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Μην ψάχνετε για δουλειά, µην 
υποβάλετε φορολογικές δηλώσεις, 
µην ετοιµαζόσαστε για διακοπές. 
Καθίστε στο σπίτι σας και προσευ-
χηθείτε, διότι έρχεται η συντέλεια 
του κόσµου. Πλείστα όσα τα σηµά-
δια, κορυφαίο εκ των οποίων η θε-
ραπεία των τυφλών της Καλύµνου. 
Μέσα σε τρεις ηµέρες, αριθµός ιε-
ρός, που παραπέµπει ευθέως στην 
Αγία Τριάδα, θεραπεύτηκαν αυθω-
ρεί 72 τυφλοί της ακριτικής νήσου! 
Πέρασε ο Ιησούς, πέρασε ο Πάπας, 
πέρασε ο Πάτερ Παίσιος, πέρασε 
ο Τζάκι Λιού, που ήταν το ΣΚ στην 
Ελλάδα; Όποιος κι αν πέρασε από 
την Κάλυµνο, πρόκειται για θαύµα 
καραµπινάτο που προοιωνίζεται τα 
ύστερα του κόσµου.

Την Παρασκευή το ΙΚΑ Καλύµνου 
ανακοίνωσε ότι κατά την επανάκρι-
ση των επιδοµάτων τυφλότητας 
βρέθηκαν 100 τυφλοί µαϊµούδες, 
ούτε 99, ούτε 101, 100 ακριβώς. 
Την ∆ευτέρα το ίδιο ΙΚΑ εξέδωσε 
ανακοίνωση που έλεγε συγγνώµη 
λάθος, οι τυφλοί µαϊµούδες ήταν 
τελικά 28 και ουχί 100 και θα κά-
νουµε άµα λάχει και Ε∆Ε. Τρεις 
µέρες χρειάστηκαν για να βρουν 
το λάθος, χρόνος υπεραρκετός για 
να κάνουν οι τυφλοί το γύρο των 
καναλιών ως τρανταχτό δείγµα της 
διαχείρισης που έφερε την Ελλάδα 
στο χείλος του γκρεµού. Μέχρι το 
Spiegel έφτασε η χάρη των τυφλών 
της Καλύµνου, ώστε να αναφωνή-
σει σύσσωµος ο γερµανικός λαός: 
Κοίτα ρε σε τι απατεώνες δίνουµε 
τα λεφτά µας!

Τυφλοί µαϊµούδες στην Ζάκυν-

θο; Κόψτε τα επιδόµατα όλων των 
αναπήρων. Τυφλοί µαϊµούδες στην 
Κάλυµνο; ∆ιώξτε 2.650 από την ΕΡΤ 
και 2.500 από τα τεχνικά σχολεία. 
Στη χώρα του όλοι µαζί τα φάγαµε 
όλα µπερδεύονται γλυκά. Οι παρά-
νοµες συντάξεις, οι απάτες του ΙΚΑ, 
οι επίορκοι του δηµοσίου, γίνονται 
ένα απίθανο τουρλουµπούκι που 
εκβάλει στο κάτωθι συµπέρασµα: 
Σε αυτήν τη χώρα υπάρχουν ένοχοι 
και πρέπει να πληρώσουν! Ποιοι 
είναι οι ένοχοι και τι θα πληρώσουν 
το καθορίζουν κάθε φορά η Τρόικα, 
η Κυβέρνηση, τα ΜΜΕ και όποιον 
πάρει ο χάρος.

Είµαστε ένοχοι όλοι, εκτός από 
τους πραγµατικούς. Εκτός από το 
ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆ που µε τις στε-
λεχάρες και τα στελεχάκια τους 
έστησαν όλους, µα όλους, τους µη-
χανισµούς της απάτης. Αυτοί έδιναν 
τις µαϊµού συντάξεις, αυτοί διόριζαν 
στο δηµόσιο τα δικά τους παιδιά 
για να κερδίζουν τις εκλογές, αυ-
τοί έπαιρναν δανεικά και αγύριστα 
από τις τράπεζες, αυτοί τα έπιαναν 
από τη Siemens, τα υποβρύχια που 
γέρνανε και τις φρεγάτες που ζαλί-
ζονταν. Εδώ δεν ισχύει το ο τρώσας 
και ιάσσεται κι ας λένε ό, τι θέλουνε 
οι Ψυχάρηδες και οι Πρετεντέρη-
δες. Αυτοί που άνοιξαν τις πληγές, 
δεν µπορούν να τις κλείσουν, δεν 
θέλουν να τις κλείσουν, τις θέλουν 
ανοιχτές για να τρέφονται σαν τις 
βδέλλες.

Αν νοιώθετε εσχάτως τσιµπηµα-
τάκια στο κορµί σας, δεν είναι τα 
κουνούπια, είναι το ΠΑΣΟΚ και η 
Νέα ∆ηµοκρατία. 

Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ (Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου)
Γιατρέ, κάνε κάτι, 
µε τσιµπάνε 
το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆!

Ο νόµος που ψηφίσθηκε πρόσφατα 
από τη Βουλή ολοκλήρωσε ακόµη 
µία στροφή στη σπείρα αργού θανά-
του στην οποία έχει καταδικάσει τη 
χώρα η πολιτική των Μνηµονίων. Με 
αυτόν η κυβέρνηση κατέβηκε ακόµη 
ένα σκαλοπάτι προς τον πλήρη, πλέ-
ον, ευτελισµό του Συντάγµατος.

Ποτέ άλλοτε η Επιστηµονική Υπη-
ρεσία της Βουλής δεν είχε διαπιστώ-
σει τόσες πολλές αντισυνταγµατικό-
τητες σε ένα νοµοσχέδιο. Από την 
παραβίαση της αρχής της ισότητας 
στα δηµόσια βάρη, µε την κατάργηση 
του αφορολογήτου και την επιβολή 
φόρου στους ανέργους και όσους 
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώ-
χειας, έως την ουσιαστική κατάργηση 
του αυτοδιοίκητου των δήµων, µε τις 
διατάξεις του Παρατηρητηρίου και τη 
διάλυση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
Τόσο προφανείς και πρόδηλες ήταν οι 
παραβιάσεις αυτές του Συντάγµατος, 
ώστε µέχρι και ο εισηγητής της πλει-
οψηφίας να παραδεχθεί την «οριακή 
συνταγµατικότητά» τους. Και όµως, 
ακόµη και οι βουλευτές της συµπο-
λίτευσης, που ανέδειξαν στις τοποθε-
τήσεις τους τις αντισυνταγµατικότητες 
αυτές, στο τέλος υπερψήφισαν το νο-
µοσχέδιο! Ωστόσο ξέρουµε, από την 
εποχή του Σεν Ζιστ, ότι ένα Σύνταγµα 
που δεν εφαρµόζεται είναι τίποτα. Και 
χωρίς Σύνταγµα δεν υπάρχει ∆ηµο-
κρατία.

Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου ήταν 
αποκαλυπτικές και ως προς όσους 
είχαν ακόµη αµφιβολίες για το ποιους 
εννοούσε ο πρωθυπουργός όταν 
µίλαγε για την έφοδο κατά των «κά-
στρων των βολεµένων». Για τους 
σχολικούς φύλακες επρόκειτο, και 
έπονται οι καθαρίστριες των σχολεί-
ων... Για ακόµη µία φορά οι νοµοθε-
τικές επεµβάσεις στο ∆ηµόσιο κινή-
θηκαν µεταξύ της αντιµεταρρύθµισης 
και της κοροϊδίας. Αντιµεταρρύθµιση, 

διότι όχι µόνο δεν υπήρξε η παραµι-
κρή προσπάθεια για εξορθολογισµό 
των δοµών του, αλλά, αντιθέτως, 
καταργήθηκαν ολόκληρες υπηρεσίες 
µε προφανή κοινωνική χρησιµότητα. 
Και κοροϊδία, γιατί όχι µόνο δηµοσι-
ονοµικό όφελος δεν προκύπτει από 
αυτές, αλλά σηµαντική οικονοµική 
επιβάρυνση. ∆ίπλα στα 120 εκατ. 
ευρώ που θα στοιχίσει στο ∆ηµόσιο 
το µαύρο στην ΕΡΤ, από τις αποζη-
µιώσεις των υπαλλήλων, θα πρέπει 
να προστεθεί και το απροσδιόριστο 
κόστος από τις απώλειες των εσόδων 
που προέκυπτε από τις βεβαιώσεις 
των κάθε είδους παραβιάσεων από 
τη ∆ηµοτική Αστυνοµία, το πιο αντα-
ποδοτικό τµήµα των δηµοτικών υπη-
ρεσιών.

Και όµως, φαίνεται ότι ένα σηµα-
ντικό τµήµα της κοινωνίας δεν βλέπει 
στην επίθεση αυτή ακόµη µία υπο-
βάθµιση της δικής της ζωής και της 
καθηµερινότητάς της. Ακόµη και αν 
αγνοήσει κανείς τις σχετικές δηµο-
σκοπήσεις, µια µατιά στα σχόλια των 
ιστολογίων φτάνει για να διαπιστώσει 
την έκταση του κοινωνικού αυτοµατι-
σµού, σε διάφορες εκδοχές. Από τον 
επιστηµονικοφανή αστικό µύθο περί 
του υπέρογκου µεγέθους του ελληνι-
κού ∆ηµοσίου που πνίγει τον ιδιωτικό 
τοµέα, ώς την απλή ευχή να ψοφήσει 
και η κατσίκα του δηµόσιου υπαλλή-
λου, αφού αυτή του ανέργου έχει πα-
ραδώσει το πνεύµα προ πολλού.

Αυτή είναι η σηµαντικότερη ιδε-
ολογική επιτυχία των µνηµονιακών 
πολιτικών. Ενόψει της αδυναµίας 
τους να εξασφαλίσουν ουσιαστική 
νοµιµοποίηση, οι εφαρµοστές τους 
επιδιώκουν να πετύχουν τουλάχιστον 
µια ντε φάκτο ανοχή, ξεσκίζοντας την 
κοινωνία και στρέφοντας το ένα τµή-
µα της απέναντι στο άλλο. Εντούτοις, 
η νεοφιλελεύθερη συνταγή των Μνη-
µονίων έχει ενιαία λογική και στό-

χευση: η µεταβίβαση πόρων από τον 
δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα, µέσω 
των ιδιωτικοποιήσεων και της συρ-
ρίκνωσης των δηµόσιων, πάνω από 
όλα των κοινωνικών υπηρεσιών, συ-
µπληρώνεται από την πλήρη απορ-
ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, 
τη διάλυση των κοινωνικών δικαιω-
µάτων και την ουσιαστική κατάργηση 
των συλλογικών συµβάσεων εργασί-
ας στον ιδιωτικό τοµέα.

Ο άνεργος που χαίρεται όταν απο-
λύεται ένας δηµόσιος υπάλληλος 
µοιάζει µε τη γάτα του Αισώπου που 
έγλειφε τη λίµα και ευχαριστιόταν πί-
νοντας το αίµα της, χωρίς να καταλα-
βαίνει ότι σε λίγο δεν θα είχε γλώσσα. 
Ετσι και αυτός δεν καταλαβαίνει ότι 
όσο το ∆ηµόσιο αποψιλώνεται, δεν 
θα βρίσκει αύριο παιδικό σταθµό για 
το παιδί του, το σχολείο στο οποίο θα 
πάει θα είναι λιγότερο καλό ή, όταν 
χρειαστεί να µπει στο νοσοκοµείο, 
είτε θα το βρει κλειστό είτε θα χρεια-
στεί να το χρυσοπληρώσει.

Προφανώς, το αντικειµενικό υπό-
βαθρο αυτής της ιδεολογικής παγίδας 
αποτελεί η κακή κατάσταση του ελ-
ληνικού ∆ηµοσίου, αποτέλεσµα των 
πελατειακών λογικών και της κακο-
διαχείρισης των ίδιων των κοµµάτων 
του δικοµµατισµού, που επαγγέλλο-
νται σήµερα, τάχα, την κάθαρσή του. 
Κανείς δεν πιστεύει στα σοβαρά ότι 
ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. µπορούν να µεταρ-
ρυθµίσουν το ∆ηµόσιο. Ετσι, όµως, 
αναδεικνύεται η ανάγκη η Αριστερά 
να καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα δηµοκρατικής και ριζο-
σπαστικής µεταρρύθµισης. Η αξιολό-
γηση, όχι ως φερετζές για απολύσεις, 
αλλά ως µέσο αξιοκρατίας και ελέγ-
χου από την κοινωνία των δηµόσιων 
υπηρεσιών, είναι ένα από τα βασικά 
εργαλεία για κάτι τέτοιο, που ακόµη 
δεν έχουµε και πρέπει να κατασκευ-
άσουµε.

∆ηµόσια και ιδιωτικά θύµατα


