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Οταν µε το καλό ο κ. Αντώ-
νης Σαµαράς ανταποδώσει 
την επίσκεψη του Ιρλανδού 
πρωθυπουργού Εντα Κένι, θα 
πρέπει να κάνει µια κυριακά-
τικη βόλτα στο ∆ουβλίνο. Θα 
βρει πολλά µαγαζιά ανοιχτά, 
να ψωνίσει ό,τι τραβά η ψυχή 
του, µιας κι εκεί δεν υπάρχει 
νοµοθετηµένο ωράριο. Θα 
βρει αλυσίδες φαρµακείων, 
αλλά και πολλά µικρά, αφού 
στην Ιρλανδία δεν έχουν πιάσει 
το υποδεκάµετρο για να προ-
στατεύουν όσους πρόλαβαν 
να πάρουν την άδεια. Καλά 
είναι να µιλήσει και µε τους 
ταξιτζήδες, για να διαπιστώσει 
ότι παίρνουν την άδεια µε αυ-
στηρά κριτήρια• σε ό,τι αφορά 
την παροχή υπηρεσιών, αλλά 
όχι πληθυσµιακά. Θα δει πολ-

λά και θα καταλάβει ότι, για 
«να ακολουθήσει η Ελλάδα 
το επιτυχηµένο πρότυπο της 
Ιρλανδίας», δεν αρκούν οι χα-
µηλοί συντελεστές φορολογίας 
«ώστε να µετατραπεί η κρίση 
σε επιτυχία», όπως δήλωσε ο 
κ. Σαµαράς. Η Βουλγαρία έχει 
ακόµη χαµηλότερους συντε-
λεστές, αλλά ουδείς κηρύσσει 
ότι όνειρό του είναι να κάνει 
την Ελλάδα, Βουλγαρία του 
Νότου. Το επιτυχηµένο ιρ-
λανδικό πείραµα προϋποθέτει 
απελευθέρωση της οικονοµί-
ας και όχι απλώς flat tax rate 
που ονειρεύεται ο Ελληνας 
πρωθυπουργός. Αφήστε δε 
το γεγονός ότι ακόµη και στην 
Ιρλανδία δεν υπάρχει ένας συ-
ντελεστής εισοδηµάτων αλλά 
και δεύτερος για τα υψηλά ει-

σοδήµατα (πάνω από 41.800 
ευρώ ανά ζευγάρι).

Η απελευθέρωση της ελλη-
νικής οικονοµίας είναι το µε-
γάλο έλλειµµα στην τρίχρονη 
προσπάθεια ανάταξης της χώ-
ρας και το µεγάλο πρόβληµα 
που θα βρούµε µπροστά µας. 

∆ιότι, ναι µεν είναι εύλογη η 
αισιοδοξία που αναπτύχθη-
κε τον τελευταίο καιρό λόγω 
καλύτερων δηµοσιονοµικών 
αποτελεσµάτων, αλλά η ανα-
παραγωγή του υπάρχοντος 
µοντέλου σε χαµηλότερα επί-
πεδα δεν εγγυάται το βιώσιµο 
της σταθεροποίησης. Επειτα 
από πολλές θυσίες του ελλη-

νικού λαού οι αριθµοί βελτι-
ώνονται, αλλά όχι η οικονοµία. 
Οποιοσδήποτε θέλει να επι-
χειρήσει σήµερα στην Ελλάδα 
θα έχει τον µεγάλο βραχνά του 
κράτους, εκατοντάδες περιορι-
σµούς και χιλιάδες διατάξεις, 
που θα του κάνουν τη ζωή δύ-

σκολη.
Με άλλα λόγια, αυτό που επι-

τύχαµε από τον Μάιο του 2010 
είναι να φέρουµε τη ζωή µας 
στα µέτρα της οικονοµίας µας, 
µε όσα δραµατικά συνεπάγεται 
αυτό. ∆εν καταφέραµε να ξε-
κολλήσουµε την οικονοµία, για 
να τη φέρουµε στα επίπεδα της 
ζωής που θέλουµε. Για να το 

επιτύχουµε αυτό, χρειάζονται 
πολλές παρεµβάσεις που το 
(δέσµιο σε επιµέρους πελατει-
ακές οµάδες) πολιτικό σύστη-
µα δεν τολµάει να κάνει. Και 
αυτό δεν αφορά µόνο τη δοµή 
και διάρθρωση του ∆ηµοσίου, 
όπου σε ζητήµατα αξιοκρατίας 
οπισθοχωρούµε. Αφορά κάθε 
πτυχή του κοινού µας βίου, 
όπου δυστυχώς η σκιά του 
κράτους είναι βαριά. Αφορά τις 
αδειοδοτήσεις των νέων επι-
χειρήσεων, τη λειτουργία τους, 
το φορολογικό σύστηµα που 
συνεχίζει να είναι δαιδαλώδες, 
αφορά ακόµη και τις εισφορές 
στην Εργατική Εστία, η οποία 
καταργήθηκε, αλλά εργαζόµε-
νοι και εργοδότες συνεχίζουν 
να την πληρώνουν.

Γι’ αυτό είναι καλά να κλεί-

σουµε τα αυτιά µας στα περί 
«θωρακισµένης οικονοµίας», 
που εσχάτως άρχισαν να ξα-
νακούγονται. Η οικονοµία µας 
έγινε βιώσιµη και όχι ισχυρή. 
Αν και δείχνει κάποια σηµάδια 
κινητικότητας, παραµένει στην 
εντατική, έχοντας τα σωληνά-
κια των εταίρων να την κρα-
τούν στη ζωή.

Ηρθε η στιγµή να αφήσουµε 
την οικονοµία να πετάξει. Αυτό 
σηµαίνει δοµικές µεταρρυθ-
µίσεις, οι οποίες τον τελευταίο 
χρόνο έχουν παγώσει. Μπορεί 
να τις κάνει η τρικοµµατική κυ-
βέρνηση υπό τον κ. Σαµαρά; 
Πιθανώς. Ο πρωθυπουργός 
µάς εξέπληξε θετικά µία φορά 
συνεχίζοντας το σταθεροποιη-
τικό πρόγραµµα που προηγου-
µένως λυσσαλέα πολεµούσε. 

Η Ιρλανδία του Νότου;

Μας έµεινε πάντως η απορία: Ο Πρόε-
δρος κατάλαβε ότι δεν γίνεται να κυβερ-
νάς µια χώρα µε φιλίες; ∆ιότι το είχε κι 
ο άλλος το κουσούρι και νοµίζαµε ότι µε 
την αλλαγή δεν θα το ξαναβρούµε µπρο-
στά µας. Αλλά, µάλλον, ατυχήσαµε. Η 
ιστορία συνεχίζεται.

Ήταν πρώτα οι φιλίες µε την Μέρκελ 
και τους άλλους, που θα βοηθήσουν για 
ένα καλύτερο µνηµόνιο, αλλά στο δια 
ταύτα του έκαναν τα χειρότερα του φίλου 
τους. Μετά ήταν ο Ντάουνερ. Τόσες φι-
λίες, τόσες πλάτες που του έκανε όλα τα 
προηγούµενα χρόνια ο Αναστασιάδης, 
νόµιζε ότι υπερβάλλουν όσοι τον κατη-
γορούν για τα βρώµικα παιχνίδια του. 
Και τώρα τα κάνει και στον ίδιο.

Μέχρι που αναγκάστηκε να στείλει 
επιστολή στον Μπαν Κι Μουν να τον κα-

ταγγείλει. ∆ιότι, τον κάλυψε καλά - καλά 
και µόλις βρήκε ευκαιρία ο άλλος του 
βάζει τρικλοποδιές.

Του έστησε παγίδα µε το δήθεν κοι-
νωνικό δείπνο, που το µετέτρεψε σε 
πολιτικό σάλπισµα νέου γύρου διαπραγ-
µατεύσεων, την ώρα που ο «φίλος» δέ-
χτηκε και το έγγραφο µε τις συγκλίσεις 
λέγοντας ότι το ζήτησε ο ίδιος για να µην 
αναγκαστεί να του το απορρίψει δηµοσί-
ως, όπως επέβαλλαν οι προεκλογικές 
δεσµεύσεις του.

Κι αυτός, αντί να το εκτιµήσει, έβαλε 
τους υπαλλήλους του να τηλεφωνούν 
στο Προεδρικό και να ρωτούν αν θα 
παρευρίσκεται και ο διαπραγµατευτής 
στο δείπνο για να του κρατήσουν θέση. 
Ποιος διαπραγµατευτής, ποιων δια-
πραγµατεύσεων; Αυτών που ο «φίλος» 

του εξήγησε ότι δεν µπορεί να ξεκινή-
σει τώρα γιατί είναι στριµωγµένος µε 
τα άλλα και δεν το σηκώνει κι αυτό το 
βάρος. Πού να δείξει κατανόηση ο ακα-
τανόµαστος! Το βιολί του. Ότι έκανε του 
πρώην, κάνει και του νυν.

Ένα είναι το γεγονός. Σε σέβονται 
εχθροί και φίλοι µόνο όταν πολεµάς για 
τα δίκαια συµφέροντα της πατρίδας σου. 
Χωρίς φιλίες, χωρίς εκπτώσεις και χω-
ρίς προκαταβολικά δώρα για να δείχνεις 
δήθεν µεγαλοψυχία.

Στο κάτω - κάτω, δεν πολεµάς για να 
αδικήσεις κανέναν, ούτε καν αυτούς που 
σε αδικούν. Καθαρές κουβέντες. Τι λέει 
το διεθνές δίκαιο και η κοινή λογική; Ε, 
αυτό µόνο διεκδικείς και τίποτε περισ-
σότερο. Εξάλλου, ως γνωστό, δεν δια-
θέτουµε άλλο όπλο εκτός από το δίκαιο.

Τη λέξη «γκουλάγκ» η ελληνική κοινή 
γνώµη την έµαθε στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘70. Τότε που κυκλοφόρησε και στην 
Ελλάδα το βιβλίο του Σοβιετικού αντιφρο-
νούντα Αλεξάντρ Σολζενίτσιν «Αρχιπέλαγος 
Γκουλάγκ» και η χούντα, εµπλουτίζοντας 
την αντικοµµουνιστική-αντισοβιετική προ-
παγάνδα της, το διαφήµισε περίπου σαν 
ευαγγέλιο.

Στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται για 
λέξη, αλλά για αρχικά της σοβιετικής κρατι-
κής υπηρεσίας που επόπτευε τα στρατόπε-
δα καταναγκαστικής εργασίας. Μετατράπη-
κε όµως σε λέξη και στη συνέχεια κατέστη 
συνώνυµο των τόπων εξορίας. Η ειρωνεία 
είναι ότι στη χώρα µας τα «γκουλάγκ» τα 
έκαναν καραµέλα αυτοί που είχαν εµπνευ-
στεί και υλοποιήσει «σύγχρονους Παρθε-
νώνες», όπως η Μακρόνησος, η Γυάρος και 
άλλες παρόµοιες... άβολες «λέξεις».

Προ ηµερών, τα «γκουλάγκ» επανήλθαν 
στην επικαιρότητα. Οχι από τον Σλοβένο 
συγγραφέα Σλαβόι Ζίζεκ, που (προφανώς 
αστειευόµενος, αφού ο ίδιος έχει καταδικά-
σει προ πολλού αυτές τις αντιλήψεις) «απεί-
λησε» να βγάλει «εισιτήριο για τα γκουλάγκ, 
σε όσους δεν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ», αλλά από 

την οµάδα µαύρης προπαγάνδας της Ν.∆., 
που το πήρε είδηση µια βδοµάδα µετά και 
έσπευσε να το διασπείρει στα (πάντα πρόθυ-
µα να αναπαράγουν ό,τι πετάει κι ό,τι κολυ-
µπάει, αρκεί να χτυπάει την Αριστερά) ΜΜΕ.

Μόνο που τα πραγµατικά γκουλάγκ είναι 
ήδη εδώ. Και είναι γεµάτα από κόσµο. Συ-
νωστίζονται σ’ αυτά εκατοντάδες χιλιάδες 
άνεργοι και ανασφάλιστοι. Ανθρωποι που 
δεν έχουν πια τη δυνατότητα να αγοράσουν 
ψωµί, γάλα, φρούτα για τα παιδιά τους. Αν-
θρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια και 
κοιµούνται στα παγκάκια και τα πεζοδρό-
µια. Καταστηµατάρχες που αναγκάζονται 
να βάλουν λουκέτο. Νέοι που ψάχνονται 
να φύγουν από την Ελλάδα, µήπως βρουν 
κάποιο µεροκάµατο. Φοιτητές που υποχρε-
ώνονται να διακόψουν βιαίως τις σπουδές 
τους, επειδή η οικογένειά τους αδυνατεί να 
τους στηρίξει οικονοµικά. Επαγγελµατίες, 
υπάλληλοι, εργάτες που υποχρεώνονται 
να δουλεύουν ακόµη περισσότερο και να 
αµείβονται ακόµη λιγότερο, ίσα ίσα για να 
περνάει όχι ο µήνας αλλά ένα κλάσµα του. 
Συνταξιούχοι που σφίγγουν ακόµη πιο πολύ 
το ζωνάρι, µπας και καταφέρουν να εξοικο-
νοµήσουν λίγο χαρτζιλίκι, όχι για τα εγγόνια 

τους, αλλά για τα παιδιά τους! Για όλους 
αυτούς τους ανθρώπους, ποια καθάρµατα 
έβγαλαν εισιτήριο για τα «γκουλάγκ»; Ποια 
παχύδερµα τους καταδίκασαν σε κατανα-
γκαστική ανέχεια; Ποια λιπαρά (και στον 
εγκέφαλο και στο πορτοφόλι) δίποδα τους 
ξερίζωσαν τη ζωή, τα όνειρα, το χαµόγελο; 
Και γιατί οι ένοχοι αυτών των εγκληµάτων 
«ειρήνης» να µη σαπίσουν, σπάζοντας πέ-
τρες σε κάποια αληθινά γκουλάγκ;

ΜΙΚΡΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ:
- «Το µεγαλύτερο µέρος του πολιτικού συ-
στήµατος, τα δοµηµένα συµφέροντα και η 
µιντιοκρατία τοποθετούν τον πρώην πρω-
θυπουργό Κώστα Σηµίτη εκτός κάδρου κρι-
τικής». Periodista
- «Η αυτοαποκαλούµενη εναλλακτική ενη-
µέρωση από τα εκατοντάδες µπλογκς είτε 
κατευθύνεται από τους ίδιους τους κίτρινους 
δηµοσιογράφους, που λυµαίνονται τα ΜΜΕ, 
είτε αναπαράγει τις ίδιες σαθρές νοοτροπί-
ες». Γαλαξιάρχης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:
Κάτω τα βρωµόχερά σας από το Σκοπευ-

τήριο της Καισαριανής, ιερόσυλοι! 

Κατατρόπωσε του καθηγητές και µετά πήγε στην Κίνα να το 
γιορτάσει µε τους οµότεχνούς του Σαολίν: Τέτοιο success story 
σαν του Σαµαρά δεν θα µπορούσε  να µην έχει και success δη-
µοσκοπήσεις. ∆ύο εµφανίσθηκαν την Κυριακή, µία στο «Πρώτο 
Θέµα» και µία στον «Ελεύθερο Τύπο» και οι δύο έδειξαν ότι η Ν∆ 
προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ µε 2,4%. Και οι δύο 2,4%, όσο το στατιστικό 
σφάλµα, που και έξω να πέσουµε, που λέει ο λόγος, τα ρίχνουµε 
στην άτιµη τη στατιστική και ξεµπερδεύουµε. Πάντως, ρε παιδιά, 
αν είναι να βγάζετε τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα, καλύτερα να 
συγχωνευθείτε, να µειώσετε και τα έξοδα.

Οι δηµοσκοπήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που 
δείχνουν πρώτη την Ν∆ και σε αυτές που δείχνουν πρώτο τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές που δείχνουν πρώτη τη Ν∆ είναι µείζονα πολιτι-
κά γεγονότα, τις προβάλουµε, τις  αναδεικνύουµε, τις αναλύουµε, 
γράφουµε άρθρα, στήνουµε τηλεοπτικές εκποµπές, µέχρι και ο 
Σόϊµπλε τις επικαλείται, για να αποδείξει ότι οι έλληνες επικρο-
τούν την πολιτική της λιτότητας και κοιτάξτε και εσείς οι άλλοι ευ-
ρωπαίοι να κάνετε τα ίδια. Μην σας πάρει ο διάολος.

Οι δηµοσκοπήσεις που δείχνουν πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν 
κάτι µαύρα πουλιά που µπαίνουν ξαφνικά µέσα στο σαλόνι, την 
ώρα που η οικογένεια τρώει το µεσηµεριανό της. Όλοι πανικο-
βάλλονται και κάνουν ό, τι µπορούν για να τα  διώξουν από το 
δωµάτιο, άλλος µε εφηµερίδα, άλλος µε σκουπόξυλο, άλλος µε 
τηλεκοντρόλ. Ακόµη και τα ΜΜΕ που τις παραγγέλνουν τις θά-
βουν βαθιά στο χώµα και ρίχνουν από πάνω και λίγο τσιµεντάκι, 
δια παν ενδεχόµενο.

Οι success δηµοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 0,8%, η 
Ν∆ κέρδισε 1%, οπότε η διαφορά πήγε στο 2,4%, εύρηµα πολύ θε-
τικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι ίδιες εταιρείες τον έδειχναν πέρυσι 
τον Μάιο στο 7,5% και στην πέµπτη  θέση. Έδειξαν όµως και κάτι 
άλλο οι success δηµοσκοπήσεις: Ενώ η Ν∆ αντέχει, οι άλλοι δύο 
κυβερνητικοί εταίροι καταρρέουν, το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στο 4,5% 
και η ∆ΗΜΑΡ στο 3,8%, µε τάση εντόνως πτωτική και για τους 
δύο. Έχουµε δηλαδή έναν ισχυρό κυβερνητικό πόλο που βαστάει 
το µαγαζί και δύο ισχνούς, που αν  γίνουν σύντοµα εκλογές, κιν-
δυνεύουν να µην µπουν στην Βουλή. Χάρη σας κάνει ο Αντώνης 
που σας κρατάει στη δούλεψή του, Φώτη µου και Βαγγέλη µου.

Ωραίο σκηνικό. Και γίνεται ακόµη ωραιότερο ενόψει την ση-
µερινής συνάντησης των τριών στο Μαξίµου, εκεί όπου ο Βενι-
ζέλος και ο Κουβέλης θα τρίξουν τα δόντια στον Σαµαρά για το 
αντιρατσιστικό. ∆εν θέλω να προκαταλαµβάνω καταστάσεις, αλλά 
µάλλον θα χρειαστούν οδοντίατρο. Να πάνε στον Νεονάκη.

Αν θέλετε τη γνώµη µου, καλό είναι εκεί στη Ν∆ να µην πολυ-
χαιρόσαστε µε τις δηµοσκοπήσεις. Και ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος, 
όταν έµπλεξε µε τη δικαιοσύνη, προσέλαβε εταιρεία δηµοσκο-
πήσεων για να του φτιάξει το ίµατζ και τώρα κινδυνεύει να φάει 
4.500 χρόνια φυλακή.

Του Πάσχου Μανδραβέλη

Οι success δηµοσκοπήσεις 
του success story

Με προδώσαν 
οι φίλοι µου…

Γκουλάγκ


