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Μυστικά και ψέματα
για 133 φορείς - φαντάσματαΣτη μαύρη λίστα με τους φορείς του Δη- συχνά έχουν καταγγελθεί κρούσματα τους δημοσίους υπαλλήλους, έχει ως απο- μοσίου που αποφεύγουν να απογραφούν αδιαφάνειας με παράνομες προσλήψεις τέλεσμα να συνεχίζει να επικρατεί θολό περιλαμβάνονται δημοτικές ετηχειρήσεις και επιδοτήσεις. Η άρνησή τους να εντα- τοπίο όσον αφορά το προσωπικό τους και και αναπτυξιακές εταιρείες στις οποίες χθούν στο Μητρώο, που ισχύει για όλους τις αμοιβές που δίνονται, σ ε λ ί δ ε ς  ιο -ι ι* Τ Ι  ΘΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ^
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ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ χ α ν τ ζ ο π ο υ λ ο υΗ Μεταπολίτευση
Τέσσεριε δεκαετίεε 

συμπληρώνονται 
r  σήμερα από την πτώση

ms δικτατορίαε και την 
έναρξη τηε μεγαλύτερηε 

ώε τώρα περιόδου 
ΣΕΛ. 2-3, Ρ ΙΧ . Ε Ω Μ Ε ΡΙΤ Η Σ ΣΕΛ. 5, πολπίκι1S  ειρήνηεI . Κ . Π ΡΕΤ ΕΝ Τ ΕΡΗ Σ ΣΕΛ. 48 του ελληνικού κράτουβ

έκλεισε

ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΦΑΣΕΩΝΣ ε μία εποχή κρίσης, με εκα- 

τ ο μ μ υ ρ ια  Ε λ λ η ν ε ς  στην  
ανεργία, αποτελεί πρόκληση η 
άρνηση φορέων της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης να δηλώ σουν στο 
Δημόσιο τα προσόντα των υπαλ
λήλων τους και τις απολαβές τους.

Η δικαιολογία π ου προβάλ
λεται -ό τ ι  δεν λαμβάνουν 

απευθείας κρατική χρηματοδό
τηση, άρα δεν είναι υποχρεωμέ
νοι να δίνουν λογαριασμό -  είναι 
σαθρή: πρόκειται για επιχειρή
σεις και οργανισμούς των δήμων 
που λαμβάνουν κρατική επιχορή
γηση -  και άρα έχουν υποχρέωση 
στη διαφάνεια.Β εβαίως, το πώ ς θα αξιοποι- 

ηθούν τα στοιχεία της απο- 
γραφής είναι ένα θέμα ανοικτό. 
Είναι ωστόσο προφ ανές ότι οι 
προφάσεις περισσεύουν σε αυ
τή τη φάση. ΤΑ ΝΕΑ
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Οι πρώτες
copes

Σαράνια χρόνια από ιην αλλαγή πολιιευμακ« και ιην έναρξη της μεγαλύτερης σε διάρκεια περιόδου ειρήνης ίου σύγχρονου ελληνικού κράτους
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΖΩΗΣ
Ε ίναι αυτονόητη η διαπίστωση ότι το διάστημα μεταξύ Ιουλίου 1974 και Ιουνίου 1975 υπήρξε σταθμός για τη σύγχρονη ελληνική Ιστορία. Τόσο πυκνός ήταν ο ιστορικός χρόνος, που σε λίγες ώρες οι Ελληνες πανηγύριζαν σαν να περιμένουν τον μεσσία, εκείνος κατέβαινε από ένα αεροσκάφος, το ΚΚΕ εσωτερικού χαιρέτιζε τον σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης «ως πρώτο βήμα», ενώ επώνυμοι και ανώνυμοι πολιτικοί κρατούμενοι ή (αυτο)εξό- ριστοι αγκαλιάζονταν επιτέλους με τους αγαπημένους τους.Η γραμμή προώθησης βέβαια των τουρκικών στρατευμάτων έφτανε στο 37% της Κύπρου, κατά τα άλλα όμως ο νόμος 509/1947 ευτυχώς κα- ταργούνταν, ενώ στο Πρωτοδικείο καταθέτονταν ονόματα κομμάτων όπως ΠαΣοΚ ή Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογές του Νοεμβρίου θα έδιναν 220 έδρες στον μεσσία που λέγαμε και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για το πολιτειακό ήταν το πολιτικό αντίστοιχο ενός πιτσιρικά που ουρεί ένα στέμμα. Από τις πρώτες ημέρες της Μεταπολίτευσης οι πρωταίτιοι της δικτατορίας εκτοπίσθηκαν στην Τζια περιμένοντας τη δίκη τους, ενώ η κυβέρνηση Καραμανλή έκανε τις πρώτες της διεθνείς επαφές.Το λιγότερο εύκολο ώρες ώρες είναι

να αναλύσει κανείς όλα αυτά ψύχραιμα -  ειδικά όποτε κάποιο συμβολικό τέλος της περιόδου ανακοινώνεται τόσο χαρωπά, ώστε να τείνει προς κάτι σαν «αντιμεταπολίτευση»: εναντίον όχι της αναίμακτης μετάβασης φυσικά, αλλά των νοοτροπιών που ακολούθησαν, οπωσδήποτε ιδιαίτερων όπως καθετί το ελληνικόν.Είτε έτσι είτε αλλιώς και με τους νοσταλγούς της επταετίας όχι ακριβώς απόντες, εκείνοι οι περίφημοι ιστορικοί του μέλλοντος θα ‘χουν λογικά αρκετή δουλειά με τα παραπάνω, τη μακροϊστορική αποτίμησή τους ή ακόμα και τη μελέτη των πολιτιστικών τους αναπαραστάσεων.Και καλά μια ακόμα ανάλυση του Συντάγματος του 1975 ή εκείνου του βουλευτικού ψηφίσματος που διακήρυσσε πεισμωμένα ότι «η δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη». Λίγοι επίσης διαφωνούν για τη σημασία της «Ιθαγένειας» του Μαρκόπουλου, του «Επιταφίου» του Θεοδωράκη, του «Θιάσου» του Αγγελόπουλου ή της πλούσιας λογοτεχνικής και θεατρικής παραγωγής, παρά την παρουσία της χούντας.Τι θα είχαμε όμως να πούμε -  αστει- ευόμενοι προφανώς -  για εκείνα τα ουζοπότηρα που είχαν κυκλοφορήσει μεταπολιτευτικά με επίχρυσο χείλος και το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Καραμανλή πάνω από τη λεζάντα «Ερχεται»;
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Εκθεση στη Βουλή
Η έκθεση τηε Βουλήε των Ελλήνων με θέμα «Η Δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη, 40 χρόνια από την αποκατάσταση τηε 
Δημοκρατίαε», την οποία προετοίμασαν η Βιβλιοθήκη και το Ιδρυμα τηε Βουλήε για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 
εγκαινιάζεται οήμερα στιε 11 π.μ., από τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε. θα λειτουργεί στην αίθουσα Ελευθέριου Βενιζέλου και 
στο Περιστύλιο του Μεγάρου τηε Βουλήε και θα είναι επισκέψιμη για το κοινό με οργανωμένεε ξεναγήσειε από τον Σεπτέμβριο,
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1. Ο Κωνσταντίνοε Καραμανλήε 
συνοδεύεται από ισχυρή αστυνομική 
δύναμη μετά την άφιξή του στο 
αεροδρόμιο του Ελληνικού, τιε πρώτεε 
πρωινέε ώρεε τηε 24ηε Ιουλίου 19742 . Πανηγυρισμοί για την αποκατάσταση 
τηε δημοκρατίαε, ακόμα και στο 
σιντριβάνι τηε Πλατείαε Ομονοίαε3. Οι εορτασμοί των πολιτών 
για την πτώση του δικτατορικού 
καθεστώτοε γίνονταν ενίοτε και με τη
«βοήθεια» των σχετικών πρωτοσέλιδων 
εφημερίδων, όπωε «ΤΑ ΝΕΑ»4 . Το ηγετικό στέλεχοε του ΚΚΕ εσ., 
Μηάμπηε Δρακόηουλοε επιστρέφει 
από την εξορία6 . Η επιστροφή τηε Μελίναε 
Μερκούρη στην Ελλάδαβ . Η επιστροφή του Μίκη 
θεοδωράκη στην Ελλάδα

ΚΑΙ Α Π ΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣΜήνυμα με αιχμές από Κάρολο ΠαπουλιαΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ
Α ιχμές περί υποχώρησης της δημοκρατίας που «υπέστη πολλαπλά χτυπήματα» καθώς και για τον τρόπο λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης ελέω κρίσης, αλλά και απολογητικό τόνο για την κριτική που δέχθηκε στις υπογραφές που έβαλε σε μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας περιέχει το μήνυμα - παρέμβαση του Κάρολου Παπού- λια για την 40ή επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας.Το μακροσκελές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές μήνυμά του έχει ύφος απολογισμού της θητείας του, καθώς είναι και το τελευταίο του με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Κ. Παπούλιας σημειώνει ότι η συγκυρία προσφέρεται και «επιβάλλει» προβληματισμούς για τη λειτουργία του πολιτεύματος, ενώ υπογραμμίζει ότι η κρίση έφερε υποχώρηση της δημοκρατίας. «Η ποιότητα του κοινοβουλευτισμού, της αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, του πολιτικού διαλόγου, του τρόπου λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσιάς τραυματίστηκε βαρύτατα» αναφέρει χαρακτηριστικά.Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη Χρυσή Αυγή, «ένα νεοναζιστικό μόρφωμα που κηρύττει το μίσος και τον αλληλοσπαραγμό», για να κα- ταλήξει ότι ανεξάρτητα από τις ερμηνείες, «η δημοκρατία υπέστη πολλαπλά χτυπήματα».
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΝΟ. Για πρώτη φορά το μήνυμα είναι γραμμένο σε προσωπικό τόνο.Ο Πρόεδρος κάνει ειδική αναφορά στην κριτική που δέχθηκε στις υπογραφές που έβαλε (σε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Προεδρικά Διατάγματα μεταξύ άλλων). Αναγνωρίζει το πολιτικό κόστος αλλά, όπως επισημαίνει, «ήταν συνειδητή η απόφασή μου να σεβαστώ το Σύνταγμα που έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια και να μην παραβιάσω τη θεσμική τάξη προκαλώντας πολιτικές εντυπώσεις ή και πολιτική κρίση μόνο και μόνο για να αποφύγω το πολιτικό κόστος».Κλείνοντας υποστηρίζει ότι αναγκαία συνθήκη για την εμβάθυνση της δημοκρατίας είναι η ανάκτηση της οικονομικής αυτοδυναμίας. «Τη λύση θα τη βρούμε μόνοι μας και θα τη βρούμε μόνο μέσα από μεγάλες μεταρρυθμίσεις και ριζικές διαρθρωτικές αλλαγές» καταλήγει.

Ο

i n  d e x
Προγραμματισμένη -  και όχι
απόρροια τηε ενδοκυΒερνητικήε 
διχόνοιαε -  είναι η σημερινή 
συνάντηση Σαμαρά - Βενιζέλου: 
στο τραπέζι, το θέμα τηε αξιολόγησηε 
των δημοσίων υπαλλήλων και 
ο νέοε επίτροποε στην Κομισιόν

Η ανάπτυξη έρχεται αλλά ακόμη 
πατάει σε αδύναμα πόδια, καθώε 
οι επιχειρήσειε εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
πρόσΒασηε σε πηγέε ρευστότηταε. 
Αυτό δείχνουν οι εκθέσειε 
Ράιχενμπαχ και ΙΟΒΕ

Οι πιέσειε για κατάπαυση
του πυρόε στη Λωρίδα τηε
Γάζαε εντείνονται, το ίδιο και
οι προσπάθειεε, αλλά η πιο αισιόδοξη
δήλωση που ακούστηκε χθεε
από επίσημα χείλη δεν ήταν
και τόσο αισιόδοξη

Πολυεθνική επιτροπή θα 
αναζητήσει τα αίτια και τουε 
υπευθύνουε για την κατάρριψη του 
μαλαισιανού Boeing στην Ουκρανία. 
Ομωε τα εμπόδια που θα κληθούν 
να αντιμετωπίσουν οι 
εμπειρογνώμονεε είναι πολλά
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣΜεταπολίτευση
Α ν η Γ' Ελληνική Δημοκρατία ήταν ηθοποιός σήμερα θα ήταν η Ρένα Βλαχόπουλου ως «μια τρελή τρελή σαραντάρα». Ωστόσο, παρά τα όσα «τρελά» της καταλογίζουν, το νεότερο ελληνικό κράτος ουδέποτε γνώριζε αντίστοιχη περίοδο δημοκρατίας και πολιτικής σταθερότητας. Αυτά τα «σαράντα χρόνια φαγούρας», οι εναλλαγές κυβερνήσεων είναι ομαλές, ακόμη και όταν οι δραστηριότητες των κυβερνήσεων δεν είναι.Υπάρχουν και επιφυλάξεις. Ο Γιάννης Ραγκούσης μίλησε για «σκοτεινή πλευρά της Μεταπολίτευσης» και ο μπαρουτοκαπνισμένος Λαοκράτης Βίσσης για «νόσο της Μεταπολίτευσης». Αλλοι -  ων ουκ έστιν αριθμός, με πρώτον τον Κ. Λαλιώτη -  διαπίστωναν κατά καιρούς το «τέλος της Μεταπολίτευσης».Ολοι έχουν δίκιο. Αλλά όταν το πλάνο ανοίγει το δίκιο τους χάνεται στο -  φουρτουν ια σ μ έν ο  έστω -  π έλαγος μιας π ερ ιό δ ο υ  στην οποία η Ελλάδα γνώρισε τις καλύτερες στιγμές της: τη σωτήρια ένταξή της στην κοινοτική Ευρώπη χάρη στον ρεαλισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή, την αυτοΐαση των τραυματικών διαχωρισμών του Εμφυλίου χάρη στον οραματισμό του Ανδρέα Παπανδρέου και τη θαυμαστή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.Μαύρες τρύπες στο στερέωμα της Μεταπολίτευσης υπάρχουν πολλές, όπως υπάρχουν και πολλά μαύρα πρόβατα. Αλλά τίποτε δεν ήταν ποτέ καλύτερο στην Ελλάδα από αυτό που άρχισε το 1974 και συνεχίζεται. Τα κηρύγματα για Νέα Μεταπολίτευση -  που δοκίμασε ο Σημίτης και αναπαράγει αδέξια ο Σαμαράς -  χάνονται στην αντοχή και την πολύπλοκη απεραντοσύνη της ιστορικής περιόδου που άνοιξε πριν από τέσσερις δεκαετίες. Αλλωστε κανείς δεν μπορεί να θεμελιώσει Νέα Μεταπολίτευση όταν ο ίδιος είναι δημιούργημα της παλαιός -  ποιος προκύπτει από τη φωτεινή πλευρά της και ποιος από την γκρίζα, είναι άλλη υπόθεση.

ΤΟΥΠΩΡΓΟΥΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Π ρόσωπο για να οδηγήσει σε Ν έα Μ εταπολίτευση ίσως αποδειχθεί ο Αλέξης Τσίπρας αν δεν πέσει από το ποδήλατο που τον πάει στην εξουσία και αν -  εφόσον φτάσει -  καταλάβει όσα δεν κατάλαβαν ο Σημίτης το 1996 και ο Καραμανλής το 2004, όταν είχαν τρομακτική ισχύ ανατροπής των πραγμάτων και δεν το έκαναν, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους -  όπως διαφορετική είναι και η περίπτωση του Γ. Παπανδρέου.Νέα Μεταπολίτευση θα επιβάλει όποιος αποφύγει το σύνδρομο του Αννίβα που έκανε πίσω ενώ η Ρώμη ήταν έτοιμη να πέσει. Αλλωστε -  όπως απέδειξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974 -  για τις Μεταπολιτεύσεις χρειάζεται ο κανόνας του Μαχάτμα Γκάντι: «Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε».

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ

Αυτόν τον καθ’ όλα 
πρωτότυπο τρόπο 
Βρήκαν ευρωπαίοι 
γαλακτοπαραγωγοί για 
να διαμαρτυρηθούν 
arous παράγοντεε 
που χαράσσουν 
την πολιτική ms 
Ευρωπαϊκήε Ενωση s 
για tis τιμέε του 
γάλακτοε στ/s χώρεε 
ms. Πρόκειται, μεταξύ 
των άλλων, για 
γαλακτοπαραγωγούε 
από την Ελβετία, τη 
Γερμανία και το Βέλγιο 
οι οποίοι αποφάσισαν 
να πραγματοποιήσουν 
αυτήν τη συμβολική 
διαμαρτυρία έξω από 
κτίριο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ans 
Βρυξέλλεβ, ζητώνταε . από tous ιθύνοντεε ms 
ΕΕ καλύτερεε τιμέε για 
τα προϊόντα tous

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨ ΗΑνάκαμψη και πολιτικήΤο μέγεθος ίων προβλημάιων m s χώρας απαιιεί πιο θαρραλέες κινήσεις
Ο λα τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν (και τα ερευνητικά Ινστιτούτα επιβεβαιώνουν) ότι η χώρα εισήλθε στο στάδιο της οικονομικής σταθεροποίησης και ότι είναι σχεδόν βέβαιη μια μικρή ανάκαμψη έως το τέλος του έτους. Αλλά, προς το παρόν και παρά την ανάσχεση της ύφεσης, η δυναμική της ανάκαμψης είναι ακόμη ασθενής και βαρύνεται με πολλές αβεβαιότητες. Οι σημαντικότερες πηγές τους είναι:
■  Πρώτον, το ζήτημα των τραπεζών, παρά τις ανακεφαλαιοποιήσεις που επιτεύχθηκαν, δεν έχει λυθεί, καθώς εκκρεμεί λύση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περιορίζουν τις δανειοδοτικές ικανότητες των τραπεζών. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ (IMF Greece, Fifth review, Ju n e 2014), το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, το οποίο ξεπερνά επίπεδα άλλων χωρών που έχουν οδηγήσει σε συστημικές κρίσεις. Επίσης και συναφώς, οι χορηγήσεις δανείων από τις τράπεζες εξακολουθούν να υποχωρούν.
■  Δ εύτερον, οι επενδύσεις εξακολουθούν να υποχωρούν ενώ ως μοχλός ανάπτυξης θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου που έφθασε στο ύψος ρεκόρ των 59 δισ. (26,7% του ΑΕΠ) το 2007 έχει έκτοτε πτωτική τάση φθάνοντας στα 23,6 δισ. το 2013 (13% του ΑΕΠ). Χωρίς ανάκαμψη των δημοσίων και, κυρίως, των ιδιωτικών επενδύσεων σε ευρεία βάση, η διαφαινόμενη ανάκαμψη δεν θα είναι διατηρήσιμη.
■  Τρίτον, το δημόσιο χρέος αιωρείται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από την ελληνική οικονομία και κάνει επιφυλακτικούς τους πιθανούς επενδυτές. Απειλητική παραμένει και

ΤΟΥΠΑΝΟΥ ΚΑΖΑΚΟΥ

η δυναμική του δημοσίου χρέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Bruegel, οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την εξέλιξη του λόγου χρέους προς ΑΕΠ για την Ελλάδα στηρίζονται σε παραδοχές που μπορεί να διαψευσθούν. Στην περίπτωση ακόμη και μικρών αποκλίσεων από τα πλεονάσματα ή επιτόκια δανεισμού θα επερχόταν μια καταστροφική έκρηξη του λόγου χρέους.Ενώπιον αυτών των μεγάλων προκλήσεων η κυβέρνηση εξέπεμπε αντιφατικά μηνύματα σε σειρά ολόκληρη θεμάτων μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ανασχηματισμό. Από τη μια μεριά επιβεβαίωσε ότι εμμένει στους (μακροοικονομικούς) στόχους των προγραμμάτων προσαρμογής, όπως έχει συμφωνήσει με την τρόικα, π.χ. με την επιλογή του καθηγητή κ. Χαρδούβελη ως υπουργού Οικονομικών και με την τήρηση κρίσιμων προαπαιτούμενων, από την άίλλη όμως επιζήτησε να ανακτήσει πολι- πκό έδαφος τροποποιώντας διάφορα μέτρα (με τυπικό παράδειγμα το υπουργείο Παιδείας) ή κάνοντας διάφορους συμβιβασμούς που αποδυνάμωναν ορισμένες μεταρρυθμίσεις ή έκαναν αβέβαιη την αποτελεσματικότητά τους (βλ. ρυθμίσεις για το γάλα).Γενικά, ο τρόπος με τον οποίο κατατίθενται πάσης φύσεως τροπολογίες σε διάφορα νομοσχέδια δείχνει ότι τελικά νοθεύονται πολλές μεταρρυθμίσεις. Ισως χαρακτηριστικοί της ρευστότητας είναι ακόμη οι ανασχεδιασμοί σε διάφορα υπουργεία. Γενικά, φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα σε «γενικά πλαίσια πολιτικής» και «μικρο-ρυθμίσεις»πελατειακής έμπνευσης που αν δεν κλείσει θα απειλήσει και τα πρώτα.Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες στον σχεδίασμά και στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ούτε τη σημασία πολλών μέτρων που λήφθηκαν έως τώρα και μάλιστα παρά την αντίθεση της κοινής

γνώμης. Αλλά το μέγεθος των προβλημάτων της χώρας απαιτεί πιο θαρραλέα πολιτική. Γεγονός είναι ότι πρόκειται για μια διαδικασία μεγάλης κλίμακας που θίγει τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες και κινητοποιεί οργανώσεις συμφερόντων εντός του κράτους και γύρω από αυτό για την προάσπιση του status quo ante. Γεγονός είναι επίσης ότι οι ικανότητες σχεδιασμού τέτοιας κλίμακας πολιτικών ήταν περιορισμένες και, επιπλέον, υπήρχαν ισχυρές αναστάσεις εναντίον της τεχνικής βοήθειας. Σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης της πολιτικής -  σχε- διασμός, ψήφιση νόμων, εφαρμογή, αξιολόγηση αποτελεσμάτων -  παρεμβαίνουν όσοι θίγονται ή όσοι επιζητούν να φορτώσουν σε άλλους το

κόστος της προσαρμογής με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση και ασάφεια για το τι ισχύει, με ποιο αποτέλεσμα και τι δεν ισχύει.Ετσι, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις εμπιστοσύνης οικονομικών παραγόντων, επικρατεί ένα γενικευμένο κλίμα δυσπιστίας. Θα χρεια- σθούν άλλου βεληνεκούς προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η κρίση εμπιστοσύνης, την οποία τροφοδοτούν πελατειακές πρακτικές, συνεχείς αλλαγές πολιτικής που προκαλούν κινδύνους σε κάθε σοβαρό επιχειρηματία (όπως έδειξαν ανάμεσα σε άλλα οι πολιτικοί χειρισμοί για τα φωτοβολτάϊκά ή οι καθημερινοί σχεδόν ανασχεδιασμοί της φορολογίας) και μια γενικευμένη αίσθηση άδικης κατανομής των βαρών της προσαρμογής.
Ο Πάνοε Καζάκοε είναι ομότιμοε καθηγητήε του Πανεπι
στημίου Αθηνών

0  ipônos με τον οποίο κατατίθενται néons (pùoeoûs iponoXoyies σε διάφορα νομοσχέδια δείχνει ότι τελικά νοθεύονται πολλέ8 μεταρρυθμίσει

http://www.tanea.gr


ΤΑ ΝΕΑ ( 24 Ιουλίου 1974 Η νύχια που διαλύθηκαν ία φαντάσματα )
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣΟ μοβρονιίες

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ για την πλαγιομετωπική ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο ΠαΣοΚ. Σίγουρα όμως το πρόβλημα δεν είναι ότι συγκυβερνούν παραδοσιακοί πολιτικοί εχθροί άρα είναι λογικό να υπάρχουν εντάσεις, όπως δήλωσε στον Βήμα ΕΜ ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επιλέγοντας να πολιτικοποιήσει το θέμα και έτσι να ξεμαρκαριστεί. Το πρόβλημα είναι ότι τους λείπει ο Στουρνάρας;
Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  ήταν ό,τι πιο βολικό υπάρχει στην πολιτική -  δηλαδή κάποιος διατεθειμένος εκ προοιμίου να παίξει το αλεξικέραυνο. «Ρίξ’ τα όλα επάνω μου» είχε πει στον Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη αναγνωριστική φάση της συνεργασίας τους το καλοκαίρι του 2012. Η φράση αυτή δεν είναι άσχετη με το μεταγενέστερο πλέξιμο μιας πολύ στενής σχέσης ανάμεσα στον Στουρνάρα και στον Πρωθυπουργό. Βόλεψε όμως και το ΠαΣοΚ. Πρώτα ο ίδιος ο Βαγγέλης Βενιζέλος και μετά -  όταν το κατάλαβαν -  διάφορα στελέχη του ΠαΣοΚ τα ‘βαζαν με τον Γιάννη. Δεν τον ενδιέφερε να πολιτευθεί και ήταν πολύ χαμογελαστός για να περάσει η  εικόνα ότι είναι κακός. Ετσι κάπως κύλησε μια διετία.
ΤΩΡΑ Ο Μ Ω Σ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ κλείστηκε στα σεπτά δώματα της Τραπέζης της Ελλάδος. Και ο διάδοχός του Γκίκας Χαρδούβε- λης πολιτεύεται διαφορετικά -  με την έννοια ότι αποφεύγει την πολιτική και μινηακή υπερέκθεση. Οπότε οι υπουργοί που είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου με την τρόικα, δηλαδή έχουν να εκπληρώσουν μνημονιακές και άλλες υποχρεώσεις, δέχονται όλη την πίεση. Είναι η περίπτωση του Γιάννη Βρούτση στο Εργασίας. Αλλά, ακόμη περισσότερο, του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτός χειρίζεται το ντόμινο απο- γραφής, αξιολόγησης, κινητικότητας, διαθεσιμότητας και, τελικά, απολύσεων που εντάσσεται στο πακέτο δεσμεύσεων της χώρας.
ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗ τα τελευταία πέντε χρόνια ξέρει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές και μειώσεις, ενώ έχουν βγει και μαζικά στη σύνταξη. Δεν έχουν όμως χαθεί δουλειές στο Δημόσιο όπως στον ιδιωτικό τομέα, όπου η στρατιά των ανέργων υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο. Η λογική του δικομματισμού είναι «σπρώξ’ το πίσω», με την έννοια ότι, εκεί προς το 2015, οι αποχωρήσεις, ελλείψει αθρόων νέων προσλήψεων, θα έχουν φέρει τα νούμερα πιο κοντά στα επιθυμητά επίπεδα. Φυσικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι εντάσσονται στη μάζα ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα επιτελεία ΝΔ και ΠαΣοΚ σκέπτονται σε πολλά με όρους ένδοξου παρελθόντος. Η Χαριλάου Τρικούπη πλακώθηκε με τον Κυριάκο, όπως είχε κάνει με τον Βρούτση -  με τη διαφορά ότι ο Μητσοτάκης σε πρώτη φάση απάντησε με τροχιοδεικτικά και ελαφρές βολές προς Βενιζέλο μεριά για να ακολουθήσει ομοβροντία.
ΦΥΣΙΚΑ, το να παίζει το ΠαΣοΚ το παιχνίδι που έπαιζε ώς τον Ιούνιο του 2013 η ΔΗΜΑΡ -  δηλαδή να αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει -  είναι αμφισβητήσιμης πολιτικής αξίας. Οχι μόνο γιατί το κόμμα του Κουβέλη ουδόλως ωφελήθηκε. Αλλά γιατί ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δεν μπορεί να ψηφίζεις νόμους και να στηρίζεις πολιτικές και μετά να βγαίνεις απένανη. Το παιχνίδι του καλού και του κακού αποκρυητογραφείται εύκολα από πολίτες κουρασμένους και απογοητευμένους. Οι καθαρές θέσεις ίσως να έχουν καλύτερη απόδοση μεσο-μακροπρόθεσμα. Εστω κι αν η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να έχει το επιχείρημα «όχι έτσι και όχι τώρα» για διάφορα θέματα -  όπως, ας πούμε, τον νόμο για τον συνδικαλισμό.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, το έργο διαβάζεται κι αλλιώς. Αν πάμε για εκλογές σύντομα, τότε παίζεται παιχνίδι στην πλάτη του Κυριάκου. Αν δεν πάμε για εκλογές, τότε αυτοί που διαφοροποιούνται -  παιχνίδι που παίζει και ο Αργύρης Ντι- νόπουλος στο «αδελφό» υπουργείο Εσωτερικών -  θα πρέπει να δουν πώς και πότε θα τα γυρίσουν. mhtro@dolnet.gr

ΕΜΠΙΙΤΕΥΤΙΚΑΜ ειαπολίιευση
ΤΟΥΙ.Κ.ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Δεν είναι τυχαίο 
ότι η ακραία και 

ισοπεδωτική 
κριτική στη 

δημοκρατία μα$ 
προέρχεται κυρίαν 
από εκείνου? που 

θέλουν (με τον 
έναν ή τον άλλον 

τρόπο) να 
την καταργήσουν. 
Από τα δυο άκρα 

του πολίτικου 
φάσμακ«

ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Α Σ γιορτάζει τα σαράντα χρόνια της, θα πρέπει νομίζω να το παραδεχτούμε: η περίοδος που άνοιξε με τη Μεταπολίτευση του 1974 αποτελεί μακράν την καλύτερη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΠΕΙΔΗ η «Μεταπολίτευση» (όπως έχει συνοπτικά ονομαστεί) κατόρθωσε να συγκεντρώσει συνολικά τα τέσσερα βασικά ζητούμενα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτείας:1. Δημοκρατική λειτουργία2 . Οικονομική ανάπτυξη3 . Πολιτική σταθερότητα4 . Κοινωνικό κράτος
ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΙΖΩ ΤΥΧΑΙΑ. Το θυμίζω επειδή η κοινωνική και ψυχολογική διαταραχή της τελευταίας τετραετίας οδήγησε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού να αμφισβητεί συνολικά ό,τι προηγήθηκε ή (ακόμη χειρότερα) να χρεώνει τη σημερινή δύσκολη κατάσταση σε όσους και σε όσα έχουν προηγηθεί.
ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ η οποία (στη χειρότερη περίπτωση) μάς πήγε δέκα χρόνια πίσω _  δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και «η κοινωνική γενοκτονία» που λέει ο Μαζιώτης...
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ δικαιολογεί ίσως τις γενικεύσεις και τα ισοπε- δωτικά αποφθέγματα. Ακόμη περισσότερο που η περίοδος για την οποία μιλάμε δεν στερείται παθογενειών και στρεβλώσεων.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ έρεπε συχνά στον λαϊκισμό και τη φαυλότητα.
Η ΟΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενίσχυσε τις ανισότητες και τον εύκολο πλουτισμό.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ στηρίχτηκε σε ένα ανίκανο κι ενίοτε διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό.
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ αποδείχθηκε συχνά ο πελατειακός μηχανισμός μιας αδίστακτης κομματοκοατίας.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ και είμαι ο τελευταίος που θα κάνει ότι δεν τα βλέπει. Δεν προτείνω καν να μοιράσουμε συχωροχάρτια.
Α ΛΛΑ  ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜ ΨΗΦ ΙΣΜ Ο και την απαλλαγή ελλοχεύει ένας ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος: η ενοχοποίηση των πάντων και, τελικά, η δαιμονοποίηση της ίδιας της δημοκρατίας.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ότι η ακραία και ισοπεδωτική κριτική στη δημοκρατία μας προέρχεται κυρίως από εκείνους που θέλουν (με τον έναν ή τον άλλον τρόπο) να την καταργήσουν. Από τα δυο άκρα του πολιτικού φάσματος.
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ που μας προτρέπουν να πετάξουμε το μωρό μαζί με τα βρωμόνερα.
ΚΙ ΑΥΤΟ είναι επικίνδυνο.
Ο ΤΖΟΝ ΡΟΛΣ στον «Πολιτικό Φιλελευθερισμό» αποδίδει την κατάρρευση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης όχι μόνο στις οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν αλλά και στην απροθυμία των πολιτικών ελίτ να υπερασπιστούν το πολιτικό σύστημα και να το κάνουν να λειτουργήσει.
ΠΟΛΥ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ότι σε ένα αντίστοιχο σημείο έχει φτάσει σήμερα η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης. Το πολιτικό σύστημα απειλείται από εκείνους ακριβώς που θα έπρεπε να το υπερασπίζονται.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΛΠΙΖΩ, βεβαίως, ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν τελικά όπως στη Γερμανία του '30.
Α ΛΛΑ  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ και σίγουρος. jpretenteris@dolnet.gr

Στη ζωή, δεν είναι όλα φτιαγμένα στα μέτρα σου.
Στην Προθεσμιακή σου Κατάθεση όμως, είναι. τ ρ α π ε ζ α  π ε ιρ α ιω ςΓιατί τη Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» τη διαμορφώνεις όπως πραγματικά εσύ θέλεις. .Διάλεξε, εκτός από το ποσό και τη διάρκεια, πότε θα παίρνεις τους τόκους σου, αν θέλεις να αυξομειώνεις το κεφάλαιό σου και αν θα έχεις τα χρήματά σου ελεύθερα. Και όλα αυτά, με υψηλές αποδόσεις.Μάθε περισσότερα και σχέδιασε σήμερα την πιο εξατομικευμένη προθεσμιακή κατάθεση που έγινε ποτέ.Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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