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αν να μην  έφταναν οι 

διαφορές πολιτικής άποψης 

που υφίστανται μεταξύ των δυο 

πλευρών του Ατλαντικού, από 

τα ζητήματα της Μέσης 

Ανατολής έως αυτά του 

περιβάλλοντος, τώρα έχουμε 

και μια διαφορά απόψεων 

σχετικά με την οικονομική 

πολιτική. Οι ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις συνεχίζουν 

να  αγκομαχούν από την 

οικονομική κρίση που ξεκίνησε 

το 2008 και που έπληξε 

πρωτίστως την Ελλάδα, 

παραλίγο γονατίζοντας και τη 

υπόλοιπη ευρωζώνη. 

  

Ως αντίδραση, οι Ευρωπαίοι 

επέλεξαν τη παραδοσιακή οδό 

της οικονομικής 

«ακεραιότητας», προτάσσοντας 

ως θεραπεία για τα τεράστια 

χρέη τους την αύξηση των 

φόρων, και τις περικοπές των 

δημοσίων δαπανών, σε τόσο 

μεγάλο επίπεδο που δεν έχει 

γίνει ποτέ στο παρελθόν, και 

που έχουν «τρομάξει» τόσο τον 

διαπρεπή οικονομολόγο Paul 

Krugman, όσο και τον ίδιο τον 

πρόεδρο Ομπάμα. Θυμίζουμε 

πως  κυβέρνηση του δεύτερου 

έχει επιλέξει για εφαρμογή στις 

ΗΠΑ, την Κευνσιανή σχολή 

οικονομικής σκέψης, που θέλει 

την ύφεση να αντιμετωπίζεται 

με  αύξηση της ρευστότητας 

και μείωση των φόρων. τις 

συνεδριάσεις  μάλιστα των G8 

και  G20, οι Αμερικανοί 

προειδοποίησαν τους Ευρωπαί-

ους, πως η μέθοδος που 

ακολουθούν θα βαθύνει την 

ύφεση, πλην όμως χωρίς 

αποτέλεσμα. 

  

Έτσι βλέπουμε να γεννάται ένα 

ερώτημα που  σπάνια τίθεται 

στο τραπέζι. Όχι για το ποιος 

από τους δυο έχει δίκιο, αλλά 

για το αν υπάρχει σωστό ή 

λάθος σε ζητήματα οικονομίας. 

Είναι άραγε τα οικονομικά 

επιστήμη; 

  

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός 

της Βρετανίας David Cameron, 

έχει δηλώσει πως θα μειώσει το 

έλλειμμα  «με τρόπο που θα 

δυναμώσει και θα ενώσει τη 

χώρα…». Αυτού του είδους 

οι  «καλοσυνάτες» ρητορικές 

εξηγούν το πώς και γιατί 

οι  Tories αποτελούν το 

μακροβιότερο και πλέον 

πετυχημένο πολιτικό κόμμα 

στην Ευρώπη, αλλά δεν 

αλλάζουν το γεγονός πως η 

εντολή που δόθηκε από τον 

Cameron προς τα βρετανικά 

υπουργεία είναι η δραστική 

περικοπή των δαπανών τους 

κατά 25%. 

  

Ούτε αλλάζουν το γεγονός πως 

σύμφωνα με πολλούς οικονομο-

λόγους, η αποπληθωριστική 

αυτή πολιτική οδηγεί στη 

καταστροφή. Άλλοι βέβαια 

διαφωνούν. Ο John Maynard 

Keynes έλεγε κάτι, ο  Milton 

Friedman έλεγε το αντίθετο, και 

κάποιος άλλος οικονομολόγος 

έλεγε κάτι διαφορετικό και από 

τους δυο. Έτσι γίνονταν πάντα 

στην πολιτική οικονομία, από 

την εποχή του Adam Smith, και 

αργότερα του Karl Marx. Δεν 

μπορούν βέβαια να έχουν όλοι 

δίκιο. Άρα η «επιστήμη» τους 

δεν μπορεί να συγκριθεί με τη 

φυσική ή τη χημεία. 

  

Οι οικονομολόγοι διαφωνούν σε 

πολλά. Διαφωνούν στη φύση 

της «ορθής κοινωνίας» και στο 

πως θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο. 

Διαφωνούν στο μέλλον της 

οικονομίας, και αυτό είναι 

κατανοητό. Όμως επίσης 

διαφωνούν τόσο για τη 

παρελθούσα οικονομία όσο και 

για τη… παρούσα! Αν δυο 

κριτικοί της όπερας είχαν 

διαφορετική άποψη για κάποια 

σοπράνο, αυτό ίσως να το 

κατανοούσαμε. Όμως αν ο ένας 

νόμιζε ότι άκουσε το Parsifal, 

και ο άλλος το Falstaff, τότε θα 

είχαμε ένα πολύ βαθύτερο 

επιστημολογικό πρόβλημα να 

αντιμετωπίσουμε. 

  

Κάτι άλλο που βλέπει ο αδαής 

περί τα οικονομικά, είναι το 

γεγονός πως υπάρχουν πολλά 

μοντέλα πολιτικής οικονομίας, 

που όμως όλα λειτουργούν 

(κατά κάποιο τρόπο). Η 

αμερικανική ελεύθερη αγορά 

και επιχειρηματικότητα 

λειτουργεί, όπως λειτουργεί και 

η σουηδική σοσιαλδημοκρατία, 

ή όπως λειτουργεί το ιαπωνικό 

μοντέλο, κλπ. Ίσως θα πρέπει να 

λέμε πως τα μοντέλα αυτά 

«λειτουργούν» σε κάποιες 

περιπτώσεις μόνο, αφού τίποτα 

δεν είναι μόνιμο και διαρκές 

στην ανθρώπινη ιστορία. Ακόμη 

και η σοβιετική οικονομία 

λειτουργούσε για κάποιο 

διάστημα, αν και βασίζονταν 

στο αξίωμα: «προσποιούνται 

πως μας πληρώνουν, οπότε 

εμείς προσποιούμαστε πως 

εργαζόμαστε…». Σο ίδιο 

επιτυχώς λειτουργούσε κάποτε 

και η οικονομία του Σρίτου 

Ράιχ, όπως είχε παραδεχτεί (με 

βαριά καρδιά) και ο John 

Maynard Keynes. 

  

ε τελική ανάλυση, έχουμε 

δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα 

και σεβασμό απέναντι στη 

«χαοτική επιστήμη» της 

πολιτικής οικονομίας, που 

βασίζεται σε «χρησμούς» 

διάφορων μάντεων. Είναι όμως 

σαν να εμπιστευόμαστε τους 

αστρολόγους. Έχουν πλάκα στη 

πρόβλεψη, αλλά είναι επιστήμο-

νες; 
 

Η κατασκευή, δεν είναι μόνο 

υπόθεση άριστης γνώσης και 

σύγχρονης εφαρμογής. Ούτε 

φυσικά εξαντλείται σε άρτια 

σχέδια και αυστηρά 

χρονοδιαγράμματα. 

 

Η κατασκευή είναι μια 

δημιουργία που απαιτεί 

ευαισθησία, σεβασμό στο χρήστη 

και στο περιβάλλον και αίσθηση 

κοινωνικής ευθύνης. Αυτός είναι 

ο πυρήνας της δικής μας 

φιλοσοφίας, η δική μας ... 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ των πραγμάτων 

 

Στράτος Σιμόπουλος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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Ουίνστον Σσώρτσιλ: Πολιτική είναι η 

ικανότητα να παρουσιάζεις σήμερα τι 

θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο 

γιατί δεν έγινε. 

ΟΙ ΣΡΑΠΕΖΕ ΝΙΚΗΑΝ ΣΑ ΚΡΑΣΗ! * 

Σου Γιώργου Δελαστίκ** 

ΑΠΟΥΘΕΓΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Ένα παγκόσμιο... μνημόνιο 

θυμίζουν αυτές τις ημέρες οι 

μεγάλες ευρωπαϊκές και 

αμερικανικές εφημερίδες όταν 

αναφέρονται στο τραπεζικό 

σύστημα. Σέτοιες μέρες, πριν 

από δύο χρόνια, στα μέσα του 

επτέμβρη του 2008, κατέρ-

ρευσε η επενδυτική τράπεζα 

Λίμαν Μπράδερς, μία από τις 

πέντε μεγαλύτερες του κόσμου, 

σηματοδοτώντας τη μεγαλύτε-

ρη κρίση του χρηματοπιστωτι-

κού συστήματος εδώ και 

σχεδόν έναν αιώνα. Οι κυβερνή-

σεις των πλουσιότερων χωρών 

του κόσμου,... στις ΗΠΑ και 

στην Ευρώπη, διέθεσαν αμέσως 

τρισεκατομμύρια δολάρια και 

ευρώ για να διασώσουν τους 

τραπεζίτες. Η μαύρη επέτειος 

ωθεί αυθόρμητα σε έναν 

απολογισμό των συνεπειών της 

κρίσης και στο θεμελιώδες 

ερώτημα, αν άλλαξε κάτι ώστε 

να αποτραπεί στο μέλλον μια 

επανάληψη της τραγωδίας 

αυτής. 

  

"Ο χρηματοοικονομικός σεισμός 

που συνδέεται με το όνομα 

της....... Λίμαν Μπράδερς 

άλλαξε όμως τον κόσμο 

λιγότερο απ' όσο φαινόταν στην 

αρχή" γράφει απογοητευμένη 

σε ολοσέλιδη ανάλυσή της η 

συντηρητική γερμανική 

εφημερίδα "Υρανκφούρτερ 

Αλγκεμάινε". 

  

Δεν έχει μόνο αυτή, την 

απαισιόδοξη εκτίμηση που 

προαναφέραμε. "Ο χορός της 

νίκης των τραπεζιτών" είναι ο 

τίτλος σχετικής ανάλυσης της 

βρετανικής εφημερίδας 

"Γκάρντιαν", κεντροαριστερής 

κατεύθυνσης. "Μόλις οι 

τράπεζες ξεπέρασαν την κρίση 

διάσωσης αμέσως μετά τη 

Λίμαν, εξαπέλυσαν μια επίθεση 

που τις οδήγησε να κερδίσουν 

όλες τις μάχες που έδωσαν 

έκτοτε. Έχουν τώρα τόση 

αυτοπεποίθηση, ώστε δεν 

ενοχλούνται πλέον να υποκρίνο-

νται ότι τους νοιάζει τι νομίζουν 

οι πολιτικοί ή ο κόσμος" γράφει 

ο αρθρογράφος. 

  

Εξοργισμένη είναι μια ακόμη 

εφημερίδα, ο "Ιντιπέντεντ" του 

Λονδίνου, σαφώς πιο μετριοπα-

θής, η οποία σε κύριο άρθρο 

της με τον χαρακτηριστικό τίτλο 

"Ο θρίαμβος των λομπιστών" 

γράφει μεταξύ άλλων: "Υαίνεται 

ότι οι πολιτικοί βρίσκονται σε 

διαδικασία παράδοσής τους 

στα κατοχυρωμένα συμφέρο-

ντα του τραπεζικού κόσμου". 

  

Η κατεξοχήν εφημερίδα του 

βρετανικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, οι "Υαϊνάνσιαλ 

Σάιμς" του Λονδίνου, δεν έχει 

ουσιαστικά διαφορετική 

εκτίμηση, παρόλο που την 

εκφράζει με λιγότερο δηκτικές 

λέξεις, αναλύοντας ψύχραιμα 

τις αιτίες αυτής της συμπεριφο-

ράς των τραπεζιτών. Γράφει 

μεταξύ άλλων: "Σο σοκ της 

κατάρρευσης της Λίμαν ήταν 

τόσο τρομακτικό, ώστε οι 

κυβερνήσεις έκαναν τα πάντα 

που χρειάζονταν για να σώσουν 

το σύστημα. Πέτυχαν σε αυτή 

την προσπάθεια, αλλά με 

κόστος. Οι μέθοδοι σωτηρίας 

που μηχανεύτηκαν προστάτευ-

σαν σε μεγάλο βαθμό τους 

επενδυτές των τραπεζών από 

τις συνέπειες της τρέλας τους. 

Σώρα, όμως, είμαστε εμείς που 

πληρώνουμε το αντίτιμο. 

  

Η στήριξη που έλαβαν οι 

τράπεζες με τη μορφή φθηνής 

ρευστότητας είχε ως αποτέλε-

σμα να καταστήσει πολύ 

κερδοφόρες τις επενδυτικές 

τραπεζικές δραστηριότητες. 

Ανυπομονώντας να αποκατα-

στήσουν τους στραπατσαρισμέ-

νους ισολογισμούς τους, οι 

τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει 

τα φθηνά κεφάλαια για 

χρηματοπιστωτικά παιχνίδια 

παρά για να δανείσουν 

χρήματα. Οι επενδυτές δεν 

έδρασαν για να περικόψουν τις 

πιο ριψοκίνδυνες στρατηγικές 

των τραπεζών, καθώς οι ίδιοι 

είχαν προστατευθεί από τις 

ζημίες (σ.σ. με τα λεφτά που 

είχαν δώσει οι κυβερνήσεις)" 

υπογράμμιζαν σε κύριο άρθρο 

τους οι "Υαϊνάνσιαλ Σάιμς". 

  

Σις τελευταίες μέρες έλαβαν 

χώρα δύο γεγονότα που 

αποκαρδίωσαν εντελώς όσους 

είχαν ελπίδες ή αυταπάτες πως 

θα έμπαινε κάποιο χαλινάρι 

στους τραπεζίτες ως αποτέλε-

σμα του ασύλληπτου κόστους 

της τελευταίας κρίσης. 

  

Σο πρώτο είναι καθαρά 

συμβολικό και αποτυπώνει την 

αποθράσυνση των τραπεζιτών: 

ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος 

της Μπάρκλεϊς, μιας από τις 

μεγαλύτερες βρετανικές 

τράπεζες, ένα πασίγνωστο 

στέλεχος που συμβολίζει τον πιο 

ακραίο τραπεζικό τυχοδιωκτι-

σμό, το ίνδαλμα της τράπεζας - 

καζίνο, ονόματι Μπομπ 

Ντάιαμοντ. 

  

Σο δεύτερο γεγονός είναι πολύ 

πιο ουσιαστικό. Σην Κυριακή οι 

κεντρικοί τραπεζίτες συνήλθαν 

στην πόλη Βασιλεία της 

Ελβετίας και αποφάσισαν τους 

νέους κανόνες για να περιορί-

σουν την ασυδοσία των 

εμπορικών τραπεζών. Αποδεί-

χθηκε μια τρύπα στο νερό. Σι 

αποφάσισαν; Να έχουν π.χ. σε 

άμεση ζήτηση το... 3,5% των 

καταθέσεων από το 2013 και 

το ποσοστό αυτό να φτάσει 

σταδιακά το 7% το 2019, για 

να το πούμε εκλαϊκευμένα! 

ήμερα το ποσοστό αυτό 

είναι... 2% (!!!), που σημαίνει ότι 

αν ένας στους πενήντα (!) 

καταθέτες σηκώσει τα λεφτά 

του, η τράπεζα καταρχήν 

ξεμένει από ρευστό με βάση 

τους κανόνες! 

  

Σο 98% των καταθέσεων 

δηλαδή οι τράπεζες το τζογά-

ρουν και με τους νέους 

κανονισμούς, μετά από την 

κρίση αυτή και μετά από μια 

δεκαετία, θα τζογάρουν "μόνο" 

το... 93%! Αλίμονό μας αν ποτέ 

χρειαστεί να αποσύρουμε 

μαζικά τις καταθέσεις μας - 

έστω και ένας στους δεκαπέ-

ντε... 

  

Σραπεζίτες 

  

Μας σέρνουν πάλι προς τον 

γκρεμό 

  

Απέτυχε παταγωδώς η προσπά-

θεια του Ομπάμα να επιβάλει 

φόρο 19 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων στις τράπεζες. 

Ναυάγησε στο Κογκρέσο. 

Απέτυχαν επίσης οι προσπάθει-

ες να διαχωριστούν οι κανονι-

κές τράπεζες από τις επενδυτι-

κές. Γελοιοποιήθηκαν οι 

προσπάθειες να υποχρεωθούν 

οι τράπεζες να κρατούν σε 

ρευστό μεγαλύτερο ποσοστό 

των καταθέσεων. "Οι τράπεζες 

νικούν διαρκώς και νικώντας 

έρπουν πάλι προς το χείλος του 

γκρεμού. Αυτό θα ήταν πολύ 

ωραίο, αν δεν έσερναν πίσω 

τους κι εμάς" γράφει με 

απελπισία ο αρθρογράφος του 

"Γκάρντιαν" Σζον Λάντσεστερ. 

Οι πάντες συμφωνούν ότι δεν 

έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει 

μπει φραγμός σε καμία από τις 

τραπεζικές δραστηριότητες που 

προκάλεσαν την παγκόσμια 

οικονομική κρίση. 



ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ: 

 

βρίσκεται σε διαδικασία 

ίδρυσης εταιρίας και στη 

Βουλγαρία. 

 

 παρέδωσε το έργο 

«Εσωτερική διαμόρφωση και 

κατασκευή των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του νέου 

καταστήματος Saturn – 

Θεσσαλονίκη ΙΙ – East» της 

Media Saturn Hellas, στην 

Πυλαία Θεσσαλονίκης, 

επιφανείας 5.400 τ.μ. 
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1.Ο τρόπος να συντρίψουμε 

τους αστούς είναι να τους λιώ-

σουμε ανάμεσα στις μυλόπε-

τρες της φορολογίας και του 

πληθωρισμού - Βλαδίμιρος 

Ίλιντς Λένιν - οβιετικός ηγέτης. 

2.Πολλοί ζητούν η κυβέρνηση 

να προστατέψει τον καταναλω-

τή. Ένα πολύ πιο επείγον πρό-

βλημα είναι να προστατευθεί ο 

καταναλωτής από την κυβέρνη-

ση - Milton Friendman - Αμερι-

κανός οικονομολόγος. 

3.Όταν ο γείτονας χάνει τη 

δουλειά του, βρισκόμαστε σε 

οικονομική ύφεση. Όταν την 

χάνω εγώ βρισκόμαστε σε οικο-

νομική κρίση. - Φάρυ Σρούμαν - 

Αμερικάνος πρόεδρος. 

4.Ο καπιταλισμός χωρίς χρεοκο-

πία είναι σαν το χριστιανισμό 

χωρίς κόλαση. - Frank Borman - 

Αμερικανός αστροναύτης. 

5.Είναι ευκολότερο να κάνεις 

ληστεία ιδρύοντας μια τράπεζα, 

παρά απειλώντας έναν ταμία. - 

Bertolt Brecht - Γερμανός συγ-

γραφέας. 

6.Η οικονομία δεν έχει να κάνει 

με την εξοικονόμηση χρημάτων 

αλλά με το πως να ξοδεύονται 

τα χρήματα με σοφό τρόπο. - 

Thomas Huxley - Βρετανός 

βιολόγος. 

7. Όταν τα καλά νέα για την 

αγορά εμφανιστούν στην πρώτη 

σελίδα των Σάιμς της Νέας 

Τόρκης, πούλα. - Bernard Ba-

ruch - Αμερικανός πολιτικός. 

Η ΔΙΑΣΑΗ ΑΕ  

 

 ανέλαβε τις εργασίες 

επισκευών/ανακαίνισης σε 

ιδιόκτητο κτίριο της εταιρίας 

ΑΥΟΙ ΦΑΣΖΗΙΩΑΝΝΟΤ & ΙΑ ΕΕ 

στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. 

 

 ξεκίνησε τη συνεργασία της 

με τη CYTA HELLAS AE 

 παρέδωσε για λειτουργία το 

έργο «Κατασκευή τριώροφου 

συγκροτήματος κατοικιών 

(Κτίριο Προσωπικού της 

Π.Ο.Σ.Α. Μεσσηνίας - Π.Ο.Σ.Α. 

Ρωμανού)» στη Μαραθούπολη 

Μεσσηνίας της ΣΕΜΕ ΑΕ – 

COSTA NAVARINO. Σο κτιριακό 

συγκρότημα αποτελείται από 

τρεις ορόφους και υπόγειο σε 

οικόπεδο επιφανείας 2.974 τ.μ. 
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