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.αθ’ οδόν προς κυ βέρνηση συνεργασίας
ιο κόμμα θα πάρει το μπόνους των 50 εδρών, ποιοι θα είναι οι ρυθμιστές, των εξελίξεων, σε ποια σημεία θα πρέπει να συμφωνήσουν

(.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

ροχιά διερευνητικών εντολών για 
σχηματισμό κυβέρνησηε συνερ- 

τίαε αναμένεται να εισέλθει από αύ- 
^ το  βράδυ η χώρα, καθώε συγκλί- 
/υσεε πληροφορϊεε από όλα τα  κομ- 
ατικά επιτελεία οδηγούν στο συμπέ

ρασμα ότι από τη σημερινή, καθορι
στική για το  μέλλον τηε χώραε, εκλο
γική αναμέτρηση δεν πρόκειται να προ
κόψει αυτοδυναμία.

Αντιθέτωε, είναι πολύ πιθανό η μά
χη μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ για την πρώ
τη  θέση και το μπόνουε τω ν  50 εδρών 
να δοθεί «στήθοε με στήθοε», αλλά σε 
ποσοστά περί το 30%, καθώε το  πολι
τικό σκηνικό παραμένει κατακερματι
σμένο, αν και όχι σ τον  βαθμό που κα- 
τεγράφη στιε προηγούμενεε εκλογέε. 
Ετσι, ρυθμιστέε τω ν εξελίξεων θα είναι, 
εκ τω ν  πραγμάτων, το ΠΑΣΟΚ, ακόμη 
και εάν η δύναμή του υποχωρήσει έ

στω  οριακά, η ΔΗΜΑΡ, που εμφανίζε
ται ικανή να συγκροτήσει τα  ποσοστά 
τηε παρά τον νέο διπολισμό, και οι Ανε
ξάρτητοι Ελληνεε που προεξοφλείται 
ότι θα είναι στη  νέα Βουλή, αν·και με 
μειωμένη ισχύ. Αντιθέτωε, εκτόε τω ν  
διεργασιών για τον  σχηματισμό κυ- 
βέρνησηε θα παραμείνουν το ΚΚΕ, με 
δική του πρωτοβουλία, και, βεβαίωε, η 
Χρυσή Αυγή που, παρά τα γεγονότα του 
τελευταίου διαστήματοε, εκτιμάται ό
τι θα υπερβεί άνετα το κατώφλι του 3% 
και θα επιτύχει την παρουσία τηε στο 
Κοινοβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση, από σήμερα το 
πρωί, οι πολιτικοί αρχηγοί, και κυρίωε 
οι κ. Αντ. Σαμαράε, Αλ. Τσίπραε, Ευαγγ. 
Βενιζέλοε και Φ. Κουβέληε, σε αντίθε
ση με την περίοδο αμέσωε μετά τιε κάλ- 
πεε τηε 6ηε Μαΐου, θα έχουν σαφώε μι
κρότερα περιθώρια χειρισμών με θέα 
το κομματικό όφελοε: Η οικονομία τηε 
χώραε κινείται σε τεντωμένο σχοινί, τα

ταμειακά διαθέσιμα λιγοστεύουν και η 
πίεση από τιε Βρυξέλλεε και τιε μεγά- 
λεε ευρωπαϊκέε πρωτεύουσεε για τον  
σχηματισμό βιώσιμηε κυβέρνησηε α
ναμένεται ασφυκτική.

«Κορμόε» τηε κυβέρνησηε που «ε 
πιβάλλεται» για τη ν  ίδια τη ν  επιβίω
ση τηε χώραε να προκύψει -ε' ' κατά 
τη  διάρκεια τω ν  διρευνητικω εντο 
λών ή στη  σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο 
τηε Δημοκρατίαε κ. Καρ. Παπούλια- θα 
είναι το  πρώτο κόμμα, που λαμβάνει 
το  μπόνουε τω ν  50 εδρών, καθώε χω- 
ρίε τη  συμμετοχή του δεν είναι δυ
νατόν να διαμορφωθεί κοινοβουλευ
τική πλειοψηφία. Ετσι, τα  εναλλακτι
κά σενάρια για το ν  σχηματισμό κυ
βέρνησηε είναι εκ τω ν πραγμάτων δύο: 
Κυβέρνηση με βασικό πυλώνα τη  
Ν.Δ. ή με κορμό το ν  ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πρώτη περίπτωση, το πιθανό
τερο κυβερνητικό σχήμα είναι συνερ
γασία μεταξύ Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ.

Εάν ο κ. Φ. Κουβέληε αρνηθεί τελικώε 
να μετάσχει, εναλλακτική λύση θα εί
ναι ο σχηματισμόε κυβέρνησηε μόνο 
από τη  Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, με την α
νοχή του κόμματοε του κ. Φ. Κουβέλη, 
εκτόε και εάν ο κ. Βενιζέλοε επιλέξει το 
κόμμα του να δώσει ψήφο εμπιστο
σύνη'' "'ε κυβέρνηση Σαμαρά, αλλάχω- 
ρίε ο μετοχή στη  λήψη τω ν  αποφά
σεων. Ομωε, προκειμένου να υπάρξει 
συμφωνία μεταξύ τω ν τριών κομμάτων 
θα πρέπει να βρεθεί κοινόε τόποε σε 
τρία κρίσιμα ζητήματα: Τον χρονικό ο
ρίζοντα τηε κυβέρνησηε, τη  σύνθεσή 
τηε και το  πρόσωπο του πρωθυπουρ
γού. Ο κ. Αντ. Σαμαράε έχει ήδη κα
ταστήσει σαφέε ότι θεωρεί αυτονόητο 
του νέου κυβερνητικού σχήματοε να η
γείται ο επικεφαλήε του πρώτου κόμ
ματοε. Ομωε, πληροφορϊεε αναφέρουν 
πωε ο κ. Κουβέληε είναι αντίθετοε με 
τη  συγκεκριμένη προοπτική, ενώ επι- 
φυλακτικόε εμφανίζεται και ο κ. Ευ. Βε

νιζέλοε. Επίσηε, ερώτημα αποτελεί ο 
τρόποε στελέχωσηε τηε κυβέρνησηε. 
Ο πρόεδροε του ΠΑΣΟΚ έχει κατα
στήσει σαφέε ότι δεν επιθυμεί σε μια 
κυβέρνηση με βασικό πυρήνα τη  Ν.Δ. 
να μετέχουν πρωτοκλασάτα στελέχη 
του δικού του κόμματοε και φέρεται α- 
ποφασισμένοε να εμμείνει στη συ
γκεκριμένη άποψη, παρά τη  διαφωνία 
κορυφαίων παραγόντων τω ν  «πράσι
νω ν » όπωε οι κ. Ανδρ. Λοβέρδοε και Μ. 
Χρυσοχοΐδηε. Σύμφωνα με επιτελείε 
του, ο κ. Βενιζέλοε θα προτείνει απλώε 
ορισμένα υπουργεία να καταλάβουν τε- 
χνοκράτεε με προοδευτικό «πρόσημο», 
δηλαδή με το  προφίλ τω ν  κ. Γ. Ζαννιά 
και Γ. Στουρνάρα. Τέλοε, οι κ. Βενιζέ
λοε και Κουβέληε εμφανίζονται να συ
γκλίνουν σ τη ν  άποψη ότι η κυβέρνη
ση που θα σχηματιστεί θα έχει ωε ο
ρίζοντα όχι απαραιτήτωε τη ν  τετραε
τία, αλλά τη  σταθεροποίηση τηε χώ
ραε. Υπ’ αυτήν τη ν έννοια θα προτα-

θεί ο βίοε τηε να διαρκέσει τουλάχιστον 
μέχρι τιε ευρωεκλογέε του 2014.

Στην περίπτωση που πρώτο κόμμα 
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνη ορατή προοπτι
κή για τον σχηματισμό κυβέρνησηε συ- 
νεργασίαε είναι με τη  σύμπραξη τηε 
ΔΗΜΑΡ: Ο κ. Τσίπραε έχει απορρίψει 
κάθε πιθανότητα προσέγγισηε με το 
ΠΑΣΟΚ, ενώ, από την πλευρά του, το 
ΚΚΕ έχει αποκλείσει το  σενάριο τηε 
συμμετοχήε του σε αριστερή κυβέρ
νηση, όπωε την ευαγγελίζεται ο επι- 
κεφαλήε του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με 
πληροφορϊεε, ο κ. Κουβέληε δεν α
πορρίπτει τη ν  προοπτική τηε συνερ- 
γασίαε με την Κουμουνδούρου, υπό την 
αίρεση πωε ο ΣΥΡΙΖΑ θα δεσμευθεί ό
τι δεν θα προβεί σε μονομερείε ενέρ- 
γειεε που θα οδηγούν την Ελλάδα εκτόε 
ευρώ, ενώ στο ανωτέρω σχήμα δεν πρέ
πει να αποκλειστεί το  ενδεχόμενο να 
δοθεί ψήφοε ανοχήε και από τουε Ανε- 
ξάρτητουε Ελληνεε.

Τα πρώτα εμπόδια 
που θα πρέπει 
να ξεπεραστούν

ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ελλάδα

Ασαφές
εκλογικό
αποτέλεσμα
ή σχηματισμός
ασταθούς
κυβέρνησης
συνεργασίας

Διακοπή
χρηματοδότησης 
του ελλείμματος 
και πιθανώς 
των πόρων από 
τα διαρθρωτικά 
ταμεία

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Επιπλέον ύφεση 4,2% 
στο επόμενο έτος 
εξαιτίαςτων μέτρων 
λιτότητας που θα πρέπει 
να ληφθούν για να 
ισοσκελιστεί ο 
προϋπολογισμός

Αναπόφευκτες 
οι περικοπές του 
προϋπολογισμού στα 
τέλη του καλοκαιριού

amv Ε.Ε. 
και τις αγορές

Ουδέτερη
επίπτωση

Σταθερότητα
w  στις χρηματιστηριακές 

αγορές

Υψηλότερη η απόδοση 
για τα ΙΟετή γερμανικά και 
αμερικανικά ομόλογα

Μακροπρόθεσμη άνοδος 
του ευρώ έναντι του 
δολαρίου στο 1,40

Η ελληνική 
κυβέρνηση 
απορρίπτει 
τα μέτρα 
λιτότητας

Διακοπή της 
χρηματοδότησης 
του ελλείμματος 
και του χρέους, 
ενώ η Ευρωζώνη 
εργάζεται στο να χτίσει 
«τοίχο προστασίας» 
στη μετάδοση 
της κρίσης

Ä  Σταδιακά
w  οι ελληνικές τράπεζες 

αντιμετωπίζουν 
κεφαλαιακά προβλήματα

Θ Πιθανή μια 
«αργή έξοδος» 
από το ευρώ

Η οικονομική 
δραστηριότητα τηςw p u u u  i p i v u  I IU  LI IV,

Ευρωζώνης υποχωρεί 
κατά 1%, αλλά 
ανακάμπτει αργότερα, 
όπως το ίδιο συμβαίνει 
και σε αποδόσεις 
ομολόγων, 
χρηματιστηριακές 
αγορές και στο ευρώ.

ί«Γρήγορη έξοδος» 
από το ευρώ

Το ΑΕΠ της 
Ευρωζώνης πέφτει 
τουλάχιστον κατά 2%

Η Ελλάδα 
αποκηρύσσει 
μονομερώς 
τις υποχρεώσεις 
της

Διακόπτεται 
η παροχή 
ρευστότητας 
στο τραπεζικό 
σύστημα

ι Είναι σχεδόν απίθανο 
να καταφέρει η Ελλάδα 
να δημιουργήσει ένα 
νέο αξιόπιστο νόμισμα

Θ Η ισοτιμία του ευρώ 
έναντι του δολαρίου 
υποχωρεί κάτω 
από το 1,19

ι Η απόδοση του 
γερμανικού ΙΟετούς 
ομολόγου πέφτει 
κάτω από το 1%

ΠΗΓΗ: GOLDMAN SACHS 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η απόδοση των 
αμερικανικών ομολόγων 
υποχωρούν κάτω 
από το 1,5%

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Αντιμέτωπος με μια ευρωπαϊκή πραγ
ματικότητα που ελάχιστη σχέση έχει 
με τιε προσδοκίεε που καλλιεργήθη
καν κατά τη ν  προεκλογική περίοδο 
σ τη ν  Ελλάδα θα βρεθεί ο νέσε πρω- 
θυπουργόε 10 ημέρεε μετά τιε εκλο- 
γέε, στη  Σύνοδο Κορυφήε τηε Ε.Ε. στιε 
28-29 Ιουνίου. Υπό τη ν  προϋπόθεση, 
βεβαίωε, ότι έωε τό τε  θα υπάρξει πρω- 
θυπουργόε και κυβέρνηση και ότι η 
νέα ηγεσία δεν θα καταγγείλει το  Μνη
μόνιο. Η κ. Αγκελα Μέρκελ μιλώνταε 
χθεε σε εκδήλωση του κόμματοε τηε 
εξέφρασε τη ν  ελπίδα ότι οι Ελληνεε

Τ ι θα αντιμετωπίσει 
ο νέος πρωθυπουργός 
στη Σύνοδο Κορυφής 
της Ε.Ε. στις 28 /29  Ιουνίου 
-  Προειδοποιήσεις 
από Μέρκελ 
και Γιουνκέρ, χθες.

θα εκλέξουν μια κυβέρνηση που θα σε
βαστεί τιε συμβάσειε που έχουν υ
πογράφει, ενώ  ο επικεφαλήε του 
Ειικ^Γουρ, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, προ
ειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέ
πει να γυρίσει τη  πλάτη σ το  ευρώ, ση- 
μειώνονταε ότι η επικράτηση τω ν «ρι
ζοσπαστικών αριστερών» στιε σημε- 
ρινέε εκλογέε θα είχε «απρόβλεπτεε 
συνέπειεε» για τη  νομισματική ένω 
ση και «θα  στείλει σημάδι κατα- 
στροφήε. Οι Ελληνεε θα πρέπει να το  
γνωρίζουν».

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματού- 
χο, οι ηγέτεε θα απαιτήσουν από το ν  
Ελληνα ομόλογό τουε μια σαφή και ι
σχυρή πολιτική δέσμευση για τήρηση 
τω ν  συμφωνηθέντων. Ο ίδιοε θεωρεί 
ότι θα είναι λάθοε από ελληνικήε 
πλευράε να  τεθεί θέμα επαναδια- 
πραγμάτευσηε του Μνημονίου στη Σύ
νοδο Κορυφήε. «Απλώε θα προκαλέσει 
ακόμη μεγαλύτερο εκνευρισμό και ό
λοι θα παραπέμψουν σ τη ν  αξιολόγη

ση και τιε συζητήσειε με τη ν τρόικα 
που θα γίνουν τον Ιούλιο», λέει. Μέχρι 
τότε, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να 
αποδεσμευθεί το 1 δισ. ευρώ από τη ν 
προηγούμενη δόση του δανείου. Πά- 
ντωε, οι επικεφαλήε τηε τρόικαε είναι 
πιθανό να  κάνουν μια επίσκεψη - α
στραπή στην Αθήνα όταν οριστεί ο νέ
σε υπ. Οικονομικών, προκειμένου:

•  Να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση τηε 
υλοποίησηε του προγράμματοε και τω ν 
μεγάλων εκκρεμοτήτων, όπωε η φο
ρολογική μεταρρύθμιση και οι περι- 
κοπέε στα  ειδικά μισθολόγια.

•  Να αξιολογηθεί η πορεία εκτέλε- 
σηε του προϋπολογισμού. Κυρίωε να 
διαπιστωθεί εάν επιτυγχάνονται τα δη
μοσιονομικά κριτήρια για το δεύτερο 
τρίμηνο που θέτει το  Διεθνέε Νομι
σματικό Ταμείο, ώστε να  εκταμιευθεί 
η επόμενη δόση.

•  Να επανακαθοριστεί το χρονο
διάγραμμα κατάρτισηε του νέου Μ ε
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο- 
μικήε Στρατηγικήε και τα  μέτρα για το 
2013 - 2014. Το αρχικό χρονοδιά
γραμμα προέβλεπε ότι όλα αυτά θα έ
χουν ολοκληρωθεί σ το  τέλοε Ιουνίου.

Αλλαγή στόχων, επιμήκυνση και ο
τιδήποτε απαιτεί νέα χρηματοδότηση 
είναι αυτή τη  στιγμή εκτόε διαπραγ- 
μάτευσηε για τουε εξήε λόγουε:

1. Η Ελλάδα και χο πολιτικό της σύστημα 
είναι απολύτως αναξιόπιστα. Τα όσα ε- 
λέχθησαν δε κατά την προεκλογική πε
ρίοδο από όλα σχεδόν τα κόμματα μάλ
λον ενίσχυσαν τη ν εικόνα τηε ανα- 
ξιοπιστίαε. Ακόμη και οι πιο «φιλικέε» 
κυβερνήσειε θα δυσκολευθούν να 
περάσουν από τα κοινοβούλιά τουε 
πρόταση για αύξηση τηε βοήθειαε 
προε τη ν  Ελλάδα. Ευρωπαίοι αξιωμα- 
τούχοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ο
κτώ τουλάχιστον κοινοβούλια σ τα  ο
ποία η πρόταση -ακόμη και αν υπο
βληθεί- δεν θα περάσει. Υπάρχουν χώ- 
ρεε που θεωρούν ότι η Ελλάδα οικο
νομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεν 
μπορεί να  φέρει σε πέραε το  πρό
γραμμα και ότι η προσήκουσα λύση για 
τη ν Ευρωζώνη είναι να συνεχίσει με 
τουε υπόλοιπουε «16».

2. Αντιδράσεις θα υπάρξουν και στο Διε

θνές Νομισματικό Ταμείο. Η Βραζιλία η
γείται μιαε ομάδαε αναπτυσσόμενων 
χωρών που είναι έτοιμεε να ζητήσουν 
τη ν αποχώρηση του Ταμείου από το 
πρόγραμμα, εφαρμόζονταε πιστά το κα
ταστατικό του, εάν η Ελλάδα.^εν επι
τύχει τουε στόχουε του Μνη /ίου.

3. Αναθεώρηση των στόχων μόνο για 
την Ελλάδα θα οδηγούσε στην υποβο
λή ανάλογων αιτημάτων από τιε άλλεε 
χώρεε σε πρόγραμμα και συνεπώε σε

αύξηση τω ν  συνολικών χρηματοδοτι
κών αναγκών για στήριξη τω ν  αδύ
ναμων κρατών-μελών τηε Ευρωζώνηε.

Κατά συνέπεια, μια ουσιαστική αλ
λαγή τω ν  όρων δημοσιονομικήε προ- 
σαρ/'"νήε δεν θα μπορούσε να έρθει 
τώρ. αλλά μεσοπρόθεσμα και αφού η 
νέα κυβέρνηση:

•  Θα έχει αποδείξει τη  δέσμευσή τηε 
στο  πρόγραμμα, λαμβάνονταε όλα ε
κείνα τα  μέτρα που θα επαναφέρουν

εντόε τροχιάε το ν  προϋπολογισμό 
του 2012.

•  Θα έχει καταρτίσει ένα αξιόπιστο 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 
και θα έχει συμφωνήσει με τη ν τρόι
κα τα  μέτρα τουλάχιστον για το  2013 
προκειμένου να επιτύχει τουε δημο- 
σιονομικούε στόχουε.

•  Θα επιμείνει σ τη ν προώθηση τω ν  
μεταρρυθμίσεων και κυρίωε τω ν  α
ποκρατικοποιήσεων.

Πώς θα βοηθούσε 
η Ευρωζώνη
Θα μπορούσαν να γίνουν από την 
πλευρά της Ευρωζώνης κινήσεις 
που θα βοηθήσουν πολιτικά μια 
νέα φιλική προς το πρόγραμμα 
κυβέρνηση και να ενισχύσουν την 
ανάκαμψη; Υπό προϋποθέσεις, 
τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν 
να είναι;
1. Η περαιτέρω μείωση του κό
στους των παλαιών διμερών δανεί
ων του πρώτου πακέτου βοήθειας 
και η παράταση της περιόδου απο
πληρωμής. Από το 2015 αρχίζει η 
αποπληρωμή του πρώτου πακέ
του. Εάν αυτή μεταφερθεί για αρ
γότερα, ουσιαστικά γίνεται μια έμ
μεση χρηματοδότηση, χωρίς να 
χρειαστούν νέα κεφάλαια. Επίσης, 
εάν μειωθούν τα επιτόκια, που ω
στόσο, είναι ήδη χαμηλά (Euribor 
τριών μηνών συν 150 μονάδες βά
σης), το Δημόσιο θα μπορούσε να 
εξοικονομήσει μερικές εκατοντά
δες εκατομύρια ευρώ από δαπά
νες για τόκους ετησίως, «χαλαρώ
νοντας» αντίστοιχα τη δημοσιονο
μική προσαρμογή. Πάντως, πρό
κειται για πολύ μικρό όφελος σε 
σχέση με το μέγεθος της δημοσιο
νομικής προσαρμογής που καλεί
ται να επιτύχει η χώρα τα επόμενα 
χρόνια. Το αίτημα για παράταση, υ
πέρ του οποίου συνηγορεί η τρόι
κα και υπάρχει ως πιθανότητα στο 
Μνημόνιο, στην περίπτωση που η 
ύφεση είναι μεγαλύτερη, θα δοθεί 
αργότερα (εάν εξασφαλιστούν οι 
απαραίτητοι πόροι χρηματοδότη
σης) μόνο ως bonus για την αποτε
λεσματική εφαρμογή του προ
γράμματος και την προσπάθεια ε 
πίτευξης των στόχων του. Δεδομέ
νου ότι θα πρέπει να καταρτισθεί 
νωρίτερα το Μεσοπρόθεσμο Πρό
γραμμα, εξετάζεται να προσδιορι
στούν μόνο τα μέτρα για το 2013 
και να μείνουν για αργότερα τα 
μέτρα για το 2014. Ετσι, η νέα κυ
βέρνηση διευκολύνεται πολιτικά 
και αφήνεται ανοιχτό ένα παράθυ
ρο για επιμήκυνση της περιόδου 
δημοσιονομικής προσαρμογής, ε 
άν δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες για τη λήψη μιας τέτοιας 
απόφασης.
2. Μέτρα για την τόνωση της οικο
νομικής δραστηριότητας μέσω ε ι
δικών σχημάτων χρηματοδότησης 
από την ΕΤΕπ.

ΑΠΟΨΗ

Πράξη πολιτικής ευθύνης η «ανοχή»
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Σήμερα ψηφίζουμε, μετά μια μακρά προ
εκλογική περίοδο, που οδηγεί στιε πλέ
ον κρίσιμεε αποφάσειε τηε μεταπολί- 
τευσηε, σηματοδοτώνταε μια νέα πε
ρίοδο στην ιστορία τηε χώραε, αλλά και 
στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διε
θνέε περιβάλλον. Ηδη, τα  βλέμματα ό
λων στη ν Ελλάδα, αλλά και στον  κό
σμο, είναι στραμμένα στην επόμενη μέ
ρα τω ν εκλογών και στον  σχηματισμό 
τηε νέαε ελληνικήε κυβέρνησηε, που 
προφανώε θα είναι η πρώτη ευρύτα- 
τηε κοινωνικήε αποδοχήε.

Το πολιτικό σύστημα καλείται από 
αύριο να απαντήσει έμπρακτα και α
ποφασιστικά στην εντολή του ελληνι
κού λαού, για μια νέα πολιτική στην α
ντιμετώπιση τηε κρίσηε, που θα είναι 
το αποτέλεσμα μιαε προγραμματικήε 
σύνθεσηε με προτεραιότητεε, σχέδιο 
και αποφασιστικότητα, συγκεντρώ- 
νονταε τη ν ευρύτατη πολιτική νομι
μοποίηση και την κοινωνική αποδοχή.

Ο εντολοδόχοε πρωθυπουργόε από 
τη  Δευτέρα καλείται να  αναδείξει τιε 
κοινέε θέσειε και προτάσειε τω ν  κομ

μάτων, που αντιπροσωπεύουν τη  με
γάλη λαϊκή πλειοψηφία και με βάση αυ- 
τέε τιε θέσειε να καταρτίσει το  κυ
βερνητικό σχήμα και το  κυβερνητικό 
πρόγραμμα, με προτεραιότητα στα  ζη
τήματα εθνικήε σημασίαε, με πρώτο 
τη ν παραμονή τηε Ελλάδοε σ το  ευρώ 
και την αποκατάσταση τω ν αδικιών τηε 
μνημονιακήε πολιτικήε, που οδήγησαν 
στην εσωτερική υποτίμηση και τον κοι
νωνικό μαρασμό.

Ηδη, η πτώση του βιοτικού επιπέδου, 
η ανεργία και η απορρύθμιση κρίσιμων 
τομέων τηε δημόσιαε διοίκησηε οδη
γούν σε επίπεδα ύφεσηε και δημοσιο- 
νομικήε απόκλισηε, που δεν μπορούν 
να γίνουν χειρότερα. Συγχρόνωε, οι πιέ- 
σειε και παρεμβάσειε στο εσωτερικό τηε 
χώραε εντείνονται, με κεντρικό άξονα 
την ανάγκη δανειοδότησήε μαε από ε- 
πίσημουε φορείε αφού οι αγορέε είναι 
κλειστέε και τα δημόσια έσοδα υπο
λείπονται τω ν  δαπανών.

Η πίεση στη ν Ελλάδα εντείνετα ι ε
πίσηε από τη  δυσμενή εξέλιξη τω ν  δη
μοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών 
ζητημάτων σε γειτονικέε μεγάλεε χώ
ρεε του ευρωπαϊκού νότου, σε πρω-

Το πολιτικό σύστημα 
καλείται από αύριο 
να απαντήσει έμπρακτα 
και αποφασιστικά 
στην εντολή του λαού 
για μια νέα πολιτική στην 
αντιμετώπιση της κρίσης.

τόγνωρη αλληλεπίδραση και παραγωγή 
φαινομένων που οδηγούν σε συνθήκεε 
συστημικήε κρίσηε στη ν Ευρωζώνη.

Σε αυτό το  περιβάλλον, η νέα ελλη
νική κυβέρνηση καλείται να αναλάβει 
πρωτοβουλίεε για να εξασφαλίσει ά
μεσα τη ν απαραίτητη προγραμματική 
πολιτική βάση, επί τω ν  αρχών τηε ο- 
ποίαε είναι δυνατή η σύγκλιση και η 
συνεργασία. Αρχέε, όπωε:

•  Εθνική ενότητα και συστράτευση 
όλων τω ν  υγιών δημοκρατικών δυνά
μεων.

•  Κοινωνική συνοχή και ευαισθησία 
απέναντι στα  φαινόμενα κρίσηε στην 
υγεία, σ τη  διατροφή, σ τη ν  επιβίωση

ασθενών ομάδων του πληθυσμού.
• Αποφασιστικότητα και Εθνικό 

Σχέδιο Ανάπτυξηε και Ανασυγκρότη- 
σηε όλων τω ν τομέων, στη δημόσια δι
οίκηση, τιε τράπεζεε, τη ν  πραγματική 
οικονομία, τιε επενδύσειε.

•  Σταθερούε και ρεαλιστικούε στό
χους ■ τη ν εξασφάλιση, το  ταχύτε
ρο δυνατό, πρωτογενούε πλεονάσμα- 
τοε, κυρίωε μέσα από τη ν αύξηση του 
ΑΕΠ και όχι με τη ν  περικοπή περαι
τέρω τω ν  κατώτερων μισθών και συ
ντάξεων, τηε υγειονομικήε περίθαλψηε 
και τηε κοινωνικήε πρόνοιαε. Την α
ναγκαία αμυντική θωράκιση τηε χώ
ραε, σε ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυ
ναμικό, καθώε και τη ν ενίσχυση τηε 
διεθνούε θέσηε τηε Ελλάδαε και την 
αποκατάσταση του κύρουε τηε.

Για να δρομολογηθούν και να υλο
ποιηθούν οι πολιτικέε αυτέε, προϋ
πόθεση είναι η αναμόρφωση του συμ
βατικού πλαισίου του Μνημονίου και 
ιδίωε τω ν προβλέψεων εκείνων που ευ- 
θύνονται για τη ν πολύ μεγάλη ύφεση 
τηε οικονομίαε και τη ν  αποσύνθεση 
του κοινωνικού ιστού. Σε αυτό συμ
φωνούν πλέον όλα τα  κόμματα, ενώ η

Ευρώπη δείχνει σημάδια κατανόη- 
σηε και προβληματισμού. Για πρώτη 
φορά στη  χώρα μαε έχουμε τη ν  κα
ταστροφική εξίσωση να μην ευημερούν 
ούτε οι άνθρωποι ούτε οι αριθμοί.

Συνεχίζουμε να αποδίδουμε την α
νεπαρκή είσπραξη δημοσίων εσόδων 
στη φοροδιαφυγή. Ομωε, θα πρέπει να 
συνυπολογίσουμε το 1.100.000 επίση- 
μουε ανέργουε, τιε δεκάδεε χιλιάδεε μι- 
κρέε επιχειρήσειε που έκλεισαν τα  τε 
λευταία δύο χρόνια, τη  σημαντική 
μείωση του εισοδήματοε των μισθωτών, 
τω ν  συνταξιούχων, τω ν  υπαλλήλων.

Τα φαινόμενα αυτά, με πρωτοφανή 
για τη  χώρα ένταση, ευθύνονται επί
σηε σε μεγάλο βαθμό για τα  άδεια δη
μόσια ταμεία και τουε προβληματικούε 
ασφαλιστικούε οργανισμούε.

Πρέπει να πείσουμε, πρώτα τουε ε- 
αυτούε μαε και μετά τουε εταίρουε μαε, 
ότι είναι απαραίτητη μια εθνική προ
σπάθεια για τη ν ανάπτυξη, με μέτρα 
και κριτήρια προσαρμοζόμενα στην ελ
ληνική πραγματικότητα, μέσα στο 
πνεύμα τηε ευρωπαϊκήε ολοκλήρωσηε.

Μια προσπάθεια που αφορά όλεε τιε 
Ελληνίδεε και τουε Ελληνεε, τω ν  α

στικών κέντρων και τηε περιφέρειαε, 
τουε εισοδηματικά ισχυρούε, αλλά 
και τουε αδύναμουε.

Η χώρα μαε αποτελεί στοιχείο ταυ- 
τότηταε τηε Ενωμένηε Ευρώπηε. Είναι 
αστείο να συζητούν κάποιοι για μια Ευ
ρώπη χωρίε την Ελλάδα, και φυσικά για 
μια Ελλάδα που δεν είναι σ τον  πυρή
να  τηε Ευρώπηε και σ τη ν Ευρωζώνη.

Στην Ευρώπη άνοιξε και πάλι το  κε
φάλαιο τηε πολιτικήε τηε ενοποίησηε. 
Στιε δε ευρωπαϊκέε χώρεε τηε Μ εσο
γείου η κοινοτική αλληλεγγύη γίνεται 
αισθητή. Με άλλα λόγια, αρχίζει να δια
μορφώνεται και πάλι η Ευρώπη τηε δη
μοκρατίαε, τηε κοινωνικήε ευαισθη- 
σίαε, του σεβασμού τω ν  ανθρώπινων 
και ατομικών δικαιωμάτων, τηε ευ- 
ρωπαϊκήε συνείδησηε και αλληλεγγύηε.

Ορθώνει το ανάστημά τηε και με αρ
χέε τηε τη ν  ισοτιμία και τη ν αναγνώ
ριση τηε εθνικήε ανεξαρτησίαε προ
βάλλει τιε πολιτικέε εκείνεε που θα την 
οδηγήσουν έξω από τη ν κρίση. Και η 
Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στιε 
διεργασίεε αυτέε.

Συνέχεια στη σελ. 12
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

«Υπάρχουν 
συμφωνίες 
και θα έχετε 
συνέπειες»
Συνέντευξη του προέδρου της γερμανικής 
Bundesbank, Γενς Βάιντμαν, οτην «Κ »

Του απεσταλμένου μας στη ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από τον  δια
φορετικό τρόπο με τον οποίο την έχει 
αντιμετωπίσει η Ευρώπη και η διεθνής 
κοινότητα, τόνισε σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην «Κ » ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, 
Γενς Βάιντμαν, ο οποίος περιέγραψε με 
απόλυτο τρόπο το περιορισμένο πλαί
σιο εντός του οποίου θα συζητήσει η 
τρόικα με την κυβέρνηση που θα προ
κόψει από τις σημερινές εκλογές, και 
προειδοποίησε ευθέως πως εάν η νέα 
ηγεσία της Ελλάδας αποφασίσει να μην 
εκπληρώσει τη  συμφωνία που έχει συ
νάψει το επίσημο ελληνικό κράτος, αυ
τό θα σημάνει έξοδο της χώρας από την

«Ειδική περίπτωση» χαρακτήρισε την 
Ελλάδα ο πρόεδρος της Κεντρικής Τρά
πεζας της Γερμανίας, Γενς Βάιντμαν.

«Η  Ελλάδα τυγχάνει ιδιαίτε
ρης μεταχείρισης. Η  διάρ
κεια προσαρμογής της επι
μηκύνθηκε σημαντικά, ενώ 
ωφελήθηκε από ξεχωριστή 
απομείωση χρέους».

Ευρωζώνη. Ο ισχυρός άνδρας του γερ
μανικού τραπεζικού κατεστημένου 
χαρακτήρισε την Ελλάδα ως «ειδική πε
ρίπτωση», αλλά ερωτηθείς από την «Κ» 
εάν θα μπορούσε η διαφορετικότητα 
αυτή να λειτουργήσει θετικά για τη χώ
ρα, με τη ν έννοια ότι θα της επέτρεπε 
να διεκδικήσει ριζική μεταβολή του 
Μνημονίου, εμφανίσθηκε αρνητικός, 
δηλώνοντας ότι οι στόχοι δεν πρόκει
ται να αλλάξουν. Σημείωσε, όμως, ότι 
μπορούν να συζητηθούν ετημέρους τρο
ποποιήσεις στις μεθόδους διά τω ν ο
ποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν.

«Η Ελλάδα τυγχάνει ήδη ιδιαίτερης 
μεταχείρισης. Η χρονική διάρκεια της 
προσαρμογής της έχει επιμηκυνθεί ση
μαντικά. Η Ελλάδα ωφελήθηκε από μια 
ξεχωριστή απομείωση χρέους. Βλέπε
τε, η Ελλάδα έλαβε πολύ περισσότερη 
υποστήριξη από κάθε άλλη χώρα» τό 
νισε ο κ. Βάιντμαν, και πρόσθεσε: «Η

περαιτέρω χαλάρωση αυτού του ήδη 
πιο ήπιου περιγράμματος δεν μπορεί 
να αποτελεί επιλογή». Εκτίμησε, δε, ό
τι μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρό
μο για ανάλογες απαιτήσεις από την 
Πορτογαλία και την Ιρλανδία που θα 
διόγκωναν το  πρόβλημα, και αυτή εί
ναι μια ανησυχία που, όπως είπε, κα
ταγράφεται στις αγορές.

«Το ποιος θα εκλεγεί στην Ελλάδα α
ποτελεί μια δημοκρατική επιλογή που 
όλοι πρέπει να  αποδεχθούμε. Αλλά η 
νέα ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται α
πό τις υπάρχουσες συμφωνίες. Εάν ε- 
ξέλθει του Μνημονίου μονομερώς, αυ
τό θα σήμαινε ότι, κατά την άποψή μου, 
η βάση για περαιτέρω χρηματοδότηση 
δεν θα είναι πλέον δεδομένη. Η Ελλά
δα θα έχει λάβει την απόφασή της, αλ
λά θα πρέπει ταυτόχρονα να υποστεί 
τις συνέπειες. Ολοι θα επηρεασθούμε, 
αλλά εκτιμώ ότι η Ελλάδα θα είναι χει
ρότερα από όλους τους άλλους», δήλωσε 
ο κ. Βάιντμαν ο οποίος καθ’ όλη τη διάρ
κεια της πολύωρης συνέντευξης δεν έ
κρυψε τη  δυσαρέσκεια, του ίδιου και 
τω ν εταίρων, για τη  μη εφαρμογή τω ν 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έ
χουν συμφωνηθεί.

Το «καλό» και το «κακό»
«Η μη εκπλήρωση της συμφωνίας ο

δηγεί σε τερματισμό της χρηματοδό
τησης. Και αυτό μπορεί να έχει επι
πτώσεις σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες 
να παραμείνει η χώρα εντός του ευρώ» 
τόνισε ο κ. Βάιντμαν και κατέθεσε την 
άποψή του ότι «θα είναι πολύ δύσκο
λο για μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει 
και της οποίας η χρηματοδότηση έχει 
σταματήσει, να παραμείνει στην ΟΝΕ». 
Κληθείς, δε, να περιγράψει ένα «καλό» 
και ένα «κακό» σενάριο για την Ελλά
δα, ο πρόεδρος της Bunc^bank απά
ντησε πως «το  επιθυμητό σενάριο εί
ναι η ελληνική κυβέρνηση να ανα
γνωρίσει τη  σημασία της εκπλήρωσης 
τω ν υποχρεώσεών της και να εφαρ
μόσει ό,τι έχει αποφασισθεί. Αυτό που 
δεν επιδέχεται διαπραγμάτευση είναι 
οι στόχοι, όχι ο τρόπος με τον οποίο θα 
επιτευχθούν. Εάν, για παράδειγμα, η 
Ελλάδα εύρισκε έναν εναλλακτικό τρό
πο να συλλέξει ένα συγκεκριμένο πο
σό εσόδων, διαφορετικό από αυτόν που 
έχει συμφωνηθεί, εκεί θα υπήρχε σ ί
γουρα περιθώριο για ευελιξία».

Ο κ. Βάιντμαν, ο οποίος απέρριψε τις 
παραινέσεις τού προέδρου Ομπάμα για 
μια πιο επεκτατική πολιτική που θα ε- 
νίσχυε βραχυπρόθεσμα την ανάπτυξη, 
τάχθηκε κατά της αναθέρμανσης της 
οικονομίας μέσω ομολόγων για κατα
σκευαστικά έργα, λέγοντας ότι στην 
Ελλάδα «εάν υπάρχουν εμπόδια στις ε
πενδύσεις, αυτά αφορούν την υπερ
βολική γραφειοκρατία και ένα αναπο
τελεσματικό φορολογικό σύστημα. 
Δεν πιστεύω σε προγράμματα περαι
τέρω αναθέρμανσης ως μαξιλάρι στη 
διαδικασία προσαρμογής». Τέλος, υ- 
περαμύνθηκε του ρόλου του Βερολίνου: 
«Εχουμε αναλάβει το  μεγαλύτερο βά
ρος των πακέτων διάσωσης. Είναι άδικο 
να λένε ότι η Γερμανία δεν διαδραμα
τίζει εποικοδομητικό ρόλο».

Ηπια προσαρμογή 
και ευρωομόλογο

Αγκελα Μ έρκελ και Μανουέλ Μπαρόζο σε συνάντησή τους στο Βερολίνο στις αρχές του μήνα. Η καγκελάριος της Γερμανίας 
δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει την τακτική που ακολουθεί από την αρχή της κρίσης, δηλαδή να λαμβάνει τα λιγότερα δυ
νατά μέτρα υποστήριξης όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και γενικότερα για την Ευρωζώνη.

Δναφερόμενος στην έκκληση 
των Ελλήνων πολιτικών ηγετών 
για μια πιο ήπια προσαρμογή, ο 
Βάιντμαν απάντησε ότι «η οικον 
μική βοήθεια μπορεί μόνο να α
γοράσει χρόνο, αλλά δεν αντιμε 
τωπίζει τα αίτια που βρίσκονται 
στη ρίζα της κρίσης. Είναι σαν το 
παυσίπονο. Εάν δεν διασφαλίσεις 
ότι θα θεραπεύσεις την ασθέ
νεια, θα είσαι σε χειρότερη κατά
σταση όταν θα έχει παρέλθει η 
καταπραϋντική επιρροή του. Επί
σης, αμφιβάλλω κατά πόσον η 
λαϊκή υποστήριξη στις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις αυξάνεται εάν η 
υλοποίησή τους επεκτείνεται σε 
μια πιο μακρά χρονική περίοδο, 
χωρίς να αναφέρω τι γίνεται με 
τη λαϊκή υποστήριξη στις χώρες 
που ενγυώνται τον μηχανισμό 
διάσωσης». Για την έκδοση ευ
ρωομολόγων, τόνισε ότι «οι κοι
νές υποχρεώσεις συνάδουν μόνο 
με ένα εντελώς διαφορετικό 
πλαίσιο που θα πρέπει να αποδει- 
χθεί ότι διασφαλίζει δημοσιονομι
κή πειθαρχία και υγιείς μακροοι
κονομικές βάσεις. Δεν μπορείς 
να κάνεις το τρίτο βήμα πριν από 
το πρώτο».
Τέλος, για το δημοσιονομικό σύμ
φωνο εκτίμησε ότι «δεν επαρ- 
κεί», σημειώνοντας ότι «η 
Bundesbank το καλωσόρισε διότι 
ενδυναμώνει υπάρχοντες κανό
νες. Αλλά δεν είναι ταυτόσημο με 
την απώλεια της κυριαρχίας. Για 
μένα είναι κάτι όπου παρεμβαί
νεις στα δικαιώματα προϋπολογι
σμού των κοινοβουλίων, τουλάχι
στον στις περιπτώσεις όπου πα- 
ραβιάζονται οι κανόνες».

Σκληρή σχάση υιοθετεί ίο Βερολίνο

Στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών (στη φωτ. ο κ. Σόιμπλε) φαίνεται να επ ι
κρατεί η άποψη ότι ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας και έξοδός της από την Ευ
ρωζώνη δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στους υπολοίπους.

Του απεσταλμένου μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η γερμανική κυβέρνηση υιοθετεί άτε
γκτη στάση έναντι της Ελλάδας και του 
αιτήματος για αλλαγή του Μνημονί
ου, αν και σαφώς ελπίζει ότι από τις 
σημερινές εκλογές θα προκόψει κυ
βέρνηση με την οποία θα μπορέσει να 
διαπραγματευτεί σε ρεαλιστική βάση. 
Η αφετηρία για τη  γερμανική κυβέρ
νηση είναι ότι δεν πρόκειται να δώ
σει ούτε περισσότερο χρόνο ούτε πε
ρισσότερα χρήματα σ τη ν  Ελλάδα. 
Προφανώς το Βερολίνο υιοθετεί σκλη
ρές θέσεις που θα του δώσουν το  πε
ριθώριο να υποχωρήσει στη  διάρκεια 
τω ν  διαπραγματεύσεων. Το ερώτημα 
είναι πόσο είναι διατεθειμένη να υ
ποχωρήσει η κ. Αγκελα Μέρκελ.

Οι οιωνοί σίγουρα δεν είναι καλοί, 
καθώς, πλέον, υπάρχει διάχυτη η ά
ποψη, ιδίως στο υπουργείο Οικονο
μικών, ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η έκ
θεση σ τη ν  Ελλάδα, ακόμη και αν το 
τίμημα είναι η χρεοκοπία της χώρας.

Η κυρίαρχη θέση που φαίνεται να 
διαμορφώνεται σ το  Βερολίνο είναι ό
τι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
υπάρξει ριζική αλλαγή του ελληνικού 
Μνημονίου και σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να φανεί ότι η Ευρωζώνη 
υποχώρησε στις απαιτήσεις τω ν  ελ
ληνικών κομμάτων. ΓΓ αυτό αρχίζει να 
προβάλλεται το επιχείρημα ότι είναι 
ζήτημα αξιοπιστίας για ολόκληρη την 
Ευρωζώνη να τηρούνται οι δεσμεύσεις, 
διότι σε διαφορετική περίπτωση υ
πονομεύεται η αξιοπιστία όλ'” Τ.

Αποδιοπομπαίοβ τράγοβ
Ακόμη χειρότερα, σταδιακά αρχίζει 

να προβάλλεται το  επιχείρημα ότι η 
Ελλάδα δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο την 
ίδια, αλλά ότι εξαιτίας της Αθήνας ε- 
ντείνεται η δυσπιστία προς ολόκληρη 
τη ν Ευρωζώνη. Οτι δηλαδή η Αθήνα 
θέτει σε κίνδυνο και τις υπόλοιπες χώ
ρες που έχουν υπογράψει Μνημόνιο

Η  αφετηρία για 
τη γερμανική κυβέρνηση 
είναι ότι δεν πρόκειται 
να δώσει ούτε περισσότερο 
χρόνο ούτε περισσότερα 
χρήματα στην Ελλάδα.

και βρίσκονται υπό τη ν  πίεση τω ν  α
γορών, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. 
Το επιχείρημα αυτό είναι εξαιρετικά 
αρνητικό, ενδεχομένως και επικίνδυ
νο γ ,ην Ελλάδα, διότι καθιστά τη  
χώρα από αποδιοπομπαίο τράγο σε υ
πεύθυνη για την εξάπλωση της κρίσης 
σ τη ν Ευρωζώνη.

Ταυτόχρονα στρέφει εναντίον της 
Ελλάδας τις υπόλοιπες χώρες που δέ
χονται πίεση από τις αγορές. Ουσια
στικά, πρόκειται για μια κακοσχεδια- 
σμένη προσπάθεια της γερμανικής κυ
βέρνησης να επιρρίψει ολόκληρη την

ευθύνη για τη ν επιδείνωση της ευ
ρωπαϊκής κρίσης χρέους και τη ν ο
λοφάνερη πλέον κρίση εμπιστοσύνης 
προς τη ν Ευρωζώνη από το  Βερολίνο 
στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή στο  γερμανικό υ
πουργείο Οικονομικών διαμορφώνεται 
σκληρότερη «γραμμή» απέναντι στην 
Ελλάδα απ’ ό,τι στην Καγκελαρία. Φαί
νεται δε να επικρατεί σταδιακά η ά
ποψη ότι ενδεχόμενη χρεοκοπία της 
Ελλάδας και έξοδός της από τη ν Ευ
ρωζώνη δεν θα έχει σημαντικές επι
πτώσεις στους υπολοίπους.

Ως δείγμα καλής θέλησης προς μια 
ελληνική κυβέρνηση που θα δεσμευ
τε ί να τηρήσει τους στόχους του 
Μνημονίου και να εφαρμόσει τις 
διαρθρωτικές αλλαγές θα μπορούσαν 
να προσφερθούν ανταλλάγματα, όπως 
χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ETE), με σ τό 
χο να αναζωογονηθεί το ελληνικό πρό
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων και η ελπίδα 
να εισρεύσουν έσοδα στα  ελληνικά

κρατικά ταμεία προκειμένου να κα
λυφθεί η διευρυνόμενη δημοσιονομική 
«τρύπα».

Ταυτόχρονα, όμως, φαίνεται να  ω 
ριμάζει και η άποψη ότι σε καμία πε
ρίπτωση δεν πρέπει να αυξηθεί πε
ραιτέρω η γερμανική έκθεση στη ν 
Ελλάδα. Ισως να πλησιάζει η ώρα που 
το Βερολίνο θα αποφασίσει ότι αρκε
τά χρήματα έδωσε σ τη ν Ελλάδα και 
πλέον είναι προτιμότερο να τα χάσει 
από το  να ρισκάρει και άλλα.

Επιμένει η κ. Μέρκελ
Η κ. Μέρκελ δεν είναι διατεθειμέ

νη  να  αλλάξει τη ν  τακτική που ακο
λουθεί από την αρχή της κρίσης, δη
λαδή να λαμβάνει τα  λιγότερα δυνα
τά μέτρα υποστήριξης όχι μόνο για την 
Ελλάδα, αλλά και γενικότερα για την 
Ευρωζώνη. Πολιτικά η Γερμανία δεν 
είναι ούτε κατ’ ελάχιστον έτοιμη να 
προχωρήσει προς μια στενότερη  οι
κονομική ένωση. Ακόμη και η ανα
γκαία προϋπόθεση που προβάλλει η κ. 
Μέρκελ, δηλαδή η δημιουργία μιας δη
μοσιονομικής ένωσης, θα απαιτήσει 
τη ν  τροποποίηση του γερμανικού 
Συντάγματος, ενδεχόμενο για το οποίο 
κανείς δεν είναι προετοιμασμένος 
στη  Γερμανία. Η κ. Μέρκελ φαίνεται 
αποφασισμένη να συνεχίσει τη ν  τα 
κτική «βήμα προς βήμα», η οποία σε 
μεγάλο βαθμό ευθύνεται για την εξά
πλωση της κρίσης σ τη ν Ευρωζώνη.

Διαισθανόμενη ότι πιθανότατα θα 
κατηγορηθεί προσωπικά για τη  διά
λυση της Ευρωζώνης, η κ. Μέρκελ μάλ
λον έχει αρχίσει να  ψάχνει σε ποιον 
θα φορτώσει την ευθύνη. Ωστόσο, στο 
πίσω μέρος του μυαλού της ήταν κι ε
ξακολουθεί να  είναι η εκλογική δια
δικασία του φθινοπώρου του 2013. Η 
οποία φαίνεται να καθορίζει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό τις κινήσεις της, τόσο 
εντός όσο και εκτός συνόρων. Οπως 
προκύπτει από τα  παραπάνω, η ιστο
ρία αυτή θα «τραβήξει» σε μάκρος, α
ναγκαστικά...

Στη Γερμανία, βαρέθηκαν να ακοήν και να μιλούν για την Ελλάδα
Του απεσταλμένου μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Το χειρότερο πράγμα για τη ν  Ελλάδα, 
δεν είναι το  γεγονός ότι πολλοί έπα- 
ψαν να βλέπουν την έξοδό της από την 
Ευρωζώνη ως συστημικό κίνδυνο. Εί
ναι ότι άρχισαν να θεωρούν αυτό το  
ενδεχόμενο ως συστημικό όφελος. Στη 
Γερμανία όλο και περισσότεροι έ
χουν βαρεθεί να ακούνε τα  νέα από 
τη ν Ελλάδα.

«Π άντα  για κάποια αποτυχία α- 
κούμε, και συχνά για διαδηλώσεις, φα
σαρίες, εμπρησμούς, καταστροφές», 
λέει Ελληνας που ζει χρόνια στη  Γερ
μανία. «Πολλές φορές η κατάσταση 
παρουσιάζεται με πιο μελανά χρώ
ματα, λόγω τω ν  υπερβολών του Τύπου. 
Τις περισσότερες φορές, δυστυχώς εί
ναι αλήθεια. Κι αυτό έχει δημιουργήσει 
κόπωση στη ν κοινή γνώμη». Η έξοδος 
της Ελλάδας από τη  Ζώνη του Ευρώ, 
όχι μόνο δεν  θα δημιουργήσει πανι
κό, στους Ευρωπαίους, αλλά αντιθέ- 
τως: πολλοί θα ανακουφιστούν. Το α-

γαπημένο ρητό είναι «καλύτερα ένα 
τέλος με τρόμο, παρά ένας τρόμος δί
χως τέλος».

Στη Γερμανία το  «ελληνικό πρό
βλημα» κυριαρχούσε δύο χρόνια στις 
συζητήσεις. «Μ ετά το  2009, μιλήσα
με στη  Βουλή για τη ν  Ελλάδα περισ
σότερο απ’ όσο μιλήσαμε τα τελευταία 
σαράντα χρόνια», είπε ο βουλευτής των 
Χριστιανοδημοκρατών (και πρόεδρος 
της ομάδας εργασίας για τις ευρω
παϊκές υποθέσεις του κόμματος) κ. 
Μάικλ Στίμπγκεν σε εκδήλωση που έ
κανε το  ίδρυμα Κόνραντ-Αντενάουερ. 
Και η Ελλάδα δεν κυριαρχεί μόνο στις 
συζητήσεις του κοινοβουλίου. Στα 
πρωτοσέλιδα τω ν  εφημερίδων, στις 
κουβέντες τω ν  απλών ανθρώπων για 
τα λεφτά τους η Ελλάδα έχει πάντα την 
τιμητική της.

Κατά κάποιο τρόπο το  2% της Ευ
ρωζώνης κατάφερε να γίνει το σύμβολο 
της ευρωπαϊκής κρίσης, όπως η 
Lehman B rother έχει γίνει σύμβολο 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό 
είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να  κά-

«Μετά το 2009, μιλήσαμε στη Βουλή 
για την Ελλάδα περισσότερο απ’ όσο μι
λήσαμε τα τελευταία σαράντα χρόνια», 
είπε ο βουλευτής των Χριστιανοδημο
κρατών Μάικλ Στίμπγκεν.

νει το ν  κ. Αλέξη Τσίπρα να φαντάζε
ται ότι κρατά πυρηνικά όπλα στα  χέ
ρια του και ότι μπορεί να απειλεί ότι 
θα γίνει κάτι σαν το ν  Σαμουήλ στο 
Κούγκι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε

Η  έξοδος της Ελλάδας 
από τη Ζώνη του Ευρώ όχι 
μόνο δ εν  θα δημιουργήσει 
πανικό αλλά αντιθέτως 
πολλοί θα ανακουφιστούν.

ότι η Lehman Brothers αφέθηκε από 
τις αμερικανικές αρχές να χρεοκοπή
σει για παραδειγματισμό άλλων.

Ολοι συμφωνούν: η Ελλάδα δεν έ
πρεπε να γίνει το  2001 μέλος της Ευ
ρωζώνης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το 
καλύτερο για όλους θα ή ταν να απο
χωρήσει. «Οχι μόνο για τη ν  Ευρωζώ
νη, αλλά και για τη ν ίδια, ώ στε  να α
νακτήσει με εθνικό νόμισμα τη ν πα
ραγωγικότητά της». Το βασικό όμως

είναι η κόπωση. Κι αυτό παίζει μεγά
λο ρόλο σ τη ν  πολιτική. «Μ ε πλησιά
ζουν ψηφοφόροι που με ρωτούν: 
“Αφού ξέρετε ότι δεν θα πάρουμε τα 
λεφτά μας πίσω, γιατί επιμένετε;” », θα 
πει ο κ. Μάικλ Στίμπγκεν.

Το πρόβλημα τω ν  Χριστιανοδημο
κρατών είναι ότι του χρόνου έχουν ε
κλογές κι αυτό κάνει τις αποφάσεις πιο 
π ιεστικές. Δ εν  μπορούν να  πάνε 
στους ψηφοφόρους έχοντας ανοιχτά 
θέματα, όπως είναι η «απέλπιδα» 
χρηματοδότηση της Ελλάδας, πολιτική 
που δεν είναι συμπαθής στους ψη
φοφόρους τους.

Για πολλούς στο Χριστιανοδημο- 
κρατικό Κόμμα φέτος πρέπει να τε 
λειώνει το «ελληνικό πρόβλημα» και μια 
πιθανή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις σημερι
νές εκλογές δίνει ένα καλό πάτημα. Δεν 
γνωρίζουν και οι ίδιοι αν είναι η κα
λύτερη πολιτική μακροπρόθεσμα, αλ
λά φαντάζει μια καθαρή λύση: «Κάναμε 
ό,τι μπορούσαμε, αλλά οι Ελληνες 
δεν ήθελαν τις μεταρρυθμίσεις».

Το πιο ενοχλητικό πράγμα σε μια δη-

μόσια συζήτηση είναι ότι σπανίως κά
ποιος από το  κοινό αναφέρεται σ τη ν 
Ελλάδα. Οι περισσότεροι λένε «οι 
Ελληνες, που αμέλησαν αυτό», «οι 
Ελληνες που έκαναν το άλλο». Δεν γνω
ρίζουμε αν αυτό οφείλεται σε μια ι
διοτροπία της μετάφρασης, αν είναι η 
επιρροή της Bild με τα  4 εκατ. φύλλα 
(πάντα αναφέρεται περιφρονητικά 
για τους «Ελληνες»), ή αν υπάρχει α
κόμη το  γνω στό  δέος για τη ν αρχαία 
Ελλάδα τη ν  οποία θέλουν, έστω  ασυ
νείδητα, να  ξεχωρίσουν από τα  κα
μώματα τω ν  σύγχρονων Ελλήνων.

Το θέμα είναι ότι το  κλίμα έχει βα
ρύνει πολύ κατά της Ελλάδας στη Γερ
μανία. Πολύ περισσότερο μεταξύ τω ν  
ψηφοφόρων, οι επιθυμίες θα απο
κτήσουν ιδιαίτερο βάρος κατά το  
προεκλογικό έτος 2013. Οπως έλεγε 
Γερμανός δημοσιογράφος, «ο ι φορο
λογούμενοι εδώ δεν μπορούν να κα
ταλάβουν πώς η Ελλάδα ζη τεί λεφτά 
ψηφίζοντας εκείνους που λένε ότι δεν 
θα τα  αποπληρώσουν. Αυτό τους ξε
περνά».
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Τ ο ισχύον Σύνταγμα προβλέπει 
άλλη πλειοψηφϊα για να πάρει 
μια κυβέρνηση ψήφο εμπιστο- 

crúvns και άλλη για να  ανατραπεί. 
Στην πρώτη περίπτωση ορίζει ότι αρ
κεί «η  απόλυτη πλειοψηφϊα τω ν  πα
ρόντων βουλευτών», οι οποίοι όμως 
δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από 
120. Ενώ στη  δεύτερη προβλέπει ό
τι, για να πέσει η κυβέρνηση, χρει
άζονται τουλάχιστον 151 ψήφοι (άρ
θρο 84 παρ. 6).

Αν και επικρίθηκε όταν ψηφιζό
ταν, η καινοτομία αυτή, είναι εύλο
γη. Ακολουθώντας το  πρότυπο πολ
λών ξένω ν Συνταγμάτων, όπως με
ταξύ άλλων το γερμανικό και το  ι
σπανικό, το Σύνταγμά μας επιδιώκει 
κάτι πολύ απλό: να διευκολύνει το ν  
σχηματισμό κυβέρνησή  και να δυ- 
σχεράνει την ανατροπή Tns. Και τού
το, στο όνομα τηε κυβερνητικής στα
θερότητας, τη ν  οποία, ο Κωνστα- 
vrivos Καραμανλής, ο Ανδρέας Πα- 
πανδρέου και οι περισσότεροι πολι
τικοί Tns γενιάς tous είχαν ανυψώ
σει σε μείζονα, αν όχι υπέρτατη συ
νταγματική αξία.

Για να  κατανοήσει ο αναγνώ- 
στηε τη  σημασία τηε διαφοροποίη
σ ή  auras αρκεί ένα παράδειγμα: στη 
Βουλή Tns 6ns Μαΐου, Ν.Δ. και 
ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσαν μαζί 149 έ
δρες (108 και 41 αντιστοίχου), δηλαδή 
λιγότερες από το  50%+1. Μπορού
σαν παρά ταύτα να σχηματίσουν βιώ
σιμη κυβέρνηση, χωρίς να χρειάζε
ται να συμπράξει μαζί tous άλλο κόμ
μα. Αρκούσε γι’ αυτό ένα από τα μι
κρότερα κόμματα, éneos π.χ. η 
ΔΗΜΑΡ με tous 19 βουλευτές ras, να 
αποφάσιζε να «ανεχθεί» τη  νέα κυ
βέρνηση. Και τούτο, χωρίς να την υ
ποστηρίξει ανοιχτά, αλλά απουσιά
ζοντας από την κρίσιμη ψηφοφορία. 
Στην περίπτωση αυτή, επί 281 πα
ρόντων βουλευτών (300 μείον οι 19 
Tns ΔΗΜΑΡ), η νέα κυβέρνηση, θα 
έπαιρνε ψήφο εμπ ιστοσύνη  αν ψή
φιζαν υπέρ auras τουλάχιστον 142

Οχι σε κυβέρνηση «μέσα-έξω*
Του ΝΙΚΟΥ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ*

από του5 149 βουλευτέ5 τω ν  κομ
μάτων που θα τη  στήριζαν, δηλαδή 
τηε Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Θα επρό- 
κειτο για «κανονική» μεν κυβέρνη
ση, η οποία, εν το ύ το «, επειδή θα 
σ τη ρ ιζό τα ν  σ τη ν  «α νοχή » τηε 
ΔΗΜΑΡ, θα ονομαζόταν «κυβέρνη
ση ανοχής». Αξίζει να σημειωθεί ό
τ ι τέτοιες κυβερνήσει σχηματίζο
νταν συχνά στον  19ο αιώνα στη  χώ
ρα μας και είναι συνήθεις σήμερα 
σ τ «  περισσότερες χώρες τη5 Βόρει- 
αε και τηε Κεντρικής Ευρώπης. Το πιο 
ακραίο παράδειγμα είναι η Δανία ό
που, εδώ και τ ρ ε «  σχεδόν δεκαετίεε 
σχηματίζονται μόνον κυβερνήσειε α
νοχής, και μάλιστα με συνεργασία 3, 
4 ή ακόμη και 5 κομμάτων!

Δεν αυτοσχέδιασαν λοιπόν οι συ- 
ντάκτε5 του ισχύοντοε Συντάγματος 
όταν προέβλεψαν τη  δυνατότητα 
σχηματισμού κυβερνήσεων ανοχή5. 
Και, ασφαλώς, η απουσία τέτοιων κυ
βερνήσεων από το 1975 δεν αποκλείει 
τον  σχηματισμό τους στο μέλλον. 
Αρκεί να συντρέχουν γ ι’ αυτό οι α
ναγκαίες πολιτικέ5 προϋποθέσει.

Θα είμαι όσο πιο κατηγορηματικά 
μπορώ. Με την Ελλάδα στην κόψη 
του ξυραφιού, ο σχηματισμό5 κυ
βέρνησης ανοχή5 μετά τ «  σημερινές 
εκλογές θα ισοδυναμούσε με αυτο
κτονία. Σε μια χώρα όπου η λέξη συμ
βιβασμός είναι συνώνυμη τη5 προ
δοσίας και όπου η δημόσια διοίκηση 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την έλ
λειψη πολιτικής βούλησης, μια τέτοια 
κυβέρνηση θα δυσκολευόταν ακόμη 
και υπό ομαλές περιστάσεις να δια- 
χειρισθεί τα  στοιχειώδη. Πολύ πε
ρισσότερο σε ώρα κρίση5, σαν τη ση
μερινή, όταν η κυβέρνηση που θα 
σχηματισθεί, όποιες και αν είναι οι 
συνιστώσες τηε, θα πρέπει να δια- 
πραγματευθεί σοβαρά για το Μνη
μόνιο και να πάρει επώδυνα μέτρα για 
την ανάκαμψη της οικονομίας.

Αν παρά ταύτα συνέβαινε το  α
πευκταίο και σχηματιζόταν κυβέρ
νηση ανοχής, είναι πέρα από βέβαιο

ότι οι «κόκκινες γραμμές», τ «  οποί
ες οι άμεσοι και προπαντό5 οι έμμε
σοι κυβερνητικοί εταίροι δεν θα ή
ταν διατεθειμένοι να διαβούν, θα μας 
καθιστούσαν περίγελο και ω5 κοι
νοβουλευτική δημοκρατία. Σκε- 
φθείτε, για παράδειγμα, το ν  Ελληνα 
υπουργό Οικονομίας σ τ «  Βρυξέλλες, 
να  ζητεί διακοπή τηε συνεδρ ίασή  
του Ειιιτ^ΐΌΐιρ, για να διαβουλευθεί 
τηλεφωνικώς με του5 επαμφοτερί
ζοντες κυβερνητικούς εταίρους του 
σ τη ν  Αθήνα, για τη ν  Α ’ ή τη  Β’ λέξη 
του όποιου κοινού ανακοινωθέντο5.

Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφι
βολία ότι, με τη ν Ελλάδα στο  χείλος 
τηε αβύσσου και το μέλλον τηε Ενω- 
μένη5 Ευρώπης να κρέμεται από μια 
κλωστή, η στινμή δεν είναι κατάλληλη 
για πειραματισμούς τέτοιου είδους. 
Αν είναι δυνατό από αύριο, χρειάζε
ται να σχηματισθεί κυβέρνηση με την 
ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική υ
ποστήριξη, ώστε να έχει προοπτική 
τουλάχιστον δύο ετών.

Υπάρχει όμωε και ένα «τεχνικό» 
εμπόδιο, που θα γελοιοποιούσε μια 
κυβέρνηση ανοχής εν τη γενέσει τηε. 
Η διατύπωση του άρθρου 86 δεν εί
ναι λιτή. Χρησιμοποιεί, όπως είδαμε, 
τις λέξεις «απόλυτη πλειοψηφϊα τω ν 
παρόντων βουλευτών». Τούτο προ
φανώς σημαίνει ότι οι βουλευτές που 
θέλουν να παράσχουν τη ν «ανοχή» 
τους δεν μπορούν να το  κάνουν λέ
γοντας «παρών», ή απέχοντας από 
τη ν ψηφοφορία. Αντιθέτως, τη ν  ώ
ρα τη$ ψηφοφορίας, θα πρέπει να ε
ξέλθουν από τη ν  αίθουσα τηε Βου
λής, ώστε να μη θεωρηθούν «παρό- 
ντε5». Μ όνον έτσ ι μπορεί να  υπάρ
ξει η προβλεπόμενη «πλειοψηφϊα των 
παρόντων».

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι έρ
χεται προ5 ψήφιση ένα νομοσχέδιο, 
για τα μισά άρθρα του οποίου το  κόμ
μα που «ανέχεται» την κυβέρνηση έ
χει επιφυλάξεις (χωρίς όμωε και να 
θέλει να  τη ν  ανατρέψει εξαιτίας 
τους). Φαντασθείτε τι θα γινόταν σ τ «

κρίσιμες ψηφοφορίες: οι «ανεχόμε
νο ι» βουλευτές θα έπρεπε να μπαι
νοβγαίνουν σ τη ν αίθουσα, για να υ
ποδηλώσουν τη  διαφοροποίησή 
του5. Οπως προσφυώς παρατήρησε 
έμπειρος πολιτικό5, δεν θα επρόκειτο 
για κυβέρνηση εθνική5 σωτηρίας, αλ
λά για «κυβέρνηση μέσα-έξω»!

Πέρα λοιπόν από τη  συγκυρία, που 
δεν ευνοεί σήμερα το ν  σχηματισμό 
κυβερνήσεων ανοχής, να και ένα δια
δικαστικό εμπόδιο, που δεν σχετί
ζεται βέβαια με τη ν  τρόικα, αλλά με 
ένα προπατορικό αμάρτημα τω ν ελ
ληνικών Συνταγμάτων: με τη  φλυα
ρία τους. Ας το  πάρουν υπόψη όσοι, 
χωρίς αίσθηση του γελοίου, οραμα
τίζοντα ι τέτοιες «λ ύ σ ε « » ,  για να 
ιιην αναλάβουν τ «  ευθύνες τους.

ΥΓ·: Σε όσους από μας πιστεύου
με πως δεν νοείτα ι δημοκρατία χω- 
ρί5 θεσμούς και ότι το  δίκαιο δεν εί
ναι απλώς άθυρμα στα χέρια τω ν κρα- 
τούντω ν αλλά και αξία καθ’ εαυτήν, 
η προεκλογική υποδοχή του κ. Σλά
βοι Ζίζεκ από το ν  ΣΥΡΙΖΑ στη ν αυ
λή του Μουσείου Μπενάκη το  προ
περασμένο Σάββατο, προκάλεσε α
ληθινή θλίψη. Οχι τόσο επειδή ο κα
λεσμένος έσπευσε μάλλον άκομψα να 
χρίσει πρωθυπουργό το ν  κ. Αλ. Τσί- 
πρα, που καθόταν δίπλα του, αλλά 
γιατί, μέχρι εκείνο το  απόγευμα, πι
στεύαμε ότι, &« κοινωνία, είχαμε γυ
ρίσει σελίδα. Και ότι ανοησίες, όπως 
η γνωστή  φράση του Σλοβένου με
τρ τηε πολιτικής δημοκοπίας ότι «το  
να μην κ ά νε « τίποτα [υπό καθεστώς 
φ ιλελεύθερέ αστικής δημοκρατίας] 
είναι το  πιο βίαιο πράγμα που μπο
ρείς να κ άνε«», δεν θα είχαν την πα
ραμικρή απήχηση σε ανθρώπους που 
βίωσαν σ το  πετσί τους τη ν ωμή βία, 
σε άλλε5, πολύ σκληρότερες εποχές. 
Κρίμα.

* 0 κ. Ν. Κ. Αλιβιζάιος είναι καθηγητής του 
Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. (

Πώς ονειρεύομαι 
τη Δευτέρα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΟΗΙΑΔΗ *

Ο ι σημερινές εκλογές θα διαμορ
φώσουν το  μέλλον τηε χώρας. 
Ακόμη κι οι πιο αισιόδοξοι ξέ

ρουν ότι δεν θα λύσουν ο «  διά μαγείας 
τα προβλήματά μας, κι ο λόγος είναι 
ότι ακόμη κι αν οι κάλπε5 βγάλουν το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα -όπως 
το βλέπει ο καθένας- αυτό είναι μο
νάχα το  πρώτο βήμα. Θα πρέπει στη 
συνέχεια να σχηματισθεί κυβέρνηση, 
και μετά να αρχίσουν τα πραγματικά 
δύσκολα: οι συνεννοήσε« με τους διε- 
Θνεί5 εταίρους, οι δύσκολες αποφάσε«, 
κι οι ακόμη δυσκολότερες ενέργειες. 
Ολα αυτά, βέβαια, εφ ’ όσον μας εν
διαφέρει να  σωθεί η χώρα και όχι να 
γίνουμε εργαστήριο εφαρμογής ε
τούτης ή τηε άλλης ακραία5 θεωρίας.

Αλλά αν το  αισιόδοξο σενάριο εί
ναι απλώς το  πρώτο βήμα στη  σωστή  
κατεύθυνση, τα υπόλοιπα μας οδηγούν 
με σχεδόν μαθηματική βεβαιότητα 
στη ν καταστροφή, με τ ρ ε «  πιθα
νούς τρόπους.

Κατ’ αρχήν, από τ «  εκλογές μπο
ρεί πάλι να μην προκύψει κυβέρνηση: 
αφού είναι βέβαιο ότι κανένα κόμμα 
δεν θα έχει αυτοδυναμία, υπάρχει πά
ντα  ο κίνδυνος αδιεξόδου. Η χώρα ό
μως έχει μείνει επί μήνες εντελώς α
κυβέρνητη, και επί χρόνια ουσιαστι
κά ακυβέρνητη σε πολλούς τομείς. Αυ
τό  δεν αντέχεται άλλο. Αν δεν μπο
ρέσει να προκύψει από τις εκλογές κυ
βέρνηση, και οι εταίροι μας αλλά κι ε
μείς οι ίδιοι θα πάψουμε να πιστεύουμε 
ότι έχουμε δυνατότητα να λύσουμε τα 
προβλήματά μας.

Η δεύτερη κακή περίπτωση είναι 
να προκύψει μια κυβέρνηση εντελώς 
αδύναμη, που δεν θα έχει κοινοβου
λευτική πλειοψηφϊα και θα βασίζεται 
στην ανοχή ενός ή δύο κομμάτων. Μια 
τέτοια  κυβέρνηση είναι θνησιγενής. 
Αν ένα κόμμα δεν έχει αρκετή εμπι
στοσύνη σε ένα άλλο για να  συγκυ- 
βερνήσει μαζί του, τό τε  η ανοχή που 
θα παρέχει είναι τόσο ισχνή που η κυ
βέρνηση θα κυβερνά μόνο κατ’ όνο
μα, κι αυτώ ελέω μικρότερων κομμά
των. Μια τέτοια  κατάσταση είναι, υ
πό ορισμένες προϋποθέσεις, χειρότερη 
κι από ακυβερνησία.

Η χειρότερη περίπτωση, βέβαια, εί
ναι να  δημιουργηθεί μια κυβέρνηση 
δυνάμεων που θα υιοθετήσουν κα
ταστροφικές επιλογές. Θέλω να πι
στεύω ότι κάτι τέτοιο είναι σχεδόν α
δύνατο, καθώς τα μικρότερα κόμμα
τα, αλλά και τα  στελέχη τους, έχουν 
συναίσθηση του υπαρξιακού τους 
κινδύνου, υπαγορευμένη κι από το  έν
στικτο της αυτοσυντήρησης, και ξέ
ρουν ότι αν συμμετάσχουν σε μια κυ
βέρνηση που θα καταστρέψει τη  χώ
ρα θα κριθούν κι αυτοί συνένοχοι.

Οι προηγούμενες επισημάνσεις θα 
βρουν σύμφωνο το ν  οπαδό οποιοσ
δήποτε κόμματος, καθώς το  «καλό» 
ή το  «κακό» μπορεί να  τα  δει ως ά
γνωστους παράγοντες μιας εξίσωσης, 
όπου ο καθένας βάζει τη ν  τιμή που 
επιλέγει. Ομως από εδώ κι εμπρός θα 
γίνω συγκεκριμένος, που πάει να πει, 
μοιραία, προσωπικός: θα πω δηλαδή 
πώς βλέπω εγώ τα πράγματα, ποιο εί
ναι το δικό μου όνειρο για αύριο. Προ
τιμώ, μέρα που είναι -και για εμάς που 
μεγαλώσαμε στη δικτατορία, κάθε μέ
ρα ελεύθερων εκλογών είναι γιορτή  
της δημοκρατίας- να μείνω στο θετικό 
όνειρο, κι ας βγάλει όποιος θέλει τα  
συμπεράσματά του για το  πώς ορα
ματίζομαι, αντίστροφα, το ν  εφιάλτη.

Ονειρεύομαι, λοιπόν, ότι αύριο, Δευ
τέρα 18 Ιουνίου, θα σχηματισθεί κυ

βέρνηση με κοινοβουλευτική πλειο- 
ψηφία ισχυρή, που να  μην μπορεί να 
κλονισθεί από τα σκέρτσα κάποιων α
νεύθυνων ή εκβιαστών. Το αν θα συ
γκεντρώνει και τις απαραίτητες δυ
νάμεις για να εκπροσωπείται η από
λυτη πλειοψηφϊα της εκλογικής βάσης, 
δε με απασχολεί τόσο. Θα είναι υπέ
ροχο να συμβεί, αν όμως το τίμημα γι’ 
αυτό είναι μια κυβέρνηση τόσω ν  
συμβιβασμών που θα τη ν καθιστούν 
αντι-αποτελεσματική, είναι δώρον ά- 
δωρον. Καλύτερα μια μικρότερη συ
νεργασία κομμάτων που συναινούν 
ουσιαστικά σε ένα ρεαλιστικό πρό
γραμμα ανόρθωσης, που θα βγάλει τη 
χώρα από το  αδιέξοδο, παρά μια ευ
ρύτερη - αν, δηλαδή, το τίμημα του με
γάλου εύρους είναι η απώλεια της α
ποφασιστικότητας για ένα πραγματικά 
μεταρρυθμιστικό εκσυγχρονισμό της 
πολιτικής μας ζωής και του κράτους.

Ονειρεύομαι η κυβέρνηση αυτή να 
αποτελείται από ξεκάθαρα φιλευ- 
ρωπαϊκά κόμματα, που αποδέχονται 
δηλαδή απολύτως τη ν  ένταξή  μας 
σ τη ν  Ευρώπη, με όλα τα  οφέλη, όλες 
τ «  υποχρεώσεις και τις δυσκολίες της.

Τα κόμματα που θα κερδί
σουν την εμπιστοσύνη 
του λαού πρέπει να κατα
λάβουν ότι οι αμαρτίες 
του παρελθόντος ξεπλένο- 
νται μόνο με την πράξη.

Από πολιτικές δυνάμεις που κατα
λαβαίνουν ότι απαραίτητος όρος 
τω ν  δ ιεθνών συνεννοήσεων είναι ο 
καλόπιστος διάλογος, η ειλικρίνεια, 
η λογική, η διαλλακτικότητα. Με δυ
νάμεις που δε θέλουν ούτε να  απει
λήσουν, ούτε να  κοροϊδέψουν, ούτε 
να υποτιμήσουν τους εταίρους μας, 
αλλά να  τους σεβαστούν και βρουν 
μαζί τους το ν  καλύτερο τρόπο για τη  
συνέχιση της πορείας της χώρας μας 
μέσα σ τη ν  Ευρώπη.

Αλλά το  όνειρό μου δεν εξαντλεί
ται στους μεγάλους σχηματισμούς. 
Ονειρεύομαι, λοιπόν, η αυριανή κυ
βέρνηση να αποτελεί ενσάρκωση, μέ
σω τω ν  προσώπων που τη ν αποτε
λούν, ενός νέου, αισιόδοξου οράματος 
για τη  χώρα, οράματος ανασυγκρό
τησης, δημιουργίας, αξιοκρατίας. Με 
άλλα λόγια, η κυβέρνηση αυτή να  έ
χει ένα πρωθυπουργό που να αξίζει 
την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, και 
ως μέλη της και τους καλούς πολιτι
κούς (λίγους, αλλά υπαρκτούς) τω ν  
κομμάτων που θα συμμετέχουν, αλ
λά και δοκιμασμένους, άξιους πολίτες 
εκτός πολιτικής, ανθρώπους της κοι
νωνίας, της αγοράς, της γνώσης.

Τα κόμματα που θα κερδίσουν 
τη ν εμπιστοσύνη του λαού πρέπει να 
καταλάβουν ότι οι αμαρτίες του πα
ρελθόντος ξεπλένονται μόνο στην 
πράξη, και μόνο με την πράξη, όχι τις 
εξαγγελίες, όχι τις υποσχέσεις, όχι τις 
καταγγελίες, μπορεί να αντιμετωπι- 
σθούν αποτελεσματικά τα  βαθύτατα, 
χρόνια προβλήματά μας. Να έχουν αυ
τοπεποίθηση στο όραμα, θάρρος στις 
αποφάσεις, και πάνω από όλα σω 
φροσύνη και πατριωτισμό. Ονειρο, θα 
μου πείτε; Ναι, αλλά υπό κάποιες προ
ϋποθέσεις ρεαλιστικό.

Καλή ψήφο σε όλους!

* 0 κ. Απόστολος Δοξιάδης είναι συγγραφέας.

Ψ ηφίζουμε σήμερα με απόγνωση. 
Με κούραση και αποτροπιασμό 
για τ «  επιλογές που μας προ- 

σφέρονται. Επομένως, μέσα σε τέτοιο 
κλίμα, δικαιολογείται μια επιφυλλιδο- 
γραφική παραχώρηση στη φαντασιώδη 
ελπίδα. Σαν αναλγητικό, αντίδοτο στην 
οδύνη. Σαν λυγμός για το  ανέφικτο.

Ερώτημα λοιπόν: Αν κάποτε εμφα
νιζόταν το καινούργιο στον πολιτικό μας 
βίο, το ριζικά διαφορετικό από το σή
μερα, ποια θα ήταν τα γνωρίσματά του; 
Οχι να επιχειρηθούν «βελτιώσεις» της 
κακομοιριάς, ανακαινισμοί του δοκι
μασμένου και αποτυχημένου. Το πραγ
ματικά καινούργιο ποια σημάδια θα το 
δήλωναν, τι θα έπειθε όλους αυτονόη
τα ότι πρόκειται για καινούργια;

Παραχώρηση στη φαντασία σημαί
νει προσωπικό οραματισμό. Ο οραμα- 
τισμός δεν είναι υποχρεωτικά αυθαί
ρετος και ουτοπικός. Οπωσδήποτε όμως 
ο πολιτικός ρεαλισμός του οραματισμού 
θα εκτιμηθεί ανάλογα με το επίπεδο της 
κατά κεφαλήν καλλιέργειας τω ν εκτι
μητών.

Τυχόν γενικευμένη συναίνεση θα υ- 
ποψίαζε, ίσως, για στοιχεία λαϊκισμού του 
οράματος, επομένως θα συνιστούσε α
ναίρεση του πραγματικά καινούργιου.

Επιμένουμε λοιπόν στο ερώτημα ι
χνογραφώντας απάντηση προσωπική.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

Ποια τα σημάδια του καινούργιου
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ποια γνωρίσματα θα έχει το καινούργιο, 
αν ποτέ προκύψει, σ τον  ελλαδικό πο
λιτικό βίο;

Πρώτο γνώρισμα: Το καινούργιο, για 
να είναι καινούργιο, δεν θα είναι προ
σωποπαγές. Δεν θα το  σαρκώνει η α
τομική περίπτωση, έστω  και χαρισμα
τικού ηγέτη. Δεν θα είναι ένας, μονα
δικός ο μπροστάρης. Θα είναι επιτελι
κή ομάδα. Απλώς ομάδα, ακόμα και αν
θρώπων εξαιρετικά ικανών, δεν αρκεί, 
αν δεν λειτουργεί επιτελικά. Αυτοί που 
θα τη συγκροτούν πρέπει να έχουν ως 
πρωταρχικό χάρισμα την επιτελική ι
κανότητα. Ταλέντο στην ιεράρχηση προ
τεραιοτήτων. Στην εξασφάλιση τω ν ό
ρων πραγματοποίησης μιας απόφα
σης, προτού ανακοινωθεί η απόφαση.

Δεύτερο γνώρισμα: Αν η απόφαση έ
χει τ «  εγγυήσεις επιτελικής προετοι
μασίας, τότε η τόλμη του καινούργιου 
δεν έχει περιορισμούς. Θα μεταφερθεί 
η πρωτεύουσα της χώρας. Από την Αθή
να στη Θεσσαλονίκη. Είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για να σχεδιαστεί εξ υ- 
παρχής ο αναπτυξιακός χάρτης, να 
προγραμματιστεί μεθοδικά η νεκρανά
σταση της πεθαμένης ελληνικής περι
φέρειας. Να προκληθεί, με ουσιώδη κί
νητρα, η καθολική κατά το δυνατό α
ντίσταση στην ερημοποίηση του συ
ντριπτικά μεγαλύτερου μέρους εδα-

Κάθε οραματισμός δεν είναι 
υποχρεωτικά ουτοπικός ού
τε οπωσδήποτε αυθαίρετος.
φών της ελληνικής επικράτειας. Να α
ναχαιτιστεί το τριτοκοσμικό μοντέλο της 
παράλογης και απάνθρωπης ανάπτυξης 
τερατουπόλεων.

Η μεταφορά της πρωτεύουσας στη 
Θεσσαλονίκη έχει και τεράστια \ 
βολική σημασία, αναπροσανατολμει 
το κοινωνικό φαντασιακό: Μπαίνει ο
ριστικό τέλος στο κοραϊκό κράτος, στο 
προτεκτοράτο της ζηλότυπης αρχαιο
λατρίας των Δυτικών, το καταγωγικά και 
προγραμματικά μεταπρατικό. Τέλος 
στη συσίφεια προσπάθεια δύο αιώνων 
να ικανοποιήσουμε τ «  δικές μας ανά
γκες πιθηκίζοντας θεσμούς που γέν
νησαν άλλες κοινωνίες για δικές τους, 
σαφώς διαφορετικές προτεραιότητες. Η 
ενεργός μετοχή του Ελληνισμού στο 
σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι προϋ
ποθέτει την απελευθέρωση από την ε
παρχιώτικη μειονεξία του «ανήκομεν ε «  
την Δύσιν». Η συνείδηση της διαφοράς 
δεν σημαίνει αντιπαλότητα, σημαίνει 
προϋπόθεση ισότιμης δημιουργικής 
μετοχής. Να ξαναπιάσουμε το νήμα της 
ιστορικής μας συνέχειας αντλώντας ταυ

τότητα από την αδιάκοπα ελληνική 
«Συμβασιλεύουσα» και όχι από την α
ερογέφυρα που στήσαμε πηδώντας 
πάνω από είκοσι πέντε αιώνες για να φα
νούμε απευθείας απόγονοι του Περικλή 
και του Αριστοτέλη.

Τρίτο γνώρισμα του καινούργιου: Μια 
συνεπής πραγματική αποκέντρωση. 
Οχι «παραχώρηση αρμοδιοτήτων στην 
περιφέρεια» και άλλα συναφή τεχνά
σματα επιβίωσης του ολοκληρωτικού 
κομματιι τράτους, αλλά ανάδειξη της 
μικρής κοινότητας σε ζωντανό αυτοδι- 
οικούμενο κύτταρο της συλλογικής 
μας υπόστασης. Κάθε κοινότητα χωρι
ού και κάθε δήμος αστικού οικισμού να 
διαχειρίζεται τη ζωή και τ «  ανάγκες των 
πολιτών: Να επιλέγει και να μισθοδοτεί 
τον δάσκαλο, τον δικαστή, τον εφημέ
ριο, τον γιατρό, τον αστυνόμο. Να χτί
ζει το σχολειό, να φτιάχνει και να συ
ντηρεί τους δρόμους. Με συνεχή έλεγ
χο από τη  γενική συνέλευση τω ν πολι
τών και εποπτεία από την κεντρική κυ
βέρνηση.

Τέταρτο γνώρισμα ή σημάδι του και
νούργιου: Μια ανασύσταση, από τα θε
μέλια, του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Να αναμορφωθεί η λογική της διδακτέας 
ύλης στα σχολειά, να αλλάξει ριζικά το 
εξεταστικό σύστημα. Να σχεδιαστεί εξ 
υπαρχής η χωροταξική κατανομή των

πανεπιστημίων της χώρας και η οργα
νωτική τους άρθρωση σε σχολές και τμή
ματα. Η υποχρεωτική εκπαίδευση (δη
μοτικό και γυμνάσιο) να επικεντρωθεί, 
σχεδόν αποκλειστικά, στη γλώσσα και 
στα μαθηματικά, αλλά στη γλώσσα ως 
λογική και στα μαθηματικά ως γλώσσα. 
Με τα Αρχαία Ελληνικά να εισάγονται 
από την τετάρτη τάξη του Δημοτικού και 
με περιορισμό δραστικό του πληροφο
ριακού υλικού τω ν υπόλοιπων μαθη
μάτων: Προτεραιότητα να έχει η άσκηση 
στην εύρεση και γονιμοποίηση της πλη
ροφορίας, όχι η παθητική της πρόσλη
ψη. Και να μην υπάρχει Ελληνόπουλο 
που να τελειώνει την εγκύκλια εκπαί
δευση χωρίς άψογη χρήση μιας διεθνούς 
σήμερα γλώσσας.

Πέμπτο σημάδι του καινούργιου -  τε
ράστιας συμβολικής και αυτό σημασίας: 
Αλλαγή του Εθνικού Υμνου. Ο σολωμι
κός «Υμνος στην Ελευθερία» είναι από 
τα μετριότερα στιχουργήματα του με
γάλου μας ποιητή, θεματικά περιορι
σμένος στην απελευθέρωση από τον 
τουρκικό ζυγό και με λεξιλόγιο κυρίως 
αφηρημένο, νοησιαρχικό. Η μελοποίη
σή του από τον  Μάντζαρο υπέταξε το 
ποίημα σ τ «  σκοπιμότητες εντυπωσια
σμού που υπηρετεί η δυτική φανφάρα 
και ο Υμνος ταυτίστηκε με τον  επαρ
χιώτικο εθνικισμό του μεταπρατικού μας

κράτους. Το καινούργιο θα μπορούσε να 
είναι κάτι σαν τον «Τσάμικο» του Νίκου 
Γκάτσου, στη μουσική του Μάνου Χα- 
τζιδάκι: Μέσα σε τ ρ ε «  στροφές, με α
δρές πινελιές, το πανόραμα της δια
δρομής του Νέου Ελληνισμού, δήλωση 
ταυτότητας και μαρτυρία ήθους. Που μα
ζί με την αυθεντική ελληνικότητα της 
μουσικής μεταγγίζουν ιδιαιτερότητα 
πολιτισμού, όχι ψυχολογική ξιπασιά.

Για να εδραιωθεί σ τ «  συνειδήσεις το 
καινούργιο πρέπει να το συνοδεύουν κι 
άλλα απτά γνωρίσματα, ρεαλιστικά 
δείγματα πολιτικού νεωτερισμού: Θε
σμική εξασφάλιση αξιοκρατίας στον δη
μόσιο τομέα, καταξίωση της αριστείας. 
Ριζική αλλαγή τω ν οργανωτικών σχη
μάτων και των όρων λειτουργίας της δη- 
μοσιοϋπαλληλίας. Πειθάρχηση του συν
δικαλισμού τω ν κρατικών λειτουργών 
σε κοινωνικές, όχι συντεχνιακές προ
τεραιότητες.

Και οι ιδιοφυέστεροι εκφραστές του 
πολιτικά καινούργιου να στελεχώνουν 
τη Δημόσια Τάξη και το Ραδιοτηλεοπτικό 
Συμβούλιο.

Αυτά, σαν πυξίδα στο χάος που ξε
κινάει από αύριο. Πυξίδα για τη  «μαγιά» 
που επιμένει να ζητάει τη  χαρά της ύ
παρξης όχι στη βοσκηματώδη ιστορικό 
- υλιστική μονοτροπία. Δεξιάς ή αρι- 
στερή5 ετικέτας μονοτροπία.

i
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Ο φανερός πλούτος 
και η άδηλη φτώχεια

Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ε ίμαστε πλούσιοι ή φτωχοί; Ορισμένα ευρωπαϊκά 
μέσα, ιδίωε γερμανικά, με ρεπορτάζ τουε λί- 
γεε ημέρεε πριν από τιε εκλογέε, διατείνονταν 

ότι παρά την κρίση οι Ελληνεε καλοπερνούν. 
Ολοε ο κόσμοε είναι έξω, σε καφετέριεε, ταβέρνεε 
και υπάρχουν ακόμη αρκετοί πλούσιοι που ζουν πο- 
λυτελώε, οργανώνονταε πάρτι και πίνονταε μπίρεε 
σε παραλίεε προε 8 ευρώ το  μπουκάλι. «Ενώ η χώ
ρα απειλείται με έξοδο από το ευρώ και η ανεργία 
ξεπερνάει jo  22%, η ελίτ τηε χώραε περιχαρακώ
νεται. Δεν πληρώνει φόρουε και θωρακίζει τα λε
φτά τηε στο εξωτερικό» έγραφε προ ημερών η Bild.

Την ίδια άποψη δείχνει να συμμερίζεται και ο Γερ- 
μανάε υπουργόε Οικονομικών Β. Σόιμπλε, που δή
λωσε στο περιοδικό Stem ότι «οι μικροί υποφέρουν, 
αλλά οι πλούσιοι έχουν δέσει τον γάιδαρο τουε». «Λυ
πάμαι πολύ για τουε ανθρώπουε στον  δρόμο, αλλά 
δεν μπορώ να τουε σώσω». Τον εντυπωσιάζει η Ελλά
δα τω ν γιοτ. «Ο ταν σκέφτεται κανείε όλουε αυτούε 
τουε ιδιοκτήτεε σκαφών αναψυχήε αντιλαμβάνεται 
γιατί δεν είναι εύκολη η περικοπή του κατώτατου 
μισθού. Ωστόσο, αν η χώρα θέλει να ανακτήσει την 
ανταγωνιστικότητά τηε, ο κατώτατοε μισθόε πρέ
πει να μειωθεί», είπε. «Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν 
θα αλλάξει κάτι- θα χρειαστεί να ληφθούν σκληρά 
μέτρα», κατέληξε. Επί τηε κεφαλήε τω ν  φορολο-

έκρυβαν από 
αξιοπρέπεια 
πολλοί γονείς 
προδόθηκε από 
τα παιδιά φέτος 
στα σχολεία.

άνω τω ν  100.000 ευρώ δήλωσαν μόνο 38.574 πο- 
λίτεε (από 35.635 για το 2009)· υπό το ν  φόβο τω ν 
ελέγχων σημειώθηκε αύξηση τω ν  δηλωθέντων ει
σοδημάτων κατά 1,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο σε 49 από 
73 μειώθηκαν οι Ελληνεε κροίσοι (δηλωθέντα ει
σοδήματα άνω τω ν  900.000 ευρώ) και σε 19 από 25 
εκείνοι με εισοδήματα 800.000 - 900.000 ευρώ. Βέ
βαια το πρόβλημα δεν είναι η εμφανιζόμενη ωε μεί
ωση τω ν εισοδημάτων των κροίσων, αλλά η ραγδαία 
εκπτώχευση τω ν  ασθενέστερων στρωμάτων. Τα ει
σοδήματα μισθωτών - συνταξιούχων υποχώρησαν 
στα 66,65 από 73,92 δισ. ευρώ. Το α' τετράμηνο του 
2012 έκλεισαν 56.664 επιχειρήσειε. Την τριετία 2009 
- 2011 έβαλαν λουκέτο 486.000 επιχειρήσειε, ενώ 
άνοιξαν 227.728 νέεε. Ανω τω ν  15.000 ελληνικών 
επιχειρήσεων έχουν μεταναστεύσει στα Βαλκάνια. 
Η ανεργία ανήλθε στο 22,6% από 15,9% πέρυσι.

Η μεσαία τάξη συρρικνώνεται και η χαμηλότε
ρη αγγίζει την εξαθλίωση. Μια 35χρονη μητέρα συ- 
νελήφθη προχθέε να κλέβει από σούπερ μάρκετ του 
Ηραλείου Κρήτηε τρόφιμα για τα παιδιά τηε. Συ
γκλονίστηκαν οι αστυνομικοί από την ιστορία τηε... 
Το δράμα που έκρυβαν από αξιοπρέπεια πολλοί γο- 
νείε προδόθηκε από τα  παιδιά φέτοε στα  σχολεία. 
Φιλάνθρωποι έτρεξαν σε πολλέε περιπτώσειε να τουε 
εφοδιάσουν με τρόφιμα. Ομωε, αύριο;

Η ανέχεια, ακόμη και ανάμεσα στουε εργαζο- 
μένουε, οι οποίοι δεν μπορούν να σηκώσουν λο- 
γαριασμούε, χαράτσια, φόρουε, που διογκώνονται 
ακατάπαυστα, έχει αφαιρέσει από την επικοινωνία 
τουε με τουε άλλουε την ταχυδακτυλουργία του ψεύ- 
δουε. Τον σαλτιμπαγκισμό του βολεμένου. Απλώε, 
μέχρι σε έναν ορισμένο βαθμό δυστυχίαε, η παρ
ρησία μοιάζει απρεπήε και η δυσκολία καλύπτεται 
πίσω από το προσωπείο του πολιτισμένου. Πέρα α
πό αυτόν τον βαθμό, η σάρκα τηε κοινωνίαε άδει 
υψηλοφώνωε τη  διάλυσή τηε.

Το δράμα που

γουμένων με τα διαφανή 
έσοδα που για πολλοστή 
φορά θα αρμεχτούν και 
θα κουρευτούν.

Είμαστε πλούσιοι ή 
φτωχοί; Από τα 5,7 εκατ. 
φορολογουμένων τα  2,8 
εκατ. εμφάνισαν για το 
2010 εισοδήματα κάτω 
τω ν  12.000 ευρώ (και 
δεν φορολογήθηκαν). 
Από τα  υπόλοιπα 2,9 ε
κατ., ετήσιο εισόδημα

ΣΚΙΤΣΟ του ηλια μ α κ ρ η . imakris@kathimermi.gr
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Εξαιρετικά δύσκολη η επόμενη μέρα
kl ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΛΟΥ

Ω ς χώρα η συζήτηση γινόταν για 
τιε εκλογέε. Τώρα η συζήτηση 
μετατίθεται στην επόμενη μέρα 

ή στιε επόμενεε μέρεε. Μπορεί να μη 
γνωρίζουμε ακόμη το  αποτέλεσμα 
που θα προκόψει από τιε κάλπεε, αλ
λά ήδη ξέρουμε πολύ καλά ότι όποιο 
και να  είναι αυτό η κατάσταση είναι 
τραγική και οι τρειε-τέσσεριε μήνεε που 
ακολουθούν δεν θα είναι απλώε δύ
σκολοι, θα είναι εξαιρετικά κρίσιμοι για 
τη ν επιβίωση τηε χώραε και τη ν πα
ραμονή τηε στη ν Ευρωζώνη, για την 
οποία και αγωνιούν οι νουνεχείε πο- 
λίτεε. Εκτόε και αν βγει από τιε κάλπεε 
πρώτοε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλ. Τσίπραε α
ποφασίσει ότι η Ελλάδα θα προκόψει 
εκτόε Ευρωζώνηε, αφού θεωρεί ότι «το  
ευρώ δεν είναι φετίχ».

Ολα δείχνουν ότι το αποτέλεσμα θα 
παιχθεί στην κόψη του ξυραφιού. Τα 
αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, εί
τε  έτσι, είτε αλλιώε, είναι μέσα στο  ό
ρια του στατιστικού λάθουε, αλλά όπωε 
σωστά είπε ο «αντιπαθήε» Γερμανόε υ
πουργόε Οικονομικών, ο κ. Σόιμπλε, δεν 
έχει και τόση σημασία ποιο θα είναι 
πρώτο κόμμα και τι είδουε κυβέρνηση 
θα προκύψει από τιε κάλπεε και τιε ζυ- 
μώσειε που θα επακολουθήσουν. Ση
μασία έχει η πραγματικότητα τηε ελ- 
ληνικήε οικονομίαε η οποία θα συνε
χίσει να απαιτεί τη  λήψη μέτρων. 
Εστω και αν οι δανειστέε θελήσουν να 
επιδείξουν ευελιξία. Ευελιξία όμωε εντόε 
του πλαισίου τω ν  δεσμεύσεων που έ
χει αναλάβει η Ελλάδα και περιορι
σμένου κόστουε γι’ αυτούε.

Ο δημόσιοε διάλογοε κατά τη ν 
προεκλογική περίοδο έγινε με την πα
ραδοσιακή ελληνική πρακτική. Οι αρ
χηγοί, τα  κόμματα και οι εκπρόσωποί 
τουε μιλούσαν για καταγγελία, ακύ

ρωση ή αναδιαπραγμάτευση του Μνη
μονίου, ερήμην τηε άλληε πλευράε, η 
οποία έστελνε συνεχώε σήματα και μη
νύματα που οι δικοί μαε αγνοούσαν ε
πιδεικτικά. Στη μεγάλη του πλειοψη- 
φία, ο κόσμοε εγκλωβίστηκε σε αυτό 
το ν  διάλογο, όχι μόνο γιατί έτσ ι είναι 
εκπαιδευμένοε από συστάσεωε ελλη
νικού κράτουε, αλλά και γιατί φαντα- 
σιώνει επιστροφή στο μοντέλο που κα- 
τέρρευσε οριστικά και αποκλείεται να 
αναβιώσει με οποιαδήποτε κυβέρνη
ση και με οποιοδήποτε νόμισμα. Τελεία 
και παύλα.

Η ελληνική κυβέρνηση που θα 
προκύψει από τιε εκλογέε, αν προκύ-

Ο χρόνος που θα διαθέτει 
η νέα κυβέρνηση 
για να προχωρήσει 
τις μεταρρυθμίσεις, 
αρχίζει να μετρά από αύριο 
και θα είναι ελάχιστος.

ψει και όταν προκύψει, θα είναι ανα
γκασμένη να διαχειριστεί πολύ δυσά- 
ρεστεε καταστάσειε και προοπτικέε. 
Κορυφαίο και άμεσο πρόβλημα είναι 
η σταθεροποίηση του τραπεζικού συ- 
στήματοε που κλυδωνίζεται επικίνδυνα 
μετά τιε αποσύρσειε τω ν  καταθέσεων 
τιε τελευταίεε εβδομάδεε. Πρέπει πα
ράλληλα να αντιμετωπισθούν άμεσα τα 
προβλήματα τω ν  νοσοκομείων, τηε ε- 
νέργειαε, τηε δημόσιαε ασφάλειαε και 
βεβαίωε τηε δημόσιαε διοίκησηε που 
ήταν ανίκανη και τώρα έχει περιπέσει 
σε κώμα, μετά δύο μήνεε απραξίαε 
λόγω εκλογών. Αλλά πέρα από αυ
τά  υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα που

θα χρειάζονται άμεση διαχείριση.
Η νέα κυβέρνηση θα είναι αντιμέ

τωπη με ένα εξαιρετικά δύσπιστο, έ- 
ωε και εχθρικό, διεθνέε περιβάλλον και 
ταυτόχρονα με ένα ελληνικό κοινό το 
οποίο έχει ενσωματώσει προσδοκίεε ό
τι η πολιτική του Μνημονίου θα αλλάξει 
αμέσωε και εντελώε, καθώε όλο το  πο
λιτικό σύστημα υποσχόταν από κα
τάργηση και ακύρωσή του έωε ανα- 
διαπραγμάτευση. Η σκληρή πραγμα
τικότητα όμωε θα είναι τελείωε δια
φορετική. Είναι σαφέε ότι η Γερμανία 
πάρα πολύ δύσκολα θα δεχθεί ουσια
στική αλλαγή τω ν όρων του Μνημονίου 
και η Αγκελα Μέρκελ το διαλαλεί σε ό
λουε τουε τόνουε. Δεν θέλει η χαλά
ρωση να  δημιουργήσει προηγούμενο 
για άλλεε χώρεε. Ούτε το ΔΝΤ είναι δια
τεθειμένο να αποδεχθεί μεγάλη από
κλιση από τουε στόχουε. Χωρίε να λη- 
σμονούνται και οι δυνάμειε μέσα και 
έξω από την Ευρωζώνη που επιθυμούν 
πλέον τη ν έξοδο τηε Ελλάδαε.

Αναμφισβήτητα, η χώρα χρειάζεται 
κυβέρνηση σε χρόνο μηδέν και το πο
λιτικό σύστημα δεν έχει περιθώρια 
χρονοτριβών. Αν δεχθούμε ότι η νέα 
κυβέρνηση θέλει πραγματικά να δια
τηρήσει τη ν  Ελλάδα μέσα σ τη ν  Ευ
ρωζώνη θα είναι αναγκασμένη να πά
ρει τάχιστα τα περίφημα μέτρα «του 
Ιουνίου», ή εκείνα που αφορούν με
ταρρυθμ ίσει. Θα μπορεί να το  κάνει; 
Ο χρόνοε που θα διαθέτει, αρχίζει να 
μετρά από αύριο και θα είναι ελάχι- 
στοε, ώε τιε αμερικανικέε εκλογέε, το 
πολύ. Στο μεταξύ, οι εξελίξειε στην Ευ
ρώπη θα είναι ραγδαίεε και οι ζυμώ- 
σειε θα μετουσιώνονται σε αποφάσειε. 
Η Ελλάδα δεν θα έχει δυνατότητεε ε
λιγμών και υπεκφυγών αν θέλει να 
συμμετέχει σ ’ αυτέε.

«Ανομολόγητη» 
η ιΐιήφος Τσότρα

Του ΣΤΑΜΟΥ ΖΟΥΛΑ

Κ άτι το χαρακτηριστικό και παράδοξο που συμ
βαίνει στιε σημερινέε εκλογέε είναι πωε το ρεύ
μα το οποίο καταγράφουν μερικέε δημοσκο- 

πήσειε υπέρ του κ. Τσίπρα είναι εν πολλοίε βουβό 
και κάπωε μουλωχτό. Διότι αν αληθεύουν οι προ- 
βλέψειε πωε ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει το 30% και δια
γκωνίζεται με τη Ν.Δ. για την πρώτη θέση, τούτο θα 
’πρεπε να είχε εκδηλωθεί και δημόσια. Με μεγάλεε 
και ενθουσιώδειε συγκεντρώσειε του «ελπιδοφόρου» 
κόμματοε, με μια θεαματική άνοδο κυκλοφορίαε τηε 
«Αυγήε», με μαζικέε και επίσημεε προσχωρήσειε δια
φόρων εκπροσωπευτικών φορέων στον  ΣΥΡΙΖΑ, με 
πολιτικο-καβγάδεε στα καφενεία ή στιε κοινωνικέε 
συγκεντρώσειε, μεταξύ Τσιπραίων - Σαμαρικών 
κ.ά. Ομωε, παρ’ ότι το  δίλημμα τω ν εκλογών είναι 
καίριο, αίφνηε ούτε η ΓΣΕΕ ούτε η ΑΔΕΔΥ, που εί
ναι κορυφαίοι «κοινωνικοί εταίροι», έκριναν σκόπιμο 
να πάρουν θέση σχετικά με την παραμονή μαε ή ό
χι στο ευρώ και την Ε.Ε. Είναι, άλλωστε, γνωστόν 
πωε οι διοικήσειε των δύο τριτοβάθμιων οργανώσεων 
απαρτίζονται κυρίωε από «προνομιούχουε» συνδι- 
καλιστέε τω ν  ΔΕΚΟ, που προασπίζονται τα προ
κλητικά «κεκτημένα» τουε. Με το ίδιο κίνητρο -και 
κατά τιε επίσημεε δηλώσειε του ΠΑΣΟΚ- μια μεγά
λη μερίδα χρυσοκάνθαρων τέωε συνδικαλιστών του 

έχει προσχωρήσει σιωπη- 
ρώε και υποστηρίζει ενερ- 
γώε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι λόγοι, λοιπόν, για 
τουε οποίουε το ρεύμα Τσί
πρα παραμένει βουβό και 
μουλωχτό είναι προφανείε. 

Οι κύριοι αυτοί αρνούνται να αναλάβουν οποιαδή
ποτε ευθύνη για την αυριανή «μυστική» τουε ψήφο. 
Στερούνται οποιουδήποτε επιχειρήματοε προκειμέ- 
νου να την αιτιολογήσουν και να την θεμελιώσουν. 
Επιδιώκουν να απαλλαγούν κάθε ευθύνηε για τιε συ- 
νέπειεε τηε επιλογήε τουε. Αρκούνται μόνον στην πα
ράταση τω ν  προνομίων τουε, έστω σε συνθήκεε α- 
κυβερνησίαε και χάουε από την αυριανή Δευτέρα. Ο 
ίδιοε ο κ. Τσίπραε, σε μια στιγμή ελεγχόμενηε με- 
τριοπάθειαε, ομολόγησε στην «Κ» τηε Κυριακήε 3 Ιου
νίου ότι «δεν έχει την αυταπάτη πωε ο κόσμοε που 
τον ψήφιζα είναι στο σύνολό του τοποθετημένοε στην 
Αριστερά» και απέδωσε το «ρεύμα» του στα λάθη των 
αντιπάλων του. Την ίδια, όμωε, στιγμή ο επικεφαλήε 
του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνον αντιτάσσεται στιε αποκρατι- 
κοποιήσειε, αλλά προαναγγέλλει και επανακρατικο- 
ποιήσειε. Εναντιώνεται σε μεγάλεε και εγκεκριμένεε 
επενδύσειε, απειλώνταε πωε θα τιε καταργήσει. Υπε
ρασπίζεται «τα  κεκτημένα δικαιώματα» κάθε ανη- 
συχούντοε «δικαιούχου», κλείνονταε το μάτι στο στρε
βλό, φαύλο και παρωχημένο παρελθόν.

Ομωε, εκτόε τω ν αυτόμολων κομματοσυνδικα- 
λιστών του ΠΑΣΟΚ «και άλλων δυνάμεων»· εκτόε

Αν υπερισχύσει 
το ιδιοτελές 
συμφέρον...

εκείνων που μετέφεραν τιε καταθέσειε τουε στο  ε
ξωτερικό και τώρα «επενδύουν» αδίστακτα στη δραχ
μή· εκτόε των κάθε είδουε «ανασφαλών» έναντι μιαε 
υπαρκτήε και ελεγκτικήε διακυβέρνησηε, υπάρχει 
και ένα «ανώνυμο» πλήθοε, που συρρέει (εξ ίσου α
νομολόγητα και ανεύθυνα) με το «ρεύμα Τσίπρα». 
Είναι όλοι όσοι ασπάζονται τον  «καταλογισμό» του 
κ. Νίκου Φωτόπουλου εναντίον συνετών και αντι- 
φρονούντων συναδέλφων του στη  ΔΕΗ, που απο
δοκιμάζουν τα έργα και τιε ημέρεε του: «Δεν ξέρουν 
το  συμφέρον τουε». Το «συμφέρον τουε», έστω  και 
αν αυτό είναι παράλογο και προκλητικό. Εστω και 
αν είναι ειε βάροε του κοινωνικού συνόλου. Εστω 
και αν μαε απειλεί με μια νέα εθνική τραγωδία... Σή
μερα θα διαπιστώσουμε πόσοι από τουε συμπολί- 
τεε μαε αποφάσισαν με τέτοια  κριτήρια. Θα δούμε 
τι μαε επιφυλάσσει η «νύχτα τω ν  εκλογών»· αν το 
αποτέλεσμα σημαίνει μια οδυνηρή και «μακρά νύ
χτα» για τη χώρα μαε.

stamoszoulas@gmail.com

Η  ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως απάντηση στην κρίση ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Για ίο Τατόι
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΖΑΚΗ*

Η τρέχουσα οικονομική κρίση σ τη ν Ευ
ρώπη μπορεί φυσικά να ερμηνευτεί α
πό διαμετρικά διαφορετικέε σκοπιέε 

ωε προε τα κύρια αίτια τηε ανάδυσηε και τηε 
μεγιστοποίησήε τηε. Μια κεντρική, πάντωε, 
ερμηνευτική προσέγγιση μπορεί να απο
δώσει βασικέε ευθύνεε στο σημερινό διεθνέε 
οικονομικό σύστημα, με την καλπάζουσα α
συδοσία τω ν  αγορών και τη  σύστοιχη α
πουσία ενόε κεντρικού ελέγχου και τισά- 
θευσήε τουε: Αυτή, όμωε, είναι μια πραγ
ματικότητα που προσδιορίζει, και ενδεχο- 
μένωε θα προσδιορίζει ακόμα για αρκετά 
χρόνια, τιε οικονομικέε σχέσειε, και η πο
λιτική καλείται να λειτουργήσει μέσα σε αυ
τήν προσπαθώνταε, στο μέτρο του δυνατού, 
να τη ν αντιμετωπίσει με τη  διεθνή συνερ
γασία και με αποτελεσματικέε συσπειρώσειε.

Ο ευρωπαϊκόε μικρόκοσμόε μαε είναι έ
να από τα θύματα αυτήε τηε πρωτοκαθεδρίαε 
τω ν αγορών στιε οικονομικέε σχέσειε. Η Ευ
ρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) και η Ευρωζώνη δεν 
έχουν ώε τα τώρα αντιτείνει θεσμικά αντί
βαρα απέναντι στην αλόγιστη χρήση τω ν α
γορών από ορισμένα κράτη-μέλη τουε, όπωε 
και από συστατικέε ομάδεε τηε ιδιωτικήε οι- 
κονομίαε τουε, έτσι ώστε να μη χρησιμο
ποιούν ανεμπόδιστα τα προνόμια τηε ευ- 
ρωπαϊκήε ταυτότητάε τουε για οικονομικέε 
υπερβάσειε και για εύκολο, αδικαιολόγητο 
πλουτισμό. Ιδιαίτερα για τιε χώρεε τηε Ευ
ρωζώνηε -και κομίζονταε γλαύκα στην 
Αθήνα με αυτήν τη διαπίστωση- η κατάληξη 
τηε καθιέρωσηε ενόε κοινού οικονομικού και 
νομισματικού συστήματοε, τηε ΟΝΕ, με σα
φή υπερτροφία του δεύτερου σκέλουε τηε 
εξίσωσηε -  τηε νομισματικήε ένωσηε -  και 
με περιορισμένη, και μόνο έμμεση (μέσω τηε 
νομισματικήε πολιτικήε), παρέμβαση στιε 
πολιτικέε τω ν μελών τηε προφανώε συνιστά 
βασικό στοιχείο τηε σημερινήε κακοδαιμο- 
νίαε. Αποτελεί, φαντάζομαι, παγκόσμια 
πρωτοτυπία η καθιέρωση ενόε υπερεθνικού 
νομίσματοε που αντί να συνοδεύει και να συ

μπληρώνει μια κοινή δημοσιονομική, του
λάχιστον, πολιτική, προτρέχει τηε παρουσίαε 
τηε και την υποκαθιστά.

Αυτή η πρωθύστερη ανάπτυξη τηε νο- 
μισματικήε πολιτικήε συμβαδίζει ιστορικά 
με μια γενικότερη και αντιφατική, θα έλε
γα, ανατροπή τω ν  προτεραιοτήτων τηε Ε.Ε. 
Ενώ εισάγεται το  κοινό νόμισμα ωε προω
θημένη ουσιαστικά συνεργασία και στοιχείο 
ολοκλήρωσηε, παρατηρείται ταυτόχρονα μια 
οπισθοδρόμηση του φαινομένου τηε εμ- 
βάθυνσηε. Η θεμελιακή επιλογή τω ν αρχών 
του αιώνα για μαζική -  κι όχι ιδιαίτερα συ
ντεταγμένη -  διεύρυνση με δώδεκα νέα μέ
λη, όχι μόνο τροποποιεί τη ν  ισορροπία α
νάμεσα στην εμβάθυνση και τη  διεύρυνση, 
αλλά ουσιαστικά διατυπώνει μια νέα πρό
ταση ενδοευρωπαϊκών σχέσεων. Γιατί συ
μπεριλαμβάνει στουε κόλπουε τηε Ε.Ε. δέ
κα τουλάχιστον κράτη που διεισδύουν σε 
αυτήν με στόχουε και προσδοκίεε οι οποί- 
εε απέχουν από το  όραμα μιαε πολιτικά εν- 
σωματωμένηε Ευρώπηε, κομίζονταε μαζί 
τουε τόσο θεσμικέε όσο και δομικέε ανε- 
τοιμότητεε που, από τη  φύση τουε, δεν μπο
ρεί παρά να καθυστερούν τη διαδικασία τηε 
ολοκλήρωσηε.

Η αλυσιδωτή αντίδραση που έχει ακο
λουθήσει τη  τροποποίηση τηε ισορροπίαε 
τω ν  προτεραιοτήτων έχει οδηγήσει σε μια 
συνολικότερη επιστροφή σ το ν  εθνοκε
ντρισμό, ωε αποτέλεσμα τηε αδυναμίαε των 
κρατών - μελών, που εμμένουν στην εμβά
θυνση, να επικρατήσουν πλειοψηφικά, αλ
λά και τηε αποθάρρυνσηε τω ν λαών τουε για 
ένα κοινό πολιτικό ευρωπαϊκό μέλλον. Οι δια- 
κυβερνητικέε λογικέε, συνεπώε, επικρα
τούν απέναντι στιε υπερεθνικέε «κοινοτικέε» 
πολιτικέε. Με τη  σειρά τηε, η διακυβερνη
τική επικράτηση συνεπάγεται τη  σχεδόν α
ποκλειστική επιβολή τω ν  οικονομικά ισχυ
ρότερων κρατών τηε Ε.Ε. που, όπωε το ζού- 
με εξάλλου σήμερα, υπαγορεύουν τιε κύριεε 
κατευθύνσειε τω ν  ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η τρέχουσα, λοιπόν, κρίση ήταν προα- 
ναγγελθείσα. Και τ ' "Όδοε από αυτ--’ . αν θέ
λουμε την επιβίων,., τηε Ε.Ε. ωε ί ,κόσμι- 
ου παίκτη, είναι η ενδυνάμωση τηε εμβά- 
θυνσηε τόσο στην Ευρώπη τω ν 27, όσο και 
στην Ευρωζώνη. Για την πρώτη χρειάζεται, 
βέβαια, η καθιέρωση προωθημένων συ
νεργασιών σε καίριουε τομείε ολοκλήρωσηε, 
ενώ για τη δεύτερη, βαθμιαία δημιουργία μιαε 
κοινήε οικονομικήε πολιτικήε. Αλλά και α
πό την πλευρά τω ν θεσμών είναι απαραίτητη 
μια αυθεντική επιστροφή στο κοινοτικό υ
πόδειγμα με την ενίσχυση των υπερεθνικών 
θεσμών (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Δικαστή
ριο) για να μετριαστεί η διακυβερνητική υ
περοπλία. Το σχήμα αυτό προϋποθέτει χρό
νο για να επιτευχθεί. Αλλά τίποτα δεν απο
κλείει, παράλληλα με την προετοιμασία του, 
τη  λήψη παράλληλων μέτρων που να απο
κλείουν το ενδεχόμενο ενόε καταποντισμού 
τηε Ευρωζώνηε που κινδυνεύει άμεσα.

Ποια θα μπορούσε να είναι η θέση τηε 
Ελλάδαε μέσα σε αυτέε τιε εξελίξειε, τη  στιγ
μή που οι ενδεί για την κατ ηση του 
προβλήματοε απο τουε Ευρωπαίους δείχνουν 
μια κινητικότητα σ τη ν κατεύθυνση αλλα- 
γήε τόσο τω ν βραχυπρόθεσμων, όσο και των 
μακροπρόθεσμων πολιτικών; Φυσικά, πρώ
τη και βασική προϋπόθεση για να συζητούμε 
τη ν ελληνική θέση είναι η παραμονή τηε 
χώραε σ τη ν Ευρωζώνη, που σήμερα δια- 
κυβεύεται μέσα από ένα νεφέλωμα αόριστων 
προτάσεων σχετικά με την τύχη τω ν  δε- 
σμεύσεών μαε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
ορισμένεε ρυθμίσειε τόσο του πρώτου, ό
σο και του δεύτερου Μνημονίου έχουν α- 
ποτύχει, προκαλώνταε σοβαρέε επιπτώσειε 
στη ν οικονομία, σ την ποιότητα ζωήε και 
στη ν κοινωνική συνοχή. Τα αρνητικά αυ
τά  σημεία θα πρέπει να προβληθούν και να 
συζητηθούν με τουε θεσμικούε συνομιλη- 
τέε μαε, με ένα πνεύμα αμοιβαίαε κατα- 
νόησηε και πραγματισμού. Υπάρχουν, όμωε, 
και τμήματα τω ν  συμφωνηθέντων που α

φορούν σοβαρέε διαρθρωτικέε μεταβολέε 
σ τον  πάσχον ελληνικό σώμα οι οποίεε 
πρέπει να επιτευχθούν, είτε παραμείνουμε 
στην Ευρωζώνη, είτε εκτόε αυτήε, γιατί α
ποτελούν απαραίτητα στοιχεία εξυγίανσηε 
για την προκοπή τηε χώραε, τηε οικονομίαε 
τηε, αλλά, θα έλεγα, και τηε ελληνικήε κοι- 
νωνίαε και τηε πολιτικήε ζωήε. Μια τέτοια 
διάκριση ανάμεσα στη  διαπραγματεύσιμη 
ύλη και στιε αδιαπραγμάτευτεε αναγκαιό- 
τητεε πρέπει να  γίνει κατανοητή από όλουε 
μαε αλλά, κυρίωε, να  τονιστεί στουε θε- 
σμικούε συνομιλητέε μαε στη  διάρκεια 
μιαε διαδικασίαε διαπραγμάτευσηε.

Υπάρχει, όμωε, και ένα δεύτερο ζήτημα 
το  οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με σο
βαρότητα: εάν η Ελλάδα θέλει να  συμμε- 
τάσχει στη  διαφαινόμενη πορεία προε την 
κατεύθυνση μιαε πιο πολιτικήε Ευρώπηε, θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μια πε
ρισσότερο κεντρικά οργανωμένη Ε.Ε. θα σή- 
μαινε ισχυρότερο έλεγχο σημαντικών το 
μέων τηε πολιτικήε από τουε υπερεθνικούε 
και τουε διακυβερνητικούε θεσμούε. Είμα
στε άραγε έτοιμοι να  δεχτούμε αυτήν την 
πραγματικότητα, που απαιτεί πειθαρχία, 
προσαρμογή σε κοινά υποδείγματα ζωήε -  
με σεβασμό, βέβαια, ορισμένων διαστάσε
ων τω ν τοπικών ιδιαιτεροτήτων -  σε έκταση 
πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που μαε είχε 
συνηθίσει η ατελήε και σχετικά περιορι
σμένη, ώε και σήμερα, ευρωπαϊκή ολο
κλήρωση. Η απάντηση θα πρέπει να είναι 
θετική γιατί οι ωφέλειεε που μπορεί να προ
κόψουν από μια ενίσχυση τηε Ευρώπηε για 
τιε χώρεε -  μέλη αντισταθμίζουν οποιεσ- 
δήποτε δυσανεξίεε παραχωρήσεων. Αυτή, 
εξάλλου, δεν υπήρξε η διαπίστωση που μαε 
οδήγησε στη ν ένταξη  στη ν τό τε  Κοινότη
τα και σ τη ν ένταξή μαε στην ΟΝΕ;

* 0 κ. Χρήσιος Ροζάκης είναι πρώην υφυπουργός 
Εξωτερικών και ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Δικαί
ου του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κύριε διευθυντή

Στη ν  «Καθημερινή» δημοσιεύσατε στοιχεία για 
τη ν  αξιοποίηση 23.550 μόνο στρεμμάτων από 

τα  42.000 στρέμματα του κτήματοε Τατόι.
Αναφέρεται, μεταξύ άλλων στοιχείων, ότι σ το  

πρώην βασιλικό κτήμα υπάρχουν 49 κτίσματα συ
νολικού εμβαδού 14.340 τετραγω νικώ ν μέτρων, 
ούτε λίγο ούτε πολύ(!!), και ότι ωε αξιοποίηση προ- 
τε ίνετα ι η... μουσειακή χρήση όλων αυτών τω ν  
κτιρίων με εμβαδόν τόσω ν χιλιάδων τετρ. μέτρων.

Απ ’ ό,τι ξέρω  το  περίφημο ιστορικό ανάκτορο 
του δεήοέήηιη σ τη  Βιέννη χρησιμοποιείται κα
τά  ένα μέροε ωε ξενοδοχείο με σημαντικά κέρ
δη -  και ένα μόνο τμήμα ωε διατηρητέο ανάκτορο 
- μουσείο.

Ακόμη πρακτικότερη χρήση θα ή ταν αν τόσα  
πολλά κτίρια μπορούσαν να  μελετηθούν για τη  
λειτουργία εκεί ενόε νοσοκομείου που να  εξυ
πηρετεί τιε γειτονικέε περιοχέε του Ιλίου, του Με- 
νιδίου, τηε Χασιάε, του Ασπροπύργου, τω ν  Θρα- 
κομακεδόνων που κατοικούν χιλιάδεε αναξιο- 
παθούντεε συνάνθρωποί μαε, χωρίε κοντινή  νο 
σοκομειακή υποστήριξη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
Επίτιμος δικηγόρος

Θα ξυπνήσουμε και πάλι 
ως Ευρωπαίοι;
Κύριε διευθυντά

Σε σχέση με τιε σημερινέε εκλογέε, ένα και μό
νο  ερώτημα έχω για να κάνω. Αύριο Δευτέρα, 

στιε 18 Ιουνίου, θα ξυπνήσουμε και πάλι ωε Ευ
ρωπαίοι πολίτεε;

Τρέμω και να  το  σκεπτώ, ότι ενδέχεται μετά α
πό αυτέε τιε εκλογέε η ζωή μαε να  ρυθμίζεται όχι 
από κάποια ευρωπαϊκή ςηινθήκη του 2012, αλλά 
από το  μαρξιστικό μανιφέστο του 1848. Κι από τουε 
ανθρώπουε, που εμπνέονται ακόμη και από τον τρο
μερό Μπέρια.

ΤΑΚΗΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ
Χαλανδρίτσα Πατρών

mailto:imakris@kathimermi.gr
mailto:stamoszoulas@gmail.com
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H  protergia
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ΘΕΜΑ

Πόσο εφικτή 
είναι η ανάπτυξη 

σε περίοδο κρίσης
Σελ. 11

ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Το ευρωπαϊκό μοντέλο 
προβλέπει επενδύσεις 
μέσω δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και αξιοπιστίας

ΗΠΑ
Το αμερικανικό μοντέλο 
προβλέπει ελεγχόμενο 
πληθωρισμό και ήπια 
δημοσιονομική πολιτική

ΕΛΛΑΔΑ
Πόσο αναπόφευκτη 
είναι η ύφεση και πόσο 
μπορούν να βοηθήσουν 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια

ΣΥΝΤΑΓΗ
Τα τρία συστατικά 
για αποτελεσματικό 
μείγμα οικονομικής 
πολιτικής παντός καιρού

ΣΗΜ ΕΡΑ !  ,

.πγωνία στις τράπεζες 
για το αποτέλεσμα 
των εκλογών
Σε επιφυλακή βρίσκονται οι τράπεζες περιμένον- 
τας το αποτέλεσμα των εκλογών. Η ισορροπία τρό
μου, που κυριαρχεί τον τελευταίο μήνα έχει ημερο
μηνία λήξης το βράδυ των εκλογών, με την προϋπό
θεση ότι τα exit pol θα αναδείξουν βιώσιμη κυβέρ
νηση. Οι αναλήψεις καταθέσεων έχουν συμπιέσει 
τα επίπεδα τους ακόμη και κάτω από τα 155 δισ. ευ
ρώ περίπου. Οι τράπεζες αναμένουν την εκτόνωση 
της ανησυχίας, προκειμένου να ισορροπήσει η κα
τάσταση στις καταθέσεις, αλλά και να προχωρήσει 
η δεύτερη φάση της κεφαλαιοποίησης. Σελ. 3

Η Carrefour εγκαταλείπει 
την ελληνική αγορά
.υτερα από 12 χρόνια παρουσίας η Carrefour εγ
καταλείπει την ελληνική αγορά. 0  μεγαλύτερος 
λιανεμπορικός όμιλος της Ευρώπης και δεύτερος 
μεγαλύτερος παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι συμφώ
νησε με τον όμιλο Αφοί Μαρινόηουλοι Α.Ε. να του 
πουλήσει το μερίδιό της στην Carrefour- Μαρινό- 
πουλος, το οποίο ανέρχεται σε 5 0% . 0  γαλλικός 
όμιλος επιλέγει να αποδεσμευθεί από αγορές που 
δεν παρουσιάζουν προοπτικές. Σελ. 7

Παράγωγα σε δραχμή έχουν 

ήδη σχεδιάσει ορισμένοι οίκοι
Οι αγορές προετοιμάζονται για ενδεχόμενη έξοδο 
της χώρας από την Ευρωζώνη και επιστροφή σε, 
υποτιμημένη, δραχμή ή άλλο νόμισμα. Η επιχείρη
ση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, αλλά έχει 
ενταθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες. Εν
δεικτικό είναι ότι ορισμένοι οίκοι φέρεται να 
έχουν προσχεδιάσει παράγωγα προϊόντα με υπο
κείμενη αξία τη δραχμή, που θα δίνουν το δικαίω
μα αγοράς ή πώλησής τους σε προσυμφωνημένη 
τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. Σελ. 3

Προεξοφλούν νέο «κούρεμα» 
ομολόγων οι αγορές
Δεύτερο «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού 
Δημοσίου που δόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμ
ματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, προ
εξοφλούν αναλυτές. Στα μέσα της εβδομάδας που 
πέρασε και εν όψει των εκλογών τα νέα ομόλογα 
του ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στο 13% 
της ονομαστικής τους αξίας. Αξίζουν, δηλαδή, 13 
σεντς ανά ευρώ. Ενδεχόμενο νέο «κούρεμα» θα 
έχει σοβαρότατες επιπτώσεις, η^ήττοντας ακόμα 
περισσότερο τους μικροομολογιούχους. Σελ. 4

ΓΡΑΦΟΥΝ

Με υλικά κατεδαφίσεως δεν χτίζεται σπίτι 
Του ΑΝΔΡΕΔ ΚΟΥΤΡΑ, χρηματοοικονομικού 
αναλυτή, στελέχους ITC Markets στο Λονδίνο

Για ένα εθνικό σχέδιο σταθεροποίησης και 
ανάπτυξης
Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΑΡΡΗ, καθηγητή ανά
πτυξης και διεθνούς οικονομικής, στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Πού βρισκόμαστε με την κρουαζιέρα;
Του ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, μέλους 
του δ.σ. του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας

Σελ. 6

Χρήματα 
για μισθούς 
και συντάξεις 
έως τον Ιούλιο
Στερεύουν τα ταμειακά 
διαθέσιμα του κράτους

Στην κόψη του ξυραφιού βρί
σκονται τα ταμειακά διαθέσιμα 
του κράτους. Οποιαδήποτε κυ
βέρνηση αναδείξουν οι κάλπες 
θα βρεθεί αντιμέτωπη το  κα
λοκαίρι με το οξύ ζήτημα εξεύ
ρεσης πόρων για να πληρώσει 
μισθούς και συντάξεις. Τα στοι
χεία που είδαν το φως της δη
μοσιότητας τΐ5 τελευταίες μέ- 
ρε5, δείχνουν ότι το Δημόσιο 
θα καταβάλει κανονικά τις 
υποχρεώσει του και το ν  Ιού
λιο. Αυτή τη  στιγμή, το  Δημό
σιο έχει στην «άκρη» περίπου 
2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, για τον 
Αύγουστο, κανείς δεν μπορεί 
να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει 
πρόβλημα. Ολα θα εξαρτηθοΰν 
από την εισροή τω ν φορολο
γικών εσόδων, εκτιμούν πα- 
ράγοντε3 του υπουργείου Οι
κονομικών. Εάν οι φορολογού
μενοι ανταποκριθούν στις υπο
χ ρ εώ σ ε ι τους, τό τε  τα ταμει
ακά διαθέσιμα του κράτους 
φθάνουν έως τΐ5 20 - 21 Ιου
λίου. Στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους (ΓΛΚ) ελέγχουν 
καθημερινά με αγωνία έναν 
πίνακα με τι$ ροές τω ν  κεφα
λαίων. Τόσο εκείνων που μπαί

νουν στο ταμείο, όσο κι εκεί
νω ν που βγαίνουν.

Ενδεικτική της κατάστα
σ ή  είναι η δήλωση του υπη
ρεσιακού υπουργού Εργασίας 
κ. Αντ. Ρουπακιώτη ότι η κα
ταβολή τω ν  συντά ξεω ν του 
Ιουλίου θα γίνει κανονικά, αλ
λά η πληρωμή τω ν συντάξεων 
του Αυγοΰστου δεν εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες του υπη
ρεσιακού υπουργού και της 
υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Βασική προτεραιότητα του 
υπουργείου Οικονομικών είναι 
να υπάρχουν χρήματα για τους 
μισθούς και τις συντάξεις. Βά
σει αυτού του σεναρίου, το 
κράτος θα «παγώσει» τις υπό
λοιπες υποχρεώσει του προς 
προμηθευτές, επιχορηγήσεις 
κ.λπ. Ομως, μία τέτοια εξέλιξη 
θα είναι η αρχή του τέλους 
για την αγορά, αναφέρουν αρ
μόδιοι παράγοντες. Το «λογι
κό» και βασικό σενάριο βάσει 
του οποίου δουλεύει το υπουρ
γείο Οικονομικών προβλέπει 
ότι στο τελευταίο δεκαήμερο 
του Ιουλίου θα «στεγνώσουν» 
τα  ταμειακά διαθέσιμα του 
κράτους. Σελ. 2

Η ώρα των πολιτικών

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, εναποθέτει στους πολιτικούς ηγέτες της Ευρω
ζώνης τις ελπίδες για τη διευθέτηση της κλιμακούμενης κρίσης χρέους. Οπως τους 
υπενθύμισε την περασμένη Παρασκευή, η ΕΚΤ έχει στηρίξει τις ευρωπαϊκές τράπε
ζες χορηγώντας τους φθηνά δάνεια συνολικού ύψους ενός τρίο, ευρώ και τώρα «εί
ναι σημαντικότερες οι πολιτικές επιλογές από τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής τα 
οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο εγγύς μέλλον».

Ομοιότητες - διαφορές 
Ελλάδας και Ισπανίας
Δημοσιονομική κρίση εδώ, τραπεζική εκεί

Εφοπλιστές και επιχειρηματίες 
ετοιμάζονται για «μετακόμιση»
Εάν υπάρξουν νέα φορολογικά βάρη στο μέλλον

Μολονότι η Ελλάδα και η Ισπα
νία  έχουν βρεθεί σ το  επίκεν
τρο της κρίσης, οι δΰο χώρες 
αποτελούν δύο εντελώς δια
φορετικές περιπτώσεις. Πρώ
τα απ’ όλα η ισπανική οικο
νομία είναι κυρίως εξαγωγική. 
Σε ό,τι αφορά το  χρέος, στην 
Ισπανία φθάνει το  80,9% του 
ΑΕΠ, έναντι 160,6% στην Ελ
λάδα. Επιπλέον, η κρίση στην 
Ελλάδα είναι δημοσιονομική, 
ενώ σ τη ν Ισπανία τραπεζική. 
Μοναδική ομοιότητα είναι η 
υψηλή ανεργία που μαστίζει 
και τα  δύο κράτη. Σελ. 4

Ο πρωθυπουργός της Ισπα
νίας Μαριάνο Ραχόι.

Η πολιτική αβεβαιότητα και η διαφαι- 
νόμενη στοχοποίηση της ναυτιλίας 
από μερίδα της Αριστερός, που διατυ
πώνει όλο και συχνότερα προτάσεις 
για επιβολή νέω ν  φορολογικών επιβα
ρύνσεων στη  ναυτιλία, ενδέχεται να 
δημιουργήσουν κύμα φυγής Ελλήνων 
εφοπλιστών από το ν  Πειραιά. Ηδη, οι 
πρώτοι Ελληνες εφοπλιστές έχουν αρ
χίσει να  μετακινούν τις επιχειρήσεις 
τους στο  εξωτερικό. Κυρίως στο  Λον
δίνο, σ τη  Νέα Υόρκη, τη  Γενεύη, στο 
Μόντε Κάρλο και στη Σιγκαπούρη. Κεν
τρικό ζήτημα είναι το  αφορολόγητο 
τω ν  ναυ τιλ ιακών επ ιχειρήσεων, το  
οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρω

μένο, επειδή ο νομοθέτης ήθελε να 
ενισχΰσει τη  χώρα ως διεθνές ναυτι
λιακό κέντρο.

Τυχόν φορολόγηση του τζίρου τω ν  
συγκεκριμένων εταιρειών θα αποδυ
νάμωνε τη  θέση τους διεθνώς σε έναν 
έντονα ανταγωνιστικό κλάδο, τη  στιγμή 
που εισάγουν ναυτιλιακό συνάλλαγμα 
της τάξης τω ν  14 δισ. ευρώ ετησίως 
στη  χώρα και προσφέρουν, άμεσα ή 
έμμεσα, απασχόληση σε περισσότερους 
από 200.000 Ελληνες. Την ίδια ώρα, 
επιχειρήσεις ετοιμάζουν αλλαγή έδρας, 
για φορολογικούς και άλλους λόγους 
που προκάλεσε η πρωτοφανής οικο
νομική κρίση. Σελ. 3

Οι ξένοι 
«βλέπουν» 
ακίνητα - 
ευκαιρίες
Στο στόχαστρο εξοχικά 
σε δημοφιλή νησιά

Η Ελλάδα επιστρέφει στο «ραν
τάρ » τω ν  ξένων για αγορά κα
τοικιών και ιδίως εξοχικών, μετά 
τη  μεγάλη υποχώρηση τω ν  τ ι
μών, που φτάνει ακόμα και το 
60% σε σχέση με το  2008. Οι ξέ
νοι αναζητούν ακίνητα σε δη
μοφιλείς παραθεριστικούς προ
ορισμούς, όπως η Κέρκυρα, η 
Μ ύκονος, η Σαντορ ίνη  και η 
Κρήτη, αλλά σε τιμές χαμηλό
τερες από χώρες όπως η Ισπανία, 
η Ιταλία και η Πορτογαλία και 
εγγύ τερα  προς τ ις  τιμές που 
ισχύουν στη γειτονική Τουρκία. 
Ο ανταγωνισμός με τις υπόλοιπες 
μεσογειακές χώρες είναι σκλη
ρός, δεδομένου ότι έχουν χαμη
λότερη φορολογία, ενώ οι τιμές 
έχουν υποχωρήσει και εκεί.

Προς το  παρόν ενδιαφέρον 
εκδηλώνουν μόνο όσοι είναι δια
τεθειμένοι να αναλάβουν και τον 
σχετικό κίνδυνο εξόδου της χώ
ρας από το ευρώ. Σε περίπτωση 
αποχώρησης από την Ευρωζώνη, 
οι τιμές θα υποχωρήσουν κατά 
επιπλέον 20%, εκτιμούν τα ξένα 
μεσιτικά γραφεία. Σελ. 7

Ιδιότυπος 
από αέρος 
αποκλεισμός 
της Αθήνας
Σταματούν οι απευθείας 
αεροπορικές συνδέσεις

Χωρίς απευθείας αεροπορικές 
συνδέσεις με μεγάλους ξένους 
προορισμούς έμεινε η Αθήνα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αε
ροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», οι 
απώλειες επιβατών από το  διε
θνές δίκτυο το διάστημα Ιανουά
ριου - Απριλίου 2012 διαμορφώ
θηκαν στο 12,7%, με τον αριθμό 
τω ν πτήσεων να έχει περιοριστεί 
κατά 11,9%. Πριν από λίγες εβδο
μάδες, έγινε γνω σ τό  ότι και η 
τελευταία αμερικανική εταιρεία 
(Delta Α ίτΐίη ες) διακόπτει το  
φθινόπωρο τις απευθείας πτή
σεις μεταξύ Αθήνας και Νέας 
Υόρκης. Αποτέλεσμα είναι η χώ
ρα να  μείνει χωρίς απευθείας 
αεροπορική  σύ νδ εσ η  με τις 
ΗΠΑ. Την Αθήνα έχουν εγκα- 
ταλείψει η THAI A irwayς, ενώ 
από τις 26 Οκτωβρίου 2012 ανα
στέλλει τα  δρομολόγιά της και 
η Singapore Αίτΐίηες. Σελ. 7

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  τον ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Νέα εθνική συνεννόηση
Ναρκοπέδιο τα άδεια Ταμεία 
για την επόμενη κυβέρνηση
Με δεδομένο τα άδεια Ταμεία των ασφαλιστικών 
φορέων ουδεμία κυβέρνηση μπορεί να επαναφέ
ρει τις συντάξεις στο προ μνημονίων επίπεδο, χω
ρίς να διακινδυνεύσει τη διεύρυνση των ανισορρο- 

ύν στο εσωτερικό του ασφαλιστικού συστήμα- 
ιος. Μόνο στο ΙΚΑ η επιπλέον χρηματοδότηση 
υπερβαίνει το 1,4 δισ. ευρώ, ενώ στον Οργανισμό 
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών το έλλειμ
μα για το τρέχον έτος υπολογίζεται στα 96 εκατ. 
ευρώ. Σελ. 2

Παρατείνεται η ρύθμιση 
τακτοποίησης αυθαιρέτων
Στην εκπνοή της θητείας της υπηρεσιακής κυβέρ
νησης δόθηκε τελικά παράταση στη ρύθμιση για τα 
αυθαίρετα μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, 
παρατόθηκε και η υποβολή των δικαιολογητικών 
έως και τις 31 Δεκεμβρίου. Σελ. 9

LINKS
www, kathimerini. gr/links
• Κυριακή. Ανεπαρκές θα αποδειχθεί το σχέδιο 
διάσωσης της Ισπανίας
• Δευτέρα. Η καλύτερη εταιρική συνεργασία θα ξε- 
περάσει τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης

Η ώρα της αλήθειας φτάνει. Είναι 
ψέμα ότι η κατάρρευση του πελα
τειακού κράτους και το σπάσιμο της 
ελληνικής φούσκας που μεγάλωνε 
με αλόγιστο δανεισμό, θα μπορούσε 
να γίνει χωρίς να φτωχύνει απότομα 
η χώρα παρότι οι αγορές αρνήθηκαν 
να μας δανείζουν, όταν ξέσπασε η 
διεθνής κρίση. Η βίαιη εσωτερική 
υποτίμηση έγινε αναπόφευκτη. Το 
μόνο πραγματικό θέμα ήταν, αν η 
διανομή του κόστους θα γινόταν με 
κοινωνική δικαιοσύνη και αναπτυ
ξιακή προοπτική ή με την καταστρο
φή τω ν  εισοδημάτων ενός μέρους 
του λαού - κυρίως με τη μαζική ανερ
γία. Το φθαρμένο πολιτικό σύστημα 
δεν τόλμησε να πει την αλήθεια. Κι 
άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν 
με ταξική σκληρότητα σε βάρος των 
ασθενέστερων.

Είναι ψέμα ότι για το φτώχεμα 
της χώρας δεν έφταιγε η κρίση του 
παρασιτικού μοντέλου που επί 
ΙΟετίες διασφάλιζε τη ν κοινωνική 
συναίνεση χάρη στο  πελατειακό 
κράτος αλλά έφταιγε, δήθεν, η από
πειρα μεταρρύθμισης αυτού του 
μοντέλου. Με τα  Μνημόνια απο
τράπηκε η εξαθλίωση όλης της χώ
ρας που θα προκαλούσε η παύση

πληρωμών και εισαγωγών, αποτρά
πηκε η άμεση κατάρρευση υπό το 
βάρος τω ν  άναρχων δυνάμεων της 
διεθνούς αγοράς στα  επίπεδα της 
ΙΟετίας του 1950 - με ό,τι αυτό θα 
συνεπαγόταν για τη ν  κοινωνική 
συνοχή και τους δημοκρατικούς 
θεσμούς. Το φθαρμένο πολιτικό 
σύστημα δεν τόλμησε να πει την 
αλήθεια. Και κρυπτόμενο πίσω από 
την τρόικα, αρνήθηκε μέχρι τέλους 
να κακοκαρδίσει τους πελάτες του.

Είναι ψέμα ότι αν απορρίψουμε 
τα Μνημόνια τω ν  «ξέ νω ν » θα ζή- 
σουμε «όπως παλιά», όπως ισχυ
ρίζεται ένα καθυστερημένο τμήμα 
του πολιτικού συστήματος, επι
χειρώντας να  «ε ξά γε ι» τις πραγ
ματικές αιτίες της κρίσης. Α ν το 
πετΰχει, θα παραταθεί η ζωή του 
παρωχημένου μοντέλου και η συμ
μορία της δραχμής θα κάνει τη ν  
«μπίζνα του αιώνα». Γιατί οι κύριοι 
παράγοντες της κακοδαιμονίας 
του τόπου δεν έχουν ξένη, έχουν 
ελληνική ιθαγένεια. Το ίδιο το  σύ
στημα της εξάρτησης είναι εσω 
τερικό, είναι το  σύστημα του πα
ρασιτισμού και του πελατειασμού. 
Ή  θα γκρεμιστούν ή θα κατακρη- 
μνιστεί η Ελλάδα.

Κυβέρνηση με ευρεία 
κοινωνική στήριξη 
και ισχυρές συμμαχίες.

Τις επόμενες ημέρες θα τελειώσει 
κι ένας τέταρτος μύθος, ο μύθος 
μιας διαπραγμάτευσης που δήθεν 
θα μας απάλλασσε από το ν  κόπο 
και τους πόνους της προσπάθειας. 
Σχεδόν στο σύνολό του, το πολιτικό 
σύστημα έχει δημιουργήσει μια 
φούσκα προσδοκιών. Αν τις αμέσως 
επόμενες ημέρες δεν υπάρξει μια 
αξιόπιστη κυβέρνηση, αυτή η φού
σκα ίσως σπάσει με θόρυβο και κα
ταστροφική απογοήτευση. Αν υπάρ
ξει αξιόπιστη κυβέρνηση, η προ
σπάθεια μεταρρύθμισης για να μεί
νουμε στη ν Ευρωζώνη, ίσως διευ
κολυνθεί με πέντε ρυθμίσεις;

(α) Να δοθούν άμεσα τα 6,5 δισ. 
ευρώ στο κράτος για να αποπλη
ρώσει τα χρέη του σε ιδιώτες, ώστε 
να αναχαιτισθεί η καταστροφή θέ
σεων εργασίας.

(β) Να διευκολυνθεί η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας; Με τεχνική 
βοήθεια για να αντικαταστήσουμε

τον ράθυμο μηχανισμό απορρόφη
σης του ΕΣΠΑ με μια ομάδα 30 τε 
χνοκρατών που θα επιταχύνουν τη 
διάθεση τω ν  14 δισ. ευρώ (7% του 
ΑΕΠ). Και με άμεση εκταμίευση 
τω ν  κονδυλίων της ΕΤΕπ (3 δισ.) 
για τις μικρές επιχειρήσεις και τα 
μεγάλα έργα.

(γ) Να θεσμοθετηθεί νέα, ευνοϊκή 
ρύθμιση για το  θέμα τω ν  συλλογι
κών συμβάσεων και να ληφθοΰν 
μέτρα ενίσχυσης τω ν χαμηλότερων 
εισοδημάτων.

(δ) Να επιμηκυνθεί η περίοδος 
δημοσιονομικής προσαρμογής κατά 
ένα ή δύο χρόνια. Δεν είναι τόσο 
εύκολο όσο λέγεται, διότι απαιτείται 
έγκριση από 16 ευρωπαϊκά κοινο
βούλια για επιπλέον δανεισμό της 
Ελλάδας.

(ε) Να εφαρμοστούν με κάποια 
ελαστικότητα όλες ή σχεδόν όλες 
οι 77 ρυθμίσεις της δανειακής σύμ
βασης που εκκρεμοΰν -συνεκτι- 
μώντας τον χρόνο που χάθηκε λόγω 
εκλογών.

Τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Θα 
είναι λιγότερο δύσκολο σ το  μέτρο 
που θα αναδειχτοΰν δυνατές από 
τις σημερινές εκλογές οι δυνάμεις 
που μπορούν να  ενισχΰσουν (α)

τη ν κοινωνική συνοχή και (β) τις 
συμμαχίες της χώρας με την Ευρώ
πη που ανατέλλει. Γιατί το εγχείρημα 
παραμονής της Ελλάδας στη ν Ευ
ρωζώνη και σταδιακής απεμπλοκής 
της από το Μνημόνιο, απαιτεί ευρεία 
κοινωνική στήριξη και ισχυρές συμ
μαχίες. Πολύ περισσότερο, καθώς 
ισχυροί της Ευρώπης καραδοκούν 
να αποσυρθούμε από το  ευρώ.

Η ώρα της αλήθειας φτάνει. Μέ
χρι σήμερα, στις δύσκολες στιγμές 
της ιστορικής διαδρομής της, η ελ
ληνική κοινωνία πνιγόταν από το- 
ξικά σύννεφα σύγχυσης, τσάκιζε 
τους κώδικες εσωτερικής επικοι
νωνίας και κατέληγε σε δραματικούς 
διχασμούς. Ετσι, ανήμπορη να αν- 
τιδράσει, παραδομένη, η χώρα προ- 
σέτρεχε σε τρίτους, σε εξωτερικές 
δυνάμεις, να έρθουν να της λύσουν 
το πρόβλημα, ως από μηχανής θεοί. 
Ολοι, πια, έχουμε μάθει τι είδους 
θεοί ήταν, πόσο ακριβά πληρώθηκαν 
η σύγχυση και οι ανείπωτοι διχασμοί 
και πόσο σκληρά σημάδεψαν την 
πορεία της χώρας. Θα επαναλάβουμε 
τα ίδια λάθη; Ή  θα τολμήσουμε μια 
μεγάλη εθνική συνεννόηση;

Kostas.kallitsis@yahoo.com

http://www.mytilineos.gr
http://www.protergia.gr
mailto:Kostas.kallitsis@yahoo.com
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ΔΗΚΤΗΣ

Δεν «δένουν» στο λιμάνι 
οι πολυεθνικές

Ο κίνδυνος αποχώρησης Ελλήνων εφοπλιστών από τον 
Πειραιά είναι κάτι παραπάνω από ορατός. Οι σχετικές 
δηλώσεις του κ. Γ. Οικονόμου και άλλων στο Bloomberg 
είναι περισσότερο από ενδεικτικές των προθέσεων. Δεν 
είναι όμως μόνο αυτό. Παράλληλα, τίθενται σε κίνδυνο 
και σχέδια έλευσης ή μεγέθυνσης ξένων εταιρειών 
στον Πειραιά. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν 
ότι βρίσκεται εν εξελίξει η μετεγκατάσταση στην Αθήνα 
του συνόλου της διαχειρίστριας (operation και manage- 

. ment) μιας εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών δεξαμενο
πλοίων, της OSG, επειδή το εδώ γραφείο της είχε μα
κράν τις καλύτερεςεπιδόσεις στον όμιλο διεθνώς. Η 
εταιρεία φέρεται να έχει ήδη κάνει για τον σκοπό αυτό 
προσλήψεις Ελλήνων υπαλλήλων. Και η γαλλοελληνι- 
κών συμφερόντων Euronav έχει δρομολογήσει μετα
φορά των κεντρικών της γραφείων από το Βέλγιο στην 
Αθήνα. «Τέτοια σχέδια τίθενται τώρα εν αμφιβάλω», 
εξηγεί μεγάλος Ελληνας ναυλομεσίτης.

Η πληροφορία
«είδε» το φως της δημο
σιότητας την Τετάρτη, στη 
Wall Street Journal. Τι 
αναφέρει; Οτι η γαλλική 
Credit Agricole, μητρική 
της Εμπορικής Τράπεζας, 
εξετάζει το ενδεχόμενο 
αποχώρησής της από την 
Ελλάδα σε περίπτωση που η χώρα, προηγουμένως, απο
χωρήσει από το ευρώ. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται απο
χώρηση από το μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής. Και 
εύλογα προκύπτει το ερώτημα: τι θα γίνει με την τράπε
ζα σε αυτή την περίπτωση;

Η δύναμη της διαφήμισης

Μεγάλη η δύναμη της διαφήμισης, θετικής ή αρνητικής, 
που έχει παραγκωνισθεί -και αυτή- μέσα στον γενικό 
ορυμαγδό της κρίσης. Περίπου 250.000 «χτυπήματα» 
ημερησίως μετρήθηκε ότι γίνονταν τις τελευταίες (προ
εκλογικές) ημέρες σε καθένα από τα δύο σποτ που σατί- 
ριζαν, εμμέσως πλην σαφώς, τη στάση κομμάτων έναντι 
των ξένων πιστωτών και τις θέσεις τους για το χρέος, το 
Μνημόνιο και όχι μόνο. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 
δεν αρκούν τα λεφτά, αλλά χρειάζονται και ιδέες, για να 
έχεις ένα καλό αποτέλεσμα.

Δεν φεύγει ο Γιουνκέρ

Στην αρχή διέρρευσε ως 
πρόθεση. Τώρα τελευταία, 
ωστόσο, «κυκλοφορεί» 
ολοένα κι εντονότερα ως 
πιθανό σενάριο, στους 
διαδρόμους των Βρυξελ
λών. Ο πρόεδρος του Ευ- 
rogroup, Ζαν-Κλοντ Γιουν
κέρ, επιθυμεί να παραμεί- 
νει στη θέση του και μετά τη λήξη της θητείας του, ανα- 
νεώνοντάς την. Ως γνωστόν, αρχές του χρόνου είχε δη
λώσει ότι επιθυμούσε να αποχωρήσει, γεγονός το οποίο 
είχε ανοίξει τον δρόμο για την υποψηφιότητα του Γερ
μανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. 
Φαίνεται, όμως, ότι άλλαξε γνώμη, όπως προκύπτει και 
απάτην προχθεσινή δήλωση Βαν Ρομπέι...

Νέα ακύρωση συνεδρίου

Νέο πλήγμα υπέστη ο τουρισμός της Αθήνας. Σύμ
φωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυ- 
ναικολογικής Ογκολογίας ενημέρωσε τις ελληνι
κές τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, συνε- 
δριακό κέντρο κ.ά.) ότι δεν θα πραγματοποιήσει 
το συνέδριό της τον Σεπτέμβριο του 2013 στην 
Αθήνα αλλά στο Λίβερπουλ. Την αρχική απόφαση 
για την Αθήνα είχε λάβει η Εταιρεία το 2009  σε 
συνεργασία με το γραφείο συνεδρίων του δήμου 
της πρωτεύουσας. Είχε προσδοκίες για 1.500 
συμμετοχές στο συνέδριο. Ως αιτία για τη μεταφο
ρά του συνεδρίου προβάλλει το ότι δεν μπορεί να 
ρισκάρει μείωση των συμμετοχών.

Πόσα
είναι τελικώς τα λεφτά 
που έφυγαν από τους 
καταθετικούς λογα
ριασμούς στην Ελλά
δα, για να καταλήξουν 
σε ασφαλή «καταφύ
για» του εξωτερικού; 
Σύμφωνα με εκτιμή
σεις αρμόδιων τραπε
ζικών στελέχων, όχι 
πάνω από 20 με 25 
δια  ευρώ, επί συνό
λου 80 δισ. που έχουν 
«βγει» από τους λογα
ριασμούς μέχρι σήμε
ρα. Κάπου 15 δισ. απο
σύρθηκαν από την κυ
κλοφορία (σεντούκια, 
στρώματα, θυρίδες) 
και τα υπόλοιπα «φα
γώθηκαν».

Τα στοιχήματα 
των εκλογών
Ενώ οι αγορές προετοιμάζον
ται για παν ενδεχόμενο, εδώ 
και εβδομάδες, όσοι επιθυ
μούν να κερδοσκοπήσουν με 
το μέλλον της Ελλάδας, δεν 
χρειάζεται να επενδύουν σε 
εξεζητημένα προϊόντα. Μπο
ρούν απλώς να διαλέξουν 
από μια πλειάδα στοιχημά
των, κυρίως επί του αποτελέ
σματος των αποψινών εκλο
γών, που είναι διαθέσιμα από 
betting houses, όπως οι βρε
τανικοί οίκοι Sportingbet, 
Stan James, BWIN, Paddy και 
Ladbrokes. Οι αποδόσεις 
τους είναι εξαιρετικά ενδια
φέρουσες από κάθε άποψη. 
Και διδακτικές...

Η άνοδος και η πτώση 
του HOMO ECONOMICUS
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Παπαδόπουλος» το δο
κίμιο του συναδέλφου στην«Κ», Γιάννη Παπαδογιάννη, 
με τίτλο: «Η άνοδος και η πτώση του HOMO ECONOMI
CUS - Ο μύθος του ορθολογικού ανθρώπου και η χαοτική 
πραγματικότητα». Το βιβλίο αντιπαραθέτει τις βασικές 
αρχές της οικονομικής επιστήμης με τη σημερινή πολυ
σύνθετη πραγματικότητα. Παράλληλα, παρουσιάζει ευ
ρήματα επιστημών όπως η Νευροεπιστήμη, η Κοινωνιο- 
λογία, κ.ά., τα οποία ανατρέπουν την εξιδανικευμένη ει
κόνα που έχουμε για τις δυνατότητες και τις γνώσεις μας 
ως άτομα και κοινωνία.

Μ έχρι Ιούλιο 
αντέχουν 
τα  ταμεία 
του κράτους
Στο ΓΛΚ ελέγχουν καθημερινώς έναν 
πίνακα με τις ροές των κεφαλαίων
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Του Σ Ω Τ Η Ρ Η  Ν ΙΚ Α

Το ερώτημα που απασχολεί ολό
κληρη τη ν  Ελλάδα δεν είναι άλλο 
από το  μέχρι πότε έχει το  κράτοδ 
χρήματα  για  να  π λη ρώ νει μι- 
σθούδ και συντάξεΐδ. Τα στοιχεία 
που είδαν το  φωδ τηδ δημοσιό- 
τηταδ τΐδ τελευτα ίεε μέρεδ δεί
χνουν ό τι το  Δημόσιο θα κατα
βάλει κανονικά τΐδ υπ οχρεώ σει 
του και το ν  Ιούλιο.

Για το ν  Αύγουστο , όμω5, κα- 
νείδ  δ εν  μπορεί να  δ εσμ ευ τεί 
ό τι δ εν  θα υπάρξει πρόβλημα. 
Το ζήτημα τηδ διαχείρισηδ τω ν  
ταμειακών διαθεσίμων είναι πο
λύ πιο περίπλοκο από ό ,τι φ αν
τά ζε τα ι κανείδ. Σ το  Γενικό Λ ο 
γ ισ τή ρ ιο  το υ  Κ ρά τουδ  (ΓΛΚ ) 
ελέγχουν καθημερινώδ έναν πί
νακα με τΐδ ροέδ τω ν  κεφαλαίων. 
Τόσο εκείνων που μπαίνουν στο  
τα μ ε ίο  ό σ ο  και ε κ ε ίν ω ν  που 
βγαίνουν.

Αυτή  τη  σ τιγμή  το  Δημόσιο 
έχει σ τη ν  «άκρη » περί τα  2 δισ. 
ευρώ. Αυτό  όμωδ δεν  σημαίνει 
τίποτα, γιατί σύμφωνα με αρμό- 
διουδ π α ράγοντεδ  που έχουν 
γ νώ σ η  του  παραπάνω πίνακα 
όλα θα εξαρτηθούν από τη ν  εισ
ροή τω ν  φορολογικών εσόδων. 
Εάν οι φορολογούμενοι αντα- 
ποκριθούν σ τίδ  υπ οχρεώσεΐδ  
τουδ, τό τε  σ το  υπουργείο Οικο
νομ ικών θεωρούν ότι τα  ταμει

ακά διαθέσιμα του κράτουδ φθά
νουν έωδ τΐδ 20-21 Ιουλίου.

Από εκεί και πέρα αρχίζουν 
τα  προβλήματα. Ενδεικτική τηδ 
κατάστασηδ είναι η δήλωση του 
υπηρεσιακού υπουργού Εργα- 
σίαδ, κ. Αντ. Ρουπακιώτη, ό τι η 
καταβολή τω ν  σ υ ν τά ξεω ν  του 
Ιουλίου θα γίνει κανονικά, αλλά 
η πληρωμή τω ν  συ ντά ξεω ν  του 
Α υγούστου  δ εν  εμπ ίπ τει σ τίδ  
αρμόδιότητεδ του υπηρεσιακού 
υπουργού και τηδ υπηρεσιακήδ 
κυβέρνησηδ.

Είναι σαφέδ ό τι η νέα  κυβέρ
νηση  -όποια και αν είναι αυτή- 
θα έχει να  αντιμετωπίσει το  πρό
βλημα τηδ εξεύρεσηδ πόρων για 
να  «βγάλει» η Ελλάδα το  καλο
καίρι. Τα σενάρ ια  είνα ι πολλά 
και αυτό που ξεκαθαρίζουν από 
το  υπουργείο Οικονομικών είναι 
ό τι βασικό μέλημα τηδ ηγεσίαδ 
του είναι να  υπάρχουν χρήματα 
για τουδ μισθούδ και τΐδ συντά- 
ξεΐδ. Αυτό σημαίνει ότι υπό πολύ 
ασφυκτικέδ συνθήκεδ και με τη ν 
προϋπόθεση ό τι οι φορολογού
μενοι θα πληρώσουν όλουδ τουδ 
φόρουδ τουδ το  Δημόσιο θα έχει 
μικρή ρευσ τό τη τα  έωδ τα  τέλη  
του έτουδ, το  πολύ.

Από τη ν  άλλη πλευρά, όμωδ, 
σε ένα τέτο ιο  σενάριο το  κράτοδ 
δ εν  θα π λη ρώ νει καμία άλλη 
υπ οχρέω σή  του  προδ προμη- 
θευτέδ, ετπχορηγήσεΐδ για υγεία,

Αυτή τη στιγμή 
το Δημόσιο έχει 
στην «άκρη» περί 
τα 2 δισ. ευρώ.

παιδεία  κ.λπ., επ ιδοτήσεΐδ  φο
ρ έω ν  και ό,τι άλλο υπάρχει. Επί 
τηδ ουσίαδ θα είναι η αρχή του 
τέλουδ για  τη ν  ελληνική  οικο
νομία και τη ν  αγορά, όπωδ ανα
φ έρουν αρμόδιοι παράγοντεδ.

Το «λο γ ικ ό » και βασικό σ ε 
νάριο βάσει του οποίου δουλεύει 
το  υπουργείο Οικονομικών προ
βλέπει ό τι το  τελευ τα ίο  δεκαή
μερο του  Ιουλίου θα «σ τ ε γ ν ώ 
σ ο υ ν » τα  ταμειακά διαθέσιμα 
του  κράτουδ. Μ άλισ τα , το  οι
κονομ ικό  επ ιτελ ε ίο  έχει επ ε
κ τε ίνε ι τη  ρ ευ σ τό τη τα  του  Δη 
μοσίου μέχρι τό τε , χρησιμοποι-

ώνταδ διάφορα «μαξιλάρια». Ει
δικότερα:

1. Συνεχίζει κανονικά τΐδ εκ- 
δόσεΐδ εντόκω ν γραμματίων για 
να  αναχρηματοδοτεί τΐδ λήξεΐδ 
τ ω ν  γραμ μ ατίω ν. Μ έσα  σ το ν  
Ιούνιο είχε προγραμματιστεί να  
αποπληρωθούν 2 δισ. ευρώ εν 
τόκων γραμματίων που κατέχουν 
οι ελληνικέδ τράπεζεδ. Μ ε το ν  
τρόπο αυτόν θα μπορούσαν οι 
τράπεζεδ να  διοχετεύσουν μέροδ 
τω ν  2 δισ. ευρώ στην πραγματική 
οικονομία.

Ω στόσο, η μη καταβολή ολό- 
κληρηδ τηδ δόσηδ του Μαΐου (η 
Ευρωζώνη δεν εκταμίευσε 1 δισ. 
ευρώ, κάτι το  οποίο ενδεχομένωδ 
να  το  επανεξετάσει τΐδ επόμενεδ 
μέρεδ) και η ταμειακή στενότητα  
του  κράτουδ δ εν  άφησαν περι
θώρια σ το  υπουργείο Οικονομι
κών, το  οποίο θα εκδώσει εντόδ 
του  Ιουνίου έντοκα  γραμμάτια

3,6 δισ. ευρώ (ήδη έχει εκδώσει 
τα  2 δισ. ευρώ) για  να  αναχρη- 
μ ατοδοτήσει τΐδ λήξεΐδ.

2. Αξιοποιεΐ τα  περίπου 3 δισ. 
ευρώ που βρίσκονταν στο Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικήδ Σταθερό' 
ταδ (ΤΧΣ), αφού η ανακεφαλ^.. 
οποίηση τω ν  ελληνικών τραπε
ζώ ν  θα γίνει από ειδικό λογαρια
σμό και όχι από το  ΤΧΣ.

3. Πληρώνει μ όνο  ό ,τι ε ίνα ι 
απαραίτητο. Το υπουργείο Οι
κονομικών κάνει μία διαχείριση 
τω ν  π ληρω μ ώ ν του  κράτουδ, 
ώ σ τε  να  εξυπηρετούντα ι μόνο 
οι ανελαστικέδ επιδοτήσειδ και 
επιχορηγήσεΐδ. Εχει προχωρήσει, 
δηλαδή, σε μία ά τυπη  σ τά σ η  
πληρωμών προδ το  εσωτερικό, 
ενώ  ο φόβοδ είναι μην απαιτηθεί 
αυτή η  στάςηι πληρωμών να  επε
κταθεί και σε περισσότερουδ το- 
μείδ, αλλά και γ ια  μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα.

Φορολογικό, δαπάνες, νέα μέτρα στην ατζέντα του νέου «τσάρου»

Ανοικτό παραμένει το τι θα γίνει με τους έμμεσους φόρους και ιδίως 
τους συντελεστές ΦΠΑ. Τα περισσότερα κόμματα συμφωνούν στην ανάγ
κη μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ προκειμένου να τονωθεί π αγορά.

Του Π Ρ Ο Κ Ο Π Η  ΧΑΤΖΗ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

Πέντε κρίσιμα ζητήματα καλείται 
να διαχειριστεί ο νέοδ υπουργόδ 
Οικονομικών ανεξαρτήτωδ του εκλο
γικού αποτελέσματοδ. Η νέα κυ
βέρνηση θα πρέπει να λάβει απο- 
φάσεΐδ για σειρά ζητημάτων, όπωδ 
τη μείωση τω ν δαπανών, την ανα- 
θέωρηση του Μεσοπρόθεσμου Προ- 
γράμματοδ, τη δημιουργία του νέου 
Εθνικού Φορολογικού Συστήματοδ 
και τη ρύθμιση τηδ αγοράδ ενέρ- 
γειαδ. Σε διάστημα 100 ημερών θα 
πρέπει η κυβέρνηση να έχει πα
ρουσιάσει το σχέδιο στουδ εταίρουδ 
μαδ προκειμένου αυτό να εγκριθεί 
και να εφαρμοστεί άμεσα.

Ειδικότερα οι αποφάσεΐδ τηδ νέαδ 
κυβέρνησηδ αφορούν:

1. Στην κατάρτιση του νέου Εθνικού 
Φορολογικού Συστήματος. Το νέο 
φορολογικό θα φέρει μεγάλεδ πε- 
ρικοπέδ στίδ φοροαπαλλαγέδ, αλ
λαγή τηδ κλίμακαδ φορολογίαδ ει- 
σοδήματοδ, αναμόρφωση του συ
στήματοδ φορολόγησηδ τηδ ακί- 
νητηδ περιουσίαδ και αλλαγέδ στη 
φορολογία των επιχειρήσεων. Ανοι
κτό παραμένει το τι θα γίνει με τουδ 
έμμεσουδ φόρουδ και ιδίωδ τουδ 
συντελεστέδ ΦΠΑ.Τα περισσότερα 
κόμματα συμφωνούν στην ανάγκη 
μείωσηδ τω ν συντελεστών ΦΠΑ 
προκειμένου να τονωθεί η αγορά.

Πάντωδ οι πιστωτέδ μαδ ζητούν 
την κατάργηση των ειδικών καθε
σ τώ τω ν (μειωμένοι συντελεστέδ

ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του 
Αιγαίου, φοροαπαλλαγέδ), την απλο
ποίηση τηδ φορολογίαδ εισοδήματοδ 
φυσικών προσώπων και τουδ φό
ρουδ στην περιουσία, την εφαρμογή 
ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ, καθώδ 
και τη  μείωση τω ν ασφαλιστικών 
εισφορών. Παράληλλα ζητούν δι- 
ευρυμένουδ φορολογικούδ ελέγχουδ 
με στόχο να περιορισθεί η φορο
διαφυγή για λόγουδ κοινωνικήδ δι- 
καιοσύνηδ.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τηδ εισηγήσεΐδ τω ν 
πιστωτών μαδ που προβλέπουν: 
α) Απλοποίηση φορολογικήδ κλί

μακαδ με μείωση του αριθμού τω ν 
φορολογικών κλιμακίων από οκτώ 
σε τρία ή τέσσερα.

β) Κατάργηση του βασικού αφο
ρολόγητου τω ν 5.000 ευρώ.

γ) Υιοθέτηση ενιαίαδ αυτοτελούδ 
φορολογίαδ με συντελεστή 20% σε 
κέρδη από κεφάλαιο.

δ) Κατάργηση τηδ μείωσηδ του 
φόρου εισοδήματοδ φυσικών προ
σώπων κατά το 10% τηδ δαπάνηδ 
για τόκουδ στεγαστικών δανείων 
πρώτηδ κατοικίαδ.

2. Στην αναθεώρηση του Μεσοπρό
θεσμου Προγράμματος. Το πρόγραμμα 
θα περιλαμβάνει δύο άξονεδ. Ο πρώ

τος θα σχετίζεται με τα νέα μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν φέτοδ. 
Η ύφεση, όπωδ φαίνεται, θα προ
σεγγίσει το 6%, εξέλιξη που σημα
τοδοτεί την ανάγκη λήψηδ νέων 
μέτρων προκειμένου να μην απο
κλίνει ο προϋπολογισμόδ. Ηδη τα 
έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση 666

Το νέο φορολογικό 
θα φέρει μεγάλες 
περικοπές στις 
φοροαπαλλαγές και 
αλλαγές της κλίμακας 
φορολογίας 
εισοδήματος.

εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνεδ παρου
σιάζονται μειωμένεδ, ωστόσο το 
Δημόσιο έχει σταματήσει να πλη
ρώνει τουδ προμηθευτέδ του.

Ο δεύτερος άξοναδ τηδ αναθεώ- 
ρησηδ του Μεσοπρόθεσμου αφορά 
τον προσδιορισμό των νέων μέτρων 
ύψουδ 11,6 δισ. εύρώ για την περίοδο 
2013 - 2014. Η εξοικονόμηση αυτή 
θα πρέπει να προέλθει από την πε
ρικοπή δαπανών αποκλειστικά. Ηδη 
το ΚΕΠΕ έχει καταρτίσει τη μελέτη 
(που του είχε ανατεθεί από το υπουρ
γείο Οικονομικών) για το πώδ θα γί
νουν αυτέδ οι μειώσεΐδ. Εχει μάλιστα 
παραδωθεί το μεγαλύτερο μέροδ

τηδ έκθεσήδ του, που περιλαμβάνει 
την πλήρη καταγραφή των δαπανών 
του Δημοσίου.

3. Αποκρατικοποιήσεις. Αν και στο
Μνημόνιο γίνεται λόγοδ για πωλή- 
σεΐδ ΔΕΚΟ μέχρι τα τέλη Ιουνίου, 
ωστόσο το Ταμείο Αποκρατικοποι
ήσεων έχει παγώσει τΐδ διαδικασίεδ 
μέχρι τη  σύσταση τηδ νέαδ κυβέρ
νησηδ.

4. Αλλαγές στην αγορά ενέργειας.
Το πρόβλημα ρευστότηταδ που αν
τιμετωπίζει η ΔΕΗ έχει προβλημα
τίσει τη ν  Ευρωπαϊκή Ενωση και 
ήδη το υπηρεσιακό οικονομικό επι
τελείο έχει συνεχείδ επαφέδ με τουδ 
εταίρουδ μαδ για τον τρόπο χρη- 
ματόδοτησηδ τηδ εταιρείαδ. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να αρθεί το 
τμήμα του Μνημονίου που απαγο
ρεύει την εγγύηση του ελληνικού 
Δημοσίου για να προχωρήσει η χρη
ματοδότηση τηδ εταιρείαδ.

5. Στις αντικειμενικές αξίες. Στο 
Μνημόνιο αναγράφεται ότι θα πρέ
πει να αυξηθούν. Ωστόσο, οι εκ
πρόσωποι τω ν δύο μεγάλων κ ' 
μάτων αποφεύγουν να πάρουν σ α ,.. 
θέση για το  τι ακριβώδ θα γίνει. 
Αυτό που προκύπτει πάντωδ από 
τΐδ συναντήσειδ στον διάλογο για 
την αναμόρφωση του φορολογικού 
συστήματοδ είναι η αναπροσαρμογή 
των αντικειμενικών αξιών ανάλογα 
με το τι ισχύει και με τΐδ εμπορικέδ 
αξίεδ. Δηλαδή, σε κάποιεδ περιπτώ- 
σεΐδ θα υπάρξουν μειώσεΐδ και σε 
άλλεδ αυξήσεΐδ.

Οι νάρκες του ασφαλιστικού και εργασιακού συστήματος

Τ η ς  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α Σ  Κ Ο Ψ ΙΝ Η

Οποια κυβέρνηση και αν σχημα
τιστεί μετά τΐδ εκλογέδ δεν μπορεί 
παρά να  προσεγγίσει τα  προβλή
ματα του ασφαλιστικού και εργα
σιακού συστήματοδ με όρουδ ανί- 
χνευσηδ, σαν να κινείται σε ένα 
από τα  πλέον επικίνδυνα ναρκο
πέδια. Και όχι μόνο εξαιτίαδ τηδ 
ελληνικήδ ιδιοτυπίαδ και των εφαρ- 
μοστικών νόμων. Η τελευταία έκ
θεση του ΟΟΣΑ για τΐδ συντάξεΐδ 
το 2012 -ακόμη και αν ο οργανι- 
σμόδ αυθαιρετεί, υπολογίζονταδ 
ποσοστό αναπλήρωσηδ τω ν  ελ
ληνικών συντάξεων στο 110% του 
συντάξιμου μισθού, χωρίδ, ωστό
σο, να λαμβάνει υπόψη τΐδ δρα- 
στικέδ περικοπέδ στίδ συντάξεΐδ 
τη ν τελευταία διετία-, καθώδ και 
η άρνηση τηδ Διεθνούδ Οργάνω- 
σηδ Εργοδοτών να συμμετάσχει 
σε οποιονδήποτε διάλογο -για 
πρώτη φορά στα  χρονικά- κατά 
τη ν τελευταία Συνδιάσκεψη τηδ 
Διεθνούδ Οργάνωσηδ Εργασίαδ, 
προδιαγράφουν τΐδ κύριεδ τάσεΐδ

που επικρατούν τόσο ωδ προδ την 
παράταση τηδ ηλικίαδ συνταξιο- 
δότησηδ, μέχρι το 67ο έτοδ τηδ 
ηλικίαδ, όσο και ωδ προδ τη ν  αμ
φισβήτηση τηδ Διεθνούδ Σύμβα- 
σηδ 87. Η τελευταία, κατάκτηση 
του 1948, αφορά τη  συνδικαλι
στική ελευθερία και το  συνδικα
λιστικό (και κατ’ επέκταση απερ- 
γιακό) δικαίωμα. Και αυτό σήμερα 
τίθεται υπό ανασκευή.

Σε αυτό το διεθνέδ περιβάλλον 
στο οποίο τα περιθώρια για ανα
σύνθεση των εργασιακών σχέσεων 
και τη ν αναθέρμανση τω ν δημό
σιων συντάξεων θα περιορίζονται 
όλο και περισσότερο, η νέα κυ
βέρνηση θα κληθεί να αντιμετω
πίσει αμέσωδ την εξασφάλιση πό
ρων άνω τω ν  2 δισ. ευρώ για να 
καταβάλλει τΐδ συντάξεΐδ του 2012. 
Μόνο στο ΙΚΑ η επιπλέον χρημα
τοδότηση υπερβαίνει το 1,4 δισ. 
ευρώ, ενώ σ τον  ΟΑΕΕ, το ν  έτερο 
κομβικό ασφαλιστικό φορέα τω ν  
ελεύθερων επαγγελματιών, το έλ
λειμμα για το  τρέχον έτοδ υπολο
γίζετα ι στα  96 εκατ. ευρώ και τη ν

Η νέα κυβέρνηση 
θα πρέπει να 
εξασφαλίσει πόρους 
άνω των 2 δισ. ευρώ 
για να καταβάλλει τις 
συντάξεις του 2012.
ίδια ώρα μέχρι και το 2016 θα πρέ
πει να έχει προβλέψει έσοδα άνω 
τω ν  3,5 δισ. ευρώ.

Με δεδομένο τα άδεια ταμεία 
των ασφαλιστικών φορέων ουδεμία 
κυβέρνηση μπορεί να επαναφέρει 
τΐδ συντάξεΐδ στο προ Μνημονίων 
επίπεδο, χωρίδ να διακινδυνεύσει 
τη  διεύρυνση τω ν  ανισορροπιών 
στο εσωτερικό του ασφαλιστικού 
συστήματοδ. Τόσο στον τομέα τηδ 
κύριαδ σύνταξηδ όσο και στην επι
κουρική σύνταξη θα κληθεί να συ
νεχ ίσει και να  λάβει νέα  μέτρα 
εξοικονόμησηδ πόρων, προκειμέ
νου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
καταβολή τω ν  παροχών. Απλώδ

θα αλλάξει ο τρόποδ που θα γίνουν 
οι ενοποιήσειδ τω ν  επικουρικών, 
που σήμερα έχουν παγώσει, και 
θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε 
ένα νέο θεσμικό σύστημα που θα 
παρέχει ασφαλέστερεδ εγγυήσεΐδ 
για τΐδ ιδιωτικέδ συντάξεΐδ, οι οποί- 
εδ προοπτικά θα αποκτούν όλο 
και μεγαλύτερο μερίδιο στο τελικό 
ποσό τηδ σύνταξηδ. Ολα αυτά θα 
κριθούν μέχρι το  φθινόπωρο.

Ούτε η αύξηση τηδ μετενέργειαδ 
στουδ 6 μήνεδ ούτε η κατάργηση 
τηδ νομοθεσίαδ που δίδει τη  δυ
να τότη τα  περικοπών κατά 22% 
στουδ κατώτατουδ μισθούδ μπορεί 
να επιτύχει τη ν  επιστροφή στο 
παλαιό σημείο ισορροπίαδ μισθών. 
Για όσο χρονικό διάστημα η από
δοση των επενδυμένων κεφαλαίων 
παραμένει στο ναδίρ, το μόνο που 
μπορεί να πράξει η νέα κυβέρνηση 
είναι να επαναφέρει τΐδ θεσμικέδ 
συνθήκεδ τηδ συλλογικήδ αυτο- 
νομίαδ, να  αποκαταστήσει τη ν  
έννοια τω ν ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, να  διασφα
λίσει πραγματικό έλεγχο τιμών

και να  σταματήσει τη  διεύρυνση 
τηδ παράνομηδ απασχόλησηδ, 
προστατεύονταδ τα  Ταμεία από 
τη ν αιμορραγία που προκαλεί η 
απόκρυψη τω ν  -κατα κοινή 
ποίθηση υψηλών- εισφορών. Α λ - 

λωστε, ήδη το  μοντέλο εργασίαδ 
και εργασιακών σχέσεων έχει αλ
λάξει από τα  κάτω. Η αγορά έχει 
ενσωματώσει τουδ διοικητικούδ 
περιορισμούδ στίδ αυξήσεΐδ μι
σθών. Η πρωτοβουλία τω ν  κινή
σεων σε ό,τι αφορά τουδ εργοδο- 
τικούδ και τουδ συνδικαλιστικούδ 
φορείδ έχει μετατοπιστεί από τον 
κλάδο σ τη ν επιχείρηση. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι μόνο μέσα στο 
πρώτο πεντάμηνο του έτουδ στο 
υπουργείο Εργασίαδ κατατέθηκαν 
400 επιχειρησιακέδ συμβάσεΐδ. 
Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλοδ 
του 2012 θα υπερβούν τΐδ 1.000, 
γεγονόδ πρωτοφανέδ για τη ν ελ
ληνική αγορά εργασίαδ, η οποία 
παρά τη ν  αύξηση του ποσοστού 
ανεργίαδ σ το  22,6% τελεί εν ανα
μονή χωρίδ ομαδικέδ απολύσεΐδ 
ακόμη.
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