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ΑΡΘΡΟ / Του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

Μπορεί ο Πέτρος Διαμαντής να λύσει την ελληνική οικονομική κρίση;

Ο Πέτρος Διαμαντής είναι ένας
Ελληνοαμερικανός επιστή-
μονας, ο οποίος συγκαταλέ-

γεται πλέον ανάμεσα στους πιο
διάσημους ανθρώπους του κόσμου.
Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε μου να εξη-
γήσω ότι έχω το ίδιο επώνυμο όπως
ο Πέτρος, αλλά δεν έχω καμία σχέ-
ση μαζί του, ούτε τον γνώρισα ποτέ.
Όμως γνωρίζω το έργο του από τη
διεθνή βιβλιογραφία.

Ο Πέτρος έχει εκπαιδευτεί σε
πολλούς επιστημονικούς κλάδους,
όπως η φυσική, η ιατρική, η βιο-
λογία κ.λπ. αλλά τώρα είναι ένα
ανεξάρτητο μυαλό, που συνδέεται
με το Πανεπιστήμιο Singularity
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φήμη
του Πέτρου έχει συνδεθεί με τις
καινοτόμες προτάσεις του για την

επίλυση φαινομενικά άλυτων προ-
βλημάτων σε πολλούς διαφορετι-
κούς τομείς, όπως η εξερεύνηση
του διαστήματος, η ιατρική, η εκ-
παίδευση, η πείνα κ.λπ. Η σημαν-
τική συμβολή του Πέτρου, δεν είναι
τόσο πολύ η αξιοποίηση της δικής
του νοημοσύνης για την επίλυση
των προβλημάτων, αλλά αντ’ αυτού,
η δρομολόγηση μιας νέας στρατη-
γικής.

Η τακτική του είναι να κινητο-
ποιεί και να χρησιμοποιεί τη διάνοια
και το ταλέντο ολόκληρου του σύμ-
παντος. Ο Πέτρος εντοπίζει ένα
πρόβλημα και στη συνέχεια ζητά
από τη διεθνή κοινότητα να προ-
τείνει ιδέες για την επίλυσή του.
Η καλύτερη πρόταση ανταμοίβεται
με ένα μεγάλο βραβείο (γνωστό ως

The X-Prize, συνήθως αξίας 10 εκα-
τομμυρίων δολαρίων). Πιστεύω ότι
προτάσεις επίλυσης της ελληνικής
οικονομικής κρίσης μπορούν να
αναγνωρισθούν επίσης με αυτόν
τον τρόπο. Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε
ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχει
ένας ή μερικοί, υπουργοί Οικονο-
μικών στην Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Κοινότητα, οι οποίοι είναι
έξυπνοι και ικανοί. Αλλά αμφιβάλλω
ότι οι δυνατότητές τους μπορούν
να ξεπεράσουν τη διάνοια και τη
φαντασία των εκατομμυρίων ανά
τον κόσμο οικονομολόγων.

Προτείνω η ελληνική κυβέρνηση
να προσεγγίσει τον Πέτρο Διαμαν-
τή, και χάριν της ελληνικής κατα-
γωγής του, να του ζητήσει να δη-
μιουργήσει ένα Χ-Prize για την

εξεύρεση της καλύτερης λύσης για
την ελληνική οικονομική κρίση,
εντός δύο ετών. Συγκεκριμένοι
στόχοι μπορούν να οριοθετηθούν,
όπως θετικό ισοζύγιο του προϋπο-
λογισμού, ελάχιστη ποσοστιαία
αύξηση της τοπικής οικονομικής
ανάπτυξης ή των εξαγωγών, κ.λπ.
Οι λεπτομέρειες μπορουν να ορι-
στουν αργότερα. Στη συνέχεια ο
Πέτρος θα εναποθέσει το πρόβλημα
στα χέρια των ειδικών της διεθνούς
κοινότητας, και με την εμπειρία
του από παρόμοια άλλα έργα, θα
διαχειριστεί τον ανταγωνισμό, θα
αξιολογήσει και θα επιλέξει τον νι-
κητή. Θα είναι το πρώτο X-Prize
στον οικονομικό τομέα.

Μια πρόταση επίλυσης, η οποία
προέρχεται από τη διεθνή κοινό-

τητα των οικονομολόγων έχει εξα-
σφαλίσμένα πλεονεκτήματα. Έχει
ειπωθεί ότι η λύση για την ελληνική
οικονομική κρίση είναι γνωστή
(δηλαδή σκληρά μέτρα λιτότητας),
αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση
για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου,
λόγω του σχετικού πολιτικού κό-
στους. Ωστόσο, μια λύση που προ-
τείνεται από μια παγκόσμια ομάδα
οικονομολόγων θα μπορούσε να
είναι πολύ πιο «εύπεπτη» από τον
ελληνικό λαό, ακόμη και αν είναι
και επώδυνη.

Ο κόσμος έχει λύσει πολλά φαι-
νομενικά άλυτα προβλήματα κατά
τη διάρκεια των αιώνων, και δεν
έχω καμία αμφιβολία ότι τα καλύ-
τερα ταλέντα του κόσμου στην οι-
κονομία μπορεί να προτείνουν δη-

μιουργικές προτάσεις για την επί-
λυση της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα. Είμαι επίσης σχεδόν βέ-
βαιος ότι ο Πέτρος Διαμαντής, εάν
προσκληθεί από την ελληνική κυ-
βέρνηση, με χαρά θα δεχτεί να
ασχοληθεί με την επίλυση του οι-
κονομικού προβλήματος της πα-
τρίδας του, μέσω της δημιουργίας
ενός X-Prize στον οικονομικό τομέα.
Πέτρο, βοήθησες να λύσεις κάποια
δύσκολα προβλήματα του κόσμου.
Τώρα, ήρθε η ώρα να συμβάλεις
στην επίλυση του προβλήματος
της πατρίδας σου!

Ο κ. Ελευθέριος Φ. Διαμάντης είναι καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Κα-
ναδά και επικεφαλής του Τμήματος Βιο-
χημείας στο University Health Network.

Ο επ’ αόριστον αποκεφαλισμός του Νίκου! 
Στους «ρυθμούς» της έρευνας που παρήγγειλε στην Επ. Ελέγχου, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, «καρατομήθηκε» ο ισχυρός ανήρ του Κόμματος

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν υπουργός της διακυβέρνησης
Χριστόφια –προερχόμενος από
τους κόλπους του ΑΚΕΛ– είχε εκ-
φράσει σε ανύποπτο χρόνο στο
Υπουργικό Συμβούλιο τις έντονες
ανησυχίες του για το πώς εξελίσ-
σεται το ζήτημα της Δρομολαξιάς
κανείς δεν ήταν σε θέση να συλ-
λάβει το μέγεθος της ζημιάς που
θα προκαλούσε στο κόμμα, λίγα
χρόνια αργότερα. Πρώτο και καίριο
χαστούκι θεωρήθηκε η φυλάκιση
του Βενιζέλου Ζαννέτου με την κα-
τηγορία εκβιασμού του Νίκου Λίλ-
λη. Εμφανής ήταν η απογοήτευση
και η αγανάκτηση μεγάλης μερίδας
των μελών και φίλων του κόμματος
που έβλεπαν πρωτοκλασάτα στε-
λέχη να διασύρονται σε ιστορίες
εκβιασμών, διαπλοκών και χρημα-
τισμών.

Εκείνο όμως που δημιουργούσε
πανικό μεταξύ των στελεχών, κυ-
ρίως του έμμισθου μηχανισμού του
Κόμματος, ήταν το ενδεχόμενο,
ενώ εκτελούσαν τις άνωθεν οδηγίες
στο πλαίσιο των καθηκόντων τους,
να έχουν την τύχη του Βενιζέλου
Ζαννέτου και να καταλήξουν σε
κάποια κρατητήρια ή κάποια κελιά.
Αυτοί ήταν οι λόγοι που, σύμφωνα
με εκτιμήσεις κομματικών κύκλων,
ώθησαν την ηγεσία του κόμματος
να προχωρήσει αυτόβουλα σε διε-
ρεύνηση του σκανδάλου της Δρο-
μολαξιάς, αθωώνοντας μεν πανη-

γυρικά τον καταδικασθέντα Βενι-
ζέλο Ζαννέτο και αποβάλλοντας
επ’ αόριστο το μέχρι πρότινος νού-
μερο δύο του ΑΚΕΛ, Νίκο Κατσου-
ρίδη. Βάσει καταστατικού, ο Νίκος
Κατσουρίδης φαίνεται πως θα συ-
νεχίσει να κατέχει την κοινοβου-
λευτική του έδρα μέχρι το 2016,
αλλά δεν θα συμμετέχει πλέον στα
συλλογικά όργανα. Το κόμμα της
Αριστεράς, το οποίο για καιρό προ-
σπαθούσε να κρατήσει εκτός της
δημοσιότητας εσωκομματικές αν-
τιπαραθέσεις, βγάζει πλέον –ανα-
πόφευκτα– στην επιφάνεια παι-
χνίδια εξουσίας και ελέγχου και
μπαίνει σε πιο βαθιά εσωστρέφεια
που ίσως απειλήσει σοβαρά τη δυ-
ναμική του κόμματος, αν και η Εζε-
κία Παπαϊωάννου θεωρεί ότι η «κά-
θαρση» ήταν αναγκαία ώστε να
πάει στο επικείμενο συνέδριο με
καθαρά χέρια…

Νομοταγείς και ανήσυχοι
Οι Νίκος Κατσουρίδης και Βε-

νιζέλος Ζαννέτος, σύμφωνα με τις
παραδοχές από το ίδιο το Κόμμα,
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο
στην υπόθεση της Δρομολαξιάς.
Δύο πολιτικοί άνδρες που, παρά
την ισχύ τους και την πορεία τους
στο ίδιο κόμμα, βρίσκονταν τα τε-
λευταία χρόνια σε δύο αντίθετα
εσωκομματικά στρατόπεδα. Ο Βε-

νιζέλος Ζαννέτος, υπάκουος στις
εντολές και στις οδηγίες της ηγεσίας
του κόμματος και στενός συνερ-
γάτης του Δημήτρη Χριστόφια, διο-
ρίστηκε από τον τελευταίο υπεύ-
θυνος των οικονομικών του κόμ-
ματος από το 1999 μέχρι και τη φυ-
λάκισή του. Είχε συνεπώς μία από
τις πιο σημαντικές θέσεις στην ιε-
ραρχία του κόμματος. Αναμφίβολα
δεν λειτουργούσε μόνος, αλλά μπο-
ρούσε να ελέγξει τη διακίνηση τε-
ράστιων ποσών, από εράνους, συν-
δρομές, δωρεές, μισθούς, εφάπαξ
πολιτειακών αξιωματούχων, αλλά
και ποσά από ελεγχόμενες επιχει-
ρήσεις. Το αντίπαλο εσωκομματικό
δέος, ο Νίκος Κατσουρίδης, γνω-
στός για την οξυδέρκειά του και

κύριος κομματικός αντίπαλος του
Δημήτρη Χριστόφια, είχε «χρεωθεί»
από το Κόμμα με την «επιτήρηση»
και διασύνδεση του πιο κερδοφό-
ρου ημικρατικού οργανισμού, της
ΑΤΗΚ. 

Με την αποκάλυψη του σκαν-
δάλου Δρομολαξιάς, ο Νίκος Κα-
τσουρίδης, κινούμενος προσεκτικά,
δεν επέτρεψε να εκτεθεί και να
διακινδυνέψει να μπλέξει με τη δι-
καιοσύνη. Φρόντισε παράλληλα
να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις σχέσεις του με
τα ΜΜΕ έτσι ακόμη κι αν μεταξύ
άλλων ονομάτων ακουγόταν το
δικό του, αυτό να μη σημειώνεται
σε ρεπορτάζ της περιόδου. Ενώ οι
αστυνομικές ανακρίσεις βρίσκον-

ταν σε εξέλιξη και τα πράγματα
έδειχναν ότι η λαβίδα του νόμου
αναπόδραστα θα τσιμπούσε κά-
ποιον που παροικούσε στα υψηλά
δώματα του Κόμματος ο Βενιζέλος
Ζαννέτος, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες μας από το κομματικό περι-
βάλλον συμπέρανε πως οι αριστο-
τεχνικές κινήσεις κάλυψης που
δεν άφηναν ούτε καν το όνομα του
Νίκου Κατσουρίδη να αναφέρεται
στις ειδήσεις που σχετίζονταν με
το σκάνδαλο Δρομολαξιάς, δεν κά-
λυπταν και τον ίδιο.

Απεναντίας, ο δρόμος προς τις
Κεντρικές Φυλακές φαινόταν από
ένα σημείο και μετά να είναι λίγο
πολύ προδιαγεγραμμένος για τον
ίδιο. Ήταν τότε που ξέσπασε κα-

βγάς κι έγινε φασαρία στην Εζεκία
Παπαϊωάννου.

Δίκη εκ των έσω…
Η φυλάκιση του Βενιζέλου Ζαν-

νέτου σκόρπισε αναπόφευκτα τον
φόβο μεταξύ των «νομοταγών» στε-
λεχών ότι ενδεχομένως να προκα-
λούσε ντόμινο επιπτώσεων για το
Κόμμα αλλά και για τους ίδιους προ-
σωπικά. Αυτός ήταν και ο λόγος
που η ηγεσία του ΑΚΕΛ ήθελε να
αποδείξει ότι προστατεύει μεν όσους
κινούνται εντός κομματικής γραμ-
μής και τιμωρεί όσους –κατά την
άποψή της– παρεκκλίνουν από τα
κομματικά συμφέροντα. Έτσι, λοι-
πόν, διαφώνησε σφόδρα με την
απόφαση των δικαστικών αρχών,

χαρακτηρίζοντας τον Βενιζέλο Ζαν-
νέτο «πολιτικό κρατούμενο» και τη
Δρομολαξιά πολιτική σκευωρία. Πέ-
ραν τούτου, το ΑΚΕΛ επέλεξε να
κινηθεί αυτόβουλα και να διενερ-
γήσει έρευνα για το τι ακριβώς συ-
νέβη. Κομματικοί κύκλοι αναφέρουν
ότι το Πόρισμα της Επιτροπής Ελέγ-
χου του κόμματος είχε ως στόχο τη
διαφάνεια αλλά και να κλείσει στό-
ματα που έκαναν λόγο για διαπλοκή
του κόμματος. Τα στελέχη, λοιπόν,
διέβλεπαν από την αρχή ότι η όλη
ιστορία είχε ως στόχο την «εκκα-
θάριση» Νίκου Κατσουρίδη και αυτό
γιατί η Επιτροπή Ελέγχου υπό τον
Αριστοφάνη Γεωργίου, στενό συ-
νεργάτη του Δημήτρη Χριστόφια,
και συγκροτούμενη από έμμισθα
στελέχη, σαφώς δεν θα παρέκλινε
από τη γραμμή της ηγεσίας και θα
επιβεβαίωνε τα όσα διακήρυττε από
την αρχή ο Άντρος Κυπριανού: Την
αθωότητα δηλαδή του Βενιζέλου
Ζαννέτου και την επιβολή τιμωρίας
στον Νίκο Κατσουρίδη, προς πα-
ραδειγματισμό για την αντικομμα-
τική συμπεριφορά του. Πέραν όμως
της Επιτροπής Ελέγχου και η Κεν-
τρική Επιτροπή αποτελείται στην
πλειοψηφία της από έμμισθα στε-
λέχη, τα περισσότερα από τα οποία
ακολουθούν την πορεία που συνε-
χίζει να χαράζει εντός του Σώματος
ο Δημήτρης Χριστόφιας.

«Δεν αποχωρώ από την πολιτική ζωή» είχε
αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του στον
Πολίτη ο Νίκος Κατσουρίδης. Μία δήλωση η
οποία φαίνεται να προκάλεσε αναστάτωση
στην Εζεκία Παπαϊωάννου, για τις βλέψεις
του πολιτικού ανδρός, αφού το όριο της βου-
λευτικής του θητείας λήγει το 2016, ενώ ο
ίδιος είχε πει πως δεν θα διεκδικούσε ξανά
εκλογή στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
Κομματικοί κύκλοι σημειώνουν πως η δήλωσή

του μάλλον αποτέλεσε αφορμή για την ηγεσία
του ΑΚΕΛ ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει μια
και καλή το ζήτημα Κατσουρίδη. Άλλωστε,
κυκλοφόρησαν και πληροφορίες που έκαναν
λόγο αποχώρησής του από το κόμμα και προ-
σχώρησής του σε ένα ανεξάρτητο κίνημα.
Πάντως, ο Νίκος Κατσουρίδης κρατά προς
το παρόν χαμηλούς τόνους και επιλέγει να
μην τοποθετείται επί του θέματος. Το ζήτημα
είναι για πόσο ακόμα θα παραμείνει σιωπηλός,

κυρίως όμως ποια θα είναι η αντίδρασή του.
Θα προσπαθήσει έστω και τώρα να διασώσει
την υστεροφημία του, αποδεικνύοντας την
αθωότητά του ή θα δεχθεί στωικά την από-
φαση του κόμματος, ενισχύοντας τις φωνές
που τον θέλουν να εμπλέκεται στο σκάνδαλο
της Δρομολαξιάς; Υπενθυμίζουμε ότι ο Νίκος
Κατσουρίδης δεν υπήρξε ποτέ ο πολιτικός
εκείνος που δέχεται στωικά να θυσιάζεται ή
να ηττάται άνευ μάχης. 

Το μέλλον του Νίκου Κατσουρίδη

<<<<<<<

Η αποβολή του Νίκου
Κατσουρίδη βγάζει στην
επιφάνεια τα παιχνίδια
ελέγχου και τα συντροφι-
κά μαχαιρώματα.

Πυροβολεί
τα πόδια του
το Κόμμα
Αν και ο γενικός γραμματέας
του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού
σε συνέντευξή του στο Σίγμα
τόνισε ότι το πόρισμα της Επι-
τροπής Ελέγχου δεν αναιρεί
ούτε αντικαθιστά δικαστικές
αποφάσεις, η όλη διαδικασία
εσωκομματικής «δίκης» όπου
στελέχη αθωώνονται και άλ-
λα τιμωρούνται –παρά τις
αποφάσεις των δικαστικών
αρχών– εγείρει σοβαρά ζητή-
ματα για το ίδιο το κόμμα της
Αριστεράς. Καίριο ερώτημα
παραμένει το γιατί από τη
στιγμή που το ΑΚΕΛ, βάσει
στοιχείων όπως δηλώνεται,
θεωρεί αθώο τον Βενιζέλο
Ζαννέτο και ένοχο τον Νίκο
Κατσουρίδη, δεν δίνει τα
στοιχεία που έχει συγκεν-
τρώσει στις δικαστικές αρχές
ούτως ώστε να αποφυλακι-
στεί ο λεγόμενος πολιτικός
κρατούμενος και να καταδι-
καστεί οποιοσδήποτε άλλος
πιθανόν να έχει εμπλοκή. Την
ίδια στιγμή το πόρισμα της
Επιτροπής Ελέγχου εγείρει
σοβαρούς προβληματισμούς
στους κόλπους του κόμματος,
αφού στην ουσία αναιρεί τη
μέχρι τώρα επιχειρηματολο-
γία του ΑΚΕΛ ότι το κόμμα
δεν είχε ουδεμία εμπλοκή
στην υπόθεση της Δρομολα-
ξιάς και το όλο ζήτημα είναι
καθαρά πολιτική σκευωρία
που στόχο έχει να πλήξει το
κόμμα της Αριστεράς. Η τίτλοι τέλους στην πολιτική πορεία του Νίκου Κατσουρίδη εντός του ΑΚΕΛ ήταν λίγο πολύ προδιαγεγραμμένη διαδικασία, αφού εντός της Κεντρικής Επιτρο-

πής επικρατεί κατά κράτος το στρατόπεδο του Δημήτρη Χριστόφια. 
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