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ΜΠΟΡΕΙ να μην είμαι οικο-

νομολόγος και να θεωρηθώ

θρασύς εκφράζοντας απόψεις

για θέματα οικονομικά και μά-

λιστα τόσο σοβαρά...

ΟΜΩΣ είναι γεγονός ότι τόσοι

οικονομικοί εγκέφαλοι με πι-

στοποιητικά των γνώσεων

τους σαν τον δικό μας τον Πα-

πακωνσταντίνου τα σκάτωσαν

σε τέτοιο βαθμό που οποιοσ-

δήποτε ανίδεος δεν θα μπο-

ρούσε να τα σκατώσει

περισσότερο.

ΕΠΙ πλέον πιστεύω ότι η

κοινή λογική (αυτή που τόσο

σπανίζει) έχει, κατά κανόνα

περισσότερες πιθανότητες να

προβλέψει μια εξέλιξει και να

συμβουλεύσει κάτι σωστό,

από οποιονδήποτε θεωρούμε

ειδικό - επειδή διαθέτει ένα πι-

στοποιητικό.

ΧΩΡΙΣ πιστοποιητικό οικονο-

μολογίας, για παράδειγμα,

εδώ και κάμποσα χρόνια κά-

ποιος επεσήμανε συνομιλών-

τας δημοσίως σε Έλληνα

βουλευτή ότι "πάτε την Ελ-
λάδα ντουγρού για χρεωκο-
πία" και ο ίδιος ανίδεος επί

οικονομικών θεμάτων σε ανύ-

ποπτο χρόνο συμβούλεψε

ντόπιο πεπειραμένο επιχειρη-

ματία να μην κάνει κάποια

πράγματα (που όμως τα

έκανε) και να κάνει κάποια

άλλα τα (οποία δεν έκανε),

ενώ τόσο οι εξελίξεις καθώς

και άλλες νεότερες συμβου-

λές τονώθησαν να τα κάνει.

Χωρίς όμως να έχουν απο-

φευχθεί οι ζημίες ολκής που

επέφερε η... καθυστέρηση.

(ΕΝΑΣ τομέας, αυτός της
καθΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, στον
οποίο ο Ελληνας πρωθυ-
πουργός θα έπρεπε να
βραβευτεί με... Νόμπιελ)

ΤΟ ΘΕΜΑ μας λοιπόν είναι

αυτά τα περίεργα που συμβαί-

νουν στο χώρο της Οικονο-

μίας, ειδικά στην Ελλάδα και

γενικά στον κόσμο, αναστατώ-

νοντας χώρες και λαούς που

βρίσκονται κρεμασμένοι από

τις αξιολογήσεις των εγκεφά-

λων που διευθύνουν και κα-

τευθύνουν, βγάζοντας κάτι

πιστοποιητικά πολύ πιό επι-

κίνδυνα από αυτά που διέθε-

ται ο Παπακωνσταντίνου για

να γίνει Υπουργός Οικονομι-

κών της Ελλάδος, αξιολογημέ-

νος και ευλογημένος από τον

σούπερ εγκέφαλο που ακούει

στο όνομα Γιώργος Παπαν-

δρέου...

...ΧΩΡΙΣ να πετύχει την πα-

ραμικρή βελτίωση στην Οικο-

νομία της χώρας, αλλά να την

βυθίζει όλο και περισσότερο

στο χρέος, στην ανεργία και

στην ύφεση.

ΕΙΝΑΙ άραγε όλοι αυτοί οι σω-

τήρες, που εξασφαλίζουν νέα

δάνεια και μεγαλύτερα χρέη

παράλληλα με την εξαθλίωση

της χώρας και του λαού, τόσο

βλάκες, ή μήπως άθελα, ή θε-

λητά παίζουν το ρόλο που

τους ανέθεσαν;

ΠΟΙΟΙ; Αυτοί που, επιστρα-

τεύοντας την ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

μπορούμε να σκεφτούμε ότι

εμπαίζουν την υφήλιο και βά-

ζουν τους εξαγορασμένους

οικονομολόγους τους να βγά-

ζουν μια γνωμάτευση, βάση

της οποία αυθημερόν αρχί-

ζουν να καταρρέουν οι μετο-

χές στα Χρηματηστήρια και να

χάνονται όχι πλέον δις, αλλά

τρισεκατομμύρια

ΟΠΩΣ έγινε πριν λίγες

μέρες, με την πρώτη σ' όλα τα

χρηματιστήρια και την... εξά-

τμιση τρισεκατομμυρίων. Βέ-

βαια τα λεφτά δεν χάθηκαν!

Κάπου πήγαν, ή θα πάνε, με

την βοήθεια του πανικού που

δημιουργήθηκε από τα... πι-

στοποιητικά για την άσχημη

οικονομική κατάσταση ακόμη

και της Αμερικής και με την

πτώση των μετοχών στα χρη-

ματιστήρια όλου του κόσμου.

ΟΠΟΤΕ; Δεν είναι δύσκολο

κανείς να το μαντέψει, αλλά

και ως σενάριο να το πιστέψει

γιατί Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΣΥΜΒΕΙ,
κάποτε ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!

ΤΡΕΧΟΥΝ απλούστατα αυτοί

που έδωσαν την εντολή της

έκδοσης των πιστοποιητικών

υποβάθμισης και είτε εισπράτ-

τουν τα κέρδη από επενδύ-

σεις τους στην πτώση, είτε

αγοράζουν κοψοχρονιά όσα

πουλούν οι πανικοβλημένοι,

περιμένοντας την μέρα που οι

ίδιοι πάλι θα επιλέξουν για να

πάρουν τα πάνω τους όσα

αγόρασαν και να τα πουλή-

σουν εις διπλούν.

Η ΜΕΡΑ αυτή μπορεί ν' απέ-

χει 24ωρα μόνο, ή εβδομάδες,

ή μήνες, ακόμη και χρόνια αν

η χρηματομαγκιά το απαιτεί.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ πως κάποιος

μπορεί να πεί ότι παραπάνω

σκέψεις εμπεριέχουν "σενά-

ρια επιστημονικής φαντα-

σίας". Όμως με δεδομένη

την απληστία των αυτοκρατό-

ρων του χρήματος, του πλού-

του και της βιομηχανίας του

συνεχώς αυξανόμενου κέρ-

δους "πώς αλλιώς” μπορεί

να εξασφαλιστεί ο συνεχής

πλουτισμός όταν η υπερχρέ-

ωση των πληθυσμών, καθι-

στά μάζες εκατομμυρίων

ανθρώπων, που πλέουν στην

φτώχεια, στην ανεργία και

στην πτώχευση, ανίκανες να

καταναλώσουν και ως εκ τού-

του ν' αποδώσουν νέα κέρδη

στην αδηφάγο κερδοσκοπία;

................................................Η ΜΟΝΗ λύση που μπορώ

να ιδώ είναι η πάση θυσία

αφοσίωση σε οποιαδήποτε

εργασία μπορεί να εξευρεθεί,

ή ακόμη και να εφευρεθεί,

τόσο από άτομα, όσο και από

ομάδες ατόμων, ή και κράτη

που θέλουν να ορθοποδή-

σουν, (*) αφού προηγουμέ-

νως ρίξουν ένα ξεγυρισμένο...

κανόνι, στα χρέη που θα δια-

μαρτυρηθούν και που καλά θα

κάνουν οι χρεοφειλέτες να το

δεχτούν, πριν οι χρεωμένοι

αναγκαστούν να καταφύγουν

στα ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΑΝΟΝΙΑ,

προκειμένου να σωθούν!

(*) Πως θα ορθοποδήσεις βρε
ανεγκέφαλε όταν για να μει-
ώσεις έξοδα και να αυξήνσεις...
έσοδα ρίχνεις χιλιάδες άτομα
στην ανεργία εκατοντάδες χι-
λιάδες άτομα και τους παρέχεις
επίδομα ανεργίας;

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
ή επιστημονικής φαντασίας;

ΟΟΟ   γγγέέέρρροοοςςς   πππάάάεεειιι    αααπππόόό   αααπππόόό   χχχ.... .... .... .... ....

κκκαααιιι    ηηη   γγγρρρηηηάάά   αααπππόόό   δδδέέέσσσιιιμμμοοο
ΘΕΜΑ, χθες,  στα αυστραλιανά ΜΜΕ το γεγονός ότι μια 89χρονη τρό-
φιμος οίκου... ευγηρίας, πέθανε από συγκοπή δεμένη στην τουαλέτα

ακόμη και μετά το θάνατό  της, αφού πέρασαν2  ώρες πριν την αναζη-
τήσουν και τη λύσουν! Το δικαστήριο γνωμάτευσε για το συμβάν που
έλαβε χώρα πέρισυ σε γηροκομείο της Βικτωρίας και αυστηροποίησε
τα απαγορευτικά μέτρα της χρήσης δεσμών ανήμπορων ηλικιωμένων
που - δυστυχώς - εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Κι' αν δεν στα-
ματήσουν, τότε  στη γνωστή ρήση περί του γέροντος πππποοοουυυυ    ππππάάάάεεεε ιιιι     ααααππππόόόό

ππππέέέέσσσσιιιιμμμμοοοο    ήήήή    χχχχ.... .... .... ....     .... ,,,, θα προστεθεί: κκκκαααα ιιιι     ηηηη    γγγγρρρρηηηηάάάά    ααααππππόόόό    δδδδέέέέσσσσιιιιμμμμοοοο....


