SCRIPTA MANENT – ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
ΜΕΝΟΥΝ (11/4/11–17/4/11)
«Εβδομαδιαία
επισκόπηση
παραγνωρισμένων
ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε
πρόχειρες σε ένα συρτάρι»
(Από δημοσιεύσεις της 2ης εβδομάδας του Απριλίου 2011)

Τζογάροντας την ζωή
«Ειδικοί στις πυρηνικές και χρηματοπιστωτικές βιομηχανίες μάς
διαβεβαίωσαν ότι οι νέες τεχνολογίες είχαν σχεδόν εξαφανίσει
το ρίσκο της καταστροφής. Τα γεγονότα τους διέψευσαν: όχι
μόνον υπήρχαν οι κίνδυνοι, αλλά οι επιπτώσεις τους ήταν τόσο
τεράστιες που έσβησαν εύκολα όλα τα υποτιθέμενα κέρδη.
Έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μεγάλα και σπάνια ρίσκα τα
τελευταία χρόνια, αλλά έχουμε κάνει λίγα πράγματα για να τα
θέσουμε υπό έλεγχο. οι παίκτες το ξέρουν: στο τέλος όσοι
τζογάρουν στο Λας Βέγκας χάνουν περισσότερα από όσα κερδίζουν.
Ως κοινωνία, τζογάρουμε – με τις μεγάλες μας τράπεζες, με τα
πυρηνικά μας εργοστάσια, με τον πλανήτη μας»
Joseph Stiglitz, “Εκεί που συνδέονται η Φουκουσίμα και το κράχ
του 1929”, The Project Syndicate, Τo Bήμα, 13/4/2011
***
Ο νέος ολοκληρωτισμός
«Το μεγαλύτερο «κομμάτι» της «σκιώδους» αυτής αγοράς
ευρίσκεται
στα
χέρια
ελάχιστων
τραπεζών
–
οι
οποίες αγωνίζονται με κάθε τρόπο για να αποφύγουν τη διαφάνεια
ή/και τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού,
δαπανώντας εκατοντάδες εκατομμύρια σε «αμυντικά lobbies» (με
στόχο να μην επιβληθούν ρυθμιστικοί κανόνες από την

Πολιτεία). Πρόκειται λοιπόν για ένα επόμενο, σκοτεινό
τραπεζικό μονοπώλιο, το οποίο δεν λειτουργεί με τους κανόνες
της ελεύθερης αγοράς, όπως επίσης δεν λειτουργεί και η
παραγωγή χρήματος. … ο πρώτος παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος
ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. … Αντίθετα βέβαια με την εποχή
του 2ου παγκοσμίου πολέμου, ο «επιτιθέμενος σήμερα, το Καρτέλ,
ουσιαστικά, δεν είναι τόσο εμφανής – ευρισκόμενος πολύ καλά
κρυμμένος πίσω από τα όπλα μαζικής καταστροφής που διαθέτει:
την Παγκόσμια Τράπεζα , το ΔΝΤ, τις εταιρίες αξιολόγησης,
τα Hedge Funds, τις επενδυτικές τράπεζες, κλπ.
Έχοντας αναλύσει στο παρελθόν όλους αυτούς τους «οργανισμούς»,
με επί πλέον «κριτήριο» το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας που
προωθείται σήμερα στην ΕΕ (κεντρικές αποφάσεις για μισθούς,
φόρους, συντάξεις κλπ), θεωρούμε ότι αυτό που μάλλον
επιδιώκεται τελικά, είναι η εγκατάσταση μίας κεντρικά
κατευθυνόμενης οικονομίας «σοβιετικού τύπου» στην Ευρώπη, με
πρωτεύουσα τη Γερμανία – στην οποία θα ηγούνται οι διεθνείς
τράπεζες και το ευρύτερο Καρτέλ. Εν τούτοις, έχοντας την άποψη
ότι, η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική, ενώ ακόμη και οι πλέον
σωστά οργανωμένες συνωμοσίες σπάνια επιτυγχάνουν το στόχο
τους, θεωρούμε ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει – με την ελπίδα
της «αλλαγής πορείας», έστω την τελευταία στιγμή, να παραμένει
αμετακίνητη στη θέση της»
Βασίλης Βιλιάρδος, “H Τράπεζα”, 13/4/2011
***
Ελευθερία, Αδελφοσύνη και Ισότητα
«Η Γαλλική Επανάσταση (σταθμός της νεωτερικότητας) πρόβαλε το
τρίπτυχο των τριών μεγάλων ιδεών: Ελευθερία, Αδελφοσύνη και
Ισότητα. Αυτό που όλα αυτά τα χρόνια έλειπε ήταν η
αδελφοσύνη. Το κακό έγκειτο στην μη λειτουργικότητα του
μεγάλου αυτού τριπτύχου των ιδεών. Και κανένα ιδεολογικό
στρατόπεδο δεν ήταν έτοιμο να τις αποδεχθεί ούτε καν η ίδια η
Γαλλική Επανάσταση. Σε αυτή τη στρέβλωση συνηγόρησε τόσο το
πρόσωπο όσο και η μάζα»

Κείμενο: Γιάννης Ζήσης, συγγραφέας, σχόλια: Ιωάννα
Μουτσοπούλου,
“Η χαμένη αθωότητας της νεωτερικότητας” ,
14/4/2011,
***

Όλα αλλάζουν και όλα ίδια μένουν
«Προ της κρίσης και των τεράστιων κερδών η ανισότητα που
επικρατεί στη χώρα κατέτασσε τις Η.Π.Α. σύμφωνα με τον δείκτη
ανισοτήτων Gini στην ίδια κατηγορία με το Εκουαδόρ και το
Μεξικό, αλλά και τη Νιγηρία, τη Μαγαδασκάρη και τη Μοζαμβίκη»
Άρης Καπαράκης, “Οι εφιαλτικοί αριθμοί του αμερικανικού
ονείρου”, 6/4/2011
***
Εχθροπραξία η ξεκάρφωμα;
«Το μεγαλύτερο ταμείο επενδύσεων σε ομόλογα στον κόσμο, Pimco,
με συνολικά διαθέσιμα 1,2 τρισ. δολαρίων, στοιχηματίζει ότι θα
μειωθεί η αξία του αμερικανικού δημοσίου χρέους. Ο επικεφαλής
της επενδυτικής στρατηγικής του ταμείου κ. Μπιλ Γκρος
κλιμάκωσε την απαισιοδοξία του σε σχέση με τα ομόλογα του
αμερικανικού Δημοσίου, ανοίγοντας τον περασμένο μήνα θέσεις
εναντίον τους, καθώς αναμένει την αύξηση των επιτοκίων, την
υποτίμηση του δολαρίου και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής
ικανότητας των ΗΠΑ από την ανώτερη βαθμίδα ΑΑΑ που διαθέτει
σήμερα.
Τελευταία παρατηρείται μία γενικότερη αποστροφή των επενδυτών
σε σχέση με τους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου,
καθώς στις 5 Απριλίου υπήρξε για πρώτη φορά σε έξι εβδομάδες
μία καθαρή θέση short εναντίον τους»
Pimco: Το μεγαλύτερο ταμείο επενδύσεων σε ομόλογα ποντάρει
κατά των H.Π.Α, Καθημερινή, 12/04/2011
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