
ΤΑ ΝΕΑ ( Ταξί, ταξί... Είσαι ελεύθερος ή απελευθερωμένος; )
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣΠορνό

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ χώρες φέρονται όπως οι γκάνγκστερ. Οι μικρές όπως οι πόρνες. Είναι η άλλη εκδοχή -  σε σκληρό πορνό -  αυτού που μάς είπε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Οτι η κυριαρχία της Ελλάδας θα περιοριστεί λόγω της εξάρτησής μας από την ξένη οικονομική βοήθεια.
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ λαϊκής κυριαρχίας ο Ευάγγελος Βενιζέ- λος είναι -  ως συνταγματολόγος -  εξπέρ. Οικονομο- 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ λόγος δεν είναι. Αλλά μαθαίνει γρήγορα. Είναι επίσης έμπειρος πολιτικός. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του γραφείου στον έκτο όροφο της οδού Νίκης είναι εξωπραγματικές. Τελειώνεις με τον Αλέκο Αθανασιάδη την Πέμπτη και σου ξημερώνει η Standard & Poor’s τη Δευτέρα. Οι οίκοι αξιολόγησης έβαλαν κάτω το περίφημο «rollover» και αποφάσισαν ότι ισοδυναμεί με πτώχευση. Το «ρολάρισμα» μέρους των ελληνικών ομολόγων σε μελλοντικό χρόνο θα απέφερε 30 δισ. ευρώ από το συνολικό πακέτο των 125 δισ. ευρώ που θα μας πάει ώς το 2014-15.
ΦΤΟΥ ΚΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΡΧΗ λοιπόν. Μετά τη «λύση της Βιέννης» -  που απεδείχθη ότι θα τίναζε τα πέταλα του διεθνούς τραπεζικού τομέα -  άλλη μια ιδέα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αποδεικνύεται πρόχειρη και επιπόλαιη. Δεν τη σκαρφιστήκαμε εμείς -  αλλά οι ξένοι. Ούτως ή άλλως, ο γερμανικός σαδισμός συνεχίζεται. Αν έχουμε ανάπτυξη, τότε το επιτόκιο που θα πληρώνουμε στο πλαίσιο της δόμησης των «ρολα- ρισμένων» ομολόγων μας σε νέα χρεόγραφα -  μη ζητάτε λεπτομέρειες -  θα πάει στο 8%. Δηλαδή θα είναι τοκογλυφικό. Αφήνοντας κατά μέρος τη φορτισμένη ορολογία, με τέτοιο επιτόκιο δεν θα ορθοποδήσουμε ποτέ. Απλώς θα χρεοκοπήσουμε μερικά χρόνια αργότερα. Στην αργκό των αγορών «κλωτσάς την κονσέρβα μπροστά...». Η κονσέρβα είμαστε εμείς.

ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΗ

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ έχουν αποφασίσει ότι θα τιμωρήσουν την Ελλάδα για παραδειγματισμό των χωρών που χειρίστηκαν με άσωτο τρόπο τα δημοσιονομικά τους αλλά και των ιδιωτών -  τραπεζών, επενδυτικών funds ή ασφαλιστικών ταμείων -  που τις δάνεισαν. Αυτό έγινε με το μάτι στο γερμανικό εκλογικό σώμα και με τον ρυθμό των τοπικών γερμανικών εκλογών. Ο στόχος ήταν να φανεί ότι οι Ελληνες σωφρονίζονται και οι άπληστοι ιδιωτικοί τραπεζίτες της Ευρώπης αναλαμβάνουν μέρος του κόστους. Οτι δηλαδή δεν θα πληρώσει ο εγκρατής γερμανός φορολογούμενος.
ΩΣΤΟΣΟ, Η άσκηση δεν βγαίνει. Το εξηγεί ο κορυφαίος αμερικανός οικονομολόγος Τζέφρι Σακς στους «Financial Times». Ο αρθρογράφος έχει εμπειρία και ως σύμβουλος των χωρών της Λατινικής Αμερικής που πέρασαν τα ίδια προ εικοσαετίας. Αν το επιτόκιο στα δομημένα αναδιαρθρωμένα ελληνικά ομόλογα δεν είναι 3%, εξηγεί, δεν γίνεται τίποτε. Και απορεί γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται πιο σθεναρά και δεν στριμώχνει τους πιστωτές. Στο κάτω κάτω, ένα ελληνικό μπραφ θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τη διεθνή οικονομία.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Μήπως είναι καιρός να φωνάξουμε κανέναν ειδικό να μας υποστηρίξει; Μήπως είναι ώρα να σταματήσουμε να κάνουμε ό,τι μας λένε διάφοροι Γιόύνκερ; Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να διεκδικούμε τα εθνικά συμ- φέροντά μας έστω και στο ελάχιστο; mhtro@dolnet.gr

ΕΜΠΙΙΤΕΥΤΙΚΑΚαθημερινή εκιροπή
ΤΟΥ I. κ . 
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Η κρίση φέρνει 
σιην επιφάνεια 

ια χειρόιερα 
ανακλαστικά και 

ια απεχθέστερα 
χαρακτηριστικά πκ 

ελληνικά κοινωνίαν 
Στο εθνικό άθλημα 

του λαϊκισμού, 
προστέθηκαν 

πανηγυρικά η 
ισοπέδωση, ο 

ισοτισμόδ, 
η τερατολογία, 

η κοινωνική 
μοχθηρότητα, 

οαντι- 
κοινοβουλευιισμό«

ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΝΑ στοιχείο ότι οι αποδοκιμασίες, οι προπηλακι- σμοί και οι βιαιοπραγίες κατά πολιτικών υποκινούνται από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο -  ως εκ τούτου, δεν θα κατηγορήσω κανέναν...
ΕΙΤΕ ΥΠΟΚΙΝΟΥΝΤΑΙ είτε δεν υποκινούνται όμως, αποτελούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο, αφού μεταφέρουν στη χώρα μας μεθόδους από ένα αποκρουστικό παρελθόν.
ΜΕ ΠΡΩΤΟΥΣ διδάξαντες τους «Μελανοχίτωνες» του Μουσολίνι, αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν από τα ολοκληρωτικά κινήματα (ναζιστικά, φασιστικά και κομμουνιστικά) για να εξουθενώσουν τους πολιτικούς αντιπάλους τους. Να σωπάσουν όσους διαφωνούσαν με τις μανίες τους. Και να μονοπωλήσουν τον δημόσιο χώρο.
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ, βεβαίως, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Καμιά φορά, όμως, η φάρσα από την τραγωδία απέχει ελάχιστα.
ΚΥΡΙΩΣ όταν η κρίση φέρνει στην επιφάνεια τα χειρότερα ανακλαστικά και τα απεχθέστερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας.
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ του λαϊκισμού, προστέθηκαν πανηγυρικά η ισοπέδωση, ο ισοτισμός, η τερατολογία, η κοινωνική μοχθηρότητα, ο αντικοινοβουλευτισμός -  ένα βαθύ αντιδημοκρατικό ρεύμα που συνοδεύει υποχθόνια την ελληνική πορεία περιμένοντας ταραγμένες στιγμές για να αναδυθεί...
ΑΥΤΑ, ΛΟΙΠΟΝ, για τις μεθόδους. Αυτά και για το κοινωνικό υπόστρωμα. Υπάρχει και σχέδιο; Δεν το ξέρω και δεν το πολυπιστεύω.
ΥΠΑΡΧΕΙ, ΟΜΩΣ, μια ρητορική. Μια ακραία, επιθετική και βίαιη ρητορική που εκπορεύεται συλλήβδην και κατά πάντων από μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ, από γκρουπούσκουλα της Ακρας Δεξιάς και της Ακρας Αριστερός, από «πατριωτικές» κινήσεις τύπου «Σπίθα», από παρανοϊκούς στο Διαδίκτυο, ακόμη κι από συγκεκριμένες δημοσιογραφικές στήλες ή παρεμβάσεις.
ΜΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ που μιλάει για «κλέφτες», «προδότες», «ξεπουλήματα», «αρχιστράτηγους του εχθρού». Μια ρητορική που ενοχοποιεί και εξοντώνει την άλλη άποψη. Μια ρητορική που δεν καταλαγιάζει τα πάθη, αλλά υποδαυλίζει και καπηλεύεται τον θυμό και την αγανάκτηση.
ΜΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ που (ανεξαρτήτως προθέσεων, ενδεχομένως...) έχει νομιμοποιήσει πλέον και την τυφλή αποδοκιμασία και τον βίαιο προπηλακισμό.
ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ που, μαζί με τη ρητορική, φαίνεται να υπάρχει και μια επιδίωξη.
ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ενός (έως τώρα) πολιτικού, κοινωνικού και ιδεολογικού περιθωρίου να εισβάλει στον δημόσιο χώρο. Να αμφισβητήσει όχι μια πολιτική (που είναι δικαίωμά του...) άλλα το σύστημα των συντεταγμένων δυνάμεων μιας δημοκρατικής πολιτείας. Να επιβάλει, ανεξαρτήτως κόστους ή μεθόδων, τη σημασία του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
ΕΙΝΑΙ -Λ ΙΓΟ , ΠΟΛΥ -  η συνταγή με την οποία επέβαλαν την κυριαρχία τους στους πανεπιστημιακούς χώρους διάφορες δυναμικές και βίαιες μειονότητες -  μια κυριαρχία, την οποία οι πρυτάνεις των ΑΕΙ ατΛικάλεσαν προχθές «εσωτερική δημοκρατία»!
ΑΥΤΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εκτροπή στρώνει τον δρόμο στην πολιτική ανωμαλία. Την οποία η συντεταγμένη κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίσει -  αν θέλει να επιζήσει... jpretenteris@dolnet.gr

Αποταμιευτικός
Λογαριασμός

«Μπορώ»
Σχην αποταμίευση, ξεκίνα μ' αυτά που μπορείς!
Αποταμίευσε από 20 έως 500 ευρώ το μήνα, εύκολα, μέσω 
πάγιας εντολής, και επιβράβευσε τον εαυτό σου με επιτόκιο 4% .*
*Το επιτόκιο 4 %  είναι μικτό ετησιοποιημένο και ισχύει εφόσον δεν ηαραλειφθεί 
καμία καταβολή και δεν πραγματοποιηθούν περισσότερες οπό μία αναλήψεις ετησίως.
Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει επιτόκιο 1% . ^  , _ . , .κ ’ © 1 8 2 1 8  www.piraeusbank.gr

Τ ΡΑΠ ΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣΗ Τράπεζα με «η &κή σου έννοια
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