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«Ούτε σιη Γερμανία δεν θα περνούσαν τα μέτρα»!
ΠΟΙΟΣ θέλει να  βο
ηθή σ ει τη ν  Ελλάδα,
π ρ έ π ε ι να  π ά ε ι στη
χώρα. Αυτό κάνουμε 

κι εμείς!». Το είπε ο γερμανός δ ι
ευθυντής του στην κλειστή εκδή
λω ση γ ια  τα  εγκα ίν ια  επα να λ ει
τουργίας του Ιδρύματος Φρίντριχ 
Εμπερτ στην Ελλάδα.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ άδικο ο Ρόλαντ Σμιτ. Από 
λόγια οι Ευρωπαίοι και δη οι Γερ
μανοί πάνε καλά. Στα έργα υπάρ
χει ένα πρόβλημα, καθώ ς συχνά 
δεν έχουν επαφή με την ελληνική 
πραγματικότητα.
ΕΞΟΥΚΑΙτο θινκ-τανκτων γερμα- 
νώ ν Σοσιαλδημοκρατών (SPD) εί
ναι το πρώτο που ξαναπιάνει δου
λειά στην Αθήνα ύστερα από απου
σία μιας δεκαετίας. Μου λένε ότι ο 
διευθυντής του Ιδρύματος είπε κι 
άλλα. Θυμήθηκε την υπογραφήτης 
συμφωνίας για  τη  διεύρυνση της 
ΕΕ στη Στοά του Αττάλου. Και π α 
ραδέχτηκε τις αδυναμίες του κοι
νού νομίσματος σημειώνοντας ότι 
«δεν είναι συμβατό με την εθνική 
κυριαρχία, γ ι’ αυτό πρέπει να π ά 
με σε υποχω ρή σ εις στην εθνική  
κυριαρχία»...

★ ★ ★
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΜΟΥ στην εκδή
λωση μου μεταφέρει και άλλα ενδι
αφέροντα. Οπως η ομιλία της αντι
προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του SPD Ελκε Φέρνερ. Η 
οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, παρα
δέχθηκε ότι τα μέτρα του Μ νημο
νίου είναι τόσο σκληρά που  ούτε 
στη Γερμανία δεν θα περνούσαν!

★ ★ ★
ΣΤΟ ΣΟΥΑΡΕ υπήρχε και ελληνι
κή συμμετοχή. Μίλησε η Αννα Δια-

Για τα αποτελέσματα 
του άτυπου Ευρωπαϊ
κού Συμβουλίου ans 
Βρυξέλλεε ενημέρω
σε χθεε τον Κάρολο 
Παπούλια ο Παναγιώ- 
ms Πικραμμένοε. «Τι 
καλά νέα pas φέρνε
τε από την Εσπερία;», 
τον ρώτησε ο Πρόε- 
δροε rns Δημοκρατί- 
as την ώρα που τον 
υποδεχόταν στο Προ
εδρικό Μέγαρο.
Ο Πρωθυπουργόε 
τον διαβεβαίωσε ότι 
παρά τη φιλολογία 
των ημερών και τα 
σχετικά δημοσιεύμα
τα, οι ευρωπαίοι εταί
ροι pas θέλουν την 
παραμονή rns Ελλά
δα s στην ευρωζώ
νη. Αλλά πρέπει, του 
είπε, να κάνουμε κι 
εμείε κάτι γι’ αυτό...

μαντοπούλου, ως εκπρόσωπος του 
Βαγγέλη Βενιζέλου. Είπε ότι στην 

| Ελλάδα π ρ έπ ε ι να  αναγεννήσου- 
με τη  ριζοσπαστική σοσιαλδημο
κρατία και τσιτάρισε Γκράμσι: ότι 
όταν το  παλιό πεθα ίνει, μέχρι να 
έρθει το καινούργιο, το  ενδιάμε
σο είναι η εποχή  τω ν τεράτων. Πι
στεύω ότι αποτυπώ νει εύγλωττα 

I το δράμα που ζούμε.

★ ★ ★
I ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ και ο π ρ ό εδ ρ ο ς  τη ς 

ΓΣΕΕ. Ο Γιάννης Π αναγόπουλος 
μίλησε για  εποχή  τω ν άκρων. Και 
συμπέρανε ότι ζούμε τη  δική μας 
Βάΐμάρη. Το κακό για μας, προσθέ- 

| τω εγώ, είναι ότι δεν το έχουμε κα
ί ταλάβει...

★ ★ ★
I ΤΟ ΚΛΟΥ είναι ότι ο δ ιευθυντής 

του Ιδρύματος στην Αθήνα είναι 
Ελληνας. Για την ακρίβεια, γ ιος ελ- 

! λήνωνμεταναστώ νστηΓερμανία.

I Βοήθεια| *.·; ’ΐ-. £  Ν
ΙΡΗΝΙΚΗ» επίσκεψη στη Μό
σχα πραγματοποιεί, ως γνω 

στόν, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
| Λέω «ειρηνική», γιατί έτσι αποκα- 

λείται η  επίσκεψη που  είθισται να 
[ πραγματοποιεί σε όλες τιςΕκκλη- 
ί σίες ένας Α ρχιεπίσκοπος μετά την 

εκλογή του. Ο Ιερώνυμος συνδύα
σε την επίσκεψη με την εορτή του 

| Αγίου Κυρίλλου, συνώ νυμου του 
ί Πατριάρχη Μ όσχας. Ο οποίος και 

ήταν παρώ ν στη συνάντηση που

είχε ο Ιερώ νυμος με τον  Βλαντί- 
μιρΠούτιν. Το ραντεβού ήταν προ- 

| γραμματισμένο να διαρκέσει 20 λε
πτά,αλλάπληροφορούμαιότικρά- 
τησε 40. Δεδομένου ότι το Κρεμλί- 
νο ποτέ δεν σπάει το πρωτόκολλο, 
είμαι σ ίγουρος ότι υπήρχε σοβα
ρός λόγος γ ι' αυτή την εξαίρεση...

★ ★ ★
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ είναι ότι το Πα- 

! τριαρχείο Μόσχας και η ΜΚΟ της 
I Α ρχιεπισκοπής «Αποστολή» υ π έ 

γρα ψ α ν σύμφ ω νο  σ υ νερ γα σ ία ς 
γ ια  την ανθρωπιστική και κοινω- 

! νική υποστήριξη  ευάλωτων ομά
δω ν του  ελληνικού πληθυσμού. 
Η Ρωσική Εκκλησία βάζει πλάτη. 
Ρούβλια δηλαδή.

Παραγγελίες
ΣΑΝ ΤΟΝ Γιώργο Σεφέρη π ρ έπ ε ι να  α ισθάνο
νται οι Ευρωπαίοι αυτές τις μέρες. Οπου και να 
πάνε, η Ελλάδα τούς πληγώνει. Ή , μάλλον, τους 
στοιχειώνει. Α ναφέρομαι στην εκδήλωση γ ια  
τη ν  παρουσίαση ελληνικών κρασιώ ν και π ρ ο 
ϊόντω ν διατροφ ής που  οργάνω σε η ελληνική 
κοινότητα στις Βρυξέλλες υπό  τη ν  α ιγίδα  της 
Μ αρίας Δαμανάκη. Αυτή έγινε  το  βράδυ τη ς 
Π έμπτης, δηλαδή λίγες ώ ρες μετά τη  συζήτη
ση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που  είχε μονο
πω λήσει η Ελλάδα. Μ αθαίνω ότι η εκδήλωση 
είχε πολύ κόσμο, μεταξύ τω ν οπο ίω ν οι δ ιευ 
θυντές και τα  επιτελεία  όλων τω ν ευρω παίω ν 
επιτρόπω ν. Το κλου είνα ι ότι δόθηκαν πολλές 
παραγγελίες γ ια  παράδοση προϊόντω ν κατ’ ο ί
κον. Καθώς και ότι οι έλληνες παραγω γο ί κρα
σιών έστειλαν στον πρόεδρο τη ς Κομισιόν Ζο- 
ζέ Μ ανουέλ Μ παρόζο μια κούτα με επιλεγμένα 
κρασιά. Ελπίζω να ανταποδώσει με απτό τρόπο.

Σΐάλινγκρανι
ΠΡΟΒΛΕΠΩ η 17η
Ιουνίου να σηματοδο
τεί κάτι σαν τη  Μάχη 
του Στάλινγκραντ για 
τον ΛΑΟΣ και τη  Χρυ
σή Αυγή. Το λέω επε ι
δή  ο Γ ιώ ργος Καρα- 
τζαφέρης επιχειρεί να 
διεμβολίσει τον ακρο
δεξιό χώρο με απανω 
τέ ς  κ ινή σ εις . Δ εν ε ί
να ι μόνο η  το π ο θέτη 
σ η  του  Κώστα Πλεύ- 
ρη  σ τη ν  κεφ α λή  του  
ψηφοδελτίου Επικρά
τειας του ΛΑΟΣ. Χθες 
ο Κ αρατζαφέρης έλα
βε και τη  στήριξη του 
κόμ μ α τος α π ο σ τρά - 
τω ν αξιωματικών (του 
Εθνικού Ρ ιζοσπαστι
κού  Κ ιν ή μ α το ς  το υ  
Π α ν α γ ιώ τ η  Κ αρδα- 
μίτση). Με την ευκαι
ρία , κάλεσε όλες τ ις  
πατριω τικές οργανώ
σ εις  και «όσους ν ιώ 
θουν πραγματικά Ελ
ληνες» να συστρατευ- 
θούν με το κόμμα του.
Θα χαλάσει το «ελλη- 
νόμετρο» με τόση κα
τάχρηση...

Ρόδα
ΕΧΟΥΜΕ νέο  κόμμα. 
Και το  όνο μ α  αυτού 
είνα ι ΠΕΡΩ, που  ση
μ α ίν ε ι Π ολιτική  Ελ
λήνω ν Ρωμ. Το κατα
στατικό του κόμματος 
κατατέθηκε π ρ ιν  από 
δύο ημέρες και οι έλ
ληνες Ρομά θα διεκδι- 
κήσουν την ψήφο των 
ελλήνων πολιτών στις 
17 Ιουνίου. Το έμβλη
μα του κόμματος είναι 
μια ρόδα  κάρου (πα
ρ α δ ο σ ια κ ο ύ  μ έσ ου  
μ ετα φ ο ρ ά ς  τω ν  Ρ ο
μά) μέσα σε θυρεό με 
φ όντο τον  χάρτη  της 
Ε λλάδας. Ισ ω ς είνα ι 
μια ευκα ιρ ία  ο Βασί
λης Π άϊτέρης να  βρει 
επιτέλους τον πολιτι
κό του χώρο, μετά την 
ά σ κ ο π η  π ερ ιπ λ ά ν η 
σή του στο ΔΗΚΚΙ, στη 
ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ.

ο

mikropolitikos@dolnet.gr
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Εκβιασμό$

Ο σο πλησιάζουν οι εκλογές 
τόσο πυκ νώ νο υ ν  οι α ν ο 
η σ ίες γ ια  το μέλλον τω ν 

ελληνοκοινοτικών σχέσεων. Το με
γαλύτερο σουξέ έχουν δύο θεωρίες 
που προωθεί πρωτίστως η κομπανία 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρώτη λέει ότι ο κόσμος να γυ 
ρίσει ανάποδα έξοδος της Ελλάδας 
από την ευρωζώνη δεν νοείται, για
τί... θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα! Η 
δεύτερη θεωρία προκύπτει από την 
πρώτη. Αφού δεν τους συμφέρει να 
αφήσουν την Ελλάδα εκτός ευρώ, 

θα αναγκαστούν 
να πάρουν πίσω το 
Μ νημόνιο και θα 
συνεχίσουν να τη 
δανείζουν. Χωρίς 
να  κάνει α π ο λύ 
τως τίποτε.

Ούτε να μεταρ
ρ υθμ ίσ ει τη ν  ο ι
κονομία, ούτε να 
μειώσει το κράτος, 

ούτε να εξυγιάνει τις υποδομές της, 
ούτε να παραγάγει περισσότερα. 
Τίποτε από αυτά δεν είναι αναγκαία 
-  και πάντως δεν προβλέπονται στο 
πρόγραμμα της «κυβέρνησης της 
Αριστερός». Αντίθετα προβλέπεται 
περ ισ σ ότερο  κράτος, αυξήσεις, 
επιδοτήσεις και πόσης φύσεως δι
ευκολύνσεις προς τον λαό. Αρκεί 
να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις 17 Ιουνίου 
και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο 
Αλέξης.

Α υτές οι δύο θεωρίες έχουν 
σ την ούγ ια  τη ν  κο υ το π ο 
νηριά. Και εισηγούνται να 

εκβιάσει η Ελλάδα τους εταίρους 
τη ς. Ο πω ς κάνουν οι βομβιστές 
αυτοκτονίας, να απειλήσει ότι θα 
αυτοανατιναχθεί και θα πάρει μα
ζί της τους υπολοίπους. Αρα δεν 
έχουν άλλη επιλογή: ρ ίχνουν το 
χρήμα και κόβουν την πλάκα για 
προγράμματα εξυγίανσης και άλλα 
τέτοια αντιλαϊκά.

Αυτές οι θεωρίες είναι έξω από 
την ευρω παϊκή  κουλτούρα. Αλλά 
πρω τίστω ς έρχονται σε αντίθεση 
με τη θεμελιώδη αρχή σύστασης και 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενω
σης και της ευρωζώνης: την τήρηση 
των Συνθηκών. Την εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων.

Οι Συνθήκες μπορούν να τροπο
πο ιηθούν -  όπω ς επιβάλλεται να 
συμβεί με το Μνημόνιο -  αλλά δεν 
γ ίνετα ι να  παραβ ιαστούν. Η Ευ
ρώπη μπορεί να ταρακουνηθεί αν 
αφήσει την Ελλάδα να σκάσει κάτω 
σαν καρπούζι. Αλλά δεν θα διαλυθεί 
από αυτό. Αντίθετα, η διάλυση είναι 
σίγουρη αν αρχίσει να παραβιάζει 
η ιδία τις Συνθήκες της.

Με απλά λόγια: το νταηλίκι του 
Αλέξη δεν πουλάει, γιατί απλούστα- 
τα αντίκειται στη φύση της Ενωσης. 
Δηλαδή η Ελλάδα συνιστά πρόβλημα 
όσο είναι μέσα στην ευρωζώνη αλλά 
δεν συντάσσεται με τους κανόνες 
της. Και ας του εξηγήσει κάποιος 
ότι στην Ευρώπη ισχύει αυτό που 
έλεγε ο αμερικανός γελοιογράφος 
Τζέιμς Θάρμπερ: «Είναι προτιμότερο 
να ξέρεις κάποιες από τις ερωτήσεις, 
παρά όλες τις απαντήσεις».

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κ Α /λ Λ Μ  6  Λ £ Μ £
Λ λ ί ! 2 - Κ Α Τ 2  
ΤΗΚΙ ΥΦη λ

Ύ (1β?3θΑ€ί- Το ΛλλΕ-ΚΑΤο 1 
ΜΟΚΙΟ κΑ Τ 5 ΤογΣ ΚΑΜΑΜΕ.

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το αποτέλεσμα της 6ώ ϊ Μαΐου μ<  ̂άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο. Σιην ψήφο μας έγκειται 
αν θα ίο δούμε ως ευκαιρία ή αν θα ίο ανοίξουμε προδ ιην απόλυτη καταστροφή

Παίζοντας με τη φωτιά
Εδώ και δύο χρόνια συγκεντρώνω εκ

θέσεις διαφόρων δεξαμενών σκέψης, 
επενδυτικών οίκων και τραπεζών που 

υπολογίζουν το κόστος μιας ενδεχόμενης 
εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Στην αρχή 
έπρεπε να τις ψάχνω και να τις ξεθάβω μία 
- μία. Τον τελευταίο καιρό δημοσιεύονται 
πλημμυριδόν.

Οι εκτιμήσεις ως προς τις επιπτώσεις για την 
Ελλάδα την ίδια, μάλλον συγκλίνουν. Το νέο 
νόμισμα θα υποτιμηθεί αμέσως κατά 50%-60%, 
ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 30%, το ΑΕΠ, 
το εθνικό μας εισόδημα, θα υποστεί μια απότο

μη μείωση από 20% 
έως 40% (επιπλέον 
της μείωσης 20% που 
έχει υποστεί στην πε
νταετία 2008-2012), 
το τραπεζικό σύστη
μα θα καταρρεύσει 
και ένας νομικός Μι
νώταυρος θα απει
λεί τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις 
που έχουν δάνεια 
σε ευρώ ή άλλο νό
μισμα. Οπως και να 
τους διαβάσεις αυ
τούς τους αριθμούς, 
η εικόνα που σχημα

τίζουν είναι μια εικόνα κατάρρευσης, πτωχο- 
ποίησης και χάους. Οι αισιόδοξοι πιστεύουν, 
βέβαια, ότι μακροπρόθεσμα όταν τιμές, αξίες 
και μισθοί ισοπεδωθούν, η εισροή κεφαλαί
ων θα ενισχυθεί, τα φυγαδευθέντα ελληνικά 
κεφάλαια θα επιστρέψουν για να ψωνίσουν 
κοψοχρονιά, μια κάποια παραγωγική επανεκ
κίνηση θα χρηματοδοτηθεί και μια οικονομική 
ανάκαμψη θα ξεκινήσει. Αλλά, ως γνωστόν, 
μακροπρόθεσμα ή'· (μαστέ όλοι νεκροί...

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΤΣΙΜΑ

Το νέο 
50% 
30%, το 
υποστεί

Από την άλλη, ως προς τις επιπτώσεις στην 
ευρωζώνη γενικά και τη διεθνή οικονομία 
γενικότερα, οι εκτιμήσεις αποκλίνουν. Οι πιο 
αισιόδοξοι κάνουν λόγο για ζημιές μετρήσι
μες της τάξης των 300 δισ. ευρώ (έως 1 τρίο, 
ευρώ για τους πιο απαισιόδοξους ανάμεσα 
στους αισιόδοξους) και για τη δυνατότητα 
αποτελεσματικής προστασίας της ευρωζώνης 
και του τραπεζικού της συστήματος έπειτα 
από έναν ελληνικό -  ή ελληνο-πορτογαλικό 
-  ακρωτηριασμό. Θα φύγουμε δηλαδή εμείς, 
θα θυσιαστούμε ως Ιφιγένεια και κατόπιν οι 
υπόλοιποι θα κάνουν ό,τι έως τώρα δεν έκαναν 
για να σώσουν το κοινό νόμισμα. Οι απαίσιο 
δοξοι, αντιθέτως, σημειώνουν ότι 
μια ελληνική έξοδος (Οτεχή, στην 
καθομιλουμένη των αγορών) θα 
πυροδοτήσει αλυσιδωτές πολιτικές 
και οικονομικές εκρήξεις, που θα 
οδηγήσουν ταχύτατα στη διάλυση 
της ευρωζώνης μέσω της τήξης του 
τραπεζικού της συστήματος, με ανυπολόγιστες 
συνέπειες για τη διεθνή οικονομία και ακόμη 
σοβαρότερες για την πολιτική Ευρώπη.

Α λλά αν τόσο ζοφερές περιγράφονται οι 
επιπτώσεις ακόμη και στα πιο αισιό
δοξα σενάρια, τότε γιατί το συζητάμε; 

Γιατί το συζητούν; Γιατί εγγράφουμε στην 
εθνική μας ατζέντα (έστω και ως απευκταία 
εξέλιξη) την επιστροφή στη δραχμή και γιατί η 
Ευρώπη εγγράφει (ως απευκταία επίσης, αλλά 
πιθανολογούμενη πλέον εξέλιξη) την ΘΓεχϋ 
στην ατζέντα όχι μόνο των τεχνοκρατών της 
αλλά και των Συμβουλίων Κορυφής της; Γιατί 
καλούνται οι υπηρεσίες, όχι μόνο των τραπε
ζών και άλλων οικονομικών μονάδων αλλά και 
των Βρυξελλών, της Φρανκφούρτης και των 
εθνικών πρωτευουσών, να μελετήσουν και να 
αριθμοποιήσουν ένα σενά; '"  που (για εμάς

μετά βεβαιότητας, για εκείνους πιθανότατα) 
ισοδυναμεί με σενάριο αυτοκτονίας;

Σ υγκρατώ την απάντηση που έδωσε στο 
ερώτημα αυτό ένας γερμανός σοφός. 
Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα 

-  είπε -  σε συνδυασμό με τις αρνητικές οικο
νομικές εξελίξεις στην Ισπανία και την εκλογή 
Ολάντ στη Γαλλία, άνοιξε μια μεγάλη τρύπα στο 
τείχος των συνταγών της λιτότητας τις οποίες 
με θεολογική εμμονή και τιμωρητική πρόθεση 
μας επέβαλε έως τώρα το Βερολίνο. Δημιουρ- 
γήθηκε ένα νέο πεδίο διαπραγμάτευσης, εκεί 
όπου πριν δεν υπήρχε. Και η άλλη πλευρά

έο νόμισμα θα υποτιμηθεί αρέσω5 κατά 
-60%, ο πλιιθωρισρό5 θα ξεπεράσει το 

Α.ΕΠ, το εθνικό μα$ εισόδημα, θα 
ιια απότομη μείωση από 20% έω$ 40%

προσπαθεί να κλείσει την τρύπα, να πλαι
σιώσει την αναπόφευκτη διαπραγμάτευση, 
να την περιορίσει. Και αυτό το μπρα-ντε-φερ 
που βρίσκεται σε εξέλιξη αφήνει περιθώρια 
ελπίδας, αλλά περιέχει και μεγάλους κινδύ
νους. «Είναι σαν δύο έφηβοι να οδηγούν τα 
αυτοκίνητά τους ο ένας κατά πάνω στον άλλον, 
για να δουν ποιος θα φοβηθεί και θα στρίψει 
το τιμόνι πρώτος. Ο κίνδυνος δυστυχήματος 
μεγαλώνει κάθε λεπτό που περνά...».

Μεταφράζω στα καθ’ ημάς πολιτικά και 
εκλογικά βάσανα: το αποτέλεσμα των εκλογών 
του Μαΐου μας άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο 
ευκαιρίας να διορθώσουμε τον οδικό χάρτη 
προς τη συμφορά, τον οποίο ακολουθούσα
με. Μπορεί όμως να αποδειχθεί -  αν έτσι το 
διαχειριστούμε -  και ένα παράθυρο προς την 
απόλυτη καταστροφή. Αυτό είναι το δίλημμα 
των επόμενων εκλογών, του Ιουνίου.
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Η Ελλάδα δεν παίζεται σε πόκερ ^
Α υτή την εβδομάδα η αντιπα

ράθεση για το μέλλον της Ελ
λάδας εξελίχθηκε ταυτόχρο

να στον ελληνικό και στον ευρωπα
ϊκό πολιτικό στίβο. Το μήνυμα των 
ευρωπαίων πολιτικών ηγετών όλων 
σχεδόν των αποχρώσεων ήταν κατη
γορηματικό. «Θέλουμε και μας συμ
φέρει κατ’ αρχάς η Ελλάδα να μείνει 
στο ευρώ, αρκεί, πρώτον, να το θέλει 
και η ίδια, δεύτερον, να παίζει με τους 
κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες σύμ
φωνα με τους οποίους οι αλλαγές γί
νονται με διαπραγμάτευση και όχι με 
μονομερείς καταγγελίες των συμφω- 
νηθέντων, τρίτον, αν δεν θέλετε ή δεν 
το καταλαβαίνετε, έχουμε πλέον σχέ
διο Β χωρίς εσάς». Αντιθέτως η απά
ντηση των ελλήνων ηγετών, οι οποί
οι μετέφεραν αυτοπροσώπως τις θέ
σεις τους στο εξωτερικό, ήταν διαφο
ρετική. Οι ηγέτες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ 
και της ΔΗΜΑΡ (από το εσωτερικό) δι- 
εκδικούν μια αντιυφεσιακή αναπτυξι
ακή πολιτική εντός του ευρώ παίζο
ντας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
και επομένως χτίζοντας συμμαχίες 
σε μια φάση ευνοϊκού για την Ελλάδα 
αναστοχασμού της ευρωπαϊκής πολι
τικής. Από την άλλη, ο ηγέτης του ΣΥ- 
ΡΙΖΑ εξακολούθησε να χρησιμοποιεί 
διπλή γλώσσα, συνεχίζοντας τα «ήξεις 
αφήξεις» για τη μονομερή καταγγελία 
του Μνημονίου. Επιχείρησε ένα είδος 
«εξαγωγής της επανάστασης» καθώς 
η άποψή του έχει ως συνομιλητές δυ
νάμεις με ασήμαντο πολιτικό βάρος 
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Ευτυ
χώς, οι ηγέτες των άλλων κομμάτων 
της δραχμής, Ανεξάρτητοι Ελληνες, 
Χρυσή Αυγή, δεν είναι εξαγώγιμοι).

Αυτή, λοιπόν, την εβδομάδα έγι
νε σαφές ότι το πρόβλημα της Ελλά
δας συμπυκνώνεται όλο και πιο δρα
ματικά σε αυτή τη διαφορά εκτιμήσε
ων και κανόνων του παιχνιδιού που 
επικρατούν στον εθνικό και τον ευ
ρωπαϊκό στίβο. Αυτή είναι η θεμελι
ακή αιτία της ασάφειας για το μέλ
λον της χώρας. Το δίλημμα Ευρώπη 
ή καταστροφική απομόνωση, ευρώ ή 
δραχμή, είναι δραματικά πραγματικό 
στις ερχόμενες εκλογές. Οι όροι όμως 
επίλυσής του είναι πιο δύσκολοι από 
ό,τι παρουσιάζονται. Γιατί η κατάλη
ξη στη δραχμή μπορεί να προκόψει 
όχι ως καθαρή επιλογή κάποιων π ο 
λιτικών δυνάμεων, αλλά σαν «ατύχη
μα». Σαν αθέλητο αποτέλεσμα μιας 
ισορροπίας δυνάμεων καταστροφι
κού χαρακτήρα, που δεν θα επιτρέ
πει την εφαρμογή μιας εθνικής πολι
τικής παραμονής στο ευρώ, ακόμα και 
αν υπάρχει η αναγκαία κοινοβουλευ
τική πλειοψηφία.

Η διευρυνόμενη απόκλιση με
ταξύ του εθνικού και του ευ
ρωπαϊκού πολιτικού στίβου 

ενυπήρχε στο μήνυμα των πρόσφα
των εκλογών, όπου συνυπήρχαν από 
τη μια η ριζοσπαστικοποίηση της δια
μαρτυρίας για την κρίση και, από την 
άλλη, η ανέφικτη επιθυμία συντήρη
σης της προηγούμενης κατάστασης. 
Η τιμωρία των κομμάτων εξουσίας της 
Ελλάδας της Μεταπολίτευσης για την 
αποτυχία τους να ανταποκριθούν στις 
νέες ανάγκες της Ελλάδας της παγκο
σμιοποίησης και του ευρώ επιβράβευ- 
σε κόμματα και θέσεις που με ριζοσπα
στικό ή εμφυλιοπολεμικό λόγο ευαγγε
λίζονται τον χαμένο Παράδεισο παρά

ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Το μείγμα ΣΥΡΙΖΑ 
υπήρξε ο και' εξοχήν 
συνήγορο« ms 
ριζοσπαστική« τροπή« 
που πήρε η 
κοινωνικοποΛίπκή 
διαμαρτυρία, o véos 
συλλέκτη« των καθ' 
έξιν σαλταδόρων στο 
καμιόνι ms εκάστοτε 
ανερχόμενηδ δύναμη«, 
το μεταμοντέρνο 
επικοινωνιακό 
λάιφσταϊλ του Τσίπρα, 
και όλα αυτά χυμένα 
μέσα σε ένα 
παλαιοκομμουνισπκό 
προγραμματικό 
καλοϋπι εντυπωσιακή« 
οπισθοδρομτκότητα«

τη μελλοντική Γη της Επαγγελίας. Δεν 
ήταν τόσο ψήφος για μια νέα μεταπο
λίτευση όσο ψήφος συντήρησης της 
παλαιός μεταπολίτευσης. Υπάρχουν 
αρκετά πειστήρια αυτής της διαλε
κτικής τιμωρητικού ριζοσπαστισμού 
και απεγνωσμένου συντηρητισμού. 

ϊΤι άλλο είναι η κουβέντα για το υπο
τιθέμενο «νέο ΠΑΣΟΚ» και η επιστρο
φή του φαντάσματος του Αντρέα; Πολ
λές σελίδες γράφτηκαν τελευταία επ' 
αυτού είτε επισημαίνοντας τις ομοιό
τητες είτε αποκαλύπτοντας την κακό
τεχνη αντιγραφή. Ελάχιστα όμως θί
χτηκε το ουσιαστικό ερώτημα αν σή
μερα χρειαζόμαστε ένα τέτοιο «νέο 
ΠΑΣΟΚ». Χωρίς αμφιβολία, η δομι
κή αφετηρία της σημερινής χρεοκο
πίας βρίσκεται ακριβώς στο πολιτι
κό ύφος και στις πολιτικές που ακο
λούθησε το ΠΑΣΟΚ την πρώτη κυρί
ως περίοδο 1977-1985, περίοδο που 
επιχειρεί σήμερα να «ξεπατικώσει» ο 
κ. ΐσ ίπρας. Αν η ουσία μιας νέας με
ταπολίτευσης είναι η ανασυγκρότηση 
της χώρας μετά τη χρεοκοπία, χρεια
ζόμαστε μια ριζοσπαστική αυτοκριτι
κή του παρελθόντος και όχι μια απο
νενοημένη καθηλωτική επανάληψη. 
Αλλο πειστήριο της αμφισημίας των 
εκλογών ήταν ο μετεωρισμός των νε
ότερων ηλικιών μεταξύ ριζοσπαστι
κής καταγγελίας και συντηρητισμού. 
Το εντυπωσιακό εκλογικό χάσμα των 
γενεώ ν ωφέλησε τον ΣΥΡΙΖΑ, τους 
Ανεξάρτητους Ελληνες και τη Χρυσή 
Αυγή. Ο Δ. Κούρτοβικ σημείωνε καί
ρια το κοινό τους γνώρισμα: «τη βίαιη 
ρητορική, με πρωτάκουστους μετά το 
1974 όρους καταγγελίας του πολιτικού 
αντιπάλου (...) που παραπέμπουν άμε
σα σε ένα ερεβώδες παρελθόν, αλλά 
φαίνονται ελκυστικοί σε γενιές ψηφο
φόρων που δεν έχουν βιώσει κάτι χει
ρότερο από το παράλυτο μεταπολιτευ
τικό σύστημα» («ΤΑ ΝΕΑ» 19-5-2012). 
Κορυφαίο όμως πειστήριο της αμφι
σημίας είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλ
λον το μείγμα ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε ο κατ’

εξοχήν συνήγορος της ριζοσπαστικής 
τροπής που πήρε η κοινωνικοπολιτική 
διαμαρτυρία, ο υποδοχέας των κρατι- 
κιστικών - πελατειακών κυκλωμάτων 
του βαθέος ΠΑΣΟΚ, ο νέος συλλέκτης 
των καθ’ έξιν,σαλταδόρων στο καμιόνι 
τής εκάστοτε ανερχόμενης δύναμης, 
το μεταμοντέρνο επικοινωνιακό λάιφ- 
σταϊλ του Τσίπρα, και όλα αυτά χυμέ
να μέσα σε ένα παλαιοκομμουνισπκό 
προγραμματικό καλούπι εντυπωσια
κής οπισθοδρομικότητας που κάνει να 
νιώθουν άβολα τα λίγα εκείνα στελέ
χη του που εμφορούνται από μια πιο 
μοντέρνα φιλοευρωπαϊκή στάση. Αν 
η πορεία της χώρας βρεθεί να εξαρ- 
τάται από την προσγείωση αυτού του 
φορέα στον ρεαλισμό, το μείγμα και 
ο πιλότος προοιωνίζονται επώδυνες 
στιγμές στους επιβάτες.

Η ουσία αυτής της διαλεκτικής 
ριζοσπαστικότητας - συντή
ρησης βρίσκεται ίσως στο ότι 

σε μια περίοδο εθνικής και κοινωνι
κής κρίσης που σπάζουν οι καθιερω
μένοι δεσμοί πολιτικής αντιπροσώ
πευσης, κάθε ιστορική παράταξη κα
τέφυγε στον σκληρό συντηρητικό πυ
ρήνα της πολιτικής της κουλτούρας. Η 
Αριστερά, σε μια εξεγερτική διαμαρ
τυρία χωρίς πρόταση που παρέπεμπε 
περισσότερο σε κοινοτιστικού τύπου 
βίαια ξεσπάσματα ή σε νεοαναρχικές 
δράσεις παρά στην οργανωμένη πά
λη του εργατικού κινήματος -  το ΚΚΕ 
υπήρξε μάλλον το θύμα αυτών των τά
σεων. Το βαθύ ΠΑΣΟΚ κατέφυγε στον 
αριστερόστροφο κρατικιστικό - π ε 
λατειακό λαϊκισμό, αναζητώντας νέο 
πάτρωνα. Η Δεξιά δεν βρήκε κάτι κα
λύτερο από τον ανερμάτιστο εθνικι
σμό και τη λούμπεν συνωμοσιολογι- 
κή κουλτούρα τύπου «οι ξένοι μάς ψε
κάζουν» των Ανεξάρτητων Ελλήνων ή 
τον πούρο ξενόφοβο και μιλιταριστικό 
φασισμό της Χρυσής Αυγής.

Πώς θα συμπτυχθεί αυτό το κατα
κερματισμένο κομματικό σκηνικό που

προέκυψε από τις εκλογές; Διάφορες 
υποθέσεις προτείνονται. Θα συμβεί 
όπως στις εκλογές του 1950 που διέ
λυσαν το προηγούμενο σύστημα για 
να διαμορφώσουν αργότερα νέο με 
άξονα ένα ηγετικό πρόσωπο (Α. Πα- 
πάγος); Μήπως ήταν εκλογές τύπου 
1977 και η προοπτική είναι ένας νέος 
δικομματισμός με διαφορετικούς παί
κτες; Ηταν τύπου 1958 όταν η διάλυ
ση του Κέντρου έδωσε ένα έκτακτο 
υψηλό ποσοστό στην Αριστερά που 
ξαναμειώθηκε αργότερα όταν ανασυ
ντάχθηκε το Κέντρο και η Κεντροαρι
στερά; Ή  βρισκόμαστε σε νέα κατά
σταση που τα μεγάλα κόμματα - πα
ρατάξεις θα δώσουν τη θέση τους σε 
ένα πολυκομματικό σύστημα μεσαί
ων και μικρών κομμάτων;

Χ ρήσιμες και παρακινητικές 
ιστορικές συγκρίσεις, αρκεί 
να μην ξεχνάμε τη δραματική 

ιδιαιτερότητα της ιστορικής στιγμής. 
Ολες οι προηγούμενες περιπτώσεις 
εξελίχτηκαν σε ένα ήδη διαμορφω
μένο γεωπολιτικό, θεσμικό πλαίσιο, 
στο οποίο είχε εξασφαλιστεί η κυβερ- 
νησιμότητα της χώρας και οι πολίτες 
ήξεραν τι νόμισμα είχαν στην τσέπη 
τους. Στη σημερινή συγκυρία όλα αυ
τά παίζονται. Στις επόμενες εκλογές 
θα γίνει ένα βήμα προς την Ευρώπη 
και το ευρώ ή προς την απομόνωση 
και τη δραχμή. Κατ’ αρχάς. Γιατί οι συ
σχετισμοί μπορεί να δώσουν κυβέρνη
ση, χωρίς όμως να εξασφαλίσουν σε 
πρώτο στάδιο την κυβερνησιμότητα 
της χώρας. Οταν αυτές οι προϋποθέ
σεις εξασφαλιστούν, θα μπορούμε να 
συζητάμε βάσιμα για το ποιο θα είναι 
το νέο κομματικό σκηνικό. Αν υπάρ
ξει «ατύχημα», θα συζητάμε μάλλον 
ποιος θα φύγει με ελικόπτερο από 
την καθημαγμένη χώρα.

Ο Γιάννηε Βούλγαρηε είναι καθηγητήε στο Τμή
μα Πολιτικήε Επιστήμηε και Ιστορίαε του Παντεί- 
ου Πανεπιστημίου.
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ΣΤΙΓΜΑ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Κ άνουμε πλάκα, μου φαίνεται, και 
αυτό δεν είναι καλό. Για την ακρί
βεια, δεν είναι καθόλου καλό. Στη 

διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων που 
έχουν περάσει από τις εκλογές της 6ης 
Μαΐου, έχω ακούσει τα πιο απίθανα καλα
μπούρια σχετικά με την κατάσταση της χώ
ρας και, μα τον Θεό, αναρωτιέμαι αν μας... 
ψεκάζουν ή έχουμε πάθει ομαδική αφασία 
και πλέον δεν αντιδρούμε σε τίποτε! Μα σε 
τίποτε. Μια χώρα κλινικά νεκρή είμαστε. 
Ερχεται από πάνω ο νευρολόγος, προσπα
θεί να ενεργοποιήσει αισθήσεις και τέτοια 
με διάφορους τρόπους, χτυπάει με το σφυ
ράκι τις αρθρώσεις, αλλά και πάλι τίποτε! 
Κάτι μας συμβαίνει, δεν μπορεί. Διότι δεν 
είναι δυνατόν να βλέπουμε την καταιγί
δα που έρχεται και εμείς να πορευόμαστε 
μοιραίοι κι άβουλοι, ως «οι τεμπέληδες τής 
εύφορης κοιλάδας». Δεν γίνεται!..

Το αληθινό 
πρόβλημα
Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι «του Ελληνος 
ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει», δέχομαι 
απολύτως όλα αυτά τα ηρωικά με τα οποία 
παραμυθιαστήκαμε ως πιτσιρικάδες για το 
ατίθασο, απείθαρχο και ανυπότακτο του 
Ελληνάρα, αλλά όταν ολόκληρη η Ευρώπη 
(αριστερή, δεξιά, ακροαριστερή, πράσινη, 
κόκκινη, μαυρόασπρη) σου λέει «ρε Ελλά
δα, σε θέλουμε στο ευρώ, αλλά και εσύ υλο
ποίησε τις δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει», 
συγγνώμη αλλά δεν μπορούμε να κάνου
με ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Εγώ τουλάχι
στον, όχι. Γιατί δεν δέχομαι ότι όλοι αυτοί 
είναι υπηρέτες συμφερόντων, τοκογλύφοι, 
αρπακτικά που θέλουν να ξεσκίσουν την 
πτωχή πλην τίμια Ελλάδα, γιατί έτσι τους 
κάπνισε. Αρα αλλού βρίσκεται το πρόβλη
μα (μας): στο ότι ένας συνασπισμός πολι
τικών και οικονομικών συμφερόντων που 
πολέμησε με μανία τον Γιώργο για να στή
σει στη θέση του τον Σαμαρά (αλλά την πά
τησε γιατί του προέκυψε ο Τσίπρας) τα δί
νει όλα αυτή την ώρα να κερδίσει τη συμ
μετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας του λα
ού στην ξέφρενη πορεία προς τη δραχμή...

Δημοψήφισμα 
οι εκλογέε
Βαριές κουβέντες, το ξέρω, αλλά αρέσει - δεν 
αρέσει σε διαφόρους, αυτή είναι η αλήθεια. 
Δεν αθωώνω τον Γιώργο, που ξέπλυνε μια 
ολόκληρη παράταξη, τη Δεξιά, και την έστη
σε πάλι στα πόδια της, ούτε θα πω ότι ο Σα
μαράς είχε εναρμονίσει τους στόχους του 
με τις επιδιώξεις της συμμορίας της δραχ
μής -  πρωθυπουργός ήθελε να γίνει ο άν
θρωπος, αλλά έμεινε με την προσδοκία. Θα 
πω όμως καθαρά αυτό που πιστεύω, ότι το 
πραγματικό δίλημμα των εκλογών σε τρεις 
εβδομάδες είναι «ευρώ ή δραχμή». Οτι στην 
πραγματικότητα είναι ένα δημοψήφισμα, 
στο οποίο κάθε πολίτης θα αποφασίσει, μό
νος αυτός με τη συνείδησή του, ποιο μέλ
λον θέλει για τη χώρα. Τα υπόλοιπα, με τα 
οποία μας παραμυθιάζουν, αν δηλαδή ψη
φίζουμε κόμματα του Μνημονίου ή κόμμα
τα που είναι κατά του Μνημονίου, είναι πα
ραμύθια για μικρά παιδιά...

Επρεπε να 
κάνει εκλογέα
Θα μου πεις, κι ο Γιώργος δημοψήφισμα 
πρότεινε πριν από οκτώ μήνες, αλλά πέσα
τε να τον φάτε, και εξ αυτού του λόγου κι ο

^εφρενη πορεία 
npos m δραχμή...

ίδιος έχασε τελικά την πρωθυπουργία. Ναι, 
έτσι είναι, αλλά η ευθύνη είναι αποκλει
στικά του Γιώργου, όχι των μέσων -  ήρθε 
η πρότασή του στην πιο άκαιρη φάση και 
ενώ είχε χάσει κάθε έρεισμα στην Ευρώ
πη. Κι επειδή την έχω βαρεθεί την παρελ
θοντολογία με το αν ο Γιώργος έκανε αυ
τό ή εκείνο και τι δεν έκανε, αφήνω κατά 
μέρος τα μεγάλα του λάθη σε επίπεδο δι
ακυβέρνησης (επιλογές προσώπων κ.λπ.) 
και στέκομαι μόνο σε αυτό: ο Γιώργος βα- 
ρύνεται γιατί δεν έκανε εκλογές τον Μά
ιο του 2010, να αποφασίσει ο ίδιος ο λα
ός για το Μνημόνιο, και δεν έκανε το ίδιο 
τον Νοέμβριο του 2010, μαζί με τις περι
φερειακές εκλογές, όταν ο λαός είχε ήδη 
λάβει μια πρώτη γεύση τού τι εστί το βε
ρίκοκο της λιτότητας. Προχώρησε μόνος 
του και διαλύθηκε, και αυτός και η παρά
ταξη. Και έχει φυσικά ιστορικές ευθύνες 
για αυτή την εξέλιξη...

Στον δρόμο
ms ΕΔΗΚ!
Πολλοί εκτιμούν ότι δύσκολα το ΠΑΣΟΚ 
θα σταθεί πάλι στα πόδια του. Οτι θα κατα
φέρει να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας. Ισως. 
Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Οχι απλώς γιατί 
θεωρώ πρόσκαιρο το δίπολο ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, 
ως αποτέλεσμα της συγκυρίας και της διε
τούς διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
γιατί σε καμιά ιστορική περίοδο η Κεντρο
αριστερά, υπό διάφορες μορφές και ονο
μασίες, δεν έλειψε από τον πολιτικό χάρ
τη της χώρας. Φυσικά, έτσι όπως είναι σή
μερα, προφανώς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να 
έχει άλλη κατάληξη από το να επαναλάβει 
το ιστορικό προηγούμενο της ΕΔΗΚ! Πρέ
πει να γίνουν πολλά πράγματα, χρειάζεται 
πολλή και συγκροτημένη δουλειά, απαιτεί
ται σοβαρός σχεδιασμός και πάνω απ' όλα 
απαιτούνται αλλαγές. Η ιστορία αυτή δεν 
είναι «ουάν μαν σόου», αν γίνομαι αντιλη
πτός. Επίσης, ας σταματήσουν εκεί στην Ιπ- 
ποκράτους να επαναλαμβάνουν ότι το ΠΑ
ΣΟΚ είναι «η μόνη δύναμη ευθύνης και στα
θερότητας στη χώρα» -  τα ίδια έλεγε και. ο 
μακαρίτης ο Ιωάννης Ζίγδης ως επικεφα
λής της ΕΔΗΚ, μέχρι που εξαφανίστηκε από 
το πολιτικό προσκήνιο της χώρας και δεν 
μάθαμε ποτέ πια τίποτε για την τύχη της...

Τον άφησαν 
να αλωνίζει
Αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πάρτι μόνος του, 
και στην Ιπποκράτους θα κοιτάζουν με ζή
λια που ο πρόεδρος Αλέξης πραγματοποι
εί επαφές ικανές να δημιουργήσουν, λέμε 
τώρα, νέα δυναμική για το κόμμα -  ή του
λάχιστον έτσι τις πουλάνε, με πολύ έξυπνο 
τρόπο, πρέπει να ομολογήσω. Διότι προ
χθές, ας πούμε, συναντήθηκε ο πρόεδρος 
Αλέξης με ΟΙΥΕ, ΠΟΘΑ, ΟΗΕ (ήρθε και ο 
Μπαν Κι Μουν και δεν μας το είπαν, να 
συναντήσει το αριστερό αγόρι;), ΠΟΕΣΥ, 
ΠΟΣΠΕΡΤ, ΟΣΝΙΕ, ΟΘΕ, ΠΟΕΠΔΧΒ -  αρ
χικά που τα περισσότερα δεν ξέρω τι ση
μαίνουν, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Το 
σημαντικό είναι ότι μπορεί να έφαγε πόρ
τα από τον Ολάντ και άλλους ανά την Ευ
ρώπη, αλλά είδε, ας πούμε, την παγκοσμί
ου εμβέλειας ομοσπονδία των θυρωρών. 
Συμπέρασμα, όπως και προηγουμένως: το 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να δουλέψει πολύ, και με 
σχέδιο, για να αποφύγει το περιθώριο...

0  Τσίπρας και 
ο ... rbuvapns
Καθυστερημένο αλλά απολύτωε 
ενδεικτικό τηε «σχέσηε» Βενιζέλου
- Τσίπρα. Συνέβη κατά τη φάση των 
διερευνητικών εντολών, όταν
ο προσκαλών Βενιζέλοε συναντάται 
με τον καλούμενο Τσίπρα, να 
συνομιλήσουν για την πιθανότητα 
σχηματισμού κυβέρνησηε 
συνεργασίαε. Με το που αποχωρούν 
τα συνεργεία τηε τηλεόρασηε, 
φωτογράφοι και δημοσιογράφοι, ο 
Βενιζέλοε απευθύνεται στον Τσίπρα 
και του λέει:
-  Ακούσε Αλέξη, θα σου πω μια 
ιστορία, γιατί μάλλον δεν την 
ξέρεις. Στου Γουδή (σσ: στο 
απόσπασμα δηλαδή) πήγε ο
Γούναρης, δεν πήγε ο Βενιζέλος.
Ο Γούναρης που παρέσυρε τον 
ελληνικό λαό υποσχόμενος να 
παραβεί τις συμφωνίες με τους 
συμμάχους για να υλοποιήσει τάχα 
μου τη Μεγάλη Ιδέα και κέρδισε 
τις εκλογές. Για να συντρίβει 
στη συνέχεια στο Σαγγάριο και 
να ακολουθήσει η Μικρασιατική 
Καταστροφή.
Ο Βενιζέλος δεν έπαθε τίποτε...
Δεν ξέρω τι κατάλαβε ο Τσίπραε, 
μπορώ όμωε να υποθέσω γιατί οι 
σχέσειε τουε είναι τόσο κακέε.

Εσπασε 
ένα ταμπού
Η ΑΝΑΔΡΟΜΗ στην Ιστορία δημιουργεί ένα 
σφίξιμο στο στομάχι. Η τελευταία φορά που 
η Δεξιά και η Αριστερά αναμετρήθηκαν μετω
πικά στη χώρα μας ήταν τη δεκαετία του ‘40. 
Ο Εμφύλιος τραυμάτισε ανεπανόρθωτα την 
Ελλάδα που επέστρεψε στην ομαλότητα μό
λις το 1974.

Ενα από τα ταμπού της Μεταπολίτευσης ήταν 
ότι η ΝΔ απέφευγε να συγκρουστεί με την Αρι
στερά. Το επέβαλε ο Κωνσταντίνος Καραμαν
λής. Το τήρησαν όλοι οι άλλοι. Ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης αξιοποίησε μάλιστα τις κυβερνή
σεις συνεργασίας του 1989-90 ως ευκαιρία για 
μια συμβολική συμφιλίωση με την Αριστερά. 
Το ταμπού τήρησε και ο Κώστας Καραμανλής 
παρά τις πολύ σκληρές προσωπικές επιθέσεις 
που δέχθηκε το 2007 από τον Αλέκο Αλαβάνο.

* * *
ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ αυτή εγκατέλειψε ο Αντώνης Σα
μαράς. Η αλλαγή στάσης απέναντι στην Αρι
στερά ήρθε μετά τη στροφή της ΝΔ που στή
ριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου και, κυρίως, 
μετά την ψήφιση της νέας δανειακής σύμβα
σης. Πρόκειται για το δεύτερο Μνημόνιο. Θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι η αντιπαράθεση 
περιορίστηκε στην οικονομία. Αλλωστε, στη 
Συγγρού περίμεναν ότι θα βρουν απέναντι 
τους την Αριστερά σε μια σειρά από ζητήμα
τα, όπως οι αποκρατικοποιήσεις, όταν θα γί
νουν κυβέρνηση. Αντί να γίνουν κυβέρνηση 
όμως, βρήκαν τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση 
μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Βρήκαν επί
σης το ποσοστό τους στο 18%.

Εκτοτε η ΝΔ είναι σε φάση νέου αντικομμου- 
νιστικού πυρετού. Η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα 
και οι απόλυτες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οι
κονομία -  που βάζουν σε κίνδυνο την παρα
μονή της χώρας στο ευρώ -  λειτούργησαν ως 
μαγιά για την ανασύνθεση της συντηρητικής 
παράταξης. Ηταν επίσης το τέλειο άλλοθι για 
την επιστροφή της Ντάρας αλλά και διαφόρων 
βουλευτών από τον ΛΑΟΣ στη ΝΔ. Την ίδια 
ώρα ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος που ο Σαμα
ράς θέλει να έχει απέναντι του.

Εκεί που στη Συγγρού δεν ήθελαν ούτε να 
ακούνε για ντιμπέιτ, τηλεμαχίες, και άλλα τέ
τοια, ετοιμάζονται με χαρά για τετ-α-τετ τη
λεοπτική αναμέτρηση του Αντώνη με τον Τσί
πρα. Η πόλωση ΝΔ -ΠΑΣΟΚ -  σχήμα επινόη
σης Ανδρέα Παπανδρέου -  πάει για το χρονο
ντούλαπο της Ιστορίας.

* * *
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ισχύουν με μία παρατήρηση. Στις 
εκλογές της 6ης Μαΐου ο Τσίπρας έβαλε απένα
ντι το Μνημόνιο. Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να βάλλει κατά του Μνημο
νίου, αν και προσπαθεί να μην εγκλωβιστεί σε 
μια δεσμευτική θέση. Ελίσσεται μεταξύ επανε
ξέτασης, αναδιαπραγμάτευσης, ακύρωσης των 
εφαρμοστικών νόμων ή αποδέσμευσης. Την 
ίδια ώρα όμως, η Κουμουνδούρου δεν αρκεί- 
ται στο να αντιπαρατεθεί με τη ΝΔ. Στρέφεται 
εναντίον των λεγομένων «συμφερόντων», επι
χειρώντας να ανοίξε.ι γρήγορα ένα άλλο μέτω
πο. Αφορμή η κάλυψη της ευρωπαϊκής περιο
δείας του Τσίπρα από τα ελληνικά MME. Κά
τι που δεν εξηγεί όμως τη σκληρή κριτική από 
τον κοκκινο-πράσινο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ.

gpapachristos@dolnet. gr
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ

τον Γερμανό
που είχε επιβάλει ίο δίδυμο Μερκοζί

Η «αδυναμία» 
ιου Σαρκοζί
Πολλά έχουν γραφτεί 
για τη σχέση Σαρκοζί 
- Μέρκελ. Οι δυο 
tous ήταν εντελώβ

ξε η «Financial Times Deutschland». 
Πρόωρη και μάλλον επιπόλαια εκτί
μηση, όπως άλλωστε και αυτή που 
θέλει την Καγκελάριο «απομονω
μένη» πλέον στην Ευρώπη.

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ. Η
Μέρκελ έχει την απόλυτη στήριξη 
Αυστρίας, Ολλανδίας και Φινλανδί
ας στο ζήτημα των ευρωομολόγων. 
Ο ίδιος ο Ολάντ αναγνώρισε δημο
σίως πω ς «τουλάχιστον μία άλλη 
χώρα» έχει στάση σαφώς πιο αρ
νητική από της Γερμανίας. Σε κά
θε περίπτωση, είναι σαφές πως η 
στάση κάθε χώρας καθορίζεται με 
βάση και την εσωτερική πολιτική 
κατάσταση. Χωρίς «να κραδαίνει 
κανένα Καλάσνικοφ» ούτε «νοο
τροπία αντιπαράθεσης», όπως δή
λωσε χαρακτηριστικά συνεργάτης 
του, ο Ολάντ παραμένει εντούτοις 
αμετακίνητος στις θέσεις του, γνω
ρίζοντας πω ς οι Γάλλοι παρακο
λουθούν κάθε του κίνηση· στις κοι
νοβουλευτικές εκλογές του Ιουνί-

ου οι Σοσιαλιστές χρειάζονται την 
πλειοψηφία, ειδάλλως θα υποχρε
ωθούν σε μια παραλυτική «συγκα
τοίκηση». Η Μέρκελ, από την άλ
λη, έχει να αντιμετωπίσει μια αντι
πολίτευση που απειλεί να καταψη
φίσει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο 
αν δεν συμπληρωθεί με αναπτυ
ξιακό πακέτο -  και το 2013 είναι 
γ ια  τη  Γερμανία χρονιά  γενικώ ν 
εκλογών. Με άλλα λόγια, ο δρόμος 
για τον συμβιβασμό θα ανοίξει με
τά τη 17η Ιουνίου, ημέρα εκλογών 
και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. 
Οι αναλυτές επιμένουν πω ς Μέρ
κελ και Ολάντ έχουν όλες τις προ
ϋποθέσεις να τα πάνε καλά, ταιριά
ζουν περισσότερο ως χαρακτήρες, 
είναι αμφότεροι θιασώτες του συμ
βιβασμού. Οι ίδιοι πάντως προδικά
ζουν πω ς η επίσημη Σύνοδος Κο
ρυφής στα τέλη Ιουνίου δεν θα εί
ναι τόσο «ήρεμη» όσο χαρακτήρι
σε ο γάλλος Πρόεδρος την προπα
ρασκευαστική της Τετάρτης, μόνο 
εξίσου «μακρά».

διαφορετικοί χαρακτήρεε. 
Η πληθωρικότητα και η 
τάση για φιγούρα του 
Γάλλου ενοχλούσαν 
τη Γερμανίδα, συχνά 
διαφωνούσαν -  ο 
Σαρκοζί όμωε κατά 
κανόνα υποχωρούσε 
και έτεινε δημοσίωε να 
δίνει έμφαση στα σημεία 
συμφωνίαε Παρισιού 
και Βερολίνου. Η πιο 
απλοϊκή εξήγηση που 
έχει ακουστεί είναι 
ότι δυσκολευόταν 
ωε άνθρωποε να 
επιβληθεί στιβ γυναίκεε.
Η σοβαρότερη, ότι ο · 
Σαρκοζί αντιμετώπιζε 
τη Μέρκελ με δέοβ: το 
γερμανικό οικονομικό 
μοντέλο παρέμεινε γι' 
αυτόν μέχρι και την 
εκλογική του ήττα το 
πρότυπο

Δεν συζητούν 
επαναδια
πραγμάτευση
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ

Μ ε τους Ευρωπαίους να αναρωτιού
νται αν οι ελληνικές τράπεζες θα 
αντέξουν ώς τις επικείμενες εκλο

γές τη φυγή τω ν καταθέσεων και στη συ
νέχεια τι θα βγάλουν οι ελληνικές κάλπες, 
η Ελλάδα πορεύεται προς τις εκλογές του 
Ιουνίου με το μέλλον της περισσότερο αβέ
βαιο παρά ποτέ.

Οι ευρωπαίοι ιθύνοντες γνωρίζουν ότι το 
πρώτο ζήτημα που θα θέσουν τον Ιούλιο, 
στην όποια ελληνική κυβέρνηση, είναι να 
τους εξηγήσει με ποιον τρόπο θα καλύψει 
ώς το 2013 τη δημοσιονομική τρύπα των 11 
δισ. ευρώ, λαμβανομένου υπόψη ότι στη δι
άρκεια των προεκλογικών περιόδων οι διαρ
θρωτικές αλλαγές και γενικότερα η εφαρμο
γή του προγράμματος στην Ελλάδα επί της 
ουσίας πάγωσαν. Το ενδεχόμενο επαναδια
πραγμάτευσης των βασικών αξόνων του προ
γράμματος προς την κατεύθυνση της χαλάρω
σης, για τους ιθύνοντες των Βρυξελλών δεν 
αποτελεί υπόθεση εργασίας, ενώ παράλληλα 
αδυνατούν να κατανοήσουν το γεγονός ότι 
στην Ελλάδα το ενδεχόμενο αυτό συζητείται 
ευρέως. Και αυτό διότι με βάση τη δική τους 
οπτική γωνία για την Ελλάδα δεν υπάρχουν 
παρά δύο επιλογές: είτε η εφαρμογή του προ
γράμματος και η παραμονή στο ευρώ, είτε η 
αθέτησή του και η αποχώρηση από το ευρώ.

ΤΑ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ. Ακατανόητο είναι επί
σης για τις Βρυξέλλες το γεγονός ότι στην 
Ελλάδα το ζήτημα της έκδοσης των ευρω
ομολόγων έχει λάβει τον χαρακτήρα ενός 
από μηχανής θεού που  α ιφ νιδ ίω ς θα αλ-

Κρουουν ιον κώδωνα ιου κίνδυνου 
για εσωτερική στάση πληρωμών την 
επομένη ιων εκλογών γνωρίζοντα$ όπ 
τα ταμειακά διαθέσιμα είναι πενιχρά
λήξει τα δεδομένα. Και αυτό διότι αφενός 
μεν απέχει ακόμη πολύ η στιγμή που η ευ
ρωζώνη θα είναι σε θέση να εκδίδει ενιαία 
ομόλογα, αφετέρου δε διότι ακόμη και αν 
διά μαγείας τα εξέδιδε, αυτό ελάχιστα θα 
βελτίωνε τη θέση της Ελλάδας, της οποίας 
το βασικό πρόβλημα είναι ότι στην παρού
σα φάση εξακολουθεί να  παράγει ελλείμ
ματα και όχι ότι δεν μπορεί να δανειστεί. 
Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα των εκλο
γών, οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν ότι το ελληνι
κό κράτος, του οποίου τα ταμειακά διαθέσι
μα είναι πενιχρά, θα βρεθεί αντιμέτωπο με 
τον κίνδυνο της εσωτερικής στάσης πλη
ρωμών. Και αυτό διότι έχει πλέον δεσμευ- 
θεί πως ένα σημαντικό τμήμα των δημοσίων 
εσόδων θα αφιερώνεται αποκλειστικώς και 
μόνο για την εξόφληση των δανειστών της 
χώρας και όχι για τις εσωτερικές δαπάνες.

ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ. Εχοντας υπό
ψη ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πολ
λές ελληνικές πολιτικές δυνάμεις έχουν τα
χθεί υπέρ της ακύρωσης των συμπεφωνη- 
μένων με την τρόικα, πολλές χώρες έχουν 
ήδη αρχίσει να λογαριάζουν πόσα χρήματα 
θα απαιτηθούν για να προστατευτούν από 
το τσουνάμι που θα δημιουργήσει η ενδεχό
μενη κατάρρευση της Ελλάδας και η πιθανο
λογούμενη έξοδός της από το ευρώ.

Μίνι Σύνοδο 
Κορυφής 
θέλει ο Μόνη 
ιην επομένη 
ίων ελληνικών 
εκλογών
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σε μίνι Σύνοδο Κορυφήε μετά 
Tis ελληνικέε εκλογέβ κάλεσε ο 
ιταλόε Πρωθυπουργόβ Μάριο 
Μόνη τη γερμανίδα Καγκελάριο 
Ανγκελα Μέρκελ, τον νέο γάλλο 
Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ 
και τον ισπανό Πρωθυπουργό 
Μαριάνο Ραχόι. Στο Βερολίνο 
για να συναντήσει τη Μέρκελ 
θα βρεθεί εξάλλου στα τέλη ms 
εβδομάδαβ ο poooos Πρόεδροε 
Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην επίσημη 
συνάντηση αναμένεται ότι 
θα συζητηθεί και το θέμα m s 
Ελλάδαε.
Οι ηγέτεε των τεσσάρων 
μεγαλύτερων οικονομιών στην 
ευρωζώνη θα κληθούν να 
εξετάσουν tis πολιτικέε εξελίξειε 
στην Ελλάδα όπου είναι 
στραμμένα τα μάτια όλων. 
Αίσθηση προκάλεσαν επίσηε 
χθεε οι δηλώσειε του svôs εκ 
των πέντε γερμανών «σοφών» 
σε θέματα οικονομίαε Πίτερ 
Μπόφινγκερ, ο onoios 
κάλεσε την Ευρώπη να 
επαναδιαπραγματευτεί tous 
ôpous του πακέτου Βοήθειαε 
με την Ελλάδα, οι οποίοι 
εκπονήθηκαν έχονταε υπόψη 
άλλα οικονομικά δεδομένα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά 
την ανάπτυξη, όπωε είπε. 
Προειδοποίησε δε ότι μια 
έξοδοβ ms Ελλάδαε από το 
ευρώ θα οδηγούσε σε κρίση 
ανάλογη με αυτή που έπληξε 
την παγκόσμια οικονομία μετά 
την κατάρρευση ms Lehman 
Brothers.
Η κατάσταση στη χώρα μαε 
έχει εντείνει tis ανησυχίεε 
και για άλλεε ευρωπάίκέε 
οικονομίεε που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα. Είναι ενδεικτικό ότι 
η μεγαλύτερη περιφέρεια ms 
lonavias, η Καταλωνία, ζήτησε 
Βοήθεια από τη Μαδρίτη για να 
πληρώσει χρέη και υποχρεώσει 
ms (μισθούε κ.λπ.) προκαλώνταε 
νέα αναταραχή, cms αγορέβ.
Το ευρώ υποχώρησε στα 
επίπεδα των 1,25 δολαρίων 
και βρίσκεται κοντά σε χαμηλά 
émus, ενώ πιέσειε δέχθηκαν 
στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 
οι τράπεζεε και ιδιαίτερα όσεβ 
έχουν έκθεση σε ελληνικό 
xpéos όπωε είναι οι γαλλικέε.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Τι σημαίνουν οι νέες ορολογίες που μπήκαν
σιη ζωή μας ειδικά μετά ιην ιελευιαία
Σύνοδο Κορυφής και η αποιελεσμαπκόιηια θα έχουν

Το λεξικό
ms ανάπτυξης
■ EUROBONDS ■ PROJECT BONDS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Νέες λέξεις και ορολογίες μαζί με παλαιές επανέρχονται 
στην καθημερινότητα μας στο πλαίσιο της συζήτησης που  
έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ενωση για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης της οικονομίας της, ειδικά μετά και 
τη Σύνοδο Κορυφής της Τετάρτης. Μαζί με το 
ευρωομόλογο (Eurobonds), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ESM), τους πόρους από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
την εμφάνισή τους έκαναν καινούργιοι όροι, όπως 
τα project bonds, το σχέδιο για τις εγγυήσεις των 
καταθέσεων πανευρω παϊκά και ο λεγόμενος χρυσός 
κανόνας, η πρόταση δηλαδή να  εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του ελλείμματος μιας χώρας οι δαπάνες για  
παραγω γικές επενδύσεις. Το ερώτημα τώρα που μένει 
να απαντηθεί για  καθένα από αυτά τα μέτρα είναι, κατ' 
αρχάς, πόσο εφικτή είναι η υιοθέτησή τους και, κατά 
δεύτερον, τι αποτελεσματικότητα θα έχουν  
στην πραγματική οικονομία.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ■

Ενα από τα σημεία στα οποία συμ
φωνούν περισσότερο οι ευρωπαίοι 
ηγέτες αφορά την ενδυνάμωση της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕΠ) με νέα κεφάλαια ύψους 10 
δισ. ευρώ, προκειμένου να αυξηθεί 
η ικανότητά της να χρηματοδοτεί 
επενδύσεις. Οι συνέπειες ωστόσο 
από μια τέτοια κίνηση θα είναι π ι
θανότατα μέτριες, δεδομένου ότι η 
Γερμανία αντιτίθεται σε μια γενναία 
χρηματοδότηση.
Πιθανότητα υλοποίησης
ϋ » 8 β § Κ Μ · ΥΨΗΛΗ 
Αποτελεσματικότητα

E u ro b o n d s
(Ευρωομόλογο)

Τα Eurobonds θεωρούνται το αποτε
λεσματικότερο όπλο απέναντι στην 
εξάπλωση της κρίσης από την Ελλά
δα σε άλλα αδύνατα μέλη της ευρω
ζώνης. Το εργαλείο αυτό θα επέτρε
πε στις πιο εύθραυστες οικονομίες 
της ευρωζώνης (αυτές του Νότου), 
οι οποίες πρέπει να πληρώνουν πολύ 
υψηλά επιτόκια για να δανειστούν, 
να έχουν τα πολύ χαμηλά επιτόκια

που ισχύουν σε πιο σταθερά κράτη. 
Τα ευρωομόλογα θα μπορούσαν να 
είναι εγγυημένα από όλες τις χώρες 
της ευρωζώνης. Το επιτόκιό τους σε 
μια τέτοια περίπτωση θα ανταποκρι- 
νόταν στον μέσο όρο των επιτοκίων 
κάθε κράτους. Για παράδειγμα, η Ιτα
λία και η Ισπανία, που δανείζονται 
αυτή τη στιγμή γύρω στο 5,5%-6% 
για δεκαετή διάρκεια, θα επωφελού
νταν από τα χαμηλά γερμανικά επι
τόκια (1,4% σήμερα χάρη στη βαθ
μολογία των τριών Α που έχει από 
τους οίκους αξιολόγησης), καθώς 
και από αυτά της Γαλλίας που δανεί
ζεται με 2,8%. Παρότι το ευρωομό
λογο έχει τη θερμή υποστήριξη από 
τον Φρανσουά Ολάντ, αντιμετωπίζει 
τη σθεναρή αντίσταση της γερμανί- 
δας Καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ. 
Πιθανότητα υλοποίησης 
■ ■ « Η ΐ ϋ »  ΧΑΜΗΛΗ 
Αποτελεσματικότητα 
* 1 » * » ® * *  ΥΨΗΛΗ

Σχέδιο για εγγύηση 
καταθέσεων 

πανευρωπαϊκά
Το σχέδιο για εγγύηση των κατα
θέσεων των πολιτών σε πανευρω
παϊκό επίπεδο, που ήρθε στο φως

της δημοσιότητας τις προηγούμε
νες ημέρες, έχει στόχο να αποτρέ
ψει τη μεγάλη ανησυχία -  με ό,τι αυ
τό θα σήμαινε για τις αναλήψεις από 
τις τράπεζες -  που θα δημιουργού
σε ενδεχόμενη επιδείνωση της κα
τάστασης στην Ελλάδα. Εφόσον υι
οθετούνταν, θα ήταν πολύ αποτελε
σματικό μέτρο, θεωρείται ωστόσο 
δύσκολο αφού απαιτείται προηγου
μένως πολιτική συμφωνία. 
Πιθανότητα υλοποίησης 

* *  ΜΕΤΡΙΑ
Αποτελεσματικότητα

ΥΨΗΛΗ

Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός 

Σταθερότητας (Ε5Μ)
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπι
στωτικής Σταθερότητας, γνωστό ως 
ΕΡ5Ε, το οποίο από τον Ιούλιο αντι
καθίσταται από τον μόνιμο Ευρωπα
ϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕδΜ) 
είναι το βασικότερο όπλο αντιμετώ
πισης της κρίσης. Εδώ και καιρό συ- 
ζητείται να ενισχυθεί η δύναμη πυ
ράς του και να αυξηθεί ο προϋπο
λογισμός του από τα 500 δισ. που 
είναι σήμερα, στα 750 δισ. ευρώ. Τι 
θα σημαίνει αυτό στην πράξη; Οτι 
θα μπορεί μελλοντικά να κινητο

ποιήσει κεφάλαια ύψους μέχρι και 
1 τρισ. ευρώ. Εξετάζεται συγκεκρι
μένα ο ΕδΜ να τροφοδοτείται πλέ
ον απευθείας από την ΕΚΤ αντί να 
βασίζεται στα κεφάλαια από τις χώ- 
ρες-μέλη της ΕΕ.
Πιθανότητα υλοποίησης

Αποτελεσματικότητα
« * * * -  ΥΨΗΛΗ

πάντως του μέτρου, το οποίο πρό
κειται να εγκριθεί τον Ιούλιο από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα εξαρτη- 
θεί από την ανταπόκριση του ιδι
ωτικού τομέα.
Πιθανότητα υλοποίησης

Αποτελεσματικότητα

Project bonds 
(Ομόλογα έργου)

Η Ευρώπη έχει καταλήξει κατ’ αρ
χήν σε συμφωνία για ένα π ιλοτι
κό πρόγραμμα αναφορικά με τα 
project bonds (ομόλογα έργου) για 
το 2012-2013. Η συμφωνία προβλέ
πει ότι τα project bonds, τα οποία 
θα αναλάβουν να τα εκδώσουν ιδι
ωτικές εταιρείες με τη στήριξη της 
ΕΤΕΠ και της ΕΕ, θα ξεκινήσουν 
με ένα αρχικό ποσό 230 εκατ. ευ
ρώ. Χάρη στο ποσό αυτό η ΕΕ θα 
μπορούσε να κινητοποιήσει, βασι
ζόμενη στην ΕΤΕΠ και σε ιδιω τι
κά κεφάλαια, ποσά μέχρι 4,5 δισ. 
ευρώ για να χρηματοδοτήσει από 
τον Ιούλιο επενδύσεις σε μεγάλα 
έργα υποδομών, όπω ς για παρά
δειγμα στις μεταφορές και στην 
ενέργεια. Η αποτελεσματικότητα

Διαρθρωτικά ταμεία 
(ΕΣΠΑ)

Πρόκειται για την πρόταση χαλά
ρωσης των κριτηρίων που απαιτού
νται για την πρόσβαση στα κονδύ
λια των ευρωπαϊκών ταμείων, την 
αύξηση δηλαδή της συμμετοχής 
της ΕΕ που συνεπάγεται αντίστοι
χη μείωση της εθνικής συμμετοχής. 
Το μέτρο προτείνεται για να διευ
κολύνει την πρόσβαση σε ευρω
παϊκά κονδύλια χωρών που αντι
μετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, 
όπως η Ελλάδα, ωστόσο δεν είναι 
και πολύ δημοφιλές καθώς αρκετοί 
θεωρούν ότι θα καταλήξει σε σπα
τάλη πόρων.
Πιθανότητα υλοποίησης

ΜΕΤΡΙΑ
Αποτελεσματικότητα
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θα περιμένουμε mv αναφορά για ιην πορεία ίων μειαρρυθμίσεων
και μειά θα αποφασίσουμε, ιονίζει ίο υπουργείο Οικονομικών m s Γερμανία5

Απειλούν να αναβάλουν
m δόση ίου Ιουνίου
Α νοικτό άφησε το ενδεχόμε

νο αναβολής της εκταμίευ- 
σης της δόσης του Ιουνίου 

από το πρόγραμμα στήριξης της 
Ελλάδας ο εκπρόσωπος του υπουρ
γείου Οικονομικών της Γερμανίας, 
την ώρα που τα ταμειακά διαθέσι
μα του Ελληνικού Δημοσίου συρ
ρικνώνονται δραστικά και τα λε
φτά τελειώνουν στο τέλος Ιουνίου. 
«Απ’ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τρέ-

Ομόλογο 3,1 δισ. ευρώ 
λήγει ans 20 Αυγούσιου 
και βρίσκεται στο 
χαρτοφυλάκιο ras ΕΚΤ
χουσα ανάγκη για εξωτερική χρη
ματοδότηση καθ’ όλο το πρώτο εξά
μηνο του έτους» δήλωσε ο Martin 
Kotthaus κατά τη διάρκεια τακτικής 
συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο και 
πρόσθεσε πως η αναβολή της εκτα- 
μίευσης της δόσης για μερικές εβδο
μάδες «δεν θα ήταν προβληματική». 
Ο ίδιος συμπλήρωσε άλλωστε ότι οι 
ξένοι πιστωτές της Ελλάδας θα πρέ
πει να έχουν στα χέρια τους μια θετι
κή αναφορά ως προς την πορεία των 
μεταρρυθμίσεων προτού εγκρίνουν 
την εκταμίευση της επόμενης δόσης 
ύψους 4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου.

Πράγματι, το Ελληνικό Δημόσιο 
δεν έρχεται αντιμέτωπο με λήξεις 
ομολόγων πριν από τις 20 Αυγού-

στου, οπότε θα πρέπει να πληρω
θεί ομόλογο ύψους 3,1 δισ. ευρώ το 
οποίο βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας. Αυτό σημαίνει ότι έως τότε δεν 
τίθεται ζήτημα στάσης πληρωμών 
στο εξωτερικό.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για το 
εσωτερικό, όπου τα ταμειακά δια
θέσιμα αρκούν για να καλύψουν τις 
πληρωμές μισθών και συντάξεων 
που εκταμιεύονται από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους το διάστη
μα 21 - 24 Ιουνίου.

ΟΙ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΕΣ. Επιστολή με 
τίτλο «Υποστήριξη για την Ελλάδα» 
(Support for Greece) και με την οποία 
ζητείται η χρήση ευρωπαϊκών διαρ
θρωτικών κεφαλαίων για να στηρι
χτεί η χώρα μας δημοσιεύτηκε στην 
έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση 
«Science». Η επιστολή φέρει την υπο
γραφή του Χάραλντ τσουρ Χάουζεν, 
του γερμανού γιατρού και διευθυντή 
του Γερμανικού Κέντρου Ερευνας για 
τον Καρκίνο, ο οποίος το 2008 τιμή
θηκε με το Βραβείο Νομπέλ Ιατρι
κής και συνυπογράφεται από 20 άλ
λους νομπελίστες. Εχει σταλεί ακό
μη στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, στον 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλί
ου Χέρμαν βαν Ρόμπάί και στον πρό
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζο- 
ζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Φ
Γκίντερ Γκραδ:
Ποίημα για ιην Ελλάδα

«Τηε Ευρώπηε 
ντροπή» είναι ο 
τίτλοε του ποιή- 
ματοε με το οποίο 
ο Γκίντερ Γκραε 
παρεμβαίνει στην 
ελληνική κρί
ση. Δημοσιεύεται 
στην εφημερίδα 

«Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ» που κυ
κλοφορεί το Σάββατο. Το ποίημα 
είναι η οργισμένη αντίδραση του 
γερμανού νομπελίστα για τον τρό
πο με τον οποίο η Ευρώπη χειρί
ζεται την ελληνική κρίση.
«Στο χάος κοντά, 
γιατί δεν βολεύει τις αγορές, 
απομακρύνεσαι από τη χώρα 
που σου δάνεισε τη μήτρα», 
γράφει στο πρώτο δίστιχο του ποι- 
ήματοε ο Γ κίντερ Γ κραε.
Είναι ένα δριμύ κατηγορώ στη 
σημερινή Ευρώπη γιατί στιγμα
τίζει τη χώρα, τηε αφαιρεί κυρι
αρχικά δικαιώματα και καταδικά
ζει στη φτώχεια τον λαό τηε, την 
ώρα που «ο υφαρπαγμένοε πλού- 
τοε τηε κοσμεί καλοφροντισμένα 
μουσεία».

—

Η  Ανγκελα  
Μ έρκελ , σύμφω να  
μ ε  το γερμανικό  
περιοδικό  
«Ντερ Σπίγκελ», 
αναμένετα ι 
να συστήσει 
τη μεταρρϋθμίίση  
τηε αγοράε 
εργασία»  * α « # ί  
τα γερμανικά  
πρότυπα

Ανάπτυξη 6  σημείων 
σχεδιάζει η Γερμανία

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ επεξεργάζεται, 
σύμφωνα με προδημοσίευμα του 
γερμανικού περιοδικού «Ντερ 
Σπίγκελ», ένα σχέδιο ανάπτυξης 
έξι σημείων για την Ελλάδα και 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 
που μαστίζονται από την οικο
νομική κρίση. Στον πυρήνα του 
προβλέπει τη δημιουργία ειδικών 
οικονομικών ζωνών με φορολογι
κές διευκολύνσεις προς τους ξέ
νους επενδυτές και με λιγότερο 
αυστηρές ρυθμίσεις των εργασι
ακών σχέσεων. Επίσης στις συ
γκεκριμένες χώρες θα δημιουρ- 
γηθούν οργανισμοί διαχείρισης 
ή ιδιωτικοποίησης με σκοπό την 
πώληση των πολυάριθμων κρα
τικών επιχειρήσεων.

Η Μέρκελ θα προτείνει εξάλ
λου την υιοθέτηση του δυαδικού 
γερμανικού μοντέλου επαγγελ

ματικής εκπαίδευσης, το οποίο 
δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 
πράξη και όχι στη θεωρία, ενώ 
θα συστήσει στις χώρες με υψη
λά ποσοστά ανεργίας να μεταρ
ρυθμίσουν την αγορά εργασίας 
τους σύμφωνα με τα γερμανικά 
πρότυπα. Μεταξύ άλλων, θα μπο
ρούσε να χαλαρώσει η νομοθε
σία για τις απολύσεις και να εισα- 
χθούν σχέσεις εργασίας με χαμη
λότερους φορολογικούς συντε
λεστές και λιγότερες εισφορές.

Με αυτόν τον τρόπο αντιδρά η 
γερμανική κυβέρνηση στις φω
νές για περισσότερη ανάπτυξη 
από την ΕΕ, κάτι που θέτει ως 
απαραίτητη προϋπόθεση και 
το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
της χώρας για να ψηφίσει στην 
Μπούντεσταγκ το δημοσιονομι
κό πακέτο.

β $ , Ο Ν
H O M M E
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από ίο ευρώ 
θα επέφερε πολλαπλά κτυπήματα στις τράπεζες 

και τις οικονομίες κρατών δημιουργώντας 
παγκόσμια αναταραχή

Αβάσταχτο
ίο κόσιο^

ίου Ογθχιϊ για 
ιην ευρωζώνη

Η ευρωζώνη συνολικά χρειάζεται 
φέτος 1,7 τρισ. ευρώ για να αναχρη- 
ματοδοτήσει το χρέος της. Από αυτά 
έχουν αντληθεί στο πεντάμηνο περί
που 600 δισ. ευρώ και υπολείπεται 
1,1 τρισ. ευρώ. Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιτα
λία, Πορτογαλία και Ισπανία χρειά
ζονται 730 δισ. ευρώ για να αναχρη
ματοδοτήσουν το χρέος τους, όταν η 
Γερμανία το 2012 βγαίνει στις αγο
ρές για 325 δισ. ευρώ. Ενδεχόμενη 
ελληνική έξοδος θα απέκλειε αυτές 
τις χώρες από τον δανεισμό εκτοξεύ
οντας στα ύψη το κόστος.

Στην ευρωζώνη -  όπως και στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση -  το 30% του κρα
τικού χρέους ύψους 8,2 τρισ. ευρώ, 
δηλαδήτα 2,5 τρισ. ευρώ, βρίσκονται 
στην κατοχή των ευρωπαϊκών τρα
πεζών, όταν στις ΗΠΑ το αντίστοιχο 
ποσοστό είναι μόλις 3%. Από αυτά, 
ασφαλές ενεργητικό, δηλαδή ομό
λογα που έχουν αξιολόγηση «ΑΑΑ» 
θεωρούνται μόνον αυτά των Γερμα
νίας, Φινλανδίας, Λουξεμβούργου 
και Ολλανδίας, ύψους 2,7 τρισ. ευ
ρώ. Οι πιστοληπτικές υποβαθμίσεις 
της ευρωζώνης που θα ακολουθού
σαν ενδεχόμενο .Οτεχή θα συνεπά
γονταν τεράστιες απώλειες για αυ
τά τα στοιχεία ενεργητικού.

Οι μηχανισμοί διάσωσης της ευ
ρωζώνης, ο ΕΕδΕ και ο ΕδΜ, έχουν 
προικοδοτηθεί με 440 δισ. ευρώ (μέ
σω εγγυήσεων) και 500 ευρώ δισ. 
ευρώ (μέσω κεφαλαίων) αντιστοί- 
χως. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε
ζα μέσω των τριετών πράξεων χο
ρήγησης ρευστότητας (ΣΤΙΓΟ) έχει 
προχωρήσει μέχρι σήμερα σε μα
κροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση 
ύψους 1 τρισ. ευρώ. Σε ενδεχόμε
νο Οτεχίί τα χρήματα αυτά είτε δεν 
θα αρκούσαν είτε δεν θα ήταν και 
άμεσα διαθέσιμα.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. Με γνώ ση των 
ανωτέρω δεδομένων συνεπάγεται 
πω ς ενδεχόμενη αποχώρηση της 
Ελλάδας από το ευρώ θα επ έφ ε
ρε πολλαπλά κτυπήματα στις τρά
πεζες και στις οικονομίες κρατών 
εντός και εκτός της ζώνης του ευ
ρώ. ΕΚΤ και ΔΝΤ ατύπως παραδέ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Το κόστος ενδεχόμενης εξόδου 
της Ελλάδας από το ευρώ θα 
ήταν τεράστιο. «ΤΑ ΝΕΑ» κα

ταγράφουν τις άμεσες πιθανές επι
πτώσεις, με βάση τα γνωστά μεγέθη 
της οικονομίας της ευρωζώνης. Από 
την ανάλυση προκύπτει πως το πε
ριβόητο Grexit θα ήταν η ταφόπλα
κα του ενιαίου νομίσματος και πως 
η όποια πιθανή διάσωση της ευρω-

Η ευρωζώνη για να 
αναχρημαιοδοιήσει φέκ« 
to xpeos ms χρειάζεται 
1,7 ιρισ. ευρώ

ζώνης θα απαιτούσε τεράστιες πο
σότητες κεφαλαίων.

Για να υπολογίσει κάποιος το π ι
θανό κόστος αποχώρησης της Ελλά
δας από την ευρωζώνη θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

Η Ελλάδα έχει λάβει από τους δύο μη
χανισμούς στήριξης (ΕΕ/ΔΝΤ) περί
που 240 δισ. ευρώ. Ο δανεισμός των 
ελληνικών τραπεζών από την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευ- 
ρωσΰστημα (από κεντρικές τράπε
ζες άλλων χωρών της ευρωζώνης) 
ανέρχεται σήμερα στα 130 δισ. ευρώ 
(την επόμενη εβδομάδα θα αυξηθεί 
στα 150 δισ. ευρώ), ενώ στα 30 δισ. 
ευρώ ανέρχεται ο δανεισμός από τις 
εμπορικές τράπεζες. Το ποσό αυτό 
αθροιστικά ξεπερνά τα 400 δισ. ευ
ρώ, χρήματα που θα ήταν επισφαλή 
σε ενδεχόμενο Grexit.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών στην 
ευρωζώνη ανέρχονται σήμερα σε πε
ρίπου 5,8 τρισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 
περίπου 2 τρισ. ευρώ αφορούν τις 
καταθέσεις Ιταλών (800 δισ.), Ισπα
νών (750 δισ.), Ελλήνων (160 δισ.), 
Πορτογάλων (150 δισ.) και Ιρλανδών 
(100 δισ. ευρώ). Ηδη έχει καταγρά
φει μετανάστευση των καταθέσεων 
προς γερμανικές και γαλλικές τρά
πεζες, αλλά και εκτός ευρωζώνης, 
κάτι που πιέζει ασφυκτικά τα τρα
πεζικά συστήματα των χωρών της 
Περιφέρειας.

Τα ομόλογα
ms ευρωζώνη 
που πρέπει να
αναχρηματοδοτηθούν 
το 2012

Τα κρατικά 
ομόλογα
που έχουν 
οι ευρωπαϊκέε 
τράπεζεε

Τα ομόλογα
ms ευρωζώνηε 
με αξιολόγηση ΑΑΑ

Οι καταθέσεις
των νοικοκυριών 
στην ευρωζώνη

Το δημόσιο χρέος 
της ευρωζώνης €  8,2 τρισ.

Μαζικέδ υποβαθμίσει
Αυτόματα, μετά την ανακοίνωση 
ms αποχώρηοηβ ms Ελλάδαε από 
το ευρώ η ευρωζώνη θα έχανε 
την αξιολόγηση ΑΑΑ, τα κράτη - μέλη 
θα υποβαθμίζονταν όλα ανεξαιρέτωβ 
και η πιο πιθανή εξέλιξη είναι το 
ευρώ να έχανε το 10% ms αξίαε 
του. Οι Κινέζοι, Αμερικανοί, Ιάπωνεε 
και άλλοι επενδυτέβ που διακρατούν 
ισπανικά και ιταλικά ομόλογα αξίαε 
800 δισ. ευρώ θα ρευστοποιούσαν 
μαζικά. Γαλλία και Γερμανία με 
χαμηλότερεε πλέον ηιστοληπτικέβ 
αξιολογήσει θα αισθάνονταν 
την πίεση.

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Ποια είναι η «λύση μπαζούκα» 
που θα καθησύχαζε ιούς επενδύω
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ της ελληνικής αποχώρησης, ο ΕΡδε και ο ΕδΜ θα 
χρησιμοποιούσαν τα κεφάλαιά τους για να αγοράσουν κρατικά ομό
λογα στην ελεύθερη αγορά και να εισφέρουν κεφάλαια σε τράπεζες 
της ευρωζώνης. Η μόλυνση όμως δεν θα περιοριζόταν και η κρισι
μότητα της κατάστασης θα απαιτούσε την εμπλοκή της ΕΚΤ. Σύμφω
να με τις συγκλίνουσες απόψεις των αναλυτών, η ΕΚΤ θα έπρεπε να 
προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας «ποσοτική χαλάρωση» και να αρχί
σει εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων σε πολύ υψη
λά επίπεδα για να χαλιναγωγήσει την αναρρίχηση των αποδόσεων, 
χρηματοδοτώντας ουσιαστικά τη δραστηριότητά της αυτή με το τύ
πωμα χρήματος μέσω των κεντρικών τραπεζών. Θα προσέφερε ρευ
στότητα στις τράπεζες με μηδενικό επιτόκιο, ώστε να αντισταθμιστεί 
η μαζική φυγή των καταθέσεων, ενώ θα έκανε αποδεκτά ως ενέχυρο 
και εξαιρετικά χαμηλής διαβάθμισης στοιχεία ενεργητικού. Αυτή η 
παρέμβαση, που έχει περιγραφεί και ως «λύση μπαζούκα», θα ήταν 
αρκετά πειστική για τις αγορές και θα καθησύχαζε τους επενδυτές.

χονται πως τα κανάλια μετάδοσης 
συστημικών κρίσεων θα καθιστού
σαν παγκόσμια την αναταραχή. Ο 
πανικός της αγοράς θα ήταν τερά
στιος, καθώς όλοι θα υπέθεταν πως 
και άλλες χώρες θα μπορούσαν να 
ακολουθήσουν την Ελλάδα έξω από 
την πόρτα της ευρωζώνης. Χώρες 
όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η 
Ισπανία και η Ιταλία θα υφίσταντο 
τρομερές εκροές καταθέσεων και ο 
κρατικός δανεισμός για τις δύο τε
λευταίες θα ήταν απαγορευτικός 
καθώς τα επιτόκια θα εκτινάσσο
νταν στο 15%. Δεν αποκλείεται το

ίδιο να συνέβαινε και για τη Γαλλία.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες που έδω

σαν ως ενέχυρο κρατικά ομόλογα για 
να πάρουν φθηνή ρευστότητα από 
την ΕΚΤ θα έρχονταν αντιμέτωπες 
με αυξημένο κόστος δανεισμού. Η 
τοξικότητα αυτών των ομολόγων 
θα είχε μεγάλο κίνδυνο. Παράλλη
λα όσο η αξία των κρατικών ομολό
γων θα υποχωρούσε τόσο το ευρω
παϊκό σύστημα θα ομοιάζει με το ση
μερινό ελληνικό προβληματικό τρα
πεζικό σύστημα. Οι ζημιές για τρά
πεζες και επενδυτές θα ήταν τερά
στιες. Η κρίση θα περνούσε αυτό

ματα και στην πραγματική οικονο
μία. Καθώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες 
θα περιόριζαν τις πιστώσεις και θα 
ρευστοποιούσαν εταιρικά ομόλογα 
για να καλύψουν τις ζημιές τους, οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μικρές και 
μεγάλες θα υφίσταντο πιέσεις, οι 
οποίες θα αποτυπώνονταν και στις 
μετοχές τους. Θα τροφοδοτούνταν 
έτσι ένας φαύλος κύκλος ύφεσης, 
υψηλής ανεργίας, χαμηλού πληθω
ρισμού και υψηλού χρέους, καθώς 
τα κράτη θα παρέμβουν για να δια- 
σώσουν με λεφτά των φορολογου- 
μένων τις τράπεζες.


