επαγγελίε5 άλλου επιπέδου, άλληε λο- γικήε: Οτι θα εξασφάλιζε στην ελλαδι- κή κοινωνία τα καλύτερα στην Ευρώπη κλασικά λύκεια (έχει το ανθρώπινο υλικό για να τολμήσει το εγχείρημα, δί- χωε το παραμικρό επιπλέον οικονομικό κόστοε). Οτι θα αναδιάρθρωνε ριζικά τη γλωσσική διδασκαλία και τη διδασκαλία των μαθηματικών στα σχολειά, για να έχουν τα Ελληνόπουλα πρόσβαση στη γλώσσα ωε λογική και στα μαθηματικά ωε γλώσσα. Οτι θα ξεκινούσε τη διδασκαλία τηε αρχαίαε ελ- ληντκήε από την τετάρτη του Δημοτι

κού, σαν παιχνίδι, ώ3 το τέλοε του Λυκείου σαν άσκηση τηε κριτικήε σκέψηε.Με τέτοιου είδου5 επαγγελίε5 θα κατέβαινε στιε εκλογέα ο κ. Σαμαρά3, αν είχε πατριωτική παλληκαριά και ηγετικό χάρισμα. Θα γνωστοποιούσε ονόματα, καταξιωμένοι πολίτεε, που θα τουε είχε επιστρατεύσει να συντάξουν νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, ικανόν να με- ταβάλει τη δημοσιοϋπαλληλία σε πεδίο ανάδειξηε των αρίστων (και όχι τηε ρου- σφετολογικήε σαβούραε). Να είναι τιμή και αξίωμα ο τίτλοε του κρατικού λειτουργού, στίβοε για τουε προικισμένοι με δημιουργική φαντασία και κοινωνική ευαισθησία.Το κράτοε πολλαπλασιάζει τα έσοδά του, όταν αμείβει (με τη φορολογική του πολιτική) την παραγωγική πρωτοβουλία και τόλμη, είτε του μικρήε πε- ριουσίαε αγρότη είτε του γενναίων επενδύσεων επιχειρηματία. Αν στην άσκηση πολιτικήε πρωτεύει η καταξίωση τη5 ποιότηταε, η συλλογικότητα ξαναγίνεται κοινωνία, ξορκίζεται η ζούγκλα. Η ελληνική κοινωνία θα ανακάμψει, όχι με νταηλίκια προε του5 δα- νειστέε, αλλά αν αποβάλει τη λογική του δανεισμού, που τη γέννησε το κομματικό ρουσφετολογικό κράτοε και ο ε-

κβιαστικόε, γκανγκστερικόε συνδικα- λισμόε, αυτό το καρκίνωμα καταξίωσηε τηε αδιαντροπιάε, τη5 συμφεροντολο- γικήε κτηνωδίαε.Απλέε αλήθειεε, στέρεε5, ικανέ5 να αλλάξουν το κλίμα, γα χτίσουν ανάκαμψη. Εχουν ένα ελάττωμα: Δεν κατακτιόνται με μόνη την κατανόηση. Προϋποθέτουν κερδισμένη με μόχθο ανιδιοτέλεια, έξοδο από το εγώ -  κι αυτό όχι για να πειθαρχήσει ο άνθρωποε σε κώδικε5 Ηθικήε και συστήματα «αξιών», ρομαντικέε ουτοπίεε για ψυχολογική κατανάλωση, αλλά μόνο για τη χαρά τηε αυταπάρνησή, τη χαρά να κοινωνείε τη ζωή, να τη μοιράζεσαι. Να χαίρεσαι την τιμή καταξίωσηε τη$ ποι- ότηταε, «τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών», τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα Εύγε».Την επαφή με την πραγματικότητα αυτήε τη5 ποιότηταε την έχουν χάσει οι κομματάνθρωποι. Και πρόκειται για απώλεια αρμοδιότηταε ψυχιάτρων. Πρέπει κατεπειγόντωε να του3 στεί- λουμε στα σπίτια τουε. Να ιδιωτεύσουν.
*  0  κ. Χρηστός Γιανναράς είναι ομότιμος κα
θηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπι
στημίου.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙ Ρ0ΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝ Ω Μ ΕΣ

Τα προβλήματα 
«κάτω από το χαλί»

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Δ ύο συμβάντα την περασμένη εβδομάδα, το ένα στη Βρετανία και το άλλο στην Ουγγαρία, ήρθαν να επιβεβαιώσουν, με τον πλέον εμφανή τρόπο, τη συντηρητική στροφή των κοινωνιών. Κατ’ αρχάε, ήταν η δήλωση του παρουσιαστή του ΒΒΘ Τζέ- οεμι Κλάρκσον, σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι θα του- ρέκιζε μπροστά στιε οικογένειέε τουε όλουε τουε δημοσίου υπαλλήλουε (περίπου ένα εκατομμύριο) που συμμετείχαν στην απεργία τηε περασμένηε Τετάρ- τηε, διαμαρτυρόμενοι για τιε περικοπέε στιε συντάξειε τουε. Κατά δεύτερον στην Ουγγαρία, νόμοε που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή, θέτει εκτόε νόμου τουε αστέγουε, που εφεξήε θα πληρώνουν πρόστιμο 450 ευρώ ή θα φυλακίζονται όταν συλ- λαμβάνονται να κοιμούνται στο δρόμο.Η οικονομική κρίση, η αναξιοπιστία τηε πολι- τικήε, μαζί με την έξαρση του ατομικισμού, την έλλειψη συλλογικού οράματοε, τιε ακρότητεε του δημόσιου λόγου, τΐ3 υπερβολέε των μέσων ενημέρ ω σ ή  ενισχύουν τιε συντηρητικέ ε δ υ ν ά μ ει και ωθούν τουε πολίτεε σε ολοκληρωτικέ επιλογέε,τόσο προε τα αριστερά όσο και προε τα δεξιό. Στη στράτευση απέναντι σε έναν απόλυτο εχθρό, .εν προκειμένω, τουε απεργούε και τουε αστέγου ε.Ωστόσο, η φιλοσοφία πάνω στην οποία εδράζονται οι α- ντιδράσειε του εί- δουε έχει να κάνει με νοοτροπίεε παλιέε, από κα- ταβολήε αστικήε κοινωνίαε, που, απλώε σήμερα, εκφράζονται και πάλι ανενδοίαστα.Υπάρχουν, λοιπόν, και σήμερα άνθρωποι για τουε οποίουε η απεργία δεν είναι απλώε μια απορρύθμιση ή μια λάθοε επιλογή, αλλά μια σκανδαλώδηε πράξη, ένα έγκλημα ηθικήε τάξηε, ένα ανυπόφορο γε- γονόε, που διαταράσσει τη φυσική τάξη του κόσμου. Πρόκειται για μια αντίληψη που συγχέει την πολιτική ουσία των πραγμάτων με τη φυσική τουε υπόσταση. Δηλαδή, γι’ αυτούε, οι απεργοί όχι μόνο παραβιάζουν την πολιτική νομιμότητα («αυτοί παίρνουν χρυσέε συντάξειε κι εμείε δουλεύουμε», είχε πει ο Κλάρκσον), αλλά και τη φυσική νομοτέλεια, θίγουν τη λειτουργική βάση τηε κοινωνίαε.Στην ίδια ακριβώε φιλοσοφία βασίζεται η στάση κατά των αστέγων. Απεργία και άστεγοι είναι κα- ταστάσειε απαράδεκτεε για όσουε ενοχλούνται από αυτέε -και ενοχλείται η πλειονότητα-, οι οποί- εε προκαλούν τη λογική τουε. Μια λογική γραμμική, θεμελιωμένη σε μια αυστηρή αντιστοιχία αι- τίαε-αποτελέσματοε (π. χ. απεργία =  ταλαιπωρία πολιτών, άστεγοι =  υποβάθμιση άστεωε), η οποία δεν χωράει άλλουε παράγοντεε, σύνθετεε αιτίεε. Ο πο- λίτηε που ταλαιπωρείται από την απεργία δεν έχει κάτι με τον άνθρωπο, δεν αντιπαρατίθεται στο άτομο, αλλά στον ενοχλητικό απεργό (ποιοε δεν αγανακτεί όταν λόγω συχνών απεργιών στα ΜΜΜ δεν μπορεί να μετακινηθεί;), θεωρώνταε τον ένα μικρό ξεκομμένο τμήμα τηε κοινωνίαε. Δεν αντιπαρατίθεται στον φτωχό, αλλά στον ρυιΐαρό άστεγο, που η εικόνα του στενοχωρεί (ποιον δεν δυσαρεστούν τα ανθρώπινα «απορρίμματα» στα πάρκα, στα πεζοδρόμια, στιε στοέε;), τοποθετώνταε τον στο απόλυτο απόμακρο περιθώριο τηε κοινωνίαε. Και σε αυτό το σημείο γίνεται η μεγάλη παρεξήγηση. Στην κοινωνία, όλα έχουν σχέση με όλα. Δεν μπορεί να υπάρχουν κοινωνικέε συνθήκεε που δημιουργούν α- στέγουε και, ταυτόχρονα, αυτοί να είναι αόρατοι στουε υπολοίπουε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση, μια συνοχή ανάμεσα στιε κοινωνικέε λειτουργίεε. Η εμ- φανήε δυστυχία, όπωε και η απεργία, κάνουν ολοφάνερη αυτήν ακριβώε την αόρατη, ανομολόγητη, αλλά ισχυρή συνοχή.

Δεν μπορεί να 
υπάρχουν συνθή
κες που δημιουρ- 

ιύν αστέγους και, 
ταυτόχρονα, αυτοί 
να είναι αόρατοι 
στους υπολοίπους.

σκ ίτ σ ο  του  η λ ια  μ ά κ ρ η . imakris(â)kathimerini. gr

Τα αποδεικτικά της κρίσης
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Α κόμη και στην Ελλάδα, όπου ο δημόσιοε και μεγάλο μέροε του ιδιωτικού διαλόγου διεξάγεται ε- κτόε πραγματικότηταε, η αναφορά στα αληθινά στοιχεία είναι χρήσιμη, έστω και αν έρχεται με καθυστέρηση. Οχι γιατί τα προσέχουν στη συντριπτική πλειοψηφία τουε εκείνοι που μετέχουν και προβάλλουν συχνά με πά- θοε τιε θέσειε τουε. Εχουν όμωε σημασία για τουε λίγουε που επιμένουν να ψάχνουν για την αλήθεια και δεν θέλουν να παρασύρονται δίχωε δεύτερη σκέψη από εκείνουε (πολιτικούε, δη- μοσιογράφουε και διάφορουε αυτό- κλητουε ή καλεσμένουε αναλυτέε που εμφανίζονται σε μίντια και μπλογκ) που επιδίδονται συστηματικά στο ευγενέε άθλημα του άκρατου λαϊκισμού.Πριν από δύο εβδομάδεε περίπου, η «Καθημερινή» δημοσίευσε κάποια ά- κρωε διαφωτιστικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από τιε δηλώσειε των φορολογουμένων για τα εισοδήματα του σωτηρίου έτουε 2009. Το 2009 η Ελλάδα βρισκόταν ήδη σε ύφεση, αλλά ελάχιστοι το καταλάβαιναν τότε, αυτοί που το γνώριζαν το έκρυβαν και η ελληνική κοινωνία ζούσε αμέριμνη με δανεικά χρήματα. Η χώρα βρισκόταν σε ύφεση από το 2008 (-0,3% συρρικνώ- θηκε το ΑΕΠ) και το 2009 η ύφεση χτύπησε το -3,2%, γεγονόε που αποκρύπτουν σήμερα οι κραυγαλέοι λαϊκιστέε που αποπροσανατολίζουν τον κόσμο από τα ραδιόφωνα, τιε τηλεόράσειε ή το βήμα τηε Βουλήε.Στα μέσα του 2009, επίσηε, οι αρμόδιοι οικονομολόγοι του ΔΝΤ συνέταξαν μία έκθεση στην οποία επεσή- μαιναν ότι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα βγαίνει εκτόε ελέγχου και η χώρα οδεύει προε πτώχευση. Την έκ

θεση αυτή το ΔΝΤ την «κατάπιε» γιατί διαμαρτυρήθηκε η ελληνική κυβέρνηση και ο τότε πρόεδροε τηε ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ απέκλειε κάθε σκέψη χρεοκοπίαε χώραε-μέλουε τηε Ευρω- ζώνηε. Την αποκάλυψη την έκανε στιε
Το 2009, το 70% των φορο
λογουμένων δήλωνε ετήσιο 
εισόδημα κάτω από 12.000 
ευρώ, που ήταν το αφορο
λόγητο όριο εκείνη την ε
ποχή, αλλά πάνω από το 
50% διέθετε αυτοκίνητο.7 Νοεμβρίου σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά τηε η «ΙντερνάσιοναλΧέραλντ Τρί- μπιουν», που σημαίνει ότι η κατάσταση τηε ελληνικήε οικονομίαε ήταν γνωστή. Την ίδια εποχή ο Γιουνκέρ έστειλε σήμα κινδύνου με επιστολή προε την ελληνική κυβέρνηση.Ωστόσο, το 2009, δεύτερο έτοε ύ- φεσηε και προειδοποιήσεων για την πορεία τηε ελληνικήε οικονομίαε, 512.275 Ελληνεε φορολογούμενοι αγόρασαν αυτοκίνητο ή μηχανή και οι 118.699 ακίνητο. Ενδεχομένωε, οι αριθμοί αυτοί να μην περιλαμβάνουν τουε πολίτεε που λειτουργούσαν αποκλειστικά στο πλαίσιο τηε μαύρηε οικονομίαε και δεν υπήρχαν στουε καταλόγουε τηε εφορίαε. Από το συγκεκριμένο στοιχείο και μόνο γίνεται φανερό ότι ενώ η χώρα βού- λιαζε, οι Ελληνεε ευημερούσαν, αν και το 70% των 8.451.733 φορολογουμένων δήλωνε εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ τον χρόνο, που ήταν το αφορολόγητο όριο εκείνη την εποχή, αλλά πάνω από

το 50% διέθεταν αυτοκίνητο. Δείγματα εκτεταμένηε φοροδιαφυγήε...Υπάρχουν όμωε και άλλεε αποδείξειε που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το καράβι αρμένιζε στραβά και θα έπεφτε οπωσδήποτε στα βράχια. Στο σύνολο των φορολογουμένων εκείνου του έτουε, τα 2.342.865 (36%!) ήταν συνταξιούχοι, τα 3.058.590 μισθωτοί και σχεδόν άλλοι τόσοι οι αυτοαπασχολούμενοι από τουε οποίουε προέρχεται το μεγαλύτερο μέροε τηε φοροδιαφυγήε. Είναι ωστόσο φανερό ότι ένα τόσο υψηλό ποσοστό συνταξιούχων δεν μπορούσαν να το α- ντέξουν τα ασφαλιστικά Ταμεία. Ανεξήγητο επίσηε είναι το γεγονόε ότι σε μία χώρα όπου η ιδιοκατοίκηση φτάνει ή ξεπερνάει το 80%, τα στοιχεία έδειξαν μόνο τέσσεριε στουε δέκα να μένουν σε δικό τουε σπίτι και μόνο 910.470 άτομα να καταβάλλουν ενοίκιο κύριαε κατοικίαε. Οι υπόλοιποι δηλαδή πού ζουν;Τα παραπάνω αναφέρονται ενδεικτικά για να θυμίσουν πώε και γιατί φτάσαμε στην κρίση και ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα δεν μπήκε σε αυτήν με την ένταξή τηε στον μηχανισμό στήριξηε και το Μνημόνιο, αλλά πιο πριν. Τώρα βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και την κρίση τηε Ευρωζώνηε, που όμωε η λογική λέει ότι δεν θα οδηγήσει στη διάλυσή τηε. Τα συμφέροντα είναι τεράστια και η κατάρρευση του ευρώ δεν ωφελεί κανόναν. Πιθανώε όμωε να οδηγήσει σε σταδιακή αλλαγή πολιτικήε για να αντιμετωπιστούν η ύφεση και η ανεργία. Κάτι τέτοιο θα προσέφερε ανακούφιση στην Ελλάδα και τουε πολίτεε τηε, αρκεί να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Και για να παραμείνει στην Ευρωζώνη πρέπει οπωσδήποτε να εξορθολογίσει το σύστημα σε όλεε τιε μορφέε του.

Εκλογομανία Σαμαρά 
ερήμην των εκλογέων...

Του ΣΤΑΜΟΥ ΖΟΥΛΑ

0 ι Ελληνες ψηφοφόροι αδημονούν να ασκήσουν το εκλογικό τουε δικαίωμα. Εχουν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα τιε 75 ημέρεε που απομένουν έωε τιε «προσυμφωνημένεε» εκλογέε τηε 19ηε Φεβρουάριου, οπότε ο κ. Παπαδήμοε θα παραδώσει, επιτέλουε, την εξουσία στουε νόμιμουε φορείε τηε. Εξ ίσου ανυπομονούν μέχρι να ανοίξει τα χαρτιά του ο κ. Παπανδρέου, ώστε να μάθουν με ποιον ηγέτ το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει τον κ. Σαμαρά. Αγχα νται, τέλοε, για το αν τη Δευτέρα 20 Φεβρουάριου θα έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση ή αν μαε χρειαστεί πολυκομματική. Αυτόε ο εκλογικόε οίστροε των πολιτών έχει παραμερίσει κάθε κατήφεια για την κρίση, κάθε αγωνία για το αύριο. Ευτυχώε. Μέσα στην πανευρωπαϊκή αναταραχή και ρευστότητα η Ν. Δ. θέτει ένα σταθερό στοιχείο. Οι ελληνικέε εκλογέε θα διεξαχθούν ανυπερθέτωε στιε 19 Φεβρουάριου. Δεδομένου δε ότι η Ν. Δ. έχει τη δυνατότητα να άρει τη στήριξή τηε προε την κυβέρνηση Παπαδή- μου, εξωθώνταε τη χώρα στιε «προσυμφωνημένεε» εκλογέε, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μαε την εκλογομανία του κ. Σαμαρά.Θα μου πείτε ότι ο αρχηγόε τηε Ν. Δ. έχει θέσει κατ’ επανάληψιν ανυποχώρητεε «κόκκινεε γραμμέε», 
^ m τιε οποίεε ανήρεσε.(Αρνηση οποιασδήπο- ... ενώ η ισχύς τε σύμπραξηε στη
του κ. Παπαδήμου <<μνημονιακή πολ.™-Γ κη», άρνησ η κάθε
επαυξάνεται. στήριξηε σε κυ( η-ση συνεργασίαε, άο-νηση ενυπόγραφηε εγγυήσεωε προε τουε Ευρ παίουε κ. ά.). Παράλληλα, όμωε, πρέπει όλοι να ανησυχούμε για τη χαώδη απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την αντίληψη των ηγετικών επιτελείων των δύο κομμάτων εξουσίαε από την κρίση και τη γνώμη του πολίτη. Αλήθεια, γιατί οι «εγκέφαλοι» τηε λεωφόρου Συγγρού, μέσα στιε δεκάδεε των δημοσκοπήσεων που παραγγέλλουν για την πρόθεση ψήφου, τη δημοτικότητα του κ. Σαμαρά, την ενίσχυση ή την αποδυνάμωση των μικρών κομμάτων, τιε διαρροέε ή τιε εισροέε ψήφων κ. λπ., δεν αποτολμούν και μια έρευνα για το αν η πλειονότητα των Ελλήνων επείγεται για τη διεξαγωγή εκλογών ή ανησυχεί σφόδρα για τη λήξη τηε «προθεσμιακήε» θητείαε τηε κυβερνήσεωε Παπαδήμου; Προφανώε διότι το αποτέλεσμα μιαε τέτοιαε έρευναε το προδικάζουν, το φοβούνται και κάθε άλλο παρά θέλουν να επιβεβαιωθεί, όχι μόνον οι «εγκέφαλοι» τηε Συγ- γρού, αλλά και μια σημαντική μερίδα «φαυλοϊστο- ρικών στελεχών», που εξακολουθεί να ενδημεί στα δύο μεγάλα κόμματα.Ομωε, αυτή η διαστρέβλωση του κοινού αισθή- ματοε και ο στρουθοκαμηλισμόε των κομμάτων επαυξάνουν τη «δοτή» πολιτική ισχύ του κ. Παπαδήμου. Ο «μεταβατικόε» πρωθυπουργόε έχει κάβε δύναμη και δικαίωμα να επιβάλει τη συνοχή και τον συντονισμό των υπουργών του, για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων τηε κυβέρνησήε του. Στο πλαίσιο αυτό, και αν αποδειχθούν αναποτελεσμα- τικέε οι αυστηρέε συστάσειε που απηύθυνε στην τελευταία κυβερνητική επιτροπή, οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε αποπομπέε και αντικαταστάσειε υπουργών, οι οποίοι σαφώε επιχειρούν να «αυτονο- μηθούν» έναντι του κυβερνητικού έργου. Ευτυχώε, Κατά την ολιγοήμερη θητεία τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου έχουν αναδειχθεί και υπουργοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται επαρκέστατα τον «μεταβατικό τουε ρόλο» και δείχνουν αποφασισμένοι να τον υπηρετήσουν, χωρίε κομματικέε παρωπίδεε ή προσωπι- κέε σκοπιμότητεε. Σ ’ αυτούε οφείλει να στηριχθεί πρωτίστωε ο κ. Παπαδήμοε. Αυτοί πρέπει να απο- τελέσουν και τον γνώμονα των κυβερνητικών αλλαγών, στιε οποίεε πιθανότατα θα υποχρεωθεί να προχωρήσει τάχιστα ο σημερινόε πρωθυπουργόε.

stamoszoulas@mail. com

Ο στόχος της ανάπτυξης και η παγίδα της
Του Ο. Κ. ΒΑΡΔΑ*

ύφεσης Φθάσαμε 
στο παρά πέντε

Η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια πραγματοποίησης των διαρθρωτικών 
αλλαγών, οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.

Η Ελλάδα το 2012 πρέπει να επιδιώξει την άμεση και οριστική αντιμετώπιση τηε οικονομικήε κρίσηε. Η ύφε- 
λ  και η ανεργία έχουν προσλάβει δραμα- τικέε διαστάσειε και η συνέχιση τηε ιδίαε πολιτικήε του Μνημονίου οδηγεί σε κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο. Παράλληλα, η εκκρεμότητα παραμονήε ή μη στην Ευρωζώνη και η ενδεχόμενη επιστροφή στην δραχμή έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια επενδυτική και υφεσιακή «παγίδα». Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσειε δεν αντέχουν άλλεε οριζόντιεε περικοπέε εισοδημάτων και φορολογικέε επιβαρύνσέιε και απαιτούν αλλαγή οικονομικήε πολιτικήε.Εντόε του 2012, έωε τιε 18/2 το αργότερο, η «μεταβατική» κυβέρνηση «ειδικού» σκοπού πρέπει να επιτύχει την είσπραξη τηε έκτηε δόσηε, την ψήφιση του προϋπολογισμού 2012, την ολοκλήρωση του PSI, τιε εφαρμοστικέε διατάξειε τηε δανειακήε σύμβασηε, ώστε με νέεε εκλογέε να ανα- δειχθεί η νέα κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή. Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει θα έχει τη νομιμοποίηση να διαπραγμα- τευθεί την ουσιαστική τροποποίηση του Μνημονίου με στόχο μια νέα, από κοινού με τουε Ευρωπαίουε, συμφωνία που θα οδηγεί σε ένα μίγμα αναπτυξιακήε και στα- θεροποιητικήε πολιτικήε για την οριστική αντιμετώπιση τηε ελληνικήε κρίσηε.Οι άμεσοι στόχοι τηε μεταβατικήε κυβέρνησηε πρέπει να είναι:Α. Η υλοποίηση του αναπόφευκτου κου- ρέματοε κατ’ ανώτατο όριο στο 50%, ει δυνατόν και χαμηλότερα, με μείωση τηε κα- θαρήε παρούσαε αξίαε (NPV). Θα πρέπει δε να επιτευχθεί με την τριακονταετή επιμήκυνση τηε διάρκειαε αποπληρωμήε, σε συνδυασμό με τα αναλογούντα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Πρέπει, κατά την εκτίμησή μου, να αποκλειστεί η απομείωση τηε ονομαστικήε αξίαε των ομολόγων, η οποία μειώνει τη μακροχρόνια αξιοπιστία τηε χώ-

ραε και αυξάνει την πιθανότητα δήμιου ρ- γίαε πιστωτικού γεγονότοε.Η συμμετοχή ιδιωτικών ομολόγων υπολογίζεται σε 200 δισ. ευρώ. Με άμεση καταβολή έναντι 30 δισ. η απομείωση τηε παρούσαε αξίαε του υπολειπομένου χρέουε των 170 δισ. κατά 50% συνεπάγεται μείωσή του κατά 85 δισ. Επιδίωξη πρέπει να είναι και η συμμετοχή στην επιμήκυνση των δανείων των μελών τηε τρόικαε όπωε προέβλε- πε η συμφωνία τηε 27ηε Ιουλίου.Β. Να υπάρξει πενταετήε περίοδοε χά- ριτοε, έτσι ώστε με την εξοικονόμηση από τη μη πληρωμή τόκων να εξασφαλιστούν πόροι ύψουε 20 δισ. ευρώ για τη χρηματοδοτική στήριξη τηε ανάκαμψηε - ανάπτυ- ξηε τηε οικονομίαε,Η κύρια ωφέλεια θα προελθεί από την επιμήκυνση τηε διάρκειαε δανεισμού στα 30 χρόνια, ήτοι από τη βελτίωση τηε ρευστό- τηταε του χρέουε, τη μη μεταβολή τηε αξίαε των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών

Ταμείων λόγω του ότι δεν θα αλλάξει η ονομαστική αξία των ομολόγων (το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών όσον αφορά την επάρκεια αλλά όχι και τη ρευστότητα την οποία έτσι και αλλιώε στερούνται), την πενταετή περίοδο χάριτοε για την αποπληρωμή των τόκων, υπό την προϋπόθεση χρησιμοποίησηε των σχετικών πόρων για την ανάκαμψη - ανάπτυξη τηε χώραε, μόνη λύση που μπορεί να διασφαλίσει τη μεσο-μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.Οι στόχοι τηε νέαε κυβέρνησηε πρέπει να είναι η συνέχιση τηε προσπάθειαε δη- μοσιονομικήε σταθεροποίησηε και η εξει- δίκευση τηε συνολικήε στρατηγικήε επενδύσεων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.Α. Σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει η Ε. Ε., η οποία με «πολιτική» απόφαση θα πρέπει να προχωρήσει στην πραγματοποίηση εξωγενών επενδύσεων για ένα νέο Σχέδιο

Μάρσαλ. Προε τούτο απαιτείται η ενεργοποίηση τηε ΕΤΕπ, η δημιουργία εξειδικευ- μένηε επενδυτικήε τράπεζαε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 και 12 τηε συμφωνίαε τηε 21/7/2011, την οποία πρέπει να επαναφέρουμε στη διαπραγμάτευση.Β. Η αξιοποίηση 20 δισ. από πόρουε μη πληρωμήε τόκων για μια πενταετία, η απορρόφηση των 14 δισ. των πόρων του ΕΣΠΑ, η αφιέρωση του 50% των πόρων από την αξιοποίηση τηε δημόσιαε περιουσίαε, των αποκρατικοποιήσεων - ιδιωτικοποιή- σεων και των πόρων από το ταμείο των ευρωπαϊκών εξωγενών επενδύσεων (επένδυση «Ηλιοε», τιτλοποίηση δημόσιαε περι- ουσίαε κ. λπ.) και η διάθεση αυτών για ανάπτυξη, θα οδηγήσουν σε ένα αρχικό «επενδυτικό» σοκ.Σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, την αξιοποίηση τηε δημόσιαε περιουσίαε κ. λπ. θα οδηγήσει στην αποτελεσματική και διατηρήσιμη «επανεκκίνηση» τηε οικονομίαε, μέσω ιδιωτικών, εγχώριων και ξένων επενδύσεων Γ. Παράλληλα πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη η προσπάθεια πραγματοποίησηε των διαρθρωτικών αλλαγών, η εξάλειψη τηε γρα- φειοκρατίαε και η επίτευξη των στόχων τηε δημοσιονομικήε προσαρμόγήε μέσω μείω- σηε τηε δημόσιαε δαπάνηε και σύλληψηε τηε φοροδιαφυγήε.Στο πλαίσιο αυτού του μίγματοε συν- δυασμένηε αναπτυξιακήε και σταθεροποι- ητικήε πολιτικήε θα επιβεβαιωθεί η θέληση τηε χώραε να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στην Ε. Ε., βγάζονταε έτσι την οικονομία από την επενδυτική και υφεσιακή παγίδα στην οποία έχει περιπέσει λόγω του φόβου καταναλωτών και επενδυτών για πιθανή έξοδο τηε χώραε από την Ευρωζώνη και επιστροφή τηε στη δραχμή.
* 0  κ. θ. Κ. Βάρδας είναι οικονομολόγος, πρόεδρος 
του ΣΕΛΠΕ.

Του ΜΙΝΩΑ Α. ΖΟΜΠΑΝΑΚΗ*

Η Ευρώπη αποφάσισε να «ξανακτιστεί» με βάση τιε ισχυρέε οικονομίεε και τα κράτη που θα υπακούσουν σε μία σκληρή οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Προε το παρόν, έχουν επιλε- γεί εννέα κράτη, συμπεριλαμβανομένων τηε Ιταλίαε και τηε Ισπανίαε. Τα υπόλοιπα από τα 17 τηε Ευρωζώνηε βρίσκονται υπό εξέταση ή και αμφισβήτηση - βεβαίωε μέσα σε αυτά βρίσκεται και η χώρα μαε, η οποία κινδυνεύει να μείνει εκτόε νυμφώνοε.Ενώπιον αυτών των εξελίξεων, είναι ανάγκη να γίνει μία αναθεώρηση των συμφωνιών που στηρίζουν σήμερα την κυβέρνηση Παπαδήμου. Πιστεύω ότι πρέπει να προσφύγουμε άμεσα στο μοντέλο τηε Ιταλίαε, όπου δίνεται η ευκαιρία σε έναν τεχνοκράτη, του ύψουε του κ. Παπαδήμου, να διαχειριστεί τιε θέσειε τηε χώραε του με την Ευρώπη για μία διετία, με συνερ- γάτεε που ο ίδιοε επέλεξε και που είναι ςξιόπιστοι στην Ευρωζώνη. Αντιθέτωε, εμείε καταλήξαμε σε μία συμφωνία βραχύχρονηε διάρκειαε, που προβλέπει ε κλογέε εντόε τριών μηνών, με 48 υπουργούε από ι τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση κα1 ” <■ την προσδοκία ότι το αποτέλεσμα των εκλογαη βγάλει τον κ. Σαμαρά πρωθυπουργό τηε Ελλάδαε, άνθρωπο του οποίου η ανακολουθία λόγων και πράξεων θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει αναξιόπιστο.Συνεπώε, ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε, αφού συ- γκαλέσει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών και τουε πείσει επ’ αυτού, θα πρέπει να καλέσει τον κ. Παπαδήμο και να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησηε μακροχρόνιαε διάρκειαε, με συνεργάτεε που ο ίδιοε ο κ. Παπαδήμοε θα επιλέξει, ανθρώπουε γνω- στούε στην ευρωπαϊκή κοινότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το γιγάντιο έργο που είναι να καταφέρουμε να μη βγούμε εντελώε έξω από τη «νέα Ευρώπη» και ξαναγυρίσουμε ωε δορυφόροι από κει που ξεκινήσαμε το 1821.Εν κατακλείδι, ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε πρέπει να πάρει σύντομα τιε πρέπουσεε πρωτοβουλίεε.
* 0  κ. Μίνως Α. Ζομπανάκης είναι οικονομολόγος και πρώην τρα
πεζίτης.


