SCRIPTA MANENT – ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
ΜΕΝΟΥΝ (1/5/11–8/5/11)
«Εβδομαδιαία
επισκόπηση
παραγνωρισμένων
ειδήσεων επικαιρότητας που πρέπει να έχουμε
πρόχειρες σε ένα συρτάρι»
(Από δημοσιεύσεις της 1ης εβδομάδας του Μαΐου)

Πολιτική και … ασκήσεις θάρρους
«Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν κατ’ αρχήν στην απαγόρευση πώλησης
των λεγόμενων «γυμνών» ασφαλίστρων έναντι κινδύνου μη
αποπληρωμής κρατικών ομολόγων (naked sovereign credit default
swaps), όπως δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της ουγγρικής
προεδρίας της ΕΕ.
Ο εκπρόσωπος είπε ότι συμφωνήθηκε η άρση της απαγόρευσης να
είναι δυνατή μόνο προσωρινά, μετά από αίτηση μίας χώρας,
εφόσον η ρευστότητα στην αγορά κρατικού χρέους της υποχωρήσει
κάτω από ένα όριο, το οποίο δεν έχει καθορισθεί ακόμα. «Γυμνά»
ασφάλιστρα κινδύνου θεωρούνται αυτά που αγοράζονται από
επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν στην κατοχή τους τα αντίστοιχα
ομόλογα, για τα οποία θέλουν να ασφαλισθούν.
Η πρόταση για τη ρύθμιση των «γυμνών» CDS κρατικών ομολόγων
και την πώληση μετοχών με δανεικούς τίτλους (short selling)
έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
οποίο έχει τον τελευταίο λόγο για τις σχετικές αποφάσεις από
κοινού με τις χώρες-μέλη, ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία τον
περασμένο Μάρτιο υπέρ αυστηρότερης ρύθμισης σε σύγκριση με
αυτή που πρότεινε η Κομισιόν, στηρίζοντας την απαγόρευση των
γυμνών πωλήσεων»
“Στοπ» στην κερδοσκοπία με ομόλογα από την Ε.Ε.”, Tο Βήμα,
7/11/2011
***

Όταν οι κερδοσκόποι «επιβαίνουν» στους «επιβήτορες»
«Η χώρα θα χρειαστεί διάσωση της οικονομίας της, δήλωσε ο
γνωστός επενδυτής Τζιμ Ρότζερς, στο δίκτυο CNBC. Μιλώντας στο
τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο πρώην συνεταίρος του Τζορτζ Σόρος
είπε ότι η βρετανική Κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για
να αποφύγει μία χρηματοπιστωτική καταστροφή.
«Πώς μπορεί η Μεγάλη Βρετανία να αποπληρώσει το χρέος της που
αυξάνεται συνεχώς; Θα χρειασθεί διάσωση σύντομα. Έχει το
πλεονέκτημα ότι το χρέος της είναι μακροπρόθεσμο, αλλά αν
υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση εμμείνει στα προγράμματα λιτότητας
ή πράγματι τα υλοποιήσει, ο κόσμος θα αρχίσει να
διαμαρτύρεται», δήλωσε ο κ. Ρότζερς.»
Τζ. Ρότζερς: “Η Βρετανία θα χρειαστεί διάσωση της οικονομίας
της”, Καθημερινή, 6/5/11
***
Για την αντιδημοκρατική οργάνωση της δημοκρατίας
«Παρά το ότι λοιπόν η διαδικασία της παραγωγής χρημάτων από το
πουθενά ήταν αρχικά το αποκλειστικό προνόμιο των κεντρικών
τραπεζών, στις οποίες οι εμπορικές, για να πάρουν χρήματα
(δάνεια) έδιναν σαν εγγύηση τις απαιτήσεις τους από τους
πελάτες τους (ανταλλάσσοντας τες με «κεντρικά χρήματα», τα
οποία «μεταβίβαζαν» στους επόμενους πελάτες τους), οι
εμπορικές τράπεζες έχουν «εφεύρει», για πολλά χρόνια κρυφά από
το ευρύ κοινό και την Πολιτική, έναν καινούργιο τρόπο
παραγωγής χρημάτων: τα λογιστικά χρήματα τα οποία πλέον
αποτελούν
το
μεγαλύτερο
μέρος
της
ποσότητας
χρήματος Μ1 (μετρητά συν καταθέσεις όψεως). …
Tο αποτέλεσμα ήταν να παραμένουν τόσο οι Η.Π.Α., όσο και ο
υπόλοιπος κόσμος, κάτω από τη δικτατορία του καρτέλ των
πολυεθνικών τραπεζών, μετόχων των κεντρικών και υπό την ηγεσία
της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών της Βασιλείας – μίας
ιδιωτικής ουσιαστικά τράπεζας, με κρυφό μετοχολόγιο, όπως
πολλές άλλες κεντρικές, στην οποία κανένα δικαστήριο, καμία
κυβέρνηση και κανένα κράτος δεν επιτρέπεται να επέμβει,
ελέγχοντας τις δραστηριότητες της.

Όπως έχουμε αναφέρει δε χαρακτηριστικά, εάν θελήσει να
επισκεφθεί κανείς τα 18όροφα κεντρικά, απομονωμένα και
«μυστικοπαθή» γραφεία της, δίπλα από το σιδηροδρομικό σταθμό
της Βασιλείας, οφείλει να γνωρίζει ότι εισέρχεται σε διεθνές
έδαφος – αφού η Ελβετική αστυνομία δεν έχει καμία δικαιοδοσία»
Βασίλη Βιλιάρδου, “Τα καινούρια χρηματοπιστωτικά όπλα μαζικής
καταστροφής” , 3/5/2011
***
Μεριμνώντας για το αύριο της δημοκρατίας
«Προκειμένου να εκριζωθεί η κουλτούρα των παραβιάσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ατιμωρησίας στην Αίγυπτο, οι
δεκαετίες παραβιάσεων υπό τη διακυβέρνηση του Προέδρου
Μουμπάρακ, είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να συζητηθεί και να
ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίσουν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη
και τις επανορθώσεις στα θύματα των παραβιάσεων των ανθρώπινων
δικαιωμάτων»
Διεθνής Αμνηστία, “Αίγυπτος: χρόνια παραβιάσεων των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης” ,
6/5/2011
***
Το πείραμα της Ελλάδας και αστική επανάσταση
«Και είναι αλήθεια επίσης ότι οι περισσότεροι αναζητούν μια
νέα επιλογή, την οποία δεν μπορεί παρά να εκφράσει ένα νέο
κόμμα αστικού τύπου, συγκροτημένο από νέες δυνάμεις και νέα
πρόσωπα, οι οποίες θα ονειρευθούν ένα κράτος λειτουργικό κι
αποτελεσματικό σαν εκείνα της κεντρικής Ευρώπης, που θα τηρεί
τους νόμους και τους κανόνες και θα το σέβονται όλοι οι
πολίτες.
Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα χρειάζεται μια καινούργια αστική
επανάσταση και μόνο χρέος της παλαιάς τάξης πραγμάτων είναι να
κρατήσει τη χώρα ζωντανή μέχρι αυτή να προετοιμασθεί και να
εκδηλωθεί»

Καρακούσης Αντώνης, “Για μια καινούργια αστική επανάσταση”, Τo
Βήμα, 5/5/2011
***
Για την ανθρωπολογία της διαφθοράς
«Η προφανής διαφθορά της δημοκρατίας είναι ιδίωμα όχι της
δημοκρατίας ειδικότερα, αλλά του ανθρώπου γενικότερα, μόνον
που στην δημοκρατία γίνεται έντονα αντιληπτό λόγω της σχετικής
ελευθερίας γνώμης και πληροφορίας που υπάρχει και επειδή οι
άρχοντες δεν είναι τόσο απλησίαστοι όσο στο παρελθόν, με
αποτέλεσμα να γίνονται ορατά τα σημάδια της παρακμής τους.
Επιπλέον στην δημοκρατία η διαφθορά γίνεται εφικτή για μεγάλο
αριθμό ανθρώπων λόγω της ισχύουσας ελευθερίας. Γι’ αυτό η
διαφθορά της δημοκρατίας δεν πρέπει να θεωρείται επιχείρημα
υπέρ των ολιγαρχιών. Πάντως (η δημοκρατία) είναι το πολίτευμα
στο οποίο ο καθημερινός άνθρωπος συναντιέται με την ευθύνη
του, αποκαλύπτεται η θέση του απέναντί της και αυτό είναι
αναγκαίο εξελικτικά»
Μουτσοπούλου Ιωάννα, “Η
Δημοκρατία” , 5/5/2011
Φωτό:wikimedia
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