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Θεωρώ τον εαυτό µου µάλ-
λον ψύχραιµο άνθρωπο. Τε-
λευταία όµως υπάρχουν στιγ-
µές που χάνω εντελώς και την 
ψυχραιµία και την υποµονή 
µου µε τους πολιτικούς. Θέλω 
να πιάσω µερικούς εξ αυτών 
«από τον γιακά», να τους τα-
ρακουνήσω... ευγενικά και 
να τους βγάλω µια βόλτα έξω 
από τα κοµµατικά ή υπουργικά 
γραφεία τους, µπας και ανα-
πνεύσουν λίγο φρέσκο αέρα 
και «καθαρίσει» το µυαλό 
τους. Καταλαβαίνω την κού-
ραση, την αυταπάρνηση που 
απαιτούν οι στιγµές, την αίσθη-

ση πως κάνουν πολλά χωρίς 
όφελος και σχεδόν τζάµπα... 
∆εν µπορώ όµως να εξηγήσω 
το πώς παίρνουν µερικές απο-
φάσεις, χωρίς να καταλαβαί-
νουν την οργή που προκαλούν.

Παράδειγµα πρώτο, ο διο-
ρισµός του κ. Παπουτσή ως 
εκπροσώπου της χώρας µας 
στην Παγκόσµια Τράπεζα. ∆εν 
έχω τίποτα προσωπικό µε τον 
βετεράνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
έλεος! Ενας νέος, µορφωµέ-
νος άνθρωπος που ψάχνει 
σήµερα δουλειά όχι απλά θα 
εξοργισθεί, αλλά θα τα κάνει 
όλα λίµπα στο άκουσµα της 

είδησης. Αυτός ο νέος και η 
οικογένειά του νιώθουν ότι σε 
αυτό τον τόπο οι καλές δου-
λειές είναι λάφυρα για κόµ-
µατα και συµφέροντα. Γιατί 
το ελληνικό κράτος δεν έκανε 

ένα διαγωνισµό να δει ποιος 
πραγµατικά άξιζε γι’ αυτήν 
τη θέση; Γιατί έδωσε για µια 
ακόµη φορά το µήνυµα στα 
νέα ταλαντούχα παιδιά µας 
πως είτε πρέπει να πάρουν τον 
δρόµο της άλογης βίας είτε να 

ξενιτευτούν; Κανείς αρµόδιος 
δεν σκέφθηκε τις αντιδράσεις 
που θα προκαλούσε η από-
φαση; Ε, λοιπόν, αυτό κάτι λέει 
για όλους τους συναρµόδιους 
πολιτικούς: ζουν σε ένα προ-

στατευµένο περιβάλλον και 
αναπνέουν τον ίδιο «άρρω-
στο» αέρα. Αλλη εξήγηση δεν 
υπάρχει.

Παράδειγµα δεύτερο, οι 
αποδείξεις. Καταργούνται, δεν 
καταργούνται, ξανακαταργού-

νται και εν τω µεταξύ περιµέ-
νουµε διευκρινίσεις.

Σοβαρευτείτε κύριοι, σοβα-
ρευτείτε γιατί ο κόσµος θα ξε-
σηκωθεί από τέτοια «µικρά», 
στο δικό σας µυαλό, πράγµα-
τα. Ο πολίτης ψάχνει να βρει 
µια σχέση εµπιστοσύνης µε 
το κράτος και τους πολιτικούς. 
Οταν αυτοί δείχνουν ότι δεν ξέ-
ρουν τι κάνουν, όταν αλλάζουν 
γνώµη κάθε δύο ώρες και τα 
κάνουν όλα στο πόδι, η µόνη 
διέξοδος είναι ο θυµός, ο µε-
γάλος θυµός.

Ο τόπος καίγεται, ο πρωθυ-
πουργός τα παίζει όλα για όλα 

και κάποιοι αρµόδιοι πυροβο-
λούν εαυτούς στο πόδι άνευ 
λόγου και αιτίας.

Προβληµατίσθηκα προς 
στιγµήν µήπως η περιστασια-
κή απώλεια ψυχραιµίας από 
την πλευρά µου οφείλεται 
στην ανάγκη διακοπών ύστερα 
από έναν, ακόµη, κουραστικό 
χειµώνα. Οµως όχι. Είµαι βέ-
βαιος, το ξέρω καλά πως δεν 
πρόκειται περί αυτού. Απλά 
δεν αντέχεται η ιδέα πως ο 
τόπος και ο λαός αυτός έχουν 
περάσει τόσα και τόσα, αλλά το 
πολιτικό σύστηµα συνεχίζει το 
χαβά του. 

Η επόµενη φάση του ατέλειωτου 
δράµατος που ζούµε θα είναι οι µαζι-
κές κατασχέσεις σπιτιών. Κατασχέσεις 
από παντού, από τις εφορίες, από τα 
ασφαλιστικά ταµεία, από τις τράπεζες. 
Θα είναι η πιο σκληρή φάση, ίσως να 
είναι και η τελευταία, αφού τότε θα κα-
ταλάβουν όλοι, ακόµη και οι νοικοκυ-
ραίοι που εξακολουθούν να στηρίζουν 
ακόµη τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, για να µην 
τους βρουν τα χειρότερα, ακόµη κι 
αυτοί θα καταλάβουν επιτέλους ότι τα 
χειρότερα τους έχουν βρει ήδη.

Για να µπει κάποιος στη ρύθµιση για 
τα κόκκινα δάνεια, θα πρέπει πρώτα 
να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις 
του προς την εφορία, έγραφε χθες κατ́  
αποκλειστικότητα η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 
Τουτέστιν, αν δεν µπορείς να πληρώ-
σεις ούτε την εφορία ούτε το δάνειο, θα 
πρέπει να πληρώσεις και την εφορία 
και το δάνειο. Η λογική της απόλυτης 
απανθρωπιάς, να µαζέψουµε λεφτά 
απ’ όπου βρούµε, για να ξοφλήσουµε 
τους δανειστές κι ας κόψει ο άλλος το 
φαγητό, το ρεύµα, το νερό, ας κόψει το 
λαιµό του, άµα χρειαστεί.

Αν δεν µας πληρώσει, θα του πά-
ρουµε ό, τι έχει και δεν έχει, του αλ-
λουνού του παίρνουµε το σπίτι για 
1.750 ευρώ, έτσι για να παραδειγµατι-
στούν οι υπόλοιποι. Κι αν χρωστάς το 
συγκλονιστικό ποσό των 5.000, µπορεί 
να µπεις µέχρι και στη φυλακή, να σου 
διηγείται ο Άκης ιστορίες από το ένδο-
ξο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Την Πέµπτη 
που θα µας επισκεφθεί ο Σόϊµπλε, να 
προχωρήσει το κράτος σε µαζικές και 
τελετουργικές προφυλακίσεις οφει-
λετών του πεντοχίλιαρου, έτσι για να 
ευφρανθεί λιγουλάκι ο ηγεµών. Αυτά 
είναι κεράσµατα, όχι οι ρετσίνες και οι 
µουσακάδες. Η µεγάλη είδηση όµως 
ήρθε από το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ του Ανα-
στασιάδη και ζητώ συγγνώµη που 
αναφέρω τέτοια ονόµατα εν ώρα φα-
γητού. Το ΘΕΜΑ λοιπόν έγραφε χθες 
ότι οι ελληνικές τράπεζες σκοπεύουν 
να πουλήσουν σε ξένα κερδοσκοπικά 

funds τα ενυπόθηκα δάνεια που δεν 
εξυπηρετούνται, τα οποία υπολογίζο-
νται σε δεκάδες δισ ευρώ. Θα πουλάνε 
δηλαδή στους ξένους έναντι 30.000 
ευρώ ένα δάνειο 100.000 ευρώ που 
έχει υποθήκη ένα σπίτι, θα τσεπώνουν 
τα µετρητά οι τραπεζίτες και το fund θα 
παίρνει το δάνειο και την υποθήκη.

Τι µας νοιάζει αν το δάνειό µας θα το 
έχουν οι έλληνες ή οι ξένοι τραπεζίτες 
κερδοσκόποι και οι µεν, κερδοσκόποι 
και οι δε. Μας νοιάζει και µας κόφτει. Ο 
εγχώριος κερδοσκόπος έχει πρόσω-
πο, έχει υπαλλήλους µε τους οποίους 
συναλλάσσεσαι απευθείας, µπορεί να 
πετύχεις κάποια ρύθµιση, να ασκή-
σεις πολιτική πίεση, για να περάσει 
ένας νόµος που θα σου δίνει ανάσες. 
Ο ξένος κερδοσκόπος είναι απρόσω-
πος και παντοδύναµος. Με το που θα 
καθυστερεί τρεις µήνες η αποπληρω-
µή ενός θα δανείου, θα κινεί εναντίον 
σου στρατιές δικηγόρων και είτε θα 
πουλάς το νεφρό σου, δεν βαριέσαι, γί  
αυτό σου έδωσε δύο ο θεούλης, για να 
πληρώσεις το δάνειο είτε θα σου αρ-
πάζουν το υποθηκευµένο σπίτι µέχρι 
να πεις κύµινο.

Και τι θα τα κάνουνε τόσα σπίτια και 
σπιτάκια; Θα τα ρίχνουνε στην αγορά, 
για να φέρουν τις τιµές εκεί που θέ-
λουν και µετά να προχωρήσουν σε µα-
ζικές αγορές ακινήτων, όχι των κατα-
σχεµένων, των άλλων, των ακριβών, 
που πλέον θα έχουν γίνει πάµφθηνα. 
‘Άσε που µπορεί να σου κατάσχουν το 
σπίτι και µετά να σου το νοικιάζουν, να 
µένεις µέσα στο σπίτι σου δηλαδή, να 
πληρώνεις κανένα πεντακοσάρικο το 
µήνα και την ιδιοκτησία να τη έχει ένα 
fund από το Μίσιγκαν.

Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί στην 
Τρόικα ότι µέχρι το τέλος του 2013 θα 
έχει άρει την απαγόρευση για τους 
πλειστηριασµούς στην πρώτη κατοι-
κία, οπότε από την 1-1-2014 και εντεύ-
θεν θα γίνει η σφαγή των αµνών. Εκτός 
κι αν δεν τους αφήσουµε να φτάσουν 
στην 1-1-2014.

Σοβαρευτείτε, κύριοι... 
Του Αλέξη Παπαχελά 

Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Θα τους ρίξουν 
οι νοικοκυραίοι

Eίναι σύνηθες φαινόµενο στις κα-
θεχρονικές επετείους για τον µαύ-
ρο Ιούλη του 1974, η Τουρκία και οι 
υποτακτικοί τους στα κατεχόµενα 
να υπενθυµίζουν προκλητικά την 
προπαγάνδα τους και να φορτώνουν 
µόνο στην ε/κ πλευρά τα όσα εγκλή-
µατα διαπράχθηκαν σε βάρος του 
κυπριακού λαού ε/κ και τ/κ. Γιατί 
τόσο το προδοτικό πραξικόπηµα όσο 
και η βάρβαρη τούρκικη εισβολή δι-
απράχθηκαν σε βάρος ολόκληρου 
του λαού και οι πρωταγωνιστές του 
εγκλήµατος ήταν οι ορτινάντζες του 
διεθνούς ιµπεριαλισµού σε Ελλάδα, 
Τουρκία και Κύπρο. Χρησιµοποίησαν 
τα ίδια όπλα των κατασκευαστικών 
εταιρειών made in USA. 

Xθες ο σύµβουλος του Τ/κ ηγέτη 
Οσµάν Ερτούγ, µε τη γνωστή χαιρε-
κακία και εµπάθεια και αποκρύβο-
ντας τις ιστορικές πραγµατικότητες, 
δηλαδή ποίοι ήταν στο µεγάλο κόλπο 
για να θυσιαστεί η Κύπρος, µίλησε για 
τις «πραγµατικότητες της ιστορίας» 
που απενοχοποιούν τη βάρβαρη ει-
σβολή της Τουρκίας. H Toυρκία και 

η τ/κ ηγεσία επαναφέρουν τις δικές 
τους πάγιες θέσεις και είναι γι’ αυτό 
που η κυβέρνηση πρέπει να είναι 
προετοιµασµένη τον φθινόπωρο 
όταν θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος 
διαπραγµατεύσεων. Είναι γενική η 
παραδοχή πως µας αναµένουν δύ-
σκολες στιγµές, σ’ ό,τι αφορά το Κυ-
πριακό. Γί αυτό πρέπει να αφήσουµε 
κατά µέρος τις παλινωδίες, και όπως 
ορθά υπογράµµισε στη χθεσινή του 
οµιλία ο Γ.Γ. της Κ.Ε του ΑΚΕΛ, «…
την ώρα που το βλέµµα όλων µας 
είναι στραµµένο στα προβλήµατα της 
οικονοµίας, το συρµατόπλεγµα ριζώ-
νει πιο βαθιά στο σώµα της πατρίδας 
µας…» Οι όποιες ενέργειες γίνουν 
θα πρέπει να εξυπηρετούν το στρα-
τηγικό στόχο της επίτευξης δίκαιης, 
λειτουργικής και βιώσιµης λύσης και 
όχι να ικανοποιούν τις επικοινωνια-
κές ανάγκες της κυβέρνησης. Τυχόν 
διορισµός διαπραγµατευτή όχι µόνο 
δεν θα δώσει ώθηση στις συνοµιλίες, 
αλλά θα τις οδηγήσει σε αχρησία και 
βάθος χρόνου. Είναι δικαίωµα του 
Προέδρου Αναστασιάδη να χειρισθεί 

το Κυπριακό, όµως η επικέντρωση 
σε αυτό το µείζον ζήτηµα θα πρέπει 
να είναι η αποτροπή απαράδεκτων 
και διχοτοµικών θέσεων από οπου-
δήποτε και αν προέρχονται. Με ασπί-
δα τα Ψηφίσµατα των Ηνωµένων 
Εθνών να παραµείνουµε συνεπείς 
στον αγώνα για λύση διζωνικής, δι-
κοινοτικής οµοσπονδίας µε πολιτική 
ισότητα, όπως την περιγράφουν τα 
Ηνωµένα Εθνη. Λύση που θα βασίζε-
ται στα σχετικά Ψηφίσµατα του ΟΗΕ, 
τις Συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου, 
το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. 
Λύση που θα οδηγεί σε επανενωµέ-
νο κράτος µε µία κυριαρχία, διεθνή 
προσωπικότητα και ιθαγένεια. Οφεί-
λουµε να συνεχίσουµε να χτίζουµε 
πάνω στην πολιτική που διασφάλισε 
την άσκηση των κυριαρχικών µας 
δικαιωµάτων στο θέµα του φυσικού 
αερίου και να εργαστούµε έτσι που 
να γίνει ο φυσικός πλούτος του τόπου 
µας παράγοντας ειρήνης για την Κύ-
προ και την ευρύτερη περιοχή. Και να 
µην επιτρέπουµε στους κατακτητές 
να επιχαίρουν σε βάρος µας. 

Σε εντατική κοπτορρακτική επιδί-
δονται οι υπουργοί της κυβέρνησης, 
επιχειρώντας να εκτονώσουν τις 
ποικίλες, και εσωκοµµατικές, αντι-
δράσεις κατά του πολυνοµοσχεδίου. 
Απέσυραν προκλητικές διατάξεις για 
τη χρήση του προεδρικού αεροπλά-
νου από τον υπουργό Αµυνας και 
την παροχή ασυλίας στα µέλη του 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι 
υποσχέσεις σε διάφορες κατηγορίες 
απολυοµένων ή προς διαθεσιµότητα 
δηµοσίων υπαλλήλων, ότι µπορεί και 
να εξαιρεθούν τελικώς από τη διαδι-
κασία, εις βάρος προφανώς άλλων 
συναδέλφων τους. 

Ετσι, µετά τις δηλώσεις των υπουρ-
γών Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης ότι 
οι δηµοτικοί αστυνοµικοί µπορεί να 
καλύψουν θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ. και την 

εξωτερική υπηρεσία φύλαξης των 
φυλακών, στην ίδια λογική του εξευ-
µενισµού προστέθηκαν και δηλώσεις 
του υπουργού Παιδείας, για πιθανή 
κάλυψη των κενών θέσεων νοση-
λευτών στα νοσοκοµεία από τους 
καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης της 
ίδιας ειδικότητας, που µπαίνουν σε 
διαθεσιµότητα. 

Επειτα απ’ όλα αυτά, ουδείς λόγος 
µπορεί να γίνει για µεταρρυθµιστική 
αντίληψη από τη δικοµµατική κυ-
βέρνηση. Η οποία χωρίς πρόγραµµα, 
χωρίς σχέδιο, χωρίς κριτήρια και 
στοιχειώδη αξιολόγηση των υπαλλή-
λων προχωρεί άρον άρον σε απολύ-
σεις και διαθεσιµότητα, µε τη λογική 
τού «όποιον πάρει ο χάρος», αρκεί 
βέβαια να µην είναι και πολύ «δικό 
µας παιδί». 

Με άλλα λόγια, η όποια αξιοπιστία 

της έννοιας «µεταρρύθµιση» στη δη-
µόσια διοίκηση έχει χαθεί µέσα στην 
υπερβολή ενός άκρατου παλαιοκοµ-
µατικού λαϊκισµού και στη διαιώνιση 
µιας πελατειακής αντίληψης που συ-
νεχίζει, σε συνδυασµό µε αποκρου-
στικές πρακτικές κοινωνικού αυτο-
µατισµού, να καθορίζει και σήµερα 
τις κυρίαρχες επιλογές της παλαιάς 
πολιτικής τάξης.  Είναι µάλιστα τόσο 
αντιφατική η πολιτική αυτή, ώστε αλ-
ληλοαναιρείται µέσα από την ίδια της 
τη «λογική». Καθώς το ένα δίληµµα 
φέρνει το άλλο και ο αποκλεισµός 
µιας εργασιακής οµάδας οδηγεί σε 
απόλυση ή διαθεσιµότητα την εποµέ-
νη, δεν υπάρχουν όρια και κανόνες. 
Λέξεις όπως αξιοπρέπεια, ελπίδα, 
επιβίωση χάνουν τη σηµασία τους. 
Απο-ανθρωποποιούνται. Ισως τελικά 
αυτός να είναι ο στόχος. 

Για να µην επιχαίρει ο κατακτητής 

Τα ίδια, Παντελάκη µου




