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Ολα για όλα ̂  
στην τελική 
ευθεία για 
τη συμφωνία
Στόχος η ικανοποίηση των προαπαιτούμενων 
-  Ανησυχία για τη στάση των «σκληρών»

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Σιο  τραπέζι με tous «σκληρούs» του 
Eurogroup κρίνεται, μέσα στιε επόμε- 
νεε 24 ώρεε, η τύχη Tns véas δανειακήε 
σύμβασηε και η μοίρα m s Ελλάδαε. Μέ
σα σε περιβάλλον εκρηκτικήε ρευστό- 
mTas, στο οποίο οι ισορροπίες αλλάζουν 
ώρα με την ώρα, η ελληνική κυβέρνη
ση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου ώστε να 
εμφανιστεί σε αυτήν την καθοριστική 
συνάντηση xcopis εκκρεμότητεε και υ
ποχρεώσει. Είναι ενδεικτικό ότι χθεε 
αναμενόταν να συνεδριάσει το υπουρ
γικό συμβούλιο για να εγκρίνει τον ε- 
φαρμοστικό νόμο που εξειδικεύει τη νέα 
δανειακή απόφαση, ώστε ο κ. Βενιζέλοε 
να πάει στο Eurogroup έχονταε θέσει 
σε ισχύ τα πάντα (δημοσιονομικά, μει
ώ σ ε ι μισθών κ.λπ., πλην των ασφαλι
στικών παρεμβάσεων που θα έρθουν 
την Τρίτη) και δείχνονταε ότι η ελλη
νική κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει 
πλήρωε τα προαπαιτούμενα που τηε έ
χουν ζητηθεί. Στο Μέγαρο Μαξίμου πά- 
ντωε γνωρίζουν ότι ακόμα και μια άψογη 
ελληνική παρουσία δεν είναι αρκετή για

Αρωγός της ελληνικής 
προσπάθειας ο Ιταλός 
πρωθυπουργός 
Μάριο Μόντι, 
που θα βρίσκεται 
σε συνεχή επικοινωνία 
με την κ. Μέρκελ

να κάμψει τιε ενστάσειε των σκληρών, 
δηλαδή των χωρών με πιστοληπτική α
ξιολόγηση ΑΑΑ. Παρά το γεγονόε ότι έ
χουν εισπράξει πολύ θετικό κλίμα από 
τιε ηγεσίεε των μεγάλων χωρών στην 
Ευρωζώνη, ανησυχούν μήπωε η ομάδα 
αυτή βάλει την τελευταία στιγμή κάποια 
τρικλοποδιά, η οποία θα οδηγούσε σε 
αδιέξοδο και θα καθιστούσε επιτακτι
κή μια νέα Σύνοδο Κορυφήε, ενδεχο- 
μένωε ώε την Τετάρτη, στην οποία θα 
ετίθετο υπό αμφισβήτηση η συμφωνία 
τηε 26ηε Οικτωβρίου.

Την ανησυχία αυτή επιτείνει και η 
στάση του ΔΝΤ, το οποίο επειδή δεν θέ
λει να δώσει άλλα χρήματα στην Ευ
ρώπη αμφιβητεί τη βιωσιμότητα του ελ
ληνικού χρέουε. Το ταμείο υποστηρίζει 
ότι και μετά την υλοποίηση του PSI και 
την εφαρμογή τηε νέαε δανειακήε 
σύμβασηε το χρέοε τηε Ελλάδαε θα βρί
σκεται στο 129% του ΑΕΠ το 2020 και 
ωε εκ τούτου προκύπτει ένα χρηματο
δοτικό κενό που θα πρέπει να καλυφθεί. 
Αυτό δίνει πάτημα στιε χώρεε με αξιο
λόγηση ΑΑΑ να σκληρύνουν ακόμα πε
ρισσότερο τη στάση τουε.

Ενδεικτική τηε κατάστασηε είναι η 
δήλωση του προέδρου του Eurogroup

κ. Γιουνκέρ, την Παρασκευή, ότι «βρι
σκόμαστε ακόμα μακριά από τον στό
χο τηε μείωσηε του ελληνικού χρέουε 
στο 120% το 2020 και καταβάλλεται προ
σπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ώε την 
Κυριακή το βράδυ». Σύμφωνα μάλιστα 
με πληροφορίεε, διακινείται στιε Βρυ- 
ξέλλεε η ιδέα, προκειμένου να μη ναυ
αγήσει η απόφαση τηε Δευτέραε, να α
νασταλεί η οριστική και εμπεριστατω
μένη αξιολόγηση για τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού χρέουε για τον Ιούνιο, με 
το πιθανότερο τότε, αν προκύπτει νέο 
χρηματοδοτικό κενό, να ζητηθούν και 
πρόσθετα μέτρα.

Αναζήτηση ερεισμάτων
Εχονταε αυτό το περιβάλλον υπ’ όψη 

του, ο πρωθυπουργόε κ. Λ. Παπαδήμοε 
επιχείρησε τιε προηγούμενεε ημέρεε να 
δημιουργήσει ερείσματα και συμμαχίεε 
με συνεχείε επικοινωνίεε με τουε ηγέ- 
τεε των χωρών τηε Ευρωζώνηε, αλλά και 
με τον κ. Τίμοθι Γκάιτνερ και την κ. Κρι- 
στίν Λαγκάρντ. Ακόμη είχε συζητήσειε 
με τον πρό'εδρο τηε ΕΚΤ κ. Μάριο 
Ντράγκι, τον πρωθυπουργό τηε Ολλαν- 
δίαε κ. Μαρκ Ρούτε, αλλά κυρίωε με την 
κ. Αγκελα Μέρκελ με την οποία συνο
μίλησε επί μακρόν την Πέμπτη, αλλά και 
την Παρασκευή σε τηλεδιάσκεψη από 
κοινού με τον πρωθυπουργό τηε Ιταλίαε 
κ. Μάριο Μόντι.

Μάλιστα, μετά την τηλεδιάσκεψη υ
πήρξαν ανακοινώσειε και από τουε 
τρειε ηγέτεε, στιε οποίεε εξέφραζαν την 
προσδοκία τουε ότι στο Εππ^τουρ τηε 
Δευτέραε θα ληφθούν οριστικέε απο- 
φάσειε για το θέμα τηε Ελλάδαε. Σύμ
φωνα με πληροφορίεε, στη συνομιλία α
νάμεσα στην κ. Μέρκελ και τον κ. Πα- 
παδήμο υπήρξε συμφωνία για ένα ανα
πτυξιακό πακέτο για την Ελλάδα, ωε α
ντιστάθμισμα για τιε τεράστιεε θυσίεε 
στιε οποίεε υποβάλλεται τα τελευταία δύο 
χρόνια και θα υποβληθεί ακόμα περισ
σότερο με τη νέα δανειακή σύμβαση ο 
ελληνικόε λαόε και οι οποίεε απειλούν 
να προκαλέσουν κοινωνική έκρηξη.

Σημαντικό αρωγό σε αυτήν την προ
σπάθεια βρίσκει η ελληνική κυβέρνη
ση τον Ιταλό πρωθυπουργό. Η τηλε
διάσκεψη τηε Παρασκευήε ήταν δική 
του πρωτοβουλία και στο ανακοινωθέν 
που ακολούθησε ο κ. Μόντι διαβεβαί
ωσε ότι θα βρίσκεται σε συνεχή επι
κοινωνία το Σαββατοκύριακο με την κ. 
Μέρκελ για την υπόθεση αυτή. Και σε 
χαμηλότερο επίπεδο πάντωε καταβάλ
λεται προσπάθεια και είναι ενδεικτικό 
πωε το πρωθυπουργικό γραφείο προ
χώρησε την Παρασκευή σε ενημέρωση 
και των 17 πρέσβεων τηε Ευρωζώνηε.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, πάντωε, 
τη Δευτέρα η ελληνική κυβέρνηση φαί
νεται διατεθειμένη να  συμφωνήσει 
και στη δημιουργία του «ειδικού λο
γαριασμού», αν παρουσιαστεί κάποιο 
σχέδιο στο Εωτ^τουρ.

Ο πρω θυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος είχε επικοινωνία με τους ηγέτες της Ευρωζώνης, κυρίως με την κ. Αγκελα Μέρκελ με 
την οποία συνομίλησε και την Παρασκευή σε τηλεδιάσκεψη με τον Ιταλό πρωθυπουργό κ. Μάριο Μόντι.

«Πείτε στους 
υπουργούς ότι...»

πόσο έτοιμος είναι ο κρατικός 
μηχανισμός για να εφαρμόσει 
τις αποφάσεις του νέου Μνη
μονίου; Οι πρώτες ενδείξεις εί
ναι μάλλον απαισιόδοξες.
Σε δύο συσκέψεις, που έγιναν 
την Παρασκευή, στελέχη της 
Taskforce ενημέρωσαν στη μία 
διευθυντές εφοριών και στην 
άλλη τους επικεφαλής των 
ΔΟΥ που εποπτεύουν μεγάλες 
επιχειρήσεις, για τους στόχους 
της νέας συμφωνίας.
Οταν λοιπόν έφτασαν στο ση
μείο που προβλέπεται τριπλα- 
σιασμός των εσόδων από ληξι
πρόθεσμες οφειλές, οι προϊ
στάμενοι, σχεδόν στο σύνολο 
τους, πετάχτηκαν όρθιοι, φω- 
νάζοντας «αυτά δεν γίνονται». 
Κάποια μάλιστα προέτρεψαντα 
στελέχη της Taskforce να πόνε 
στην ηγεσία του οικονομικού ε 
πιτελείου της κυβέρνησης και 
να της πουν ότι «αυτά είναι α
δύνατα στην πράξη». Ποια απά
ντηση πήραν;
Σύμφωνα με εφοριακούς που 
συμμετείχαν στη συνάντηση, 
τα στελέχη της Taskforce ήταν 
κατηγορηματικά: «Να πάτε ε
σείς στους πολιτικούς σας και 
να το πείτε». Και κάπου εκεί 
τελείωσε κάθε συζήτηση, κα
θώς ήταν ξεκάθαρη η θέση και 
η στάση και των δύο πλευρών. 
Οπότε δεν είχε νόημα να συνε- 
χισθεί η κουβέντα, ενώ και η ε
νημέρωση άρχισε να αποκτά 
δευτερεύουσα σημασία. 
Ενδεικτικό των ημερών, τέλος, 
είναι και το γεγονός ότι ο δια
γωνισμός για την πρόσληψη ε 
λεγκτών του υπουργείου Οικο
νομικών, έγινε χθες μετ’ εμπο
δίων. Συγκεντρωμένοι έξω από 
τον χώρο όπου θα γίνονταν ε 
μπόδισαν την είσοδο των δια- 
γωνιζομένων.

Επόμενο βήμα οι πρόωρες εκλογές
Του Κ .Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Τη «μητέρα των μαχών», με στόχο στο 
αυριανό Eurogroup να  ανάψει το 
πράσινο φωε για τη νέα δανειακή 
σύμβαση και την προώθηση του PSI, 
δίδουν τα τελευταία εικοσιτετράω
ρα ο πρωθυπουργόε κ. Λ. Παπαδήμοε 
και ο υπουργόε Οικονομικών κ. Ευ. 
Βενιζέλοε.

Το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και οι κ. 
Γ. Παπανδρέου και Αντ. Σαμαράε ευ- 
ελπιστούν πωε η συμφωνία με τουε 
εταίρουε θα «κλειδώσει» στιε Βρυ- 
ξέλλεε και η χώρα θα πάρει μια με
γάλη οικονομική, πολιτική, αλλά και 
κοινωνική ανάσα. Εξ άλλου, το ε
ναλλακτικό σενάριο, το «ελληνικό 
πρόβλημα» να παραπεμφθεί εκ νέου 
σε επίπεδο Συνόδου Κορυφήε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Ενωσηε, επί τηε ουσίαε ο
δηγεί σε αναθεώρηση τηε συμφωνίαε 
τηε 26ηε Οκτωβρίου και μπορεί να α
νοίξει τον ασκό του Αιόλου.

Η κυβέρνηση θεωρεί, πάντωε, πωε 
έχει πλέον ανταποκριθεί στουε όρουε 
που θέτουν οι δανειστέε, με αιχμή του 
δόρατοε το Βερολίνο και τιε άλλεε χώ
ρεε τηε Ευρωζώνηε με αξιολόγηση 
«τρία άλφα»; Η Αθήνα έχει απαντή
σει καταφατικά στη δημιουργία του 
ειδικού ταμείου για την εξυπηρέτη
ση του ελληνικού χρέουε με ιδιαίτε
ρα αυστηρούε όρουε. Παράλληλα, έ
χει συμφωνηθεί πωε πλέον ο έλεγχοε

τηε πορείαε τηε ελληνικήε οικονουίαε 
θα πραγματοποιείται όχι σε τριμηνι
αία, αλλά σε καθημερινή βάση, ενώ, 
κατά πληροφορίεε, έχει συζητηθεί το 
θέμα του επιτρόπου να επανεξεταστεί 
τον Ιούνιο. Επίσηε, στα «συν» τηε 
Αθήναε είναι ότι έχει την παρασκη- 
νιακή, αλλά ενεργό στήριξη τηε Ουά- 
σιγκτον, καθώε λέγεται πωε τιε προη
γούμενεε ημέρεε υπήρξε τηλεφωνική

Μετά τη Σύνοδο Κορυφής 
ο κ. Βενιζέλος 
έχει αποφασίσει 
να παραιτηθεί 
από την κυβέρνηση.

επικοινωνία του προέδρου Ομπάμα με 
την κ. Αγκελα Μέρκελ.

Εάν η έκβαση του αυριανού Επτο- 
gom p είναι θετική, ανοίγει ο δρόμοε 
για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών 
στιε 29 Απριλίου ή, το αργότερο, την  
πρώτη Κυριακή του Μαΐου.

Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση, 
αμέσωε μετά την προγραμματισμέ
νη  για τιε 2 Μαρτίου Σύνοδο Κορυ
φήε, όπου θα «επικυρωθεί» σε ανώ
τατο επίπεδο από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση η συμφωνία για τη νέα δα
νειακή σύμβαση, ο κ. Ευ. Βενιζέλοε 
έχει αποφασίσει να παραιτηθεί από

την κυβέρνηση, ώστε να διεκδικήσει 
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είτε ωε μο- 
ναδικόε υποψήφιοε είτε με αντίπα
λο κάποιον εκ των κ. Μ. Χρυσοχοΐδη 
και Χρ. Παπουτσή, ενώ οι λοιποί 
«πράσινοι» υπουργοί θα παραμείνουν 
μέχρι τιε εκλογέε.

Στη λύση των πρόωρων εκλογών 
φέρονται να έχουν συμφωνήσει πλέ
ον οι κ. Παπαδήμοε, Παπανδρέου, Σα
μαράε και, βεβαίωε, ο κ. Βενιζέλοε, ε
νώ το σενάριο τηε προσφυγήε στιε 
κάλπεε λέγεται ότι αντιμετωπίζεται 
θετικά και από τιε μεγάλεε ευρω- 
παϊκέε πρωτεύουσεε, παρά τιε γνω- 
στέε δηλώσειε του κ. Σόιμπλε το τε
λευταίο διάστημα. Και τούτο, προ
κειμένου, να «μηδενιστεί το κοντέρ» 
και να αναδειχθεί μια νέα Βουλή, ό
που είτε μόνη η Ν.Δ. είτε σε συνερ
γασία με το ΠΑΣΟΚ θα είναι σε θέ
ση να  λάβει όλεε τιε κρίσιμεε -και ε- 
πώδυνεε- αποφάσειε που συνοδεύουν 
τη νέα δανειακή σύμβαση.

Στα επιτελεία τηε Ιπποκράτουε και 
τηε Συγγρού επικρατεί συγκρατημένη 
αισιοδοξία ότι η δημοσκοπική έ
κρηξη των κομμάτων τηε αριστεράε 
θα υποχωρήσει, καθώε κατά την 
προεκλογική εκστρατεία θα κυριαρ
χήσει το δίλημμα «υλοποίηση τηε νέ
αε δανειακήε σύμβασηε ή χρεοκοπία». 
Επίσηε, επισημαίνεται πωε οι βου- 
λευτέε που θα εκλεγούν με τη σημαία 
τηε Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ θα έχουν πλέ

ον ωε σαφή εντολή, από τουε ψη- 
φοφόρουε, την υλοποίηση τηε νέαε 
δανειακήε σύμβασηε: Ηδη, ο κ. Σα
μαράε μεταδίδει πωε, τουλάχιστον τα 
πρωτοκλασάτα στελέχη που κατα
ψήφισαν την περασμένη Κυριακή δεν 
πρόκειται να περιληφθούν στα «γα
λάζια» ψηφοδέλτια. Επίσηε, ο κ. Βε
νιζέλοε φέρεται να διαμηνύει πωε μέ
χρι τιε προσεχείε εκλογέε δεν υφί- 
σταται ενδεχόμενο επιστροφήε των 
διαγραφέντων του ΠΑΣΟΚ.

Με τα ανωτέρω δεδομένα, στο πα
ρασκήνιο συζητείται πλέον με ένταση 
πώε μπορεί να διαμορφωθεί το με
τεκλογικό σκηνικό εάν η Ν.Δ. είναι 
πρώτο κόμμα, αλλά χωρίε αυτοδυ
ναμία, καθώε σ ’ αυτή την περίπτω
ση το ενδεχόμενο συνεργασίαε των 
δύο μεγάλων κομμάτων καθίσταται 
σχεδόν μονόδρομοε.

Οι κ. Βενιζέλοε και Λοβέρδοε έχουν 
αφήσει να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα 
μπορούσε να μετάσχει σε μια κυ
βέρνηση με «κορμό» στελέχη τηε 
Ν.Δ. και «πράσινουε» υπουργούε σε 
ορισμένα περιφερειακά υπουργεία, 
ακόμη και με πρωθυπουργό τον κ. 
Αντ. Σαμαρά. Παράλληλα, όμωε, στο 
«τραπέζι» μπορεί να  τεθούν και σε
νάρια για σχηματισμό κυβέρνηση 
τύπου Μόντι, με τη στήριξη των δύο 
κομμάτων και, ενδεχομένωε, παρίιΛ 
μονή του κ. Λ. Παπαδήμου στην πρω
θυπουργία.

Ανοιχτά μέτωπα, η αυξημένη εποπτεία και ο ειδικός λογαριασμός
Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Ανοιχτά θέματα τα οποία θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν πρόσχημα για όποιον 
θέλει να ακυρωθεί η συμφωνία τηε 27ηε 
Οκτωβρίου και να οδηγηθεί η Ελλάδα 
σε μια συντεταγμένη χρεοκοπία κα
λείται να κλείσει το Ειητ^πηιρ που θα 
συνεδριάσει στιε Βρυξέλλεε αύριο.

Το θέμα που θα φέρει -πολιτικά του
λάχιστον- σε δύσκολη θέση την Αθή
να είναι αυτό τηε αυξημένηε εποπτείαε 
και του ειδικού λογαριασμού, μέσω του 
οποίου θα εξυπηρετείται κατά προ
τεραιότητα το δημόσιο χρέοε. Σε αυ
τό τον λογαριασμό, που θα ελέγχεται 
από τουε ευρωπάίκούε θεσμούε και κα
τά πάσα πιθανότητα θα τηρείται σε κά
ποια ξένη κεντρική τράπεζα τηε Ευ
ρωζώνηε, θα πρέπει να  υπάρχει πάντα 
ένα ποσό που θα διασφαλίζει την ε
ξυπηρέτηση του χρέουε για συγκε
κριμένο χρονικό διάστημα. Ο λογα- 
ριασμόε αυτόε θα χρηματοδοτείται α
πό το πακέτο βοήθειαε, από έσοδα α
πό αποκρατικοποιήσειε (που έτσι κι αλ- 
λιώε θα πρέπει να διατίθενται για τη 
μείωση του χρέουε) και από έσοδα του 
Δημοσίου που έχουν προϋπολογισθεί 
για την εξυπηρέτηση του χρέουε. Οι 
πιστωτέε θα βάζουν το δικό τουε με
ρίδιο και η Ελλάδα θα είναι υποχρε

ωμένη να βάλει το δικό τηε (όταν κά
ποια στιγμή θα έχει πρωτογενή πλε
ονάσματα). Αυτό σημαίνει ότι χρήματα 
του Δημοσίου θα μεταβιβάζονται σε έ
ναν λογαριασμό και με μια διαδικασία 
που δεν θα ελέγχονται από την ελλη
νική κυβέρνηση. Από την άλλη, οι πι- 
στωτέε θα αφαιρέσουν από την Ελλά
δα τη δυνατότητα να «απειλεί» με χρε-

Με βάση τους νεότερους 
υπολογισμούς, τα 130 δισ. 
ευρώ της χρηματοδότησης 
του νέου πακέτου 
δεν επαρκούν.

σκοπιά για να πάρει τιε δόσειε. Το χρέ
οε θα εξυπηρετείται κανονικά και οι 
όποιεε επιπτώσειε από τη μη επίτευ
ξη των στόχων του Μνημονίου θα πε
ριορίζονται στο εσωτερικό τηε χώραε. 
Οι τεχνικέε λεπτομέρειεε του ειδικού 
λογαριασμού θα καθοριστούν την  
Κυριακή από την ομάδα εργασίαε 
του Eurogroup (Euroworking Group) 
για να εγκριθεί την επομένη από τουε 
υπουργούε Οικονομικών. Επίσηε, θα 
ενισχυθεί η μόνιμη παρουσία τηε Κο
μισιόν στην Αθήνα. Ηδη έχουν προ-

Η μόνιμη  παρουσία της Κομισιόν στην Αθήνα θα ενισχυθεί, γι’ αυτό άλλωστε έχουν 
προκηρυχθεί τέσσερις θέσεις από την Ε.Ε. 0 κ. Χορστ Ράιχενμπαχ, πάντως, αν και 
πιέζεται να αναλάβει και εποπτικό ρόλο συνεχίζει να αρνείται.

κηρυχθεί τέσσεριε θέσειε από την Ε.Ε. 
Ο κ. Χορστ Ράιχενμπαχ πιέζεται να  α- 
ναλάβει και εποπτικό ρόλο, αλλά συ
νεχίζει να  αρνείται.

Κενό 6 δισ. ευρώ
Το δεύτερο ανοιχτό μέτωπο είναι αυ

τό τηε χρηματοδότησηε του νέου πα
κέτου. Με βάση τουε νεότερουε υπο- 
λογισμούε, τα 130 δισ. ευρώ που είχαν 
εγκριθεί τον Οκτώβριο δεν επαρκούν. 
Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό του
λάχιστον 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 
2012 - 2014, που οφείλεται κυρίωε στιε 
μεγαλύτερεε ανάγκεε κεφαλαιοποίησηε 
των τραπεζών. Από το πρώτο και το 
δεύτερο πακέτο είχαν διατεθεί για τιε 
τράπεζεε συνολικά 40 δισ. ευρώ. Νεό
τεροι υπολογισμοί, με βάση ένα PSI με 
δυσμενέστερουε όρουε (χαμηλότερο ε
πιτόκιο) και αυστηρότερουε λογιστικούε 
κανόνεε υπολογισμού των απωλειών 
(θα φτάσουν περίπου το 75% σε όρουε 
καθαρήε παρούσαε αξίαε), δείχνουν ό
τι τα 40 δισ. δεν φτάνουν και θα χρει
αστούν περισσότερα. Η Γερμανία, η 

3  Ολλανδία και η Φινλανδία είναι απρό- 
| θυμεε να αυξήσουν το δάνειο. Το νέο 
I δάνειο έχει ακόμη αρκετά ασαφή ση

μεία. Η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι ένα 
από αυτά. Κάποιεε πληροφορίεε το θέ
λουν να συνεισφέρει με επιπλέον 13

δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, αυτρ τη 
στιγμή αναζητούνται μέτρα που θα κα- 
λύψουν το χρηματοδοτικό κενό και θα 
συμβάλουν, ταυτόχρονα, στη βιωσι
μότητα του χρέουε. Αυτό το τελευταίο 
είναι το πιο «αξιόπιστο» επιχείρημα των 
οπαδών m s συντεταγμένηε χρεοκοπίαε 
εντόε του ευρώ.

Η τρόικα υπολόγισε και μάλιστα με 
αισιόδοξεε υποθέσειε ότι, με το PSI 
την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου, 
το χρέοε θα υποχωρήσει στο 129Ύ«του 
ΑΕΠ το 2020, αντί του 120% πουεύ /αι 
ο στόχοε. Η απόκλιση αυτή θα περιο
ριστεί μέσω τηε συμμετοχήε τηε ÉKT 
και των εθνικών κεντρικών τραπεζών 
στην αναδιάρθρωση. Θα περιοριστεί α
κόμη περισσότερο με τη μείωση των 
επιτοκίων του πρώτου πακέτου βοή
θειαε. Τα δάνεια αυτά ήταν διμερή (με
ταξύ τηε Ελλάδαε και του καθενόε α
πό τα κράτη-μέλη τηε Ευρωζώνηε) και 
τώρα θα μετατραπούν σε δάνεια με το 
EFSF, όπωε αυτό του δεύτερου πακέ
του. Ωστόσο, η βιωσιμότητα θα επα- 
ναξιολογηθεί -μ ε  βάση τα αποτελέ
σματα του PSI και τιε νεότερεε εκτι- 
μήσειε για τιε μακροοικονομικέε και τιε 
δημοσιονομικέε προοπτικέε- ώστε 
τον Ιούνιο να γίνουν οι αναγκαίεε προ- 
σαρμογέε, δηλαδή θα ληφθούν τα ε
πιπλέον μέτρα.
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σκ ίτ σ ο  τ ο υ  α ν δ ρ ε α  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ. apetroulakis@kathimerini.gr

Μ ήπως η κρίση μας κρίνει;
Του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πόσης Ελλάδος ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Ο ι κρίσεις κρίνουν raus αν- θρώτιουε. Mas θέτουν ενώπιον των ευθυνών pas, pas αποκαλύπτουν Tis «εφεδρείεε» pas που βρίσκονταν πίσω από την επιφάνεια, pas απογυρνώνουν από τυχόν προ- σχήρατα και δικαιολογίε5, pas ανα- δεικνύουν δημιουργούε του παρό- vros και του μέλλοντοε. Χωρίε να αποτελεί εξαίρεση ετούτη η βαθιά οι- κονορική και ηθική κρίση που ταλανίζει το ¿0vos pas και υπονορεύ- ει την κοινωνία pas δεκαετίεε τώρα, αλλά μ ό λ ς πρόσφατα εκδηλώθηκε σε όλη ras την οδύνη, pas υποβάλλει σε κρίση - κριτική.Σε ρια προσπάθεια να εντοπί- σουρε τα πεδία στα οποία κρινόμα- στε cos λαό5, θα επικεντρωθούρε σε τρία καθοριστικά για την υπόσταση του ανθρώπου ms övras:
α) Εμείς και ο εαυτός μας. Ποιοι πραγρατικά είραστε πέρα από tis ά- μυνέε pas και τα ψιρύθια ρε τα οποία «καλλωπίζουρε» την κοινωνική pas παρουσία; noios είναι ο αυθεντικόβ pas εαυτό5 και γιατί τον έχουρε κα- ταχώσει κάτω από προσχώ σει κα- ταναλωτισρού και επ ιτήδευσή; Ο Μέγαε Βασίλεΐ05 päs επισηραίνει ότι άλλοι είραστε ερείε ms προσωπι- κότητεε και άλλα τα «δικά pas» τα υπάρχοντά pas, εκείνα που χαρακτηρίζουν το φαίνεσθαι, γι’ αυτό και pas προτρέπει να ρη χάσουρε από τα ράτια pas ποτέ αυτή τη διάκριση. Αισθανόραστε λοιπόν ότι αντλούρε την αξία pas ρόνο και ρόνο από το γεγονόε nms είραστε πλάσρατα του Θεού; Μήπωε χάσαρε την πυξίδα εδώ; Μήπωε αυξήσαρε υπέρρετρα ns τεχνητέ5 pas ανάγκεε για να καλύ- ψουμε την εσωτερική pas φτώχεια; Μ ήπας τελικά ρια αφαίρεση των αναγκών αυτών είναι σωτήρια; Ευχήε Γ°νο είναι, βέβαια, η αφαίρεση αυ- να είναι θεληρατική και συνειδητή, κάτι που η  εκκλησιαστική pas παράδοση ονοράζει άσκηση. Αλλά και όταν pas επισκέπτεται ακούσια

και βίαια, púneos έχουρε τη δυνατότητα να αντλήσουρε καλό από το κακό; O áYios Im áwns ο Χρυσό- aTopos γράφει ότι «qraoxós είναι, όχι εκεί vos που δεν έχει τίποτε, αλλά εκείνο5 που φοβάται τη φτώχεια». Η προσκόλληση στα υλικά, δηλαδή, pas στερεί την ελευθερία και την ψυχική ειρήνη.
β) Εμείς και οι άλλοι. Η κλιμάκωση ras οικονομικήε Kpians φαίνεται ότι αφυπνίζει δ υ ν ά μ ει αλληλεγ- YÚns στην κοινωνία pas. Το μήνυμα είναι παρήγορο. Αλλά γιατί να έχουμε ανάγκη την οδύνη για να ανακαλύ- ψουμε τον συνάνθρωπό pas; Μήπωε και πριν από την κρίση δεν υπήρχαν δίπλα pas στερούμενοι και αναξιο- παθούντεε συνάνθρωποι; Η έμπρακτη αγάπη οφείλει να είναι μια διαρκήε στάση ζωήε. Ολόκληρο το μήνυμα του Χριστού οικοδομήθηκε πάνω στην αναγκαιότητα ras αγά- nns. Η αγάπη, rns συνειδητή και διακριτική φροντίδα για τον άλλον, εμφανίσθηκε rns η επαναστατική καινοτομία του Χριστιανισμού και, κα- 0cos βρήκε ηρωική εφαρμογή από πολλούε ανά raus αιώνε5, αποτέλε- σε τελικά την αποφασιστική δύναμή του κατά την αναμέτρηση με άλ- λεε ιδέε5 και θρησκείεε. Evas λαό5, ópms, που επί δύο χιλιάδεε χρόνια απολαμβάνει ms αυτονόητη τη χριστιανική του ιδιότητα, κινδυνεύει να αποξενωθεί από την ανατρεπτική δύναμη ras aYánns μέσω ras συνή- 0eias και ras pouTivas, υποκύπτο- vras στην ισχυρή έλξη ras αυτάρ- κειαε και του ατομισμού. Η  έμπρακτη εξάσκηση ras aYánns δεν καλύπτει μόνο συγκεκριμένε5 ανά- γκε5 των ανθρώπων. Λειτουργεί και ms προσωπική pas αναβάπτιση στα ουσιώδη του ευαγγελικού μηνύμα- to s . M as ξαναφέρνει σε μυστική εσωτερική σχέση και κοινωνία με τον Χριστό, τον Οποίο αντικρίζουμε στα πρόσωπα των πασχόντων και στερουμένων, ónms άλλωστε pas το

δήλωσε ρητά ο Ιδΐ05. Και τελικά παρουσιάζει τη χριστιανική ιδιότητα στον σύγχρονο κόσμο ας παγκόσμια ζωντανή και σφριγηλή ελπίδα και όχι ας κάτι αγκυλωμένο που έρχεται από το παρελθόν και δεν έχει τίποτε ουσιαστικό να δώσει πια. Δύστυχος, πρέπει να το ομολογήσουμε, κάποιοι χριστιανοί (ευτυχείς όχι όλοι) συχνά καλλιεργούμε με τη στάση μαε μια παρόμοια απογοήτευση στουε ανθρώπουε.
γ) Εμείς και ο θεός: Ο λαόε μαε δεν διακρίνεται από υψηλά ποσοστά α- θεΐαε, όπω5 άλλοι δυτικοευρωπαϊκοί λαοί. Παρά το γεγονόε ότι θρησκέύ- ει, όμας φαίνεται να παρουσιάζει μιαν

Ενας άνθρωπος που 
πασχίζει για να επικρατή
σει η αλήθεια και 
η ευσπλαχνία, αποτελεί 
ελπίδα για τη χώρα του 
ως πολίτης και για 
τον κόσμο ως ύπαρξη.ασυνεπή στάση: συναρτά την έμπρακτη θρησκευτικότητά του με τΐ5 δυσκολίεε τηε ζωή5. Με άλλα λόγια, σε μεγάλο βαθμό οι Ελληνεε καταφεύγουμε στον Θεό ας στήριγμα απέναντι στα ποικίλα προβλήματά μες. Αλλά δεν είναι αυτό που ήλθε να φέρει ο Χριστόε. Δεν θέλησε να γίνει α- πλώε το αποκούμπι μαε.Μια κρίση σαν αυτή αποτελεί εκπληκτική ευκαιρία να ανακαλύ- ψουμε τον Θεό γι’ αυτό ρου είναι και να τον αγαπήσουμε για Λεείνα που έχει να μα5 δώσει. ΚαΓαύτά σε# είναι τίποτε λιγότερο απόΊον^Λλρύτο τη5 Θεότητόε Του, από τη θαυμασδτ ικανότητά Του να μεταμορφώνει τον άνθρωπο και να τον αγιάζει. Να τον θεραπεύει από τα πάθη και να τον καθιστά κοινωνό τη5 ανείπωτα δό

ξα5 του. Η κρίση μπορεί να μαε α- ποκαλύψει πω5 η παθολογική εξω- στρέφεια και ο θόρυβοε τα οποία καλλιεργεί η κοινωνία του θεάματοε και τηε κατανάλωσηε μάε αποκρύπτουν τον Θεό, ο Οποίοε συνηθίζει να μιλάει σε χ α μ η λ ό τ ερ ο ι τόνου5, στα μάτια τη5 ψυχή5 μαε.Καθώε πολλέε βεβαιότητε5 κλονίζονται γύρω μαε και μάλλον θα συ- νεχίσουν περισσότερο, έναε Θεόε που φλέγεται από την επιθυμία να μαε θρέψει με το Σώμα Του και το αίμα Του αποτελεί σταθερό σημείο α- ναφοράε και σιγουριάε. Αλλά και ευ- γνωμοσύνη5. Οπω5 σημειώνει ο ά- γιοε Γρηγόρκς ο Θεολόγοε «μόνο όταν αγαπήσουμε πραγματικά τον Θεό θα τον γνωρίσουμε αληθινά». Ισος για πολλού5 από μαε ακόμη παραμένει ο μεγάλοε άγνωστοε...Αδελφοί μου αε μην φοβόμαστε! Στην ιστορία του τόπου μαε έχουμε ζήσει πολύ χειρότερεε και φοβερό- τερε$ συνθήκεε. Αλλά κυρίου αε μην φοβόμαστε διότι ο Θεόε είναι κύριοε τη5 ιστορίαε και έχει τη δύναμη να αναδείξει τον άνθρωπο συνδημι- ουργό τηε.Δεν είναι υπερβολικό5 ο λόγοε: έ- να$ άνθρωποε έρμαιο τη5 κατανά- λωση5, του ναρκισσισμού, των παθών του, δεν δημιουργεί ιστορία αλλά σύρεται πίσω τη5 σαν ουραγόε. Αντίθετα έναε άνθρωποε που αντιστέκεται στΐ5 κατώτερεε ορέξες του, πασχίζει και μερικέε φορέε πάσχει για να επικρατήσει γύρω του η αλήθεια και η ευσπλαχνία, αυτόε ο άνθρωπο5 αποτελεί ελπίδα για τη χώρα του ας π ολίτη και για τον κόσμο ω5 ύπαρξη.Αυτόε ο άνθρωποε είναι σε θέση να αντισταθεί στα οργανωμένα συμφέροντα, βάζονταε στην καθημερινότητα την προσωπική σφραγίδα τη5 αγάπηε. Αυτό5 ο άνθρωπο5 είναι σε θέση να καταστήσει τη στέρηση και την κρίση αφετηρία για έναν καλύτερο κόσμο.

Εμφύλιοι, εκρήξεις, 
ταραχές...

Του ΣΤΑΘΗ

Ε ίναι πολύ ras μόδαε τελευταία οι αναφορέ5 σε επερχόμενο εμφύλιο πόλεμο που απειλεί τη χώρα. Για αρκετούε μάλιστα, έναε άτυ- nos εμφύλΐ05 έχει ήδη ξεκινήσει. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο μεταφορικά, αλλά πολλοί κυριολεκτούν. As μου επιτραπεί να τουε καθησυχάσω: κινδυνεύουμε από πολλά, αλλά όχι από εμφύλιο.Η σιγουριά προέρχεται από την επιστημονική μελέτη των εμφυλίων. Παρότι οι μελετητέε διαφωνούν ms npos τα ακριβή αίτιά raus, συγκλίνουν ms npos τα χαρακτηριστικά των χωρών που υποφέρουν από αυτούs: πρόκειται για φαινόμενο που παρα- τηρείται eras πιο φτωχέε αγροτικέε χώ- ρεε του πλανήτη, εκεί όπου κατοικεί το χαμηλότερο δισεκατομμύριο του παγκόσμιου πληθυσμού, άπας χαρακτηριστικά το αποκαλεί ο Βρετανόε οι- κονομολόγοε Paul Collier. Επιπρόσθετο παράγοντα κινδύνου αποτελούν οι διαιρέσει ανάμεσα σε αντίπαλεε ε- 
0v o t i k 0s ομάδεε, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με τη φτώχεια. Δεν είναι τυχαίο nms κατ’ εξοχήν ranos των εμφυλίων είναι η Αφρική. Το φαινόμενο ανθεί σε χώρεε onrns το Σουδάν, η Ουγκάντα ή το Κονγκό.Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γε- 
Yovos nms οι εμφύλιοι είναι πόλεμοι. Ακόμα και όταν το επίπεδο ras στρατιωτικά οργάνω σή είναι χαμηλό, ό- πας π,χ. στη Σομαλία, έναε εμφύλιοε προϋποθέτει τη μακρόχρονη δρα- στηριοποίηση πολυάριθμων στρατών που αποτελούνται Kupims από στρα- τολογημένουε νεαρούε άνδρεε (και όχι σπάνια παιδιά), ικανούε να αντέξουν απίστευτεε κακουχίεε. Η Ελλάδα ανήκει σ τ ς  χώρε5 με σχεδόν μηδενική πιθανότητα εμφυλίου γιατί είναι πλούσια (ακόμη και αν πολλοί ηδονίζονται περιγράφονταε μαζοχιστικά μια δαντική κόλαση λιμοκτονούντων, άστεγων και αυτοκτονούντων), με αστικό και γερασμένο πληθυσμό και καλομ α θ η μ ένοι νέουε που δεν θα ά- ντεχαν t is  κακουχίεε ενόε πολέμου πάνω από μερικέε μέρεε. Η επίκληση ενόε επερχόμενου εμφυλίου δεν έχει ε- πομένας καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι, αντίθετα, δείγμα ins υστερίαε και ras υπερβολήε που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο λόγο.Το ότι δεν pas απειλεί έναε εμφύ- λΐ05 πόλεμοε είναι το ευχάριστο και iams λιγότερο προφανέ5. As δούμε τώρα τα δυσάρεστα και πιο προφανή. Onrns απέδειξαν για μια ακόμη φορά τα γεγονότα in s  περασμένηε Κυρια- κήε, η χώρα δεν κινδυνεύει από μια αυθόρμητη κοινωνική έκρηξη των φτωχών και απελπισμένων, τουλάχιστον όσο οι τράπεζε5 παραμένουν α- νοιχτέε και οι μισθοί πληρώνονται... Ταλαιπωρείται oprns από t is  οργανω- μένεε ταραχέε που προκαλούν με τρόπο τακτικό και επαναλαμβανόμενο (από παλιά και πολύ πριν έρθει η κρίση), εγκληματικέε συμμορίεε μερικών εκατοντάδων ανθρώπων στιε οποίεε συμμετέχουν ευκαιριακά περίπου 4.500 άτομα, σύμφωνα με την εκτίμηση in s  Αστυνομίαε. Κλειδί για την κατανόηση του φαινομένου είναι το γεγονό5 nms έχει ουσιαστικά επι- τραπεί eras σΰμμορίεε αυτέε να δρουν εντελώs απρόσκοπτα, f  όσο εξαιτίαε ins ανικανότηταε in s Αστυνομίαε και in s  πολιτικήε ηγεσία5, όσο και λόγω ins ηθικήε νομιμοποίησηε ras δράσηε raus από την αριστερή κουλτούρα ras μεταπολίτευσηε (ακούσαμε ξανάμνη-

Ν.ΚΑΛΥΒΑ*μειώδεΐ5 βλακείεε του τύπου «τι είναι τα καμένα κτίρια μπροστά στην ανεργία»). Παρά tis αραιέε συλλήψεΐ5 και προσαγωγέε που γίνονται κατά και- ρούε, η ίδια η Αστυνομία παραδέχεται nms κανείε δεν τιμωρείται τελικά, καθώε στη Δικαιοσύνη επικρατεί κα- θεστώε ουσιαστικήε αρνησιδικίαε. Onrns είναι φυσικό, η ατιμωρησία εκτρέφει την εγκληματικότητα και αποθρασύνει tous φορείε ras. Από την άποψη αυτή, γεγονότα σαν και ins πε- ρασμένηε Κυριακήε δεν θα έπρεπε καν να θεωρούνται είδηση.Ο πολλαπλασιασμόε των ταραχών που θα προκύψει με μαθηματική βεβαιότητα όσο συνεχίζεται το καθεστώε ras ατιμωρησίαε, θα συνοδευτεί από τη βαθμιαία εξαφάνιση των συνόρων ανάμεσα στην εγκληματική δράση πο- λιτικήε φύσηε και n s καθαρά ποινικέε ras εκδοχέ5, που θα γίνει με τρεΐ5 τρό- nous. Evas είναι η σταδιακή μετατροπή αρκετών από aui0s tis συμμορίεε σε οργανώσειε ληστών και εκβιαστών, ό- nms ήδη έχει αρχίσει να γίνεται (βλ. την περίπτωση του Αστυ ή του Barbara’s Food Company στα Εξάρχεια που καταστράφηκε γιατί δεν υπέκυψε στην «προστασία»). Ο δεύτερο5 εί-
0  πολλαπλασιασμός 
των ταραχών θα συνοδευ
τεί από την εξαφάνιση 
των συνόρων ανάμεσα 
στην εγκληματική δράση 
πολιτικής φύσης και 
τις ποινικές της εκδοχές.ναι η δημιουργία χώρου δράσηε για κάθε λογήε παραβατικέε ομάδεε, Kupims αλλά όχι μόνο λαθρομεταναστών. Το 32% των συλληφθέντων την Κυριακή ήταν αλλοδαποί που εκμεταλλεύτηκαν τα επεισόδια για το πλιάτσικο. Σύντομα θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, το πλιάτσικο δίχωε κάλυψη επεισοδίων. Ο ip iios είναι η είσοδοε στο παιχνίδι καθαρά εγκληματικών ομάδων τύπου μαφία5. Καθώε η Αστυνομία είτε θα αδυνατεί είτε θα αρνείται να προστατέψει επαγγελματίε5 και ιδιώτεε, η  παροχή ασφάλειαε θα ιδιωτικοποι- ηθεί με tis γνωστέβ όσο και αναπό- φευκτεε επιπτώσειε. Οσοι ευελπι- στούν nms τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν στο κέντρο ras Αθήναε α- qmvovras αλώβητα τα απομακρυσμένα tous προάστια, γρήγορα θα α- ντιληφθούν το λάθοε tous.Αντίθετα από το σύνθετο και δύσκολο οικονομικό πρόβλημα ras χώ- pas, το πρόβλημα των ταραχών έχει άμεση και προφανή λύση: το κόστοε των καταστροφών πρέπει να υπερβαίνει το όφελοε που προκύπτει για oaous tis διαπράττουν. Ακριβώε επειδή εντοπίζεται σε συγκεκριμένα άτομα και ομάδε5, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται αστυνομικά, onrns άλλωστε αποδεικνύει η διεθνή5 εμπειρία. Οσο παραβλέπουμε αυτό το καρκίνωμα, τόσο θα χειροτερεύει. Τουλάχιστον, as πάψει η υστερική αναφορά σε φανταστικέε απειλέε εμφυλίων πολέμων να γίνεται άλλοθι για τη συγκάλυψη και διαιώνιση in s  ανεμπόδιστα δράσηε των εγκληματικών συμμοριών.
* 0 κ. Στάθης Ν. Καλύβας είναι καθηγητής 
σ ιο  Πανεπιστήμιο Yale.

i Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Δ Α
Η  λογική της αυτοάμυνας

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Α ς υποθέσουμε ότι η Διεθνήε των πανίσχυρων τοκογλύφων, η κατ’ ευφημισμόν επονομαζόμενη «α- γορέ5», αλλάζει διαθέσει απέναντι στην Ελλάδα, πιστοποιεί ότι είναι και για την ίδια ασύμφορο5 ο ακάθεκτοε βυ- θισμόε μαε στην ύφεση. Και αποφασίζει 
γ  ’αιόδωρα να μαε χορηγήσει «πα- κ^ _υ» κάποιων δισεκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για «ανάπτυξη». Ποιοε θα διαχειριζόταν αυτή την τελευταία ευκαιρία; Το υπάρχον πολιτικό προσωπικό; Οι ίδιοι που σπατάλησαν και σφετερίστηκαν τα τεράστιου οικονομικού μεγέθουε «πακέτα» ευρωπαϊκήε βοή- Θεια5, τα προορισμένα να θεμελιώσουν «σύγκλιση» τηε ελλαδικήε με τιε προηγμένε5 οικονομίε5 τηε Ευρώπηε -  να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομήΒ, τον εκσυγχρονισμό του κράτουε και τηε παραγωγήε; Και αν εμπιστευόμασταν ένα ακόμα αναπτυξιακό «πακέτο» στουε ίδιουε, αποδεδειγμένα ενόχουε κακουργημάτων κλοπήε, διαφθοράε και ανικανότηταε, αν του5 αναθέταμε, για μια ακόμα φορά, να διαχειριστούν τουε όρουε τηε επιβίωσήε μαε και τηε ιστορική5 μαε συνέχεια5, δεν θα ήμασταν εμεί5 οι πολίτεε οι απολύτωε υπαίτιοι τη5 οριστικήε καταστροφή3 μα5, του αυτοχειριασμού μα5;Με ονειρικέε υποθέσειε ή χωρίε, εί

ναι εξωφρενικό3 παραλογισμόε, είναι αυτοκτονία, να αναθέτουμε στου5 αυτουργούε τηε καταστροφή5 να μα5 σώσουν από την καταστροφή. Η στοιχειώ δη λογική αυτοάμυναε σήμερα επιβάλλει να παραμεριστεί το υπάρχον πολιτικό προσωπικό τη$ χώραε, να εξαφανιστεί από τον δημόσιο βίο. Ολοι, χωρίε εξαίρεση. Γιατί και οι ακ- κιζόμενοι ωε «καλοί», ωε «αδιάφθοροι», συνεργάστηκαν. Ανέχθηκαν, δεν κατήγγειλαν.Αλλά πώε να γίνει πράξη ο παρα- μερισμό5 των ανίκανων και φαύλων; Μαε έχουν δ ε μ έ ν ο ι χειροπόδαρα, καθ η λ ω μ έν ο ι στουε νάρθηκεε των δικών του5 συμφερόντων: Σε Σύνταγμα που ερήμην μαε συντάσσουν και «αναθεωρούν». Σε εκλογικούε νόμου ε που κάθε φορά για τη βολή τουε μαγειρεύουν. Σε ένα πολυπλόκαμο πλέγμα νόμων και διατάξεων, που κατοχυρώνουν επινοήσειε και τεχνάσματα τη5 συντεχνιακήε του5 ιδιοτέλειες. Δεν μαε έχουν αφήσει την παραμικρή θεσμική δυνατότητα άμυναε απέναντι στον ολοκληρωτισμό τηε κομματοκρατίαε, κανένα περιθώριο αντίστασηε στην αυθαιρεσία και στουε εκβιασμούε των συνδικαλιστών πραιτωριανών τουε, κανένα ενδεχόμενο να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη τουε κλέφτεε, τουε κατα-

Αποκλείεται για 
τους πολίτες 
να αποκαταστήσουν 
δημοκρατικό,
λειτουργικό, έντιμο κράτος.χραστέε, tous εξόφθαλμα προδότε5.Είναι οι αυτουργοί in s  οικονομικήε καταστροφήε που ζούμε, του εφιάλτη ανελπιστίαε για τα πενήντα, τουλάχιστον, επόμενα χρόνια. Και δεν έχουμε τρόπο να διαδηλώσουμε ούτε τον πανικό μαε. Αν κατέβουμε eras προκάτ «πορείεε» και στα συλλαλητήρια που οργανώνουν οι συνδικαλιστέε μπράβοι των αυτουργών, παίζουμε το δικό tous παιχνίδι υπεράσπισή των εξωφρενικών tous προνομίων. Και επιπλέον προσφέρουμε άλλοθι στην κου- κουλοφόρο ψυχανωμαλία να καταστρέφει, για απειροστή φορά, την πόλη in s κοινήε pas ζωήε. Ζητάμε από την «τρίτη εξουσία» και την «τέταρτη» να στηρίξουν το πάγκοινο αίτημα ριζικήε αλλαγήε του πολιτικού σκηνικού, το αίτημα για καινούργιο Σύνταγμα. Και οι δυνατότητεε ανταπόκ ρ ισ ή  μοιάζουν αποκλεισμένεε ή  ε- λεγχόμενεε.

Ετσι υπογράφεται ερήμην μα3 η ά- νευ όρων συλλογική μαε υποτέλεια -  υποταγή του κ ρ ά τ ο ς και τηε κοινω- νίαε των Ελλήνων στουε εξοντωτικούε τηε ιστορικήε μαε ύπαρξηε όρουε που μα3 επιβάλλουν η Ε.Ε. και η Διεθνήε των τοκογλύφων (με τα όρια τη5 δια- φοράε τουε συγκεχυμένα). Και υπογράφουν εκ μέρουε μαε ποιοι; Μια κυβέρνηση που το 91% του πληθυσμού απορρίπτει την πολιτική τηε, την εγκρίνει μόνο το 2%, κυβέρνηση που το 48% του λαού αποδοκιμάζει τον πρωθυπουργό τη5 και το 79% δηλώνει δυ- σαρεστημένο από την εντόπια «δημοκρατία», ενώ το 13% έχει το κουράγιο να δηλώνει απερίφραστα ότι δημοκρατία δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα («Κ» 8.2.2012).Ζούμε χαοτικό παραλογισμό: Το δεύτερο στη Βουλή κόμμα παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και συγκυβερνά, γιατί έτσι επιτάσσουν οι δα- νειστέε μαε -  απαιτούν δεσμευτική συγκατάθεση και των δύο κομμάτων σ τς εκβιαστικέε απαιτήσες τουε, έγγραφε5 δεσμεύσες συμμόρφ ωσή και επίσημη επικύρωση στη Βουλή (πρακτικέ5 σταλινικέε ενα « του «παραδείσου» των δημοκρατικών κοινωνιών τηε Ε.Ε.). Αλλά δεν υπάρχουν απέναντι στουε δα- νειστέ5 μα5 ηγετικά αναστήματα, υ-

«πάρχουν υπάλληλοί χωρί5 καν αξιοπιστία, συνέπεια, υπευθυνότητα.Κορύφωμα μικρολογίαε, να θριαμβολογεί ο πρόεδροε τηε Ν .Δ. ότι μόνο αυτόε «διαπραγματεύθηκε», και μάλιστα ασημαντότητεε σε σύγκριση με την καταδίκη σε εξαθλίωση δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων που απαίτησαν και επέβαλαν οι τοκογλύφοι. Και ένα5 τέτοιοε «αρχηγό5», με τέτοια μικροπρέπεια σε στιγμέε που το κουράγιο του λαού καταρρέει, επιμένει να ζητάει αμέσ&ς εκλογέ5, χωρίε να έχει ποτέ ξεκαθαρίσα τι διαφορετικό θα κάνει αυτόε αν γίνει πρωθυπουργόε και με ποιου5 συνεργάτεε θα το κάνει, με ποιον σχεδίασμά, με ποια στρατηγική θα αντιπαλέψει τη συντελεσμένη καταστροφή. Τα παραδείγματα των προηγηθέντων στην πρωθυπουργία και απορριμμένων σήμερα στην περιφρόνηση και στη χλεύη, δεν τον συνετίζουν.Ισω» επειδή ο πνιγμένο5 πιάνεται από τα μαλληά του, ίσος επειδή κα- νέναε πολίτη5 ή ομάδα πολιτών δεν διαθέτει τη θεσμική θωράκκητ που θα έκανε ακουστή τη φωνή του στουε η- γήτορεε τηε Ε.Ε. και των τοκογλύφων, γι’ αυτό και επανέρχεται έμμονη η  ιδέα: Η Ακαδημία Αθηνών ή  η  ηγεσία τηε Δ ικα ιοσ ύ νη  ή  των Ενόπλων Δυ

νάμεων η  ηγεσία ή  η  συνοδική έκφραση του λαϊκού σώματο5 τη5 Εκκλησίαε ή όλοι μαζί αυτοί οι «φο- ρείε» να απευθύνονταν στιε κοινωνίεε των λαών τηε Ε.Ε. και σ τς ηγεσίεε των αντίστοιχων εκεί θεσμών για να καταθέσουν μια ελάχιστη υπενθύμιση, αμυντική τη5 τιμή5 του ελληνικού ο- νόματοε:Είμαστε λαόε με πολλέε αδυναμίε3 χαρακτήρα, ήθουε, καλλιέργεια5. Και ασφαλώε εξαιτίαε τη5 ακρισία5 μα5 βρεθήκαμε, εδώ και τριάντα χρόνια, όμηροι συντεχνιών αδίστακτηε φαυ- λότητα5 και νοσηρήε εξουσιολαγνεί- αε. Μαε φίμωσαν με Συντάγματα και νόμουε που διαιωνίζουν την αυθαιρεσία και απολυταρχία των πλαστήε νομιμότητα5 δυναστών μαε. Στερούμαστε την οποιαδήποτε θεσμική δυνατότητα να αποκαταστήσουμε δημοκρατικό, λειτουργικό, έντιμο κρά- τοε. Δεν ζητάμε οίκτο ούτε να μα5 υποκαταστήσουν άλλοι σ τ ς  ευθύνεε μαβ. Ζητάμε απλώε να πληροφορη- θούν οι Ευρωπαίοι εταίροι μαε ότι το 91% του λαού μαε απορρίπτει με βδελυγμία αυτού5 που οι ηγέτεε τηε Ε.Ε. συναντούν σαν «εκπροσώπουε» μα5.Ποιοε θα αναλάβει την πρωτοβουλία μιαε τέτοια.5 δ ια κ ή ρ υ ξή , α- πρόβλεπτηε δυναμικήε;
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ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Υποχρεωτική φυγή 
προς τα εμπρός

Τ η ς  ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Η εικόνα τηε χώραε μαε, που καταρρέει σφυ- ροκοπημένη από την εταιρική έχθρα και δυσπιστία, δημιουργεί τιε χειρότερεε πρου- ποθέσειε για το αύριο που ξημερώνει. Δεν είναι τόσο οι καθυστερήσει τηε έγκρισηε του πακέτου στή- ριξηε των 130 δισ. ευρώ, ενώ πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμήε του ομολόγου ύψουε 14,4 δισ. ευρώ, όσο ο «ορυμαγδόε» (οι κακέε ειδήσειε για την Ελλάδα που κάνουν τον γύρο του κόσμου με γεωμετρικά αυξανόμενη ένταση), ο οποίοε ανοίγει την πόρτα σε καιροσκόπουε, κερδοσκόπουε, πλιατσι- κολόγουε, κοράκια... Ηταν μια ήσυχη, αφύλακτη χώρα η Ελλάδα, με τη χαμηλότερη -μέχρι την αυγή του νέου αιώνα- εγκληματικότητα στην Ευρώπη, με χαλαρή οργάνωση και αργά κρατικά αντανακλαστικά, που επιβίωνε χωρίε μεγάλεε απώλειεε από επιτάχυνση και σύμπτωση. Η έλλειψη πόρων διέλυσε τον χιλιοτρύπητο ιστό δημόσιαε προστασίαε ενθαρ- ρύνονταε την εύκολη πλέον αρπαγή πλούτου.Η προειδοποίηση ότι η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει πίσω δεκαετίεε είναι μάλλον άσκοπη. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στη λεωφόρο τηε επιστροφήε, δεν είναι αυτό που ήταν, κι αν δεν το βλέπουμε ακόμη είναι γιατί έχει α- πομείνει λίγο ξεφτι- σμένο λούστρο ευημε- ρίαε. Αυτό κρύβει τη βαθιά διάβρωση του -κα- κοφορμισμένου- σκελετού που την κρατούσε να πορεύεται προε ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα, να αποτελεί μέ- ροε του μύθου τηε συ- νεχώε κλιμακούμενηε ανοδικά πορείαε χωρίε διακοπή ή ρήξη. Τώρα, για μαε το αύριο έπαψε να είναι μαγνήτηε. Το παρόν δεν είναι καλύτερο από το παρελθόν, η άνεση δεν βρίσκεται μπροστά μαε αλλά πίσω μαε, το μέλλον δεν είναι μια γη που πρέπει να αποικήσουμε αλλά έναε χαμένοε παράδεισοε.Ελλάδα. Η πρώτη έκπτωτη τηε ευρωπάίκήε οι- κογένειαε. Οχι μία ανυπάκουη θεά, αλλά μία «αμαρτωλή», που στην ασταμάτητη πτώση τηε χάνει φτιασίδια, αυτοεκτίμηση, ερείσματα.Μια χώρα για καιρό χωρίε αληθινή πολιτική ηγεσία. Τα παλιά κόμματα, σαρακοφαγωμένα από τα ψεύδη, τα μεγάλα λόγια, την ανικανότητα, τη συναλλαγή, την κοντή μνήμη, το κυνήγι του προσωπικού οφέλουε, την «υιοθέτηση» τηε διαφθοράε, την ακούσια αυτοδυσφήμηση, καταρρέουν. ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΛΑΟΣ δεν πατούν πια σε σταθερό έδαφοε. Το πολιτικό σκηνικό κρημνίζεται και καμιά πολιτική δύναμη δεν δείχνει ίδια. Τα δίκτυα διαμόρφωσηε κοι- νήε γνώμηε και οι σύμβουλοι - παραγωγοί πολιτι- κήε εκφράζουν έναν κόσμο μεγαλόστομηε κενο- λογίαε που παρήλθε, δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά σωτηρία.Η αλλαγή είναι η κίνηση του ανθρώπου προε τα εμπρόε. Θα πρέπει να επιχειρηθεί ανεξάρτητα και ενάντια σ’ αυτό που μαε ζητείται -επιπλέον θυσίεε- και σ ’ αυτό που μαε χορηγείται - τοκογλυφικό χρήμα, κατηγορητήρια και ένα σκοτεινό μέλλον.Οι μεγάλεε μεταβολέε απαιτούν μεγάλουε στό- χουε. Οχι μοιραίεε ζαριέε, αλλά σύμπραξη, αλλη- λοστήριξη, αποφάσειε. Το ταρακούνημα είναι αρκετά ισχυρό για να θέσει σε αχρηστία παλιέε έξειε. Η κοινωνία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είμαστε εμείε. Το κράτοε δεν είναι ένα κενό κέλυφοε, είναι 800.000 Ελληνεε - δάσκαλοι, γιατροί, νοση- λευτέε, γραφιάδεε, ταμίεε, αστυνομικοί, δικαστέε, χειρώνακτεε, καθαριστέε... Ισωε φυτοζωούν, αλλά υπάρχουν, δρουν. Μπορούν να δράσουν. Να προσθέσουν και πάλι, με μόχθο, με πράξειε φρόνησηε και ηρωισμού, συμφιλίωσηε των εχθρικών δυνάμεων, του εγώ και του εσύ, μια νέα κουκίδα προόδου.

Η  κοινωνία δεν 
είναι αφηρημένη 
έννοια, είμαστε 
εμείς. Το κράτος 
δεν είναι κενό 
κέλυφος, είναι 
800.000 Ελληνες.
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Περί εκλογών

0 κ. Β. Σόιμπλε εξέφρασε την άποψή του περί αναβολήε των άμεσων εκλογών, προκαλώ- νταε θύελλα αντιδράσεων στην Ελλάδα από πολίτεε που καλόπιστα το θεώρησαν παρέμβαση στα εσωτερικά τηε χώραε μαε, αλλά και από πολλούε κα- κόπιστουε που έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν στο πλαίσιο τηε αντι- μνημονιακήε - αντιευρωπαϊκήε πολι- τικήε που υποστηρίζουν και ασκούν. Για τον κ. Μ. Μόντι, που έχει την ίδια ακριβώε άποψη, δεν άνοιξε μύτη γιατί, πρώτον, δεν είναι αυτόε που αποφασίζει για την οικονομική επιβίωση τηε χώραε μαε και, δεύτερον, γιατί τη διατύπωσε με απαράμιλλη ιταλική φινέτσα.Υπήρξαν αναλυτέε και πολιτικοί στην Ελλάδα που πριν από τουε κ. Σόιμπλε και Μόντι υποστήριξαν την ανάγκη παράτασηε του βίου τηε κυ- βέρνησηε του Λ. Παπαδήμου. Εβλεπαν πού πήγαιναν τα πράγματα, ότι οι α- ποφάσειε που επρόκειτο να ληφθούν θα ήταν επώδυνεε, ότι το κλίμα θα γινόταν όλο και βαρύτερο, ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πολύ πιο «δύσκολη», ότι καμία μονοκομματική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει τιε δε- σμεύσειε και ότι οι δανειστέε θα απαιτούσαν την παράταση. Ολεε αυτέε οι προβλέψειε «σκόνταφταν» στην επιμονή τότε του Α. Σαμαρά να ζητάει άμεσεε εκλογέε, αρχικά στιε 19 Φεβρουάριου, που δεν του βγήκε, στιε 8 Απριλίου, που εκ των πραγμάτων πάλι δεν βγήκε, και τώρα στιε 29 Απριλίου. Στην ίδια γραμμή βέβαια ήταν και είναι ο Ευ. Βενιζέλοε.Ωστόσο, το κλίμα έχει γίνει όντωε βαρύτερο και τώρα κανείε δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν είναι προε ό-

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥφελοε τηε χώραε ή όχι η διενέργεια άμεσων εκλογών. Το ζήτημα δεν είναι αν η παράταση του βίου τηε σημερι- νήε κυβέρνησηε παραβιάζει τουε δη- μοκρατικούε κανόνεε. Η θητεία τηε Βουλήε του Οκτωβρίου 2009 λήγει τον Οκτώβριο του 2013 και στα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα η βούληση των πολιτών μεταβιβάζεται στουε βουλευτέε, οι οποίοι την εκφράζουν μέ-
Το ζητούμενο είναι να 
προκόψει από τις εκλογές 
κυβέρνηση που να μπορεί 
και να θέλει να εφαρμόσει 
τα μέτρα και τις 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες
περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα στήριξης.σα στη Βουλή κατά τη διάρκεια τηε θη- τείαε τουε. Υπάρχουν μάλιστα χώρεε, όπωε οι ΗΠΑ, που δεν νοείται πτώση τηε κυβέρνησηε στο μέσο τηε θητεί- αε και σε κάθε περίπτωση βλέπουμε να αλλάζουν οι συσχετισμοί των κομμάτων μέσα στη Βουλή χωρίε να πέφτει η κυβέρνηση, εφόσον στηρίζεται από την πλειοψηφία των βουλευτών. Οσο λοιπόν η κυβέρνηση Λ . Παπαδήμου στηρίζεται από την πλειοψηφία δεν υπάρχει θέμα παραβίασηε των δημοκρατικών θεσμών.Ωστόσο, από την άλλη πλευρά μπορεί να τίθεται πολιτικό ζήτημα. Σύμφωνα με κάποιεε απόψειε, η κατάσταση στη χώρα είναι εξαιρετικά τεταμένη και πρέπει να εκτονωθεί μέσω εκλογών για να μπορεί να υλο

ποιήσει η επόμενη κυβέρνηση τιε δε- σμεύσειε που έχουν αναληφθεί. Οι α- πόψειε αυτέε έχουν λογική, αλλά στην πραγματικότητα οι επόμενεε ε- κλογέε θα έχουν μορφή δημοψηφί- σματοε, αν θέλουμε να δούμε κατάματα την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη του Γιούρογκρουπ τηε Δευτέραε, αλλά αν είναι θετική, το ζητούμενο είναι να προκύψει από τιε εκλογέε κυβέρνηση που να μπορεί και να θέλει να εφαρμόσει τα μέτρα και τιε μεταρρυθμίσειε οι οποίεε περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα στήριξηε. Και στο σημείο αυτό αρχίζουν τα ερωτήματα.Λογικά και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, κανένα κόμμα, η Ν.Δ. δηλαδή, δεν θα μπορεί να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τιε ε- κλονέε. Επουένωε θα πρέπει να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίαε η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, αφού αυτά τα κόμματα ψήφισαν στη Βουλή τη νέα δανειακή σύμβαση στο σύνολό τηε. Θα έχουν όμωε τουε απαιτούμενουε βουλευτέε και τα δύο μαζί; Και αν έχουν τον αριθμό, πώε θα τα βγάλουν πέρα με τα κόμματα τηε Αριστεράε, αν αυτά βγουν ενισχυμένα από τιε εκλογέε; Πώε θα ξεπεράσουν το αντιμνημο- νιακό - αντιευρωπαϊκό κλίμα που επικρατεί, αν αυτό συνεχιστεί και αν η πλειοψηφία των μίντια το συντηρεί;Αναμφίβολα, η συμπεριφορά του κ. Β. Σόιμπλε και των υπολοίπων έχει «κάψει» σε μεγάλο βαθμό την έννοια τηε παράτασηε του βίου τηε κυβέρνησηε Παπαδήμου. Ομωε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι δανειστέε έχουν λόγο να φοβούνται τη ρευστότητα, την αβεβαιότητα και το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα.

Κάλλιο αργά 
παρά ποτέ...

Του ΣΤΑΜΟΥ ΖΟΥΛΑ

Ε ίναι πολύ βολικό, και προπαντόε φιλολαϊκό, κάποια δημόσια πρόσωπα να χρησιμοποιούν το κύροε τουε προκειμένου να καταγγείλουν τουε Ευρωπαίουε ηγέτεε που αντιμετωπίζουν τη χώρα μαε ωε αναξιόπιστη και ανυπόληπτη. Ομωε, τα ίδια αυτά πρόσωπα θα ’πρεπε ίσωε να είχαν αξιο- ποιήσει το κύροε τουε προκειμένου να αποτρέψουν τα κρούσματα που μαε κατέστησαν παντελώε ανυ- πόληπτουε στην Ευρώπη. Ιδίωε κατά την τελευτά^ διετία, στην οποία υποτίθεται πωε, μετά τη διεί. ομολογία των «λαθροχειριών» μαε, οφείλαμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μαε. Μόλιε αποκαλύφθηκαν η έκταση και το βάθοε τηε κρίσηε υπήρξαν αρκετέε φωνέε που συνέστησαν τη σύμπραξη των δύο μεγάλων κομμάτων για την αντιμετώπισή τηε. Μια τέτοια συνεργασία, πρώτον θα αποτελούσε παραδοχή τηε συνυπευθυνότηταε του ΠΑΣΟΚ και τηε Ν.Δ. για την πρόκληση του προβλήματοε. Και κυ- ρίωε θα απέτρεπε την επί διετία μικροκομματική εκμετάλλευσή του, η οποία το επιδείνωσε. Δεύτερον, θα έπειθε πολύ περισσότερο την κοινωνία ωε προε την αναγκαιότητα και την ισοτιμία των μέτρων. Τρίτον, η αξιοπιστία και η διαπραγματευτική θέση τηε χώραε μαε, θα ήταν -διεθνώε- κατά πολύ ι- σχυρότερεε.Φυσικά είναι εντε- λώε διαφορετικό, αντί μιαε οικειοθελούε συνεργασίαε, να υποχρεώνεσαι να συμπράξειε με τον «αντίπαλό» σου, με όρουε · πεινωτικούε και απαράδεκτουε. Οι κ. Παπανδρε. . και Σαμαράε όφειλαν να γνωρίζουν εξ αρχήε ότι δεν είχαν εναλλακτική επιλογή. Ομωε εξακολουθούσαν να προτάσσουν το «πολιτικό κόστοε», επιχειρώνταε να παίξουν κομματικά παιχνίδια και όταν ακόμη τουε «επιβλήθηκε» η κυβέρνηση Παπαδήμου. Χρειάστηκε, λοιπόν, ο βρόχοε των Ευρωπαίων να απειλήσει τη χώρα με άμεσο πνιγμό, προκειμένου να επιβάλουν στουε βουλευτέε τουε την υπερψήφιση τηε νέαε δα- νειακήε σύμβασηε. Να αποδεχθούν, εξ ίσου πειθα- ναγκαστικά, το πολιτικό κόστοε το οποίο κατεγρά- φη με την αποχώρηση ή διαγραφή πλειάδαε βουλευτών τουε. Το παράδοξο, αλλά όχι δυσεξήγητο, είναι πωε οι απώλειεε των δύο κομμάτων ήταν περίπου ισάριθμεε. Και για το ΠΑΣΟΚ, που βρίσκεται στο ναδίρ τηε εκλογικήε του επιρροήε, θα μπορούσαν να θεωρηθούν φυσιολογικέε. Ομωε για τη Ν.Δ., που υποτίθεται ότι καλπάζει ανεμπόδιστα προε την εξουσία, οι «αποστασίεε» είναι αριθμητικά τουλάχιστον ασυνήθειε.Κατά την άποψή μου η «ανταρσία» μιαε σημα- ντικήε μερίδοε βουλευτών από τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά και των δύο βουλευτών του ΛΑΟΣ, συ- νιστά, εκτόε ειδικών εξαιρέσεων, άμεση απόρριψη των ηγεσιών τουε. Αποδοκιμάζουν τον κ. Παπαν- δρέου, που τουε υποχρέωσε προ 2ετίαε να υπερψηφίσουν το Μνημόνιο, διαβεβαιώνοντάε τουε, παντελώε ανυπόστατα, πωε η απόφαση αυτή αποτελούσε την ύστατη, την οδυνηρότατη, αλλά και τη λυσιτελή θυσία τηε ελληνικήε κοινωνίαε. Αποδοκιμάζουν τον κ. Σαμαρά, ο οποίοε κάλεσε τουε βουλευτέε του να πουν όχι στο πρώτο Μνημόνιο και προ- χθέε απαίτησε να πουν ναι στο δεύτερο και κατά πολύ επαχθέστερο. Σε ανάλογη ηγετική παλινωδία αποδίδεται και η «αποστασία» των δύο βουλευτών του ΛΑΟΣ. Είναι προφανέε ότι η εναλλαγή παλικα- ρισμού (νταηλίκι) και χατζηαβατισμού (ραγιαδισμόε) μαε έφεραν στο σημερινό σημείο εθνικήε ανυπο- ληψίαε και ταπείνωσηε. Μήπωε, λοιπόν, οι ιθύνο- ντεε των δύο μεγάλων κομμάτων -και όχι μόνον- μπορούν ετπτέλουε να αντιληφθούν ότι εν όψει των προσεχών εκλογών οφείλουν να αντιπαρατάξουν από τώρα ένα κίνημα πολιτικήε συνοχήε και αντίστασηε; Ενα κοινό μέτωπο εθνικήε αξιοπρέπειαε και ισχύοε; 
stamoszoulas@gmail.com

Υστατη ευκαιρία 
οι επερχόμενες 
εκλογές.
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Α πό το 2009 μέχρι σήμερα ζούμε ένά κλίμα απογοήτευ- σηε και ματαίωσηε. Πετύχαμε σε μέτωπα που όμωε δεν αγγίζουν άμεσα την προσωπική κατάσταση του πολίτη. Αποτύχαμε να πείσου- με την κοινωνία ότι χρειάζονται αλ- λαγέε για να υπάρξει μια αισιόδοξη προοπτική και ότι για να βγούμε από τη σημερινή κατάσταση θα χρει- 1 αστεί μια συγκροτημένη και ξεκάθαρη στρατηγική για αρκετά χρόνια.Αυτό που μπορεί να συζητηθε/ είναι το περιεχόμενο τηε στρατέ γικήε αυτήε, που συνοψίζετάι σε'έ- να διπλό ερώτημα: Πώε αναστρέ- φονται οι θεμελιακέε ανισορρο- πίεε στον δημόσιο βίο (και όχι απλά στα δημόσια οικονομικά) τηε χώραε και πώε δίνουμε στην οικονομία μαε μια νέα ανταγωνιστική και αναπτυξιακή διάσταση. Από τιε απα- ντήσειε αυτέε απορρέουν μετά όλα τα άλλα: η καταπολέμηση τηε α- νεργίαε, το κοινωνικό σύστημα, η δημοσιονομική προσαρμογή, η κοινωνική δικαιοσύνη, οι διαρθρωτι- κέε αλλαγέε, η λειτουργία του κρά- τουε. Στα πεδία αυτά, ελάχιστοι τόλμησαν να διατυπώσουν μια πειστική στρατηγική για την υπέρβαση τηε κρίσηε. Γιατί κάθε πειστική στρατηγική είναι επώδυνη. Ετσι, έναε ο- λόκληροε κόσμοε που κατάλαβε -και καταλαβαίνει- την κρισιμότητα τηε κατάστασηε δέχθηκε θυσίεε και πρωτόγνωρεε ανατροπέε στην οικογενειακή του ζωή, αλλά έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Αγνοεί πού θα φτάσει.Ο,τι μπορούσε να βελτιώσει την κατάστασή μαε πολεμήθηκε ιδεολογικά και πολιτικά από τα δόγματα που κλονίζονταν. Την ίδια ώρα

Ό  » ( ( X  % ό^ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗπου πολιτικέε και μέτρα είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται, ακόμα και να αποδίδουν, η ιδεολογία τηε α- νάπτυξηε, τηε ανάταξηε και τηε προ- σπάθειαε υπονομευόταν λυσσαλέα εκ των ένδον.Ζούμε μια μοναδική διχοτόμηση.Το οικονομικό και πολιτικό μεταπολιτευτικό μοντέλο, που αποδείχθηκε καταστροφικό σε βάθοε δεκαετιών, καταγγέλθηκε μαζικά. Τηνφ ίδια στιγμή, οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγήε του πολεμήθηκε λυσ- ισαλέα. Γιατί διαφορετικά θα κα- ταρρεύσουν οι ιδεολογίεε που ο- I δήγησαν στην εθνική ήττα. Η ιδεολογία τηε απαξίωσηε και του αρνητισμού κυριάρχησαν σε όλο σχεδόν το φάσμα του πολιτικού συ- στήματοε. Η χώρα πέρασε από αδιέξοδο σε αδιέξοδο.Πού βρισκόμαστε σήμερα με όλα αυτά; Πουθενά. Και αν συνεχί- σουμε έτσι, θα βρεθούμε πέρα από το πουθενά. Είτε με ευρώ, είτε με δραχμή. Γιατί δεν είναι το νόμισμα που φταίει. Φταίνε οι αντιλήψειε που κυριάρχησαν, οι επιλογέε που έγιναν. Η υποτίμηση έχει αποκτήσει μυθική υπόσταση. Γιατί; Γιατί επιτρέπει στο πολιτικό σύστημα να εξαπατά την κοινωνία. Να καλλιεργεί ψευδαισθήσειε με επίπλαστεε πα- οχέε για κάποια χρόνια, που κάποια /στιγμή καταρρέουν. Τότε η ΰτπ?π- ιση έρχεται μέσα από τη -*πψ- β ·̂ πη μείωση μισθών και πλούΐΒυ να ΐιορθώσει τα πράγματα. Εμφανίζε- ίται σαν αναγκαία λύση. Χωρίε την κρίσιμη στιγμή να χρειάζεται κανείε να δώσει μια εξήγηση για όσα άκαπνε και οδήγησαν εκεί.Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι αδιάφορο αν η κρίση που ζού-
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¿Ρί/Γ/ί ΟΕσ υ υ ν τ ν \  υμε αντί να ξεπεραστεί σε πέντε ή δράσειε. Πρέπει, όσο δύσκολο καιόσα χρόνια ξεμεραστεί στα διπλά'. «Τ/αν είναι, να λειτουργήσουν μηχα- Ούτε ότι όλο νισμοί κοινωνικήε στήριξηε, όχι φι-στοε θα οφείλεται σε δικέε μαε -ξα- λανθρωπίαε. Ο κυριότεροε τέτοιοε νά λανθασμένεε- επιλογέε. ^ε'μια μηχανισμόε είναι η δημιουργία ε-στιγμή όπωε η σημερινή, ο καθέναε μαε οφείλει να συγκρουστεί με ά- ποτυχημένεε αρχέε και ιδεολογίεε, με τον ίδιο του τον εαυτό, αν αυτό είναι αναγκαίο για τη χώρα. Στην πράξη, έστω για μια φορά, να φέρουμε την ηθική στην καρδιά των πολιτικών επιλογών μαε.Είναι ώρα να βγούμε από τη μοιρολατρία και την τυφλή οργή για την πτώση μαε. Εναε περήφανοε λα- όε δεν θα ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του μέσα από την κλαψούρα, θεωρώνταε ότι όλα τα λάθη ήρθαν απ’ έξω και κανένα από μέσα. Πρέπει να αρχίσουμε να κατανοούμε πόσο σημαντικό ρόλο έχουμε εμείε οι ίδιοι ωε άτομα, τα κόμματα, άλλεε κοινωνικέε δυνά μειε. Από αύριο το πρωί έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε ένα ένα τα προβλήματά μαε. Να συζητήσουμε με τι πολιτικέε θα αντιμετωπίσουμε κάθε μεγάλο πρόβλημα, όπωε την ανταγωνιστικότητα, την ανεργία, τη φτώχεια, θέματα ρευστότηταε, την επενδυ-, τική καθίζηση, τιε ανισότητεε, τη φαυλότητα, την αναξιοκρατία, την ανικανότητα, τη διαφθορά. Μία είναι η διέξοδόε μαε, κάτω από ο ποιεσδήποτε συνθήκεε: Πραγματι- σμόε με υπεροχή του εθνικού, του συλλογικού πάνω στο ατομικό, προσήλωση στην ωμή αλήθεια και όχι στη δημαγωγία.Ο ιδεολογικόε - πολιτικόε λόγοε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον με ά*> γριά ανεργία και φτώχεια απαιτεί και

μπιστοσύνηε στην πολιτική. Η αυτοπεποίθηση ότι σχεδιάζουμε σωστά, ξέρουμε τι κάνουμε και δεν πέφτουμε έξω κάθε τόσο. Εναε δεύ- τεροε είναι η δικαιοσύνη στιε θυσίεε. Για δεκαετίεε, ευρύτερα κοινωνικά στρώματα απόλαυσαν τρελά οφέλη, αρνούμενα κάθε συνεισφορά. Αν δεν αλλάξει αυτό, οι ε- ντάσειε θα είναι έντονεε.Συνεχήε συζήτηση γίνεται για κόκκινεε γραμμέε, συνειδησιακά προβλήματα, αξίεε και άλλα ηχηρά παρόμοια. Πολύ αργά. Τιε κόκκινεε γραμμέε κανείε τιε τραβάει διορατικά τη στιγμή που πρέπει, ώστε να αποτρέψει την υπονόμευση του μέλ- λοντοε. Οι κόκκινεε γραμμέε μαε έπρεπε να τραβηχτούν κάθε στιγμή τα τελευταία 3,10 ή 35 χρόνια, για εκατοντάδεε μικρέε και μεγάλεε α- ποφάσειε, που οδηγούσαν την κοινωνία χρόνο με τον χρόνο στην κατάπτωσή τηε. Σήμερα, συνειδή- σειε, αξίεε και κόκκινεε γραμμέε απαιτούνται για να μη φτάσει η χώρα ακόμα πιο χαμηλά και να μη μιλάμε σε 2 - 3 χρόνια πάλι για κόκ- κινεε γραμμέε, ενώ θα τιε έχουμε παραβιάσει πολλαπλά από σήμερα μέχρι τότε.Στο γνωστό έργο, το 1944, ο Νί- κοε Εγγονόπουλοε γράφει: Μπολι- βάρ, είσαι ωραίοε σαν Ελληναε. Αε μη βανδαλίσουμε τη δυνατότητα να το λέει κάποιοε και αύριο.
* 0  κ. Τόσος Γιαννίισης είναι υπουργός 
Εσωτερικών.

Αναίμακτη επανάσταση
Του ΠΑΝΑΓΗ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ*

Π λησιάζουν εκλογέε και η μεγάλη πλειοψηφία που δεν ανήκει στα άκρα δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Είναι αηδιασμένη με τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίαε και περισσότερο από κάθε άλλη φορά καταλαβαίνει τον εκβιασμό του εγκλωβισμού και δυσανασχετεί. Το κενό προσπαθούν να γεμίσουν πλή- θοε κινήσειε από άτομα που προβληματίζονται για την πολιτική κατάσταση και το μέλλον. Αλλεε από αυτέε είναι αυθόρμητεε -ad hoc-, άλλεε αναβίωση παλαιότερων τέτοιων προσπαθειών. Οι δυνατότητεε προσέγγισηε και ορ- γάνωσηε που δίνει το Διαδίκτυο ενισχύουν αυτά τα κινήματα, αλλά δεν παύουν ώε τώρα να είναι ερασιτεχνικέε προσπάθειεε χωρίε κατεύθυνση, καταδικασμένεε να παραμείνουν αναποτελεσματικέε. Είναι κρίμα, γιατί οι πε- ρισσότερεε από τιε κινήσειε αυτέε περιλαμβάνουν σοβαρούε ανθρώπουε, βαθιά προ- βληματισμένουε, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξυγίανση του συστήματοε.Θα ήταν χρήσιμο για τη χώρα να αξιοποιη- θεί το ρεύμα και θα βοηθούσε σ’ αυτό έναε κοι- νόε στόχοε γύρω από τον οποίο θα μπορούσαν να συσπειρωθούν οι τώρα ασύνδετεε προ- σπάθειεε και να επιδιώξουν μια αξιοπρεπή παρουσία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αποβλέπονταε έτσι στο να επηρεάζουν από εκεί και πέρα τιε εξελίξειε όλο και περισσότερο. Η δεξαμενή από την οποία θα αντλούνται οπαδοί θα αυξάνει συνεχώε, γιατί η κατάσταση, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, θα χειροτερεύει. Επίσηε θα μεγαλώνουν ο θυμόε και απόγνωση και ο πολίτηε, χωρίε πυξίδα, θα γίνεται εύκολη λεία κάθε καιροσκόπου δημαγωγού. Ηδη η κρίση οδηγεί πολλούε έξω από τα δημοκρατικά πλαίσια. Είναι απαραίτητο να βρεθεί μια συγκολλητική ύλη, έναε κοινόε πα- ρονομαστήε που να ενώσει όλεε αυτέε τιε σκόρ- πιεε κινήσειε και να τουε δώσει μία κοινή κατεύθυνση. Τον ρόλο αυτόν θα έπρεπε να παίξει μια πρόταση για βαθιά εγχείρηση στο Σύνταγμα. Αναθεώρηση που δεν θα θίγει βέβαια τη μορφή του πολιτεύματοε, αλλά πολλά άλ-

λα. Η πείρα τριών και μισήε δεκαετιών έχει α- ναδείξει τιε ατέλειεε του Συντάγματοε, που σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται για τη σημερινή κατάντια τηε χώραε και το χαμηλό επίπεδο δια- κυβέρνησηε. Αν του εξηγηθεί σωστά και απλά, ο λαόε θα καταλάβει την, από το σημερινό Σύνταγμα, δημιουργία πολιτών διαφόρων κατηγοριών, την επικάλυψη των εξουσιών που εκτρέφουν το ρουσφέτι και άλλα, όπωε τα προβλήματα που προκαλεί στη χώρα η απουσία ε- νόε μόνιμου εκλογικού συστήματοε, τη φλυαρία και ασάφεια πλήθουε διατάξεων και άρθρων που επιτρέπουν ερμηνείεε κατά το δοκούν.Πρόταση για ριζική αναθεώρηση του Συντάγματοε έχει το κατάλληλο μέγεθοε και βά- ροε για να αποτελέσει την κεντρική πλατφόρμα μιαε σοβαρήε πολιτικήε προσπάθειαε. Θα εκμεταλλευτεί επίσηε, με την καλή έννοια, την επαναστατική ροπή προε την οποία προσανατολίζονται όλο και περισσότεροι Ελλη ε. Η πραξικοπηματική διάσταση τηε πρότι- ,ιε θα πρέπει να είναι δημοψήφισμα για άμεση αναθεώρηση, παρακάμπτονταε τα επιβραδυντικά άρθρα που την καθιστούν τώρα στην πράξη αδύνατη. Η προβλεπόμενη αρνητική αντίδραση σε μια τέτοια προσπάθεια από το ανυπόληπτο πολιτικο-καθηγητικό κατεστημένο θα την έκανε ιδιαίτερη δημοφιλή.Ο Harold Laski, σοσιαλιστήε πρύτανηε τηε Σχολήε Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, είχε πει ότι υπάρχουν δύο ειδών επαναστάσειε. Οι αιμα- τηρέε και οι αναίμακτεε. Στιε πρώτεε είχε πε- ριλάβει τη Ρωσική και τη Γαλλική, στιε δεύ- τερεε τον τρόπο μεταβολήε τηε διακυβέρνη- σηε τηε Βρετανίαε, που προκάλεσε η νίκη των Εργατικών το 1945. Χρειαζόμαστε κι εδώ μια αναίμακτη επανάσταση. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Οι Αθηναίοι ήταν ίδιοι και πριν και μετά τον Κλεισθένη, το ίδιο και οι Λάκωνεε πριν και μετά τον Λυκούργο. Με τα ίδια ελαττώματα και αδυναμίεε. Είχαν όμωε αλλάξει οι νόμοι.
* 0  κ. Παναγής Βουρλούμης είναι πρώην πρόεδρος ίου OTE.
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Πώς και γιατί ξέσπασε η κρίση χρέους
Αντιδράσεις εντός και εκτός Ευρωζώνης για τη διαχείριση του προβλήματος και την προτεινόμενη συνταγή στην Ελλάδα

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«Αν η Ελλάδα έσκαψε μόνη τον λάκκο xns δα
νειζόμενη πέρα από ns δυνατότητέε xns, όπωε 
πολλοί υποστηρίζουν, υπάρχει επίση5 η ε- 
ντεινόμενη αίσθηση ότι η συνταγή Avcoxnxas 
xns τρόικαε, με περικοπέε δαπανών και αυξή
σ ε ι  φόρων, θάβει ζωντανή την Ελλάδα μέσα 
στον λάκκο». Μ ’ αυτά τα λόγια υποδέχονταν, 
την περασμένη Κυριακή, οι New  York Times

την καρχηδόνια δανειακή συνθήκη, την οποία 
επέβαλαν στην Ελλάδα οι πιστωτέ5 τηε. Στην 
ίδια εφημερίδα, ο Βρετανόε οικονομολόγοε Σάι- 
μον Τίλφορντ απέκρουε τη μονόπλευρη ενο
χοποίηση τη&χώρα3 μα5, εκτιμώνταε ότι «η αι
τία που η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη θέση 
είναι η στρατηγική που τη3 επέβαλε η τρόικα».

Ακόμη περισσότερο προχωρημένο ήταν το 
σχόλιο του Φρανσουά Σερζάν στη γαλλική 
Ι,ίήθΓηίίοη υπό τον τίτλο «Κίνδυνοι»: «Κι αν γι

νόμαστε όλοι Ελληνεε; Μήπωε αυτό που επι
βάλλεται σήμερα σ’ αυτή τη χώρα, αντικείμενο 
πιέσεων και εξευτελισμού από του5 Ευρωπαίοι 
εταίρουε τηε, προοιωνίζεται εκείνο που θα 
συμβεί μια μέρα στην Ιταλία, την Πορτογαλία 
και γιατί όχι στη Γαλλία; (...) Εγκληση του πρω
θυπουργού, εγκαθίδρυση ταπεινωτικήε επί- 
βλεψηε των δημοσίων οικονομικών, επιδεικτι
κή περιφρόνηση, ιδίωε από τη Γερμανία, τηε ε- 
θνικήε κυριαρχίαε (...). Σήμερα είναι οι Ελληνεε

πολίτεε και μεταξύ αυτών οι πιο φτωχοί και α
νασφαλείε, που πληρώνουν το τίμημα. Για πό
σο καιρό ακόμη θα αποδέχονται το απαράδεκτο»;

Την ίδια ώρα, από το βήμα τηε Βουλήε των 
Ελλήνων ο μέχρι πρότινο5 πρωθυπουργό5 και 
πρόεδροε τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε εξέ
φραζε την ευγνωμοσύνη του στην τρόικα για
τί, λέει, είναι έτοιμη να παράσχει στην Ελλά
δα μεγαλύτερη βοήθεια απ’ ό, τι έχει συμβεί για 
χώρεε τη5 υποσαχάριαε Αφρικήε. Αν αυτή εί

ναι η νοοτροπία του πολιτικού μαε προσωπι
κού, αντιλαμβάνεται κανείε τι είδουε «δια
πραγματεύσεις» είναι σε θέση να διεξάγει με 
τουε δανειστές. Ωστόσο, ο μύθοε του αμαρτωλού 
έθνουε, που οφείλει να υποστεί αγόγγυστα την 
πτώση από τον υπεσχημένο ευρωπαράδεισο στη 
μνημονιακή Κοιλάδα των Δακρύων, όσο κι αν 
αναπαράγεται με μαζοχιστική ευκολία οίι λ 
Ελλάδα, βρίσκει ολοένα και ισχυρότερο απ’ ; 
λογο εντόε και εκχόε συνόρων.

Αλήθειες και ψέματα 
για την προοπτική 
της ανάκαμψης

Τα εργαλεία κατασκευής της συλλογικής ενοχής

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τζον Μέιναρντ Κέινς

1Η κρίση της Ευρωζώνης είναι κρίση 
χρέους και οφείλεται στην υηερ- 

διόγκωση του σπάταλου κράτους στις πε
ριφερειακές χώρες.

Η κρίση δεν ξεκίνησε το 2010 από 
τη λιλιποΰτεια Ελλάδα, αλλά το 2008 
στη Γουόλ Στριτ και το Σίτι, όταν έ
σκασαν οι γιγάντιεε φούσκες των τρα
πεζών. Βασική αιτία xns δεν ήταν έ
να  κράτος πολύ «σπάταλο» σε κοι- 
νωνικέ5 παροχέε, αλλά ένα νεοφιλε
λεύθερο Kp0xos, πολύ γενναιόδωρο 
απέναντι axis επιχειρήσει, ιδίωε 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, που 
αιμορραγοΰσε συνεχώ5 σε έσοδα  
λόγω xns συρρίκνω σή  xns φορολο- 
Yias των πλουσίων. Στη συνέχεια, η 
κρίση χρέουε επιδεινώθηκε λόγω 
των σκανδαλωδών προγραμμάτων 
διάσωσης όχι xns Ελλάδας ή xns Πορ
τογαλίας, αλλά των μεγάλων τραπε
ζών. Μόνο oxis ΗΠΑ, η Ομοσπον
διακή Τράπεζα προσέφερε axis τρά- 
πεζεε το αστρονομικό ποσό του 1,2

Μια από τις βασικές αιτίες 
υπερχρέωσης είναι 
το ίδιο το μνημονιακό 
«πρόγραμμα διάσωσης», 
που ανέβασε το χρέος από 
120% σε 169% του ΑΕΠ.

τρίο, (τρίο!) δολαρίων με εξωφρενι
κό επιτόκιο 0,01%. Το ίδιο συμβαίνει 
τώρα στην Ευρωζώνη, με την «ανα- 
κεφαλαιοποίηση»-διάσωση των τρα
πεζών, την οποία καλούνται να  πλη
ρώσουν οι πολίτες κατά τη γνωστή  
συνταγή «ιδιωτικοποίηση των κερδών 
- κοινωνικοποίηση των χρεών».

2 Η Ελλάδα δικαίως παθαίνει όσα πα
θαίνει γιατί αποτελεί μοναδική πε

ρίπτωση υπερχρέωσης, κρατισμού και 
διαφθοράς στην Ευρώπη.

Η Ιταλία με τη βιομηχανική παρά
δοση και μέλσε του G-7 μαε ακολου
θεί κατά πόδαε, ενώ η Γαλλία, πέμπτη 
πλουσιότερη χώρα του κόσμου, βομ
βαρδίζεται καθημερινά από τα ίδια ρε
φρέν -«ζούμε πέραν των δυνατοτήτων 
μα5, οι οίκοι αξιολόγησης μάε στερούν 
το ποθητό ΑΑΑ, η λιτότητα είναι α
ναπόδραστη κ.λπ.»- από τον Σαρκο- 
ζί. Η διαφθορά -όταν π.χ. αγοράζου
με Λέοπαρντ ή παραλαμβάνουμε τον 
«Παπανικολή» ή λαδωνόμαστε από τη 
Siemens- θέλει δύο, όπωε τα γερμανικά 
πλεονάσματα προϋποθέτουν τα ελ
ληνικά ελλείμματα. Μια από xis βα- 
σικέε aixies υπερχρέωσή είναι το ί
διο το μνημονιακό «πρόγραμμα διά-

σωσηε», που ανέβασε το xpéos από 
120% σε 169% του ΑΕΠ - και ακόμη 
κι αν όλα πάνε κατ’ ευχήν με το δεύ
τερο «πρόγραμμα δ ιά σω σή » θα έ
χουμε επανέλθει στο 120% απ’ όπου 
ξεκινήσαμε το... 2020!

3 Δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να δε
χθούμε το Μνημόνιο II, για να ελα

φρύνουμε το τεράστιο χρέος μας, γύρω  
στα 30.000 ευρώ για κάθε Ελληνα.

Το xpéos δεν το πληρώνει κάθε πο
λίτης μέσα σε ένα χρόνο, αλλά το ελ
ληνικό Kpàxos (που έχει πολλέε πη- 
Yés εσόδων πέραν των εισοδημάτων 
των μισθωτών) μέσα σε δεκαετίες. 
Από τα 130 δισ. που σχεδιάζουν να  
μα5 δώσουν με την ταπεινωτική 
διαδικασία του κλειστού λογαρια
σμού, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέ- 
pos δεν θα πάει για μισθούς και συ- 
ντάξειε (αυτά πληρώνονται κυρίωε α
πό αυτά που εμείς παράγουμε), αλ
λά για αποπληρωμή των δανειστών. 
Αυτά που όντως θα χρειαστούμε αν 
αύριο το πρωί κάνουμε στάση πλη
ρωμών, δεν είναι τα 130 δισ. αλλά τα  
μόλις 5 δισ. στα οποία, ornas είπε στη  
Βουλή ο κ. Παπαδήμοε, έχει μειωθεί 
το πρωτογενές μαε έλλειμμα. Πέντε 
δισ. για ένα έθνοε 11 εκατομμυρίων 
σημαίνουν ότι μαε αναλογεί να  ε
ξοικονομήσουμε 1,25 ευρώ τη μέρα 
- έναν καφέ ή μια τυρόπιτα, αν ε
φαρμόσουμε τη  λογική του «τι χρω
στάει ο καθένας μα ε »...

4 Οι λαοί τω ν πλουσίων κρατών δεν 
μπορούν να δεχθούν να πληρώσουν 

τα δικά μας χρέη.
Οι λαοί των πλουσίων κρατών δεν 

πληρώνουν τα δικά μαε χρέη, αλλά 
τα χρέη των δικών tous τραπεζών με 
απλό διάμεσο την Ελλάδα. Ο πρώην 
πρωθυπουργόε xns Γαλλίαε Μισέλ Ρο- 
κάρ έγραψε πρόσφατα στη Le Monde 
άρθρο με τίτλο «γιατί τα κράτη να  
πληρώνουν 600 cpopés περισσότερο 
από xis τράπεζε5»; Γιατί άραγε να δα
νείζει η ΕΚΤ xis τράπεζες με επιτόκιο 
1% και τα κράτη να υποχρεώνονται 
να  δανείζονται με 6,7 και 8%; «Ν α  σε 
κυβερνά το οργανωμένο χρήμα είναι 
εξίσου επικίνδυνο με το να  σε κυ
βερνά το οργανωμένο έγκλημα», εί
χε πει ο Ρούζβελτ.

5 Η εσωτερική υποτίμηση είναι ο μό
νος δρόμος για να ανακτήσουμε τη 

χαμένη μας ανταγωνιστικότητα απένα
ντι σε Ισπανία, Πορτογαλία κ.λπ.

Υποτίθεται ότι μπήκαμε στην «ευ
ρωπαϊκή οικογένεια» xns συνοχήε και 
xns αλληλεγγύηε, για να ανακαλύ- 
ψουμε ξαφνικά ότι βρισκόμαστε σε μια 
ρωμαϊκή αρένα, όπου ισχύει το «ο θά-

Εξαιρετικά επίκαιρο, το τελευταίο βι
βλίο του Μαουρίτσιο Λαζαράτο έχει 
τίτλο «Η  κατασκευή του χρεωμένου 
ανθρώπου: δοκίμιο για τη νεοφιλε
λεύθερη συνθήκη». Κεντρική θέση του 
Ιταλού φιλοσόφου είναι ότι, σε αντί
θεση με τον κλασικό φιλελευθερισμό 
που θεμελιώνει την οικονομία πάνω 
oxis σχέσειε ελεύθερηε ανταλλαγή5 με
ταξύ νομικά ισότιμων υποκειμένων, 
η νεοφιλελεύθερη οικονομία οικοδο- 
μείται πάνω στην ασύμμετρη σχέση 
ισχύ ο s δανειστή - χρεώστη. Στον 
σύγχρονο κόσμο, το χρέοε, ιδιωτικό 
και κρατικό, γίνεται κεντρική κατη
γορία όχι μόνο xns οίκο νόμισε, αλλά 
και xns iöias xns ύπαρξηε.

Επικαλούμενος τη «Γενεαλογία xns 
Ηθικής» του Νίτσε, ο Λαζαράτο μαε θυ
μίζει ότι στη γερμανική γλώσσα η θε
μελιώ δη ηθική έννοια xns ενοχή5 
(Schuld) παραπέμπει στην πολύ υλι
κή έννοια των χρεών (Schulden). Την 
ίδια γραμμή σκέψηε ακολουθεί «Η  γέν
νηση xns τραγωδίαε», έργο xns νεό- 
xnxas του Νίτσε, στην οποία διε
κτραγωδείται η «υποδούλωση του 
γερμανικού πνεύματος» εξαιτίαε του 
πλέγματος ενοχής που κληρονόμησε 
από τον ιουδαϊκό - ρομανικό πολιτι-

βαια, χωρίε τη σύμπραξη πολιτικών ό- 
πω5 κορυφαίων στελεχών της προη
γούμενά  κυβέρνησηε που διαλαλού- 
σαν στην οικουμένη ο ένα$ ότι «κυ
βερνά μια διεφθαρμένη χώρα», ο άλ- 
λοε ότι η οικονομία μας είναι «Τιτανι
κός» και ο τρίτος ότι «μαζί τα φάγαμε».

Στο προαναφερθέν βιβλίο του, ο Λα
ζαράτο καυτηριάζει την τυφλή ενο
χοποίηση των «ελληνικών παρασίτων» 
και τάσσεται υπέρ της διαγραφής του 
χρέουε, μηχανισμού όχι μόνο οικο
νομικού εκβιασμού, αλλά και ακύρω
σ ή  κάθε εναλλακτικού μέλλοντος για 
τουε ευρωπαϊκούε λαούς. Ο Ιταλό5 φι- 
λόσοφο5 μαε θυμίζει παλιότερη συ
νέντευξη του Γάλλου συναδέλφου 
του, Φελίξ Γκουαταρί, στην ελληνική 
κρατική τηλεόραση, λίγους μήνε5 
πριν από το θάνατό του, το 1992, απ’ 
όπου το απόσπασμα:

«Η  Ελλάδα είναι κακόε μαθητής της 
Ευρώπηε. Αυτό είναι το μεγάλο τηε 
προσόν. Ευτυχώε που υπάρχουν κα
κοί μαθητές σαν την Ελλάδα, φορείε 
πολυπλοκότητα5, άρνησης μιας ορι- 
σμένηε γαλλογερμανικήε κανονικο- 
ποίησης. Λοιπόν, συνεχίστε να είσθε 
κακοί μαθητέε κι εμείς θα συνεχίσουμε 
να είμαστε καλοί φίλοι σα5».

Οι εκτ ιμήσ ε ις  του θεμελιωτή της Μα
κροοικονομικής Τζον Μέιναρντ Κέινς α- 
κούγονται σήμερα επίκαιρες.

Π ρ ο β λ έ ψ ε ις  

α π ό  τ ο  1919

νατόε σου, η ζωή μου». Εντάξει. Αλλά 
η μείωση του κόστους εργασίας είναι 
μόνο ένα.5, ο πιο βάρβαροε, τρόπος αύ
ξησης της ανταγωνιστικότητας, ο 
άλλος είναι η αύξηση τηε προστιθέ
μενης αξίας με επενδύσει, καινοτο
μία κ.λπ. Μόλις προχθές, η Ισπανία του 
Ραχόι μείωσε στο ελάχιστο τις απο
ζημιώσει απολύσεων για να γίνει κι 
αυτή «πιο ανταγωνιστική». Αν όλοι οι 
«εταίροι»- μονομάχοι ακολουθήσου
με τη λογική τη$ εσωτερικής υποτί
μ η σ ή , αύριο θα ανταγωνιζόμαστε ό
χι τους Πορτογάλους, αλλά του5 Βούλ
γαρους και μεθαύριο τους Κινέζους σε 
μια εφιαλτική, καθοδική σπείρα χω
ρίς τέλος. Αντίθετα, η εξωτερική υ

ποτίμηση ύστερα από την ανάκτηση 
του εθνικού νομίσματος (αν εμείς το 
επιλέξουμε και όχι αν μας εκδιώξουν 
οι δανειστέ5 μαε), με όλα της τα ανα
πόφευκτα προβλήματα, θα αυξήσει α- 
μέσωε την ανταγωνιστικότητα, ιδίωε 
τηε λεγόμενη5 «εθνικήε βιομηχα- 
νία5» μα5, του τουρισμού.

6 Οι θυσίες με τη νέα δανειακή σύμ
βαση θα είναι μεγάλες, αλλά θα μας 

οδηγήσουν έξω από το τούνελ, σε μια βιώ
σιμη ανάκαμψη.

Οπωε γράφει ο οικονομολόγοε 
Γιάννηε Βαρουφάκηε: «Το ότι θα α- 
ποτύχει (το Μνημόνιο II) είναι δεδο
μένο. Με την ήδη αποτελματωμένη

εδώ και πολλούε μήνεε βιομηχανική 
παραγωγή να μειώνεται κατά 11,3% 
σε έναν μόνο μήνα, τα δημόσια έσοδα 
να κατρακυλούν κατά 18% τον επό
μενο μήνα και την ανεργία να πετά- 
ει στο 20,9%, το πλάνο του Μ νημο
νίου II βρίσκεται ήδη νοκ- άουτ στο 
καναβάτσο τηε ζωήε. Μόνο η ελλη
νική κυβέρνηση προσποιείται ότι εί
ναι όρθιο (...). Κάθε μέρα που περνάει 
ακούγονται εντόε τηε γερμανικήε ε
λίτ όλο και πιο δυνατά οι φωνέε που 
ζητούν να  χρησιμοποιηθεί ο χρόνοε 
που κερδίζουν με το Μνημόνιο II ώ
στε να  προετοιμαστεί το έδαφοε για 
την εκπαραθύρωση τη5 Ελλάδαε α
πό την Ευρωζώνη».

σμό. Ωε μόνο δρόμο αναγέννησή  ο 
νεαρόε Νίτσε έβλεπε τη δυνατότητα 
του γερμανικού πνεύματο3 να  επι- 
στρέψει στην «υπέροχη ιδέα του τε
λεσφόρου αμαρτήματοΒ», το Προμη- 
θεϊκό ιδανικό των Ελλήνων, γενικό
τερα δε «να προσκολληθεί ακλονήτωε 
στα διδάγματα μόνον ενόε λαού, από

Το 1919 ο Θεμελιωτή5 τηε Μακροοι- 
κονομικήε προκάλεσε σοκ ένθεν κα- 
κείθεν του Ατλαντικού με το προφη
τικό έργο του «Οι οικονομικέε επι- 
πτώσεΐΞ τηε ειρήνηε», προειδοποιώ- 
\rras ότι οι ταπεινωτικοί όροι τηε Συν- 
θήκηε των Βερσαλλιών κινδύνευαν να  
οδηγήσουν τη Γερμανία είτε στην κομ
μουνιστική επανάσταση, είτε στον ε
θνικιστικό ρεβανσισμό. Αφήνουμε 
στον αναγνώστη να κρίνει αν οι ε- 

του Κέιν$ ακούγονται σή
μερα επίκαιρεβ για τουε Θύτε5 και τα 
θύματα του σύγχρονου, ακήρυκτου οι
κονομικού πολέμου και τιε συνθήκεε 
που τον συνοδεύουν.

«Ο κίνδυνο5 που αντιμετωπίζουμε 
είναι η απότομη καθίζηση του επί
πεδου ζωήε ευρωπαϊκών πληθυσμών 
σε σημείο που να συνεπάγεται πραγ
ματική πείνα για κάποιουε (...) Αυτοί 
οι άνθρωποι δεν είναι σίγουρο ότι θα 
πεθάνουν σιωπηλά. Γιατί η πείνα, ε
νώ φέρνει σε κάποιουε λήθαργο και 
κατάθλιψη, ωθεί άλλου5 στην υστε
ρία και την απελπισμένη μανία.

(...) Αντικρίζουμε στην Ευρώπη το 
θέαμα μιαε εκπληκτικήε αδυναμία5 
τη5 μεγάληε καπιταλιστικήε τάξηε, 
που αναδύθηκε από τουε βιομηχανι- 
κούε θριάμβουε του 19ου αιώνα και 
μέχρι πρότινοε φάνταζε παντοδύνα
μη (...). Χθεε, οι καπιταλιστέε πί
στευαν στον εαυτό τουε. Τώρα τρέ
μουν μπροστά σε κάθε προσβολή.

(...) Η οικονομική στέρηση προχω
ρεί κατά στάδια και όσο οι άνθρωποι 
την υπομένουν, ο έξω κόσμο5 δεν δί
νει μεγάλη σημασία (...). Κάποια στιγ
μή, φτάνουμε επιτέλουε στο όριο τηε 
ανθρώπινηε αντοχήε και οι σύμβουλοι 
τηε απελτησίαε και τηε τρέλαε ξυπνούν 
τουε πάσχοντε5 από τον λήθαργο. Τό
τε ο άνθρωποε αναταράσσεται και τα 
δεσμά χ μ  συνήθεια$ χαλαρώνουν. Η 
δύναμη των ιδεών γίνεται κυρίαρχη και 
ο άνθρωποε είναι έτοιμοε να ακούσει 
κάθε επαγγελία ελπίδα5, αυταπάτηε ή 
εκδίκηση5 κυκλοφορεί στον αέρα. 
Καθώε γράφω, οι φλόγεε του μπολσε- 
βικισμού φαίνεται για την ώρα να σβή
νουν, ενώ οι λαοί Κεντρικήε και Ανα- 
τολικήε Ευρώπη5 καθηλώνονται σε έ
να επίφοβο ναρκοπέδιο (...). Ωστόσο, 
ο χειμώναε έρχεται. Οι άνθρωποι δεν 
θα έχουν τίποτα να περιμένουν ή να 
ελπίζουν. Ελάχιστα θα απομένουν για 
να μετριάσουν τιε δυσκολίεε ή για να 
ανακουφίσουν του5 λιμοκτονούντεε α- 
στικούΒ πληθυσμούε.

Αλλά ποιοε μπορεί να προβλέψει πό- 
σοε πόνοε μπορεί να απορροφηθεί ή 
ποια κατεύθυνση θα αναζητήσουν ε- 
πιτέλουε, οι άνθρωποι για να  δραπε
τεύσουν από τα βάσανά τουε»;
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Η κρ ίση  δεν ξεκίνησε το 2010 από την Ελλάδα, αλλά το 2008 στη Γουόλ Στριτ, όταν έσκασαν οι γιγάντιες «φούσκες» των τρα
πεζών. Μόνο στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προσέφερε στις τράπεζες το αστρονομικό ποσό του 1,2 τρισ. δολαρίων.

Στον σύγχρονο κόσμο, 
το χρέος, ιδιωτικό και 
κρατικό, γίνεται κεντρική 
κατηγορία της ίδιας 
της ύπαρξης.

Σ ύ μ φ ω να  με τον Ιταλό φιλόσοφο Μαουρίτσιο Λαζαράτο, η νεοφιλελεύθερη οικο
νομία οικοδομείται πάνω στην ασύμμετρη σχέση ισχύος δανειστή - χρεώστη.

τον οποίον το να μαθαίνει κανεί5 εί
ναι ήδη περιφανήε δόξα και εξαιρετική 
τιμή - από τον ελληνικόν λαόν».

Η σύγχρονη Γερμανία υπέστη τιε ε- 
πιπτώσειε από το πλέγμα συλλογικήε 

§ ενοχήε που τηε κληροδότησε ο Ναζι- 
§ σμόε. Σήμερα φαίνεται να το έχει ξε- 
| περάσει για τα καλά, αλλά μόνο για να 
ε επιβάλει στου5 αδύνατουε εταίρουε τηε 
§ ένα άλλο πλέγμα συλλογικήε ενοχή5, 

υφασμένο γύρω από το οικονομικό τουε 
χρέο5. Κάτι που δεν θα πετύχαινε, βέ-
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