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η  μούντζα η μοντέρναΟιαν η επανασιαΐΐκόιηια σημαίνει την παραβίαση στοιχειωδών κανόνων πολιτισμού

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ

Τ α πρόσφατα γεγονότα στα Γιάννινα με τη μούντζα που «απένειμε» πολυάριθμη ομάδα μαθητών οι οποίοι παρήλαυναν στους επίσημους αποτελούν έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα που ονομάζεται έλλειψη εσωτερικού καταναγκασμού στη συμπεριφορά των Νεοελλήνων ή, με άλλα λόγια, άγνοια της νεωτερικής αρχής της κοινωνικής κοσμιότητας. Τι είναι όμως αυτός ο εσωτερικός καταναγκασμός; Και τι ορίζουμε ως νεω- τερική κοινωνία;Νεω τερικές κοινω νίες είναι εκ είν ε ς  σ τις  ο π ο ίε ς  υπάρχει κοινωνική και πολιτισμική κινητικότητα. Είναι οι κοινω νίες στις οποίες οι ταξικές θέσεις και τα αντιστοιχούντο σ ’ αυτές επαγγέλματα δεν είναι κλειστά (κάτι μας θυμίζει αυτό) και στις οποίες οι κοινωνικά και οικονομικά πιο ασθενείς τάξεις έχουν περισσότερες δυνατότητες να προσεγγίσουν τα επιτεύγματα του πολιτισμού. Αυτό με τη σειρά του ανοίγει τον δρόμο προς τις ασθενέστερες τάξεις να αναπροσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις αξίες των κοινωνικά και οικονομικά ισχυρών.Η  υιοθέτηση από τις κατώτερες οικονομικά τάξεις των προτύπων μιας κοινωνικής ομάδας με υψηλότερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο αποτέλεσε το σημαντικότερο βήμα στη διαδικασία εκπολιτισμού των κοινωνιών. Αυτό δεν σημαίνει πως οι προνεωτερικές κοινωνίες δεν είχαν πολιτισμό. Αντιθέτως, τα πολιτισμικά επιτεύγματα των αρχαίων και μεσαιωνικών κοινω νιώ ν ήσαν ιδιαιτέρως υψηλά, ίσως υψηλότερα απ' αυτά των νεωτερικών. Πού είναι τότε η διαφορά; Οι προνεωτερικές κοινωνίες έχουν πολιτισμό αλλά οι νεωτερικές κοινω νίες έχουν πολιτισμένα άτομα. Ατομα, δηλαδή, που

έχουν γνώση της αυτοτέλειάς τους και είναι αυτονομημένα από εξωθε- σμικές εξουσίες και αυθεντίες (από το απολυταρχικό κράτος - παντεπόπτη και την αυθεντία της Εκκλησίας).Στην Ευρώπη της Αναγέννησης και της απόλυτης μοναρχίας τα κατώτερα στρώματα αρχίζουν να υιοθετούν τις συμπεριφορές των ανώτερων. Αυτό είναι μια διαδικασία που περιορίζει τα φαινόμενα της βίας μεταξύ των ατόμων και την μεταφέρει σε ταξικά και πολιτικά περιβάλλοντα. Αυτή ακριβώς η υιοθέτηση των συμπεριφορών των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων στηρίχτηκε στη λειτουργία αντίστοιχων κοινωνικών μηχανισμών, όπως ήταν αρχικά ο εξισορροπιστής μονάρχης, ακολούθησε το κράτος ως μηχανισμός καταναγκασμού και η εθνική ιδεολογία ως φαντασιακός μηχανισμός παραγωγής νομιμοφροσύνης.
Κ αμία όμως διαρκής πολιτισμική εξομοίωση δεν μπορεί να υπάρξει εκεί όπου υπάρχουν τεράστιες κοινω νικές ανισότητες. Στις νεωτερικές κοινωνίες τίθεται επί τάπητος το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι άλλο από το ζήτημα της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Εκτοτε οι νεωτερικές, αστικές και καπιταλιστικές κοινωνίες αγωνίζονται να διευθετήσουν αυτό το πρόβλημα. Πώς δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κοινές πολιτισμένες συμπεριφ ορές σε κοινω νίες που υπάρχουν κοινω νικές ανισότητες. Αυτή είναι η σισύφειος πάλη που διεξάγουν οι νεωτερικές κοινωνίες για να εναρμονίσουν πολιτισμικές συμπεριφορές και κοινωνικά άνισες θέσεις. Ανεξάρτητα με τα αβέβαια αποτελέσματα αυτής της πάλης, το γεγονός είναι πως η όποια κοινωνική εξομοίωση υπήρξε σ ’ αυτές τις κοινωνίες οδήγησε στην εξομοίωση των τρόπων συμπεριφοράς και στη μετάβαση από τους εξωτερικούς καταναγκασμούς στην ενίσχυση των
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εσωτερικών. Ετσι τελικά νεωτερική κοινωνία είναι αυτή που εγκατέλειψε τον ετεροαναγκασμό (οι φρουροί των φεουδαρχών) ως μέσον ελέγχου της συμπεριφοράς για χάρη του εσωτερικού καταναγκασμού. Στην περίπτωση βεβαίως που δεν αρκεί ο εσωτερικός καταναγκασμός, λόγω πολλών ανισοτήτων, λειτουργεί το κράτος ως νόμιμος φορέας άσκησης της βίας.Αυτές οι εξελίξεις σε όλες τις νεωτερικές κοινωνίες εκλαμβάνονται από την τεράστια πλειοψηφία τους ως μια θετική εξέλιξη.
Σ την Ελλάδα όμως η προσέγγιση των συμπεριφορών των κοινωνικών τάξεων θεω ρείται ως μια λίαν αρνητική εξέλιξη. Η επαναστατικότητα ταυτίζεται με την απόρριψη αξιών όπως είναι ο σεβασμός προς το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο που οι κανόνες της ευγένειας και της κοινωνικής κοσμιότητας παραβιάζονται δίπλα μας ενώ ελάχιστοι ενοχλούνται. Ετσι σε μια κοινωνία που κινητά κτυπούν σε κινηματογραφικές και αίθουσες διαλέξεων, που οι πολίτες αν και περνούν δίπλα από κάδους απορριμμάτων πετούν τα σκουπίδια στον δρόμο, που κάθονται αριστερά στις κυλιόμενες σκάλες, που δηλητηριάζουν τα αδέσποτα, τα οποία τα περισσότερα ήσαν κάποτε οικόσιτα και τα εγκατέλειψαν οι «ιδιοκτήτες» τους, που βρίζουν και απευθύνονται στον ενικό σε αγνώστους (μερικοί μάλιστα τη χρήση του ενικού την αποδίδουν σε μια δήθεν ελληνική ταυτότητα), δεν είναι περίεργο που μερικά παιδιά εκλαμβάνουν ως επαναστατική ενέργεια  να φασκελώνουν όσους κάθονται στην εξέδρα των επισήμω ν. Ενέργεια καθόλου νεωτερική και ακόμη περισσότερο καθόλου επαναστατική.Αλλά μήπως και η διεξαγωγή στρατιωτικών παρελάσεων από μαθητές έχει οποιαδήποτε σχέση με τη νεω- τερικότητα;

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Από ία χαρτόσημα 
σταγενόσημα

Μ ε τα πρώτα, για μια απλή δ ικ α ιο π ρ α ξία  ο π ο λίτης χαρτζιλίκωνε το Δημόσιο. Μ ε τα δεύτερα, ο ασθενής για μια απλή (ή δύσκολη) κατάσταση υγείας παύει να χαρτζιλικώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες και όλα τα συγγενικά πρόσωπα κατιούσας γραμμής. Να τα, τα βλέπω να ‘ρχονται όλα τα πουλιά του δάσους. Συνεδριακός τουρισ μ ό ς, ε ισ α γ ω γ είς , για τροί, φ αρμακοπ ο ιο ί, π ρ ο μ η θ ε υ τές ιδ ιω τικώ ν και δημόσιων θεραπευτηρίων, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, α ηδόνια, τσαλαπετεινοί και παγόνια. Τι λες κι εσύ γιατρέ μου; Θα τη σκαπουλάρω;Οσο ομνύω στη θεραπευτική τους δύναμη νιώθω ασφαλής και ντούρα κι ας με στραβοκοιτάζει από το κάδρο του ο πατέρας μου, γιατρός παλιάς κοπής, που είχε κηρύξει μονομερή πόλεμο με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Τότε που οι νεοσύστατοι δημόσιοι οργανισμοί υγείας δέχονταν αφόρητες πιέσεις από τον στερημένο γενικό πληθυσμό. Κι ας συγκατοικούσε μέσα τους η προκατάληψη μαζί με την πολυφαρμακία. Με το ένα χέρι χαράκωναν με βεντούζες και αναμμένο στουπί πλάτες κρυολογημένων κορασίδων και με τ’ άλλο απαιτούσαν συνταγογραφήσεις ισοδύναμες με τις αμυντικές δαπάνες του κράτους.Επιστρέφοντας όπως όπως στην εποχή του σπετσέρη και του φαρμακοτρίφτη, ειλικρινή δεν ξέρω τι να διαλέξω. Ανάμεσα στη μαύρη προπαγάνδα των θιγομένων και τη δύναμη των φαρμάκων νέας γενιάς, εγώ παίρνω την καθημερινή μου μερίδα βρομαζεπάνης, βάζω τα παπούτσια μου και σας κυνηγώ.

ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αλλάζουμε τους νόμους πριν τους εφαρμόσουμεΤ ο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επιστρέφει στο παρελθόν και παραμένει στη φάση διαβούλευ- σης του νόμου για τα πανεπιστήμια που ψήφισε πρόσφατα η ελληνική Βουλή. Με- ταφέροντας σε πρώτο πλάνο μια επιθυμία της κοινωνίας και μερίδας της πανεπιστημιακής κοινότητας να γ υ ρ ίσουμε τα ρολόγια μας πίσω, καταθέτει προτάσεις για την αλλαγή του νέου νόμου πριν ακόμα εφαρμοστεί! «Κόβει» τα σκληρά μέτρα που στοχεύουν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Πανεπιστημίου και ζητά να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας σε 47 (ούτε μία ούτε δύο... 47!) τροποποιήσεις. Αρνείται να τον εφαρμόσει όπως

είναι γιατί ο πρύτανης του Ιδρύματος πιστεύει ότι «ο νόμος δεν θα δουλέψει και έχει προβλήματα», και μάλιστα πολλά (για την ακρίβεια, 47) προβλήματα. Η κοινή λογική φυσικά λέει ότι ένας νόμος του κράτους εφαρμόζεται από τα δημόσια πανεπιστήμια όπως ψηφίστηκε, διαπιστώνονται οι δυσλειτουργίες του, αξιολογείται, συγκεντρώνονται οι πιθανές τροποποιήσεις και βελτιώσεις και προτείνονται αλλαγές και τροπολογίες μετά το πέρας μιας πενταετίας. Αυτά λέει η κοινή λογική, αλλά γιατί να ακολουθήσουν τα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας την κοινή λογική; Ποιος επιτρέπει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στις μικρές μειοψηφίες που αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο (εκτός και αν τον φέρουν στα μέτρα τους) να πράττουν ό,τι επιθυμούν παραβιάζοντας όχι μόνο τον νόμο αλλά και την κοινή λογική; Το
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ΤΟΥΛΟΥΚΑ 
ΒΛΑΧΟΥ

επιτρέπουν η ανυπαρξία και η αδιαφορία του κράτους να εφαρμόσει τους νόμους που ψηφίζει η ελληνική Βουλή.Είναι ολοφάνερο σε όλους, φίλους και εχθρούς, της χώρας μας ότι δεν είναι δυνατό να γίνει τίποτα ουσιαστικό για να ξεπεραστεί η κρίση και να μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης αν το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει. Το πρόβλημα της ανυπακοής αν ήταν περιορισμένο σε ένα ή δύο πανεπιστήμια δεν θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, ξεφεύγει όμως από τα πανεπιστήμια και αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Είναι δυνατόν να υπάρξουν επενδύσεις σε ένα «απείθαρχο» και διαλυμένο κράτος που ο καθένας εφαρμόζει μόνο τους νόμους και παραγράφους των νόμων που τον συμφέρουν; Σε ποια βάση να κινηθούν οι επενδυτές αν το έδαφος πάνω στο οποίο θέλουν να «κτίσουν» είναι κινούμενη

άμμος και όταν εύκολα όποια ομάδα το επιθυμεί μπορεί να προβάλει βίαια την αντίρρησή της και τους δικούς της νόμους; Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι χωρίς νόμους και πειθαρχημένο κράτος δεν θα έχουμε ούτε επενδύσεις ούτε ανάπτυξη.Η απειθαρχία στα πανεπιστήμια δεν είναι απλά μια «γραφική περίπτωση ενός γραφικού τοπικού άρχοντα». Τα πανεπιστήμια είναι ένα κομμάτι μιας κοινωνίας που αδυνατεί (μέχρι τώρα) να βρει τρόπους να εφαρμόσει τους νόμους της. Στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, πρέπει πρώτα να οικοδομήσουμε το κράτος που νηφάλια πειθαρχεί στους νόμους του και μετά να έρθει η εφαρμογή των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και η ανάπτυξη.
Ο Λουκάε Βλάχοε είναι καθηγητήε στο Αριστοτέ- 
λειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκηε.
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0  πρόεδροί ιης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο κατά τη συνάντησή του χθες με τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο εμφανίστηκε διατεθειμένος να κάνει ό,π μπορεί για να ξεφϋγει η χώρα από την ύφεση
€25 δισ. για ενίσχυση
της ρευστότητας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Χ είρα βοήθειας για να ξεττε- ραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι επιφυλάξεις των ευρωπαϊκών οργάνων και να εκταμιευτούν το ταχύτερο δυνατόν τα 12 δια. ευρώ του ΕΣΠΑ, που παραμένουν στα συρτάρια της, έτεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα. Παράλληλα, η χώρα μπορεί να προσβλέπει σε δάνεια 7 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την προσεχή τετραετία, όπως ανέφερε πρόσφατα η διοίκησή της. Εξάλλου, άλλα 6 δισ. ευ-
Παρέμβαση σπιν Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων 
προκειμένου να εππαχύνει 
χον βηματισμό τη?ρώ από το νέο δανειοδοτικό πακέτο της τρόικας θα διατεθεί για την εξόφληση οφειλών σε προμηθευτές του Δημοσίου. Ετσι, αν όλα αυτά δουλέψουν, η ρευστότητα θα ενι- σχυθεί συνολικά με 25 δισ. ευρώ τα προσεχή 3-4 χρόνια.Σε μια σαφή προσπάθεια να εμφανίσει η Ευρώπη το αναπτυξιακό της πρόσωπο, παραμερίζοντας για λίγο αυτό της λιτότητας, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μ ανουέλ Μπαρόζο κατά τη συνάντησή του χθες με τον Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο εμφανίστηκε διατεθειμένος να κάνει ό,τι του ζη τήσει η ελληνική πλευρά για να βοηθήσει να ξεφύγει η χώρα από την παγίδα της ύφεσης.Οπως προκύπτει από τις συζητήσεις που έγιναν, η προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία των δύο Ταμείων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που

προωθούνται εδώ και καιρό αλλά χωρίς αποτέλεσμα, λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων και -πιθανώς -  πολιτικών επιφυλάξεων, που διατηρούν διάφορες πλευρές. Ο κ. Μπαρόζο υποσχέθηκε να παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να επιταχύνει τον βηματισμό της. Τα δύο Ταμεία είναι τα εξής:■ Το Ταμείο Εγγυήσεων για τις μι- κρομεσαίες επιχειρήσεις. Με κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ αναμένεται να δοθούν εγγυήσεις που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 1 δισ ευρώ. Μάλιστα, αναφέρθηκε ότι στόχος είναι το Ταμείο να αρχίσει να λειτουργεί τον Μάρτιο.■ Το Ταμείο Εγγυήσεων Υποδομών (risk sharing instrument) για :η χρηματοδότηση των έργων υπο- ιομών και κυρίως των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι έχουν Παγώσει λόγω έλλειψης τραπεζικής : σηματοδότησης. Εκτιμάται ότι θα. μπορέσει να ενεργοποιηθεί σε πει ρίπου δύο μήνες.I Επίσης, συμφωνήθηκε να προχωρήσει η διαγραφή των έργων που έχουν περιληφθεί στον προγραμματισμό του ΕΣΠΑ, αλλά λιμνάζουν, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για άίΛα προγράμματα και έργα με περισσότερη ζήτηση.Μεταξύ αυτών που θα ενισχυθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνονται:1. Τα προγράμματα του Κοινω νικού Ταμείου, με έμφαση σε αυτά που αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας των νέω ν. Ο ι πόροι του συγκεκριμένου Ταμείου έχουν χαμηλή απορροφητικότητα παρότι οι ανάγκες είναι μεγάλες.2. Τα έργα και προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία, όπως επι-V  σημάνθηκε, έχουν τελευταίως μεγά-

λη ζήτηση αλλά ανεπαρκείς πόρους.Ο  Πρωθυπουργός ανέφερε, μάλιστα, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καθιερώσει θέσεις μόνιμων γενικών γραμματέων στα υπουργεία που σχετίζονται με το ΕΣΠΑ ώστε να επιταχυνθεί η απορρόφηση των πόρων του.Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε κατά τη χθεσινή συνάντηση στον «φάκελό» του ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. γράφημα), στις 20 Φεβρουάριου η απορροφητικότητα των κοινοτικών κον- δυλίων έφτανε το 40,57% -  8,2 δισ. ευρώ έχουν απορροφ ηθεί και 12 δισ. ευρώ παραμένουν αναπορρό- φητα(σε σύνολο 20,2 δισ. ευρώ διαθέσιμων).
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ 2 0 1 4 -2 0 2 0 . Στησυνάντηση έγινε λόγος και για το πακέτο της επ όμ ενη ς περιόδου, 2014-2020, το οποίο ήδη προγραμματίζεται σε επίπεδο Κομισιόν. Ο  κ. Χαρδούβελης επισήμανε ότι στην κατανομή των πόρων πρέπει να ληφθεί υπόψη πως το ΑΕΠ της Ελλάδας σημειώνει πτώση 20%, επομένως η χώρα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο.Πάντως, σύμφωνα με προκαταρκτικούς ανεπίσημους πίνακες που κυκλοφορούν στα γραφεία της Κομισιόν, η χώρα μας φέρεται -  κατά τις πληροφορίες -  να λαμβάνει ποσό ανάλογο αυτού της τρέχουσας περιόδου.
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα και ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος προκειμένου να λάβει μέρος στη συνεδρίαση του Eurogroup, που αναμένεται να επικυρώσει επί της αρχής την απόφαση για τη χορήγηση του δεύτερου πακέτου βοήθειας των 130 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.

Ανησυχία λόγω εκλογών
Στη συζήτηση Παπαδήμου - 
Μπαρόζο, η οποία διήρΚεσε 
περισσότερο από τρειε ώρεε, 
πήραν μέροε και οι επίτροποι 
Οικονομικήε Πολιτικήε 
Ολι Ρεν, Περιφερειακήε 
Ανάπτυξηε Γιοχάνεε Χαν, 
Απασχόλησηε Λάζλο Αντορ 
και Προϋπολογισμού Γιάνοε 
ΛεΒαντόφσκι, καθώε και η 
ελληνίδα επίτροποε θαλασσίων 
Υποθέσεων Μαρία Δαμανάκη. 
Από ελληνικήε πλευράε 
συμμετείχε και ο διευθυντήε 
του Οικονομικού Γραφείου 
του Πρωθυπουργού Γκίκαε 
ΧαρδούΒεληε.
Η συζήτηση επεκτάθηκε και 
στο θέμα των εκλογών, με tous 
εκπροσώπουε τηε Ευρωπαϊκήε 
Επιτροπήε να επισημαίνουν ότι οι 
εκλογέε μπορούν να γίνουν, αλλά 
η διενέργειά tous δεν πρέπει να 
οδηγήσει σε καθυστέρηση τηε 
προώθησηε των έργων και τηε 
απορρόφησηε των πόρων για την 
ανάπτυξη.

Ανάπτυξη και αξιοπιστία
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο 
επίτροποε Ολι Ρεν επισήμανε 
ότι τα διαρθρωτικά ταμεία δεν 
αρκούν για να βγάλουν τη 
χώρα από την ύφεση. Αυτό που 
προέχει είναι η αξιοπιστία και αν 
δεν την ανακτήσει η Ελλάδα δεν 
θα μπορέσει να προσελκύσει 
επενδύσειε, τόνισε ο επίτροποε. 
Ωστόσο από ελληνικήε πλευράε 
τού επισημάνθηκε ότι οι δημόσιεε 
επενδύσειε στην Ελλάδα ήταν 
πάντα καθοριστικέε για την 
ανάπτυξη γιατί συμπαρασύρουν 
και τιε ιδιωτικέε. Επομένωε, 
τόνισε η ελληνική πλευρά, αε μην 
τιε υποτιμά η Επιτροπή.

Η απορροφητικότητα κονδυλίων m s Στοιχεία έωε 20 Φεβρουάριου

ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΕ-27 1
Ταμείο Περιφερειακήε 
Ανάπτυξηε €12.149.300.178 €5.514.899.674,12 35,52%  |

Ταμείο Συνοχήε €3.697.160.864 €1.434.794.709,11 29,91%
.............................................. ...................... .......................m.

Κοινωνικό Ταμείο €  4.363.800.403
Il

€  1.248.747.604.71 36,48%  j
Σύνολο Διαρθρωτικών 
Ταμείων € 20.210.261.445 € 8.198.441.987,94 34,60% j
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Σε πολύ καλό κλίμα  
πραγματοποιήθηκε 
η συνάντηση του 
Πρωθυπουργού Λουκά 
Παπαδήμου (αριστερά) 
και του προέδρου της 
Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ 
Μπαρόζο, ο οποίος 
μάλιστα δήλωσε ότι είναι 
διατεθειμένος να κάνει τα 
πάντα για να αποφύγει η 
Ελλάδα την παγίδα 
της ύφεσης

Ανιιδράσεις από ιη ν«Δεν ζηιώ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τ ην αντίδραση της Κομισιόν προκάλεσε η πρόταση τοι προέδρου του Ειητ^τουρ Ζαν Κλοντ Γιούνκερ για τον διορισμό ευ- ρωπαίου επιτρόπου που θα επιβλέπει την πολιτική ανοικοδόμησης της Ελλάδας.Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την πρόταση του Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ, είπε ότι τα προβλήματα της Ελλάδας δεν θα τα λύσει ένας επίτροπος αλλά η ίδια η χώρα μας, προσθέτοντας επίσης πως προς το παρόν επαρκεί η Ομάδα Δράσης που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος σχολί'-

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ

Οχι μόνο 
λιτότητα, αλλά 
και διαρθρωτικέΐ 
αλλαγές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣπιστροφ ή στην ανάπτυξη» είναι το σύνθημα που κυριάρχησε χθες στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση επί περίπου τρεις ώρες του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο, με πέντε επιτρόπους, των οποίων τα χαρτοφυλάκια αφορούν την οικονομική ανάπτυξη, και στελέχη της Ευρωπαϊκής πιτροπής που ασχολούνται ειδικά με την Ελλάδα. Το κεντρικό μήνυμα που θέλησαν να δώσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν μετά τη συνάντησή τους ο έλληνας Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι ότι, από τη στιγμή που η Ελλάδα εκπλήρωσε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για την εφαρμογή του νέου προγράμματος η προτεραιότητα θα πρέπει πλέον να δοθεί στις αναπτυξιακές πτυχές του προγράμματος.Ειδικότερα, αναφερόμενος κα- ά τη συνέντευξη Τύπου στο δεύ- ερο πρόγραμμα προσαρμογής ο Ζοζέ Μπαρόζο τόνισε ότι στόχος δ :ν είναι μόνο η οικονομική εξυ- γ ανση της Ελλάδας, αλλά και οι δ αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ο ρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε «ηράκλειο» ο έργο της ανάταξης της ελληνι- ή ς  οικονομίας και απέτισε «φό- ο τιμής» στις προσπάθειες που καταβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή ο Λουκάς Παπαδήμος.

Κομισιόν - Δ ιευ κ ρ ιν ίσ ει από Γιούνκερεπίιροπο Προϋπολογισμού αλλά Ανοικοδόμησή»

Ο πρόεδροε του Ευτορτουρ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
δεν ζητά επίτροπο Προϋπολογισμού αλλά 
επίτροπο τηε ΕΕ για θέματα ανάπτυξηε

«Το Δ Ν Τ  επιδίωξε 
ιη  μείωση μισθών»
Ο Ζαν-Κλοντ Γ ιούνκερ 
τόνισε ότι ο ίδιοε δεν 
ζήτησε ποτέ να υπάρξει 
μείωση του ελάχιστου 
μισθού στην Ελλάδα 
και προσέθεσε ότι αυτό 
το επιδίωξαν το ΔΝΤ 
και άλλεε χώρεε τηε 
ευρωζώνηε όπου οι 
ελάχιστοι μισθοί είναι 
χαμηλότεροι από αυτούε 
τηε Ελλάδαε.

ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση, στις ελληνικές Αρχές, και ότι η στήριξη που δίνεται από την Επιτροπή επαρκεί για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος.Στο ίδιο πνεύμα ήταν οι δηλώσεις και του επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Γιοχάνες Χαν, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η  επιβολή μεγαλύτερου εξω τερικού ελέγχου στην Ελλάδα δεν είναι η απάντηση στα προβλήματά της.Ο κ. Χαν θεωρεί ότι το πιο σημαντικό είναι να προχωρήσει στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του προγράμματος παροχής βοήθειας.
Δ ΙΑ Χ Ω Ρ ΙΖ Ε Ι ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ. ΟΖαν-Κλοντ Γιούνκερ σε συνεντεύξεις του στη γερμανική εφημερίδα

«Die Welt» και τη βελγική «La Libre Belgique» ζήτησε από την ΕΕ να οριστεί επίτροπος για την ανοικοδόμηση της Ελλάδας. Διαχώρισε πάντως τη θέση του από την πρόταση που είχαν υποβάλει πρόσφατα γερμανοί πολιτικοί, οι οποίοι είχαν προτείνει να οριστεί επίτροπος με δικαίωμα βέτο σε θέματα προϋπολογισμού. Ουσιαστικά ζητά τη συνδρομή της Κομισιόν για την καλύτερη αξιοποίηση κεφαλαίων που χορηγούνται για την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.«Δεν ζητώ επίτροπο Προϋπολογισμού αλλά έναν επίτροπο Ανοικοδόμησης», ο οποίος θα συνεργάζεται στενά με τον επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ Ολι Ρεν, είπε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

ΠΡΟΟΔΟΣ. Ο  κ. Μπαρόζο τόνισε επίσης ότι έχει υπάρξει πρόοδος στην Ελλάδα, σημειώ νοντας παράλληλα ότι χρειάζεται χρόνος για να υπάρξουν αποτελέσματα από τις μεταρρυθμίσεις. Στο τέλος Μαρτίου θα αξιολογηθεί για πρώτη φορά η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε όλους τους προανα- φερθέντες τομείς, δήλωσε επίσης ο κ. Μπαρόζο και κατέληξε λέγοντας στα ελληνικά: «Η Ελλάδα μπορεί». Από την πλευρά του, ο έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα μπορεί και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να φέρει εις πέρας το δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ωστόσο ότι για να καταστεί δυνατή η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων θα πρέπει να συνεργαστούν όχι μόνο οι ελληνικές Αρχές με τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και να βελτιωθεί η συνεργασία των υπηρεσιών της Επιτροπής που ασχολούνται με την Ελλάδα. Οπως έγινε γνωστό κατά τη συνάντηση τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα «τις επόμενες εβδομάδες και όχι τους επόμενους μήνες».



,0ΤΑΜ'ΑΣΕ ΠΡΩΤΟ Π Λ Α Ν Ο Π ΕΜ Π ΤΗ  1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012Ελυνε to Sudokll ms EXMÖasrioos επιλύθηκε ιο παζλ ίου χρέους, σύμφωνα με ίο Reuters

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δεν έπαιζε Sudoku μόνο μέσα στη γερμανική Βουλή όση ώρα διαρκούσε η ψηφοφορία για το δεύτερο πακέτο στήριξης της Ελλάδας, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 21 Φεβρουάριου μέσα στην αίθουσα του Eurogroup, όση ώρα η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματευόταν με τους ιδιώτες ομολογιούχους για μεγαλύτερο κούρεμα των ομολόγων. Ο γόρδι- ος δεσμός για τη χορήγηση του πακέτου των 130 δισ. ευρώ στη χώρα μας λύθηκε τελικά έπειτα από πολλές προσπάθειες κι αφού παρουσιάζονταν συνέχεια εμπλοκές λόγω των αρνητικών προβλέψεων για τη βιωσιμότητα του χρέους. Καθοριστικός παίκτης στη σκακιέρα των σκληρών αυτών διαπραγματεύσεων ήταν ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Γιαν Κες ντε Γιά- γκερ -  αφού πίεσε προς την εξεύρεση λύσης, παρά την ιδιαίτερα σκληρή κριτική που έχει ασκήσει κατά καιρούς στη χώρα μας.Ε π ίσ ης, λίγες μ έρες π ρ ιν  γ ίνει το Eurogroup-μαραθώνιος που κράτησε 14 συνεχείς ώρες, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης είχαν ακυρώσει επίτηδες συνάντησή τους ώστε να πιέσουν την Αθήνα να αποδεχτεί τα σκληρά μέτρα λιτότητας του δεύτερου Μνημονίου.Αυτά είναι τα βασικότερα σημεία του παρασκηνίου του κρισιμότερου Eurogroup που έχει γίνει μέχρι σήμερα, όπως τα παρουσίασε το Reuters με τίτλο «Πώς επιλύθηκε το ελληνικό παζλ του χρέους».Οπως προκύπτει από την έρευνα του ει- δησεογραφικού πρακτορείου, οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα η Γερμανία και η Ολλανδία έβαλαν στη μέγγενη τους ιδιώτες

πιστωτές υποχρεώνοντάς τους να αποδεχτούν μεγαλύτερο κούρεμα από αυτό που ήλπιζαν ότι θα υποστούν όταν κατέφθασαν στις Βρυξέλλες για τις διαπραγματεύσεις.
Η ΕΚΤ. Μάλιστα, ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, της Αθήνας και των εκπροσώπων των τραπε- ζών-ομολογιούχων (ΙΙΕ) είχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παράγοντας-κλειδί ήταν το (νέο) μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ Γιοργκ Ασμουσεν, ο οποίος άσκησε ισχυρότατες πιέσεις στο ΙΙΕ για να κλείσει τελικά το ντιλ. Σημειώνεται ότι ο Γιοργκ Ασμουσεν μέχρι πρόσφατα ήταν το δεξί χέρι του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αφού έχει διατελέσει υφυπουργός του.Δεν υπήρχε ποτέ η αίσθηση ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία, αλλά πολλές φορές οι διαπραγματεύσεις κόλλησαν, είπε στο ανώτερος αξιωματούχος που πα- ρευρέθη στην κρίσιμη εκείνη συνάντηση του Ε ιιπ ^ ο υ ρ .

Ιδιαίτερη αναφορά όμως κάνει το Reuters και στο παρασκήνιο των συναντήσεων που είχαν οι εκπρόσωποι του IIF στην Αθήνα με την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των σχετικών διαπραγματεύσεων.Το μεγαλύτερο παράπονο των τραπεζιτών, οι οποίοι έμεναν σε ξενοδοχείο στο Σύνταγμα, ήταν οι μακρές περίοδοι αναμονής που είχαν μέχρι να συναντηθούν με την ελληνική κυβέρνηση, σημειώνει το πρακτορείο.Πρόσωπο-κλειδί στις διαπραγματεύσεις αυτές, μάλιστα, ήταν εκτός από τον Τσαρλς Νταλάρα και ο Γιόσεφ Ακερμαν. Ο τελευταίος χαρακτηρίζεται σαν ο «αόρατος άνθρωπος» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφού ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο επικοινωνούσε ο Νταλάρα όταν τα πράγματα δυσκόλευαν περισσότερο. Ο Ακερμαν που είναι ο επικεφαλής της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank, θεωρείται ότι είχε συνεχή επαφή όποτε χρειαζόταν με την Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ.

Φανατικόε 
λύτηε Sudoku, 
ακόμη και όταν 
γίνονται σκληρέβ 
διαπραγματεύσειε, 
είναι ο γερμανόε 
υπουργόε 
Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε

Νέος γύρος σιην κόντρα 
μεταξύ Ρέσλερ - Χρυσοχοϊδη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΕΡΕΣ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα ανάμεσα στον γερμανό υπουργό Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ και τον έλλη- να συνάδελφό του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη εκδηλώθηκε χθες με αφορμή σημείωμα του γερμανικού υπουργείου Οκονομίας που δημοσιεύτηκε στη γερμανική εφημερίδα «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ».Στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο απολογισμός των σχεδίων που επεξεργάζεται η γερμανική κυβέρνηση για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι καταστροφικός. «Η ευρισκόμενη σε κρίση χώρα ούτε θέλει ούτε και είναι σε θέση να δεχθεί βοήθεια» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Κεντρικός άξονας του σημειώματος είναι ότι έξι μήνες μετά την επίσκεψη Ρέσλερ στην Αθήνα και παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις Χρυσοχοϊδη για άρση της γραφειοκρατίας και θετική αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων της ελληνικής κυβέρνησης έναντι γερμανικών επιχειρήσεων, τίποτε δεν έχει υλοποιηθεί Μάλιστα στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι οι προσπάθειες γκ ίδρυση, με γερμανική βοήθεια, τράπεζας χρηματοδοτική στήριξης για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει ου σιαστικά βαλτώσει.Στις βολές Ρέσλερ αντέδρασε με σκληρό τρόπο ο κ. Χρυ- σοχόίδης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Κ αλήθεια είναι πως ο κ. Ρέσλερ ήρθε στην Ελλάδα με βασι κή προτεραιότητα την εξόφληση των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τις γερμανικές επιχειρήσεις. Αυτό έθεσε ως όρο για να γίνει δυνατή η συζήτηση για επενδύσεις στην Ελλάδα. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν συμπεριλαμβάνονταν στις πρώτες προτεραιότητές του».Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι «η ανταγωνιστικότητα και το επενδυτικό περιβάλλον αποτελούν τομείς στους οποίους η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τρόικα και τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης κ. Ράι- χενμπαχ, ήδη υλοποιεί σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με απτά αποτελέσματα».


