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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Σκεπτικός αποχωρεί ο πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παηαδήμος από το Μέγαρο Μαξίμου μετά την τελευταία σύσκεψη με τους πολιτικούς αρχηγούς.

Οι «κόκκινες γραμμές» 
του κ  Λουκά Παπαδήμου
Ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας με βάση τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Με τις δικές του «κόκκινεε» γραμμέε έ
ναντι τω ν  απαιτήσεων τηε τρόικαε θα 
προσέλθει σ τη  σύσκεψη με τουε πο- 
λιτικούε αρχηγούε ο πρωθυπουργόε, η 
οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
κάποια ώρα σήμερα. Και αυτό γιατί ο 
κ. Λ. Παπαδήμοε έχει αντιρρήσειε σε 
σχέση με το  σχέδιο του νέου μνημο
νίου που παρέδωσε χθεε η τρόικα και 
οι οποίεε αφορούν κυρίωε δύο επίμα
χα σημεία:

• Τιε τιερικοπέε του κατώτατου μι
σθού και τω ν δύο «δώρων». Η τρόικα 
επιμένει στη μείωση του κατώτατου μι
σθού κατά 25-30%, ενώ ο κ. Παπαδή- 
μοε θεωρεί ότι η στάση τηε είναι «ο ι
κονομικό και πολιτικά λανθασμένη». 
Ταυτοχρόνωε είναι αντίθετοε στην πλή
ρη κατάργηση του 13ου και 14ου μι
σθού. Σύμφωνα με έγκυρεε πληροφο- 
ρίεε θεωρεί ότι ένα «ψαλίδισμα» του ε- 
νόε «δώρου» θα ήταν ανεκτό, εφόσον 
απαιτείτο ωε αντάλλαγμα ώστε να μην 
είναι τόσο σημαντική η μείωση του κα
τώ τατου  μισθού.

• Το μέγεθοε και τη ν ταχύτητα τω ν 
λεγάμενων δημοσιονομικών προσαρ
μογών. Ο κ. Παπαδήμοε θεωρεί ότι η 
απαίτηση τηε τρόικαε να υπάρξει 
προσαρμογή τηε τάξηε του 2% σε ένα 
χρόνο δεν είναι εφικτή ή λογική. 
Αντιθέτωε, εκτιμά ότι θα έπρεπε να μοι
ραστεί σε δύο έτη  (2012-2013), ώστε 
να έχει λιγότερο οδυνηρέε συνέπειεε 
σε κρίσιμουε τομείε τηε οικονομίαε. Ο 
κ. Παπαδήμοε, σύμφωνα με τιε ίδιεε 
πληροφορίεε, δεν αποκλείει συνεπώε, 
εφόσον η τρόικα επιμένει σε ακραίεε 
θέσειε στα  δύο αυτά καίρια ζητήματα, 
ν<- συμφωνήσει σε μια κοινή δια- 
ι., , ματευτική θέση με τουε αρχηγούε 
και να  βρεθεί μαζί τουε απέναντι 
σ τη ν τρόικα. Το ερώτημα είναι ασφα- 
λώε τ ι θα συμβεί τότε, καθώε έχει κυ
ριολεκτικά εξαντληθεί ο χρόνοε για πε-

ραιτέρω διαπραγματεύσειε και καθί
σταται πολύ δύσκολο να προλάβει η 
χώρα τιε ημερομηνίεε για τη ν ολο
κλήρωση του PSI, το οποίο είναι απο- 
λύτωε κρίσιμο, για να αποφευχθεί 
τον  Μάρτιο η άτακτη χρεοκοπία, αλ
λά και για την αποκατάσταση τηε ρευ- 
στότητοε. Αξίζει να  σημειωθεί ότι ο κ. 
Παπαδήμοε και οι πολιτικοί αρχηγοί εί
χαν συμφωνήσει σ τη ν προηγούμενη 
σύσκεψή τουε σε μια κοινή διαπραγ
ματευτική γραμμή στα εργασιακά, η ο
ποία προέβλεπε 3ετέε πάγωμα μι
σθών, κατάργηση ωριμάνσεων και ο- 
ρισμένεε άλλεε θεσμικέε αλλαγέε. Η

Υπάρχει και το σενάριο της 
«θεαματικής αποχώρησης» 
της τρόικας, η οποία έτσι 
θα δώσει διορία ολίγων 
ημερών για να αποφασίσει 
η Ελλάδα τι θα πράξει.

πρόταση αυτή απερρίφθή πανηγυρι- 
κώε από την τρόικα, αλλά και στιε κατ’ 

' ιδίαν συζητήσειε που είχε ο κ. Παπα
δήμοε με κορυφαίουε παράγοντεε τηε 
Ε.Ε. και του ΔΝΤ.

Κρίσιμο ζήτημα στη  διαπραγμά
τευση  απεδείχθη βεβαίωε και το  στά- 
τουε τω ν  μετοχών τω ν  υπό κεφαλαι
οποίηση τραπεζών. Αρχικώε δημί
ου ργήθηκε η εντύπωση ότι η τρόικα 
δεχόταν τη λύση τω ν  κοινών μετοχών 
με τη ν  πρόβλεψη ότι οι μέτοχοι τω ν 
τραπεζών θα έχουν πρώτο δικαίωμα ε- 
παναγοράε όταν αποκατασταθεί η κε
φαλαιακή τουε επάρκεια. Η πρόταση, 
;όμωε, που υπεβλήθη χθεε από την τρόι
κα προβλέπει διαφορετική μεταχείρι
ση τω ν  μετόχων, ανάλογα με το  αν κα
ταφέρουν να βρουν επαρκή κεφά

λ α ια  ή να συνεισφέρουν οι ίδιοι στιε

απαιτούμενεε αυξήσειε κεφαλαίου. 
Εν συνεχεία υπάρχει μια ακόμη διά
κριση ανάμεσα στιε μετοχέε που α
ναλογούν σε κεφάλαια που προέρχο
νται από απώλειεε λόγω PSI και κατο- 
χήε ελληνικών ομολόγων και σε εκεί- 
νεε που προέρχονται από τη ν ύφεση 
ή την κακοδιαχείριση όπωε έχει κα
ταγράφει στην έκθεση τηε BlackRock.

Το όλο πακέτο του νέου μνημονίου 
προβλέπει πάντωε, όπωε ήταν γνωστό 
από καιρό, θεαματικέε αλλαγέε στο ερ
γασιακό και μισθολογικό τω ν  ΔΕΚΟ ή 
τω ν  πρώην ΔΕΚΟ, που έχουν ιδιωτι- 
κοποιηθεί, την άμεση κατάργηση φο
ρέων του Δημοσίου με ταυτόχρονη α
πόλυση υπαλλήλων τουε σε αριθμό έ- 
ωε και 15.000, τη ν άμεση αναδιοργά
νω ση  τω ν  φοροεισπρακτικών μηχα
νισμών κ.ά. V

Πλέον τα προφανή σενάρια, σύμ\ 
φωνα με πολύ καλά ενημερωμένεε πη-| 
γέε, είναι τα  εξήε: >

• Να επιμείνει σε ακραίεε θέσειε η I 
τρόικα και ο κ. Παπαδήμοε να  συμ- / 
φωνήσει με τουε τρειε αρχηγούε ό τν  
το  νέο  μνημόνιο δεν μπορεί να  γίνει 
δεκτό. Σε αυτή τη ν  περίπτωση θη 
χρειασθεί νέσε γύροε διαπραγματεύ
σεων, ενδεχομένωε με τη  συμμετοχή 
και τω ν  αρχηγών. Ομωε, ο χρόνοε εί
ναι πολύ περιορισμένοε και σύμφω
να  με στελέχη τηε Ε.Ε. και του ΔΝΤ 
«δ εν  υπάρχει ευήκοον ουε σε καμία 
μεγάλη πρωτεύουσα, δυστυχώε είναι 
όλοι στοιχισμένοι πίσω από το ΔΝΤ και 
το  Βερολίνο».

• Να υπάρξουν, τη ν τελευταία στιγ
μή, διορθωτικέε κινήσειε από την 
πλευρά τηε τρόικαε που να καταστή
σουν τη  συμφωνία αποδεκτή από τον 
κ. Παπαδήμο αλλά όχι από τουε τρειε 
ή κάποιουε από τουε αρχηγούε. Εκεί 
η κατάσταση περιπλέκεται, καθώε ο κ. 
Παπαδήμοε είναι αμφίβολο κατά πό
σον θα δεχθεί συνέχιση τηε διαπραγ- 
μάτευσηε, πλην ενόε ίσωε ακόμη γύ

ρου. Σε αυτή τη ν περίπτωση, ο πρω- 
θυπουργόε θα πει στουε πολιτικούε αρ
χηγούε «πάτε σε εκλογέε».

• Να βρεθούν κοινά αποδεκτέε λύ- 
σειε, κυριολεκτικά τη ν  ύστατη στιγμή 
και να ανακοινωθεί απόψε ή έωε την 
Τρίτη το  βράδυ -πριν από τη  συνε
δρίαση του Eurogroup- η συμφωνία 
για το  PSI και το νέο  μνημόνιο.

Εάν προκύψει ένα εκ τω ν  δύο πρώ
τω ν  σεναρίων δεν θα πρέπει να απο
κλείεται το  σενάριο τηε «θεαματικήε 
αποχώρησηε» τηε τρόικαε. Να φύγουν 
δηλαδή οι εκπρόσωποί τηε, αφήνονταε 
πίσω το  τελικό σχέδιο συμφωνίαε, δί- 
νονταε παράλληλα μια διορία ολίγων 
ημερών για να αποφασίσει η Ελλάδα 
τι θα πράξει. Ουδείε θέλει μια τέτοια 
εξέλιξη, η οποία ελλοχεύει πολλούε κιν- 
δύνουε: τη ν  άμεση αποσταθεροποίη
ση τηε Πορτογαλίαε και άλλων χωρών, 
τη ν ανεξέλεγκτη ενδυνάμωση τω ν 
βορείων χωρών και ιδίωε τω ν σκληρών 
Γερμανών και τω ν  Ολλανδών, που θα 
ομιλούν πλέον ανοικτά για αποχώρη
ση τηε Ελλάδαε από το ευρώ και την 
τελειωτική αποσταθεροποίηση του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματοε.

Υπάρχουν, πάντωε, κορυφαίοι α- 
ξιωματούχοι στην Αθήνα οι οποίοι δεν 
κρύβουν τουε φόβουε τουε για το  εν
δεχόμενο το  ΔΝΤ να θεωρεί «χαμένη 
υπόθεση» τη ν  Ελλάδα και να θέλει να 
αποχωρήσει, θέτονταε τόσο το  ελλη
νικό πολιτικό σύστημα όσο και το ευ
ρωπαϊκό προ τω ν ευθυνών τουε. Πρό
κειται για μεθόδευση που η ηγεσία του 
ΔΝΤ πιστεύει ακράδαντα ότι έπρεπε 
να είχε ακολουθηθεί πολλούε μήνεε 
πριν και ίσωε τώρα κρίνει ότι αποτε
λεί τη  μοναδική διέξοδο στο  ελληνι
κό... αδιέξοδο.

Ωστόσο, αυτό το  οποίο γίνετα ι ξε
κάθαρο από όλεε τιε πλευρέε είναι πωε 
για όλα υπάρχει ένα «οδόφραγμα» που 
δεν είναι άλλο από τιε αποφάσειε τηε 
26ηε Οκτωβρίου.

Δίμηνο γεμάτο
«σκοπέλους»
για την κυβέρνηση
ΓουΚ. Π. ΠΑΠΑΑΙΟΧΟΥ

Γεμάτη «σκοπέλουε» θα είναι η πο
ρεία τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου το 
επόμενο δίμηνο, μέχρι δηλαδή τη ν 
πλήρη ολοκλήρωση τηε συμφω
νίαε για τη  νέα δανειακή σύμβαση 
και το  PSI.

Οι επίπονεε διαπραγματεύσειε 
τω ν προηγούμενων ημερών μεταξύ 
κυβέρνησηε και τρόικαε αποτελούν 
προοίμιο τω ν  σκληρών διεργασιών 
που θα ακολουθήσουν στο εσωτερικό 
του ΠΑΣΟΚ, τηε Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ, 
προκειμένου τα επώδυνα μέτρα που 
θα συνοδεύουν τη  νέα δανειακή σύμ
βαση να ψηφιστούν από τη Βουλή. 
Οι αντιδράσειε, κυρίωε από μερίδα 
τω ν πράσινων βουλευτών, είναι ε- 
κρηκτικέε, με πολλούε να απειλούν 
ότι θα καταψηφίσουν επιμέρουε 
διατάξειε ή και συνολικά το νέο Μνη
μόνιο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ αναμένεται να  μειωθεί δρα
ματικά μετά την επόμενη εκλογική 
αναμέτρηση και ορισμένοι νυν βου- 
λευτέε έχουν αποφασίσει ήδη να μην 
είναι εκ νέου υποψήφιοι.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ό
τι ορισμένοι «παπανδρεϊκοί» βου- 
λευτέε, που απειλούνται από τη  δια- 
φαινόμενη έλευση Βενιζέλου, θα ε
πιχειρήσουν να του χρεώσουν ελλι
πή διαπραγμάτευση προκειμένου 
να τον  πλήξουν πολιτικά. Οι ανωτέ
ρω βουλευτέε εκ τω ν  πραγμάτων συ- 
νιστούν μια «δεξαμενή» από την ο
ποία μπορεί να προκόψουν διαφω- 
νούντεε βουλευτέε από το ΠΑΣΟΚ.

Επίσηε, μια ομάδα βουλευτών τηε 
Ν.Δ., που έχει κινηθεί τηρώνταε 
σταθερά υψηλούε τόνουε έναντι 
του πρώτου Μνημονίου, θα είναι δύ
σκολο να αναδιπλωθεί και να υπερ
ψηφίσει διατάξειε στα  εργασιακά ή 
σε σχέση με τιε συντάξειε, που θα κι
νούνται σε διαφορετική κατεύθυνση 
από θέσειε που εξέφραζαν στο πρό
σφατο παρελθόν.

Κομματική πειθαρχία
Ετσι, κορυφαίοι υπουργοί δεν δι

στάζουν να αναγνωρίσουν ότι συ
γκεκριμένα μέτρα «δεν θα περάσουν 
από τη  Βουλή» -με προφανείε συνέ- 
πειεε για τη  σταθερότητα τηε κυ
βέρνησηε Παπαδήμου- εάν οι κ. Γ. 
Παπανδρέου, Αντ. Σαμαράε και Γ. Κα- 
ρατζαφέρηε δεν αποφασίσουν να υι
οθετήσουν το μέτρο τηε κομματικήε 
πειθαρχίαε. Οπωε χαρακτηριστικά λέ
γεται, «μόνο εάν στουε βουλευτέε δια- 
μηνυθεί πωε σε περίπτωση κατα- 
ψήφισηε θα τίθενται αυτόματα εκτόε 
λίσταε στιε επόμενεε εκλογέε, θα ε
λεγχθούν οι φυγόκεντρεε τάσειε ε- 
νόψει των κρίσιμων ψηφοφοριών που 
θα διεξαχθούν στη Βουλή».

Ομωε, η νέα δανειακή σύμβαση 
δεν είναι η μόνη μεταβλητή που μπο
ρεί να επηρεάσει την πορεία και τον 
βίο τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου. 
Νέα παράμετρο συνιστά η διαβίβα
ση στη Βουλή τηε δικογραφίαε για τη 
διόγκωση του ελλείμματοε του 2009. 
Ο κ. Γ. Παπανδρέου έχει προαναγ
γείλει ότι τιε επόμενεε ημέρεε το 
ΠΑΣΟΚ θα συγκεντρώσει υπογραφέε 
ώστε στη  Βουλή να συσταθεί εξε
ταστική επιτροπή για την οικονομία, 
ενώ  η Ν.Δ. επιθυμεί το θέμα να εξε
ταστεί μετά τιε προσεχείε εκλογέε.

Καθώε το  ΠΑΣΟΚ διαθέτει κοινο
βουλευτική πλειοψηφία, η προοπτι
κή, τηε Εξεταστικήε είναι ορατή.

Το κλίμα στη Βουλή αναμένεται να ο- 
ξυνθεί και από τη δ ιαβίβαση της δ ικο
γραφ ίας για τη διόγκωση ίου  ελλε ί"- 
ματος ίο υ  2009.

Σενάρια για εκλογές 
το φθινόπωρο 
διακινούνται 
τις τελευταίες 
ημέρες, μετά και 
τις εσωκομματικές 
εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ.

Ομωε, η βιωσιμότητα τηε κυβέρνη
σηε Παπαδήμου είναι δεδομένο ότι 
θα δοκιμαστεί όταν δύο κυβερνητι
κοί εταίροι, το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ., θα 
αντιπαρατίθενται με σφοδρότητα 
στη Βουλή και θα αλληλοεκτοξεύουν 
κατηγορίεε για τιε πολιτικέε που ο
δήγησαν τη  χώρα στο χείλοε τηε χρε- 
οκοπίαε.

Με τα  ανωτέρω δεδομένα, πολλοί 
στην Ιπποκράτουε και τη  Συγγρού 
προεξοφλούν πωε η χώρα θα οδη
γηθεί σε εκλογέε στιε 8 ή το αργότερο 
στιε 29 Απριλίου.

Ομωε τιε τελευταίεε ημέρεε, μετά 
και τιε εσωκομματικέε εξελίξειε που 
δρομολογεί στο ΠΑΣΟΚ η συμφωνία 
«συμπόρευσηε» του κ. Ανδρ. Λο- 
βέρδου με το ν  κ. Ευ. Βενιζέλο, δια- 
κινούνται σενάρια παράτασηε του 
βίου τηε κυβέρνησηε συνεργασίαε, 
ακόμη και μέχρι το  φθινόπωρο. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σενάρια, ωε 
υπουργόε Οικονομικών, ο κ. Ευ. Βε- 
νιζέλοε θα μεταφέρει τον  Μάρτιο - 
εάν έχει εκλεγεί σ την προεδρία του 
ΠΑΣΟΚ- τη φθορά τω ν επώδυνων μέ
τρων που θα συνοδεύουν τη  νέα δα
νειακή σύμβαση, ενώ ανάλογο κό- 
στοε θα έχει εισπράξει και ο κ. Αντ. 
Σαμαράε.

Ετσι, εάν οι εκλογέε προκηρυχθούν 
άμεσα, τα δύο μεγάλα κόμματα α
ντιμετωπίζουν το ν  κίνδυνο να βρε
θούν αντιμέτωπα με την εκτόξευση 
τω ν ποσοστών τηε Αριστεράε, εξέλιξη 
που είναι σαφέε ότι δεν επιθυμεί ού
τε  η Ν.Δ., παρότι προεξοφλείται ότι 
θα είναι μακράν το πρώτο κόμμα. Με 
βάση τα ανωτέρω, ορισμένοι δεν α
ποκλείουν η θητεία τηε κυβέρνηση 
να παραταθεί μέχρι το φθινόπωρο, 
αλλά είναι προφανέε ότι το «κ λε ιδ ί 
ενδεχόμενηε σχετικήε εξέλιξηε 
κρατάει αποκλειστικά ο κ. Σαμαράε 
και όχι ο κ. Βενιζέλοε ή ο όποιοε διά- 
δοχοε του κ. Παπανδρέου στην η
γεσία του ΠΑΣΟΚ.

Ποιες ήταν οι «γκρίζες ζώνες» της διαπραγμάτευσης
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Μία από τις πρώτες αλλαγέε που έγιναν 
στα  γραφεία τω ν τριών αρχηγών τω ν 
κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρ
νηση, μόλιε η τελευταία σχηματίσθη- 
κε, ήταν να εγκατασταθούν «πορτοκαλί» 
τηλέφωνα. Αυτά ήταν που πήραν «φω
τιά» τα  τελευταία 24ωρα, όσο κορυ- 

ιν τα ν  οι διαπραγματεύσειε του κ. 
ι ω  „κά Παπαδήμου με την τρόικα για το 
νέο Μνημόνιο.

Κοινό στοιχείο τουε; Απαντεε ξεκί
νησαν τη διαπραγμάτευση με «κόκκι- 
νεε γραμμέε» ή επιμέρουε παρατηρή- 
σειε (ο.ο. κατά τη ν ορολογία του προ
έδρου του ΛΑΟΣ). Ηταν ξεκάθαρο ότι 
στην τελική ευθεία τηε «αναμέτρησηε» 
με τη ν τρόικα, οι κ. Παπανδρέου, Σα
μαράε και Καρατζαφέρηε επιχειρούσαν 
να κατοχυρώσουν κάποιεε, έστω, από 
τιε θέσειε τουε, ωε επιχείρημα ότι δεν 
παραδόθηκαν... αμαχητί. Στο τέλοε (;) 
αυτήε τηε πολύμηνηε πορείαε, έξι α
ποδείχθηκε ότι ήταν τα σημαντικότε
ρα «αγκάθια» κατά τη  διάρκεια τω ν συ
ζητήσεων, με τον κ. Παπανδρέου να εί
ναι, συνηθέστερα, εκείνοε εκ τω ν  αρ
χηγών που ταυτιζόταν με τιε θέσειε του 
πρωθυπουργού.
1. Μισθολογικό

«Να καλέσουμε ΓΣΕΕ και εργοδότεε

Σημαντικότερα θέματα, 
οι απολύσεις στο Δημόσιο, 
το μισθολογικό με επίκεντρο 
τον 13ο και 14ο μισθό, 
η μείωση των επικουρικών 
συντάξεων και η ανακεφα- 
λαιοποίηση των τραπεζών.

και όλοι μαζί να συζητήσουμε, να 
βρούμε λύση» φέρεται να πρότεινε, στη 
σύσκεψη τηε προηγούμενηε εβδομάδαε, 
ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ. Η πρότασή του 
μπορεί να απερρίφθή, αν και οι τρειε 
αρχηγοί φέρονταν ανυποχώρητοι στο 
αίτημα τηε τρόικαε για κατάργηση 
του 13ου και 14ου μισθού στον ιδιωτι
κό τομέα και αρνητικοί στην κατάργηση 
του κατώτατου ορίου. Ο Αντ. Σαμαράε 
προέκρινε το «πάγωμα» των μισθών και 
δεν απέκλεισε παρεμβάσειε ακόμη και 
μονομερώε στα  ειδικά μισθολόγια 
ΔΕΚΟ και κρατικών τραπεζών. Μάλιστα, 
σε μία προσπάθεια διάσωσηε του 13ου 
και 14ου μισθού, κάτι που δεν είχε ε- 
ξασφαλισθεί μέχρι την τελευταία ώρα, 
ο κ. Σαμαράε σταδιακά άρχισε να α
ποδέχεται ωε ύστατη λύση και την «ε- 
λαστικοποίηση» του κατώτατου μισθού,

Στην τελική ευθεία ιη ς  «αναμέτρησης» με την τρόικα, οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί κ. 
Γ. Παπανδρέου, Αντ. Σαμαράς και Γ. Καρατζαφέρης επ ιχε ιρούσαν να κατοχυρώσουν 
κάποια από τα θέματα που αποτελούσαν «κόκκινες γραμμές» γ ι’ αυτούς, όπως ήταν 
ο 13ος και 14ος μισθός, οι κοινές μετοχές στην επανακεφαλαιοποίηση των τραπε
ζών ή το θέμα του δικαίου που θα δ ιέπ ε ι τα νέα ομόλογα.

έστω  για ένα μεταβατικό διάστημα.
2. Επικουρικές συντάξεις

Ο κ. Αντώνηε Σαμαράε προσήλθε με 
εναλλακτικέε προτάσειε (πάγωμα προ
σλήψεων στο Δημόσιο, άντληση πόρων 
από το ΑΚΑΤΕ) και αίτημα η μεταρ
ρύθμιση να αναβληθεί για μετά τιε ε
κλογέε. Οι θέσειε αυτέε ωστόσο δεν φά
νηκε να αρκούν στην τρόικα, ενώ δεν 
αντιμετώπιζαν και το άμεσο ταμειακό 
πρόβλημα τω ν φορέων. «Το είχαν ζη
τήσει και Τον Μάιο, τότε είχε αποφευ
χθεί» επεσήμανε και ο κ. Παπανδρέου, 
ζητώνταε λελογισμένεε κινήσειε. Η 
Ν.Δ., που είχε θέσει ωε κόκκινη γραμ
μή τιε ετηκουρικέε, υποχώρησε σταδιακά 
στη θέση για περιορισμό των συντάξεων 
άνω τω ν 300 ευρώ ή 1.200 σωρευτικά, 
ενώ τιε τελευταίεε ημέρεε η «μάχη» δό
θηκε στο ύψοε τω ν περικοπών.
3. Επανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Υπήρξε ένα από τα μείζονα ζητήμα
τα για τον κ. Παπανδρέου, ο οποίοε «φω
τογραφίζει» τραπεζικά και επιχειρη
ματικά συμφέροντα ωε υποκινητέε 
τήε εναντίον του κριτικήε. Επέμεινε μέ
χρι τέλουε στιε κοινέε μετοχέε, εν τέ- 
λει η ρύθμιση που προκρίνεται (κοινέε 
για το «άνοιγμα» τω ν τραπεζών και ο
μολογιακό μετατρέψιμο σε κοινέε για 
το PSI) αποτέλεσε συγκερασμό τηε ε- 
πιμονήε Παπανδρέου με τιε εκ διαμέ-

τρου αντίθετεε θέσειε που είχαν τρόι
κα και τραπεζίτεε, ενδεχομένωε και 
πράσινα στελέχη τηε κυβέρνησηε.
4. Απολύσεις

Η απαίτηση τηε τρόικαε για κλείσι
μο ΔΕΚΟ και υπηρεσιών του Δημοσίου 
άνοιξε το ζήτημα τω ν απολύσεων στο 
Δημόσιο, κάτι που επιχειρούσαν μέχρι 
την τελευταία ώρα να αποφύγουν οι αρ
χηγοί.
5. Επίτροπος

Η γερμανική απαίτηση για επιτροπεία 
επί του ελληνικού προϋπολογισμού ή
ταν ένα από τα σημεία που οι τρειε συμ
φώνησαν απολύτωε, απορρίπτονταε 
πλήρωε κάθε σχετικό σενάριο.
6. Δίκαιο ομολόγων

Δεν συνέβη, ωστόσο, το ίδιο όταν η 
συζήτηση ήρθε στο θέμα του δικαίου 
που θα διέπει τα νέα ομόλογα. Το ζή
τημα υπήρξε κομβικό για τη Ν.Δ. και τον 
ΛΑΟΣ, με τη Συγγρού να θέτει συγκε- 
κριμένουε όρουε για την αποδοχή του 
«αγγλικού δικαίου», από την ικανο
ποίηση τω ν οποίων εξαρτούσε την τε
λική τηε θέση.

Τέλοε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τω ν 
δεσμεύσεων, Σαμαράε και Καρατζα
φέρηε υπήρξαν κάθετα αντίθετοι, ενώ, 
μπροστά στο ενδεχόμενο εμπλοκήε, ο 
Λουκάε Παπαδήμοε βρισκόταν σε α
ναζήτηση συμβιβαστικήε λύσηε.
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Οι εννέα \ο 
απαιτήσεις 
της τρόικας 
για συμφωνία
Ποιες περικοπές δαπανών αποφασίστηκαν 
στη χθεσινή διυπουργική συνάντηση

Οι εντολές που έχουν τα στελέχη της τρόικας στην Αθήνα είναι πως αυτή τη φορά πρέπει να «περάσουν» από την ελληνική 
κυβέρνηση όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές που θεωρούν αναγκαίες.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Με μέρος τω ν  κεφαλαίων που προορί
ζονταν για τη ν ανακεφαλαιοποίηση 
τω ν  τραπεζών και όχι με πρόσθετα δη
μοσιονομικά μέτρα, όπωε ζητούσε η Ευ
ρωζώνη ή με πρόσθετη χρηματοδό
τηση από τα κράτη-μέλη, που ήθελε το 
ΔΝΤ, θέλει η κυβέρνηση να καλύψει το 

ιατοδοτικό κενό που αφήνει η α- 
νωπάρθρωση του χρέουε.

Χθεε, πραγματοποιήθηκαν αλλε- 
πάλληλεε συναντήσειε του υπουργού 
Οικονομικών κ. Ευ. Βενιζέλου και του 
αναπληρωτή υπουργού Φ. Σαχινίδη με 
τουε υπουργούε Εσωτερικών Τ. Γιαν- 
νίτση, Αμυναε Δ. Αβραμόπουλο, Υγεί- 
αε Α. Λοβέρδο και Εργασίαε Γ. Κου- 
τρουμάνη, με στόχο να προσδιοριστούν 
οι μειώσειε δαπανών που πρέπει να γί
νουν φέτοε. Ο πρωθυπουργόε επιδιώ
κει να πείσει τη ν  τρόικα να δεχθεί τη  
μισή από τη ν περικοπή που ζητεί και 
η οποία υπολογίζεται σε 2% του ΑΕΠ 
ή 4,4 δισ. ευρώ.

Αυτή τη  φορά οι εκπρόσωποι τηε 
τρόικαε εμφανίζονται περισσότερο α
διάλλακτοι από ποτέ σε ό,τι αφορά τιε 
διαρθρωτικέε αλλαγέε. Την ίδια στάση 
κρατούν, τόσο η Ευρωζώνη όσο και το 
ΔΝΤ, σε όλα τα επίπεδα. Ο πρωθυ
πουργόε διαπίστωσε στη  σύνοδο κο- 
ρυφήε ότι δεν υπήρχε πεδίο πολιτικήε 
διαπραγμάτευσηε και υποχωρήσεων α
πό τη ν πλευρά τω ν  δανειστών.

Με τέτοιεε εντολέε ήρθαν στην 
Αθήνα οι επικεφαλήε τηε τρόικαε και 
σε αυτέε επιμένουν, απαιτώνταε να πε- 
ριληφθούν στιε προαπαιτούμενεε ε- 
νέργειεε, μέτρα, όπωε αυτά που συ
ζητήθηκαν και κατά τη  χθεσινή σύ
σκεψη, και προβλέπουν μεταξύ άλλων:

1. Κατάργηση δημοσίων φορέων και 
υπηρεσιών με απόλυση προσωπικού. 
Θα πρέπει να  φύγουν 15.000 εργα
ζόμενοι.

2. Αρση τηε μονιμότηταε και περι
κοπή τω ν  πρόσθετων αποδοχών στιε 
υπό ιδιωτικοποίηση ΔΕΚΟ και τιε 
πρώην κρατικέε εταιρείεε και τράπε- 
ζεε, μέσω τηε κατάργησηε τω ν γενικών 
κανονισμών προσωπικού.

3. Μείωση του κατώτατου μισθού, 
πάγωμα τω ν  αυξήσεων και αναστολή 
τω ν  ωριμάνσεων στον ιδιωτικό τομέα.

4 .013οε και 14οε μισθόε μπορεί τε 
λικά να μην καταργηθεί, αλλά είναι πο
λύ πιθανό να μειωθεί ή να ενσωματωθεί 
στουε μισθούε.

5. Περαιτέρω ελαστικοποίηση τω ν  
εργασιακών σχέσεων, με κατάργηση 
τηε παράτασηε ισχύοε τω ν  κλαδικών 
συμβάσεων για έξι μήνεε μετά τη  λή
ξη τουε και νέουε περιορισμούε στον  
τρόπο προσφυγήε στη  διαιτησία.

6. Αναμόρφωση του συστήματοε ε- 
πικουρικήε ασφάλισηε με μείωση τω ν 
συντάξεων κατά 15% και συγχωνεύ- 
σειε Ταμείων.

7. Παρέμβαση στα  ειδικά μισθολό-

Μεταξύ των μέτρων 
που ζητεί είναι απολύσεις 
στο Δημόσιο, μείωση 
κατώτατου μισθού 
και επικουρικών, 
πάγωμα αυξήσεων.

για του Δημοσίου, που είτε θα κα- 
ταργηθούν και θα ενταχθούν στο  ε
νιαίο είτε θα υποστούν μια οριζόντια 
μείωση (20%). Θα εξαιρεθούν μάλλον 
οι ένστολοι.

8. Δραστική μείωση τηε φαρμα- 
κευτικήε δαπάνηε (1,1 δισ.).

9. Νέα μείωση στιε αμυντικέε δα- 
πάνεε. Σύμφωνα με πηγέε του υπουρ
γείου Αμυναε δεν θα δημιουργήσουν 
σοβαρό πρόβλημα.

Η τρόικα αποδέχθηκε αλλαγή του 
στόχου για τιε αποκρατικοποιήσειε σε 
νέα χαμηλότερα και πιο ρεαλιστικά ε
πίπεδα. Τα μέτρα αυτά θα περιληφθούν 
σε μια λίστα που θα συνοδεύει το «προ
σωρινό» Μνημόνιο για το  PSI. Θα συ
νοδεύει επίσηε τιε έγγραφεε δεσμεύ- 
σειε τω ν  πολιτικών αρχηγών, στιε ο- 
ποίεε επιμένουν οι δανειστέε. Ωστόσο, 
δεν είναι μόνο τα  μέτρα -τα οποία πρό
κειται να συζητηθούν σήμερα σε επί
πεδο αρχηγών κομμάτων- το μόνο πρό
βλημα για τη ν ολοκλήρωση τηε συμ- 
φωνίαε. Το ΔΝΤ επιμένει ότι και μετά 
το  «κούρεμα» τω ν  ομολόγων (τόσο αυ
τώ ν  που έχουν οι ιδιώτεε όσο και αυ
τώ ν  που κατέχουν η ΕΚΤ και οι κε- 
ντρικέε τράπεζεε τηε Ευρωζώνηε), τα 
130 δισ. ευρώ δεν αρκούν για να κα- 
λύψουν τιε χρηματοδοτικέε ανάγκεε. 
Το κενό προκύπτει από τη  βαθύτερη 
ύωεση και τιε καθυστερήσειε στην υ

λοποίηση του προγράμματοε απο
κρατικοποιήσεων. Τα κράτη-μέλη τηε 
Ευρωζώνηε δεν θέλουν να  αυξήσουν 
τη  χρηματοδότηση και πρότειναν να 
το  καλύψει η Ελλάδα με πρόσθετα μέ
τρα. Το ΔΝΤ αντίθετα θεωρεί ότι θα 
πρέπει να χαμηλώσουν οι στόχοι τηε 
δημοσιονομικήε προσαρμογήε. Ζητεί 
λοιπόν μεγαλύτερη χρηματοδότηση.

Το βράδυ τηε Παρασκευήε, στη  συ
νάντηση του πρωθυπουργού με τον δι
οικητή τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε, συμ- 
φωνήθηκε να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη αυτού του χρηματοδοτικού κε
νού όσα κεφάλαια του Ταμείου Χρη- 
ματοπιστωτικήε Σταθερότηταε (ΤΧΣ) 
περισσέψουν από τη ν ανακεφαλαιο- 
ποίηση του χρηματοπιστωτικού συ
στήματοε. Το ΤΧΣ θα έχει 10 δισ. ευ
ρώ από το  πρώτο πακέτο βοήθειαε και 
30 δισ. από το  δεύτερο. Εκτιμάται ότι 
τουλάχιστον 5 - 6 δισ. θα περιρρέψουν.

Συμπληρωματικός
προϋπολογισμός

Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη των υ
πουργών Οικονομικών της Ευρωζώ
νης είχε διττό στόχο: αφενός, να α
σκηθεί πίεση προς την ελληνική 
πλευρά (την κυβέρνηση και τα πολι
τικά κόμματα) ώστε να ολοκληρω
θούν οι «εσωτερικές διαπραγματεύ
σεις» και αφετέρου, να συζητηθούν 
το ζήτημα του χρηματοδοτικού κε
νού και οι τρόποι με τους οποίους 
αυτό θα καλυφθεί. Επ’ αυτού, τόνιζα 
ταν εκ νέου ότι «εάν δεν κλείσει αυ
τό το θέμα, δεν μπορούν να ολοκλη
ρωθούν ούτε οι συμφωνίες για το 
δεύτερο πακέτο και το PSI».
Την ίδια ώρα αναμενόταν στην Αθή
να, για άλλη μια φορά, ο γενικός δι
ευθυντής του Διεθνούς Χρηματοπι
στωτικού Ινστιτούτου (IIF) κ. Τσαρλς 
Νταλάρα, ώστε όλες οι διαδικασίες 
να προχωρήσουν παράλληλα, ενώ το 
αναβληθέν Eurogroup αποφασίστη- 
κε τελικώς να πραγματοποιηθεί την 
ερχόμενη Τετάρτη. Εντός της προσε
χούς εβδομάδας θα πρέπει νΰ ορι- 
στικοποιηθούν και οι αποφάσεις για 
τη συμμετοχή της ΕΚΤ και των κε
ντρικών τραπεζών στην αναδιάρ
θρωση του ελληνικού χρέους και στο 
παρασκήνιο των διαβουλεύσεων που 
έχουν οι επικεφαλής της τρόικας με 
τον υπουργό Οικονομικών, το τεχνικέ 
κλιμάκιο της τριμερούς συζητεί ένα 
αυστηρότερο πλαίσιο υλοποίησης 
του νέου Μνημονίου. Μάλιστα, την 
Παρασκευή συμφωνήθηκε να κα
ταρτίζεται και να κατατίθεται προς 
ψήφιση στη Βουλή συμπληρωματι
κός προϋπολογισμός, κάθε φορά 
που διαπιστώνονται σοβαρές εκτρο
πές στην εκτέλεσή του. Από μόνη 
της μια τέτοια υποχρέωση θα ανα
γκάζει εφεξής τις κυβερνήσεις να ε
φαρμόζουν πιστά τους προϋπολογι
σμούς. 0  πρώτος συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός θα πρέπει να κατα
τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή και να 
εγκριθεί πριν από την καταβολή της 
δόσης του Μαρτίου. Επίσης, συμφω
νήθηκε να δημιουργηθεί μια επιτρο
πή σε επίπεδο γενικών γραμματέων 
υπουργείων, στην οποία θα συμμε
τέχει και εκπρόσωπος της Task 
Force, που θα παρακολουθεί συστη
ματικά τα οικονομικά των φορέων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Βουλευτές ανησυχούντες... Τόμσεν: Δεσμεύσεις, τώρα

Σε κάθε ευκαιρία -τελευταία- οι βουλευτές δηλώνουν την αποστασιοποίησή τους 
από τα νέα σχεδιαζόμενα μέτρα.

Ο Π. Τόμσεν τυγχάνει της απολύτου εμπιστοσύνης της διοίκησης του ΔΝΤ και έχει 
τον πρώτο λόγο στις διαπραγματεύσεις.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΑΑΡΑ

Ψήφο - «διαβατήριο» για την... επι
στροφή του5 από τιε μεγαλοπρεπείε 
και καλά φυλασσόμενεε αίθουσεε 
του Κοινοβουλίου στουε ανασφαλείε 
και γεμάτουε από τιε παρενέργειεε τηε 
κρίσηε δρόμουε, θεωρούν πολλοί 
βουλευτέε, κυρίωε του ΠΑΣΟΚ, την ε
πιλογή που καλούνται να κάνουν το 
αμέσωε επόμενο διάστημα, ωε προε 
τα  μέτρα τα  οποία θα συνοδεύουν τη 
νέα δανειακή σύμβαση. Με το  δεδο
μένο ότι ακόμα και με τιε πλέον αι- 
σιόδοξεε αναγωγέε, στη βάση τω ν  τε
λευταίων δημοσκοπήσεων, πολλοί α
πό αυτούε δεν θα επανεκλεγούν, η 
προοπτική αυτήε τηε επιστροφήε γί
νεται ακόμα πιο ρεαλιστική. Οπότε, α
νάλογη είναι και η αντίδρασή τουε, αν 
και για τουε περισσότερουε, όπωε του
λάχιστον υποστηρίζουν, δεν είναι 
αυτό το κριτήριο τηε στάσηε που θα 
τηρήσουν κατά τη  διάρκεια τω ν  ε- 
τ ~νων κρίσιμων ψηφοφοριών.

.αιθήκον μαε είναι να σώσουμε τη 
χώρα, αλλά μεγαλύτερο καθήκον εί
ναι να μην εξαθλιωθούν οι πολίτεε» έ
λεγε προχθέε ο πράσινοε βουλευτήε 
Αττικήε κ. Π. Ασπραδάκηε. Ο εκ τω ν 
υψηλοτέρων κλιμακίων του κόμματοε 
προερχόμενοε, κ. X. Καστανίδηε έκρινε 
σκόπιμο να σημειώσει πωε δεν είναι 
(πλέον...) διατεθειμένοε να δώσει λευ
κή επιταγή σε κανέναν για να δια
πραγματευτεί με τουε δανειστέε τουε 
όρουε υπό τουε οποίουε θα συναφθεί 
το  νέο «μνημόνιο».

Σημαντική σημείωση: Οι δύο προ- 
αναφερθέντεε δεν αποτελούν εξαι- 
ρέσειε, ούτε -πολύ περισσότερο- συ- 
ναποτελούν με άλλου ε συναδέλφου ε 
τουε «μειοψηφία» στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ: Οι εντεινόμενεε, τουε τε- 
λευταίουε μήνεε, εκδηλώσειε απα- 
ξίωσηε στελεχών του κόμματοε από 
π( ιε ή κοινωνικέε ομάδεε, σε συν- 
δυ«^μό με τη  δημοσκοπική κατάρ
ρευση, τείνουν να παγιώσουν την πε
ποίθηση στουε περισσοτέρουε πρά- 
σινουε ότι μετά τιε επόμενεε εκλογέε 
θα επιστρέψουν στιε γειτονιέε τω ν  ε
κλογικών περιφερειών τουε, δίχωε την 
ασπίδα προστασίαε που τουε παρέχει 
η βουλευτική ασυλία.

Κατά συνέπεια, μια ηχηρή «α ντι
στασιακού τύπου» διαφοροποίησή 
τουε τώρα εκτιμάται ότι θα απαλύνει 
την σε βάροε τουε στάση τω ν  πολιτών 
που πλήττονται από τα  μέτρα.

Υπό αυτό το  πρίσμα είναι που στα 
«πηγαδάκια» αλλά και σε δημόσιεε εμ- 
φανίσειε τουε, σπεύδουν να αξιοποι- 
ήσουν τη ν  κάθε ευκαιρία να (δια)δη- 
λώσουν τη ν τάση αποστασιοποίησήε 
τουε από τα  νέα σχεδιαζόμενα μέτρα. 
Πληθαίνουν, μάλιστα, οι φωνέε εκεί-

Βουλευτές αγωνιούν 
για τις αντιδράσεις 
των πολιτών. Αυτό θα είναι 
ο κρίσιμος παράγοντας 
που θα καθορίσει 
και τη στάση τους.

νων οι οποίοι «προειδοποιούν» ότι δεν 
θα μείνουν μόνο στη  φραστική, δη
μόσια κριτική, αλλά και θα καταψη
φίσουν μέτρα τα  οποία θα έρθουν να 
επιβαρύνουν το  εξασθενημένο λαϊκό 
εισόδημα. «Μια “ηρωική” έξοδοε μπο
ρεί να  ελαχιστοποιήσει τιε σε βάροε 
τω ν  “ανταρτών” κοινωνικέε εκδη- 
λώσειε, τη ν  επόμενη μέρα», λέγεται 
χαρακτηριστικά.

Ανταρσίεβ
Οι βουλευτικέε ανταρσίεε τω ν πρά

σινων, παλαιότερα σ τη ν ψηφοφορία 
για τη  σύσταση προανακριτικήε επι- 
τροπήε για τη  δίθΐηεηε, και πρόσφα
τα  σε νομοσχέδια υπουργών του 
ΠΑΣΟΚ, δείχνουν μέχρι πού μπορεί να 
φθάσει η εκ μέρουε τουε διαφορο
ποίηση στα  κρίσιμα που έρχονται.

Ανάλογεε «διαθέσειε» καταγράφο
ντα ι και στο γαλάζιο στρατόπεδο, μια 
και η κοινωνική δυσαρέσκεια έχει α- 
ποδέκτεε βουλευτέε και τηε Νέαε

Δημοκρατίαε. Ωστόσο, στη  δική τουε 
περίπτωση υπάρχει μια μεγάλη δια
φορά: Προσβλέπουν σε εκλογική νί
κη και συνεπώε σε επανεκλογή τουε 
στη ν επόμενη Βουλή: «Η  εξουσία, έ
σ τω  ωε προσμονή, εκτονώνει ανη- 
συχίεε», σημειώνεται χαρακτηριστι
κά από έμπειρουε, παλιούε, κοινο
βουλευτικού ε.

Εκείνο, ωστόσο, που δεν λέγεται - 
παρά μόνο στιε κλειστςε και εμπι- 
στευτικού χαρακτήρα συσκέψειε- εί
ναι πωε η όποια ψήφοε τω ν  βουλευ
τώ ν  θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό α
πό το  πότε ακριβώε θα γίνουν οι ε
πόμενεε βουλευτικέε εκλογέε.

Ειδικότερα, υποστηρίζεται στο Πε
ριστύλιο και στα  κλειστά κομματικά 
γραφεία, πωε σ τη ν  περίπτωση κατά 
τη ν  οποία δεν εκπληρωθεί ο σχεδια- 
σμόε Σαμαρά για προσφυγή στιε 
κάλπεε αμέσωε μετά τη ν  επίτευξη 
συμφωνίαε για το  PSI και το  νέο δά
νειο, τότε οι πιθανότητεε «διαρροών» 
που θα θέσουν σε αμφισβήτηση τιε 
κρίσιμεε συμφωνίεε, θα μειωθούν 
δραστικά.

«Α ν αγοράσουμε χρόνο, εξασφαλί- 
ζονταε παράταση του βίου τηε κυ- 
βέρνησηε Παπαδήμου, τό τε  τα  πράγ
ματα θα είναι σαφώε πιο ήρεμα» είναι 
η εκτίμηση στην οποία συμφωνούσαν 
όσοι μετείχαν σε μία από τιε τελευ- 
ταίεε, «εμπιστευτικού χαρακτήρα» 
συσκέψειε.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Οι καθυστερήσεις και η μη εφαρμογή 
τω ν  συμφωνηθέντων κατά το  πρό
σφατο παρελθόν έχουν πλήξει τη ν  α
ξιοπιστία του ελληνικού πολιτικού συ
στήματοε με αποτέλεσμα η τρόικα να 
θέτει ωε απαραίτητη προϋπόθεση για 
να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύ- 
σειε και να προχωρήσει η νέα  δανει
ακή σύμβαση τη ν  παροχή γραπτών 
δεσμεύσεων εκ μέρουε τω ν  τριών πο
λιτικών αρχηγών ότι αποδέχονται και 
θα υλοποιήσουν τα  επιπλέον μέτρα 
που απαιτούνται για να καταστεί το 
χρέοε βιώσιμο. Οι δεσμεύσειε αυτέε 
πρέπει να δοθούν άμεσα, πριν από τη 
συνεδρίαση του Eurogroup που θα 
πραγματοποιηθεί τη ν  ερχόμενη Τε
τάρτη, και ενώ  χθεε πραγματοποιή
θηκε 'ενημερωτική τηλεδιάσκεψη 
τω ν  υπ. Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε 
σ τη ν  οποία η ελληνική πλευρά ενη
μέρωσε για τη ν  πορεία τω ν  δια
πραγματεύσεων.

Οι δανειστέε εμφανίζονται ανελα
στικοί, διαμηνύονταε ότι δεν αρκεί να 
υπερψηφίσουν τα  κόμματα τη  συμ
φωνία στη Βουλή. «Χρειαζόμαστε δια- s 
βεβαιώσειε ότι όποιοε θα είναι σ τη ν 
κυβέρνηση μετά τιε  εκλογέε -όποτε 
και αν γίνουν- και επιθυμεί εύλογα να 
κάνει κάποιεε αλλαγέε σ τη ν  οικονο
μική πολιτική, αυτέε θα είναι ευθυ- 
γραμμισμένεε με τουε στόχουε και το 
βασικό πλαίσιο τηε συμφωνίαε. Χρει
αζόμαστε αυτέε τιε διαβεβαιώσειε για
τί το  δάνειο θα δοθεί πριν από τιε ε- 
κλογέε» τόν ισε σε συνέντευξή  του 
σ τη ν  «Κ » ο επικεφαλήε του ΔΝΤ για 
το  ελληνικό πρόγραμμα, Πόουλ Τόμ
σεν, οποίοε πρόσθεσε ότι το  ίδιο έ
γινε και πριν από τιε εκλογέε στη ν 
Πορτογαλία.

Μείωση μισθών
Η έμφαση τηε τρόικαε δίνεται πρω- 

τίστωε στην προώθηση διαρθρωτι
κών μεταρρυθμίσεων και δευτερευό- 
ντωε στη δημοσιονομική προσαρμογή, 
καθώε γίνεται πλέον αντιληπτό ότι αυ
τή  βραχυπρόθεσμα θα επιτείνει την ύ
φεση. Επιμένει, όμωε, στη μείωση του 
μισθολογικού κόστουε ώστε να κατα
στεί η ελληνική οικονομία πιο αντα
γωνιστική και στο πλαίσιο αυτό θεω
ρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποχω
ρήσει ο κατώτατοε μισθόε, ενώ μέροε 
τηε μισθολογικήε προσαρμογήε θα 
προέλθει από την ευθυγράμμιση τηε πα- 
ραγωγικότηταε με τουε μισθούε μέσα 
από μεταρρυθμίσειε στο σύστημα συλ
λογικών διαπραγματεύσεων. Αν δεν 
συμβεί αυτό, «η κυβέρνηση ίσωε θα 
πρέπει να εξετάσει πιο άμεσεε παρεμ- 
βάσειε για μια προσωρινή περίοδο, έ- 
ωε ότου οι μεταρρυθμίσειε τεθούν σε

Παραδέχεται λάθη, 
αλλά ζητεί να τηρηθεί 
το πρόγραμμα του Δ Ν Τ  
και να προωθηθούν 
τα συμφωνηθέντα.

ισχύ. Αυτέε θα μπορούσαν να περι
λαμβάνουν περιορισμούε στον κατώ- 
τατο μισθό και πιθανώε στον 13ο και 
τον 14ο μισθό» τόνισε στην «Κ » ο Π. 
Τόμσεν. Την ίδια ώρα, το Ταμείο ζητεί 
να συμμετάσχουν στην απομείωση 
του ελληνικού χρέουε τόσο η ΕΚΤ όσο 
και οι χώρεε τηε Ευρωζώνηε. Ανάλυση 
βιωσιμότηταε του χρέουε, που λαμβά
νει υπόψη την επιδείνωση τηε κατά- 
στασηε μετά την απόφαση τηε 27ηε 
Οκτωβρίου, καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι μόνο με το PSI το  χρέοε θα φθάσει 
το 2020 στο 127% του ΑΕΠ.

Νέα Δημοκρατία
Σε ό,τι αφορά τιε προτάσειε τηε 

Ν.Δ. για μείωση τω ν  φορολογικών συ
ντελεσ τώ ν , ο κ. Τόμσεν εφ ιστά  τη ν  
προσοχή σε κινήσειε που «τοπ οθε
τού ν  τη ν  άμαξα πριν από το  άλογο» 
και χαρακτηρίζει εσφαλμένη τη ν  ά
ποψη ότι η μείωση τω ν  συντελεστών 
θα οδηγήσει σε διεύρυνση τηε φο- 
ρολογικήε βάσηε: «Η  εμπειρία μαε δεί

χνει ότι αυτό δεν ισχύει. Πρέπει πρώ
τα  να  ληφθούν μέτρα που θα βελ
τιώ νουν το ν  φοροεισπρακτικό μη
χανισμό».

Λάθη και αυτοκριτική
Στη συνέντευξή του στην «Κ » ο Πό

ουλ Τόμσεν παραδέχεται λάθη, τονί- 
ζονταε ότι δεν έπρεπε να έχει δοθεί 
τόση έμφαση στη  φορολογία, αλλά α
ντίθετα  θα έπρεπε η όλη προσπάθεια 
να έχει επικεντρωθεί περισσότερο 
σ το ν  περιορισμό τω ν  δαπανών, -και 
σημειώνει ότι το  ΔΝΤ είχε προειδο
ποιήσει για τιε επιπτώσειε ενό 
περβολικού ρυθμού δημοσιονομ ικό 
προσαρμογήε, προφανώε σε αντίθε
ση με τουε Ευρωπαίουε εταίρουε. Προ
χωρεί, δε, και σε αυτοκριτική σε 
προσωπικό επίπεδο, λέγονταε ότι ο ί- 
διοε και άλλοι αξιωματούχοι θα πρέ
πει να  επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευ
αισθησία και να στέλνουν ένα πιο ι
σορροπημένο μήνυμα όταν δηλώνουν 
πωε «το  πρόγραμμα βρίσκεται εκτόε 
τροχιάε». Ταυτόχρονα, διαμηνύει ό
τι εκφράζει τη  διοίκηση του ΔΝΤ δη- 
λώνονταε πωε στιε διαπραγματεύσειε 
με τη ν  ελληνική κυβέρνηση οι προ- 
τάσειε που καταθέτει ο ίδιοε είναι α
πόρροια ενδελεχούε ανάλυσηε που έ
χει γίνει στην έδρα του Ταμείου. «Οταν 
οι ανώτεροι αξιωματούχοι συνομιλούν 
με εμένα, συνομιλούν και με το ΔΝΤ» 
τον ίζει με έμφαση.
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Από τη λίγκα 
των «χοίρων» 
στον καρκίνο 
της Ευρώπης
Σκληροί χαρακτηρισμοί από Ευρωπαίους 
πολιτικούς και MME για τη χώρα μας

Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Εν αρχή ήσαν οι χοίροι -  P.I.G.S., επί το 
αγγλικότερον. Ωε γνωστόν, δεν ήταν 
μόνη τηε η Ελλάδα σε αυτή τη  λίγκα 
τω ν  «γουρουνιών», εμπνευστέε τηε ο- 
ποίαε είναι κεντρο-βορειοευρωπάίκοί 
οικονομικοί και πολιτικοί κύκλοι, που

σούν αυτή τη ν  καραμέλα ήδη από 
τα  μέσα τηε δεκαετίαε του ’90. Ωστό
σο, μάλλον λίγοι είχαμε υπόψη μαε τον 
όρο -  το ν  εμπεδώσαμε για τα καλά ό- 
μωε μετά τη ν έλευση τηε κρίσηε, το 
2009. Ωε «γουρούνια», πάντωε, δεν αι
σθανόμασταν μοναξιά -  αν και το  ση
κωμένο δάχτυλο τηε Αφροδίτηε τηε 
Μήλου στο διαβόητο εξώφυλλο του 
γερμανικού Focus δεν είχε άλλο σ τό 
χο παρά μόνο τη ν  αφεντιά μαε.

Η ταν κυρίωε μετά τη ν κωμικοτρα
γική αδυναμία τω ν  Ελλήνων πολιτικών 
ηγετώ ν να καταφέρουν να σχηματί-

«Η  Ευρώπη δεν συμπαθεί 
πια την Ελλάδα. Θεωρείται 
η χώρα που απειλεί 
το όνειρο μιας ακόμα 
στενότερης ένωσης».

σουν κυβέρνηση συνεργασίαε ή μετά 
τιε εξοργιστικέε αργοπορίεε και παλι- 
νωδίεε τηε κυβέρνησηε Παπανδρέου, 
που η χώρα μαε απομονώθηκε, συ
γκριτικά τουλάχιστον με τα  άλλα 
«γουρούνια», όπωε η Πορτογαλία ή η 
Ισπανία. Ετσι, έφτασε η στιγμή που μια 
υπουργόε Οικονομικών, συγκεκριμέ
να τηε Φινλανδίαε, η κ. Γιούτα Ουρ- 
πιλάινεν, χαρακτήρισε την Ελλάδα τον 
καρκίνο τηε Ευρώπηε. Η δήλωση ήρ
θε ελάχιστο καιρό μετά το  επεισοδια
κό u-tum τηε Γερμανίαε σχετικά με την 
τοποθέτηση Γερμανού επιτρόπου στα 
δημοσιονομικά τηε Ελλάδαε.

Καρκίνωμα λοιπόν -  υπό την έννοια, 
συμπεραίνουμε εμείε, ότι τυχόν κα
τάρρευση τηε Ελλάδαε θα έχει «μετα- 
στατικέε» συνέπειεε σε όλη τη ν Ευ
ρώπη. Ακούγεται σκληρό και προ
σβλητικό, παραδόξωε όμωε, αν το  κα- 
λοσκεφτεί κανείε, δεν είναι και ό,τι χει
ρότερο έχει ακουστεί για τη  χώρα. Στο 
κάτω κάτω, όταν μιλάμε για καρκίνο, 
δεν ευθύνεται απαραίτητα ο ασθενήε 
για τη ν κατάστασή του. Αντίθετα, έ
χουμε τη ν  ταπεινή αίσθηση ότι χαρα
κτηρισμοί, όπωε «τεμπέληδεε», «ανί
κανοι», «άχρηστοι», «κλέφτεε» ή «εθ ι
σμένοι με τα  μετρητά» (cash junkies),

στοχεύουν πολύ πιο άμεσα στο  φιλό
τιμο του Ελληνα.

«Λυπηθείτε xous»
Ο ειδικόε σε ευρωπαϊκά θέματα α- 

νταποκριτήε του BBC Γκάβιν Χιούιτ, σε 
άρθρο του στην ιστοσελίδα του ιστο
ρικού καναλιού, το ν  περασμένο Σε
πτέμβριο, είχε συνοψίσει ωε εξήε την 
κατάσταση: «Η Ευρώπη δεν συμπαθεί 
πια την Ελλάδα. Θεωρείται η χώρα που 
απειλεί το  όνειρο μιαε “ακόμα στενό- 
τερηε ένωσηε” . Κατηγορείται ότι υ
πονομεύει την ίδια τη ν ύπαρξη του ε
νιαίου νομίσματοε. Ο Λευκόε Οίκοε φω
νάζει ότι η χώρα θα μπορούσε να θέ
σει σε κίνδυνο τη ν παγκόσμια οικο
νομία. Οι Ελληνεε γελοιογραφούνται ωε 
τεμπέληδεε και ανίκανοι. Οι Ευρωπαίοι 
ηγέτεε έχουν χάσει την υπομονή τουε 
και έβαλαν μπροε τιε απειλέε».

Παραμένονταε στη  Βρετανία, ο δή- 
μαρχοε του Λονδίνου, ο Μπόριε Τζόν- 
σον, προέτρεπε τον περασμένο Ιούνιο 
τη  βρετανική κυβέρνηση να «αφήσει 
τη ν  Ελλάδα να χρεοκοπήσει και να ε- 
γκαταλείψει το  ευρώ». Ο Χιούιτ, στο ί
διο άρθρο, σχολιάζει το  αίσθημα τα- 
πείνωσηε του ελληνικού λαού, που βλέ
πει τουε πολιτικούε του να παίρνουν 
εντολέε από τουε ξένουε, και καταλή
γει: «So, pity the Greeks» -  λυπηθείτε 
τουε Ελληνεε.

Οι Ολλανδοί πάλι δεν έχουν καμία 
διάθεση για οίκτο. Ο ταν το ν  περα
σμένο Μάιο η ολλανδική εφημερίδα 
Telegraaf διοργάνωσε δημοσκόπη
ση με θέμα τη ν οικονομική βοήθεια 
προε τη ν Ελλάδα, τα  εννέα δέκατα τω ν 
ερω τηθέντω ν δήλωσαν ότι κάθε δά
νειο προε τη ν  Ελλάδα πρέπει να σ τα 
ματήσει και η χώρα να  επιστρέψει στη 
δραχμή. Οι Ολλανδοί πολίτεε αρνού- 
ντα ι πλέον να πληρώνουν τουε «σπά- 
ταλουε» Ελληνεε, οι οποίοι επιπλέον 
είναι «τεμπέληδεε» («αυτοί βγαίνουν 
νωρίε σ τη  σύνταξη και πληρώνουμε 
εμείε μετά τα χρέη τουε δουλεύονταε»), 
αλλά και «ψεύτεε» («τόσα  χρόνια ψεύ
δονταν για τα  δημοσιονομικά τουε»). 
Ενα άλλο γλαφυρό σχόλιο ήταν και το 
εξήε: «Η  Ελλάδα είναι ένα πηγάδι χω- 
ρίε πάτο».

Υβρειε και στερεότυπα -  ορισμένα 
από τα  οποία, όμωε, στη  βαθύτερη ου
σία τουε, δεν στερούνται βάσηε. Σε ό,τι 
αφορά τα  περί «καρκίνου», πάντωε, έ
να μέροε του προβλήματοε είναι σαφώε 
τα δημοσιονομικά μαε. Ενα άλλο όμωε 
είναι η ευρύτερη, διεθνήε χρηματοπι
στωτική κρίση -  και εκεί, το «ελληνι
κό καρκίνωμα» δεν φαίνεται να είναι 
πρωτογενέε αλλά μεταστατικό...

29 Ιανουάριου 2012

«Η  Ελλάδα είναι ο καρκίνος 
της Ευρώπης»  >
Γιούτα Ουρπιλάινεν
υπουρνός Οικονομικών της Φινλανδίας
Ομιλία σπιν Ομοσπονδία Φινλανδικών Επιχειρήσεων

26 Οκτωβρίου 2011

«Η  απάντηση στο ελληνικό πρόβλημα 
ίσως να είναι ένα στρατιωτικό 
πραξικόπημα»

Περιοδικό Forbes

19 Σεπτεμβρίου 2011

«Λυπηθείτε τους Ελληνες»  

Γκάβιν Χιούιτ
ανταποκριτής του BBC στην Ευρώπη
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«Δεν θα πληρώνουμε εμείς για 
τους τεμπέληδες τους Ελληνες, 
που είναι και ψεύτες»
Ολλανδική εφημερίδα Telegraph
δημοσκόπηση στην ολλανδική κοινή γνώμη
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για την Ελλάδα

Οκτώβριος 20H

«Οι Ελληνες είναι cash junkies» 
«Ο ι Ελληνες είναι τεμπέληδες» 
«Ο ι Ελληνες είναι άχρηστοι» 
περ.Forbes
ευρωπαϊκά και αμερικανικά MME

19 Ιουνίου 2011

«Αφήστε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει 
και να φύγει απ' το ευρώ»

Μπόρις Τζόνσον
δήμαρχος Λονδίνου, The Telegraph

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Ενα πραξικόπημα 
δεν θα ήταν κακό»

Στις 26 Οκτωβρίου της περα
σμένης χρονιάς, το περιοδικό 
Forbes δημοσίευσε ένα άρθρο 
του Τιμ Ουόρσταλ, στο οποίο ο 
αρθρογράφος αναφέρει ότι ί
σως η λύση στο πρόβλημα της 
Ελλάδας να είναι ένα «απε
χθές: στρατιωτικό πραξικόπη
μα». 0  Ουόρσταλ ξεκαθαρίζει 
ότι δεν είναι υπέρμαχος αυτ ' 
της άποψης και ότι απλώς 
σχολιάζει ένα «όχι και τόσο α
στείο ανέκδοτο» που κυκλο
φορεί στις αγορές, ότι ένα 
πραξικόπημα μπορεί να ωφε
λήσει την Ελλάδα - μια στρα
τοκρατούμενη χώρα δεν μπο
ρεί πια να είναι μέλος της Ε.Ε., 
συνεπώς η Ελλάδα θα οδηγη
θεί στην έξοδο από το ευρώ, 
πράγμα που τη συμφέρει. Κα
τά τον συνεργάτη του Forbes, 
το να «αστειεύεται κανείς με 
τόσο φρικιαστικά πράγματα» 
απλώς αναδεικνύει το ευρω
παϊκό πρόβλημα.
Οπως είπαμε, το εν λόγω άρ
θρο δημοσιεύθηκε τέλη 
Οκτωβρίου. Λίγες μόλις ημέ
ρες μετά, η γαλλική 
Liberation αποκάλυψε ότι ο 
πρώην πρωθυπουργός Γιώρ
γος Παπανδρέου είχε διαμη- 
νύσει στους εταίρους στην Ευ
ρωζώνη, εκείνο το δραματικό 
βράδυ στις Κάννες μετά την α
νακοίνωση περί δημοψηφί
σματος, ότι η Ελλάδα «βρίσκε
ται υπό την απειλή στρατιωτι
κού πραξικοπήματος». Η γαλ
λική εφημερίδα σχολίαζε ότι 
ήταν επινόηση του κ. Παπαν
δρέου για να δικαιολογήσει το 
δημοψήφισμα. Ισως απλώς ο 
κ. Παπανδρέου να εμπνεύστη
κε την όλη ιδέα από το περιο
δικό Forbes...

Σάλος για τον Ευρωπαίο επίτροπο
Γης ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Δύο 24ωρα πριν από τη ν τελευταία σύ
νοδο κορυφήε τηε Ε.Ε. στιε Βρυξέλλεε, 
η αποκάλυψη τω ν  Financial Times για 
την ύπαρξη γερμανικού non paper πε
ρί αποστολήε Ευρωπαίου επιτρόπου 
στην Αθήνα προκάλεσε σάλο στη  χώ
ρα μαε, αλλά και έντονεε αντιδράσειε 
στο εσωτερικό τηε ίδιαε τηε Γερμανίαε.

«Μόνο μία λέξη υπάρχει για τον  ε
κνευρισμό, την οργή και τα πλήγματα 
που προκλήθηκαν από την πρόταση: 
Συγγνώμη!», γράφει «σ ε  ανοιχτή ε
πιστολή του προε τουε Ελληνεε φί- 
λουε», που δημοσιεύτηκε τη ν Πα
ρασκευή κατά αποκλειστικότητα 
στην «Κ», ο δρ Ελβιν Λότερ, βου- 
λευτήε τω ν Ελεύθερων Δημοκρατών, 
εταίρων τηε Μέρκελ. Για να υλοποι
ηθούν οι μεταρρυθμίσει «δεν χρειά
ζεται έναε έξωθεν επιβεβλημένοε επί- 
τροποε, αλλά το  θάρροε ενόε λαού. Οι 
Ελληνεε, όπωε τουε ξέρω, έχουν ά
φθονο κουράγιο και θα πράξουν ανά
λογα. Tous έχω εμπιστοσύνη», κατα
λήγει το κείμενό του.

«Παράλογη και εσφαλμένη», θεωρεί 
τη γερμανική πρόταση ο βουλευτήε των 
Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Βέρνερ Σί- 
ντερ. Μιλώνταε στην «Κ», εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονόε πωε «με αυτέε

τιε προτάσειε η κυβέρνηση απλώε ε
πιτείνει την αντιπάθεια κατά τηε Ελλά
δαε και τρέφει τιε προκαταλήψειε τω ν 
Ελλήνων ειε βάροε τηε Γερμανίαε. Εί
ναι μια στάση ανεύθυνη σε διπλωμα
τικό επίπεδο. Η κυβέρνηση επιχειρεί να 
αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη 
από τιε δικέε τηε αποτυχίεε. Γιατί ήταν 
εκείνη που επέβαλε στην Ελλάδα το έ
να μέτρο λιτότηταε μετά το άλλο. Τα α-

Γερμανοί βουλευτές 
διαφόρων κομμάτων 
επικρίνουν έντονα την 
πρόταση Μέρκελ που 
περιείχε το non paper.

ποτελέσματα τα βλέπουμε τώρα: Η ελ
ληνική οικονομία βυθίζεται ολοένα 
και περισσότερο στην ύφεση, εξέλιξη 
που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την 
εξυγίανση τω ν δημοσιονομικών τηε. Η 
γερμανική κυβέρνηση είναι σε μεγάλο 
βαθμό συνυπεύθυνη για την οικονομική 
κατάρρευση τηε Ελλάδαε».

Η βουλευτήε τω ν  Πρασίνων, Βιόλα 
φον Κράμον, η οποία συμμετείχε μά
λιστα στην πρόσφατη ημερίδα στο Βε
ρολίνο για την ελληνική κρίση χρέουε,

όπου μίλησε και ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε Κώσταε Σημίτηε, λέει στην 
«Κ»: «Η  καγκελάριοε Μέρκελ υποχρε
ώθηκε κατά τη  σύνοδο κορυφήε να α
ποσύρει αμέσωε τη ν πρότασή τηε για 
τη ν αποστολή επιτρόπου στην Ελλά
δα. Δεν προκαλεί έκπληξη η απόφαση 
αυτή, καθώε η πρόταση είχε πρωτίστωε 
εσωτερικά κίνητρα και δεν στόχευε 
σ τη ν παροχή εποικοδομητικήε βοή- 
θειαε προε τη ν Ελλάδα κατά τη  δύ
σκολη αυτή συγκυρία. Ω στόσο, η 
Ελλάδα χρειάζεται αποφασιστική υ
ποστήριξη στην εφαρμογή τω ν  δομι
κών μεταρρυθμίσεων και ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη, προκειμένου να αποκα
ταστήσουν οι πολίτεε τη ν  εμπιστοσύ
νη  τουε σ τη ν πολιτική».

Κίνηση αποπροσανατολισμού
Από τη ν πλευρά του ο ομοϊδεάτηε 

τηε, Μανουελ Σαρατσίν, εκτιμά με δη- 
λώσειε του στην «Κ» πωε «τα βαθιά προ
βλήματα τηε Ελλάδαε δεν εξυπηρε
τούνται από τέτοιου είδουε άγαρμπεε 
διεκδικήσειε, που έχουν στόχο τη ν α- 
ντιδημοκρατική αποδυνάμωση τηε 
ελληνικήε πολιτικήε. Η ιδέα ενόε επι
τρόπου είναι λανθασμένη, αντισυ
νταγματική και ασεβήε προε τουε ευ- 
ρωπαϊκούε θεσμούε και την ελληνική 
κυβέρνηση». Κατά τη  γνώμη του κύ

ριου Σαρατσίν, «η  καγκελάριοε Μέρκελ 
χρησιμοποίησε έναν άκομψο λαϊκισμό 
για να αποπροσανατολίσει το ν  κίτρι
νο Τύπο από τιε φαγωμάρεε στο εσω 
τερικό τηε κυβέρνησηε συνασπισμού».

Ιδιαίτερα επικριτική για τη  γερμα
νική πρωτοβουλία είναι και η βου
λευτήε του Κόμματοε τηε Αριστεράε, 
Α νέτε  Γκροτ, επικεφαλήε τηε κοινήε 
ελληνογερμανικήε κοινοβουλευτικήε 
ομάδαε. «Χαίρομαι που αποσύρθηκε α
πό το τραπέζι τω ν διαπραγματεύσεων 
-μ ετά  και τη  σθεναρή αντίσταση  τηε 
Ελλάδαε- η παντελώε ανεύθυνη διεκ
δίκηση τηε κυβέρνησηε Μέρκελ για 
τη ν  τοποθέτηση επιτρόπου», τονίζει 
σ τη ν «Κ». «Ο ταν η Βουλή υποκαθί
στατα ι από έξωθεν διορισμένουε κο- 
μισάριουε χωρίε ισχύ, τό τε  ποδοπα- 
τούνται κατάφωρα οι δημοκρατικέε 
αρχέε. Δ εν  πρέπει να επιτρέψουμε κά
τι τέτοιο. Η ΕΚΤ θα έπρεπε να παρά
σχει άμεσα στη ν Ελλάδα τα απαραί
τη τα  κονδύλια και με χαμηλότερα ε
πιτόκια, αντί να επιτρέπει τη ν  πα
ρεμβολή τραπεζών που απολαμβάνουν 
υψηλά επιτόκια για τιε π ιστώσειε 
τουε, χάρη και στα  χρήματα τω ν  φο- 
ρολογουμένων. Κατά αυτόν το ν  τρό 
πο οι τράπεζεε πλουτίζουν και το  ελ
ληνικό κράτοε φτωχαίνει ακόμη πε
ρισσότερο!», καταλήγει η κυρία Γκροτ.

Γα σχεδιαγράμματα του κ. Παπαδήμου και η γκρίνια των εταίρων

Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο συζητά με την καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ πίσω οι πρωθυπουργοί της Ιτα
λίας Μάριο Μόντι και της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι λίγο πριν από την οικογενειακή φωτογραφία στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. 
τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Το πρωί τηε περασμένηε Τρίτηε όλα τα 
μέλη τηε αποστολήε που συνοδέυσε τον 
πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφήε ε
πιβιβάστηκαν στην πτήση προε Αθή
να. Οχι όμωε ο κ. Λουκάε Παπαδήμοε 
ο οποίοε ήδη κατευθυνόταν προε τη 
Φρανκφούρτη για επαφέε με στελέχη 
τηε Ευρωπάΐκήε Κεντρικήε Τράπεζαε. 
Ισωε αυτέε οι επαφέε ήταν και οι ση- 
μαντικότερεε του κ. Παπαδήμου, καθώε 
φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι στο ελ
ληνικό πρόγραμμα ανταλλαγήε ομο
λόγων θα μετέχει η ΕΚΤ και οι εταίροι 
τηε Ελλάδαε.

Τηε σύντομηε επίσκεψηε στη Φραν- 
? ϊρτη  είχε προηγηθεί ένα πολύ έ- 
ν ^ ν ο  διήμερο για το ν  πρωθυπουργό 
και τουε συνεργάτεε του, οι οποίοι α
ντιμετώπισαν εντόε τω ν διαδρόμων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα κλίμα 
πολύ πιο παγερό από εκείνο που επι
κρατούσε στιε κρύεε Βρυξέλλεε. Η 
διαμόρφωση τηε εικόναε αυτήε είχε αρ
χίσει ήδη από το βράδυ τηε Κυριακήε.

Αμέσωε μόλιε έφτασε στη  βελγική 
πρωτεύουσα, ο κ. Παπαδήμοε συνα
ντήθηκε με τον κ. Ζοζέ Μπαρόζο, με 
τον  οποίο και συζήτησαν για όλεε τιε 
εκκρεμότητεε τηε ελληνικήε πλευ- 
ράε, με επίκεντρο βεβαίωε τιε περι- 
κοπέε στο μισθολογικό καθεστώε τω ν 
ιδιωτικών υπαλλήλων. Αμέσωε μετά, μέ
χρι αργά τα  μεσάνυχτα, ο κ. Παπαδή
μοε είχε εκτεταμένη συζήτηση με τον  
κ. Ευ. Βενιζέλο.

Η Δευτέρα, ημέρα τηε Συνόδου, ξη

μέρωσε με έναν ορυμαγδό αντικρου- 
όμενων πληροφοριών σχετικά με τη  
διενέργεια μιαε έκτακτηε, δεύτερηε 
σύσκεψηε τω ν 17 ή κάποιων εξ αυτών, 
μετά το  πέραε τω ν  προκαθορισμένων 
συ ζη τήσεων για το  δημοσιονομικό

σύμφωνο, τη ν  ανάπτυξη και τη ν  α
πασχόληση. Ωστόσο, Γερμανοί και 
Γάλλοι ήταν εξαρχήε σαφείε ότι για τη  
συνέχιση τω ν  συ ζητήσεων που αφο
ρούν τη  νέα δανειακή σύμβαση, ήταν 
προηγουμένωε απαραίτητη η συμ

φωνία με τη ν τρόικα. Λίγο πριν από 
τη ν  έναρξη τηε Συνόδου, ο κ. Ολι Ρεν 
γευμάτισε με το ν  κ. Παπαδήμο. Στη 
συνάντηση αυτή ο πρωθυπουργόε, α
φού άκουσε τιε ερωτήσειε του επι
τρόπου για τη ν  πρόοδο τω ν  δια-

Μαραθώνιος επαφών 
του Ελληνα πρωθυπουργού, 
σε Βρυξέλλες 
και Φρανκφούρτη, 
με ομολόγους του και 
κορυφαία στελέχη της Ε.Ε.

πραγματεύσεων με τη ν  τρόικα και το 
PSI, παρουσίασε σ το ν  κ. Ρεν μια σει
ρά από ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν 
το  μέγεθοε τηε ύφεσηε στη ν ελληνι
κή οικονομία και τη  βελτίωση ορι
σμένων δεικτών, τουε οποίουε συχνά 
οι εταίροι μαε είτε αγνοούν, είτε 
προσπερνούν. Ο κ. Παπαδήμοε σ τά 
θηκε κυρίωε σ το  επίτευγμα τηε μεί- 
ωσηε του πρωτογενούε ελλείμματοε 
κατά 8 ποσοστιαίεε μονάδεε.

Διμερείβ συναντήσει
Λίγο μετά το γεύμα τω ν δύο ανδρών, 

ξεκίνησαν οι εργασίεε τηε Συνόδου. Στο 
περιθώριο τω ν  εργασιών η κ. Αγκελα 
Μέρκελ και ο κ. Παπαδήμοε είχαν δι
μερή συνάντηση. Μετά την κ. Μέρκελ 
ο κ. Παπαδήμοε συναντήθηκε και με 
τουε ομολόγουε τω ν  δύο πιο «σκλη
ρών», μαζί με τη Γερμανία, εταίρων μαε, 
τηε Ολλανδίαε και τηε Φινλανδίαε.

Στην πορεία τω ν  συνομιλιών, τόσο 
με την κ. Μέρκελ, όσο και με άλλουε 
πρωθυπουργούε εντόε του Συμβουλί
ου, αποφασίστηκε να δοθεί στον κ. Πα
παδήμο ένα δεκάλεπτο στο τέλοε τηε

συνεδρίασηε, προκειμένου να παρου
σιάσει, λίγο πολύ, όσα είχε πει λίγο νω 
ρίτερα και στον κ. Ρεν. Αποφασίστη
κε επίσηε μια συνάντηση με αξιωμα- 
τούχουε τηε Ε.Ε. και τηε ΕΚΤ, μάλιστα 
μετά τα  συνήθη εθνικά briefings, 
προκειμένου να μείνουν στο κτίριο του 
Συμβουλίου όσο λιγότεροι δημοσιο
γράφοι γίνεται.

Στη μιάμιση δακτυλογραφημένη 
σελίδα που ανέγνωσε ο κ. Παπαδήμοε 
περιέχονταν στοιχεία, όπωε η συμβο
λή τω ν τόκων στη διαμόρφωση του συ
νολικού ελλείμματοε, αλλά και η δια
πίστωση ότι η Ελλάδα σε δύο χρόνια 
ανέκτησε το  50% τηε ανταγωνιστικό- 
τηταε που είχε απολέσει τη  δεκαετία 
2000 - 2009. Ολα αυτά εντυπωσ ν  
τουε εταίρουε, ωστόσο η συνάνι^ση 
που ακολούθησε μεταξύ τω ν κ. Χέρμαν 
Βαν Ρομπέι, Ζοζέ Μπαρόζο, Ζαν-Κλο- 
ν τ  Γιουνκέρ, Γκέοργκ Ασμουσεν (ΕΚΤ) 
και από ελληνικήε πλευράε τω ν κ. Πα
παδήμου, Βενιζέλου, Γκίκα Χαρδούβε- 
λη, δεν ήταν καθόλου καθησυχαστική 
για τη ν Ελλάδα.

Στη συνάντηση αυτή, ακόμη και ο 
συνήθωε φιλικότεροε κ. Μπαρόζο εί
πε στον κ. Παπαδήμο ότι η μείωση του 
κατώτατου μισθού δεν είναι συζητή
σιμη για κανέναν από τουε πιστωτέε. 
Επίσηε, έγινε εκτεταμένη συζήτηση για 
τη συμμετοχή τηε ΕΚΤ στο OSI, δηλαδή 
στη  συμμετοχή του επίσημου τομέα 
στην ανταλλαγή ομολόγων. Το πέραε 
τηε συνάντησηε σηματοδότησε μάλ
λον ακόμη ένα επεισόδιο σε μια διαρ
κή διαπραγμάτευση...
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Το μεταίχμιο
Τον ΣΤΑΘΗ Ν. ΚΑΛΥΒΑ*

Για ένα ανατρεπτικό πλειοψηφικό ρεύμα
Των ΝΙΚΟΥ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ καί ΛΟΥΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ*

Α υτές τις μέρες κρίνεται το  μέλ
λον τηε χώραε. Οι συνθήκεε ε
πιβάλλουν να  εγκαταλείπουμε 

παλιέε αγκυλώσετε και στερεότυπα 
και να δούμε τα  πράγματα με ξεκά
θαρο μυαλό.

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ό,τι 
κέρδισε με κόπο και θυσίεε όλων των 
μεταπολεμικών γενιών. Δεν πρόκει
ται απλώε για μια οικονομική κρίση, 
έστω  πολύ βαθιά, αυτό που ζούμε τα 
τελευταία δύο χρόνια. Είναι το τέλοε 
μιαε εποχήε, η κατάρρευση ενόε ο
λόκληρου συστήματοε διακυβέρνησηε 
που μαε οδήγησε στη  χρεοκοπία. Τα 
δύο κόμματα εξουσίαε, ΠΑΣΟΚ και 
Ν.Δ., φαίνονται να κλείνουν τον ι
στορικό τουε κύκλο. Το μεν πρώτο, με
τά  την ατυχή κατάληξη τηε διετούε 
πρωθυπουργίαε του κ. Παπανδρέου, 
έχει χάσει τη ν  αξιοπιστία του. Πολύ 
δύσκολα θα τη ν  ξαναβρεί, έστω  και 
με νέα ηγεσία. Οσο για τη  δεύτερη, 
με τον  κ. Σαμαρά να μην μπορεί να 
διαφοροποιηθεί από την ακραία λαϊ- 
κιστική πτέρυγά τηε, αδυνατεί να προ
τείνει ένα στοιχειωδώε συνεπέε σχέ
διο για την έξοδο τηε χώραε από την 
κρίση.

Δεν χρειάζεται να έχει εντρυφή- 
σει κανείε πολύ στην Ιστορία τηε νε- 
ότερηε Ελλάδαε για να εντοπίσει το 
σταθερότερο χαρακτηριστικό τηε 
κοινωνικήε τηε διάρθρωσηε: τον  κα
τακερματισμό σε αλληλοσυγκρουό- 
μενεε φατρίεε και οικογένειεε που, για 
τη ν  κατάκτηση και τη  νομή τηε ε
ξουσίαε, είναι έτοιμεε να παραβιά
σουν τουε γραπτούε και άγραφουε νό- 
μουε τηε κοινωνικήε συμβίωσηε. Το 
πελατειακό σύστημα, που από παλιά 
διαβρώνει τα  θεμέλια του δημοκρα
τικού πολιτεύματοε, οφείλει την ε
πιβίωσή του ώε τιε μέρεε μαε σε αυ
τό  το  φαινόμενο. Μετά το 1974, βέ- 
~ ια, εμφανίσθηκαν και στη χώρα μαε 

ζικά κόμματα «νέου» τύπου. Εν τού- 
τοιε, η αποτυχία του εκδημοκρατι
σμού τουε, διαιώνισε τον κατακερ
ματισμό και, όπωε παρατηρεί ο Νίκοε

Μουζέληε, εξέθρεψε τη ν  αδιαφά
νεια και τη  διαφθορά.

Από την άλλη, η συγκρουσιακό τά
ση του πολιτικού συστήματοε και ο 
πλειοψηφικόε χαρακτήραε του νεο
ελληνικού κοινοβουλευτισμού, δεν ευ
νόησαν την κουλτούρα τηε συναί- 
νεσηε, που σημάδεψε τη ν πολιτική 
ιστορία τω ν  περισσότερων κρατών 
τηε βόρειαε και τηε κεντρικήε Ευ- 
ρώπηε. Ετσι, σ την Ελλάδα η λέξη 
«συμβιβασμόε» είναι αρνητικά χρω
ματισμένη -σχεδόν ισοδύναμη με τη 
λέξη «προδοσία»- και οι συμμαχικέε 
κυβερνήσειε απαξιωμένεε στο συλ
λογικό υποσυνείδητο ενόε λαού εθι
σμένου στιε «κάθετεε» αντιπαραθέ- 
σειε, ακόμη και όταν διακυβεύονται 
ασήμαντα ζητήματα. Μακάρι η κυ
βέρνηση Παπαδήμου να αποτελέσει 
μια ιστορική τομή, σε μια εξαιρετικά 
δύσκολη εποχή προσαρμογήε για τη 
χώρα, που απαιτεί ευρύτερεε συ- 
νεργασίεε και συναινέσειε.

Τα δύο ανωτέρω θεμελιώδη χα
ρακτηριστικά τηε νεοελληνικήε πο- 
λιτικήε Ιστορίαε -ο κατακερματι- 
σμόε και η παράδοση τω ν  «μετωπι
κών» αντιπαραθέσεων- είχαν κατα
στήσει παράγοντα σταθερότηταε τα 
μεγάλα κόμματα και τον λεγόμενο «δι- 
κομματισμό». Από τον 19ο αιώνα, η 
χώρα προχώρησε μπροστά όταν ε
ναλλάσσονταν δύο κόμματα -ή, έστω, 
δύο παρατάξειε- στην εξουσία. Και 
τούτο, παρά την έλλειψη συνοχήε στο 
εσωτερικό τουε και την ακραία πό
λωση που η αντιπαράθεσή τουε συ
χνά προκάλεσε. Σε τούτο συνέτεινε 
και η παρουσία μιαε σειράε πολιτικών 
ανδρών πέραν του συνήθουε μέτρου, 
οι οποίοι κατόρθωσαν, επί μακρά δια
στήματα, να συνεγείρουν το ν  «πα
τριωτισμό» τω ν  πολιτευομένων και 
να τουε εντάξουν σε σταθερότερεε 
συσπειρώσειε.

Σήμερα, ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. αποδει- 
κνύονται κατώτεροι τω ν περιστάσε
ων, ενώ τα κόμματα τηε Αριστεράε 
-συμπεριλαμβανομένηε και τηε

ΔΗΜΑΡ του κ. Φ. Κουβέλη- δεν εν- 
διαφέρονται να συμμετάσχουν στη 
διακυβέρνηση του τόπου. Μάλλον 
προτιμούν την ανέξοδη διαμαρτυρία. 
Διερωτάται λοιπόν κανείε ποιεε είναι 
οι εναλλακτικέε λύσειε που προσφέ- 
ρονται σ τον  Ελληνα πολίτη, ο οποί- 
οε είναι έτοιμοε να κάνει μεγάλεε θυ- 
σίεε. Λύση δεν προσφέρουν ούτε τα 
υφιστάμενα μεγάλα κόμματα, έστω  
και αν στο εσωτερικό τουε υπάρχουν 
φωτεινέε εξαιρέσειε. Η διάβρωσή 
τουε από στερεότυπα και πελατεια- 
κέε συμπεριφορέε και ο δισταγμόε 
τουε μπροστά στο λεγόμενο «πολιτικό 
κόστοε» είναι τόσο βαθιά, που κάθε 
προσπάθεια για τη μετάλλαξή τουε εκ 
τω ν  ένδον να φαίνεται εκ προοιμίου 
καταδικασμένη.

Πολλοί πλέον μιλάνε για την ανα
γκαιότητα ίδρυσηε ενόε νέου κόμμα- 
τοε, απαλλαγμένου από τα δεσμά 
του παρελθόντοε, με ξεκάθαρεε θέσειε 
για το μέλλον. Και αρκετοί είναι αυ
τοί που πιστεύουν ότι στο κόμμα αυ
τό  δεν θα είχαν θέση οι παλαιοί πο
λιτικοί. Διότι, φθαρμένοι καθώε είναι 
από τη διαχείριση τηε εξουσίαε, θα του 
στερούσαν την «καθαρότητα» εκείνη 
που συνιστά το μεγάλο ατού του. Η 
λύση αυτή, όσο ελκυστική και αν φαί
νεται εκ πρώτηε όψεωε, νομίζουμε ό
τι δεν είναι ρεαλιστική. Αλλωστε, ό
πωε αποδεικνύει εξ αντιδιαστολήε το 
παράδειγμα στο Γουδί (1909), αλλά και 
τηε Μεταπολίτευσηε του 1974, υπό 
συνθήκεε κοινοβουλευτικήε ομαλό- 
τηταε, αξιόλογα κόμματα με παρθε
νογένεση δεν δημιουργούνται, αλλά 
μόνον ύστερα από εκτροπέε, τιε οποίεε 
κανείε δεν εύχεται. Ούτε βεβαίωε 
χρειαζόμαστε ένα ακόμη μικρό κόμ
μα που θα επιτείνει τον κατακερμα
τισμό και την αστάθεια.

Πιστεύουμε αντίθετα ότι η χώρα 
χρειάζεται τη  δημιουργία ενόε νέου 
πολιτικού φορέα που θα συσπειρώ
σει μεταρρυθμιστικέε και φιλοευ- 
ρωπαϊκέε δυνάμειε από το ΠΑΣΟΚ, τη 
Ν.Δ. και τη ν ανανεωτική Αριστερά,

αλλά κυρίωε που θα μπορέσει να ε
νεργοποιήσει πολίτεε, ιδιαίτερα τηε 
νεότερηε γενιάε, που βρίσκονται 
σήμερα εκτόε πολιτικήε, είτε γιατί πί
στεψαν λανθασμένα ότι θα μπορού
σαν να εξασφαλίσουν τιε συνθήκεε 
μιαε ιδιωτικήε ευημερίαε σε ένα 
φαύλο σύστημα διακυβέρνησηε είτε 
γιατί θεωρούσαν το παιχνίδι τηε 
πολιτικήε βρώμικο. Πιστεύουμε ότι 
είναι πολλοί αυτοί, ειδικά οι νέοι, που 
δεν έχουν σήμερα πολιτική έκφραση. 
Η συμμετοχή προσώπων από τα  υ
φιστάμενα κόμματα, που έχουν δώ
σει δείγματα μεταρρυθμιστικού πνεύ- 
ματοε, φιλοευρωπαϊσμού και συνέ- 
πειαε, θα βοηθούσε σημαντικά, αν και 
ακόμη δεν φαίνεται ρεαλιστυαΐ. Διό
τι θα προσέφερε στιε νέεε εκείνεε δυ- 
νάμειε, που θα αποφάσιζαν να κινη
τοποιηθούν, τα εχέγγυα του επαγ
γελματισμού που είναι απαραίτητα 
για ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα.

Μεταξύ, λοιπόν, του αιθεροβάμο- 
νοε καινούργιου και του καθηλωμέ
νου παλαιού, ζητούμενο δεν είναι η 
ίδρυση ενόε ακόμη μικρού κόμματοε, 
αλλά η διάδοση ενόε ανατρεπτικού 
τρόπου σκέψηε, με ρηξικέλευθεε 
προτάσειε επί τω ν  συγκεκριμένων. 
Μιαε καινούργιαε νοοτροπίαε η οποία, 
μιλώνταε τη γλώσσα τηε αλήθειαε, θα 
έδινε ελπίδα και θα ευνοούσε τη  δη
μιουργία ενόε μεγάλου πλειοψηφικού 
ρεύματοε, ικανού να θέσει στο πε
ριθώριο το ένα ή και τα δύο μεγάλα 
κόμματα, που οδήγησαν τη  χώρα 
στον  γκρεμό.

Μαε λένε ότι οι συνθήκεε δεν εί
ναι ακόμη ώριμεε για ένα τέτοιο ξε
κίνημα. Πιθανόν να έχουν δίκιο. Οι 
δυνάμειε τηε αδράνειαε είναι ισχυρέε. 
Η δική μαε όμωε αγωνία είναι ότι δεν 
υπάρχει πια πολύε χρόνοε. Μεθαύριο, 
μπορεί να είναι αργά.

* Οι κ. Ν. Κ. Αλιβιζάτος και Λ. Τσούκαλης εί
ναι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Μετέχουν και οι δύο στην πρωτοβουλία «Για 
την Ελλάδα, τώρα!»

Τ ο τελευταίο διάστημα παρα- 
τηρείτα ι μια σχεδόν ανεπαί
σθητη  αλλά δραματική ψυχο

λογική μεταστροφή σ τη ν  ευρωπαϊ
κή σκηνή. Δεν έχει βέβαια λήξει η κρί
ση  του ευρώ, όμωε τα  πράγματα έ
χουν αρχίσει να  αλλάζουν. Η αλλα
γή  αυτή, που δρομολογήθηκε σ τη ν  
ευρωπαϊκή σύνοδο του Δεκεμβρίου 
και επιβεβαιώθηκε σ τη ν  πρόσφατη 
σύνοδο κορυφήε, είναι το  νέο  δη
μοσιονομικό σύμφωνο που περιορί
ζει τα  ελλείμματα και εισάγει αυ- 
στηρούε μηχανισμούε δημοσιονο
μικού ελέγχου. Πρόκειται για  κο- 
σμοϊστορική αλλαγή, αφού κυρίαρ
χα κράτη αποφάσισαν σ το  όνομα 
μιαε υπερεθνικήε ένωσηε και με τη  
θέλησή τουε να  θυσιάσουν ένα κε
ντρικό στοιχείο τηε εθνικήε τουε κυ- 
ριαρχίαε, το ν  έλεγχο τω ν  δημόσιων 
οικονομικών. Η απόφαση αυτή, που 
οι περισσότεροι αρχικά λοιδόρη
σαν ωε «μια απ’ τα  ίδια», ενισχύθη- 
κε από τη ν  απόφαση τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Κεντρικήε Τράπεζαε να  χρημα
τοδοτήσει τιε τράπεζεε, δίνονταε έ
τσ ι μια τεράστια  ανάσα στιε ομολο- 
γιακέε αγορέε τηε Ιταλίαε και τηε 
Ισπανίαε και απορροφώνταε με ά
νεση  το  σοκ τω ν  πρόσφατων πι- 
στοληπτικών υποβαθμίσεων. Η με
ταστροφή ήταν φανερή στο Νταβόε. 
Σ τον  βαθμό που οι οικονομικέε κρί- 
σειε έχουν ψυχολογικέε βάσειε, α
ποτελεί την πρώτη απτή ένδειξη πωε 
η Ευρώπη θα καταφέρει να ξεπερά- 
σει τη ν  κρίση με επιτυχία.

Παραμένουν τρία ζητήματα προε 
επίλυση. Το πρώτο είναι μακροπρό
θεσμο και αφορά τη  δημοκρατική νο
μιμοποίηση μιαε δημοσιονομικά ε- 
νωμένηε Ευρώπηε και τη  δόμηση 
μιαε ευρωπαϊκήε ταυτότηταε. Αυτά 
είναι απαραίτητα στοιχεία για τη  δια
χείριση τω ν  αναπόφευκτων οικονο
μικών ανισορροπιών ανάμεσα στιε 
διάφορεε ευρωπαϊκέε χώρεε. Το δεύ
τερο είναι μεσοπρόθεσμο και αφορά 
το  θέμα τηε ανάπτυξηε, εφόσον η τι- 
θάσευση του χρέουε μπορεί να  είναι 
αναγκαία αλλά όχι απαραίτητα και ι
κανή οδόε ανάπτυξηε.

Το τρ ίτο  ζήτημα είναι βραχυπρό
θεσμο και ακούει σ το  όνομα Ελλάδα. 
Οπωε έγραψε πρόσφατα ο Βρετανόε 
διανοητήε Timothy Garton Αεή, μια 
πιθανή χρεοκοπία τηε Ελλάδαε μπο
ρεί να τινάξει σ τον αέρα εν τη  γενέσει 
τη ε αυτή τη ν  ψυχολογική μετα
στροφή. Υποστηρίζει λοιπόν, πωε «σε 
περίπτωση χρεοκοπίαε τηε Ελλάδαε 
η Ευρωζώνη θα πρέπει να κινηθεί πο
λύ γρήγορα γα να  δείξει ότι δεν θα 
αφήσει τη ν  Πορτογαλία να  καταρ- 
ρεύσει με το ν  ίδιο τρόπο. Αυτό, όμωε, 
αν επιτευχθεί θα μπορούσε να  ση- 
μάνει ένα σημείο καμπήε. Θα χαρα- 
χθεί μια γραμμή». Με άλλα λόγια, και 
αντίθετα απ’ ό,τι υποστηρίζουν πολ
λά MME σ τη ν  Ελλάδα, η πραγματι
κή κόκκινη γραμμή δεν θα προηγη- 
θεί αλλά θα ακολουθήσει μια ενδε
χόμενη χρεοκοπία τηε Ελλάδαε και 
θα χαραχθεί από τουε Ευρωπαίουε 
πολιτικούε και όχι τουε Ελληνεε ο- 
μολόγουε τουε.

Πρόσφατα έχει αρχίσει να  κερδί
ζει έδαφοε η άποψη πωε η Ευρώπη 
όχι μόνο μπορεί να  ξεπεράσει μια ελ
ληνική χρεοκοπία, αλλά, ακόμη πε
ρισσότερο, πωε η λύση τηε κρίσηε 
προϋποθέτει τη ν  καταπόντιση τηε 
χώραε. Σύμφωνα με τη ν  άποψη αυ
τή, η Ελλάδα δεν αποτελεί το ν  πρώ
το  κρίκο μιαε αλυσίδαε χρεοκοπιών 
που οδηγεί σ τη ν  κατάρρευση του ευ
ρωπαϊκού οικοδομήματοε όπωε ήθελε 
η κυρίαρχη ωε τώρα  αφήγηση. Α ντί

θετα, αποτελεί μια εντελώε ιδιάζου- 
σα  περίπτωση, ένα  καρκίνωμα, η α
ποκοπή του οποίου είναι απαραίτη
τη  για να  προστατευθεί αποτελε
σματικά η Ευρώπη. Η Πορτογαλία, 
σ τη ν  οπτική αυτή, μπορεί να  υπο
φέρει από αντίστοιχα  οικονομικά 
προβλήματα (η Ιρλανδία φαίνεται να 
έχει πια ξεφύγει) αλλά είναι διασώ- 
σιμη γιατί δεν υποφέρει από τιε πο- 
λιτικέε δυσλειτουργίεε τηε Ελ’ 1- 
δαε. Το πλεονέκτημα τηε χώραε > 
είναι πωε όσοι υιοθετούν τη ν  αντί
ληψη αυτή δεν διαθέτουν ακόμη την 
απαραίτητη ισχύ για να μαε σπρώ
ξουν σ το ν  γκρεμό.

Αντίθετα, ευελπιστούν πωε μόνοι 
μαε θα κάνουμε το  άλμα σ το  κενό, 
προσφέροντάε τουε έτσ ι σ το  πιάτο 
τη  λύση που προσδοκούν. Απέναντι 
σ ’ αυτέε τιε διαθέσειε, η χώρα δια
θέτει δύο όπλα: τη ν  επιθυμία τηε 
πλειοψηφίαε του λαού και το ν  πρω
θυπουργό τηε.

Η πλειοψηφία του ελληνικού λα
ού αντιτίθετα ι σ τη ν  αυτοχειρία τηε 
χρεοκοπίαε: όπωε δείχνουν οι δη- 
μοσκοπήσειε, επιθυμεί να παραμεί- 
νει η χώρα στην Ευρωζώνη. Παρά τη  
μεγάλη δοκιμασία, οι Ελληνεε επι
δεικνύουν αξιοσημείωτη πολιτική ω
ριμότητα. Πώε αλλιώε να ερμηνευ-

Ή  επιλέγουμε 
την ευρωπαϊκή πορεία 
και οι θυσίες μας πιάνουν 
τόπο ή αυτοκτονούμε κα
ταδικάζοντας τις επερχό- 
μενες γενιές στον αργό 
θάνατο μιας αμείλικτης 
τριτοκοσμικής παρακμής.

θεί η συστηματική ώε τώρα απόρ
ριψη τω ν  διάφορων νεόκοπων δη
μαγωγών; Ποιοε θυμάται σήμερα 
τη  «Σπίθα»; Και δεν  είναι πραγματι
κά απογοητευτικά τα  δημοσκοπικά 
ποσοστά  τω ν  ΚΚΕ/ΣΥΡΙΖΑ σ το  μέσο 
μιαε τόσο  πρωτοφανούε ύφεσηε;

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργόε 
χειρίζεται την mo λεπτή και δύσκολη 
εθνική διαπραγμάτευση μ ετά  το  
1974. Α ν  περάσει το  PSI και η δα
νειακή σύμβαση, η Ελλάδα θα έχει 
κάνει ένα τεράστιο βήμα προε τη  σω
τηρία. Η κυρίαρχη ώε τώ ρα  αβε
βαιότητα που, αε μην ξεχνάμε, είναι 
ένα  από τα  κύρια αίτια τηε ύφεσηε 
θα εξατμιστεί και η οικονομία θα πά
ρει μπροε.

Συγχρόνωε θα φανούν τα  απο
τελέσματα  τηε μεγάληε εθνικήε υ- 
πηρεσίαε που μαε πρόσφερε το  
Μνημόνιο και που δεν είναι άλλη α
πό τη ν  εξαιρετικά επώδυνη, αλλά α
ναγκαία, ελεγχόμενη και στηριζό- 
μενη διάλυση μιαε τεράστια ε οικο- 
νομικήε, πολιτικήε και ιδεολογικήε 
φούσκαε, που σ το  όνομα τηε βρα- 
χυπρόθεσμηε ευμάρειαε είχε ροκα
ν ίσ ει τα  θεμέλια τηε κοινωνίαε. 
Αργά αλλά σταθερά, θα δρομολο
γηθούν οι μπλοκαρισμένεε μεταρ
ρ υ θμ ίσ ε ι και η χώρα θα αλλάξει.

Βρισκόμαστε σ το  μεταίχμιο. Ή  ε
πιλέγουμε τη ν ευρωπαϊκή πορεία και 
οι θυσίεε μαε π ιάνουν τόπο ή au 
τοκτονούμε καταδικάζονταε τιε ε- 
περχόμενεε γενιέε σ τον  αργό θάνσ-^ο 
μιαε αμείλικτηε τριτοκοσμικήε 
ρακμήε.

* Ο Στάθης Ν. Καλύβας είναι καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Yale.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

Γιατί άθικτο το παρασιτικό κράτος
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Κ υκλοφ ορεί στο  Διαδίκτυο ένα 
γόνιμο νομίζω, επικαιρικό ν το 
κουμέντο. Για να το  αναζητή

σ ε ι κανείε αρκεί ο τίτλοε του, που εί
ναι: «Η  λίστα  του  αίσχουε. Οι 41 Γε- 
ντκέε και Ειδικέε Γραμματείεε, Νομικά 
Πρόσωπα και Αυτοτελείε Υπηρεσίεε 

ι δημίου ργήθηκαν από το ν  Οκτώ- 
μ^ιο του 2009 ώε το ν  Μάιο του 
2011».

Η λίστα μοιάζει να  πρόεκυψε από 
μεθοδική έρευνα σ τα  ΦΕΚ (φύλλα 
Εφημερίδαε τηε Κυβέρνησηε) -  κά
θε νεόδμητο θεσμικό δημιούργημα 
τηε διετίαε αναφέρεται με ακριβή πα
ραπομπή στο  ΦΕΚ τηε σύστασήε του. 
Πρόκειται για  τη  διετία τη ε  πρωθυ
πουργίαε του ολίγιστου τω ν  Παπαν
δρέου, Γεωργίου, γιου του Ανδρέα. Ο 
οποίοε, μόλιε ανυψώθηκε σ το ν  πρω- 
θυπουργικό θώκο και για εφ τά  ολό- 
κληρουε μήνεε, άρχισε να  περιφέ
ρεται σ τα  πιο κρίσιμα για τιε  σχέσειε 
τη ε  χώραε δ ιεθνή  κέντρα «διαφημί- 
ζονταε» τη ν  κοινωνία που το ν  εξέλεξε 
ωε απαράμιλλη στη  διαφθορά, στη δι
οικητική διάλυση, σ τη ν  οικονομική 
κατερείπωση. Και τη ν  ίδια ώρα η κυ
βέρνησή του έσ τη νε  ξόβεργεε ψη- 
φοθηρίαε μοιράζονταε ρουσφέτια 
χρυσαμειβόμενων δ ιορ ισμών σ το  
Δημόσιο. Αδίστακτα, αδιάντροπα.

Ενδεικτικέε αμοιβέε, από τη  λίστα 
σ το  Διαδίκτυο, τη ν  ώρα που η χώρα 
ακροβατούσε στην κόψη τηε άτακτηε 
χρεοκοπίαε: Δύο «ειδικοί σύμβουλοι» 
σε Ειδική Γραμματεία, με κόστοε για 
το  κράτοε 200.000 ευρώ ετησίωε 
(100.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα έ- 
καστοε, 8.300 ευρώ κάθε μήνα) συν
160.000 ευρώ που τουε δόθηκαν εφ ’ 
άπαξ. Δέκα θέσειε ειδικού επ ιστη
μονικού προσωπικού και μια θέση νο
μικού συμβούλου σε Νέα Αυτοτελή  
Υπηρεσία μοιράζονται 487.000 ευρώ 
κάθε χρόνο (44.272 ευρώ κάθε θέση). 
Εξήντα πέντε οργαντκέε θέσειε και δέ
κα θέσειε ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού σε καινούργια Γενική 
Γραμματεία που προστέθηκε σ το  υ
πουργείο Παιδείαε άρχισαν να  κο
σ τ ίζο υ ν  (από 21.9.2010) ετη σ ίω ε
1.300.000 ευρώ στο  πτωχευμένο δη
μόσιο ταμείο. Για μια Νέα Αυτοτελή  
Υπηρεσία Εποπτείαε OTA ξοδεύει το  
κράτοε 251.640 ευρώ το ν  χρόνο, 
κ,λπ. κ.λπ.

Να προσθέσουμε ενδεικτικά και 
μερικούε τίτλουε ή προσδιορισμούε 
τω ν  καινούργιων θεσμ ικών μορφω
μάτων που τη  χρηματοδότησή τουε 
από το  ξετιναγμένο κρατικό ταμείο 
πρόσθεσε η κακού ργηματική (ο όροε 
κυριολεκτεί) παπανδρεϊκή διετία.

Μοιάζει να πρωτεύει 
η εκποίηση, 
όχι η επανίδρυση 
του κράτους.

Λοιπόν: Ιδρύθηκε, στιε 21.9.2010, 
Εθνικό Κ έντρο Προειδοποίησηε για 
Τσουνάμι. Στιε 14.10.2010, Υπηρεσία 
Ε ξυπ ηρέτησηε Ε π ενδυτώ ν. Σ τιε
31.3.2011, Γραφείο Αντιμετώπ ισηε 
Π ερ ισ τα τικ ώ ν  Αυθαιρεσίαε. Σ τιε
7.2.2011, Διεύθυνση Πολιτικού Σχε- 
διασμού, Ανάπτυξηε και Αξιοποίησηε 
Αεροδρομίων. Στιε 10.3.2011, Αρχή 
Καταπολέμησηε τηε Χρηματοδότη- 
σηε τηε Τρομοκρατίαε. Και πάει λέ- 
γονταε. (Για όλα αυτά τα  νεοπαγή ε
φευρήματα το  κράτοε επιβαρύνεται 
όχι μόνο με τιε  εξωφρενικέε αμοιβέε 
του διορισμένου με ρουσφέτι προ
σωπικού, αλλά και με έξοδα στέγασηε, 
επίπλωσηε, λειτουργίαε τουε -  κα- 
θαρίστριεε, γραφική ύλη, υπολογι- 
στέε, κατανάλωση ηλεκτρικού κ.λπ.).

Από αυτό το  απειροελάχιστο δείγ
μα τω ν  πρόσφατων θεσμικών επι
νοή σ εω ν για  τη ν  καταλήστευση του 
κρατικού κορβανά μπορεί να  συνα- 
γάγει κανείε σ ε  ποιο παρανοϊκό μέ-

γεθοε, σε ποια τερατώδη, πολυπλό
καμη πολυπλοκότητα έχει οδηγηθεί 
από τιε κομματικέε ληστρικέε μαφίεε, 
σ τη  διάρκεια δεκαετιών, ο ελλαδικόε 
κρατικόε μηχανισμόε. Και ασφαλώε 
αυτά που οι πολίτεε συμπτωματικώε 
τα  πληροφορούμαστε, οι δανειστέε 
μαε και η εκπρόσωποε τω ν  συμφε
ρόντω ν  τουε τρόικα πρέπει να  τα  έ
χουν προ πολλού και μεθοδικά ε
ντοπίσει. Γι’ αυτό και επιμένουν ά
τεγκ τα  να  περιοριστεί το  κράτοε, να 
απολυθούν κάποιεε εκατοντάδεε χι- 
λιάδεε μ ισθοδοτούμ ενω ν από το  
κράτοε.

Ομωε, ό τα ν  το  σημερινό συνον
θύλευμα τηε ανυποληψίαε που ονο
μάζεται κυβέρνηση, όπωε και το  σύ
νολο τω ν  μ έσων πληροφόρησηε, μι
λάνε για  αναγκαίεε απολύσειε δη
μοσίων υπαλλήλων, μαε οδηγούν 
να  συμπεράνουμε ότι πρέπει να  μει
ωθούν οι γιατροί σ τα  νοσοκομεία, οι 
δάσκαλοι σ τα  σχολεία, οι ελεγκτέε 
στιε εφορείεε, οι ταχυδρόμοι, οι ο
δηγοί σ τα  μέσα μεταφοράε, οι μο- 
νάδεε τω ν  Ενόπολων Δυνάμεων. Για
τ ί λοιπόν αυτή η  μεθοδική παρα
πληροφόρηση; Και πώε δεν  α ντι
λαμβάνεται τη ν  εξαπάτηση η «ά τε 
γκτη» τρόικα ούτε ο εντεταλμένοε τηε 
πρωθυπουργόε μαε; Δ εν  αντιλαμβά

νονται ότι δεν θα υπήρχε σώφρων πο- 
λίτηε που να  διαφωνεί με τη ν  άμεση 
απόλυση όλω ν όσοι δ ιορ ίστηκαν 
σ το  Δημόσιο τα  τελευταία δεκαεπτά 
χρόνια χωρίε κρίση ΑΣΕΠ, δηλαδή με 
κομματική αυθαιρεσία (μετά το  1994 
που ψηφίστηκε ο Νόμοε Πεπονή);

Ποιοε στοιχειώδουε νοημοσύνηε 
και αμεροληψίαε πολίτηε θα ενα
ντιωνόταν στη ν απόλυση υπαλλήλων 
Ειδικού Κ έντρου 'Π ροειδοπο ίησηε 
για  Τσουνάμι ή καταπολέμησηε εν- 
δεχόμενηε χρηματοδότησηε τηε τρο
μοκρατίαε ή αξιοποίησηε αεροδρο
μίων ή υποδοχήε επενδυτών; Ποιοε 
θα διαφωνούσε να  απολυθούν πά- 
ραυτα μ ισθοδοτούμενοι που ο διο- 
ρισμόε τουε ή τα ν  απάτη -  «συνοδοί 
ασανσέρ» σε νοσοκομεία, «κηπουροί» 
σε δημόσια κτίρια δίχωε κήπο, πα- 
ντοδαποί «ελεγκ τέε» δίχωε αντικεί
μενο ή πεδίο ελέγχου, «συντηρη τέε» 
με πάντοτε αθέατο έργο συντήρησηε; 
Γιατί η τρόικα ή ο εντεταλμένοε τω ν  
δα νε ισ τώ ν  μαε πρωθυπουργόε α
γνοούν πεισματικά τη  στοιχειώδη λο
γική απαίτηση: να  παταχθεί το  πα- 
ρασιτικό, όχι το  λειτουργικό κράτοε, 
να  απολυθούν με κριτική αξιολόγη
ση  τα  όποια βαρίδια επιβαρύνουν το  
κόστοε του ατελέσφορου κράτουε, ό
χι να  καρατομούνται με ισοπεδωτι-

κό «κούρεμα», αδιάκριτα, οι κρατικοί 
λειτουργοί;

Η εμφανισιακή σοβαρότητα του κ. 
Παπαδήμου, ο λιτόε, αυτοσυγκρα- 
τημένοε και μειλίχιοε λόγοε του γέν 
νησαν ελπίδεε στουε πολίτεε, έλειψαν 
οι λαϊκέε αντιστάσειε  σ τη  μ&θοδ' 
καταστροφή τηε οικονομίαε που 
περγάζεται η τρόικα. Δήλωσε ο κ. Πα- 
παδήμοε ότι δ εν  είναι πολιτικόε, ότι 
δέχθηκε να  διαχειριστεί μόνο τη  δια
πραγμάτευση για το  PSI και το  και
νούργιο Μ νημόνιο. Οι πολλοί και α- 
δαείε δεν καταλαβαίνουμε ότι η α
ποστολή του είναι να  υπαχθεί ο δα- 
νεισμόε μαε στουε όρουε του Βρε
τανικού Δικαίου, δηλαδή να  οδηγη
θεί η χώρα σε καθεστώε εμπράγμα- 
τηε υποθήκηε. Και βέβαια ούτε ο κ. 
Σαμαράε ούτε ο κυβερνητικόε συρ- 
φετόε τηε «λ ίσταε του αίσχουε» τολ
μούν να μαε πουν ότι με τέτο ιεε  προ- 
ϋποθέσειε ο «σωτήριοε» δανεισμόε εί
να ι παγιωμένη και τελεσίδικη  κατα
στροφή, τραγωδία  που ίσωε δεν συ- 
γκρίνεται με αυτήν τηε επίσημηε πτώ- 
χευσηε και τη ε  επ ιστροφήε σ τη  
δραχμή.

Ο κ. Παπαδήμοε είναι μια ακόμα 
αινιγματική περίπτωση προαποφα- 
σισμένηε πρωθυπουργικήε αυτοχει- 
ρίαε.



20 • Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 5 Φεβρουάριου 2012

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡ0ΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Στην ανασφάλεια 
από αφόρητη... ανία

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Β αρετή χαρακτήρισε τη μόνιμη δουλειά ο πρω
θυπουργός της Ιταλίας Μάριο Μόντι. «Οι νέ
οι πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι δεν θα 

μπορούν να έχουν μόνιμη δουλειά για όλη τους τη 
ζωή», συμπλήρωσε, και φοβούμενος τον αρνητικό 
απόηχο τω ν λόγων του, έσπευσε να διευκρινίσει πως 
«θα πρέπει να υπάρχει ένα λογικό πλαίσιο: λίγο μι- 
'• 'ό τερη  προστασία για όσους σήμερα είναι απόλυ- 

εξασφαλιμμένοι και κάπως μεγαλύτερες εγγυή
σεις για όσους είναι σχεδόν είλωτες στην αγορά ερ
γασίας ή δεν καταφέρνουν καν να έχουν πρόσβαση». 
Αλλά δεν αναχαίτισε το κύμα τω ν αντιδράσεων. Κα
θόλου φρόνιμη τοποθέτηση, όντως, σε εποχή οξεί
ας κρίσης της απασχόλησης, κλιμακούμενου φόβου 
για διαρκή αλλαγή εργασίας, σε κακοπληρωμένες θέ
σεις, με τριμηνιαίες συμβάσεις ώς τα πενήντα...

Η εργασία μπορεί να είναι βαρετή, ανούσια, ά
σκοπη ή πάλι εξοντωτική, κοπιώδης, ακόμη και ο
δυνηρή -  πάντα ο άνθρωπος κέρδιζε τη ζωή με τον 
ιδρώτα του. Ομως η αιτία της μαζικής εξόδου τω ν ερ

γαζομένων από τη μόνιμη 
στην προσωρινή εργα
σία δεν είναι βεβαίως η 
βαρεμάρα, αλλά ένα σι
δηροπαγές πολιτικοοικο
νομικό πλαίσιο, προϊόν 
συγκεκριμένων επιλογών 
για την αναδιανομή του 
πλούτου προς όφελος συ
γκεκριμένων τάξεων... 
(Σήμερα, ως μόνιμη δεν 
μπορεί να θεωρείται η μη 
παραγωγική δήθεν εργα
σία σε καθεστώς διά βίου 

ασφάλειας, αλλά η σταθερή εργασία, στο πλαίσιο της 
οποίας κάποιος όχι απλά μοχθεί αλλά δημιουργεί.)

Οι νέοι πια γνωρίζουν ότι επαγγελματικά θα ζή- 
σουν χειρότερα από ό,τι οι γονείς τους. Το ότι η ερ
γασία αποτελεί προπατορικό γεγονός δεν σημαίνει 
καθόλου ότι δεν αλλάζει. Ως προς τις συνθήκες, τις 
συντεταγμένες, τους στόχους, τα οφέλη της. Σήμε
ρα ο εργαζόμενος προσφέρει πλέον ελάχιστα με το 
σώμα του και πολλά με διπλώματα, λέξεις, μηχανή
ματα, σχέσεις, παρά ταΰτα κινδυνεύει να μεταπηδά 
όχι από το ένα επάγγελμα στο άλλο, αλλά από τη  μία 
λειτουργία στην άλλη, να αλλάζει καθήκοντα, να κα
ταρτίζεται και να μην αναγνωρίζεται ποτέ ως ειδι
κός σε κάτι. Νέοι, με πτυχία κορεσμένων επαγγελ
μάτων ή ολιγοετών σπουδών που απαξιώνονται γρή
γορα, νιώθουν χαμένοι ανάμεσα στις δύο όψεις της 
αγοράς εργασίας, εκείνης που προσφέρει ακόμη στα
θερή καλοαμειβόμενη εργασία, προστατευμένη από 
τη  νομοθεσία (ανεπτυγμένος Βορράς, όπου συνδι
κάτα, εργοδότες, κυβερνήσεις βρίσκονται σε σχετική 
συνεννόηση) και μιας άλλης, συχνότερης σ τον  υ
περχρεωμένο Νότο, των ροκανισμένων εισοδημάτων 
και της αυξημένης φορολογίας και ταχύτατα εξα- 
πλούμενης στις ευημερούσες κοινωνίες, που επι
φυλάσσει στους νέους πρόσκαιρη δουλειά και χα
μηλούς μισθούς, χαμηλότερους τω ν προσδοκιών και 
τω ν  δυνατοτήτων τους... Πόσο ενδιαφέρουσα μπο
ρεί να είναι η εργασία υπό το ν  διαρκή φόβο της α
πόλυσης; Πόσο διασκεδαστική μπορεί να είναι μια 
αλλαγή πάνω σε κινούμενη άμμο, το βάδην πάνω σε 
κάτι που δεν γνωρίζεις αν είναι μπουμπούκια ή συ
ντρίμμια;

Η πρακτική τω ν  πολλαπλών δεξιοτήτων που κα- 
τακτώνται με τη  διά βίου εκπαίδευση, ώστε να μπο
ρούν να  καλυφθούν διαφορετικές θέσεις απασχό
λησης, δεν εγγυάται συνήθως κάποια αξιοπρεπή ερ
γασία, ενώ αποκλείει εξ ορισμού την όποια επαγ
γελματική προοπτική, που αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη της δημιουργίας. Ετσι, η ματιά τω ν  νέων 
δεν τολμά να υψωθεί στον ορίζοντα. Πόσο μάλλον 
να σταθεί σ ’ αυτόν ή και να το ν  υπερβεί, για να  αλ
λάξει το ν  κόσμο.

Η  πρακτική των 
πολλαπλών δε
ξιοτήτων που 
κατακτώνται με 
τη διά βίου μά- 
° Λση αποκλείει 
κάθε επαγγελμα
τική προοπτική.

Διαδικασίες με προϋποθέσεις
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

λα στον αέρα και το  μέλλον ά- 
Ê  I  δηλο, μέσα και έξω  από την 

/ \ J  Ελλάδα. Κανείς δεν μπορεί να 
/ προβλέψει με βεβαιότητα τη  στάση 

τω ν  πολιτικών αρχηγών, της τρόικας, 
πότε θα συνέλθει το Eurogroup, αν θα 
περάσει η συμφωνία από τα  κοινο
βούλια τω ν  εταίρων-δανειστών και αν 
θα είναι αρκετή για να σωθεί η χώρα. 
Πρόκειται για μαγική εικόνα. Που ση
μαίνει ότι τα  πάντα είναι οριακά και 
ο χρόνος προχωρεί αμείλικτος, εν ό- 
ψει της 20ής Μαρτίου, οπότε θα 
πρέπει να αποπληρωθούν ομόλογα 
14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα  οποία 
δεν θα τα  έχει το  ελληνικό κράτος αν 
δεν πάρει το  νέο πακέτο στήριξης. Αν 
δεν πληρωθούν αυτά τα  λεφτά, η ά- 

! τακτή χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη,
' όπως εκτιμούν οι ειδικοί.

Η κατάσταση λοιπόν έχει ως εξής. 
Για να υπάρξει δεύτερο πακέτο στή 
ριξης από τους δανειστές, θα πρέπει 
το  χρέος της χώρας να  γίνει βιώσιμο 
και αυτό εξασφαλίζεται μόνο αν πέ
σει σ το  120% το  2020, όπως έχουν υ
πολογίσει οι δανειστές. Η τρόικα έχει 
εντολή να  επιβάλει μέτρα και με
ταρρυθμίσεις προς αυτή τη ν κατεύ
θυνση και έτσ ι εξηγείται η «σκληρή» 
συμπεριφορά της. Οι δύο όροι που έ
χουν τεθεί είναι μια συμφωνία για 
«κούρεμα» με τις ιδιωτικές τράπεζες, 
το περίφημο PSI, και μια δέσμευση της 
Ελλάδας ότι θα εφαρμόσει όλα τα  μέ
τρα και τις μεταρρυθμίσεις που α
παιτούνται (από τη ν  τρόικα). Γι’ αυ
τό, η Αγκελα Μέρκελ παραπέμπει στην 
τρόικα και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το 
νίζει ότι μόνον αν εφαρμοστούν τα μέ
τρα και οι μεταρρυθμίσεις θα δοθούν 
τα χρήματα.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες,

η συμφωνία για το PSI είναι έτοιμη να 
κλείσει, ονομαστικά σ το  50% της α
ξίας τω ν  ομολόγων που έχει σ τη ν  κα
τοχή του ο ιδιωτικός τομέας, αλλά 
στη ν πραγματικότητα στο  70% με τις 
σημερινές αξίες. Απαραίτητη προϋ
πόθεση για να  κλείσει το  PSI είναι να 
επιτευχθεί προηγουμένως συμφωνία 
μεταξύ Αθήνας και τρόικας και, πά
ντως, ο στόχος είναι η συμμετοχή να

Τα ομόλογα που διαθέτει 
η ΕΚΤ είναι 45 δισ. ευρώ 
και τα αγόρασε στο 75% 
της αξίας τους.
Αν τα κρατήσει μέχρι 
να ωριμάσουν, θα 
αποκομίσει ένα κέρδος 
γύρω στα 12 δισ., 
και η Γερμανία θα κερδίσει 
από αυτό περί 3,25 δισ.

φτάσει σ το  90%, οπότε η π τώση του 
χρέους στο  120% θα ή ταν άμεση, αλ
λά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα φτά
σει εκεί. Ηδη ο επίτροπος Ολι Ρεν υ
πολογίζει ότι η Ελλάδα χρειάζεται 25 
δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα α
πό τα 130 του δεύτερου πακέτου στή 
ριξης και, επειδή υπάρχει απροθυμία 
από τη ν πλευρά της Γερμανίας να τα 
καταβάλει, συζητείτα ι η συμμετοχή 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η συμμετοχή της ΕΚΤ αποτελεί θέ
μα διαμάχης μεταξύ Διεθνούς Νομι
σματικού Ταμείου και ΕΚΤ, σύμφωνα 
με τη  «Γουόλ Σ τρ ιτ Τζέρναλ». Η ΕΚΤ

κατέχει τώρα τα περισσότερα ελληνικά 
ομόλογα, καθώς τα έπαιρνε από τις ελ
ληνικές τράπεζες για να  τις διευκο
λύνει. Τα ομόλογα που διαθέτει είναι 
45 δισ. ευρώ και τα  αγόρασε στο  75% 
της αξίας τους. Αν τα  κρατήσει μέχρι 
να ωριμάσουν θα αποκομίσει ένα κέρ
δος γύρω σ τα  12 δισ., που θα πρέπει 
να το δανείμει στους μετόχους της, και 
η Γερμανία θα κερδίσει από αυτό πε
ρί 3,25 δισ. Απαιτείται λοιπόν πίεση 
και μεθόδευση για να  παραιτηθεί η 
ΕΚΤ από αυτό το  κέρδος και να  ω 
φεληθεί η Ελλάδα αυτά τα  12 δισ. για 
να φτάσει σ το  ποθοΰμενο, το  χρέος 
της να  μην υπερβαίνει το 120% 
του ΑΕΠ.

Αν όλα τα  παραπάνω πάνε κατ’ ευ
χήν, θα πρέπει η συμφωνία να  ε- 
γκριθεί από το ΕιιΐΌ$μΌΐιρ και στη συ
νέχεια χρειάζεται η επικύρωση από 
διάφορα κοινοβούλια τω ν εταίρων-δα- 
ν ε ισ τώ ν  και κυρίως από το  γερμανι
κό. Η Γερμανίδα καγκελάριος θα 
πρέπει να είναι πεισμένη ότι το  πα
κέτο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με 
τη  βούλησή της για να  το  φέρει σ την 
Μπούντεσνταγκ, όχι γιατί φοβάται ό

τι δεν θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία, 
αλλά γιατί θέλει να  διατηρηθεί η συ
νοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας 
που στηρίζει τη ν  κυβέρνηση, δηλαδή 
από τους Χριστιανοδημοκράτες, τους 
Ελεύθερους Δημοκράτες και τους 
βουλευτές της Χριστιανοκοινωνικής 
Ενωσης.

Τόσο... απλά είναι τα  πράγματα, ό
σον αφορά τους δανειστές μας, με την 
προϋπόθεση φυσικά ότι οι Ελληνες 
βουλευτές θα ψηφίσουν τη  συμφωνία, 
αν η συμφωνία φτάσει σ τη  Βουλή!

ςία^οςιίΙΙοίίπηΊθπηί. μτ

Ενάντια στη ζοφερή 
πραγματικότητα...

Του ΣΤΑΝΙΟΥ ΖΟΥΛΑ

Α υτός ο τόπος μπορεί να ζήσει. Πρέπει να 
τον παραδώσουμε στα  παιδιά μας, όπως 
μας τον άφησαν οι παππούδες και οι πα

τεράδες μας». Οχι, αγαπητοί αναγνώστες. Η παρα
πάνω δήλωση δεν έγινε από κάποιον πολιτικό, ώ
στε να θεωρηθεί βαρύγδουπη και παντελώς ασύ
στατη. Ανήκει σε κάποιον ψαρά στη λίμνη Κερκί
νη, τον οποίο τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν, 
ζί μ’ έναν συνάδελφό του, να ταΐζει τα αποδημητι
κά πουλιά, που έχουν καταφύγει στις όχθες της για 
να ξεχειμωνιάσουν. Ηταν οι μέρες του χιονιά, στα 
μέσα της εβδομάδος και οι δΰο ψαράδες επέστρε
φαν με τις μακρόστενες βάρκες, τις γνωστές πλά- 
βες, απ’ το ψάρεμα. Τα πουλιά, κορμοράνοι, ερωδι
οί, νανόχηνες, που έρχονται από τη Νορβηγία και 
άλλα είδη, όχι μόνο δεν ταράχθηκαν, αλλά κολυ
μπώντας ή πετώντας περιτριγύρισαν τις δύο βάρ

κες στην παγωμένη όχθη. Και 
τότε οι δύο ψαράδες αντα- 
ποκρίθηκαν σε μια διαδικα
σία, που προφανώς περίμε- 
ναν τα πουλιά· ιδίως σε πε
ριόδους χιονιά και έλλειψης 
τροφής. Αρχισαν με τις δύο 

χούφτες να βγάζουν από τα τελάρα τους ένα μεγά
λο μέρος της ψαριάς τους και να το πετοΰν προς τους 
πεινασμένους «φιλοξενοΰμενοΰς» τους. Και αυτοί ε
ξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους, με μια ποικιλό- 
φωνη και χαρούμενη συναυλία κρωγμών.

Θα μου πείτε, φίλες και φίλοι, πού βρίσκω τ 
ψυχραιμία ή την απάθεια να ασχολούμαι τέτοιες μέ
ρες με τα πετεινά και τους ψαράδες της Κερκίνης. 
Θα σας απαντήσω κάπως εξομολογητικά. Πιθανώς 
τούτο οφείλεται σε κάποια υποσυνείδητη τάση α
ποφυγής της κατάθλιψης, που προκαλούν (με ελά
χιστες εξαιρέσεις) τα τηλεοπτικά δελτία. Τα πε
ρισσότερα γεγονότα, πλέον, τα  διαισθανόμαστε, τα 
περιμένουμε ως αναπόφευκτα, τα δεχόμαστε ως τε
τελεσμένα. Ετσι, τις τελευταίες εβδομάδες επιδίδομαι 
σε μια συνεχή αναζήτηση (ζάπινγκ), προσπαθώντας 
να βρω κάποιο θέμα που θα με αποσπάσει από τη 
ζοφερή καθημερινότητα. Κάτι που -α ν  είναι δυ
να τόν- θα μου προσφέρει ένα ψήγμα ικανοποίησης, 
μια δόση εθνικής αυτοπεποίθησης, που θα μου δώ
σει -τέλος πάντων- μια ελπίδα. Ετσι βρήκα τους ψα
ράδες της Κερκίνης. Και μετά, το τηλεχειριστήριο 
(τηλεκοντρόλ), ξεπερνώντας εντός δευτερολέπτων 
τις απειλές Μέρκελ, τα αδιέξοδα τω ν αρχηγών, τη 
Βαβυλωνία του ΠΑΣΟΚ, τα διλήμματα Σαμαρά, τις 
ατάκες Καρατζαφέρη κ. λπ., «πάγωσε» στους νεό
πτωχους, στους άστεγους, στους χρήζοντας βοήθειας 
συμπατριώτες μας. Νέοι και μεσήλικοι άνθρωποι δεν 
θεωρούν την καταφυγή τους στα συσσίτια της 
Εκκλησίας και τω ν Δήμων ως ντροπή και κατάντια. 
Οι άνεργοι νέοι μας προσέρχονται με ανοικτό τον 
φορητό τους υπολογιστή (λάπτοπ), ψάχνοντας όχι 
για τη  μέριμνα της Πολιτείας, αλλά για δουλειά. Οι 
μεγαλύτεροι και έως χθες «νοικοκυραίοι» εξηγούν 
γιατί το επάγγελμά τους πέρασε στα αζήτητα ή πώς 
υποχρεώθηκαν να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Ενας 
αξιοπρεπέστατος συνταξιούχος, φεύγοντας με το 
δισκάκι του συσσιτίου, δηλώνει: «Η σύνταξή μου 
μειώθηκε από 1.400 ευρώ σε 750. Εμένα μπορεί να 
μου φθάνουν. Αλλά τώρα πρέπει πάλι να βοηθήσω 
τα  παιδιά μου».

Φυσικά, το αίσθημα της ντροπής και της κατά
ντιας δεν αγγίζει τους συμπατριώτες μας αυτούς. Στρέ
φεται στους φυσικούς παραλήπτες του. Την ίδια στιγ
μή, η τηλεόραση έδειχνε ένα κίνημα αλληλεγγύης 
και προσφοράς να εκδηλώνεται αυθόρμητα εκ μέ
ρους μιας μεγάλης μερίδος Ελλήνων πολιτών. Στο ση
μείο αυτό σταμάτησα το ζάπινγκ. Νοητά, και αν θέ
λετε αυθαίρετα, επανήλθα στη φράση του ψαρά της 
Κερκίνης: «Αυτός ο τόπος μπορεί να ζήσει»...

Stamoszoulas@mail. com

Υπάρχουν 
και ευοίωνα 
μηνύματα.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ω ΝΤι θίγει περισσότερο την εθνική pac, αξιοπρέπεια;
Του ΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ*

Η Σμύρνη

Φ αίνεται σαν να μην εκπλήσ
σεται κανείς μας πλέον σήμε
ρα όταν διαβάζει ή ακούει ό

τι η χώρα μας βρίσκεται στα  πρόθυ
ρα μιας εθνικής καταστροφής με τη 
δυναμική να καταλήξει η χειρότερη 
που τη ν έπληξε από τη  σύστασή της.

Αυτό όμως που εκπλήσσει είναι η 
αντίδραση του μέσου Ελληνα. Δεν εί
ναι η αναμενόμενη. Εκτός απ’ αυτούς, 
τους συγκριτικά λιγότερους, που έ
χουν υπάρξει τα  πρώτα θύματα της 
κρίσης, δηλαδή εκείνους που δεν έ
χουν τη  δυνατότητα να καλύψουν τις 
βασικές τους ανάγκες γιατί έχασαν 
τη  δουλειά τους, τις επενδύσεις 
τους, τις αποταμιεύσεις τους, η πλει- 

’•ηφία του ελληνικού λαού παρα- 
,ωυθεί με μειωμένο βαθμό εγρή

γορσης και έλλειψη διάθεσης να 
συμμετέχει ατομικά ή συλλογικά 
σ τη ν  αντιμετώπισή της.

Η μεγαλύτερη αδυναμία της δικής 
μας γενιάς, που οδηγήσαμε τα  πράγ
ματα σ ’ αυτό το σημείο, είναι να  λει
τουργήσει γρήγορα και αποτελε
σματικά για τον εντοπισμό τω ν αιτιών 
της κρίσης και να  προβεί στις συνε- 
πακόλουθες διορθωτικές κινήσεις 
που θα τη  βοηθήσουν να επαναφέρει 
την οικονομία μας στη σωστή πορεία.

Είναι σημαντικό να συνειδητο
ποιήσουμε όλοι μας, αναλογικά βέ
βαια, σύμφωνα με τη  θέση και τις δυ
νατότητες που έχει ο καθένα μας, ό
τι με τις πράξεις μας ή/και τις παρα
λείψεις μας έχουμε ζημιώσει τους πι
σ τω τές μας, τους κατόχους τω ν  ομο
λόγων που έχει κατά καιρούς εκδώ- 
σει η χώρα μας και έχουμε ευημερή- 
σει σε βάρος τω ν  επόμενων γενιών, 
δηλαδή τω ν παιδιών, τω ν εγγονιών, 
τω ν  δισέγγονών μας. Αυτός κι αν δεν

είναι λόγος για να μας διακατέχει έ
να βαθύ συναίσθημα εθνικής ντρο
πής. Κατά τη  γνώμη μου, η αδυναμία 
μας να  εκπληρώσουμε τις υποχρεώ
σεις μας στους δανειστές μας, θίγει 
την εθνική μας αξιοπρέπεια περισ
σότερο απ’ ό, τ ι η πιθανή έλευση ε
νός επιτρόπου για τη  διαχείριση τω ν 
οικονομικών του Δημοσίου.

Αλλοι λαοί στη  θέση μας θα θεω
ρούσαν ότι αυτή η αδυναμία ισοδυ- 
ναμεί με βαθύ πλήγμα στη ν εθνική 
τους αξιοπρέπεια, θα έσκυβαν ταπεινά 
το  κεφάλι τους και συγχρόνως θα ή
ταν διατεθειμένοι να απολέσουν κά
θε προνόμιο και κεκτημένο δικαίωμα 
που τους είχε χορηγηθεί σ τα  χρόνια 
της ευμάρειας, αλλά και να εργαστούν 
σκληρά για τη  βελτίωση της οικονο
μικής και κοινωνικής ευημερίας τω ν 
επόμενων γενιών.

Η εθνική μας συμπεριφορά απέ
χει πολύ από την παραπάνω. Δύο κρί
σιμα χρόνια έχουν περάσει, και δεν 
έχουμε ακόμη καταφέρει να  κά
νουμε τις μεταρρυθμίσεις που α
παιτούνται για τη ν  επιτυχή αντιμε
τώπ ιση  της κρίσης. Καμία κοινωνι
κή ομάδα ή συντεχνία, δεν είναι δια
τεθειμένη να  συναινέσει στις απαι- 
τούμενες αλλαγές.

Χειρότερο όμως ακόμη είναι το γε
γονός ότι πολλοί από εμάς σε όλους 
τους χώρους, σε όλα τα κοινωνικά ε
πίπεδα, δεν αναγνωρίζουν τα  δικαι
ώματα τω ν πιστωτών μας και θεωρούν 
τις διεκδικήσεις τους όχι ως δυσά
ρεστη συνέπεια τω ν  πράξεων ή/και 
παραλείψεών μας, αλλά ως εκβιασμό! 
Στην αρχή μιλούσαν για το πιστόλι πά
νω  στο  τραπέζι. Τώρα επικαλούνται 
οικονομικά δόγματα που έχουν δια
τυπωθεί κατά καιρούς, ότι εφόσον δεν

χρωστάς λίγα στους δανειστές σου, 
αλλά χρωστάς πάρα πολλά, τό τε  το 
πρόβλημα δεν το  έχεις εσύ, αλλά οι 
δανειστές σου. Μπορείς να τους ε
κβιάζεις όσο θέλεις. Τέλειος παρα- 
λογισμός. Φαίνεται πως δεν αντι
λαμβάνονται ότι η οικονομία αλλά και 
η αξιοπρέπεια βασίζονται σ την ε
μπιστοσύνη και αξιοπιστία τω ν συμ- 
βαλλομένων.

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη 
για δραστική αλλαγή, τόσο σε συ
ναισθήματα όσο και σε κατεύθυνση. 
Πρώτον, όπως είπαμε παραπάνω, οι 
κάτοχοι τω ν ομολόγων της χώρας μας, 
δηλαδή οι δανειστές μας, έχουν υ- 
ποστεί μεγάλη οικονομική ζημία. 
Και δεν είναι «τοκογλύφοι» - όπως συ
χνά χαρακτηρίζονται από μερικούς ε
πικριτές. Εξάλλου, πάνω από το ένα 
τρίτο από τα  360 δισ. ευρώ του συ
νολικού δημόσιου χρέους, πριν αρ
χίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα 
η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, εί
χε αγοραστεί από ελληνικά συντα- 
ξιοδοτικά ταμεία, ελληνικές τράπεζες 
και Ελληνες ιδιώτες. Επιπλέον, το  ό
ποιο «κούρεμα» ήθελε συμφωνηθεί, 
ωφελεί μεν τη  χώρα μας, αλλά ζη
μιώνει τους πιστωτές μας. Και στην 
περίπτωση ακόμη που θα συρθούν σ ’ 
αυτή τη ν παραχώρηση από τη  δική 
μας αδυναμία να εκπληρώσουμε τις 
υποχρεώσεις μας, τους αξίζει τουλά
χιστον η αναγνώριση και ο σεβασμός 
μας.

Δεύτερον, θα πρέπει να συνειδη
τοποιήσουμε ότι η κρίση είναι πολύ 
μεγαλύτερη απ’ ό, τι νομίζουμε. Η χώ
ρα μας, με άδεια, όχι μόνο τα δικά της 
ταμεία, αλλά και εκείνα τω ν  συντα- 
ξιοδοτικών οργανισμών και με υπο
χρεώσεις για δωρεάν υγεία, παιδεία,

κ. λπ., έχει περίπου δυόμισι εκατομ
μύρια Ελληνες συνταξιούχους, ένα ε
κατομμύριο εργαζόμενους σ τον  δη
μόσιο τομέα και ένα εκατομμύριο α
νέργους να φροντίσει! Αυτό σημαίνει 
ότι για τις επόμενες αρκετές δεκαε
τίες -ναι, καλά διαβάσατε- οι εργα
ζόμενοι δεν θα μπορούν να αποτα
μιεύουν για τους εαυτούς τους γιατί 
όλες οι σχετικές εισφορές τους θα πη
γαίνουν κυρίως για τη ν κάλυψη τω ν 
αναγκών τω ν  προηγούμενων γενιών. 
Επίσης σημαίνει ότι οι τυχόν υπερ
βολικές διεκδικήσεις της δικής μας γε
νιάς θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στις επόμενες γενιές, οι οποίες θα κλη
θούν να πληρώσουν τον  λογαριασμό. 
Αντίθετα, τα  όποια προνόμια ή κε- 
κτημένα απολεσθούν από τη  σημε
ρινή γενιά, θα έχουν θετικές επι
πτώσεις στη ν ποιότητα ζωής τω ν  ε
πόμενων.

Τέλος, θα πρέπει να προχωρή
σουμε πολύ πέρα από τις μεταρρυθ
μίσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι 
σήμερα. Δ εν είναι αρκετές για να λύ
σουν το  πρόβλημα της χώρας μας σε 
εύλογο χρονικό διάστημα και απο
τελεσματικά. Είναι απαραίτητο, σε 
πολλές περιπτώσεις, να γίνει πλήρης 
αποδόμηση του υφιστάμενου μο
ντέλου λειτουργίας και επανασχε- 
διασμός του, προκειμένου να επι
τευχθεί το τρίπτυχο της οικονομικής 
ανάπτυξης: σημαντικές βελτιώσεις της 
ποιότητας τω ν  προϊόντων και παρε
χόμενων υπηρεσιών με πολύ χαμη
λότερο κόστος και καλύτερες συν
θήκες εργασίας και αποδοχές.

* 0  κ. Τάκης Αθανασόηουλος είναι ομότιμος 
καθηγητής ίου Πανεπιστημίου Πειραιώς, α
ντιπρόεδρος Ι0ΒΕ.

Κύριε διευθυντή

Α ς μου επιτραπεί, ως γεννημένος ςπη 
Σμύρνη, τη ν κατά Στράβωνα «καλ- 

λίστην πασών» τω ν  πόλεων της Ιωνίας, 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τα 
συγχαρητήριά μου σ τη ν  κ. Μαρία Ηλι- 
ού και στους συνεργάτες της για την 
εξαίρετη προσφορά της προς τους αι- 
σθαντικούς Ελληνες με το  έργο «Σμύρ
νη, η Καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης 
πόλης, 1900 -1922». Ας μου συγχωρη- 
θούν όμως και οι εξής επισημάνσεις: 

Η Σμύρνη δεν ή ταν «μια κοσμοπο
λίτικη πόλη», αλλά ήταν μια ελληνική 
πόλη, και απλώς είχε και μη Ελληνες 
κατοίκους, Αρμένιους, Τούρκους, 
Εβραίους, Φραγκολεβαντίνους, μειο
νότητες σχετικά με το ν  ελληνικό πλη
θυσμό της. Ενώ η κρατική εξουσία ε
πί της Σμύρνης ήταν επί όχι ολίγους αι
ώνες τουρκική, ο κυρίαρχος τόνος της 
ζωής στο  μεγαλύτερο μέρος του πλη
θυσμού της ή ταν ελληνικός, όπως και 
η κυρίαρχη γλώσσα ή ταν η Ελληνική. 
Αυτήν μάθαιναν και πολλοί από τους 
μη Ελληνες κατοίκους της. Παράδειγ
μα διάσημο και ο γεννημένος στη Σμύρ
νη, διαβόητος έπειτα υπουργός Προ
παγάνδας του Χίτλερ, Γκαίμπελς. Κο- 
σμοπολιτικά στοιχεία υπήρχαν ιδιαί
τερα στη  ζωή ορισμένων Σμυρναίων, 
και όχι ολίγων έστω , σπουδασμένων 
σ τη  Δυτική Ευρώπη είτε συνεργαζό- 
μενων επαγγελματικά με Φραγκολε
βαντίνους της Σμύρνης. Εξ άλλου πα
ράδειγμα της κοινωνικής επιβολής 
τω ν  Ελλήνων σ τη  Σμύρνη είναι και ό
τι, όπως έχω ακούσει, επί συνόλου 125 
ιατρών οι 112 ήταν Ελληνες σ τη ν  δή
θεν κοσμοπολίτικη αυτή πόλη.

Δεν είναι ορθό επίσης να λέγεται «η 
ελληνική συνοικία της Σμύρνης». Η 
χρήση του ενικού είναι ορθή για την αρ
μενική, τη ν τουρκική, τη  φραγκολε-

βαντίνικη συνοικία. Των Ελλήνων όμ 
υπήρχαν πολλές συνοικίες στη  Σμύρνη, 
όπως και ήταν πολλαπλάσιος τω ν άλλων 
ο ελληνικός πληθυσμός της.

Οι επισημάνσεις όμως αυτές δεν υ
ποδηλώνουν καμιά διάθεση για υποτί
μηση της πολύτιμης προσφοράς του συ
ναρπαστικού σε πολλές φάσεις του έρ
γου της κ. Μαρίας Ηλιού και τω ν  συ
νεργατών της.

Κ. I. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ακαδημαϊκός, πρώην υπουργός 

Παιδείας

Costa Concordia
Κύριε διευθυντά

Η εγκατάλειψη του πλοίου από τον 
πλοίαρχο πριν βγουν όλοι ομ επι- 

βαίνοντες μας θυμίζει το ν  παλιό κσ 
τω ν  ιστιοφόρων, όπου οι πλοίαρχοι 
χι μόνον έμεναν στο πλοίο μέχρι να βγει 
και ο τελευταίος επιβαίνων, αλλά πολ
λοί έμεναν επάνω και βούλιαζαν με το 
πλοίο τους, για το  οποίο ή ταν υπεύθυ
νοι. Σήμερα οι λέξεις ευθύνη - καθήκον 
κ,λπ. όχι μόνο δεν διδάσκονται στα σχο
λεία, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν καν 
στο  λεξιλόγιο τω ν  νέων.

Τρομάζει κανείς ό ταν βλέπει τα 
πλοία αυτά τω ν  3.000/5.000 και βάλε 
επιβατών και άνω τω ν  1.000 πλήρωμα 
να είναι τόσο στενά εν σχέσει με το βύ
θισμα τω ν  8,5 μέτρων και το  ύψος ε
κτός θαλάσσης, τω ν  30 μέτρων. Κα
ταλαβαίνει ότι με το  παραμικρό μπο
ρούν να  χάσουν τη ν  ευστάθειά τους. 
Οι ναυπηγοί τ ι λένε;

Οι άνθρωποι έχουν χάσει πια το  μέ
τρο στα πλοία, στους ουρανοξύστες τω ν 
800 μέτρων (ο Υμηττός είναι 1.000!), στα 
αεροπλάνα τω ν  800 επιβατών κ.λπ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΖΗΣ 
Κηφισιά
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Η βόρεια Ευρώπη 
πιθανόν να αφήσει 
εκτός ευρώ χη 
την Ελλάδα '
Σοβαρές προειδοποιήσεις του Γερμανού 
οικονομολόγου X. Σμίντινγκ στην «Κ»

Συνέντευξη στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ

Σιις προβλέψεις του npos tous πελάτεε ins 
Berenberg, ins παλαιότερηε τράπεζαε ι- 
διωτικήε τραπεζικήε ins Γερμανίαε, ο ε- 
πικεφαλήε οικονομολόγοε in s Χόλγκερ 
Σμίντινγκ αξιολογεί ωε σοβαρό τον κίν
δυνο μιαε άτακτηε χρεοκοπίαε και εξό
δου τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη. 
Οπωε προειδοποιεί μιλώνταε στην «Κ», 
η Γερμανία αλλά και όλη η βόρεια Ευ
ρώπη «ετοιμάζεται να αφήσει την 
Ελλάδα να φύγει», αν και τονίζει ότι θα 
ήταν για όλου s καλύτερο να παραμείνει 
στην Ευρωζώνη. Κατ’ αρχήν για την ί
δια τη χώρα, καθώε, «μία έξοδοε από το 
ευρώ θα προκαλούσε δραματική οικο- 
/ομική κρίση στην Ελλάδα. Δεν θα είναι 
εύκολο! Οπωε pas δίδαξε η κατάρρευση 
τηε Σοβιετικήε Ενωσηε, όταν το παλαιό 
νόμισμα το ρούβλι δεν υπήρχε πια 
στην Ουκρανία, οι καιροί ήταν πολύ δύ
σκολοι. Η έξοδοε από το ευρώ είναι μία 
πολύ δύσκολη διαδικασία, που πιθανώε 
να προκαλέσει μεγαλύτερη ύφεση από 
τη σημερινή. Και αν η Ελλάδα δεν λύ
σει τα διαρθρωτικά τηε προβλήματα, α-

«Δεν χρειάζεται λιτότητα αλλά μεταρ
ρυθμίσεις», τονίζει ο κ. Σμίντινγκ.

«Θα ήταν για όλους καλύ
τερο η χώρα να ηαραμεί- 
νει στην Ευρωζώνη, όμως 
άλλη μία αρνητική έκθεση 
θα είναι καταστροφή».

κόμη και μετά την υποτίμηση του νέου 
νομίσματοε θα εξακολουθεί να έχει τε
ράστια προβλήματα». Οσο για την Ευ
ρωζώνη, «θα ήταν καλό να επιδείξει στον 
κόσμο ότι μπορεί να αντιμετωπίσει 
προβλήματα όπωε η Ελλάδα. Θα ενίσχυε 
σημαντικά την εμπιστοσύνη στην Ευ
ρώπη αν το καταφέρει χωρίε μία δρα
ματική καταστροφή», η.οποία θα προ
καλούσε φόβουε για έξοδο μεγάλων οι
κονομιών όπωε η Ιταλία και η Ισπανία 
και μαζική μετάδοση τηε κρίσηε.
-  Είναι όμωε αρκετόε ο φόβοε τηε με- 
τάδοσηε για να κρατηθεί η Ελλάδα 
στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι ε 
τοιμάζονται τείχη προστασίαε για τιε 
υπόλοιπεε χώρεε και το τραπεζικό σύ
στημα; Για πόσο ακόμη θα είναι προε 
το συμφέρον τηε Ευρωζώνηε αυτό;

-  Είναι προε το συμφέρον τηε Ευρω
ζώνηε, συμπεριλαμβανομένηε τηε Γερ- 
μανίαε, να παραμείνει η Ελλάδα στο ευ
ρώ. Ολοι το θέλουν αυτό. Αλλά η υπο- 
ιονή έχει σχεδόν εξαντληθεί στη Γερ

μανία - και όχι μόνον, σε όλη τη βόρεια 
Ευρώπη. Μία ακόμη έκθεση τηε τρόικαε

που θα λέει ότι εφαρμόσθηκαν πολύ λί
γα θα είναι καταστροφή. Το ζήτημα εί
ναι ότι η βόρεια Ευρώπη ετοιμάζεται να 
αφήσει την Ελλάδα να φύγει. Δεν θέλει 
να φύγει, αλλά αν οι προύποθέσειε δεν 
ικανοποιηθούν, ετοιμάζεται να την α
φήσει. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει 
εντόε μηνών, ή πιθανώε εντόε μερικών 
εβδομάδων. Οπωε είπατε, οι μηχανισμοί 
ελέγχου τηε μετάδοσηε ενισχύονται. 
Evas από τουε λόγουε είναι ο κίνδυνοε 
ότι αυτοί θα δοκιμασθούν αν η Ελλάδα 
απλώε δεν πάρει άλλα λεφτά διότι δεν 
θα έχει ικανοποιήσει τιε προύποθέσειε, 
και τότε ενδεχομένωε να αναγκασθεί να 
αφήσει το ευρώ. Το αν θα υπάρξει νέο 
πρόγραμμα υποστήριξηε για την Ελλά
δα θα εξαρτηθεί πολύ από τιε διαπραγ- 
ματεύσειε τιε επόμενεε δύο εβδομάδεε, 
και επίσηε από το τι θα πιστοποιήσει η 
έκθεση τηε τρόικαε ότι πραγματικά ε
φαρμόζεται στην Ελλάδα... Πιθανώε 
προτού ψηφίσει το γερμανικό κοινο
βούλιο για τη νέα βοήθεια, η Ελλάδα θα 
πρέπει να πιστοποιηθεί από την τρόι
κα ότι υλοποιεί τιε προύποθέσειε του.
-  Πόση λιτότητα όμωε χρειάζεται α
κόμη ώ στε να ικανοποιηθεί η  τρόικα;

-  Δεν χρειάζεται άλλη λιτότητα, νομίζω 
ότι ήταν ήδη πολύ σκληρή. Εχουν γίνει 
υπερβολικά πολλέε αυξήσειε φόρων. Αυ
τό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μία πο
λύ συστηματική αναδιάρθρωση και 
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, που 
μάλλον θα περιλαμβάνει και απολΰσειε 
σε τμήματα του Δημοσίου. Αλλά δεν πι
στεύω ότι χρειάζεται άλλη λιτότητα υ
πό τη μορφή αυξήσεων φόρων ή πα- 
γώματοε κατασκευήε δρόμων, δηλαδή 
περικοπών στιε δημόσιεε δαπάνεε. 
Χρειάζεται διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσετε, 
συμπεριλαμβανομένηε τηε μείωσηε του 
δημοσίου τομέα. Αυτό σημαίνει ρήξη με 
τα συνδικάτα του Δημοσίου, και επιμο
νή στιε μεταρρυθμίσετε για την ανα
διάρθρωση του Δημοσίου, που πραγ
ματικά χρειάζεται η Ελλάδα. Πρέπει να 
κάνει το Δημόσιο να δουλεύει για τουε 
πολίτεε, αντί για τουε υπαλλήλουε του!
-  Οι διαπραγματεύσειε για το PSI, και 
αν θα καθιστούν το χρέοε βιώσιμο, 
δεν είναι επίσηε κρίσιμεε για χο 
μέλλον τη ε χώραε;

-  Πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσειε για 
το PSI δεν σχετίζονται σχεδόν καθόλου 
με το μέλλον τηε Ελλάδαε! Εχουν πο
λιτική σημασία, διότι είναι μέροε ενόε 
πιθανού νέου πακέτου στήριξηε για την 
Ελλάδα, συνιστούν μία πολιτική προϋ
πόθεση για μία πιθανή νέα βοήθεια. ΓΓ 
αυτό έχουν σημασία και πρέπει να ο
λοκληρωθούν, και μάλιστα με όρουε που 
να αποδέχεται η Ευρώπη. Αλλά το αν το 
αποτέλεσμά τουε θα είναι επαρκέε δεν 
έχει να κάνει με το ίδιο το χρέοε, αλλά 
με την ελληνική οικονομία: Αυτό που έ
χει σημασία είναι αν μπορεί να αρχίσει

i να αναπτύσσεται ξανά η οικονομία. Αν 
κάνετε τιε κατάλληλεε μεταρρυθμίσειε, 
η οικονομία σαε θα αναπτυχθεί. Δεν υ
πάρχει οικονομική απάντηση στην ε
ρώτηση πόσο χρέοε πρέπει να έχει κα- 
νείε. Αν η οικονομία αρχίσει να ανα
πτύσσεται, μπορείε να αποπληρώσειε ό
λο το χρέοε. Αν δεν αναπτύσσεται, δεν 
μπορείε να πληρώσειε τίποτε!

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Υπολογίζει την αντοχή της οικονομίας με 
βάση δείκτες όπως οι προοπτικές ανάπτυξης, 
η ανταγωνιστικότητα, π δημοσιονομική 
βιωσιμότητα, οι δημογραφικές τάσεις 
και η ποιότητα της εκπαίδευσης.

Μετράει τον ρυθμό των αλλαγών, 
με έμφαση στη δημοσιονομική 
προσαρμογή, το κόστος εργασίας 
και τις εξαγωγές.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Μεταβολή του πρωτογενούς 
δημοσιονομικού ισοζυγίου 
την περίοδο 2009-2011, 
ως %  του ΑΕΠ

Ασθενής
οικονομία
ισχυρή
προσαρμογή
Η  Ελλάδα είναι η λιγότερο 
ανθεκτική οικονομία της 
Ευρωζώνης, αλλά η ταχύτητα της 
δημοσιονομικής και συνολικής 
της προσαρμογής είναι από τις 
υψηλότερες

Ι λουξ/ΡΓΟ

ΠΗΓΕΣ: Eurostat, Ευρωπαϊκό Επιτροπή, Εκτιμήσεις της Berenberg

Σε πρόσφατη έκθεση της τράπεζας 
Berenberg για την Ελλάδα, ο κ. Σμίντιν- 
γκ εκτιμά ότι το πρόγραμμα προσαρμο
γής πρέπει να αλλάξει, καθώς «η υ
περβολική λιτότητα, σε συνδυασμό με 
την απουσία μεταρρυθμίσεων στην 
πλευρά της προσφοράς, τη διοικητική 
ανικανότητα και το πολιτικό αδιέξοδο 
έχουν σπρώξει την ελληνική οικονομία 
σε ένα γύρο θανάτου».
Σύμφωνα με τον κ. Σμίντινγκ, η Ελλάδα 
δεν χρειάζεται περισσότερη λιτότητα 
«διότι η υπερβολική της χορήγηση 
μπορεί να σκοτώσει τον ασθενή», ούτε 
όμως έξοδο από το ευρώ, καθώς «η υ
ποτίμηση δεν θεραπεύει τα διαρθρωτι
κά προβλήματα της χώρας».
Αυτό που υποστηρίζει ο κ. Σμίντινγκ 
είναι την υιοθέτηση ενός χαμηλότε- 

. ρου, ενιαίου φορολογικού συντελε
στή, μία φορολογική νομοθεσία ό
πως εκείνη της Σλοβακίας ή της Εσθο
νίας, καθώς εκτιμά ότι η αυστηρότερη 
εφαρμογή λάθος φόρων διώχνει τις ε
πιχειρήσεις στο εξωτερικό. «Η Ελλάδα 
δεν χρειάζεται υψηλότερους φόρους, 
αλλά ένα φορολογικό σύστημα που θα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

είναι εύκολα διαχειρίσιμο, με φόρους 
που θα είναι εύκολο να συλλεγούν και 
συντελεστές που θα προσελκύουν ε
ταιρείες, αντί να τις διώχνουν», τονί
ζει. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι διαρ
θρωτικές μεταρρυθμίσεις που απε
λευθερώνουν το αναπτυξιακό δυναμι
κό όπως το -στην πράξη- άνοιγμα των 
κλειστώνεπαγγελμάτων «είναι πολύ 
σημαντικότερες για τη βιωσιμότητα 
του χρέους μακροπρόθεσμα από έ
να αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομι
κής προσαρμογής».
Με το τραπεζικό σύστημα κοντά στην 
παράλυση, προτείνει επίσης τη σύστα
ση μιας αναπτυξιακής τράπεζας για 
την αναχρηματοδότηση δανείων επι
χειρήσεων και νοικοκυριών, στα πρό
τυπα της γερμανικής KfW.
Τέλος, αν και δεν θεωρεί σκόπιμη 
τη συμμετοχή της ΕΚΤ στο PSI, αντι
προτείνει στην κεντρική τράπεζα 
να χαρίσει στην Ελλάδα τα υπερκέρδη 
από τις τοποθετήσεις της σε ελληνικά 
ομόλογα με τη λήξη τους, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η χώρα τηρεί το πρόγραμ
μα στήριξης.

Αναγκαίο ένα διαχειρίσιμο φορολογικό σύστημα

ΑΠΟΨΗ

Πολιτική σχοινοβασία
Της ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ*

Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να α- 
ποφύγει τουε κινδύνουε που έρ
χονται από την κρίση χρέουε και να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 
ύφεση και την υψηλή ανεργία; 
Στο ερώτημα αυτό πολιτικοί και δη- 
μοσιολόγοι -τεχνοκράτεε και μη- α
γωνίζονται να δώσουν πειστικέε α- 
παντήσειε και να επηρεάσουν τιε 
πολιτικέε. Για κάποιουε στην Ευ
ρώπη το πρόβλημα είναι η Ελλάδα 
και λύση να αποβληθεί από την Ευ
ρωζώνη. Για κάποιουε στην Ελλά
δα το πρόβλημα είναι οι πολιτικοί 
και λύση η αποχώρησή τουε ή και 
η έξοδοε από το ευρώ. Ασφαλώε, 
πρόκειται για τιε δύο ακραίεε θέσειε 
τηε συζήτησηε που εξελίσσεται, οι 
οποίεε όμωε ασκούν την επιρροή 
τουε στιε πιο μετριοπαθείε απόψειε 
που ακοΰγονται.

Για παράδειγμα, ανακινήθηκε 
το ζήτημα τηε οικονομικήε επι- 
τροπείαε τηε χώραε, μία επαχθήε 
λύση για την εθνική κυριαρχία, χω
ρίε καμία αντιστοιχία με το κε- 
κτημένο τηε ευρωπαϊκήε ενοποί- 
ησηε των ισχυρών κρατών και λα
ών. Ακόμη, επανέρχεται το ζήτημα 
τηε δέσμευσηε των κομμάτων διά 
τηε υπογραφήε τουε ωε προϋπό
θεση για την παροχή τηε οικονο- 
μικήε συνδρομήε, λύση που υπο
κρύπτει καχυποψία για το κομμα
τικό σύστημα. Τέλοε, κάποιοι ι
σχυρίζονται ότι ο δικομματισμόε ευ- 
θύνεται για τα πάντα, τα κόμματα 
αυτά πρέπει να οδηγηθούν σε κα
τάρρευση, μία άποψη που φανε
ρώνει φαρισαϊσμό και συγκεκα- 
λυμμένη διάθεση αυταρχικότηταε 
διά τηε πρόκλησηε χάουε.

Θέλω να επισημάνω τι, κατά τη 
γνώμη μου, πρέπει να κάνει έναε 
υπεΰθυνοε πολιτικόε σοβαρού κόμ- 
ματοε, αφού αναγνωρίσει τιε προ- 
σωτπκέε και κομματικέε ευθύνεε για 
την κατάσταση.

Πρώτον, πρέπει διαρκώε να ε
παναφέρει το ζήτημα τηε σύζευ- 
ξηε τω ν στόχων τηε δημοσιονο- 
μικήε εξυγίανσηε με την  ανάκτη
ση  των συνθηκών οικονομικήε α- 
νάπτυξηε. Οι ισοσκελισμένοι προ
ϋπολογισμοί και η μείωση του χρέ
ουε δεν είναι αυτοσκοπόε, αλλά μέ
σα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 
δώσουμε στην  ενίσχυση τηε α- 
νταγωνιστικότηταε και τη ε πα- 
ραγωγικότηταε.

Δεύτερον, η μεταρρύθμιση των 
λειτουργιών του κράτουε πρέπει να 
είναι βαθιά και να καταργήσει ο
ριστικά φαινόμενα και πρακτικέε 
που υπονομεύουν το δημόσιο συμ
φέρον. Το κράτοε θα συνεχίσει να 
διαδραματίζει έναν επιτελικό ρόλο, 
αλλά οι δράσειε του θα υποστηρί
ζονται και θα ελέγχονται από μία 
ισχυρή αίσθηση δημοσίου συμφέ- 
ροντοε, ώστε να μην προσαρμό
ζονται στιε εκλογικέε τακτικέε και 
στην παροχή άχρηστων θέσεων α- 
πασχόλησηε στο Δημόσιο.

Τρίτον, πρέπει επειγόντωε να α- 
ντιληφθοΰμε το κοινωνικό πρό
βλημα που δημιουργείται. Η α
νεργία ρεκόρ και η απίσχνανση των 
εισοδημάτων των νοικοκυριών λό
γω τηε υψηλήε φορολογίαε δημι
ουργεί στρώματα νεόπτωχων σε μία 
έκταση πρωτόγνωρη για την Ελλά
δα τηε μεταπολίτευσηε. Τα φαινό
μενα αυτά είναι ήδη ορατά, έστω 
και αν το λανθάνον και άτυπο σύ
στημα πρόνοιαε που ισχύει στην 
Ελλάδα, δηλαδή η μέριμνα τηε οι- 
κογένειαε για τα μέλη τηε, συγκα

λύπτει σε κάποιο βαθμό αυτή την 
πραγματικότητα.

Τέταρτον, η χώρα πρέπει να 
συμμετάσχει ενεργά στουε νέουε 
θεσμοΰε και όρουε τηε οικονομικήε 
διακυβέρνησηε στην Ε.Ε. Αυτή 
την εβδομάδα υπογράφεται  ̂ Ευ- 
ρωπαϊκόε Μηχανισμόε Στ, ό- 
τηταε και ξεκινά τον Ιούλιο. Ακό
μη, οριστικοποιήθηκε η συνθήκη 
για τη σταθερότητα, τον συντονι
σμό και τη  διακυβέρνηση στην 
ΟΝΕ, με την οποία καθιερώνεται έ
να αυστηρό πλαίσιο δημοσιονομι- 
κήε πειθαρχίαε. Το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο με επίμονο τρόπο ισχυ
ρίζεται ότι μία τέτοια συνθήκη πρέ
πει απαραιτήτωε να ενσωματωθεί 
στο κοινοτικό δίκαιο.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα βρί
σκονται σε μία κατάσταση σχοι- 
νοβασίαε μεταξύ τηε καταστρε- 
πτικήε κρίσηε και τηε ανάκτησηε 
τηε ανάπτυξηε και τηε ευημερίαε. 
Δεν πρέπει να παρασυρθοΰμε από 
τιε άναρθρεε κραυγέε, αλλά να δώ
σουμε όλεε μαε τιε δυνάμειε για να 
φθάσουμε στον δεύτερο στόχο. 
Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να ' τει 
με μία δογματική αντίληψη γ αε 
πολιτικέε εξυγίανσηε. Ταυτόχρονα, 
πρέπει να αντιληφθοΰμε όλοι ότι

Χρειαζόμαστε ένα 
νέο ισχυρό συμβόλαιο 
πολιτών-κομμάτων, 
το οποίο θα επικυρωθεί 
στις εκλογές, ώστε 
να προωθήσουμε 
ένα νομιμοποιημένο 
κυβερνητικό 
πρόγραμμα αλλαγών.

οι κίνδυνοι για τη χώρα μαε είναι 
τόσο μεγάλοι, ώστε δεν υπάρχουν 
περιθώρια καθυστερήσεων, ανα- 
ζήτησηε μαγικών λύσεων, και πά- 
ντωε, πολιτικά ανώδυνων μέτρων 
που μπορούν να αλλάξουν την κα
τάσταση.

Επιτέλουε, σήμερα ομολογείται, 
ακόμη και από τουε εκπροσώπουε 
τηε τρόικαε, ότι η υπερβολική φο- 
ρολόγηση δημιουργεί αδιέξοδα, 
και ταυτόχρονα, ότι σε μία χώρα ώ- 
ριμηε δημοκρατίαε υπάρχουν σα
φή όρια ανεκτικότηταε των πολι
τών για μέτρα που υπονομεύουν το 
επίπεδο ευημερίαε, άρα και την 
κοινωνική υπόσταση τηε ιδιότηταε 
του πολίτη.

Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμα
σ τε ένα νέο ισχυρό συμβόλαιο, 
πολιτών-κομμάτων, το οποίο θα ε
πικυρωθεί στιε επικείμενεε εκλο- 
γέε, ώστε να προωθήσουμε ένα νο
μιμοποιημένο κυβερνητικό πρό
γραμμα αλλαγών, σύμφωνα με ό
σα θετικά προτείνονται από τουε 
εταίρουε μαε, αλλά και σύμφωνα με 
τιε θεμελιώδειε προτεραιότητεε 
τηε δημοκρατίαε, δηλαδή τηε κοι- 
νωνικήε συνοχήε και τηε αξιο- 
πρέπειαε όλων των πολιτών. Βε- 
βαίωε, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο 
χρέοε, όλα όσα γνωρίζαμε ωε δε
δομένα αμφισβητούνται, και όλα ό
σα θεωρούσαμε ότι είναι αδιανόητα 
για εμάε, μπορεί να συμβούν και με 
τη  δική μαε υποστήριξη.

* Επικεφαλής της Κ.Ο. της Ν.Δ. στο ^,^ω- 
παϊκό Κοινοβούλιο, πρώην υπουργός

Διέξοδος οι εξαγωγές Η ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ.  ΑΝΑΛΥΣΗ αττό τη ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

Το πιο φριχτό ναυάγιο θα ήταν να σωθούμε έτσι...
Υποστηρίζοντας την ανάγκη με
ταρρυθμίσεων, ο κ. Σμίντινγκ α
ναφέρει τη Γερμανία, η οποία α
ντιμετώπισε μια κρίση «χειρότε
ρη της Ελλάδας» όταν αποφάσισε 
να αλλάξει τα δεδομένα στην α
γορά εργασίας.
«Εκαναν ευκολότερες τις απολύ
σεις, αύξησαν την ευελιξία στις 
ώρες εργασίαζ... βασικό συνέθλι- 
ψαν τη δύναμη των συνδικάτων. 
Σύντομα, η ανεργία άρχισε να πέ
φτει σαν πέτρα!». Δεν την ευνόη
σε όμως και η διεθνής οικονομική 
συγκυρία;
Σήμερα η Ευρώπη απειλείται με 
ύφεση. «Είναι αλήθεια ότι χρειά
ζεται ανάπτυξη στις εξαγωγικές 
αγορές. Η Ελλάδα έχει ένα μεγά
λο μειονέκτημα διότι ο εξαγωγι- 
κός της τομέας είναι μικρός.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφο
ρά της με τη Γερμανία και όχι η 
κατάσταση της παγκόσμιας οικο
νομίας. Οι ελληνικές εξαγωγές 
αναπτύσσονταν δυναμικά μέχρι 
τα μέσα του 2011, όταν η Ευρω
ζώνη προκόλεσε η ίδια την ύφε
ση στην οικονομία της και οι εξα
γωγές κατέρρευσαν.
Πιστεύω όμως ότι μπορείτε να το 
αντισταθμίσετε αυτό εξάγοντας 
στις ισχυρά αναπτυσσόμενες αγο
ρές της Κίνας, της Γερμανίας... α
κόμη και η γειτονική Τουρκία δεν 
φαίνεται κακή».

Μπορεί το έθνοε να υπομείνει μια τέ
τοια διαδικασία οικονομικήε κατα- 
στροφήε και μιαε κουτσήε-στραβήε 
διάσωσηε από τη χρεοκοπία, από αυ- 
τούε που το οδήγησαν στην κατάρ
ρευση, διερωτώμαι. Η διάγνωση τηε 
δεινήε κατάστασηε δεν αφήνει περι
θώρια για «φθηνέε» ελπίδεε. Η βαθιά 
ύφεση και η συνακόλουθη πτώση 
του βιοτικού επιπέδου επισωρεύο
νται επιβαρυντικέε. Το σήμερα είναι ή
δη χειρότερο από το χθεε και το αύριο 
προοιωνίζεται χειρότερο από το σή
μερα σε ένα κοινωνικό σώμα του ο
ποίου οι αντοχέε έχουν αρχίσει να ε
ξαντλούνται δραματικά. Η εργατική τά
ξη φτύνει αίμα και η μεσαία τάξη α- 
ποδεκατϊζεται.

Η φτώχεια του αποπληθωρισμού εί
ναι η μόνη αποτελεσματική θεραπεία 
που μαε επιβάλλουν οι εταίροι δα- 
νειστέε μαε. Οι τρειε «βρώμικεε» λέ- 
ξειε -d efault, devaluation, deflation 
-  πτώχευση, εσωτερική υποτίμηση, α- 
ποπληθω ρισμόε- «αποσταθεροποι
ούν» την Ελλάδα. Αποτελεί τη  μόνη 
αποδεκτή θεραπεία για τουε τροϊκα- 
νοΰε. Αποπληθωρισμόε, δηλαδή μεί
ωση των γενικών τιμών, των μισθών, 
των συντάξεων, του βιοτικού επιπέ
δου, βύθιση τηε οικονομικήε δρα- 
σχηριότηταε, ανεργία, φτώχεια και κοι
νωνική έκρηξη.

Οικονομία χωρίε ανάπτυξη, κοινω
νία χωρίε ευημερία, εργασία χωρίε ερ- 
γαζομένουε, πολιτικοί χωρίε πολιτική. 
Το βιοτικό μαε επίπεδο βουλιάζει, αλ
λά δεν υπάρχει ούτε όραμα ούτε σχέ
διο για να αναστραφεί αυτή η απο
τρόπαιη τάση ειε βάροε τόσο των ερ
γαζομένων, όσο και ένα μεγάλου μέρουε 
του υγιούε επιχειρηματικού κόσμου.

Η απειλή έκρηξηε τηε φτώχειαε, συ- 
νοδευμένη από υπόδηλεε απειλέε κοι
νωνικών αποκλεισμών και νέων ταξι
κών διαφορισμών, είναι εδώ. Γκρεμί
ζει το κοινωνικό συμβόλαιο μιαε 35ε- 
τίαε. Τα απειλούμενα πλήθη ίσωε δεν 
το συνειδητοποιούν, δεν το αναλύουν, 
αλλά το αισθάνονται σκληρά: η απει
λή είναι υλική, βιοτική. ΓΓ αυτό και οι 
όποιεε αντιδράσειε θα είναι αντιδρά- 
σειε βαθύτατα υπαρξιακά, πολιτικέε. 
Δηλαδή απρόβλεπτεε, πέραν του δε
δομένου πολιτικού παιχνιδιού.

Εναε Αμερικανόε δικαστήε είχε πει 
κάποτε πωε είναι δύσκολο να προσ
διορίσει τι είναι ακριβώε πορνογραφία, 
αλλά την «αναγνωρίζει όταν τη βλέπει». 
Κάτι αντίστοιχο ισχύει για τη χώρα που 
βρίσκεται ήδη στον γκρεμό. Είναι δύ
σκολο να οριοθετήσει κανείε ένα αρ
χέτυπο πτώχευσηε σε μια χώρα-μέλοε 
τηε ΟΝΕ με εθνικό νόμισμα το ευρώ. 
Αλλά το μνημονιακό κατεστημένο 
αρνείται να δεχθεί την πραγματικότητα

Η φτώχεια του αποπληθω
ρισμού αποτελεί χη μόνη 
αποδεκτή θεραπεία για 
τους τροϊκανούς να μας 
σώσουν. Οικονομία χωρίς 
ανάπτυξη, κοινωνία 
χωρίς ευημερία, εργασία 
χωρίς εργαζομένους, 
πολιτικοί χωρίς πολιτική.

και θέτει ύπουλα ερωτήματα. Οπωε, για 
παράδειγμα, αν προτιμούμε μια συ
ντεταγμένη (δηλαδή συνεννοημένη με 
την τρόικα) χρεοκοπία, εντόε ευρώ, α
πό μια άτακτη χρεοκοπία και επι
στροφή στη δραχμή.

Την ίδια στιγμή, διεθνή και εγχώρια 
MME και λοιποί «σωτήρεε» προετοι
μάζουν την κοινή γνώμη να αποδεχθεί 
το μοιραίο, όπωε αυτοί το προσδιορί
ζουν! Και αν θέλουν να μαε πουν «λαϊ- 
κιστέε», αε μαε πουν. Οταν περνάνε 
τουε νόμουε εκβιάζονταε όλη τη Βου
λή, ακόμα -κα ι πρω τίστω ε- τουε ίδι- 
ουε τουε δικούε τουε βουλευτέε, τι νόη
μα έχει πια «τι θα μαε πουν»; Τον πιο 
αισχρό λαϊκισμό τον κάνουν οι ίδιοι!

Με εκβιαστικά διλήμματα που διχάζουν 
τον λαό για το ... καλό του! Εγώ πάντωε 
γνωρίζω την αγνότητα των δικών μου 
προθέσεων και απόψεων.

Το επιχείρημα «διάσωσηε τηε χώραε» 
δεν θα μπορούσε να απολήξει διαφο
ρετικά. Επαρχιώτεε του ευρωπαϊκού συ- 
στήματοε που υποδύονται κοσμοπο- 
λίτεε επέδειξαν πλήρη διαπραγματευ
τική ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει αμφι
βολία ότι ο εκσυγχρονισμόε τηε οικο- 
νομίαε, του κράτουε και τηε κοινωνίαε 
ήταν απολύτωε αναγκαίοε, αλλά έπρεπε 
να είναι σταδιακόε. Η βιαιότητα του εγ- 
χειρήματοε κατέδειξε πόσο αποκομ
μένοι από την ελληνική οικονομική 
πραγματικότητα ήσαν οι αποδέκτεε των 
όρων του Μνημονίου. Ομωε, σημαντικά 
τμήματα τηε κοινωνίαε εμφανίζονται 
οργισμένα και τείνουν να κυριαρχη
θούν από διάθεση καταδίκηε. Το χει
ρότερο είναι ότι ανιχνεύονται συνθή- 
κεε κοινωνικού μίσουε, οι οποίεε αν ε
πικρατήσουν θα διαμορφώσουν περι
βάλλον τυφλών συγκρούσεων.

Προφανώε, η ηθική και πολιτική χρε
οκοπία προηγήθηκε τηε οικονομικήε. 
Ωστόσο, η διάχυση τηε ευθύνηε σε ό
λη την κοινωνία αδιακρίτωε, η ενο
χοποίηση των πάντων από το πολιτι- 
κο-οικονομικό κατεστημένο, ισομερί- 
ζει άδικα τιε ευθύνεε και αθωώνει τουε 
πράγματι ενόχουε. Ωε εκ τούτου, για

να δεχτεί να υποβληθεί σε νέεε θυσίεε 
η κοινωνία, πρέπει ταυτοχρόνωε να α
ποδοθούν ευθύνεε, να πεισθεί ο θυ- 
σιαζόμενοε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη, 
ότι υπάρχει σχέδιο και όραμα ανάδυ- 
σηε σ ε μια κοινωνία δικαιότερη, απο
τελεσματικότερη, αξιοκρατική. Μπο
ρεί το παρόν πολιτικό σύστημα που πα- 
ρήγαγε την παρούσα κρίση, να κρίνει 
τον εαυτό του, να αυτοακυρωθεί, να αυ- 
τοτιμωρηθεί, να μεταμορφωθεί; ΟΧΙ.

Και η ελπίδα, ποΰ είναι η ελπίδ ώε 
μπορεί έναε λαόε να ζήσει, έστω ι:ην 
παρακμή του, χωρίε ελπίδα; Ομωε, η 
ελπίδα, φίλε αναγνώστη, δεν σερβί
ρεται με «ροζ» προοπτικέε, δεν με
ταγγίζεται με την «αισιοδοξία» τηε μι- 
κρήε ελίτ του πλούτου και τηε δια- 
πλοκήε που συνέχιζα να «κυβερνά» τον 
τόπο. Η ελπίδα είναι κάτι εξαιρετικά 
πολύτιμο και γι’ αυτό δυσχερέστατο, 
που κερδίζεται ή χάνεται στην πολύ 
προσωπική αναμέτρηση του ηγέτη 
στην υπεράσπιση των προβλημάτων 
του λαού του. Το ρεαλιστικό προα- 
παιτούμενο για να τολμήσει έναε η- 
γέτηε τομέε και ζωογόνουε μεταρ
ρ υ θμ ίσ ει και όχι ραγιάδικεε συμπε- 
ριφορέε, όταν συμπαρασύρεται στον 
εγωκεντρικό φόβο του για προσωπική 
επιβίωση. Δυσκατόρθωτη ωριμότη
τα, έστω  να ξέρει ο άνθρωποε τι μπο
ρεί ρεαλιστικά να ελπίζει.
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