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Οι εκλογές έγιναν, το αποτέλε-
σμα έκρινε τον νικητή, πανηγύ-
ρια και χαρές, αλλά η επόμενη 
μέρα απαιτεί δράση και άμεση 
επέμβαση. Θα ξεμπερδέψουμε  

με την φαυλότητα και το παλιό καθε-
στώς της διαφθοράς και της διαπλο-
κής – όπως ήταν το μότο του κ. Τσί-
πρα- ή οι μέρες μας θα είναι ζοφερές;

Για να ξεμπερδέψουμε, όμως, 
χρειάζεται και η δική μας συμμετο-
χή με παρεμβάσεις και τεκμηριωμέ-
νες καταγγελίες, το ΠΑΚΟΕ ξεκινά 
αγώνα γι’ αυτά. 

Είναι βέβαιο ότι η κοινωνικοπολιτι-
κοοικονομική περίοδος που διανύουμε 
δε μας γεμίζει με αισιοδοξία. Πρέπει, 
όμως, να αισιοδοξούμε ή να απαισιο-
δοξούμε; Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα που 
μάχεται στον πολιτικό στίβο και μας 
προσφέρει μια ελπίδα για το μέλλον; 

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι, μπορεί 
να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι αποδεί-
ξεως του αντιθέτου! Ως τότε, όμως 
διεκδικούμε και προτείνουμε εποι-
κοδομητικές λύσεις.

Ο ελληνικός λαός κλήθηκε να δια-
λέξει για ακόμα μια φορά τι μέλλον θα 
έχει η πολύπαθη Ελλάδα μας. Έδωσε 
ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα του έδωσε 
μια ακόμα ευκαιρία να αποδείξει όσα 
με περισσή ζέση μας υποσχέθηκε από 
τον Γενάρη. Οι εφτά μήνες της διακυ-
βέρνησής του ίσως δεν ήταν αρκετοί 
για να φέρει τα αποτελέσματα που 
περιμέναμε. Προκάλεσε την τύχη του, 
κήρυξε εκλογές και ο λαός τον εμπι-
στεύτηκε ξανά.

Δεν ξέρω αν πραγματικά αναλο-
γίζονται το βάρος αυτού του εκλογι-
κού αποτελέσματος. Είναι μια δεύτερη 
ευκαιρία! Θα την αξιοποιήσουν ή θα την 
πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων 
μαζί με την εθνική τους συνείδηση; 

Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η εμπι-
στοσύνη αυτή μετονομάζεται ….το 
δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η κυβέρ-
νηση και οι βουλευτές της συγκυ-
βέρνησης να αναλάβουν ουσιαστι-
κά τις ευθύνες τους.

Η μέρα που ξημέρωσε την επαύ-
ριο των εκλογών δεν είναι μέρα για 
θριαμβολογίες. Οι ανάγκες των και-
ρών απαιτούν χαμηλωμένα κεφάλια, 
καθαρή κρίση και σκληρή δουλειά. 
Ψηφίστηκαν για να φέρουν ξανά την 
ελπίδα και πάλι πως κάτι θα αλλάξει, 
πως θα μπούμε σε μια τροχιά ανάκαμ-
ψης αυτής της θλιβερής χρόνιας κατά-
στασης. Θα απαλλάξουν το πολύπαθο 
κράτος από κάθε έννοια διαπλοκής 
και κακοδιαχείρισης, θα εξυγιάνουν 

το σαθρό πολιτικό σύστημα και κατ’ 
επέκταση όλο το σύστημα της κοινω-
νίας μας. Υποσχέθηκαν διαφάνεια και 
ορθή πολιτική σε κάθε τους ενέργεια. 
Υποσχέθηκαν το διαφορετικό και την 
αλλαγή, κάτι για το οποίο η ελληνική 
κοινωνία διψά αυτή τη στιγμή.

Αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή συνη-
θειών, αλλαγή διαδικασιών. Στο βασί-
λειο του σκότους και της διαπλοκής 
είναι αυτοί το φως που θα μας δείξει 
την έξοδο από το τούνελ; 

Όλες αυτές οι υποσχέσεις, θέλου-
με εμείς στο ΠΑΚΟΕ να πιστεύου-
με ότι θα γίνει έντονη προσπάθεια 
να υλοποιηθούν από την κυβέρνη-
ση. Το γνωρίζουμε ότι είναι δύσκο-
λο. Άλλωστε γι’ αυτή τη δυσκολία 
ζήτησε ο κ. Τσίπρας την ψήφο μας. 
Αυτή ήταν επιλογή μας …..σειρά 
τώρα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα 
ο αρχηγός του.

Το σίγουρο είναι πως οι περισσό-
τεροι από εμάς πήγαμε στην κάλπη 
με πληθώρα ερωτηματικών μέσα στο 
κεφάλι μας. Ψηφίζουμε το σωστό; Είναι, 
όντως, αυτοί που θα μας ανοίξουν ένα 
νέο μονοπάτι για να βγούμε από τον 
βούρκο που βουλιάζουμε ή θα μπλε-
χτούν κι αυτοί μέσα στα δίχτυα της πολι-
τικής και πολύ γρήγορα θα ξεχάσουν 
όσα υποσχέθηκαν; Νομίζω σε αυτές 
τις εκλογές, στη συνείδηση όλων, επι-
κράτησε η φράση « άλλη μια ευκαιρία 
στον Τσίπρα!».

Θα ήταν ανεδαφικό να πιστεύου-
με πως στις 21 Σεπτεμβρίου όλα μας 
τα προβλήματα λύθηκαν, η οικονομία 
άνθισε και ο μικρόσωμος Δαβίδ (Ελλά-
δα) ξάπλωσε με μια σφεντόνα κάτω τον 
γίγαντα Γολιάθ (Ευρώπη). Το μαγικό 
ραβδάκι σκόρπισε χρυσόσκονη παντού 
τριγύρω κι όλα έγιναν ρόδινα! Πιστεύ-
ουμε σε μύθους και παραμύθια, όπως 
επιβάλλει και η λαϊκή μας παράδοση, 
αλλά η πραγματικότητα μας ξυπνάει 
βάρβαρα από το γλυκό αυτό όνειρο .

Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του 
μας υποσχέθηκαν πως θα παλέψουν 
για το όνειρο αυτό. Δε θα κατακτηθεί 
μέσα σε μια μέρα, ούτε χωρίς να θυσι-
άσουμε τίποτα. Το αντίθετο! Ίσως στην 
αρχή χρειαστεί να θυσιάσουμε αρκετά 
ώστε να δημιουργηθεί ένα καλό και 
στέρεο βάθρο στο οποίο θα πατήσου-
με πάνω για να κάνουμε το επόμενο 
βήμα μας προς την ανάπτυξη, βήμα 
το οποίο θα έχει σταθερή και στέρεη 
βάση. Δεν παρουσιάστηκαν σαν Μεσ-
σίες. Δε μας έταξαν ουτοπίες. Αντιθέ-
τως, υπερτόνισαν την οριακή και κακή 
φάση που βρίσκεται η χώρα και πως θα 
είναι εκεί απαλλαγμένοι από κομματι-
κά και ιδιωτικά συμφέροντα να οργα-
νώσουν, να σχεδιάσουν, να πολεμή-
σουν – διότι περί πολέμου πρόκειται 
– και τέλος να ανακτήσουν το χαμένο 
κύρος για τον καθέναν από εμάς ξεχω-
ριστά αλλά και για ολόκληρο το έθνος 
στο σύνολό του.

Το ΠΑΚΟΕ δε θα αφήσει την νέα 
κυβέρνηση να εφησυχάσει και να επα-
ναπαυθεί στις καρέκλες των υπουργεί-
ων της. Με στοιχεία και συνεχείς μελέ-
τες θα αντιτίθεται σε σχεδιασμούς που 
αντίκεινται στην κοινή λογική και τους 
περιβαλλοντικούς κανόνες. Θα στη-
λιτεύσει κάθε παράνομη απόφαση ή 
εξαγγελία και θα δραστηριοποιεί τους 
πολίτες κατά της εφαρμογής τους. Θα 
προσπαθεί με εμπεριστατωμένες από-
ψεις να υποδεικνύει τη σωστή οδό για 
τις αποφάσεις των Υπουργών σε θέμα-
τα που αφορούν την ορθή λειτουργία 
των κανόνων διαβίωσης τόσο για τη 
δική μας ζωή, όσο και για ολόκληρο 
το οικοσύστημα. Θα είναι αρωγός κάθε 
σύννομης απόφασης και δεσμεύεται να 
συμπράξει στην υλοποίησή της.

Για μια ακόμα φορά, το ΠΑΚΟΕ 
διαπιστώνει ότι η εμπιστοσύνη των 
ψηφοφόρων στο πρόσωπο του κ. 
Τσίπρα περισσότερο, και λιγότερο 
στη … δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 

εύκολο να μετατραπεί σε οργή, 
όταν οι αγώνες και οι προσπάθει-
ες που επικαλέστηκε ο σημερινός 
Πρωθυπουργός δεν υλοποιηθούν. 
Γι’ αυτό η συμμετοχή του ΠΑΚΟΕ 
στην επισήμανση των προβλημά-
των και στην πρότασή του για τη 
λύση τους, είναι σημαντική, με το 
δεδομένο, βέβαια, ότι θα υπάρξει 
άμεση ανταπόκριση στις έγγραφες 
παρατηρήσεις και τεκμηριωμένες 
καταγγελίες μας από τα κυβερνη-
τικά στελέχη.

Ο λαός αποφάσισε να τους πιστέψει 
και τους έδωσε την ψήφο εμπιστοσύνης 
του. Αυτό δε σημαίνει πως θα σηκώ-
σει τα χέρια ψηλά και οι κυβερνώντες 
θα δρουν ερήμην του. Θα είναι άγρυ-
πνος φρουρός των συμφερόντων του 
και θα επαναστατεί κάθε φορά που η 
εξουσία θα ολισθαίνει σε δρόμους που 
θα φέρουν και πάλι την καταστροφή. 
Τα παραδείγματα του παρελθόντος – 
που δεν είναι και λίγα – ας μας οπλί-
σουν με οξυδέρκεια να αντιλαμβανό-
μαστε τα κακώς κείμενα έγκαιρα και να 
πατάμε τον κόκκινο συναγερμό όταν θα 
είναι αρχή ακόμα. Το μεθύσι της εξου-
σίας έχει την τάση να παρασύρει και να 
αλλοιώνει συνειδήσεις, μυαλά και έργα. 
Δε θα αφήσουμε, όμως, κανέναν ξανά 
να ποδοπατήσει όσα όνειρα κι ελπί-
δες μας έχουν απομείνει. Ψηφίσαμε 
το διαφορετικό και το καινούριο για 
να πάμε μπροστά κι όχι να συνεχίσου-
με την πορεία προς τα πίσω. Άγρυπνοι 
φρουροί πίσω από κάθε ενέργεια και 
απόφασή τους για να επιβραβεύσου-
με ή να στηλιτεύσουμε. Δε θα αφήσου-
με το μέλλον μας ελέω θεού αλλά θα 
πρέπει να μας βρίσκουν μπροστά τους 
πριν πάρουν κάποια απόφαση για μας. 
Ο λαός τους ψήφισε γιατί υποσχέθη-
καν πως θα δώσουν μια ειλικρινή μάχη 
για μας, μέσα κι έξω από τα σύνορα 
της χώρας. Στο χέρι τους είναι να μας 
έχουν συνοδοιπόρους κι όχι πολέμιους 
των επιλογών τους.

Ευχή όλων είναι η αριστερή παρέν-
θεση της χώρας – ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά το 
κοινώς λεγόμενο - να σηματοδοτήσει 
τη νέα τάξη πραγμάτων και να δικαι-
ώσει όσους διεκδίκησαν την αλλαγή 
της καθεστηκυίας τάξης δίνοντας την 
ψήφο εμπιστοσύνης τους για το όρα-
μα του διαφορετικού!

Επειδή το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η 
πρόληψη είναι θεμελιώδες μέγεθος, 
κατοχυρωμένο και συνταγματικά 
(άρθρο 5 κι 21), ενός ευνομούμε-
νου κράτους , γι’ αυτό δε θα περι-
μένουμε να δρούμε πυροσβεστικά, 
αλλά προληπτικά με τις τεκμηριω-
μένες θέσεις και απόψεις μας. ■

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΙ;
ΕΥΘΥΝΗ, ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΠΑΚΟΕ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ιουλιανά 1965 – Ιουλιανά 2015
Πενήντα χρόνια εγκληματικής αδιαφορίας ολόκληρου του πολιτικού συστήματος έφτασαν τη χώρα μας στο χείλος του γκρεμού.

Πότε θα κάνει ξαστεριά;
«Η Πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που δε χρειάζονται την πολιτική».

Με αυτές τις επιγραμματικές σκέψεις 
από σήμερα, αποφασίσαμε να συγκε-
ντρώσουμε υγιείς δυνάμεις στην 
Ελλάδα οι οποίες έξω από κάθε κομ-
ματική σκοπιμότητα και οικονομική, 

κοινωνική, πολιτική διαπλοκή θα εργασθούν:

1. Για κοινωνική δικαιοσύνη
2. Για ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη
3. Για πραγματική αξιοκρατία
4. Για ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των Ελλήνων.

Επειδή: εμείς οι πολίτες που σήμερα είμα-
στε θύματα των πολιτικών των Ελίτ στη χώρα 
μας, της διαφθοράς και της διαπλοκής τους με 
ανάλογα ευρωπαϊκά συμφέροντα, να εναντιω-
θούμε στην πενηντάχρονη σκλαβιά.

Οι ευθύνες είναι τεράστιες και οφείλονται, 
αφενός στην Ευρωζώνη που έδινε αφειδώς 
δάνεια των κρατών της στην Ελλάδα και αφε-
τέρου των αφανών φορέων που διακινούσαν 
ανεξέλεγκτα τα χρήματα αυτά στις ….οικογένει-
ες  και στους ημετέρους μέσα από τα διαχειρι-
στικά καρτέλ της Ελλάδας.

Πενήντα χρόνια τώρα η κατανομή του πλούτου 
στη χώρα μας, γίνονταν σε συγκεκριμένα οικο-
νομικά συστήματα, δίχως να δίνεται η δυνατό-
τητα σε ‘μας τους πολίτες να φροντίσουμε και 
να οργανώσουμε σωστά τους κρατικούς μηχανι-
σμούς παραγωγής, ελέγχου και διακίνησης αγα-
θών και εμπορίου και χωρίς να προστατεύσου-
με και να αναδείξουμε τον φυσικό πλούτο της 
χώρας μας, δίχως να οργανώσουμε τις αγροτι-
κές δομές, χωρίς να οργανώσουμε ουσιαστικά 
τις κοινωνίες των πολιτών, που αυτές είναι οι 
υγιείς δυνάμεις του τόπου και αποτελούν τον 
τρίτο πυλώνα εξουσίας, μετά την εκτελεστική 
και την πολιτική.

Οι κοινωνίες των πολιτών που αποδεδειγμέ-
να, με στοιχεία, είναι ικανές να οδηγήσουν το 
οικοσύστημά τους στην ισότιμη εμπλοκή στους 
πυλώνες διαχείρισης της εξουσίας, ώστε να στα-
ματήσει να είναι ανεξέλεγκτη η διαχείριση  των 
διακινούμενων αγαθών και αξιών, από το απο-
τυχημένο μοντέλο που στηρίζεται στα οικονο-
μικά -πολιτικά και διαπλεκόμενα λόμπι διαφό-
ρων φορέων.

Για τα παραπάνω, όταν εμείς η γενιά του 
“114” φωνάζαμε στα Ιουλιανά, το 1965 για 

διεκδικήσουμε το βασικό μας δικαίωμα στην παι-
δεία, αντιμετωπίσαμε την βασανιστική ορμή των 
χαφιέδων και των ΜΑΤ, αντικρίζοντας τα υπόγεια 
της Μπουμπουλίνας σε μια Αθήνα φλεγόμενη.

Έτσι και τώρα, με τις ωμές παρεμβάσεις από 
τις ξένες Ευρωπαϊκές δυνάμεις, γίνεται προσπά-
θεια διχασμού των Ελλήνων, ώστε να περάσουν 
στη συνέχεια τα “όποια” μέτρα, θα βάλουν την 
Ελλάδα στην γωνία, θα ευτελίσουν τον Ελληνικό 
λαό, θα ποδηγετήσουν τα “πιστεύω” των Ελλή-
νων και θα δημιουργήσουν πιο δυνατά “λόμπι” 
οικονομικά, που δε θα εξασφαλίσουν την εδα-
φική ακεραιότητα της Ελλάδας.

Η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε ένα σάπιο 
κράτος που δεν μπόρεσε στους πέντε μήνες να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να αλλά-
ξει έστω και η νοοτροπία του “κρατικισμού” και 
των στρατιών με διαπλεκόμενους δημόσιους 
υπαλλήλους.

Δεν τα κατάφερε και τώρα, ξεκάθαρα έβα-
λε “ενώπιον” του Ελληνικού λαού, το ερώτημα:

“Συμφωνείτε με την πρόταση του EUROGROUP 
όπως παρουσιάστηκε εκβιαστικά ΝΑΙ ή ΟΧΙ”

Ο λαός έδωσε την ηχηρή του απάντηση  και 
η κυβέρνηση καλείται για ένα μεγάλο διάστημα 
να διαπραγματευτεί σωστά και σοβαρά ακροβα-
τώντας ανάμεσα στην ισχυρή βούληση του λαού 
που είπε ΟΧΙ, αλλά και στις χειρουργικές κινή-
σεις της ευρωπαϊκής σκακιέρας και του ευρώ, 
αντιμετωπίζοντας αντιπάλους που στην πλειο-
ψηφία τους απαιτούν την συντριβή της.  

Εμείς βάζουμε τα παρακάτω ερωτήματα στην 
κυβέρνηση που έχει ενταχθεί υπέρ του “όχι” και 
στην αντιπολίτευση που είναι υπέρ του “ναι”, ώστε 
να πάρουν θέση, γιατί πολλά θέματα άπτονται 
του προβλήματος στην καθαρή αλλαγή νοοτρο-
πίας και πολιτικής στο “σάπιο” κράτος.

Τα ερωτήματα είναι:
1. Με ποιους μηχανισμούς θα αλλάξετε την 

πάγια θέση του “κράτους” με την οποία ταυτίζε-
ται ο κομματισμός στην λειτουργία του;

2. Πώς θα μπορέσετε να αναπτύξετε μηχανι-
σμούς ελέγχου για την χρηστή διοίκηση και δια-
χείριση του Δημόσιου και Ευρωπαϊκού χρήματος ;

3. Πώς θα αναπτύξετε μια αγροτική πολιτι-
κή που θα εξυγιάνει τον αγροτικό κόσμο και θα 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες σε άνεργους πολί-
τες με το δεδομένο ότι υπάρχουν εκατομμύρια 
στρέμματα ακαλλιέργητων εκτάσεων;

4. Πώς θα καλύψετε τις λοβιτούρες και τα 
λόμπι στην υγεία;

5. Πώς θα μπορέσετε  να δημιουργήσετε 
τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ. Life και άλλα) να χρημα-
τοδοτούν σημαντικές ανάγκες και όχι να εξυπη-
ρετούν τα οικονομικά “λόμπι” και συμφέροντα 
μερικών ατόμων που χρόνια τώρα λεηλατούν 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια που στοχεύουν την κοι-
νωνική οικονομία;    

6. Πώς θα εξασφαλίσετε το ενεργειακό ισο-
ζύγιο στην χώρα μας με στοχεύσεις στην ισότι-
μη και δίκαιη κατανομή του ενεργειακού απο-
τυπώματος;

7. Πώς θα εξασφαλίσετε την αξιοκρατική 
λειτουργία του Δημοσίου και των φορέων του;

8. Πως θα αποτρέψετε την συνεχιζόμενη 
ανεργία, τις αυτοκτονίες και τα λουκέτα στα 
καταστήματα, ώστε να σταματήσουν οι “θρα-
σύτατοι” υπέρμαχοι του ΝΑΙ να ξεχνούν έντε-
χνα τις τεράστιες ευθύνες τους;

9. Πώς θα δώσετε την δυνατότητα στους 
νέους να έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης;

10. Τέλος πώς θα μπορέσετε να ξεπεράσε-
τε τον εφιάλτη της έντεχνης χρεωκοπίας στην 
χώρα και να δώσετε το  χαμόγελο στους επί 
δεκαετίες ταλαιπωρημένους Έλληνες;

Εμείς πιστεύουμε σε όλα αυτά κύριοι της 
Κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πρέπει να 
πάρετε θέση και να μην αφίεστε στα πρόχειρα 
λόγια στα “παράθυρα” και στα υπόλοιπα media.

Για όλα τα παραπάνω με όλες μας τις δυνάμεις:
1. Θα βοηθήσουμε την Κυβέρνηση του 

κ. Τσίπρα στα προαναφερόμενα ερωτήματα 
με στόχο να βοηθάμε όλους όσους πραγ-
ματικά έχουν ταλαιπωρηθεί από τη λαίλα-
πα της διαπλοκής και της αναξιοκρατίας.

2. Θα καταγγείλουμε θετικά ή αρνητι-
κά κάθε διαπλοκή που θα ανακαλύπτουμε 
προς το αρμόδιο υπουργείο και θα αναμέ-
νουμε να αναλάβει δράση για την κάθαρ-
ση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν 
δεν το πράξει τότε θα καταγγείλουμε το 
Υπουργείο. 

Εάν πραγματικά αισθάνεσαι ταπεινωμένος, 
αγανακτισμένος, διωγμένος, πάρε τηλέφωνο και 
κατάγγειλέ μας ό,τι αισθάνεσαι, ό,τι εισπράτ-
τεις και ό,τι βλέπεις γύρω σου, στα τηλέφωνα 
2108100804-5 από 08.00 -17.00 και Σαββα-
τοκύριακο στο 6944 201 044. ■

 Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο στο τεύχος 71 της «ΟΙΚΟνομίας»
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1.  Με ποιους συγκεκριμένους μηχανι-
σμούς θα αλλάξετε το σάπιο κρά-
τος, με το οποίο ταυτίζεται ο κομ-
ματισμός και θα εξασφαλίσετε την 
αξιοκρατική λειτουργία του;
Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοί-

κησης  αποτελεί ένα από τους βασικότε-
ρους στόχους που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ 
σαν Κυβέρνηση. Η αναδιοργάνωση των 
θεσμών και του αναχρονιστικού πλέ-
ον τρόπου λειτουργίας της Δημόσιας 
Υπηρεσίας, η εισαγωγή νέων μεθόδων 
εργασίας, η αξιοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίας, η αλλαγή της κουλτούρας 
και κατ’ επέκταση η καλύτερη, άμεση και 
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
αποτελούν πρώτιστη υποχρέωση της 
Πολιτείας.

2.  Με ποιους μηχανισμούς θα προ-
ωθήσετε και θα εξασφαλίσετε την 
αξιοκρατική αναπτυξιακή αγροτική 
πολιτική έχοντας ως βασικούς στό-
χους τη σταθερή και αποτελεσματι-
κή γεωργική παραγωγή αλλά και την 
αξιοπρεπή διάθεση των προϊόντων;
Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να εδραιωθεί στη 

χώρα μας ένα νέο παραγωγικό και δια-
τροφικό πρότυπο που θα βασίζεται σε 
μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη γεωργία, 
κτηνοτροφία, αλιεία και βιομηχανία τρο-
φίμων και ποτών. Θα επανακαθορίζει το 
μερίδιο των ελληνικών προϊόντων στον 

Ευρωπαϊκό αλλά και διεθνή καταμερι-
σμό και θα προωθεί συνεταιριστικά και 
συνεργατικά εγχειρήματα τα οποία θα 
ανταγωνίζονται σε ποιότητα και όχι σε 
κόστος παραγωγής. Θα βασίζεται στην 
παραγωγή που θα σέβεται το περιβάλ-
λον και δεν θα ελέγχεται από τις δυνά-
μεις της αγοράς. Θεμελιώδη συστατι-
κά της στρατηγικής για την πρωτογενή 
παραγωγή αποτελούν η διασφάλιση 
της πρόσβασης όλων σε τρόφιμα υγι-
εινά, ασφαλή, υψηλής διατροφικής αξί-
ας, σε προσιτές τιμές και η αναδιανομή 
του παραγόμενου πλούτου σε όφελος 
των μικρομεσαίων παραγωγών, κυρίως 
με παραγωγή προϊόντων υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας και ισχυρά αναγνωρί-
σιμης ταυτότητας και ποιότητας.

3.  Πως θα αναπτύξετε μια αγροτική 
πολιτική που θα εξυγιάνει τον αγρο-
τικό κόσμο και θα δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες σε άνεργους πολίτες με το 
δεδομένο ότι υπάρχουν εκατομμύρια 
στρέμματα ακαλλιέργητων εκτάσεων;
Η λήψη μέτρων, άμεσης απόδοσης, 

όπως είναι:
- Δημιουργία φορέα για την παρα-

γωγική αξιοποίηση της αγροτικής γης 
(δημόσιας, ιδιωτικής, εκκλησιαστικής 
κ.α.) και τη διευκόλυνση ανέργων, νέων 
γεωργών, ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων και άλλων να αναλάβουν την αξι-

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
Γεωλόγος, Βουλευτής Β Αθήνας

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΡΩΤΑ,
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ

Το ΠΑΚΟΕ έθεσε σε όλα κόμματα ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στα καίρια ζητήματα  
που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. 

Οι ερωτήσεις στάλθηκαν σε :  ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ. , ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ, ΠΟΤΑΜΙ,   
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ,  ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ.  

Δυστυχώς, απάντηση λάβαμε μόνο από ΣΥΡΙΖΑ (Χ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ) και το ΚΚΕ (Γ. ΛΙΟΝΗΣ).  
Οι υπόλοιποι μας αγνόησαν ...κατά την κοινή τους τακτική! 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ
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οποίηση αυτή. 
- Στρατηγικό σχεδιασμό ώστε η παρα-

γωγή και μεταποίηση των πρωτογενών 
προϊόντων να γίνεται εντός συγκεκριμέ-
νων γεωγραφικών περιοχών και με χρή-
ση των παραγόμενων εκεί πρώτων υλών. 

- Πρόγραμμα διαχείρισης των υδατι-
κών πόρων εξειδικευμένου στην αγρο-
τική παραγωγή.

- Καθολική απαγόρευση χρήσης και 
καλλιέργειας γενετικά μεταλλαγμένων 
προϊόντων.

- Προώθηση του προτύπου της μεσο-
γειακής διατροφής στη χώρα μας και 
διεθνώς με τη συνδρομή έγκυρων επι-
στημονικών μελετών.

4.   Πως θα μπορέσετε να δημιουργήσε-
τε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ, 
Life και άλλα) να χρηματοδοτούν 
σημαντικές ανάγκες και όχι να εξυ-
πηρετούν τα οικονομικά «λόμπι» και 
συμφέροντα ορισμένων ατόμων τα 
οποία χρόνια τώρα λεηλατούν τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια που στοχεύ-
ουν την κοινωνική οικονομία;
Το ΕΣΠΑ καλύπτει ένα πολύ ευρύ 

φάσμα έργων και παρεμβάσεων, από 
πολύ μικρές μέχρι τεράστια έργα υπο-
δομής.  Τα προγράμματα αυτά θα χρη-
σιμοποιηθούν τόσο για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση, για τη σταθεροποίηση, 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, όσο και την επανεκκίνηση της 
οικονομίας, ξεφεύγοντας από  την λογι-
κή των σημειακών παρεμβάσεων που 
πολύ συχνά συνδέονται με πελατειακά 
συμφέροντα. Βέβαια στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ υπάρχουν μεταρρυθμίσεις στρα-
τηγικής σημασίας που πρέπει να γίνουν 
και σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό 
του δημοσίου και την ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση και με την απλοποίηση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την 
πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στην χρηματοδότηση, την αντιμε-
τώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών της 
ελληνικής οικονομίας και κυρίως της 
ανεργίας των νέων επιστημόνων. 

5.  Πως θα εξασφαλίσετε το ενεργειακό 
ισοζύγιο στη χώρα μας με στοχεύ-
σεις στην ισότιμη και δίκαιη κατανο-
μή του ενεργειακού αποτυπώματος;
Το ζήτημα του ενεργειακού ισοζυγί-

ου είναι σοβαρό μιας και εμπλέκει την 
ανάπτυξη της χώρας, την δυνατότητα 
παροχής ενέργειας σε ανεκτό κόστος 
με βάση τις σημερινές συνθήκες αλλά 
και την πραγματική προστασία του περι-
βάλλοντος. Με λίγα λόγια αφορά δύο 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα: 
την κλιματική αλλαγή και την ενεργει-
ακή ασφάλεια. Σε ότι αφορά την κλι-
ματική αλλαγή το ενεργειακό ισοζύγιο 
της Ελλάδας θεωρείται ρυπογόνο και 
ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες και υφιστάμενές παραγω-
γικές μονάδες της χώρας, θα πρέπει να 

1. εφαρμοστούν οι βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές  (BATS) & 2. αλλάξει σταδιακά 
το «ενεργειακό μίγμα» αυξάνοντας την 
προσφορά των ΑΠΕ. Είναι προφανές πως 
ότι βλάπτει το περιβάλλον, βλάπτει την 
οικονομία, την κοινωνία, την ίδια την 
ποιότητα ζωής μας. Για την επίτευξη της 
ενεργειακής ασφάλειας επιβάλλεται η 
αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης 
της χώρας μας με ένταξη της στα διε-
θνή δίκτυα πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και ηλεκτρισμού πάντα με την επίβλεψη 
και έλεγχο του κράτους και μέσω της 
προώθησης διακρατικών συμφωνιών. 
Ενεργειακή πολιτική χωρίς περιβαλλο-
ντική ευαισθησία είναι επιζήμια για την 
κοινωνία και προκαλεί ανισοκατανομή 
και μη δίκαιο ενεργειακό αποτύπωμα.

6.  Πως θα δώσετε τη δυνατότητα στους 
νέους να έχουν ίσες ευκαιρίες εξέ-
λιξης;
Με στοχευμένες κινήσεις, στο πλαίσιο 

της των ενεργειών μείωσης της ανερ-
γίας, θα δοθούν οι δυνατότητες στους 
νέους να έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης 
τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτι-
κό τομέα. Η επανεκκίνηση της οικονο-
μίας, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η 
ανάπτυξη καινοτομιών αλλά και η ανά-
πτυξη παραδοσιακών ασχολιών, όπως η 
γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία, και 
τομείς όπως η εκπαίδευση , η υγεία και 
η ενέργεια θα δημιουργήσουν, πολλές 
και εξειδικευμένες νέες θέσεις εργασί-
ας, που θα καλυφθούν κατά κύριο λόγο 
από νέους και μάλιστα με υψηλό δείκτη 
εκπαίδευσης.

7.  Πως θα καλύψετε τις λοβιτούρες και 
τα λόμπι στην υγεία;
Για τον ΣΥΡΙΖΑ η Υγεία αποτελεί 

χώρο κάλυψης πραγματικών αναγκών, 
κατοχύρωσης δικαιωμάτων, άρσης ανι-
σοτήτων και κοινωνικής αναδιανομής. 
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί 
στη διαφανή διακυβέρνηση του Συστή-
ματος Υγείας με τομές στη δημόσια διοί-
κηση. Συγκεκριμένα αποσκοπούμε σε:

- Διασφάλιση της δημοκρατικής λει-
τουργίας, της διαφάνειας και της δημό-
σιας λογοδοσίας των Διοικήσεων των 
νοσοκομείων.

- Ενοποίηση και λειτουργικότητα 
των πληροφοριακών συστημάτων στον 
τομέα της υγείας με έμφαση στον ηλε-
κτρονικό φάκελο του ασθενούς. 

- Ολοκλήρωση της προετοιμασίας 
και αξιοποίηση του Χάρτη Υγείας στο 
δημοκρατικό προγραμματισμό των υπη-
ρεσιών υγείας.

 - Προώθηση και διαχείριση της 
καινοτομίας, των ευφυών συστημά-
των και των στρατηγικών πληροφορι-
ών στην υγεία.

 - Δημιουργία αυτόνομου Κέντρου 
Γνώσης και Αξιολόγησης Τεχνολογίας 
Υγείας (ΗΤΑ) για το σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών 
υγείας. - Αναδιαμόρφωση του θεσμι-
κού πλαισίου της ιατρικής εκπαίδευσης 

και των ιατρικών ειδικοτήτων, με επα-
ναπροσδιορισμό του ρόλου του ΚΕΣΥ.

- Δίκαιη και βιώσιμη χρηματοδότη-
ση του Συστήματος Υγείας 

8.  Πως θα οργανώσετε την κοινωνική 
οικονομία μέσα από αδιάβλητους 
μηχανισμούς και ισοκατανομή των 
σχετικών πιστώσεων;
Ο νόμος 4320/2015, ο πρώτος νόμος 

της κυβέρνησης της Αριστεράς μετά τις 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, ψηφίστη-
κε ομόφωνα και υλοποιήθηκε σε χρόνο 
ρεκόρ με χρήση αδιάβλητων κριτηρίων 
και ηλεκτρονικές διαδικασίες πανελλαδι-
κά. Διατέθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ 
από τον κρατικό προϋπολογισμό για 9 
μήνες. Μια πρώτη βοήθεια ήταν η δωρε-
άν επανασύνδεση του κομμένου ρεύμα-
τος σε δικαιούχους. Καινοτομία αποτέ-
λεσε η Κάρτα Αλληλεγγύη. Για πρώτη 
φορά ενεργοποιήθηκε το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους), με συνο-
λικό προϋπολογισμό 330 εκατ. ευρώ 
για επτά χρόνια. Από αυτά θα χρησιμο-
ποιηθούν άμεσα 135 εκατ. ευρώ για το 
2015 και 2016. Στο πλαίσιου του Εθνι-
κού Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοι-
νωνική Ένταξη προχωρήσαμε άμεσα και 
ολοκληρώσαμε μέσα στις καθορισμένες 
προθεσμίες (30/6/2015): - Την αναθε-
ώρηση των πολιτικών και στρατηγικών 
στόχων του Εθνικού Στρατηγικού Σχε-
δίου για την Κοινωνική Ένταξη με σύγ-
χρονη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Το 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με την εμπειρία 
και γνώση που αποκτήσαμε, για πρώ-
τη φορά καταρτίζουμε τον πανελλαδι-
κό χάρτη της φτώχειας και προχωράμε 
με στοχευμένες δράσεις με σκοπό την 
περαιτέρω αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης. 

Για το αμέσως επόμενο διάστημα 
έχουν προγραμματιστεί: - Η έκδοση 
καρτών μετακίνησης για ΑμεΑ, πολύτε-
κνους, τριτέκνους, ανέργους και χαμη-
λοσυνταξιούχους άνω των 65 ετών. - Η 
ενεργοποίηση των καρτών υγείας ανα-
σφάλιστων. Κεντρική δράση για την αντι-
μετώπιση της παιδικής φτώχειας είναι η 
εισαγωγή των σχολικών γευμάτων στα 
δημοτικά σχολεία της χώρας, κατά προ-
τεραιότητα με βάση τον χάρτη της φτώ-
χειας. Σχεδιασμός Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργα-
σία με διεθνείς οργανισμούς αλλά και 
με τη συνδρομή επιστημονικών ομάδων 
εργασίας, συγκροτούμε νέο νομοθετικό 
πλαίσιο για την Παιδική Προστασία, την 
Τρίτη Ηλικία και τα ΑμεΑ. Δράσεις που 
θα συνδυαστούν με μείωση της γραφει-
οκρατίας και απλούστευση των διαδικα-
σιών, με σύνδεση των ωφελουμένων με 
την αγορά εργασίας, αλλά και με σύντα-
ξη ενός ηλεκτρονικού αρχείου δικαιού-
χων, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος 
και να υπάρχει διαφάνεια. 

9.  Με ποιες στοχευμένες δράσεις θα 
αντιμετωπίσετε τη διαφθορά και την 

αναξιοκρατία;
Είναι κοινός τόπος ότι πλέον η δια-

φθορά, με την ανοχή και την συνειδη-
τή παράλειψη αντιμετώπισής της από 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις,  έχει 
εξαπλωθεί οριζόντια στο σύνολο της 
δημόσιας διοίκησης, η οποία πάσχει όχι 
από στελέχη, αλλά από έλλειψη διαφα-
νών διαδικασιών, γεγονός που επιτρέ-
πει την εύκολη και ανέλεγκτη λειτουρ-
γία κυκλωμάτων που λυμαίνονται στην 
κυριολεξία πολλούς τομείς της δημόσιας 
διοίκησης. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέθε-
σε σε Υπουργό Επικρατείας την ευθύνη 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
και δημιούργησε νέα Γενική Γραμμα-
τεία ως διοικητική δομή, προκειμένου 
να οργανωθεί καλύτερα η μάχη κατά 
των μεγάλων συμφερόντων. Αυτή η 
δομή είναι πολύ αποτελεσματικότερη 
από προηγούμενες πολιτικές επιλογές 
που είχαν γίνει από τις κυβερνήσεις του 
παρελθόντος και την τρόικα. Η νέα συμ-
φωνία δεν περιλαμβάνει κανέναν όρο 
αποδόμησης του στρατηγικού σχεδια-
σμού του ΣΥΡΙΖΑ.

Μερικοί από τους πλέον σημαντικούς 
στόχους του Σχεδίου κατά της διαφθο-
ράς είναι: - Η αναβάθμιση του ρόλου 
και των δυνατοτήτων των ελεγκτικών 
με στόχο τα καλύτερα και ταχύτερα 
αποτελέσματα, την καλύτερη οργάνω-
ση καθώς και την εξοικονόμηση οικο-
νομικών πόρων. - Ο καλύτερος συντο-
νισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών. - 
Η υιοθέτηση διεθνών ελεγκτικών προ-
τύπων από τα ελεγκτικά σώματα και η 
διενέργεια τακτικών ελέγχων. - Η εισα-
γωγή πληροφοριακών συστημάτων 
ώστε σε πραγματικό χρόνο να υπάρχει 
διάχυση και διαχείριση πληροφοριών 
μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών - Η 
χάραξη τομεακής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς στο σύνολο της δημόσιας 
διοίκησης και ιδίως στους τομείς υψη-
λού κινδύνου (υγεία, άμυνα, δημόσιες 
συμβάσεις - προμήθειες, ΟΤΑ, δημόσια 
έργα κλπ). - Η πλήρης αναμόρφωση του 
συστήματος και των διαδικασιών των 
Δημοσίων Συμβάσεων, με διαφανείς 
όρους στα Δημόσια Έργα. - Η πλήρης 
αναμόρφωση του συστήματος προμη-
θειών υγείας - Νέο νομικό πλαίσιο για 
την πάταξη της λαθρεμπορίας (καύσιμα, 
καπνικά, αλκοόλ) με ταυτόχρονη δημι-
ουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου 
δίωξης του λαθρεμπορίου. - Η τήρηση 
στατιστικών στοιχείων από τα ελεγκτι-
κά σώματα και την Δικαιοσύνη σχετι-
κά με υποθέσεις διαφθοράς και η ανά 
έτος δημοσιοποίησή τους για την ενη-
μέρωση της κοινωνίας. - Η δημιουργία 
ενιαίου συστήματος υποδοχής καταγ-
γελιών για περιπτώσεις διαφθοράς στο 
σύνολο της δημόσιας διοίκησης και των 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων   
και  τέλος η δημιουργία νέου νομικού 
πλαισίου για το πολιτικό χρήμα και για 
το «πόθεν έσχες» των κρατικών λει-
τουργών.  ■
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1.  Με ποιους συγκεκριμένους μηχανι-
σμούς θα αλλάξετε το σάπιο κράτος, 
με το οποίο ταυτίζεται ο κομματισμός 
και θα εξασφαλίσετε την αξιοκρατι-
κή λειτουργία του;
Απ’ το αστικό πολιτικό σύστημα γίνεται 

προσπάθεια για να πειστούν οι εργαζό-
μενοι πως η κρατική σπατάλη, οι «τεμπέ-
ληδες δημόσιοι υπάλληλοι», το «σύστη-
μα της διαφθοράς» είναι οι πραγματικές  
αιτίες για τη κρίση, τα μνημόνια, το τσά-
κισμα των εργατικών λαϊκών εισοδημά-
των Αυτή η απατηλή αφήγηση αποτελεί 
μια εναλλακτική εκδοχή του «όλοι μαζί 
τα φάγαμε». 

Όμως αυτή η οπτική συγκαλύπτει πως 
το κράτος δεν «πέφτει απ’ τον ουρανό». 
Διαμορφώνεται ιστορικά απ’ την αστι-
κή τάξη, ελέγχεται απ’ την αστική τάξη, 
αποτελεί όργανο της εξουσίας της. 

Συγκαλύπτει πως το κράτος υπηρε-
τεί την κερδοφορία των μεγάλων ομί-
λων που συσσώρευσαν δισεκατομμύρια 
όλη τη προηγούμενη περίοδο. Απ’ αυτή 
τη σχέση γεννιέται η διαφθορά που δεν 
είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε παρά-
γεται λόγω της «ελληνικής κακοδαιμο-
νίας». Διαφθορά, και «σαπίλα» υπάρχει 
σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, αφού  
την διαφθορά την παράγει το μεγάλο 
κεφάλαιο. Ας θυμηθούμε τα «σκάνδα-
λα» που εμφανίζονται κατά καιρούς σε 
ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, στις 
ΗΠΑ, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Η ίδια 
λογική επίσης προσπαθεί να εμφανίσει 
πως ένα «αξιοκρατικό» κράτος θα λει-
τουργεί καλύτερα. 

Το ερώτημα είναι «καλύτερα για 
ποιον;» ή με άλλο τρόπο, ποιος είναι 
αυτός που καθορίζει το αξιακό σύστη-
μα με το οποίο κρίνεται ο κάθε ένας; 
Κοντολογίς, στις σημερινές συνθήκες 
ένα αξιοκρατικό κράτος σημαίνει απλά 
ένα κράτος που υπηρετεί την καπιταλι-
στική ανάπτυξη με τον καλύτερο δυνα-
τό τρόπο. Όμως, η ανάπτυξη αυτή όχι 
μόνο δεν λύνει τα προβλήματα των λαϊ-
κών στρωμάτων που έχουν χάσει ήδη το 
μισό τους βιοτικό επίπεδο, αλλά αντίθετα 
το αντιστρατεύεται. Στον καπιταλισμό η 
ανάπτυξη γίνεται μόνο αν το κόστος είναι 
χαμηλό για τον εργοδότη, αν δηλαδή οι 
μισθοί παραμένουν χαμηλοί, το περιβάλ-
λον δεν προστατεύεται, και «αρθούν τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια», δηλαδή αν ο 
επενδυτής μπορεί να επενδύσει με βάση 
τις ανάγκες και προτεραιότητες του. Για 
αυτό καμιά αλλαγή στο κράτος δεν πρό-
κειται να αλλάξει τον ταξικό του χαρα-
κτήρα, ότι δηλαδή υπηρετεί το μεγάλο 
κεφάλαιο, δεν πρόκειται να βελτιώσει 
ουσιαστικά τη ζωή του λαού. 

Η λύση βρίσκεται στον αντίποδα. Στο  
κράτος της εργατικής λαϊκής εξουσίας 
όπου τα συγκεντρωμένα μέσα παραγω-
γής θα περάσουν στα χέρια της κοινωνίας 
και θα διευθύνεται απ’ τον επιστημονικό 
κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, μαζί 
με εργατικό έλεγχο. Μόνο σε αυτές τις 
συνθήκες, όπου η παραγωγή δεν θα ανα-
πτύσσεται με κριτήριο το κέρδος, όπου 

τα κλειδιά της οικονομίας θα περάσουν 
στα χέρια των παραγωγών του πλού-
του,  μπορεί το κράτος να υπηρετεί την  
ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμε-
νων λαϊκών αναγκών. Σε αυτόν τον ριζι-
κά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης  στο-
χεύει το ΚΚΕ.

2.  Με ποιους μηχανισμούς θα προωθή-
σετε και θα εξασφαλίσετε την αξιο-
κρατική αναπτυξιακή αγροτική πολι-
τική έχοντας ως βασικούς στόχους τη 
σταθερή και αποτελεσματική γεωργι-
κή παραγωγή αλλά και την αξιοπρε-
πή διάθεση των προϊόντων;
Στο έδαφος του καπιταλιστικού δρό-

μου ανάπτυξης όλα τα παραπάνω υπο-
τάσσονται και καθορίζονται από των 
ανταγωνισμό για την κερδοφορία των 
μονοπωλιακών ομίλων που έχουν στα 
χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας 
και εξουσίας. 

Όσο αυτό είναι το κίνητρο της παρα-
γωγής, οι όποιοι μηχανισμοί θα υπη-
ρετούν το «αξιοκρατικό,  αναπτυξιακό 
και αξιοπρεπές» κέρδος τους που είναι 
στρωμένο με αίμα και εκμετάλλευση και 
οδηγεί στην καταστροφή και το ξεκλή-
ρισμα των φτωχών αγροτών της εγκα-
τάλειψη της γης και αθρόες  εισαγωγές. 
Την ίδια στιγμή τα λαϊκά στρώματα ζουν 
σε συνθήκες εξαθλίωσης αδυνατώντας 
να αγοράσουν τα βασικά. 

Οι  μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν 
την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών 
δυνατοτήτων, των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της χώρας, εδαφοκλιματικά, 
τεχνογνωσίας, επιστήμης, βιομηχανικής 
παραγωγής, επεξεργασίας, πρώτων υλών, 
προστασίας του περιβάλλοντος και δια-
χείρισης των φυσικών πόρων, για την 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την 
κάλυψη των διατροφικών αναγκών του 
λαού απαιτούν ένα ριζικά διαφορετικό 

τρόπο οργάνωσης της οικονομίας και 
κοινωνάς, που θα οργανώσει η Λαϊκή 
εξουσία του οργανωμένου λαϊκού παρά-
γοντα ο οποίος παράγει τον πλούτο, με 
κοινωνικοποιημένη παραγωγή, κεντρι-
κό επιστημονικό σχεδιασμό στο πλαισιο 
των οποίων καταργείται το καπιταλιστι-
κό κέρδος και μοναδικό κίνητρο αποτε-
λεί η ικανοποίηση των συνεχώς ευρυ-
νόμενων λαϊκών αναγκών.  

Σε αυτόν τον ανώτερο τρόπο οργά-
νωσης της οικονομίας και κοινωνίας  ο 
αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισμός 
θα εξασφαλίσει την αξιοπρεπή ζωή των 
μικροϊδιοκτητών αγροτών. Έτσι δίνεται 
λύση και στη μικρή αγροτική μικροϊδι-
οκτησία, θα τους απαλλάσσει μια για 
πάντα από το κεφάλαιο - τράπεζες, βιο-
μηχάνους, μεγαλέμπορους, από φόρους,  
θα εξασφαλίζονται τιμές και διάθεση 
της παραγωγής, προστασία από φυσι-
κές καταστροφές και όχι ξεκλήρισμα 
και δυστυχία.

3.  Πως θα αναπτύξετε την αγροτική 
παραγωγή που θα εξυγιάνει τον αγρο-
τικό κόσμο και θα δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες σε άνεργους πολίτες με το 
δεδομένο ότι υπάρχουν εκατομμύρια 
στρέμματα ακαλλιέργητων εκτάσεων  
Η μέχρι σήμερα πείρα από την εφαρμο-

γή μέτρων για άνεργους και νέους αγρό-
τες δείχνει ότι είναι ήδη καταχρεωμένοι, 
συνθλίβονται στις μυλόπετρες της ΚΑΠ, 
αφού για την καλλιέργεια, δεν φτάνει η 
χρήση της γης αλλά είναι απαραίτητο το 
κεφάλαιο που πρέπει να προπληρώσει 
για την αγορά εξοπλισμού, υποδομών 
και εφοδίων που γίνονται ολοένα και 
ακριβότερα με το 3ο μνημόνιο. 

Γι αυτό το σκοπό, αξιοποιηθήκαν 
προγράμματα της ΕΕ με πριμ εγκατά-
στασης, διάφορα σχέδια βελτίωσης, με 
το επιχείρημα ότι έτσι θα αναπτυσσόταν 

η αγροτική οικονομία και θα εξασφαλι-
ζόταν εισόδημα σε νέους και νέες. Ότι 
έτσι θα αντιμετωπισθεί και η ανεργία που 
γιγάντωσε η αντιλαϊκή πολιτική τους και 
η καπιταλιστική κρίση. 

Κάθε νέος αγρότης θα έχει μέλλον 
όχι λόγω ηλικίας αλλά όταν έχει κεφά-
λαιο και περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή 
ο φτωχός και χωρίς ικανοποιητική ιδι-
οκτησία σε γη και χωρίς χρήμα δεν έχει 
στον ήλιο μοίρα. Χιλιάδες νέοι αγρότες 
που μπήκαν σε αυτά τα προγράμματα δεν 
έχουν πληρωθεί ακόμη το πριμ εγκατά-
στασης  από το 2009, έχασαν άλλες επι-
δοτήσεις που τους έταζαν, ακόμη περι-
μένουν εγκρίσεις για σχεδία βελτίωσης. 
Για τους νέους αγρότες τους άνεργους 
τη νεολαία της υπαίθρου, τους ανέρ-
γους Γεωτεχνικούς και ετεροαπασχο-
λούμενους επιστήμονες  μόνη διέξοδος 
είναι ο παραπάνω δρόμος που εκτός των 
άλλων θα αντιμετωπίσει με τον κεντρι-
κό σχεδιασμό και συνολικά την ανεργία. 

4.  Πως θα μπορέσετε να δημιουργήσε-
τε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Life 
και άλλα) να χρηματοδοτούν σημαντι-
κές ανάγκες και όχι να εξυπηρετούν 
τα οικονομικά « λόμπι» και συμφέ-
ροντα ορισμένων ατόμων τα οποία 
χρόνια τώρα λεηλατούν τα ευρωπαϊ-
κά κονδύλια που στοχεύουν την κοι-
νωνική οικονομία;
Τα κονδύλια για τα διάφορα Ευρω-

παϊκά Προγράμματα έχουν απ’ την κατα-
σκευή τους, συγκεκριμένο στόχο, την 
διεύρυνση της κερδοφορίας των μονο-
πωλιακών ομίλων της ΕΕ , εντάσσονται 
στη γενικότερη  στρατηγικής της, ακρο-
γωνιαίος λίθος της οποίας είναι η δια-
σφάλιση της ανταγωνιστικότητας των 
μονοπωλίων, που περνά μέσα απ’ την 
πολιτική φθηνής εργατικής δύναμης.

Γι’ αυτό και μια σειρά από σημαντι-
κές λαϊκές ανάγκες, όταν δεν μπορούν 
να οδηγήσουν σε κερδοφορία των ομί-
λων, δεν κρίνονται ως επιλέξιμες. Για 
παράδειγμα, η αντισεισμική προστασία 
και η αντιπλυμμηρική θωράκιση έχουν 
πολύ μικρότερη κερδοφορία από την διά-
νοιξη νέων δρόμων. Γι’ αυτό και η κατα-
νομή των πόρων ανά κλάδο δεν γίνε-
ται με γνώμονα τις ανάγκες του λαού, 
αλλά τις ανάγκες διευρυμένης αναπα-
ραγωγής του κεφαλαίου. Εξ’ άλλου, σε 
κάθε περίπτωση τα χρηματοδοτούμενα 
έργα σχεδιάζονται και εκτελούνται από 
μονοπωλιακούς ομίλους. 

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια λοιπόν χρη-
σιμοποιούνται ως εργαλείο για την ενί-
σχυση της κερδοφορίας τους. Γι’ αυτό 
και  στη πραγματικότητα μια φιλολαϊκή 
αξιοποίηση των σχετικών πόρων είναι, 
σε γενικές γραμμές, αδύνατο να πραγ-
ματοποιηθεί. 

Αυτό δεν αλλάζει την ανάγκη και τη 
δυνατότητα  το εργατικό λαϊκό κίνημα, 
να παλέψει και να απαιτήσει απ’ την 
κυβέρνηση να ενισχύσει και να χρημα-
τοδοτήσει  την υγεία, την παιδεία, την 

ΓΡΗΓOΡΗΣ ΛΙΟΝHΣ
Μέλος του Τμήματος Οικονομίας της Κ.Ε. του ΚΚΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΚΕ
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κοινωνική πρόνοια, που κατά την άπο-
ψη του ΚΚΕ πρέπει να αποτελεί ευθύ-
νη του κράτους. 

5.  Πως θα εξασφαλίσετε το ενεργειακό 
ισοζύγιο στη χώρα μας με στοχεύσεις 
στην ισότιμη και δίκαιη κατανομή του 
ενεργειακού αποτυπώματος;
 Κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, η ενεργει-

ακή πολιτική πρέπει να έχει στόχο να 
αντιμετωπίσει τις συνδυασμένες ανάγκες 
των λαϊκών στρωμάτων στον τομέα της 
ενέργειας διασφαλίζοντας  ενέργεια φθη-
νή, εξασφαλισμένη, διασφαλίζοντας την 
αξιοποίηση του συνόλου των εγχώριων 
πόρων, από το σύνολο των ΑΠΕ, περι-
λαμβάνοντας όλες τις μορφές της μέχρι 
τους εγχώριους ορυκτούς πόρους, λιγνι-
τικούς ή υδρογονάνθρακες και  συγχρό-
νως την προστασία του περιβάλλοντος.

 Η ενεργειακή πολιτική της απελευ-
θέρωσης που διευρύνει την αντιμετώ-
πιση της ενέργειας ως εμπόρευμα,  και 
οδηγεί στην προώθηση των ιδιωτικοποι-
ήσεων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
προαναφερθείσες  συνδυασμένες ανά-
γκες των λαϊκών στρωμάτων για. Και 
δεν μπορεί να το κάνει γιατί η εμπορευ-
ματοποίηση της ενέργειας επιβάλει ως 
μοναδικό στόχο την διασφάλιση υψηλού 
ποσοστού κέρδους για τους επενδυτές, 
καθώς στον καπιταλισμό κριτήριο των 
επενδύσεων είναι το ποσοστό κέρδους. 

Έτσι, σήμερα, η επιλογή του ενεργει-
ακού μίγματος γίνεται με γνώμονα την 
υψηλή κερδοφορία των ιδιωτών επεν-
δυτών. Αυτή η ασκούμενη πολιτική της 
απελευθέρωσης έχει οδηγήσει σε δρα-
στική επιβάρυνση του κόστους ενέργειας 
για τα λαϊκά νοικοκυριά, σε επιβάρυνση 
του ενεργειακού ισοζυγίου, σε μεγάλες 
περιβαλλοντικές καταστροφές για να 
προχωρήσουν επενδύσεις ΑΠΕ σε δάση 
και βουνά  κ.α.

Κατά τη γνώμη μας, η συνδυασμένη 
ικανοποίηση των λαικών αναγκών και 
στον τομέα  της ενέργειας απαιτεί ριζική 
αλλαγή πορείας. Απαιτεί ξερίζωμα της 
λογικής του κέρδους και αντιμετώπισης 
της ενέργειας ως κοινωνικό αγαθό, απαι-
τεί δηλαδή συγκέντρωση του συνόλου 
των ενεργειακών μέσων σε έναν ενιαίο 
κρατικό φορέα ενέργειας που, σε καθε-
στώς εργατικής λαικής εξουσίας, κοινω-
νικοποίησης του συνόλου των συγκε-
ντρωμένων μέσων παραγωγής, μπορεί 
να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες που 
σήμερα φαίνονται αντιφατικές. 

Για να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος 
δρόμος, το ΚΚΕ σήμερα καλεί τα εργα-
τικά λαικά στρώματα να αντιπαλέψουν 
την πολιτική ΕΕ-άρχουσας τάξης για την 
απελευθέρωση της ενέργειας, να ενα-
ντιωθούν στην προώθηση των ιδιωτικο-
ποιήσεων, να απαιτήσουν ανάκτηση των 
απωλειών των εργαζόμενων στον τομέα 
της ενέργειας το προηγούμενο διάστη-
μα, να ενισχύσουν το ΚΚΕ αποφασιστι-
κά στις επερχόμενες εκλογές για να ενι-
σχύσουν τους  αγώνες τους. 

6.   Πως θα δώσετε τη δυνατότητα στους 
νέους να έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης;
Απαιτούμε ισότητα στα δικαιώματα 

και όχι απλά ίσες ευκαιρίες όταν υπάρ-
χουν άνισες δυνατότητες. Η ισχνή μειο-
ψηφία, οι νέοι οι γονείς των οποίων είναι 
βιομήχανοι, μεγαλέμποροι, μεγαλομέτο-
χοι, εισοδηματίες, εφοπλιστές, προορί-
ζονται απ’ το σύστημα για «αφεντικά». 
Η μεγάλη πλειοψηφία, οι  νέοι από τις 
εργατικές λαϊκές οικογένειες θα γίνουν 
γενικά εργάτες, είτε με τα χέρια τους 
είτε με το μυαλό τους, αφού δεν έχουν 
άλλο τρόπο για να τα βγάλουν πέρα στη 
ζωή,  εκτός απ’ το να πουλούν την εργα-
τική του δύναμη.  Πρέπει να δουλεύει 
για να ζήσει και οι επιλογές που κάνει 
στη ζωή του καθορίζονται απ’ αυτή την 
αντικειμενική ανάγκη. 

Ο νέος που προέρχεται απ’ την αστι-
κή τάξη ζει και εκπαιδεύεται καλύτερα, 
με λιγότερο άγχος, με πολύ περισσότε-
ρα ερεθίσματα. Γι’ αυτό και σε μεγάλο 
βαθμό οι ζωές των νέων είναι προδια-
γεγραμμένες και καθορίζονται απ’ την 
τάξη στην οποία ανήκουν οι γονείς τους. 
Φυσικά υπάρχουν «αυτοδημιούργητοι και 
πετυχημένοι, που ξεκίνησαν από χαμη-
λά» Αλλά είναι εξαιρετικά λίγοι, μετρη-
μένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού και 
συν τοις άλλοις αξιοποιούνται ως παρα-
δείγματα για να πείθουν τους υπόλοι-
πους πως «η ζωή είναι στα χέρια τους». 
Και η ζωή των νέων απ’ τα λαϊκά στρώ-
ματα είναι πραγματικά στα χέρια τους. 

Αρκεί να καταλάβουν  πως τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν είναι αποτέ-
λεσμα του εκμεταλλευτικού συστήματος 
και να οργανωθούν για να ανατρέψουν 
αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα, και να 
εγκαθιδρύσουν μια άλλη κοινωνία χωρίς 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

7.  Πως θα καλύψετε τις λοβιτούρες και 
τα λόμπι στην υγεία;
Δεν θεωρούμε ότι τα προβλήματα 

του συστήματος υγείας είναι οι «λοβι-
τούρες». Αν με τα «λόμπυ» εννοείτε τη 
δράση των επιχειρηματικών ομίλων που 
επιβάλλουν τα συμφέροντά τους τότε 
θα συμφωνήσουμε. 

Γιατί όσο  κινητήρια δύναμη της οικο-
νομίας και της κοινωνίας που ζούμε είναι 
το κέρδος που πηγάζει από την ατομι-
κή ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και 
την εκμετάλλευση των εργαζομένων τα 
φαινόμενα αυτά θα «ζούν και θα βασι-
λεύουν». Ενώ ταυτόχρονα οι εργαζόμε-
νοι που παράγουν όλο τον πλούτο και 
γι’ αυτό έχουν δικαίωμα να απολαμ-
βάνουν και απολύτως δωρεάν από το 
κράτος πλήρεις και σύγχρονες υπηρε-
σίες υγείας-πρόνοιας-φάρμακου, πλη-
ρώνουν όλο και περισσότερα. 

Μέσα σε αυτές τις κοινωνικο-οικο-
νομικές συνθήκες, όποιο σύστημα υγεί-
ας κι αν αναπτυχθεί δε θα ικανοποιεί τις 
λαϊκές ανάγκες, γιατί αυτές αποτελούν 
«κόστος» για τους επιχειρηματικούς ομί-
λους και το κράτος τους, εμπόδιο  για 
την ανταγωνιστικότητα και την κερδο-

φορία τους. 
Απάντηση αποτελεί η πρόταση του 

ΚΚΕ η οποία βρίσκεται στον αντίποδα 
της πολιτικής όλων των άλλων κομμά-
των και της ΕΕ που υποστηρίζουν την 
επιχειρηματική δράση στην υγεία και 
τις πληρωμές από τους ασθενείς, άμε-
σες και έμμεσες.

Με την ανάπτυξη ενός συστήματος 
υγείας που να ικανοποιεί τις λαϊκές ανά-
γκες με σύγχρονες, ποιοτικές και δωρε-
άν υπηρεσίες υγείας από ένα λαϊκό κρά-
τος που το τιμόνι της εξουσίας θα έχει 
ο ίδιος ο λαός, με μια ριζικά διαφορετι-
κή ανάπτυξη, χωρίς τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους και τα κέρδη τους. Αυτή η 
εργατική-λαϊκή εξουσία μπορεί να κάνει 
περιουσία του λαού τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους και στην υγεία, να οργα-
νώσει την οικονομία και την παραγωγή 
στη βάση ενός κεντρικού κι επιστημο-
νικού σχεδιασμού, καταργώντας αντι-
λαϊκούς νόμους, συμφωνίες και μνη-
μόνια των αστικών κυβερνήσεων και  
των  ιμπεριαλιστικών οργανισμών (ΕΕ, 
ΝΑΤΟ κ.λπ), διαγράφοντας όλο το χρέ-
ος. Καταργώντας την εκμετάλλευση και 
τις λοβιτούρες που είναι παράγωγά της.

8.  Πως θα οργανώσετε την κοινωνική 
οικονομία μέσα από αδιάβλητους 
μηχανισμούς και ισοκατανομή των 
σχετικών πιστώσεων;
Η κοινωνική οικονομία, όπως ορί-

ζεται σήμερα απ’ την ΕΕ, αποτελεί στην 
ουσία της έναν μηχανισμό προπαγάν-
δας για έναν καπιταλισμό που μπορεί 
να γίνει καλύτερος και δικαιότερος, και 
συγχρόνως έναν τρόπο έμμεσης αύξη-
σης της εκμετάλλευσης των εργαζόμε-
νων, αφού μια σειρά από αναγκαίες για 
τη λειτουργία του συστήματος δραστη-
ριότητες που μέχρι σήμερα ήταν υπό την 
ευθύνη του κράτους μετατοπίζονται στα 
λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, ο εθε-
λοντισμός στην υγεία, είναι φυσικά αξι-
έπαινος απ’ τη σκοπιά των εθελοντών, 
αλλά συγχρόνως αξιοποιείται για να 
μειωθούν περεταίρω οι κρατικές δαπά-
νες υγείας.  

Για το ΚΚΕ κοινωνική οικονομία σημαί-
νει άρση της βασικής αντίθεσης της κοι-
νωνίας,  της αντίθεσης ανάμεσα στον 
χαρακτήρα της παραγωγής, που είναι 
ήδη κοινωνική αφού η λειτουργία της 
οικονομίας στηρίζεται σε αναρίθμητους 
εργαζόμενους, πρακτικά στο σύνολο της 
κοινωνίας, που εργάζονται συντονισμέ-
να μεταξύ τους,  και στη κυριαρχία της 
παραγωγής από το κεφάλαιο, που απο-
φασίζει για το τι θα παραχθεί, πόσο, που 
και από ποιον με βάση το ποσοστό κέρ-
δους κάθε μεμονωμένου κεφαλαίου που 
συνιστά το κοινωνικό κεφάλαιο. 

Έτσι, κοινωνική οικονομία σημαίνει 
απαλλοτρίωση των απαλλοτριωτών 
του κοινωνικού πλούτου, σημαίνει πως 
τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής 
πρέπει να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, 
που προυποθέτει εργατική λαϊκή εξου-
σία. Κοινωνική οικονομία σημαίνει στη 

πραγματικότητα υλοποίηση της πολιτι-
κής πρότασης του ΚΚΕ.  

9.  Με ποιες στοχευμένες δράσεις θα 
αντιμετωπίσετε τη διαφθορά και 
την αναξιοκρατία; (Απαντήθηκε στην 
Ερώτηση 1)

10.  Πως θα αντιμετωπίσετε την ανεργία;
Σήμερα, τα αστικά κόμματα εμφανί-

ζουν διάφορες προτάσεις για διαχείριση 
της ανεργίας, που όμως όλες, καλούν 
τους εργαζόμενους να διαλέξουν ποιες 
ανάγκες θα θυσιάσουν. 

Για παράδειγμά, μιλούν για εργασία 
με χαμηλότερο μισθούς και δικαιώμα-
τα για τους ανέργους, ή για μετατροπή 
του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση 
προς τον εργοδότη και σε υποχρέωση 
του ανέργου να δουλεύει, μετατρέπο-
ντας τον σε «έρμαιο» του. 

Για το ΚΚΕ σήμερα έχει επιτακτική 
σημασία η οργάνωση της πάλης άνερ-
γων και εργαζόμενων για απόκρουση των 
αντεργατικών μέτρων που προωθεί το 
νέο Μνημόνιο Τσίπρα, για ανάκτηση των 
απωλειών των τελευταίων ετών για πλή-
ρη σταθερή εργασία για όλους, μισθούς 
που να καλύπτουν τις ανάγκες τους, η 
πάλη τους για την διεκδίκηση άμεσων 
μέτρων προστασίας των ανέργων όπως 
αυτά της πρότασης νόμου του ΚΚΕ που 
περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα αύξηση 
του επιδόματος ανεργίας και απόδοση 
του σε όλους, χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις, πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη για τους άνεργους 
και τα προστατευμένα μέλη των οικο-
γενειών τους, αναγνώριση του χρόνου 
ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου χωρίς 
καμιά επιβάρυνση των ανέργων, αναστο-
λή των υποχρεώσεων από δάνεια, απα-
γόρευση των κατασχέσεων και  διαγρα-
φή του 50% των οφειλών των άνεργων 
μικροδανειοληπτών     

Η ανεργία δεν πέφτει απ’ τον ουρα-
νό, αντίθετα είναι δεμένη με τον καπι-
ταλιστικό τρόπο παραγωγής, που χρει-
άζεται τον λεγόμενο «εφεδρικό στρατό» 
των ανέργων προκειμένου να πιέζει προς 
τα κάτω μισθούς και δικαιώματα των 
εργαζόμενων.  

Στον καπιταλισμό, η αύξηση της παρα-
γωγικότητας της εργασίας μέσα από νέα 
τεχνικά μέσα, μέσα απ’ την τεχνική πρό-
οδο δεν αξιοποιείται για να δουλεύουν 
οι άνθρωποι λιγότερο και να ζουν καλύ-
τερα, αλλά για να κερδίζει περισσότερο 
το κεφάλαιο. 

Γι’ αυτό και σήμερα, ενώ οι  άνθρω-
ποι θα μπορούσαν να ζουν πολύ καλύ-
τερα με ταυτόχρονη μείωση χρόνου, η 
ανεργία καλπάζει, οι εργαζόμενοι εργά-
ζονται περισσότερες ώρες με αυξημένη 
εντατικότατα, και αμοίβονται ολοένα και 
λιγότερο σχετικά με το τι παράγουν. Γι’ 
αυτό και η οριστική λύση του προβλήμα-
τος της ανεργίας θα δοθεί μόνο με μια 
ριζικά διαφορετική οργάνωση της κοι-
νωνίας, την εργατική λαϊκή εξουσία. ■
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Συνέντευξη στον 
ΑΝΔΡEΑ ΠΕΤΡ0ΠΟΥΛΟ
 

Οι περισσότερες δημοσκο-
πήσεις δίνουν ένα μικρό 
αλλά σαφές προβάδισμα 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε 
ότι όσο πλησιάζουμε στην 
Κυριακή η εκλογική ανα-
μέτρηση θα παίρνει χαρα-
κτήρα δημοψηφίσματος; 
Και ποιο είναι το πραγμα-
τικό δίλημμα των εκλογών;
Έχουν μείνει ελάχιστες μέρες, 

ουσιαστικά ώρες μέχρι ν’ ανοί-
ξουν οι κάλπες. Και νομίζω ότι 
το βασικό εύρημα των δημο-
σκοπήσεων δεν είναι τόσο το 
προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ όσο ότι 
υπάρχουν ακόμη πολλοί αναπο-
φάσιστοι ψηφοφόροι. Ξέρετε, 
στις προηγούμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις οι πολίτες είχαν 
να αντιμετωπίσουν κυρίως τον 
φόβο, τώρα έχουν ν’ αντιμετω-
πίσουν κυρίως την απογοήτευση, 
γιατί τα πράγματα δεν εξελίχθη-
καν όπως θέλαμε. Και η απογοή-
τευση φέρνει την αποχή. Νομίζω 
ότι αυτές τις τελευταίες ώρες σ’ 
αυτούς τους ανθρώπους πρέπει 
να στρέψουμε την προσοχή μας. 
Να τους δείξουμε ότι το πραγμα-
τικό δίλημμα των εκλογών είναι 
αν θα κρατηθεί ζωντανή η ελπί-
δα για αλλαγές στη χώρα προς 
όφελος των αδυνάμων. Αλλαγές 
όπως τις σκεφτόμαστε εμείς, όχι 
όπως τις βλέπουν οι τεχνοκρά-
τες των δανειστών. Γι’ αυτό έχει 
σημασία και ποιος κυβερνά και 
ποιος διαπραγματεύεται μαζί τους.

 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει «δεύτερη 
ευκαιρία» για να κυβερνή-
σει. Με δεδομένη τη συμ-
φωνία - Μνημόνιο, ποια 
περιθώρια υπάρχουν -αν 
υπάρχουν- για την άσκη-
ση μιας πολιτικής με κοι-
νωνικό χαρακτήρα;
Να είμαστε ειλικρινείς. Τα περι-

θώρια για τέτοια πολιτική είναι 
μικρά. Δεν πρέπει να έχουμε ψευ-
δαισθήσεις. Ακόμη κι αν το τρίτο 
Μνημόνιο αφήνει κάποια πράγμα-
τα ανοιχτά, ξέρουμε ότι οι δανει-
στές, οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ, 
έχουν πάντα τα ίδια νεοφιλελεύ-

θερα μυαλά και θα ζητούν τα ίδια 
πράγματα. Κόψτε από εδώ, κόψτε 
από εκεί. Βλέπουν τα δικαιώμα-
τα των εργαζομένων σαν εμπό-
διο στην «ανταγωνιστικότητα». 
Αυτή είναι η αγαπημένη καρα-
μέλα τους. Όμως, κάποιος πρέ-
πει να τους λέει «όχι», να τους 
φρενάρει. Κάποιος που εκπρο-
σωπεί τους εργαζόμενους, όχι 
τους εργοδότες και τους πλού-
σιους. Σας θυμίζω ότι στα προη-
γούμενα Μνημόνια πολλά μέτρα 
εις βάρος των εργαζομένων τα 
έβαζαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ 
και Ν.Δ. ακολουθώντας υποδεί-
ξεις επιχειρηματικών συμφερό-
ντων στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα πρέπει να κάνει ακριβώς το 
αντίθετο. Από ‘κεί και πέρα, μην 
θεωρείτε δεδομένο ότι αυτό το 
Μνημόνιο θα εφαρμοστεί μέχρι 
τέλους. Ελπίζω ν’ αλλάξουν πολ-
λά στην Ευρώπη το επόμενο διά-
στημα. Και πρέπει να φροντίσουμε 
αυτές οι αλλαγές να βάζουν ένα 
τέλος στην τρέλα της λιτότητας.

 
Ζούμε μια πρωτόγνωρη 
ανθρωπιστική κρίση με 
δεκάδες χιλιάδες πρόσφυ-
γες και μετανάστες να συνα-
ντούν τον «φράχτη» της 
Ευρώπης. Υπάρχουν ελπίδες 
να αλλάξει κάτι στη στάση 
της Ευρώπης κατά την επι-
κείμενη σύνοδο κορυφής;
Πρώτα απ’ όλα τις αλλαγές 

τις επιβάλλουν οι ίδιοι οι πρόσφυ-
γες. Όσους φράχτες και να σηκώ-
σουν, όσο στρατό και να φέρουν, 

οι Ευρωπαίοι είναι αδύνατον να 
συγκρατήσουν τα εκατομμύρια 
των καταδιωγμένων. Μπορούν 
να απωθήσουν ή και να πνίξουν 
μερικές χιλιάδες. Αλλά όχι εκα-
τομμύρια. Με αυτή την πραγμα-
τικότητα είναι αναγκασμένες να 
συμβιβαστούν οι απάνθρωπες 
ευρωπαϊκές ηγεσίες. Μέσα σε 
λίγες εβδομάδες αυτή η πραγμα-
τικότητα σάρωσε και φράχτες και 
Κανονισμούς Δουβλίνου. Πράγμα-
τα που τα κινήματα αλληλεγγύης 
τα προσπαθούσαν για δεκαετίες. 
Τώρα, όσο πιο κοντά στον ρεαλι-
σμό είναι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, 
τόσο πιο εύκολη και για τις ίδιες 
θα είναι η λύση. Η Γερμανία φαί-
νεται να αντιδρά πιο έξυπνα απ’ 
όλους και φαντάζομαι ότι τελι-
κά θα επιβάλει έναν συμβιβασμό 
στη σύνοδο κορυφής. Αλλιώς θα 
ρισκάρουν διάλυση της κοινής 
μεταναστευτικής πολιτικής και, 
τελικά, της ίδιας της Ε.Ε.

 
Πώς μπορεί να αντιμετωπι-
στεί αυτή η ανθρώπινη τρα-
γωδία και να αποφευχθεί 
το  “τράφικινγκ” ανθρώ-
πων, ιδιαίτερα η εκμετάλ-
λευση γυναικών και παι-
διών που διευκολύνονται 
από τα κλειστά σύνορα;
Είναι ένα θέμα που το τονίζω 

με κάθε ευκαιρία. Είναι τεράστια 
υποκρισία να φτιάχνουμε ωραί-
ες εκθέσεις και οδηγίες για την 
καταπολέμηση του τράφικινγκ, 
να καταγγέλλουμε τους διακινη-
τές που εκμεταλλεύονται απελ-

πισμένους ανθρώπους και να 
μην καταλαβαίνουμε ότι τα κλει-
στά σύνορα τους τροφοδοτούν. 
Όσο κλείνουμε τους νόμιμους 
δρόμους διέλευσης των μετανα-
στών, τόσο αυξάνουμε τις «μπίζ-
νες» των διακινητών.

Δείτε τι γίνεται ανάμεσα στις 
τουρκικές ακτές και τα ελληνικά 
νησιά. Έτσι κι αλλιώς είναι αδύ-
νατον να συγκρατηθεί το προ-
σφυγικό κύμα. Δεν θα ήταν προ-
τιμότερο να περνούν νόμιμα, με 
ασφαλή πλοία, αντί να πνίγο-
νται στα σάπια φουσκωτά που 
τους πουλάνε οι διακινητές; Το 
ίδιο ισχύει και για το τράφικινγκ. 
Κάθε ηγέτης πρέπει να βάζει ένα 
δίλημμα στον εαυτό του: Θα αφή-
σει ένα παιδί να περάσει νόμιμα 
τα σύνορα ή προτιμά να το δει 
σκλάβο, ακόμη και σε κυκλώματα 
παιδικής πορνείας; Δυστυχώς, η 
πραγματικότητα είναι πολύ ωμή.

 
Στην ολομέλεια του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, στις 
8 Ιουλίου, εγκρίθηκε ψήφι-
σμα για τη συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων Ε.Ε. - 
ΗΠΑ για τη Διατλαντική 
Συμφωνία Επενδύσεων και 
Εμπορίου, τη διαβόητη TTIP. 
Τι θα σημάνει η υλοποίησή 
της για τους εργαζόμενους;
Ξέρουμε ήδη πολλά για την 

TTIP και τις επιπτώσεις της σε 
πολλούς τομείς. Στο περιβάλ-
λον, στην ασφάλεια των τρο-
φίμων, στα δημόσια αγαθά. Αν 
επιτρέψουμε να εγκριθεί, ακό-
μη και τα λίγα θετικά που έχει η 
ευρωπαϊκή νομοθεσία θα εξα-
φανιστούν στο όνομα των επεν-
δύσεων των πολυεθνικών. Ειδι-
κά για τις εργασιακές σχέσεις οι 
προβλέψεις της συμφωνίας είναι 
άθλιες. Γιατί ουσιαστικά θα δίνουν 
τη δυνατότητα σε μια πολυεθνι-
κή να λειτουργεί σαν κράτος εν 
κράτει, σαν μια ειδική οικονομική 
ζώνη στην οποία δεν θα ισχύει η 
εργατική νομοθεσία, η ευρωπαϊ-
κή ή της κάθε χώρας.

Φυσικά, η χειρότερη απειλή 
για όλους είναι η δυνατότητα 
που δίνει η TTIP στους επενδυ-
τές να στρέφονται δικαστικά ενα-
ντίον ενός κράτους και να ζητούν 
αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων 

όποτε πιστεύουν ότι μια απόφα-
ση του κράτους θίγει τα συμφέ-
ροντά τους. Νομίζω, όμως, ότι 
είναι εφικτό στο Ευρωκοινοβού-
λιο να πετύχουμε μια πλατιά συμ-
μαχία που θα ακυρώσει αυτή τη 
συμφωνία. Υπάρχουν ήδη πολλά 
ρήγματα στις μεγάλες πολιτικές 
ομάδες, ιδιαίτερα στους σοσιαλ-
δημοκράτες.

 
Η Ευρώπη, ιδιαίτερα στον 
Νότο, μετατρέπεται σε ήπει-
ρο ανεργίας και δραματι-
κής ελαστικοποίησης των 
εργασιακών σχέσεων. Ταυ-
τόχρονα έχουμε ένα πρωτό-
γνωρο κύμα φτωχοποίησης 
των ηλικιωμένων. Μπορεί 
να υπάρξουν μέτρα αντιμε-
τώπισης της ανεργίας και 
αλληλεγγύης για τους πιο 
αδύναμους και τους από-
μαχους της εργασίας σε 
αυτήν τη νεοφιλελεύθερη 
Ευρώπη;
Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκε-

τά χρήματα που δίνονται από τα 
κοινοτικά ταμεία που θα μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν. Όμως, 
δίνονται με λάθος τρόπο και σε 
λάθος χέρια. Πάρτε παράδειγμα 
την ανεργία στην Ελλάδα και 
την Ισπανία. Ένας στους τέσσε-
ρις είναι άνεργοι, πάνω από το 
50% στους νέους. Τα ευρωπαϊ-
κά προγράμματα αντιμετωπίζουν 
την ανεργία σαν «αναπηρία» του 
ίδιου του ανέργου. Λένε: Κατάρ-
τιση, κατάρτιση και πάλι κατάρ-
τιση. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται.

Η Ελλάδα έχει το πιο μορφω-
μένο δυναμικό που είχε ποτέ. Οι 
δουλειές λείπουν, όχι η κατάρ-
τιση. Θέλουμε, λοιπόν, μεγάλα 
προγράμματα επενδύσεων για 
να μπουν όσο πιο γρήγορα όσο 
το δυνατόν περισσότεροι άνθρω-
ποι στην παραγωγή. Η ΕΚΤ κάθε 
μήνα ρίχνει κυρίως στις τράπεζες 
60 δισ. ευρώ ρευστότητα αγο-
ράζοντας ομόλογα. Φαντάζεστε 
πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας 
θα δημιουργούνταν αν αυτά τα 
λεφτά πήγαιναν κατευθείαν σε 
επενδύσεις; Κι αυτό θα είχε καλές 
επιπτώσεις και στο ασφαλιστικό 
σύστημα, άρα στις συντάξεις και 
στην κοινωνική πρόνοια και για 
τους απομάχους.  ■

ΝΑ ΚΡΑΤHΣΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝH ΤΗΝ ΕΛΠIΔΑ...
“Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι αν θα κρατηθεί ζωντανή η ελπίδα για αλλαγές στη χώρα προς όφελος των αδυνάμων. Αλλαγές 

όπως τις σκεφτόμαστε εμείς, όχι όπως τις βλέπουν οι τεχνοκράτες των δανειστών. Γι’ αυτό έχει σημασία και ποιος κυβερνά και ποιος 
διαπραγματεύεται μαζί τους”, σημειώνει σε συνέντευξή της στην “Αυγή” της Κυριακής η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνας 

Κούνεβα. Ακόμα τονίζει ότι “στα προηγούμενα Μνημόνια πολλά μέτρα εις βάρος των εργαζομένων τα έβαζαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και 
Ν.Δ. ακολουθώντας υποδείξεις επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Από ‘κεί 
και πέρα, μην θεωρείτε δεδομένο ότι αυτό το Μνημόνιο θα εφαρμοστεί μέχρι τέλους. Ελπίζω ν’ αλλάξουν πολλά στην Ευρώπη το επόμενο 

διάστημα. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτές οι αλλαγές να βάζουν ένα τέλος στην τρέλα της λιτότητας”.

Σημασία έχει και ποιος κυβερνά και ποιος διαπραγματεύεται με τους δανειστές
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Συνέντευξη στον  
ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

Η 
ιδέα του μεγάλου συνασπισμού 
έχει απορριφθεί κατηγορηματικά... 
Βιώσιμες λύσεις είναι βέβαιο ότι 
θα βρεθούν ανάλογα με το απο-
τέλεσμα των εκλογών

Την πεποίθηση ότι μια αυριανή κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ έχει περιθώρια να επουλώ-
σει πολλές από τις κοινωνικές αδικίες που 
πηγάζουν από τη συμφωνία μεταξύ της 
χώρας μας και των δανειστών εκφράζει ο 
υποψήφιος βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ 
και πρώην υπουργός Οικονομίας Γιώργος 
Σταθάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στην “Αυγή” της Κυριακής. Όπως αναφέρει, 
κάτι τέτοιο είναι εφικτό, εφόσον υπάρξει 
μια ομαλή υλοποίηση αυτής, λέγοντας ότι 
η επόμενη κυβέρνηση θα είναι σε θέση να 
αφήσει το στίγμα της.

Ακόμη προανήγγειλε σειρά παρεμβά-
σεων με την εκ νέου ανάληψη κυβερνη-
τικών ευθυνών ενάντια στα ολιγοπώλια, 
όπως η προκήρυξη διαγωνισμού σε σχέση 
με τις τηλεοπτικές συχνότητες και η θέσπι-
ση νέου ενοποιημένου νομικού πλαισίου 
για τις δημόσιες προμήθειες, τις δημόσιες 
συμβάσεις και τα δημόσια έργα.

Επιπλέον, αναφέρει ότι από το νέο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ αναμένεται να διατε-
θούν περί τα 5,3 δισ. ευρώ για μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις.

 
Στις 7 Ιανουαρίου του 2015 δηλώσα-
τε ότι «προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ αποτελεί η σύγκρουση με τους 
‘ολιγάρχες’ της ελληνικής οικονομί-
ας». Πιστεύετε ότι το πετύχατε αυτό 
ως κυβέρνηση;

Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η επερχόμενη προκήρυξη 
διαγωνισμού σε σχέση με τις τηλεοπτικές 
συχνότητες είναι η πλέον σημαντική στιγμή 
αυτής της σύγκρουσης, αλλά όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα πήραμε πρωτοβουλίες 
στη διερεύνηση εκκρεμών φορολογικών 
υποθέσεων και εξαγωγής αφορολόγητων 
χρημάτων στο εξωτερικό καθώς προχώ-
ρησε και η υπογραφή συμφωνίας με την 
Ελβετία. Επιπρόσθετα άλλαξε ήδη η νομο-
θεσία για τη διαχείριση απορριμμάτων που 
ενθαρρύνει πολλαπλές μορφές διαχείρι-
σης και γρήγορους επανασχεδιασμούς.

Με την εκ νέου ανάληψη κυβερνητικών 
ευθυνών θα ολοκληρωθεί σειρά παρεμβά-
σεων, όπως είναι το νέο ενοποιημένο νομι-
κό πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες, τις 
δημόσιες συμβάσεις και τα δημόσια έργα, 
οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, θεσμού κομβικού 
για ζητήματα μονοπωλιακών συμφερό-
ντων, και οι νομοθετικές παρεμβάσεις στον 
κλάδο του χονδρεμπορίου, που θα διευ-
κολύνουν την πτώση των τιμών σε κρίσι-
μα βασικά αγαθά και αγροτικά προϊόντα.

Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η αυτο-
δυναμία στις εκλογές. Τι σκοπεύε-
τε να κάνετε εάν χρειαστεί να πραγ-
ματοποιήσετε συνεργασίες με άλλα 
κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνη-
ση; Με ποιους είστε διατεθειμένοι να 
συνεργαστείτε και με ποιους όρους;

Το ίδιο ερώτημα μας τέθηκε και στις 
προηγούμενες εκλογές. Τελικά όμως βρέ-
θηκαν έντιμες πολιτικές δυνάμεις που 
δεν εκπροσωπούσαν το παλαιό πολιτι-
κό σύστημα και που δεν έφεραν ευθύ-
νες για την εμπλοκή της χώρας μας στα 
πρώτα προγράμματα. Η συνεργασία μας 
με τους ΑΝ.ΕΛΛ. σήμερα κρίνεται ως πολύ 
ειλικρινής και επιτυχημένη. Στις εκλογές 
της 20ής Σεπτεμβρίου έχουν τεθεί ευθέ-
ως τα διλήμματα στους πολίτες από όλα 
τα κόμματα που διεκδικούν την κυβερνη-
τική πλειοψηφία. 

Η ιδέα του μεγάλου συνασπισμού έχει 
απορριφθεί κατηγορηματικά ως προγραμ-
ματικά ασύμβατη και πολιτικά μη βιώσι-
μη. Αντίθετα βιώσιμες λύσεις είναι βέβαιο 
ότι θα βρεθούν ανάλογα με το αποτέλε-
σμα των εκλογών.

 
Εκτιμάτε ότι οι εκλογές αφορούν 
μόνο την κρίση για τη συμφωνία που 
υπογράψατε ή και το στοίχημα για το 
εάν θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει 
τις μεγάλες τομές που υποσχέθηκε;

Η συμφωνία που έφερε η κυβέρνη-
ση είναι σαφώς καλύτερη από το δεύτε-
ρο Μνημόνιο που δεν ολοκληρώσαμε και 
την πρόταση Γιούνκερ που απερρίφθη 
στο δημοψήφισμα. Και οι δυο ήταν ολι-
γόμηνης διάρκειας με δυσβάστακτα μέτρα 
και ελάχιστα οφέλη, ενώ παρέπεμπαν σε 
ένα μη βιώσιμο μεσοπρόθεσμο πρόγραμ-
μα για το 2015-18 χωρίς αναδιάρθρωση 
του χρέους. Η συμφωνία που επιτύχαμε, 
εν μέσω πραγματικής απειλής για έξο-
δο από την Ευρωζώνη, ήταν «η καλύτε-

ρη δυνατή υπό τις δεδομένες συνθήκες» 
με αρκετά θετικά αναφορικά με το χρέος, 
την ήπια δημοσιονομική προσαρμογή, τη 
διατήρηση μισθών και συντάξεων και την 
προστασία της δημόσιας περιουσίας. Έχει 
φυσικά πολλά και δύσκολα μέτρα σε πολ-
λές περιοχές.

Εντούτοις το Μνημόνιο αφορά πολύ 
συγκεκριμένα θέματα και δεν αποτρέπει 
την ατζέντα των μεγάλων τομών που έχει 
ανάγκη ο τόπος. Οι τομές αυτές, όπως η 
παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομί-
ας, η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκη-
σης και του κοινωνικού κράτους, η καταπο-
λέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, 
ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα και 
η δραστική μείωση της φοροδιαφυγής, η 
ισχυροποίηση της κοινωνικής οικονομίας, 
η πραγματική αποκέντρωση του κράτους, 
η αποσαφήνιση της περιβαλλοντικής και 
χωροταξικής νομοθεσίας και πληθώρα 
άλλων αλλαγών αποτελούσαν και αποτε-
λούν τον προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με τον οποίο προσέρχεται σε αυτές 
τις εκλογές.

 
Το παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά 
κάποια οικονομικά μέτρα του συμ-
φωνηθέντος προγράμματος; Ποια 
είναι αυτά;

Δεν πρόκειται περί αλλαγών, αλλά περί 
περιθωρίων που αντικειμενικά πηγάζουν 
από τη συμφωνία. Η λύση που θα προ-
κριθεί για τον ΑΔΜΗΕ, ο χαρακτήρας του 
νέου Ταμείου Αξιοποίησης της Δημόσιας 
Περιουσίας, η εξυγίανση του τραπεζικού 
τομέα, οι μεταρρυθμίσεις για την επανα-
θεμελίωση της εργασιακής νομοθεσίας 
με βάση τα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυ-
πα αποτελούν παραδείγματα στα οποία 
το τελικό περιεχόμενο της προωθούμενης 
μεταρρύθμισης δεν έχει ακόμα προσδιο-
ριστεί με ακρίβεια. Άρα η κυβέρνηση που 

θα προκύψει θα αφήσει το δικό της στίγ-
μα σε όλα τα παραπάνω πεδία.

Από εκεί και πέρα, και στον βαθμό που 
αυτό καθίσταται εφικτό από την ομαλή 
υλοποίηση της συμφωνίας, θεωρώ ότι θα 
είμαστε σύντομα σε θέση να επουλώσου-
με και πολλές από τις κοινωνικές αδικίες 
που πηγάζουν από αυτή.

 
Στο πλαίσιο της συμφωνίας μπορούν 
να υπάρξουν επιπλέον αλλαγές για 
τους αδύναμους σε σχέση με τα κόκ-
κινα δάνεια;
Οι ρυθμίσεις σε σχέση με τα κόκκινα 

δάνεια εκτιμώ ότι αποτελούν από τα θετι-
κά κεκτημένα της διαπραγμάτευσης. Στο 
πλαίσιό της πετύχαμε την επιτάχυνση της 
εκδίκασης των υποθέσεων που εκκρεμούν 
στον Νόμο Κατσέλη, την επέκταση των 
ρυθμίσεών του ώστε να περιλαμβάνουν 
οφειλές προς το Δημόσιο, την υλοποίηση 
του νόμου για τα δάνεια των ΜμΕ, αλλά 
και τη δημιουργία ενός δικτύου ενημέρω-
σης των δανειοληπτών, ενώ αποφεύχθη-
κε και η δημιουργία δευτερογενούς ιδιω-
τικής αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια. Τα παραπάνω δημιουργούν ένα 
πλαίσιο ικανοποιητικής προστασίας για 
τους αδύναμους δανειολήπτες ενώ ταυ-
τόχρονα διασφαλίζουν ότι η νέα ανακε-
φαλαιοποίηση θα έχει αντίκρισμα και θα 
μπορέσει να σταθεροποιήσει το τραπεζι-
κό σύστημα. Εκκρεμούν οι τελικές αποφά-
σεις αναφορικά με τα δάνεια των μεγάλων 
επιχειρήσεων, κάτι που έχει παραπεμφθεί 
ουσιαστικά για μελλοντική φάση της δια-
πραγμάτευσης.

 
Ποιο ποσό από το σύνολο των 26 

δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
θα είναι υπέρ των μικρομεσαίων και 
ποια θα είναι τα κριτήρια;

Με τη σημερινή κατανομή πόρων το 
μερίδιο που αναλογεί σε χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων πλησιάζει τα 
4 δισ. ή 5,3 δισ. αν συνυπολογίσουμε την 
εθνική συμμετοχή. Η επιλογή των προγραμ-
μάτων γίνεται στη βάση προαποφασισμέ-
νων στόχων όπως η βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας των ΜμΕ, η ενίσχυση της 
έρευνας και της επιστημονικής καινοτομί-
ας κ.ά. Σε γενικές γραμμές η έμφαση θα 
δίνεται σε μορφές κλαδικής εξειδίκευσης 
ανά γεωγραφική ενότητα βάσει των εκά-
στοτε επιμέρους τοπικών ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων.

Με την παράδοση στην υπηρεσιακή 
κυβέρνηση το υπουργείο ήταν έτοιμο να 
κάνει την προκήρυξη για τα τέσσερα πρώ-
τα σχετικά προγράμματα ύψους 350 εκα-
τομμυρίων εντός του 2015. Τα προγράμ-
ματα αυτά αφορούσαν την ενίσχυση της 
ρευστότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
την ενίσχυση της απασχόλησης, τη στήριξη 
της καινοτομίας, καθώς και ένα πρόγραμ-
μα ενίσχυσης για νέους επιστήμονες. ■

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΕΠΟΥΛΩΣΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ
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Με τον τίτλο «Στην Ελλάδα, 
εννέα προγράμματα λιτότη-
τας, τρία πακέτα βοήθειας 
και μια παραίτηση», η γαλ-
λική εφημερίδα Le Monde 

παραθέτει “ένα διαδραστικό χρονολόγιο 
για την οικονομική κρίση που ξέσπασε 
μετά την ανακάλυψη, το 2009 από τον 
Γιώργο Παπανδρέου, «μαγειρεμένων» 
δημόσιων λογαριασμών έως την παραί-
τηση της κυβέρνησης Τσίπρα, περνώντας 
μέσα από τα εννέα προγράμματα λιτότη-
τας”, όπως γράφει.

Μετά την ψήφιση του 9ου προγράμ-
ματος λιτότητας τον Ιούλιο και την εκταμί-
ευση δανείου 86 δισεκατομμυρίων ευρώ 
για τα επόμενα τρία χρόνια, ο Αλέξης Τσί-
πρας ανακοίνωσε την 20ή Αυγούστου 
την παραίτησή του και της κυβέρνησής 
του, προκαλώντας τη διεξαγωγή πρόω-
ρων εκλογών.

2009: Με την άνοδο στην εξουσία, 
ο σοσιαλιστής Γ. Παπανδρέου ανα-
καλύπτει χαλκευμένα δημοσιονομικά 
στοιχεία και εισάγει μέτρα λιτότητας

Με την άνοδό του στην εξουσία, ο 
σοσιαλιστής Γιώργος Παπανδρέου συνει-
δητοποιεί το μέγεθος του ελλείμματος 
της χώρας που είχε αποκρύψει η δεξιά, η 
οποία κυβερνούσε επί πέντε χρόνια. Ενώ 
η βαθμολογία της πιστοληπτικής ικανό-
τητας της Ελλάδας μειώνεται από τους 
οίκους αξιολόγησης, ο Παπανδρέου απο-
σύρει το πρόγραμμά του για την ανάκαμ-
ψη της οικονομίας ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ 
και παρουσιάζει πακέτο μέτρων λιτότη-
τας για να περιορίσει το έλλειμμα από 
12,7 στο 3% του ΑΕΠ πριν από το 2013:

* μείωση κατά 10% των λειτουργι-
κών εξόδων του κράτους,

* πάγωμα στις προσλήψεις και τους 
μισθούς άνω των 2.000 ευρώ στον δημό-
σιο τομέα,

* φορολόγηση των μπόνους στους 
δημοσίους υπαλλήλους,

* μείωση των διοικητικών συμβουλί-
ων των δημόσιων επιχειρήσεων και των 
μισθών τους,

* φορολόγηση των μπόνους στελεχών 
ιδιωτικών τραπεζών με συντελεστή 90%,

* επαναφορά του φόρου κληρονο-
μιάς και φορολόγηση της μεγάλης ακί-
νητης περιουσίας

* ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εκτάσεων.
«Πρέπει μέσα σε τρεις μήνες να πάρου-

με αποφάσεις που δεν είχαν ληφθεί εδώ 
και δέκα χρόνια», είχε εξηγήσει τότε ο 
Γιώργος Παπανδρέου.

3η Μαρτίου 2010: Ένα δεύτερο 
πρόγραμμα λιτότητας 4,8 δισεκ. ευρώ

Υπό την πίεση των αγορών και των 
ευρωπαίων εταίρων, η κυβέρνηση Παπαν-
δρέου παρουσιάζει ένα νέο πακέτο μέτρων 
λιτότητας για την αποδέσμευση 4,8 δισεκ. 

ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπει:
* αύξηση κατά δύο μονάδες του ΦΠΑ,
* αύξηση της φορολογίας στα αλκο-

ολούχα ποτά (+20%), τον καπνό (+63%), 
τα καύσιμα και τα είδη πολυτελείας,

* πάγωμα των συντάξεων των δημο-
σίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων του 
ιδιωτικού τομέα,

* περικοπές κατά 60% του 14ου μισθού 
των δημοσίων υπαλλήλων και κατά 30% 
του 13ου μισθού των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα.

2η Μαΐου 2010: Ένα πρώτο πρό-
γραμμα διεθνούς βοήθειας ύψους 
110 δισεκατομμυρίων ευρώ

Έπειτα από μήνες επιφυλακτικότητας, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο και την Ελλάδα συμφω-
νούν στις 2 Μαΐου 2010 σε ένα πακέτο 
διάσωσης ύψους 110 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για τρία χρόνια, εκ των οποίων τα 
80 δισεκ. βαρύνουν τα κράτη μέλη της 
ευρωζώνης και 30 δισεκ. δανειοδοτούνται 
από το ΔΝΤ. Δημιουργείται το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (EFSF), με 750 δισεκ. ευρώ για να 
βοηθήσει τα ευρωπαϊκά κράτη που αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες.

6η Μαΐου 2010: Τρίτο πακέτο 
μέτρων λιτότητας για την εξοικονό-
μηση 30 δισεκ. ευρώ

Σε αντάλλαγμα για το διεθνές πακέ-
το βοήθειας, η κυβέρνηση Παπανδρέου 
αρχίζει ένα μεγάλο πρόγραμμα εξοικονό-
μησης 30 δισεκ. ευρώ, συμπεριλαμβάνο-
ντας κυρίως:

* η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης 

(από τα 60 έτη για τις γυναίκες και τα 65 
για τους άνδρες) στο εξής συνδέεται με 
το μέσο προσδόκιμο ζωής και τη διάρκεια 
των εισφορών που αυξάνεται από τα 37 
στα 40 έτη μέχρι το 2015,

* παράταση στο πάγωμα των μισθών 
στο δημόσιο τομέα,

* κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού 
για τους δημοσίους υπαλλήλους που κέρδι-
ζαν περισσότερα από 3.000 ευρώ το μήνα,

* μείωση 8% των μέσων αποδοχών 
των δημοσίων υπαλλήλων,

* κατάργηση της 13ης και 14ης σύντα-
ξης για τους συνταξιούχους, κάτι που εξι-
σορροπείτο από το ΕΚΑΣ για τους χαμη-
λοσυνταξιούχους,

* νέα αύξηση κατά δύο μονάδες του 
ΦΠΑ, από 21 σε 23%,

* αύξηση κατά 10% των φόρων σε 
καύσιμα, αλκοόλ και τον καπνό,

* απελευθέρωση των αγορών μετα-
φορών και ενέργειας,

* δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να 
απολύουν περισσότερο από το 2% του 
προσωπικού τους μηνιαίως, ένα μέτρο 
που μέχρι τότε απαγορευόταν.

Η μείωση του ελλείμματος στο 3% του 
ΑΕΠ αναβλήθηκε για το 2014.

Ιούνιος 2011: Ένα 4ο πρόγραμμα 
λιτότητας 28,4 δισεκ. ευρώ

Το ελληνικό κοινοβούλιο υιοθετεί ύστε-
ρα από μακρές διαπραγματεύσεις ένα νέο 
σχέδιο λιτότητας 28,4 δισεκ. ευρώ για 
τέσσερα χρόνια που υπαγορεύτηκε από 
το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
αντάλλαγμα την καταβολή της πέμπτης 
δόσης του προγράμματος διάσωσης:

* το αφορολόγητο όριο μειώνεται στα 

8.000 ευρώ ετησίως,
* φόρος 450 ευρώ ετησίως στους 

αυτοαπασχολούμενους με δελτίο παρο-
χής υπηρεσιών,

* νέες αυξήσεις του ΦΠΑ και φόροι 
στο πετρέλαιο θέρμανσης,

* αυστηρότερα κριτήρια για τις κοινω-
νικές παροχές, συμπεριλαμβανομένης της 
ανεργίας, και μείωση ορισμένων επικου-
ρικών συντάξεων για 9 δημοσίους υπαλ-
λήλους στους 10.

* δυνατότητα απομάκρυνσης εργα-
ζομένων σε δημόσιους οργανισμούς που 
καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν,

* μαζικές ιδιωτικοποιήσεις (λιμάνια 
αεροδρόμια, ταχυδρομείο, ενέργεια, τρά-
πεζες, ΟΠΑΠ), για την αποδέσμευση επι-
πλέον 50 δισεκατομμυρίων ευρώ έως 
το 2015.

Η ψήφιση των μέτρων αυτών, στα 
τέλη Ιουνίου του 2011, προκαλεί μαζι-
κές διαδηλώσεις στην Ελλάδα και σκη-
νές βίας κατά του προγράμματος αυτού 
που κρίνεται «άδικο».

20ή Ιουλίου του 2011: Σχέδιο δεύ-
τερου προγράμματος βοήθειας

Ένα μήνα μετά το τρίτο πρόγραμμα 
λιτότητας, η τρόικα – ΔΝΤ, ΕΕ, Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα – αναγκάζεται 
να καταρτίσει ένα δεύτερο πακέτο διά-
σωσης 158 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 
τα 109 δισεκ. σε δάνεια που κατανέμο-
νται μεταξύ του ΔΝΤ και του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (EFSF).

21η Σεπτεμβρίου 2011: 5ο πακέτο 
μέτρων λιτότητας ύψους 7,5 δισεκ. 
ευρώ

ΕΝΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ
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Η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει 
νέα δημοσιονομική λιτότητα για να απε-
λευθερώσει την έκτη δόση του πρώτου 
διεθνούς πακέτου βοήθειας του 2010. 
Μέτρα που πλήττουν τους συνταξιού-
χους, τους δημοσίους υπαλλήλους και η 
φορολόγηση αναμένεται να εξοικονομή-
σουν άλλα 7,5 δισεκ. ευρώ:

* μείωση κατά 20% των συντάξεων 
άνω των 1.200 ευρώ,

* 30.000 δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται 
σε «καθεστώς εφεδρείας»,

* το αφορολόγητο όριο μειώθηκε από 
8.000 στα 5.000 ευρώ ετησίως,

* νέος φόρος στα ακίνητα,
* νέες ιδιωτικοποιήσεις.

27η Οκτωβρίου 2011: Μείωση 
ενός μέρους του χρέους και νέο πρό-
γραμμα βοήθειας

Στο τέλος μιας νέας μαραθώνιας συνό-
δου κορυφής, οι ευρωπαίοι ηγέτες κατα-
λήγουν σε συμφωνία με τις τράπεζες για 
τη διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέ-
ους που κατέχουν οι τράπεζες πιστωτές 
της χώρας. Οι απαιτήσεις μειώνονται κατά 
50% (ή 100 δισεκ. ευρώ επί συνολικού 
χρέους των 350 δισεκ. ευρώ) και 30 δισεκ. 
διατίθενται στις τράπεζες.

Νέα διεθνή δάνεια ύψους 100 δισεκ. 
ευρώ χορηγούνται επίσης στην Αθήνα 
(σε αντικατάσταση του προγράμματος 
των 109 δισεκ. ευρώ που αποφασίστη-
κε τον Ιούλιο του 2011). Σε αντάλλαγμα, 
η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί αυστη-
ρότερους ελέγχους στη δημοσιονομι-
κή πολιτική της: έντονες επικρίσεις στη 
χώρα για την «απώλεια της δημοσιονο-
μικής κυριαρχίας».

Νοέμβριος 2011: Ο Παπανδρέου 
ανακοινώνει δημοψήφισμα, αλλά απο-
σύρει την πρότασή του και παραιτείται

Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέ-
ου κάνει την έκπληξη την 31η Οκτωβρίου 
ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή δημοψη-
φίσματος για την ευρωπαϊκή συμφωνία 
για τη διαγραφή μέρους του ελληνικού 
χρέους με αντάλλαγμα έναν αυστηρότε-
ρο έλεγχο της τρόικας στη δημοσιονομι-
κή πολιτική. Αντιμέτωπος με επικρίσεις, 
διεθνείς και στους κόλπους την κυβέρ-
νησής του, ο Γιώργος Παπανδρέου συμ-
φωνεί να αποσύρει την πρόταση του και 
να διαπραγματευτεί με την αντιπολίτευση 
για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής 
ενότητας, στη συνέχεια παραιτείται. Ένας 
τεχνοκράτης, ο πρώην διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδας Λουκάς Παπαδήμος 
αναλαμβάνει την πρωθυπουργία.

13η Φεβρουαρίου 2012: 6ο πρό-
γραμμα λιτότητας 350 εκατομμυρίων

Ο Λουκάς Παπαδήμος ζητεί την ψήφι-
ση ενός νέου προγράμματος λιτότητας 
για να καλύψει τρύπα του προϋπολο-
γισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, η μη 
κάλυψη του οποίου απειλεί τη χώρα με 
στάση πληρωμών. Τα μέτρα αυτά προ-
βλέπουν κυρίως:

* μείωση κατά 22% του κατώτατου 
μισθού,

* κατάργηση 15.000 θέσεων εργασί-

ας στον δημόσιο τομέα,
* νέα μείωση συντάξεων και των μισθών 

των δημοσίων υπαλλήλων,
* μείωση του προϋπολογισμού της 

κοινωνικής ασφάλισης και του στρατού,
* ιδιωτικοποιήσεις τεσσάρων κρατι-

κών επιχειρήσεων
Όπως και σε προηγούμενα προγράμ-

ματα λιτότητας, η ψήφιση των μέτρων 
αυτών προκαλεί μαζικές διαδηλώσεις 
έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.

21η Φεβρουαρίου 2012: Δεύτε-
ρο πακέτο διεθνούς βοήθειας ύψους 
237 δισεκ. ευρώ και η μείωση κατά 
το ήμισυ του χρέους προς τον ιδιω-
τικό τομέα

Οι υπεύθυνοι της ευρωζώνης υιοθε-
τούν οριστικά ένα δεύτερο πακέτο βοή-
θειας για την Ελλάδα, ύψους 237 δισεκ. 
ευρώ. Εκτός από τα δάνεια αυτά, το πρό-
γραμμα προβλέπει τη απομείωση κατά το 
ήμισυ της ονομαστικής αξίας του ελληνι-
κού χρέους που κατέχουν ιδιώτες πιστω-
τές, τράπεζες και επενδυτικά ταμεία, δηλα-
δή 107 δισεκ.

7η Νοεμβρίου 2012: 7ο πρόγραμ-
μα μέτρων λιτότητας 18 δισεκ. ευρώ

Η συντηρητική κυβέρνηση του Αντώ-
νη Σαμαρά ζητεί τη ψήφιση από το κοινο-
βούλιο του έκτου προγράμματος λιτότη-
τας από την έναρξη της κρίσης. Η τρόικα 
απαιτεί την εφαρμογή του προγράμματος 
αυτού για την αποδέσμευση βοήθειας 
περίπου 30 δισεκ. ευρώ από την Ευρώ-
πη και το ΔΝΤ. Το πρόγραμμα αυτό προ-
βλέπει κυρίως:

* αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξι-
οδότησης από τα 65 στα 67 έτη,

* μείωση ορισμένων συντάξεων,
* τη μείωση των μισθών στον δημό-

σιο τομέα,
* απορρύθμιση των αγορών εργασί-

ας και υπηρεσιών.

17η Ιουνίου 2012: Ο Αντώνης 
Σαμαράς σχηματίζει συνασπισμό με 
την αριστερά

Τρία χρόνια αφότου άφησε τη χώρα 
στο χείλος της χρεοκοπίας, το κόμμα της 
δεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, επέστρεψε στην 
εξουσία μετά τη νίκη του στις εκλογές. Ο 
νέος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς 
σχηματίζει συνασπισμό με το ΠΑΣΟΚ και 
το μικρό αριστερό κόμμα ΔΗΜΑΡ. Υπο-
στηρίζοντας μια επαναδιαπραγμάτευση 
του μνημονίου λιτότητας που επιβλήθηκε 
από τους διεθνείς πιστωτές, ο Σαμαράς 
δείχνει τελικά μάλλον συνεργάσιμος μαζί 
τους. Υπόσχεται ότι η Ελλάδα θα ξανα-
γίνει από το 2014 μια «κανονική χώρα» 
και αποκλείει οποιοδήποτε νέο διεθνές 
πακέτο διεθνούς βοήθειας.

26η Νοεμβρίου 2012: Νέο πρό-
γραμμα ελάφρυνσης του χρέους κατά 
40 δισεκ. ευρώ

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρω-
ζώνης και το ΔΝΤ συμφωνούν σε μια 
μείωση κατά 40 δισεκ. ευρώ του ελλη-
νικού χρέους και στην δεκαετή αναβολή 
της καταβολής των επιτοκίων. Το χρέος 

αναμένεται να μειωθεί στο 124% του 
ΑΕΠ το 2020, έναντι 120% που απαι-
τείτο από το ΔΝΤ αρχικά. Ο φόβος τότε 
ήταν μήπως το χρέος έφθανε το 190% 
του ΑΕΠ το 2014 (έφτασε το 177% στα 
τέλη του 2014).

Ιανουάριος 2013: Ένα 8ο πρόγραμ-
μα λιτότητας 2,5 δισεκ. ευρώ

Η κυβέρνηση Σαμαρά ψηφίζει νέο 
νόμο που προβλέπει κυρίως:

* αύξηση της φορολογίας των ελευθέ-
ρων επαγγελμάτων & αύξηση της φορολο-
γίας για τους εργαζόμενους που κερδίζουν 
περισσότερα από 21.000 ευρώ ετησίως,

* φορολόγηση των εφοπλιστών για 
πρώτη φορά από το 1953.

Ο νόμος αυτός, που επικρίθηκε ιδιαί-
τερα με την κατηγορία ότι «στραγγαλίζει 
τη μεσαία τάξη», επιτρέπει στο ελληνικό 
δημόσιο να αποδεσμεύσει 2,5 δισεκ. ευρώ 
για το 2013.

26η Ιανουαρίου 2015: Νικητής 
των εκλογών το κόμμα της ριζοσπα-
στικής αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας 
στην εξουσία.

Στο τέλος μιας εκστρατείας που κατήγ-
γειλε τις πολιτικές λιτότητας που επιβλή-
θηκαν από την τρόικα, ο συνασπισμός της 
ριζοσπαστικής αριστεράς ΣΥΡΙΖΑ κερδί-
ζει τις εκλογές. Ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας αρχίζει ένα μπρα ντε φερ με 
τους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ με στόχο 
την χαλάρωση των μέτρων λιτότητας, την 
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους και την 
αποδέσμευση της τελευταίας δόσης του 
διεθνούς πακέτου βοήθειας ώστε να επι-
τραπεί στην Αθήνα να τηρήσει την προσε-
χή καταβολή των δόσεών της.

26η Ιουνίου 2015: Μετά το τελεσί-
γραφο των πιστωτών, ο Τσίπρας ανα-
κοινώνει το δημοψήφισμα και κλεί-
νει τις τράπεζες

Ύστερα από μήνες συνομιλιών, οι δια-
πραγματεύσεις μεταξύ της Αθήνας και 
των πιστωτών της λαμβάνουν δραματι-
κή τροπή, ενώ πλησιάζει η κρίσιμη προ-
θεσμία της 30ής Ιουνίου, της ημέρας που 
η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει μια δόση 
στο ΔΝΤ γιατί διαφορετικά θα βρεθεί σε 
στάση πληρωμών. Ενώ η ελληνική κυβέρ-
νηση αρνείται τους όρους που τής έχουν 
τεθεί, οι Ευρωπαίοι στέλνουν τελεσίγρα-
φο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αποφα-
σίζει να ζητήσει να διεξαχθεί δημοψήφι-
σμα την 5η Ιουλίου προκειμένου ο λαός 
να αποφανθεί επί της ευρωπαϊκής πρό-
τασης και ζητεί από τους πολίτες να την 
καταψηφίσουν. Η κυβέρνηση κλείνει προ-
σωρινά τις τράπεζες για να αποτρέψει τη 
μαζική ροή κεφαλαίων.

5η Ιουλίου 2015: Το 61% των 
Ελλήνων τάσσεται κατά της πρότα-
σης των πιστωτών

Ο ελληνικός λαός κλήθηκε να απο-
φανθεί για το πρόγραμμα λιτότητας που 
πρότειναν οι πιστωτές. Οι πολίτες ακολού-
θησαν την προτροπή του πρωθυπουργού 
και ψήφισαν με ποσοστό 61,31% «όχι».

Ο Τσίπρας στάθμισε το μέλλον της 

κυβέρνησής του, παρά ταύτα ο Γιάνης 
Βαρουφάκης – υπουργός Οικονομικών – 
παραιτείται «για να βοηθήσει τον Αλέξη 
Τσίπρα να εκμεταλλευτεί όπως εκείνος 
προτίθεται το αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος».

16η Ιουλίου 2015: Η Βουλή των 
Ελλήνων ψηφίζει το ένατο πακέτο 
μέτρων

Το ίδιο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του οποί-
ου προεδρεύει ο πρωθυπουργός, τάχθη-
κε κατά του προγράμματος λιτότητας. 
Αρκετοί από τους βουλευτές του (μαζί με 
βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας και του νεοναζιστικού κόμματος 
Χρυσή Αυγή) το καταψήφισαν, αλλά το 
κοινοβούλιο στο σύνολό του, κατά πλει-
οψηφία (κυρίως με τις ψήφους της δεξιάς 
και των σοσιαλιστών) υιοθέτησε στις 16 
Ιουλίου ένα 9ο πρόγραμμα λιτότητας με 
229 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 6 αποχές.

Το νέο πρόγραμμα λιτότητας περιλαμ-
βάνει κυρίως:

* μεταρρύθμιση του ΦΠΑ για τον «εξορ-
θολογισμό» των συντελεστών,

* μέτρα για τη βελτίωση της «βιωσιμό-
τητας» του συνταξιοδοτικού συστήματος 
ενόψει μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του,

* την εφαρμογή μέτρων σχεδόν αυτό-
ματων περικοπών στις δαπάνες σε περί-
πτωση δημοσιονομικής απόκλισης.

11η Αυγούστου 2015: Η Ελλά-
δα και το Eurogroup καταλήγουν σε 
συμφωνία

Μετά την εξεύρεση πολιτικής συμ-
φωνίας την 13η Ιουλίου, η Ελλάδα και 
οι πιστωτές της συμφωνούν στις τεχνικές 
λεπτομέρειες ενός τρίτου πακέτου βοή-
θειας ύψους σχεδόν 85 δισεκ. ευρώ για 
την προσεχή τριετία – που πρέπει να επι-
κυρωθεί από το Eurogroup. Ο συμβιβα-
σμός αυτός, που επιτρέπει στην Αθήνα να 
παραμείνει στην ευρωζώνη με τη δέσμευση 
να εφαρμόσει νέα μέτρα λιτότητας τέθη-
κε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων 
την 16η Ιουλίου. Το νέο πρόγραμμα λιτό-
τητας επιβάλλει στην ελληνική κυβέρνη-
ση την υιοθέτηση ορισμένων μεταρρυθ-
μίσεων. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
δήλωσε μετά τη συμφωνία της 13ης Ιου-
λίου ότι “αναλαμβάνει την ευθύνη ενός 
κειμένου στο οποίο δεν πιστεύει αλλά το 
υπογράφει για να αποτραπεί η καταστρο-
φή της χώρας”.

20ή Αυγούστου 2015: ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας παραιτείται

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την 
παραίτησή του και προκήρυξε πρόωρες 
βουλευτικές εκλογές, οι οποίες μπορεί να 
διεξαχθούν την 20ή Σεπτεμβρίου. Μια μετα-
βατική κυβέρνηση αναμένεται να σχηματι-
στεί ενόψει των εκλογών. Στο τέλος μιας 
πολύπλοκης διαδικασίας, καθώς η παραί-
τηση ανακοινώνεται σε διάστημα λιγότερο 
των 12 μηνών από τις προηγούμενες βου-
λευτικές εκλογές. Ο πρόεδρος της Δημο-
κρατίας αναθέτει στα άλλα κόμματα τη 
διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό 
κυβέρνησης. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα 
διεξαχθούν πρόωρες εκλογές. ■
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Οι χαλεποί καιροί, το φλεγόμενο 
πολιτικό σκηνικό, η μάχη των 
εκλογών και ένα σωρό άλλοι 
κοινωνικοπολιτικοοικονομικοί 
παράγοντες , δημιουργούν μια 

σειρά από αντιδράσεις, αντιφάσεις και 
παρα - φιλολογίες.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δε θα 
μπορούσαν να μη συμμετέχουν στον χορό 
που έχει στηθεί. Άλλοτε υπέρ του ενός 
και άλλοτε υπέρ του άλλου, ανάλογα με 
τα συμφέροντα που υπηρετούν, πυρο-
δοτούν τις ήδη τεταμένες καταστάσεις 
και άγουν και φέρουν την κοινή γνώμη 
κατά πως φυσάει ο άνεμος.

Ποιοι μας είπαν αλήθεια; Ποιοι ψέμα-
τα; Ποιοι έδωσαν πολλά; Ποιοι ήταν 
σωτήρες; Ποιοι ενεργούσαν αντίθετα 
από το εθνικό συμφέρον; Όσα τα μέσα 
και οι πένες των γραφόντων, τόσες και 
οι απαντήσεις!

Στην εφημερίδα «Το χωνί», στις 6 
Σεπτεμβρίου, επιχειρείται μια σύγκρι-
ση μεταξύ των 2 προηγούμενων μνη-
μονιακών συμβάσεων και της τρίτης 
που υπογράφτηκε τον Ιούλιο του 2015. 
Συγκεκριμένα, το πρώτο μνημόνιο περι-
λάμβανε μέτρα 30 δις που τελικά έφτα-
σαν τα 40 δις λόγω αδυναμίας επίτευξης 
των στόχων από την ελληνική πλευρά. 
Το δεύτερο μνημόνιο προέβλεπε μέτρα 
της τάξεως των 25 δις ενώ το νέο μνη-
μόνιο της αριστερής κυβέρνησης είχε 
μέτρα 9,7 δις ευρώ.

Σύμφωνα με τους νόμους που μάθα-
με στα μαθηματικά, το 9,7 είναι μικρό-
τερο του 40 και του 25. 

Η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, όμως, έχουν 
διαφορετική άποψη. Ο κύριος Άδωνις 
προσπαθεί ανεβάζοντας κατά πολύ τα 
ντεσιμπέλ της φωνής του να πείσει τον 
λαό πως οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 
και δη, η κυβέρνηση Σαμαρά, έπραξε τα 
άριστα για τη χώρα.

Ας εξετάσουμε έναν έναν τους 
τομείς για να βγάλουμε συμπερά-
σματα.

Πρωτογενή πλεονάσματα
Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει 20 

δις λιγότερα μέτρα λιτότητας για την 
επόμενη τετραετία. 

Κι αυτό γιατί αν ο Σαμαράς δεν έχα-
νε τις εκλογές τον Γενάρη, θα έπαιρνε 
μέτρα της τάξεως των 19,26 δις έως 
το 2018. Άρα από τη μία έχουμε μια 
κυβέρνηση που έφερε μέτρα λιτότητας 
αλλά μειωμένα κατά 19,26 δις κι από 

την άλλη μια προηγούμενη κυβέρνηση 
που είχε δεσμευτεί στους δανειστές να 
πληρώνουν όποια ποσά εκείνοι έθεταν.

Συντάξεις
Τα προηγούμενα μνημόνια έκοψαν 

τις συντάξεις μεσοσταθμικά κατά 40% 
ενώ στο τρίτο έγινε μια μείωση 2% στις 
κύριες και 6% στις επικουρικές που ουσι-
αστικά αποτελεί αύξηση των εισφορών 
υπέρ της Υγείας. Τα χρήματα από τα 
πρώτα μνημόνια πήγαιναν στους δανει-
στές, ενώ τώρα τα χρήματα ενισχύουν 
τον ΕΟΠΥΥ.

ΕΚΑΣ
Βασικό αίτημα των δανειστών ήταν 

η μείωση του ΕΚΑΣ. Οι κυβερνήσεις του 
ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. πρότειναν οι ίδιοι τη 
δραστική του μείωση ήδη από το 2015 
και την πλήρη κατάργησή του για χαμηλο-
συνταξιούχους. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ πέτυχε να διατηρηθεί το ΕΚΑΣ 
έως το 2020. Αναγράφεται, βέβαια, πως 
θα γίνει σταδιακή κατάργησή του αλλά 
αυτό δεν έχει αντίκρισμα, καθώς πολύ 

νωρίτερα η κυβέρνηση θα κάνει μεταρ-
ρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος 
οπότε θα ενισχύσει τους χαμηλοσυντα-
ξιούχους. Άρα το ΕΚΑΣ δε θα χαθεί για 
όσους το έχουν ανάγκη.

Ρήτρα μηδενικού ελλείματος
Το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. υπέγραψαν τη 

ρήτρα μηδενικού ελλείματος που ουσια-
στικά εξαΰλωνε τις επικουρικές συντάξεις. 
Η νέα κυβέρνηση αρνήθηκε να την υπο-
γράψει και την απέφυγε με ισοδύναμα.

Εισιτήριο 5 ευρώ  
στα νοσοκομεία

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις το 
ψήφισαν και το εφάρμοσαν αλλά η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ το ακύ-
ρωσε. Κανένας πολίτης ασφαλισμένος 
ή μη δεν πληρώνει το 5ευρο και υπάρ-
χει απόλυτη πρόσβαση όλων στο σύστη-
μα υγείας.

Χρέος
Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενι-

ζέλος διατείνονταν ότι το χρέος ήταν 

απόλυτα βιώσιμο. Σύμφωνα με το suc-
cess story, ό,τι έχει επιτευχθεί,  δεν υφί-
σταται λόγος να ξαναρυθμιστεί. 

Με αυτή τη θεωρία σαφώς συμφω-
νούσε και ο Σόιμπλε. Τώρα, όμως, όλοι 
συμφωνούν πως το ελληνικό χρέος πρέ-
πει να απομειωθεί. Η νέα κυβέρνηση 
πέτυχε την απομείωση αυτή και θέτει τις 
βάσεις για μια νέα διαπραγμάτευση γιατί 
δε θεωρείται βιώσιμο το να πληρώσουμε 
πάνω από 180 δις από το 2022 έως το 
2030. Έτσι θα δοθεί ανάσα στις πλάτες 
της επόμενης γενιάς που θα επωμιστεί 
ένα απίστευτο βάρος.

Οι αγρότες
Στην περίπτωση των αγροτών, η 

κυβέρνηση αναγκάστηκε να λάβει βάρβα-
ρα και υφεσιακά μέτρα που δικαιολογούν 
τον χαρακτηρισμό μνημόνιο που δόθηκε 
στη νέα αυτή συμφωνία της κυβέρνη-
σης. Έτσι, έχουμε εξίσωση προκαταβο-
λής φόρου εισοδήματος, όπως και των 
υπολοίπων, σταδιακή κατάργηση της επι-
στροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στο αγροτικό πετρέλαιο, εξίσωση φορο-

ΤΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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λογικού συντελεστή αγροτικού εισοδή-
ματος με αυτόν των ελεύθερων επαγ-
γελματιών. Κάποια από αυτά τα μέτρα 
έχουν ήδη νομοθετηθεί, τα υπόλοιπα τον 
Οκτώβριο. Για να εξισωθούν, όμως, οι 
αρνητικές συνέπειες αυτών των μέτρων 
η κυβέρνηση περιέλαβε στο κυβερνητι-
κό της πρόγραμμα τα εξής:

• Δεν άλλαξε το αφορολόγητο των 
12.000 ευρώ στις αγροτικές επιδοτή-
σεις και δε θα αλλάξει για τις μικρές 
επιδοτήσεις.

• Βελτίωσε την απορροφητικότη-
τα των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέχρι 
τέλος του 2015.

• Έλαβε μέτρα για τη βελτίωση εμπο-
ρίας γεωργικών προϊόντων.

• Καθιέρωση πρωτοβουλίας για την 
εξαγωγή των ελληνικών προϊόντων.

• Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις , 
ευνοϊκές για τους νέους αγρότες

• Πρόγραμμα βελτίωσης της αποδο-
τικότητας πόρων κατά τη χρήση ενέρ-
γειας και τη διαχείριση υδάτων.

• Στήριξη ορθών γεωργικών πρα-
κτικών που θα χρηματοδοτούνται από 
Ευρωπαϊκά κονδύλια.

• Καθολική απαγόρευση χρήσης και 
καλλιέργειας γενετικά μεταλλαγμένων 
προϊόντων

• Καταγραφή της ακίνητης περιουσί-
ας του υπουργείου με στόχο να ιδρυθεί 
φορέας που θα αξιοποιήσει παραγωγικά 
την αγροτική γη για να διευκολυνθούν 
οι άνεργοι, νέοι γεωργοί και άλλες ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες.

• Ολοκλήρωση σχεδιασμού προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 , 
συνολικού προϋπολογισμού 10 δις ευρώ

• Διασφάλιση της απορρόφησης των 
800 εκατομμυρίων ευρώ που κινδυνεύ-
ουν να χαθούν στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Εργασιακά
Η  Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ ξεχαρβάλωσαν 

και απορρύθμισαν το εργασιακό πλαίσιο 
καθώς το μόνο που έκαναν ήταν σειρά 
απολύσεων και μόνο. Νόμος τους ήταν 
το δίκαιο του εργοδότη. Η συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ απέτρεψε τις ομαδι-
κές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, στα-
μάτησε τις απολύσεις στο δημόσιο και 
επαναπροσέλαβε όσους αδίκως απολύ-
θηκαν. Χρησιμοποίησε τα επιδοτούμενα 
προγράμματα και επανένταξε πάνω από 
100.000 νέους.

Αγγλικό Δίκαιο – 
Εθνική κυριαρχία

Οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις 
υπέγραψαν το λεγόμενο «δίκαιο των 
δανειστών» και που επέτρεψε στα κοράκια 
να κερδοσκοπούν σε βάρος της χώρας 
μας, κάτι που ομολογουμένως ήταν ενά-
ντια στα εθνικά μας συμφέροντα. Επι-
πλέον, παραιτήθηκαν από την ασυλία της 
χώρας λόγω εθνικής κυριαρχία. 

Η νέα κυβέρνηση δεν παραιτήθηκε 
από καμία ασυλία και υπέγραψαν συμ-
φωνία που τη διέπει το ευρωπαϊκό κι όχι 

το αγγλικό δίκαιο, πράγμα που σημαί-
νει πως οι όροι θα είναι ίδιοι με όλων 
των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, χωρίς 
εξαιρέσεις.
 
Αποκρατικοποιήσεις

Η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ είχαν συμφω-
νήσει για να γίνει αποκρατικοποίηση σε 
23 περιουσιακά στοιχεία του δημοσί-
ου στρατηγικού ενδιαφέροντος όπως 
η ΔΕΠΑ, ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ. Η συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεσμεύτηκε 
αναγκαστικά μόνο για 9 , μόνο σε αυτά 
δηλαδή που είχε ήδη δρομολογηθεί η 
αποκρατικοποίησή τους.

Ταμείο για τη  
Δημόσια περιουσία

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις έφτια-
ξαν το ΤΑΙΠΕΔ που μόνο σκοπό είχε την 
πώληση της δημόσιας περιουσίας από 
την οποία τα χρήματα θα πήγαιναν όλα 
στους δανειστές για την αποπληρωμή 
του χρέους. 

Η Συγκυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου 
συμφώνησε να δημιουργηθεί ένα ταμείο 
που θα αξιοποιεί με διάφορους τρόπους 
τη δημόσια περιουσία και τα έσοδα που 
θα προκύψουν από αυτό να μένουν στη 
χώρα, είτε σαν ανακεφαλαιοποίηση των 
ελληνικών τραπεζών , είτε στηρίζοντας 
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Σε πλήρη αντίθεση όσον αφορά στις 
δεσμεύσεις και τα μέτρα των πρώην και 
των νυν κυβερνήσεων, έρχεται το άρθρο 
της εφημερίδας « Κεφάλαιο» καθώς 
κατηγορεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για όσα 
αναιρεί, αποκρύπτει ή «ξεχνά» με τη νέα 
συμφωνία που υπέγραψε. Συγκεκριμένα:

1. Χρησιμοποιεί ασάφειες και αορι-
στολογίες για τον ΕΝΦΙΑ και γενικότε-
ρα για όλους τους φόρους. Υποσχέθη-
κε πως οι φόροι θα γίνουν δικαιότεροι 
αλλά δε δίνει διευκρινήσεις για το πώς 
θα βρεθούν τα χρήματα ώστε να γίνει 
πιο δίκαιη κατανομή φόρων. 

Ο ΕΝΦΙΑ θα συνεχίσει να ισχύει και 
για το 2016 το ποσό που θα μπει στα 
ταμεία είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο 
του 2015, δηλαδή 2,65 δις ευρώ. Και 
πάλι δε διευκρινίζει πως θα γίνει αυτό. 
Η πλήρης ασάφεια και αοριστολογία 
βρίσκει εφαρμογή στον ΦΠΑ όπου δε 
δίνεται καμία σαφή απάντηση πως θα 
διορθωθούν οι αδικίες.

2. Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο, 
προβλέπεται αύξηση του φορολογικού 
βάρους των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων μέσω αύξησης της προκαταβολής 
φόρου από το 50% στο 100% κι όχι 
μείωση όπως ανακοινώνουν. Τάζει διά-
φορες φοροελαφρύνσεις στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις χωρίς να ξεκαθαρίζει 
που θα βρει τα χρήματα. 

Για τις μεγάλες εταιρείες, αυξάνει τη 
φορολόγηση από 26% σε 28% που μπο-
ρεί να φτάσει και το 29% εάν υπάρξει 
ανάγκη εσόδων. Για τους αγρότες ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ επιχειρεί να ακυρώσει τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει έναντι των δανειστών 
για τη κατάργηση του ειδικού φορολο-
γικού τους καθεστώτος με την επιβολή 
φόρου 26% από το πρώτο ευρώ για 
όλους και σχεδόν τριπλάσιο της προ-
καταβολής φόρου από το 27,5 % στο 
75%. Αντί αυτών, προτείνεται ο διαχω-
ρισμός σε αυτούς με αποκλειστικό αγρο-
τικό εισόδημα και σε αυτούς που έχουν 
κι άλλα εισοδήματα, με κλιμάκωση του 
ποσοστού του αγροτικού εισοδήματος 
ως ποσοστό του συνολικού.

3. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του μιλά 
για περικοπές του ΑΕΠ κατά 1,25% από 
τις συνταξιοδοτικές δαπάνες το 2015 
– 2016 , ενώ η Κομισιόν για 1,9% έως 
το 2018(διαφορά 1,1 δις ευρώ). Επιπλέ-
ον, ενώ ψήφισε περικοπές προνοιακών 
επιδομάτων κατά 0,5 % του ΑΕΠ (900 
εκ- 1δις), δεν τις αναφέρει στο πρόγραμ-
μά του, παρά μόνο λέει πως θα καταρ-
γήσει το ΕΚΑΣ. Δεν αναφέρεται στην 
κατάργηση «εξαιρέσεων» προς τα ταμεία 

κύριας ασφάλισης που προβλέπεται στο 
νέο μνημόνιο και ενδέχεται να οδηγή-
σει σε τρύπα 3,7 δις στον ΟΓΑ, ΟΑΕΕ 
και ΝΑΤ, η οποία θα κλείσει με αύξηση 
εισφορών. Προτείνει μόνο ως ισοδύνα-
μα μέτρα τη μη εφαρμογή της ρήτρας 
μηδενικού ελλείματος , την αύξηση 
σταδιακά των εργοδοτικών εισφορών 
ανάλογα με την πορεία της οικονομί-
ας, που σύμφωνα με τα δεδομένα δεν 
ευνοεί την αύξηση αυτή. 

Οπότε, πιθανόν είναι να περικοπούν 
εκ νέου οι επικουρικές συντάξεις. Για την 
ανεργία τα νέα δεν είναι κι εκεί ευοί-
ωνα. Παρόλο που αναφέρει πως μέσω 
επιδοτούμενων προγραμμάτων θα καλυ-
φθούν 210.000 θέσεις, τα απαιτούμενα 
κονδύλια, όμως, του ΟΑΕΔ δεν επαρκούν, 
οπότε τα ποσοστά ανεργίας θα ανέβουν.

   4. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί επίτευγμα πως 
μόνο 9 από τις 23 αποκρατικοποιή-
σεις θα ολοκληρωθούν, παρόλο που 
είναι μνημονιακή δέσμευση της απερ-
χόμενης κυβέρνησης. Μένουν εκτός 
έργα που είχαν στεφθεί με επιτυχία και 
αναφέρει πως θα ολοκληρωθούν μόνο 
όσα έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία και 
μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ έως 31 
Δεκεμβρίου 2014 ( ΕΥΔΑΘ, ΕΥΑΘ,ΕΛ-
ΠΕ,ΔΕΠΑ,ΔΕΗ).

5. Υπέγραψαν στο μνημόνιο να μπει 
ανώτατο όριο για τις μισθολογικές 
δαπάνες και με εξασφάλιση φθίνου-
σας πορείας σε σχέση με το ΑΕΠ την 
περίοδο 2016-2019. Άρα αυτό ουσια-
στικά δε σημαίνει πως απετράπη η περι-
κοπή των αποδοχών και η διασφάλιση 
του ενιαίου μισθολογίου που θα εφαρ-
μοστεί το 2016 έχοντας αφετηρία τις 
σημερινές αποδοχές.

6. Κι ενώ κάνει λόγο για αναμόρφω-
ση του συστήματος υγείας και συμμε-
τοχή όλων των πολιτών στην δημόσια 
περίθαλψη, δεν αναφέρει πως τα νοσο-
κομεία καταρρέουν, υπάρχει έλλειψη για-
τρών - νοσηλευτών , τα χρέη του ΕΟΠΥΥ 
προς τις ιδιωτικές εταιρείες είναι τερά-
στια και πως από Οκτώβριο θα ξεκινήσει 
η απελευθέρωση του επαγγέλματος 
του φαρμακοποιού.

7. Εμπαίζει με τις αναφορές στο πρό-
γραμμά του για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και σε μεγάλες επενδύσεις 
όπως η επένδυση της Eldorado Gold στη 
Χαλκιδική και η διαχείριση απορριμμά-
των. Η ανάκληση των αδειών από των 
Σκουρλέτη είναι άκυρη καθώς ο ΣτΕ με 
απόφασή του είχε ακυρώσει τις νομιμο-
ποιητικές ενέργειες του Λαφαζάνη για 
την εν λόγω εταιρεία. Αγνοεί και 5 ακό-
μα αποφάσεις του ΣτΕ που αναφέρουν 
πως η συγκεκριμένη επένδυση διασφα-
λίζει το δημόσιο συμφέρον.

Ποιος, λοιπόν, λέει την αλήθεια; Εν 
όψει εκλογών όλοι βάλλονται κατά όλων 
και όλοι επιχειρηματολογούν πάνω σε 
αντικειμενική ή μη βάση. Τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης καθημερινά εξυψώνουν 
ή καταβαραθρώνουν τις πρώην και νυν 
κυβερνήσεις και τους εκπροσώπους τους 
κατά το δοκούν!  ■
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Κάθε φορά τα ίδια! Ο πόλεμος 
της εκάστοτε κυβέρνησης με το 
μιντιακό καθεστώς, η διαπλοκή 
και τα συμφέροντα που εξυπη-
ρετούνται δίνουν και παίρνουν 

στο παρασκήνιο της πολιτικής ζωής.
Τα συστημικά μέσα ανεβάζουν και 

κατεβάζουν στην κλίμακα της καταλλη-
λόλητας τους πρωθυπουργούς και τους 
βουλευτές κατά πως εξυπηρετούνται τα 
συμφέροντα και τα δάνειά τους. Κανείς 
δεν τα βάζει μαζί τους γιατί ξέρουν τις 
συνέπειες. Είναι σύνηθες, όταν ο αρχη-
γός ενός αντιπολιτευτικού κόμματος, 
ρίχνει υπαινιγμούς για τον σκοτεινό τους 
ρόλο, όταν ο ίδιος γίνει πρωθυπουργός 
ξεχνά ως δια μαγείας τα πρότερα λεγό-
μενά του. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με 
τον κ. Τσίπρα που όπως φαίνεται ξέχασε 
όλα όσα κατηγορούσε πριν γίνει κυβερ-
νόν κόμμα. Για τα συστημικά μίντια, είναι 
ο «καταλληλότερος» πρωθυπουργός, οι 
βουλευτές του, όμως, όχι. 

Ο ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ  
ΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ DIGEA

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδο-
μών, Χρήστος Σπίρτζης, κατέθεσε στον 
Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Αθηνών, Ηλία Ζαγοραίο, αναφο-
ρά, μαζί με έγγραφα τεκμηρίωσης, ανα-
φορικά με τη λειτουργία της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Δικτύ-
ων (ΕΕΤΤ) και τον Διαγωνισμό για τη 
Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδι-
οσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυ-
εκπομπής στην DIGEA. 

Αντικείμενο της Αναφοράς είναι η 
διαπίστωση τέλεσης πιθανών αξιοποί-
νων πράξεων με πράξεις ή/και παραλεί-
ψεις μελών της ΕΕΤΤ, που έχουν διατε-
λέσει και διατελούν μέλη της από τον 
Οκτώβριο 2012 έως σήμερα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στον δια-
γωνισμό για τη Χορήγηση Δικαιωμά-
των Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής που διενήρ-
γησε η ΕΕΤΤ, με νομική τεκμηρίωση 
και συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, 
που κατέθεσε ο κ. Σπίρτζης, παρουσιά-
ζονται κρίσιμα ζητήματα, που σχετίζο-
νται με παραλείψεις, πλημμέλειες κατά 
την άσκηση των καθηκόντων των μελών 
της ΕΕΤΤ και άπτονται άμεσα της προ-
άσπισης του δημοσίου συμφέροντος, 
τα οποία είναι:

• Πλημμέλειες, παραλείψεις και μη 
σύννομες ενέργειες των μελών της ΕΕΤΤ, 
αναφορικά με τη διενέργεια του διαγω-
νισμού με μία διαγωνιζομένη εταιρεία.

• Ανεπίτρεπτη και μη σύννομη ουσιώ-
δης μεταβολή των όρων δημοπράτησης 
μετά την κατακύρωση υπέρ της αναδό-
χου (αναθεώρηση χρηματοοικονομικού 

μοντέλου και χρονοδιαγράμματος.
Ειδικότερα, για τον Διαγωνισμό για 

τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδι-
οσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυ-
εκπομπής της DIGEA επισημαίνεται ότι:

• Τα αρχικά προβλεπόμενα στο χάρ-
τη συχνοτήτων 273 σημεία εκπομπής, 
μειώθηκαν σε 156 σημεία με περισσό-
τερες περιοχές που έμεναν ακάλυπτες. 
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να  μετα-
κυληθεί το κόστος στην αυτοδιοίκηση 
για να καλυφθούν οι γκρίζες περιοχές 
με gap fillers. Η διαδικασία βάσει της 
οποίας έγινε αυτό, ποιές τελικώς μελέ-
τες χρησιμοποιήθηκαν και ποιος έδωσε 
εντολή για την τροποποίησή τους, αν και 
ρωτήθηκε σχετικά η ΕΕΤΤ, η οποία και 
είχε την ευθύνη εφαρμογής του, παρα-
μένει άγνωστη.

• Το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησης της σύμβασης (130 ημέρες για 
την ολοκλήρωση της μετάβασης, δηλα-
δή 190 ημέρες για να αγοράσει, εγκα-
ταστήσει 7 πομπούς σε καθένα από τα 
156 σημεία), χωρίς να υπάρχει δικαιολο-
γητική ή νομιμοποιητική βάση για αυτό 
(εφόσον δεν επεβάλλετο τέτοια υποχρέ-
ωση από κανόνα Κοινοτικού ή Εθνικού 
Δικαίου) δύναται να υλοποιηθεί μόνο από 
τους υφιστάμενους παρόχους περιεχομέ-
νου, δηλαδή τα βασικά κανάλια Εθνικής 
εμβέλειας, (ΜΕGΑ, ANT1, STAR, SKAI, 
ALPHA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV), γεγονός που 
εξ’ ύπαρξης νόθευε το ανταγωνισμό και 
δημιουργούσε άνισες συνθήκες και δια-
κριτική μεταχείριση. Εν συνεχεία δε το 
μη σύννομο του παραδεκτού συμμετοχής 
της μοναδικής συμμετέχουσας στρέβλω-
σε τον ανταγωνισμό, διότι όχι μόνο ανα-
θεωρήθηκε επί τα βελτίω η προσφορά 

της (αναθεώρηση χρηματοοικονομικού 
μοντέλου) αλλά ουσιαστικά διαμορφώ-
θηκαν ευνοϊκότεροι όροι εκτέλεσης της 
σύμβασης, μεταβάλλοντας ουσιωδώς 
τους όρους του διαγωνισμού.

• Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν 
να μην υπάρξει ουσιαστική πλειοδοτική 
διαδικασία και επαρκής και πραγματικός 
ανταγωνισμός, που θα απέφερε σημα-
ντικά οικονομικά οφέλη στο δημόσιο και 
όπως ήταν επόμενο, η μοναδική διαγω-
νιζόμενη ανακηρύχθηκε υπερθεματίστρια 
με εκπλειστηρίασμα των τιμών εκκίνη-
σης της δημοπρασίας.

Συμφωνία 
 και 5 μεταρρυθμίσεις  
στο Δημόσιο

Ο αν. Υπουργός Δ.Μ., Χριστόφορος 
Βερναρδάκης, έχει αποστείλει ήδη επι-
στολή στον Επίτροπο Οικονομικών Υπο-
θέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, όπου περιγρά-
φει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχει 
θέσει ως στόχο η Ελληνική κυβέρνηση 
στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικής πλευ-
ράς και των δανειστών. Οι προτεραιό-
τητες αφορούν:

• Την προστασία των 5.183 επανα-
προσληφθέντων στο Δημόσιο από την 
κατηγορία των απολυμένων και των 
υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε «διαθεσι-
μότητα». Εντός του 2015 θα πραγματο-
ποιηθούν ακόμα 4.500 προσλήψεις στον 
τομέα της Υγείας και 2.771 προσλήψεις 
στις υπόλοιπες Κρατικές Υπηρεσίες.

• Τη λειτουργία του πρώτου ηλεκτρο-
νικού ΚΕΠ, που θα παρουσιαστεί στις 
αρχές Σεπτεμβρίου. Οι πολίτες θα μπο-

ρούν να ταυτοποιηθούν στην ηλεκτρο-
νική σελίδα ermis.gov.gr με τους κωδι-
κούς που χρησιμοποιούν στο Taxisnet 
και θα μπορούν να λαμβάνουν απευ-
θείας αρχικά 9 πιστοποιητικά, τα οποία 
είναι: ατομικός λογαριασμός ΙΚΑ, ληξι-
αρχική πράξη γάμου, ληξιαρχική πράξη 
γέννησης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, 
ασφαλιστική ενημερότητα για επιχειρή-
σεις, εργοδότες, πιστοποιητικό γέννη-
σης, βεβαίωση ιθαγένειας, οικογενεια-
κή κατάσταση για ΟΓΑ και πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. Παράλληλα, 
με ηλεκτρονικές αιτήσεις θα μπορούν να 
παραλαμβάνουν δημόσια έγγραφα από 
εντός μίας ή δύο ημερών στην ηλεκτρο-
νική τους θυρίδα. 

• Το νομοθετικό πλαίσιο για την αξι-
ολόγηση του προσωπικού που έχει ήδη 
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και περι-
λαμβάνει την αξιολόγηση “360 μοιρών” 
για τους υπαλλήλους από τους προϊστα-
μένους τους, τους συναδέλφους αλλά 
και την κοινωνία.

• Την “κινητικότητα” που θα πραγμα-
τοποιηθεί στα τέλη του 2015, όπου υπάρ-
χουν προτάσεις να εφαρμοστεί όχι ανά 
εκπαιδευτική κατηγορία (π.χ. για υπάλ-
ληλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), 
αλλά ανά ειδικότητα (π.χ για μετακινή-
σεις οικονομολόγων ή μαθηματικών) με 
βάση το περίγραμμα θέσης που πρέπει 
να καλυφθεί.

• Τις αλλαγές στο μισθολόγιο των 
δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμο-
στούν στις αρχές του 2016. Σύμφωνα 
με το πλαίσιο συμφωνίας που έχει υπο-
γραφεί μεταξύ της Ελληνικής κυβέρ-
νησης και των δανειστών, οι δαπάνες 
για τη δημόσια διοίκηση θα αποτελούν 

ΠΑΙΧΝIΔΙΑ ΔΙΑΠΛΟΚHΣ
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ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Επιπλέον, το Υπουργείο επεξεργάζε-

ται πρόταση για την ενσωμάτωση των 
επιδομάτων στον βασικό μισθό κυρίως 
στα ειδικά μισθολόγια. Η πρόταση αυτή 
εάν υιοθετηθεί θα επιφέρει μείωση των 
συνολικών αποδοχών από 5-20%, αλλά 
θα αυξήσει τις βασικές αποδοχές των 
δημοσίων υπαλλήλων και θα ενισχύσει 
τα ασφαλιστικά Ταμεία, λόγω της αύξη-
σης των εισφορών.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ  
ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στις 22 Ιουλίου 2015 ο οικολόγος 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Δημα-
ράς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουρ-
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης σχετικά με καταγεγραμμένα 
περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαι-
ρεσίας κατά τη διάρκεια της διαδήλω-
σης που πραγματοποίησαν στο Σύνταγ-
μα, στις 15 Ιουλίου 2015, κόμματα και 
φορείς μεταξύ των οποίων η ΑΔΕΔΥ, 
η Νεολαία Σύριζα, η Ανταρσύα κ.α. Η 
ερώτηση συνυπογράφεται από τη βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου 
και καταδικάζουν από κοινού κάθε βίαιη 
συμπεριφορά σε βάρος των πολιτών και 
στηλιτεύουν την αυθαίρετη συμπεριφορά 
όσων υπηρετούν τα σώματα ασφαλείας.

Αναφέρεται σε μαγνητοσκοπημένα 
αποσπάσματα που έχουν αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο στα οποία εμφανίζεται ακινη-
τοποιημένος στο έδαφος διαδηλωτής να 
δέχεται κλωτσιές από τουλάχιστον έναν 
άνδρα των ΜΑΤ καθώς και άνδρας της 
ομάδας Δέλτα να προκαλεί με χυδαίες 
χειρονομίες τους διαδηλωτές. Έχει πραγ-
ματοποιηθεί έρευνα ως προς τα ανωτέ-
ρω περιστατικά και έχουν δρομολογηθεί 
οι διαδικασίες για την επιβολή πειθαρχι-
κών ή/και ποινικών κυρώσεων προς τους 
εμπλεκόμενους αστυνομικούς;

 
Δεύτερο πακέτο 
προαπαιτούμενων…
Υπερψηφίστηκε!

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, με 230 
«ναι» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Ν.Δ., Το Ποτάμι, Ανεξάρ-
τητοι Έλληνες), 63 «όχι» (Χρυσή Αυγή, 
Κ.Κ.Ε.) και 5 «παρών», σε σύνολο 298 
παρόντων Βουλευτών [απουσίασαν οι 
Δημήτρης Κυριαζίδης (Ν.Δ.) και Κυριάκος 
Χαρακίδης (Το Ποτάμι)], το νομοσχέδιο 
με το δεύτερο «πακέτο» προαπαιτούμε-
νων μέτρων, για τη νέα δανειακή σύμ-
βαση, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά 
την διαδικασία της ονομαστικής ψηφο-
φορίας, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. 

Απολογισμός του  ΣΥ.ΡΙΖ.Α αυτή 
τη φορά, σε σχέση με την ψηφοφορία 
της 16ης Ιουλίου,  31 τα «όχι» και 5 τα 
«παρών». “Όχι» ψήφισαν οι: Κυρίτση 
Αγλαΐα, Κωνσταντοπούλου Ζωή, Βαλα-
βάνη Νάντια, Στρατούλης Δημήτριος, 
Ήσυχος Κωνσταντίνος, Κοδέλας Δημή-
τριος, Ζαχαρίας Κωνσταντίνος, («παρών» 
στο άρθρο 2), Σωτηρίου Ελένη, Χατζη-

λάμπρου Βασίλειος, Σταθάς Ιωάννης, 
Σκούμας Αθανάσιος, Κώτσιος Θωμάς, 
Λαπαβίτσας Κωνσταντίνος, Κριτσωτάκης 
Μιχαήλ, Χαραλαμπίδου Δέσποινα, Γαϊ-
τάνη Ιωάννα, Αμμανατίδου - Πασχαλί-
δου Λίτσα, Ιωαννίδης Ηλίας, Αλεξάνδρα 
Τσανάκα («παρών» στο άρθρο 2), Δια-
μαντόπουλος Ευάγγελος («παρών» στο 
άρθρο 2), Σαμοΐλης Στέφανος, Μακρή 
Ραχήλ, Ουζουνίδου Ευγενία, Ζερδελής 
Ιωάννης, Δελημήτρος Κωνσταντίνος, 
Πετράκος Αθανάσιος, Ψαρρέα Ελένη, 
Λεουτσάκος Ευστάθιος, Λαφαζάνης 
Παναγιώτης, Ζάννας Ζήσης, Κυριακά-
κης Βασίλειος. “Παρών” δήλωσαν οι: 
Διώτη Ηρώ, Δερμιτζάκης Κωνσταντί-
νος, Τζήκα Δανάη («ναι» στο άρθρο 2), 
Κασιμάτη Νίνα και Λέβα Βασιλική. Επί-
σης, «παρών» στο άρθρο 1 δήλωσαν 
οι: Κατριβάνου Βασιλική, Καραγιαννί-
δης Χρήστος, Καββαδία Αννέτα, Ψυχο-
γιός Γεώργιος και Κουρεμπές Θεοφάνης. 

Ο τ. Υπουργός Οικονομικών, Γιάνης 
Βαρουφάκης, ψήφισε “ναι”, ενώ περίπου 
μία ώρα πριν την ψηφοφορία σε συνομι-
λία του με δημοσιογράφους δήλωνε το 
αντίθετο... καθιστώντας τον για ακόμη μία 
φορά “πρωταγωνιστή” της ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια, σε άρθρο του σε ιστοσε-
λίδα, δικαιολόγησε το τελικό “ναι” του... 

Επίσης, οι Δημήτριος Μπαξαβανά-
κης και Νικόλαος Μιχαλάκης ψήφισαν 
“ναι”, ενώ στην ψηφοφορία της16ης 
Ιουλίου είχαν δηλώσει “παρών”.

Ο Συναδινός ξεφτίλισε τον 
Σούλτς μέσα στην Ευρωβουλή

Ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, 
Ελευθέριος Συναδινός κατακεραύνωσε 
στην σημερινή του ομιλία στο ευρωκοι-
νοβούλιο τους τοκογλύφους εκβιαστές 
λέγοντας χαρακτηριστικά:

“Θα ήθελα να αναφερθώ σε σας κ. 
Σουλτς για την απαράδεκτη παρέμβασή 
σας όσον αφορά το ελληνικό δημοψή-
φισμα. Ποιος και με ποια αρμοδιότητα 
είπατε ότι αν ψηφιστεί το ΟΧΙ οι Έλλη-
νες να ψάχνουν για άλλο νόμισμα. Με 
ποια νοοτροπία, με ποια αρμοδιότητα, με 
ποια φασίζουσα νοοτροπία υπεισέρχεστε 
στα πολιτικά ζητήματα της Πατρίδας μου; 
Θα ήθελα να απευθυνθείτε στην γερμανι-
κή Καγκελαρία για όσα έπραξε η Γερμα-
νία στους Έλληνες κατά τον Β΄ Παγκό-
σμιο πόλεμο. 1.106.000 νεκρούς από 
απώλειες, εκτελέσεις, ασθένειες και πεί-
να. 11,5 δισ. κατοχικό δάνειο αναγκαστι-
κό του Γ΄ Ράιχ χωρίς να υπολογιστούν 
οι τόκοι. Πολλές χιλιάδες δισεκατομμύρια 
από τις πολεμικές αποζημιώσεις, τις οποί-
ες αρνείστε να συμπεριλάβετε στο χρέος. 
Έχετε λοιπόν το θράσος να απευθύνε-
στε με υποδείξεις σε αυτόν τον υπε-
ρήφανο λαό; Πόσο μικρός είστε άρα-
γε κ. Σουλτς σε σχέση με το μεγαλείο 
ενός έθνους; Θα πρέπει και εσείς και ο κ. 
Βέμπερ να απευθυνθείτε στην Καγκελά-
ριο της Γερμανίας για τα χρωστούμενα. 
Νομίζετε ο Έλληνας θα φοβηθεί και 
θα σκύψει το κεφάλι που δεν έσκυ-

ψε 400 χρόνια δουλείας στην οθωμα-
νική αυτοκρατορία των Τούρκων; Την 
απάντηση την πήρατε προχθές. ΟΧΙ! 
Όχι βέβαια κατηγορηματικά και στην 
κυβέρνηση Τσίπρα που προετοιμάζεται 
και προτίθεται να ψηφίσει ένα νέο επα-
χθές Μνημόνιο για τον ελληνικό λαό. Η 
ευλογημένη Ελλάδα μπορεί να επιβιώσει 
με ή χωρίς ευρωζώνη. Η ευρωζώνη θα 

Σκληρή Γερμανική στάση 
 μετά το όχι της Ελλάδας

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσμα-
τος της 6ης Ιουλίου 2015 εξαγρίωσε τους 
Γερμανούς εταίρους μας και σκλήρυναν 
τη στάση τους στις διαπραγματεύσεις. 
Ο Σόιμπλε δε δίστασε να δείξει ξεκά-
θαρα την πρόθεσή του να απομακρυν-
θεί η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Την 
άποψή του ασπάστηκαν ο αντικαγκελά-
ριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και ο πρόεδρος 
του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου Μάρτιν 
Σούλτς. Η Μέρκελ, παρότι φημολογεί-
ται ότι εξοργίστηκε, αρκέστηκε μόνο να 
δηλώσει πως η ψήφος των Ελλήνων θα 
πρέπει να γίνει σεβαστή. 

Για τους Γερμανούς αγκάθι για τη 
συμφωνία αποτελούσε ο ίδιος ο Πρω-
θυπουργός μας, κ. Τσίπρας και οι εκπρό-
σωποι της αριστερής του κυβέρνησης. 
Το ενδεχόμενο Grexit, παρόλα τα προ-
βλήματα που θα δημιουργούσε και στην 
γερμανική οικονομία, ήταν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα γι΄αυτούς. 

Από την άλλη πλευρά, οι Γάλλοι και 
οι Ιταλοί έδειξαν με τη στάση τους πως 
τρέμουν τις συνέπειες του Grexit, καθώς 
σαν ντόμινο, θα συμπαρασύρει και τις 
δικές τους οικονομίες στον κατήφορο, 
αφού δε έχουν προλάβει να επιστρέ-
ψουν ακόμα στην ανάπτυξη. Ταυτό-
χρονα, φαντάζει πιθανή και μια πιθανή 
κρίση λαϊκισμού στις χώρες τους γιατί 
το ελληνικό «όχι» του δημοψηφίσματος 
ταυτίστηκε με την φράση « η εξουσία 
στον λαό κι όχι στις τράπεζες».

Ο ιστότοπος WikiLeaks έφερε στο 
φως και μια μυστική συμφωνία ανθρωπι-
στικής διάσωσης για την Ελλάδα καθώς 
η έξοδος ήταν προ των πυλών. Τέλος, με 
ιδιαίτερα ένθερμο τρόπο, πανηγύρισαν 
το όχι οι ακροδεξιοί και οι ευρωσκεπτι-
κιστές. Η επικράτηση του ΟΧΙ σηματο-
δοτούσε για πολλούς το τέλος της απο-
λυταρχικής Ευρώπης της λιτότητας και 
τη νίκη της Δημοκρατίας. 

Η παγκόσμια οικονομία  
με παραδείγματα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες 
και δίνεις τη μία στον γείτονά σου.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελά-
δες, η κυβέρνηση παίρνει και τις 2 και 
σου δίνει λίγο γάλα.

ΦΑΣΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, η 
κυβέρνηση παίρνει και τις δύο και σου 
πουλά λίγο γάλα.

ΝΑΖΙΣΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, η 
κυβέρνηση τις παίρνει και σε σκοτώ-

νει κιόλας.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Έχεις 2 αγελά-

δες, η κυβέρνηση παίρνει και τις 2, σκο-
τώνει τη μία, αρμέγει την άλλη και στο 
τέλος πετά το γάλα.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣ-
ΜΟΣ: Έχεις 2 αγελάδες, πουλάς τη 
μία, αγοράζεις έναν ταύρο, πολλαπλα-
σιάζεις το κοπάδι και η οικονομία ανα-
πτύσσεται ομαλά. Στη συνέχεια πουλάς 
όλο το κοπάδι, γίνεσαι εισοδηματίας και 
ζεις καλύτερα.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 
2 αγελάδες, πουλάς τη μία και αναγκά-
ζεις την άλλη να παράγει το γάλα που 
αντιστοιχεί σε 4 αγελάδες. Αργότερα 
προσλαμβάνεις έναν εμπειρογνώμονα 
για να αναλύσει τους λόγους για τους 
οποίους η αγελάδα έπεσε νεκρή.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 
αγελάδες και απεργείς γιατί θέλεις 3.

ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 
2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι 
ώστε να έχουν το 1/10 του μεγέθους 
τους και να παράγουν 20 φορές περισ-
σότερο γάλα. Μετά σχεδιάζεις ένα έξυ-
πνο καρτούν, το ονομάζεις COWKEMON 
και το πουλάς σε όλο τον κόσμο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 
2 αγελάδες και τις ανασχεδιάζεις έτσι 
ώστε να ζουν 100 χρόνια, να τρώνε μία 
φορά τον μήνα και να αυτοαρμέγονται.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγε-
λάδες αλλά δεν ξέρεις που είναι, έτσι 
κάνεις διάλειμμα για φαγητό.

ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγε-
λάδες, τις μετράς και μαθαίνεις ότι στην 
πραγματικότητα έχεις 5. Τις ξαναμετράς 
και μαθαίνεις ότι έχεις 42. Την Τρίτη 
φορά μαθαίνεις ότι έχεις 2 ξανά. Μετά 
σταματάς να μετράς και ανοίγεις ακό-
μα ένα μπουκάλι βότκα.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 
αγελάδες, 300 ανθρώπους να τις αρμέ-
γουν, ισχυρίζεσαι ότι εξασφαλίζεις πλήρη 
απασχόληση και υψηλή παραγωγικότητα 
και συλλαμβάνεις τον δημοσιογράφο που 
ανακοινώνει τους παραπάνω αριθμούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 
2 αγελάδες, τις πουλάς όσο όσο, με τα 
λίγα χρήματα που σου δίνουν, δίνεις προ-
καταβολή για να πάρεις αυτοκίνητο, το 
οποίο αποπληρώνεις σε 7.083 δόσεις.

ΙΝΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 2 αγε-
λάδες και απλά τις λατρεύεις (είναι ιερό 
ζώο στην Ινδία).

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έχεις 
2 αγελάδες και είναι και οι 2 τρελές.

Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πενία έτεκεν την πείναν.

Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.

Η αυθαιρεσία εγέννησε την 
ληστείαν.

Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του 

τέρατος τούτου.
Αλ. Παπαδιαμάντης «Οι έμποροι 

των εθνών»
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DEBATE….. ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΟΥΝΕΛ

Το δεύτερο debate Τσιπρα και 
Μειμαράκη, ήταν κατά κοινή 
ομολογία πιο “ζωντανό” από 
την πρώτη τηλεμαχία όλων 
των πολιτικών αρχηγών, χάριν 

βέβαια και στους νέους κανόνες. Η όλη 
διαδικασία είχε περισσότερη ζωντάνια 
και φρεσκάδα και σε αυτό βοήθησε 
πολύ ο διάλογος μεταξύ των αρχηγών.

Με μεγάλη δυσκολία, όμως, θα 
έρθει ανατροπή στο εκλογικό αποτέ-
λεσμα, καθώς αποτελεί ερώτημα εάν 
κάποιος από τους δύο κατάφερε να 
επηρεάσει καθοριστικά το κοινό των 
αναποφάσιστων, που ήταν και κοι-
νός τους στόχος. Ουσιαστική είδηση 
για τα μείζονα θέματα την επομένη 
των εκλογών, όπως για παράδειγμα η 
ανεργία, το προσφυγικό, οι νέες μει-
ώσεις μισθών συντάξεων, τα λουκέ-
τα στην αγορά, δε βγήκε, καθώς και 
οι δύο αρχηγοί απέφευγαν επιμελώς 
να υποπέσουν στο λάθος το μεγά-
λο που θα τους κόστιζε το εκλογικό 
αποτέλεσμα.

Ο κ.Τσίπρας επιστράτευσε όλες του 
τις επικοινωνιακές δυνάμεις και κέρ-
δισε στα σημεία, όχι απαραίτητα στην 
ουσία, αλλά των εντυπώσεων. Καλά 
προετοιμασμένος και ο κ.Μεϊμαρά-

κης ώστε να απευθυνθεί στους ανα-
ποφάσιστους, ανέδειξε τα αρνητικά 
της επτάμηνης διακυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ- ΑΝΕΛ. Η κάλπη θα δείξει αν τα 
ανέκδοτα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή 
τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο πρό-
εδρος της ΝΔ μέτρησε περισσότερο. 
Το μόνο βέβαιο είναι πως οι ψηφο-
φόροι δεν έγιναν σοφότεροι, σίγου-
ρα, όμως, αυτό δεν θα συνέβαινε μετά 
από ένα debate.

Το κυριότερο όπλο του κ.Τσίπρα 
και σε αυτή τη συζήτηση πάντως ήταν 
η ανάμνηση της διακυβέρνησης Σαμα-
ρά, με στόχο, βέβαια, να συσπειρω-
θεί ξανά ο αποσυσπειρωμένος ΣΥΡΙ-
ΖΑ μπροστά στο φόβο επιστροφής 
της προηγούμενης κατάστασης. Η 
αναφορά του ονόματος του Σταύ-
ρου Παπασταύρου δεν έμεινε χωρίς 
απάντηση από τον κ.Μεϊμαράκη, που 
κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι δεν εισέπραξε τίποτα από τη 
λίστα Λαγκάρντ και το μόνο που κάνει 
είναι να κυνηγά έναν κομματικό πριν 
τις εκλογές. Απέφυγε, όμως, να απα-
ντήσει εάν θα κυβερνήσει με τα πρό-
σωπα της κυβέρνησης Σαμαρά- Βενι-
ζέλου συν ορισμένα από το Ποτάμι.

Ο πρόεδρος της ΝΔ πέταξε αρκε-

τές φορές το μπαλάκι στην εξέδρα, 
ενώ δε δίστασε να ανεβάσει τόνους 
κατά του κ.Τσίπρα. Τον αποκάλεσε 
“ωρομίσθιο”, επειδή αναφέρεται διαρ-
κώς στην πολύωρη συζήτηση για την 
συμφωνία - έκφραση που του έδωσε 
αρκετούς πόντους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε και 
το χαρτί της μάχης κατά της διαπλοκής, 
επιμένοντας εμμέσως στο στόχο της 
αυτοδυναμίας και ποντάροντας στη 
συσπείρωση, ενώ όπως ήταν λογικό 
εκμεταλλεύθηκε το δώρο που του έκα-
νε νωρίτερα ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, 
ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση 
Σαμαρά βρισκόταν στο σωστό δρόμο.

Ο κ. Μεϊμαράκης από την πλευρά 
του απαντώντας στα περί “παλιού” 
υπενθύμισε και τα καλά της Μετα-
πολίτευσης, σχολιάζοντας πως ούτε 
ένα νομοσχέδιο δεν έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ 
κατά διαπλοκής και πως ο νόμος για 
τα ΜΜΕ απλώς μπήκε στο τραπέζι 
αλλά δεν ψηφίστηκε ως μέσο εκβια-
σμού των καναλιών από τον κ.Τσίπρα.

Αδυναμία του κ.Τσίπρα το γεγονός 
ότι η ρητορική περί δύσκολου αγώ-
να που έδωσε δεν απαντά στο ερώ-
τημα γιατί δεν ήταν καλύτερα προε-
τοιμασμένη η απελθούσα κυβέρνηση, 

καθώς όλοι γνώριζαν πως οι Ευρω-
παίοι θα κρατούσαν σκληρή στάση.

Δύσκολη στιγμή για τον κ.Μεϊμα-
ράκη η συζήτηση για το προσφυγικό, 
καθώς έδωσε αφορμή στους αντιπά-
λους του να τον συνδέσουν με τη σκλη-
ρή σαμαρική ρητορική στο συγκεκρι-
μένο θέμα. Καλύτερο δικό του χαρτί 
τα όσα λένε σήμερα πρώην σύντρο-
φοι του κ.Τσίπρα (Κωνσταντοπούλου, 
Βαρουφάκης), τα λεγόμενα των οποί-
ων υπενθύμισε για να αποδομήσει τον 
πολιτικό του αντίπαλο τον οποίο ταύ-
τισε με την αστάθεια.

Στο διαταύτα πάντως το επικοινω-
νιακό χάρισμα Τσίπρα, που φάνηκε για 
άλλη μία φορά, δε φαίνεται πιθανό να 
αρκεί για να κρίνει το αποτέλεσμα της 
κάλπης, καθώς ο κ.Μεϊμαράκης υπη-
ρέτησε το δικό του στόχο, χωρίς να 
καταφέρει ούτε εκείνος τη διαφορά, 
μοιάζοντας να ασφυκτιά στο κοστούμι 
της προσέγγισης των αναποφάσιστων 
με πιο μετρημένο λόγο. Δέσμευση για 
το μέλλον δεν υπήρξε από κανέναν, κι 
έτσι η Ελλάδα την 21η Σεπτεμβρίου, 
θα βαδίσει στο ίδιο σκοτεινό μονοπά-
τι που χαράσσει το τρίτο μνημόνιο με 
χαρακτήρα αριστερό ή όχι.

Νταλαπέρα Αγγελική

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΓΙΝΑΝ,  
ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΜΕΙΝΑΝ


