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«Δέν μοῦ λές, παιδί μου, ἐσύ πού εἶσαι
μέσα στά πράγματα λόγω ἐπαγγέλμα-
τος, τόν εἶχες ἀκουστά αὐτόν τόν κύριο
Μπαλτάκο;» Μέ ρώτησε ἡ θεία Ἀντιγόνη
γιά τήν ὁποία τά ἀνήψια της ἐξακολου-
θοῦν νά εἶναι «παιδιά» ἀσχέτως ἡλικίας.

«Μέ φέρνεις σέ δύσκολη θέση, θεία
Ἀντιγόνη, ἐπειδή κανονικά ἔπρεπε νά ξέ-
ρω ποιός εἶναι καί τί δουλειά κάνει αὐτός
ὁ κύριος, ἀλλά πρέπει νά ὁμολογήσω
παρά τό κόστος πού θά μοῦ στοιχίσει
στήν δημοσιογραφική μου ὑπόσταση,
ὅτι γιά πρώτη φορά ἄκουσα, ὅπως καί
ἐσύ, τό ὄνομα τοῦ κ. Μπαλτάκου τήν
περασμένη Τετάρτη.»

«Μήπως σκέφθηκες νά κάνεις καμμιά
ἔρευνα καί νά ρωτήσεις τήν ταμία τοῦ
σουπερμάρκετ, τό ἀφεντικό τοῦ ψαράδι-
κου, τόν ὑπάλληλο τοῦ πρατηρίου καυ-
σίμων, τόν κηπουρό τῆς πολυκατοικίας,
τόν ὀδοντογιατρό σου, τόν συντα-
ξιοῦχο δικαστικό τοῦ ἰσογείου, τήν κα-
θηγήτρια ἀγγλικῶν τοῦ τρίτου, τόν τα-
χυδρόμο, τόν περιπτεροῦχο, τήν φαρμα-
κοποιό σου ἄν εἶχαν ἀκουστά μέχρι τήν
περασμένη Τετάρτη τόν ἐν λόγω κύριο;»

«Δέν χρειάζεται νά προβῶ σέ παρό-
μοια ἔρευνα, θεία Ἀντιγόνη, ἐπειδή ἔχω
τήν βεβαιότητα ὅτι οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ βου-
λευτές τόν εἶχαν ἀκουστά ἤ τουλάχι-
στον οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς καί
συγκεκριμένα ὅσοι ἀνῆκαν στά ἀντιπο-
λιτευόμενα κόμματα.»

«Στήν περίπτωση αὐτή δηλαδή
ἰσχύει ἐκείνη ἡ σοφή ρήση σύμφωνα μέ
τήν ὁποία ἔτσι καί δέν τόν εἶχε καταγρά-
ψει ὁ Κασιδιάρης “δέν θά τόν ἤξερε οὔτε
ὁ θυρωρός τῆς πολυκατοικίας του”
ὅπως εἶχε πεῖ μιά φορά ὁ Κατσιφάρας»
συνόψισε ἡ θεία Ἀντιγόνη. 

«Ἔχεις ἱστορική μνήμη», τήν κο-
λάκευσα.

«Ξέρεις γιά ποιό λόγο σοῦ κάνω
αὐτή τήν κουβέντα; Διότι, ἤθελα νά

μοῦ ἐξηγήσεις γιατί ἔχει πάρει τόσες
διαστάσεις ἡ βλακώδης κατά τήν γνώ-
μη μου συμπεριφορά ἑνός στελέχους,
ἀνωτέρου ἄν θέλεις, τοῦ ὁποίου τό ὄνο-
μα καί τήν ὕπαρξη ἀγνοοῦσαν δέκα
ἑκατομμύρια πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας;
Αὐτό συμβαίνει μάλιστα σέ μιά στιγμή
πού ἀφενός ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἀπό
τούς ἑταίρους μας στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει εἰσέλθει σέ
ἀνοδική πορεία καί ἀφετέρου ἔχουμε
πολλά σημαντικά προβλήματα πού
πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν ὅπως εἶναι
γιά παράδειγμα ἡ ἀνεργία.»

«Δέν λέω βέβαια, ἔχεις δίκιο ἀπό ἕνα

μέρος, θεία Ἀντιγόνη, ἀλλά…»

«Δέν ἔχει ‘’ἀλλά’’ καί κουροφέξα-
λα» μοῦ ἐπιτέθηκε ἡ θεία μου. «Δέν

μπορῶ ἐγώ καί τά ἄλλα δέκα ἑκατομ-
μύρια πολιτῶν νά καθόμαστε νά
ἀσχολούμεθα μέ σαχλαμάρες πού
ἀφοροῦν σέ κάποιον πού εἶναι
ἐντελῶς ἄγνωστος καί ἄσημος γιά μᾶς
καί νά ἐξαρτᾶται ἡ πορεία τῆς χώρας
ἀπό τίς ἀνοησίες πού ἔχει ἀραδιάσει ἡ
ἀφελέστατη ἀσημότητά του καί ἀπό
τίς μεγαλύτερες ἀνοησίες πού ἐκτο-
ξεύουν πολιτικοί μέ ἰσχνά ποσοστά
δημοσκοπήσεων πού ἐκμεταλλεύονται
τήν ἱστορία γιά νά ἐξοικονομήσουν
καμμιά ψῆφο εὐκαιρίας…»

«Καί γιατί μοῦ τά λές αὐτά, θεία
Ἀντιγόνη;»

«Ἐπειδή καί ἐσεῖς οἱ δημοσιογράφοι
γλεντᾶτε κάτι τέτοιες περιπτώσεις! Ἀντί
νά εἴσαστε σοβαροί καί νά ἐκτιμᾶτε τά
πράγματα στίς σωστές τους διαστάσεις,
προτιμᾶτε νά μᾶς δημιουργεῖτε σύγχυ-
ση καί πανικό. Αὐτά ἤθελα νά σοῦ πῶ
καί τίποτε περισσότερο» μέ …ἀποτέλει-
ωσε ἡ θεία Ἀντιγόνη.

Ὑ πάρχουν πολλές λαϊκές παροιμίες πού προσπαθοῦν
νά περιγράψουν αὐτούς πού ἀγνοοῦν τά οὐσιώδη

κατατρυχόμενοι μέ τά ἐπουσιώδη καί ἀσήμαντα. Καί ὅλες
θά ἐταίριαζαν ἀπόλυτα στά ὅσα διαδραματίζονται στήν πο-
λιτική σκηνή τῆς χώρας μας. Κυριολεκτικῶς διυλίζουμε τόν
κώνωπα καί καταπίνουμε τήν κάμηλο. Καί ἐνῶ θά ἐπερίμε-
νε κανείς ὅτι ἡ κρίσις καί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπί-
ζουμε θά μᾶς εἶχαν ὁδηγήσει συλλογικῶς σέ ὡριμώτερες
σκέψεις, συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. 

Πηγαίνοντας μερικά χρόνια πίσω βλέπουμε τούς προ-
νομιούχους καί τούς κρατικοδίαιτους νά δυσανασχετοῦν
γιά τίς ἀπώλειες τῶν εἰσοδημάτων τους. Οὐδείς ἔθεσε τό
θέμα τῶν ἀδικιῶν πού συνιστοῦσαν τά πρῶτα ἐκεῖνα «μέ-
τρα» καί οἱ ἀντιδρῶντες ἔμεναν σέ μιά κενή φιλολογία περί
«κεκτημένων» καί «δικαιωμάτων». 

Ἐτέθησαν ἐν συνεχεία ζητήματα προστασίας τῶν
«συντεχνιῶν» καί τῶν «κλειστῶν» ἐπαγγελμάτων, πα-
ραλλήλως πρός τά ὁποῖα ἄρχισε νά ἀναπτύσσεται καί μιά
ρητορική πού ἤθελε τούς Ἕλληνες νά εἶναι ὁ ἐργατικώ-
τερος λαός τῆς Εὐρώπης. Τό συμπέρασμα στηριζόταν
στήν καταμέτρηση ὡραρίων χωρίς τήν παραμικρή ἀνα-
φορά στήν παραγωγικότητα. 

Ἀρκεῖ ὅμως νά ἐπισκεφθῆ κάποιος μία δημόσια ὑπηρε-
σία γιά νά διαπιστώση μέσα σέ λίγα λεπτά, πῶς πηγαίνουν
χαμένες αὐτές οἱ ὧρες ἐργασίας πού ὑποτίθεται ὅτι ἀνα-
λογοῦν στόν κάθε Ἕλληνα. Εἶναι καί αὐτή μία ἀπό τίς πολ-
λές παθογένειες πού ἀποθαρρύνουν κάθε προσπάθεια γιά
ἀνάπτυξη. Μία παθογένεια πού ἐξακολουθεῖ νά συνιστᾶ
τήν μοναδική σταθερά, σέ ἕνα διοικητικό καί νομικό σύ-
στημα τό ὁποῖο ἀλλάζει μέ τέτοιους ρυθμούς, πού κανείς
δέν προλαβαίνει νά προσαρμοσθῆ καί νά σχεδιάση ἐπιχει-
ρηματικές ἤ ἄλλες οἰκονομικές δραστηριότητες. Κατά τά
λοιπά ἐλπίζουμε σέ μεγάλες ἐπενδύσεις! 

Ὅσο γιά τήν κεντρική πολιτική σκηνή, μόνον ἡ ἀνευθυνό-
της τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔρχεται νά μᾶς ὑπενθυμίση ὅτι ἡ κυ-
βέρνησις συνεργασίας τήν ὁποία ἔχουμε, συνεκροτήθη ὡς
κυβέρνησις ἐθνικῆς σωτηρίας. Συνεκροτήθη γιά νά ἀναλάβη
τό «βάρος» καί τό «πολιτικό κόστος» τῶν μεταρρυθμίσεων
πού εἶναι ἐπιβεβλημένες γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ Κράτους. Με-
ταρρυθμίσεων, πού ἄν εἶχαν γίνει ἐγκαίρως δέν θά εἴχαμε
βιώσει τήν οἰκονομική καταστροφή τῶν τελευταίων ἐτῶν. 

Φυσικά, τά δειλά βήματα ἀλλαγῶν πού ἔγιναν μέ μεγά-
λη προσοχή ὥστε οἱ προνομιοῦχοι νά θιγοῦν τό δυνατόν
ὀλιγώτερον, δέν συνιστοῦν μεταρρυθμίσεις. Στήν καλύτε-
ρη περίπτωση, θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ἡμίμε-
τρα. Καί ἐν προκειμένω βλέπουμε τήν τυπική κατάληξη
τῶν ἡμιμέτρων. Ὅλοι εἶναι δυσαρεστημένοι, ὅλοι ἀντι-
δροῦν καί ἁπτά ἀποτελέσματα δέν ὑπάρχουν. 

Χωρίς νά θέλουμε νά ὑποβαθμίσουμε τήν ἐπίτευξη
τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος, θά ἐπιμείνουμε ὅτι
χωρίς τίς ἀπαραίτητες διαρθρωτικές ἀλλαγές στό Κρά-
τος καί τήν κοινωνία, ἡ χώρα παραμένει σέ θέση πολύ
ἐπισφαλῆ. Ἀκόμη καί τώρα ὅμως ἐξακολουθοῦμε νά
ἀσχολούμεθα μέ τίς λεπτομέρειες καί τά ἐπουσιώδη καί
νά χάνουμε τήν οὐσία τῶν πραγμάτων.

Τό τελευταῖο διάστημα συνέβησαν πολλά πού κατέλα-
βαν τίς πρῶτες θέσεις στήν εἰδησεογραφία, ἐκτοπίζοντας
ἀκόμη καί τίς κινήσεις τῶν ὑποψηφίων στίς ἐπικείμενες
ἐκλογές γιά τήν εὐρωβουλή καί τήν τοπική αὐτοδιοίκηση.
Ἀρχίζοντας ἀπό τήν παραίτηση τοῦ γενικοῦ γραμματέως
τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου καί φθάνοντας μέχρι τίς προ-
τάσεις μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως καί τίς διατάξεις τοῦ
«πολυνομοσχεδίου». Καί ἐννοοῦμε ὅτι τό πολυνομοσχέδιο
περιελάμβανε ρυθμίσεις ἐξαιρετικῆς σημασίας πού πέρα-
σαν ἀπαρατήρητες μέσα στόν ἐπικοινωνιακό –καί οὐδόλως
εἰδησεογραφικό– κυκεώνα τῶν ἡμερῶν.

Καί ναί μέν εἶναι κατακριτέο τόσο σημαντικά θεσμικά ζη-
τήματα νά ψηφίζονται τήν τελευταία στιγμή, ὅμως ἡ μεθοδο-
λογία ἀποτελεῖ ἐπανάληψη τῶν ὅσων γίνονται τά τελευταῖα
χρόνια. Ἀτελείωτες διαβουλεύσεις καί τραγικές καθυστερή-
σεις γιά νά φθάσουμε νά τρέχουμε νά προλάβουμε κυριολε-
κτικά τήν τελευταία στιγμή. Ἀντί νά κάνουμε τίς κινήσεις μας
μέ ταχύτητα καί ἀποφασιστικότητα, τίς κάνουμε μέ ἀτολμία
καί βιασύνη. Κάτι πού συνεπάγεται καί προχειρότητα. 

Καί ἀντί ἡ ἀντιπολίτευσις νά ἐγκαλῆ τήν κυβέρνηση
γιά αὐτήν τήν προχειρότητα καί αὐτές τίς ὀλιγωρίες,
προχωρεῖ στό ἄλλο ἄκρο. Στήν μικροπολιτική ἐκμετάλ-
λευση κάθε εὐκαιρίας πού τῆς δίδεται ἐπιδεικνύοντας
περιφρόνηση πρός τούς θεσμούς καί ἀδιαφορῶντας γιά
τήν ζημιά πού ἐπιφέρει στήν χώρα.  

Τό δράμα ὅμως τῆς Ἑλλάδος συνίσταται στό γεγονός
ὅτι ἡ κοινωνία δέν καταδικάζει οὔτε τούς μέν οὔτε τούς δέ.
Παραμένει προσηλωμένη στίς ἀνούσιες λεπτομέρειες.

Τῆς Ἡμέρας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐσεῖς τόν εἴχατε ἀκουστά;

Σημερινά θέματα

❚
Τό νέο ἀναπτυξιακό
σχέδιο τῆς Ἑλλάδος

Στήν παρουσίαση τοῦ ἑλληνι-
κοῦ δεκαετοῦς ἀναπτυξιακοῦ
σχεδίου θά προχωρήση ἡ Κυ-
βέρνησις ἐντός τῶν ἑπομέ-
νων ἑβδομάδων.

Σελίς 2

❚
Εὔσημα
ἀπό τόν Ὀμπάμα 

Μέ τά καλύτερα λόγια γιά τήν
Ἑλλάδα μίλησε ἐνώπιον ὁμο-
γενῶν ὁ Μπαράκ Ὀμπάμα. Θε-
τικά σχόλια γιά τόν Σαμαρᾶ
ἀπό τόν Μπαϊντεν.

Σελίς 3

❚
Τεταμένο τό κλίμα
στήν Οὐκρανία

Ἰδιαιτέρως τεταμένο εἶναι τό
κλίμα στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες
τῆς Οὐκρανίας. Φιλορῶσοι δια-
δηλωτές κατέλαβαν κτίριο τῆς
οὐκρανικῆς ὑπηρεσίας ἀσφα-
λείας στήν πόλη Λουχάνσκ.

Σελίς 4

❏ Τήν ἔπαυλή του ἀξίας 23,2
ἑκατομμυρίων δολλαρίων ἀπε-
φάσισε νά πωλήση ὁ Ρωμαι-
οκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος τῆς
Ἀτλάντα τῆς ἀμερικανικῆς πο-
λιτείας Τζώρτζια. Τό γεγονός
αὐτό καθ’ ἑαυτό δέν θά εἶχε
σημασία ἐάν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Γουίλτον Γκρέγκορυ δέν ἦταν
αὐτός πού ἔχει δεχθῆ σωρεία
ἐπικρίσεων ὅτι ξοδεύει πολλά
ἀπό τά χρήματα τῆς Ἐκκλη-
σίας. Μάλιστα κατηγορήθηκε

ὅτι ἡ ἔπαυλίς του κτίσθηκε μέ
χρήματα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε ὅτι
τά χρήματα ἀπό τήν πώληση
τοῦ σπιτιοῦ του θά χρησιμο-
ποιηθοῦν «γιά τίς ἀνάγκες τῆς
καθολικῆς κοινότητος». 

❏ Ἡ Ἀργεντινή ἔχει νομιμο-
ποιήσει τούς γάμους ὁμοφυλο-
φίλων καί ἡ πρόεδρος τῆς χώ-
ρας Κριστίνα Φερνάντες ἀπεφά-
σισε νά γίνη νονά τῆς κόρης
ἑνός «ζεύγους» γυναικῶν, σέ μία
συμβολική κίνηση γιά νά πι-
στοποιήση ὅτι τάσσεται ὑπέρ
τοῦ γάμου ὁμόφυλων ζευγα-
ριῶν. Τήν βάπτιση τῆς μικρῆς
Οὔμα, ἔκανε Καθολικός ἱερέας
στόν Καθεδρικό τῆς Κόρδοβα
τῆς Ἀργεντινῆς καί ἡ Φερνάντες
παρέστη δι᾽ ἀντιπροσώπου.

ΠΕΝΝΙΕΣ

ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Δηλώσεις Λαγκάρντ 
γιά τόν πληθωρισμό

Ἡ γενική διευθύντρια τοῦ
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ ἀντέ-
δρασε χθές στίς δηλώσεις
τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΕΚΤ,
Μάριο Ντράγκι, ὅτι τό Ταμεῖο
εἶναι «πολύ γενναιόδωρο
στίς ὑποδείξεις του» ὅσον
ἀφορᾶ στήν πολιτική πού
πρέπει νά ἀκολουθήση ἡ ΕΚΤ
καί μάλιστα περισσότερο σέ
σύγκριση μέ ἄλλες κεντρικές
τράπεζες. Ἀναφερόμενος
στά σχόλια τῆς Λαγκάρντ ὅτι
ἡ ΕΚΤ πρέπει νά χαλαρώση
τήν νομισματική πολιτική της
γιά νά συμβάλη στήν αὔξηση
τῶν τιμῶν, ὁ Ντράγκι ἄφησε
νά ἐννοηθῆ ὅτι τό ΔΝΤ ἀσκεῖ
πιέσεις στήν ΕΚΤ περισσότε-
ρο ἀπ' ὅ,τι σέ ἄλλες κεντρι-
κές τράπεζες.

Σέ συνέντευξή της στό
Fox News, ἡ Λαγκάρντ εἶπε:
«Ἐμεῖς λέμε αὐτό πού
ἔχουμε νά ποῦμε ὅταν πι-
στεύουμε ὅτι εἶναι ἡ κατάλ-
ληλη στιγμή». Ἐτόνισε ὅτι
τό ΔΝΤ ἐπαναλαμβάνει ἐδῶ
καί μῆνες ὅτι ἡ ΕΚΤ πρέπει
νά εἶναι προσεκτική στήν
ἀντιμετώπιση τοῦ χαμηλοῦ
πληθωρισμοῦ. «Πιστεύω
ὅτι, μέ τόν κίνδυνο τοῦ χα-
μηλοῦ πληθωρισμοῦ πού
βλέπουμε, θά βοηθοῦσε
πολύ ἐάν ἡ νομισματική πο-
λιτική τόν ἀντιμετώπιζε.
Εἶμαι σίγουρη ὅτι ὁ ἐπί κε-
φαλῆς τῆς ΕΚΤ θά ἔχη τήν
σοφία νά διακρίνη τί εἶναι
τό καλύτερο καί πότε πρέ-
πει νά γίνη», κατέληξε.

Γράφει ὁ Εὐθ. Π. Πέτρου

Ἀσχολούμεθα 
μέ τά ἐπουσιώδη Ἡ δήλωσις Σώϋμπλε

γιά τόν Σύριζα

Στήν πολύ ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη πού ἔδωσε
χθές στήν «Καθημερινή» ὁ Γερμανός ὑπουργός Οἰκο-
νομικῶν κ. Βόλφγκανγκ Σώϋμπλε, ρωτήθηκε ἀπό τήν
δημοσιογράφο κ. Κουναλάκη:

– Τί θά συμβῆ λοιπόν, ἄν ὁ ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τίς
ἑπόμενες ἐκλογές;

Καί ὁ κ. Σώϋμπλε ἀπήντησε:

– Τότε ὁ Σύριζα θά βρεθεῖ ἀντιμέτωπος μέ τά ἴδια
ἐρωτήματα μέ τά ὁποῖα βρέθηκε ὁ κ. Παπανδρέου.
Ἄν ἐπιθυμεῖ κανείς τήν παραμονή στήν Εὐρωζώνη,
θά πρέπει νά τηρεῖ τούς κανόνες. Δέν θά ἤθελα,
ὅμως, νά ἐμπλακῶ σέ ἐσωτερικές πολιτικές συζητή-
σεις γιά τήν Ἑλλάδα. 

Τήρησις τῶν κανόνων 
Ἀπό τήν ἀπάντηση τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονο-

μικῶν προκύπτουν τρία σημαντικά στοιχεῖα: 

Πρῶτον, ὅτι οἱ Γερμανοί ἐξακολουθοῦν νά δίδουν
προτεραιότητα στήν τήρηση τῶν κανόνων τῆς Εὐρω-
ζώνης. Σήμερα ἡ Εὐρωζώνη ἀριθμεῖ 18 κράτη-μέλη.
Γιά νά μπορέσουν λοιπόν νά συλλειτουργήσουν ὑπό τό
κοινό νόμισμα, πρέπει ἀπαραιτήτως νά τηροῦν τούς
κοινούς κανόνες. Διότι ἄν ἀρχίσουν οἱ παρεκτροπές, θά
προκληθοῦν σοβαρά προβλήματα γιά τό σύνολο τῆς
Εὐρωζώνης. Τήν ἀποφασιστικότητα αὐτή τῶν Γερ-
μανῶν γεύθηκαν μέ σκληρό τρόπο οἱ Κύπριοι. Καί
αὐτό θά ἔπρεπε νά ἔχη διδάξει πρῶτα ἀπό ὅλους τόν
Σύριζα, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει νά διακηρύσση ὅτι δέν τόν
πτοοῦν οἱ ἀπειλές τῶν Γερμανῶν καί ὅτι ἡ Ἑλλάς μπο-
ρεῖ νά ἀσκήση τήν δική της πολιτική ἔξω ἀπό τούς κα-
νόνες, μέ στόχο τήν «ἐπανίδρυση» τῆς Εὐρώπης.

Δεύτερον, τό γεγονός ὅτι ὁ κ. Σώϋμπλε συνέκρινε
τήν θέση στήν ὁποία θά βρεθῆ ἡ Ἑλλάς ἄν ἐκλεγῆ
πρωθυπουργός ὁ κ. Τσίπρας, μέ ἐκείνην πού βρέθηκε
ὅταν ἐξελέγη πρωθυπουργός ὁ κ. Γ. Παπανδρέου. Καί
αὐτή εἶναι ἡ σωστή σύγκρισις. Τό 2009 τό ΠΑΣΟΚ
ἦλθε στήν ἐξουσία μέ κύριο σύνθημα τό ἀλήστου
μνήμης «λεφτά ὑπάρχουν». Καί ὅταν ἐρωτᾶτο ὁ τότε
πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ πῶς θά περιορισθῆ τό ἔλλειμ-
μα χωρίς περικοπές ἀποδοχῶν στό δημόσιο καί ἀπο-
λύσεις δημοσίων ὑπαλλήλων, ἔλεγε ὅτι «ὑπάρχουν
ἄλλοι τρόποι». Αὐτά βεβαίως, προτοῦ προσφύγη στό
ΔΝΤ καί ἀναλάβη ἡ Τρόϊκα. Τώρα λοιπόν, ὁ πρόεδρος
τοῦ Σύριζα λέει περίπου τά ἴδια. Μέχρι νά βρεθῆ καί
αὐτός ἀντιμέτωπος μέ τήν πραγματικότητα. 

Τρίτον, ἡ διευκρίνησις περί μή ἀναμείξεως στά
ἐσωτερικά μας. Ἐδῶ ὁ κ. Σώϋμπλε μᾶς ἀπαντᾶ ὅτι εἴμα-
στε ἐλεύθεροι νά ἐπιλέξουμε ὅ,τι θέλουμε. Ἄν ὁ ἑλλη-
νικός λαός θέλη νά ἀναλάβη τούς κινδύνους πού συνε-
πάγεται ἡ ἐκλογή τοῦ Σύριζα, ἄς τούς ἀναλάβη. Καί ἄν
ὁ Σύριζα δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἀλλάξη τήν πολι-
τική πού διακηρύσσει, ἡ ὁποία συνίσταται στήν παρα-
βίαση τῶν κανόνων τῆς Εὐρωζώνης, τότε τήν εὐθύνη
γιά ὅ,τι ἐπακολουθήση θά τήν ἔχη ὁ Σύριζα καί ὁ ἑλλη-
νικός λαός πού θά τόν ἐκλέξη. Μπορεῖ αὐτό νά ἀκού-
γεται κάπως ἐκβιαστικό, ἀλλά εἶναι ἡ ἀλήθεια τήν
ὁποία καλό θά ἦταν νά συνειδητοποιήσουν κάποτε καί
οἱ Ἕλληνες πολίτες. Πώς γιά ὅ,τι συμβῆ ἐφεξῆς, ἡ
εὐθύνη θά εἶναι δική μας καί ὄχι τῶν Γερμανῶν. 

Ἀμετανόητοι λαϊκιστές
Χθές τό πρωί, ὁ τηλεοπτικός σταθμός «Σκάϊ» φιλο-

ξενοῦσε μεταξύ ἄλλων τόν ὑπεύθυνο οἰκονομικοῦ προ-
γράμματος τοῦ Σύριζα, καθηγητή κ. Μηλιό. Ἐρωτηθείς
λοιπόν ἀπό τόν τηλεπαρουσιαστή κ. Μάλλη, πῶς
ἀντιδρᾶ στίς θέσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονο-
μικῶν, ὁ κ. Μηλιός –ὁ ὁποῖος εἶχε συνοδεύσει τόν κ.
Τσίπρα ὅταν εἶχε ἐπισκεφθῆ τόν κ. Σώϋμπλε στό Βε-
ρολίνο– ἀπήντησε ὅτι ὁ κ. Σώϋμπλε μπορεῖ νά λέει ὅ,τι
θέλει! Καί ὅτι ἐμεῖς θά ἀποφασίσουμε τήν πολιτική
μας ἀνεξάρτητα ἀπό τό τί λέει ὁ Γερμανός ὑπουργός
Οἰκονομικῶν. Ἐπανέλαβε δέ τίς ἄκρως ἐξωπραγματι-
κές θέσεις τοῦ Σύριζα, ὅτι γιά νά ἀντιμετωπισθῆ τό δη-
μοσιονομικό ἀρκεῖ νά καθιερωθῆ προοδευτική φορο-
λογία ὥστε «νά πληρώνουν οἱ πλούσιοι» καί νά ἀλλάξη
τό ΣΔΟΕ ὥστε νά παταχθῆ τό λαθρεμπόριο καυσίμων
καί ἡ φοροδιαφυγή πού γίνεται σήμερα μέ τίς
«ὀφφσόρ» καί τίς ἐνδο-ὁμιλικές συναλλαγές. 

Πρό τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2009, ὁ κ. Γ. Παπανδρέου
ἔλεγε ἀκριβῶς τά ἴδια. Διεβεβαίωνε καί ἐκεῖνος ὅτι
ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ δημοσιονομικοῦ ἦταν σχετικά
εὔκολη. Ἐπεκαλεῖτο μάλιστα καί τά τεράστια ποσά
πού δέν εἰσέπραττε τό δημόσιο ἀπό βεβαιωμένες
ὀφειλές, τά ὁποῖα ἀνήρχοντο τότε σέ περίπου 30 δίς
εὐρώ. Ἐξ οὗ καί τό περιβόητο «λεφτά ὑπάρχουν». Σέ
αὐτό ἀνεφέρετο. Τώρα λοιπόν τό ἐπαναλαμβάνει ὁ κ.
Τσίπρας μέ τούς συνεργάτες του. Ἄραγε ὁ ἑλληνικός
λαός δέν ἀντιλαμβάνεται τόν ἐμπαιγμό; Δέν καταλα-
βαίνει ὅτι τήν γλώσσα τῆς ἀλήθειας χρησιμοποιεῖ ἐν
προκειμένω ὁ Γερμανός ὑπουργός Οἰκονομικῶν καί
ὄχι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀμετανόητοι λαϊκιστές;

Τί θά συμβῆ σέ περίπτωση ἐκλογῆς του 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αὔριο

ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 7.00' - Δύσις 7.54'

Σελήνη 10 ἡμερῶν
Πρό τῶν Βαΐων

Ἀγάβου, Ρούφου, Φλέγοντος, Ἑρμοῦ κ.λπ. ἀποστόλων.
Κελεστίνου Ρώμης, Ἰωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Κῶ. 

Οἱ νεοφυεῖς
ἐπιχειρήσεις

Ὄχι, δέν πρόκειται γιά ὄνειρο ἀλλά γιά ἁδρή πραγματι-
κότητα. Ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα μία πολύτιμη πρώτη

ὕλη, ἡ φαιά οὐσία της, ἡ ὁποία ἐμποδίζεται ἀπό τήν γραφει-
οκρατία καί τήν ἔλλειψη ἐπιχειρηματικῆς κουλτούρας νά
μεγαλουργήσει καί νά βγάλει τήν χώρα ἀπό τήν μιζέρια. 

Σήμερα, λοιπόν, αὐτή ἡ φαιά οὐσία δραστηριοποιεῖται
σέ νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις (start-ups), οἱ ὁποῖες, ὅπως ὁμο-
λογοῦν οἱ εἰδικοί τῆς Κοιλάδας τοῦ Πυριτίου (Silicon Va-
ley), ἔχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα γιατί
στήν χώρα μας δέν ὑπάρχουν ἰσχυροί ἀνταγωνιστές.
«Στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει πολύτιμο ἀνθρώπινο δυναμικό,
πού εἶναι πολύ σημαντικότερο γιά τήν χώρα ἀπό τόν του-
ρισμό καί τίς ὅποιες ἐνεργειακές της πηγές. Πρόκειται
γιά τήν ἑλληνική εὐφυΐα καί δημιουργικότητα, ἡ ὁποία
πάει χαμένη. Ὡστόσο, τό δυναμικό αὐτό μπορεῖ νά ἀπο-
τελέσει ἐφαλτήριο γιά μιά νέα ἀπογείωση τῆς χώρας σας
στόν δύσκολο καί πολύ ἀνταγωνιστικό 21ο αἰώνα…».
Αὐτά μᾶς εἶπε γνωστός διεθνής χρηματοδότης νεοφυῶν
ἐπιχειρήσεων πού ἐπιθυμεῖ τήν ἀνωνυμία.

Τήν ἐπιβεβαίωση αὐτῶν τῶν παρατηρήσεων εἴχαμε
προσφάτως σέ μία ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση τοῦ Τομέα
Ἑταιρικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Διοική-
σεως Ἐπιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ὅπου αὐτά τά ὁποῖα εἰπώθη-
καν ἀποδεικνύουν περίτρανα ὅτι ὑπάρχουν δύο Ἑλλά-
δες: αὐτή τοῦ πλέον σκοταδιστικοῦ χθές καί ἡ ἄλλη, ἑνός
πρωτοποριακοῦ καί ἐφευρετικοῦ αὔριο.

Ἀκούγοντας τόν κ. Δημήτρη Τσίγκο, τόν νεαρό πρό-
εδρο τῆς Ἕνωσης Νεοφυῶν Ἐπιχειρήσεων, νά τονίζει ὅτι
«στήν Ἑλλάδα λεφτά ὑπάρχουν γιά ὅποιον σοβαρό νέο
θέλει νά ἐπιχειρήσει σέ τομεῖς πού ξεφεύγουν ἀπό τά
σουβλατζίδικα καί τά κομμωτήρια», λίγο ἔλλειψε ὁ ὑπο-
γράφων νά πάθει σόκ. Διότι ὁ ὁμιλητής προσέθεσε: «Μιά
καλή ἐπιχείρηση στήν χώρα μας βρίσκει χρηματοδότηση.
Οἱ διεθνεῖς ἀγορές διαθέτουν ἄφθονα κεφάλαια γιά νεο-
φυεῖς ἑταιρεῖες, ἀρκεῖ οἱ τελευταῖες νά ἀνταποκρίνονται
σέ στοιχειώδεις ἀρχές καινοτομίας, ὁμαδικοῦ πνεύματος,
ὀρέξεως γιά ἀνάληψη κινδύνων καί σοβαρότητος. Τό
πρόβλημα στήν χώρα μας δέν εἶναι ἡ ἔλλειψη ἐπιχειρη-
ματικῆς κουλτούρας. Πολλοί διστάζουν νά ἐπιχειρήσουν
γιατί φοβοῦνται τήν ἀποτυχία, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει πολλές
θετικές πτυχές. Μᾶς μαθαίνει τί πρέπει νά κάνουμε καί τί
ὄχι. Ἀπό τήν ἄλλη, τό γραφειοκρατικό περιβάλλον εἶναι
αὐτό πού ἀποθαρρύνει χιλιάδες νέους νά δοκιμάσουν
τήν τύχη τους στό ἐπιχειρεῖν. Στόν Σύνδεσμό μας ἐπικρα-
τεῖ ἐμπιστοσύνη καί αἰσιοδοξία. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ
ἐλεημοσύνες μέ τήν μορφή ἐπιδοτήσεων. Θέλουμε ἐπεν-
δύσεις πού νά ἀποδίδουν. Φιλοδοξοῦμε νά ἱδρύσουμε
ἐπιχειρήσεις πού νά κάνουν πρωταθλητισμό».

Καί πράγματι ὑπάρχουν νεοφυεῖς ἑταιρεῖες στήν
Ἑλλάδα πού κάνουν πρωταθλητισμό χωρίς φανφάρες καί
μακρυά ἀπό διαπλοκές καί λοιπές πελατειακές σχέσεις.
Ἡ ἑταιρεία Γαῖα, γιά παράδειγμα, μέ ἐπικεφαλῆς της τόν
κ. Ἄρη Κεφαλογιάννη, πραγματοποιεῖ περί τά 14 ἑκατ.
εὐρώ κύκλο ἐργασιῶν κατά 90% στό ἐξωτερικό καί διαθέ-
τει στήν ἀγορά ἑλληνικό λάδι καί ἐλιές ὡς εἴδη δια-
τροφῆς πολυτελείας. «Χάρη στήν ποιότητα καί τίς καλά
μελετημένες συσκευασίες μας, πού ἀφ’ ἑαυτές ἀποτε-
λοῦν καινοτομία, τά προϊόντα τῆς ἑλληνικῆς γῆς πω-
λοῦνται μέ ὑψηλή προστιθέμενη ἀξία, παράλληλα δέ ἀπο-
τελοῦν καί σῆμα κατατεθέν ὑγιεινῆς διατροφῆς», τονίζει
ὁ κ. Ἄρης Κεφαλογιάννης.

Ὑψηλές προστιθέμενες ἀξίες φιλοδοξεῖ νά πετύχει
καί ἡ ἑταιρεία Stella Mare, δημιούργημα ἑνός εὐφυοῦς
ἀγρότη, τοῦ κ. Γ. Τερζάκη, ὁ ὁποῖος ἔστησε μέ χίλια βά-
σανα στήν Ἑλλάδα μία πρωτοποριακή μονάδα φιλετοποι-
ήσεως γαύρου καί σαρδέλας, καί ἐμπορίας νωπῶν ἁλιευ-
μάτων. Μέ τήν στήριξη τῆς Τράπεζας Πειραιῶς, τοῦ ἑλλη-
νικοῦ ἐπενδυτικοῦ ὁμίλου Libra καί τοῦ κ. Δημήτρη Γου-
λανδρῆ, ἡ νεοφυής ἑλληνική ἑταιρεία φιλοδοξεῖ νά κατα-
στήσει τά φιλέτα γαύρου καί σαρδέλας ἰσοδύναμα τῶν
γιαπωνέζικων σούσι. Κατά τόν κ. Τζίμμυ Ἀθανασόπουλο,
μέντορα τῆς ἑταιρείας καί πρόεδρο τοῦ Ἑλληνικοῦ Βρα-
βείου Ἐπιχειρηματικότητος, ἡ Stella Mare ἀγοράζει τήν
πρώτη ὕλη 3 εὐρώ τό κιλό καί τήν πωλεῖ ἐπεξεργασμένη
περί τά 41 εὐρώ –προβάλλοντας ταυτόχρονα καί τήν θρε-
πτική ἀξία τῆς ἑλληνικῆς ἤ μεσογειακῆς διατροφῆς.

Ἀπό τήν πλευρά τους, δύο ταλαντοῦχοι Ἕλληνες, οἱ
κ.κ. Γιάννης Μπρούστας καί Λεωνίδας Γαρύφαλλος, δη-
μιούργησαν τήν ἑταιρεία RABT, ἡ ὁποία δραστηριο-
ποιεῖται στήν ὑψηλή τεχνολογία καί ἐπιτρέπει στούς πε-
λάτες της νά ἐπιλέγουν καί νά βλέπουν τά τηλεοπτικά
προγράμματα πού θέλουν χωρίς ἀπώλειες χρόνου γιά
ἀναζητήσεις. Μέ ἕδρα τήν Νέα Ὑόρκη, ἡ ἑταιρεία εὐελ-
πιστεῖ ὅτι σύντομα θά ἀποτελεῖ «ἱστορία ἐπιτυχίας» (suc-
cess story) στόν χῶρο ὅπου δραστηριοποιεῖται. 

Τέλος, στόν χῶρο τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐφαρμογῶν ἔ -
χουν ἤδη ἐπενδυθεῖ περί τά 40 ἑκατ. εὐρώ ἀπό ἑλληνικές
νεοφυεῖς ἐπιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Ὅσο γιά τήν
χρηματοδότηση αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεων, οἱ κ.κ. Λουκᾶς
Πηλίτσης καί Γιῶργος Τζιραλῆς, ἐκπρόσωποι ἐπενδυτικῶν
Ταμείων πού ἀναζητοῦν εὐκαιρίες, ὑποστηρίζουν ὅτι κε-
φάλαια ὑπάρχουν καί εἶναι πρόθυμα νά ἐπενδυθοῦν ὅταν
πρόκειται γιά σοβαρές ἰδέες οἱ ὁποῖες ἀναζητοῦν ἐφαρ-
μογή. «Τά ἐπενδυτικά Ταμεῖα δέν ἀναζητοῦν νά χορηγή-
σουν δάνεια, ἀλλά θέλουν νά συμμετέχουν σέ ἐπιχειρη-
ματικές πρωτοβουλίες, στό πλευρό νέων ἐπιχειρηματιῶν
πού δέν φοβοῦνται τήν ἀποτυχία καί διέπονται ἀπό ὀρθο-
λογικό πνεῦμα ὁμαδικότητος καί ἀπό πάθος γιά ἐπιτυχία.
Ἡ Ἑλλάδα, μέ τό ἀνθρώπινο δυναμικό πού διαθέτει, μπο-
ρεῖ νά γίνει περιφερειακό κέντρο Ἔρευνας καί Ἀναπτύξε-
ως μέ διεθνῆ αἴγλη», λέει ὁ κ. Λουκᾶς Πηλίτσης.

Καί τό ἐρώτημά μας εἶναι: πόσοι ἀπό τούς πολιτικούς
καταλαβαίνουν τήν γλώσσα αὐτή;

*apapandropoulos@hotmail.com

τοῦ Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλου*
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