ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

								

«ΣΟΛΩΝ» ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΔΟΙΚΟ / ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ / ΟΕΜΚΟΕ - Δ.Ε.Ο.
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΙΚΤΥΟΥ SPERHEIOSNET • ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 • ΤΕΥΧΟΣ 24 • ΕΤΟΣ 4ο

Αφιέρωμα στην Οικονομία
Παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις του 2010
Η δαιμονοποίηση της κρίσης

Αναμένωντας την επόμενη
κερδοσκοπική έλλειψη βασικών αγαθών
w w w . s o l o n . o r g . g r

1

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2									

περιεχόμενα
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΛΛΩΝ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ..............................................................................................................04
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ...............................................................................07
Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ......................................................................................11
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2010...................................................12
Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ & ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ,............................
ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ & ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ............................................................14
ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ.........................................20
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...................................
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.........................................................................................22
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: ΔΕΝ ΤΙΣ ΣΗΚΩΝΕΙ... Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ................................23
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ...................................................................................................25
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ....................................................................................................26
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ................................................................................27
Η ΣΙΓΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ...................................................28
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ΣΟΛΩΝ...........................................................................................29

www.solon.org.gr

w w w . s o l o n . o r g . g r

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

								

3

Είπαν:
«Η σαγήνη της εξουσίας αναπόφευκτα μειώνει την κριτική ικανότητα
του ανθρώπου και την δυνατότητά του να βασίζεται στον ορθό λόγο»
Εμμάνουελ Καντ
«Πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα των
μετόχων μιας επιχείρησης στις ΗΠΑ αξίζουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων της εταιρείας.»
Νοαμ Τσόσμσκι
«The Myth of the Global Corporation»
«Οι Αμερικανοί θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι τα καταναλωτικά
τους πρότυπα θα συγκρουστούν πολύ σύντομα και κατά μέτωπο με όλο και πιο ανυπόμονες εξισωτικές βλέψεις. Είτε με την
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, την υπερβολική κατανάλωση
ενέργειας και την αδιαφορία για την παγκόσμια οικολογία είτε
λόγω του υπερβολικού μεγέθους των σπιτιών των εύπορων, η
τρυφηλή αυτοϊκανοποίηση επιδεικνύει αδιαφορία απέναντι στις
διαρκείς στερήσεις του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου. (Προσπαθήστε απλώς να φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο 2,5
δισεκατομμύρια Κινέζοι και Ινδοί θα καταναλώνουν όση κατά
κεφαλήν ενέργεια καταναλώνουν οι Αμερικανοί). Αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει να την αφομοιώσει η αμερικανική κοινή
γνώμη».
Zbigniew Brzezinski,
«Η Δεύτερη Ευκαιρία»
«Η μετάβαση σε μια νέα οικονομία πιο «πράσινη»,
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και με πιο
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων είναι μονόδρομος»
Σταύρος Δήμας,
Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για θέματα Περιβάλλοντος.
Έθνος - 12 Δεκεμβρίου 2009
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, μέλος της ΜΚΟ Σόλων, συγγραφέας

Π

αίρνοντας ως αφετηρία τη
συχνά
επαναλαμβανόμενη
δημόσια συζήτηση σχετικά με
το φθηνό και το ακριβό πετρέλαιο
και τον ρόλο των κερδοσκόπων στη
διαμόρφωση της τιμής του[1], αλλά
και τις προβλέψεις για μια νέα κρίση
έλλειψης τροφίμων, θα ήταν σκόπιμο
να παρατηρήσουμε ότι είναι αναγκαίο
να διαχωρίσουμε τη διασταύρωση
της προσφοράς και της ζήτησης σε
δύο επίπεδα:
α. στην άμεση πραγματική ζήτηση,
με τις όποιες χρονικές προοπτικές
εκτίμησης διακύμανσης της πραγματικής ζήτησης και κατά δεύτερο λόγο
β. στη ζήτηση χρηματιστηριακών
συμβολαιοποιήσεων και προεξοφλήσεων, των χρηματιστηριακών τίτλων
πετρελαίου, πετρελαϊκής προσφοράς
και ζήτησης.
Το δεύτερο επίπεδο, είναι τελείως
άσχετο με την προσφορά και τη ζήτηση και οφείλουμε να συζητήσουμε, ολοκληρωμένα αυτή τη φορά, το
θέμα της λειτουργίας της αγοράς.
Αυτή η μορφή «διασταύρωσης» προσφοράς και ζήτησης λειτουργεί βέβαια και σε σχέση με την προσφορά
και ζήτηση των τροφίμων που μπορεί
να οδηγεί ολόκληρους λαούς στην
πείνα, αλλά επίσης και με τη ζήτηση
άλλων φυσικών πόρων.
Με άλλα λόγια, έχουμε μια υποθετική αγοραία χρηματιστηριακή διασταύρωση προσφοράς ζήτησης η
οποία είναι τελείως ανεδαφική και
ψευδής που σε τελική ανάλυση απαξιώνει τον ίδιο τον κανόνα της προσφοράς και της ζήτησης στην οικονομία και στην πραγματική αγορά, μέσω
μιας «εξωτικής» αγοράς. Αυτό λοιπόν
είναι κάτι που πρέπει να το ρυθμίσουμε πλήρως. Οι διασταυρώσεις προσφοράς ζήτησης, σε χρηματιστηριακά πολύπλοκα σύνθετα προϊόντα, τα

χρηματιστηριακά παράγωγα και προϊόντα, θα πρέπει να βγουν εκτός των
ρυθμίσεων της λεγόμενης φιλελεύθερης αγοράς. Δεν είναι πραγματικοί
παράγοντες φιλελεύθερης αγοράς.
Είναι παράγοντες στρέβλωσής της!
Και ας κουνάνε τα κεφάλια τους όσο
θέλουν όσοι είναι «εξωτικά και τοξικά» άπληστοι.
Η χρηματιστηριακά επιβαλλόμενη
φτώχεια αποτελεί έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας
Ένα πρώτο συμπέρασμα, των
παραπάνω, είναι ότι δεν πρέπει
να επιτρέπεται να «παίζονται» στο
χρηματιστήριο είδη πρώτης ανά-

H πρακτική της κερδοσκοπίας στο χρηματιστήριο
πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης όπως είναι η ενέργεια,
το νερό κλπ, αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας
και ως τέτοιο πρέπει να βγει
τελείως εκτός νόμου. Αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γιατί πολλοί
άνθρωποι καταδικάζονται να
πεθάνουν από την πείνα ή να
ζουν στα όρια της πείνας.

γκης. Δεν πρέπει να παίζεται στο
χρηματιστήριο η ζήτηση και η προσφορά αγαθών πρώτης ανάγκης
όπως είναι η ενέργεια, η τροφή, το
νερό κ.α. Άλλο είναι οι μετοχές των
εταιρειών και άλλο τέτοια προϊόντα.
Πως είναι δυνατόν να επιτρέπουμε
την κερδοσκοπία πάνω στις τιμές
των ειδών πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα, το νερό και ενέργεια,
τη στιγμή μάλιστα που η ένδεια στον
πλανήτη αυξάνεται; Για πόσο ακόμη
w w w . s o l o n . o r g . g r

η δημοκρατία, θα θεωρεί ανεκτή την
κερδοσκοπία που πατά επάνω στην
ένδεια, την πείνα και το λιμό; Και
αν αποκόπτεται η ομαλή επαφή προσφοράς - ζήτησης, τότε ποιο είναι
το νόημα της αγοράς; Η αγορά υποτίθεται εξυπηρετεί στο να φέρει σε
επαφή τη ζήτηση με την προσφορά.
Εδώ όμως αποξενώνει και απαλλοτριώνει τη ζήτηση.
Μ’ άλλα λόγια δεν εξυπηρετεί τον
σκοπό της αγοράς. Με άλλα λόγια:
η πρακτική της κερδοσκοπίας στο
χρηματιστήριο πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης όπως είναι η ενέργεια,
το νερό κλπ, αποτελεί έγκλημα κατά
της ανθρωπότητας και ως τέτοιο
πρέπει να βγει τελείως εκτός νόμου.
Αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, γιατί πολλοί άνθρωποι καταδικάζονται να πεθάνουν από την
πείνα ή να ζουν στα όρια της πείνας.
Είναι πολλοί αυτοί που επαναστατούν ή αναγκάζονται να επαναστατήσουν και ίσως να δολοφονηθούν, με
στόχο να απελευθερωθούν από τις
επιβαλλόμενες άθλιες συνθήκες στις
οποίες ζουν. Η επιβολή της φτώχειας
σε κάποιες χώρες, για λόγους που
σχετίζονται με την χρηματιστηριακή
κερδοσκοπία επάνω στα τρόφιμα ή
στο νερό ή στην ενέργεια, αποτελεί
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Είναι το ίδιο όπως η εισβολή και κατοχή σε μια ξένη χώρα.
Και όταν ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κατά τη διάρκεια
της τελευταίας επισιτιστικής κρίσης
- πρότεινε να μην μπαίνουν φραγμοί
στα προϊόντα των χωρών που βρισκόντουσαν σε κατάσταση λιμού, για να
διατηρήσουν προϊόντα στην αγορά
τους, στην πραγματική ζήτηση όφειλε προηγουμένως να είχε σκεφτεί ότι
έπρεπε να καταργηθεί η χρηματιστηριοποίηση του εμπορίου των ειδών
βασικής ανάγκης, τουλάχιστον στα
προϊόντα διατροφής. Σε αυτή την κα-
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τηγορία των ειδών βασικών αναγκών,
πρέπει να θεωρήσουμε ότι ανήκει η
ενέργεια, το νερό, τα τρόφιμα κλπ.
Ο ανεξέλεγκτος ιδιωτικός τομέας
στρεβλώνει τη δημόσια πολιτική
Πρέπει επιτέλους να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με όρους διεθνούς αντιμετώπισης. Χρειάζεται
μια πρωτοβουλία απέναντι σε αυτή
την «υπερταξική εξουσία». Υπάρχει
μια ληστρική υπεταξική εξουσία, την
οποία μέσα από ένα βαθύ δημοκρατικό έλλειμμα, νομιμοποιούν με την
αβουλία τους, οι κυβερνήσεις των
κρατών και ο βαθύς οικονομικός δογματισμός.

								

εφαρμογή υπήρξε και στα δύο σημεία
της θεωρίας:
α. στη θεωρία της προσφοράς της
ζήτησης,
β. στη θεωρία του ανταγωνισμού.
Αποτυχία υπήρξε και στο στοιχείο
που αφορά τον ρόλο και τη νομιμο-

5

ποιητική και παρεμβατική ή μη σχέση
μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού
τομέα.
Βλέπουμε σήμερα έναν κατ’ επιλογήν στρεβλωμένο κευνσιανισμό,
ο οποίος όχι μόνο αποτελεί την επιλογή των φιλελεύθερων πολιτικών
αλλά και είναι και ζητούμενος από
την ιδιωτική πρωτοβουλία! Εκτός αν
θέλουν να μας πούνε ευθέως, ότι
μπορεί και πρέπει η επιχειρηματική
ζήτηση, να πολιτικοποιείται!
Πέραν των άλλων, μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι η δημόσια πολιτική και όχι η αγορά στρεβλώνεται από τις αποτυχίες του ιδιωτικού
τομέα. Η δημόσια πολιτική στρεβλώνεται και παγιδεύεται, τόσο από την
κατάργηση της προσφοράς και της
ζήτησης που αναφέραμε παραπάνω
όσο και από την κατάργηση του φιλελεύθερου ανταγωνισμού. Το τοπίο
δεν αλλάζει εύκολα. Είναι νωπές οι
δηλώσεις - αντίδραση του προέδρου
Ομπάμα στην οργανωμένη αντίθεση
του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ
(οι κολοσσοί με τα hedge funds ή τα
private equity funds) στην δημιουρ-

Η πρόσφατη οικονομική κρίση και
τα παράγωγά της, τελικά αποκαλύπτουν το μέγεθος της «αστοχίας» της
εφαρμογής στην πράξη της αυθεντικής θεωρίας της προσφοράς - ζήτησης και του φιλελεύθερου ανταγωνισμού, που αποτελούν ουσιαστικά
συστατικά της γόνιμης θεωρίας του
Άνταμς Σμιθ, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο βιβλίο του «ο πλούτος των
εθνών». Δυστυχώς «αστοχία» στην
w w w . s o l o n . o r g . g r
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γία ενός στοιχειώδους ρυθμιστικού
«διχτύου» επιτήρησης των υπερβολικά «ρισκαδόρικων» συναλλαγών
τους[2]. Η δημόσια πολιτική παγιδεύει τους πόρους της σε θέματα
που δεν είναι αντικείμενά της, εξαιτίας των αρνητικών συνεπειών της
νομιμοποίησης ορισμένων κάκιστων
πρακτικών του ιδιωτικού τομέα. Παγιδεύεται δηλαδή στο να μην μπορεί
να επενδύσει στην παιδεία, την υγεία,
τα δημόσια αγαθά και το περιβάλλον
επειδή ακριβώς έχει δεσμεύσει τους
πόρους της, τα διαθέσιμα της για να
καλύψει ελλείμματα του ιδιωτικού
τομέα.
Για πρώτη φορά πλέον πρέπει να
συγκροτήσουμε τη θεωρία για το
πώς ο ιδιωτικός τομέας στρεβλώνει
το δημόσιο[3]. Γιατί το έχουμε αποκρύψει τόσες δεκαετίες αυτό; Σε ένα
νέο πλαίσιο προσέγγισης της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, της
προσφοράς και της ζήτησης, του ρόλου και της ευθύνης των προσώπων
και των φορέων, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον επιχειρηματικό κανιβαλισμό, τον κανιβαλισμό των εταιρειών που είδαμε να ακμάζει όλους
αυτούς τους μήνες της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης.

[1] «Όποιος πιστεύει ότι η διεθνής
αγορά πετρελαίου αποτελεί ελεύθερη
αγορά «πλανάται πλάνην οικτρά» Αλ
Γκορ, Προσβολή στη Λογική.
[2] Ενας πρόεδρος στα βήματα
του Φραγκλίνου Ρούζβελτ της ZEZA
ZHKOY Ημερομηνία: 24/1/10
Copyright: http://www.kathimerini.
gr // «η Ενωση Αμερικανικών Τραπεζών έχει αναθέσει σε ένα από τα
ισχυρότερα και πλέον εξειδικευμένα
δικηγορικά γραφεία να εξετάσει τη
w w w . s o l o n . o r g . g r

νομική επάρκεια, τόσο των προχθεσινών όσο και των προηγούμενων
προτάσεων του Αμερικανού προέδρου. Δεν είναι τυχαίο πως ο Ομπάμα προειδοποίησε ότι «αν οι τύποι
αυτοί θέλουν πόλεμο, είμαι έτοιμος
γι’ αυτόν».
[3] Ο «ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ» ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ. ΟΜΠΑΜΑ: «ΟΛΑ ΓΙΑ
ΟΛΑ», http://www.solon.org.gr/index.
php/ergatiko-kinima-oikonomia/120ergatiko-kinima-oikonomia/856sosialismos-xrimatistiria.html
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΜΑΣ & ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ιωάννα Μουτσοπούλου, Δικηγόρος, μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ Σόλων

Η μη οικονομική
όψη της κρίσης

Ό

σο και αν φαίνεται παράδοξο,
τώρα που υπάρχει η αυξανόμενη οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, ακριβώς τώρα είναι η
κατάλληλη ώρα για σκέψη και περισυλλογή.
Όμως παρά την –ιστορικά πια- αποδεδειγμένη ανεπάρκεια όλων των προτύπων, ο άνθρωπος ακόμη απαιτεί
μανιωδώς κάτι που να του λύσει το
πρόβλημα τώρα, άμεσα, χωρίς αυτός να χάσει ο,τιδήποτε κατέχει ήδη.
Αρνείται και να σκεφθεί, όχι γιατί δεν
μπορεί, αλλά γιατί η σκέψη του φαίνεται μία ανεξέλεγκτη περιπέτεια που θα
του καταστρέψει τα είδωλά του. Όλα
τα άλλα γι’ αυτόν είναι απλώς «θεωρίες» που δεν λύνουν προβλήματα. Φυσικά υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις
θεωρητικών κατασκευών που να αποσυνδέουν τη σκέψη από την πραγματικότητα, με σκοπό είτε την καθυπόταξη των ανθρώπων σε μια κατάσταση
εξουσίας είτε την υπαγωγή τους σε μία
φαντασίωση για χάρη της ίδιας της φαντασίωσης.
Όμως η προσπάθεια για αυτογνωσία και επιλογή στόχων ζωής δεν είναι
ούτε θεωρία ούτε έλλειψη πράξης. Είναι η πραγματικότητα. Η μέχρι τώρα
πραξιακή δυναμική της κοινωνίας
έδινε την ψευδαίσθηση της πράξης
λόγω της αντικειμενικοποίησης των
στόχων της π.χ. χρήμα, υλικά αγαθά, ενώ στην πραγματικότητα ήταν
μία «θεωρία»-αυταπάτη που οδήγησε αποδεδειγμένα σε καταστροφική
πράξη, άρα ήταν μία λανθασμένη
εξαρχής θεωρία, ήταν μια απομίμηση
θεωρίας, όπως η συνεχής οικονομική
ανάπτυξη, το ασύδοτο της επιθυμίας
και διάφορα άλλα. Δυστυχώς και εξ
αντιθέτου θα μπορούσε και η «αυτογνωσία» να καταντήσει μία αυταπάτη,
μία «φούσκα» που χρησιμοποιεί κάποιος για να ζήσει ανενόχλητος μέσα
σε μία φαντασίωση μοναχικότητας και

αυτάρκειας. Χωρίς εναρμόνιση με την
ολότητα θα είναι μία απατηλή αυτογνωσία, ένας ναρκισσισμός. Θα είναι
είδωλο αυτογνωσίας και όχι αληθινή
αυτογνωσία.
Η απάντηση λοιπόν στη σημερινή
κρίση είτε αυτή αφορά στην οικονομική κρίση της Ελλάδας είτε στην
παγκόσμια οικονομική και οικολογική κρίση – γιατί αυτές οι δύο πάνε
μαζί – δεν μπορεί να είναι απλά τεχνοκρατική. Ή μάλλον δεν μπορεί καθόλου να είναι τεχνοκρατική τώρα πια.
Η πολυτέλεια της τεχνοκρατικότητας
ως ειδίκευσης τομέων, όπως αυτού
της οικονομίας, μπορεί να ισχύει για
άλλους καιρούς, τότε που υπάρχει μία
αφθονία πόρων (όχι μόνον οικονομικών) και πεδίου ανάπτυξης. Αλλά τελικά εκείνη η αφθονία στην οποία στηριζόταν η όλη ανάπτυξη των τελευταίων
δεκαετιών ήταν πλασματική, επειδή
δεν είχε υπολογισθεί μαζί με αυτήν
ούτε η αύξηση της ανάπτυξης των μη
αναπτυγμένων χωρών ούτε η επερχόμενη κλιματική αλλαγή και η λοιπή
οικολογική καταστροφή. Η ανάπτυξη
των χωρών αυτών πρόσθεσε ανταγωνιστές στο πεδίο της οικονομίας και
αύξησε το περιβαλλοντικό αποτύπωw w w . s o l o n . o r g . g r

μα της παγκόσμιας οικονομίας.
Επίσης δεν είχαν υπολογισθεί ζητήματα που αφορούν στην κρίση
της καθημερινότητας του ανθρώπου
και των πολιτισμικών προτύπων, αν
και γινόταν προσπάθεια να χειραγωγηθούν με «επιβολή» προτύπων συμβατών με τις ανάγκες της αγοράς. Η
στενότητα όμως των πόρων καθιστά
αδύνατη αυτή τη χειραγώγηση, επειδή είναι πολύ δύσκολο να έχουν όλοι
αυτό που ποθούν και, ακόμη χειρότερα, δεν μπορούν πια να επιβιώσουν με
κατάλληλο για την εποχή μας τρόπο.
Η απληστία των αγορών δεν διακρίνεται για τη σύνεσή της ή τη σοφία της,
αλλά για το τέχνασμα και την πανουργία της. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και αυτή η υπόμνηση μπορεί στα
μάτια των κυνικών να φαίνεται παιδαριώδης, όμως στα μάτια της ιστορίας
φαίνεται καταλυτική.
Γι’ αυτό το λόγο το πρόβλημα στην
ανθρώπινη κοινωνία είναι ότι σχεδόν
ποτέ δεν λαμβάνονται τα πραγματικά
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Αυτό συνήθως δεν
συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει λύση,
αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν όλο το
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την πορεία των πραγμάτων ατομικά και
συλλογικά.

τίμημα για τη λύση αυτή και ο καθένας εξαντλεί κάθε χρονικό περιθώριο
για την πληρωμή του τιμήματος που
του αναλογεί, για να προλάβει μέσα
σε αυτό το χρόνο να αντλήσει όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο όφελος ή τουλάχιστον να χάσει όσο το δυνατόν λιγότερα. Αυτό σημαίνει ότι σε τελευταία
ανάλυση ο καθένας ελπίζει ότι κάποιοι άλλοι θα σηκώσουν τα βάρη της
απαιτούμενης αλλαγής και ότι αυτός
θα εξαιρεθεί, αν και θα καρπωθεί τα
αποτελέσματα της όποιας βελτίωσης.
Αυτό οδηγεί στην εξάντληση του χρόνου μέσα στον οποίο μπορεί να γίνει η
πρόληψη ή η ικανοποιητική αντιμετώπιση ενός αναδυθέντος προβλήματος.
Αυτή η συμπεριφορά οδηγεί σε μακροχρόνια ποιοτική επιδείνωση της
κρίσης. Και αυτοί οι άλλοι που τελικά
θα την πληρώσουν είναι είτε άλλοι συνάνθρωποι είτε οι μελλοντικές γενιές.
Και εδώ ακριβώς η «αγάπη» των γονέων και της κοινωνίας για τα παιδιά
αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση -αν
όχι ψεύτικη- οπωσδήποτε όμως ατελής, παραπλανητική και επιζήμια.

Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ
ότι ένα μέρος αυτής της άρνησης για
ανάληψη του βάρους οφείλεται στην
(φαινομενικά δικαιολογημένη) έλλειψη εμπιστοσύνης ότι όλοι θα σηκώσουν αντίστοιχο βάρος. Στην πραγματικότητα όμως λίγοι από τους αρνητές

Ο καθένας ελπίζει ότι κάποιοι άλλοι θα σηκώσουν
τα βάρη της απαιτούμενης
αλλαγής και ότι αυτός θα
εξαιρεθεί, αν και θα καρπωθεί τα αποτελέσματα της
όποιας βελτίωσης.

αυτούς είναι πραγματικά δικαιολογημένοι, γιατί σχεδόν όλοι δεν έχουν καμμία
πρόθεση να το σηκώσουν, αλλά αντιθέτως να το ρίξουν στους ώμους άλλων.
Και θεμελιωδώς αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η πρόθεση. Αυτή καθορίζει
w w w . s o l o n . o r g . g r

Ήλθε προφανώς ο καιρός να αντιμετωπίσουμε όχι τους άλλους αλλά
τον ίδιο τον εαυτό μας. Αλλά αυτό
ήταν πάντοτε το πιο δύσκολο μέρος
της προσπάθειάς μας, σε όλη την
διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας.
Μέχρι τώρα έφταιγαν μόνον οι άλλοι
και ποτέ εμείς. Οι πολιτικοί βέβαια
ήταν στην κορυφή της λίστας αυτών
των «άλλων». Όχι ότι αυτό δεν ίσχυε,
όμως δεν ήταν η μόνη αιτία. Όλοι
περιμένουν ένα τέλειο περιβάλλον
που να τους επιτρέπει να είναι, σύμφωνα με τη γενική αυταπάτη, «τέλειοι», απαιτούν ένα τέλειο σύστημα
διακυβέρνησης, μία τέλεια οικονομία κ.ο.κ. Αλλά τέτοιο δεν υπάρχει
ως κάτι έξω τους ανθρώπους. Ξεχνάνε να ομολογήσουν ότι θα ήταν
«τέλειοι» χωρίς να έχουν ουσιωδώς
χάσει τίποτε από τα κεκτημένα! Γι’
αυτό δεν τολμούν καν να θέσουν
και να απαντήσουν σε δύο καίρια
ερωτήματα συνείδησης: Πρώτον,
πώς θα αντιμετώπιζαν σε μια τέτοια ουτοπική περίπτωση ενός τέλειου συστήματος την ούτως ή άλλως υπάρχουσα επιθυμία τους για
αποκτήματα και υπεροχή και, δεύτερον, τι αυταξία θα είχε ένας άνθρωπος απόλυτα εξαρτημένος από
το περιβάλλον του και χωρίς καμμία
ικανότητα αντίστασης σε ερεθίσματα αντικοινωνικότητας; Αν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει καμμία αυταξία
του ανθρώπου, τότε η υπεράσπιση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν θα
είχε ούτε νόημα ούτε στήριγμα. Το
ίδιο πρέπει να αναρωτηθεί κανείς και
για τα όντα γενικά.
Με αυτόν τον τρόπο το προβληματικό οικοδόμημα της ανθρώπινης
κοινωνίας στηρίχθηκε στην αρνητική
πλευρά των ανθρώπων, είναι δηλαδή
κάτι που του επιτράπηκε στην κυριολεξία να αναπτυχθεί. Το επέτρεψαν
όλοι (σχεδόν όλοι) οι άνθρωποι. Όπως
για παράδειγμα πριν από την σημερινή οικονομική κρίση οι άνθρωποι ήταν
ευχαριστημένοι όταν κέρδιζαν μεγάλα
ποσά στα χρηματιστήρια, χωρίς να
αναρωτιούνται για το οικονομικά όπως
και το ηθικά ορθό αυτού του κέρδους.
Επίσης κατανάλωναν ασύδοτα, χωρίς
να αναρωτιούνται για το αν αυτό είναι συναφές με την εαυτότητα, αν και
στο βάθος το βάρος της ανάγκης για
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προσδιορισμό της εαυτότητας είναι
αυτό που τους ωθεί.
Ιστορικά οι αντιδράσεις των ανθρώπων στα κακώς κείμενα της κοινωνίας δεν είχαν το απαιτούμενο
βάθος αυτογνωσίας και κινήτρου
ή λογικής και ηθικής στάσης, αλλά
εκπήγαζαν από την σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο δική τους δύσκολη θέση, όπως π.χ. τη φτώχεια τους.
Αλλά αν η κατάστασή τους ήταν διαφορετική, το πιθανότερο είναι ότι δεν
θα υπήρχε ούτε διαμαρτυρία ούτε κατανόηση για τη φτώχεια των άλλων.
Υπήρξαν φυσικά φωτεινές εξαιρέσεις,
αλλά αυτές ήταν πάντοτε ελάχιστες
και αποτελούν την τιμή της ανθρωπότητας και παρέχουν τη βεβαιότητα
ότι, εκτός από την αρνητική πλευρά,
υπάρχει και η αντίθετη πλευρά μέσα
στην ανθρώπινη φύση. Απλά περιμένει
την επιλογή μας.
Έτσι φθάσαμε στη σημερινή κρίση
και είναι φανερό τώρα πλέον το αδιέξοδο.
Για την Ελλάδα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι η άσκηση της πολιτικής εξουσίας στη χώρα μας ήταν πάντοτε προβληματική, τόσο για τους παραπάνω
λόγους που ισχύουν σε όλες τις κοινωνίες, αλλά επιπλέον και λόγω της
μη κατανόησης και της μη αποδοχής
της αξίας των θεσμών. Οι θεσμοί υφίσταντο παραβίαση όχι μόνον από τους
πολιτικούς αλλά και από τους πολίτες.
Γι’ αυτό η πολιτική-κοινωνική αποσάθρωση δεν υφίσταται μόνον στα υψηλά κλιμάκια εξουσίας αλλά και στα
κατώτατα κλιμάκια της μικροκοινωνικής εξουσίας των ανώνυμων πολιτών.
Υπήρξε δηλαδή σε όλη την κλίμακα
μια απληστία απέναντι στους θεσμούς
και μία πελατειακή ευχέρεια σπασίματος των κανόνων, παρά το γεγονός ότι
στο σπάσιμο αυτό εκδηλωνόταν και η
ανάγκη του ανθρώπου για μια ανθρωπιστική προσέγγιση προβλημάτων και
αμοιβαία εξυπηρέτηση. Σε μία τέτοια
δομή δεν μπορεί να στηριχθεί η αναγκαία αλλαγή προς αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης, αλλά και καμμία
άλλη σοβαρή αλλαγή.
Και φυσικά για το παγκόσμιο οικονομικό πρόβλημα (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) γεννώνται
ορισμένα ερωτήματα:
1.-Πόσο πραγματικά υπηρετούν το
λαό οι πολιτικοί, τόσο οι ασκούντες
κυβερνητική διαχείριση, όσο και αυ-

τοί της αντιπολίτευσης, επειδή όλοι
ασκούν εξουσία (μεγαλύτερη ή μικρότερη) και επιδιώκουν την εξουσία
παρά τα όσα λένε για υπηρεσία προς
τον λαό; Αξίζει να σημειώσουμε ότι και

Υπήρξαν φυσικά φωτεινές εξαιρέσεις, αλλά αυτές
ήταν πάντοτε ελάχιστες και
αποτελούν την τιμή της ανθρωπότητας και παρέχουν
τη βεβαιότητα ότι, εκτός
από την αρνητική πλευρά, υπάρχει και η αντίθετη
πλευρά μέσα στην ανθρώπινη φύση. Απλά περιμένει
την επιλογή μας.
η ανθρωπιστική εξυπηρέτηση λειτουργεί προς όφελος της εξουσίας και της
πελατειακής αλλοτρίωσης της κοιw w w . s o l o n . o r g . g r

νωνικής συνείδησης και οργάνωσης.
Πρέπει όμως να παρατηρήσουμε ότι η
θεσμοποίηση στα αναπτυγμένα κράτη
έχει ουσιαστικά ελλείμματα ανθρωπισμού, τα οποία όμως δεν μπορούν και
δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν στο
πλαίσιο μιας αποδεκτής ή μη διαφθοράς και πελατειακής εξυπηρέτησης.
Στην εξέλιξη των κοινωνικών θεσμών
και σχέσεων είναι αναγκαία η ολοκλήρωση της ανθρωπιστικής αμεσότητας.
Θεσμικότητα και ανθρωπισμός πρέπει
να συμπορεύονται, αλλοιώς προκύπτει χαοτικό ή εξουσιαστικό αποτέλεσμα.
2.- Πόσο αντιλαμβάνονται οι πολίτες
την αξία των θεσμών πέραν των ατομικών τους συμφερόντων;
3.-Πόσες θυσίες οικονομικές αλλά
και άλλες αντέχουν πολίτες και πολιτικοί να κάνουν στην παρούσα φάση;
4.-Πόσο διατεθειμένοι είναι οι πολίτες να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους
οριστικά; Η οριστική αλλαγή είναι ανα-
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γκαία, γιατί η συνεχής ανάπτυξη με
την επακόλουθη παράλογη κατανάλωση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια
τόσο στην επιβάρυνση του κλίματος
του πλανήτη μας όσο και στα συνειδησιακά αδιέξοδα του σήμερα, εφόσον
η κατανάλωση επικαλύπτει και συμπιέζει τις συνειδησιακές ανάγκες. Όσο
η αλλαγή αυτή φαίνεται σαν αναγκαίο
«κακό», τόσο δεν θα μπορεί να γίνει
σωστά και ικανοποιητικά. Η ανάγκη
αυτή για αλλαγή δείχνει όχι ένα γεγονός έξω από εμάς, αλλά αντιθέτως
αποκαλύπτει τη βαθιά αστοχία του
τρόπου της αντίληψής μας, άσχετα
τελικά από την οικονομική στενότητα.
5.-Οι οικονομικές αξιολογήσεις των
διαφόρων χωρών εκ μέρους διεθνών
οίκων αξιολόγησης δεν θα πρέπει να
αποτελέσουν το κεντρικό πεδίο προσπάθειας, επειδή οι οίκοι αυτοί είναι
αναξιόπιστοι για τους εξής πιθανούς
λόγους: Πρώτον, δεν προβλέψανε
την οικονομική κρίση επειδή δεν μπόρεσαν, οπότε οι εκ μέρους τους αξιολογήσεις είναι γνωσιολογικά αναξιόπιστες. Ή δεύτερον, εγνώριζαν την
επερχόμενη οικονομική κρίση, αλλά
την απέκρυπταν για να μπορέσουν να
προτρέψουν τους ανθρώπους να αγοράζουν στοιχεία των υπό πτώχευση
μεγάλων εταιρειών και να επωμισθούν
αυτοί άθελά τους τα βάρη αυτών των
εταιρειών, οπότε αυτοί οι οίκοι θα είναι
ηθικά αναξιόπιστοι. Έτσι επιδείνωσαν
την κρίση. Ό,τι από τα δύο και να συμβαίνει, αρκεί για να τους θέσει εκτός
πεδίου εγκυρότητας άποψης. Ωστόσο
αποτελούν μία πραγματικότητα που
επηρεάζει τις χώρες και τις κοινωνίες
και δεν μπορούν να αγνοηθούν τελείως
όσον αφορά την αρνητική επιρροή που
ασκούν ή που μπορούν να ασκήσουν.
Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε από άποψη δυνάμεως την
ανώτατη και την κατώτατη όψη της
ιδιοτέλειας, αυτήν του απεριόριστου
πλούτου και εκείνην της φτώχειας, με
τις μεταξύ τους διαβαθμίσεις. Αυτό
που αλλάζει είναι η εμβέλεια δράσης. Ωστόσο και η εμβέλεια δράσης
της μαζικότητας είναι μεγάλη και είναι αυτή που στηρίζει όλη την παθογένεια του σήμερα μέσω της άκριτης
και απεριόριστης επιθυμίας, έστω και
ανεκπλήρωτης.
Ως κέντρο βάρους δηλαδή παραμένει ο επιλεγμένος τρόπος ζωής των
ανθρώπων, η καθημερινή σφραγίδα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

της επιλογής τους, το αποτύπωμά
της. Σε αυτό δεν μπορούν να κάνουν
τίποτε οι αξιολογικοί οίκοι. Εξάλλου
προκύπτει ως αναγκαία η επαναθεμελίωση του οικονομικού συστήματος με
κριτική αξιολόγηση στα θεμέλιά του,
με αναστοχασμό σχετικά με τις ανάγκες, τα μέσα και τους στόχους. Με
βάση την εμπειρία ο αναστοχασμός
αυτός θα συμπεριλάβει αξιολογητικά τη σημερινή και τις προηγούμενες
κρίσεις και τα αίτιά τους, όπως και τη
λογική ικανότητά μας για πρόληψη
επανάληψης τέτοιων κρίσεων ή δημιουργίας άλλης τάξης κρίσεων.

πράγμα όμως που είναι μια αυταπάτη.
Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν δεχόμαστε θεωρητικά την εξέλιξη, γιατί η
διανοητική άποψη δεν είναι ικανή να
επιλύσει αυτή την ψυχολογική αντίφαση. Έτσι δεν μπορεί η ανθρωπότητα
να αντιληφθεί το ιστορικά προφανές,
ότι δηλαδή οι ψυχολογικές διαθέσεις,
οι επιθυμίες και όλα αλλάζουν αλλάζοντας σταδιακά και τον πολιτισμό.
Ότι αυτά δεν είναι αναλλοίωτα και ότι
περιμένουν είτε την επιβολή της ανάγκης είτε την εκούσια αυτοεπιβολή.
Αυτό δε που φαίνεται στον άνθρωπο
αδιανόητο είναι το δεύτερο.

Συνήθως στο κατώφλι των κρίσεων
οι άνθρωποι προσπαθούν να τις λύσουν εργαλειακά, δηλαδή ψάχνοντας
τους τρόπους εκείνους που θα απομακρύνουν τα αδιέξοδα, χωρίς να
αγγίξουν τη συνείδησή τους. Όμως η
όλη ψυχική δομή του ανθρώπου στο
βαθμό που την γνωρίζουμε τον οδηγεί σε ανταπόκριση στο περιβάλλον
και σε συνάφεια με αυτό, όπως π.χ.
με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης
ή της ευχαρίστησης που αποτελούν

Ήλθε προφανώς ο καιρός
να αντιμετωπίσουμε όχι τους
άλλους αλλά τον ίδιο τον
εαυτό μας. Αλλά αυτό ήταν
πάντοτε το πιο δύσκολο μέρος της προσπάθειάς μας,
σε όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Μέχρι
τώρα έφταιγαν μόνον οι άλλοι και ποτέ εμείς.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;
Η απάντηση περιέχει μία θετική και
μία αρνητική όψη: Πρώτον, ο άνθρωπος ορθά αρνείται να δει τον εαυτό
του ως κάτι τμηματικό και διασπασμένο, εξάλλου αυτό είναι και η έννοια
της εαυτότητας. Δεύτερον όμως, παράλληλα αρνείται να αντικρύσει τον
εαυτό ως εξελισσόμενη συνείδηση
μιας οντότητας, που βρίσκεται έξω
από το χώρο και το χρόνο. Αυτό είναι
κατά βάση η άρνηση της αποδοχής
του χρόνου στην αντίληψη της εαυτότητας και η έλλειψη κατανόησής
του. Το αποτέλεσμα αυτής της αντίφασης είναι ότι τελικά προσπαθεί να
διακρίνει την εαυτότητα ή την ύπαρξη
σε είδωλα ακίνητα στο χρόνο και τον
τόπο. Έτσι η μεν ενότητα του εαυτού
γίνεται αυθεντία, δηλαδή θεωρείται
ολότητα ήδη στο παρόν, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες
του μέλλοντος, η δε εξέλιξη γίνεται
μια επαναλαμβανόμενη ομοιότητα,
που εξυπηρετεί τη σταθερότητα του
ειδώλου της εαυτότητας, γιατί ως είδωλο είναι γνωστή και μπορεί κατά
την γνώμη του να την ελέγχει.

παράγοντες σχέσης. Έτσι η συνείδηση αναπόφευκτα αγγίζεται από τις
περιστάσεις, αν και αυτό συνήθως γίνεται εξ ανάγκης και όχι αυτοβούλως.
Μακροπρόθεσμα υπάρχει συνειδησιακή μετακίνηση, η οποία με τη σειρά
της δημιουργεί νέα πρότυπα και πολιτισμούς. Ποτέ δεν υπήρχε για την
πλειονότητα εκούσια προσπάθεια για
αλλαγή χάριν της συνείδησης, αλλά
αναγκαστική αλλαγή χάριν της φυσικής ή ψυχολογικής επιβίωσης. Όταν
θεμελιωθεί όμως η αλλαγή, αφελώς
εκ των υστέρων υπάρχει η εντύπωση
στην πράξη ότι πάντοτε υπήρχε αυτή,

Όλο αυτό το σκεπτικό δεν φαίνεται
εκ πρώτης όψεως σχετικό με την τωρινή κρίση, αλλά, αν ξεχάσουμε, για λίγο
μόνον, την επιθυμία μας για άμεσα
χειροπιαστά αποτελέσματα, μπορούμε σχετικά εύκολα να φθάσουμε στο
ίδιο συμπέρασμα για την αληθινή μας
ανάγκη και την ευθύνη μας, όσο αδύναμοι και αν είμαστε κοινωνικά. Φυσικά
το σκεπτικό αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
πρέπει να αποβλέπουμε και σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Το ποια όμως
θα είναι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα εξαρτάται απολύτως από την ψυχολογική μας στάση και επιλογή. Και
αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
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Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Γράφει ο Ιωάννης Παρασκευουλάκος, Δικηγόρος, μέλος της γραμματείας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

Η

ένταση της σημερινής οικονομικής κρίσης και η λήξη της υποτιθέμενης περιόδου των «παχιών
αγελάδων» είναι φανερή πια και στη
χώρα μας. Εκείνο που παραμένει όμως
σκοτεινό, είναι οι όροι και οι συντελεστές αυτής της κρίσης.
Πώς όμως και από λάθη ή παραλείψεις τίνων, διείσδυσε η κρίση στην πατρίδα μας, ιδίως αν αληθεύουν οι ισχυρισμοί και οι διαβεβαιώσεις τραπεζιτών,
οικονομολόγων και πολιτικών, ότι οι Ελληνικές τράπεζες δεν έχουν εκτεθεί στα
τοξικά ομόλογα; Τα τοξικά ομόλογα, θα
ήταν μια εξήγηση, μια κάποια λύση,
όπως θα έλεγε και ο Καβάφης στο «Περιμένοντας τους Βαρβάρους».
Μια και λείπουν όμως από τη σκηνή,
δεν έχουμε το δικαίωμα να μάθουμε,
ποιοι είναι εκείνοι οι ισοδύναμοι όροι
που μας έφεραν σε κατάσταση κρίσης;
Ποια είναι τα δικά μας «χρυσά παιδιά»
που οδήγησαν ξέγνοιαστα και χαρούμενα το καράβι πάνω στα βράχια; Και
πώς θα ανεχθούμε όλοι εμείς (τώρα
που έχουμε γίνει κάτι σαν συνέταιροι
των τραπεζών, με τα 28 δις μας) να βλέπουμε τα ίδια «χρυσά παιδιά» να εξακολουθούν να βρίσκονται στο τιμόνι του
καραβιού;
Ιδού η αποθέωση του δημοκρατικού
ελλείμματος. Οι ίδιοι παράγοντες (παγκοσμίως) που προκάλεσαν την κρίση,
τη διαχειρίζονται και εργάζονται για την
έξοδο από αυτήν. Οι ίδιοι τραπεζίτες,
οι ίδιοι πολιτικοί, οι ίδιοι καθηγητές και
εμπειρογνώμονες. Δεν είναι κάτι παραπάνω από φανερό, ότι όλοι αυτοί έχουν
άμεσο συμφέρον στην πλήρη συγκάλυψη (αντί για διαλεύκανση) για να γλυτώσουν ποινικές και αστικές ευθύνες;
Αλλά και πέρα από τις τυχόν ευθύνες,
δεν είναι αυτονόητο ότι αν τους δοθούν
τα περιθώρια θα προσπαθήσουν να
υπερασπιστούν τις πεποιθήσεις τους,
εργαζόμενοι για να εξαφανίσουν τον
αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ πεποιθήσεων και κρίσης; Γιατί αν οι πεποιθήσεις
συνδεθούν ευθέως με την κρίση, το
διακύβευμα γίνεται μεγαλύτερο. Δεν
πρόκειται πια για το μέλλον μόνο κάποιων «χρυσών παιδιών» αλλά για το
μέλλον μιας ολόκληρης κοσμοθεωρίας.
Με την πρόφαση της απόλυτης εξειδίκευσης, οι μηχανισμοί ανάλυσης
και λήψης καίριων αποφάσεων, απο-

ξενώνονται όλο και πιο πολύ από
τον λεγόμενο απλό πολίτη, τον οποίο
υποτίθεται αφορούν και υπηρετούν. Ας
λέει το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 1)
«Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον
Λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και του
Έθνους…». Ανάμεσα σε εμάς και τις
εξουσίες, έχει παρεμβληθεί προ πολλού
ήδη, ένα πυκνό πλέγμα αδιαφάνειας,
σύγχυσης και ισχύος, που χλευάζει το
Σύνταγμα και την Λογική.
Μια πρώτη σοβαρή συνέπεια αυτής
της συγχυτικότητας και της απουσίας
ειλικρίνειας και διαφάνειας στην περίπτωση της κρίσης, είναι η τοξική γενίκευση. Καθένας που επιδιώκει να περιορίσει τις υποχρεώσεις του ή να αυξήσει
τα κέρδη του, προβάλλει ως καταλυτικό
επιχείρημά του την κρίση.
Μια δεύτερη, ακόμα σοβαρότερη
συνέπεια, είναι η δαιμονοποίηση της
κρίσης. Η οικονομική κρίση γίνεται κάτι
σαν συνδυασμός φυσικής καταστροφής, ορδής Ούννων και οργής του
Θεού, μια μάστιγα ως προς την οποία
είμαστε πολύ αδύναμοι και το μόνο που
μπορούμε να παρατάξουμε απέναντι
της είναι ο φόβος. Ένα δέος για κάτι
άγνωστο, που δεν έχει αρχή και τέλος.
Ο Καρλ Γιάσπερς έλεγε ότι προοδεύ-
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ουμε σαν άνθρωποι, όταν, σε στιγμές
κρίσης κοιτάζουμε κατάματα την αλήθεια. «Κινδυνεύουμε» λοιπόν (στην κυριολεξία) να βγούμε από την κρίση, χωρίς
να ξέρουμε ούτε πώς και γιατί μπήκαμε
σ’ αυτήν ούτε πώς και γιατί βγήκαμε. Θα
ανεχτούμε άραγε να παραμένουμε στο
σκοτάδι για μια κατάσταση που είναι
100% ανθρωπογενής, σαν να επρόκειτο
για την πτώση ενός μετεωρίτη στην γη;
Να αναλαμβάνουμε πάντα ως απλοί άνθρωποι, μόνο βάρη αλλά όχι ευθύνες;
Εάν αυτό το «πράγμα» (η κρίση) περάσει δίπλα μας ή μέσα μας και φύγει, χωρίς να κατανοείται, χωρίς να εξάγονται
συμπεράσματα, χωρίς να αρθρώνουμε
άποψη, τότε θα έχουμε επιτρέψει ένα
ακόμα πλήγμα κατά της ελευθερίας μας.
Αντί η κρίση να μας κάνει σοφότερους και πιο προβλεπτικούς, θα μας
έχει εκτρέψει ακόμα πιο έντονα από την
αναγκαία πορεία αυτοσυνειδησίας και
θα έχει εντείνει τις διαδικασίες αλλοτρίωσης καθιστώντας μας ξένους μέσα στον
πλανήτη μας, την πατρίδα μας, τον εαυτό
μας. Ως λαός οι Έλληνες από την αρχή
της ιστορίας μας, αρεσκόμασταν να παρατηρούμε και να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει.
Γιατί όχι και τώρα;
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Συζήτηση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ
για τις εξουσίες της FED

Τ

ο 2010 θα πραγματοποιηθεί στο
Κογκρέσο των ΗΠΑ συζήτηση
για τον περιορισμό των εξουσιών της FED. Η FED κατηγορείται
συγκεκριμένα ότι αφενός μεν η νομισματική πολιτική της τα έτη 2003-4
συνέβαλε στη διόγκωση της φούσκας
των στεγαστικών δανείων, αφετέρου
δε ότι έκανε πολύ λίγα – σε αντίθεση
με ότι όφειλε να κάνει - για τον περιορισμό των χρηματοπιστωτικών πρακτικών υψηλού κινδύνου. Είναι πολλοί
στο Κογκρέσο αυτοί που επιθυμούν να
αφαιρέσουν από τη FED και τον πρόεδρό της Ben Bernanke την εποπτεία
των τραπεζών. Μερικοί επιθυμούν –
ακραίο για τη σημερινή πραγματικότητα στις ΗΠΑ - να μειωθεί και η ανεξαρτησία των 12 αποθεματικών τραπεζών.
Πιθανότατα όμως το μόνο που θα
προκύψει από τη συζήτηση στο Κογκρέσο το 2010 να είναι η ανάθεση
σε αυτό της εποπτείας της πολιτικής
δανεισμού και της νομισματικής πολιτικής της FED.
Πάντως για την ιστορία ας θυμίσουμε στον πρόεδρο Ομπάμα - που τόσο
πρόβαλε την συμπάθειά του προεκλογικά στον μεγάλο πρώην πρόεδρο των
ΗΠΑ Abraham Lincoln – τις θέσεις του
δευτέρου για τα δικαιώματα κοπής
των χρημάτων:
«Η κυβέρνηση θα έπρεπε να δημιουργεί, να εκδίδει, και να κυκλοφορεί όλα
τα χρήματα και τα πιστωτικά παράγωγα
που χρειάζονται για να καλύψουν τις κυβερνητικές δαπάνες και την αγοραστική
δύναμη των καταναλωτών. Με την υιοθέτηση αυτών των αρχών, οι φορολογούμενοι πολίτες θα εξοικονομήσουν
τεράστια ποσά που τώρα δίνουν για
εξόφληση τόκων. Το δικαίωμα της δημιουργίας και έκδοσης χρημάτων είναι,
όχι μόνο το ανώτατο αποκλειστικό προνόμιο της κυβέρνησης, αλλά και η μεγαλύτερη δημιουργική της ευκαιρία».[1]
Μερικοί ιστορικοί και πολιτικοί της
εποχής του μάλιστα υποστήριξαν ότι
η δολοφονία του υπήρξε αποτέλεσμα
της εναντίωσής του στη δημιουργία της
FED. Και φυσικά μας ενδιαφέρει τι είπε

ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Abraham
Lincoln γιατί οι αποφάσεις της FED
αντανακλούν σε όλη τη ζωή στον πλανήτη και είναι μεγάλη η ευθύνη των Αμερικανών κυβερνητών και πολιτών.
Μειώσεις κρατικών δαπανών για
«βελτίωση των δημοσιονομικών»
Έχοντας αποφύγει τα χειρότερα
από την παγκόσμια οικονομική κρίση
του 2008 και επιβαρύνοντας το 2009
τα δημοσιονομικά των κρατών με τα
κεφάλαια των οποίων «στηρίχθηκε»
η οικονομία, το 2010 αναμένεται να
πλήξει πιο άμεσα την όποια κοινωνική
πολιτική έχει απομείνει και τη διεθνή
βοήθεια στην Αφρική και αλλού. Αναμένεται επίσης να πλήξει τις επενδύσεις στην υγεία και την παιδεία, ήδη
εξαιρετικά υποτιμημένους τομείς σε
ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου
μας. Από πολλούς αναλυτές το 2010
χαρακτηρίζεται ως το έτους «της διαχείρισης του θυμού» των απολυομένων και των συνθλιμμένων οικονομικά
πολιτών, ακόμη και για τις χώρες της
Ευρώπης στην οποία αναμένεται αύξηση της ανεργίας. Στην Αμερική τα
κρούσματα βίας εναντίον των αστέγων
ήδη έχουν αυξηθεί από το 2009. [2]
Όσον αφορά στην παγκόσμια φτώw w w . s o l o n . o r g . g r

χεια είναι οδυνηρό να διαβάζουμε από
τις εφημερίδες μελέτες που υπολογίζουν ότι το 40% των τροφίμων της
αμερικανικής αγοράς καταλήγει στα
σκουπίδια από σπάταλη χρήση τους!
[3] Την ίδια στιγμή ένας στους 9 αμερικανούς σιτίζεται με κουπόνια. [4]
Ήταν τελικά μια κατάκτηση η ψήφιση
το Δεκέμβριο του 2009 από το Κογκρέσο του νέου ασφαλιστικού νόμου
παρόλο τους συμβιβασμούς.
Δεν είναι τυχαίο που έχουν ξεχαστεί
πια τα προβεβλημένα φιλόδοξα σχέδια
εναντίον της φτώχειας του έτους 2000.
Τα κατάπιε η απληστία και οι ανεξέλεγκτες ολοκληρωτικές πρακτικές της
αγοράς. Και καλά, λάθη κάνουμε όλοι,
τι γίνεται όμως όταν οι ίδιοι παράγοντες επιμένουν στις ίδιες πρακτικές; [5]
Η αναμενόμενη δραστική μείωση
των ήδη μικρών κεφαλαίων που επενδύονται για την εξασφάλιση ενός δημόσιου συστήματος υγείας και κοινωνικής πολιτικής για τα ασθενή τμήματα
του πληθυσμού, θα διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και τις συνθήκες
επιβαλλόμενης φτώχειας.
Η επίσης αναμενόμενη μείωση των
επενδύσεων στην παιδεία, τον αναγνωρισμένο παράγοντα
- πυλώνα

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
δημιουργίας ορθών ανθρωπίνων σχέσεων, πολιτισμού κατανόησης και διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού
σεβασμού, θα αποτελέσει αιτία για
διεύρυνση του αριθμού των ανθρώπων που σε καθεστώς ουσιαστικά επιβαλλόμενης άγνοιας και μεροληπτικής
πληροφόρησης για την παγκόσμια κατάσταση θα παρακινηθούν ευκολότερα σε φανατικές και ολοκληρωτικές
ιδεολογίες και βίαιες θεολογικές ερμηνείες και πρακτικές.
Κατά τα άλλα διεξάγεται πόλεμος
κατά της τρομοκρατίας και καταβάλλεται προσπάθεια εξάπλωσης του μοντέλου της δημοκρατίας.
Αποφάσεις για ένα «πιο ηθικό και
υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό τομέα
Τόσο η διεύρυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων όσο και της άγνοιας, προσβάλουν το καθολικό δικαίωμα της εργασίας, της ασφάλειας και της μόρφωσης. Η στέρησή τους αυξάνει την
οικογενειακή, εθνική και παγκόσμια
βία, φανατισμό, μίσος και φόβο. Ο
«εκτροχιασμός» των δημόσιων οικονομικών, λόγω των «πακέτων» διάσωσης,
«αναγκάζει» τώρα τις κυβερνήσεις να
ασκήσουν πολιτικές που οδηγούν στη
διεύρυνση του χάσματος βορά - νότου αλλά και της εσωτερικής κοινωνικής ανισότητας. Γ’ αυτό και θεωρείται
– από ένα γρήγορα αυξανόμενο αριθμό πολιτών και πολιτικών - έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας η δημιουργία
της χρηματιστηριακής φούσκας που
έσκασε τελικά το 2008.

								
και της ελευθερίας από το φόβο.
Συνέχιση της διευρυμένης ομάδας
λήψης αποφάσεων για την παγκόσμια οικονομία G20
Η αναγνώριση της ανάγκης που διαμορφώθηκε μετά την οικονομική κρίση του 2008, για μια άμεση παγκόσμια
συντονισμένη προσπάθεια ανάκαμψης
της οικονομίας, οδήγησε στη «καινοτόμα» διεύρυνση της G8 στη G20. Το
νέο σχήμα «επέτυχε» έτσι ώστε το Σεπτέμβριο του 2009 κατά τη σύγκλιση
της ομάδας στο Pittsburgh ανακοινώθηκε ότι θα καταστεί πλέον το κύριο
όργανο διαλόγου και συντονισμού της
παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής
αντικαθιστώντας την G8. Η αναγνώριση της αποτελεσματικότητάς της το
2009 και η συνέχιση των εργασιών της
θα διευρύνει τον οραματικό ορίζοντα
των χωρών μελών και θα διαμοιράσει
την ευθύνη σε περισσότερες από τις
πρώην 8 χώρες του G8. Είναι μια χρήσιμη εμπειρία από τη σκοπιά της προόδου της συνείδησης της παγκόσμιας
κοινότητας η συμμετοχή νέων χωρών
σε αυτήν γιατί αναιρεί σε κάποιο βαθ-
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πρόθεσμη αποτυχία και αυτής της
διευρυμένης ομάδας, στο να δώσει
λύσεις στα επερχόμενα μεσοπρόθεσμα οικονομικά προβλήματα – γιατί τα
αίτια της παγκόσμιας κρίσης του 2008
δεν αναιρέθηκαν αλλά απλώς αποσοβήθηκαν συντονισμένα τα αποτελέσματά τους - ίσως ξανακάνουν το
Θεσμό του ΟΗΕ αναγνωρισμένο εργαλείο ενός βιώσιμου πολιτισμού.
Οπωσδήποτε το καλύτερο θα
ήταν να αναγνωριστεί εμπράκτως η
σημασία και η ευκαιρία που προσφέρει ο θεσμός του ΟΗΕ για τη δικαιότερη και πιο αμερόληπτη κατά το
δυνατόν επίλυση προβλημάτων, προσφέροντας λύσεις βιώσιμες στο χρόνο. Λύσεις βασισμένες στην αναγνώριση του γεγονότος της αδελφότητας
και όχι της γοητείας της δύναμης και
των σφαιρών επιρροής ακόμη και εάν
είναι των 20 και όχι των 8!
[1] «Money as debt», ντοκυμαντέρ.
[2] Άγριες επιθέσεις κατά αστέγων
15/8/09 http://www.kathimerini.gr
[3] «Σοκαριστική» η σπατάλη τροφίμων στις ΗΠΑ» http://www.in.gr/news/

Γ’ αυτό «η Επιτροπή της Ε.Ε έχει προωθήσει λεπτομερείς προτάσεις ώστε
μια νέα ευρωπαϊκή και παγκόσμια εποπτική αρχιτεκτονική να εφαρμοστεί το
2010», καθώς αναγνωρίζει πλέον ότι
«μόνο ένας πιο ηθικός και υπεύθυνος
χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να
υπηρετήσει καταλλήλως τις ανάγκες της
οικονομίας» (Jose Manuel Barroso). [6]
Το 2010 η κοινωνία των πολιτών θα
αναμένει με ενδιαφέρον τόσο την συζήτηση όσο και τις αποφάσεις οι οποίες ελπίζεται ότι θα διασφαλίσουν την
παγκόσμια κοινωνία από εκείνες τις
χρηματοπιστωτικές πρακτικές απληστίας και ολοκληρωτικού ελέγχου που
υποτίθεται ότι προασπίζουν το δικαίωμα της ελευθερίας των αγορών και
του ανταγωνισμού που θέτουν όμως
σε κίνδυνο ανώτερες αρχές όπως
της ελευθερίας από την φτώχεια, της
ελευθερίας λόγου και πληροφόρησης

μό τις ανώριμες πολιτικές που βασίζονται στην περιθωριακή λογική του
παρία στη λήψη των αποφάσεων. Η
συνειδητοποίηση των δυσκολιών στον
οραματισμό και την εκτέλεση μιας
καινοτόμου πολιτικής εξόδου από την
κρίση είναι ένα μεγάλο όφελος και η
μόχλευση των νέων κρατών θα μπορούσε να προσφέρει έμπνευση και όχι
κατ’ ανάγκην διεύρυνση του αριθμού
των λύκων.
Το 2010 η G20 θα συνεδριάσει στον
Καναδά τον Ιούνιο και στη Νότια Κορέα τον Νοέμβριο. Πιθανόν η μεσοw w w . s o l o n . o r g . g r

article.asp?lngEntityID=1079244&lng
DtrID=252
[4] ‘Ενας στους εννιά Αμερικανούς
τρώει με... κουπόνια
http://www.
kathimerini.gr Hμερομηνία: 04-06-09
[5] «Η Γουόλ Στριτ μοιάζει να έχει πιο
αδύνατη μνήμη αναφορικά με το πόσο
κοντά φτάσαμε στην άβυσσο απ’ όσο
θα περίμενα» Μπαράκ Ομπάμα http://
www.imerisia.gr/general.asp?catid=12
336&subid=20110&pubid=11253141
[6] «Πέρα από την κρίση» - «Ο κόσμος το 2010» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – The
economist.
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Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ & ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ,
ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ & ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, μέλος της ΜΚΟ Σόλων, συγγραφέας

Μ

ια ανασκόπηση της Οικονομικής Κρίσης, των Σχεδίων
Διάσωσης, της Πορείας τους
και των Επιπτώσεών τους.
Έχουν περάσει εννέα μήνες από
τη συνεχή, μ’ όποιες διακυμάνσεις,
χρηματιστηριακή ανάκαμψη σε παγκόσμιο επίπεδο και άρχισαν να
παρατηρούνται οι πρώτες τάσεις
αναστροφής του αναπτυξιακού προσήμου. Μια κατάσταση όμως είναι
πάντα αυτό που φαίνεται; Ποιοι αξιολογούν την κατάσταση; Ποια είναι
τα δύσκολα σημεία της υφιστάμενης
κατάστασης;
Η αξιολόγηση
των αξιολογητών
Πριν από τα προβλήματα της AIG
και την διάσωσή της όπως και την
χρεωκοπία της Lehmann Brothers η
κατάσταση δεν ήταν ουσιαστικά διαφορετική από ότι λίγο μετά. Είχαν
κάποιοι καταγράψει αυτή την κατάσταση; Ας πούμε από τους αξιολογητικούς οίκους που τώρα επανακάμπτουν; Όχι!
Μόνο ελάχιστοι όπως ο καθηγητής Νουριέλ Ρουμπίνι προειδοποιούσαν για την πραγματική κατάσταση
της οικονομίας, αλλά και τώρα πάλι
όπως και τότε, δεν τον ακούει κανείς
όταν κάνει λόγο για την « αποτυχία
κάποιων θεωριών, όπως της «αποτελεσματικής αγοράς», των «λογικών
προσδοκιών» και των «αυτορρυθμιζόμενων αγορών»..[1] Τα κράτη, το
ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή, ο ΟΟΣΑ, η Ε.Ε., η ΕΚΤ, η FED
και όλο αυτό το υπέροχο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, οι βιρτουόζοι της οικονομικής και επιχειρηματικής σκέψης και πράξης δεν είχαν
πει και δεν είχαν υπονοήσει φανερά
τίποτε για την πραγματική κατάσταση
της οικονομίας! Είναι μια ελίτ που κυριεύθηκε από υποκρισία ή από άγνοια
και ανικανότητα; Ανάλογα με το μίγ-

Από την αρχή της χρηματιστηριακής ανόδου
είχαμε επισημάνει πως
αυτή συνέβη με τα κρατικά
πακέτα που επενδύθηκαν
στα χρηματιστηριακά χαρτοφυλάκια, και όχι στην
τόνωση της πραγματικής
οικονομίας. Η άποψη μας
επαληθεύτηκε πλέον με
τις αναλύσεις κεντρικών
τραπεζών, ή παραγόντων
όπως ο Νουριέλ Ρουμπίνι.
μα πρέπει να βγάλουμε διαφορετικά
συμπεράσματα. Πάντως εκ του αποτελέσματος διαπιστώνεται ότι δεν
έκαναν τίποτε για να αποφευχθεί
αυτή η κρίση. Ότι δεν είπαν τίποτα
για το στήσιμο και την λειτουργία το
«σκιώδες τραπεζικό σύστημα – από
w w w . s o l o n . o r g . g r

φορείς που λειτουργούν στην ουσία
ως τράπεζες, είναι όμως δομημένοι
με τρόπο που να παρακάμπτουν τις
ρυθμιστικές παρεμβάσεις» που προστάτευαν την οικονομία από επικίνδυνες πρακτικές.[2]
Πρέπει λοιπόν να υποβαθμίσουμε
αυτούς τους ιδιωτικούς διεθνείς αξιολογητικούς οίκους και φυσικά τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές! Υπάρχει
κανείς για να το κάνει;! Δυστυχώς όχι.
Η φύση των
αξιολογητικών φορέων
Ποια είναι όμως η φύση αυτών των
αξιολογητικών φορέων;
Συγκροτούνται μήπως ως εταιρικά
και κεφαλαιακά μίγματα από τους
ίδιους επενδυτικούς αναπτυξιακούς,
χρηματοπιστωτικούς, χρηματιστηριακούς και επιχειρηματικούς παίκτες
που σπάζοντας κανόνες έπαιξαν το
καταστροφικό επικίνδυνο παιχνίδι ή
αποτελούν απλώς επιχειρήσεις πληροφόρησης; Στην απάντηση σε αυτό
το ερώτημα ίσως βοηθήσει η επιστολή του Νικολά Σαρκοζί προς την
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Καγκελάριο της Γερμανίας Ανγκελα
Μέρκελ με την οποία ζητεί από τις αρχές να διερωτηθούν «σχετικά με τον
ρόλο που πρέπει να παίζουν οι οίκοι
στον καθορισμό των κινδύνων», καθώς την ίδια στιγμή συμβάλλουν στη
δημιουργία των προϊόντων που αξιολογούν! Την ίδια περίοδο δημοσιοποίησης της επιστολής αυτής, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο αρμόδιος
για την Εσωτερική Αγορά επίτροπος
Τσαρλς ΜακΚρίβι δήλωσε πως σκοπεύει να επανεξετάσει την εσωτερική
διακυβέρνηση, τη διοίκηση, τις πηγές
εσόδων και τις πιθανές συγκρούσεις
συμφερόντων των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. [3]

								
τραπεζών. Είναι μια συνενοχή που
σίγουρα συνδέθηκε με την ανάγκη
ενίσχυσης της χρηματιστηριακής
ανάκαμψης και την χρηματιστηριακή
ανακύκλωση των πακέτων όπως και
την συγκάλυψη της κρίσης.
Τα κράτη δεν αποκάλυψαν το νέο
παιχνίδι μεταξύ των άλλων επιδιώκοντας να στηρίξουν τα κρατικά τους
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σ’ αυτή τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, ούτε για το γιατί ενώ το χρήμα είναι δικαιωματικά εκδιδόμενο από
τα κράτη (όχι πάντα και όχι άμεσα),
τα κράτη δεν μπορούν να χειριστούν
αυτό το ζήτημα. Κάποια ώρα πρέπει
να ανοίξει βέβαια αυτή η συζήτηση
σε βάθος. Αν δεν γίνει αυτό η επόμενη παγκόσμια κρίση, καθώς θα ‘χει
υπόλοιπα και από την σημερινή όπως

Όταν ξέσπασε η κρίση, ήθελαν να
περάσουν όσο το δυνατόν απαρατήρητοι, τώρα όμως «επιστρέφουν»
και κατηγορούνται από πολλούς [4]
ότι κερδοσκοπούν ξανά και ασκούν
στρατηγικές πέραν των ανεκτών
ορίων, μη παραβλέποντας το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης δεν είναι παρά επιχειρήσεις! Ότι λειτουργούν δηλαδή υπό το καθεστώς της
αναζήτησης του «νόμιμου» συμφέροντός τους χάνοντας την αμεροληψία
που θα ήθελαν να εμπνέουν. Σημειώνουμε πως αλλιώς ή διαφορετικά
μόνο ως ακριβοπληρωμένη άγνοια
και ανικανότητα μπορεί να θεωρηθεί
ο ρόλος τους πριν το ξέσπασμα της
κρίσης.
Από την αρχή της χρηματιστηριακής ανόδου είχαμε επισημάνει πως
αυτή συνέβη με τα κρατικά πακέτα
που επενδύθηκαν στα χρηματιστηριακά χαρτοφυλάκια, και όχι στην
τόνωση της πραγματικής οικονομίας. Η άποψη μας επαληθεύτηκε πλέον με τις αναλύσεις κεντρικών τραπεζών, ή παραγόντων όπως ο Νουριέλ
Ρουμπίνι. Αυτή η επιλογή προφανώς
είναι η αιτία που το δημόσιο χρήμα
δεν διοχετεύθηκε τόσο στην πραγματική οικονομία, ούτε στην εξάλειψη της «τοξικής φούσκας», καθώς
ένα μεγάλο μέρος της εξακολούθησε
να υπάρχει, επαρκώς απειλητικά, αν
μάλιστα λειτουργήσει αποκαλυπτικά
ένα νέο ντόμινο σ’ αυτή την κρίση.
Ένα επίσης μέρος των πακέτων συνδέθηκε με την αγορά των κρατικών
ομολόγων, είτε άμεσα, είτε έμμεσα
μετά από χρηματιστηριακή μόχλευση. Εδώ οικοδομήθηκε η συνενοχή των κρατών και των κεντρικών

ομόλογα και έτσι έγιναν βαθύτερα
αλληλέγγυοι στους ενόχους του ιδιωτικού τομέα. Πράγματι φαίνεται ότι
στην οικονομία και κυρίως στη χρηματιστηριακή μορφή της ισχύει το
«έτσι είναι αν έτσι νομίζετε». Σίγουρα για αρκετό χρόνο, όχι όμως για
πάντα.
Τα κράτη έπαιρναν τα χρήματα που
έδιναν με σχετικά μικρότερο κόστος
καθώς δεν μπορούσαν να καλύψουν
τη δημοσιονομική τους ανισορροπία
παρά μέσα από αναδανεισμό με «καλές» πιστοληπτικές συνθήκες.
Δεν θα ανοίξουμε βέβαια τη συζήτηση για το γιατί τα κράτη έχουν έρθει
w w w . s o l o n . o r g . g r

μπορούμε να προβλέψουμε, θα ‘ναι
κατεδαφιστική και ισοπεδωτική.
Ένα από τα κλειδιά αυτής της μεταβατικής υποβάθμισης και συγκάλυψης της κρίσης είναι η αποσύνδεση
της «τοξικής φούσκας» από την λογιστική ανάγνωση και τις ανακοινώσεις των κερδών-ζημιών. Ο ιδιωτικός
επενδυτικός και χρηματοπιστωτικός
τομέας στην παραγωγή της φούσκας
έδρασε ακριβώς σπάζοντας τον κανόνα που υπάρχει στην έκδοση χρήματος για τον δημόσιο τομέα και τα
κράτη. Ο ιδιωτικός τομέας επινόησε
και επινοεί κερδοσκοπικά και στρεβλωτικά για την αγορά το άπειρο
χρήμα ατιμώρητα. Έκανε «άυλη» παραχάραξη και δεν τιμωρήθηκε!
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Η Ελλάδα και οι αγορές
Πολλοί τώρα στη δημοσιονομική
κρίση της Ελλάδας μιλούν για τις
«αγορές που μιλούν» κι εν μέρει για
τους αξιολογητικούς οίκους. Πράγματι όμως είναι αληθινή η αναφερόμενη κατάσταση στη χώρα. Όμως
πως μίλαγαν οι ανόητες αγορές μέχρι τον Αύγουστο του 2008; Πόσο
καθαρά είναι τα σήματά τους τώρα;
Γιατί στέκονται μουγκές ή παραπληροφορούν για μια σειρά άλλων ζητημάτων τους; Πρέπει να το καταλάβουμε, οι αγορές έχουν μεν νόημα και
ρόλο, αλλά αυτό είναι μόνο αυτό που
η λογική μπορεί να τους δώσει; Δεν
είναι όμως οι αγορές Θεοί. Δεν είναι
ευφυή όντα. Συλλέγουν τη δική μας
γνώση ή άγνοια, ευφυΐα ή ανοησία,
ειλικρίνεια ή ψέμα.
Οι αγορές δεν είναι ολοκληρωμένοι
ή μακρόπνοοι τιμητές. Είναι μηχανισμοί σχέσεων και αξιών που όπως
εμείς χρειάζονται πάντα περισσότερη λογική και ηθική. Δεν απαντούν
σε όλες μας τις ανάγκες. Που ήταν
οι αγορές στη φούσκα «πρότυπο της
Ιρλανδίας», ή της Ισλανδίας και του
Ντουμπάι; Ποια η ευφυΐα και η αξιοπιστία τους;
Που να τις βρούμε για να τους δώσουμε το βραβείο προβλεπτικότητας;
Και γιατί τώρα να θεωρήσουμε ότι
προτείνουν τα ορθά μέτρα στις δημοσιονομικές καταρρεύσεις που απο-

τελούν αποτέλεσμα της μετακύλισης
της ιδιωτικοοικονομικής απληστίας
και φούσκας.
Μιλώντας βέβαια ιδιαίτερα για την
Ελλάδα μπορεί να πει κανείς ότι ο
κύριος πυρήνας της δημοσιονομικής
κρίσης είναι η χρόνια κατάσταση που

Οι αγορές δεν είναι ολοκληρωμένοι ή μακρόπνοοι
τιμητές. Είναι μηχανισμοί
σχέσεων και αξιών που
όπως εμείς χρειάζονται
πάντα περισσότερη λογική
και ηθική. Δεν απαντούν σε
όλες μας τις ανάγκες. Που
ήταν οι αγορές στη φούσκα
«πρότυπο της Ιρλανδίας»,
ή της Ισλανδίας και του
Ντουμπάι; Ποια η ευφυΐα
και η αξιοπιστία τους;
βέβαια είναι συνυφασμένη με μια διαφορετική διαπλοκή δημόσιου ιδιωτικού τομέα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς να
εξαιρείται η χώρα μας, είχαμε μιλήσει απ’ την αρχή για ένα στρεβλό
Νέο - Κευνσιανισμό ο οποίος ήταν
w w w . s o l o n . o r g . g r
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χρόνιο και θεμελιώδες και συγκαλυπτόμενο στήριγμα του Νεοφιλελευθερισμού. Ο κακοήθης αυτός στρεβλός Κευνσιανισμός αναβαθμίστηκε
και έγινε πιο σαρκαστικός στη διάρκεια της κρίσης.
Θεωρητικά ο Κευνσιανισμός δεν
αποτελεί στήριξη του χρηματιστηριακού, του χρηματοπιστωτικού και
του κερδοσκοπικού επενδυτικού
κεφαλαίου, αλλά της απασχόλησης
και της κοινωνικής συνοχής και
πρόνοιας.
Αυτό πως μας ξέφυγε και γιατί δεν
το συζητήσαμε;
Ας θυμηθούμε ένα όνομα: Πόλσον,
ποιος τον θυμάται - αν ο συγκεκριμένος άφηνε άλλο ή άλλους Κολοσσούς να καταρρεύσουν, τώρα αυτοί
δεν θα μας αξιολογούσαν.
Πεισθήκαμε, και ήταν μερικώς λογικό, το πώς αν έμενε μόνη της η αγορά χωρίς τα χρήματα των κρατών και
της φορολογίας οι υπερευφυείς επιχειρήσεις κεφαλαίων και τα χρηματιστήρια θα είχαν ισοπεδωθεί και κανένα από τα πολλά αυτά εταιρικά και
επιχειρηματικά ονόματα που ακούμε
ξανά δεν θα υπήρχε. Και αυτό πεισθήκαμε ότι ήταν κακό (άραγε συμβαίνουν τέτοια κακά πράγματα στην
αγορά;) γιατί θα μέναμε όλοι άνεργοι και δεν θα μπορούσαμε παρά
μετά από αρκετά χρόνια να ανασυγκροτήσουμε την οικονομική ζωή στις
κοινωνίες μας.
Ο σκοπός ήταν βέβαια η εργασία
μας και η ζωή μας - όχι οι ένοχες
ελίτ που εγκλημάτησαν σε βάρος της
ανθρωπότητας. Η μέθοδος όμως των
τουλάχιστον ιδεοληπτικά διαπλεκόμενων κρατών και κυβερνήσεων και
τεχνοκρατιών υπήρξε ανακυκλωτική
στα βαθύτερα αίτια της κρίσης.
Να ‘μαστέ λοιπόν!
Στην καλύτερη περίπτωση οι τεχνοκρατίες και οι τεχνοδομές επέδειξαν,
μαζί με την απληστία και την ανηθικότητα, αργόσχολη σκέψη. Είναι αυτοί που ως «Αργόσχολη Τάξη» όπως
έλεγε ο Βέμπλεν, κατάφεραν από την
γελοία και ανυπόμονη ματαιοδοξία
τους να κάνουν τις τιμές των μεταχειρισμένων ακριβών αυτοκινήτων μεγαλύτερες από τα ίδια ως καινούρια. Ας
πούμε ότι υπήρξαν θύματα του νόμου
του Μέρφυ ή πιο ακαδημαϊκά ότι ήταν
το κατά Παρέτο 20% που έκανε το
80% των προβλημάτων. Είναι ανάγκη
εμείς να τους επιβραβεύουμε και να
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ανακάμπτει ο ρόλος τους και μάλιστα
να γίνονται αξιολογητές της επανόρθωσης του κακού που οι ίδιοι προκάλεσαν. Τόση ανικανότηα μας δέρνει.
Μάλλον οι κοινωνίες και τα κράτη κυρίως με τους πολιτικούς τους υπάρχουν
για να διακόπτουν τέτοιους φαύλους
κύκλους και όχι για να γίνονται συνένοχοι και να διευρύνουν την συνενοχή
τους. Η επανάκαμψη κύρους και ρόλου και η λήθη των μέτρων που έπρεπε να ληφθούν για να μην γινότανε
αυτή η κρίση ήταν από τα χειρότερα
που ήδη συνέβησαν και που εγγυώνται ένα μακροχρόνια άθλιο μέλλον.
Ας δούμε όμως τώρα πιο αναλυτικά τα
ζητήματα.
Τα μοιραία λάθη
και τα αίτιά τους
Τα αίτια για μοιραία λάθη στην διαχείριση των σχεδίων διάσωσης ήταν:
1.Η απουσία πολιτικής πυγμής
και ακεραιότητας προς τον ιδιωτικό τομέα που ζητούσε βοήθεια καθώς ήταν έτοιμος να καταρεύσει.
Ζητούσε τη βοήθεια του κράτους
επικαλούμενος ως νομιμοποιητικό
στοιχείο το κοινωνικό κόστος της
κατάρρευσής του.
2.Η εξαγορασμένη, μεταφορικά και
κυριολεκτικά, προσέγγιση ή αλλιώς η
διαπλοκή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
3.Η επιφανειακή ή περιορισμένη
ικανότητα, γνωστικά και ιδεολογικά,
των πολιτικών και των τεχνοκρατών.
4.Η αδυναμία εποικοδομητικής
αφομοίωσης και εμπλουτισμού της
άποψης των κοινωνιών και των κριτικών ρευμάτων σκέψης και πρότασης,
ακόμη και από δογματικές θέσεις
όπως των νεοφιλελευθέρων.
5.Η ιδεοληπτική νεοφιλελεύθερη μονοκαλλιέργεια σκέψης στην πολιτική,
την τεχνοκρατία, την κοινωνία και την
οικονομία με αποτέλεσμα την απουσία
εναλλακτικά γόνιμων θεωρήσεων.
6.Η παθητική άγνοια των ζητημάτων
από τους πολίτες και τους λαούς, και
τελικά η παθητικότητα ακόμη και των
διαμαρτυριών τους που δεν στόχευσαν στον Γόρδιο Δεσμό θεσμικά, δικαιϊκά ή όπως αλλιώς.
7.Η απουσία εναλλακτικών και
αντίρροπων παραδειγμάτων όπως και
η αίσθηση επιτακτικότητας χρόνου
και κλίματος για τη διάσωση.
Χαρακτηριστικό δείγμα είναι η περίπτωση του Γκόρντον Μπράουν που
ενώ αρχικά εμφανίσθηκε ως σωτήρας
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των αγορών από την άμεση κατάρρευσή τους, τώρα μοιάζει παγιδευμένος και απαξιωμένος. Ποιος αμφιβάλλει ότι χωρίς τα μέτρα Πόλσον και
Μπράουν που απέτρεψαν τις φούσκες να γίνουν αλληλόχρεο και πτωχευτικό ταμείο θα είχαμε κάτι πολύ
χειρότερο από το ’29; Μας έσωσαν
όμως αυτές οι πολιτικές από την αιτία
του προβλήματος και από την οξυμέ-

1. Μετάθεση της κρίσης στην δημοσιονομική διάρθρωση και στις
κρατικές οικονομίες (Η περίπτωση
της Ελλάδας σαφώς δεν είναι αμιγής
περίπτωση. Όμως ας μην αμφιβάλλει
κανείς ότι οι συνθήκες και οι πολιτικές
της κρίσης έπαιξαν τον πολλαπλασιαστικό τους ρόλο).
2. Αδυναμία των κρατών για πάγιες ή νέες και μακροχρόνιες και βα-

νη επανάληψη του φαινομένου;
Απλά αυτό, που στο όνομα του οποίου υπάρχουν οι αγορές και το χρήμα,
«το ταμείο», δεν θα γίνει ποτέ. Πήρε
οριστική αναβολή! Η αναβολή αυτή
όμως είχε και θα έχει κόστος που
θα πληρώνεται επί μακρόν και θα
οδηγήσει σε βαθιές στρεβλώσεις με
πρώτη και κύρια την έλλειψη μαθήματος, από και για τους πρόξενους
της κρίσης.

θιές δημοσιονομικές πολιτικές και
στρατηγικές όπως και αναπτυξιακές
αναδιαρθρώσεις.
3. Η θεσμική μη εξυγίανση του πεδίου, των αιτιών και του τοπίου και
των παραγόντων της κρίσης.
4. Περαιτέρω ολιγοπωλιοποίηση και
στρέβλωση του χρηματοπιστωτικού,
χρηματιστηριακού και κεφαλαιακού
συστήματος με κρατική συνδρομή.
5. Διογκούμενη συγκεντροποίηση
κεφαλαίων με μετάθεση των προοπτικών και της διαχείρισης της ανάκαμψης στους φορείς των αιτιών
και τους πρόξενους της κρίσης. Έδωσαν οξυγόνο, θερμίδες και ευκαιρίες
σε νεοπλασματικό ιστό, στους πελα-

Τα αποτελέσματα
των μοιραίων λαθών
Ας πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα
που ολοκληρώνουν τον φαύλο κύκλο
του λάθους:
w w w . s o l o n . o r g . g r
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ντας πως κάτι αλλάζει, την άλλη με
τα νομίσματα και τις ισοτιμίες τους.
Μιλάμε για κερδοσκοπίες αποδομητικές που απλώς αποφεύγουν
να προκαλέσουν το νόμιμο που θα
εκβιάσει αλληλόχρεα σε ταμείο τις
φούσκες. Κάποια στιγμή όμως ίσως
τους ξεφύγει λόγω της αγριότητάς
τους η αναγκαία προσοχή και τότε θα
προκαλέσουν νέο ντόμινο.
Δυστυχώς, η παραγωγή αυτή κερδοσκοπική κρίση ανακατανομής του
κόστους ανάκαμψης έφερε, ατελώς
μόνο, στην επιφάνεια τα πολιτικά, διαβλητά και διάτρητα θεσμικά ελλείμματα όπως αυτό του αυτό-αποκλεισμού
της ΕΚΤ από τον άμεσο ρόλο δανειστή, στις οικονομίες της Ευρωζώνης,
υπέρ των κερδοσκόπων της κεφαλαιακής χρηματοπιστωτικής αγοράς.

τειακούς εταίρους και σφετεριστές
της εξουσίας και τους εκβιαστές των
θεσμών που άσκησαν εκβιασμό και
όταν κατέρρεαν. Η πιο ανόητη ιατρική
ή θεσμική πράξη.
6. Μετέθεσαν την κρίση και πιθανώς την στρέβλωσαν συστημικά
στην μεγέθυνση μιας επόμενης κυκλικής κρίσης.
7. Περιόρισαν την κρίση ως πεδίο
μάθησης των κοινωνιών απέναντι
στις αναγκαίες αλλαγές για μια θεμελιακή εξυγίανση.
Έτσι λοιπόν η διαχειριστική συγκάλυψη, η διατήρηση εσωτερικών και διεθνών στρεβλώσεων μαζί με την αναγόρευση των υπαιτίων σε σωτήρες
μετέτρεψε την κρίση σε προβοκάτσια
και στοιχείο πατερναλιστικού ολοκληρωτισμού των εξελίξεων καθώς διευρύνεται πλέον ανακυκλωτικά και μέσω
των κρατικών ομολόγων η ιδιωτική
πιστωτική αναζήτηση εξόδου από την
στενότητα της κρίσης. Η φούσκα ακόμη παραμένει σε ταμείο ένα προς δέκα
1/10 και όμως η κερδοσκοπική μανία
λειτουργεί χρηματιστηριακά ακόμα,
σε ένα κλίμα βαθιάς αποξένωσης και
υποκρισίας στο σύστημα επικοινωνίας
και τα σήματα των αγορών. Η επιθυμία
ανακάμπτει χωρίς λογική σκέψη, ως
μένος μιας νέας χρηματιστηριακής
φούσκας, η οποία είναι παράλληλη με
την τοξική και πιθανώς με μια δημοσιονομική φούσκα.

Πρέπει να καταλάβουμε σε βάθος ότι
δεν υπάρχει πουθενά
ζωτικός χώρος, υπάρχει μόνο χώρος ζωής,
ζωής που δεν καταλαμβάνεται αλλά βιώνεται
και απελευθερώνεται.
Έτσι πρέπει να ανακαινίσουμε και το πνεύμα
της οικονομίας. Διαφορετικά κάθε οικονομική
πολιτική όπως και κάθε
τι θα πηγαίνει από ένα
«Σύμφωνο Μονάχου» σ’
ένα «Σύμφωνο Μολότωφ
- Ρίμπεντροπ» και από
κει σε μια βαρβαρότητα
χωρίς προηγούμενο
Υπάρχουν βέβαια μέσα σ’ αυτή την
κατάσταση οι ευκαιρίες της ζούγκλας. Τη μια κερδοσκοπούνε με την
Ελλάδα, τα ομόλογα και τις χρηματιστηριακές αξίες, την άλλη με την
Ισπανία ή την Βρετανία και η Ελλάδα
ανακουφίζεται προσωρινά, νομίζοw w w . s o l o n . o r g . g r

Αυτή η θεσμική αυτό - υπονόμευση για παράδειγμα είναι παράλογη
και ανήθικη συνενοχή στην κρίση,
τα αίτιά της, τα αποτελέσματα της
και την διαχείρισή της. Οι χρηματοπιστωτικές και κεφαλαιακές εταιρείες λειτούργησαν με ευθύνη των
κυβερνήσεων και των κεντρικών
θεσμικών οικονομικών οργάνων με
τον μέγιστο ηθικό κίνδυνο. Το Δημόσιο έγινε εργαλείο του ιδιωτικού
κι έτσι ας μην απορούμε για το πώς
αναπτύσσεται η επικοινωνιακή αγορά κερδοσκοπίας σε βάρος κρατικών οικονομιών όταν για παράδειγμα
ιδρυτικά η ΕΚΤ είναι αφοπλισμένη
ώστε να μην μπορεί να έχει ένα ουσιαστικότερα ολοκληρωμένο θεσμικό και αντίρροπο ρόλο σε σχέση με
τους κατ’ ουσίαν Πειρατές των Οικονομιών ή με το μοντέλο της ιδιωτικής
κατ’ ουσίαν FED. Η πειρατική «λογική» της ισχύος κυριάρχησε όπως
πάντα τους θεσμούς και δυστυχώς
αποκαλύπτεται μόνο από την απολυτοποίηση των υπερβολών της.
Δυστυχώς όμως τώρα δεν υπάρχει
βούληση διάρθρωσης των στρεβλωτικών καταστάσεων και της θεσμικής ανοχής. Όταν όμως θέλουμε να
φτάσουμε σε δικαιϊκή ολοκλήρωση
των σχέσεων και των κανόνων μας
πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια λογική, ηθική και πολιτισμική ακτινοβολία θεσμών και κοινωνιών που ακόμη και χωρίς να υπάρχει αντίδικος,
ανταγωνιστής ή αντίπαλος, και με
απουσία αντιπάλου να μην διαπραγματευόμαστε, να μην διεκδικούμε,
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ούτε ακόμη και με θεσμικό τρόπο κάτι
το οποίο δεν είναι δικαίωμα μας και
δεν μας ανήκει.
Το αίτημα για μια αδογμάτιστη
και ελεύθερη από πρακτικές
βαρβαρότητας οικονομική
πολιτική
Πρέπει να καταλάβουμε σε βάθος ότι δεν υπάρχει πουθενά ζωτικός χώρος, υπάρχει μόνο χώρος
ζωής, ζωής που δεν καταλαμβάνεται
αλλά βιώνεται και απελευθερώνεται.
Έτσι πρέπει να ανακαινίσουμε και το
πνεύμα της οικονομίας. Διαφορετικά κάθε οικονομική πολιτική όπως
και κάθε τι θα πηγαίνει από ένα
«Σύμφωνο Μονάχου» σ’ ένα «Σύμφωνο Μολότωφ - Ρίμπεντροπ» και
από κει σε μια βαρβαρότητα χωρίς
προηγούμενο «με άλλα μέσα» για
να θυμηθούμε τον Κλαούζεβιτς. Ας
αφήσουμε πια τον χρόνο και την ιστορία να κάνουν το έργο τους, με τους
βασιλιάδες και ίσως και εμάς τους
καθημερινούς ανθρώπους κάπως
περισσότερο «γυμνούς», ειλικρινείς
και αυτοκριτικούς από το συνηθισμένο. Δυστυχώς στην οικονομία ανακυκλώνεται και κεφαλαιοποιείται ή
ουσιαστικοποιείται το πληθωριστικό
«Τίποτε», μια άβυσσος που δείχνει το
έλλειμμα του πολιτισμικού μας λάθους ατομικά και κοινωνικά.
Η οικονομία είναι ένα εργαλείο που
χρειάζεται λογική και δικαιϊκή τιθάσευση. Η συμβολική δύναμη του
Χρήματος και των οικονομικών θεσμών χρειάζεται ισχυρή νοήμονα
και ανιδιοτελή βούληση διακυβέρνησης. Αυτή απουσιάζει.
Την οικονομία πρέπει να την κατανοήσουμε στο πεδίο του κόσμου
της έννοιας για να την «ξεμαγέψουμε» ως Χρηστικό πεδίο λειτουργίας
και σκοπού για να «ξεμαγευτούμε»
και μείς. Σήμερα κυριαρχούμαστε
από μια «τεχνοκρατική οικονομική
και πολιτική αυταπάτη και ανωριμότητα» που κρύβει θεμελιώδεις,
όπως οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές, εξωτερικές στρεβλώσεις πίσω
από τις Δημοσιονομικές θεσμικές
αδυναμίες. Οι εξωτερικότητες αυτές
αναδεικνύονται και θα απαιτήσουν
μεγάλες και επώδυνες θεσμικές
και πολιτισμικές πειθαρχίες πάνω
στο σύνολο της Οικονομίας και των
αγορών, θα απαιτήσουν μια επώδυνη Διαρθρωτική Πολιτική διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτή που με
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μια πατερναλιστική μανία και με μια
Ασασσίνικη βαρβαρότητα θέλουν να
επιβάλλουν οι αγορές.
Η οικονομική θεωρία, πολιτική και
λειτουργία έχει πολλές εστίες παραλογισμού και βαρβαρότητας και
δογματικής ισχύος. Η σοφιστική
ανάπτυξη του οικονομικού δογματισμού κρύβει την ανθρωπιστική βαρβαρότητα και τον συστημικό αναλφαβητισμό αυτών των σοφιστειών. Ίσως
μια πρώτη λύση βρεθεί αν δούμε την
οικονομία και την αγορά συστημικά
ως πεδίο ανάπτυξης και έκφρασης
των ηθικών συναισθημάτων που
αποτέλεσαν τη βασική θεωρία του
Άνταμ Σμιθ (και που απαντά στα προβλήματα που θέτει η θεωρία του ηθικού κινδύνου στην Οικονομία) πριν,
εμπνεόμενος από την Οργανική και
Λειτουργικά εξυπηρετική θεωρία
του ιατροφιλοσόφου και φυσιοκράτη Κεναί, δημιουργήσει την βασική
θεωρία του Φιλελευθερισμού στον
«Πλούτο των Εθνών».

βάση, χωρίς ανταγωνισμούς ιδεών
και φορέων που πολώνουν άγονα
και ιδιοποιούνται χωριστικά ορθές ή
μη προσεγγίσεις. Η οικονομία είναι
βασικό πεδίο για την ανάπτυξη ορθών ανθρώπινων, οικολογικών και
πολιτισμικών σχέσεων σε μικρή και
μεγάλη κλίμακα. Ο σημερινός παγκόσμιος, συγκαλυπτικός και αναχρονιστικός αλληλόχρεος αναπτυξιακός ανταγωνιστικός εκβιασμός,
αντί του ευεργετικού μερισμού, δεν
προμηνύει καλές εξελίξεις [5 ] ούτε
για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες, ούτε για το περιβάλλον, ούτε
βέβαια και για την ίδια την οικονομία που όλο και πιο πολύ θα κυριαρχείται από τις εσωτερικές κρίσεις
και τα αδιέξοδά της, όπως και από
τις τερατώδεις εξωτερικότητές της.

Γιατί άραγε καθυστέρησε μια τέτοια και ουσιαστική ενασχόληση της
Οικονομικής θεωρίας και ολοκλήρωσής της στο σύνολο των Επιστημών
και των Πολιτικών του ανθρώπου;
Ποιος δογματισμός έκρυψε τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής και
μόνο δύο αιώνες μετά υπάρχουν ψίχουλα τέτοιας ανάπτυξης από σημαντικούς στοχαστές και θεωρητικούς,
άλλοτε κριτικά τοποθετημένους όπως
ο Θορστάιν Βέμπλεν ή εποικοδομητικά όπως ο Αμάρτια Σεν;
Δεν ζητάμε καταδίκη και σύγκρουση για τα προβλήματα και τους υπαίτιους, αλλά σωστή διάγνωση και θεραπευτική πολιτική σε μακροχρόνια

ενός προοδευτικού, εισαγωγή, εκδόσεις ΠΟΛΙΣ
[3] Στο στόχαστρο της Κομισιόν οι
οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης,
http://www.in.gr, 17/08/07 http://www.
in.gr/news/article.asp?lngEntityID=82
4667&lngDtrID=251
[4] Δημοσιονομικό θρίλερ για ομόλογα και ΧΑ, Σάββατο, http://www.
sofokleous10.gr, 12 Δεκέμβριος 2009
00:37 «ο Γάλλος πρόεδρος Σαρκοζί
στο Συμβούλιο Κορυφής των Βρυξελλών: «δεν μπορούν οι οίκοι αξιολογήσεων να υπαγορεύουν την οικονομική
πολιτική των χωρών».
[5] Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΟΣ
ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

w w w . s o l o n . o r g . g r

[1] Ν. Ρουμπίνι: Τέλος εποχής για
την ανεξέλεγκτη ελεύθερη αγορά ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6/6/09
[2] Paul Krugman, Η συνείδηση
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ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, μέλος της ΜΚΟ Σόλων, συγγραφέας

να αντιμετωπιστούν ως υπόλογοι για
νομικά αδικήματα που φτάνουν ως
αυτό του εγκλήματος εναντίον της
ανθρωπότητας. Πρέπει ενδεχομένως να κινητοποιείται η δικαιοσύνη
για τους ανθρώπους και τους φορείς
που σε ένα βαθμό αρχικά στήνουν
τους ανδριάντες των εκάστοτε «Μάντοφ» και κατόπιν κοινοποιούν τα
εγκλήματά τους, όταν πλέον έχουν
αποκαλυφθεί οι ανδριάντες αυτοί
ως γκροτέσκο επιστημοσύνης και
εγκυρότητας. Την ευθύνη των αξιολογητών εξάλλου συνομολόγησε
και ο Κοινοτικός Επίτροπος.
Αυτό το κιτς της οικονομικής πληροφόρησης πρέπει να σταματήσει.
Δεν το λέμε αυτό αισθανόμενοι κάποια περηφάνια για την κατάσταση
της ελληνικής οικονομίας από την
στιγμή που όλοι έχουμε επικρίνει
την αδιαφάνεια με την οποία αιτούν
οι τράπεζες να εντάσσονται στο
σχέδιο σωτηρίας και διάσωσης και
όλοι έχουμε επισημάνει τις πολιτικές των «ομολόγων» του «χρηματιστηρίου» κλπ.

Ο

διεθνής οικονομικός τύπος,
με «έγκυρα» οικονομικά
έντυπα όπως οι FINANCIAL
TIMES κλπ, τελευταία κοινοποίησε
και προεξόφλησε επικοινωνιακά,
αξιολογήσεις για την ελληνική οικονομία που θα την δυσχεράνουν
στον δανεισμό της και στα πλαίσια
των οικονομικών ελιγμών της. Εδώ
καλούμαστε να είμαστε συστηματικοί. Να ζητήσουμε και από τα
«έγκυρα» οικονομικά έντυπα αλλά
και από τους αντίστοιχους «έγκυρους» οργανισμούς να μας πουν
πόσο προβλεπτικοί αποδείχθηκαν

ότι ήταν στην αξιολόγηση της οικονομικής πραγματικότητας της
αλληλόχρεης φούσκας πριν αυτή
ξεσπάσει.
Είναι ώρα πλέον να κατατεθούν
τα «πτυχία» των αξιολογητών και να
επαναξιολογηθούν έως το σημείο
της καταστροφής τους ως και της
επιβολής κυρώσεων για τους αξιολογητές. Σε τελική ανάλυση αρκετοί
από τους «έγκυρους» αξιολογητές
κατεύθυναν σε ένα μεγάλο βαθμό
το παιχνίδι της «φούσκας» και ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς πρέπει
w w w . s o l o n . o r g . g r

Αυτές οι πολιτικές ήταν αλληλέγγυες στην δημιουργία και ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομικής και
όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος και ενημερωτικής φούσκας. Σε τελική ανάλυση αν η Ελλάδα είναι στον δυσχερή δρόμο να
κάνει μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες είναι πάλι εξαιτίας αυτού του
μύλου μες στον οποίο αλέθονται
ακόμη και οι σοβινιστικές κουλτούρες, από το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της παγκόσμιας
οικονομίας η οποία «ανακάτεψε
και ανακατέβει» πολύ καταστάσεις
όπως αυτή της εισβολής στο Ιράκ
και αλλού.
Δεν έχουμε δει πολλές έντιμες φωνές που να επισημαίνουν το φαύλο
κύκλο και τις πιέσεις υπό τις οποίες
τελούν τα μικρά κράτη και οι μικρές
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οικονομίες από τους γίγαντες και τις
φούσκες τους. Και πάλι λέμε ότι δεν
είναι το θέμα ότι η φύση των μικρών
κρατών είναι διαφορετική. Και αυτά
με την σειρά τους παράγουν τα ίδια
εγκλήματα σε πιο μικρή κλίμακα από
αυτή των μεγάλων κρατών ή μεγάλων οικονομικών παικτών. Τα Golden
Boys υπάρχουν και στην ημεδαπή.
Το πρόβλημά μας είναι αυτοί που
λειτουργούν με το «διαίρει και βασίλευε» και που «στοχοποιούν» τις
οικονομίες μέσω αξιολογήσεων
αφήνοντας ανέγγιχτους απατεώνες
πυραμίδων τη στιγμή που σε πολλούς «μη ειδικούς» ήταν φανερό ότι
«κάτι δεν πάει καλά» όπως τον Μάντοφ, ή αποσιωπώντας καταστάσεις
«οικονομικών μεγαθηρίων» όπως
της Lehman Brothers, της Goldman
Sachs κλπ. Παρόλη την «εγκυρότητά» τους δεν προειδοποίησαν για
την επικίνδυνη κατάσταση που αφορούσε τον επενδυτικό πολλαπλασιασμό των χρεών, την αλληλόχρεη
φούσκα, ούτε αποκάλυψαν τις αποτυχίες των πολιτικών του Διεθνούς

								

Νομισματικού Ταμείου, και στάθηκαν αρνητικά απέναντι στην ανθρώπινη διάσταση και προτεραιότητα
έναντι της «οικονομικής» σε κάθε
περίπτωση.
Συνειδησιακά, λογικά και επιστημονικά όλοι αυτοί είναι υπόδικοι για
την υπόθαλψη ενός τεράστιου παγκόσμιου οικονομικού εγκλήματος.
Χρειάζεται σθένος για να αντισταθεί
αλλά και για να απαιτήσει κανείς την
ύπαρξη ενός μηχανισμού ελέγχου
απέναντι στους ισχυρούς οικονομικούς οργανισμούς ή τα μέσα ενημέρωσης τα οποία λόγω της δύναμής
τους προκαλούν «δέος» και το δέος
αυτό το μετατρέπουν και σε «σοκ»
όπως εν προκειμένω. Αλλά πώς
να γίνει αυτό όταν ένας Υπουργός
Εθνικής Οικονομίας δίνοντας μια
συνέντευξη σε κάποια από αυτά τα
έντυπα νιώθει ότι τους χρωστάει μεγάλη χάρη; Πώς θα γίνει αυτό όταν
τα έντυπα αυτά είναι φορείς οικονομικής διαφήμισης ακόμη και για
κράτη; Και τι γίνεται τελικά με την
πιθανή βρώμικη υπόθεση της εξαw w w . s o l o n . o r g . g r
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γοράς της προβαλλόμενης από το
ΜΜΕ εικόνας του πολιτικού ως διαφήμιση;
Πως εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η
αντικειμενικότητα, η μη παρείσφρηση πολιτικών σκοπιμοτήτων και η
μη διαβλητότητα και η μη διαπλοκή
οικονομικών συμφερόντων στις περιπτώσεις των «αξιολογήσεων» που
διενεργούν οι «έγκυροι» οικονομικοί οίκοι; Μήπως τελικά ένα από τα
θεμελιώδη βήματα που πρέπει να
γίνουν, (μιας και όλοι ζητούν μια θεσμική ανασυγκρότηση της διεθνούς
της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας) βρίσκεται στην θεσμική εξυγίανση αυτού του τομέα.
Έναν τομέα που δεν μας προστάτευσε από την εκκόλαψη της κρίσης
και που είναι συνυπεύθυνος; Που
πιθανώς την απέκρυψε; Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το τοπίο
και θεσμικά και νομικά;
* Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα της Μ.Κ.Ο. Σόλων στις 20
Ιανουαρίου 2009.
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Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γράφει ο Γιώργος Μαυρουλέας, Πολιτικός Επιστήμονας, Πρόεδρος του ΠΣΕΜ, μέλος της ΜΚΟ Σόλων [gmavrouleas@solon.org.gr]

Α

ναφερόμενος κάποιος στο
οικονομικό πρόβλημα της
Ελλάδας εστιάζει συνήθως
στα διαρθρωτικά προβλήματα που
συνδέονται με τον κομματισμό, την
πολυνομία και την μη παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα.
Στο άρθρο αυτό θα σταθούμε σε
ένα λιγότερο γνωστό πρόβλημα που
αφορά στην έλλειψη τεχνικής κατάρτισης αλλά και της ποιότητας
ή ακόμη και της διάρκειάς της στα
λιγοστά επαγγέλματα που υπάρχει
τεχνική κατάρτιση.
Πράγματι, στα περισσότερα επαγγέλματα απουσιάζει η τεχνική κατάρτιση των εργαζομένων, με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα:
--τη χαμηλή ποιότητα παραγόμενου
προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας
--τη χαμηλή παραγωγικότητα
--τη μείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (κυρίως έναντι των ξένων),
--τον ανορθολογισμό της αγοράς
--τη μείωση της εμπιστοσύνης του
καταναλωτή
--το αυξημένο κόστος σε βάθος
χρόνου ή και άμεσα
--τη μείωση του παραγόμενου πλούτου
--τη χαμηλή ποιότητα υποδομών
κοινωνικής ωφελείας
--την αύξηση των ελλειμμάτων και
τέλος
--τη χαμηλή ποιότητα ζωής
Δε θα εστιάσουμε αναλυτικά σε
κανένα από τα αποτελέσματα στο
πως δηλαδή και το γιατί. Κάτι τέτοιο θα έπαιρνε αρκετό χρόνο και
νομίζω ότι ο καθένας μας εύκολα
μπορεί να καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα, αναλογιζόμενος το

πρόβλημα της έλλειψης ποιοτικής
κατάρτισης, πόσο μάλλον στοιχειώδους τοιαύτης. Θα σταθούμε στο
γιατί δεν προχώρησε η χώρα μας
στην τεχνική κατάρτιση.
Η οποιαδήποτε τεχνική κατάρτιση προαπαιτεί την ύπαρξη επαγγελματικού περιγράμματος. Το
επαγγελματικό περίγραμμα στην
ουσία ορίζει το επάγγελμα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκησή του. Αυτό
λοιπόν το τόσο στοιχειώδες έλλειπε
από τη χώρα μας και μόλις τώρα
(κατόπιν Ευρωπαϊκής οδηγίας) προχωρούμε στην υλοποίησή του.
Επαγγέλματα εξαιρετικά επικίνδυνα ακόμη και για τη δημόσια
ασφάλεια (όπως των τεχνιτών που
εργάζονται σε διυλιστήρια, ή σε
ανακύκλωση τοξικών ή επικίνδυνων
αποβλήτων) δεν έχουν περάσει από
w w w . s o l o n . o r g . g r

καμία τεχνική κατάρτιση, αφού δεν
έχει ορισθεί καλά-καλά το επαγγελματικό τους περίγραμμα. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο οποιοσδήποτε
πόσο σημαντικό βήμα είναι για τη
δημόσια ασφάλεια αλλά και την οικονομία, η γρήγορη ολοκλήρωση
των επαγγελματικών περιγραμμάτων αλλά και η άμεση έναρξη μετά
από την περάτωσή τους, η δημιουργία σχολών τεχνικής κατάρτισης.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
κατανοήσει η κυβέρνηση πόσο κεφαλαιώδες είναι για την αναζωογόνηση της οποιαδήποτε οικονομίας
η τεχνική εκπαίδευση και η τήρηση
προδιαγραφών ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Σήμερα μάλιστα που η οικονομική κατάσταση
έχει πλησιάσει τα όρια της χρεοκοπίας, οποιαδήποτε καθυστέρηση
προς αυτή την κατεύθυνση αγγίζει
την ανευθυνότητα.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ:
ΔΕΝ ΤΙΣ ΣΗΚΩΝΕΙ...Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Γράφει ο Άρης Καπαράκης, Πολιτικός επιστήμονας, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων [aris@solon.org.gr]

Κ

αθώς έληξε η προθεσμία
επικύρωσης του Κειμένου
της Κοπεγχάγης και με
ελάχιστες χώρες να έχουν υπογράψει το μη δεσμευτικό νομικά
και ανεπαρκές περιεχόμενό του,
η μιντιακή παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη
έχει επισκιάσει το
περιβάλλον και
τις εκατέρωθεν
εκτοξευόμενες
κατηγορίες
για την πλήρη
αποτυχία της
Διάσκεψης. Η
διεθνής συγκυρία για το περιβάλλον μοιάζει αρνητική.
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς
ότι αυτή η αρνητική συγκυρία έχει ξεκινήσει από το 2008 λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Οι ημέρες
όμως που έχουν περάσει από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης φαίνεται ότι
την έχουν εντείνει.
Όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι και οργανισμοί θεωρούν ως
δεδομένο ότι η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη όπως τουλάχιστον την
εννοούν κυβερνήσεις και οικονομικοί παράγοντες δεν είναι δυνατόν
να συμβαδίσει με πολιτικές φιλικές
προς το περιβάλλον οι οποίες θα
απέτρεπαν τουλάχιστον μια άνοδο
της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας
κατά 2 βαθμούς Κελσίου[1].
Από την άλλη πλευρά, παραπάνω
από έντονη είναι η απογοήτευση που
έχει προκληθεί από την αποτυχία της
Διάσκεψης της Κοπεγχάγης και οι κατηγορίες που εκτοξεύονται για αυτή
την αποτυχία από όλες τις πλευρές

προς…όλες τις υπόλοιπες.
Στη συγκυρία αυτή πάντως βοηθούν ουκ ολίγα μέσα ενημέρωσης
ανά τον πλανήτη με πλέον πρόσφατο παράδειγμα μια πρόχειρη όπως
αποδείχτηκε έρευνα των Ηνωμένων
Εθνών για τα Ιμαλάια, η οποία περιείχε υπερβολικά –και όχι
λανθασμένα- στοιχεία.
Το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις
σε πλήρη αντίθεση με τα ψεύδη
τα οποία συχνά
ακούμε από διάφορες εταιρίες και κυβερνήσεις, οι οποίες
είτε αρνούνται
ακόμα και την
ύπαρξη του προβλήματος της
παγκόσμιας
υπερθέρμανσης,
είτε χρησιμοποιούν παραπλανητικά ή ψευδή στοιχεία. Τέτοιες περιπτώσεις
όμως οι οποίες μάλιστα είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες, σπάνια παίρνουν διαστάσεις διεθνούς σκανδάλου.
Η ενεργειακή Διάσκεψη World Future Energy
Summit η οποία διεξήχθη
στο Ντουμπάι (18-21 Ιαν.),
με τη συμμετοχή ηγετών,
κυβερνητικών αντιπροσωπειών και επιστημόνων από
130 κράτη άνοιξε τις εργασίες
της με την προτροπή-συμβουλή των
συμμετεχόντων για την ανάπτυξη
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και την αποφυγή εκ μέρους των αναπτυσσόμενων χωρών, των λαθών που
οι ανεπτυγμένες χώρες διέπραξαν.
«Δεν θέλουμε να πούμε στα αναπτυσσόμενα κράτη τι να κάνουν. Θέλουμε
να τους δείξουμε όμως ότι ο δρόμος
που ακολούθησαν τα ανεπτυγμένα
w w w . s o l o n . o r g . g r

κράτη ήταν λάθος και δεν πρέπει να
τον ακολουθήσουν» τόνισε ο Γερμανός Υπουργός Ενέργειας Γιούργκεν
Μπέκερ, ο οποίος παραδέχτηκε την
ευθύνη των ανεπτυγμένων κρατών
στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής
Το πρόβλημα βέβαια έγκειται από
τη μία πλευρά στο γεγονός ότι τα
αναπτυσσόμενα κράτη και ιδίως η
Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και η Ινδονησία δεν σκοπεύουν να «περιοριστούν»
περιβαλλοντικά, προβάλλοντας ως
σημαντικότερο δεδομένο για αυτές
την οικονομική ανάπτυξή τους. Στη
Διάσκεψη του Ντουμπάι θεωρήθηκε ως δεδομένο ότι «οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας δεν έρχονται από
το μέλλον», αλλά έχουν «ήδη φτάσει»
Τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη του
Περσικού Κόλπου όμως αντέδρασαν
έστω και διακριτικά: ο υπουργός
ενέργειας του Κατάρ Αμπντουλά μπιν Χαμάντ αλ Ατιγιάχ
για παράδειγμα θεωρεί ότι
πρέπει «να βρεθεί ένας
συνθετικός τρόπος κατανάλωσης ενέργειας, τόσο
με ορυκτά καύσιμα όσο και
με ανανεώσιμες πηγές αντί
να παρατίθενται ανταγωνιστικά
οι πηγές αυτές μεταξύ τους». Σίγουρα ρεαλιστικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος από
αυτή των αμερικανικών λόμπι των εταιριών άνθρακα
που φροντίζουν συνεχώς
να μας «υπενθυμίζουν» ότι
ο άνθρακας είναι φιλικός
προς το περιβάλλον…
Από την άλλη πλευρά το πρόβλημα
έγκειται στις περιβαλλοντικές πολιτικές των ανεπτυγμένων κρατών. Οι
ΗΠΑ λίγο μετά τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης θεωρούν δύσκολη ακόμα και τη
μείωση των εκπομπών ρύπων κατά μόλις 4%, το ποσοστό των πολιτών που
πιστεύουν στην ύπαρξη του φαινομένου της παγκόσμιας υπερθέρμανσης
έχει μειωθεί σε σχέση με το 2008[2],
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πολιτών στη Δύση, η πλήρης επιβολή όμως της ανάγκης βελτίωσης
της εικόνας της οικονομίας επί του
περιβάλλοντος έχει φέρει αρκετά
κράτη σε κατάσταση απελπισίας.
Τέτοια είναι κάποια νησιωτικά κράτη
ιδίως στον Ειρηνικό και τον Ινδικό
Ωκεανό, τα οποία αντιμετωπίζουν
ήδη τεράστιο πρόβλημα ύπαρξης με
την αύξηση της στάθμης των υδάτων. Στον παγκόσμιο Τύπο έχουν
έρθει στο φως σενάρια τα οποία
κάνουν λόγο ακόμα και για καταστάσεις «τύπου Αϊτής», οι οποίες
θα προκληθούν σε νησιά σε τέτοια
περίπτωση. Ο πρωθυπουργός των
Μαλβίδων Μοχάμεντ Νασίντ προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι
χωρίς άμεση υιοθέτηση δραστικών
μέτρων «περιοχές με πολύ χαμηλό
υψόμετρο θα κείτονται στα βάθη
των Ωκεανών» προσθέτοντας ότι
«το ζήτημα της αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής, δεν είναι ένα
ζήτημα όπως για παράδειγμα το
εμπόριο ή ο αφοπλισμός, δεν έχουμε την πολυτέλεια να συναντιόμαστε συνέχεια κάθε χρόνο σε ατελείωτες διαπραγματεύσεις».

ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ
Ομπάμα επισημοποιούσε στον ετήσιο
προεδρικό λόγο του, την αποτυχία της
κυβέρνησης στα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω της έκκλησής του να πείσει
τους αντιμαχόμενους οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών μέτρων για δεδομένα αυτονόητα.
Για τον υπουργό Ενέργειας της
Βρετανίας Εντ Μίλιμπαντ, «η Κοπεγχάγη μπορεί να ήταν μια αποτυχία,
αλλά σίγουρα έδειξε ότι η πορεία για
τη μείωση των εκπομπών ρύπων είναι
αμετάκλητη» καλώντας τα συμμετέχοντα κράτη να «ακολουθήσουν» το
παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτοντας συγκεκριμένα όρια
μείωσης των εκπομπών ρύπων εντός
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
Και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως
δεν πρόκειται να προβεί σε δεσμευτι-

κή μείωση των ρύπων κατά 30% μετά
από συνεχείς πιέσεις των λόμπι των
εταιριών στις Βρυξέλλες.
Το ζήτημα των αναπτυσσόμενων
κρατών όπως αυτό υποβάλλεται, το
«δικαίωμα στην ανάπτυξη», έρχεται
σε άμεση σύγκρουση με τις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες τώρα ζητούν
από τον Τρίτο Κόσμο όρια και δεσμεύσεις, τη στιγμή που και οι ίδιες
δεν είναι σαφείς και δεσμευτικές
όσον αφορά στα δικά τους όρια, ούτε
φαίνεται να παίρνουν δραστικά μέτρα
για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, αν αυτά δεν υπαγορεύονται
από εταιρίες (βλ. για παράδειγμα τα
μεταλλαγμένα και τα βιοκαύσιμα στις
ΗΠΑ και τα πυρηνικά στην Ευρώπη).
Μπορεί η οικονομική κρίση να
απειλεί την ευημερία εκατομμυρίων
w w w . s o l o n . o r g . g r

Μαζί του δεν φαίνεται πάντως να
συμφωνούν οι ανεπτυγμένες χώρες,
οι οποίες ήδη έχουν εναποθέσει τις
«ελπίδες» τους, στη Διάσκεψη της
Βόννης το καλοκαίρι και σε αυτή του
Μεξικού στα τέλη του 2010, για την
οποία μάλιστα οι συμμετέχοντες ηγέτες του World Future Energy Summit
εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατή μια παγκόσμια δεσμευτική συμφωνία.
Μέχρι τότε ο κ. Νασίντ θα συνεχίζει να διαψεύδει σενάρια για αγορά
εδαφών στο εξωτερικό εκ μέρους
του κράτους των Μαλβίδων, προκειμένου να μετοικήσουν εκεί οι κάτοικοι της νησιωτικής χώρας όταν αυτή
σκεπαστεί εξολοκλήρου από τον Ινδικό Ωκεανό.
[1] Δείτε την τελευταία εμπεριστατωμένη έρευνα για την σχέση οικονομικής ανάκαμψης-περιβαλλοντικών
πολιτικών από το New Economics
Foundation
[2] Δείτε σχετική σφυγομέτρηση
του Πανεπιστημίου του Γιέιλ, Yale
University poll.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Αποσπάσματα από Essays του Αμερικανού ποιητή και φιλοσόφου R. W. Emerson

Α

υτή η ενέργεια (της ψυχής) δεν
κατέρχεται μέσα στην ατομική ζωή με κανένα άλλο τρόπο
παρά με πλήρη κατοχή. Έρχεται στον
ταπεινό και τον απλό. Έρχεται σε
όποιον εξαλείφει αυτό που είναι ξένο
και υπεροπτικό. Έρχεται σαν ηρεμία
και μεγαλοπρέπεια.
Όταν δούμε αυτούς στους οποίους κατοικεί γνωρίζουμε νέους βαθμούς μεγαλοσύνης. Από εκείνη την
έμπνευση ο άνθρωπος επιστρέφει με
ένα αλλαγμένο τόνο. Δε μιλά με τους
ανθρώπους αποβλέποντάς την άποψή τους. Τους δοκιμάζει. Απαιτεί από
μας να είμαστε λιτοί και ειλικρινείς.
Αυτός που ταξιδεύει άσκοπα προσπαθεί να εξωραΐσει τη ζωή του μνημονεύοντας τον λόρδο την πριγκίπισσα και τη δούκισσα, που του μίλησε.
ο φιλόδοξος λαϊκός σου δείχνει τα
μαχαιροπήρουνα του, τα κουζινικά
του και τα δαχτυλίδια του και φυλά τις
κάρτες τους και τα ευχαριστήριά τους.
Οι πιο καλλιεργημένοι, ερμηνεύοντας
την εμπειρία τους, επιλέγουν την ευχάριστη, ποιητική κατάσταση - την
επίσκεψη στη Ρώμη, την ιδιοφυΐα που
είδαν, το λαμπρό φίλο που γνωρίζουν.
Επιπλέον ίσως να αναφέρουν το
θαυμάσιο τοπίο, τα φώτα του βουνού,
τις σκέψεις που έκαναν χθες πάνω
στο βουνό-και μ’ αυτό τον τρόπο ζητούν να ρίξουν μια ρομαντική χροιά
πάνω στη ζωή τους. Αλλά η ψυχή
που προσφεύγει στη λατρεία του
μεγάλου Θεού είναι λιτή και ειλικρινής. Δεν είναι γαλαζοαίματη, δεν έχει
θαυμάσιους φίλους, ούτε ιπποσύνες,
ούτε περιπέτειες. Δε ζητά θαυμασμό.
Ζει μέσα στο σήμερα, στην ειλικρινή
εμπειρία της κοινής ημέρας.
Γιατί η μετάδοση της αλήθειας της
ψυχής είναι το ανώτατο γεγονός στη
φύση, εφόσον δε δίνει κάτι από τον
εαυτό της, αλλά δίνει τον εαυτό της ή
περνά μέσα στον άνθρωπο και γίνεται
ένα μ’ αυτόν που φωτίζει. Ή ανάλογα
με εκείνη την αλήθεια τη δέχεται μέσα
του, την παίρνει μέσα στον εαυτό του.
Ένα ρίγος διαπερνά όλους τους ανθρώπους όταν δέχονται τη νέα αλή-

θεια, ή όταν εκτελείται μια μεγάλη
πράξη που προέρχεται από την καρδιά
της φύσης. Σ’ αυτές τις μεταδόσεις η
δύναμη να βλέπουμε δε διαχωρίζεται
από τη θέληση να κάνουμε, αλλά η
ενόραση προέρχεται από την υπακοή
και η υπακοή προέρχεται από μια χα-

ρούμενη αντίληψη. Κάθε στιγμή που
το άτομο νιώθει να διακατέχεται από
αυτή είναι αξιομνημόνευτη. Από την
αναγκαιότητα της σύστασης μας ο ενθουσιασμός συνοδεύει τη συνείδηση
του ατόμου για εκείνη τη θεία παρουσία. Ο χαρακτήρας και η διάρκεια αυτού του ενθουσιασμού διαφέρει σύμφωνα με το επίπεδο του ατόμου από
μια έκσταση και υπνωτική κατάσταση
και προφητική έμπνευση - που είναι η
πιο σπάνια εμφάνισή του - στην πιο
αμυδρή λάμψη του αγνού αισθήματος,
στην οποία η μορφή ζεσταίνει, όπως η
φωτιά του σπιτιού, όλες τις οικογένειες και τις ενώσεις των ανθρώπων, και
κάνει δυνατή την κοινωνία.
Τα πράγματα που θεωρούμε τώρα
σταθερά, το ένα μετά το άλλο, θα
αποσπαστούν ως ώριμο φρούτο από
την εμπειρία και θα πέσουν. Ο άνεμος
θα τα φυσήξει και που θα τα πάει κανείς δεν ξέρει.
Το τοπίο, τα σχήματα, η Βοστόνη,
το Λονδίνο είναι γεγονότα τόσα φευγαλέα όσο οποιοσδήποτε θεσμός του
παρελθόντος ή οποιαδήποτε πνοή
ομίχλης ή καπνού, και το ίδιο ισχύει για την κοινωνία και τον κόσμο.
Η ψυχή κοιτάζει σταθερά προς τα
w w w . s o l o n . o r g . g r

μπρος, δημιουργώντας ένα κόσμο
μπροστά της, αφήνοντας κόσμους
πίσω της. Δεν έχει ημερομηνίες, ούτε
τελετές, ούτε πρόσωπα, ούτε ειδικότητες, ούτε ανθρώπους. Η ψυχή γνωρίζει μόνο την ψυχή. Ο ιστός των γεγονότων είναι ο ρευστός μανδύας με
τον οποίο είναι ντυμένη.
Ο ρυθμός της προόδου πρέπει να
υπολογιστεί με τους δικούς της νόμους και όχι με την αριθμητική. Οι
πρόοδοι της ψυχής δε γίνονται βαθμωτά, όπως θα μπορούσε να παρουσιαστεί με την κίνηση πάνω σε μια
ευθεία γραμμή, αλλά μάλλον με μια
άνοδο επιπέδου, όπως μπορεί να παρουσιαστεί από τη μεταμόρφωση-από
το αυγό στο σκουλήκι, από το σκουλήκι στην πεταλούδα. Οι αναπτύξεις
της ιδιοφυΐας έχουν κάποιο συνολικό χαρακτήρα, που δεν προωθούν το
εκλεκτό άτομο μπροστά από το John,
μετά τον Adam και μετά το Richard και
δίνουν στον καθένα τον πόνο της κατωτερότητας-αλλά με κάθε μικρή ανάπτυξη ο άνθρωπος επεκτείνεται εκεί
που δουλεύει, περνώντας, σε κάθε
παλμό, τάξεις και πληθυσμούς ανθρώπων. Με κάθε θεία ώθηση ο νους σκίζει τα λεπτά ρήγματα του ορατού και
του περιορισμένου και βγαίνει στην
αιωνιότητα και εισπνέει και εκπνέει τον
αέρα της. Συνδιαλέγεται με αλήθειες
που λέγονταν πάντοτε στον κόσμο και
αποκτά συνείδηση μιας πιο στενής συμπάθειας με το Ζήνωνα και τον Αρριανό, παρά με τα άτομα στο σπίτι.
Αυτός είναι ο νόμος του ηθικού και
του νοητικού κέρδους. Το απλό προβάλλει με μια συγκεκριμένη ελαφρότητα όχι κάποιας ιδιαίτερης αρετής,
αλλά στο χώρο όλων των αρετών.
Βρίσκεται μέσα στο πνεύμα που τις
περιέχει όλες. Η ψυχή απαιτεί αγνότητα, αλλά δεν είναι αγνότητα. Απαιτεί δικαιοσύνη αλλά δεν είναι δικαιοσύνη. Απαιτεί αγαθοεργία αλλά είναι
κάτι καλύτερο. Έτσι υπάρχει κάποια
κάθοδος και προσαρμογή που γίνεται
αισθητή όταν σταματάμε να μιλάμε
για την ηθική φύση για να επιβάλλουμε μια αρετή που μπορούμε να την
απολαύσουμε.
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Προτεινόμενα βιβλία:
«ΠΩΣ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ»
Συγγραφέας: Herve Kempf / Μετάφραση: Ελένη Τσερεζόλε
Εκδόσεις: «Κασταλία» / Χρόνος έκδοσης: 2008 / Σελίδες: 144

Ε

ίναι μια θαυμάσια δουλειά ενός συγγραφέα
που δείχνει πώς μπορεί κανείς να κερδίσει το
κοινό με μια αποκαλυπτική προσέγγιση, μια
ουσιαστική κατάθεση, όπου βλέπουμε πώς συνδυάζεται η ανθρώπινη απληστία με την καταστροφή
του περιβάλλοντος καθώς επίσης με πρακτικές που
στρεβλώνουν τη διακυβέρνηση και με παράγοντες
που πατρονάρουν την κοινωνία και την κοινή γνώμη.
Είναι από τα θέματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει
να τύχουν του αναγνωστικού μας ενδιαφέροντος,
καθώς όλο και πιο πολύ θα πρέπει να είμαστε ολοκληρωμένα ενημερωμένοι γύρω από τα ζητήματα
που στρεβλώνουν τη δημοκρατία και τις πολιτικές
αυτές, χρησιμοποιώντας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ομοίως, σε σχέση με αυτούς που λειτουργούν καταστροφικά και δε σέβονται την ανάγκη της βιωσι-

μότητας αυτού του πλανήτη και της ζωής και σε
σχέση με τους άφρονες
πλούσιους. Στον τομέα του
περιβάλλοντος όλο και πιο
πολύ πρέπει να εστιάσουμε
την ανάγκη για δημοκρατία
και επιπλέον για παγκόσμια αλληλεγγύη, για μια
άλλη παγκοσμιοποίηση, καθώς τα προβλήματα που
δημιουργούν αυτοί που καταστρέφουν τον πλανήτη
είναι συναφή και με τα προβλήματα που δημιουργούν στους φτωχούς και τους παρίες της γης.
Από κάθε άποψη αναδεικνύεται η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου και αποτελεί άλλη μια δημιουργική
παρουσία από τις εκδόσεις «Κασταλία».

«ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ»
Συγγραφέας: James Bruges / Μετάφραση: Θανάσης Αθανασίου
Εκδόσεις: «ΚΕΡΚΥΡΑ» / Έτος έκδοσης: 2004 / Σελίδες: 292

Τ

ο Μικρό Βιβλίο για τη Γη» είναι ένα θαυμάσιο
πληροφοριακά βιβλίο, που μας επιτρέπει να
κατανοήσουμε τον κόσμο σφαιρικά, με όρους
μιας οικουμενικής αντίληψης και δικαίου, με όρους
που συνθέτουν τα ζητήματα της οικονομίας με τα
ζητήματα του περιβάλλοντος και της δημοκρατίας
και που απογυμνώνουν με ιστορική πληροφορία και
γνώση την αλαζονεία και το θεσμικό εξωραϊσμό των
ισχυρών.
«Το Μικρό Βιβλίο για τη Γη» αξίζει από κάθε άποψη να διαβαστεί καθώς μας επιτρέπει να είμαστε
εποικοδομητικοί στις απόψεις μας και στις ιδέες

μας, αποτελεσματικοί στην
τεκμηρίωση μέσα από μια
πληθώρα πληροφοριών και
πηγών που προσφέρει μαζί
με την κριτική τους ματιά.
Αναφέρεται σε όλα τα θέματα που αφορούν στις μεγάλες εξελίξεις, τις διαφορετικές πολιτισμικές προσεγγίσεις και τα ζητήματα ενός νέου προτύπου για
τις πολιτικές σε πλανητικό επίπεδο.
Μπορεί το βιβλίο αυτό να είναι μικρό, αλλά είναι
πολύ μεστό και ουσιαστικό και μας αφυπνίζει από
αυτή την πληκτικότητα της καθημερινότητας απέναντι στα παγκόσμια ζητήματα.

Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Γράφει ο Δημήτρης Σαρηνάκης, μέλος της μκο Σόλων [ds@solon.org.gr]

Τ

ο σκηνικό αυτής της ιστορίας είναι όπως πάντα σχεδόν
σουρεαλιστικό και ταυτόχρονα
αποκαλυπτικό για το επίπεδο ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας του σημερινού
Έλληνα. Αυτή την Καθαρή Δευτέρα
η εθνική οδός Λαμίας – Καρπενησίου
ήταν μποτιλιαρισμένη από τα αυτοκίνητα των εκδρομέων στο δρόμο της
επιστροφής, και φυσικά κανείς δεν
πρόσεξε ή δεν ενδιαφέρθηκε να
κάνει κάτι για ένα σκυλί που ήταν
δεμένο σε πάσαλο οδικού σήματος
ακριβώς στην άκρη του δρόμου, λες
και ήταν μια φυσιολογική και συνηθισμένη θέση να βρίσκεται ένα ζώο:
αποσύνδεση από την περιβάλλουσα πραγματικότητα, χωριστικότητα
και αμέτοχη στάση απέναντι σε κάτι
εξόφθαλμα αλλόκοτο, αν ήταν ψυχιατρικό τεστ πολλοί θα χαρακτηρίζονταν μέχρι και επικίνδυνοι ψυχοπαθολογικά. Αφού είδαμε το σκυλί και
σταματήσαμε λίγα μέτρα παρακάτω,
παρατηρούσαμε για κάμποση ώρα
την αυτοκινητοπομπή να περνά αδιάφορα, μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε αναστροφή.
Η φωτογραφία τα λέει όλα. Η καλοσυνάτη ημίαιμη λυκοσκυλίτσα δεν
πρέπει να είχε πολλές ώρες δεμένη
στον πάσαλο, που όπως φαινόταν
ήταν το μόνο σημείο στην γύρω περιοχή που μπορούσε να δέσει και να
εγκαταλείψει κανείς ένα σκύλο. Ακόμα και αν προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε το περιστατικό, και να
πούμε ότι κάποιος είδε το σκυλί να
περιφέρεται και το έδεσε για να μην
χτυπηθεί από κάποιο αυτοκίνητο, και
πάλι πως εξηγείται το γεγονός ότι δεν
ειδοποιήθηκε κανείς, ούτε αστυνομία,
ούτε φιλοζωική ούτε κανένας στο διπλανό χωριό; Ο παράλογος ωχαδερφισμός και η ανευθυνότητα σε όλο
τους το μεγαλείο.
Το χειρότερο όλων είναι ότι συνηθίζουμε στο να λέμε αυτές τις ιστορίες
και να εκτονώνεται η όλη αγανάκτηση στην τετριμμένη διαπίστωση του
πόσο αδιάφοροι, απαθείς, σκληροί,
ασυνείδητοι, ανεκπαίδευτοι, αποκτηνωμένοι είναι «οι άλλοι» ή «ο
κόσμος» ή «οι σημερινοί Έλληνες».

Αυτό δεν αλλάζει όμως τίποτα, γιατί
είμαστε ένα σύνολο, μοιραζόμαστε
όλοι την ίδια πραγματικότητα και κρινόμαστε σαν άνθρωποι συνολικά από
ένα μέτρο ηθικής.
Το να διαχωρίζουν τον εαυτό τους
οι «φιλόζωοι» δεν λύνει τα υπαρκτά
w w w . s o l o n . o r g . g r

προβλήματα: είτε θα προοδεύσουμε
όλοι και θα υπάρξει - τουλάχιστον σε
εθνικό επίπεδο - αισθητή διαφορά
στα θέματα των σχέσεων με τα ζώα
και τη φύση, ή θα αποτύχουμε όλοι
μαζί. Και αυτό προτρέπει σε σοβαρή,
μελετημένη, οργανωμένη στρατηγικά
και σχεδιασμένη επιχειρησιακά επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, αλλιώς όλη η ευθύνη βαραίνει
αυτούς που είναι αφυπνισμένοι και
συνειδητοποιημένοι απέναντι στα
προβλήματα και όχι τους «άλλους»
και τον «κόσμο».
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Η Σιγή του Τιτανικού
και η Χρήση των Ποιητών
Του Γιάννη Ζήση

Τραγωδία γοργόφτερη, αθώρητη συνάμα
στη σκιά,
στων ανωρίμων το βλέμμα,
το πάχος του πλούτου
στις ξέφρενες τις εξορμήσεις
μισθώνοντας μισθωτούς
απρόσεχτους υπηρέτες,
της χλιδής τους συνεργούς
οδηγούς στη νύχτα.
Όργια γιορτών επίδειξης,
παρθενικότητες αλαζονικές
σε κάστρα μηχανών
με σάλπιγγες ηδονών του πλούτου,
παρθενικότητες οργιαστικές,
αποσκευές μικρών Νεμρωδίωνκαζίνο, νυχτερινά, κοσμικά,
ποταπά, χρηματικά και άλλα,
και συνοδεία οι άκληροι, απρόσεχτοι μετανάστες.
Καφκικοί ονειροβάτες
πλήθος μέγα, πλούτος μεθυσμένος,
κινήσεις αφηρημένης γιορτής,
θανάσιμη μελωδία
ολάκερων των ανθρώπων,
σύμβολα τρανταχτά κραταιάς αλαζονείας.
Και το Παγόβουνο;
Σιωπηλό με μικρά κυμάτια
θηρεύον το ηχηρό το κάστρο,
κρυμμένο με βάθη φυσικά
χωρίς επάρσεις ύψους,
αοράτου, δαυιδικού μεγέθους,
σ΄ αποστολή
ταπεινός της Γαίας Μετανάστης,
απρόσωπο χωρίς ματαιοδοξίες,
τα όνειρα των ανθρώπων θραύει,
υπνωτισμένα απ΄τη γιορτή του μεγέθους
απροετοίμαστα τα πλήθη,
εφησυχασμένα όνειρα
καταμεσής του Τραγικού Θεάτρου.
΄Ηρεμον ύδωρ
αναμένον τις κρύπτες του Κάστρου της Γιορτής,
πληρώνον τα κελλιά της διαφήμισης
απ΄της κρούσης το τραύμα,
όλης της ύπαρξής τους τα ύφαλα
θραυσμένα εναγωνίως
κι ακόμη τα ανώγεια με ύβριν οργιάζουν.

Αγνοούμε τάχατες, οδοιπόροι,
πως των αγέρωχων ιστίων,
των μηχανών ο βρόντος,
των μυαλών ο καλπασμός
στα ύφαλα βαστιέται
αναμένοντας του θανάτου το σημάδι;
Αργά στου θόρυβου τη μοίρα
η γιορτή τον πανικό σπέρνει
πάλι με θόρυβο να κλείσει
τ΄ανθρώπινο το δράμα.
Κι έπειτα...
αχός και κλάμα ύστερο,
μετά σιγή όπως και πρώτα,
φόροι απ΄ όνειρα ανθρώπων
στου βυθού τα λιμάνια ταξιδεύουν
δίχως συνοδούς
σιωπηλά
κι απάνω απ΄το ταξίδι
γαλήνη άηχος,
κύμα στην έκταση της υγρής ερήμου
και το μεγάλο το πλεούμενο
συνεχίζει τ’ αληθινό ταξίδι
δίχως όνειρα, ταπεινό στους απρόσεχτους,
κραταιό στους προφήτες,
παγόβουνο στα δρομολόγια της Γαίας,
απείραχτο, ανωνύμως ένδοξο.
Ποιος το ταξίδι τούτο θα ιστορήσει;
Ποιος στο παγόβουνο αυτό όνομα να δώσει μπορεί;
Αν όλα τα παγόβουνα όνομα είχαν,
αν όλα τα πλεούμενα μιλούσαν,
αν όλα φανερωμένα ήταν,
της Ομορφιάς Ηθοποιοί και Σκηνικά,
τότε και του Τιτανικού του υπερωκεάνειου
αλλοιώς θα ηχούσε το ταξίδι.
Αν αληθινοί ονειροπόλοι στις κουπαστές
με τον ανώνυμο τον κόσμο μιλούσαν,
τότε του παγόβουνου τη θωριά
θα τη σημείωναν σε ποίημα,
μνήματος μνήμη δεν θάταν
Δύο υπερωκεάνεια ταξιδεύαν.
Το ‘να ονομαστό πρωτοσέλιδο,
τ’ άλλο ανώνυμο.
Μόνον οι ποιητές μπορούσαν να το βαφτίσουν,
ήταν όμως απόντες.
Αδυνατούσαν να βαφτίσουν μες στην οχλαλοή.
Αλληγορία του Τιτανικού
των Ποιητών το ΄Εργο.

w w w . s o l o n . o r g . g r
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ΣΟΛΩΝ
• Στην περιοχή της Λαμίας, εργαζόμενοι
της εταιρίας Interbeton, βρήκαν τραυματισμένο ένα γεράκι και ήρθαν σε επαφή με
τη μκο ΣΟΛΩΝ ώστε το συντομότερο δυνατό να δοθούν πρώτες βοήθειες στο πουλί.

οι πρώτες βοήθειες. Οι υπάλληλοι της εφημερίδας πολλές φορές στο παρελθόν έχουν
ειδοποιήσει τους εθελοντές της μκο Σόλων
για ζωάκια τα οποία είναι τραυματισμένα και
χρήζουν φροντίδας.

• Έναν μπούφο, ο οποίος ήταν πυροβολημένος, βρήκε συμπολίτης μας από την
περιοχή της Λαμίας και ήρθε σε επαφή με
τα μέλη του Σόλωνα για την ασφαλή του
μεταφορά και περίθαλψη, όπως και έγινε.

• Τέσσερα βραχοκιρκίνεζα, δύο θηλυκά & δύο
αρσενικά, έστειλαν στη μκο Σόλων από το Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής,
ΑΝΙΜΑ, ώστε να πραγματοποιηθεί η απελευθέρωσή τους. Τα 4 αυτά πουλιά τα οποία είναι
ενήλικες, παρέμειναν λίγες μέρες στο κέντρο
περίθαλψης, διότι -από ότι μας ενημέρωσε
η κα Γανωτή Μαρία- είχαν ελαφρύς τραυματισμούς. Ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι από
την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας βρήκαν
τραυματισμένα τα 4 βραχοκιρκίνεζα, τα οποία
έστειλαν για περίθαλψη στην ΑΝΙΜΑ. Η απελευθέρωση έλαβε χώρα στις 7 Φεβρουαρίου
2010 από τα μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου
Φθιώτιδας & τα μέλη της μκο Σόλων, από τη
θέση Δύο Βουνά, στη Φθιώτιδα.

• Σε χωριό της Φθιώτιδας (Μεξιάτες) πήγαν τα μέλη του Σόλωνα, ύστερα από τηλεφώνημα που δέχτηκαν από φιλόζωη κυρία, όπου περιθάλπει στο σπίτι της πολλά
αδέσποτα ζωάκια και η οποία βρήκε ένα
πουλάκι που ήταν τραυματισμένο στη φτερούγα του και έχρηζε βοήθειας.
• Εγκαίρως μεταφερθήκαμε στο χωριό
Μοσχωχορίου (Φθιώτιδα), όπου οι υπάλληλοι μιας ταβέρνας βρήκαν (σε χωράφια
που είναι στο πίσω μέρος της ταβέρνας),
εντελώς ταλαιπωρημένο ένα φλαμίνγκο και
άμεσα ήρθαν σε επαφή με τα γραφεία της
μκο Σόλων για τη φροντίδα του.
• Περιστεράκι, βρήκαν ευαισθητοποιημένοι υπάλληλοι από τα γραφεία της εφημερίδας, Καθημερινή Φθιώτιδας, το οποίο
είχε σπασμένη τη φτερούγα του. Ήρθαν σε
επικοινωνία με τη μκο Σόλων για την παραλαβή του περιστεριού ώστε να του δοθούν

• Η ΑΝΙΜΑ εκείνη τη μέρα απελευθέρωσε
πουλιά στην Αττική. Συχνά πραγματοποιούμε
απελευθερώσεις σε συνεργασία με τα κέντρα
περίθαλψης άγριας ζωής, ΑΝΙΜΑ & ΕΚΠΑΖ.
• Αυτή την περίοδο αρχίζει το ζευγάρωμα και
επειδή τα βραχοκιρκίνεζα που απελευθερώσαμε είναι ενήλικες, ελπίζουμε να προλάβουν
να βρουν μια επικράτεια ώστε να φωλιάσουν.
Να τους ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας
καλές πτήσεις χωρίς επόμενα δυσάρεστα!!
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