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Κά π ο ιο ι παίζουν την τύχη του
ελληνικού λαού στη ρουλέτα,
λέει ο πρώην υπουργός κ. Τ ά 
σ ο ς Γιαννίτσης προειδοποιώ 
ντας ότι έτσι όπω ς έχει εξελι
χθεί η κατάσταση, υπάρχει πι
θανότητα να πάνε χαμένες οι
θ υσίες του ελληνικού λαού. Αν
όμω ς προκόψ ει από τις ενέργ ειές τους το δυσάρεστο γεγο
νός, τότε θα πρέπει να «ξέρου
με με ονοματεπώνυμο π οιοι θα
αναλάβουν την ευθύνη απένα
ντι σε όσους υποστούν τ ις συ
νέπειες» σημειώ νει. Ο σον αφ ο
ρά την Κεντροαριστερά κ α ι τις
προσπάθειες που γίνονται για
την ανασύνταξή της, αναφέ
ρει ότι ο χώ ρος αυτός πλήρω
σε ιστορικά την έμμονη άρνη
σή του να συνθέσει δ ια φ ορές
κα ι να βρει λύσ εις που θα αντι
στοιχούσαν στα κοινω νικά α ι
τήματα. Γ ια τον Σ Υ Ρ ΙΖ Α ο πρώ
ην υπουργός εντοπίζει το πρό
βλημα στο αν η ελληνική κ ο ι
νωνία που τον ψ ήφ ισε ( 17% ) ,
ή δεν τον ψήφ ισε (83% ) εκ
φράζονται από όσα λέει.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ

ΝΙΚΟ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟ

■ Η χώρα, όπως είπατε, πήρε μια πο
ρεία με οδηγό μια απομαγνητισμένη
πυξίδα. Δηλαδή, δεν υπάρχει διέξοδος,
ό,τι κι αν γίνει;
«Λάθος ερώτημα, όχι δικό σας, αλλά
όσων το σκέφτονται έτσι. Στον ιστο
ρικό χρόνο, διέξοδος υπάρχει πάντα.
Δεν αρκεί όμως να λέμε ότι υπάρχει
διέξοδος. Γιατί δεν είναι αδιάφορο
αν αυτή προκόψει σε δέκα αντί σε
πέντε χρόνια, αν η ανεργία φτάσει
στα 1,5 εκατομμύρια άτομα αντί σε
πολύ λιγότερα, αν φτάσουμε σε ένα
νέο διχαστικό κλίμα ή αν θα τα βρού
με κάπου στη μέση των ιδεολογικών
και πολιτικών διαφορών».

■ Υπάρχει κινητήριος μοχλός διεξόδου
από το αδιέξοδο;
«Θεωρώ ότι κινητήριος μοχλός της
διεξόδου είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θ α
ήμασταν σήμερα σε καλύτερη κατά
σταση αν εδώ και πέντε χρόνια είχα
με καταλάβει τι πρέπει εμείς να κά
νουμε. Α ς σκεφτούμε πόσο οι δικές
μας επιλογές οδήγησαν στην ύφεση,
την ανεργία και τη μείωση των εισο
δημάτων. Αποκτήσαμε τη μεγαλύτερη
διεθνή εξειδίκευση στο να καταστρέ
φουμε σε χρόνο ρεκόρ το κέντρο της
πρωτεύουσας, να κλείνουμε μικρομεσαίους, να διώχνουμε μαζικά του
ρίστες, να φοβίζουμε τους πολίτες,
να δημιουργούμε απόγνωση στους
νησιώτες, να απορροφά το κράτος
κάθε ρευστότητα για τα ελλείμματά
του και να κλαίμε γιατί υποφέρουν
οι επιχειρήσεις. Τι επιπτώσεις νομί
ζετε ότι έχουν όλα αυτά στην ύφεση,
που πολλοί προπαγανδίζουν ότι έρ
χεται μόνο από την Ευρώπη και διό
λου από εμάς τους ίδιους;».

Λ Ο κ^Παπαδήμος είπε ότι δεν έγιναν οι
θυσίες μάταια, δεν έγιναν για ένα που
κάμισο αδειανό, όπως είπε χαρακτηρι
στικά. Υπάρχει περίπτωση να πάνε άδι
κα οι θυσίες και πώς;
«Ναι, υπάρχει. Στην ιστορία μας σε
διάφορες φάσεις το πετύχαμε. Οπως
έπειτα από προγράμματα εξυγίανσης,
που αντί να είναι αφετηρία πρόσθε
της βελτίω σης, έδινα ν πάτημα σε
επόμενες κυβερνήσεις (του ίδιου ή
άλλου κόμματος) να εκτροχιάσουν
ξα νά το σύστημα. Σ ή μερα έχουμε
πετύχει πολλά. Ή συνεχίζουμε (με
όποιες αλλαγές είναι εφικτές) μια

Είπε

,ζ Ηλαϊκή βούλη
ση απέρριψε στο
8ι% τηΝ Δ,στο
83% τον ΣΥΡΙΖΑ
και στο 87% το ΠαΣοΚ. Ομως η λαϊ
κή αυτή βούληση
δεν άρεσε ^

Ο χώρος της Κε' ντροαριστεράς
στην Ελλάδα πλή
ρωσε ιστορικά την
έμμονη άρνησή
του να συνθέσει
διαφορές και να
βρει λύσεις που
θα αντιστοιχού
σαν στα κοινωνι
κά αιτήματα

Ο πρώην υπουργός τονίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να πάνε χαμ ένες οι θυσίες του λαού

{ ί Κ ά π οιοι παίζουν την τύχη
τον λαού στη ρουλέτα
δύσκολη πορεία προς τα εμπρός ή
ξαναπάμε 6 ή 16 ή και 360 μήνες
πίσω. Δεν υπερβάλλω. Και θεωρώ
απαράδεκτο να ^ “ 'ζεται η τύχη του
ελληνικού λα ού .η ρουλέτα από
ό σου ς με αβάσταχτη ελαφρότητα
πιπιλίζουν τα περί κινδυνολογίας.
Αν θέλουμε, ας ρισκάρουμε να κά
νουμε ό,τι νομίζουμε ως ευχάριστο.
Ο μω ς, αν αντί το ευχάριστο προκό
ψει το δυσάρεστο, να ξέρο υμ ε με
ονοματεπώνυμο ποιοι θα αναλάβουν
την ευθύνη απέναντι σε όσους υπο
στούν τις συνέπειες».

■ Πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος ενός
«ξαφνικού θανάτου» στην οικονομία
κατά τη διάρκεια της νέας προεκλογι
κής περιόδου;
«Ελάχιστος. Μ όνο αν οι πολιτικές
συγκρούσεις καταφέρουν να δ η μι
ουργήσουν κλίμα κινδύνου στην κοι
νωνία θα προκόψουν προβλήματα
ρευστότητας. Π άλι η Ευρώπη - που
την κατηγορούμε αδιάκοπα - , μό 
λις διέγνω σε ότι όσα γίνονται σή
μερα στο πολιτικό πεδίο μπορεί να
δημιουργήσουν επικίνδυνες τάσεις
στην οικονομία μας, αποφάσισε τη

διά θεση 18 δισ . ευρώ για την κε
φαλαιοποίηση των τραπεζών μας».

■ Είναι υπαρκτό το δίλημμα ευρώ ή
δραχμή; Τα διλήμματα γενικά πιστεύετε
ότι εκνευρίζουν τους πολίτες, τη στιγ
μή που πολλά προέρχονται από τους
δανειστές μας;
«Π ολλά διλήμματα προσγειώ νουν
στην πραγματικότητα. Θυμίζουν ότι
ο κόσμος δεν είναι όπως τον φαντα
ζόμαστε. Φυσικά αυτό είναι δυσάρε
στο. Ο μω ς δυσάρεστη είναι η ίδια η
πραγματικότητα, όχι το δίλημμα με το
οποίο αυτή εκφράζεται. Και τη δυ
σάρεστη πραγματικότητα συχνά την
έχουμε φτιάξει εμείς στο παρελθόν».

ΜΑπό τη μακρόχρονη εμπειρία σας
στην Κεντροαριστερά πώς νομίζετε ότι
πρέπει να ανπμετωπισθεί το πρόβλημα
συνεργασίας όλων των δυνάμεών της;
«Δεν θα δώσω συμβουλές σε έναν
ολόκληρο πολιτικό χώρο. Ομως ο χώ
ρος της Κεντροαριστεράς στην Ελλά
δα πλήρωσε ιστορικά την έμμονη άρ
νησή του να συνθέσει διαφ ορές και
να βρει λύσεις που θα αντιστοιχού
σαν στα κοινωνικά αιτήματα. Σήμε

ρα η ελληνική κοινωνία δεν αναζη
τεί δογματικές, αλλά πραγματιστικές
θέσεις, που θα δώσουν μια αισιόδοπροοπτική. Το ζητούμενο από την
ι\εντροαριστεοά είναι είτε να κάνει
εφικτό ένα πίο συναινετικό μείγμα
πολιτικής είχε, σε ένα περιβάλλον
που δεν μπορεί να το αλλάξει όπως
θα ήθελε, να αντιμετωπίσει ένα-ένα
τα προβλήματα της χώρας με πολιτι
κή πράξη και όχι με ρητορικές εξάρ
σεις και δόγματα. Τα κόμματα όμως
δεν έχουν συνηθίσει στην άσκηση
πραγματικ ΐς πολιτικής, αλλά σε ρητορείες, σι :ρεότυπα και ιδεοληψίες,
Και έτσι ς τάσαμε εδώ και έτσι συνεχίζουμε Στη δημόσια συζήτηση
η άγνοια, 1 αδιαλλαξία, οι ανακρί
βειες, οι ια ρ λ η ψ ίες, συχνά δεμένα
και με σκοπιμότητες, βομβαρδίζουν
την κοινή γνώμη. Ο μω ς αυτό δεν εί
ναι πολιτική. Ας δούμε την προσέγγι
ση του Φρανσουά Ολάντ. Μόλις εξελέγη δεν έτρεξε στους εταίρους του
απαιτώντας να τους επιβάλει τις θέ
σεις του;».

■ Ποιο όμως μπορεί να είναι το μέλλον
της Αριστερός, με δεδομένο όπ το Πα-

Το μήνυμα των εκλο

«Η λαϊκή βούληαη εκβιάζεται νατοποθετηθεί Εανά»
ι Ποιος κατά τη γνώμη σας ευθύνεται για
το γεγονός ότι η χώ ρα οδηγείται σε νέες
εκλογές και γιατί;
«Η ανπφαση είναι σαρκασπκή. Στη θεω
ρία όλες οι πολιτικές δυνάμεις αρέσκονται να λένε όΤι υποτάσσονται στη λαϊκή
βούληση. Στην πράξη γίνεται το αντίθετο.
Επιδιώκεται να χειραγωγηθεί η λαϊκή βού
ληση στον κομματικό βολονταρισμό. Στις
πρόσφατες εκλογές η λαϊκή βούληση είπε
με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν εμπιστεύο
μαι κανέναν σας να κυριαρχήσει ιδεολο

γικά και προγραμματικά και να τα βρείτε,
να κάνετε μια πιο ισόρροπη σύνθεση πολι
τικής από αυτή που ο καθένας σας μόνος
του επαγγέλλεται. Η λαϊκή βούληση απέρριψε στο 81% τη ΝΔ, στο 83% τον ΣΥΡΙΖΑ
και στο 87% το Π αΣοΚ . Ομως η λαϊκή αυ
τή βούληση δεν άρεσε. Ετσι, η λαϊκή βού
ληση εκβιάζεται να τοποθετηθεί ξανά, με
διλήμματα που θα την πάνε σε πιο διχαστι
κές επιλογές, ώστε να υποταχθεί στις κομ
ματικές λογικές που αρνούνται το πολιτι
κό μήνυμα της λαϊκής ψήφου».

Ο λαός είπε με
τον πιο σαφή
τρόπο ότι «δεν
εμπιστεύομαι
κανέναν σας
να κυριαρχήσει
ιδεολογικά και
προγραμματικά»
και «να τα βρείτε»

ΣοΚ έφερε ένα ιστορικό χαμηλό απο
τέλεσμα και η ΔΗΑΑΑΡ εμφανίζεται να
ταλαντεύεται;
«Το μέλλον εξαρτάται πάντα από τις
ιδέες και το όραμα που ένας πολιτι
κός χώρος μπορεί να αρθρώσει. Ο ι
επιδόσεις μεμονωμένων κομμάτων
δεν εκφ ράζουν παρά τη δική τους
ικανότητα να κατανοήσουν τη σημε
ρινή πραγματικότητα και να προτεί
νουν λύσεις. Σήμερα επιπλέον εκφρά
ζουν και εξόφληση λογαριασμών για
στρατηγικά λάθη του παρελθόντ
Είναι τραγικό ότι η σημερινή κρίοη,
που για δεκαετίες ήταν το πιο τρελό
όνειρο της Αριστερός προκειμένου
να δικαιωθεί, πουθενά δεν έστρεψε
αισθητά τις κοινωνίες προς τα αρι
στερά. Αντίθετα, έχουμε την επικίν
δυνη ενδυνάμωση ακραίων δεξιών
δυνάμεων».

η Οι πολίτες καταδίκασαν με την ψή
φο τους το σημερινό πολιτικό σύστη
μα. Υπάρχει περίπτωση να επανασυνταχθεί αυτό και με ποιες προϋποθέσεις;
«Μια μεγάλη κρίση εμπεριέχει μια
διαδικασία “εκκαθάρισης” , όχι μό
νο των αδύναμων επιχειρήσεων, αλ
λά και των αδύναμων παικτών στο
πολιτικό πεδίο. Μεγάλα συστήματα,
όπως το πολιτικό, πιέζονται από το
παρελθόν τους, την ιδεολογική αδράνειά τους, τις επενδύσεις που έχουν
γίνει σε αυτά από δυνάμεις που αντι
στέκονται στις αλλαγές. Η πολιτική
ανασύνταξη όμως δεν μπορεί παρά
να γίνει με όρους “δημιουργικής κα
ταστροφής”».

■ Η πολυφωνία που παρουσιάζει ο ΓΥ
ΡΙΖΑ, κυρίως όσον αφορά το οικονομι
κό πρόγραμμα που πρστίθεται να εφαρ
μόσει, νομίζετε όπ δημιουργεί πρόβλη
μα στους δανειστές μας;
«Πέρα από την πολυφωνία, το πρό
βλημα είναι στο αν η ελληνική κοι
νωνία που τον ψήφισε (17%) ή δεν
τον ψήφισε (83%) εκφράζεται από
όσα λέγονται».

ΤΟ ΒΗΜΑ

A ló

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2012

«Η ο ικ ο ν ο μ ία βρ ίσ κετα ι στο ό ρ ιο . Τ α τα
μεία α δειά ζουν κ α ι αν συνεχίσετε έτσι σε
λίγο καιρό ο ι φορολογούμενοι δεν θα πλη
ρώνουν ούτε το... κινητό τους». Με αυτά τα
λόγια τα στελέχη του Γενικού Λ ογιστηρίου
του Κράτους καλω σόρισαν τους βουλευτές
του Σ ΥΡ ΙΖ Α κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη και Ευ
κλείδη Τσακαλώ το κ α ι τ ρ εις συμβούλους
το υς που το υς συνόδευαν στο υπ ουργείο
Ο ικονομ ικώ ν προκειμένου να τους ενημε

ρώ σουν γ ια τη δημοσιονομική κατάσταση
της χώ ρα ς εν όψ ει της δεύτερης εκλογικής
αναμέτρησης. Το πρώτο ερώτημα που ετέθη
από τους βουλευτές του Σ Υ Ρ ΙΖ Α ήταν: «Αν
καταγγελθεί το μνημόνιο, πόσο θα αντέξει
το Δ ημ ό σ ιο να πληρώ νει;». Κ α ι η απάντη
ση ήταν: «Δεν καταλαβαίνετε ότι την επο
μένη θα γ ίνει πανζουρλισμός, κανένας δεν
θ α π ληρώ νει τίποτε, αυτόματα θα στερέ
ψουν ο ι τράπεζες;».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙΙΙΟι απορίες για τις συνέπειες καταγγελίας του μνημονίου

Τι είδε και π ακούσε
ο ΣΥΡΙΖΑ στο ^
Γενικό Λογιστήριο9
Ο ι ερώ τησες των στελεχών ΤΠ8 Κ ουμ ουνδούρου, οι αντοχές
του Δ η μ οσίου και η συζήτηση Δραγασάκη - Π ρ οβ όη ο υ λου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΖΩΗΣΤΣΩΛΗΣ
ύμφ ω να μ ε τα σ τ ο ιχ ε ία που
π α ρ ο υ σ ιά σ τ η κ α ν σ τ α σ τ ε 
λ έχ η του Σ Υ Ρ ΙΖ Α , τα έ σ ο δ α του
κ ρ ά τ ο υ ς, μετά το πρώ το τρ ίμ η ν ο
που π α ρ ο υ σ ία σ α ν μ ικ ρ ή α υ ξ η τ ι
κή τάση, μειώ θηκαν κατά 13% τον
Α π ρ ίλ ιο κα ι κ α τέρρευ σ α ν το πρώ 
το δ ε κ α ή μ ε ρ ο του Μ ά ίο υ π α ρ ο υ 
σ ιά ζο ν τ α ς μ είω σ η 1 7,5 % σ τις ε ι
σ π ρ ά ξ ε ις α π ό Φ Π Α κ α ι 20% στο
σ ύ ν ο λ ο . Υ π ό α υ τ ές τ ις σ υ ν θ ή κ ε ς
το Δ η μ ό σ ιο α ντέχει ν α κ α τ α β ά λ 
λ ε ι μ ισ θ ο ύ ς κ α ι σ υ ν τ ά ξε ις ω ς το
τ έ λ ο ς Ιο υ ν ίο υ .

Σ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΤα έσοδα του
κράτους καταρρέουν
Ο π ω ς ε π ισ η μ ά ν θ η κ ε στη σ υ ζή τ η 
σ η , «το Δ η μ ό σ ιο εισ π ρ ά ττει μ ό 

ν ο τα έ σ ο δ α π ο υ π α ρ α κ ρ α το ύ νται σ τη ν π η γή — Φ ό ρ ο ς Μ ισ θω 
τώ ν Υ π η ρ εσ ιώ ν , ε ιδ ικ ο ί φ ό ρ ο ι
σ τα κ α ύ σ ιμ α , τ σ ιγ ά ρ α κ α ι π ο 
τά — κ α ι τ ο υ ς φ ό ρ ο υ ς α π ό τ ις
λ ίγ ε ς σ υ ν α λ λ α γ ές π ου γίνοντα ι
σ την α γορά των αυτοκινήτω ν και
σ τ η ν κτη μ α τα γορά ».
«Ο κ ό σ μ ο ς δ ε ν π λη ρ ώ νει άλ
λ ε ς ο φ ε ιλ έ ς α π ό τ α κ τ ικ ο ύ ς ή
έκ τ α κ τ ο υ ς φ ό ρ ο υ ς , π ο λ λ ο ί κ α 
θ υ σ τ ερ ο ύ ν τη ν π λ η ρ ω μ ή Φ Π Α
κ α ι ά λλω ν υ π ο χ ρ εώ σ εω ν . Ε χ ει
δ η μ ιο υ ρ γ η θ ε ί κ λ ίμ α σ τ ο ν κ ό 
σ μ ο κ α ι π ε ρ ιμ έ ν ει την κ α τα γγε
λ ία του μ ν η μ ο ν ίο υ » .
Ο κ. Λ α φ α ζά ν η ς επανήλθε λ έ 
γ ο ν τ α ς ό τ ι θ α κ α τ α γ γ ε λ θ ε ί το
μ ν η μ ό ν ιο κ α ι θ α α λ λ ά ξ ε ι το κ λ ί
μ α . Στη σ υ ζή τη σ η π α ρ εν έ β η ο κ .
Τ σ α κ α λ ώ τ ο ς, ο ο π ο ίο ς είπ ε «έχε
τε δ ίκ ιο » κ α ι έ θ ε σ ε το ερ ώ τ η μ α
α ν τ ο υ π ο υ ρ γ ε ίο Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν
έ χ ε ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ τ ε ί σ ε ν ά ρ ια - α ν
έ χ ει «p lan Β» - γ ια το π ώ ς θ α κ ι
ν η θ ε ί κ α ι θα λ ειτο υ ρ γ ή σ ει το Δ η 
μ ό σ ιο σ τη ν π ερ ίπ τω σ η κ α τ α γ γ ε 
λ ί α ς το υ μ ν η μ ο ν ίο υ , α ν «π α γώ 
σ ου ν» ο ι δ ό σ ε ις τ η ς β ο ή θ ε ια ς με
α π ό φ α σ η είτε τ η ς Ε λ λ ά δ α ς είτε
τ η ς τ ρ ό ικ α ς .

ΙΙΙΙΙΙΙΙΔεν υπάρχει

«plan Β»
Κατά τις π λη ρ ο φ ο ρ ίες η απάντηση
ήταν ότι το υ π ο υ ρ γείο Ο ικ ο ν ο μ ι
κώ ν δ εν έχει επ εξερ γ α σ τεί τέτοια
σ ε ν ά ρ ια - το υ λά χ ισ το ν σ ε υ π η ρ ε

σ ια κ ό επ ίπ ε δ ο - α λ λ ά το Γ ε ν ικ ό
Λ ο γ ισ τή ρ ιο είχε έ τ ο ιμ ο υ ς π ίνα κ ες
το υ ς ο π ο ίο υ ς π α ρέδω σ ε στους εκ 
π ρ ο σ ώ π ο υ ς του Σ Υ Ρ ΙΖ Α :
1. Γ ια το δ α ν ε ια κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α
κ α ι τ ις α ν ά γ κ ε ς του κ ρ ά τ ο υ ς ω ς
π ρ ο ς τη ν εξυ π η ρ έτη σ η τό κ ω ν κα ι
ομολόγω ν που λήγουν ω ς το 202 0.
2 . Π ρ ο β ο λ ή για την ε ξ έ λ ιξ η των
εσ όδω ν κα ι των δαπανώ ν του κρ ά 
τ ο υ ς ω ς το τ έ λ ο ς το υ έ τ ο υ ς υπό
κ α ν ο ν ικ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς , π ου π ε ρ ιο 

Σ υζητήσ εις κ α ι α π ο ρίες
προκάλεσαν τ ις τελευταίες
δύο εβδομάδες ο ι δηλώ σεις
βουλευτών κ α ι στελεχών
του Σ Υ Ρ ΙΖ Α πάνω σε βα σικά
οικονομικά ζητήματα. Ο ι
θεατές κ α ι ο ι ακροατές
των τηλεοπτικών κ α ι των
ραδιοφ ω νικώ ν εκπομπών
αντίστοιχα άκουγαν
καθημερινά διαφ ορετικές
κ α ι ενίοτε ανπ κρουόμ ενες
θ έσ εις γ ια ζητήματα όπω ς
η συμμετοχή τη ς Ελλάδας
σ ιη ν ευρωζώνη κ α ι στην
Ευρω π α ϊκή Ενω ση κ α ι η
μονομερής καταγγελία ή
η επαναδιαπραγμάτευση
του μνημονίου. Η
αρχική αντίδραση της
Κουμουνδούρου ήταν ότι
επρόκειτο γ ια προσπάθεια
διαστρέβλω σης των θέσεων
του Σ Υ Ρ ΙΖ Α από τα μέσα
ενημέρω σης.
Ω στόσο η πολυφωνία
συνεχίστηκε κ α ι εντάθηκε
αναγκάζοντας το κόμμα να
λάβει τα μέτρα του. Η δη
από την περασμένη Πέμπτη
άρχισαν σ υσ κέψ εις για
την οργάνωση των θέσεων
που θα προβάλλονται
γ ια οικονομ ικά ζητήματα
ώστε να μη δημιουργείται
σύγχυση.

ρ ίζ ο υ ν το έ λ λ ε ιμ μ α στο 6% π ερ ί
που του Α Ε Π .
3.
Π ρ ο β ο λή για την ε ξέ λ ιξη εσ ό « Τ α τα μ εία αδειάζουν και
δ ω ν υπό α κ ρ α ίε ς σ υ ν θ ή κ ες, ό π ω ς
αν συνεχίσετε έτσι σε λίγο
α υ τ ές π ο υ φ α ίν ε τ α ι ν α δ η μ ιο υ ρ καιρό
οι φορολογούμενοι
γούντα ι π ρ ο εκ λ ο γ ικ ά . Σ ’ αυτή την
δεν θα πληρώνουν ούτε
περίπτω ση το δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ό έ λ 
λ ε ιμ μ α α ν α μ έν ετ α ι ν α ξ ε π ε ρ ά σ ε ι
το ... κινητό τους»
κα ι πάλι το 10% του Α Ε Π , ενώ από
τον Ιούλιο κ ιό λα ς θα υπάρχουν σ ο 
β α ρ ά προβλήματα πληρω μώ ν από
το κ ρ ά τ ο ς.

Ο ι π ίνα κες αυτοί π α ρ α δ ό θ η κ α ν
σ τους εκπ ρ ο σ ώ π ο υ ς του Σ Υ Ρ ΙΖ Α .
Μ ετά την α νά λυ σ ή το υ ς στη δ ίω 
ρη συ νά ντη ση που έγινε στο κτί
ρ ιο του Γ Λ Κ σ ιη ν ο δ ό Π α νεπ ισ τη 
μ ίο υ , η σ υζήτησ η κ ύ λη σ ε σ ε ή π ι
ο υ ς τ ό ν ο υ ς.
Α λλω σ τ ε αυτή η σ τ ρ ο φ ή α π ο 
τυπώ θηκε τη ν ε β δ ο μ ά δ α που πέ
ρ α σ ε στις δ η μ ό σ ιε ς δ η λ ώ σ εις του
κ . Γιά ν ν η Δ ρα γα σ ά κ η κα ι του κ.
Γιώ ρ γ ο υ Στα θ ά κη , οι ο π ο ίο ι δ εν

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ

Α. ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ

ΑΑΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

«Το μνημόνιο θα
ακυρω θεί, είναι θηλιά
στον λαιμό
του λαού»

«Τι θα πάθουμε δηλαδή;
Τι θα πάθουμε
αν πληρώνουμε
με δραχμές;»

(ΒΗΛ/ΙΑ ΕΜ) 71Μαίόυ 2012

(ΒΗΜΑ FM) μ Μάίου 2012

ΡΕΜΑ ΔΟΥΡΟΥ

ΑΑΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε λόγο για
μονομερή αντιμετώπιση του μ νη 
μονίου»

«Το μνημόνιο δεν καταγγέλλεται
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταγγέλθηκε από
τον ελληνικό λαό με την απόφασή
του. Αν θέλετε, ακυρώθηκε από την
εφαρμογή του»

«Δεν πρόκειται να επιστρέφω τη δι
ερευνητική εντολή στον Π ρόεδρο
τη ς Δ η μ οκρα τία ς. Θ α σ εβα σ τούμε
τη λαϊκή εντολή. Θ α προτείνουμε
κυβέρνηση αριστερής συνεργασίας
με στόχο να καταγγείλουμε τη δα 
νειακή σ ύμβ α σ η για να ακυρώ σουμε το μνημόνιο»

(προεκλογική ομιλία,
Λαμία, 29 Απριλίου 2012)

Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
«Εμείς μιλάμε για αριστερή έξο 
δο από το ευρώ , σε συνολική σ ύ 
γκρουση με την ΕΕ και τον ο λο κλη 
ρωτισμό τη ς, από μια προοδευτική
αριστερή κυβέρνηση»

(ΒΗ/ΙΛΑ ΡΜ) τι Μαΐου 20Τ2

Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν
έχουν κατανοηθεί πλήρως οι θέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν μιλάμε για μο
νομερείς ενέργειες. Αντιθέτως, ανα
γνωρίζουμε ότι έχουμε μια δομική
αλληλεξάρτηση στην ΕΕ και γι' αυτό
δεν μιλούμε για μονομερείς ενέργει
ες, αλλά για επαναδιαπραγμάτευση
των πάντων, εκτός και αν υποχρεω
θούμε σε μονομερείς ενέργειες»

ΑΑΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

(«Βήμα της Κυριακής») 13 Μάίου 2οΐ2

(άρθρο, «Η "δικτατορία" του ευρώ!»,
iskra.gr, 6 Ιανουάριου 2012)

«Η λαϊκή ετυμηγορία καθιστά
άκυρο το μνημόνιο
και άκυρες τις δεσμευτικές
εντολές των κκ. Σαμαρά,
Βενιζέλου προς Ευρώπη
και ΔΝΤ»

(δήλωση) 8 Μάίου 2012

(πρακτικά σύσκεψης πολιτικών
αρχηγών υπό τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας) 15 Μαΐου 2012

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
«Σήμερα υπάρχουν πολύ μεγαλύτε
ρα περιθώρια για μια σοβαρή αλλα
γή των όρων του μνημονίου, αναφο
ρικά με το σκέλος που μας ενδιαφέ
ρει στην Ελλάδα, την άσκηση εσωτε
ρικής πολιτικής»
(Ν ΕΤ F M )is Μάίου 2012

ΑΑΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΑΙΟΣ

«Εμείς έχουμε σαφή στόχο την πα
ραμονή της χώρας μας στο ευρώ,
αλλά χωρίς τις καταστροφικές πολι
τικές της λιτότητας. Δεν μπορώ εγώ
να εγγυηθώ ότι η ευρωζώνη θα είναι
πάντα ενωμένη»

«Σε έναν αριθμό μεγάλων
επιχειρήσεων θα
μπορούσε να φορολογηθεί
ο τζίρος τους κατά ι% »

(Συνέντευξη στο ΑΠ Ε) 14 Μάίου 2012

Γιάννης Μ ηλιάς (δελτίο Mega,
16 Μάίου 2012)

ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2012

Ο Ι κ.κ.
Δραγασάκης,
Λαφαζάνης,
Μηλιάς και
Τσακαλώτος
ζήτησαν και
έλαβαν από το
Γενικό Λογιστήριο
του κράτους και
από την Τράπεζα
της Ελλάδας
στοιχεία για
την κατάσταση
της ελληνικής
οικονομίας

Τ ο Κ Κ Ε πιέζεται
αλλά δεν συνεργάζεται
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΓΓΣ1ΚΑ

έχουν σχέση με τη ρητορική άλλω ν
στελεχώ ν του Σ Υ Ρ ΙΖ Α (όπως του κ.
Λ α φ α ζ ά ν η , ο ο π ο ίο ς επ ιμένει στο
δ ικ ό του καταγγελτικό ρεύμα).
κ. Δ ρ α γ α σ ά κ η ς, ο ο π ο ίο ς είχε
διατελέσει αναπληρω τής υπουργός
Ο ικ ο ν ο μ ία ς το 1989 στην ο ικ ο υ 
μενική κ υ β έρ νη σ η , είχε την ε υ κ α ι
ρ ία να εν η μ ε ρ ω θ ε ί α π ό τ ο ν δ ιο ι
κητή της Τ ρ ά π εζα ς της Ε λ λ ά δ ο ς κ.
Γ ιώ ρ γ ο Π ρ ο β ό π ο υ λ ο με τον οποίο
δια τη ρεί στενή σχέση από την επο-

Μ. ΓΛΕΖΟΣ
«Το αν θα είμαστε εντός ή εκτός
ευρώ δεν έχει τόσο μεγάλη σημα
σία για μας. Δεν μας ενδιαφέρει αν
θα είμαστε ή όχι στο ευρώ»

(A
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Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
«Αυτό που εμείς θα κάνουμε, κατ'
αρχάς ως κυβέρνηση, είναι να ακυρώσουμετα μνημόνια. Ειδικότερα
το δεύτερο μνημόνιο. Παράλληλα,
θα συνοδευτεί και από μια προσπά
θεια διεκδίκησης, που θα τη θέσου
με εξαρχής, αναδιαπραγμάτευσης
συνολικά του χρέους, σε μια λογική
που θα επιδιώξουμε να διαγράψει το
μεγαλύτερο μέρος του»

Ο κ. Προβόττουλος περιέ
γραψε με μελανά χρώματα
την κατάσταση της οικονο
μίας και αναφέρθηκε στην
«κοιλιά» των εσόδων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
«Οταν λέμε να αξιοποιηθούν τα
χρήματα των τραπεζών για ανά
πτυξη, εννοούμε για τη χρημα
τοδότηση δημόσιων, κοινωνικών
και ιδιωτικών επενδύσεων για να
υπάρχει παραγωγική ανασυγκρό
τηση στη χώρα μας»

ΙΙΙΙΙΙΙΙΤο σενάριο της
αναδιαπραγμάτευσης

γΛΛαίου 2012

Μ. ΓΛΕΖΟΣ
«Εθελοντικό δάνειο ως προς τα
φτωχά στρώματα και υποχρεωτικό
δάνειο ως προς τους υψηλοεισοδηματίες, πάνω από 20.000 ευρώ
εισόδημα τον χρόνο, μπορεί εκεί
υποχρεωτικά να του πούμε να δίνει
κάθε μήνα ιο ο ευρώ»

(ΒΗΜΑ RM) ι8Μαίουΐοτζ

PENA ΔΟΥΡΟΥ
«Δεν είμαστε και παλαβοί να πι
στεύουμε ότι μια χώρα που είναι
εκτός αγορών μπορεί να υπάρχει
και χωρίς δάνειο»

ΒΜ & Β 2βΒ
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

«Η πρόταση του Μ. Γλέζου για έναν
εσωτερικό δανεισμό για την εξυ 
πηρέτηση του δημόσιου χρέους,
υποχρεωτική για τα υψηλά εισο
(Σκάι τηλεόραση)
ι2012δήματα και προαιρετική για τους
οικονομικά αδύνατους, αποτελεί
ΑΝΑΣΚΕΥΑ1ΓΗ ΚΑΝ ένα μόνο μέτρο, σε αντικατάστα
ση των χαρατσιών και των άλλων
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΚΑΝ
δυσβάστακτων αντικοινωνικών μέ
τρων, ενταγμένο σε μια δέσμη μέ
«Εγγυόμαστε τις καταθέσεις των πο
τρων κοινωνικής προστασίας και
λιτών και θα τις χρησιμοποιήσου
ανάπτυξης»
με για την ανάπτυξη και παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας»
1 2 ϋ ^ 2 0 !2

Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
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χή που ήτα ν κα ι ο ι δ ύ ο μ έλη του
Σ υ μ β ο υ λ ίο υ Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν Ε μ π ε ι
ρ ο γνω μ ό νω ν.
Ο κ. Π ρ ο β ό π ο υ λ ο ς π ερ ιέγρ α ψ ε
με μ ε λ α νά χρώ μα τα την κα τά στα 
ση τ η ς ο ικ ο ν ο μ ία ς , α ν α φ έ ρ θ η κ ε
στην «κοιλιά » τω ν εσ ό δ ω ν που πή
γ α ιν α ν κ α λ ά ω ς το ν Μ ά ρ τιο α λ λ ά
κ α τ έρ ρ ευ σ α ν τον Α π ρ ίλ ιο εν ό ψ ει
τω ν εκ λ ο γώ ν.
Η μεγα λύτερη α νη σ υ χ ία α φ ο ρ ά
τα επ ίπ εδ α ρευστότητα ς τη ς ο ικ ο 
ν ο μ ία ς που σ υ ρ ρ ικ νώ ν ο ν τα ι μ έρ α
μ ε τη μ έ ρ α , ενώ υ π ά ρ χ ει α γ ω ν ία
για την αντοχή των τρ α π εζώ ν στις
α κ ρ α ίε ς σ υ νθ ή κες που επ ικρα τούν
τις τε λ ευ τ α ίες ε β δ ο μ ά δ ε ς .
Α λ λ α στελέχη του Σ Υ Ρ ΙΖ Α , όπω ς
ο υπεύθυνος του ο ικ ο νο μ ικ ο ύ π ρο 
γ ρ ά μ μ α το ς, κα θ η γη τή ς κ. Γ ιά ν ν η ς
Μ η λ ιά ς αλλά και ο κ. Τ σακαλώ τος,
ενη μ ερ ώ θ η κ α ν για τεχνικά θέματα
που α φ ο ρ ο ύ ν τ ις τ ρ ά π ε ζε ς κα ι τη
χρηματοδότησή τους μέσω του ELA ,
του έκτακτου μ η χ α νισ μ ο ύ ρευ σ τό 
τητας που τις κ ρ α τά ει ζω ντ α νές.

Η τ ρ ό ικ α α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α α κ ο λ ο υ 
θ ή σ ε ι σ κ λ η ρ ή γ ρ α μ μ ή σ ε π ο λ ιτ ι
κ ό ε π ίπ ε δ ο . Η δ η α ν α κ ο ίν ω σ ε δ η 
μ ό σ ια ότι δ ε ν π ρ ό κ ε ιτ α ι να έ ρ θ ε ι
στην Α θ ή ν α π ρ ιν α π ό τ ις ε κ λ ο γ έ ς
του Ιο υ ν ίο υ κ α ι ώ σ π ου να σ χ η μ α 
τισ τ εί κ υ β έ ρ ν η σ η .
Ω σ τ ό σ ο σ το π α ρ α σ κ ή ν ιο έ γ ι
ν ε γνω σ τό ότι κ α τ ά τη δ ιά ρ κ ε ια
τ η ς τ ε λ ε υ τ α ία ς π ρ ο σ π ά θ ε ια ς του
Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς για
το ν σ χ η μ α τ ισ μ ό ο ικ ο υ μ ε ν ικ ή ς κ υ 
β έ ρ ν η σ η ς δ ιε μ ή ν υ σ ε στην Α θ ή ν α
ότι υπάρχει έτοιμο σ χ έδ ιο για επ α 
ν α δ ια π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η το υ μ ν η μ ο ν ί
ο υ υπ ό τ ρ ε ις ό ρ ο υ ς :
1. Τη χ ρ ο ν ικ ή μετα τόπιση ό λω ν
τω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν τ η ς Ε λ λ ά δ α ς
κ α ι τ η ς ε κ π λ ή ρ ω σ η ς τω ν στό χω ν
γ ια έ ν α ν χ ρ ό ν ο .
2 . Τ η ν κ α τ α β ο λ ή το υ σ υ ν ό λ ο υ
της δ α ν ε ια κ ή ς β ο ή θ ε ια ς (14,1 δ ισ .
ευρώ) ω ς τον Σ ε π τ έ μ β ρ ιο ώστε να
α π οκα τα στα θεί ά μ εσ α η ρευστό
τητα στην ο ικ ο ν ο μ ία .
3 . Το νέο π ρόγρα μμα θα δ ί
ν ε ι έ μ φ α σ η σ τ ις δ ια ρ θ ρ ω τ ικ έ ς
α λ λ α γ έ ς κ α ι θ α « π α γ ώ ν ε ι» κ ά 
θε μέτρο α ύ ξ η σ η ς τη ς φ ο ρ ο λ ο 
γ ία ς κ α ι τ η ς π ε ρ ικ ο π ή ς μ ισ θ ώ ν
κα ι σ υ ν τ ά ξεω ν .

¡ ψ ο ΚΚΕ δεν παλεύει για καρέ
* Λ κλες» διαμηνύει ο Περισσός
προς τους πολίτες προκειμένου να
αναχαιτίσει την εκλογική συμπίεση
που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως
αποτυπώνεται από τις ως τώρα δη
μοσκοπήσεις, οι οποίες εμφανίζουν
να συνεχίζεται η διαρροή ψηφοφό
ρων του προς την «αντίπερα όχθη».
Δίνοντας μάχη μέχρις εσχάτων για
να προβάλει ως μόνη φερέγγυα δύ
ναμη της Αριστερός στην πάλη κα
τά του μ>
>νίου και των πολιτι
κών που απορρέουν από αυτό, το
ΚΚΕ ασκεί μετωπική κριτική κατά
του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρώντας να ανα
κόψει τ η ί κή δυναμική που δια
γράφει ο χώρος αυτός. «Δεν υπάρ
χουν ανώδυνες λύσεις. Ο δρόμος
της σύγκρουσης, της λαϊκής αντε
πίθεσης και ανατροπής απαιτεί θυ
σίες , αυτές όμω ς οδηγούν στη λαϊ
κή ευημερία. Ο δρόμος του συμβι
βασμού και της υποταγής απαιτεί
θυσίες δίχως τέλος, χω ρίς θετική
προοπτική για τον λαό» δήλωσε η
γενική γραμματέας του ΚΚΕ κυρία
Αλέκα Παπαρήγα στην προσπάθειά
της να θέσει με σαφήνεια τις διαχωρισπκές γραμμές ανάμεσα στους
δύο χώρους, αρνούμενη με επιμο
νή κάθε πρόταση για συνεργασία.
Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να κάνει
πίσω ούτε έναν πόντο από τη σιάση αυτή, όποιο και να είναι το εκλο
γικό αποτέλεσμα της 17ης Ιουνίου,
παρ’ ότι αναλαμβάνεται πως οι εξε
λίξεις προκαλούν πολιακό και εκλο
γικό κόστος για αυτό. Οπως δήλωσε
κατηγορηματικά η «σιδηρά κυρία»
του Περισσού, «το Κ Κ Ε δεν μετέ

χει σε μια κυβέρνηση διαχείρισης
σε βάρος του λαού».
«Θα ήταν εύκολο για το Κ Κ Ε να
βρει δικαιολογίες και να προσέλθει στην κυβέρνηση για να υπηρε
τήσει τον λαό μέσα από τη λεγά
μενη ^κυβερνώσα Αριστερά ”. Ετσι
θα είχαμε κάποιες κυβερνητικές
θεσούλες και υπουργεία» ξεκαθά
ρισε, προκαταλαμβάνοντας τις εξε
λίξεις: «Δεν παίρνουμε μέρος για

τί ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα
πράγματα σε βάρος του λαού, πα
ρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό
μ έρος των εργαζομένω ν , ακόμα
και ψ ηφ οφ όροι μα ς, επιθυμούν
τη συμμετοχή μας γιατί μας έχουν
εμπιστοσύνη , ξέρουν ότι είμαστε
άηροβοι, δεν ταλαντευόμαστε, δεν
κάνουμε πίσω».
Η πραγματικότητα, όπως αποτυ-

πώνειαι από την παραδοχή της κυ
ρίας Παπαρήγα, είναι ότι το ΚΚΕ
φαίνεται να πιέζεται από τις εξελί
ξεις, όπως αυτές διαγράφονται με
πρωταγωνιστή τον ΣΥΡΙΖΑ. Οχι τό
σο σε επίπεδο κομματικών οργά
νων όσο στο επίπεδο της βάσης,
κυρίως μεταξύ των οπαδών και φί
λων του κόμματος, οι οποίοι βλέ
πουν στις παρούσες συνθήκες ρα
γδαίας οικονομικής και κοινωνι
κής κρίσης και παρά τη σθεναρή
και αγωνιστική στάση που έχει τη
ρήσει το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο
διάστημα τη «μερίδα του λέοντος»
της λαϊκής υποστήριξης να συγκε
ντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ι ερμηνείες που δίνονται στο
ΚΚΕ είναι όη η πρόταση του κ. Αλ.
Τσίπρα για αριστερή κυβέρνηση,
σε συνδυασμό με την επιθυμία με
γάλης μερίδας πολιτών να τιμωρή
σει τα δύο μεγάλα κόμματα, δημι
ούργησε μια «χίμαιρα αυταπατών»,
η οποία αργά ή γρήγορα θα «ξεφου
σκώσει».
Πρώτιστο μέλημα του Περισσού
είναι να μην αφεθούν οι ευρύτεροι
ψηφοφόροι του κόμματος να «υποκύψουν» στο κλίμα που έχει διαμορ
φωθεί, αφήνοντας εκτός του κάδρου
των εξελίξεων το ΚΚΕ. Επίσης, κα
ταβάλλεται συστηματική προσπά
θεια για εγρήγορση του κομματι
κού δυναμικού, ώστε να μην υπάρ
ξουν φαινόμενα στασιμότητας ως
προς την προεκλογική δράση του
κόμματος ή, ακόμη χειρότερα, να
μη δημιουργηθεί κλίμα ηττοπάθει
ας. Ετσι ο κομματικός μηχανισμός
έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα και
οι συσκέψεις και ομιλίες προς στε
λέχη και μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ
είναι συνεχείς, με βασικό μήνυμα
ότι μπορεί «μέχρι τις εκλογές αυτός
που πλασάρεται ως πρωταγωνιστής
να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως το πραγ
ματικό δίλημμα είναι αυτό που λέ
με εμείς: με τα μονοπώλια ή με τον
λαό, η Ελλάδα μπορεί να αναπτυ
χθεί έξω από την ΕΕ και όχι μέσα».
Ετσι το ΚΚΕ θα επιμείνει στη δι
κή του πρόταση διακυβέρνησης -τη
διακυβέρνηση της λαϊκής εξουσίας,
όπως την προσδιορίζει, δηλώνοντας
όπ «αυτή η κυβέρνηση αξίζει στον
λαό». Ω ς τότε βεβαίως μιλάει και
αυτό, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, για «ακύρω
ση των μνημονίων, των αντιλαϊκών
συμβάσεων και των όλων των μέ
τρων που ψηφίστηκαν, από την αρ
χή της κρίσης και ενδιάμεσα, από
τη Βουλή που θα προκόψει», προα
ναγγέλλοντας όπ θα καταθέσει σχε
τική πρόταση νόμου.

ΤΟ ΒΗΜΑ
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ιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕν μέσω έντονης πόλω σης, ο κ. Ευ. Βενιζέλος επιχειρεί να ξαναστήσει με νέα υλικά το άλλοτε κραταιό Κίνημα

ΠαΣοΚ για Εντατική ή μαιευτήρτο
Η ακτινογραφία evos γερασμένου κόμματος
που τπώχευσε μαζί με το κράτος
και αναζητεί σωτηρία στο νέο αίμα
Σ τις 18 Μαρτίου, όταν ο κ. Ευ. Βενιζέλος εξελέγη πρό
εδρος του Π α Σ ο Κ , δεν είχε σβήσει ακόμη ο απόηχος
των σκληρών αλλά επιτυχημένων διαπραγματεύσεων
για το «κούρεμα» του χρέους. «Υστερα από αυτή την
εμπειρία, πόσο δύσκολα να είναι τα πράγματα με το
Π α Σο Κ ;» έλεγε με αυτοπεποίθηση στους συνομιλητές
του. Σύντομα ανακάλυψε ότι 22 χρόνια παρουσίας σε
κυβερνητικές θέσεις τον είχαν κρατήσει
ρεπορτάζ
μακριά από έναν κομματικό μηχανισμό
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ο οποίος αποτελούσε terra incognita για
τον ίδ ιο κ α ι τους συνεργάτες του. Μ ια
μικρογραφ ία του Δημοσίου, καταχρεωμένη και χαοτι
κή, που έπνιγε τα μηνύματα της κατάρρευσης από την
κοινωνία δίνοντας τον δικό της αγώνα αυτοσυντήρη
σης. Τώ ρα, σε 30 ημέρες, ανάμεσα σε δύο εκλογικές
αναμετρήσεις, ο κ. Βενιζέλος καλείται να οικοδομήσει
ένα καινούργιο κόμμα με εκλογικές α ξιώ σεις χω ρίς να
μπορεί να σκοτώσει οριστικά το παλαιό.
ι συνθήκες της νέας αναμέτρη
σης απειλούν να συνθλίψουν τον
μεσαίο χώρο, με την έντονη πόλωση
που δημιουργείται σια δεξιά και σια
αριστερά του πολιτικού φάσματος.
Θα διατηρήσει το Π α ΣοΚ τα ποσο
στά του ή θα έχει τη μοίρα της Ενω
σης Κέντρου από την οποία προήλθε
απένανπ σε έναν ΣΥΡΙΖΑ που καλ
πάζει; Ή μήπως, μετά την εκτόνωση
του εκλογικού σώματος, θα επικρα
τήσει το κριτήριο επιβίωσης της χώ
ρας εντός του ευρώ; Αν φοβηθούν οι
ψηφοφόροι το ενδεχόμενο ακυβερ
νησίας, γιατί να μην επιλέξουντη ΝΔ
που φαίνεται να έχει περισσότερες πι
θανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση,
βυθίζοντας το ΠαΣοΚ; Μπορεί το Πα
Σ οΚ να συνεχίσει να υπάρχει αν στις
17 Ιουνίου καταγράψει μονοψήφιο
ποσοστό ή θα παρακολουθήσουμε
σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση
την εξαΰλωση του μεγάλου πρωτα
γωνιστή της Μεταπολίτευσης;
Ο προβληματισμός και το σοκ που
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Ο κ. Ευ. Βενιζέλος οριο
θέτησε τον χώρο του νέου
ΠαΣοΚ στην υπεύθυνη Κε
ντροαριστερά και εντάσσε
ται στην ευρωπαϊκά Σοσιαλ
δημοκρατία
προκάλεσε το 13% παρέλυσαν επί δύο
εβδομάδες την Ιπποκράτους αλλά κυ
ρίως τον κ. Ευ. Βενιζέλο. Ο πρόεδρος
του Π αΣοΚ ανακοίνωσε τη διάλυση
του κόμματος, κσιήργησετο Πολιτικό
Συμβούλιο, το ανπκατέσιησε με μια
επιτροπή έξι κορυφαίων στελεχών (Α.
Λ ο β έρ δ ο ς, Κ . Σ κα νδ α λίδ η ς, Α ννα
Διαμαντοπούλου, Μιχ. Χρυσοχοΐδης,
Μ . Ανδρουλάκης, Φώφη Γεννηματά)
και άφησε να αιωρούνιαι τα ερωτή
ματα και η αγωνία με ποια στρατηγι
κή θα κατέλθει το Π αΣοΚ σπς εκλο
γές και πώς θα ανασυνταχθεί.

ΐΐιΐΐιιιΕπαφές
Ο σο ήταν υπουργός Οικονομικών ο
κ. Βενιζέλος έφθανε σιο γραφείο του
σπς 10.30-11 π.μ. Στην Ιπποκράτους
η ημέρα του ξεκινά σπς 9 το πρωί ή
και ακόμη νωρίτερα, με έναν δυνατό
εσπρέσο - αντικατέστησε τον καφέ φίλ
τρου που έπινε για χρόνια. Βλέπει τους

νται στην απελπιστική κατάσταση των
ανέργων. Ωστόσο η πολυσημία του ΣΥΡΙΖΑ για το μνημόνιο, το ευρώ, καθώς
και το φλερτ με το ΠαΣοΚ της δεκαε
τίας του '80, εκπροσωπούμενο από το
ζεύγος Δούκας Καισέλη - Γέράσιμου
Αρσένη, δεν είναι βέβαιον ότι συσφίγ
γουν τους δεσμούς με τη μεσαία τάξη.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΣυμμαχίες
Κανένα στέλεχος του ΠαΣοΚ δεν τρέ
φει ψευδαισθήσεις ότι η κατάσταση
είναι εύκολη. Χρειάζεται επειγόντως
νέο αίμα («ήμασταν ένα κόμμα προ

ϊσταμένων και υφισταμένων και τώ
ρα ζητούμε από τους υφισταμένους
να μετατραπούν σε ηγέτες» σχολιά
ζει έμπειρο στέλεχος) και νέες συμμαχίες. «Το Π α Σ ο Κ έχασε το ηθικό
του κεφ άλαιο , δ εν ηττήθηκαν οι

ιδέες του. Μ όνο μ ε ρ ιζικ ή ανανέ
ωση σε πρόσωπα , δ ομ ές και κουλ
τούρα θα αποκαταστήσει τη σχέση
του μ ε την κοινωνία» παρατηρεί ο

συνεργάτες του, ενημερώνεται για διά
φορα θέματα, αλλά «πρωινός καφέρ>
δεν υπάρχει. Οι σημαντικές συσκέψεις
γίνονται αργά το βράδυ και ελάχιστες
από αυτές ανακοινώνονται. Στο ενδι
άμεσο παρελαύνουν από το γραφείο
του στελέχη αλλά και υποψήφιοι που
δεν εξελέγησαν προκειμένου να ζητή
σουν κάποιο κομματικό πόστο ή ακό
μη και να αλλάξει η σειρά στο ψηφο
δέλτιο της περιφέι
.ς τους και να
τεθούν εκείνοι επικεφαλής αντί του
εκλεγμένου βουλευτή.
Την περασμένη Πέυτττη - και αφού
είχαν προηγηθεί τε
ετήσεις στελε
χών όπως η κυρία Διαμαντοπούλου
και οι κκ. Δ . Ρέππας, Λοβέρδος και
I. Δ α ια έ ρ η ς - ο κ. Βενιζέλος μιλώ
ντας στην Κ Ο του κόμματος οριοθέ
τησε για πρώτη φορά τον χώρο του
νέου ΠαΣοΚ, το οποίο εκφράζει «την

κ. Ν . Α νδρουλά κ η ς, από τη νεότε
ρη γενιά στελεχών του κόμματος.
Στον χώρο της Κεντροαριστεράς
οι δυνάμεις είναι μετρημένες: η Δη
μοκρατική Αριστερά και οι Οικολόγοι Π ρά σινοι, με τους οποίους θα
επιδιώξει να συνεννοηθεί ο κ. Βενι
ζέλος τις επόμενες ημέρες. «Αριστε

ρότερα από το Π α ΣοΚ βρίσκονται
μόνο το Κ Κ Ε και οι δυνάμεις της
Δ Η Μ Α Ρ : Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι Α ρι
στερά. Είναι ένα μόρφωμα έξω από
την υφιστάμενη πολιτική γεωγρα
φία και θα δούμε πού θα καθήσει
εκλογικά» επισημαίνει ο κ. Λοβέρ
δος. Και ο κ. Π . Ευθυμίου πιστεύει
ότι, αν κατορθώσει το Π αΣοΚ να δι
ατυπώσει με δύναμη και σαφήνεια
την πρότασή του για τη χώρα, οι πο
λίτες αυτή τη φορά δεν θα κλείσουν
τα αφτιά τους.

υπεύθυνη Κεντροαριστερά και εντάσ
σεται στην ευρωπαϊκή Σοσιαλδημο
κρατία». Μάλιστα ανακοίνωσε ότι την
Τετάρτη θα συναντηθεί σπς Βρυξέλ
λες με τον κ. Φ ρα νσουά Ο λ ά ν ι, με
τον επικεφαλής των γερμανών Σοσι
αλδημοκρατών (SPD) και άλλους σο
σιαλιστές με ανπκείμενο τους νέους
συσχετισμούς στην Ευρώπη.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΔιπλό μέτωπο
Ταυτοχρόνως άνοιξε διπλό μέτωπο
κατά της Δεξιάς, η οποία, όπως είπε,
οδήγησε τη χώρα σπς εκλογές αιχμα
λωτισμένη στην ψευδαίσθηση της δή
θεν κομματικής αυτοδυναμίας, αλλά
και κατά της ανευθυνότητας, της δη
μαγωγίας και του λαϊκισμού που εμ
φανίζεται ως δήθεν αριστερός ή προ
οδευτικός. Σε μια ομιλία 13 σελίδων
ο ΣΥΡΙΖΑ υπονοήθηκε με διάφορους
τρόπους αλλά δεν κατονομάστηκε ού
τε μία φορά. Επιπλέον, ο κ. Βενιζέλος
έδωσε το σήμα ότι τελείωσε η περίο
δος του αυιομασπγώμσιος και της με
τάνοιας και ξεκινά μια επιθεπκή εκ
στρατεία με βάση την πρόταση του Πα
ΣοΚ για έξοδο από το μνημόνιο σε τρία
χρόνια, χωρίς οριζόνπες μειώσεις σια
εισοδήματα ή νέους φόρους.
Ειδική αναφορά έκανε στους ανέρ
γους, στους συνταξιούχους, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους
αγρότες και στους μισθωτούς του ιδι
ωτικού τομέα. Ανπθέτως, τράβηξε διαχωρισιική γραμμή με τον δημόσιο
τομέα και κυρίως με τη συνδικαλισπκή του εκπροσώπηση. Ο ι δημόσιοι
υπάλληλοι, μια προνομιακή δεξαμε-

Ε Π ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Η του ΠαΣοΚ

μόνο με ριζική ανανέωση
σε πρόσωπα, δομές και
κουλτούρα αναμένει ένα νέο
στέλεχος, ο κ. Ν. Ανδρουλάκης
(κάτω), ενώ ο κ. Α. Λοβέρδος
επισημαίνει ότι αριστερότερα
από το ΠαΣοΚ βρίσκονται
μόνο το ΚΚΕ και η ΔΗΜΑΡ

νή ψηφοφόρων για το ΠαΣοΚ, θεω
ρείται ορισπκά χαμένη προς όφελος
του ΣΥΡΙΖΑ.
Το μνημόνιο εξόρισε το ΠαΣοΚ μα
κριά από την παραδοσιακή κομματι
κή βάση του και το εγκατέλειψε στην
έρημο για να αναζητήσει τη νέα «γη
της επαγγελίας». Οι ψηφοφόροι που
απέμειναν πιστοί είναι συνταξιούχοι,
αγρότες και νοικοκυρές, ηλικίας άνω
των 55 ετών, χαμηλού μορφωτικού επι
πέδου. Το ΠαΣοΚ έχασε το 20% των
ψηφοφόρων του 2009 προς τον ΣΥΡΙΖΑ, περίπου το 10% προς τη ΔΗΜΑΡ
και μόλις το 4% προς τη ΝΔ. Εξέλεξε
127 λιγότερους βουλευτές και χάθη
κε όλη η ηγετική ομάδα του κ. Γ. Παπανδρέου.
Ενα γερασμένο κόμμα δεν μπορεί
παρά να ακολουθήσει μοιραία τον κύ
κλο της ζωής, εκτός κι αν η ηγεσία του
καταφέρει να προσαρμόσει στα δεδο
μένα του Π αΣοΚ την απίστευτη ιστο
ρία του Μπένιζαμιν Μπάτον, ο οποί
ος γεννήθηκε 80 ετών και επέστρεψε
στη βρεφική ηλικία. Ή , όπως το θέ
τει η κυρία Διαμαντοπούλου, αυτή τη
στιγμή που αρχίζουν να αποκαλύπτο
νται και τα άλλα κόμματα είναι εξίσου
πιθανό να βρεθεί το Π αΣοΚ είτε σιο
7% είτε σιο 27%.
Στον ΣΥΡΙΖΑ μετακινήθηκαν νέοι
ψηφοφόροι αλλά και δυναμικά με
σαία στρώματα, τα οποία δεν βρίσκο

Ενα γερασμένο κόμμα πε
θαίνει ή έχει ελπίδες αν κα
ταφέρει να γίνει Μηέντςαμιν
Μπάτον, ο οποίος γεννήθη
κε 80 ετών και επέστρεψε
στη βρεφική ηλικία
ΙΙΙΙΙΙΙΙΛεπτές ισορροπίες
Ισως είναι η πρώτη φορά έπειτα από
πολλά χρόνια που τα στελέχη του Πα
ΣοΚ εμφανίζονται ενωμένα και πιθα
νόν αυτό να μην κρατήσει πολύ. Γνω
ρίζουν όμως πολύ καλά ότι, καθώς εί
ναι καθεστωτικό κόμμα, πρόκειται να
εμπλακούν σε έναν ανπσυμβατικό πό
λεμο επιβίωσης, σε ένα υβριδικό εμφυλιοπολεμικό κλίμα, με το πολιτικό σύ
στημα να αναζητεί νέα σημεία ισορρο
πίας. Από αύριο όλα τα στελέχη ρίχνο
νται στη μάχη με συγκεκριμένα καθή
κοντα και πρόγραμμα περιοδειών σε
όλη τη χώρα. Ενας από τους «Νέστορες» της παράταξης ομολογεί ότι εξαιτίας της ρευστότητας που επικρατεί δεν
εμπιστεύεται την κρίση του για να προβλέψει το μέλλον του ΠαΣοΚ. Τα μάχι
μα στελέχη όμως επιμένουν ότι «όταν η

διαφορά όλων μας είναι πέντε μονά
δες , τα πάντα μπορεί να συμβούν!».

Βέυο Καραμανλή για Μ άνο
ον δρόμ ο για τη συνεργα1 σία του κ. Στ. Μάνου με τη
ΝΔ φέρεται ότι έκλεισε ο πρώην
πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμαν
λής. Το περασμένο Σάββατο, την
παραμονή της πρώτης σύσκεψης
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατί
ας κ. Κάρ. Παπούλια για τη συ
γκρότηση κυβέρνησης, συναντή
θηκαν κατ’ ιδίαν ο κ. Σαμαράς με
τον πρόεδρο της Δράσης για να
συζητήσουν το πλαίσιο της συ
νεργασίας τους. Ο μω ς η απαίτη
ση του κ. Μάνου, την οποία είχε
εκφράσει και δημόσια, να ηγηθεί
άλλο πρόσωπο πλην του κ. Σ α 
μαρά αυτής της νέας προσπάθει
ας δεν ικανοποίησε τον πρόεδρο
της ΝΔ. Η συζήτηση έληξε σχετι
κά σύνιομα και ά δοξα .
Τις επόμενες ημέρες υπήρξαν
εισηγήσεις να επιχειρηθεί νέα
προσέγγιση, αυτή τη φορά όμως
μέσω τρίτου προσώπου και χωρίς
παρέμβαση του κ. Σαμαρά. Αυτό
το σχέδιο ω σιόσο δεν προχώρη
σε, καθώς ο πρώην πρωθυπουρ
γός δεν ξεχνά ει εύκολα και σε
συνομιλία που είχε με τον πρόε
δρο της Ν Δ του εξέθεσε με σα-

χίας της Κ εντροδεξιά ς, οπα πρότυ
πα της κεντροαριστερής συμμαχίας
της Ελιάς στην Ιταλία υπό τον Ρομάνο Πρόντι, ήταν να συνασπίζο
νταν σε αυτήν κόμματα και δυνά
μεις από τον χώρο της ευρύτερης
Δ ε ξ ιά ς , του Κ έντρου και των Φ ι
λελευθέρω ν.
Αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε
για πολλούς λόγους, ενώ προβλή
θηκαν και ενστάσεις. Η πρώτη είχε
σχέση με το χρονικό σημείο, καθώς
σε προεκλογική περίοδο δεν είναι
εύκολο να ανοίξουν τέτοια ζητήμα
τα και η δεύτερη και πιο σημαντική

φήνεια τα προβληματικά σημεία
μιας συνεργασίας με τον κ. Μάνο.
Ο κ. Καραμανλής τον προέτρεψε
να μην κάνει λά θος, θυμίζονιάς
του ότι ο κ. Μ άνος σ ιις εκλογές
του 2004, που η Ν Δ κέρδισε την
πρωτιά, συνεργάσιηκε και εξελέγη βουλευτής Επικράτειας με
το Π α ΣοΚ .

Γ-

δράση

Η Α Π Α ΙΤ Η Σ Η του κ.
Μάνου να ηγηθεί άλλο
πρόσωπο πλην του κ. Σαμαρά
απερρίφθη από τη ΝΔ

ήταν οι ενδεχόμενες ισχυρές αντι
δράσεις από το καραμανλικό στρα
τόπεδο. Ω ς εκ τούτου η κυρία Μπακογιάννη, αναλαμβανόμενη το γ ^
βληματικό σχέδιο, υποχώρησε -..^ι
δέχθηκε τις ενστάσεις.
Η ίδια είχε την ευκα ιρία , όπως
πληροφορείται «Το Βήμα», να συ
νομιλήσει και με τον πρώην πρω
θυπουργό κ. Κ. Καραμανλή ποτ ,ς
εξέφ ρασε την ανησυχία του για την
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα
και της μίλησε για την ανάγκη της
ενίσχυσης των φιλοευρωπαϊκών δυ
νάμεων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κα

μία περίπτωση όμω ς δεν της υπέ
δειξε τι να πράξει και της σημείω
σε πως οφείλει να κινηθεί με βάση
το εθνικό συμφέρον - το οποίο και
η ίδια τελικά προέταξε - και όχι τις
προσωπικές της φ ιλοδοξίες.
Ο ι διεργασίες ήταν επίπονες και
ζητούμενο της συνάντησης της κυ
ρίας Μπακογιάννη και του κ. Σαμα
ρά ήταν να τεθούν οι βάσεις για να
υπάρξει ένα κείμενο που θα αποτελέσει ουσιαστικά το πλαίσιο αρχών
στις οποίες θα στηριχθεί η συνεργα
σία των δύο πολιτικών προσωπικο
τήτων της Κ εντροδεξιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυ
τό το κείμενο θα υπάρχουν ρητές
αναφ ορές για προσήλωση στις φι
λελεύθερες ιδέες και για την ανάγκη
προώθησης διαρθρωτικών αλλαγών,
καθώς επίσης και για τη λήψη μέ
τρων που θα ενισχύσουν το «κοινω
νικό πρόσωπο» της ΝΔ.
Εμπόδιο, που όμως δεν είναι ανυ
πέρβλητο, θεωρείται το σε ποιες θέ
σεις στα ψηφοδέλτια της Ν Δ θα το
ποθετηθούν στελέχη της Συμμαχί
ας. Η κυρία Μπακογιάννη φέρεται
να ζήτησε τη συμμετοχή σε εκλό 
γιμη θέση τουλάχιστον δέκα προ
σώπων, μεταξύ των οποίων οι κκ.
Ζαφ ειριάδης και Οικονόμου και οι
πρώην βουλευτές κκ. Χρ. Μ αρκογιαννάκης, Ελ. Αυγενάκης και Γ.

Κοντογιάννης.
Εκκρεμότητα υπάρχει όσον αφ ο
ρά το πού θα πολιτευθεί η κυρία
Μπακογιάννη ή το εάν θα τοποθετη
θεί σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλ
τιο Επικράτειας. Υπάρχουν όμως και
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες - που
δεν έχουν ισχυρές πιθανότητες - ότι
θα επιδείξει ανωτερότητα, προτάσ
σοντας το εθνικό πάνω από το προ
σωπικό της συμφέρον, ζητώντας να
μην είναι σε εκλόγιμη θέση.
Με αυτή την κίνηση θα στείλει και
μήνυμα στους ψηφοφόρους της ΝΔ,
αλλά κυρίως της Δημοκρατικής Συμ
μαχίας (ήδη υπάρχει μεγάλη γκρί
νια και δυσαρέσκεια) που τη στή
ριξαν, ότι η συμμαχία με τον κ. Σ α 
μαρά γίνεται για εθνικούς λόγους
και όχι καθαρά για προσωπική φι
λ ο δ ο ξία , λόγω της μη εισόδου του
κόμματος στη Βουλή.

Ο «KcúJjKpáms» ms... Aeiiás
συνένωση των δυνάμεων
της Δεξιάς που επιχειρείται
μυστικά αυτές τις ημέρες
είναι μια διαδικασία που
μοιάζει αρκετά με το ν... «Κ αλλικρά
τη»! Κανένας δεν την επιθυμεί πραγ
ματικά, αλλά καθίσταται σχεδόν ανα
γκαστική για τη σωτηρία όσων συμμε
τέχουν σε αυτήν.
Ο κ. Αντ. Σ α μα ρά ς τη χρειάζεται,
επειδή είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος
για να παραμείνει η Ν Δ πρώτο κόμμα
και για να αποφύγει ο ίδιος αλλά και
η παράταξή του μια περιπέτεια α νεξέ
λεγκτης εσωστρέφειας.
Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τη συζητεί, διότι ίσως είναι ο μοναδικός τρό
πος για να είναι η ίδια αλλά και οι στε
νότεροι συνεργάτες της στη νέα Βουλή.
Ο κ. Γ . Κ α ρ α τζα φ έρ η ς τη μ ελ ε
τά, γιατί διαπιστώνει ότι η αυτόνο
μη κά θ οδος του Λ Α Ο Σ στις εκλογές
ίσως του στοιχίσει όχι μόνο την ο ρ ι
στική απομόνω σή του από το πολι
τικό σύστημα αλλά και τη δια ρρ ο ή

Η καχυ
ποψία και
π έλλειψη
εμπιστο
σύνης του
ενός προς
τον άλλον
είναι τόσο
μεγάλες που
εκφράζο
νται με κάθε
ευκαιρία

Του ΒΑΣΙΛΗ ΧΙΩΤΗ

και άλλων στελεχών του προς τη Ν Δ.
Το πρόβλημα για όλες τις πλευρές
όμως είναι δεν έχουν ακόμη κατανο
ήσει πλήρως σε πόσο δύσκολη θέση
μπορεί να βρεθούν αν οι διαβουλεύσεις τους δεν καρποφορήσουν. Και
συνεχίζουν να παζαρεύουν παριστάνοντας σπ διαπραγματεύονται από θέ
ση ισχύος, προβάλλοντας μερικές φ ο
ρές παράλογες απαιτήσεις.
Επιπλέον η καχυποψία και η έλλει
ψη εμπιστοσύνης του ενός προς τον άλ
λον παραμένουν αναλλοίωτες.
Γι’ αυτό και τίποτε δεν πρέπει ακό
μη να θεωρείται δεδομένο. Η συμφω
νία Σαμαρά - Μπακογιάννη θεωρού
νταν σχεδόν βέβαιη το βράδυ της Π έ
μπτης και μάλλον απίθανη το βράδυ
της Π αρασκευής. Η επικοινωνία Σ α 
μαρά - Καρατζαφέρη έχει διακοπεί.
Και αν υπάρξει τελικώς κάποια συμ
φωνία, κατά πάσα πιθανότητα θα μοιά
ζει περισσότερο με προσωρινή ανακω
χή και επανασύνδεση προσώπων που
συνήθισαν να ζουν χώ ρια...

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ vchiotis©tov¡ma.gr ιιιιιιιιιιιιι

Θα προβάλουν ίό φόβητρο της δραχμής

Δόγμα «φωτιά
και τσεκούρι»
κατά του Σ Υ Ρ ΙΖ Α
Μ

ε το δόγμα «τσεκούρι και φω
τιά» θα κινηθεί η Ν έα Δ ημ ο
κρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, του βα
σικού πλέον ιδεολογικού αντιπά
λου της στην πορεία προς τις εκλο
γές της 17ης Ιουνίου, και θα προβά
λει έντονα τον φόβο της δραχμής. Ο
κ. Αντ. Σαμαράς, ο οποίος συνέβα
λε με την πολιτική που ακολούθησε
στην ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ως
βασικό στόχο του την πολιτική εξουδετέρωσή του, ενώ την ίδια στιγμή
θα επιδιωχθεί και η αποδυνάμωση
των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΣτην Ευρώπη
με αλλαγές
Η στρατηγική έχει ως βάση να αναδειχθεί κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ ως ανπευρωπαϊκή δύναμη και, δευιερευόντως,
το κόμμα του κ. Π. Κομμένου ως ένα
λαϊκίσπκο και ανεύθυνο μόρφωμα.
Ο κ. Σαμαράς θα επιμείνει ιδιαίτερα
στη θέση του «Η Ελλάδα στην Ευρώ
πη με αλλαγές» έναντι «της Ελλάδας
της απομόνωσης και της δραχμής». Ο
ίδιος αναλαμβάνεται τον εαυτό του
ως τον βασικό παράγοντα στον οποίο
στηρίζεται το σύστημα εξουσίας, ώστε
να αποτελέσει η ΝΔτο ανάχωμα στην
επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ. Θ α προτάξει
το σύνθημα «πολιτική σταθερότητα,
ασφάλεια κί
/ούριά εντός Ευρώ
πης», ενώ με τη συμμαχία με την κυ
ρία Ντόρα Μπακογιάννη φιλοδοξεί
να κερδίσει την υποστήριξη ετερόκλη
των δυνάμεων που επί δυόμισι χρόνια
τον χαρακτή, .ν... αποσυνάγωγο.
Παρά το γεγονός ότι εκφράζονται
επιφυλάξεις από διάφορα κέντρα για
την αποτελεσματικότητα και τη δυνα
τότητα του κ. Σαμαρά να εκφράσει το
ευρωπαϊκό μέτωπο - κυρίως λόγω έλ
λειψης εμπιστοσύνης - , ο πρόεδρος
της ΝΔ γνωρίζει ότι αυτή τη σπγμή εί
ναι ο χρήσιμος παίκτης του συστήμα
τος. Παράλληλα θα επιμείνει στην ανά
γκη για τροποποιήσεις του μνημονίου
για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ
και να υπάρξει ανάπτυξη, ώστε να μη
φαίνεται μνημονιακός και να εξουδε
τερώσει τις σχετι
κές κατηγορίες
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Σ α μα 
ράς θα παρευ-

ρεθεί την Τετάρτη στις Βρυξέλλες στη
Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ
ματος και σε συναντήσεις που θα έχει
με ομοϊδεάτες του ηγέτες θα επιδιώξει
δηλώσεις στήριξής του, οι οποίες θα
τον εμφανίζουν ως τον πολιτικό πα
ράγοντα που θα εξασφαλίσει πολιτική
σταθερότητα στην Ελλάδα. Ωστόσο,
επειδή στις εκλογές ψηφίζουν οι έλλη
νες ψηφοφόροι, θα ξεκινήσει τις επό
μενες ημέρες επικοινωνιακή αντεπίθε
ση για να αναδειχθούν οι αντικρουόμενες και ανεδαφικές, όπως λένε στη

11 στρατηγική της ΝΔ
έχει ως βάση να αναδειχθεί
κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ ως
αντιευρωπάίκή δύναμη και,
δευτερευόντως, το κόμμα
του κ. Π. Κομμένου ως ένα
λάίκίστικο και ανεύθυνο
μόρφωμα

ΝΔ, θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Γ ι’ αυτό έγινε και η αναφ οράπροειδοποίηση του κ. Σαμαρά προ
ημερών στην Κ Ο της ΝΔ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι ομοσπονδία από συνι

στώσες αριστερών ομάδων που ξε
κινάνε από τη νεκρανάσταση του
σφ νροδρέπανου και φτάνουν μ έ
χρι την αναρχία».

ΙΙΙΙΙΙΙΙΘέλουν να κάψουν
τον... Καμμένο
Ο εκ δεξιώ ν ΣΥΡΙΖΑ είναι για τη ΝΔ
το κόμμα του κ. Κομμένου, ο οποίος
θεωρούν ότι υπέστη σημαντικό πλήγ
μα μετά τις παλινωδίες με το περι
βόητο «σενάριο Β ’» που κατέθεσε,
σύμφωνα και με την Προεδρία της
Δημοκρατίας, στον κ. Κ. Παπούλια
για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Οι
εντυπώσεις χάθηκαν, αφού κυρι
άρχησε η εντύπωση πως ο κ. Κομ
μένος συζητούσε, παρά τις διαψεύ
σεις, να προσφέρει στήριξη ή ανο
χή σε κυβερνητικό σχήμα, εφόσον
η χώρα αντιμετωπίζει υπαρκτό και
άμεσο κίνδυνο εθνικής ασφαλείας.
Α κόμη και οι προτάσεις του κ.
Κομμένου αντιμετωπίστηκαν με λοι
δ ορία , με αποτέλεσμα ο ίδιος να
απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύ
νη για τη διαρροή του «Σχεδίου Β ’»,
αλλά και να απαντά με βαριές εκ
φράσεις προς τη ΝΔ κυρίως, κά
νοντας λόγο για βρώμικο πόλε
μο και προβοκάτσιες. Πάντως η
πρώτη συμμετοχή των Α νεξάρ
τητων Ελλήνων σε κρίσιμες συ
σκέψεις ανέδειξε προβληματικά
σημεία του κόμματος, αλλά και
τον διχασμό και τις διαφορετι
κές επιδιώξεις και απόψεις των
κεντρικών στελεχών του, παρά
τις θεωρίες συνωμοσιολογίας
που κυριαρχούν για να καλύψουν τις αδυναμίες.

ΑΡΗΣ ΡΑΒΑΝΟΣ
Σ Α Ν Τ Ο Ν εκ δεξιών ΣΥΡΙΖΑ

παρουσιάζει η ΝΔτο κόμμα
του κ. Κομμένου
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Ρόλο πολιτικού καταλύτη φ ιλοδοξεί να παίξει ένα νέο πολιτικό σ χή μ α που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα

Πρόσω...

ευρωπαϊκά
στο Κέντρο,
· ·

Τ α πρόσωπα και οι δίαυλοι επ ικ ο ιν ω ν ώ με
τον φιλελεύθερο χώ ρο και την Κεντροαριστερά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
παρασκηνιακές διεργα
■ νιονες
σίες βρίσκονται σε εξέλιξη στον
ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστε
ράς και του ευρωκεντρικού φ ιλε
λευθερισμού, με πρώτο διαφαινόμενο αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός
νέου πολιτικού σχηματισμού. Φ ιλο
δοξία και στόχος των πρωτοβουλι
ών αυτών είναι να αναδείξουν έναν
πολιτικό φορέα ο οποίος, κατά την
εκτίμηση των εμπνευστών του, θα
λειτουργήσει ως καταλύτης στη δ ι
αμόρφωση του πολιτικού σκηνικού
εν όψει εκλογών, αλλά και κατά τη
διαδικασία του περαιτέρω μετασχη
ματισμού τού καταρρέοντος συστή
ματος μετά τη 17η Ιουνίου.
Κατά τη διάρκεια της προηγού
μενης εβδομάδας υπήρξαν συνεχείς
επαφές και συζητήσεις με πρωτο
βουλία μιας ομάδας προσώπων, τα
οποία έχουν κινηθεί είτε στο πλαίσιο
της Δράσης του κ. Στ. Μάνου είτε του
πάλαι ποτέ Κοινωνικού Συνδέσμου,
ή προέρχονται από τις τάξεις της ευ
ρύτερης και πολιτικά «άστεγης» πλέ
ον Κεντροαριστεράς.
Μετά το νεφελώδες αποτέλεσμα
των εκλογών της 6ης Μαΐου και τα
όσα προβλήματα και αδιέξοδα αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία των
διερευνητικών εντολών φαίνεται ότι
δρομολογούνται εν τέλει αποφάσεις
και εξελίξεις που έχει προγραμμα
τιστεί να ανακοινωθούν τις αμέσως
επόμενες ημέρες (πιθανότατα το με
σημέρι της Δευτέρας). Στις ανακοινώ
σεις θα περιγράφεται η δημιουργία

ενός πολιτικού φορέα ο οποίος θα
συμμετάσχει στις εκλογές και θα αυτοπροσδιορίζεται ως φιλοευρωπαϊκός και μεταρρυθμιστικός, κινούμε
νος στο πολιτικό φάσμα που ξεκινά
από τον φιλελεύθερο χώρο και φτά
νει ως την Κεντροαριστερά.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα ενδιαφέ
ρον στοιχείο όσων προηγήθηκαν ήταν
ότι κατά την προσπάθεια για τη σχηματοποίηση των πρωτοβουλιών οι δί
αυλοι επικοινωνίας είχαν παραμείνει
ανοιχτοί τόσο προς την πλευρά της
κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη όσο
και προς την πλευρά της Κεντροα
ριστεράς και προς πρόσωπα όπως η
κυρία ΑνναΔιαμανιοπούλου, ο κ. I.
Ραγκούσης κ.ά. Π ληροφ ορίες ανα
φ έρουν δε ότι στο ίδιο στάδιο συ
ζητήσεων εκδηλώθηκε και μια από
πειρα συνεννόησης και συνεργασίας
με το Π α ΣοΚ και τον κ. Ευ. Βενιζέλο, η οποία πάντως έπεσε στο κενό.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΔιόρθωση
διλήμματο
Κατόπιν αυτών και εφ όσον τελικώς
επισημοποιηθεί η συνεργασία της
Δ Η Σ Υ και της κυρίας Μπακογιάννη με τη Ν Δ , οι δροπολογούμενες
ε ξε λ ίξε ις οδηγούν
μια απόπει
ρα διαμόρφωσης του σχηματισμού
ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενο
των πρωτεργατών του, θα κατέλθει
στις εκλογές με στόχο μεταξύ άλλων
και τη «διόρθωση» του διλήμματος
«Σαμαράς ή Τσίπρας» σε «Ευρώπη
ή Αφρική».
Βασικούς ρόλους στις συζητήσεις
των προηγούμενων ημερών διαδρα
μάτισαν πρόσωπα όπως ο πρώην κα
■
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Γ ΙΑ Τ Η θέση του προέδρου του νέο υ φ ορέα βολιδοσκοπείται ο κ. Λ. Τ σ ο ύ κ α λη ς (στο μέσον), ενώ
σε θέση παρατηρητή βρίσκεται οι κ. Γ. Φ λω ρ ίδ η ς (αριστερά) και πιθανόν υποψ ήφ ιος ο κ. Στ. Μ άνος
θηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια κ. Γ. Προκοπάκης και η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Π α νε
πιστήμιο Αθηνώ ν κυρία Βάσω Κ ί
να). Επίσης ο καθηγητής και πρόε
δρο ς του ΕΛΙΑΜ ΕΠ κ. Λ . Τσούκα
λης και η καθηγήτρια Οικονομικώ ν
στο Πάντειο κυρία Αντιγόνη Λυμπεράκη, οι οποίοι βολιδοσκοπούνται
και για τη θέση του επικεφαλής του
νέου σχήματος. Επίσημες ανακοινώ
σεις αναμένονται τη Δευτέρα, οπότε
θα αποσαφηνιστεί και το αν η Δρά
ση θα συμμετάσχει στο νέο σχήμα ή
αν ο επικεφαλής της κ. Μάνος θα εί
ναι υποψήφιος.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι συνεργάτες
Παπαδήμου
Ενδεικτικό των διεργασιών και των
συζητήσεων που έχουν προηγηθεί με
στόχο την πολιτική έκφραση του φιλοευρωπαϊκού - μεταρρυθμιστικού
χώρου είναι πάντως και το γεγονός
ότι ενήμεροι για το περιεχόμενο των
συζητήσεων ήταν και πρόσωπα του
στενού περιβάλλοντος του πρώην
πρωθυπουργού κ. Λ . Παπαδήμου.
Μεταξύ αυτών ο κ. Τ. Γιαννίτσης,
ο οποίος ούτως ή άλλως έχει μιλή
Β Μ

σει για την αναγκαιότητα δημιουρ
γίας ενός νέου κόμματος, ο καθηγη
τής κ. Γ. Παγουλάτος, ο οποίος είχε
συνυπογράψει και το γνωστό κείμενο
«Τολμήστε!» προ μηνών, όπως και ο
κ. I. Στουρνάρας, ο οποίος πάντως
μετά τη συμμετοχή του στην υπηρε
σιακή κυβέρνηση δεν αναμένεται να
έχει ενεργό και εμφανή ρόλο σε κα
μία πολιτική πρωτοβουλία του τρέ
χοντος διαστήματος.
Στάση αναμονής θεωρείται σχε
δόν βέβαιο ότι θα τηρήσουν πρό
σωπα που είτε προέρχονται από το
Γ οΚ και την Κεντροαριστερά είτε
παραμένουν ενεργά στον χώρο και
διατηρούν επαφή με τις εν εξελίξει
πρωτοβουλίες. Κατά πολλούς άλλω
στε η ανασυγκρότηση της Κεντροα
τεράς θα είναι ούτως ή άλλως
αναπόφευκτη δια δικα σία μετά τις
εκλογές, όποιο κι αν είναι το απο
τέλεσμα της κάλπης - και εφόσον
φυσικά η χώρα κατορθώσει να δ ι
ατηρήσει τουλάχιστον το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της. Είναι εν
δεικτικό ότι πρόσωπα όπως η κυ
ρία Αννα Διαμαντοπούλου επιση
μαίνουν την ανάγκη ανάδειξης μιας
σύγχρονης σοσιαλδημοκρατικής πο

λιτικής φ ωνής (μιλάει και για δη 
μιουργία του «ριζοσπαστικού Κ έ
ντρου »), ενώ ο κ. I. Ραγκούσης θε
ωρεί ότι πρωτοβουλίες προσαρμο
γής στις νέες κοινω νικοπολιτικές
συνθήκες δεν μπορεί παρά να ξε 
κινήσουν από τον χώρο της Κεντρο
αριστεράς.
Π αράλληλα με όλα αυτά, στάση
παρατηρητή εν όψει εκλογών και με
τεκλογικών εξελίξεων τηρεί μια ομά
δα πρώην στελεχών του ΠαΣοΚ, όπως
οι κκ. Γ. Φλωρίδης, Ν. Χριστοδουλάκης και Αλ. Παπαδόπουλος, οι
οποίοι πιθανολογείται ότι αυτή την
περίοδο θα περιοριστούν σε τοπο
θετήσεις ως προς την αναγκαιότη
τα διατήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου της χώρας. Η επισήμανση
μάλιστα του πρώτου εκ των προαναφερθέντων, ότι το Π αΣοΚ «δεν μπο

ρ ε ί πλέον να προσκαλεί αλλά μόνο
να προσκαλείται» σε συνεργασίες,
θεωρείται ενδεικτική των απόψεων
και των πρωτοβουλιών που πιθανώς
θα εκδηλωθούν (εκτός δραματικού
απροόπτου) μετά τις εκλογές στους
πολιτικούς χώρους του Π αΣοΚ , της
ΔΗΜΑΡ και όσων σχημάτων θεωρού
νται πολιτικώς συγγενή.

ΙΙΚ

Το διαζύγιο με τηνευρωζώνη
ο σ ο κ α ιρό μπ ορεί κ ά 
ποιος να υπομείνει έναν
γάμο καταπιεστικό, δια
λυμένο και προσβλητι
κό επειδή το κόστος του διαζυγίου
είναι απαγορευτικό; Αλλοι παραμέ
νουν για πάντα όμηροι των φόβων
και των αναστολών τους και άλλοι
προτιμούν το άλμα στο κενό. Η ευ
ρωζώνη ήταν για τον Ελληνα ένα ς
«βασιλικός γάμος», ο οποίος τα τε
λευταία χρόνια μεταβλήθηκε σε μια
εφιαλτική εμπειρία όπου η οικονο
μική καταβαράθρωση συνοδεύτηκε
από την προσβολή της προσωπικό
τητας και την περιφρόνηση της α ξι
οπρέπειας. Θ α τολμήσει ο Ελληνας
να καταστρέψει έναν γάμο για τον
οποίο τόσο προσπάθησε και από τον
οποίο τόσα κέρδισε;
Οσοι εκτιμούσαν ότι οι πολίτες θα

θ α τολμήα&ι ο Ελλη
νας να κα
ταστρέφει
έναν γά
μο για τον
οποίο τόσο
προσπάθη
σε και από
τον οποίο
τόσα
κέρδισε;

ψ ήφ ιζαν στις 6 Μ αΐου Π α Σ ο Κ και
Ν Δ για να εξασφαλίσουν τις πετσο
κομμένες συντάξεις τους επιβεβαι
ώθηκαν. Ο ι συνταξιούχοι προτίμη
σαν να συντηρήσουν τον πεθαμένο
γάμο τους με τα κόμματα του μνη
μονίου. Μ όνο που οι στρατιές των
ικανότατων νέων που έμειναν χω
ρίς δουλειά και χωρίς μέλλον απο
φ άσισαν να καταστρέψουν την τε
λετουργία της ομαδικής ανθρωπο
θυσίας τους. Τι θα πράξουν στις 17
Ιουνίου; Ο ι σφυγμομετρήσεις προ
ειδοποιούν ότι δύσκολα θα σημει
ωθεί θεαματική μεταβολή της πολι
τικής συμπεριφοράς και των κομμα
τικών επιλογών. Η πολιτική που συν
δυάζει την πρωτοφανή λιτότητα με
την πιστωτική ασφυξία είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα απορριφθεί για δεύτε
ρη φορά απ’ όσους έχουν ελάχιστα
να χάσουν και τίποτε να πιστέψουν,

αφού όσα πίστεψαν ως σήμερα διαψεύστηκαν πανηγυρικά.
Οσοι διατηρούμε τις θέσεις εργασί
ας μας δεν μπορούμε να κατηγορούμε
όσους τις έχασαν επειδή δεν σκέφτο
νται πάνω απ' όλα το δικό μας συμφέ
ρον. «Οταν η ένταση του ηλεκτρικού
ρεύματος αυξηθεί ανεπαίσθητα κατά
τη διάρκεια του πειράματος, το ποντί
κι εμφανίζει ανεξέλεγκτους σπασμούς
και το πείραμα τερματίζεται» παρατη
ρεί έμπειρος πολιτικός. Το πείραμα
λοιπόν θα τερματιστεί γιατί η κοινή
γνώμη που υποβλήθηκε σε αυτό εμφα
νίζει ανεξέλεγκτους σπασμούς και εί
ναι αποφασισμένη να αποδράσει από
το εργαστήριο πειραμάτων. Το ερώτη
μα λοιπόν δεν είναι τι θα πράξει ο Ελ
ληνας για να παραμείνει στην ευρω
ζώνη, αλλά τι είναι διατεθειμένη να
κάνει η Ευρώπη για να μη διαλυθεί.
Η απάντηση είναι «όχι και πολλά».

Αν η Γερμανία προσφέρει στην Ελ
λάδα μια περισσότερο γενναιόδωρη
συμφωνία, θα ομολογήσει αδυναμία
και θα αδικήσει την Ιρλανδία και την
Πορτογαλία, ενώ αν προχωρήσει στο
διαζύγιο, θα διακινδυνεύσει την κα
τάρρευση της εμπιστοσύνης στο κοι
νό νόμισμα και τη βύθιση της παγκό
σμιας οικονομίας στην ύφεση. Αν μέ
σα στις επόμενες εβδομάδες δεν ση
μειωθούν ηγετικές πρωτοβουλίες στην
Αθήνα και στο Βερολίνο για την υπέρ
βαση της αδράνειας, απλώς θα συμ
βεί ό,τι συμβαίνει με όσους είναι έτοι
μοι να χωρίσουν, αλλά δεν τολμούν να
κάνουν το πρώτο βήμα. Θα προσδιορί
σουν τις εξελίξεις τυχαία γεγονότα που
τροφοδοτούνται από τη συναισθημα
τική κόπωση και αποκτούν δυναμική
απρόβλεπτη και ανεξάρτητη από κάθε
υπολογισμό για το κόστος, τα οφέλη
και τις αντοχές των πρωταγωνιστών...

papadopoulos@ dolnet.gr 111111111111111
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Η οικονομία,
το ευρώ και η δραχμή
Οι εκλογές της 6ης Μαίου έφεραν ξανά την Ελλά
δα στο επίκεντρο της Ευρώπης. Οχι πλέον ως «μαύ
ρο πρόβατο» της ΕΕ αλλά ως αντανάκλαση του αδι
εξόδου που έχουν προκαλέσει οι ως σήμερα κυρί
αρχες πολιτικές για τη διαχείριση της κρίσης. Σχε
δόν όλοι πλέον στην Ευρώπη συμφωνούν πως κάτι

πρέπει να γίνει αλλά διαφωνούν στο τι θα είναι αυ
τό: άλλοι επιμένουν ότι οποιαδήποτε απόπειρα αλ
λαγής των όρων του μνημονίου θα οδηγούσε ανα
πόφευκτα σε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, άλ
λοι επισημαίνουν πως πρέπει και μπορεί να ανοίξει
ένα παράθυρο στην ανάπτυξη ενώ κάθε ώρα κυκλο

φορούν νέες δηλώσεις ευρωπαίων αξιωματούχων
που πραγματεύονται τις πιθανότητες και τους κιν
δύνους από την επιστροφή της χώρας μας σε εθνι
κό νόμισμα. Αναπόφευκτα αυτό το ζήτημα θα κυρι
αρχήσει και στην επιλογή των ψηφοφόρων στις επα
ναληπτικές εκλογές.

Η ρ θ ε η ώ ρα m s δ ια π ρ α γ μ ά τευ σ η ς
ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

__________ϋ
ύο πράγματα το επόμενο δ ιά 
στημα θα είναι καταστρεπτικά
για την ελληνική οικονομία και μά
λιστα με ευρύτερες αρνητικές συνέ
πειες για τη χώρα: το πρώτο θα εί
ναι η συνέχιση των συνταγών του
μνημονίου, οι οποίες επί δύο χρό
νια έχουν προκαλέσει μια πρωτο
φανή ύφεση, έχουν εκτοξεύσει την
ανεργία άνω του 20% και έχουν τρο
φοδοτήσει ένα κύμα απόρριψης και
απαξίωσης για κάθε τι ευρωπαϊκό
και μεταρρυθμιστικό. Το δεύτερο θα
είναι η μονομερής καταγγελία του,
η οποία τώρα πλέον θα στερήσει τη
χώρα από δυσεύρετες πηγές χρημα
τοδότησης και θα τη σπρώξει σε μια
ανεξέλεγκτη περιπέτεια πτώχευσης
και απομόνωσης με συνέπεια άλλη
τόση ύφεση και ανεργία τα επόμε
να χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση,
η έξο δ ο ς από το ευρώ θα είναι το
μικρότερο κακό σε σχέση με τα άλ
λα που θα ακολουθήσουν.
Το ενδιαφ έρον είναι ότι αυτό το
καταστρεπτικό σενάριο δεν εκλαμ
βάνεται ως απειλή για όσους έχουν
ήδη υποστεί ανελέητα το πρώτο, αλ
λά περισσότερο ως ευκαιρία να πάθουν κάτι και όσοι είτε θεωρούνται
υπεύθυνοι για τη δική τους ζημιά εί
τε δεν ενδιαφέρθηκαν για να τη με
τριάσουν. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον
είναι όμως ότι η αντίδραση φούντω
σε χωρίς να έχουν γίνει σχεδόν κα
θόλου ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις
στον δημόσιο τομέα (με εξαίρεση το
Ασφαλιστικό), σχεδόν καμία αποκρα
τικοποίηση ή κατάργηση άχρηστων
οργανισμών.
Αντίθετα, πυροδοτήθηκε από την
οριζόντια περικοπή μισθών που έβα
λε στο ίδιο τσουβάλι ά ξιους εργα
ζομένου ς και κομματικά ρουσφέτια, από την ισοπέδωση συντάξεων
είτε ήταν η μοναδική του ΙΚΑ είτε
η δεύτερη και τρίτη χαριστική, από

Α

Μ ΙΑ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Η συμφωνία χωρίς τις υψεσιακές θεωρίες του ΔΝΤ δεν θα την αρνηθούν οι σοβαροί

πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης γιατί θα έχουν και αυτοί σημαντικά οφέλη. Στη φωτογραφία από
το ΕυΓοςΓουρ της περασμένης Δευτέρας (από αριστερά προς τα δεξιά) η υπουργός Οικονομικών της
Φινλανδίας Γιούτα Ουρπιλάινεν, ο Ολλανδός ομόλογός της Γιαν κις ντε Γιάγκερ, ο επίτροπος Ολι Ρεν,
ο πρωθυπουργός της Ιταλός Μάριο Μόντι και πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκ
το μένος για την υπερφορολόγηση
των ήδη φορολογουμένων λόγω της
αδυναμίας των μηχανισμών ελέγχου
(παρά την πρόσφατη μικρή πρόο
δο). Εάν μάλιστα η τρόικα επιμείνει
να επιβληθούν και νέα ισοπεδωτικά μέτρα, η ύφεση και η κοινωνική
ανάδραση θα είναι τόσο έντονες που
σύντομα θα οδηγήσουν με μαθημα
τική ακρίβεια τη μεγάλη πλειονότη
τα στο δεύτερο σενάριο ως λύτρω
ση με οποιοδήποτε κόστος.
Η μοναδική δ ιέξο δ ο ς για τη χώ
ρα είναι να κάταστρωθεί ένα σχέδιο
απαλλαγής από το μνημόνιο με βά
ση ένα πρόγραμμα άμεσης ανάπτυ
ξη ς, επανεξέτασης των μέτρων και
υλοποίησης πραγματικών μεταρρυθ
μίσεων που θα βελτιώνουν την οικο
νομία και θα ανοίγουν νέες θέσεις
απασχόλησης και όχι ανεργίας. Το
πρώτο ερώτημα είναι αν κάτι τέτοιο
είναι πλέον εφικτό και το δεύτερο αν
το δεχθούν οι δανειστές μας. Να τα
πάρουμε με τη σειρά.
Η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει
πια με εσωτερικά κεφ ά λα ια γιατί

πολλά έχουν διαφύγει στο εξωτερι
κό και όσα έχουν μείνει φοβούνται
και δεν επενδύουν προτού επανέλ
θει η ρευστότητα στην αγορά και η

Η μοναδική διέξοδος

για τη χώρα είναι
να καταστρωθεί ένα
σχέδιο απαλλαγής από
το μνημόνιο με βάση
ένα πρόγραμμα άμεσης
ανάπτυξης

ομαλότητα στην κοινω νία. Α ρα η
ανάπτυξη μπορεί να ξεκινήσει μό 
νο με πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης, αυξάνοντας θεαματι
κά τα Διαρθρωτικά Ταμεία και εκδίδονταςτα «ευρωομόλογα έργων» για
τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδύ
σεων, όπως επιτακτικά προτείνει ο
Ολάντ. Εννοείται ότι η Ελλάδα για

να συμμετάσχει στο πρότζεκτ πρέ
πει να παραμείνει στο ευρώ για να
μπορεί να έχει συμμαχίες και να δι
απραγματεύεται.
Ενα άλλο εργαλείο είναι η κεφα
λαιοποίηση των τραπεζών να μετα
τραπεί σε κανάλι μεταφοράς ρευστό
τητας στις επιχειρήσεις, που θα στη
ρίζονται όμως μόνο αν κάνουν επεν
δύσεις και ενισχύουν την απασχόλη
ση. Ταυτόχρονα πρέπει να αίρονται
σταδιακά τα ισοπεδωτικά μέτρέ και
παράλληλα να γίνονται αποτελεσμα
τικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης δα
πανών, αύξησης εσόδων από αδικαιο
λόγητα μη φορολογούμενους και από
αποκρατικοποιήσεις. Ετσι θα επανέλ
θει σταδιακά η αξιοπισπα στην ίσωτερική πολιτική της χώρας και οι υπα
γορεύσεις της τρόικας θα φαντάζουν
αυτό που πραγματικά ήταν ως τώρα,
πρόχειρες και αποτυχημένες.
Εχοντας ανακτήσει την πρωτο
β ουλία των κινήσεων, θα μπορού
σε η Ελλάδα ως το τέλος του χρόνου
να απαιτήσει την απόσυρση του μνη
μονίου και να διαπραγματευτεί μια

εσωτερική συμφωνία με την Ευρω
παϊκή Ενωση, χωρίς όμως πλέον το
ΔΝΤ και τις υφεσιακές θεωρίες του.
Τη συμφωνία αυτή δεν θα έχουν λό
γο να την αρνηθούν οι σοβαροί πολι
τικοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης γιατί
θα έχουν και αυτοί σημαντικά οφέλη:
θα διασφαλίσουν ότι τα λεφτά που
μας δάνεισαν θα επιστραφούν στους
φορολογουμένους τους, θα αποφύ
γουν την τρικυμία του ευρώ από μια
ελληνική χρεοκοπία και θα οργανώ
σουν καλύτερα την άμυνά τους όταν
άλλες χώρες υποστούν τα ίδια.
Επιπλέον η συμφωνία αυτή τους
επιτρέπει να διασφαλίσουν και τις
δικές τους τράπεζες πολύ καλύτερα
από το αν συνεχίσουν τις μονομερείς
πιέσεις και εξωθήσουν την Ελλάδα
εκτός ευρώ. Πώς θα συμβεί αυτό; Εί
ναι απλό και αρκεί να δει κάποιος
τα νούμερα. Τα ποσά της δανειακής
βοήθειας για τη διετία 2013-2014 θα
φτάνουν τα 55 δισ. ευρώ και κατά
σύμπτωση τόσα περίπου θα είναι και
τα ποσά που χρειάζονται την περίο
δο 2013-2015 για την εξόφληση των
δανείων μετά το PSI. Θα μπορούσε
έτσι η δανειακή βοήθεια να χρησι
μοποιηθεί αποκλειστικά και απευ
θείας για την εξόφληση των λή ξε
ων ομολόγων της τριετίας, χωρίς να
υπεισέρχεται πλέον στο πρόγραμμα
εσωτερικής χρηματοδότησης της οι
κονομίας και κατά συνέπεια δεν θα
υπάρχει επιχείρημα για να υπαγορεύ
ονται νέοι όροι και μέτρα.
Ο λα αυτά είναι εφικτά από ο ι
κονομική άποψη, αγωνιωδώς απα
ραίτητα από κοινωνική και συμβατά
με το πνεύμα διαπραγμάτευσης πά
νω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση. Θ α ήταν ιστορική
ατυχία για την Ελλάδα να μην προ
σπαθήσει να πετύχει μια τέτοια έκ
βαση τη στιγμή ακριβώς που η Ευ
ρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί τα
αδιέξοδα της προηγούμενης πολιτι
κής της και αντιλαμβάνεται ότι κά
τι πρέπει να γίνει για να τα αλλάξει.

Ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης είναι
καθηγητής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου και πρώην
υπουργός.

—

Σ υζητά ς με όλους τι θα κάνεις τα χρήματά σου;

Συζήτησέ to εκεί που πρέπει: στην Τράπεζα Πειραιώς.
Γιατί εμείς, σιην Τράπεζα Πειραιώς, δημιουργήσαμε την Υπηρεσία «Οικονομικό Check Up»,
που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους σου, και απαντάει με λύσεις ειδικά για σένα.
Έλα να βρούμε μαζί την καλύτερη λύση για τα χρήματά σου.

Γιατί έτσι πρέπει να σκέφτεται μια Τράπεζα!
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ΝΕΕΣΕΠΟΧΕΣ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΡΑΧΜΗ

Π ο ύ θ α ο δ η γ ή σ ε ι μ ια
επ ισ τρ ο φ ή στη δ ρ α χ μ ή
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γωνιούμε όλοι σήμερα για την
πορεία της χώρας. Το εξωτερι
κό περιβάλλον επιδεινώνεται, σε συ
νάρτηση με την αύξηση της αβεβαι
ότητας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά
το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα
και την προκήρυξη νέων εκλογών. Το
εκλογικό σώμα απέρριψε και τιμώ
ρησε τα δύο πρώην μεγάλα κόμμα
τα εξουσίας για τα πεπραγμένα δε
καετιών, α ποδίδονιά ς τους την ευ
θύνη για τη σημερινή κρίση και τον
διεθνή διασυρμό της χώρας.
Π α ρά λλη λα όμω ς απέρριψ ε το
εφ αρμοζόμενο πρόγραμμα δημοσι
ονομικής και οικονομικής προσαρ
μογής, το μνημόνιο, γιατί δεν πείσιηκε ότι προσφέρει ελπίδα και προοΓτπκή έγκαιρης εξόδου από την κρί
ση, ότι οδηγεί σ ιη ν επανεκκίνηση
της οικονομίας, στη δημιουργία θέ
σεων εργασίας και σιη διατηρήσιμη
ανάπτυξη. Δηλαδή απέτυχε να πεί
σει ότι οι θυσίες των εργαζομένων
θα πιάσουν τελικά τόπο, εξέλιξη που
μας υποχρεώνει να επαναδιαπραγματευθούμε πτυχές του μνημονίου.
Βλέπουμε όμως ένα ελληνικό πα
ράδοξο με το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ενώ είναι εξόφθαλμη η ευθύνη του
κρατισμού και του οικονομικού πα
ρεμβατισμού, όπως και του πολιτι
κού συστήματος που τα εξέθρεψ ε,
για την παρακμή της ελληνικής πα
ραγωγικής βάσης και τη δημοσιονο
μική εκτροπή, ένα μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού είτε εξακολουθεί να βλέ
πει λύσεις στη διατήρηση ή και επέ
κταση του προβληματικού και σπά
ταλου δημόσιου τομέα είτε παλεύει
να διατηρήσει τα ιδιοτελή προνόμια
και τις προστασίες που συνδέονται
με αυτό. Κ αλλιεργείται έτσι η πα
ραπλανητική και ψευδής πεποίθη
ση ότι η χώρα διαθέτει και δεν αξιοποιεί εναλλακτικές στρατηγικές επι
λογές. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι θα
μπορούσαμε να καταγγείλουμε ή και
να αθετήσουμε τις συμβατικές και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
μας απαιτώντας μια νέα συμφωνία
με τους ευρωπαίους εταίρους μας,
χωρίς μεταρρυθμίσεις, με α νέξοδες
αυξήσεις μισθών και συντάξεων και
διατήρηση των προνομίων των συ
ντεχνιών, χω ρίς άνοιγμα των αγο
ρών στον ανταγω νισμό, χω ρίς ρι
ζική αναδιάρθρωση του δημόσιου
τομέα, με κρατικοποιήσεις εταιρει
ών, χωρίς δρασπκές περικοπές σ ιο
σπάταλο κράτος, χωρίς αξιοποίηση
της δημόσιας περιουσίας που λεηλα
τείται χρόνια από συντεχνιακά αλλά
και επιχειρηματικά συμφέροντα, με
περαιτέρω διαγραφή του επαχθούς,
όπως αποκαλείται, δημόσιου χρέους.
Θ α πρέπει εδώ, αυτή τη δύσκολη
ώρα, να μιλήσουμε με καθαρά λόγια
για δύο βασικά ζητήματα: Πρώτον: πι
θανή επιστροφή στη δραχμή δεν θα
είναι ούτε επωφελής, ούτε αναίμα
κτη, ούτε πειθαρχημένη, ενώ εγκυμο
νεί σοβαρούς, μη αναστρέψιμους και
μη μετρήσιμους οικονομικούς, κοινω
νικούς και εθνικούς κινδύνους. Δεύτε
ρον: η καταγγελία της δανειακής σύμ
βασης και του μνημονίου κατ’ αντιπα

ράθεση με τους ευρωπαίους εταίρους
μας, σημαίνει ταυτόχρονα και αποχώ
ρηση από το ευρώ και την ευρωζώ
νη, ενδεχομένως δε και από την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οποιος υπο
στηρίζει το αντίθετο είτε είναι αφελής
είτε εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.
Δεν χρειάζεται να μας διώ ξουν από
την ευρωζώνη, εξέλιξη που απαιτεί
περίπλοκες νομικές διεργασίες. Θ α
μας ωθήσουν να φύγουμε μόνοι μας
από το ευρώ, κάτω από αφόρητη στε
νότητα ρευστότητας και την ανάγκη
αντιμετώπισής της μέσω πληθωρισπκής έκδοσης δραχμών.
Ο σοι υποστηρίζουν τη λύση της
δραχμής, ή λύσεις που ανπκειμενικά
θα καταλήξουν στη δραχμή, αγνοούν
σημαντικά δεδομένα. Η συντριπτική
πλειονότητα των μικρών και μεσαίων
χωρών του κόσμου εφαρμόζει σήμε
ρα πολιτικές συναλλαγματικής στα
θερότητας. Αυτή η επιλογή δεν είναι
τυχαία γιατί ενισχύει τις επενδύσεις,
την αποταμίευση και τον μακροχρό
νιο οικονομικό προγραμματισμό. Ο ι
ονομαστικές υποτιμήσεις δεν είναι
υποκατάστατο και δεν επιλύουν τα
χρόνια προβλήματα ανταγωνιστικό
τητας, διαρθρωτικών αδυναμιών και
δημοσιονομικής χαλαρότητας μιας
οικ ο νο μ ία ς, ενώ τείνουν να χαλα
ρώνουν την πίεση για δη μ ο σ ιο νο 
μική πειθαρχία, διαρ6
ακές α λ
λαγές και έλεγχο του πληθωρισμού.
Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή
στη δραχμή θα συνοδευθεί:
Πρώτον: από μεγάλες και ίσως απο
σταθεροποιητικές υπστ* ^σειςλόγω
των έντονων πληθωρίυ ,.ώ ν προσ
δοκιών, του μικρού αποθέματος συ
ναλλαγματικών διαθεσίμων, του με
γάλου ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, της σαθρής εγ
χώριας παραγωγικής βάσης που αδυ
νατεί να υποκατασιήσει τις εισαγω
γές και ν' αναπτύξει τις εξαγωγές με
την απαιτούμενη ταχύτητα.
Δ εύτερον: από εκρηκτική αύξηση
του πληθωρισμού λόγω της νομισμα
τικής χρηματοδότησης των ελλειμμά
των και των μισθών. Ενα ς φ αύλος
κύκλος αυξήσεων μισθών και τιμών
θα καταστήσει αναγκαίο τον διοικη
τικό καθορισμό βασικών τιμών και
εκτεταμένες διοικητικές παρεμβά
σεις στην αγορά.
Τρίτον: από την πλήρη διαγραφή
του εξωτερικού χρέους και του εγχώ
ριου χρέους επιχειρήσεων σε συνάλ
λαγμα, γιατί δεν θα μπορεί να εξυ 
πηρετηθεί. Η εξέλιξη αυτή θα οδη 
γήσει στην πλήρη διεθνή μας αφερεγγυότητα, στον αποκλεισμό μας

Ενας ευρύτερος

συνασπισμός υγιών
παραγωγικών
και κοινωνικών
δυνάμεων οφείλει να
επαναδιαπραγματευθεί
το μνημόνιο σε στενή
συνεργασία και όχι σε
αντιπαράθεση με τους
ευρωπαίους εταίρους
μας, ώστε να βρεθεί
ένας τίμιος, μόνιμος
και δεσμευτικός για
όλους συμβιβασμός

από τις διεθνείς αγορές και σε ση
μαντικές δυσκολίες στη χρηματοδό
τηση του διεθνούς εμπορίου. Εκτός
από έναν περιορισμένο αριθμό εξαγωγικών επιχειρήσεων, ευνοημένοι
θα είναι μόνον όσοι έχουν ήδη με
ταφέρει τον πλούτο τους σιο εξωτε
ρικό, οι δανειολήπτες στην Ελλάδα
με πλούτο σ ιο εξωτερικό και όσοι
επιθυμούν να αγοράσουν περιουσι
ακά στοιχεία στην Ελλάδα φθηνά.
Τέταρτον: από την επιβολή αυστη
ρών περιορισμών τόσο στην κίνηση
κεφαλαίων όσο και στη χρηματοδό
τηση των διεθνών εμπορικών συναλ
λαγών. Παράλληλα αναμένεται η επι
βολή ποσοτικών κατά κεφαλήν πε
ριορισμών σιην κατανάλωση βασι
κών αγαθών (π.χ. παράγωγα πετρε
λαίου, φάρμακα, αγροτικά, χημικά ή
και καταναλωτικά προϊόντα).
Πέμπτον: από παρατεταμένη μεγά
λη αβεβαιότητα και οικονομική κα
χεξία . Ο ι μεγάλες διακυμάνσεις της
ισοτιμίας και του πληθωρισμού, η
κατάρρευση του τραπεζικού συστή
ματος, τα υψ ηλά ονομαστικά επι
τόκια, η καταστροφή και η απα ξί
ωση του εγχώριου πλούτου και των
καταθέσεων, οι αυστηροί οικονομι
κοί και διοικητικοί περιορισμοί, θα
οδηγήσουν σε ραγδαίο περιορισμό
της εγχώριας ζήτησης (κυρίως της
ιδιωτικής κατανάλωσης, που απο
τελεί το 75% του ΑΕΠ) και των ιδι
ωτικών επενδύσεων με παράλληλη
συρρίκνωση και της προσφοράς λό
γω της εκτεταμένης χρεοκοπίας επι
χειρήσεων και της μεγάλης ανεργί
ας. Αποτέλεσμα θα είναι η δραματι
κή επιδείνωση της ύφεσης.
Εκ χο ν: από α υξημένες πιθανότη
τες να παρασυρθεί και η Κύπρος σε
μια νέα περιπέτεια, κυρίως λόγω της
σημαντικής έκθεσης των κυπριακών
τραπεζών στον ελληνικό κίνδυνο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΠορεία
αυτοκαταστροφής
Η επιστροφή της χώ ρας σιη δραχ
μή θα είναι κατά τη γνώμη μου βί
αιη, με την Ευρώπη (όπου απευθύνε
ται το 70% των εξαγωγών μας) πολι
τικά και κοινωνικά εχθρική απένα
ντι μας. Αποκλεισμένοι από τις διε
θνείς αγορές, χωρίς διεθνή αξιοπι
στία, εθνικά αποθέματα και διεθνή
ερείσματα, με την κοινωνία διχασμέ
νη και πολωμένη, σε μια μοναχική
πορεία εθνικής αυτοκατασιροφής,
δεν θα είμαστε σε θέση να αντιμε
τωπίσουμε επιτυχώς πιθανούς γεω
πολιτικούς κινδύνους σιην περιοχή
μας που αναμφίβολα θα οξυνθούν.
Τίθεται λοιπόν ευθέως το ερώτη
μα: ποιος είναι ο ασφαλέστερος δρό
μος εξόδου της χώρας από την κρί
ση; Εκπμώ ότι ο δρόμος για την εθνι
κή σωτηρία της χώρας περνάει μέσα
από τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου
συνασπισμού των υγιών παραγωγι
κών και κοινωνικών δυνάμεων, που
αποδέχονται ως ακρογω νιαίο λίθο
της πολιτικής τους: α) την οριστική
παραμονή της χώρας στην ευρωζώ
νη για σοβαρούς εθνικούς, οικονο
μικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς
λόγους, β) τον ευρωπαϊκό προσανα
τολισμό και τις αξίες της ευρωπαϊκής
κοινωνίας, με όλα τα πλεονεκτήματα
αλλά και τις υποχρεώσεις που προ
κύπτουν από την ισότιμη συμμετοχή
μας σιην ευρωπαϊκή οικογένεια και
γ) την ανάγκη υλοποίησης μεγάλων

μεταρρυθμίσεων σιην οικονομία, στο
κράτος, στους θεσμούς και στην κοι
νωνική πολιτική σε περιβάλλον ανοι
χτής οικονομίας της αγοράς.
Αυτή η συμπαράταξη ικανοποιεί
και τη βαθύτερη ουσία του αιτήμα
τος των εκλογών για ανακαίνιση των
δομών και της πολιτικής λειτουργί
ας της χώρας.
Ο φ είλουμε να επαναδιαπραγματευθούμε το μνημόνιο σε στενή συ
νεργασία και όχι σε αντιπαράθεση
με τους ευρωπαίους εταίρους μας,
ώστε να βρεθεί ένας τίμιος, μόνιμος
και δεσμευτικός για όλους συμβι
βασμός. Τα πεδία των διαπραγμα
τεύσεων με την τρόικα πρέπει να εί
ναι, κατά τη γνώμη μου, τα παρακά
τω τέσσερα:
Πρώτον: Επέκταση της δανειακής
συμφωνίας και του χρονοδιαγράμ
ματος υλοποίησης των στόχων του
μνημονίου κατά τρία χρόνια, ώστε οι
δημοσιονομικές προσαρμογές να γί
νουν σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
Δεύτερον: Διαμόρφωση συγκεκρι
μένου και στοχευμένου πακέτου μέ
τρων άμβλυνσης των αρνητικών συ
νεπειών τής κρίσης, κυρίω ς πάνω
στους ανέργους και στα ασθενέστε
ρα στρώματα της κοινω νίας (π.χ.,
ρύθμιση σιεγασιικώ ν δανείω ν βά
σει κριτηρίων με επέκταση της δ ι
άρκειας των δανείων ως 50 χρόνια
και κεφαλαιοποίηση των τόκων δύο
ετών για ανέργους, χαμηλόμισθους
και χαμηλοσυνιαξιούχους).
Τρίτον: Χρειαζόμαστε ένα νέο ξε
κίνημα σχέσεων με τους ευρωπαί
ους ηγέτες, το ΔΝ Τ και τα στελέχη
τους στην τρόικα, με αμοιβαίο σεβα
σμό και μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία
εκατέρωθεν ώστε να μη δηλητηριά-

ζεται το κλίμα συνεργασίας με συ
νεχείς δημόσιες παρεμβάσεις, απει
λές και νουθεσίες, που τροφοδοτούν
ακρα ίες αντιδράσεις στην Ελλάδα
και εμπεδώνουν στους έλληνες πολί
τες εικόνα συμβιβασμού, υποτέλειας
και προσβολής της εθνικής μας αξι
οπρέπειας και ανεξαρτησίας. Η θε
ραπεία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται
ως τιμωρία ενός περήφανου λαού.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΟι έξι κομβικοί
άξονες
Τέταρτον: Αμεση διαμόρφωση σε
συμφωνία με τους εταίρους μας ενός
εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου εξό
δου από την κρίση, κάτι που ατυχώς
δεν κάναμε τα τελευταία δυόμισι χρό
νια, πάνω σε έξι κομβικούς άξονες:
1. Εξωσιρεφής μετασχηματισμός της
ελληνικής οικονομίας σε δυναμική και
ανοιχτή οικονομία της αγοράς, μέσω
της σημανπκής και μονιμότερης αύ
ξησης των επενδύσεων και της οικο
νομικής εξωστρέφειας σε συνδυασμό
με την εκ βάθρων αναδιοργάνωση του
ευρύτερου δημόσιου τομέα και την
αναβάθμιση των θεσμών και του αντα
γωνισμού σας αγορές. Ο ι επενδύσεις
έχουν καταρρεύσει από το 24% περί
που του Α ΕΠ το 2007 σε 13,8% του
Α ΕΠ το 2011, με τις ιδιωτικές επεν
δύσεις να μειώνονται για 15 συνεχή
τρίμηνα, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών παραμένουν στο 20% του
Α Ε Π , το χαμηλότερο ίσως ποσοστό
οπήν Ευρώπη των «27». Η αναστρο
φή των παραπάνω τάσεων αποτελεί
τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρόκλη
ση της χώρας. Μπορούμε και πρέπει
να θέσουμε συγκεκριμένους φιλόδο
ξους και απόλυτα εφικτούς στόχους
για την επόμενη δεκαετία, που θα κι-
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Μ α κό συμφέρον» φ αντάζει ρη

νητοποιήσουν τις υγιείς παραγωγι
κές, κοινωνικές και πολιτικές δυνά
μεις της χώρας.
2 . Αρση σε ένα ολοκληρωμένο νο
μοσχέδιο όλων των ανιικινήτρων για
την επιχειρηματικότητα και το ιδιω
τικό επιχειρείν.
3 - Ανασυγκρότηση του χρηματοπι
στωτικού τομέα και σοβαρή ενίσχυ
ση της ρευσιότητας της αγοράς. Η
ανασυγκρότηση θα πρέπει να συμπε
ριλαμβάνει την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με διατήρη
ση του ιδιωτικού χαρακτήρα τους, με
παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας,
διαφάνειας και λογοδοσίας, ώστε να
ενισχυθεί η αξιοπιστία του, να θωρα
κιστεί από μελλοντικές αναταράξεις,
να επιταχύνει το άνοιγμα των αγο
ρών, να παγιώσει την εμπιστοσύνη
των καταθετών και να αποκαταστή
σει τη βασική λειτουργία της χρημα
τοδότησης της οικονομίας.
Π α ρά λλη λα , θα πρέπει να αναληφθούν αμέσως πρωτοβουλίες για
τη σημαντική μείωση του κόστους
των καταθέσεων και συνεπακόλουθα και του κόστους των χορηγήσε
ων, που αυξάνεται ανεξέλεγκτα, καταστρέφοντας καθημερινά επιχειρή
σεις και νοικοκυριά.
Σε ομαλή εξέλιξη τους επόμενους
μήνες η βελτίωση της ρευστότητας
μπορεί να προσεγγίσει τα € 50 -60
δ ισ ., στο ευνοϊκό σενάριο που θα
διευκολύνει την επαναχρηματοδότηση της οικονομίας.
4 . Ενα «μίνι Σχέδιο Μάρσαλ» για την
Ελλάδα ύψους €20 δισ., επιπροσθέτως του ΕΣΠ Α , για τη χρηματοδότη
ση των επιχειρήσεων, μεγάλων έρ
γων και των ΣΔΙΤ. Για να αποφευ
χθεί η γραφειοκρατία και να επιτα

χυνθούν οι εκταμιεύσεις το σχέδιο
θα ήταν σκόπιμο να υλοποιηθεί μέσω
των προγραμμάτων Global Loans της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
5 - Υλοποίηση μιας ριζοσπαστικής
φορολογικής μεταρρύθμισης, με στό
χο τη διαμόρφωση ενός εθνικού φο
ρολογικού σχεδίου, αναπτυξιακού,
δίκαιου, σταθερού, αποδοτικού και
διεθνώς ανταγωνιστικού. Χ ρ εια ζό 
μαστε για να τονώσουμε την α να 
πτυξιακή διάσταση επειγόντως χα
μηλότερους φορολογικούς συντελε
στές, που θα αυξήσουν και δεν θα
μειώσουν τα έσοδα, διότι ενθαρρύ
νουν και παρακινούν τα άτομα και
τις επιχειρήσεις να είναι παραγωγι
κοί, να δημιουργούν πλούτο και να
είναι ειλικρινείς, ενώ παράλληλα να
υλοποιήσουμε επιτέλους σύγχρονες
και αποτελεσματικές πολιτικές διεύ
ρυνσης της φορολογικής βάσης, πε
ριστολή της φ οροδιαφ υγής και ει

θα πρέπει να
αναληφθούν αμέσως
πρωτοβουλίες για
τη σημαντική μείωση
του κόστους
των καταθέσεων
και συνεπακόλουθα
του κόστους
των χορηγήσεων, που
αυξάνεται ανεξέλεγκτα,
καταστρέφοντας
καθημερινά
επιχειρήσεις
και νοικοκυριά

σφοροδιαφυγής και εκλογίκευση του
φορολογικού συστήματος.
6. Υπέρβαση της αφόρητης γραφει
οκρατίας για την ταχύτατη αξιοποίη
ση της δημόσιας περιουσίας, εκταμίευση των υφιστάμενων πόρων από
το Ε Σ Π Α , απελευθέρωση των αγο
ρών στον ανταγωνισμό και εκτέλε
ση των έργων υποδομών που καρ
κινοβατούν.
Είναι αδιανόητο για μια σοβαρή
χώρα, με τη δική μας ιστορία, τους
δημοκρατικούς αγώνες και τις δ ι
εθ νείς π α ρ α δ ό σ εις, να δ ια κ ινδ υ 
νεύει χωρίς σχέδιο μια στρατηγική
σύγκρουση με όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, να συμπεριφέρεται σαν τον
ριψ οκίνδυνο γωνιακό «ποκαδόρο»
της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι εταί
ροι που επιλέξαμε, 15 ή 26 χώ ρες
της ευρωπαϊκής ηπείρου, οι εμπο
ρικοί και πολιτικοί μας σύμμαχοι,
μπλοφ άρουν συλλογικά. Ν α είμα 
στε έτοιμοι να παίξουμε χωρίς ισχυ
ρά χαρτιά σε μια παρτίδα το μέλλον
της χώρας μας, ώστε να αναδείξου
με και να ξεγυμνώσουμε τη δήθεν
μπλόφα τους. Αντί διαλόγου, απει
λές να τους μεταδώσουμε την ασθένειά μας. Ν α μην έχουμε καμία αμ
φ ιβολία ή αυταπάτη ότι η απάντη
ση των λαών της Ευρώπης σε αυτό
που θα εκλάβουν ως ωμό εκβιασμό
θα είναι εξίσου περήφανη. Η τιμω
ρία των δύο πρώην μεγάλων κομ
μάτων για τα πεπραγμένα τους θα
ήταν εγκληματικό να καταλήξει σε
σκληρή τιμωρία της χώρας και του
λαού της για δεκαετίες.

Ο κ. Νικόλαος Β. Καραμούζης
είναι Αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου Eurobank
EFC και καθηγητής του
Πανεπιστημίου Πειραιώς

τορική κατασκευή, χρήσιμη κυ
ρίω ς για την απόσπαση της συ
ναίνεσης εκείνων που μένουν πί
σω καθώς η κοινωνία προχωράει. Στη σημερινή περίοδο κρίσης,
το τι ακριβώς υπαγορεύει το εθνι
κό συμφέρον εμφανίζεται με όλο
και καθαρότερη μορφ ή. Η Ελλά 
δα πρέπει να μείνει πάση θυσία
στην Ευρώπη, με νόμισμα το ευ
ρώ . Το αντίθετο θα ήταν κατα
στροφ ή, όχι τόσ ο για τις εύπο
ρες τά ξεις (που έχουν ήδη πάρει
τα μέτρα τους), όσο για τις ασθε
νέστερες (που θα βρεθούν απροε
τοίμαστες και απροστάτευτες στη
δίνη του κυκλώνα).
Δ ιά φ ορ οι δημαγωγοί και στα
δύο άκρα του πολιτικού φάσμα
τος πασχίζουν να μας πείσουν ότι
η επιστροφή στη δραχμή δεν θα
ήταν δα και τίποτε σπουδαίο. Θ α
περάσουμε, λένε, στην αρχή μερικέε δυσκολίες, αλλά μετά μας
περί,
ει ζωή χα ρισ ά μενη . Και
αν όχι ζωή χαρισάμενη, η έξο δ ο ς
από την Ευρώπη θα φέρει πιο κο
ντά τη σοσιαλιστική επανάσταση.
Ή αν όχι τη σοσιαλιστική επανάστασ
ότε σίγουρα την εθνική
παλιγγονεσία. Αφ όρητες και επι
κίνδυνες ανοησίες.
Ο ι δύο εβδομάδες που μεσολά
βησαν από τις εκλογές έδειξαν ότι
το κόμμα της αξιω ματικής αντι
πολίτευσης, που στις προσεχείς
εκλογές φ ιλ ο δ ο ξε ί να αποσπά
σει τη σχετική πλειοψ ηφ ία , δεν
έχει σαφή ιδέα για το τι πρέπει
να γίνει με την οικονομία . Ο ΣΥΡΙΖΑ έσυρε τη χώρα στις κάλπες
χω ρίς ακόμη να έχει αποφασίσει
για τα βασικά: Μέσα στο ευρώ ή
έξω ; Καταγγελία του μνημονίου
ή αναδιαπραγμάτευση; Και χωρίς
τα λεφτά του μνημονίου, πού θα
βρούμε λεφτά για μ ισ θ ού ς, συ
ντάξεις, νοσ οκομεία , σχολεία;
Ισως κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ
αποφ ασίσει τελικά «ποια είναι η
γραμμή». Στη συνέχεια όμω ς θα
πρέπει να την επιβάλει στο ετε
ρόκλητο συνονθύλευμα όσων τον
συναποτελούν. Κ αι τότε θα δ ια 
πιστώσει ότι η «ενότητα της ρ ι
ζοσπαστικής Αριστερός» σφυρηλατείται πολύ δυσκολότερα με τη
νη φ ά λια α ναζήτηση επώ δυνω ν
μα αναγκαίω ν λύσεω ν από ό,τι
με την α νέξοδη ρητορική της τυ
φ λής καταγγελίας.
Εν τω μεταξύ, από τις φωναχτές
σκέψεις των πολλών μαθητευόμενων μάγων αλλά και των λίγων
σοβαρών στελεχών του κόμματος
αυτού, ένα πράγμα προβάλλει με
σαφήνεια: η μονομερής καταγγε
λία του μνημονίου οδηγεί σε έξο 
δο από το ευρώ και μετά από την
Ευρώπη. Τα δε μέτρα που θα υπο
χρεωθεί να λάβει τότε μια κυβέρ
νηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αγριό
τερα από οτιδήποτε εφαρμόστηκε
τα τελευταία δύο χρόνια και θα

μα ς κάνουν να νοσταλγήσουμε
τη λιτότητα του μνημονίου. Και
στο βάθος δεν θα μας περιμένει
η πολυπόθητη ανάπτυξη, αλλά η
στασιμότητα που θα ανατροφ ο
δοτεί τον λαϊκισμό και την ανευθυνότητα, κρατώντας τη χώρα κα
θηλωμένη σε χαμηλές επιδόσεις.
Το αντίπαλο δέος του ΣΥΡΙΖΑ,
η συρρικνω μ ένη Ν Δ του Αντώνη Σ α μα ρά , δεν είναι σε θέση να
εγγυηθεί την ευρωπαϊκή πορεία
της Ε λ λ ά δ α ς . Ο χι μ ό νο επειδή
όλοι θυμούνται πώς κυβέρνησε
κατά την καταστροφ ική πεντα
ετία 2004-2009, επιδιδόμενη σε
ένα όργιο σπατάλης και κακοδι
οίκησης, που έφερε τα ελλείμμα
τα στα ύψη και τη χώρα στο κα
τώφλι της χρεοκοπίας. Αλλά και
επειδή το κόμμα αυτό έχει κατα
ντήσει σκιά της φιλελεύθερης πα
ράταξης με ευρωπαϊκό προσανα
τολισμό που οραματίστηκε 6 ιδρυ
τής του: είναι πλέον ένα βύλκανικού τύπου δ εξιό κόμμα, |)1ε αντιδυτικά ένστικτα και εθνικιστικά
αντανακλαστικά.
Ο σ ο για το αποδεκαττσμένο
Π α Σ ο Κ , θα αργήσει να συνέλθει
από τη χρόνια νόσο του κυβερνητισμού, της ταύτισης κόμ μα 
τος και κράτους.
Και τώρα τι κάνουμε; Μη έχο
ντας την πολυτέλεια του χρόνου,
δεν έχουμε και πολλές επιλογές.
Οποιο και αν είναι το αποτέλεσμα
των εκλογώ ν του Ιουνίου, όλες
οι πολιτικές δυνάμεις που - έστω
προσχηματικά - δεσμεύονται υπέρ
της παραμονής της χώρας στην Ευ
ρώπη και στη ζώνη του ευρώ, θα
υποχρεωθούν να συνεννοηθούν
μεταξύ τους. Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους
την αντιπαράθεση γύρω από το
μνημόνιο - η οποία βραχυκυκλώ
νει τον δημόσιο διάλογο - και να
στρέψουν τη συζήτηση στα κρίσι
μα ερωτήματα: Πώς θα μειώσου
με τα ελλείμματα; Π ώ ς θα εξυγιάνουμε το κράτος και τούς θε
σμούς; Πώς θα ενθαρρύνουμε την
υγιή επιχειρηματικότητα; Πώς θα
προστατεύσουμε τα πιο αδύναμα
από τα θύματα της κρίσης; Πώς θα
δώσουμε προοπτική στους ανέρ
γους; Πρόκειται για τα ίδιη ερω
τήματα που προβάλλουν επίμονα
εδώ και δύο χρόνια, αλλά μένουν
ακόμη αναπάντητα.
Το μακρινό 1973 ένας μεγάλος
ηγέτης της ευρωπαϊκής Αριστερός
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι σε
συνθήκες κρίσης η Αριστερά δεν
μπορεί να κυβερνήσει ακόμη και
όταν διαθέτει το 51% των ψήφων.
Ας θυμηθούμε την επισήμανση του
Ενρίκο Μ περλινγκουέρ, την επο
μένη των εκλογών του Ιουνίου.

Ο κ. Μόνος Ματσαγγάνης
διδάσκει Κοινωνική, Πολιτική
και Δημόσια Οικονομική στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και είναι υποψήφιος
βουλευτής της Δημοκρατικής
Αριστερός στην Α' Αθηνών.
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| Ευχαριστούμε,
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Τ ο εφιαλτικό σενάριο
Η Ελλάδα, οι δάνειοί, ο τζόγος και τατφοατταττούμ >α
ια την οικονομία της συζήτησης, θα δεχθώ
ότι κανένας δεν μπορεί να βγάλει την Ελ
λάδα από το ευρώ. Και ότι αν τολμήσει η
«μαντάμ Μ έρκελ» να απλώ σει χέρι στο
εθνικό μας κοινό νόμισμα, θα στείλι
ωτιά η Παναγία της Τήνου να την κάψει.
Θα θυμίσω όμως τι συνέβη σιην Αργεντινή.
Το 1991, για να αντιμετωπίσει έναν καλπάζονια πληθωρισμό (1.000% το 1989 και το 1990!!!) και
την απαξίωση του εθνικού της νομίσματος, η Αργεντινή
επέλεξε να προσδεθεί σε ένα ισχυρό νόμισμα.
Το ευρώ της εποχής και της περιοχής ήταν το δολάριο.
Ετσι η Αργεντινή συνέδεσε το πέσο με το δολάριο σε μια
σταθερή ισοτιμία ένα πέσο για ένα δολάριο.
• Οταν λίγα χρόνια αργότερα ξέσπασε κρίση δανεισμού,
η Αργεντινή προσέφυγε στο ΔΝ Τ. Η ισοτιμία με το δολά
ριο διατηρήθηκε σταθερή και η χώρα προχώρησε (κατά
τις συνταγές του ΔΝΤ) σε μια αυστηρή περιοριστική πολι
τική και σε «εσωτερική υποτίμηση» - τα δικά μας, δηλα
δ ή ...
• Η «πολιτική ΔΝ Τ» οδήγησε σε βαθιά ύφεση: το Α Ε Π
μειώθηκε 9,8% στην τριετία 1999-2001 - ψίχουλα μπρο
στά στη δική μας πενταετή ύφ εσ η... Η ανεργία έφθασε
στο 20%. Ακολούθησε κρίση ρευστότητας. Και η κυβέρ
νηση επέβαλε πάγωμα των τραπεζικών καταθέσεων.
• Τον Οκτώβριο του 2001 έγιναν εκλογές. Το 20% ψήφι
σε λευκό ή άκυρο, ήταν η λεγάμενη «ψ ήφ ος του θυμού».
Η κυβερνητική παράταξη έχασε την πλειοψηφία.
• Ο λα αυτά οδήγησαν στην κοινωνική έκρηξη. Τον Δ ε
κέμβριο του 2001 ξέσπασαν ταραχές. Διαδηλώ σεις, δ ε
κάδες νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες. Καταστράφηκαν
τράπεζες, εταιρείες και καταστήματα. Λεηλατήθηκαν σπί
τια, υπήρξε ακόμη και κύμα απαγωγών για λύτρα.
Αποτέλεσμα; Η χώρα κήρυξε χρεοκοπία. Πολιτική κρί
ση. Παραιτήθηκαν ο Π ρό εδ ρο ς της Δημοκρατίας και οι
δύο που τον διαδέχθηκαν. Απόλυτο χά ος.
• Τον Ιανουάριο του 2002 μια παραποιούσα κυβέρνηση
αναγκάστηκε να αποσυνδέσει το πέσο από το δολά ριο.
Να εγκαταλείψει, δηλαδή, την πολιτική του ισχυρού νο
μίσματος.
Σε ελεύθερη ισοτιμία, πλέον, το πέσο έχασε περισσότε
ρο από 40% της α ξία ς του μέσα στους επόμενους μήνες.
Η θ ικ ό δ ίδ α γ μ α : Ο υ δ είς υποχρέωσε την Αργεντινή να
αποσυνδεθεί από το δολά ριο. Ο υ δ είς τους «έδιω ξε» από
τη σταθερή ισοτιμία.

Το έκαναν μόνοι τους και ελευθέρω ς επειδή η χώρα
τους κατέρρεε μέσα σε συνθήκες οικονομικής, κοινωνι
κής και πολιτικής αποσταθεροποίησης. Επειδή, δηλαδή,
είχε επικρατήσει ένα εφιαλτικό σενάριο.
Είναι το ίδιο σενάριο που απειλεί σήμερα την ^ Λ ά δ α
-τηρ ο υμένω ν, βεβαίως, των αναλογιών μιας ευρωπαϊκής
χώρας που μετέχει σε ένα κοινό αλλά ιοχυρό νόμισμα ...
Διότι ακόμη και αν ουδείς μπορεί τυπικά να διώ ξει την
Ελλάδα από το ευρώ, οι δανειστές έχουν την ευχέρεια να
βυθίσουν την Ελλάδα σε μια τέτοια ασφ υξία ώστε να φύ
γει μόνη της από το ευρώ - μήπως και αναπνεύσει!
υτό πρέπει να έχουν σταθερά στο μυα
λό τους όσοι προτείνουν να παίξουμε
τη χώρα στην πόκα και στην μπλόφα.
Ο σ ο ι διακινούν την αρειμάνια βεβαιό
τητα ότι «ουδείς θα μα ς πειράξει».
Διότι υπό τις παρούσες συνθήκες η
χώρα δεν χρειάζεται τζόγο. Χρειάζεται
διαπραγμάτευση. Και η διαπραγμάτευ
ση, με τη σειρά της, έχει τρία προαπαιτούμενα:
Π ρ ω ία ν, μια διαφ ορετική αντίληψη του προβλήματος
στην Ευρώπη, όπου αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι η
Ε λλά δα αγγίζει τα ό ρ ιά της, ότι η συνταγή είναι λά θο ς
και ότι ο δ ρ ό μ ο ς που της επεβλήθη είνα ι ουσιαστικά
α δ ιέ ξο δ ο ς . Μ ακάρι οι πρώτες ενδ είξεις να μη διαψ ευστούν...
Δ εύτερον, μια ευρεία, ισχυρή και αξιόπιστη κυβέρνηση
στην Ελλάδα, η οποία θα κάτσει στο τραπέζι και θα διαπραγματευθεί με σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Αυ
τό είναι το ζητούμενο της 17ης Ιουνίου...
Τρίτον, ένα ρεαλιστικό «εθνικό σχέδιο εξό δου από την
κ ρ ίσ η » που θα επιτρέψει τον σταδιακό αλλά ταχύ απεγκλωβισμό από την παράνοια του πρώτου και του δεύτε
ρου μνημονίου.
Αυτό το σχέδιο το ψάχνουμε ακόμη. Είναι όμως περισ
σότερο από απαραίτητο.
Διότι ο απεγκλωβισμός από το μνημόνιο (και το λέω ευ
γενικά...) είναι η απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση
για την οικονομική ανόρθωση και ως εκ τούτου για την
αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας και της κοι
νωνικής συνοχής.
Λυπάμαι, αλλά όλα τα άλλα οδηγούν στο εφιαλτικό σε
νάριο. Και όποιοι αρνούνται να τό συνειδητοποιήσουν (εί
τε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά) το μόνο που κά
νουν είναι να «βλάπτουν τη Συρία το ίδιο».
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X ομίζωόη θα πρέπει να είμαστε όλοι ευγνώμονες στον Αλέξη Τοίπρα. Και αυτό επει\
δή η επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ στην εθνική καθημερινότηχα λειτούργησε κάπως σαν
X
' αφύπνιση.
Επέτρεψε σε όλους μας να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή, να επιστρέφουμε στα θεμελιώδη και
να μη μετατρέπουμε τα ζητούμενα σε δεδομένα
Ο ΣΥΡΙΖΑ μάς απέδειξε, ας πούμε, ότι η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι δεδομένο. Είναι ζητούμενο.
Οπ ο έλληνας ψηφοφόρος φέρει την προφανή ευθύνη για την κυβέρνηση που έχει ή δεν έχει ο τόπος
του. Και ότι οδηγούμαστε σε δεύτερες εκλογές μέσα
σιην κρίση επειδή ο έλληνας ψηφοφόρος έκανε βασικά μια εκλογική επιλογή ακυβερνησίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μάς έκανε να επιστρέφουμε στη θεμελιώδη λογική της δημοκρατίας: άτι η χώρα οφείλει να
διαθέτει μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση.
Και πως αίαν η αντιπολίτευση προσχωρεί στη συμπολίτευση (όπως πίεζαν για το μνημόνιο οι ανεγκέφαλοι της Ευρώπης και οι ερασιτέχνες κουφιοκεφαλάκηδες των «κέντρων εξουσίας» στην Ελλάδα..), τότε δεν καταργεπαι η αντιπολίτευση, αλλά έρχεται κάποιος άλλος να πάρει τη θέση της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μάς θύμισε ότι σε δημοκρατικό καθεστώς δεν έχει εφευρεθεί ακόμη η δυνατότητα να κάνεις πολιτική εναντίον της κοινωνίας.
Και πως όταν η κοινωνία διαλύεται, τότε δεν μπο
ρεί να επιβιώνει ένα συμπαγές πολιτικό σύστημα Θα
γίνει κι αυτό συντρίμμια
Υπό αυτή την έννοια, ο ΣΥΡΙΖΑ (αν είχε λίγο λιγότερη αλαζονεία και αυταρέσκεια..) θα μπορούσε να
εξηγήσει ότι δεν είναι αυτός το πρόβλημα αλλά πρσέκυψε ως σύμπτωμα του προβλήματος από τη στιγμή
που κανένας δεν θέλησε να κοιτάξει το πρόβλημα κατάματα
Ο ΣΥΡΙΖΑ μάς επανέφερε άθελά του στην ανάγκη
της πολιτικής και στη δημοκρατική σημασία της
λαϊκής νομιμοποίησης.
Μέσα από αυτόν αναδείχθηκε η διαλυτική λεττουργία πόσης φύσεως τεχνοκρατικών ή «αριστοκρατικών» ή «ολιγαρχικών» φαινομένων όταν προωθούνται
στη διακυβέρνηση του τόπου - «για το καλό του τόπου...».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος, μας υποχρεώνει να μη θεωρούμε πλέον τίποτε δεδομένο. Ούτε την Ευρώπη, ούτε το
ευρώ, ούτε τη δημοκρατία μας, ούτε το ελεύθερο κοινωνικό μας σύστημα
Μας υποχρεώνει να επιβεβαιώνουμε αυτές τις βασικές επιλογές με κάθε ευκαιρία, σε κάθε ψήφο και
σε κάθε αναμέτρηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, προσφέρει τον φόβο του αγνώσιου και του χειρότερου για να μετρήσουμε στα πραγματικά της μεγέθη την κοινωνία που ζούμε-με τα καλά της και τα κακά της.
Υπό αυτή την έννοια ευχαριστούμε Αλέξη. Ευχαριστούμε ολόθερμα Θα δούμε σας 17 Ιουνίου αν πήραμε το μάθημα
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Η χώ ρα οφείλει να διαθέτει μια
κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση.
Και όταν η αντιπολίτευση προσχωρεί
στη συμπολίτευση, τότε δεν καταργείται
η αντιπολίτευση, αλλά έρχεται κάποιος
άλλος να πάρει τη θέση της
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ΒΗΜΑτοδότης
ληροφοριοδσιης μου
εντόπισε τον κ. Μιχάλη
| | Χρυσοχοΐδη να μπαίΙΒ Ι νει προ ημερών στο
γραφείο του πρωθυπουργού του
Λουξεμβούργου και επικεφαλής
του Ε ιη ο ^ ο ΐφ κ. Ζαν Κλονι Γ ιούνκερ. 0 πρώην υπουργός βρι
σκόταν σε «μυστική αποστολή»
που ανέθεσε στον εαυτό του στις
Β ρυξέλλες και πέρασε από το
Λουξεμβούργο διότι ο φίλος Ζαν
Κλοντ δεν μπορούσε να αποκρυΓπογραφήσει το τελευταίο «ελλη
νικό παράδοξο». Πώ ς γίνεται οι
7 στους 10 Ελληνες να υποστηρί
ζουν το ευρώ και μόνο οι 3 στους
10 να ψηφίζουν ΠαΣοΚ και ΝΔ;
Δεν ξέρω τι είπε ο Μιχάλης, αλλά
η απάντηση ίσως είναι εξαιρετικά
απλή. Θέλουμε ένα «ευρώ ελληνι
κού τύπου». Και όπως πάμε δεν
αποκλείεται να το αποκτήσουμε...
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πιο θερμός φαν του κ. Ευ.

ΒενιζέΛου σας καταθλιπτι-

κές συσκέψεις στρατηγικής της
Ιπποκράτους είναι ο κ. Κ. Σκανδαλίδης, ο μοναδικός βουλευτής
που το Π α Σ οΚ εξέλεξε στην Α ’
Αθηνών. Ισως γι' αυτό ο κ. Γ. Πα
πανδρέου εξέφρασε την επιθυ
μία να συμμετάσχει στις προσε
χείς εκλογές στο ψηφοδέλτιο της
Α ’ Αθηνών έτσι ώστε να του αρ
πάξει την έδρα (οι πρώην πρωθυ
πουργοί δεν χρειάζονται σταυρό).

άποιοι κατηγορούν τον κ.
Ευ. Βενιζέλο ότι επιμένει να
γράφει ο ίδιος τις ανακοινώσεις
που διαβάζει η εκπρόσωπος του
κόμματος κυρία Φώφη Γεννηματά. Προφανώς μισούν τη Φώ
φη και γι’ αυτό θα ήθελαν να τις
γράφει η ίδια.
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ας αποκάλυψα πρώτος την
περασμένη Κυριακή τη συ
νάντηση για καφέ του κ. Κ. Μπακογιάννη με τον κ. I. Μιχελάκη
Ο ι διαδικασίες για την προσέγγι
ση της Νέας Δημοκρατίας και της
Δημοκρατικής Συμμαχίας κράτη
σαν μερικές ημέρες, αλλά ως την
Παρασκευή το βράδυ δεν οδήγη
σαν πουθενά. Η «δικαιολογία»

βέβαιο ότι την πρώτη επιχείρηση
την οποία ο Αλέξης πρέπει να φο
ρολογήσει ανελέητα και να κλεί
σει όταν αναλάβει τη διακυβέρ
νηση της χώρας είναι το φρονπστήριο που του έδωσε το Lower.

νισχύονται οι εκτιμήσεις ότι
ο κ. Κ . Κα ρα μ α νλής δεν
πρόκειται να προβεί σε καμία
πρωτοβουλία, ούτε για την «επα
νένωση της Δεξιάς», ούτε για να
πάρει θέση για τις πολιτικές και
οικονομικές εξελίξεις. Ορισμέ
νοι γνωρίζοντες επιμένουν ότι ο
πρώην πρωθυπουργός δεν διαθέ
τει στρατηγική επιστροφής γιατί
απλώς δεν επιθυμεί να επιστρέ
ψει σε καμία περίπτωση. Ο ι νοσιαλγοί ωστόσο επισημαίνουν
ότι η εικόνα αναχωρητισμού δεν
είναι αληθής αφού σε αυτή την
περίπτωση ο κ. Καραμανλής θα
είχε εγκαταλείψει και τη Βουλή.
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Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
νιείνεται η αγωνία σε ολό
κληρη την ευ ρω ζώ νη για
το τι θα ψηφίσει ο κ. Ανιώνης
Μαρκόπουλος. Ξένοι πρεσβευ
τές στην Αθήνα έχουν σπάσει τα
τηλέφωνα στο Π αΣοΚ ρωτώντας
για την πρόθεση ψήφου του Ειδι
κού Γ ραμματέα Ψηφ ιακού Σχεδιασμού και γνωστού ζεν πρεμιέ του ελληνικού σοσιαλισμού.
Θυμίζω ότι στα τέλη Απριλίου ο
κ. Μ αρκόπουλος ανέβασε στο
Twitter ένα κείμενο γεμάτο πομ
φόλυγες ενός πρώην συνεργάτη
τού κ. Γ. Παπανδρέου, του κ. Π.
Βρυώνη, με τίτλο «Γιατί Ψηφίζω
Δράση» και το είχε συνοδεύσει
με το σχόλιο «συμφωνώ απόλυ
τα». Θ α πρέπει να υπογραμμίσω
πάντως ότι αν δεν ήταν ο κ. Π.
Γερουλάνος υποψήφιος στην Α ’
Αθηνών, τότε σχεδόν όλοι οι με
ταμοντέρνοι πρώην συνεργάτες
του Γιώργου θα ψήφιζαν Δράση.
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από την πλευρά της Ν Δ ήταν ότι
η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν
ήταν πρόθυμη να διαλύσει τη Συμμαχία και επέμεινε στην εκδοχή
της ανεξάρτητης συνεργασίας με
το μεγαλύτερο κόμμα στο πλαίσιο
ενός ευρωπαϊκού μετώπου για την
παραμονή στην ευρωζώνη.
Η Ντόρα πράγματι ζητεί να συσταθεί «ευρωπαϊκό μέτωπο», έχει
μιλήσει με τον Αντώνη τηλεφω
νικά και αν τελικά τα βρουν, θα
υπάρξει συνάντηση για να *Λ είσει η συμφωνία. Ωστόσο, _»λλ ο ί βουλευτές της Ν Δ που θα
ήθελαν την επιστροφή της Ντόρας έχουν χάσει τις ελπίδες τους
επισημαίνοντας πως όταν αυτές
οι διαβουλεύσεις διατηρώ ται
πολλές ημέρες, στο τέλος ο. συμ
φωνίες ματαιώνονται.
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ντιγράφω από σχόλιο
του Αντώνη Καρακούση στο vim a.gr: « ... Είναι
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ίσως ευχάριστο στην Ελλά
δα να ακούς να σε φωνά
ζουν “Α νδρέα " αλλά πρέ
πει και να ξέρ εις ότι δεν
απέχεις πολύ από το να σε
αναγνω ρίζουν σε δεύτερο
χρόνο ω ς ... Ύ ιώ ργο”».

εσπατόριο των Αθηνών και παραλαμβάνουν μια γενναία πα
ραγγελία από μπιφτέκια για τον
πρόεδρο του Π α Σο Κ .

α κάνει κόμμα ο κ. Α. Λοβέρδος μετά τις εκλογές;
Ν α ι, αν το Π α Σ ο Κ πέσει κάτω
από το 10%. Η εκτίμηση αυτή,
την οποία διαψεύδει κατηγορη
ματικά ο πρώην υπουργός Υγεί
ας, κυκλοφορεί έντονα στο Π α 
ΣοΚ κυρίως γιατί άτομα που βρί
σκονται κοντά στον κ. Λ οβέρδο
τηλεφωνούν διαρκώς τον τελευ
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ο «Πάρκο Ελευθερίας» έχει
επιστρατευτεί για τη διάσω
ση της πατρίδας. Πηγή μου στην
Ιπποκράτους με διαβεβαιώ νει
ότι άνθρωποι της φρουράς του
κ. Ευ. Βένιζέλου μεταβαίνουν
σχεδόν καθημερινά στο γνωστό
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εταξύ σοβαρού και αστείου, ορισμένοι ισχυρί
ζονται ότι ο στρατηγός Φράγκος Φραγκού
λης τοποθετήθηκε υπουργός Εθνικής Αμυνας από
τον Π ρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια
και τον πρωθυπουργό κ. Π. Πικραμμένο γιατί εί
ναι ο μοναδικός που μπορεί να διοικήσει το στρά
τευμα έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να αντιμετωπιστούν
οι «συμμορίες με τα Καλάσνικοφ» οι οποίες θα κυ
ριεύσουν τη χώρα σε περίπτωση αποχώρησης από
την ευρωζώνη, όπως προειδοποίησε ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδης Είναι αδιανόητο ασφαλώς να αναφέρε
ται ακόμη και ως αστείο η... επέμβαση του στρα
τού. Ωστόσο, ο κ. Φραγκούλης διαθέτει ενδιαφέ
ροντα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, είναι φί
λος τόσο της κυρίας Λιάνας Κανέλλη όσο και του
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθιμου. Διαβάζει
και ομιλεί τουρκικά, αγγλικά και ρωσικά. Είναι τε
λειόφοιτος της Νομικής Αθηνών με μεταπτυχιακά
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σπς Διεθνείς και Ευρω
παϊκές Σπουδές. Εχει αποφοιτήσει από όλες τις σχο
λές των ειδικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης
εκείνης των υποβρυχίων καταστροφών. Και ουδέ
ποτε διέψευσε άτι είναι «υπερπατριώτης». Ενα πε
ριστατικό είναι ενδεικτικό. Το 2007-2008 ήταν δι
οικητής του Β ’ Σώματος Στρατού στο οποίο υπάγο
νται όλες οι μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων πλην

ταίο καιρό σε όσα στελέχη έχουν
απομείνει κάτω από τον πράσι
νο ήλιο για να τους ρωτήσουν

«τι πρέπει να κάνει ο Α νδρέας
την επόμενη μέρα;». Ορισμένοι
ακραιφνείς βενιζελικοί πάντως
επιμένουν ότι την «επόμενη ημέ
ρα» η μοναδική επιλογή που θα
έχει ο Ανδρέας (και οι υπόλοιποι
δελφίνοι) θα είναι η μετανάστευ
ση για τέσσερα-πέντε χρόνια.
■■■
αγκόσμιο ~*σθηση προκάλεσανταάμ . και εύστοχα αγ
γλικά του κ. Αλ. Τσίπρα ο οποί
ο ς προσπάθησε (με τραγελαφι
κά αποτελέσματα) να αναγράψει
στο CN N την άνεση με την οποία
ο Ανδρέας Π
νδρέου εμφανί
στηκε στο αμερικανικό A B C (το
1981). Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
αναφερόταν διαρκώ ς στην κυ
ρία Ανγκελα Μέρκελ ως «Madam
Merkel» δίνοντας στους πραγμσπκούς αγγλομαθείς την εντύπωση
ότι εκείνο που ήθελε στην πραγ
ματικότητα να υπονοήσει ήταν ότι
η καγκελάριος είναι διευθύντρια
οίκου ανοχής και «τσατσά της ευ
ρωζώνης». Επειτα από αυτό είναι
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αυτών στα νησιά. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε
πολλές φορές τη Β ’ Μοίρα Καταδρομών στη Νά
ουσα, η οποία εξαιτίας του για πρώτη φορά έπει
τα από πολλά χρόνια απέκτησε 100% επάνδρωση
και υλικό τελευταίας τεχνολογίας. Οπως με πληρο
φορεί πηγή μου, σε ημέρες μεγάλης κακοκαιρίας
οι ασκήσεις παραδοσιακά αναβάλλονται. Τον Δε
κέμβριο του 2007, το Βέρμιο είχε καλυφθεί με χιό
νι. Τη νύχτα που θα ξεκινούσαν οι πεζοναύτες για
την πορεία βολής των 50 χλμ. στο βουνό η θερμο
κρασία είχε πέσει στους -11 βαθμούς και πίστευαν
όλοι (και οι αξιωματικοί) ότι θα έφθανε σήμα ανα
βολής της άσκησης λόγω των αντικειμενικών κιν
δύνων σπς χαράδρες. ΑνΓ αυτού, η διαταγή από
το αρχηγείο ήταν να ξεκινήσει η άσκηση κανονικά
με την αιτιολόγηση ότι αυτού του είδους οι συνθή
κες αποτελούν μοναδική ευκαιρία για την εκπαίδευ
ση μιας Μοίρας Καταδρομών. Επίσης το καλοκαί
ρι του 2007, με τις μεγάλες πυρκαγιές, η Μοίρα τέ
θηκε (διακριτικά) από τον στρατηγό Φραγκούλη σε
(πολεμική) ετοιμότητα ολίγων λεπτών ως απάντη
ση σπς φήμες για «τουρκικό δάκτυλο». «Το μόνο
που του προσάπτω», επισημαίνει η πηγή μου, «εί

ναι η στενή σχέση του με την Εκκλησία, αν και
η Θρησκεία είναι άλλος ένας τρόπος εξύψωσης
του ηθικού». Τα σχόλια περιττεύουν...
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πτά μ ή νες για το πραξι
κόπ η μα και την εισ β ο 

λή». Δεν πρόκειται για κάποια
μελέτη που αφ ορά το μέλλον,
αλλά για τον τίτλο του βιβλίου
του πρέσβη ε.τ. Νικολάου Κουνινιώτη και αναφέρεται στους
πρώτους επτά μήνες του 1974
που κατέληξαν στο πραξικόπη
μα και την εισβολή στην Κύπρο.
Η παρουσίασή του θα γίνει αύ
ριο στις 19.00 στον κήπο του
Βυζαντινού Μουσείου με ομιλη
τές τον κ. Θεόδωρο Πάγκαλο,
τον υπουργό Διοικηπκής Μεταρ
ρύθμισης κ. Παύλο Αποστολίδη
και τον δημοσιογράφο του «Βήματορ> κ. Στάθη Ευσιαθιάδη.

ην περασμένη Κυριακή πρώ
τος ανέφ ερα εκτενώς την
ύπαρξη των «Ημερολογίω ν του
Ακη» στα οποία ο πρώην υπουρ
γός κατέγραφε τις επαφ ές του
για τη διακομματική προώθηση
του σοσιαλιστικού πνεύματος σε
εκπροσώπους του πολιτικού κό
σμου. Δεν γνωρίζω την ακριβή
έκταση της επιρροής του κ. Ακη
Τσοχατζόπουλου στο πολιτικό
γίγνεσθαι, αλλά δεν αποκλείω τα
έγγραφα να δώσουν σουρεαλι
στικά χαρακτηρισπκά σε μια ού
τως ή άλλως ιστορική προεκλο
γική περίοδο...
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όνο 180 ψ ήφ οι στην Κ ο 
ρινθία στέρησαν την έδρα
από τον κ. Π. Μπεγλίτη Σπς νέες
εκλογές μπορεί να εκλεγεί ακόμη
κι αν το Π αΣοΚ λάβει μικρότερο
ποσοστό αφού η κατανομή των
εδρών είναι απρόβλεπτη όπως η
ρουλέτα. Κατά τα άλλα, ο πρώ
ην υπουργός Αμυνας συνομίλη
σε με ανθρώπους του κ. Φρανσουά Ολάνι με τους οποίους δι
ατηρεί επαφή, οι οποίοι ούτε λί
γο ούτε πολύ του είπαν ότι το δη
μοψ ήφ ισμα του Γιώργου ήταν
σωστό και απστέλεσε την αιτία
που και αυτοί εμπνεύστηκαν κά
τι ανάλογο για τη Γαλλία. Κρίμα
που δεν έχρισαν τον Γιώργο υπο
ψήφιο πρόεδρο της Γαλλίας μια
που η Ελλάδα αποδείχθηκε «μι
κρή» για αυτόν...
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