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«Πρέπει να δώσουµε στην 
Ελλάδα λίγο χρόνο, ώστε τα 
πράγµατα να µπορέσουν να 
εξελιχθούν». Πολλοί, που δι-
αφωνούν µε τη γερµανική 
στάση στην κρίση θα συµφω-
νούσαν µε την (προεκλογική) 
δήλωση της καγκελαρίου 
Αγκελας Μέρκελ, ωστόσο µε 
τη σκέψη µάλλον σε κάτι δι-
αφορετικό. Οχι στη βραδεία 
«εκκίνηση» της οικονοµίας, 
αλλά στην, έστω προσωρινή 
συντήρηση του κοµµατικού 
κράτους που µοιράζει χρήµα 
στους στυλοβάτες του ακόµη 
και σε στιγµές βαθιάς κρίσης.

«Νωπή» είναι ακόµη η 
δηµοσιοποίηση της «εξαιρε-
τικά επείγουσας» εγκυκλί-
ου του ΕΤΑΜ, επικουρικού 
ταµείου του ΙΚΑ, βάσει της 
οποίας µπορούν ή θα µπο-
ρούν (µετά τον θόρυβο που 
ξέσπασε, η εγκύκλιος τέθηκε 
σε επανεξέταση) οι συνταξι-
ούχοι βουλευτές, δήµαρχοι 
και νοµάρχες να αναγνωρί-
σουν πλασµατική προϋπη-
ρεσία (το διάστηµα κατά το 
οποίο κατείχαν αξιώµατα) και 
να αυξήσουν τα χρόνια της 
ασφάλισής τους και άρα τις 
συντάξεις τους.

Οµοίως «νωπή» είναι η 
είδηση ότι και στην Αιτωλο-
ακαρνανία (µετά τη Ζάκυνθο, 
την Κάλυµνο, τη Χίο...) δίνο-
νταν επιδόµατα σε «µαϊµού» 
τυφλούς και κωφαλάλους.

Είναι αποκαρδιωτική η δι-
απίστωση ότι το κοµµατικό 
τέχνασµα που αποστέρησε 
τα περασµένα χρόνια δισ. 
ευρώ από τα ασφαλιστικά 
ταµεία (4 δισ. µόνο από το 

ΙΚΑ) εις βάρος εκατ. τιµίων 
πολιτών συνέχισε να εφαρ-
µόζεται και αφότου η χώρα 
γονάτισε και συνετρίβη από 
την κρίση. Υπουργοί, βου-
λευτές, κρατικοί λειτουργοί 

εξακολούθησαν, µε τα δανει-
κά, να εξασφαλίζουν ψήφους 
και υποστήριξη παρέχοντας 
«µαϊµού» επιδόµατα και συ-
ντάξεις.

Πίσω από την κρίση καλύ-

πτεται η επικίνδυνα προβλη-
µατική διαχείρισή της. Ολα θα 
αντιµετωπιστούν... εν ευθέτω 
χρόνω, αφού εγκριθούν και 
ανακοινωθούν τα µέτρα, αφού 
οριστούν, προωθηθούν και 
ολοκληρωθούν οι διαδικασί-
ες, δηλαδή σε µήνες ή σε χρό-
νια. Χρειάζεται χρόνος, πολύς 
χρόνος, οι νοοτροπίες δεν ξε-
ριζώνονται µεµιάς... Πίσω από 
το υπερπροβεβληµένο άρρω-
στο σώµα της κοινωνίας παί-
ζεται το γνωστό παιχνίδι των 
ιθυνόντων «εδώ ο παπάς εκεί 
ο παπάς, πού είναι ο παπάς»: 
όλο καταργούνται οργανισµοί 

µε 6 υπαλλήλους και 600.000 
ευρώ ετήσιο ενοίκιο και εν 
τέλει δεν καταργούνται, όλο 
αποµακρύνονται 7.000 επί-
ορκοι υπάλληλοι και εν τέλει 
απολύονται 100, όλο φορολο-
γούνται οι µεγαλοφοροφυγά-
δες και στο τέλος πληρώνουν 
οι τίµιοι και οι χρεοφειλέτες 
διατηρούν άθικτο το µαγαζά-
κι τους. Πράγµατι, χρειάζεται 
χρόνος, πολύς χρόνος, οι νο-
σηρές δοµές δεν γκρεµίζονται 
σε µια νύχτα, καθώς υπάρχει 
και η µέρα, οι µέρες, κατά τις 
οποίες, τουλάχιστον ορισµέ-
νες, ξαναστήνονται...

Της Τασούλας Καραϊσκάκη

Χρήστου ∆ηµήτρης

Βίδος Κοσµάς 

Το «ξήλωνε-ράβε» του κοµµατικού κράτους

Ο Μιτεράν, η ενωµένη Γερµανία και ο Σηµίτης...

Τα µάθατε τα νέα; 
Ο σωστός ο «µαγαζάτορας»

Η Αίγυπτος σώθηκε

Μήνυµα αποφασιστικότητας η 
πώληση του ΟΠΑΠ, δήλωσε ο κ. 
Στουρνάρας ποζάροντας, αµέσως 
µετά, µε τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ∆ 
κ. Σταυρίδη και τον ∆ηµήτριο Με-
λισσανίδη, τέως ιδιοκτήτη σχολής 
οδηγών και νυν εφοπλιστή πετρε-
λαιά, ως εκπρόσωπο της τσεχο-
σλοβακοελληνικής (!) κοινοπραξίας 
που αγόρασε µισοτιµής το 33% του 
ελληνικού µονοπωλίου στοιχηµά-
των και διαφόρων άλλων παιχνι-
διών τζόγου! Τροµερά πράγµατα. 
Αφασία, αναισθησία, ανηθικότητα, 
εθελοδουλία, γκανγκστερισµός, 
όλα ανακατεµένα. Το καρτέλ που 
συνέστησαν Σαµαράς - Βενιζέλος 
συνεχίζει ακάθεκτο. Το θέµα του 
ΟΠΑΠ είναι δείγµα γραφής, όχι 
µόνο για την κυβέρνηση, αλλά και 
για τις παρακµάζουσες οικονοµικές 
ελίτ της χώρας. Μάλιστα, αυτό που 
θα ακολουθήσει θα θυµίζει µέ-
ρες Σικάγο και ποτοαπαγόρευσης. 
Κόκκαλης και Μαρινάκης εναντίον 
Μελισσανίδη σε µια µάχη από την 
οποία (θυµηθείτε µε) ο Κόπολα θα 
µπορούσε να µαζέψει τροµερό υλι-
κό για ταινία.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ συνεχίζεται. 
Η Ευρωζώνη δεν θα αντέξει για 
πολύ µε αυτές τις συνθήκες. ∆εν 
είναι δυνατόν από τη στρατηγική 
και οικονοµική επιλογή των συ-
γκλίσεων στις υποδοµές, ώστε ο 
ανταγωνισµός να γίνεται εντός ανε-
κτών ορίων, να έχουµε φτάσει στις 
ιλιγγιώδεις αποκλίσεις µε χώρες να 
έχουν βασικό µισθό τα 250 ευρώ 
και άλλες χώρες να έχουν βασικό 
µισθό τα 1.600 ευρώ. Να υπάρχουν 
χώρες όπου οι συνδικαλιστικές 
ελευθερίες και η προστασία της ερ-
γασίας να είναι ιστορικοί θεσµοί και 
οι συµφωνίες να υπογράφονται µε-
ταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων 
και χώρες, σαν τη δική µας, όπου 
οι εργαζόµενοι ρίχνονται χύµα στη 
ζούγκλα µε τα άγρια θηρία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ το λάθος του Μιτεράν 
να προτάξει το κοινό νόµισµα της 
πολιτικής και φορολογικής ενο-
ποίησης ως όρο για να δώσει την 
έγκρισή του για την επανένωση της 
Γερµανίας, φοβούµενος την ισχύ 
του ενωµένου πλέον αντιπάλου.

∆υστυχώς, δεν ζει για να µάθει 
πως συνέβη το ακριβώς αντίθετο. 
Και ήταν φυσικό, καθώς ο τελευ-
ταίος λίθος της πυραµίδας τέθηκε 
πρώτος και πάνω σε αυτόν, δηλα-
δή το κοινό νόµισµα, προχώρησαν 
να χτίσουν. Να χτίσουν τι; Με την 
εφαρµογή του κοινού νοµίσµατος 
ελάχιστοι ανησύχησαν που οι δύο 
µεγάλες δυνάµεις, δηµιουργοί της 
νέας ηπειρωτικής οικονοµίας, άρ-
χισαν από κοινού να παραβιάζουν 
τους υποτιθέµενους απαράβατους 
όρους, όπως έλεγαν Σιράκ και Σρέ-
ντερ, για ταχύτατη προσαρµογή µε 
όριο ελλείµµατος 3% και όριο χρέ-
ους 60%.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ πειρασµός ήταν να 
χρεώσουν τις αδύναµες παραγω-
γικά χώρες ώστε να τις κουµα-
ντάρουν όπως θέλουν, διότι, ως 
γνωστόν, όποιος ελέγχει το χρέος 
µιας χώρας ελέγχει τη χώρα ολό-
κληρη. Η Ευρώπη των λαών και 
της συνεργασίας είχε πάει περίπα-
το. Η ισχυρή Γερµανία επέτρεψε 
την εισβολή των τοκογλυφικών 
κεφαλαίων και την αδιανόητη είσο-
δο του ∆ΝΤ στην Ευρωζώνη για να 
κατακτήσει µε το µικρότερο δυνατό 
οικονοµικό κόστος εκτός από την 
οικονοµική και την απόλυτη πολιτι-
κή ηγεµονία.

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πλέον εύκολη 
επιστροφή στις αρχικές ιδρυτικές 
αρχές της Ένωσης. Οι αποκλίσεις 
είναι τόσο µεγάλες, που σε καµιά 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι 
κοινό ένα νόµισµα στο οποίο δεν 
χωράνε, στις σηµερινές συνθή-
κες, πάνω από πέντε ή έξι οικονο-
µίες. Για να γίνει η µεγάλη αλλαγή, 
απαιτούνται νέοι πολιτικοί συσχε-
τισµοί, ανατροπές, τολµηρές κι-
νήσεις µε σχεδόν ολοκληρωτικές 
διαγραφές χρεών και χρηµατο-
δοτικά αναπτυξιακά προγράµµα-
τα, ώστε να πάρουν µπροστά οι 
οικονοµίες όλων των χωρών της 
Ευρωζώνης. Είναι όµως άλλο να 
µην µπεις στο ευρώ (όπως απο-
φάσισε πρόσφατα η Πολωνία) και 
άλλο να βγεις µόνος σου.

ΘΥΜΑΣΤΕ την αρχική ισοτιµία 
µε το δολάριο; Την 20ή Οκτωβρίου 
του 2000 είχαµε τη χαµηλότερη, 

µε το ευρώ να ισούται µε 0,8225 
δολάρια. Τότε όλοι προέβλεπαν ότι 
το πράγµα θα ισορροπήσει και θα 
κινείται σε ισοτιµίες γύρω στο ένα 
προς ένα. Τον Μάρτιο του 2008 ένα 
ευρώ έφτασε τα 1,5839 δολάρια! Τι 
σχέση είχε η ελληνική οικονοµία µε 
αυτό το νόµισµα; Ποια συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα να αξιοποιήσει µια 
οικονοµία χαµηλής προστιθέµε-
νης αξίας; Γιατί να έρθει κανείς για 
τουρισµό στην Ελλάδα όταν µε 450 
ευρώ (όσο να πάει και να έρθει µια 
οικογένεια µε το αυτοκίνητό στην 
Κρήτη) πήγαινες κοµπλέ (αεροπο-
ρικά εισιτήρια, διαµονή σε ξενοδο-
χείο 5 αστέρων, πρωινό, µεσηµε-
ριανό και βραδινό) για µια βδοµάδα 
στην Τυνησία ή την Τουρκία; Πού 
να τολµήσουν να βγουν στις ευρω-
παϊκές αγορές οι ελληνικές εξαγω-
γές; Πώς να σταθεί η άλλοτε ισχυρή 
ελληνική κλωστοϋφαντουργία; 
Πώς εκµεταλλευτήκαµε τα χαµηλά 
επιτόκια για να επανασχεδιάσουµε 
την παραγωγική µας βάση;

ΡΩΤΗΣΤΕ τον κ. Σηµίτη, που σπα-
τάλησε 20 δισ. ευρώ στη φούσκα 
των Ολυµπιακών αγώνων, χωρίς 
να κερδίσει ούτε έναν τουρίστα πε-
ρισσότερο από την προβολή της µε-
γαλοµανούς χώρας, την οποία κου-
µαντάριζε η κλεπτοκρατία. Ρωτήστε 
τον πόσα χρήµατα από τα έσοδα 
των µετοχοποιήσεων των µεγάλων 
∆ΕΚΟ πήγαν στην αποπληρωµή 
του χρέους και πόσα δαπανήθηκαν 
στις πελατειακές σχέσεις ώστε να 
εκλεγεί για δεύτερη φορά πρωθυ-
πουργός.

ΜΕ ΛΙΓΑ λόγια, αν δεν γίνουν 
σύντοµα πολιτικές ανατροπές και 
συντονισµός των χωρών του Νό-
του, όσο κούρεµα κι αν κάνουν οι 
δανειστές µας, είναι τόσο βαθιά και 
εκτεταµένη η διάλυση του παρα-
γωγικού και κοινωνικού ιστού της 
χώρας, που µόνη της, χωρίς τόλµη, 
νέες ιδέες, εθνική ενότητα, συστρά-
τευση και συνεργασίες, το µόνο 
που θα παράγεται είναι ελλείµµατα 
και χρέη. Τα χιλιάδες καταστήµατα 
«Αγοράζω χρυσό» τι νοµίζετε ότι 
κάνουν, καταληστεύοντας τα ελλη-
νικά νοικοκυριά για ένα µήνα δυνα-
τότητας τροφής!

Εχτές τα ξηµερώµατα, ώρα Ελλάδας, 
συνήλθε το Συµβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ για την κατάσταση στην Αίγυπτο. 
Μετά από διαβουλεύσεις, τα µέλη του 
οργάνου, που υποτίθεται ότι εγγυάται µε 
φερεγγυότητα την παγκόσµια ειρήνη, 
απεφάνθησαν ότι στη συγκεκριµένη πε-
ρίπτωση απαιτείται αυτοσυγκράτηση εκ 
µέρους του στρατού και της Μουσουλµα-
νικής Αδελφότητας.

Ηταν µια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση 
και είναι να θαυµάζει κανείς την ωριµότη-
τα, µε την οποία τα µέλη διαβουλεύτηκαν. 
Φυσικά, η απόφαση ανακοινώθηκε επι-
σήµως και έκτοτε ο αριθµός των νεκρών 
από τις συγκρούσεις του στρατού µε τους 
διαδηλωτές κινείται στα ίδια επίπεδα, 
και σε άλλες αιγυπτιακές πόλεις, όπου 
προφανώς η απόφαση του Συµβουλίου 
Ασφαλείας καθυστερεί να φθάσει.

Για να µην ανησυχεί ο αναγνώστης, ότι 
στρατός και Αδελφοί Μουσουλµάνοι εν-
δέχεται να µη συνετιστούν από την από-
φαση του ΟΗΕ, τη ∆ευτέρα -µεθαύριο- 
συνέρχονται και οι έτεροι εγγυητές της 
ασφαλείας των ανθρώπων, οι Ευρωπαίοι, 
οι οποίοι θα συζητήσουν για το ίδιο θέµα 
και ίσως και αυτοί παρέµβουν δυναµικά, 
όπως το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Υπό αυτές τις συνθήκες πιστεύουµε ότι 
ο κόσµος δεν πρέπει να ανησυχεί ούτε 
εδώ ούτε στην Αίγυπτο. Η ιστορία των 
παρεµβάσεων τόσο του ΟΗΕ όσο και των 
Ευρωπαίων ισχυρών ηγετών σε διεθνές 
επίπεδο εγγυάται για το µέλλον.

Τα τελευταία τουλάχιστον εικοσιλίγα 
χρόνια έχουν λυθεί κορυφαία παγκόσµια 
προβλήµατα και έχουν δοθεί ριζικές λύ-
σεις τόσο µέσα στην ίδια την Ευρώπη, µε 
το βοµβαρδισµό και το διαµελισµό της 
Γιουγκοσλαβίας σε µικρά κοµµατάκια, 
όσο και στην Καυκασία µε την υποταγή 
της Τσετσενίας, στο Αφγανιστάν µε την 
εκδίωξη του καθεστώτος των Ταλιµπάν 
οι οποίοι ήδη διαφεντεύουν πάνω από τη 
µισή, ερειπωµένη πια, χώρα, στο Ιράκ µε 
την αποκαθήλωση του στυγνού δικτάτορα 
Σαντάµ Χουσεΐν, εγκάθετου των Αµερι-
κανών, που ήθελε να πνίξει τον κόσµο 
µε χηµικά, τα οποία αποδείχθηκε ότι δεν 
είχε, στη Λιβύη, µε την εξόντωση του 
σκορποχέρη, φαύλου δικτάτορα Καντάφι, 
ο οποίος υπήρξε ο στενότερος συνεταίρος 
της Ευρώπης τα τελευταία αρκετά χρόνια 
στη διακίνηση των πετρελαίων της χώ-
ρας του, αλλ’ ευτυχώς αντικαταστάθηκε 
από ένα δηµοκρατικό καθεστώς, στη Β. 
Κορέα, η οποία εξοπλίζεται πυρετωδώς 
πυρηνικά, ενώ ο λαός της ζει σε µια ιδε-
ατή δηµοκρατία, στην Παλαιστίνη, όπου 
αποκαταστάθηκε η συµβίωση των λαών 
και µε την ύψωση τείχους τσιµεντένιου 
µεταξύ τους, αλλά και µε τον υπερεξοπλι-
σµό τού ενός εκ των αντιµαχοµένων.

Πλήθος τα παραδείγµατα, µε πιο πρό-
σφατο της Συρίας, για να κοιµάται ήσυχη 
η παγκόσµια κοινότητα, και η Αίγυπτος, 
αφού το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και η Ευρωπαϊκή Ενωση συνεδριάζουν.

Κακόµοιροι λαοί. 

Κύριε διευθυντά,
Παρακολουθώντας τα ρεζιλίκια της 

Σαντορίνης µε τα διαδοχικά µπλακάουτ 
και µε τις διαβεβαιώσεις των αρµόδιων 
υπουργών ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναλη-
φθεί, απόρησα για άλλη µία φορά µε την 
τσαπατσουλιά µας.

Αναφέροµαι στο παγκόσµιο κάλεσµά µας 
«Προτιµήστε για τις διακοπές σας την Ελλά-
δα» (µε πολυδιαφηµισµένα µέρη όπως η 
Σαντορίνη να προσελκύουν τους περισσό-
τερους τουρίστες) τη στιγµή που δεν είµαστε 

σε θέση να υποδεχθούµε και να φιλοξενή-
σουµε σωστά (π.χ., µε το φως τους και µε το 
ψυγειάκι τους) όλους τους τουρίστες.

Και δεν αναφέροµαι µόνο στα προβλή-
µατα της ∆ΕΗ αλλά και στα προβλήµατα 
των αεροδροµίων, των ξενοδοχείων, των 
ανά την Ελλάδα µαρινών κτλ. Ο σωστός 
ο µαγαζάτορας πρώτα φτιάχνει τις υπο-
δοµές του και µετά ανοίγει διάπλατες τις 
πόρτες της επιχείρησής του, όχι;
Μετά τιµής,
Πανδώρα


