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Ορισµένοι αναγνώστες µε ρωτούν γιατί ασχολούµαι επίµονα και 
τόσο συχνά µε τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι µε την κυβέρνηση, αφού αυτή 
ασκεί την εξουσία. Απαντώ. ∆ιότι η πορεία της κυβέρνησης είναι 
γνωστή και προδιαγεγραµµένη, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ, αν αναλάβει κυ-
βερνητικές ευθύνες, είναι άδηλη και άγνωστη. Αλλωστε, το κόµµα 
του κ. Τσίπρα δίνει, επίσης πολύ συχνά και επίµονα, την αφορµή να 
προβληµατισθούµε, για την -εν επωάσει- κυβερνητική του συµπερι-
φορά. Την αφορµή τούτη τη φορά µας τη δίνει ο Μανώλης Γλέζος. Με 
δύο άλλους συντρόφους του ζητεί από τον κ. Τσίπρα να αποσύρει την 
εισήγησή του για την αυτοδιάλυση των 16 συνιστωσών, που αποβλέ-
πει στη µετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόµµα. Χαρακτηρίζει, µάλι-
στα, την εισήγηση «αγκάθι, που µπορεί να δηµιουργήσει µια σοβαρή 
κρίση». ∆ηλαδή, ο Μ. Γ. φοβάται περισσότερο µια «σοβαρή κρίση», 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί αντιπολίτευση, παρά µία -σχεδόν βεβαία- αυτο-
διάλυση των συνιστωσών, στην περίπτωση που κληθεί να ασκήσει 
εξουσία. Προτάσσει την κοµµατική συνοχή, έναντι της διάλυσης της 
χώρας, λόγω µιας πολυαρχούµενης και ανίκανης κυβέρνησης. Ολοι, 
κυρίως δε οι µεγαλύτεροι στην ηλικία, θέλαµε τον Μ. Γλέζο να παρα-
µείνει εθνικό µας σύµβολο και όχι να περιορισθεί στην εκπροσώπη-

ση µιας από τις 16 συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ. Κρίµα.
Αλήθεια, πιστεύει ο Μ. Γ. ότι εκπροσωπεί µέρος, έστω, του 1,6 

εκατ. που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές τον ΣΥΡΙΖΑ; ∆ιερωτήθη-
κε ποτέ πώς οι συµπολίτες µας έγιναν ξαφνικά και εν ψυχρώ αρι-
στεροί; Αν εµπιστεύθηκαν εν λευκώ τον βαβελικό συρφετό των 16 
κοµµατιδίων; Τον απασχόλησε, άραγε, το ενδεχόµενο η ψήφος αυτή 
να εξέφραζε µόνον οργή και αποδοκιµασία. Και γίνοµαι σαφέστε-
ρος. Ο κ. Μ. Γ. είχε προτείνει την κατάσχεση όλων των καταθέσεων, 
άνω των 20.000 ευρώ και αργότερα έναν κεφαλικό φόρο των δήθεν, 

σήµερα, «εχόντων και κατεχόντων», υπέρ «των κάτω του ορίου της 
φτώχειας» συµπολιτών µας. Ας προσπαθήσουµε να διαχωρίσουµε 
τις δύο κατηγορίες. Εξαιρώ τους µεγαλοκαταθέτες και τους µεγαλο-
ϊδιοκτήτες, διότι αυτοί έχουν ήδη φροντίσει να περισώσουν τις περι-
ουσίες τους, µέσω εταιρικών η εξωχώριων «διαφυγών». Μένουν, 
λοιπόν, προς αποµύζηση οι µικροκαταθέτες και µικροϊδιοκτήτες. Αυ-

τοί, που εργάσθηκαν µια ολόκληρη ζωή για να αποταµιεύσουν ένα 
ποσόν, να αγοράσουν ένα-δυο µικροδιαµερίσµατα, ώστε από τόκους 
ή ενοίκια, να συµπληρώσουν τη σύνταξη, για τα γεράµατά τους. Κύ-
ριε Γλέζο, είναι η κατηγορία αυτή των συµπολιτών µας που κάποτε ο 
Ευάγγελος Αβέρωφ ονόµασε νοικοκυραίους. ∆εν έχουν ιδεολογικές 
προκαταλήψεις και παρωπίδες. ∆εν υπέκυψαν στο παροξυσµό της 
δανεικής ευδαιµονίας και είναι σήµερα τα υποζύγια της κρίσης. Με 
ανοίκιαστα τα δυάρια και τις γκαρσονιέρες τους, αυτοί πληρώνουν 
τους υπέρογκους «φόρους ιδιοκτησίας». Εχοντας υποστεί αιµατηρή 
µείωση αποδοχών ή συντάξεων, αυτοί επωµίζονται -και µάλιστα 
αγόγγυστα- την «κάλυψη» των υπερδανεισθέντων συµπολιτών µας. 
Με το όποιο υστέρηµά τους αυτοί, ως γονείς ή παππούδες, επιβεβαι-
ώνουν την πατροπαράδοτη συνοχή της ελληνικής οικογένειας, συ-
ντηρώντας τη στρατιά των ανέργων παιδιών και εγγονών τους. Αυ-
τούς, τέλος, απειλείτε µε κατάσχεση των ύστατων οικονοµιών τους.

Κύριε Γλέζο, θα περιµέναµε από σας, σήµερα, να κατεβάσετε τη 
σηµαία ευκαιρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Οχι να την υπερασπίζεστε και να την 
επισείετε, ως απειλή. Οπως επάξια σας τιµήσαµε, θα θέλαµε να πα-
ραµείνετε εθνικό µας σύµβολο. Μην µας απογοητεύετε...

Του Στάµου Ζούλα 

Κύριε Μανώλη Γλέζο µην µας απογοητεύετε 

Ναι, µας κυβερνούν βα-
µπίρ. Οντότητες αδίστακτες, 
κινούµενες ανάµεσα στο σκο-
τάδι και το φως, που θρέφο-
νται από το αίµα των άλλων, 
από τις ζωές των άλλων. 
Ρουφούν ζωές ανθρώπων, 
για να παρατείνουν τη δική 
τους χαµοζωή, άντε άλλη µια 
µέρα στην εξουσία κι άλλη µία 
κι άλλη µία.

 Να σέρνουµε το χρόνο, µέ-
χρι να έρθει η επόµενη δόση, 
µέχρι να κερδίσει τις εκλογές 
το αφεντικό µας η Μέρκελ, 
µέχρι να µοιράσουµε τη δη-
µόσια περιουσία στους φί-
λους και χρηµατοδότες µας.

Κουβέντες βαριές που 
όµως τους αξίζουν, είναι η 
ελάχιστη ποινή για τα έργα 
τους. ∆είτε πως διαχειρίσθη-
καν τη λεγόµενη κινητικότητα 
στο δηµόσιο: Έδωσαν τα πά-
ντα στην τρόικα, προκειµένου 
να εξασφαλίσουν τη δόση που 
θα τους βοηθήσει να βγάλουν 
το καλοκαίρι, να παραµείνουν 
στην εξουσία µέχρι το φθινό-
πωρο. Στέλνουν δεκάδες χι-
λιάδες ανθρώπους στην πείνα 
και την απελπισία και σαν να 
µην έφτανε αυτό, λένε και ψέ-
µατα από πάνω. Ψέµατα από 
την αρχή µέχρι το τέλος.

Είπαν ότι δεν πρόκειται για 
διώξεις εργαζοµένων, αλλά 
για αναδιάρθρωση του δηµο-
σίου, ώστε να γίνει πιο παρα-
γωγικό και πιο φιλικό προς 
τον πολίτη. Θα γίνει ενδελεχής 
αξιολόγηση, θα ξεχωρίσου-

µε την ήρα από το στάρι, θα 
διώξουµε τους κακούς, τους 
επίορκους, τους παιδερα-
στές και θα κρατήσουµε τους 
καλούς. Ψέµα καραµπινάτο. 
Όταν ήρθε η ώρα της λογοδο-
σίας στην τρόικα, άρχισαν να 
κόβουν κεφάλια στα τυφλά, 
2.650 από την ΕΡΤ, 3.500 εκ-
παιδευτικοί, 2.200 σχολικοί 
φύλακες, 3.500 από τη ∆η-
µοτική Αστυνοµία, πάνω από 
3.000 από την πολεµική βι-
οµηχανία. Έτσι αδιακρίτως 
ξεκληρίζουν ολόκληρους 
κλάδους και υπηρεσίες, διώ-
χνουν ανθρώπους που θε-
ωρούν ότι περισσεύουν, ότι 
είναι άχρηστοι. Ρε µπας και 
είναι ρατσιστές;

Είπαν ότι δεν θα γίνουν άλ-
λες απολύσεις, εκτός από τις 
15.000 χιλιάδες που έχουν 
συµφωνηθεί, λες και οι 15.000 
απολύσεις είναι κάτι αυτονό-
ητο και δεδοµένο. Είπαν ότι 
οι 25.000 που θα τεθούν σε 
διαθεσιµότητα δεν θα χάσουν 
τη δουλειά τους, απλώς θα 
µετατεθούν σε άλλες υπηρε-
σίες που τους έχουν ανάγκη. 
Ψέµα δυσθεώρητο, ψέµα από 
εδώ ως την Καλαµάτα. Από 
τους 25.000 της διαθεσιµότη-
τας ένα σηµαντικό µέρος θα 
απολυθεί αµέσως, γιατί δεν 
διαθέτει τα τυπικά προσό-
ντα, δεν έχει διοριστεί µέσω 
ΑΣΕΠ. Όσοι την γλιτώσουν, 
θα χάσουν αµέσως το 25% του 
µισθού τους και µετά θα περι-
µένουν να τους στείλουν κά-

που αλλού, όπου αλλού γου-
στάρει ο υπουργός. Κι αν δεν 
τους στείλουν, θα απολυθούν 
και αυτοί, η αρχική συµφω-
νία προέβλεπε ότι η απόλυση 
τους θα ερχόταν µετά από 12 
µήνες, τώρα, µε πρόταση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο χρό-
νος πέφτει στους οκτώ µήνες. 
Οκτώ µήνες µε το 75% του µι-
σθού και µετά, µην τον είδατε 
τον Παναή.

Είπαν και εξακολουθούν να 
λένε ότι αν απολυθεί κόσµος 
από το δηµόσιο, θα εξοικο-
νοµηθούν πόροι, που θα πέ-
σουν στην ανάπτυξη και θα 
δηµιουργήσουν νέες θέσεις 
εργασίας στον χειµαζόµενο 
ιδιωτικό τοµέα. Ψέµα επιπέ-
δου Βαρόνου Μινχάουζεν. 
Καταρχάς, τα χρήµατα που θα 
εξοικονοµηθούν από τις απο-
λύσεις δεν θα πάνε στην ανά-
πτυξη, θα πάνε στο αδηφάγο 
δηµόσιο χρέος, θα δοθούν 
στους δανειστές, σαν τα 3,3 
δις της προηγούµενης δόσης, 
που πήγαν όλα σε ένα αµερι-
κάνικο Fund. ∆εν θα φέρουν 
ανάπτυξη οι απολύσεις του 
δηµοσίου, ύφεση θα φέρουν, 
µείωση της κατανάλωσης θα 
φέρουν, λουκέτα µαγαζιών 
θα φέρουν, χιλιάδες απολύ-
σεις στο δηµόσιο θα φέρουν.

Τα βαµπίρ που µας κυ-
βερνούν λένε ψεµατάκια ξε-
διάντροπα, µας δουλεύουν 
κανονικά, δεν έχουν καν την 
λεπτότητα και το στυλ του 
Κόµη ∆ράκουλα.

Ορισµένοι στη χώρα µας καλλιεργού-
σαν την εντύπωση ότι µετά τις γερµανικές 
εκλογές - όποια κι αν είναι η νέα γερµανι-
κή  κυβέρνηση - θα υπάρξουν βελτιώσεις 
στην ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτική και 
πως θα µετακινηθούµε από τη σκληρή 
γραµµή της λιτότητας προς πιο αναπτυξι-
ακή κατεύθυνση. 

Μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός και ο 
υπουργός Οικονοµικών. Κάπως έτσι είχε 
οικοδοµηθεί και η εκτίµηση πως  «αν 
αντέξουµε µέχρι τον Ιούνιο, δεν θα έχου-
µε πρόβληµα’».

Υπέθεταν και οι δύο ότι ενόψει των 
γερµανικών εκλογών οι πιέσεις θα αµ-
βλυνθούν και ότι µετά απ’αυτές θα βελ-
τιωθεί η οικονοµική πολιτική και θα µας 
απαλλάξει από βαριές υποχρεώσεις. 

Εκείνες οι εκτιµήσεις όπως αποδει-
κνύεται ήταν στην καλύτερη περίπτωση 
υπεραισιόδοξες ,για να µην πούµε λανθα-
σµένες. Ο Ιούνιος πέρασε αλλά τα βάσανα 
της χώρας δεν λένε να τελειώσουν.

Οι εταίροι εντείνουν τις πιέσεις τους, 
ζητούν πιστή εφαρµογή των προαπαι-
τούµενων δράσεων και δεν πρόκειται να 
εκταµιεύσουν χρήµατα της τεµαχισµένης 
δόσης αν µέχρι τις 19 Ιουλίου δεν έχουν 
ψηφισθεί από τη Βουλή τα συµφωνηθέ-
ντα. Αδιαφορούν για το πολιτικό κόστος 
και τις κοινωνικές εντάσεις που προκα-
λούνται στο εσωτερικό της χώρας και 
επιµένουν να θέτουν σε διαρκή δοκιµα-
σία την κλονισµένη κυβέρνηση Σαµαρά.

Και κατά τα φαινόµενα δεν πρόκειται 
να υποχωρήσουν ακόµη και µετά το νέο 
θερινό ορόσηµο. Θα επιµείνουν όλο το 
καλοκαίρι και θα δοκιµάσουν τις αντοχές 
των κ. Σαµαρά και Βενιζέλου και µετά τις 
γερµανικές εκλογές.

Τα µηνύµατα που στέλνονται στην Αθή-
να  από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο 
δεν είναι τα καλύτερα. Η ευρωπαϊκή οι-
κονοµική  πολιτική δεν θα αλλάξει µετά 
τις γερµανικές εκλογές απέναντι στις χώ-
ρες του Νότου και ιδιαιτέρως απέναντι 
στη δική µας, η οποία κουβαλάει πλήθος 
υποχρεώσεων έναντι του χρηµατοδοτι-

κού προγράµµατος που της έχει δοθεί.
Κακά τα ψέµατα ,η πίεση στην Ελλάδα 

θα είναι διαρκής µέχρι να επιτύχει τους 
στόχους και να δηµιουργήσει µόνη τις 
προϋποθέσεις εξόδου στις αγορές. Πράγ-
µα που σηµαίνει ότι και µετά τον Οκτώ-
βριο η κυβέρνηση θα παρακολουθείται 
εξαντλητικά για τις επιδόσεις της και θα 
πιέζεται συνεχώς για την εφαρµογή όλων 
των προϋποθέσεων που υποτίθεται οδη-
γούν στον επιθυµητό στόχο της απόλυτης 
εξυγίανσης των δηµοσίων οικονοµικών 
της.

Είναι φανερό ότι η καχυποψία περισ-
σεύει και πάλι στις Βρυξέλλες για την 
ελληνική πολιτική. Ο υπουργός Οικονο-
µικών τ’ άκουσε αυτή τη φορά. Κατά τις 
εκτιµήσεις των ευρωπαίων η ελληνική 
πολιτική δεν κάνει όσα πρέπει και δεν κι-
νητοποιείται σύµφωνα µε την ένταση και 
το βάρος του οικονοµικού προβλήµατος 
που αντιµετωπίζει η χώρα.Με άλλα δεν 
µας πιστεύουν και επιβάλλουν πλήρη 
έλεγχο. 

Οι δικοί µας εν τω µεταξύ γεµάτοι 
ενοχικά σύνδροµα δεν µπορούν να αντι-
δράσουν, δεν έχουν τις δυνάµεις να ορ-
θώσουν αντίλογο πραγµατικό και αποδέ-
χονται κάθε τόσο υποχρεώσεις, τις οποίες 
δεν δύνανται να εκπληρώσουν. ∆ένονται 
µε αυτό τον τρόπο σε ένα κύκλο αδυναµί-
ας, µη δυνάµενοι ούτε καν τα ιδεοληπτικά 
λάθη των ευρωπαίων να εκµεταλλευ-
θούν.

Ούτε µια κουβέντα για αντίµετρα, ούτε 
µια απαίτηση για κινητοποίηση έστω των 
κοινοτικών πόρων που λιµνάζουν, ούτε 
µια αναφορά για τα έργα που έχουν πα-
γώσει εδώ και τρία χρόνια. 

Η πολιτική αδυναµία των Αθηνών εί-
ναι δεδοµένη, όπως και εγκλωβισµός 
σε υποχρεώσεις ανεκπλήρωτες. Και όσο 
βυθίζεται σε αυτό τον κύκλο των ανεκ-
πλήρωτων υποχρεώσεων τόσο η κυ-
βέρνηση θα βυθίζεται σε φαύλο κύκλο, 
έχοντας από τη µια τους ξένους να τη 
µαστιγώνουν και από την άλλη το λαό να 
την οικτίρει

Η αδύναµη κυβέρνηση 
των ΑθηνώνΜας κυβερνούν βαµπίρ

Ανανδρανιστάκης Γιώργος|


