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Υποσχέθηκαν και δεσµεύτηκαν έναντι 
του λαού πως δεν επρόκειτο να υπάρξει 
κούρεµα των καταθέσεων. Τις κούρε-
ψαν ανελέητα και αντινοµικά. Προεκλο-
γικά δεσµεύτηκαν πως οι ηµικρατικοί 
δεν επρόκειτο να ιδιωτικοποιηθούν. 
Εβαλαν µάλιστα ως «αξιόπιστο» εγγυ-
ητή τους τον Μάριο Καρογιάν, ο οποίος 
εσχάτως ποιεί τη νήσσαν. Τώρα τραβούν 
ολοταχώς να υλοποιήσουν τη συµφωνία 
τους µε την Τρόικα και να τους ξεπου-
λήσουν έναντι πινακίου φακής. Να που-
λήσουν την κρατική περιουσία όσα όσα 
για να εξυπηρετήσουν την πάγια τους 
πολιτική για λιγότερο κράτος και µηδε-
νικό κοινωνικό κράτος. Προεκλογικά 
επιστρατεύθηκαν οι Ιωνάς Νικολάου 
και Ν. Τορναρίτης καθώς και άλλα συ-
ναγερµικά στελέχη πρώτης γραµµής για 
να καθησυχάσουν τους υπαλλήλους των 
ηµικρατικών οργανισµών πως τα όσα 
λέει το ΑΚΕΛ είναι τάχατες µαύρη προ-
παγάνδα. Τώρα διαπιστώνουν οι πάντες 
ποιοι ξεγελούσαν το λαό και τον παρα-
µύθιαζαν για να υφαρπάξουν την ψήφο 

του. Για να δικαιολογήσουν τις υποχω-
ρήσεις τους και τον εµπαιγµό τους έναντι 
των πολιτών που τους εµπιστεύθηκε, 
επιστρατεύουν την οικονοµική κρίση και 
χρεώνουν όλες τις αποδεσµεύσεις τους 
και υποχωρήσεις τους στους πρώην 
κυβερνώντες. Ακόµα και για τα τραπε-
ζικά εγκλήµατα και ανοµήµατα φταίνε, 
µας λεν, οι πρώην κυβερνώντες ως να 
µπορούσε η οποιαδήποτε κυβέρνηση να 
βάλει χαλινό στους κερδοσκόπους τρα-
πεζίτες που αγόραζαν τοξικά οµόλογα 
µε τη σέσουλα και εισέπρατταν όχι µόνο 
µίζες από ξένες τράπεζες (στη δευτερο-
γενή αγορά που τα ξεφορτώνονταν) αλλά 
πλούτιζαν µε το ξένο χρήµα.

Και επειδή «ο ψεύτης και ο κλέφτης 
τον πρώτο χρόνο χαίρονται» είναι καλά 
να απαντήσουν κατά πόσο οι τραπε-
ζίτες –κερδοσκόποι ενηµέρωσαν τον 
οποιοδήποτε αρµόδιο για τον τρόπο που 
έστηναν τράπεζες στο εξωτερικό, όπως 

τη Uniastrum ή την Banka Trasilvania, 
ή µε ποιους τρόπους παραπλανούσαν 
τους µετόχους και το κοινό, πώς έβγαζαν 
κέρδη ενώ µετρούσαν ζηµιές. Και πώς 
ενώ οι ζηµιές διογκώνονταν, οι υψηλό-
βαθµοι τραπεζίτες αφυπηρετούσαν µε 
2-3 εκατοµµύρια ευρώ έκαστος για το 
θεάρεστον έργο τους. Ακόµα λίγο θα µας 
πουν πως φταίνε οι πρώην κυβερνώντες 
ή το ΑΚΕΛ επειδή οι εξ αγχιστείας και εξ 
αίµατος συγγενείς του Προέδρου Ανα-
στασιάδη απέσυραν καταθέσεις εκατοµ-
µυρίων και τα έστειλαν για να γλιτώσουν 
το κούρεµα σε εξωτερικές τράπεζες τη 
στιγµή που οι καταθέσεις του απλού και 
ανυποψίαστου πολίτη ήταν δεσµευµένες 
και κουρεύτηκαν ανηλεώς. 

Οι πολίτες κουράστηκαν να ακούνε 
ατάκες ανέξοδες που δεν οδηγούν σε 
λύσεις οι οποίες θα τους βγάλουν από 
τα τραγικά αδιέξοδα. Η ανεργία καλπάζει 
και είναι καιρός η πολιτική του blame 
game να τερµατιστεί και όλοι µαζί σε ένα 
τραπέζι να αναζητήσουν τρόπους και 
εναλλακτικές λύσεις. 

ράδων που δεν διαφέρουν σε τίποτε 
από τους δικούς µας διεφθαρµένους. 
O κύριος Nτάισελµπλουµ, που εσπού-
δασε agricultural economics, εκόλλη-
σε πάνω στην κόρη του παπά και κάνει 
τον καµπόσο ενώ δεν φαίνεται να έχει 
κάτι να πει ούτε κάτι να δείξει.

Oι Γερµανοί όρµησαν µες στα ριά-
λια των Nοτιοευρωπαίων, τα οποία 
κασιανίζουν µε υψηλά επιτόκια και 
χριστιανικές παραινέσεις. Oι παλιοί 
πολιτικοί, οι οποίοι κρατούσαν την 
Eυρώπη σε ένα επίπεδο, χάθηκαν και 
µαζί τους χάθηκαν όλα τα ευρωπαϊκά 
ιδανικά και ιδεώδη. Kαι έµεινε η Mέρ-
κελ, κακοντυµένη σαν κόρη πλύστρας, 
κάποτε να τους χαϊδεύει και κάπο-

τε να τους δέρνει και να νέµεται όλο 
τον πλούτο της Eυρωπαϊκής Ένωσης, 
µιας Eυρωπαϊκής Ένωσης που έχει 
εξελιχτεί σε ένα νεοναζιστικό κίνηµα. 
Oι δικοί µας τι γίνονται; Ποιοι είναι οι 
δικοί µας;

Aγαπητοί µου αναγνώστες, θα σας 
στεναχωρήσω. Aν αφαιρέσεις µια µι-
κρή ιντελιγκέντσια, οι δικοί µας είναι 
κάµποσοι πελλοχώρκατοι που ακόµα 
ακολουθούν την παλιά γραµµή - ό,τι 
φάµεν, ό,τι πιούµεν και ό,τι αρπάξει ο 
κώλος µας.

Ένα µεγάλο ποσοστό συνεχίζουν να 
είναι υποστηρικτές του AKEΛ, που δεν 
πήραν µυρωδιά τις κοσµοϊστορικές 
αλλαγές που έχουν γίνει γύρω τους 

και νοµίζουν ότι θα γλυτώσουν εύκο-
λα από τα χέρια του Nτάισελµπλουµ, ο 
οποίος βασικά ελέγχει την κατάσταση 
µαζί µε τους “οµόλογούς” του και δεν 
έχει σκοπό να κάνει πίσω ρούπι. Aγα-
πητοί µου αναγνώστες, πέσαµε στα 
χέρια ορισµένων ψαλιδόκωλων που 
ελέγχουν χωρίς να µας πιέζουν, εκ-
µεταλλευόµενοι τη δειλία µας και την 
ανικανότητά µας να σκεφτούµε, µας 
έβαλαν τα πόδια µας σε ένα παπούτσι 
και κάµνουν το χάζι µας βλέποντάς 
µας να κουτσεύκουµε. Mοναδική ελ-
πίδα είναι να αντιδράσουµε. Aλλά δυ-
στυχώς οι πούττ... δεν αντιδρούν αλλά 
υποτάσσονται στη µιζέρια τους και 
στην έλλειψη αγωνιστικότητας.

Γκαιµπελίσκοι ή βλάκες; Αυτό ήταν το ερώτηµα που ανέβηκε αυθορ-
µήτως στα χείλη όσων διάβασαν την ανακοίνωση της Ν.∆. σχετικά µε 
τον αστεϊσµό του Σλοβένου φιλόσοφου Σλάβοι Ζίζεκ. Είπε ο Ζίζεκ στον 
Τσίπρα που καθόταν δίπλα του στην εκδήλωση του Ζάγκρεµπ ότι όσους 
δεν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ θα τους στείλουµε στα Γκούλαγκ και ποιος είδε 
τον Μουρούτη και δεν τον εφοβήθηκε.  «Να µας πει ο κ. Τσίπρας, γιατί 
αποδέχτηκε δηµοσίως την αθλιότητα Ζίζεκ, γιατί το κόµµα του  διένειµε 
δελτίο Τύπου που τον εκθείαζε και  ποιους ακριβώς Έλληνες που δεν θα 
τον ψηφίσουν, ονειρεύεται παρέα µε τους φίλους του, να στείλει σε στρα-
τόπεδα καταναγκαστικής εργασίας!». Και µετά ακολούθησε ενδελεχής 
περιγραφή των Γκούλαγκ, αντιγραµµένη από τον ιστότοπο Wikipedia. 
∆εν έκαναν καν τον κόπο να ανοίξουν ένα βιβλίο οι αυστραλοπίθηκοι της 
Ρηγίλλης. Γκαιµπελίσκοι, λοιπόν, ή βλάκες; Γκαιµπελίσκοι είναι σίγου-
ρα, παραποιούν δηλώσεις, χαλκεύουν βίντεο, λένε χονδροειδή ψέµατα, 
ε αυτό έκαναν και τώρα, πήραν το αστείο του Ζίζεκ και το παρουσίασαν 
ως απειλή. Μα υπάρχουν άνθρωποι που δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται 
περί αστείου, που πιστεύουν ότι ο Τσίπρας θα πάρει την εξουσία µε 
εκλογές και µετά θα µετατρέψει την Ελλάδα σε σοβιετική δηµοκρατία; 
Ότι θα στείλει τους αντιφρονούντες να σαπίσουνε στα Γκούλαγκ; Ναι 
υπάρχουν άνθρωποι που µπορεί να πιστέψουν τα πάντα για την Αριστε-
ρά. Είναι η κρίσιµη µάζα που επιδιώκει να προσεταιριστεί η Ν∆, ώστε να 
κερδίσει τις επόµενες εκλογές. Αυτό το 3%-4% που πάει προς την Χρυσή 
Αυγή και που την τελευταία στιγµή µπορεί να πει: «Μωρέ προκειµένου 
να βγει ο Τσίπρας και να µας στείλει στα Γκούλαγκ, καλύτερα να βγει ο 
Σαµαράς και να στείλει τους Τσίπρες στα ξερονήσια». Να έχουµε το νου 
µας, γιατί όσοι υποτίµησαν τον γκαιµπελισµό, το πλήρωσαν πολύ ακριβά.

Είναι γκαιµπελίσκοι, αλλά και βλάκες, βλάκες µε περικεφαλαία. ∆εν 
µπορεί να χωρέσει ο νους τους ότι κάποιος µπορεί να αστειευτεί µε τον 
εαυτό του και να το κάνει µε τρόπο έµµεσο, υπαινικτικό και επεξεργα-
σµένο. Αυτό ακριβώς έκανε ο Ζίζεκ: ∆ια του αστείου ξεκαθάρισε ότι τα 
αµαρτήµατα του παρελθόντος που η αριστερά το φέρει ως βάρος στη 
συνείδησή της δεν πρόκειται να επαναληφούν στο µέλλον. Το αστείο του 
Ζίζεκ ως εξορκισµός του κακού και το γέλιο του Τσίπρα ως αποδοχή του 
εξορκισµού. Αν δεν ήταν εντελώς ντουβάρια εκεί στη Ν∆ θα ήξεραν ότι 
ο Ζίζεκ έχει γράψει για τα Γκούλαγκ, κατά των Γκούλαγκ φυσικά, ως 
Λακανικός ψυχαναλυτής. Αυτό όµως είναι το πρόβληµα του επικοινωνι-
ακού επιτελείου της Ν∆, ότι αποτελείται από αγράµµατους Φιλισταίους. 
Από τύπους που ταυτίζουν το χιούµορ µε την επιθετική χοντροκοπιά: 
«Κοίτα ρε πως είναι βαµµένη αυτή η κωλόγρια, ρε σαν λατέρνα είναι 
χα,χα,χα. Ρε αραπάκο, τι τρώτε ρε εκεί στην Αφρική, φίδια τρώτε ρε, 
χα, χα,χα. Τράβα του ρε την καρέκλα να δούµε αν θα σκάσει κάτω σαν 
καρπούζι, χα, χα, χα». Το χιούµορ σαν χωρατό, σαν µέσο εξευτελισµού 
του άλλου, εξόντωσης του άλλου.

∆εξιά Γκούλαγκ φτιαγµένα από χαχανητά, µε αδύναµους ανθρώπους 
πνιγµένους στα αφόρητα γέλια των ισχυρών.

Προτού στρώσουµε βάγια 
και κλαδιά για την υποδοχή του 
πρωθυπουργού και της συνο-
δείας του από το Πεκίνο και 
το Μπακού, επιτρέψτε µου να 
θέσω ορισµένα άβολα ερω-
τήµατα, διακινδυνεύοντας να 
χαρακτηριστώ γκρινιάρης και 
εντελώς αποσυντονισµένος 
από το διθυραµβικό κλίµα στον 
διεθνή Τύπο για την Ελλάδα. 
Ας υπενθυµίσουµε κατ’ αρχάς 
ότι ανάλογες πρωτοβουλίες 
εκδηλώθηκαν και άλλες φο-
ρές τα τελευταία τρία χρόνια, 
για παράδειγµα µε τις συνεχείς 
επισκέψεις κυβερνητικών πα-
ραγόντων στο Κατάρ, αλλά και 
τις πολυπληθείς αποστολές 
Γερµανών επιχειρηµατιών 
στην Αθήνα. Σε όλες τις περι-
πτώσεις, τα βαρύγδουπα λόγια 
γρήγορα ξεχάστηκαν...

Η κυβέρνηση διαβεβαιώ-
νει, βεβαίως, ότι αυτή τη φορά 
δεν θα έχουµε τα ίδια και ότι 
όσα αποφασίστηκαν θα υλο-
ποιηθούν και δεν θα µείνουν 

στον αέρα. Πράγµατι, λίγοι 
αµφιβάλλουν ότι ο κ. Σαµαράς 
επιδεικνύει προσώρας πολύ 
µεγαλύτερο ταλέντο στην πα-
ρακολούθηση και τη συνέχεια 
όσων αποφασίζονται (follow 
up) από ό,τι ο κ. Παπανδρέου. 
Επιπλέον, οι απειλές της έξω-
σης από την Ευρωζώνη και 
της γενικευµένης αστάθειας, 
οι οποίες αποτελούσαν τροχο-
πέδη για την πραγµατοποίηση 
επενδύσεων, έχουν υποχω-
ρήσει. Η Ελλάδα αναβαθµίζεται 
από τους οίκους αξιολόγησης 
και οι δηµοσιονοµικοί δείκτες 
βελτιώνονται. Φτάνουν όµως 
αυτές οι προϋποθέσεις για να 
δραστηριοποιηθεί κάποιος σο-
βαρός επενδυτής στην πατρίδα 
µας; Φοβάµαι πως όχι.

Κάθε φορά που Ελληνας πο-
λιτικός παρουσιάζει τη χώρα 
ως «ιδανική πύλη εισόδου» 
στην Ευρώπη και γενικώς κε-
λεπούρι από τα λίγα που έχουν 
µείνει στον κόσµο, θυµάµαι την 
απελπισία του Ευρωπαίου επι-

τρόπου Γιοχάνες Χαν, σε συνέ-
ντευξη που είχε παραχωρήσει 
στην «Κ» τον περασµένο Νο-
έµβριο: «Πέρυσι το καλοκαίρι, 
ζήτησα από τον Γερµανό αντι-
καγκελάριο Ρέσλερ να προω-
θήσει γερµανικές επενδύσεις 
στη χώρα σας. Σε λίγες µόλις 
εβδοµάδες είχε ανταποκριθεί 
και έστειλε αντιπροσωπεία 
επιχειρηµατιών στην Αθήνα. 

Μου απάντησαν ότι ενδιαφέ-
ρονται, αλλά υπάρχουν σηµα-
ντικά εµπόδια. Το πρώτο είναι 
η καθυστέρηση στην απονοµή 
δικαιοσύνης. Οπως ξέρετε, δεν 
είναι απίθανο για µια εταιρεία 
να βρεθεί στο δικαστήριο ή να 
ζητήσει την παρέµβαση της ∆ι-
καιοσύνης. Οταν, εποµένως, οι 
υποθέσεις κάνουν τόσα χρόνια 
να τελεσιδικήσουν, αποτελεί 
ισχυρό αντικίνητρο για δρα-
στηριοποίηση στην Ελλάδα. 

Το δεύτερο πρόβληµα είναι η 
νοµοθεσία για τη φορολόγηση. 
Ρωτάς ένα στέλεχος της εφορί-
ας τι ισχύει σε µια συγκεκριµέ-
νη περίπτωση και σου δίνει µια 
απάντηση. Λίγους µήνες µετά, 
ένας άλλος εφοριακός σου 
δίνει άλλη απάντηση. ∆εν γί-
νεται, όµως, να κάνει κάποιος 
επενδύσεις χωρίς διοικητική 
και νοµική σταθερότητα. Οπως 

βλέπετε, τα εµπόδια που σας 
αναφέρω δεν έχουν σχέση µε 
τα λεφτά», µου είχε πει τότε, 
εµφανώς προβληµατισµένος, 
ο κ. Χαν.

Τι έχει αλλάξει από το καλο-
καίρι του 2011, όταν επισκέ-
φθηκαν τη χώρα µας Γερµα-
νοί επιχειρηµατίες; Ελάχιστα 
πράγµατα... Σε προχθεσινό 
ρεπορτάζ της στην «Κ», η συ-
νάδελφος κυρία Μάνδρου 
αναφέρει ότι σε ειρηνοδικεία 

της Αττικής δίνονται δικάσιµοι 
για το 2022, στο Εφετείο της 
Αθήνας τα αδίκαστα κακουρ-
γήµατα ξεπερνούν τις 5.000, 
στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 
εκκρεµούν 500.000 υποθέσεις 
και στο Συµβούλιο της Επικρα-
τείας 36.000. Την ίδια στιγµή, 
η γραφειοκρατία παραµένει 
στο απυρόβλητο, µε διαρκώς 
λιγότερους δηµοσίους υπαλ-
λήλους να καλούνται να φέ-
ρουν εις πέρας το ίδιο εύρος 
ανούσιων εργασιών. Επίσης, 
60 δισεκατοµµύρια καταθέ-
σεων που έφυγαν εν µέσω 
κρίσης δεν έχουν επιστρέψει 
στο τραπεζικό σύστηµα και η 
ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών δεν έχει ολοκληρωθεί, 
µε αποτέλεσµα τα επιτόκια χο-
ρηγήσεων στον ιδιωτικό τοµέα 
να παραµένουν διψήφια. Και 
τέλος, όσοι –παρά τις επιταγές 
της λογικής– επενδύουν στην 
Ελλάδα, έρχονται αντιµέτωποι 
µε εγκληµατίες που απειλούν 
να κάψουν ζωντανούς τους 

εργαζοµένους τους, όπως στη 
Χαλκιδική και τον κ. Τσίπρα, 
ο οποίος διαµηνύει ότι όταν 
έλθει εν τη βασιλεία του, θα 
επανακρατικοποιήσει τις ιδιω-
τικοποιηµένες εταιρείες. Ποιος 
εχέφρων άνθρωπος θα κάνει, 
λοιπόν, επιχείρηση σε αυτή τη 
χώρα;

Ναι, η οικονοµία είναι και 
ψυχολογία, αλλά δεν είναι 
µόνο ψυχολογία. Χρειάζονται 
και οι κατάλληλες αντικειµενι-
κές συνθήκες για να ανθήσει, 
ελλείψει µάλιστα θαλασσοδα-
νείων. Οσο οι αντικειµενικές 
συνθήκες δεν αλλάζουν, κυ-
ρίως στη ∆ικαιοσύνη και στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η µείωση 
των ελλειµµάτων θα επιτυγ-
χάνεται µόνο µέσω της αφαί-
µαξης και ουχί της ανάπτυξης. 
Και για κάθε ταξίδι πρωθυ-
πουργών µε µεγαλεπήβολες 
προτάσεις θα αναγκαζόµαστε, 
δυστυχώς, έπειτα από λίγο να 
λέµε ότι «ουδέν ωφελεί, αλλά 
µάλλον θόρυβος γίνεται».

Του Νίκου Χρυσολωρά

Ανανδρανιστάκης Γ.

Ο Ζίζεκ και 
τα Γκούλαγκ της ∆εξιάς

«...µάλλον θόρυβος γίνεται»;

Ξεκάθαρα - Ξεγέλασαν το λαό 
και τα ρίχνουν στους πρώην


