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ΣΗΜΕΡΑ '
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Η στρατηγική
της Νέας Δημοκρατίας
προς την τελική ευθεία

Το δίλημμα «ευρώ ή δραχ
μή» αλλά και την ισχυρή 
πολιτική αντιπαράθεση με 
τον ΣΥΡΙΖΑ επιστρατεύει, 
στην τελική ευθεία προς τις 

§ κάλπες, ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς προσβλέποντας 
στον επαναπατρισμό κεντροδεξιών ψη
φοφόρων αλλά και στην προσέλκυση πο
λιτών από τον κεντρώο χώρο που, ενό- 
ψει των κινδύνων, θα αποφασίσουν να 
στηρίξουν την πρόταση της Ν.Δ. Σελ. 12

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Μας ωφέλησαν ία λάθη 
των αντιπάλων μας

α Στα λάθη των αντιπάλων 
Λ Γ  του αποδίδει την αύξηση
Β · 2 § Η ί 1  της δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ ο 

κ.ΑλέξηςΤσΙπραςκαικατα- 
λογΙζεισεΠΑΣΟΚκαιΝ.Δ. 

Β · . »  Λ  - ότι πρώτα «υποστήριξαν 
αναφανδόν το Μνημόνιο που οδηγεί στην 
καταστροφή και ύστερα οδήγησαν τη χώ
ρα σε νέες εκλογές, ενώ μπορούσαν να 
σχηματίσουν κυβέρνηση». Στη συνέντευ
ξή του στην «Κ», ο κ. Τσίπρας τονίζει επί
σης ότι αν σχηματίσει κυβέρνηση θα κα
ταργήσει με νόμο το Μνημόνιο. Σελ. 14

Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν ,  Μ Ι Λ Ο Υ Ν

• Ανδρέας Λοβέρδος
Αναγκαία η αναθεώρηση του Μνημονίου

Σελ. 16
• Κωσχής Χαχζηδάκης

Θέλουν να γίνει η Ελλάδα Ευρώπη μέσω 
Βενεζουέλας Σελ. 12

• Μάξιμος Χαροχόηουλος
Προς νέα Μικρασιατική Καταστροφή;

Σελ. 6
• Παντελής Καιρός

Μνημονίου εγκώμιον Σελ. 23

• Τζέιρρι Εακς
Η Ελλάδα θα χάσει αν φερθεί επιθετικά

Σελ. 9
• Πολ Βόλκερ

Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει Σελ. 9

• Τζέσε Τζάκοον
Η ανάπτυξη, κλειδί της ευημερίας Σελ. 9

• Στέλιος Ράμφος
Μοναδική διέξοδος η συνεργασία και η 
ενότητα Σελ. 30

• Κώστας Μηακογιάννης
Τι δείχνουν οι δηλώσεις Τσίπρα Σελ. 6

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μεγάλη πτώση των βάσεων
Μεγάλη πτώση των βάσεων εισαγωγής 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, που μπορεί να φθάσει 
έως και 3.500 μόρια, «δείχνει» η βαθμο
λόγηση στις πανελλαδικές. Σελ.27

ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ

Επιτυχίες των αθλητών μας
Παρά την οικονομική δυσπραγία οι Ελλη
νες πρωταθλητές, χάρη στις προσπάθει
ες των ίδιων και των προπονητών, σημει
ώνουν μεγάλες επιτυχίες. Σελ. 33

ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΚΑΝΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Η σημασία των Αρχαίων
Η μελέτη των Αρχαίων μάς βοηθά να αν
τιστεκόμαστε στη μονοδιάστατη σκέψη. 
Τέχνες και Γράμματα, σελ. 7

Δραματικό SOS 11 οικονομολόγων
Προειδοποιούν ότι είναι πλέον υπαρκτός ο κίνδυνος εξόδου τπς Ελλάδας από το ευρώ Οι υπογράφοντες
Ενδεκα διεθνώε αναγνωρισμένοι Ελληνεε ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι παρεμβαίνουν σχετικά με την ελληνική κρίση. Προειδοποιούν ότι ο κίνδυνοε εξόδου από το ευρώ είναι πλέον υπαρκτόε, καθώε πολλοί εταίροι πείθονται ότι η ελληνική κοινωνία αδυνατεί να στηρίξει μια πορεία ευρωπαϊκήε σύγ- κλισηε. Θεωρούν ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκόψει από τιε εκλογέε τηε 17ηε Ιουνίου πρέπει να έχει ευρεία στήριξη και να

επιβεβαιώσει εμπρόκτωε τη διάθεση για παραμονή στο ευρώ στη βάση τηε συμ- φωνίαε με τουε εταίρουε. Αλλιώε, πιθανότατα η χώρα θα χρεοκοπήσει ατάκτωε με δραματικέε συνέπειεε. Οπωε αναφέρουν, πρέπει μια τέτοια κυβέρνηση να εφαρμόσει επειγόντωε μεταρρυθμίσειε και σε αυτή τη βάση να επαναδιατυπώνει διαχρονικά τιε συμφωνίεε, για ταχύτερη ανάπτυξη και μείωση τηε ανεργίαε.

Τονίζουν ότι, παρά τη σημαντική ευρωπαϊκή τηε διάσταση, η ουσία τηε κρίσηε βρίσκεται στην ίδια την Ελλάδα και ιδίωε στην ανεπαρκή λειτουργία των θεσμών. Θπωε εκτιμούν, το Μ νημόνιο περιόρισε την ύφεση, αλλά όχι όσο θα έπρεπε, εν μέρει γιατί δεν δόθηκε το απαιτούμενο βάροε στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, με συνέπεια να απαιτούνται συνεχή μέτρα λιτότηταε. Σελ. 4

Μάριος Αγγελέτος (Massachusetts Institute of Technolo
gy), Δημήτρης Βαγιανός (London School of Economics), 
Νίκος Βέτιας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γιάν
νης Ιωαννίδης (Tufts University), Γιώργος Κωνσταντινί- 
δης (University of Chicago), κώστας Μεγάρ (Yale Univer
sity), χάρης Ντέλλας (Universität Bern), Νίκος Οικονομί- 
δης (New York University), Μανόλης Πετράκης (Πανεπι
στήμιο Κρήτης), Θανάσης Στέγγος (University of Guelph), 
Μιχάλης Χαλιάσος (Goethe University Frankfurt).

Η Ισπανία στα πρόθυρα του μηχανισμού στήριξης

Μ ε ία  στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας να δείχνουν εκροή κεφαλαίων 100 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, ο πρωθυπουργός Μαριάνο 
Ραχόι δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπισθεί τα συμφέροντα της χώρας του στην Ευρώπη από κοινού με την αξιωματική αντιπολίτευση. Η μάχη 
για την Ευρωζώνη θα δοθεί στην Ισπανία και την Ιταλία τις επόμενες εβδομάδες, εκτίμησε ο υπουργός Οικονομικών Λουίς ντε Γκίντος, τονίζοντας 
ότι η χώρα δεν αναζητά εξωτερική βοήθεια για τη στήριξη των τραπεζών της. Την ίδια στιγμή, πάντως, η εικονιζόμενη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Σαρόγια Σαένζ ντε Σαντμαρία είχε συναντήσεις στη Ουάσιγκτον με την επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ... Σελ. 9, Οικονομική κ, σελ. 7

Κ Υ Ρ Ι Ο  Α Ρ Θ Ρ Ο

Κίνδυνος
περιπέτειας

Η  λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελ
λάδα δεν είναι να δοκιμάσουμε τιε αποτυχημένεε, 
τραγικέε συνταγέε του παλαιού Π ΑΣΟ Κ , το οποίο 
διέλυσε τον παραγωγικό ιστό τηε χώραε κατά τη 
διάρκεια τηε δεκαετίαε του 1980. Αυτό προτείνει 
σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνονταε ταυτοχρόνου 
το «λεφτά υπάρχουν» και αναμασώνταε τιε τρι- 
τοκοσμικέε συνταγέε για εθ νικ ο π ο ιή σ ει επιχει
ρήσεων, υπερβολική φορολόγηση κάθε παραγω- 
γική5 δραστηριότηταε κ.λπ.
Πριν φτάσουμε όμωε στο αποτελείωμα τηε ιδιω- 
τικήε οικονομίαε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσει και 
τηρήσει το πρόγραμμα και τιε εξαγγελίεε του θα 
μαε οδηγήσει με μαθηματική βεβαιότητα εκτόε 
ευρώ. Κανείε Ευρωπαίοε ή άλλοε εταίρο5 δεν θα 
δεχθεί μονομερείε ενέργειεε, αθέτηση ήδη ψη- 
φισθεισών υποχρεώσεων και άγαρμπουε εκβια- 
σμούε. Υπάρχουν δυστυχώε πολλοί, οι οποίοι πι
στεύουν πωε δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να 
κάνει μια ελληνική κυβέρνηση, να φύγει η χώρα 
από το ευρώ. Εθελοτυφλούν, κρύβουν για δικοΰε 
τουε λόγουε την πραγματικότητα ή απλώε συμ
μετέχουν σε κάποιο ύποπτο κερδοσκοπικό παιχνίδι. 
Τα σημάδια και τα μηνύματα έρχονται από παντού. 
Ο σχηματισμόε κυβέρνησηε τηε Αριστεράε σε 
αυτή τη συγκυρία θα οδηγήσει στην κατάρρευση 
και σε μια μεγάλη περιπέτεια.
Αυτή είναι η αλήθεια και τα πραγματικά δεδομένα 
που οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε πριν πάμε 
στιε κάλπεε.Απειλή μπλακ άουτ στη χώρα

Η στρεβλή απελευθέρωση οδηγεί σε κραχ την αγορά ηλεκτρισμού

Μάχη εξουσίας 
σε εξέλιξη 
στο Βατικανό
Στόχος συνεργάτης του Πάπα
Το Βατικανό συγκλονίζεται από ένα πρωτοφανέε σκάνδαλο. Η σύλληψη του θαλαμηπόλου του Πάπα, που κατηγορείται ότι ενεχείριζε την προσωπική αλληλογραφία του Βενέδικτου ΙΣΤ' σε δημοσιογράφο, η απομάκρυνση του διοικητή τηε τράπεζαε του Βατικανού και η κυκλοφορία βιβλίου που φέρνει στο φωε επιστολέε που λάμβανε ο Ποντίφικαε από γνωστοΰε και αγνώστουε συνθέτουν ένα σκηνικό που θα ταίριαζε σε αστυνομικό θρίλερ. Οι γνωρίζοντεε πρόσωπα και πράγματα στην Αγία Εδρα υποστηρίζουν ότι στόχοε τηε αναταραχήε δεν είναι ο ηλικιωμένοε Πάπαε, αλλά ο στενόε συνεργάτηε του, καρδινάλιοε Μπερτόνε, ο οποίοε ενεπλά- κη, ωε φαίνεται, σε μια λυσσαλέα μάχη εξουσίαε. Ωστόσο, ο Μπερτόνε -προε έκπληξη πολλών- συνοδέυσε τον Πάπα την Παρασκευή στο Μιλάνο. Σελ. 18

Αναμενόμενη κατάληξη ενόε στρεβλού μοντέλου απελευθέρωσηε, συνιστά εν πολλοίε το πιθανόν κραχ στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού. Το μοντέλο α λα ελληνικά δημιούργησε πολλαπλά αδιέξοδα, τα οποία, προ κρίσηε, ήταν διαχειρίσιμα,
όχι όμωε και υπό τιε παρούσεε συνθήκεε τηε ύφεσηε. Πλέον, η χώρα απειλείται με μπλακ άουτ. Η κατάρρευση του μοντέλου εκτόε τηε ΔΕΗ και των ιδιωτών απειλεί πλέον με οικονομική κατάρρευση και τη ΔΕΠΑ. Οικονομική Κ, σελ. 9■ ̂   ̂* Μαφία Αφρικανών επιβάλλει χαράτσι

Σε μετανάστες χωρίς χαρτιά

Μετανάστες έξω από τη Διεύθυνση Αλλοδα
πών. Οι αριθμοί προτεραιότητας πωλούνται από 
Αφρικανούς προς 500 ευρώ αφορολόγητα.

Με πρακτικές μαφίαε, κάτω από τα μάτια τηε ΕΛ.ΑΣ., Αφρικανοί «πωλούν» σε μετανάστεε προε 500 ευρώ τιε προ- νομιούχεε θέσειε στην ουρά έξω από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών στην Αθήνα, όπου υποβάλλονται αιτήματα χορή- γησηε ασύλου. Υστερα από συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών κατασχέθηκαν ρόπαλα και βόμβεε μολότοφ. Σελ. 28

Κυβέρνηση ανοχής 
το ισχυρό σενάριο
Με κορμό το κόμμα που θα έρθει πρώτο

Το σενάριο του σχηματισμού κυβέρνησηε ανοχήε εμφανίζεται ωε επικρατέστερο για την επομένη των εκλογών, καθώε Ν .Δ. και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται να απέχουν καθαρά από τον πήχυ τηε αυτοδυναμίαε, δΰο εβδομάδεε πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση τηε 17ηε Ιουνίου. Επί τηε ουσίαε, ο νέοε «διπολισμόε» που επικρατεί κατά την προεκλογική περίοδο, καθιστά απαγορευτική την προοπτική σχηματισμού οικουμενικήε κυβέρνησηε. Ετσι, τα πιθανά εναλλακτικά σχήματα μπορεί να είναι δΰο: κυβέρνηση με κορμό τη Ν.Δ., με τη σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ και, ενδεχομένωε, τηε ΔΗΜΑΡ. Ή  «κυβέρνηση τηε Αριστεράε» με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Και στιε δΰο περιπτώσειε, όμωε, το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει ενεργόε συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ, ειδικά εάν από τιε κάλπεε προκόψει μείωση των ποσοστών του, αλλά η παροχή ψήφου ανοχήε υπό συγκεκριμένουε όρουε. Σε κάθε περίπτωση, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ δίδουν τη «μητέρα των μαχών», προτάσσονταε διαφορετικά διλήμματα. Ο κ. Αντώνηε Σαμαράε, με την ενεργό στήριξη του κ. Κώστα Καραμανλή, αναδεικνΰει το δίλημμα «ευρώ ή δραχμή», ενώ ο κ. Αλέξηε Τσίπραε την άμεση απεμπλοκή από το Μνημόνιο. Σελ. 10,12 και 16

Γ -  -

•

Το εκπληκτικό album με τις επιτυχίες

— ------------- -
“Romeo and Juliet” και “Tunnel of Love”

Διαβάστε στη σελίδα 29

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ Ο  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ/

Χαμογελάστε διπλά
με2πλάσιο επιτόκιο 2φορ& το χρόνο
και τα χρήματά σαε ελεύθερα κάθε μήνα

Για 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση από €10.000 

Ενημερωθείτε σε ένα κατάστημα ΕιιιτώβηΙτ

Υπεύθυνα διπΛα oos
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ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΕΛ ΙΔ Α ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Εμείς και οι «αρακάδες»

Ο ανθρώπινος πόνοε είναι μια κατάσταση υποκειμενική. Ειδάλλωε, έναε διάσημοε και πάμπλουτοε ροκ σταρ, λ.χ., δεν θα αφηνόταν στη σταδιακή αποκτήνωση μέσω του αλκοόλ και των ναρκωτικών ή πάλι έναε ευκατά- στατοε Σουηδόε συνταξιούχοε δεν θα επέλεγε να ξεφύγει από την κατάθλιψη καταπίνονταε μεμιάε καμιά τριανταριά μπνωτικά χάπια. Επόμενο είναι να δεχθώ, επίσηε, ότι η συγκρισιμότητα παρόμοιων καταστάσεων είναι πάντα σχετική και παρακινδυνευμένη.
Παρ’ όλα αυτά, προσπαθώ να φα- ντασθώ ποια στάση θα παίρναμε αν καλοήμασταν να επιλέξουμε ανάμεσα, από τη μια πλευρά, στη ζωή εδώ, στην Ελλάδα του Μνημονίου, με όλεε τιε στερήσειε και τιε θυσίεε που μαε περιμένουν, και, από την άλλη, στη ζωή σε μια χώρα όπου το προσδόκιμο τηε ζωήε είναι τα 53 χρόνια και το 39% των παιδιών κάτω των πέντε ετών είναι λιποβαρή, όπου αντιστοιχεί έναε γιατρόε ανά 50.000 κατοίκουε (ενώ εμείε είμαστε τρίτοι στην παγκόσμια κατάταξη με 6 ανά 1.000 κατοίκουε) και 8 αυτοκίνητα ανά 1.000 κατοίκουε (ενώ σε εμάε 451),, όπου μόνον το 2,2% διαθέτει κινητό τηλέφωνο (και

οπωσδήποτε όχι iPhone ή Blackberry...) ενώ το δικό μαε ποσοστό φθάνει το 90,3%. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω πολύ για την απάντηση. Λαμβανομένων υπ’ όψιν ακόμη ότι η χώρα την οποία έχω στον νου μου είναι περίκλειστη, με μόνον το 0,02% τηε έκτασηε να καλύπτεται από νερό, ότι η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 βαθμών Κελσίου επί 8 μήνεε τον χρόνο και ότι οι συχνότερεε αιτίεε θανάτου είναι η ελονοσία, η φυματίωση, η μηνιγγίτιδα και η ιλαρά, δεν μου μένει η παραμικρή αμφιβολία ότι η συντριπτική πλειονότητα θα επιλέγομε την Ελλάδα του Μνημονίου. Για τον λόγο ότι, πολύ απλά, η ζωή εδώ είναι καλύτερη, έστω και με το Μνημόνιο.
Αν η υπόθεσή μου δεν είναι εσφαλμένη, τότε τι μαε έπιασε και γίναμε έξω φρενών με την Κριστίν Λα- γκάρντ, επειδή τόλμησε να υπαι- νιχθεί ότι ίσωε θα έπρεπε να ανα- λογισθούμε τη θέση μαε υπό την προοπτική τηε πραγματικότηταε στη Δημοκρατία του Νίγηρα; (Βέβαια, δεδομένου ότι κάπου 48% των ερωτηθέντων σε κάποια δημοσκόπηση θεωρεί ότι η καταγγελία του Μνημονίου δεν θα επιφέρει έξοδο από την Ευρωζώνη, δεν θα απέκλεια

η αιτία τηε οργήε να είναι η χον- δροειδήε άγνοια. Δεν θα με εξέ- πληττε ιδιαιτέρωε, αν διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό των Νεοελλήνων πιστεύει ότι ο Νίγηραε είναι το πλουσιότερο καντόνι τηε Ελβε- τίαε ή μικροσκοπικό δουκάτο που συνορεύει με το Λουξεμβούργο...) Και πώε εξηγείται, ειδικά, ότι οι περισσότερο θιγέντεε από τον παραλληλισμό τηε γενικήε διευθύ- ντριαε του ΔΝΤ ήσαν οι αριστεροί ή, τέλοε πάντων, εκείνοι ελε

εινολογούν τον δαίμονα του νεοφιλελευθερισμού με αριστερή επιχειρηματολογία; (Ισωε επειδή -τολμώ να πω- το Μνημόνιο απειλεί τα επαγγελματικά δικαιώματά τουε, καθόσον η ιδιότητα του αριστερού στην Ελλάδα τηε Μεταπολίτευσηε είχε καταντήσει επάγγελμα...)
Γιατί όλοι αυτοί διέρρηξαν τα ιμά- τιά τουε, μόλιε άκουσαν ότι αυτή η «μαντάμ» (η οποία -άκουσον ά- κ ο υ ^ Λ - ,ούτε καν βάφει το μαλλί

τηε!) τολμά να βάζει τον εξυπνότερο λαό του κόσμου στην ίδια ζυγαριά με τουε «αραπάδεε»; Πάντωε, όχι επειδή συμμερίζονται τουε λό- γουε για τουε οποίουε ζήτησε συγγνώμη η Λαγκάρντ (ή, επί το ελ- ληνικότερον, Λανγκάρντ, σύμφωνα με την επικρατήσασα εκφορά του ονόματοε από την τηλεόραση...), έστω και αν η συγγνώμη τηε φάνηκε να συμβάλλει στον κατευνασμό των πνευμάτων. Η συγγνώμη τηε Λαγκάρντ απευθυνόταν στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ και αφορούσε την πολιτική διάσταση τηε επίμαχηε σύγκρισηε που αποτόλμησε· όχι την ουσία, η οποία παραμένει. Αν όλοι αυτοί που εθϊ- γησαν μπορούσαν να καταλάβουν το νόημα τηε συγγνώμηε τηε Λα- γκάρντ, θα ήσαν σε θέση να αντι- ληφθούν και την ουσία τηε παρα- τήρησηε που τουε ενόχλησε. Και αν πράγματι αντιλαμβάνονταν την ουσία, η ενόχληση σύντομα θα εξατμιζόταν όπωε η πρωινή υγρασία στιε ακτίνεε του ήλιου. Αυτό που θα έμενε, τότε, θα ήταν χρήσιμο για να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε την πραγματική μαε κατάσταση και το χρέοε προε τον εαυτό μαε και την ιστορία μαε, να αναζητήσουμε «μια νέα πολιτική λογική προε την κατεύθυνσι τηε συνεν-

Ταυιολογίες

«Το επόμενο βήμα για μας είναι 
η εμπέδωση ιης ασφάλειας, με 
χη μείωση της ανασφάλειας». 
Μεσημέρι Παρασκευής ήταν, ό
ταν άκουσα από το ραδιόφωνο 
τον Αλέξη Τσίπρα να εκστομίζει 
την παραπάνω μνημειώδη φρά
ση από το οικονομικό πρόγραμ
μα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τακτικοί ανα
γνώστες γνωρίζετε την άποψή 
μου για τον άνθρωπο και το 
κόμμα του, ωστόσο οφείλω να 
παραδεχθώ ότι η φράση αυτή 
με έκανε αμέσως να νιώσω αι
σιοδοξία, επειδή μου μείωσε 
την απαισιοδοξία...

νοήσεωε με opous εμπιστοσύνηε και αλληλεγγύηε στην ευθύνη του ενόε για τον άλλο», για να δανειστώ τη φράση του Στέλιου Ράμφου. (Βρίσκεται στο έξοχο και άκρωε δια- φωτιστικό δοκίμιο του συγγραφέα «Time out - Η ελληνική αίσθηση του χρόνου», από τιε εκδό- σειε Αρμόε, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον προσπαθεί να καταλάβει τι μαε συμβαίνει...)
Φ Α Λ Η Ρ Ε Υ Σ

ka5simati5@kathimerini.gr

MC90

ΧΑΡΙΣ ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

α π ο  €35.900
volvocars.gr
XC60 2.0TD, XC70 2.0TD, XC90 2.4TD: Εκπομπή CO? g/km: 149-215, κατανάλωση καυσίμου 1/100km, εντός πόλης: 6,9-10,5, εκτός πόλης: 4,9-6,8, μικτός κύκλος: 5,7-8,2. Τέλη κυκλοφορίας από €253. Η αναγραφόμενη τιμή συμπεριλαμβάνει όφελος με ή χωρίς απόσυρση. Volvo Un« 800100 7505.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο

Φώτιση, λόγω 
του Αγίου Πνεύματος 
-14 ημέρες 
ώς τις εκλογές

Κυριακή σήμερα, χαλαρώνουμε δικαιωματικά, λόγω λιακάδαε και μιαε θάλασσαε-καθρέφτη, αρκετοί έβαλαν βενζίνη για τα παραθαλάσσια κολπά- κια ή πήραν εισιτήριο με τα «φέρι» για κοντινά νησιά. Ωε γνωστόν, οι εφη- μερίδεε δεν κυκλοφορούν αύριο Δευτέρα, λόγω τηε μεγάληε εορτήε του Αγίου Πνεύματοε, όταν εορτάζει και ο κλά-
Της ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΙΣΤΙΚΑ

δοε των δημοσιογράφων που δοκιμάζεται, ενώ στουε επαγγελματικούε κινδύνουε έχουν προστεθεί, τελευταία, και το ξυλοκόπημα και οι τραυματισμοί, πότε από το ένα μέτωπο, πότε από το άλλο! Περιμένονταε τιε καλύ- τερεε ημέρεε και κυκλοφορίεε, ζητάμε λίγη φώτιση για τουε ψηφοφόρουε των εκλογών τηε 17ηε Ιουνίου, όταν έρχεται καταπάνω μαε η κάλπη, όπωε το παγόβουνο στον Τιτανικό! Και ου- δείε τη βλέπει, ούτε ο καπετάνιοε, ούτε ο τιμονιέρηε, ούτε ο νέοε σημαιο- φόροε, όπωε τότε που, κάτω στα σαλόνια, έπαιζαν βάλε.Εδώ σ’ εμάε, βάλε δεν υπάρχει, έμειναν απλήρωτοι οι μουσικοί κι έφυγαν, κι όλοι εμείε, σκυμμένοι στην κουπαστή, κοιτάμε το σκοτάδι που μαε κυκλώνει, αλλά δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μαε ή τη βολή μαε!Δεκατέσσεριε ημέρεε ώε την Κυριακή των εκλογών, αε σκεφτούμε τη νέα γενιά, τουε νέουε, τουε πτυχιού- χουε και άνεργουε, τα παιδιά στα σχολεία που δίνουν αυτόν τον καιρό εξε- τάσειε, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα ιδίωε τηε ανώτερηε βαθμίδαε έχει μείνει μετεξεταστέο... Εχουν δικαίωμα σε παρόν και μέλλον, και αυτό, πρώτοι εμείε που τουε φέραμε στον κόσμο, πρέπει να το περιφρουρήσουμε με τη σωστή ψήφο. Καλή Φώτιση!

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας στο Perth, Αυστραλία, Δεκέμβριο^ ’1. Η 
νίκη Καμηουρίδη - Παπαδόπουλου, κατηγορία 470, έδωσε στην Ελλάδα την 
πρόκριση να λάβει μέρος ως χώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012. 
Το σκάφος σε αγωνιστική φάση, με την ελληνική σημαία στο ιστίο ξεχωρίζει...

Αριστερά, σεμνός 
πανηγυρισμός για την 
πρόκριση: «Λονδίνο, 
Weymouth ερχόμαστε!». 19 
Μαΐου 2012, Βαρκελώνη, η 
μεγάλη ημέρα της πρόκρισης 
που στέλνει τους ιστιοπλόους 
μας στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες «Λονδίνο 2012», στην 
κατηγορία 470. Κάτω, αργυρό 
μετάλλιο στην Ολλανδία, στο 
Μεντεμπλίκ, για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο 2011, οι ιστιοπλόοι 
μας σε αγωνιστική φάση.

Ολυμπιακό Μετάλλιο, Θέση στο βάθρο των νικητών διεκδικούν 
για την Ελλάδα οι άξιοι ιστιοπλόοι μας Παναγιώτης Καμπουρίδης 
και Στάθης Παπαδόπονλος στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου
Αλλαγή κλίματοε για να παρουσιάσουμε δύο πολυνίκεε ιστιοπλόουε, τον Παναγιώτη Καμπουρίδη, κυβερνήτη, και τον Στάθη Παπαδόπουλο, πλήρωμα, που προκρίθηκαν στην κατηγορία 470, στουε Ολυμπιακούε Αγώνεε «Λονδίνο 2012». Από χθεε, Σάββατο 2 Ιουνίου, βρίσκονται στο Weymouth στα νοτιοδυτικά τηε Αγγλίαε, όπου στον Ατλαντικό θα γίνουν όλοι οι ιστιοπλοϊκοί Αγώνεε για τα Ολυμπιακά μετάλλια. Υστερα από σκληρό συναγωνισμό σε διεθνείε ιστιοπλοΐκέε αναμετρήσειε, το νικτ ρο «δίδυμο» Στάθηε Παπαδό- πουλοε του Οθωνα και Παναγιώτηε Κάμπου ρίδηε του Αναστάση ζουν τον πυρετό τηε εντατικήε προετοιμασίαε, διεκδικώνταε, όπωε μαε είπε ο Στάθηε Παπαδόπουλοε, «ένα Ολυμπιακό Μετάλλιο, μια θέση στο βάθρο των νικητών. Για την Ελλάδα πάντα και για τη χαρά του αθλήματοε στη θάλασσα, που είναι η άλλη μαε οικογένεια».Είχε έρθει στο δημοσιογραφικό γραφείο μαζί με τον «μάνατζέρ του», τον Νικόλα Παπαδόπουλο, που φροντίζει όλα τα τηε ξηράε, ενώ ο Στάθηε, ο μι- κρότεροε αδελφόε, αγωνίζεται στη θάλασσα με τα φτερά του ανέμου. Τον είχαμε πρωτοπαρουσιάσει από τη στήλη πριν από τρία χρόνια, όταν είχε μετα- πηδήσει από την κατηγορία 420 στην 470, που είναι τώρα. Ηταν τότε 20 χρόνων, δευτεροετήε φοιτητήε τηε Οδο- ντιρ-">ικήε στο Πανεπιστήμιο Αθη- νώ\ ,χε ζητήσει τη στήριξη του κόσμου, όπωε και τώρα που είναι μέλοε τηε Εθνικήε ομάδοε στην κατηγορία του, επιθυμεί τη θέρμη και τη συμπαράσταση που βρήκαν, μαζί με τον Καμπουρίδη, στο Perth τηε Αυστραλίαε, τον Δεκέμβριο του 2011, όταν πήραν μέ- ροε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιο- πλοΐαε, όπου κρινόταν εάν η Ελλάδα, ωε χώρα, θα έπαιρνε μέροε στουε Ολυ- μπιακούε του Λονδίνου. Το «δίδυμο» νίκησε, η Ελλάδα προκρίθηκε ωε έβδομη χώρα, για να λάβει μέροε στην κατη

γορία 470 στουε Ολυμπιακούε του Λονδίνου. Εντυπωσιασμένοι οι Αυστραλοί ομογενείε τούε αγκάλιασαν, συγκέντρωσαν ένα σημαντικό ποσό ώστε να βοηθήσουν την ελληνική ομάδα να λάβει μέροε και να νικήσει, πετώνταε στα κύματα του Ειρηνικού!Η συνέχεια γράφτηκε στη Βαρκελώνη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐαε στιε 12-19 Μαΐου 2012. Ωε Εθνική συμμετοχή πλέον αγωνίστηκε στην κατηγορία 470 η ομάδα Καμπουρίδη - Παπαδόπουλου και η ομάδα Παναγιώτη Μάντη - Παύλου Καγιαλή.Την πρόκριση, τελικά, κέρδισε η ομάδα Καμπουρίδη - Παπαδόπουλου, που θα αγωνισθεί στουε Ολυμπιακούε Αγώνεε, στο Weymouth. Στη συνάντηση, πριν φύγουν, δεν μπόρεσε να έλθει ο Παναγιώτηε - Τάκηε Καμπουρίδηε, αλλά εξουσιοδότησε τον Στάθη να μιλήσει και για τουε δύο. Ο Τάκηε Κα-

Στο δημοσιογραφικό γραφείο ο 
Στάθης Παπαδόπουλος (αριστερά) και ο 
Νικόλας Παπαδόπουλος (δεξιά) με την 
ευχή «και με τη νίκη»! (Γ. 
Μπαρδόπουλος / «Κ», 1/6/12).

μπουρίδηε έχει πτυχίο Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ο Στάθηε Παπαδόπουλοε, 23 ετών, είναι φοιτητήε στο πέμπτο έτοε τηε Οδοντιατρικήε. Ο Νικόλαε Παπαδόπουλοε είναι 25 ετών, μηχανολόγοε μη- χανικόε με ειδίκευση ναυπηγού, τώρα είναι στα μεταπτυχιακά στη Ναυπηγική και στο ΜΒΑ - Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι γιοι του καθηγητή τηε Πλα- στικήε Χειρουργικήε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και όπωε όλοι οι νέοι που σπουδάζουν, αναγνωρίζουν τη βοήθεια των γονέων τουε και τουε ευχαριστούν.Επιστροφή στον Στάθη Παπαδόπουλο που ζήτησε να εκφράσει τιε ευ- χαριστίεε του, και από μέρουε του κυβερνήτη Παναγιώτη Καμπουρίδη: «Ευχαριστούμε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρο κ. Σπύρο Καπράλο και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, που μαε βοήθησαν να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τουε Ολυμπιακούε Αγώνεε του Λονδίνου». Επίσηε στέλνουν ευχαριστίεε στον Ναυτικό Ομιλο Ελλά- δοε, στον Εφορο Ιστιοπλοϊκού Τμή- ματοε, κ. Κώστα Λυμπεράκη, και στον Ναυταθλητικό Ομιλο Μυκόνου, στον πρόεδρο κ. Ευάγγελο Πολίτη, όπου 7 χρόνων ξεκίνησε την ιστιοπλοΐα ο Στάθηε Παπαδόπουλοε!Οι φωτογραφίεε μιλούν εύγλωττα για τουε άξιουε Ελληνεε ιστιοπλόουε μαε, που είναι καλοί φίλοι και καλοί χαρακτήρεε. Μια αναδρομή στα μετάλλια που έχουν κερδίσει: Χρυσό Μετάλλιο στη Θεσσαλονίκη, Κύπελλο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αργυρό στο Μ εντεμπλίκ στην Ολλανδία στη σειρά Παγκόσμιου Κυπέλλου, χάλκινο στο Μάίάμι στο Παγκόσμιο Κύπελλο.«Με το καλό Ολυμπιονίκεε» η ευχή μαε, γιατί όλα τα μετάλλια έχουν την αξία τουε. «Να μαε το φέρετε εδώ στο γραφείο, να το χαρούμε από κοντά». Το υποσχέθηκαν!
Τ Η Λ Ε Φ 0 Σ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ιδιοκτησία - Εκδοση 

«Κ ΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ ΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» Α.Ε.

Εδρα: Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, Ν . Φάληρο 185 47 Τηλ.: 210-4808.000 — FAX: 210-4808.055

________ Διευθυντής: Αλεξης Παπαχελας ■ Διεύθυνση συντάξεως: Ν ικος Κωνςτανταρας - Κ οςτης Φαφούτης - Γιώργος Μ αντηλας
Αρχισυντάκτες: Γιάννης Βαθυας - Κ όστας Αεονταριαης - Ν ικος Γ. Ξ υδακιις ■ Σύμβουλοι εκδόσεως: Αγγελος Σταγκος - Ν ικος Ναουμης

Λογιστήριο ■ Διαφημίσεις ■ Συνδρομές: 
Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, 

Τηλ. 210-4808.000 fax: 210-4808.202.

Ισολογισμοί ■ Προκηρύξεις · Κοινωνικά ■ Μικρές Αγγελίες: 
Τηλ. 210-4808.160 fax: 210-4808.164

Μικρές Αγγελίες · Προσφορές: 
Στοά Αρσάκειου 5 (Πανεπιστημίου 47) 

Τηλ.: 210-5233.333, 210-3316.825 
fax: 210-5223.880, 210-3316.826

Αρχείο: Τηλ.: 210-5239.339

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή 
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 
και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εάν δεν βρίσκετε την «Κ» τηλεφωνήστε μας στο 210-4808.000, ή στο Πρακτορείο Εφημερίδων στο 210-5199.755.

mailto:ka5simati5@kathimerini.gr
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ Θ Ε Μ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Το χθε( και ίο) αύριο της ελληνικτις κρίσης
Ενδεκα Ελληνες οικονομολόγοι διεθνούς κύρους παρουσιάζουν την κατάσταση της οικονομίας, τις αναμενόμενες εξελίξεις και επιλογές

Η εξέλιξη τηε ελληνικήε κρίσηε τη ν  τελευταία διετία  και τα  πρόσφατα πο
λιτικά δρώμενα έχουν προκαλέσει στουε Ελληνεε αισθήματα μεγάληε α- 
βεβαιότηταε, σύγχυσηε και φόβου. Τα παραδοσιακά κυβερνητικά κόμμα
τα  έχουν χάσει τη ν  επιρροή τουε, τόσο  γιατί αναγνωρίζετα ι ότι οι πολιτι- 
κέε που εφάρμοσαν διαχρονικά οδήγησαν σ τη ν  κρίση όσο και γιατί'κατά 
το ν  χειρισμό τηε κρίσηε δεν έδειξαν ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα. 
Στιε πρόσφατεε εκλογέε οι πολίτεε στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό προε φω- 
νέε που είναι λαϊκίστικεε, εθνικιστικέε, ακόμη και αντικοινοβουλευτικέε 
ή φασιστικέε. Το έκαναν αυτό είτε ωε αντίδραση σ τη  δραματική μείωση 
τω ν  εισοδημάτων τουε είτε γιατί, χωρίε άλλη πυξίδα για το  μέλλον, αφή
νοντα ι να  πιστέψουν ότι υπάρχουν εήκολεε λάσειε. Η διεθνήε κοινότητα 
παρακολουθεί με ανησυχία τη  χώρα μαε και θεωρεί πλέον πολύ πιθανό ό
τ ι αυτή θα χρεοκοπήσει άτακτα και θα αποχωρήσει από το  ευρώ. Η κα
τάσταση  είναι κρίσιμη: υπάρχει σοβαρόε κίνδυνοε λάθουε που θα επιβα
ρύνει, με μη αναστρέψιμο τρόπο, τουλάχιστον τιε δύο επόμενεε γενιέε. Πα
ρουσιάζουμε παρακάτω αναλυτικά τη ν  οπτική μαε για τη ν κρίση και τιε 
αναμενόμενεε εξελίξειε και επιλογέε.

Η κρίση είναι ελληνική 
ή ευρωπαϊκή;

Και τα δύο. Η αναξιόπιστη και ανε- 
παρκήε λειτουργία τω ν θεσμών και οι 
υπερβολικοί περιορισμοί που το κρά- 
τοε θέτει σ τον  ανταγωνισμό και την 
επιχειρηματικότητα οδήγησαν τήν ελ
ληνική οικονομία σε χαμηλή αντα
γωνιστικότητα, υπερβολικό δημόσιο 
> |έοε και υψηλό έλλε,ιμμα εμπορικού 

I  ζυγιού. Το Δημόσιο επομένωε 
τ Ιαταλούσε χρήμα που δεν είχε, ενώ 
τά  νοικοκυριά κατανάλωναν περισ
σότερο από ό,τι παρήγαγαν. Η κατα
νάλωση χρηματοδοτήθηκε σε μεγά
λο βαθμό από δημόσιο χρέοε, το οποίο 
συσσωρεύθηκε από το  1980 και με
τά. Με τη ν είσοδο σ το  ευρώ, αντί να 
γίνει εκμετάλλευση τηε ευνοϊκήε συ- 
γκυρίαε για βελτίωση τω ν  δημόσιων 
οικονομικών και διαρθρωτικέε αλλα- 
γέε που θα οδηγούσαν σ τη ν αύξηση 
τω ν  επενδύσεων, τα χαμηλά επιτόκια 
οδήγησαν σε αύξηση του εξωτερικού 
δανεισμού ενώ η ανταγωνιστικότητα 
τηε οικονομίαε συνέχιζε να μειώνεται. 
Συγχρόνωε οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί 
εποπτείαε αποδείχθηκαν απόλυτα α- 
νεπαρκείε στο να περιορίσουν το πρό
βλημα: ο υπερβολικόε δανεισμόε τηε 
Ελλάδαε γινόταν εν γνώσει τω ν  Ευ
ρωπαίων εταίρων τηε, οι οίκοι αξιο-

λόγησηε εκτιμούσαν λανθασμένα ό
τι τα  ελληνικά ομόλογα είχαν χαμη
λό κίνδυνο, και οι ευρωπαϊκέε τρά- 
πεζεε δεν είχαν επαρκή κίνητρα από 
τιε εποπτικέε τουε αρχέε να στραφούν 
σε ομόλογα από χώρεε με χαμηλότε
ρο κίνδυνο.

Οταν εκδηλώθηκε η κρίση, το  βά- 
ροε του συσσωρευμένου χρέουε ήταν 
τέτοιο που μια οικονομία δεν μπο
ρούσε να το  χειρισθεί μόνη τηε, ιδίωε 
όταν αυτή ήταν ήδη μη ανταγωνι
στική και με τραπεζικό σύστημα ε
κτεθειμένο σε επισφαλή δανεισμό. Αν 
και άλλεε χώρεε τηε Ευρωζώνηε α
ντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερβολικού 
δανεισμού, γεγονόε που αντανακλά 
και τιε ατελείε δομέε τηε ένωσηε, η 
Ελλάδα ήταν ο πλέον αδύναμοε κρί- 
κοε στη ν αλυσίδα. Το μέγεθοε του 
προβλήματοε μπορεί να  γίνει κατα
νοητό με έναν απλό υπολογισμό. Το 
έλλειμμα του κρατικού προϋπολογι
σμού το  2009 ήταν 15,4% του Εθνι
κού Προϊόντοε ή 36,3 δισεκατομμύ
ρια ευρώ - αυτό σημαίνει ότι το  Δη
μόσιο ξόδεψε μόνο εκείνη τη  χρονιά 
περίπου 12.900 ευρώ που δεν είχε για 
κάθε ελληνική τετραμελή οικογέ
νεια και αύξησε ισόποσα το  χρέοε.

Γιατί κατά την εφαρμογή του Μνημονίου 

η οικονομία βυθίστηκε σε τόσο βαθιά ύφεση;

Η ανάπτυξη τηε ελληνικήε οικονομίαε 
μετά τη ν  είσοδο στην Ευρωζώνη βα
σίστηκε σε  μεγάλο βαθμό σ το ν  ε
ξωτερικό δανεισμό (ενώ  προηγου- 
μένωε σ τη ρ ιζό τα ν  σημαντικά σε 
κοινοτικέε επ ιδοτήσειε). Από τη  
στιγμή που οι αγορέε σταμάτησαν να 
δανείζουν σ τη ν  Ελλάδα, η ύφεση ή
ταν αναπόφευκτη. Το Μνημόνιο ή
ταν μια συμφωνία για συνέχιση τηε 
δανειοδότησηε τηε Ελλάδαε από 
τουε εταίρουε, ώστε η μείωση του δη
μοσίου ελλείμματοε και του ελλείμ- 
ματοε εμπορικού ισοζυγίου να γίνουν 
σταδιακά, και συγχρόνωε να δοθεί

Οι εταίροι έπρεπε 
να δώσουν σχετικά μεγα
λύτερο βάρος στην εφαρ
μογή των ουσιαστικών 
' ιεταρ ρυθμίσεων παρά 
στα μέτρα λιτότητας.

χρόνοε για  απαραίτητεε αλλαγέε 
στη  δομή τηε ελληνικήε οικονομίαε. 
Χωρίε το  Μνημόνιο, η ύφεση θα ή
ταν βαθύτερη, με μεγαλύτερη λιτό
τητα και ανεργία. Για παράδειγμα, το 
πρωτογενέε έλλειμμα μειώθηκε από 
10,4% το  2009 σε 5% το  2010, ενώ  
χωρίε χρηματοδότηση θα έπρεπε 
τουλάχιστον να  μηδενιστεί, κάτι το  
οποίο θα συνεπαγόταν διπλάσια λι
τότητα.

Αν και το  Μνημόνιο περιόρισε την 
ύφεση, αυτή ή ταν βαθύτερη και 
κρατάει περισσότερο από ό,τι θα μπο
ρούσε, κυρίωε για δύο λόγουε. Από 
την ελληνική πλευρά, δεν δημιουρ- 
γήθηκε πολιτική συναίνεση, ενώ υ
πήρξαν σημαντικά προβλήματα και

καθυστερήσειε σ τη ν  εφαρμογή τω ν  
απαραίτητων ουσιαστικών μεταρ
ρυθμίσεων, όπωε η αναδιοργάνωση 
τω ν φοροεισπρακτικών μηχανισμών, 
ο καλύτεροε έλεγχοε τω ν  προμηθει
ών του Δημοσίου και η ενίσχυση του 
ανταγωνισμού στιε αγορέε. Αυτό εί
χε ωε συνέπεια να απαιτούνται πε
ρισσότερα μέτρα λιτότηταε και να κα
θυστερεί η ανάκαμψη τηε οικονομίαε. 
Το Μνημόνιο επομένωε έγινε αντι
ληπτό μόνο ωε επιβολή λιτότηταε α
πό ξένουε δανειστέε - λανθασμένα, 
εφόσον περιλάμβανε και σημαντικά 
μέτρα για τη  βελτίωση τω ν  δομών τηε 
οικονομίαε.

Από τη ν  πλευρά τω ν  εταίρων, δεν 
υπήρξε έγκαιρη κατανόηση τω ν  βα
θύτερων προβλημάτων τηε ελληνικήε 
οικονομίαε, καθώε και τω ν  συστη- 
μικών πτυχών τηε κρίσηε σ τη ν  Ευ
ρωζώνη. Οι εταίροι έπρεπε να δώσουν 
σχετικά μεγαλύτερο βάροε σ τη ν  ε
φαρμογή τω ν  ουσιαστικών μεταρ
ρυθμίσεων (όπωε και το ν  απαραίτη
το  χρόνο για να αποδώσουν αυτέε) 
παρά σ τα  μέτρα λιτότηταε. Επίσηε, 
έπρεπε να  υποστηριχθούν πιο απο
τελεσματικά οι ελληνικέε τράπεζεε, 
καθώε έναε βασικόε λόγοε που η ύ
φεση είναι τόσο βαθιά είναι ότι αυ
τέε δεν έχουν ρευστότητα  για να  υ
ποστηρίξουν τη ν πραγματική οικο
νομία. Τα προβλήματα του τραπεζι
κού συστήματοε, και η σύνδεσή 
τουε με τα  προβλήματα δημοσίου 
χρέουε, είναι μια συστημική πλευρά 
τηε κρίσηε που αφορά όχι μόνο τη ν  
Ελλάδα, αλλά όλη τη ν  Ευρωζώνη. Η 
αντιμετώπιση τηε κρίσηε σε επίπε
δο Ευρωζώνηε θα έπρεπε γενικότε
ρα να είναι πιο δραστική, συμπερι- 
λαμβανομένηε και τηε αναδιάρθρω- 
σηε του ελληνικού χρέουε που θα έ
πρεπε να  είχε γίνει νωρίτερα.

Τι θα συμβεί αν η Ελλάδα αρνηθεί να εφαρμόσει 
τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί και «καταγγείλει» το Μνημόνιο;

Οι εταίροι θα σταματήσουν να μαε στη
ρίζουν οικονομικά. Αυτό θα οδηγήσει 
την ελληνική οικονομία σε βαθύτερη 
ύφεση, με μεγαλύτερη ανεργία, κα
τάρρευση του τραπεζικού συστήμα
τοε και σχεδόν σίγουρα η Ελλάδα θα 
υποχρεωθεί να επιστρέψει στη δραχ
μή. Η δε εκβιαστική στάση τηε Ελλά
δαε θα οδηγήσει σε ανυπολόγιστη ζη
μιά στη  διεθνή αξιοπιστία τηε χώραε 
για δεκαετίεε.

Μια ενδεχόμενη έξοδοε τηε Ελλά
δαε από το  ευρώ θα στοιχίσει πολύ 
στουε εταίρουε (αν και θα γίνει προ
σπάθεια να περιοριστεί το  κόστοε με 
έκτακτα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα, όπωε μαζικέε αγορέε 
ισπανικών και ιταλικών ομολόγων, κα
θώε και περισσότερη στήριξη στιε ευ- 
ρωπαϊκέε τράπεζεε). Η άποψη όμωε

ότι οι εταίροι έχουν ανάγκη να κρα
τήσουν τη ν  Ελλάδα σ το  ευρώ πάση 
θυσία και επομένωε θα συνεχίζουν να 
τη  στηρίζουν ακόμα και αν αυτή αρ
νηθεί να εφαρμόσει το μέροε τηε συμ- 
φωνίαε που τηε αντιστοιχεί, είναι λαν
θασμένη. Πράγματι, σχεδόν όλεε οι 
χώρεε τηε Ευρωζώνηε λαμβάνουν α
παραίτητα μέτρα για να  τακτοποιή
σουν τα δημόσια οικονομικά τουε και 
παράλληλα πραγματοποιούν μεταρ
ρυθμ ίσει για να αυξήσουν τη ν α
νταγωνιστικότητα. Τα μέτρα αυτά εί
ναι απαραίτητα και υπάρχουν μόνο μι
κρά περιθώρια χαλάρωσηε. Δεν θα εί
ναι αποδεκτό η Ελλάδα να συνεχίζει 
να  λαμβάνει υποστήριξη χωρίε αντί- 
στοιχα μέτρα, καθώε κάτι τέτοιο θα 
υπονόμευε τη  συνοχή τηε Ευρωζώνηε 
από μέσα.

Η παραμονή της Ελλάδας σιο ευρώ, υπό τη σκέπη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συνιστά για τους 11 κορυφαίους Ελληνες οικονομολόγους αναγκαιότητα, προκει- 
μένου να διασφαλισθεί η επόμενη μέρα για τη χώρα.

Ποιοι υπογράφουν ίο κείμενο

Οι οικονομολόγοι που γράφουμε αυτό το κείμενο έχουμε μακροχρόνια ε
μπειρία σε γνωστά πανεπιστήμια διεθνώς. Δεν έχουμε εμπλοκή στον σχε
δίασμά της πολιτικής που ακολουθείται στην Ελλάδα, ούτε σχέση με πολιτι
κό κόμματα. Αγωνιούμε και ανησυχούμε βαθιά, όπως και όλοι οι Ελληνες, 
για τις εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία και δεν θα θέλαμε να δού
με την.άγνοια και τον λαϊκισμό να οδηνούν τη χώρα σε καταστροφικές και 
μη αναστρέψιμες επιλογές.
Μάριος Δγγελέχος (Massachusetts Institute of Technology), Δημήτρης Βα- 
γιανός (London School of Economics), Νίκος Βέττας (Οικονομικό Πανεπι
στήμιο Αθηνών), Γιάννης ιωαννίδης (Tufts University), Γιώργος Κωνσταντι- 
νίδης (University of Chicago), κώστας Μεγήρ (Yale University), χάρης Ντέλ- 
λας (Universität Bern), Νίκος Οικονομίδης (New York University), Μανόλης 
Πετράκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Θανάσης ετέγγος (University of Guelph),

Δεν υπάρχει λύση που θα μα.5 επνφέπει 
να συνεχίσουμε μέσα σ τη ν προστα
σία τηε Ευρωζώνηε αλλά με τη ν  α- 
μεριμνησία του παρελθόντοε. Οι ε- 
πόμενεε εβδομάδες θα είναι κρίσιμεε. 
Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να πα- 
ραμείνει σε μια ενωμένη Ευρωζώνη 
και να χρησιμοποιήσει το  παράθυρο 
ευκαιρίαε που έχει, ώ σ τε  να μεταρ
ρυθμίσει την οικονομία τηε σε μια πο
ρεία πραγματικήε σύγκλισηε με τιε 
λοιπέε ευρωπαϊκέε οικονομίεε. Η μο
ναδική λύση σ το ν  ορίζοντα είναι οι 
επικείμενεε εκλογέε να οδηγήσουν σε

ιέξοδος;

ματική μεταρρυθμιστική εντολή  θα 
έχει σημαντικέε προοπτικέε επιτυχίαε 
απλώε και μόνο από τη  φύση τηε. Το 
σύνολο σχεδόν τω ν  προβλημάτων τηε 
ελληνικήε οικονομίαε έχει τη  βάση 
του σ τη  συστηματική παραβίαση θε
σμών και κανόνων, που στήριζε και 
στηρίζονταν από κομματικέε ή άλλεε 
μικροκομματικέε προτεραιότητεε. 
Η κατάργηση αυτήε τηε σχέσηε ε
λέγχου, θα επιτρέψει τη ν εφαρμογή 
θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Οι με-

Μιχάλης Χαλιάσος (Goethe University Frankfurt)

Ü Μπορεί η Ελλάδα 
ra φύγει από το ευρώ;

Ασφαλώς. Το ότι δεν προβλέπεται μη- 
χανισμόε αποπομπήε από το  ευρώ 
χωρίε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ενω
ση είναι εύλογο - το  αντίθετο  θα ή
τα ν  παράδοξο. Αυτό όμωε δεν ση 
μαίνει ότι ο κανόναε δεν μπορεί να 
σπάσει, όπωε ήδη έσπασε σ τη ν  πε
ρίπτωση τηε Ελλάδαε και ο κανόναε 
ότι καμία χώρα δεν μπορεί να  ζη τή 
σει από τιε υπόλοιπεε να  τη  διασώ- 
σουν. Αλλωστε, η απόφαση για το ποι-

Η κατάσταση για τουε πρώτουε μήνεε 
θα είναι ιδιαίτερα ανώμαλη. Το νέο νό
μισμα θα είναι σημαντικά υποτιμημένο 
(σε σχέση με την «κλειδωμένη» ισο
τιμία ευρώ / δραχμήε) και οι καταθέ- 
σειε θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε 
δραχμέε. Συνεπώε, αναμένονται πο
λύ μεγάλεε απώλειεε για όσουε έχουν 
αποταμιεύσειε ή ακίνητη περιουσία, 
κατά τουλάχιστον 50%. Οι μισθοί 
και οι συντάξειε θα είναι πολύ χαμη
λότεροι σε πραγματικούε όρουε, ενώ 
αναμένεται σημαντικόε πληθωρισμόε 
που θα πλήττει όσουε στηρίζονται σε 
εγχώριο εισόδημα. Τα εισαγόμενα 
προϊόντα θα είναι πολύ ακριβότερα. 
Καθώε το  βάροε του χρέουε τηε Ελλά
δαε θα γίνει πολύ μεγαλύτερο, η 
Ελλάδα θα αναγκαστεί να χρεοκοπή
σει άτακτα, με σημαντικέε συνέπειεε 
για τη ν δανειοληπτική τηε ικανότη
τα για δεκαετίεε. Οι ελληνικέε επι- 
χειρήσειε θα έχουν παρόμοιεε δυ- 
σκολίεε εξυπηρέτησηε εξωτερικού 
χρέουε και πρόσβασηε σε πρώτεε ύ- 
λεε και πολλέε θα χρεοκοπήσουν. Η

Κάποια στιγμή, ίσωε ένα ή δύο χρόνια 
μετά τη ν έξοδο, θα υπάρξει σταθερο
ποίηση. Η νέα κατάσταση θα έχει χα
μηλά εισοδήματα, υψηλά επιτόκια 
και αδύναμο νόμισμα. Η χώρα θα έχει 
περιφερειακή μόνο σχέση με τιε ευ- 
ρωπαϊκέε πολιτικέε διεργασίεε και η 
πίεση για τιε μεταρρυθμίσειε, που εί
ναι απαραίτητεε για να αυξηθεί η πα
ραγωγικότητα τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε, θα γίνει πολύ μικρότερη. Η χα
μηλή παραγωγικότητα θα μπορεί να 
κρύβεται πίσω από υποτιμήσειε του νο- 
μίσματοε ώστε να επιτυγχάνεται η τε
χνητή (και, τελικά, προσωρινή) αύξη
ση τηε ανταγωνιστικότηταε. Με απλά 
λόγια, θα έχουμε χαμηλούε μισθούε με 
ελάχιστη αγοραστική δύναμη για ει-

εε χώρεε θα έμπαιναν σ τη ν  Ευρω
ζώνη  ή ταν πολιτική και τέτο ια  μπο
ρεί να  είναι και η απόφαση για τη ν 
εκδίωξη κάποιαε χώραε. Σε κάθε πε
ρίπτωση, εάν δρομολογηθεί διαδι
κασία εξόδου, μάλλον αυτή θα ολο
κληρωθεί με ενέργεια τηε ίδιαε τηε 
Ελλάδαε που θα ασφυκτιά από τη ν 
έλλειψη χρηματοδότησηε, και ίσωε 
θα συνεπάγεται και έξοδο από τη ν 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

αγορά προϊόντων από το εξωτερικό (ό
πωε φάρμακα και καύσιμα) θα γίνει 
δύσκολη έωε και αδύνατη χωρίε προ
πληρωμή, καθώε οποιαδήποτε ελλη
νική εταιρεία θα θεωρείται εκ τω ν 
πραγμάτων αφερέγγυα. Η δε προ
πληρωμή θα είναι σχεδόν αδύνατη με
τά την κατάρρευση του δανεισμού α
πό τιε τράπεζεε. Οι εξαγωγέε θα μει
ωθούν και λόγω τω ν προβλημάτων των 
ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσε
ων και λόγω τηε συναλλαγματικήε α- 
βεβαιότηταε. Η γενική συνέπεια θα εί
ναι μια μεγάλη αύξηση τηε ανεργίαε, 
περαιτέρω μείωση τω ν εισοδημάτων 
και έλλειψη βασικών προϊόντων. Εί
ναι ασαφέε πωε η όποια πολιτική δύ
ναμη βρίσκεται στην εξουσία θα μπο
ρεί να χειρισθεί τιε ακραίεε πολιτικά 
και εθνικιστικέε φωνέε, που αναμέ
νεται να ενισχυθούν. Τέλοε, μια κα
τάρρευση τηε ελληνικήε οικονομίαε 
ενδέχεται να συμπαρασύρει και την 
κυπριακή, καθώε ένα μεγάλο μέροε του 
ενεργητικού τω ν κυπριακών τραπεζών 
βρίσκεται σ τη ν Ελλάδα.

σαγόμενα και θα πουλάμε τα προϊόντα 
μαε φθηνά ώστε να βρίσκονται αγο- 
ραστέε. Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα προ
τιμήσει να μην βοηθήσει την Ελλάδα, 
ώστε ο ίδιοε δρόμοε να μην αποτελεί 
επιλογή για άλλεε χώρεε τηε Ευρω
ζώνηε. Θα υπάρξουν μόνο μικρέε ο- 
μάδεε του πληθυσμού που θα ενι- 
σχυθούν, όπωε όσοι είχαν συσσω
ρεύσει χρέη προε το Δημόσιο, όσοι α
πολαμβάνουν μονοπωλιακά προνό
μια στιε αγορέε και επωφελούνται α
πό εμπόδια εισόδου, και όσοι έχουν με
ταφέρει την περιουσία τουε στο εξω
τερικό. Οπωε και στην Αργεντινή, θα 
υπάρξει μια περαιτέρω συμπίεση τηε 
μεσαίαε τάξηε και μια βαθύτερη οι
κονομική και κοινωνική πόλωση.

κυβέρνηση που θα στηριχθεί ουσια
στικά από σημαντικό εύροε πολιτικών 
δυνάμεων και θα κινηθεί σε τρειε ά- 
ξονεε.

Πρώτον, να επιβεβαιώσει τη ν  α
διαμφισβήτητη θέληση για παραμο
νή στην Ευρωζώνη στη βάση τω ν  σχε
τικών συμφωνιών με τουε εταίρουε.

Δεύτερον, να προωθήσει επειγόντωε 
(εντόε εξαμήνου) και να στηρίξει 
σ την πράξη ουσιαστικέε μεταρρυθ
μ ίσ ε ι σε τομείε-κλειδιά, όπωε το 
φορολογικό σύστημα, το σύστημα υ- 
γείαε, την πλήρη μηχανοργάνωση κά
θε υπηρεσίαε του Δημοσίου ώ στε  να 
περιορισθεί η διαφθορά, τη διαφάνεια 
του συστήματοε προμηθειών, το ν  ε- 
ξορθολογισμό του συστήματοε απο- 
νομήε δικαιοσύνηε και τη  διασφάλι
ση του ανταγωνισμού στιε αγορέε - αυ
τέε οι κινήσειε όχι μόνο θα βελτιώσουν 
τη  ζωή τω ν πολιτών, αλλά θα στείλουν 
ένα σαφέε σήμα βούλησηε πραγμα- 
τικήε αλλαγήε.

Τρίτον, σε συνεργασία με τουε ε
ταίρουε, να επαναδιατυπώσει σημα
ντικέε πτυχέε τηε δανειακήε σύμβα- 
σηε προε τη ν κατεύθυνση τηε ταχύ- 
τερηε τόνωσηε τω ν  επενδύσεων, τηε 
ανάπτυξηε και τηε μείωσηε τηε α
νεργίαε.

Μια κυβέρνηση με διακομματική 
στήριξη, αλλά και σαφώε υπερκομ-

Υηάρχει η πιθανότητα χαλάρωσηε 
τηε νομισματικήε και τηε δημοσιο- 
νομικήε πολιτικήε στην Ευρωζώνη 
τουε επόμενουε μήνεε, καθώε και τηε 
αντίληψηε ότι η γενικευμένη λιτότη
τα δεν αποτελεί λύση. Ομωε αυτή η χα
λάρωση θα είναι περιορισμένη γιατί 
τα δημόσια ελλείμματα και χρέη είναι 
ήδη μεγάλα. Επίσηε, δεν θα μπορεί να 
υποκαταστήσει τιε απαραίτητεε με
ταρρυθμ ίσει για την αύξηση τηε α- 
νταγωνιστικότηταε που είναι απα
ραίτητεε για τιε πιο αδύναμεε οικο- 
νομίεε. Οι ουσιαστικότερεε αλλαγέε σε 
επίπεδο Ευρωζώνηε θα είναι προε μια 
περισσότερο λειτουργική και σφικτά 
δομημένη ένωση, και πιθανόν να α
φορούν τη ν πανευρωπαϊκή εποπτεία 
του τραπεζικού συστήματοε και την 
ασφάλιση τω ν καταθέσεων, καθώε και 
κάποια μορφή κοινήε πρόσβασηε 
στιε χρηματαγορέε όπωε τα  ευρωο
μόλογα.

Οι αλλαγέε στην Ευρωζώνη θα α
παιτήσουν χρόνο. Για παράδειγμα, με 
το σημερινό εποπτικό καθεστώε τα ευ
ρωομόλογα μπορεί να οξύνουν τα προ
βλήματα, καθώε θα μειώσουν τα  κί
νητρα για δημοσιονομική πειθαρχία 
στιε υπερχρεωμένεε χώρεε όπωε η Γαλ
λία και η Ιταλία, και συγχρόνωε θα μει
ώσουν τη ν αξιοπιστία τω ν  δημοσιο
νομικά πειθαρχημένων χωρών, όπωε 
η Γερμανία και η Ολλανδία. Επομένωε,

Η  μοναδική λύση είναι 
οι επικείμενες εκλογές 
να οδηγήσουν σε κυβέρ
νηση που θα στηριχθεί 
από σημαντικό εύρος πο
λιτικών δυνάμεων και θα 
κινηθεί σε τρεις άξονες.

ταρρυθμίσειε, όπωε και οι επενδύσειε 
που θα ακολουθήσουν, θα ενισχύ- 
σουν τη ν  ανταγωνιστικότητα  αναι- 
ρώνταε κατά πολύ τιε βραχυπρόθε- 
σμεε συνέπειεε τηε λιτότηταε και 
προσφέρονταε πραγματική γηγενή α
νάπτυξη και ελπίδα.

Μια τέτοια λύση θα επαναφέρει το 
κλίμα εμπιστοσύνηε τω ν  ετα ίρων 
προε τη ν  Ελλάδα και θα δημιουργή
σει τιε προϋποθέσειε για περαιτέρω 
διαγραφή του υφισταμένου χρέουε 
(που είναι πλέον κατά κύριο λόγο δια
κρατικό). Μια διαπραγμάτευση για τη 
μείωση του χρέουε θα πρέπει^ λ  γί
νει τα επόμενα χρόνια, καθώε τ!§ ,ρέ- 
οε παραμένει υψηλό: παρά τα χαί ιηλά 
επιτόκια, τα  τοκοχρεωλύσια ανέρ
χονται σ το  6% του ΑΕΠ, ένα δυ
σβάστακτο βάροε που μπορεί να  υ
πονομεύσει τη  μεταρρυθμιστική δυ
ναμική.

τα ευρωομόλογα μπορεί μεν να απο
τελούν μέροε μιαε μακροπρόθεσμηε 
λύσηε όπου συγχρόνωε αυξάνεται ο 
διακρατικόε έλεγχοε και συντονισμόε 
τω ν  προϋπολογισμών, αλλά σίγουρα 
δεν αποτελούν το ν  από μηχανήε θεό 
που θα οδηγήσει σε άμεση λύση τω ν 
προβλημάτων μαε. Επίσηε, τα  επιτό
κια τω ν ευρωομολόγων δύσκολα θα εί
ναι χαμηλότερα από αυτά με τα οπ' 
η Ελλάδα δανείζεται τώρα από τουε ε
ταίρουε τηε. Πέρα από τιε όποιεε αλ
λαγέε στην Ευρωζώνη, πρέπει να το 
νίσουμε ότι μια οικονομία δεν μπορεί 
να βρίσκεται σε μια νομισματική έ
νωση εάν λειτουργεί αναποτελεσμα
τικά και με πολύ ξεπερασμένεε ή α- 
ντιπαραγωγικέε πρακτικέε σε σύ
γκριση με τιε άλλεε οικονομίεε τηε έ
νωσηε. Η ελληνική κοινωνία πρέπει 
να μετασχηματισθεί ουσιαστικά αν 
πρόκειται να πλησιάσει τον τρόπο λει- 
τουργίαε άλλων προηγμένων κρα
τώ ν όπου η λειτουργία τω ν θεσμών εί
ναι πιο εύρυθμη και το επίπεδο ζωήε 
ανώτερο. Προε το παρόν, όμωε, πα
ρουσιάζει τη ν  εικόνα χώραε που δεν 
μπορεί ή δεν θέλει να αλλάξει.

Ισωε τώρα που είμαστε στο χείλοε 
του γκρεμού, οι πολιτικοί φερθούν με 
περισσότερο υπεύθυνο τρόπο και 
καταστρώσουν λεπτομερή σχέδια α- 
πελευθέρωσηε του σημαντικού πα
ραγωγικού δυναμικού τηε χώραε.

Πόσο ομαλή μπορεί να είναι 
η μετάβαση σιο νέο νόμισμα;

Τι θα σημαίνει μεσοπρόθεσμα για την Ελλάδα 
η επιστροφή στη δραχμή;

Λ« I  Ποιες αλλαγές είναι πιθανές στην Ευρωζώνη,
και πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να ωφεληθεί από αυτές;
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

«Στο κόκκινο» ίο  πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ
Πέραν της πραγματικότητας οι προτάσεις Τσίπρα είναι σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκός ισχύοντα, ενώ άλλες έχουν εξαγγελθεί από άλλα κόμματα

Σύγκρουση με την τρόικα ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει, ωστόσο, να ξεχνάμε πως η τρόικα αντιπροσωπεύει τους εταίρους που αποτελούν τη μοναδική πηγή χρηματο
δότησης της χώρας.

Των ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ, ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΑΙΑΤΣΑΤΟΥ, 
ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτική υψηλού ρίσκου, η οποία συνεπάγεται τριβέε κατ συγκρούσειε σε περισσότερα πεδία με την Ε. Ε. και τουε εταίρουε μαε και δημιουργεί κινδύνουε για την παραμονή τηε χώραε μαε στην Ευρωζώνη, προτείνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτόε από τη μετωπική σύγκρουση με την «τρόικα», που συνεπάγεται η προτεινόμενη ακύρωση του Μνημονίου και των ε- φαρμοστικών νόμων -και αε μην το ξεχνάμε, είναι ο θεσμικόε αντιπρόσωποε των εταίρων και δανειστών μαε-, μια σειρά από προτάσειε που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκώε ισχύοντα. Ειδικότερα:
10  ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ακύρωση Μνημονί

ου και εφαρμοστικών νόμων, αντι
κατάστασή του με εθνικό σχέδιο α

νόρθωσης της οικονομίας, καταγγελία ε
παχθών όρων δανειακής σύμβασης και νέα 
αναδιαπραγμάτευση του χρέους.Ακόμα κι αν η Ευρωζώνη δεχτεί να διαπραγματευτεί εκ νέου τουε όρουε του ελληνικού χρέουε, πολύ δύσκολα θα δεχτεί να βάλει στο τραπέζι και την αλλαγή των όρων του Μνημονίου. Η ολοκληρωτική ακύρωση του Μνημονίου καθώε και των εφαρμοστικών του νόμων, είναι κάτι το. οποίο έχει ξεκαθαρίσει η τρόικα ότι δεν το δέχεται. Θεωρεί ωε βάση κάθε συζήτησηε που μπορεί να γίνει με τη νέα κυβέρνηση τηε Ελλάδαε τιε προβλέψειε του οικονομικού προγράμματοε που έχει συμ- φωνηθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2012. Ευρωζώνη και Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχουν αφήσει ελάχιστα περιθώρια αλλαγών, που αφορούν κυρίωε στην παροχή περισσότερου χρόνου για τη μείωση του ελλείμματοε. Εάν η Ελλάδα ζητήσει την πλήρη κατάργηση, δεν αποκλείεται οι συζητήσειε να σταματήσουν πριν ακόμα ξεκινήσουν και η χώρα να βρεθεί σε πολύ δύσκολη ταμειακή θέση.
2 0 ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της επανα

διαπραγμάτευσης του χρέους, θα ε
πιδιώξει είτε τη δραστική μείωσή 

του, είτε τη μη αποπληρωμή τόκων για κά
ποιο διάστημα, ώστε να κατευθυνθούν οι 
πόροι αυτοί για επενδύσεις και ενίσχυση 
της ανάπτυξης.Η νέα μείωση του χρέουε θα ήταν φυσικά επιθυμητή (εάν ερχόταν μόνη). Αλλά το να σταματήσει η Ελλάδα να καταβάλλει τόκουε για να διαθέσει τα αντίστοιχα κεφάλαια στιε επενδύσειε, είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί. Με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσά που πληρώνει η Ελλάδα για τόκουε προέρχονται από τον μηχανισμό στήριξήε τηε και κατατίθενται σε έναν ειδικό λογαριασμό που έχει δημίου ργηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή των υποχρεώσεων προε τουε πιστωτέε τήε χώραε. Εάν δεν προορίζονται γι’ αυτό τον σκοπό, τότε η Ευρωζώνη δεν θα τα παρέχει στην Ελλάδα. Και αυτό αποδείχτηκε τον Μάιο, όταν εκταμιεύτηκαν μόνο τα 4,2 δισ. ευρώ από τη δόση των 5,2 δισ. ευρώ για να πληρωθούν οι τόκοι και οι λήξειε ομολόγων.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προ
βλέπει ότι οι πρωτογενείς δαπάνες 
θα σταθεροποιηθούν στο 43%- 

46%  του ΑΕΠ και όχι στο 36% του ΑΕΠ που 
προβλέπει το Μνημόνιο για το 2020.Επί τηε ουσίαε, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει αύξηση δαπανών τα επόμενα χρόνια, όταν η τρόικα έχει ξεκαθαρίσει ότι από εδώ και στο εξήε η δημοσιονομική προσαρμογή θα πρέπει να βασιστεί στη μείωση των δαπανών και όχι στην αύξηση των εσόδων. Από τα ενδεικτικά μέτρα που παρουσίασε, το θετικό για τουε πολίτεε είναι ότι δεσμεύεται για άμεσο «πάγωμα» των μειώσεων σε μι- σθούε, συντάξειε και κοινωνικά επιδόματα. Τα υπόλοιπα είναι μέτρα που είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτωση έχουν εξαγγελθεί κι άλλεε φορέε.
4 Στα δημόσια έσοδα η προσαρμογή 

που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα προέλ- 
θει από τη φορολόγηση του πλού

του και των υψηλών εισοδημάτων, με στό
χο την αύξηση των εσόδων από άμεσους 
φόρους κατά 4 %  του ΑΕΠ και σε ορίζο-

ντα τετραετίας (μέσω ετήσιας αύξησης 1% 
του ΑΕΠ).Για φέτοε τα έσοδα προβλέπεται ότι θα φθάσουν στο 41,8% του ΑΕΠ, του χρόνου στο 43% του ΑΕΠ και το 2014, 42,2% του ΑΕΠ. Οπότε εάν οι πρωτο- γενείε δαπάνεε κινούνται στο 43%-46% του ΑΕΠ ακόμα και αν αυξάνονται τα έσοδα κατά 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, πολύ δύσκολα θα καλύπτονται οι πρω- τογενείε δαπάνεε. Σε ό, τι αφορά τα ενδεικτικά μέτρα τόνωσηε των εσόδων, κεντρικόε στόχοε είναι η φορολόγηση των πλουσίων και η ελάφρυνση των α- σθενεστέρων. Κάτι που είναι θεμιτό και το έχει ζητήσει και η τρόικα επανει- λημμένωε στο πλαίσιο του νέου φορολογικού νόμου. Πέραν αυτών, όμωε, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν περι- γράφεται με ξεκάθαρο τρόπο το πώε θα εφαρμοστούν μέτρα που ενισχύουν τη φορολογική δικαιοσύνη και αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή.
5 0 ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την εθνικοποί

ηση χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος και δεσμεύεται να προχωρήσει

στην ολική ή μερική διαγραφή των δα
νειακών υποχρεώσεων των υπερχρεω
μένων νοικοκυριών και των υπερχρεω
μένων επιχειρήσεων.Οπωε παραδέχτηκε ο κ. Αλ. Τσίπραε, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω τηε εθνικοποίησηε του χρηματοπιστωτικού συστήματοε, ενώ μετά την εθνικοποίηση των τραπεζών που ανακε- φαλαιοποιούνται, θα ακολουθήσει η κοινωνικοποίησή τουε, περνώνταε σε δημόσιο έλεγχο. Υπό αυτούε τουε όρουε όμωε είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν η τρόικα θα δεχτεί να χρηματοδοτήσει την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Και εάν η Ευρωζώνη αρνηθεί κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μόνη τηε την πολιτική αυτή, τυπώ- νονταε εθνικό νόμισμα...
6 Για την τόνωση της ανάπτυξης ο 

ΣΥΡΙΖΑ έχει σχεδιάσει ένα πρό
γραμμα σε δύο άξονες. Στην εξεύ

ρεση πόρων από το εσωτερικό και κε
φαλαίων από το εξωτερικό.Είναι σαφέε ότι οι προτάσειε του

πρέπει να εξειδικευτούν περαιτέρω, ενώ κάποια από αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπραε έχουν εξαγγελθεί και από άλλα κόμματα. Στιε εξωτερικέε πη- γέε χρηματοδότησηε τηε ανάπτυξηε περιλαμβάνονται ο επανασχεδιασμόε του ΕΣΠΑ που κάθε νέα κυβέρνηση ανακοινώνει όταν αναλαμβάνει, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο ναδίρ η απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων.
Εγγυόται εξασφάλιση πόρων για το 
ασφαλιστικό σύστημα.Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα δύο - τρία σημαντικότερα προβλήματα του προϋπολογισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι θα εξασφαλίσει τιε μελλοντικέε ανάγκεε του συστήματοε κοινωνικήε ασφάλισηε μέσω του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινω- νικήε Ασφάλισηε που θα δημιουργήσει. Σε αυτό το Ταμείο θα μεταφέρο- νται όλα τα δικαιώματα επί του φυσικού και του ορυκτού πλούτου τηε χώραε. Μόνο που τα έσοδα από το πετρέλαιο και όποιον άλλο φυσικό πλού

το έχει η Ελλάδα, θα αργήσουν να μπουν στα κρατικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή γίνονται μελέτεε για το εάν... υπάρχουν, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περί το 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση φέτοε! Στα έσοδα από την ακίνητη περιουσία είναι σίγουρο ότι θα αντι- δράσει η τρόικα, καθώε θα κληθεί να αυξήσει τη χρηματοδότησή τηε προε την Ελλάδα για να καλύψει το «κενό» που θα δημιουργηθεί.
8 Προτείνει την κρατικοποίηση των 

ΔΕΚΟ.Επί τηε ουσίαε θα «παγώσει» ολόκληρο το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, με ό, τι αυτό συνεπάγεται στον σχεδίασμά τηε χρηματοδότησηε τηε Ελλάδαε, τη στιγμή που η αγορά ήδη διαμαρτύρεται για τιε κα- θυστερήσειε.
9 Για το μεταναστευτικό ο κ. Τσίπρας 

μίλησε για «σταδιακή παραχώρη
ση ταξιδιωτικών εγγράφων για 

τον μεγάλο όγκο των μεταναστών που ε
πιθυμούν να αποχωρήσουν από το ελλη
νικό έδαφος».Είναι σαφέε ότι αυτή η πράξη θα προκαλέσει τριβέε στιε σχέσειε τηε χώραε με την Ευρωπαϊκήε Ενωσηε και μάλλον θα θέσει την Ελλάδα μια ώρα αρχύτερα εκτόε Σένγκεν.
λ  0 \  Ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει «ρύθ- 
1 1 1  μίση αγροτικών χρεών», «χα- 
4ι % /  μηλότοκα δάνεια μέσω κρατι

κής επιδότησης του επιτοκίου» και έκδοση 
καλλιεργητικής κάρτας, με την εγγύηση 
του ελληνικού Δημοσίου, για κάθε αγρότη 
με την οποία μέσω της συνεργασίας με 
τράπεζα θα πληρώνει απευθείας τους προ
μηθευτές του.Η ρύθμιση αγροτικών χρεών και τα χαμηλότοκα δάνεια αποτελούν συνηθισμένη προεκλογική εξαγγελία. Η συγκεκριμένη τακτική μάλιστα, η οποία εφαρμόστηκε πολλέε φορέε από τιε κυβερνήσειε του ΙΙΑΣΟΚ και τηε Νέαε Δημοκρατίαε, κάθε άλλο παρά βοήθησε στην ανάπτυξη τηε α- γροτικήε παραγωγήε. Απλώε καλλιέργησε μια πελατειακή σχέση μεταξύ πολιτικών και αγροτών που οδήγησε σε χακτικέε εκβιασμού τηε υ- πόλοιπηε κοινωνίαε (κλεισίματα δρόμων κ.τ. λ.)Πρόκειται για ένα μέτρο επιδότη- σηε μιαε ομάδαε πολιτών, ειε βάροε των υπολοίπων που θα κληθούν να πληρώσουν το κόστοε τηε ρύθμισηε μέσω των φόρων που καταβάλλουν. Αλλωστε, στο πλαίσιο τηε Ευρωπαϊ- κήε Ενωσηε απαγορεύεται η ρύθμιση αγροτικών χρεών, διότι θεωρείται εθνική επιδότηση των αγροτών. Αε σκεφτούμε ότι αν ξεκινήσει η επιδότηση των αγροτών από εθνικούε πό- ρουε, ποιοε θα βγει ζημιωμένοε. Το Δημόσιο, τέλοε, θα εγγυηθεί τιε κάρτεε αποπληρωμήε των εισροών των αγροτών. Με λίγα λόγια, το κόστοε πα- ραγωγήε των αγροτικών προϊόντων μετακυλίεται στουε υπόλοιπουε κα- ταναλωτέε, αν βέβαια ποτέ καταστεί δυνατή μια τέτοια συμφωνία με τιε τράπεζεε.

Προς νέα Μικρασιατική Καταστροφή; Τι δείχνουν οι δηλώσεις Τσίπρα
Του ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ*

Ετσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ο σχη- ματισμόε κυβέρνησηε είναι πλέον εθνικό θέμα! Πριν από τιε εκλογέε τηε 6ηε Μαΐου είχαμε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο τηε ακυβερνησίαε. Στην επιλογή, όμωε, των πολιτών φαίνεται ότι βάρυνε η οργή για τη δραματική πτώση του βιοτικού επιπέδου και την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματοε. Και αρκετοί έδωσαν την ψήφο τουε σε κομματικούε σχηματισμούε αριστερά και δεξιά που διαγκωνίζονταν σε πλειοδοσία καταγγελτικού λόγου με την πεποίθηση ότι σε κάθε περίπτωση θα σχηματιζόταν κυβέρνηση.Τελικά, όμωε, αυτοί που έκαναν το ίδιο ήταν πολλοί. Και έτσι, δυνάμειε, ό- πωε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίε σοβαρό πρόγραμμα και αίσθηση ρεαλισμού, βρέθηκαν ρυθμιστέε τηε κατάστασηε. Και αρνούμενοι να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη διακυβέρνησηε οδήγησαν τη χώρα και πάλι σε εκλογέε. Αυτό, όμωε, έχει συνέπειεε, διότι συνεχίζεται η «πτήση στο κενό». Τα προβλήματα τηε οικονομίαε και τηε κοι- νωνίαε δεν περιμένουν. Αντιθέτωε, η καθυστέρηση στην επίλυσή τουε, λόγω τηε έλλειψηε μιαε ισχυρήε και α- ποφασιστικήε διακυβέρνησηε, βυθίζει τη χώρα τπο βαθιά στη δίνη τηε κρίσηε. Οποια κυβέρνηση, επομένωε, έλθει στη συνέχεια θα έχει να αντιμετωπίσει δυ- σχερέστερεε συνθήκεε.Η παρατεταμένη προεκλογική πε- ρίοδοε, στην οποία από μηνών βρίσκεται η χώρα, έχει οδηγήσει σε υπο- λειτουργία αν όχι παράλυση τη δημόσια διοίκηση και τουε εισπρακτικούε μηχανισμούε με αποτέλεσμα τον ε- κτροχιασμό των εσόδων του Δημοσί

ου. Και τώρα μετράμε τι μαε μένει για να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντά- ξειε. Επιπλέον, οι αναλήψειε από τιε τράπεζεε εντάθηκαν μετά τιε, τουλάχιστον, ατυχείε δηλώσειε στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που αυξάνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των καταθετών, ενώ το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται ακόμη στο μάτι του κυκλώνα. Η ειρωνεία μάλιστα είναι ότι, πολλοί από αυτούε που έτρεξαν να σηκώσουν τα λεφτά τουε, φοβούμενοι μια πιθανή κατάρρευση, είναι οι ίδιοι ψηφοφόροι κομμάτων που η πολιτική τουε απειλεί να μαε οδηγήσει εκτόε ευρώ. Την ίδια ώ-
Στις 17 Ιουνίου ο καθένας 
που θα βρεθεί εμπρός από 
την κάλπη θα πρέπει να 
γνωρίζει ότι η επιλογή του 
θα έχει συνέπειες.ρα, μεγάλη μείωση παρουσιάζουν οι κρατήσειε τουριστών, καθώε τα ξένα MME μεταδίδουν την εικόνα αποστα- θεροποίησηε, ενώ το Χρηματιστήριο βουλιάζει στιε 500 μονάδεε και την ανυποληψία.Στο διεθνέε περιβάλλον, η αξιοπιστία τηε Ελλάδαε συνεχίζει να καταρρακώνεται. Τα σενάρια για την έξοδό μαε από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. βρίθουν στον διεθνή Τύπο. Σε αυτό, άλλωστε, συμβάλλουν και οι αμετροεπείε και α- ντιφατικέε δηλώσειε των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται να μην τουε απασχολούν οι αρνητικέε παρενέρ- γειεε των λεγομένων τουε, αφού τουε αποδίδουν δημοσκοπικά. Αλλά και σε ζέοντα ζητήματα τηε κοινωνικήε πο-

λιτικήε η ακυβερνησία προκαλεί αρνητικέε παρενέργειεε, όπωε η έκρηξη του μεταναστευτικού στην Πάτρα με τουε αυτόκλητουε προστάτεε τηε τάξηε να κινούνται στο κενό τηε κρατικήε ε- ξουσίαε.Μέχρι τιε 17 Ιουνίου θα συνεχίσουμε να διαβαίνουμε αυτό το ναρκοπέδιο τηε αβεβαιότηταε. Εκείνη την ημέρα, όμωε, καθέναε που θα βρεθεί εμπρόε από την κάλπη θα γνωρίζει ότι η επιλογή του θα έχει συνέπειεε. Και αε τιε ζυγίσει. Εξάλλου, θα έχει ακούσει και τιε προ- τάσειε των κομμάτων που ζητούν την ψήφο του. Και θα έχει τη δυνατότητα να φανταστεί που θα τον οδηγήσει η επανάληψη τηε τυφλήε ψήφου οργήε, η στήριξη σε όσουε τάζουν χαμένουε παραδείσουε: στην έξοδο από την Ευρωζώνη και τη βαλκανική απομόνωση που, πιθανώε, θα δυ- ναμούσε με μια νέα Μικρασιατική Καταστροφή.Το μήνυμα των εκλογών τηε 6ηε Μαΐου ήταν τόσο εκκωφαντικό που ε- λήφθη εντόε και εκτόε συνόρων. Τώρα, εκείνο που προέχει είναι στιε 18 Ιουνίου η χώρα όχι μόνο να ξεπεράσει τον κάβο τηε ακυβερνησίαε, αλλά να αποκτήσει κυβέρνηση που θα διασφαλίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, την παραμονή τηε Ελλάδαε στην Ευρώπη που αλλάζει. Κυβέρνηση που θα επανα- διαπραγματευθεί το Μνημόνιο με έμφαση σε μέτρα ανάπτυξηε για να ανοίξουν δουλειέε, νέεε θέσειε εργασίαε. Κυβέρνηση που θα εγγυηθεί ένα περιβάλλον σταθερότηταε και ασφάλει- αε για όλουε.
* 0  κ.Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι 
γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας 
Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ*

Τις τελευταίες εβδομάδεε πολύε ο λόγοε για το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ των άλλων, κάποιοι εστιάζουν στην επι- κοινωνιακή ανάλυση των αποτελεσμάτων τηε 6ηε Μαΐου, κάνονταε αναφορά στην πολύ προσεγμένη προεκλογική εκστρατεία και τη δυναμική ε- νόε νέου προσώπου που γεννά ελπίδα σε έναν απελπισμένο λαό. Αλλοι αναζητούν αναλογίεε και αντιστίξειε, περισσότερο ή λιγότερο ισχυρέε, με το παρελθόν και το ΠΑΣΟΚ του 1977 ή του 1981. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση γίνεται σε ένα πλαίσιο ανατροπήε του πολιτικού συστήματοε και ανασύντα- ξηε του πολιτικού σκηνικού.Η πραγματικότητα όμωε είναι πιο πεζή και τα εκλογικά αποτελέσματα δεν θ πρεπε να μαε εκπλήσσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η  γραμμική συνέχεια του σάπιου πολιτικού συστήματοε που κυβέρνησε την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σαρξ εκ τηε σαρκόε τηε μετα- πολίτευσηε. Είναι το παλιό που αντιστέκεται και δίνει μάχη οτησθοφυλακήε, όχι το νέο που επέρχεται. Τιε τελευταίεε δεκαετίεε ένα ολόκληρο εκλογικό σώμα είχε γαλουχηθεί και διαπαιδαγωγηθεί στη λογική τηε αέναηε διεκδίκησηε με συγκρουσιακούε όρουε. Ετσι, για παράδειγμα, αιτήματα στον χώρο τηε παι- δείαε μεταφράζονταν σε καταλήψειε και καταστροφέε δημόσιων αγαθών. Αγρο- τικέε διεκδικήσειε, λάμβαναν τη μορφή δυναμικών κινητοποιήσεων με το κλείσιμο εθνικών οδικών αξόνων. Συν- δικαλιστικέε απαιτήσειε οργανωμένων συμφερόντων μετουσιώνονταν σε αποκλεισμό δημόσιων χώρων. Με άλλα λόγια, σκληροί εκλογικοί πυρήνεε εξέφραζαν την ετοιμότητα να βυθιστούν

οι ίδιοι, αρκεί να συμπαρασύρουν στον πάτο το κράτοε, την οικονομία και την ίδια την κοινωνία.Οι βίαιεε αυτέε αντιδράσειε δεν μπορούν να υποτιμηθούν χαρακτηριζόμε- νεε ωε «επαναστατική γυμναστική», δεδομένου ότι υπήρξαν εξαιρετικά αποτελεσματικοί μοχλοί πίεσηε και ενερ- γούε διαπραγμάτευσηε με απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για τουε συμ- μετέχοντεε. Η συμπεριφορά αυτή όχι μόνο έγινε ανεκτή, αλλά υποδαυλίστηκε από τα δύο τότε κόμματα εξουσίαε με τιε γνωστέε τραγικέε συνέπειεε. Αλλωστε η πολιτική αυτή, όπωε δεν έχει κομ-
0  ΣΥΡΙΖΑ είναι 
η συνέχεια του σάπιου 
πολιτικού συστήματος 
που κυβέρνησε την Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια.ματική ή ιδεολογική ταυτότητα. Δυ- στυχώε, ούτε η κεντροδεξιά μπορεί να διεκδικήσει την εξαίρεση του κανόνα και για να είναι πειστική πρέπει να κάνει την αυτοκριτική τηε.Αυτό που γινόταν τόσα χρόνια στην Ελλάδα σε μικρό- επίπεδο θέλει να αντιγράψει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σε μακρο-επίπεδο. Οι δηλώσειε Τσίπρα περί αμοιβαίαε καταστροφήε, στα πρότυπα του Ψυχρού Πολέμου, είναι εν- δεικτικέε. Ουσιαστικά η διαπραγματευτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ συνοψίζεται στην εξήε εξόχωε ανορθολογι- κή για τουε Ευρωπαίουε απειλή: «εμείε θα πέσουμε στο κενό αλλά θα πάρουμε κι εσάε μαζί μαε», σαν να σκοπεύουμε να κάνουμε κατάληψη στη χώρα μαε για

να δικαιωθούν τα αιτήματά μαε!Οι επερχόμενεε εκλογέε έχουν λάβει χαρακτηριστικά δημοψηφίσματοε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη θέση τηε χώραε στην Ευρωζώνη. Εφόσον το ευρωπαϊκό μέτωπο επικρατήσει, όπωε δείχνουν οι πε- ρισσότερεε δημοσκοπήσειε, απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του νέου Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι η άμεση εφαρμογή του νόμου τηε Δημοκρατίαε, χωρίε πισωγυρίσματα και παλινωδίεε, πριν ακόμα και από αυτέε τιε τόσο αναγκαίεε διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσει. Στη δημόσια τάξη, την παιδεία, την υγεία, τη δικαιοσύνη, τη λειτουργία του κράτουε, την τοπική αυτοδιοίκηση. Το μόνο χειρότερο από έναν κακό νόμο, είναι έναε καλόε νόμοε που δεν εφαρμόζεται. Η Ελλάδα είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία κάι όλεε οι αποφάσειε τηε Βουλήε, μέσα στο πλαίσιο του Συντάγματοε, μπορεί να μην είναι αρεστέε, αλλά οφείλουν να είναι σεβαστέε από τουε πάντεε, ιδιαίτερα από την εκάστοτε αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλωστε απέχουμε πολύ από οποιαδήποτε μορφή «τυραννίαε τηε πλειοψηφίαε».Η Ιστορία διδάσκει πωε η  Ελλάδα έχει προοδεύσει μόνο με αποφασιστικέε και σταθερέε κυβερνήσειε. Χωρίε φοβικά σύνδρομα και υπεκφυγέε. Αυτό χρειαζόμαστε και σήμερα. Τη στιγμή που η Βουλή αρχίσει να δέχεται πάλι έστω και κατά το ελάχιστο, συμβιβα- σμούε στην εφαρμογή των νόμων, θα αρχίσει ξανά να ρίχνει νερό στον μύλο των ακραίων. Δημοκρατία δύο ταχυτήτων, περισσότερη για κάποιουε και λιγότερη για άλλουε, δεν νοείται.
* Ο κ. Κώστας Μπακογιάννης είναι 
δήμαρχος Καρπενησίου.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Πέντε μύθοι και η σκληρή πραγματικότητα
Πώς καταρρίπτονται στην πράξη οι βαρύγδουπες εξαγγελίες, οι οποίες προβάλλονται από κόμματα ως «άσοι», που δεν ευσταθούν...

Οι εταίροι μας δεν θα αποδεχθούν επί μακράν χην καταπάτηση των συμφωνημέ- 
νων κανόνων, κυρίως μάλιστα του δημοσιονομικού συμφώνου.

Των ΜΠΑΜΠΗ Π ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ
- ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ - ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ

Η κατάρριψη κάποιων εκ των βαρύγδουπων προεκλογικών υποσχέσεων, στην οποία προέβη η «Κ» την προηγούμενη εβδομάδα, προκάλεσε πολλά σχόλια και ζωηρό ενδιαφέρον. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε σήμερα με ακόμη πέντε μύθουε, που προβάλλονται από τα κόμματα ωε «προεκλογικοί» άσοι, αλλά που, καλώε ή κακώε, δεν ευσταθούν...
1 «Οι εταίροι και πιστωτές μας θα συ- 

νεχίσουν να μας δίνουν τις δόσεις 
του δανείου, γιατί φοβούνται ότι 

η χρεοκοπία της Ελλάδας ισοδυναμεί με 
“πυρηνικό όπλο” το οποίο θα προξενή
σει ζημία στην Ευρωζώνη και τη διεθνή 
οικονομία, μεγαλύτερη από 1 τρισεκα
τομμύριο ευρώ».Τα δάνεια για την εξυπηρέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέουε και την κάλυψη των ελλειμμάτων δίδονται γιατί κανείε δεν θέλει να δημιουργη- θούν ζημίεε στο σύστημα στο οποίο όλοι ανήκουμε. Η Ελλάδα εφαρμόζει ένα σχέδιο ανόρθωσηε, διασώζεται η ίδια και το σύστημα θωρακίζεται. Αυτά ισχύουν μεταξύ κρατών που καλλιεργούν φιλικέε σχέσειε, εμπεδώνουν θεσμούε αλληλεγγύηε και σέβονται την υπογραφή τουε. Η απειλή του ολέθρου, να παρασύρουμε δηλαδή ό- λουε στον... τάφο, προσιδιάζει σε «κράτοε-τρομοκράτη». Είναι προφανέε πωε ο υπολογισμόε του κόστουε μιαε ανασυγκρότησηε τηε Ευρωζώνηε, που ήδη όλοι κάνουν, απειλούμενοι από τυχόν «ανατίναξη» τηε Ελλάδαε ή άλλων κρατών, οδηγεί στην εκπόνηση σχεδίων σε δύο κατευθύνσειε.Πρώτον, τα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα αποδεχθούν επί μακράν την καταπάτηση των συμφωνημένων κανόνων, κυ- ρίωε του δημοσιονομικού συμφώνου. Θα μαε καταστήσουν το παράδειγμα προε αποφυγήν. Δεύτερον, θα επιταχυνθούν οι προσαρμογέε που απαιτούνται ώστε η Ευρωζώνη να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, στην κατεύθυνση μιαε πιο ομοσπονδιακήε Ευρώπηε. Θα μοιραστούν χρήματα και εμείε δεν θα πάρουμε. ΓΓ αυτό λοιπόν... μύθοε η  απειλή. Μύθοε, όμωε, υπάρ

χει και στον τρόπο υπολογισμού του κόστουε. Η Ευρωζώνη χρειάζεται, έτσι κι αλλιώε, ποσό που εκτιμάται στα 2 τρισ. ευρώ, για να αντικρύσει τιε α- πειλέε που σοβούν στα τραπεζικά συστήματα τηε Ισπανίαε, τηε Γαλλίαε και τηε Ιταλίαε, ίσωε και τηε Γερμανίαε. Η αυτοανάφλεξη και το «κάψιμο» τηε Ελλάδαε μπορεί να αποβεί το πλέον χρήσιμο «κόστοε», αφού όλοι οι άλλοι θα γνωρίζουν τι συμβαίνει σε όποιον δεν μένει με την αγέλη. Το παράδειγμα τηε ήσήπταη στιε ΗΠΑ μάε θυμίζει πωε, όταν εφαρμόστηκαν τα προγράμματα παρέμβασηε, κάποιοι δεν ή- σαν πλέον στο τραπέζι...
«Τα πολιτικό πράγματα στην Ευ
ρώπη αλλάζουν. Η Ελλάδα αλλά
ζει πρώτη προς τα αριστερά και σε 

λίγο όλοι θα συμφωνούν μαζί μας».Η αίσθηση που μεταδίδεται στην Ελλάδα για μια ραγδαία πολιτική αλλαγή στην Ε. Ε. επί το αριστερότερον, και μάλιστα στουε αμέσωε επόμενουε μήνεε, ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα. Ειδικώε μάλιστα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη (Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Φινλανδία κ. ά.) εδώ και ένα χρόνο παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των δυνάμεων τηε Ακροδεξιάε. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι στη Γαλλία, το «συγγενέε» κόμμα με τον ΣΥΡΙΖΑ κα- τετάγη τέταρτο στιε πρόσφατεε προε- δρικέε εκλογέε, καθώε ο ετπκεφαλήε του, κ. Μελανσόν, έχασε την τρίτη θέση από τη Μαρίν Λεπέν (!). Στη δε Ολλανδία, η οποία προβάλλεται από στελέχη του κ. Τσίπρα ωε «επιβεβαίωση» των ε- περχόμενων αλλαγών, η ανερχόμενη άκρα αριστερά έχει κεντρικό τηε σύνθημα: «Τα ολλανδικά χρήματα στουε Ολλανδούε και όχι στον Νότο τηε Ε. Ε.»! Με τα δεδομένα αυτά, οι όποιεε ελπί- δεε για σταδιακή μετατόπιση από την περιοριστική πολιτική λιτότηταε, σε νέ- εε επιλογέε, περισσότερο φιλικέε στην ανάπτυξη, επαφίενται κυρίωε στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, οι ηγέτεε των οποίων κάθε άλλο παρά εκπέμπουν μηνύματα χαλαρότηταε προε την ελληνική πλευρά. Ενδεικτική χωρίε άλλο είναι μία πρόσφατη δήλωση του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Μοσκοβισί, ο οποίοε είπε ότι «σοσιαλιστική πολιτική είναι αυτή που δεν έχει χρέη και αυτό οφείλουν να το αντιληφθούν όλοι

όσοι ομνύουν στην Αριστερά». Επομέ- νωε, αποτελεί μύθο ή μήπωε κρυφή επιθυμία ότι στην Ευρώπη συγκλίνουν όλοι σε κάποια ριζοσπαστική στροφή διατήρησηε των ελλειμμάτων, κρατι- κοποίησηε τηε οικονομίαε και δημι- ουργίαε νέων, μεγαλύτερων χρεών. Μπορεί να συζητούν συνεχώε για την εξεύρεση καλύτερων κανόνων, αλλά όλοι επιθυμούν την αυστηρότατη εφαρμογή τουε.
«Το δημόσιο χρέος θα διαγράφει. 
Για τον σκοπό αυτό θα συγκρο
τηθεί επιτροπή λογιστικού ελέγ

χου, που θα αποδείξει σε διεθνές δικα
στήριο πως το χρέος μετά το 1974 είναι,

στο μεγαλύτερο μέρος του, απεχθές».Ο αποδεκτόε από τουε μελετητέε, αλλά και τον ΟΗΕ, ορισμόε για το απε- χθέε χρέοε (οάίουε debt) είναι απολύ- τωε συναρτημένοε με το καθεστώε που επικρατούσε κατά τη σύναψή τουε. Με δύο λόγια, δάνεια προε μια δικτατορία, ένα τυραννικό καθεστώε ή ένα κράτοε που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούν να αμφισβητηθούν ωε παράνομα. Είναι προφανέε πωε τίποτε τέτοιο δεν ισχύει για την Ελλάδα. Ολα τα δάνεια που συνήψε το κράτοε έγιναν από όργανα τηε δημόσιαε διοίκησηε, υπό τον έλεγχο των νόμων και του Συντάγματοε. Ο δανεισμόε υπήρξε δημόσιοε, κατεγράφη στουε

κρατικούε προύπολογισμούε, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από τη Βουλή σε δημόσιεε συνεδριάσειε. Είναι αμφίβολο αν το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή όποιο άλλο θα δεχτεί να δικάσει παρόμοια υπόθεση για μια χώ- ρα-μέλοε τηε Ε. Ε, όλων των διεθνών οργανισμών και τηε Ευρωζώνηε. Ορισμένοι προτείνουν να θεωρηθεί απε- χθέε το τμήμα του χρέουε που συνδέεται με τουε στρατιωτικούε εξοπλι- σμούε. Ομωε η διάκριση για την τελική χρήση των δανειακών κεφαλαίων είναι πρακτικώε αδύνατη. Ακόμη όμωε και αν δεχτούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν, όπωε υποστηρίζουν όσοι βλέπουν την Ελλάδα μεταξύ των κρατών του Τρίτου Κόσμου, αποτελεί επικίνδυνο μύθο ότι αρκεί να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αμφισβήτησηε για να σταματήσουμε να πληρώνουμε τό- κουε, να εξοφλούμε τα παλαιά ομόλογα και να αναγνωρίζουμε τα νεότερα διακρατικά δάνεια.
4 «Η Γερμανία και οι άλλες χώρες 

δανείζονται με 1% από την ΕΚΤ 
και μετά μας δανείζουν με λη

στρικά επιτόκια».Εδώ το λάθοε είναι τριπλό. Πρώτον, κανένα κράτοε δεν δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ολα δανείζονται απευθείαε από τιε α- γορέε κεφαλαίων με διαφορετικό κόστοε. Για παράδειγμα, η Γερμανία για ορισμένεε περιόδουε δανείζεται φθηνότερα και από το κεντρικό επιτόκιο του ευρώ. Δεύτερον, η ΕΚΤ τροφοδοτεί συνήθωε με βραχεία και τώρα, λόγω κρίσηε, με μεσοπρόθεσμη ρευστότητα το τραπεζικό σύστημα του ευρώ. Η ρευστότητα αυτή δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε μακροχρόνιουε τίτ- λουε, όπωε είναι τα κρατικά δεκαετή ή ομόλογα, ειδικά μιαε χώραε με τόσο μεγάλο κίνδυνο. Τρίτο λάθοε αφορά το «τοκογλυφικό -  ληστρικό» του επιτοκίου. Η Ελλάδα δανείζεται απευθείαε από τα κράτη (και όχι τρά- πεζεε) του ευρώ, στο πλαίσιο τηε πρώτηε και τηε δεύτερηε δανειακήε σύμβασηε, με επιτόκια που βρίσκονται σήμερα κοντά στο 3%. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστοε δανεισμού. Τα πρώτα δάνεια (Μάιοε 2010) είχαν επιτόκιο υψηλότερο (μεταξύ 5-6%). Τον Μάρτιο 2011 το Ευρώπαϊκό

Συμβούλιο συμφώνησε να μειώσει το κόστοε για τα επόμενα δάνεια. Με τη συμφωνία για τη δεύτερη δανειακή σύμβαση (Οκτώβριοε 2011) ορίστηκε ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο, ώστε, σε συνδυασμό με το «κούρεμα», να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέοε στον ορίζοντα του 2020. Επιπλέον, τουε τελευταίουε μήνεε, πολλά κράτη δανείζουν την Ελλάδα, με κάθε νέα δόση, φθηνότερα από το κόστοε που έχουν όταν δανείζονται τα ίδια. Γνωστά είναι τα παραδείγματα Ισπανίαε και Ιταλίαε, τιε οποίεε χρεώνουν οι αγο- ρέε με επιτόκιο 6-7%.
5 «Τα ελλείμματα του κράτους ο

φείλονται στις πληρωμές και στα 
σκάνδαλα των πολιτικών. Βου

λευτές, υπουργοί και σύμβουλοι λαμ
βάνουν πολύ υψηλές αμοιβές, οι οποίες, 
αν περικόπτονταν ή επιστρέφονταν, το 
χρέος θα ήταν πολύ μικρότερο».Σε όλεε τιε αμοιβέε του πολιτικού προσωπικού έχουν γίνει σοβαρέε· περικοπέε μετά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πε- ρισσότερεε. Αλλά είναι μύθοε να πιστεύει κανείε ότι το κονδύλι αυτό είναι σοβαρό μέροε του χρέουε, όταν το συνολικό κονδύλι των αποδοχών βουλευτών, υπουργών και συμβούλων δεν υπερβαίνει τα 150-200 εκατ. ευρώ ετησίωε. Προφανώε, είναι πολύ δυσκολότερο να υπολογιστεί η κλοπή δημόσιου χρήματοε, που αφορά κατά κανόνα παράνομεε πληρωμέε από εταιρείεε σε πολιτικούε ή και ανώ- τατουε κρατικούε υπαλλήλουε. Τα σκάνδαλα αυτά είναι σίγουρο ότι αφορούν μερικέε δεκάδεε εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία αρκετά χ ρόνια. Σκάνδαλο είναι επίσηε ότι οι πολιτικοί δεν έκαναν ό, τι χρειάζεται ώστε να μην υπάρχουν ψεύτικα επιδόματα και συντάξειε, υπερτιμολο- γημένα φάρμακα και προμήθειεε και άλλα παρόμοια, που επίσηε φαίνεται να αφορούν κάποιεε εκατοντάδεε εκατομμύρια. Ομωε, όλα αυτά δεν μπορούν να εξηγήσουν παρά ένα πολύ μικρό τμήμα του χρέουε τηε χώραε. Επομένωε, το πραγματικό σκάνδαλο παραμένει η φαύλη και αναποτελεσματική διαχείριση του συνόλου του δημόσιου χρήματοε.
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Το «ΔΩΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ» θα έρθει ·
και θα ξαναέρθει... με διπλάσιους τόκους 
καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα 
Καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στα:

0 ειδικός 1 δμηνος προθεσμιακός λογαριασμός 
"ΔΩΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ", εκτός από μηνιαία καταβολή 
τόκων, σας κάνει δώρο διπλάσιους τόκους 
κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα, για 
όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού.

Αντί, λοιπόν, να "τρέχετε" το κεφάλαιό σας σε 
ολιγοήμερες προθεσμιακές καταθέσεις, επιλέξτε τη 
σιγουριά της ΕθνικήςΤράπεζας και κερδίστε διπλά.

Ισχύει για ποσά από €20.000. Το δώρο των διπλάσιων τόκων 
και η εγγύηση κεφαλαίου ισχύουν εφόσον δεν υπάρξει 
πρόωρη εξόφληση του προθεσμιακού λογαριασμού.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ .

Ευρωπαϊκή 
«ασπίδα» 
απέναντι 
στην ΕλλάδαΠρος πανευρωπαϊκή εποπτεία των 
τραπεζών και εγγύηση των καταθέσεων

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Το μέλλον τηε Ευρωζώνηε, όχι όμωε και το τέλοε τηε, θα κριθεί στιε ελληνικέε εκλογέε, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε κλειστή ομάδα δημοσιογράφων ανώτεροε Ευρωπαίοε αξιω- ματούχοε. Η φράση του δείχνει ότι οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε είναι στα πρόθυρα του να παραιτηθούν από την προσπάθεια διάσωσηε τηε Ελλάδαε και να επικεντρωθούν στην προσπάθεια προστασίαε τηε νομισματι- κήε ένωσηε. Το κύριο μέτρο προστασίαε τηε Ευρωζώνηε από ενδεχόμενη έξοδο τηε Ελλάδαε θα είναι η άμεση δημιουργία τραπεζικήε ένωσηε, που θα περιλαμβάνει την από κοινού εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων, όπωε ζήτησαν σε δραματικό τόνο ο πρόεδροε τηε Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, και ο πρόεδροε
Η  Αθήνα κινδυνεύει, 
αντί να εκμεταλλευθεί 
το νέο πνεύμα, 
να βρεθεί απομονωμένη 
και οικονομικά 
κατεστραμμένη.

τηε ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Αυτό προ- τίθεται να προτείνει, ούτωε ή άλλωε, ο πρόεδροε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπέι, στη σύνοδο κορυφήε του Ιουνίου, με πλη- ροφορίεε να θέλουν τουε Γερμανούε έτοιμουε να αποδεχθούν, αν χρειαστεί, μία πανευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζών και εγγύηση των καταθέσεων. 0  κ. Βαν Ρομπέι εμφανίστηκε να αποδίδει μεγάλη κρισιμότητα στιε ελ- ληνικέε εκλογέε στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στο Βερολίνο, με το μέλσε του τελευταίου Στυλιανό Ζαββό να τονίζει ότι χρειάζεται ευρεία πολιτικοί συμμαχία ώστε να αντέξει μια φι- λοευρωπάΐκή ελληνική κυβέρνηση εν μέσω ΰφεσηε.Το ερώτημα, πάντωε, είναι αν οι Ελληνεε πολίτεε θα δεχτούν να συ- νεχίσουν την προσπάθεια εξορθο- λογισμού του κράτουε, ωε προϋπόθεση για να παραμείνει στην Ευρωζώνη και να ωφεληθεί από τιε επερ- χόμενεε αλλαγέε. Σύμφωνα με τον ανωτέρω αξιωματούχο, «το ελληνικό πρόβλημα είναι υπαρξιακό, εμείε

δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την έκβαση των πραγμάτων, δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε το μήνυμά μαε». Την ίδια στιγμή στην Κομισιόν ο πρόεδροε Μπαρόζο ζήτησε από τουε ε- πιτρόπουε να μην προβοΰν σε δη- λώσειε για την Ελλάδα και να τηρήσουν στάση αναμονήε.Η στιγμή που οι ηγέτεε τηε Ευρωζώνηε θα κληθούν να λάβουν ιστο- ρικήε σημασίαε αποφάσειε πλησιάζει. Στη σύνοδο κορυφήε τηε 28ηε-29ηε Ιουνίου (αλλά και στη μίνι σύνοδο τηε Ρώμηε στιε 22) η Γερμανίδα καγκε- λάριοε Αγκελα Μέρκελ θα κληθεί να δώσει τη συγκατάθεσή τηε για την ενίσχυση των μηχανισμών προστασίαε τηε Ευρωζώνηε και του τραπεζικού τηε συστήματοε. Η δημιουργία τηε τραπεζικήε ένωσηε και ο απευθείαε δα- νεισμόε τραπεζών από τον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότηταε (ΕδΜ) είναι τα σημαντικότερα μέτρα, προκειμένου οι εταίροι μαε να προ- στατευθούν από πιθανή έξοδο τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη. Το αντάλλαγμα που θα ζητήσει η κ. Μέρκελ είναι ένα ακόμη αποφασιστικότερο βήμα προε την κατεύθυνση τηε δημοσιονομικήε σταθερότηταε, με τελικό στόχο την εναρμόνιση τηε δη- μοσιονομικήε πολιτικήε και κατόπιν την έκδοση ευρωομολόγων.Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο θετικών αλλαγών στην Ευρωζώνη, αλλά και πολύ έντονηε καχυποψίαε προε την Ελλάδα, θα πρέπει να κινηθεί ο επόμενοε Ελληναε πρωθυπουργόε. Η πρόταση τηε Κομισιόν να δοθεί πε- ρισσότεροε χρόνοε στην Ισπανία προκειμένου να μειώσει το έλλειμμά τηε, ανοίγει το παράθυρο για παρόμοια απόφαση και για την Ελλάδα. «Η πρόταση εκκρεμεί, δεν έχει αποκλειστεί, όμωε το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί με την καινούργια κυβέρνηση. Από διάφορεε πρωτεΰουσεε και πλευρέε δημιουργούνται ευνοϊκότερεε προϋ- ποθέσειε, γίνονται κινήσειε που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στενότερη ένωση. Για να τιε εκμεταλλευτεί όμωε η Ελλάδα, πρέπει να υπάρχει και αξιόπιστη κυβέρνηση», εξηγεί ανώ- τεροε κοινοτικόε αξιωματούχοε. Η Ευρώπη βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι τηε ιστορίαε τηε. Η Ελλάδα κινδυνεύει, αντί να εκμεταλλευτεί τα νέα θετικά δεδομένα πού σταδιακά διαμορφώνονται, να βρεθεί πολιτικά απομονωμένη και οικονομικά κατεστραμμένη.

Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και Χέρμαν βαν Ρομπέι μίλησαν πριν από λίγες ημέρες για ία 
μέτρα προστασίας της Ευρωζώνης.

Καιαλύιης, οι εξελίξεις στην Ισπανία και ο Ολάντ

Οι δραματικές εξελίξεις στην Ισπανία, αλλά και τα ιδιαιτέρως ανησυχητικά στοι
χεία για την ανάπτυξη και την ανεργία στην Ευρώπη, που δημοσιεύτηκαν την Πα
ρασκευή, διευρύνουν τα περιθώρια διαπραγμάτευσης επί των προγραμμάτων 
προσαρμογής, εκτιμούν διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες. Μολονότι η τροπή 
των πραγμάτων είναι πλέον απρόβλεπτη, είναι πιθανό ότι, σε ένα «ιδανικό σενά
ριο», η ισπανική κρίση και η εκλογή Ολάντ ενδεχομένως να λειτουργήσουν ως κα- 
ταλύτης για την «αλλαγή παραδείγματος» στην επόμενη σύνοδο κορυφής, που εί
ναι προγραμματισμένη για το τέλος Ιουνίου. Αλλωστε, τόσο ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν, Ολι Ρεν, όσο και ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, παραδέχθηκαν 
αυτήν την εβδομάδα ότι η Ευρωζώνη δίνει «μάχη επιβίωσης», λόγω της φυγής κε
φαλαίων και του επίμονα υψηλού κόστους δανεισμού των κρατών-μελών της πε
ριφέρειας. Την Πέμπτη, εξάλλου, στο Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών, ο Ιτα
λός πρωθυπουργός Μάριο Μόντι, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγο
νός ότι, αν και άπαντες αναγνωρίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα προσαρ
μογής που εφαρμόζει η κυβέρνησή του κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, τα 
spreads των ιταλικών ομολόγων παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά (και μη βιώσι
μα μεσοπρόθεσμα) επίπεδα. Ετσι, η κατάσταση που διαμορφώνεται ενδεχομένως 
θα μπορούσε να κάμψει τις γερμανικές ενστάσεις για έκδοση ευρωομολόγων και 
μερική «κοινοτικοποίηση» των εθνικών χρεών. ν . χρυςο λω ρας

«Σοβαρές επιπτώσεις, αν η χώρα σας φερθεί επιθετικά»
Συνέντευξη στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΚΟΥ

Ο διακεκριμένος οικονομολόγοε του πανεπιστημίου Columbia Τζέφρι Eaxs μεταφέρει στην «Κ» την πεποίθηση πωε, αν η Ελλάδα θέσει πολύ επιθετικά τιε διεκδίκησες tns και μονομερώ5 αρνηθεί τιε διεθνείε συμφωνίεε τηε, «η Γερμανία δεν θα υποχωρήσει, αλλά θα σκληρύνει τη στάση τηε, κορυφώνονταε μια κρίση που θα πληρώσουν και οι δύο πλευρέε». Οπωε εκτιμά, σε περίπτωση εξόδου τηε Ελλάδαε από το ευρώ, η Ευρωζώνη δεν θα μείνει ανέπαφη, ενώ ακόμη και οι ΗΠΑ θα πληγούν από μια κρίση αντίστοιχη του 2008. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι ε- πιπτώσειε τηε σύγκρουσηε θα είναι πολύ μεγαλύτερεε για την Ελλάδα, καθώε τονίζει ότι «η συμμετοχή στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη ελπίδα τηε Ελλάδαε για μια μετριοπαθή, λογική διέξοδο από την κρίση».Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια μαζική συρρίκνωση των πιστώσεων, που δεν μπορεί να ελέγξει. Οπωε λέει χαρακτηριστικά, «η οικονομία δεν συρρικνώνεται με ρυθμό 5% λόγω τηε δημοσιονομικήε προσαρ- μογήε, αλλά λόγω μιαε χρηματο- οικονομικήε κρίσηε: Ολεε οι διε- θνείε γραμμέε πίστωσηε έχουν κλείσει, αυτό είναι πρωτοφανέε για σύγχρονη οικονομία. Οι τράπεζεε δεν δίνουν πιστώσειε επειδή δεν μπορούν να τιε χρηματοδοτήσουν. ΓΓ αυτό δεν δανείζουν αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, και δεν το έχουν κάνει ακόμη. Διότι το πρόβλημα βρίσκεται έξω από τον έλεγχο τηε Ελλάδαε».Σύμφωνα με τον κ. Σάκε, «το μέλλον εξαρτάται εν μέρει από το αν η Ελλάδα θα συνεχίσει τιε υπο- χρεώσειε τηε για τιε εσωτερικέε μεταρρύθμισες, και εν μέρει από το αν η Γερμανία και η  Ευρωζώνη αναγνωρίσουν ότι το όλο σύστημα χρήζει μεταρρύθμισηε, διότι δεν μπορεί όλο το βάροε να πέφτει στουε αδύναμουε. Αυτό δεν είναι μόνο πολιτικά ανέφικτο, αλλά και οικονομικά παράλογο. Αν η διοίκηση τηε Ευρωζώνηε παραμείνει ωε έχει, χωρίε σωστή εποπτεία και πανευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό πλαίσιο, χωρίε πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων, η Ευρωζώνη  θα παραμείνει ευάλωτη, και το τίμημα το πληρώνουν οι πιο αδύ- ναμεε οικονομίεε». Προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα, ελπίζει ότι η καγκελάριοε Μέρκελ θα αναγνωρίσει ότι αυτή δεν είναι μόνο δημοσιονομική κρίση, αλλά ε- πίσηε χρηματοοικονομική και τραπεζική. Οπωε λέει, «αυτό θα αγόραζε χρόνο». Βεβαίωε και η Ελλάδα θα έπρεπε να θέτει το ζήτημα, για το οποίο «θα μπορούσε να βρει συμμάχουε στην Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, σε όλεε τιε χώρεε που υφίστανται αυτή την πιστωτική πίεση. Διότι, αν υπάρξει συναίνεση για μια απάντηση τηε Ευρωζώνηε σε αυτό γρήγορα, τότε η ΕΚΤ μπορεί να κάνει πολλά: να

προσφέρει ρευστότητα, να σταματήσει την εκροή καταθέσεων, να στηρίξει τον τραπεζικό κλάδο ωε δανειστήε ύστατηε καταφυγήε, αυτό θα ήταν αρκετό για την ώρα. Θα χρειαζόταν βέβαια αλλαγή τηε αποστολήε τηε, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολιτική απόφαση».Οσο για την αναδιαπραγμάτευ- ση των όρων τηε βοήθειαε προε την Ελλάδα, δίνει προτεραιότητα στην αποκατάσταση του κεφαλαίου κί- νησηε, «ώστε να μπορούν να δουλέψουν οι επιχειρήσειε, να προ- σλάβουν και να πληρώσουν τουε ερ- γαζόμενουε, να χρηματοδοτήσουν τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι διαφορετικό από μία επαναδιαπραγμάτευση του Μ νημονίου. Αφορά τον τραπεζικό κλάδο, και πώε απαντά κανείε στην εκροή κεφαλαίων που συμβαίνει στην Ελλάδα». Σύμφωνα με τον κ. Σάκε, «σε τέτοιου είδουε διαπραγματεύσειε έχει σημασία πώε παρουσιάζονται τα θέματα. Α ν μία κυβέρνηση αναλά- βει τιε ευθύνεε τηε και λάβει μέτρα, αλλά τονίσει ότι δεν μπορεί να λύσει μόνη τηε τα προβλήματα και
Ο Τζέφρι Σακς, 
οικονομολόγος 
στο πανεπιστήμιο 
Columbia, αναλύει 
στην «Κ» την κατάσταση 
της παγκόσμιας κρίσης.

χρειάζεται τη στήριξη των εταίρων τηε, η απάντηση θα μπορούσε να είναι αρκετά θετική. Α ν τα ελληνικά κόμματα έλεγαν στουε Ευρω- παίουε εταίρουε τουε ότι το πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει διότι ο τραπεζικόε κλάδοε είναι σε κώμα, θα συμφωνούσα απολύτωε.Αν πουν όμωε ότι δεν αποδέχονται τη λιτότητα, η εκτίμησή μου είναι πωε θα υπάρξει πολύ επιθετική αντίδραση από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συμφωνία και η Ελλάδα να σπρωχτεί έξω από την Ευρωζώνη». Στην παρατήρηση ότι αρκετοί Ελληνεε θεωρούν ότι δεν έχουν να χάσουν και πολλά από μία τέτοια εξέλιξη, διαφωνεί: «Η έξοδοε θα πρέπει να συνοδευθεί από στάση πληρωμών ώστε να ελαφρύνει το χρέοε, κάτι που θα προκαλέσει τρομερή εχθρότητα απέναντι στη χώρα, με αρνητικέε επιπτώσειε για τιε επι- χειρήσειε και τιε επενδύσειε. Πολλοί άνθρωποι θα προσπαθήσουν να φυγαδεύσουν τα χρήματά τουε, ή να φύγουν και οι ίδιοι». Τέλοε, ο κ. Σάκε προειδοποιεί ότι ο χρόνοε για πολιτικά παιχνίδια έχει τελειώσει: Αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι μία ακόμη παραλυσία, πιστεύει πωε «η κρίση, η φυγή καταθέσεων, θα ενταθεί. Αυτό θα φέρει την Ευρωζώνη στο χείλοε τηε κατα- στροφήε, και η Γερμανία, ή η ΕΚΤ, θα αποφασίσουν από μόνεε τουε αν μπορούν να σώσουν την κατάσταση. Αμφιβάλλω ότι θα απαντήσουν θετικά...».«Η Αθήνα μπορεί να πετύχει» «Η Ευρώπη πρέπει να σας στηρίξει»
Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση και καλείται να δώσει έναν αγώνα, αλλά μπορεί να τα καταφέρει, εξέφρασε μιλώνταε στην «Κ» ο πρώην κεντρικόε τραπεζίτηε των ΗΠΑ και επί μακράν σύμβουλοε του Μπαράκ Ομπάμα, Πολ Βόλκερ. «Είναι έναε α- γώναε για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη. Είναι πολύ σημαντικό να τα καταφέρουν και οι δύο. Θέλω να δω την Ελλάδα να βγαίνει από αυτή την κρίση. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να πε- τύχει», σημείωσε ο κ. Βόλκερ, ο οποίοε θεωρείται από τιε σημαντικότερεε προσωπικότητεε στον χώρο τηε οι- κονομίαε κυρίωε λόγω του καταλυτικού ρόλου που διαδραμάτισε κατά την οκταετή θητεία του ωε διοικητήε τηε Fed, από το 1979 έωε το 1987, όταν τιθάσευσε τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό που απειλούσε την παγκόσμια οικονομία, με αποτέλεσμα πολλοί να του πιστώνουν την αποτροπή μιαε βαθιάε ΰφεσηε.Ο σημαντικότεροε οικονομικόε σύμβουλοε του Μπαράκ Ομπάμα κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2008, ο οποίοε τον Φεβρουάριο του 2009 ανέλαβε πρόεδροε τηε Επιτρο- πήε για την Οικονομική Ανάκαμψη, που συμβουλεύει τον Λευκό Οίκο, υπογράμμισε με έμφαση πωε «το τι θα συμβεί στην Ελλάδα θα επηρεάσει την Ευρωζώνη, και το τι θα συμβεί στην Ευρωζώνη θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία».Με την κατάσταση στην Ελλάδα να

αποτελεί την κύρια εστία του παγκόσμιου προβληματισμού το βλέμμα των οικονομικών οργανισμών, των ισχυρών χωρών, αλλά και των διεθνών αγορών είναι στραμμένο στιε ελλη- νικέε εκλογέε τηε 17ηε Ιουνίου, οι ο- ποίεε διεξάγονται μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφήε του Θ20, που συγκαλείται στο Λοε Κάμποε του Μεξικού στιε 18 και 19 Ιουνίου.Αρμόδιοι αξιωματούχοι τηε τρόικαε επισήμαναν στην «Κ» την αυξημένη
Η  πρόβλεψη και οι 
εκτιμήσεις, στην «Κ», 
του Πολ Βόλκερ, πρώην 
κεντρικού τραπεζίτη 
των Η Π Α  και επί μακράν 
συμβούλου του Ομπάμα.

σημασία που η χρονική αυτή σύμπτωση προσδίδει στη συνάντηση του Θ20 και, υπό αυτό το πρίσμα, τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει μια άμεση, καλά προετοιμασμένη και συντονισμένη αντίδραση των ηγετών των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου για τα αποτελέσματα στην Ελλάδα ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενεε αρνητικέε συνέπειεε. Η αρχική σκέψη, που φυσικά δεν εκπλήσσει, είναι να κινηθεί και το 020  στη γραμμή τηε κοι- νήε θέσηε που υιοθέτησε το Θ8 στην πρόσφατη σύνοδο του Καμπ Ντέιβι- ντ, σύμφωνα με την οποία η διεθνήε

κοινότητα επιθυμεί την παραμονή τηε Ελλάδαε εντόε τηε Ευρωζώνηε και θα τη στηρίξει υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιήσει τιε δεσμεύσειε που έχει αναλάβει.Πάντωε, η δυσφορία τηε διεθνούε οικονομικήε κοινότηταε για τιε μέχρι τώρα επιδόσειε τηε Ελλάδαε είναι εμ- φανήε. Απογοητευμένοι, αν όχι οργισμένοι με την Ελλάδα εμφανίστηκαν κορυφαίοι οικονομικοί και τραπεζικοί παράγοντεε του κόσμου σε πρόσφατη συνάντηση στην Ουάσι- γκτον, στην οποία παρευρέθηκε και η  «Κ». Σε ιδιωτικέε συζητήσειε, κάποιοι εξέφρασαν έντονη δυσφορία για την όλη συμπεριφορά τηε Ελλάδαε και κυρίωε του πολιτικού κόσμου αυτήε, για τον οποίο κατέθεσαν την εκτίμηση πωε ακόμη και σήμερα συνεχίζει ν παραπλανά τουε πολίτεε και να υπόσχεται πράγματα που δεν γίνονται, κάτι που δεν παρατηρείται σε άλλεε χώρεε που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα προσαρμογήε. «Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν έχετε αίσθηση πατριωτισμού», τόνισε κορυφαίοε Ευρωπαίοε τραπεζίτηε, ο οποίοε υπογράμμισε την προσωπική του απογοήτευση. Προέβη, δε, σε αρνητικέε συγκρίσειε σημειώνονταε ότι «στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αλλά ακόμη και στην Ισπανία και την Ιταλία, υπάρχει σαφήε αίσθηση εθνικού συμφέροντοε, η οποία απουσιάζει στην Ελλάδα, όπου οι πολιτικοί σαε συχνά δίνουν την εντύπωση ότι κοροϊδεύουν και εσάε και εμάε».
. Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Ε Λ Λ ΙΣ

Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει την Ελλάδα όχι απλά διότι είναι ηθικό αλλά και διότι αυτό επιβάλλει το δικό τηε συμφέρον, δηλώνει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Τζέσε Τζάκσον, ηγετική μορφή τηε αριστερήε πτέρυγαε του Δημοκρατικού Κόμματοε των ΗΠΑ, το χρίσμα του οποίου για την προεδρία διεκδίκησε δύο φορέε (τη δεύτερη έχασε από τον Μάικ Δου- κάκη). Ο αιδεσιμώτατοε Τζάκσον χαρακτηρίζει την ανάπτυξη «κλειδί» τηε ευημερίαε, προσβλέπει στον Φραν- σουά Ολάντ και προειδοποιεί ότι η  συ- νεχήε αύξηση τηε ανεργίαε οδηγεί σε έξαρση τηε βίαε.
-  Τελευταία ενισχύονται οι ψωνέε 
υπέρ περισσότερο αναπχυ- 
ξιακήε ..«.κιτικήε στην Ελλάδα και 
την Ευρώ πη γενικότερα.-  Η ανάπτυξη είναι απαραίτητο συστατικό για να επιζήσει μια κοινωνία. Η λύση δεν μπορεί ποτέ να είναι η απομόνωση και η λιτότητα. Το κλειδί τηε ευημερίαε βρίσκεται στην ανάπτυξη. Εναποθέτω πολλέε ελπίδεε στον νέο πρόεδρο τηε Γαλλίαε. Ελπίζω να εισακουσθεί.
-  Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν από τη 
συνέχιση τηε λιτότηταε;-  Να σαε δώσω ένα παράδειγμα του τι θα μπορούσε να συμβεί, με αφορμή την εμπειρία μαε στο Σικάγο. Υπάρχει ανεργία και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε αυξανόμενη βία. Τιε ίδιεε η- μέρεε που η προσοχή όλου του κόσμου ήταν στραμμένη στο Σικάγο λό

γω τηε συνόδου κορυφήε του ΝΑΤΟ, ένα δωδεκάχρονο παιδί δολοφονήθηκε με 15 σφαίρεε. Υπάρχουν γει- τονιέε όπου η ανακύκλωση τηε φτώ- χειαε και του πόνου έχει ωε αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία τη αν- θρώπινηε ζωήε. Στο Σικάγο έχουμε εκατό χιλιάδεε ανθρώπουε που έχασαν τα σπίτια τουε λόγω τηε συμπεριφο- ράε των τραπεζών.
-  Τι θα έπρεπε να γίνει;-  Εάν οι τράπεζεε συνεργάζονταν
Ο  αιδεσιμότατος Τζέσε 
Τζάκσον μιλάει στην «Κ» 
για την Ελλάδα, τη Γαλλία, 
την Ευρωζώνη και 
τη σχέση της ανεργίας 
με τη βία.

με το κράτοε για να ανοικοδομήσουν το ένα τέταρτο αυτών των σπιτιών, θα δημιουργούνταν χιλιάδεε θέσειε ερ- γασίαε στην παραγωγή, τη μεταφορά και την τοποθέτηση υλικών. Ολοι αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν εισόδημα, θα κατανάλωναν, θα κατέβαλλαν φό- ρουε και αρκετοί από αυτούε δεν θα κατέφευγαν στη βία. Δεν λεε σε κάποιον που δεν έχει πόδια «άρχισε να περπατάε». Τον βοηθάε να το κάνει.
-  Εάν του λεε ότι «είναι δικό σου 
πρόβλημα, όχι δικό μου»;-  Εάν το σπίτι το γείτονά μου πιά- σει φωτιά και φυσήξει ο άνεμοε, θα

καεί και το δικό μου. Εάν το δει να καίγεται και με προειδοποιήσει, τότε υπάρχει ελπίδα να σωθούμε μαζί. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωζώνη. Πρέπει κάποιοι να το καταλάβουν.
-  Π αρά ταύτα, πολλοί θεωρούν ό
τι το πρόβλημα μιαε άλληε χώραε 
δεν τουε αφορά.-  Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότιστον νέο κόσμο που γεννιέται δεν υπάρχουν «ξένοι». Δεν μαε χωρίζουν α- πέραντεε θάλασσεε. Τίποτα πλέον δεν γίνεται στο «εξωτερικό» όταν σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούμε και βιώνουμε τι συμβαίνει παντού α- νά πάσα στιγμή. *
-  Οι ευρωπαϊκέε χώρεε προσπαθούν 
να προστατευθούν από τον κίνδυ
νο μετάδοσηε τηε κρίσηε από την  
Ελλάδα.-  Δεν μπορεί να απομονώσει κά- ποιοε την Ελλάδα από το παγκόσμιο πολιτικοοικονομικό γίγνεσθαι. Οταν ένα μέλσε τηε διεθνούε κοινότηταε, το οποίο μάλιστα συμμετέχει σε μια σημαντική οικονομική οντότητα (Ευρωζώνη), βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση, δεν μπορεί να αφεθεί να καταρ- ρεύσει.
-  Μ ήπω ε εάν την αφ ήσουν να κα- 
ταρρεύσει θα είναι μικρότερο το κό- 
στοε;-  Θεωρώ πωε οι χώρεε που είναι μέλη τηε Ευρωζώνηε είναι αναγκασμέ- νεε να συνεργασθούν και να επιδεί- ξουν την αλληλεγγύη που απαιτούν οι συνθήκεε. Δεν είναι απλά η  ορθή και ηθική στάση, είναι προε το συμφέρον τηε ίδιαε τηε Ευρωζώνηε.
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Ισχυρό το σενάριο για κυβέρνηση ανοχήςΤο πρώτο κόμμα θα αποτελεί τον κορμό του νέου σχήματος -  Αγκάθια, το επισφαλές περιβάλλον και οι δύσκολοι κομματικοί συσχετισμοί

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Το σενάριο του σχηματισμού κυβέρν η σ ή  ανοχήε από το πρώτο κόμμα τείνει να καταστεί το επικρατέστερο για την επομένη των εκλογών τηε 17ηε Ιουνίου, καθώε δυο εβδομάδεε πριν από την καθοριστική αναμέτρηση, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται μακριά από τον πήχυ τηε αυτοδυναμίαε.Οπωε προκύπτει από τιε μετρήσειε τηε κοινήε γνώμηε, στιε 18 του μήνα η χώρα θα εισέλθει στον κύκλο των διερευνητικών εντολών υπό τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε Κάρ. Παπούλια, αλλά κινούμενη σε ιδιαίτερα επισφαλέε περιβάλλον: η κρίση στην Ευρωζώνη συνεχώε βαίνει επιδεινούμενη, ενώ στην Αθήνα έχουν φθάσει από τιε Βρυ- ξέλλεε σαφή μηνύματα ότι η επόμενη

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΟΥΛΑ

Το πριμ των 50 εδρών που χαρίζει ο ε- κλογικόε νόμοε στον νικητή, σε συνδυασμό με το συνολικό ποσοστό των κομμάτων τα οποία θα μείνουν εκτόε Βουλήε -αλλά διαμορφώνουν τον περιβόητο πήχυ τηε αυτοδυναμίαε- είναι οι δύο καταλύτεε που θα καθορίσουν το αν στιε 17 Ιουνίου θα είναι εφικτή μια βιώσιμη κυβερνητική λύση. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα όλων των δημοσκοπήσεων, μηδέ εξαιρουμένου του τελευταίου Βαρόμετρου τηε Public l88ue (δημοσιεύθηκε στην «Κ» την Παρασκευή).Καθώε, ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν τη δημοσκόπηση (ήταν η μόνη που εμφάνισε τόσο υψηλό ποσοστό στον νικητή και τόσο μεγάλη διαφορά με τον
Ο ρόλος των «μικρών» 
κομμάτων και 7ΐώς 
το ποσοστό όσων μείνουν 
εκτός Βουλής θα θέσει 
τον πήχυ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.δεύτερο) δεν προκύπτει αυτοδυναμία, χρήσιμο είναι σήμερα να επαναλάβουμε τιε συνθήκεε που απαιτούνται για τιε πολυπόθητεε 151 έδρεε.Οπωε επανειλημμένωε έχει τονι- σθεί, ο λεγόμενοε πήχυε τηε αυτοδυναμίαε μπορεί να κυμανθεί από 36% ώε και 40% αναλόγωε του συνολικού ποσοστού των πολύ μικρών κομμάτων που θα μείνουν εκτόε Βουλήε. Συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο ο πήχυε μειώνεται από το 40% προε το 36%, διευκολύνονταε έτσι την αυτοδυναμία και τον σχηματισμό αυτοδύναμηε κυβέρνησηε.Αν μπορεί σήμερα να γίνει μια α- σφαλήε πρόβλεψη, αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονόε ότι το φαινόμενο τηε 6ηε Μαΐου δεν θα επαναληφθεί. Και τούτο διότι στιε πρόσφατεε εκλογέε κα- ταγράφηκε το πρωτοφανέε ιστορικά ρεκόρ τα πολύ μικρά αυτά κόμματα να α- θροίσουν το 19% των ψήφων (!) ρί-

δόση τηε βοήθειαε προε τη χώρα θα δοθεί μόνον αφού προηγουμένωε έχει υπάρξει συμφωνία τηε όποιαε νέαε κυβέρνησηε με την τρόικα, ακόμη και εάν τούτο συνεπάγεται καθυστέρηση στην καταβολή μισθών και συντάξεων.Σε κάθε περίπτωση, το δύσκολο σταυρόλεξο του σχηματισμού κυβέρνησηε θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα και, το κυριότερο, το νέο σχήμα να μην είναι ασθενέε ή βραχύβιο. Ομωε, οι κομματικοί συσχετισμοί, όπωε καταγράφονται δημοσκοπικά, θέτουν το όλο εγχείρημα σε πλήρη αμφισβήτηση. Συγκεκριμένα, κατατείνουν σε κυβέρνηση με κορμό το πρώτο κόμμα - που θα λάβει το μπόνουε των 50 εδρών του εκλογικού νόμου- με τη σύμπραξη κάποιων από τα λοιπά κόμματα και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟ Κ, τηε

χνονταε έτσι τον πήχυ στο 32,5% (ελάχιστοι ήταν αυτοί που το ανέδειξαν, εν μέσω των προσχηματικών προσπαθειών σχηματισμού κυβέρνησηε).Λόγω ωστόσο των συμπράξεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί (π. χ. τηε κ. Μπακογιάννη με τη Νέα Δημοκρατία και τηε κ. Κατσέλη με τονΣΥΡΙΖΑ), αλλά και τηε πόλωσηε που ήδη καταγράφεται σε βάροε των πολύ μικρών κομμάτων, όλοι θεωρούν βέβαιο ότι το συγκεκριμένο ποσοστό αποκλείεται να φτάσει ακόμη και στο μισό του 19% (σύμφωνα με ό- λεε οι δημοσκοπήσειε αυτό εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 3 και 7%). Με συνέπεια η πρόβλεψη του πήχυ τηε αυτοδυναμίαε ενόψει τηε 17ηε Ιουνίου να περιορίζεται ανάμεσα στο 37,5% και το 39,5%. Η δε σημαντική παράμετροε για την οριστική διαμόρφωσή του είναι το ποσοστό που θα συγκεντρώσουν οι κ. Μάνοε και Τζήμεροε, καθώε είναι το μόνο κόμμα που φαίνεται να κινείται πια στο όριο του 3%. Αν μπει στη Βουλή ο πήχυε μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 39%, ενώ αν δεν μπει μπορεί να υποχωρήσει και κάτω του 38%.
Αναλογική «ζημία»Χρήσιμη είναι στο σημείο αυτό και μια επισήμανση. Οι περίπου 8 - 9 έδρεε που αναλογούν σε όποιο κόμμα ξεπε- ράσει οριακά το 3% δεν αφαιρούνται από τον νικητή, όπωε πολλοί πιστεύουν, αλλά ζήμιώνουν αναλογτκώε όλα τα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Ετσι, αν εν προκειμένω οι κ. Μάνοε και Τζήμεροε αποτύχουν οριακώε να εισέλθουν στο κοινοβούλιο, ο νικητήε θα λάβει μόνον τιε 3 από τιε 8 έδρεε, 2 θα λάβει ο δεύτεροε κ. ο. κ.Τούτων δοθέντων, μπορεί κανείε να προβλέψει και τα δύο σενάρια που έχουν προκύψει από τιε δημοσκοπήσειε. Αν η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτη π. χ. με ένα ποσοστό τηε τάξεωε του 28 - 29% θα μπορεί -με τιε 50 έδρεε που θα λάβει- να σχηματίσει κυβέρνηση και μόνον με το ΠΑΣΟΚ αν αυτό ξεπεράσει το 11 -12%. Ενώ, αντιθέτωε, αν κερδίσει τιε εκλογέε ο ΣΥΡΙΖΑ με 28 - 29% θα απαιτείται πιθανώε όχι μόνον η σύμπραξή του με τη ΔΗΜΑΡ, αλλά π. χ. και με τον κ. Καμμένο για να φτάσει στιε 151 έδρεε. (Τα παραδείγματα εξαιρούν

ΔΗΜΑΡ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αφού το ΚΚΕ είναι σαφέε ότι δεν θα συμπράξει.Ο λόγοε που οι εξελίξειε οδηγούνται στη συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι ότι ο «νέσε διπολισμόε ταξύΝ.Δ. κ ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίοε διαμομφώνεται την τρέχουσα προεκλογική περίοδο, καθιστά απολύτωε απαγορευτική τη συνεργασία μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Επίσηε, με το ίδιο σκεπτικό, εκτιμάται ότι θα ναυαγήσει και η προοπτική σχηματισμού ενόε τύπου οι- κουμενικήε κυβέρνησηε με τη συμμετοχή όλων πλην ΚΚΕ, και βεβαίωε πλην τηε Χρυσήε Αυγήε, εάν η τελευταία επιτύχει να έχει και πάλι κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.Ωε εκ τούτου -και με δεδομένο ότι η χώρα δεν έχει περιθώρια να οδηγηθεί

το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή, καθώε έχουν σχεδόν αποκλείσει οποιαδήποτε κυβερνητική τουε συμμετ^ Α.)Για να γίνει ακόμη πιο. .ανοητό,μια ασφαλήε πλειοψηφία τηε τάξεωε των 160 εδρών εκτιμάται ότι θα απαιτεί στιε

σε τρίτη κατά σειρά εκλογική αναμέτρηση- τα μόνα διαζευκτικά σενάρια που απομένουν στο τραπέζι είναι δύο: 
* Ο σχηματισμός κυβέρνησης Ν.Δ., 

ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ενδεχομένωε και με τη συμμετοχή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καθώε από την πλευρά των τελευταίων ωε μόνοε βασικόε όροε τίθεται η μη παρουσία των κ. Αντ. Σαμαρά και Ευάγγ. Βενιζέλου. Ομωε, στην περίπτωση κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ καταγράψει νέα μείωση των ποσοστών του σε σχέση με τιε εκλο- γέε τηε 6ηε Μαΐου, πληροφορίεε αναφέρουν πωε το πιθανότερο είναι ότι ο κ. Βενιζέλοε δεν θα συναινέσει στον σχηματισμό κυβέρνησηε συνεργα- σίαε, αλλά θα προκρίνει τη λύση τηε ψήφου ανοχήε, οπότε στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθεί και ο κ. Φ. Κου-

επικείμενεε εκλογέε περίπου το 42% των ψήφων τιε οποίεε θα πρέπει να αθροί- ζ ςγ τα κόμματα που θα συνεργαστούν \ . να σχηματίσουν κυβέρνηση.Πρέπει, τέλοε, να υπογραμμισθεί ότι ακριβώε λόγω του μπόνουε των 50 ε-

βέληε. Οπωε λέγεται, «τύποιε» η Ν.Δ. θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνηε κατά τιε προγραμματικέε τηε δηλώσειε από τα δύο κόμματα, αλλά επί τηε ουσίαε θα λειτουργεί ωε κυβέρνηση μειοψη- φίαε. Μ όνη περίπτωση να υπάρξει πλήρηε συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ -και ά- ρα και τηε ΔΗΜΑΡ- στο νέο σχήμα θα είναι, σύμφωνα με επιτελείε τηε Ιππο- κράτουε, η άνοδοε των ποσοστών του κόμματοε, αλλά και τότε, όχι με «πρωτοκλασάτα» στελέχη, όπωε οι κ. κ. Αννα Διαμαντοπούλου, Ανδρ. Λο- βέρδοε και Μ. Χρυσοχοΐδηε.
* Ο σχηματισμός «κυβέρνησης της Αρι

στερός», την οποία ευαγγελίζεται ο κ. Αλ. Τσίπραε, είναι η δεύτερη εναλλακτική λύση, υπό την αίρεση, βεβαίωε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Ομωε, και στη συγκεκριμένη περί-

δρών είναι αντικειμενικά ανέφικτο να διαμορφωθεί κυβερνητική πλειοψηφία χωρίε τη συμμετοχή του νικητή. Και τούτο διότι μια τέτοια πλειοψηφία θα απαιτούσε τη σύμπραξη όλων των κομμάτων τηε αντιπολίτευσηε...

πτώση, ο κ. Τσίπραε θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίεε προκειμένου να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 151 εδρών. Η Κουμουνδούρου δεν επιθυμεί ωε κυβερνητικό εταίρο το ΠΑΣΟΚ, ενώ η ΔΗΜΑΡ θα αποδεχθεί τη συνε'ργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο εάν υπάρξει ρητή δέσμευση ότι δεν θα αμφισβητηθεί η παρουσία τηε χώραε στην Ευρωζώνη, η οποία, σύμφωνα με τουε συνεργάτεε του κ. Κουβέλη, δεν διασφαλίζεται μέσω του προγράμμα- τοε που παρουσίασε ο κ. Αλ. Τσίπραε. Πάντωε, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ θα μπορούσαν προκειμένου να αρθεί το κυβερνητικό αδιέξοδο να δώσουν στον ΣΥΡΙΖΑ την ανοχή τουε, εάν δε- σμευθεί ότι θα αποφύγει μονομερείε ε- νέργειεε που μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα στη δραχμή.
Η πρόθεση ψόφου 
και η εκτίμηση

Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα ε 
πτά από τις δημοσκοπήσεις 
που δημοσιεύθηκαν την εβδο
μάδα που πέρασε. Στις πέντε 
εξ αυτών προηγείται η Ν. Δ. 
και στις δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, γεγο
νός που καθιστά, βέβαια, επι
σφαλή κάθε πρόβλεψη για το 
τελικό αποτέλεσμα.
Χρήσιμο είναι ωστόσο να γίνει 
μια διάκριση μεταξύ της λεγά
μενης πρόθεσης ψήφου και 
της εκτίμησης της συμπεριφο
ράς των εκλογέων. Στην πρώ
τη περίπτωση οι εταιρείες εμ
φανίζουν αυστηρώς τις απα
ντήσεις που πήραν από τους 
ψηφοφόρους για το ποιο κόμ
μα προτίθενται να ψηφίσουν 
στις 17 Ιουνίου. Και καθώς ένα 
ποσοστό της τάξεως του 7,3% 
με 10,1% των ερωτηθέντων 
δηλώνει -σύμφωνα με τις α
νακοινώσεις των εταιρειών- α
ναποφάσιστο, τα νούμερα που 
δίνουν είναι χαμηλότερα από 
αυτά που θα εμφανιστούν στις 

κάλπες.
Η εκτίμηση της ψήφου, αντι- 
θέχως, γίνεται είτε με προ
σπάθεια διερεύνησης της 
πρόθεσης των αναποφάσι
στων (από συναφείς ερωτή
σεις που τους γίνονται) είτε 
και με την πλήρη «απόσυρσή» 
τους από το δείνμα. Γι’ αυτό 
και τα εμφανιζόμενα ποσοστά 
των εκτιμήσεων μοιάζουν πε
ρισσότερο με αυτά που προ
κύπτουν από τις κάλπες. Για 
τον ίδιο ακριβώς λόγο, όμως, 
η εκτίμηση θεωρείται από 
πολλούς δημοσκόηους πιο ε 
πισφαλής μέθοδος. Διότι βα
σίζεται στην πρόβλεψη μιας 
προτίμησης που δεν δηλώνε
ται ακόμη ως σίγουρη ή και 
προϋποθέτει ότι οι αναποφά
σιστοι θα συμπεριφερθούν 
στις κάλπες όπως ακριβώς και 
οι αποφασισμένοι.
Κατά τα λοιπό και χόριν παι- 
γνίου, ιδού και οι μέσοι όροι 
των παρουσιαζόμενων δημο
σκοπήσεων: Στις εταιρείες 
που δίνουν πρόθεση ψήφου, 
η Ν. Δ. έχει 25,3% κι ο ΣΥΡΙΖΑ 
23,15%, ενώ σε εκείνες με ε
κτίμηση, η Ν. Δ. έχει 26,53%
ΚΙ 0 ΣΥΡΙΖΑ 29,16%.
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■ H. MU Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ακτινογραφία μιας δημοσκόπησης Εδραίωση της δυναμικής του Μ αΐου
Του ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΥΜΙΩΤΗ*

Λέγεται ότι «η στατιστική μοιάζει με μια ωραία γυναίκα που φοράει μπικίνι. Είναι μεν αποκαλυπτικά αυτά που φαίνονται, αλλά είναι πιο ενδιαφέροντα αυτά που κρύβονται». Αε μου συγχω- ρέσουν οι αναγνώστριεε την παρομοίωση, αλλά όντωε έτσι σκέφτηκα με- λετώνταε μια πρόσφατη δημοσκόπηση τηε Metron Αηβίγείε σχετικά με τιε προσεχείε εκλογέε. Τα MME βεβαίωε μετέδωσαν την πρόθεση ψήφου τηε δημοσκόπησηε, αλλά δεν ασχολήθηκαν καθόλου με ορισμένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα τηε δημοσκόπησηε που περιλαμβάνονται στιε 32 σελίδεε τηε.Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στιε 16 -17 Μαΐου και η πρόθεση ψήφου για τα τρία πρώτα κόμματα είναι: ΣΥΡΙΖΑ 20,8%, Ν.Δ. 19,7% και ΠΑΣΟΚ 14,4%. Ωε εδώ τίποτα το σπουδαίο. Παρόμοια ευρήματα, με μικροδιαφορέε που καλύπτονται από το στατιστικό λάθοε, παρουσιάζουν και άλλεε δημοσκοπήσειε που αφορούν την ίδια περίοδο. Το πλέον αποκαλυπτικό στοιχείο αφορά την πρόθεση ψήφου ανά απασχόληση. Η Ν.Δ. εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό τηε, 35,2% στουε συνταξιούχουε! Ομοί- ωε το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει στην ίδια κα

τηγορία το μεγαλύτερο ποσοστό του, 22,5%. Αντίθετα στην ίδια κατηγορία πολύ μικρά ποσοστά εμφανίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ 9,4%, ΑΝΕΞ. ΕΛΑ. 2,7%, Χ.Α. 1,9% και ΛΑΟΣ 1,3%. Θα περίμενε κανείε ότι οι συνταξιούχοι που υπέστησαν τιε μεγαλύτερεε περικοπέε να αποδοκίμαζαν τα αποκαλούμενα «μνη- μονιακά» κόμματα. Δεν συμβαίνει όμωε αυτό. Θα αποτολμήσω να δώσω σαν μια πιθανή εξήγηση το ακόλουθο σκεπτικό. Οι συνταξιούχοι είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν στη δεκαετία του ’30 και μέχρι τα μέσα τηε δεκαετίαε του ’50. Εζησαν τιε δύσκολεε μέρεε τηε Ελλά- δαε: πόλεμο, Κατοχή, Εμφύλιο και ανασυγκρότηση. Ξέρουν ότι «τα αγαθά κόποιε κτώνται» και δεν υπάρχουν εύ- κολεε λύσειε. Ενδόμυχα λοιπόν αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια με τον «διάβολο που ξέρουν», παρά με τουε «διαβόλουε που δεν γνωρίζουν» και οι οποίοι τούε υπόσχονται πολλά. Ισωε έχουν χορτάσει από υποσχέσειε και προτιμούν τη σκληρή πραγματικότητα.Ενα ακόμα σημαντικό εύρημα από τον πίνακα αυτό, είναι το γεγονόε ότι οι νοικοκυρέε δίνουν επίσηε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στη Ν. Δ., 33,8%. Αυτό ενισχύει την παραπάνω άποψή μου, γιατί και οι νοικοκυρέε ξέρουν «να κρατάνε το σπίτι».

Από πού λοιπόν προέρχονται οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ; Τα ψηλότερα ποσοστά του ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα: φοιτητέε 30,4%, ζητούν εργασία 29,4%, εργοδότεε 27,7%, μισθωτοί Δημοσίου 27,0% και μισθωτοί ιδιωτικού τομέα 24,4%. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα. Καταλαβαίνω τουε φοιτητέε και καταλαβαίνω τον θυμό αυτών που είναι άνεργοι και ζητούν εργασία, αλλά μού είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω τα υψηλά ποσοστά στιε άλλεε ( γορίεε. Ειδικότερα οι δημόσιοι υπάτι/πιλοι, που έκτοε από κάποια μείωση των αποδοχών τουε και των παραλόγων επιδομάτων που έπαιρναν, διατηρούν τη δουλειά τουε σε μια χώρα που η ανεργία είναι τεράστιο πρόβλημα, θα περίμενε κανείε ότι θα ήταν πιο φειδωλοί προε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ερχόμαστε στουε ιδιωτικούε υπέιλληλουε. Αυτοί έχασαν σχετικά λίγα πράγματα από τα κεκτημένα, εξακολουθούν όμωε να έχουν δουλειά, που είναι σήμερα ένα πολύτιμο αγαθό. Γιατί να πιστεύουν ότι η ζωή τουε θα είναι καλύτερη με τον ΣΥΡΙΖΑ; Ισωε, οι ερμηνείεε των παραπάνω να ξεφεύγουν από τη λογική.
* 0 κ. Ανδρ. Δρυμιώιης είναι σύμβουλος επι
χειρήσεων.

Ανάλυση του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Κατά ία φαινόμενα, οι εκλογέε τηε 17ηε Ιουνίου θα λειτουργήσουν ωε συνέχεια και εδραίωση τηε δυναμικήε των εκλογών του Μαΐου. Μιαε δυναμικήε, που καθιστά στην Ελλάδα πιθανότερο το ενδεχόμενο επικράτησηε ενόε κόμματοε τηε Αριστεράε, για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κατανοητό, ότι μια παρόμοια εξέλιξη, δηλαδή το διακριτό προβάδιζ α  του ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζει ανοίκεια σε σημαντική μερίδα πολιτών όχι κατ’ ανάγκην μόνον συντηρητικών αντιλήψεων. Παρότι η Ν. Δ. (στιε δημο- σκοπήσειε τηε Public Ιεεπε) δεν προηγείται, εντούτοιε, η πεποίθηση του μεγαλύτερου τμήματοε του εκλογικού σώματοε είναι ότι αυτή «θα κερδίσει , τιε εκλογέε». Χαρακτηριστικό γι’ αυτό το -μόνον φαινομενικά- «παράδοξο», είναι το γεγονόε ότι την ίδια γνώμη ασπάζονται ακόμη και 4 στουε 10 (38%) σημερινοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.Τα όρια τηε εκλογικήε απήχησηε τηε Ν. Δ. έχουν διαφανεί. Οι λόγοι για την κρίση τηε συντηρητικήε παρά- ταξηε είναι μονιμότεροι και δεν θα επιλυθούν εύκολα. Η αρχική εκλογική ενίσχυσή τηε, που παρατηρήθηκε κα

τά την πρώτη εβδομάδα τηε σύντομηε μετεκλογικήε περιόδου που διανύουμε, δεν δείχνει να διευρύνεται περαιτέρω. Η εν λόγω ενίσχυσή τηε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απορρόφηση των ψηφοφόρων τηε ΔΗΣΥ και του ΛΑΟΣ και δεύτε ρευό- ντωε σε μικρά κέρδη από το στρατόπεδο των «αντιμνημονιακών» δεξιών ψηφοφόρων που στιε 6 Μαΐου είχαν προτιμήσει τουε Ανεξάρτητουε Ελλη- νεε και τη Χρμσή Αυγή. Αλλη εκλογική δεξαμενή -πέραν μιαε πιθανήε ελαφράε συρρίκνωσηε τηε νεοπαγούε Δημοκρατίαε Ξανά- δεν είναι ευδιάκριτη. Παρά τιε φρούδεε ελπίδεε περί του αντιθέτου, η ιδεολογική και πολιτική απομάκρυνση από το Μ νημόνιο ενόε σημαντικού τμήματοε του συντηρητικού εκλογικού σώματοε παραμένει ενεργή. Δεν πρέπει να διαφεύγει τηε προσοχήε ότι η συρρίκνωση τηε εκλογικήε επιρροήε των Ανεξάρτητων Ελλήνων συντελείται κυρίωε προε όφελοε του ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο υπέρ τηε Ν. Δ. Μια πιθανή ερμηνεία είναι η ακόλουθη: σε συνθήκεε γενικήε πλέον αποδοκιμασίαε του Μ νημονίου, τόσο εντόε όσο και εκτόε τηε χώραε, είναι λογικό ότι θα ευνοηθεί ο κατεξοχήν και αυθεντικόε εκπρόσωποε του «αντιμνημονιακού»

πόλου, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και όχι οι «όψιμοι» επικριτέε του.Η μετεκλογική δυναμική που καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφώε μεγαλύτερη, όχι μόνον από την αντίστοιχη τηε Ν. Δ., αλλά και σε σύγκριση με το προεκλογικό ρεύμα που δη- μιουργήθηκε υπέρ του τιε δύο τελευ- ταίεε εβδομάδεε τηε πρόσψατηε προ- εκλογικήε περιόδου. Μετά τιε εκλογέε του Μαΐου, αυτή η κοινωνική κίνηση προσλαμβάνει χαρακτήρα εκλογικού άλματοε και συνιστά μια απότομη και δομική μεταβολή. Από την πλευρά των κομματικών προτιμήσεων, το γενι- κευμένο εκλογικό ρεύμα προε τον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό: Απορροφά ένα σημαντικό τμήμα του ευρύτερου περίγυρου των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το μεγαλύτερο τμήμα των ψηφοφόρων των μικρών σχηματισμών τηε αριστερήε διαμαρτυρίαε (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εξωκοινοβουλευτική αριστερά, ΟΧΙ, Οικολόγοι), αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα τηε δε- ξιάε αντιμνημονιακήε διαμαρτυρίαε (Ανεξάρτητοι Ελληνεε, Χρυσή Αυγή). Τέλοε, προσελκύει και μερίδα ψηφοφόρων που στιε εκλογέε τηε 6ηε Μαΐου είχαν επιλέξει την αποχή.
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