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Between Debaters 
or 

The 10ss οί the 
Elysian Fields 

.6Υ Prof .,,~onst. GE. 
ATHAN8SS0POULO$ 

f)LIe Ιο tlle Γcc<::nl cl'isis, (whicll 
Sl<lΓted out ίη Asia <ιηιl ll,cn l'eHclJctl 
Russicι C0t1st:4UClJlly ~1[[CC:lil1I:', IIH~ 

whote of EUIΌIJe) (111(1 tllC sLlI1scCΜtcnl 
loss of the ElysiHH Ficlcls a IelΊl coilled 
by HOInel' (a tnyt\lical place Wllich wns 
loccιΙcd ίπ the west end of tlJe eal'rll. 
popuJcιιccl by Ι)eιφle veΙΎ dc,\t" ΙΟ 

Zeus ... ) we 31'C nsking ourselves WllCΙl 
al'e the causes and tlle cure fOl' this cviI 
nnd if r!lel'e is 110pe ίη ol'del' ΙΟ Hvoicl 
llle so-called "CHlIdine Forks " 
(KavdiHna Dikl<Hla)l. 

The reasons W!l iCll ca used t 11ί s 
ECOH0t11iC crisis ancI the inevitHble 
IJolitiCH\ Hnd social llIl'bLllence an(1 
dysfLl11ction c,\Used ίπ Asia ίlIIC! ίn ttlC 

1. Thc Caud1nc Forks (Kavd1ana 
Dfkrana) : When the Romans where 
dereated by the Samnltes 111 the yeaJ' 321 
Β. C. the Jatter oblJged the Rom811s to pass 
/Jnder a scl1eme shapcd by lbrce spears 
10πnJng a fork. nea.r Ιο th an"Jenl Ιοιντι ΟΙ 
Caudlum and JJJ parttcular Irι /JI C AppJa 
street. 1n the so-caJ/ed Sarιlnlum 10caUon . 
Slnce then the express/on ''Ι Brιι P8ss/ng 
through the Caudlne lorks means 
humJlJatJon and acceptance ο! ποπ 
desirable condJt/ons. 

Τοις Eντευςoμ€νOις 
ιί 

Περί της απωλείας 
των Ηλυσίων Πεδίων 

To.u αθηγητού Κ!&Υ-στ. ΓΕ. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

πω) ~ αντι>ς. Ι" νό ·χoμ~voι,:-. λ: Υ IJ 

Ι ι Ι. rιρ ')0\( (.( II~ κρίοης τιις (Ι ",ωμέ
νι,~ Ι'κ της Λ()ί.ι~ ς . ΟΙ χομ' "ιις fX Tl'

Ρω irι ς χω Ι!. Π Ι Ι )f<Lζο ιιας την 1 "IJI', 
11) τα κατά τ ν ' μη ον Ι ΙΑ ' αω Π ι 

bitt τόπο" μυΟικ( ν . ι'υρισκ' μ",ν )v 
στην 6υτικί) ίικρ ιι της Γης, ια. κούς ί;
\~ ζ. όπου κ n<"ΗΚ ί σαν ί\ νΟρι. ΠΩΙ 

.ιγιι 11H ί 1 11 Ι -'c ... ) 1')tΙQωτιίιμι: Οι( 
'ιτι ταίι;;nl , π ία 11 "ο · ιπ 'ία τ Η κι.ι
κού» κω ι;άν πάρχει ελπί.ς v ι απι 'riJ -

,/0 με ,(τ( Και \ ι .( ινά δ ίκρ α ν (1» ι . 
ΟΙ λόγ )ι ΟΙ ΟΠΟί.οι προκ ~λεnιιν την 

(οικονομικ ,υ κ ί J'1 και τις Εξ (11)τilς ((
νωτόφ""κτ 'ς π λιτικές και κοινωνι.
κ '.ς ανc.tταρCιξl\ις και δυσλι:;ιτ l'γίες 
Οί. ις Χ ώρες της Ασίας κ 1 1 τι!ς rko ς 
κραταιάς Σοβιετικιiς Ένωση ς · ίνω 
γνωστοί. κ tt. πuρέλκει εδό) η αν(ιφ )ρά 
τους. 

). Καυδιανά δlΙιΡaνα: Όιαν QI ΡωμαΙοι 
nmΊ8nκav καΓά κράΓος από rους ΣlljJν!ιες ro 
έcος 321 rι. Χ. οι (ελειπaIοι τους υποχρέωσα ν 
να διέλ80υν κάcω ι1J'I6 ένα ιηιό. που σxrιμά
ιισαν από rpfa δόροια εν εΙδει δικράνου. 
πλnσJον mς αρΧaIας π6λnς Ι{αύδJον cnf [πς 
ΑrιnJας οδού σων /0Τ108εσΙα EajlvfrlιYa . 
'Elίrore. n ~Kφpασn «διtρχομαι διά ιων ]ίαυ
δια νών δικρά νΜνΝ σnμa1νεJ μεraφΟΡικώς ια 
rιεΙνωσn, arJοδοxn μn εDι8ιιιιnιών όρων. 
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ex Soviet υηίοπ, aΓe weII- known tllUS 
nllowing us Ιο skip a refeΓence. 

WIHlt is η ο Ι known is if tlle CΓίsίs 
was predictab1e, if ίι colIld have been 
contIΌlled after if had emerged and if 
economies, like ίη the Case of Gl'eece, 
could remain "jntact" ίη this tuΓmοίl. 

Concerning the first subject, the 
international press includes the 
"voices" of various Expei·ts (like for 
instance PalIl KrlIgm'an, Foreign 
Affail's 1994, Fortune 1998) WhOΙl1 rhe 
"system " persistently ignoι:ed and 
l1asn't ΓeaΙίΖ e d ιιnιίΙ ΓecentΙΥ tl,e 
"reIiability" and "sensibility" of their 
proposals. 

011 tllC second Il1atι e l', ΗΠΥ pel'son 
who seems "glaI110ΓΟUSΙΥ l·eIIHble ". 
,lnJ is "."illing ιο cxρι"ι~s s 11ίS ορίιιίοn . 

llll1st tRke Llncler seΓίο\ls COI1Sic!eril tion. 
lIlaI the WΟΓΙd is a 'Ίnrge villHge" HI1C! 
rlle villagers Wll0 ίnhaω t ί t haven Ί gOΙ 
conllllOn ίnteΓests, tl1el'efore each ol1e 
of lllem gives lJΓίOΓίΙy Ιο tl1e 
'Ί)Η)Ι1l0Iίοn " <ιιιι] ' Ίllnίl1l~n(lI)C C " οΙ' 

l1iS own ίnteΓests, ίndίf1'eΓeι'ίt towal'cl 
his "friends", "partners" etc., as well as 
to any PΓOLHlble consequcnces 
stemnling [Γοιη his own conscioLIs 
bellaviOl' ίη relation ιο othel's, 
evidently adopting the Dantean Inotto 
(also applied ίπ otl1eJ" areas). «guarda 
e passa» .... 

FinaIly, ίη relation 10 the tIli)'d 
"Π1atteΓ" t1,e answer is I'i:JtIler negative 
and discouraging. 

The economic sizes, including tlle 
Gl'eek ones, al'e ίneνίtθbΙΥ intΊuenced 
by intelΊlational uρheaνθΙs (1ike the 
one deveIoping Γίght now) due to tlleiI' 
dependence 011 ποη conIrollHIJ]e 
eχtelΏaΙ factors (exports , ίll1 pOl'ts οΕ 
goods, exchange l'ate s , ρrοtectίνe 
policies, balancing policies, profitable 

2 

Εκείνο, το οποίο δεν κατέστη γνω-
. στό είναι, εάν η κρίση (11 οι %ρίσ ε ις) ιΊ
ταν « προβλέψιμη» , εάν μετ( την εμ
φάνισή της είναι «ελέγξιμψ> %αι [Ctv 
οικονομίες, όπως η ΕλληνικιΙ. μπο
ροί)ν μέσα στην δί.νη των γεγονότων. 
να παραμείνουν « αλώβητες». 

Επί του πρ(οτου ερωτήματος η διε
θνής αναφορά περιλαμβάνει μερικές 
«φωνές» Α ν0ρώπων επα'ίόντων (ό
πως π.χ. Ο Πωλ Κρούγκμαν, Φόρειν 
Αφαίρς 1994, Foι·tune 1998), τις οποί
ες όμως το « σύστημα» επέμεινε να α
γνο ε ί, ανακαλύψαν εκ των υστέρων 
την « βασιμότητα» και το «εχέφρον» 
των υποδείξεων ... 

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, οίος 
δι1ποτε, διαθέτων « απαστράπτουσα 
εγκυρότητα» , προτίθεται να διατυπώ
σει απόψεις, πρέπει να λάβει σοβαριΩς 
l ln ' όψΕΙ το (() l τονδl)Το , ι'>τι btιλαδή 

καί.τοι ο κόσμος είναι πλέον ί: νιι <ψε
γΙ'λλο χωριι)>>. οι «χωριc(πς» κ(:Ιτοικοί 
του δΕν ί::χουν τ.cωτι.ζι'ψ.ι.-: να ουμφί::ρο
ντα και, επομένως , έκαστος δί.νει μία 
προτεραιότητα «προαγωγιις » και 
«διαφύλαξης» των ιδικών του συμφε
ρίnιτων. αδιαψυρ6nl γω « φί λους» , '< Ε

ταίρους», «συνεταίρους» κ.λ. , ως και 
για τις τυχι)ν συνέπειες της οίας διΊπο
τε ιδικιΊς του συνειδητιΊς συμπεριφο
ράς επί των άλλων, υπείκων προφα
νιίJς Εις το Δαντικι)ν (το και aAAaX01J ε
φαρμοζι'ψΕνον ... ) «guaι'da e pasSH» ... 

Σε σχέση , τέλος με το τρίτο « ερό)τη
μα» η απάντηση είναι μΛλλον απογοη
τευτικιΙ και αρνητικι1. 

Οικονομικά, μεγέθη, ως τα ελληνι
κά, είναι μοιραίο να επηρεάζωνται α
πδ διεθνείς κρίσεις, και μάλιστα του 
τεραστίου μεγέΘους της σημερινής, 
(και εν εξελίξει δυστυχ(ί)ς ευρισκόμε
νης ... ) κρί.σης , λόγω των πολλαπλό,ν ε
ξαρτι1σειί)ν τους από μη ελεγχόμενους 
ενδογενό,ς εξωτεΡΙΚΟΙJς παράγοντες 
(εξαγωγές, εισαγωγές ayaG(;JV, ισοτι
μίες νομισμάτων, πολιτικές προστα
τευτισμού, πολιτικές ισορροπίες, κερ
δοσκοπικά παίγνια κ .ά . ). Έτσι, το ζl]-
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gaΠ1es and otbers), So, ίη this case the 
question ί::; if theΓe is a "Π1etΙ10d", 
"methodoIogy", ΟΓ any kincl ot' 

"tactics" ίn ordel' Ιο handle and 
control effectively and successtΊιΙJΥ the 
national econotny at the slightest 
possibIe poIitical cost (either politicHI, 
sociHI ο" ecolloιl1iC), 

lΊl e dί lη C l1 sίο n s 111<11 llle I')j'e ·e nl. 
ροlίιί Cίl1 Cl'i is 11 as .lcclιιί Γeιl Ιl1 <1Υ 

" ι I'cve t1l" υ ::; fI 'Olll 11 1 ίπ kίπg wjs~ly :lnιΙ 

Cί-1 IΙΙΙIΥ . nev e1'llleless ί l ί!> cloysI;rl 1',11' 
ΙΙΗΙΙ tll e ιί ιιιο: Cle nl(\Il(! ror logicn l 
"ΙI1 "e .. ()[ " .. (ι' ι ' ι;cιίνι:: " ίllH.l 

"qllelling" chnracteΓ, wilh a lοt οΙ 
caution and cournge, 

1η the middle οΙ' tll(-~ ϊηΙΙ~Γncιtίon ~l ! 

111ίHkets (υΓllloϊl if tllCSC "tHCtiCS" 
s w ί ι C 11 10 W ,11' (Ι S Ι 11 e d ί Γ C C ι ί () η ο Ι' 

CLIIT":IIC)' cxclHIIIgc (uιιΙI uls ίη ()Γucr to 

pΓOtcct lllC IlΗιίοl1ί11 CΙ:Ol101l1Y, ΟΙ' ίΙ 
they woulc! ΙΊιίse ίIltCΓι~st J'3tes Lo 11le 
11 e ί g 11 t s, ί n ΟΓ d C Γ Ι Ο Ρ Γ e V c η ( t 11 e 
oLItfIow of [ΟΓcίgn C<lJ1it<lI , 01' eVCJl ~ίνι: 

111ΟΓΙ: II1VCStlllCnl iIlCCl1liVCS <ιιω ι:νCIJ 

inclLIde othel' "steps", ίΗΟ ΗΙΙ CΓίtίcaJ 
slIbjects ννίιlι ηο casy ΗηsweΓS to οI1ΟΙ·. 

Βιιι if Ηιl Hnswer to thesc clucstions 
is ηοΙ possil11e tllen ίι is clea!' tΙ1ίlΙ ιJlι: 
n eCC 'sίtΥ f'()I' a 10 I1g-( 'r lll ρ l ίιιlιιίl1 g σ Ι' 

tl1 C CC( 11 0 lηίι; I)oli cy ()f Ill C ο ιιnΙ Ι' Υ 

a ,, (1 e: ρe c ί .IIIΥ tl, e ne cc ::; ίΙ Υ ('ο ι' 

kec JJing (ΙH~ Ι o liIica l cl' oiCC$ ,ηνΗ)' 

( 1'0111 peILy pO li t i ct1 II'eCl,ill1iHίltion!>. 

Tl1e swinging bctwccn tl1C nοιίοn of 
'Ίηοre State" ΟΓ "(ess-Stale" and tIle 
possibiIity of a probnble "politicnl 
c05t", ίn tllC case of takillg measLIl'es, 
lead ιι::; Ιο becomc EpillletIleallS γcltIleI' 
ιlιαl1 r>rΟΠ1etI1eaIlS ; (\11(1 tlle WΟΓst paι'! 

of πΙΙ is ΙΙΙΗΙ thc tiIlles <ΙΓΟ 

(unfol'ΙUnHtcly) ηοι ΓnVΟΓΗIJΙe ί1ΩΥ 
11101'C, , , 

τούμενο σε αυηι την περΙΠτωση εΙναι 
εάν υΠCίΡΧ ' Ι «μ :Οοδ ς/ι, <<μι.:Οοδολο
γΙα», «τακτική», «ευcλιξία» για χειρ ι.
σμούς προστασίας της , Ονικι;ς οικο
νομίας λυσιτελείς και τελεσφόρου ς, 
και, εξυπακούεται, με το μικρότερο 
δυνατό «κόστος» (είτε πολιτικό, εί.τε 
κοινωνικό, είτε οικονομικδ). 

Οι διαστάσεις της παρατηρούμε
νης κατ' αυτάς ανησυχί.ας εν προκει
μένω, ίσως «αναιρούν» την δυνατότη
τα σκέψεων εχεφροσίινης μετά ψυ
χραιμίας, αλλά ι::ί.ναι σαφές , δτι οι και
ροί επιβάλλουν σ(υφρονες «κινl~lσε ις» 
«διορθωτικού», ή «κατασταλτικού», 1~1 

«παρεμβατικού» χαραΚΤ11ρα, με σύνε
ση και τόλμη . 

Εάν οι «κινήσεις» θα στραφοίιν 
ΠΩ()ς την 'Υ.ατεύθυνση συναλλαγμuτι
κ(;)ν ελ~:γxων για την προοτασί.α tlJc [
ΟνικιΊ ς οικονομί(tς, εν μ έσω των κλυ
"'(I)νl(ηΗ;)ν των διι:Ονι;)\' u.Υορύ)\" 11 ι ι, ν 
Οα εκτοξεύσουν τα Επιτ()κια των κυ-
1α () ι?LΙ ων Ι! δυο()ι;u)ρηταίJψη , προς 

αποτυl)ΠI! της ( Υής των ξένων κεφα
λ(ιίων,Ι1 .. ίιν U 'μπλουτίσουν την φα-

r.t ~ ι 1ιιιν κΙ Υ ΙΙΤ (ι)ν των [πι'νbί'(J Ι' (I)ν 
μι: νΙα βΙλ!} μι.ικρι',ς ψβΙλειας, Ι], Ε<Ίν, 

τέλο _ , Οα ' ΙΗλιιμβάνουν ιίλλα « βrl
μ cιτα». ε~ναι ΤΩ κρί σιμο ερunημα, στο 
οποίο 1\ απάντηση , κάΘε (Λλο, παι,μ:χ 
ι;ίναι , υΧI'Ρ IΊς, 

Ει'χν όμως η απάντηση σ' αυΤCλ τα ε
ρωη1ματα εί.ναι δυσχεΡl~lς, είναι σα
φές , ότι, επί. τέλους , πρέπει να Ύίνει κα
Tavolltli η ανάγκη ορθαύ και μακρού 
προγραμματισμού της οικονομΙΚ1iς 
πολιτικιiς της Χώρας, και, κυρίως, η α
νάγκη αποσαφηνισμού των πoλιτικι:iN 
επιλογ(;>ν μακράν μικροκομματικιl)ν 
αντεΎκλήσεων, Διότι αμφιταλαντευό
μενοι Π.χ, μεταξύ του «περισσc'.nερον 
κρ(χτος», του «ολιγιλnερον κράτους» 

και του ενδι::χομί;νου «πολιτικοί) κό
στους», όταν παρί,σταται ανάγκη τολ
μηρών μέτρων, μάλλον ι::ίμεΟα Επιμη
Θείς και όχι ΠρομηΟείς. Και το χειρό
τερο όλων: οι καιροί (δυστυχα)ς) ου 
μΕνετοί.. .. 
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