
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κατενάισιο

Εδώ τα μέτρα, εκεί τα μέτρα, 
πού είναι τέλος πάντων αυτά 
τα περιβόητα μέτρα; Υποτίθε

ται ότι οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί θα 
έπαιρναν την απόφαση που κανονικά 
θα έπρεπε να πάρει το Υπουργικό 
Συμβούλιο: ποιες δαπάνες θα κό
ψουν και ποια έσοδα θα επιδιώξουν 
για να συγκεντρωθούν τα 11,8 δισ. 
ευρώ τα δύο επόμενα χρόνια, όπως 
απαιτούν οι δανειστές για να δώσουν 
την επόμενη δόση του δανείου. Τα 
είδε κανείς;

Υστερα από διαρκείς συναντήσεις, 
οι τρεις βρίσκονται στο σημείο όπου 
βρίσκονταν και όταν άρχισαν αυτή την 
εξωθεσμική διαδικασία: σε γενικότη
τες και παιχνίδια εντυπώσεων. Στην 
τελευταία συνάντηση αποφάσισαν ότι 
πράγματι θα πάρουν τα μέτρα. Μας 
κοροϊδεύουν; Αυτό δεν ήταν ανάγκη 
να το αποφασίσουν. Οι δύο από τους 

τρεις τουλάχιστον 
το έχουν ήδη υπο
γράψει από τον 
περα σ μένο  Φ ε
βρουάριο.

Για π ο ια  σ υ 
γκεκριμένα μέτρα 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ πρόκειται, είναι
ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ το ζητούμενο. Και

επίσημη απάντη
ση γι’ αυτό δεν υπάρχει, ούτε σήμερα. 
Απλώς το επικοινωνιακό μπαλαμούτι 
άλλαξε κάπως. Τώρα οι «κόκκινες 
γραμμές» ξεχάστηκαν -  όχι ότι υπήρ
χαν ποτέ δηλαδή, αλλά λέμε τώρα 
-  και τη θέση τους πήρε η συζήτηση 
για το πότε θα πάει στη Βουλή και 
στο Ευτο^ουρ -  το πακέτο που δεν 
έχουν ανακοινώσει!

Τι ακριβώς πρόκειται να περικοπεί 
και από ποιους μένει μετέωρο. Πώς 
ακριβώς θα αυξηθούν τα έσοδα και 
αυτό είναι στον αέρα. Τι ακριβώς 
ξημερώνει στον καθένα, οι έλληνες 
πολίτες ακόμη δεν το ξέρουν. Και δεν 
ξέρουν και πότε θα το μάθουν.

Υ πάρχουν μόνο οι διαρροές 
που θολώνουν τα νερά. Και 
οι θεωρίες για την επιμήκυνση, 

την οποία στο τέλος, αν υπάρξει, θα 
εμφανίσουν και ως τεράστια εθνική 
επιτυχία -  ενώ στην ουσία θα είναι μια 
διευθέτηση που οδηγεί σε ανάληψη 
νέων υποχρεώσεων.

Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. 
Πέρα από τις σκοπιμότητες του ενός 
και του άλλου κόμματος, υπάρχουν 
εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν 
να ξέρουν συγκεκριμένα το κοστούμι 
που τους ράβουν. Το κατενάτσιο που 
παίζουν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί 
είναι εκνευριστικό και υπερβαίνει 
τα όρια της ηθικής απέναντι στην 
κοινωνία. Οπως υπερβαίνει και τα 
όρια της διαπραγματευτικής λογικής 
απέναντι στην τρόικα -  η οποία σε 
τελευταία ανάλυση αυτό που θέλει 
θα το πάρει.

Από αυτή την άποψη η μετακίνηση 
των αποφάσεων στις ισορροπίες της 
διάσκεψης των πολιτικών αρχηγών 
δεν έφερε μόνο καθυστέρηση στις 
αποφάσεις. Οδηγεί και σε αυτό που 
θα έλεγε ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο: 
«Εξασφαλίζει πως δεν θα κυβερνη
θούμε από ανθρώπους καλύτερους 
από ό,τι μας αξίζουν».
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Η διαφθορά και η δημοκρατία
Το πολιακό συσιημα αδυναιεί να ξεκαθαρίσει ιην αληθινή από ιην ψευδή καιαγγελτ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ

Ο ι κατηγορίες περί πολιτικού χρήματος 
και πολιτικής διαφθοράς δεν είναι και
νούργιες, αλλά στην παρούσα συγκυ

ρία κάθε καινούργια κατηγορία επιταχύνει τη 
φθορά του πολιτικού συστήματος. Στη λίστα 
των φακέλων με κατηγορίες για 32 πολιτικά 
πρόσωπα για «αθέμιτο» πλουτισμό προστέθη
καν οι κατηγορίες πως οι αγοραπωλησίες τριών 

πολιτικών, του προέδρου της 
Βουλής κ. Μεϊμαράκη και δυο 
πρώην υπουργών, των κυρί
ων Μιχάλη Λιάπη και Γ ιώργου 
Βουλγαράκη, μπορούσαν να 
κρύβουν συναλλαγές για ξέ
πλυμα μαύρου χρήματος.

Ολα αυτά είναι πολύ δυσά
ρεστα, αλλά συμβαίνουν και 
στα καλύτερα ευρωπαϊκά και 
αμερικανικά σπίτια. Αυτό που 

εδώ κάνει τους πολίτες να αισθάνονται ανή
μποροι μπροστά στην πολιτική υποκρισία και 
διαφθορά, είναι το ίδιο που κάνει το πολιτικό 
σύστημα να υποφέρει από την αδυναμία του 
να ξεκαθαρίσει την πραγματική από την ψευδή 
καταγγελία. Είναι οι δυσκίνητοι, δύσκαμπτοι 
και γραφειοκρατικοί διοικητικοί μηχανισμοί, οι 
οποίοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» της 
26ης Σεπτεμβρίου, έκαναν ενάμιση χρόνο να 
στείλουν από τη μια υπηρεσία του υπουργείου 
Οικονομικών στο ΣΔΟΕ τους φακέλους 54.000 
φορολογουμένων που δήλωναν εισοδήματα που 
ούτε κατά διάνοια δεν ανταποκρίνονταν στα 
χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό. Αλλά και 
μια δικαστική εξουσία που στη θέση της δίκαιης 
και γρήγορης απονομής της δικαιοσύνης έχει 
βάλει τον εντυπωσιασμό και την έκθεσή της 
στα φώτα των ΜΜΕ.

Αυτές οι δυσκαμψίες και αδράνειες καθόλου 
δεν συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί κλίμα 
ευνομίας και ικανοποίησης του κοινού περί 
δικαίου αισθήματος στην κοινωνία των πολι

τών. Αντί όμως το πολιτικό σύστημα να λάβει 
τα μαθήματά του, συνεχίζει να λειτουργεί σαν 
να μη συμβαίνει τίποτα, σαν να ήταν δηλαδή 
η ρήση Βουλγαράκη πως «το νόμιμο είναι και 
ηθικό» το απαύγασμα της Δίκαιης Κοινωνίας.

Η δική μας όμως ριζοσπαστική Αριστερά 
αντί να υποβάλλει σε κριτική την ανο
μία των ισχυρών, με την επίκλησή της, 

νομιμοποιεί την ανομία και των υποτιθέμενων, 
σε πολλές περιπτώσεις, ανίσχυρων. Αυτών 
δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών που 
αφήνουν τους μισθωτούς να πληρώνουν το 
80% των εισπραττόμενων φόρων, 
ενώ οι ίδιοι δηλώνουν εισοδήματα 
που πάντα βρίσκονται στο όριο του 
αφορολόγητου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντι
πολίτευσης στη συνέντευξή του 
στην Εκθεση της Θεσσαλονίκης 
ανέλαβε την «υπεράσπιση» του καθηγητή που 
πληρώνεται με μαύρα χρήματα για να κάνει ιδι
αίτερα, πολλές φορές στους μαθητές της ίδιας 
του της τάξης, υπεραμύνθηκε του γιατρού με το 
φακελάκι, κάνοντας τον όρκο του Ιπποκράτη 
να φαντάζει αναχρονιστικό ιδεολόγημα, και 
στήριξε πάλι τη φοροδιαφυγή των απανταχού 
«μικρών» και «μη προνομιούχων» ελεύθερων 
επαγγελματιών. Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως 
όσο το κράτος δεν θέλει ή δεν κατορθώνει να 
καταπολεμά τη φοροδιαφυγή των «μεγάλων», 
τότε δεν νομιμοποιείται να κυνηγήσει τους 
«μικρούς».

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να υπο
στηρίζει πως η δέσμευση που έχει ένα κράτος 
δικαίου, ισονομίας και ισοπολιτείας να εφαρ
μόσει τους νόμους χωρίς εξαιρέσεις είναι μια 
«ευέλικτη» υποχρέωση, μια δέσμευση-λάστιχο. 
Ενα λάστιχο που μπορεί κανείς να το τραβά 
ανάλογα με το πόσο «μικρό ή μεγάλο» είναι το 
ψάρι που παρανομεί.

Στην ουσία όμως λέει κάτι ακόμη χειρότι 
Υποστηρίζει πω ς η τήρηση του νόμου έ 
διαβαθμίσεις και εξαρτάται όχι από την αντ 
τώπιση του νόμου ως αντικειμενικού στοίχε 
αλλά ως υποκειμενικού στοιχείου, ητήρησι 
οποίου εξαρτάται από τις αντιλήψεις τω 
στοτε κυβερνώντων ή αντιπολιτευομένανν.ϊ.^., 
τέτοια άποψη φέρει ευθέως την καταγωγή της 
από λάίκίστικα και ολοκληρωτικά καθεστώτα, 
σύμφωνα με τα οποία «όλα τα ζώα είναι ίσα, 
μόνο που μερικά είναι πιο ίσα από τα άλλα». 
Επειδή ακριβώς στις ταξικές κοινωνίες όλοι αι
σθανόμαστε λιγότερο προνομιούχοι από τον δ

πλανό μας, τότε όλοι νομιμοποιούμαστε να μην 
εφαρμόζουμε τον νόμο, που δεν εφαρμόζουν οι 
άλλοι, οι «προνομιούχοι». Μετατρέπουμε έτσι 
την ανάγκη τήρησης· των νόμων απ' όλους σε 
«αριστερό» αίτημα παρανομίας όλων.

Σ }  αυτήν εδώ τη χώρα συνεχώς υποδει
κνύουμε πόσο βαθύτατοι μαρξιστές 
είμαστε. Εχουμε βαλθεί να υποδει

κνύουμε συνεχώς πόσο σωστή είναι η ρήση 
του Μαρξ, ο οποίος υποστήριζε ότι η ιστορία 
την πρώτη φορά είναι τραγωδία, ενώ στην 
επανάληψή της είναι φάρσα.

Γην τραγωδία τη γνωρίσαμε, όταν μάθα
με πως ηθική και νομιμότητα ταυτίζονται. Τη 
φάρσα τη μάθαμε, όταν φρόντισε ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ να μας πληροφορήσει πως καθετί 
«παράνομο "μικρό” είναι και ηθικό».

Ο Γιώργοε Σιακαντάρηε είναι διδάκτοραε Κοινωνιολογίαε, 
επιστημονικόε διευθυντήε του ΙΣΤΑΜΕ

Οι δυσκαμψίε$ και αδράνειε* καθόλου δεν 
συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί κλίμα 
ευνομία* και ικανοποίηση* του κοινού περί 
δικαίου αισθήματο* στην κοινωνία των πολιτών



Μόνη λ ύ σ η  η ομοσπονδία
Τι σημαίνει η πρόταση Βέρχοφσται και Μπεντίτ για το μέλλον ms Ευρώπης

ΤΟΥ π.κ. 
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Α ποτελεί η ομοσπονδία την απά
ντηση στο πρόβλημα της Ευρώ
πης; Τους τελευταίους μήνες 

ολοένα και πυκνώνουν οι φωνές υπέρ 
της ομοσπονδιοποίησης της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης ως ριζική απάντηση στην 
κρίση, και ως πρόκληση για βαθύτερη 
ενοποίηση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζ. Μ. Μπαρόζο επίσημα δια
κήρυξε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν 
λίγες μέρες ότι η Ενωση θα πρέπει να 

μετεξελιχθεί σε «ομο
σ πονδ ία  εθνικώ ν 
κρατών», ιδέα που 
αρχικά είχε διατυ- 

Η ν -*· % πώσει ο Ζακ Ντελόρ.
Οι ηγετικές μορφές 

«II του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου Γκι Βέρ- 
χοφστατ και Ντανιέλ 
Κον-Μπεντίτ, σε κοι

νό κείμενό τους, προτείνουν επίσης την 
ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης μέσω 
της κατάρτισης ενός νέου Συντάγματος. 
Η πλειοψηφία επίσης του Ευρωκοινο
βουλίου υποστηρίζει σταθερά την ομο- 
σπονδιοποίηση. Αλλά το σημαντικότερο 
είναι ότι η Γερμανία επανέφερε στην 
ατζέντα της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
τον στόχο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, 
ενώ μια ομάδα έντεκα κρατών - μελών 
(ανάμεσά τους η Γαλλία και η Πολωνία), 
σε κοινό κείμενο που επεξεργάστηκαν 
οι υπουργοί Εξωτερικών, προτείνουν 
δέσμη μεταρρυθμίσεων που ουσιαστικά 
οδηγούν σε ομοσπονδιακή Ευρώπη. 
Αλλά και πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι 
τελικά η Ενωση και ειδικότερα η ευ
ρωζώνη ή θα ομοσπονδιοποιηθεί ή θα 
οδηγηθεί σε διάλυση. Ετσι, έπειτα από 
αρκετά χρόνια στη διάρκεια των οποίων 
ο όρος ομοσπονδία ήταν η απαγορευ
μένη λέξη στην ευρωπαϊκή ατζέντα, η 
συζήτηση ξανανοίγει. Και ανοίγει σε μια 
περίοδο δεινής κρίσης για τη διαδικασία 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Α ποτελεί όμως η ομοσπονδία τη 
λύση και είναι εφικτή η προώ
θησή της;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να σημειωθεί

ότι η ομοσπονδία είναι σύνθετο και 
περίπλοκο σύστημα που στο πλαίσιο 
της Ενωσης ελάχιστες χώρες μέλη 
γνωρίζουν εμπειρικά τη λειτουργία του 
(πρωτίστως η Γερμανία και ακολουθούν 
η Αυστρία και το Βέλγιο). ΓΓ αυτό και 
υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες εκτιμή
σεις για τη σημασία και τις συνέπειές 
του. Για ορισμένες χώρες (π.χ. Γερμανία, 
Βέλγιο κ.ά.) το ομοσπονδιακό σύστημα 
σημαίνει αποκέντρωση εξουσιών, για 
κάποιες άλλες όμως (όπως π.χ. Ην. Βα
σίλειο) σημαίνει ακριβώς το αντίθετο -  
συγκέντρωση εξουσιών και κυριαρχίας 
σε ένα κέντρο, τις Βρυξέλλες. Και οι δύο 
εκτιμήσεις είναι κατά κάποιο τρόπο 
σωστές. Η ομοσπονδία οικοδομείται 
με την εκχώρηση όντως εξουσιών και 
κυριαρχίας σ’ ένα πολιτικό κέντρο, είτε 
αυτό λέγεται Ουάσιγκτον, Βερολίνο ή 
Βρυξέλλες, αλλά από την άλλη μεριά 
ένα άλλο σημαντικό μέρος εξουσιών και 
κυριαρχίας παραμένει στα «συνιστώντα 
μέλη» της ομοσπονδίας που στην περί
πτωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι 
τα εθνικά κράτη - μέλη της.

Κ αι στο σημείο αυτό έγκειται η 
ιδιορρυθμία της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας, ότι δηλαδή θα 

συγκροτείται για πρώτη φορά στην 
ιστορία από εθνικά κράτη (ομοσπον 
δία εθνικών κρατών). Επομένως, η ευ
ρωπαϊκή ομοσπονδία θα είναι ένα sui 
generis σύστημα που κάθε άλλο παρά θα 
οδηγήσει στο υπερκράτος, όπως διατεί
νονται οι αντίπαλοί του. Θα συνυπάρχε 
με τα εθνικά κράτη. Το ομοσπονδιακό 
σύστημα συνεπάγεται μια κατηγορία 
θεσμών για τη νομιμοποίησή του (διπλό 
κοινοβουλευτικό σύστημα) αλλά κυρίως 
μια συγκεκριμένη δέσμη πολιτικών σε 
κεντρικό επίπεδο. Η εξωτερική πολιτική, 
π.χ., ασκείται σε όλα τα ομοσπονδιακά 
συστήματα σε κεντρικό επίπεδο, τα συ- 
νιστώντα μέλη δεν μπορούν να έχουν 
εξωτερική πολιτική. Οργανικό χαρακτη
ριστικό του ομοσπονδιακού συστήμα
τος αποτελεί επίσης η δημοσιονομική 
ομοσπονδιοποίηση (fiscal federalism) 
παράλληλα με τη νομισματική ένωση

Η ομοσπον- 
διοποίηση είναι 
η οριστική 
απάντηση για 
την ευρωζώνη 
(και την 
Ευρωπαϊκή 
Ενωση 
συνολικά), 
τόσο σε επίπεδο 
θεσμών και 
νομιμοποίησή 
όσο και 
σε επίπεδο 
πολιτικών.
Το κατά πόσον 
όμω* είναι 
εφικτή
η εγκαθίδρυσή
πΐ5 στο ορατό
μέλλον,
παραμένει
ανοιχτό
ερώτημα

και την ενιαία νομισματική πολιτική. Η 
δημοσιονομική ομοσπονδιοποίηση στη
ρίζεται, μεταξύ άλλων, σ' ένα σύστημα 
μεταφοράς πόρων και αναδιανομής ανά
μεσα στις πλουσιότερες και φτωχότερες 
συνιστώσες ώστε να εξισορροπούνται 
ανισορροπίες μακροοικονομικής φύσης, 
ανταγωνιστικότητας, δυσκαμψιών στη 
διακίνηση εργατικού δυναμικού κ.λπ.

Ο λα τα παραπάνω σημαίνουν 
ότι η ομοσπονδιοποίηση είναι 
η οριστική απάντηση για την 

ευρωζώνη (και την Ευρωπαϊκή Ενωση 
συνολικά), τόσο σε επίπεδο θεσμών 
και νομιμοποίησης όσο και σε επίπεδο 
πολιτικών. Το κατά πόσον όμως είναι 
εφικτή η εγκαθίδρυσή της στο ορατό 
μέλλον, παραμένει ανοιχτό ερώτημα. 
Πρώτον, γιατί σημαντικές χώρες μέλη 
(π.χ. Γαλλία) εμφανίζονται απρόθυμες 
να εκχωρήσουν τις αναγκαίες εξουσί
ες και κυριαρχία για την εγκαθίδρυ
σή της, ίσως γιατί υπάρχουν αρκετές 
παρανοήσεις για το περιεχόμενό της. 
Δεύτερον, γιατί κάποιες άλλες χώρες, 
όπως η Γερμανία, που θα ήταν πρόθυ
μες να εκχωρήσουν εξουσία/κυριαρχία, 
δεν είναι πρόθυμες, παρά τα όσα λένε, 
να αναλάβουν το οικονομικό κόστος, 
τουλάχιστον στο άμεσο μέλλ [ που 
συνεπάγεται το σύστημα (δημοσιονο
μική ομοσπονδιοποίηση). Επομένως, η 
εγκαθίδρυση της ομοσπονδίας, όσο επι
θυμητή κι αν είναι, δεν θα έλθει ανώδυνα 
και σύντομα. Θα έλθει έπειτα από μια 
δύσκολη και μακρόσυρτη διαδι '■σία. 
Αλλά είναι σημαντικό ότι άνοΐιλ -ι συ
ζήτηση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, 
μια συζήτηση όμως στην οποία πρέπει 
να συμμετάσχει η ευρύτερη κοινωνία.

Τελικά, ίσως φθάσουμε σ’ ένα πολι
τικό σύστημα (πολιτική ένωση) για την 
Ευρωπαϊκή Ενωση με όλα τα ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά της ομοσπονδίας, που 
όμως δεν θα αποκαλείται ομοσπονδία. 
Μερικές φορές οι λέξεις ενοχλούν ή και 
φυλακίζουν τη σκέψη.

Ο Π.Κ. Ιωακειμίδηε είναι καθηγητήε ms 
Ευρωηαϊκήε Πολιτικήε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Να μου διαβούν 
οι πόνοι

Το νησί δεν το είχα δει ποτέ φθι
νόπωρο. Για να λέμε την αλήθεια 
ούτε καλοκαίρι το είχα δει εδώ 

και πάρα πολλά χρόνια. Ποιος ο λόγος 
να συνωστιστώ εκεί που γουστάρουν οι 
τουριστικοί πράκτορες; Δόξα τω Θεώ, 
το Αιγαίο έχει μεγάλη γκάμα επιλογής 
ακόμη και για μας τους στριμμένους.

Αυστηρά οικογενει
ακοί λόγοι με έστει
λαν την περασμένη 
εβδομάδα ώς εκεί 
για να διαπιστώσω 
ότι υπάρχει ζωή και 
εκτός τουριστικής 
σεζόν. Μαζί με τα 
εντελώς απαραίτητα 
έριξα στο βαλιτσάκι 
μου και ένα μαγιό κι 

άρχισα να ονειρεύομαι σεπτεμβριάτικα 
μπάνια σαν αυτά των παιδικών μου 
χρόνων. Τότε που γυρνώντας τα μεση
μέρια από το σχολείο, βουτάγαμε με τα 
εσώρουχα στη θάλασσα της Καλαμάτας 
αφήνοντας τη σάκα μας σε καμιά βάρκα 
που λαγοκοιμόταν στην αμμουδιά. Δεν 
ήταν ακριβώς έτσι αλλά πάντως έμοιαζε.

Στις διακεκριμένες πλαζ του τουρι
στικού χάρτη, εκεί που τα καλοκαίρια 
σου φεύγει το καφάσι από τα ντεσιμπέλ 
των μτητς μπαρ και την frustration των 
γλουτών, μια διαφορετική παρτίδα ευ- 
ρωπαίων παραθεριστών ακροβολιζόταν 
σε σλόου μόσιον στις ξαπλώστρες και 
στα βραχάκια και η μεταξύ τους συ
νεννόηση γινόταν στο mute. Ακόυσα 
τη θάλασσα, άκουσα και το τρίξιμο της 
άμμου ανάμεσα στα δόνηα μου και μετά 
άκουσα και την γκρίνια των εστιατόρων 
για τον ΦΠΑ και τον αισθητά μειωμένο 
εσωτερικό τουρισμό. «Εγώ τόσα χρό
νια τα λεφτά μου από τους Ελληνες τα 
έβγαζα. Αν περίμενα να πλουτίσω από 
τη μια σαλάτα στα τέσσερα που παραγ
γέλνουν οι ξένοι θα το είχα κλείσει». 
Του παράγγειλα μια σαλάτα στα δυο, 
πήρα την απόδειξή μου και φεύγοντας 
ένιωσα Ευρωπαία ma non troppo. Ισως 
έτσι να είναι καλύτερα.

ΤΗΣ ΡΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι Ε Ξ Ε 2Ε Ξ Ε Ξ 1

Α κούγοντας τον κ. Μεϊμαράκη 
να δηλώνει ότι όταν βγάζει το 
κοστούμι του βγάζει πρώτα το 

παντελόνι του σκέφτηκα πως αυτός ο 
άνθρωπος καταφέρνει να κάνει αυτό που 

προσπαθώ χρόνια να 
επιτύχω. Οντως, στην 
κρεμάστρα  πρώ τα  
μπαίνει το παντελόνι 
και μετά το σακάκι, αλ
λιώς πρέπει να βρεις 
κάπου να ακουμπή- 
σεις το σακάκι μέχρι 

ΤΟΥΤΑΚΗ να κρεμάσεις το πα-
ΘΕΟΔΩ- ντελόνι. Τις δυσάρε-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ οτες συνέπειες για τις

τσακίσεις του σίδερου 
μπορείς να τις αποφύγεις όντως αν βγά
λεις πρώτα το παντελόνι σου. Παρακο
λουθώντας όμως τα διάφορα σχόλια για 
τη δήλωση του προέδρου της Βουλής,

0  εθνικός μα5 ανδρισμός

0  πρόεδρο* 
ms Bouàns 
είναι τόσο 
εξοικειωμένο* 
μετά
παντελόνια 
που φοράει 
ώστε είναι 
έτοιμο* να 
τα βγάλει ανά 
πάσα στιγμή

διαπίστωσα πως πρόκειται λιγότερο για 
ενδυματολογική οδηγία και περισσότερο 
για χάραξη πολιτικής. Αυτής της πολιτι
κής που δεν διστάζει να αξιοποιεί τον 
πλούτο της ελληνικής γλώσσας και τη 
λεπταίσθητη συλλογική μας φαντασία για 
να υποδηλώσει δύναμη, θάρρος, σφρίγος 
και λοιπές σωματικές αρετές του εθνικού 
μας ανδρισμού.

Εδώ που τα λέμε δεν μας είπε και τίπο
τε πρωτότυπο ο πρόεδρος της Βουλής. 
Απλώς θέλησε να μας υπενθυμίσει πως 
κι αυτός φοράει παντελόνια όπως και 
τόσοι άλλοι συνάδελφοί του και συνα
γωνιστές του σπεύδουν να δηλώσουν 
όταν αντιλαμβάνονται ότι τα ετηχειρήματά 
τους δεν αρκούν για να συνετίσουν τους 
αντιπάλους τους. Κι αυτός είναι τόσο εξοι
κειωμένος με τα παντελόνια που φοράει 
ώστε είναι έτοιμος να τα βγάλει ανά πάσα 
στιγμή. Απορώ βέβαια πώς δεν βαρέθηκε

ακόμη, αφού έχει φτάσει στο όριο της 
μέσης ηλικίας, όμως το κοινότοπο περί 
σχέσης εξουσίας με τη διέγερση φαίνεται 
ότι ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Κι αν 
πολλοί σοκαρίστηκαν, παραγνωρίζουν 
το γεγονός ότι η χώρα μας μπορεί να έχει 
χάσει πολλά, όμως τον ανδρισμό της δεν 
τον έχασε ακόμη. Αρκεί να καταγράψει 
κανείς τις ερωτικές προσκλήσεις που 
οι διαδηλωτές προχθές απηύθυναν στη 
Μέρκελ, στην ΕΕ ή και στον κ. Κουβέλη, 
προσκλήσεις που κάνουν την πολιτική 
μας ζωή να μοιάζει με μόνιμη άσκηση 
σεξουαλικής παρενόχλησης.

ΓΓ αυτό καλά θα κάνει η Αριστερά 
πριν σοκαριστεί με τον κ. Μεϊμαράκη να 
σκεφτεί πρώτα τον τρόπο με τον οποίον 
διαχειρίζεται τις δικές της ορμές. Θα μου 
πείτε, βέβαια, ο κ. Μεϊμαράκης είναι πρό
εδρος της Βουλής και έχων ρόλο άκρως 
θεσμικό δεν μπορεί, πώς να το κάνεις, να

λέει τέτοιες λέξεις, όσο κι αν αυτοί οι ίδιοι 
που σοκάρονται μέχρι χθες αποκαλούσαν 
τη Βουλή «μπουρδέλο». Ομως για σκε- 
φθείτε ότι τον κ. Μεϊμαράκη για να γίνει 
πρόεδρος της Βουλής τον ψήφισαν τόσοι 
άνθρωποι οι οποίοι προφανώς ήθελαν να 
επενδύσουν στον πολιτικό του ανδρισμό. 
Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι 
γυναίκες ψηφοφόροι τι ζητούν κι αυτές 
οι κακομοίρες; Εναν άντρα ζητούν, για 
να τις αγκαλιάσει και να τις αναλάβει 
υπό την προστασία ταυ. Θα ήταν, λοιπόν, 
άτοπο αν την κρίσιμη στιγμή πρόδιδε 
τις προσδοκίες τους και ξεχνούσε πως 
φοράει παντελόνια.

Διότι, είπαμε, μπορεί να μας φάνε τα 
ευρώ μας, μπορεί να μας αναγκάσουν 
να κόψουμε τσιγάρο και ποτό, αλλά τον 
ανδρισμό μας δεν τον δίνουμε με τίποτε. 
Είναι κεκτημένο δικαίωμα και κόκκινη 
γραμμή.
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Η καθυστέρηση 
στην έκδοση 
νέου δελτίου 

τιμών των 
φαρμάκων 

κοστίζει 
στα Ταμεία ποσό 
250 εκατ. ευρώ, 

το οποίο 
κατανεμόμενο 

ημερησίω$ 
σημαίνει περί 

ns 800.000 ευρώ 
επιβάρυνσή tous 

καθημερινά!!

Τα καλοπιάσματα του Σουλκ
ΟΠΩΣ τα περίμενα: εντυπώσιασε και τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος 
Αλέξης, για να αποδειχθεί ότι και έξω πάει καλά όσο και μέσα. 
Αλλά πρέπει να βελτιωθεί. Αρχίζοντας από τα βασικά: 
πρώτα να μάθει αγγλικά. Δεν ξέρω τι έκανε όταν τα 
άλλα παιδάκια της ηλικίας του πήγαιναν στο 
φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών, αλλά δεν 
είναι και πολύ κολακευτικό για κάποιον 
που προαλείφεται για πρωθυπουργός 
της χώρας να μην μπορεί να πει ένα 
«χάου αρ γιου», που λέει ο λόγος.
ΔΙΟΤΙ όταν μ ιλάει αγγλικά  
και ο τελευτα ίος ταβερνιά
ρης της χώρας, φαντάσου τι 
πλάκα έπαθαν οι (πολλοί) 
δημοσιογράφοι, Γερμανοί 
κυρίως, που έσπευσαν να 
τον  ακούσουν χθες, και 
του ζήτησαν να  μιλήσει 
αγγλικά. «Θα προτιμήσω 
να μιλήσω ελληνικά» τους 
αποστόμωσε το αριστερό 
αγόρι Αλέξης, και την κα
τάσταση, όπως ήταν φυσικό, 
έσωσαν, μου μετέφεραν, οι 
μεταφράστριες του Ευρωπα
ϊκού Κοινοβουλίου...
ΤΟΥΤΩΝ δοθέντων, π  ^  αμφι
βάλλω αν το αριστερό αγόρι Αλέ
ξης κατάλαβε τι του είπε ο Μάρτιν 
Σουλτς, ο γερμανός πρόεδρος του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν τον υποδέ
χθηκε στον προθάλαμο του γραφείου του. Ο 
Σουλτς, μεγάλη «γάτα» ως θα εξηγήσω στη 
συνέχεια, καλωσόρισε .ον πρόεδρο Αλέξη 
με πλατιά χαμόγελα, ανοιχτές αγκάλες και 
τη φράση:

-  Βλέπεις πώς σε υποδέχομαι, σαν πρω 
θυπουργό!
Ο ΑΛΕΞΗΣ χαμογέλασε, από ένστικτο π ε
ρισσότερο, διότι σου λέει, για να μου κάνει 
τέτοιες χαρές αυτός εδώ, κάτι καλό θα μου 
λέει -  και προφανώς χαμογέλασε αργότερα 
περισσότερο, όταν του εξήγησαν επακριβώς 
τι είπε ο Σουλτς.
Ο ΜΑΡΤΙΝ, Σοσιαλδημοκράτης και φίλος του Γιώρ
γου, λοιπόν, δεν αγάπησε ξαφνικά τον Αλέξη, όχι. Αντι- 
θέτως, είμαι βέβαιος ότι του τη «σπάει» εξίσου όπως τη «σπάει» 
και σε άλλους, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου...
ΟΙ ΞΑΦΝΙΚΕΣ, τόσο αποκαλυπτικές ως προς τις προθέσεις του, 
εγκαρδιότητες προς τον Αλέξη έχουν να κάνουν με τις μελλο
ντικές επιδιώξεις του Σουλτς. Οπως με ενημέρωσε σχετικά ο 
άνθρωπός μου στις Βρυξέλλες, ο φίλος Μάρτιν έχει βάλει στο 
μάτι τον θώκο του προέδρου της Κομισιόν, στη θέση εκείνου 
του αντιπαθούς Μπαρόζο, τον οποίο πληρώνουμε και θα πλη
ρώνουμε για πολύ.
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ λοιπόν ότι στις ευρωεκλογές του 2014 θα ισχύσει 
για πρώτη φορά η συμφωνία της Λισαβώνας, ήτοι ο πρόεδρος 
της Κομισιόν θα εκλέγεται απευθείας από το Ευρωκοινοβού
λιο, ο Σουλτς, ο οποίος θα είναι υποψήφιος Σοσιαλιστών και 
Σοσιαλδημοκρατών, επιδιώκει να διευρύνει την εκλογική του 
βάση. Πώς θα το κάνει αυτό; Προσεταιριζόμενος και άλλες δυ
νάμεις -  Αριστερούς, Οικολόγους, Πράσινους κ.λπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
τώρα, ανήκει στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστερός 
και αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο στην Ενωση, σε εθνικά 
ποσοστά, κόμμα της ομάδας. Αρα θα του χρειαστεί. Και αφού 
θα του χρειαστεί, τι του κοστίζει να χαϊδέψει στην πλάτη το 
αριστερό αγόρι Αλέξη; Ισα-ίσα, επιβάλλεται...

«Με καθαίρεσε ο Σαμαρά$»
ΕΓΙΝΑ κατανοητός; Το ελπίζω, γιατί βιάζομαι να επιστρέψω στα 
εσωτερικά τα οποία πάλλονται, και δεν είναι από συγκίνηση.

Είναι γιατί το πράγμα βράζει, όπως αποδεικνύεται άλλωστε και 
από την -δ εν  θέλω καν να σχολιάσω -  επίθεση του Βαγγέλη 
Μεϊμαράκη στον Προκόπη Παυλόπουλο στη Βουλή, εις επή- 
κοον αρκετών, τόσων που οι εκ των υστέρων διαψεύσεις να 

στερούνται σοβαρότητας.
ΒΡΑΖΕΙ σε πολλά επίπεδα. Για παράδειγμα: οργί

λος μου τηλεφώνησε χθες ο Βύρων, Μπάιρον 
για τους φίλους, Πολύδωρας (φωτογραφία 

κάτω). Πρώτον για να με διορθώσει:
-  Δεν είμαι πρόεδρος μιας ημέ
ρας, είμαι κανονικός- πρόεδρος,

μου είπε. Ανέλαβα καθήκοντα 
σε μια εξαιρετικά δύσκολη πε
ρίοδο για τη χώρα και έμεινα 
πρόεδρος σχεδόν 40 ημέρες. 
Κωλυομένου δε του Προέ
δρου της Δημοκρατίας στις 
28 Ιουνίου, θα ήμουν εγώ 
που θα εκπροσωπούσα τη 
χώρα στη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης...

-  Πράγμα που δεν συνέ
βη... τον διέκοψα 

-  Οντως δεν συνέβη διότι 
με καθαίρεσε...

Δεν τόλμησα να  ρωτήσω 
ποιος, εννοούσε τον Αντώνη 

Σαμαρά. Αλλωστε ήρθε χειμαρ
ρώδης η συνέχεια:
-  ...για να κάνει πρόεδρο τον Μεϊ- 

μαράκη, αν έχεις Θεό...
Εχω ασφαλώς, όπως όλοι, αλλά δεν

το είπα.

Τι ετοιμάζει ο Παπακωνσταντίνου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ζωή στα όρια της σχάσης, παρά

δειγμα δεύτερο: στη Δικαιοσύνη προσφεύγει 
ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου (φωτογραφία 
επάνω) κατά της βουλευτού Σοφίας Βούλ- 
τεψη η οποία, σε έναν οίστρο πολιτικοδη- 
μοσιογραφικής έκρηξης, «αποκάλυψε» ότι 
ο Παπακ. (για τους φίλους) είχε στήσει στο 

ΣΔΟΕ «ρουφιανομάγαζο» γ ια  να  εκβιάζει 
πολιτικούς αντιπάλους του.
Τον εντόπισα στην Εσπερία:

-  Οριακή αντίδραση, για μια κουβέντα, παρα
τήρησα.

-  Οριακή; Τι λες τώρα. Εγώ εκβιασμούς; Σε ποιον και πότε; 
Και μάλιστα εκείνη την περίοδο...
«ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ σε φάση αλλού πατάω  κι αλλού βρίσκομαι», 
ήθελα να του επισημάνω, αλλά κάτι μέσα μου με απέτρεψε. 
Προτίμησα να τον ρωτήσω για τα σχέδιά του: γράφει αυτό τον 
καιρό το βιβλίο του, και, για όποιον ενδιαφέρεται, το βιβλίο θα 
είναι έτοιμο -  ελπίζει -  εκεί περί τα Χριστούγεννα.
ΤΟΝ ΑΛΛΟ μήνα θα πάει για μια διάλεξη στο Χάρβαρντ και για 
δύο στο Γέιλ, στο Κέντρο Παγκοσμιοποίησης, και παράλληλα 
θα διερευνήσει τις δυνατότητες μιας πιο μόνιμης συνεργασίας. 
Διότι καλά τα βιβλία και τα πηγαινέλα στις Βρυξέλλες, αλλά 
κάπως πρέπει να βγαίνει και το μεροκάματο, που λέει και ο 
φίλος μου ο Δημητράκης...

Οι τιμέ$ των φαρμάκων
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ; Με ενημερώνουν ότι στο υπουργείο Υγείας, 
όπου η τρόικα ασκεί ασφυκτικές π ιέσεις γ ια  την περαιτέρω 
μείωση του κόστους των φαρμάκων, καθυστερεί εντυπωσιακά 
η έκδοση του νέου δελτίου τιμών με διάφορα προσχήματα. Η 
καθυστέρηση αυτή κοστίζει στα Ταμεία ποσό 250 εκατ. ευρώ, 
το οποίο κατανεμόμενο ημερησίως σημαίνει περί τις 800.000 
ευρώ επιβάρυνση των Ταμείων καθημερινά!!
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ εξήγηση; Και πο ια  (μπορεί να) είναι, δε
δομένου ότι το νέο  δελτίο τιμών είναι έτοιμο και προφανώ ς 
αναπαύεται σε κάποιο συρτάρι;

Ο Γιώργθ5 
Παπακωνστα
ντίνου γράφει
αυτό τον καιρό 
το βιβλίο του 
και, για όποιον 
ενδιαφέρεται, 
θα είναι έτοιμο 
-  ελπίζει -  
εκεί περί 
τα Χριστούγεννα
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Διχογνωμίες
για το παρασκήνιο της 
προσφυγής στο ΔΝΤ
Αντιδράσεις προκαλεί το βιβλίο ίου Παναγιώτη Ρουμελιώτη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Α ντιδράσεις και ποικίλα σχόλια 
προκαλεί το βιβλίο του Πανα
γιώτα Ρουμελιώτη, πρώην εκ

προσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, για τα γεγονότα 
που οδήγησαν στην προσφυγή της 
χώρας στο ΔΝΤ. Πρωταγωνιστές των 
γεγονότων της περιόδου εκείνης και 
συνεργάτες του τότε υπουργού Οι
κονομικών Γιώργου Παπακωνστα
ντίνου διατυπώνουν αντιρρήσεις για 
πλήθος αναφορών και προσωπικών 
κρίσεων που διατυπώνει ο Παναγιώ
της Ρουμελιώτης στο βιβλίο του με 
τίτλο «Το άγνωστο παρασκήνιο της 
προσφυγής στο ΔΝΤ - Πώς και γιατί 
φτάσαμε στο Μνημόνιο», το οποίο 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λι-

0  Παναγιώοΐ5 Ρουμελιώτη 
θεωρεί ότι η αποτυχία 
του πρώτου Μνημονίου 
ήταν προδιαγεγραμμένη
βάνη, ενώ εκτιμούν πως σημαντικές 
ιστορικές στιγμές παρερμηνεύονται ή 
μεταφέρονται λανθασμένα μέσα από 
τις διηγήσεις του συγγραφέα. Ακόμη, 
διαπιστώνουν πως σειρά γεγονότων 
δεν παρατίθεται χρονικώς ορθά και 
θεωρούν ότι πολλές από τις απόψεις 
του συγγραφέα δεν απηχούν τις επί
σημα εκπεφρασμένες θέσεις του ΔΝΤ 
ή της τότε κυβέρνησης.

Ο Π. Ρουμελιώτης υποστηρίζει στο 
βιβλίο του ότι το πρόγραμμα δημοσι
ονομικής προσαρμογής ήταν προϊόν 
των ασφυκτικών πιέσεων που υπέ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Το άγνωστο παρασκήνιο
rns προσφυγήε στο ΔΝΤ
Πώε και γιατί φτάσαμε στο Μνημόνιο
Προσωπική μαρτυρία
Εκδ. A. Α. ΛιΒάνη, 2012
Σελ. 384, Τιμή: 16,50 ευρώ

στη η χώρα μας από τους δανειστές 
της προκειμένου να αποδεχθεί τους 
εξαιρετικά αυστηρούς όρους και τους 
ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους. Οπως 
υποστηρίζει, η Ελλάδα εξαναγκάστηκε 
να αποδεχθεί τους όρους του πρώτου 
και του δεύτερου Μνημονίου που της 
επέβαλαν οι εταίροι της, με αποκορύ
φωμα τον «νεο-αποικιακό» ειδικό λο
γαριασμό στον οποίο θα δεσμεύονται 
οι φορολογικοί πόροι της χώρας μας, 
ώστε να αποπληρώνει κατά προτεραι
ότητα τους δανειστές της.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η αποτυχία του 
πρώτου Μνημοι ήταν προδιαγε
γραμμένη και για να τεκμηριώσει τη 
θέση του σημειώνει πως το ΔΝΤ είχε 
επισημάνει ότι δεν υπάρχει ιστορικό 
προηγούμενο μιας τόσο μεγάλης δη
μοσιονομικής προσαρμογής (μείωση 
του ελλείμματος 15,5% του ΑΕΠ σε 
3% του ΑΕΠ μέσα , τριάμισι χρόνια).

Πάντως, εμπλεκόμενοι στις δια
πραγματεύσεις εκείνης της περιόδου 
τονίζουν στα «ΝΕΑ» ότι εξαρχής το 
πρόγραμμα ήταν πενταετές και προ- 
έβλεπε τη μείωση του ελλείμματος σε 
πέντε έτη (2010-2014) και την απο
πληρωμή του δανείου σε τρία χρόνια. 
Υπογραμμίζουν εξάλλου ότι όλα τα 
επίσημα κείμενα του ΔΝΤ υποστηρί
ζουν το πρόγραμμα της τρόικας και 
προσωπικές απόψεις μεμονωμένων 
στελεχών δεν μπορούν να παρουσι
άζονται ως ο κανόνας καθώς είναι η 
εξαίρεση.

Ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης υπο
στηρίζει ότι οι Αμερικανοί αντιμετώ
πιζαν με πολύ μεγάλη δυσπιστία τον 
ρόλο και την αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ στο θέμα τις επίλυσης της ελλη
νικής κρίσης, ενώ αναφέρει πω ς η 
εμπλοκή και ο ρόλος των γερμανικών 
τραπεζών αποτελούσαν για τους Αμε
ρικανούς μέρος του προβλήματος που 
αντιμετώπιζε η Ελλάδα.

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ.
Ο Π. Ρουμελιώτης υποστηρίζει στο βι
βλίο του ότι η Διεύθυνση Στρατηγικής 
και Πολιτικών του ΔΝΤ επιδίωξε την 
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέ
ους από την αρχή, σε αντίθεση με την 
Ευρωπαϊκή Διεύθυνση του ΔΝΤ (της 
οποίας υψηλόβαθμο στέλεχος είναι ο 
ΠολΤόμσεν) που προσπαθούσε μέχρι 
την τελευταία στιγμή να αποτρέψει την 
αναδιάρθρωση, επειδή φοβόταν τις 
επιπτώσεις της στις άλλες ευάλωτες 
χώρες της ευρωζώνης.

Περιγράφει μάλιστα συνάντηση στις 
6 Μαρτίου 2010 του τότε υπουργού 
Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου με 
τον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Διεύ

ΜΑΤΙΕ ΠΙΓΚΑΣ

«Δώστε χρόνο  
στην Ελλάδα»
Μύδρουβ εναντίον του 
Μνημονίου εξαπολύει ο 
Ματιέ Πιγκάε, σταρ του 
γαλλικού τραπεζικού 
συστήματοε, έναε εκ 
των βασικών μετόχων 
τηε εφημερίδαε «Λε 
Μοντ» και σύμβουλοε 
τηε κυΒέρνησηε 
Παπανδρέου. 
«Αποδεικνύεται 
σαφέστατα ότι αυτό 
το πρόγραμμα είναι 
ανεπαρκέε, δεδομένηε 
τηε Βαθύτατηε ύφεσηε 
που έπληξε την 
Ελλάδα: το ΑΕΠ τηε 
χώραε μειώθηκε κατά 
25% μέσα σε πέντε 
χρόνια! Η πολιτική τηε 
υπερλιτότηταε έχει όρια» 
σημειώνει σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα 
«Λε Φιγκαρό». Ο Ματιέ 
Πιγκάε σημειώνει 
ότι πρέπει να δοθεί 
περισσότεροε χρόνοε 
στην Ελλάδα και καλεί 
τουε πιστωτέε τηε 
να «κάνουν ακόμη 
μία προσπάθεια», 
επισημαίνονταε ότι η 
έξοδοε τηε Ελλάδαε 
από το ευρώ δεν 
αποτελεί λύση, «θα 
ήταν καταστροφική 
για τη χώρα και θα 
σηματοδοτούσε το τέλοε 
τηε ευρωζώνηε», τονίζει.

Καστελλόριζο, 23 Απριλίου 2010. Ο Γιώργοε 
Παπανδρέου ανακοινώνει από το ακριτικό νησί 
την προσφυγή rns χώραε pas στον μηχανισμό 
στήριξηε rns Ευρωπαϊκήε Ενωσηε και του ΔΝΤ

Η πρόταση για 
την πρωθυπουργία
Ο Παναγιώτηε Ρουμελιώτηε 
αποκαλύπτει ότι στιε 7 
Νοεμβρίου 2011 και ενώ 
ήταν στην Ουάσιγκτον τού 
τηλεφώνησε ο Γιώργος 
Παπανδρέου και τον 
ρώτησε εάν μπορούσε να 
επιστρέφει στην Ελλάδα για 
να ορκιστεί πρωθυπουργόε. 
«Προσπάθησα με έμμεσο 
τρόπο να μην αποδεχτώ 
την πρότασή του, λέγονταε 
ότι τα μέσα μαζικήε 
ενημέρωσηε ανέφεραν ότι 
ο Λουκάε Παπαδήμοε είχε 
επιστρέφει στην Ελλάδα 
για να αναλάβει τη θέση 
αυτή. Μου απάντησε ότι 
ούτε ο ίδιοε ούτε ο Αντώνηε 
Σαμαράε επιθυμούσαν 
την τοποθέτηση 
ενόε τραπεζίτη στην 
πρωθυπουργία τηε χώραε», 
τονίζει χαρακτηριστικά ο 
πρώην εκπρόσωποε τηε 
Ελλάδαε στο ΔΝΤ και νυν 
αντιπρόεδροε τηε Τράπεζαε 
Πειραιώε.

Αθήνα,
Δεκέμβριοε
2010. Ο τότε
εκπρόσωποε
τηε Ελλάδαε
στο Διεθνέε
Νομισματικό
Ταμείο
Παναγιώτηε
Ρουμελιώτηε
(αριστερά)
με τον τότε
επικεφαλήε
του ΔΝΤ
Ντομινίκ
Στροε-Καν
στα έδρανα
τηε Βουλήε

θυνσης του ΔΝΤ Μάρεκ Μπέλκα στην 
Ουάσιγκτον, στην οποία το στέλεχος 
του Ταμείου φέρεται να είχε επισημά- 
νει ότι ο στόχος της ευρωζώνης και 
κυρίως της Γερμανίας να μειωθεί το 
ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα από 
το 13%-15% στο 3% το 2012 ήταν αισι
όδοξος, σημειώνοντας πως «το ΔΝΤ 
θεωρούσε ότι δύσκολα θα ανέκαμπτε 
η ελληνική οικονομία χωρίς άμεση 
αναδιάρθρωση του χρέους». (Συνεργά- 
τιδα του τότε υπουργού Οικονομικών 
δεν επιβεβαιώνει την παρουσία του Γ. 
Παπακωνσταντίνου στην Ουάσιγκτον 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, αλ
λά δύο ημέρες αργότερα.)

Ακόμη, υποστηρίζει ότι η ελληνική 
κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουρ
γός Γ. Παπανδρέου δεν επέμειναν

στα μέσα του 2010 στο κούρεμα του 
χρέους, παρά τις σχετικές εισηγήσεις 
που δέχονταν από τη Lazard, σύμβουλο 
του ελληνικού Δημοσίου. Αναφέρει 
μάλιστα ότι σημαντικό ρόλο στην 
αποτροπή της αναδιάρθρωσης του 
χρέους είχε διαδραματίσει τότε και ο 
πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουκάς 
Παπαδήμος, ο οποίος συντασσόμενος 
με τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπα
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ 
Τρισέ απέρριπτε αυτό το ενδεχόμενο.

Κατά τον Π. Ρουμελιώτη, επιδιώκο
ντας να προστατεύσουν τις τράπεζές 
τους οι Ευρωπαίοι δεν αποδέχθηκαν 
την άμεση αναδιάρθρωση του ελληνι
κού χρέους, όπως υποστήριζαν πολλά 
μέλη του ΔΝΤ, και όταν έπειτα από 18 
μήνες ενέκριναν τελικά το κούρεμα

του ελληνικού χρέους οι τράπεζές 
τους είχαν καταφέρει να απαλλαγούν 
από μεγάλο ποσοστό των ελληνικών 
ομολόγων.

Ο Π. Ρουμελιώτης υποστηρίζει ότι 
ο Πολ Τόμσεν «έπεισε» τον Οκτώβριο 
του 2010 τον Γιώργο Παπακωνστα
ντίνου να μην επιτρέψει τη μετάβαση 
του τότε επικεφαλής του ΣΟΕ Γιώργου 
Ζανιά και του τότε επικεφαλής του 
ΟΔΔΗΧ Πέτρου Χριστοδούλου στην 
Ουάσιγκτον προκειμένου να συζητή
σουν με εμπειρογνώμονες του Ταμείου 
πώς θα μπορούσε να μεθοδευτεί η 
αναδιάρθρωση του χρέους. Ετσι, φέρε
ται να υποστηρίζει ότι παρακάμφθηκε 
από τον Τόμσεν ο ίδιος ο Ντομινίκ 
Στρος-Καν.

Πάντως, γνωρίζοντες πράγματα

και καταστάσεις υποστηρίζουν ότι οι 
Στρος-Καν και Τόμσεν «ήταν πάντα σε 
ευθεία γραμμή» και σημειώνουν πω 
το ΔΝΤ επεδίωκε να στέλνει στελέχη— 
στην Αθήνα και να μη μεταβαίνουν έλ- 
ληνες αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον 
προκειμένου να μη δίνονται λαβές για 
αποσταθεροποιητικά σχόλια.

Ο ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΣΤΡΟΣ-ΚΑΝ. Σύμφωνα 
με τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη, η τότε 
ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε 
να είχε συμμαχήσει με το ΔΝΤ και να 
απαιτήσει καλύτερους όρους προσαρ
μογής και χρηματοδοτικής στήριξης 
από την ευρωζώνη. Οπως χαρακτηρι
στικά αναφέρει, η στενή σχέση που 
διατηρούσαν από τα φοιτητικά τους 
χρόνια ο ίδιος και ο πρώην γενικός 
διευθυντής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος- 
Καν βοήθησε στην καλύτερη δυνατή 
πληροφόρηση των ελληνικών Αρχών 
σχετικά με τα προβλήματα και τις 
εναλλακτικές προτάσεις που ήταν 
εφικτό να προωθηθούν. Αποκαλύπτει 
δε συνομιλία που είχε με τον Μπομπ 
Τράα -  τον σημερινό τοποτηρητή του 
ΔΝΤ στην Ελλάδα -  τον Μάρτιο του 
2010, στην οποία ο Ολλανδός αξιω- 
ματούχος του Ταμείου φέρεται να 
υποστηρίζει ότι το μεγάλο εμπόδιο 
για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας 
ήταν ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ 
Τρισέ, ο οποίος «δεν είχε κάποιο σχέ
διο για την Ελλάδα».

Κατά τον Π. Ρουμελιώτη, ο εκβια
σμός των σκληρών της ευρωζώνης
-  Μνημόνιο ή έξοδος από το ευρώ
-  αποδείχθηκε αποτελεσματικός 
καθώς «η ελληνική κυβέρνηση δεν 
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι τυχόν 
άρνηση της ευρωζώνης να στηρίξει 
την Ελλάδα θα είχε καταστρεπτικές 
συνέπειες μόνο».

Ο ίδιος θεωρεί ότι η πλέον πρόσφα

τη ανάλυση της βιωσιμότητας του ελ
ληνικού χρέους είναι αμφιλεγόμενη, 
καθώς στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες 
παραδοχές και υποθέσεις εργασίας 
και σημειώνει πως θα καταστεί απα
ραίτητη μια νέα αναδιάρθρωση του 
χρέους, δηλαδή «να διαγράφει επιπλέ
ον χρέος όχι πια μόνο του ιδιωτικού 
αλλά και επίσημου τομέα του οποίου 
οι κάτοχοι είναι κυρίως οι ευρωπαίοι 
εταίροι της Ελλάδας και η ΕΚΤ».

ΤΑ 50 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.
Ο Π. Ρουμελιώτης αποκαλύπτει στο 
βιβλίο του ότι το πρόγραμμα αποκρα
τικοποιήσεων και αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου 
ύψους 50 δισ. ευρώ ήταν σύλληψη 
του Μπομπ Τράα και βασίστηκε σε 
μη τεκμηριωμένες απόψεις ελλήνων 
και ξένων οικονομολόγων. Ακόμη, 
υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Παπακων
σταντίνου δεν ήθελε να ανακοινώσει 
το πακέτο αποκρατικοποιήσεων και 
για τον λόγο αυτόν η τρόικα πήρε 
την πρωτοβουλία να ανακοινώσει 
η ίδια το ξεπούλημα της δημόσιας 
περιουσίας, κάτι που εν συνεχεία 
προκάλεσε τη  σφοδρή αντίδραση 
της ελληνικής κυβέρνηση και του 
Γιώργου Παπανδρέου.

Για το θέμα αυτό πολιτικός με γνώ
ση των πεπραγμένων της περιόδου 
εκείνης θεω ρεί ότι ο Π αναγιώτη 
Ρουμελιώτης λαθεύει καθώς η ανα
κοίνωση των 50 δισ. ευρώ έγινε εκ 
παραδρομής, όταν ο τότε εκπρόσω
πος της Κομισιόν στην τρόικα Σερβάς 
Ντερούζ απαντώ ντας σε ερώτηση 
δημοσιογράφου «ξεφούρνισε» το νού
μερο. «Τα ανακοίνωσαν από λάθος 
τους. Είχαμε συμφωνήσει αυτά να τα 
ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση. 
Εμείς είχαμε την ιδιοκτησία του προ
γράμματος», σημειώνει στα «ΝΕΑ».
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ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Εισαγόμενη
αισιοδοξία
κα οικονομική κρίση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Τ 'ήμα που συνδέει την Ιστο
ρία με τις οικονομικές θεωρίες 
ξεδιπλώνει στα δεκαεπτά κε

φάλαια του βιβλίου του, που παρου
σιάστηκε χθες με τίτλο «Οικονομικές 
θεωρίες και κρίσεις» (εκδ. Κριτική), ο 
πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών (2001-2004) και κα
θηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστή
μιο Αθηνών Νίκος Χριστοδουλάκης.

Εκτός από φίλους, συνεργάτες και 
φοιτητές του συγγραφέα, από τους 
πρώτους που έφτασαν στο συνεδρι- 
ακό χώρο του κτιρίου της Εθνικής 
Ασφαλιστικής ήταν ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Υγείας 
Ανδρέας Λοβέρδος καθώς και ο βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλό- 
πουλος. Παρόντες και το στέλεχος της 
ΔΗΜΑΡ Νίκος Μπίστης, αλλά και οι 
πρώην υπουργοί Κατερίνα Μπατζελή 
και Λούκα Κατσέλη.

«Πρόσωπο-κλειδί» στη χθεσινή 
παρουσίαση ωστόσο ήταν ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών Αλέκος Πα- 
παδόπουλος, ο οποίος περιέγραψε 
με μελανά χρώματα τις οικονομικές 
προοπτικές της χώρας. Υποστήριξε 
ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει 
στη χώρα μια εισαγόμενη αισιοδο
ξία, η οποία αναπαράγεται από τους 
οπτιμιστές στην Ελλάδα. «Αυτό είναι 
μεγάλο ψεύδος», πρόσθεσε, για να κα- 
ταλήξει ότι η χώρα βαδίζει στα τυφλά.

Παράλληλα ο τέως υπουργός Οικο
νομικών πρότεινε την άμεση αλλαγή 
του εκλογικού νόμου -  απλή αναλο
γική με δύο κατανομές και χωρίς το 
συν ένα -  καθώς και τη διενέργεια 
εκλογών κάθε τέσσερα χρόνια. «Είναι 
αδύνατον στο μέλλον να πιστεύει

Ο Νίκοε Χριστοδουλάκηε, «τσάροε» τηε ελληνικήε οικονομίαε την περίοδο 
2001-2004 και πρόεδροε του Ευτομτουρ το 2002, με τον επίσηε πρώην υπουργό 
των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Αλέκο Παπαδόπουλο στην παρουσίαση του Βιβλίου

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
Οικονομ'ικέε θεωρίεε και κρίσειε 
Ο ιστορικόε κύκλοε ορθολογισμού 
και απερισκεψίαε 
Εκδ. Κριτική, 2012 
Σελ. 327, Τιμή 20 ευρώ

κανείς ότι θα υπάρχουν μονοκομμα
τικές κυβερνήσεις. Αυτό τελείωσε και 
σημαίνει αλλαγή» συμπλήρωσε ο κ. 
Παπαδόπουλος.

Το δεύτερο βιβλίο του Νίκο Χρι- 
στοδουλάκη στα τέσσερα χρόνια που 
έχει ξεσπάσει η οικονομική κρίση 
«απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό 
χωρίς να είναι εκλαϊκευτικό. Συνδέει 
την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών 
με την Ιστορία και κατ’ επέκταση με 
την πολιτική» τόνισε από την πλευρά ' 
της η ομιλήτρια και καθηγήτρια στο ; 
τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπολογίας 0 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χρι-'Μ 
στίνα Αγριαντώνη

Το βιβλίο προλόγισαν επίσης ο ο 
πρώην υπουργός και καθηγητής του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Χω
στής Βαΐτσος καθώς και ο καθηγητής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη
νών Κώστας Χωστής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΘΕΩΡΙΕΣ («ΚΤΙΣΕΙΣ

ο  κτοτο^ϊ ». (tkwi


