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Κάθε φορά πού οἱ σύντροφοι συν-
δικαλιστές-συνιδιοκτῆτες τῆς ΔΕΗ κα-
τεβάζουν τόν διακόπτη ὡς «προαπαι-
τούμενο» τῆς ἀπεργίας τους, συμβαί-
νουν διάφορα δυσάρεστα περιστατι-
κά: Πολίτες κλείνονται στούς ἀνελ-
κυστῆρες, τρόφιμα σαπίζουν, ἠλεκτρι-
κές καί ἠλεκτρονικές συσκευές καίγον-
ται, παγώνουμε ἀπό τό κρύο τόν χει-
μώνα καί λιποθυμοῦμε ἀπό τόν καύ-
σωνα τό καλοκαίρι καί ἄλλα τέτοια …
εὐχάριστα! Μέ τήν τωρινή ἀπεργία
τῆς ΔΕΗ συνέβη καί ἡ ἀκόλουθη ἱστο-
ρία ὅπως μοῦ τήν ἀφηγήθηκε ἀνα-
γνώστης στήν ἀκόλουθη ἐπιστολή
πού μου ἔστειλε:

«Μόλις ἀκούσαμε στήν τηλεόραση
ὅτι θά γίνονται διακοπές ρεύματος
ἀπό περιοχή σέ περιοχή, σκεφθήκαμε
ἀμέσως τόν παππού πού κατοικεῖ στά
Κιούρκα καί πού ἔχει ἀνάγκη συσκευῆς
ὀξυγόνου γιά νά ἀναπνέει. Τήν ἐπιχεί-
ρηση διασώσεως τοῦ παπποῦ ἀναλά-
βαμε ἐμεῖς τά ἐγγόνια του, διότι πέραν
τῆς ἀγάπης πού τοῦ ἔχουμε, εἴμαστε
καί ἄνεργοι, ἄρα διαθέσιμοι νά ἀπα-
σχοληθοῦμε μέ κάτι. Συμφωνήσαμε ὅτι
ὁ παππούς ἔπρεπε νά μεταφέρεται

ἀπό περιοχή σέ περιοχή, ὥστε νά μή
βρίσκεται ἐκεῖ ὅπου εἶχε προγραμματί-
σει ἡ ΔΕΗ νά κόψει τό ρεῦμα. Σημει-
ώσαμε, λοιπόν, στό χάρτη τῆς
Ἀττικῆς τίς διευθύνσεις τῶν συγγενῶν
καί χαράξαμε τίς διαδρομές γιά τήν
συντομότερη πρόσβαση.

Στή συνέχεια εἰδοποιήθηκαν ὅλοι

οἱ συγγενεῖς γιά τό ἐνδεχόμενο μετα-

φορᾶς τοῦ παπποῦ, ὥστε νά βρίσκε-

ται κάποιος στό σπίτι. Ἔπειτα μοιρά-

σαμε τίς βάρδιες. Ὁ ἐξάδελφός μου ὁ

Παναγιώτης θά βρισκόταν στό τιμόνι

τοῦ αὐτοκινήτου πού θά τοῦ δάνειζε ὁ

πατέρας του καί θά περίμενε ἔξω ἀπό

τό σπίτι ὅπου θά ἦταν ὁ παππούς,

ὥστε νά τόν μεταφέρει ἀμέσως στόν

ἑπόμενο σταθμό τῆς διασώσεως. Ἡ

ἀδελφή μου ἡ Δέσποινα θά παρέμενε

ἐμπρός στήν τηλεόραση γιά νά παρα-

κολουθεῖ τά ἐνδεχόμενα ἔκτακτα δελτία

πού θά ἀνακοίνωναν κάποια ἀλλαγή

στή γεωγραφία τῶν διακοπῶν καί θά

ξεκινοῦσε ἀπό ἐκείνη ἡ τηλεφωνική

ἁλυσίδα ἐνημερώσεως ὅλων τῶν ἄλ -

λων ἐξαδέλφων ὥστε νά προσαρμόζον-

ται ἀνάλογα οἱ πορεῖες. Ὁ Πέτρος μαζί

μέ τόν ἄλλο Παναγιώτη ἀνέλαβαν τήν

μεταφορά τοῦ παπποῦ μαζί μέ τήν

φιάλη τοῦ ὀξυγόνου ἀπό τό σπίτι στό

αὐτοκίνητο. Ἐγώ εἶχα τόν γενικό συν-

τονισμό τῆς διασώσεως μέ τήν εὐθύνη

νά ἐπιλέγω τήν συντομότερη διαδρο-

μή ἀπό σταθμό σέ σταθμό ὥστε νά μή

μένει χωρίς ὀξυγόνο γιά μεγάλο διά-

στημα ὁ παππούς.

Ἔτσι, λοιπόν, μεταφέραμε τόν
παππού πρῶτα ἀπό τά Κιοῦρκα

στά Πατήσια ἐπειδή τό σπίτι τοῦ
θείου Μάκη ἦταν τό κοντινότερο.
Λίγο πρίν διακοπεῖ τό ρεῦμα στά
Πατήσια μεταφέραμε τόν παππού
στά Σεπόλια ὅπου μένει ἡ θεία Ζωή.
Πρίν φθάσει ἡ διακοπή στά Σεπόλια
μεταφέραμε τόν παππού στό Θησεῖο
ὅπου μένει ἡ θεία Μαρίκα. Ἐν τῷ με-
ταξύ εἶχε πάει ἀπόγευμα καί εἶχαν
τελειώσει οἱ διακοπές μεταξύ Θησεί-
ου καί Κιούρκων καί ἔτσι ἀποφασί-
σαμε νά ξεκινήσουμε τήν ἐπιστροφή
τοῦ παπποῦ μέ ἐνδιάμεσο σταθμό
στούς Ἀμπελοκήπους ὅπου μένει ὁ
ἀδελφός τοῦ παπποῦ ὁ Γεράσιμος.
Τό αὐτοκίνητο τοῦ Παναγιώτη ὅ -
μως ἔπεσε στήν συγκέντρωση τῶν
ἀπεργῶν τῆς ΔΕΗ πού εἶχε ἀπο-
κλείσει τό Σύνταγμα! Ὅσο παρέμενε
τό αὐτοκίνητο ἐγκλωβισμένο τόσο ἡ
ἀναπνοή τοῦ παπποῦ γινόταν δυ-
σκολότερη. Τελικά, πῶς νά σοῦ τό
περιγράψω: Ὁ Παναγιώτης ἔφθασε
στόν θεῖο Γεράσιμο μέ δύο ὧρες κα-
θυστέρηση. Στή συνέχεια τηλεφώνη-
σε στό Γραφεῖο Τελετῶν…».

Ὅ ταν, πρό καιροῦ, εἶχα χαρακτηρίσει τήν συστηματική
ὑπονόμευση ὁποιασδήποτε προσπάθειας τῆς κυβερ-

νήσεως «δολιοφθορά», μετριοπαθεῖς καί σώφρονες φίλοι,
μοῦ εἶχαν συστήσει, νά μήν χρησιμοποιῶ αὐτή τήν λέξη
γιατί, ὅσον ἀφορᾶ σέ ἐθνικό συμφέρον, σημαίνει καί προ-
δοσία. Ἀκόμη καί ἐσχάτη. Χωρίς νά διαφωνῶ μέ τήν ἑρμη-
νεία, σημειώνω ἁπλῶς ὅτι ἡ λέξις δέν ὑπάρχει στά ἀρχαῖα,
ὡς ἀδιανόητη ὑποθέτω, ἤ πλεονασμός, ἐφ᾽ ὅσον ἡ λέξις
προδοσία καλύπτει τήν ἔννοια. Στήν σύγχρονη χρήση εἶναι
μετάφρασις τοῦ «sabotage».

Οἱ πράξεις δολιοφθορᾶς πού ἔβλαψαν, κάποτε καίρια, τήν
Ἑλλάδα εἶναι πολλές στήν Ἱστορία. Κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ὁ ἡρωισμός τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στήν Ἀλβανία
καί στά «Ὀχυρά» ἐλάμπρυνε τό ὄνομα τῆς Ἑλλάδος. Τό Βα-
σιλικό Ναυτικό –τό μόνο πού συνέχισε νά πολεμάει δίπλα
στούς Ἄγγλους ὅταν τά πλοῖα τῶν Γάλλων βυθίστηκαν ἀτιμω-
τικά ἀπό τό βρεταννικό Β.Ν.– τιμήθηκε ἀπό ὅλους, ἐνῶ στήν
Αἴγυπτο συγκροτήθηκε, καί μέ Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου, νέος
μεγάλος Ἑλληνικός Στρατός. Τότε ἀκριβῶς ἐπέλεξαν οἱ κομ-
μουνιστές νά κάνουν τό «κίνημα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» στόν
Στρατό καί τό Ναυτικό. Ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐγκλειστοῦν
Ἕλληνες στρατιῶτες σέ στρατόπεδα, κάτι πού δέν εἶχαν κά-
νει οὔτε οἱ Γερμανοί(!) ἐνῶ τά πολεμικά πλοῖα μας παρ’ ὀλί-
γον νά βυθισθοῦν, σάν τά Γαλλικά, ἐάν δέν τά ἀνακατελάμ-
βαναν γενναῖοι πατριῶτες ἀξιωματικοί καί ναῦτες.

Τό προδοτικό αὐτό κίνημα εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀκυ-
ρώσει τά ὀφέλη πού εἶχε κερδίσει ἡ Ἑλλάδα μέ ἡρωισμό
καί αἷμα. Στά ὄνειρά μας ἦταν ἡ Κύπρος καί ἡ Βόρειος
Ἤπειρος, ἀλλά παρ’ ὀλίγον νά μήν πάρουμε οὔτε τήν Δω-
δεκάνησο, ἀπό τήν ἡττημένη Ἰταλία. Ὁ λόγος ἦταν ὅτι
ἀκόμη (τό 1948) εἴχαμε «κυβέρνηση τοῦ βουνοῦ» δηλαδή
ὑπῆρχε κίνδυνος ἄν μᾶς ἔδιναν τήν Δωδεκάνησο νά κατέ-
ληγε ὡς Σοβιετική βάσις στήν Μεσόγειο.

Ὁ ἀνταρτοπόλεμος κατέστρεψε τήν χώρα τήν ἐποχή
πού ἡ Εὐρώπη ἀνασυγκροτεῖτο καί ἔτσι, μέ ἄλλες χιλιάδες
νεκρούς, δυστυχία καί καταστροφές μείναμε πίσω πολλά
χρόνια ἀπό τόν ὑπόλοιπο ἐλεύθερο κόσμο.

Τήν ὥρα τῆς ἀνάκαμψης μᾶς προέκυψε ὁ Ἀνδρέας Πα-
πανδρέου. Αὐτός ἱππεύοντας στήν ἀριστερά καί μέ τά συν-
θήματά της, ἐξαπάτησε προθύμους, πλιατσικολόγους,
ἀνοήτους καί ὀνειροπόλους καί ἐπέφερε, στήν δύσμοιρη
αὐτή χώρα, μία καταστροφή σοβαρότερη, καί μονιμότερη,
ἀπό τήν Μικρασιατική. Ἐπί Ἀνδρέα Παπανδρέου παρ’ ὀλί-
γον νά μᾶς διώξουν ἀπό τήν Εὐρώπη, ὅπως καί λόγω τῶν
χειρισμῶν τοῦ υἱοῦ του πάλι νά μᾶς διώξουν, σέ συνδυα-
σμό μέ χρεωκοπία. Ὁ Σαρκοζύ, ἔξαλλος, τοῦ εἶπε στίς Κάν-
νες «Εἶστε ψυχοπαθής!» (Vous etes psycho!) Ὡστόσο μερι-
κοί εἶπαν ὅτι πρέπει νά ἐκτελοῦσε ἐντολές…

Τώρα τήν σκυτάλη τῆς δολιοφθορᾶς ἔχει παραλάβει ὁ
Τσίπρας ἡγούμενος αὐτοῦ τοῦ ἀλλοπρόσαλλου θιάσου ποι-
κιλιῶν, πού λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Ἀκολουθῶντας πιστά καί ἀντι-
γράφοντας –μέχρι παρωδίας– τά καμώματα τοῦ Ἀνδρέα Πα-
πανδρέου –χωρίς τήν διαβολική εὐφυΐα καί παιδεία ἐκεί-
νου– μηχανεύεται ὅλο καί καινούργια κόλπα γιά νά ἐμποδί-
σει τήν κυβέρνηση νά φέρει εἰς πέρας ὁ,τιδήποτε. Ἀπό τῆς
ἐποχῆς Κουτσόγιωργα τά ἴδια «ἀντισυνταγματικά» καί ὅ,τι
ἄλλο φαντασθοῦν. Δέν ἀδιαφορεῖ γιά τίς συνέπειες. Τίς ἐπι-
ζητεῖ, τίς ἐλπίζει καί τίς περιμένει. Μέ τόν …ἀέρα τῆς ἀπώ-
λειας 150.000 ὀπαδῶν του στίς ἐκλογές –πού βάφτισε δημο-
ψήφισμα– καί τό ἕνα τέταρτο τῶν ψήφων, πιστεύει ὅτι
ἀκούει τήν φωνή τοῦ πεπρωμένου νά σώσει τήν Ἑλλάδα… 

Σήμερα μέ τήν συμπαράσταση ὑποδίκων συνδικα-
λιστῶν, ἐλευθέρων μέ ἐγγύηση, καί μερικῶν καημένων,
προσπαθεῖ μέ τήν ἀπεργία τῆς ΔΕΗ νά πλήξει τόν λαό ἐκεῖ
πού πονάει. Ἀσθενεῖς, ἡλικιωμένοι, ἐργαζόμενοι, ξενοδό-
χοι, ἑστιάτορες, ψυγεῖα καί κλιματιστικά σέ ὅλη τήν χώρα,
ὅλοι θά ὑποφέρουν ἀρκεῖ νά μήν …τί; (Μνημεῖο βλακώ-
δους κακίας ἡ δήλωσις συνδικαλιστῶν τῆς ΔΕΗ, ὅτι δέν κα-
τεβάζουν αὐτοί τούς διακόπτες. Ἁπλῶς …παράγουν λιγό-
τερο ρεῦμα!!! Σάν νά ἔλεγαν στόν κόσμο πού δέν θά εὕρι-
σκε βενζίνα, σέ περίπτωση ἀπεργίας στά διυλιστήρια, ὅτι
φταῖνε τά πρατήρια βενζίνης!)

Θά πληγεῖ ὁ τουρισμός τήν ὥρα πού δείχνει αὔξηση ρε-
κόρ; Αὐτό ἀκριβῶς θέλουν. Τό εἶπαν σαφέστατα τόσο
ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅσο καί ἡ πρώην Γ.Γ. τοῦ ΚΚΕ
Ἀλέκα Παπαρήγα, παλαιότερα:. «Δέν θά μᾶς πιάσει ὁ πό-
νος ἄν χάσουν οἱ μεγαλοξενοδόχοι, οἱ ἐφοπλιστές καί οἱ
τράπεζες!» (Ὅταν ἔκλειναν τίς πόρτες ξενοδοχείων καί
ἐμπόδιζαν ἐπιβάτες νά ἀνέβουν στά καράβια). 

Μέ μεγάλη ἀπάθεια λένε στόν λαό ὅτι δέν τούς νοιάζει
ἄν θά καταστραφεῖ, ἀρκεῖ νά μήν πετύχει ἡ κυβέρνηση.

Τῆς Ἡμέρας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Χάσαμε τόν παππού»

Σημερινά θέματα

❚
Ἐκταμιεύεται
ἡ δόσις τοῦ 1 δίς εὐρώ

Τό Eurogroup Working Group
ἐνέκρινε τήν ἐκταμίευση τῆς
δόσεως τοῦ 1 δίς εὐρώ πρός
τήν Ἑλλάδα. Ἔκρινε πώς ἡ
Κυβέρνησις ἐφάρμοσε ἐγκαί-
ρως τά προαπαιτούμενα. 

Σελίς 2

❚
Σέ ἑτοιμότητα 
ἡ Κυβέρνησις 

Ἡ Κυβέρνησις φέρεται ἀποφα-
σισμένη νά μήν ἀφήση τούς
ἀπεργούς τῆς ΔΕΗ νά θέσουν
σέ κίνδυνο τήν τουριστική
ἀνάκαμψη τῆς Ἑλλάδος.

Σελίς 4

❚
Τεταμένο τό κλίμα
στήν Μέση Ἀνατολή

Σέ τεταμένο κλίμα πραγματο-
ποιήθηκε ἡ κηδεία τοῦ νεα-
ροῦ Παλαιστινίου πού δολο-
φονήθηκε, ὡς φαίνεται, σέ
ἀντίποινα γιά τόν φόνο τριῶν
Ἰσραηλινῶν ἐφήβων.

Σελίς 6

❏ Ἀπίστευτο! Ὁ Ἰνδός πρωθυ-
πουργός εἶναι ὁ δεύτερος ἐπί κε-
φαλῆς κυβερνήσεως μετά τόν
Ἀμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ
Ὀμπάμα πού ἀκολουθεῖται ἀπό
τούς περισσότερους χρῆστες τοῦ
Twitter. Τόν Ναρέντα Μόντι
ἀκολουθοῦν στό Twitter 5,1
ἑκατομμύρια ἄτομα. Τόν Ὀμπά-
μα ἀκολουθοῦν 43,9 ἑκατομμύ-
ρια χρῆστες. Ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἰνδονησίας Σουσίλο Μπαμ-
πάνγκ Γιουντογιόνο, ἀκολου-

θεῖται ἀπό 5,09 ἑκατομμύρια
χρῆστες. Ὁ Μόντι θεωρεῖται ὁ
δεύτερος δημοφιλέστερος πολιτι-
κός στό Facebook μέ περισσότε-
ρα ἀπό 18 ἑκατομμύρια likes.

❏ Μία συναυλία μπορεῖ νά ἐπι-
φέρη ἐγκεφαλική αἱμορραγία!
Αὐτό ἐπιβεβαίωσαν γιατροί
στήν Γερμανία, μεταξύ αὐτῶν
καί ἕνας ἑλληνικῆς καταγωγῆς,
ὁ Μανώλης Πολεμικός, πού
ἐκλήθησαν νά ἀντιμετωπίσουν
τήν περίπτωση ἑνός ἄνδρα 50
ἐτῶν, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό τό συ-
νεχές κούνημα τοῦ κεφαλιοῦ του
πάνω-κάτω κατά τήν διάρκεια
συναυλίας τοῦ συγκροτήματος
Motorhead, πού εἶναι ἕνα ἀπό
τά πιό «χάρντ-ρόκ» στόν κό-
σμο, ἀνέπτυξε ἕνα χρόνιο αἱμά-
τωμα στόν ἐγκέφαλό του. 

ΠΕΝΝΙΕΣ

ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Παράνομη ἐκρίθη
ἡ ἀπεργία τῆς ΔΕΗ

Παράνομη καί καταχρη-
στική ἐκρίθη ἀπό τήν Δικαιο-
σύνη ἡ ἀπεργία τῆς ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ, τήν ἡμέρα ἀκριβῶς πού
ὑπερψηφίσθηκε κατά πλει-
οψηφία, ἐπί τῆς ἀρχῆς, ἀπό
τήν Ἐπιτροπή Παραγωγῆς καί
Ἐμπορίου τῆς Βουλῆς, τό νο-
μοσχέδιο γιά τήν «μικρή
ΔΕΗ». Ἡ ἀπεργία ἐκρίθη πα-
ράνομη μέ τό σκεπτικό ὅτι
δέν διετέθη τό ἐξαιρούμενο
προσωπικό. Εἰδικώτερα, κρί-
θηκε καταχρηστική σέ σχέση
μέ τά αἰτήματα τῶν ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε. (Διαχειριστῆς τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Δικτύου Διανομῆς Ἠλε-
κτρικῆς Ἐνέργειας) καί ΑΔ-
ΜΗΕ Α.Ε. (Ἀνεξάρτητος Δια-
χειριστής Μεταφορᾶς Ἠλε-

κτρικῆς Ἐνέργειας) καθώς οἱ
δύο τελευταῖες θεωροῦνται
ἀνεξάρτητες ἐπιχειρήσεις καί
δέν σχετίζονται μέ τό θέμα.

Ἡ ἀπόφασις τῆς Δικαιο-
σύνης δημοσιοποιήθηκε λίγο
πρίν τά μεσάνυκτα καί προοι-
ωνίζει ραγδαῖες ἐξελίξεις, κα-
θώς ἡ Κυβέρνησις δέν εἶναι
διατεθειμένη νά ἐπιτρέψη
διακοπές ρεύματος ἐν μέσω
τῆς θερινῆς περιόδου, ὥστε
νά ὑποστῆ πλῆγμα ὁ τουρι-
σμός σέ μία περίοδο πού ἡ
χώρα ἀνακάμπτει ἀπό τήν
ὕφεση. Ὅπως ὅλα δείχνουν ἡ
Κυβέρνησις εἶναι ἀποφασι-
σμένη νά τηρήση σκληρή
γραμμή ἔναντι τῶν ἀπεργῶν.
(Λεπτομέρειες σελ. 4).

Γράφει ὁ Τηλέμαχος Μαρᾶτος

Κακόβουλη
νοσηρή δολιοφθορά Πῶς θά ἐπιλυθῆ 

τό πρόβλημα τοῦ χρέους

Σήμερα, στήν θέση τοῦ κυρίου ἄρθρου ἡ «Ἑστία»
παραθέτει τήν πρόταση τοῦ καθηγητοῦ κ. Νίκου Οἰκο-
νομίδη γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τοῦ δη-
μοσίου χρέους. Ὁ κ. Οἰκονομίδης, οἰκονομολόγος μέ
διεθνές κύρος, εἶναι καθηγητής στό Stern School of Bu-
siness τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Νέας Ὑόρκης καί στό Haas
School of Business τοῦ Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ. Ὅπως
θά διαπιστώσετε, ἡ πρότασίς του γιά τό ἑλληνικό χρέος
παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον. 

Τό 2009 ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετώπιζε τρία μεγάλα οἰκονο-
μικά προβλήματα. Τό τεράστιο ἔλλειμμα τοῦ προϋπολο-
γισμοῦ, τό μεγάλο χρέος, καί τήν ἀνάγκη διαρθρωτικῶν
ἀλλαγῶν γιά τήν αὔξηση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ καί τῆς πα-
ραγωγικότητας. Τό 2014, χάρις στίς τεράστιες θυσίες τῶν
Ἑλλήνων, ὁ προϋπολογισμός ἰσοσκελίστηκε καί ἔχει
καί πρωτογενές πλεόνασμα (πρίν τήν καταβολή τόκων).
Τό χρέος μειώθηκε μέ τό κούρεμα τῶν ἰδιωτῶν ὁμολογι-
ούχων, ἀλλά παραμένει μεγάλο. Διαρθρωτικές ἀλλαγές
ἔγιναν στήν ἀγορά ἐργασίας καί περιμένουμε τίς ὑπόλοι-
πες σέ ἄλλους τομεῖς. Ἡ Ἑλλάδα κατάφερε ὕστερα ἀπό
4 χρόνια ἐξορίας νά ξαναμπεῖ στίς διεθνεῖς χρηματαγο-
ρές ἐκδίδοντας 5ετῆ ὁμόλογα μέ ἐπιτόκιο 4,75%. 

Ὅμως τά πράγματα γιά τόν ἁπλό πολίτη εἶναι ἀκόμα
δύσκολα. Ἔχουμε 25% ἀνεργία. Εἶναι ἀπαραίτητο νά θέ-
σουμε σάν ἄμεσο στόχο τήν μείωση τῆς ἀνεργίας στό
15% σέ δύο χρόνια. Πῶς θά γίνει; Μόνο μέ ἐπενδύσεις.
Πῶς καί ἀπό ποιούς; Παρά τό μεγάλο ἐνδιαφέρον μεγά-
λων ξένων ἐπενδυτῶν ὅπως τῆς Κίνας, πολλοί ἐπενδυτές
ἐξακολουθοῦν νά περιμένουν ἐλπίζοντας σέ χαμηλότερες
τιμές. Αὐτό εἶναι φυσικό κατά τήν διάρκεια τῆς κρίσης.
Ὅμως ἀκριβῶς τό ἀντίθετο συμβαίνει στήν περίοδο ἀνά-
καμψης – οἱ ἐπενδυτές τρέχουν νά προλάβουν νά ἀγορά-
σουν πρίν ἀνέβουν οἱ τιμές. Ἡ Ἑλλάδα ἀκόμα δέν ἔχει
πείσει τούς ἐπενδυτές ὅτι βρίσκεται στό στάδιο ἀνάκαμ-
ψης. Πῶς θά τούς πείσει; Κάνοντας δημόσιες ἐπενδύσεις
ἀπό τά χρήματα καινούργιων ὁμολογιακῶν ἐκδόσεων.

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἐκδώσει κάθε χρόνο γιά 3-4 χρό-
νια 5ετῆ ἤ 7ετῆ ὁμόλογα 5 δίς τό χρόνο μέ τόκο 4-4.5%
καί νά βάλει ὅλα τά χρήματα ἀπό αὐτά σέ ἕνα «Ταμεῖο
Ἀνάπτυξης». Νά ζητήσει ἀπό τίς μεγάλες εὐρωπαϊκές
χῶρες (Γερμανία, Γαλλία) νά βάλουν 1 δίς συνολικά στό
ἴδιο Ταμεῖο καί νά ἔχουν συνδιοίκηση. Τά χρήματα τοῦ
Ταμείου νά ἐπενδυθοῦν σέ προτεραιοποιημένες ἐπενδύ-
σεις πού θά ὑποδείξει τό Ὑπ. Ἀνάπτυξης (γι’ αὐτό δέν τό
ἔχουμε;). Ἄν δημιουργηθεῖ τό Ταμεῖο ὅπως τό γράφω, θά

δοθεῖ τό καλύτερο μήνυμα στούς ἰδιῶτες ἐπενδυτές. Καί
πέρα ἀπό τό μήνυμα, ρίχνοντας 3% τοῦ ΑΕΠ τό χρόνο
στήν ἀγορά, θά ἐπιταχύνει αὐτόματα τήν οἰκονομία καί
θά πιέσει τούς ἰδιῶτες ἐπενδυτές νά ἐπενδύσουν ἄμεσα,
φοβούμενοι ὅτι θά ἀγοράσουν σέ ψηλότερες τιμές στό
ἄμεσο μέλλον. Τό μόνο κώλυμα μπορεῖ νά εἶναι ὅτι τό
ΔΝΤ μπορεῖ νά μᾶς πῆ ὅτι ἐκδίδοντας ὁμόλογα αὐξά-
νουμε τό χρέος καί τό κάνουμε μή βιώσιμο. Αὐτό
εἶναι λάθος. Ἐπενδύοντας δανειζόμενοι, κάνουμε ἀκ -
ριβῶς τό ἀντίθετο. Δημιουργοῦμε πλοῦτο, νέες θέσεις
ἐργασίας, αὐξάνουμε τό ΑΕΠ, καί μειώνουμε τόν λόγο
χρέους/ΑΕΠ πού θεωρεῖ τό ΔΝΤ ὅτι καθορίζει ἄν τό χρέ-
ος εἶναι βιώσιμο. Πρέπει νά μᾶς ἀφήσει τό ΔΝΤ νά κάνου-
με δημόσιες ἐπενδύσεις, βάζοντάς τες σέ ἄλλη κατηγορία
ἀπό τίς γενικές δαπάνες τοῦ κράτους, ὅπως θά ἔπρεπε
ἄλλωστε νά εἶχε κάνει ἀπό τήν πρώτη στιγμή τοῦ προ-
γράμματος. Μέ στοχευμένες ἐπενδύσεις θά καταφέρουμε
νά αὐξήσουμε τό ΑΕΠ καί τά φορολογικά ἔσοδα καί νά
μειώσουμε τήν ἀνεργία καί τόν λόγο χρέους/ΑΕΠ.

Ἡ λύση πού προτείνω ἔχει τεράστια πλεονεκτήματα.
Μέ 3% τοῦ ΑΕΠ δημόσιες ἐπενδύσεις καί 1% τοῦ ΑΕΠ
τόν πρῶτο χρόνο ἰδιωτικές, μέ ἄλλα 3% δημόσιες τόν δεύ-
τερο χρόνο καί 2-3% τοῦ ΑΕΠ ἰδιωτικές τόν δεύτερο χρό-
νο, ἡ Ἑλλάδα μέσα σέ δύο χρόνια μπορεῖ νά πραγματοποι-
ήσει παρά πολύ ὑψηλούς ρυθμούς ἀνάπτυξης πού ἔχει νά
δεῖ ἀπό τίς δεκαετίες τοῦ 1950 καί τοῦ 1960. Ὁ στόχος τῆς
μείωσης τῆς ἀνεργίας σέ δύο χρόνια στό 15% ἀπό τό τωρι-
νό πάνω ἀπό 25% γίνεται ξαφνικά ἐφικτός! Ποῦ εἶναι ὁ κίν-
δυνος; Νά μήν πᾶνε τά λεφτά ἀπό τά ἀναπτυξιακά ὁμόλογα
σέ δημόσιες ἐπενδύσεις, ἀλλά νά μποῦν στόν γενικό προ-
ϋπολογισμό τοῦ κράτους καί κυριολεκτικά νά χαθοῦν.

Τί ἄλλο πρέπει νά κάνουμε γιά τό Ἑλληνικό δημό-
σιο χρέος; Χρειάζεται ἄμεσα νά ἀρχίσει ἡ συζήτηση
γιά τήν διευθέτησή του ὥστε νά τελειώσει μέσα στό
φθινόπωρο. Οἱ δηλώσεις Dijsselbloem στό τελευταῖο
Eurogroup ὅτι χρειάζονται ἐπιπλέον ἀλλαγές στήν
Ἑλλάδα γιά νά ἀρχίσει ἡ συζήτηση εἶναι ἐντελῶς ἀπα-
ράδεκτες, ἀφοῦ ἡ ΕΕ εἶχε θέσει παλαιότερα τήν δημι-
ουργία πρωτογενοῦς πλεονάσματος ὡς τόν μόνο ὅρο γιά
νά ἀρχίσει ἡ συζήτηση. Ἄν περιμένουμε νά γίνουν οἱ
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στήν Ἑλλάδα ὅπως θέλει
ὁ κ. Dijsselbloem, πρίν ἀρχίσει ἡ συζήτηση –καί δυ-
στυχῶς φαίνεται νά ἀποδέχτηκε καί ἡ Ἑλληνική πλευ-
ρά στήν διάρκεια τοῦ Eurogroup (βλ. «Καθημερινή»
20.6.2014)– ἡ συζήτηση μπορεῖ νά μήν γίνει ποτέ. 

Τί λοιπόν θέλουμε ἀπό τούς Εὐρωπαίους ἑταίρους μας;
Πρῶτο, νά ἀρχίσει ἄμεσα ἡ συζήτηση διακανονισμοῦ τοῦ

Ἑλληνικοῦ χρέους. Δεύτερο, σταθερά καί μικρότερα ἐπι-
τόκια γιά νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι δέν θά ἔχουμε μεγαλύτε-
ρους τόκους ὅταν τό FED καί ἡ ECB αὐξήσουν τά ἱστορικά
πολύ χαμηλά ἐπιτόκια. Τρίτο, ἐπιμήκυνση τῆς λήξης τῶν
διμερῶν δανείων καί τῶν δανείων τοῦ μηχανισμοῦ στήριξης
στά 75 χρόνια. Ὁ τρόπος πού λογιστικά γράφεται τό χρέος
στά βιβλία τῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν δίνει τήν δυνατότητα
νά δεχτοῦν τά 75 χρόνια εὔκολα. Ἐπίσης, ἡ ἄποψη ὅτι τά
75 χρόνια ἐπιβαρύνουν τά ἐγγόνια μας εἶναι ἐντελῶς λά-
θος. Δυστυχῶς, ἡ σημερινή γενιά Ἑλλήνων ἔχει ἤδη κα-
ταναλώσει (ἀπό τό 2009) τά χρήματα καί τῶν παιδιῶν της
καί τῶν ἐγγονῶν της. Ἀλλάζοντας τήν λήξη τῶν ὑποχρε-
ώσεων τοῦ δημόσιου εἶναι μία τεχνική πού δέν βάζει και-
νούργιο βάρος στά παιδιά καί ἐγγόνια – ἁπλῶς ἀφήνει
τήν οἰκονομία νά ἀναπνεύσει καί κάνει τό χρέος πιό βιώ-
σιμο. Τέταρτη ἀλλαγή πού πρέπει νά ζητήσουμε ἀπό τούς
Εὐρωπαίους ἑταίρους μας εἶναι, στό ποσοστό πού γίνεται,
νά μήν πληρώνουμε τόκους γιά 5 χρόνια (δηλ. οἱ τόκοι νά
ἀνακεφαλαιοποιοῦνται) μέχρι νά ὀρθοποδήσουμε. 

Ἐλπίζω ὅλα τά κόμματα νά δεχτοῦν τίς προτάσεις
αὐτές γιά τήν ἀνάπτυξη καί τό χρέος. Ὅσον ἀφορᾶ τήν
ἀνάπτυξη, οἱ προτάσεις μου δέν εἶναι γιά ἰδιωτικοποι-
ήσεις, ἀλλά γιά δημόσιες ἐπενδύσεις πού στήν Ἑλλάδα
ἔχουν ὑποστηριχτεῖ ἱστορικά καί ἀπό τήν Δεξιά καί ἀπό
τήν Ἀριστερά. Οἱ προτάσεις γιά τό χρέος ἐπίσης εἶναι
στόν χῶρο πού μποροῦν ὅλοι νά τίς δεχτοῦν. Ὑπάρχει ἡ
ἐξωπραγματική ἄποψη ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά μποροῦσε νά
«ἀπειλήσει» ὅτι δέν θά πληρώσει ὅλο ἤ μεγάλο μέρος
τοῦ χρέους πρός τούς Εὐρωπαίους! Ἀλλά ἀκόμα κι αὐτοί
πού ἔχουν αὐτή τήν ἄποψη, θά εἶναι λογικό νά ὑποστηρί-
ξουν τίς προτάσεις μου γιά τό χρέος πού μποροῦν νά
ἐφαρμοστοῦν σήμερα, καί νά ἀφήσουν γιά τό μέλλον ἄν
κάποτε σχηματίσουν κυβέρνηση τό πείραμα τοῦ μονομε-
ροῦς κουρέματος τοῦ χρέους, πού ἔχει τόσο μικρή πιθα-
νότητα ἐπιτυχίας ὅσο φέρνοντας τρεῖς ...ἑξάρες στή σει-
ρά. Καί δυστυχῶς, ἄν δέν περάσει ἡ δῆθεν «ἀπειλή» γιά
κούρεμα τοῦ χρέους πρός τίς Εὐρωπαϊκές χῶρες, ἡ Ἑλλά-
δα θά βρεθεῖ ἔξω ἀπό τό Εὐρώ, μέ χρεοκοπημένες τράπε-
ζες, μέ βαριά ὑποτιμημένη νέα δραχμή, ὑπερπληθωρισμό,
φτώχεια καί δυστυχία τῆς δεκαετίας τοῦ 1950.

Νομίζω ὅτι μποροῦμε νά ἀποφύγουμε ἀκόμα καί
τήν πιθανότητα νά γίνει αὐτή ἡ καταστροφική κίνηση,
ἀκολουθῶντας τίς προτάσεις μου καί λύνοντας τό πρό-
βλημα τοῦ χρέους μέ ἀνάπτυξη.

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Ἐνδιαφέρουσα πρότασις τοῦ καθηγητοῦ κ. Νίκου Οἰκονομίδη
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Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αὔριο

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ                      
Ἀνατολή ἡλίου 6.09'- Δύσις 8.51'

Σελήνη 10 ἡμερῶν
Δ’ Ματθαίου

Σισόη ὁσίου τοῦ μεγάλου. Λουκίας, Ἀπολλωνίου μαρτύρων. 

Ἐμπαιγμός
τό δημοψήφισμα

Ἡ προπαγάνδα τοῦ Σύριζα ἔχει δημιουργήσει στήν κοι-
νή γνώμη τήν ἐντύπωση ὅτι ἄν τό ζητήσουν 120 βου-

λευτές, αὐτόματα προκηρύσσεται δημοψήφισμα. Ἔτσι, ὁ
κ. Τσίπρας ἐμφανίζεται ὡς πρωτοστατῶν σέ προσπάθεια
συγκεντρώσεως 120 ὑπογραφῶν βουλευτῶν, ὥστε νά διε-
νεργηθῆ δημοψήφισμα γιά τό θέμα τῆς ΔΕΗ καί νά ἀνα-
τραπῆ ἡ ἰδιωτικοποίησίς της (μικρή ΔΕΗ).

Ἐν τούτοις ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία μέ τό δημοψήφισμα γίνεται
γιά τό θεαθῆναι. Πρόκειται γιά ἕναν ἀκόμη ἐμπαιγμό τῆς
κοινῆς γνώμης ἀπό τόν Σύριζα. Διότι ἀποκρύπτεται ἐπιμελῶς
ὅτι γιά νά διενεργηθῆ δημοψήφισμα γιά τό θέμα τῆς ΔΕΗ δέν
ἀρκοῦν 120 ψῆφοι στήν Βουλή, ἀλλά ἀπαιτοῦνται 180 ψῆφοι!
Τό Σύνταγμα (ἄρθρο 44) εἶναι ἐν προκειμένω σαφές: 

«Δημοψήφισμα προκηρύσσεται ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς
Δημοκρατίας μέ διάταγμα, γιά ψηφισμένα νομοσχέδια πού
ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, ἐφόσον αὐτό ἀποφα-
σιστεῖ ἀπό τά τρία πέμπτα τοῦ συνόλου τῶν βουλευτῶν,
ὕστερα ἀπό πρόταση τῶν δύο πέμπτων τοῦ συνόλου».

Πρακτικῶς, αὐτό σημαίνει ὅτι ὅταν θά ἔχη ὑπερψηφισθῆ
τό νομοσχέδιο γιά τήν ἰδιωτικοποίηση τῆς ΔΕΗ ἀπό τό θερι-
νό τμῆμα τῆς Βουλῆς καί ἄν ὁ πρόεδρος τοῦ Σύριζα ἔχει κα-
τορθώσει νά ἐξασφαλίση τίς ἀπαιτούμενες 120 ὑπογραφές
βουλευτῶν, θά πρέπει νά συγκληθῆ ἡ Ὁλομέλεια γιά νά ἀπο-
φασίση μέ πλειοψηφία 180 βουλευτῶν, τήν προκήρυξη δη-
μοψηφίσματος. Δηλαδή ἡ ἴδια ἡ Βουλή, πού θά ἔχη ὑπερψη-
φίσει –ἔστω στό θερινό τμῆμα– τήν ἰδιωτικοποίηση τῆς ΔΕΗ,
νά ἄρη τήν ἀπόφασή της καί δή μέ αὐξημένη πλειοψηφία!

Οὐσιαστικῶς αὐτό ἐπιδιώκει ὁ κ. Τσίπρας. Ἡ Βουλή νά
ἀναιρέση τόν ἑαυτό της. Νά ἔχη ψηφίσει γιά κάτι καί στήν
συνέχεια, ἐπειδή θά τό ζητοῦν τά 3/5 τῶν βουλευτῶν, νά κα-
ταργήση τήν ψῆφο της. Ἄν αὐτό δέν εἶναι πολιτικό τερτίπι
γιά τήν δημιουργία ἐντυπώσεων, τότε τί εἶναι; Πολλῶ μᾶλλον
ἀφοῦ ὁ Σύριζα δέν φαίνεται κάν νά μπορῆ νά συγκεντρώση
τίς 120 ὑπογραφές πού ἀπαιτοῦνται γιά νά διεξαχθῆ ἡ ψη-
φοφορία στήν Βουλή γιά τό δημοψήφισμα. Οἱ βουλευτές
τοῦ Σύριζα εἶναι μόλις 71. Ἀλλά ὁ ἀρχηγός του συμπεριφέ-
ρεται ὡς νά διαθέτη τήν πλειοψηφία στό Κοινοβούλιο!


