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Ο ηλικιωµένος κύριος καθό-
ταν στο σκαλοπάτι του σπιτιού 
του σιωπηλός και αποθαρρυ-
µένος. ∆ίπλα του ένας νεαρός 
ρωτούσε απορηµένος: «Μα, 
καλά, έκλεψαν το πόµολο από 
την πόρτα;». «Κι όµως...» απά-
ντησε ο παθών ιδιοκτήτης µε 
ένα νεύµα του κεφαλιού.

Η ξύλινη εξώπορτα της τα-
πεινής µονοκατοικίας ήταν 
χωρίς πόµολο, σε µια πυκνο-
κατοικηµένη κεντρική συνοι-
κία της Αθήνας.

Ανακάλεσα την εικόνα του 
πρόσφατου περιστατικού, 
διαβάζοντας το κυριακάτικο 
ρεπορτάζ της «Κ» (28/07, του 
Κώστα Ονισένκο), το οποίο 

αναφερόταν στη µάστιγα µε 
τις κλοπές µετάλλων από ορ-
γανωµένα κυκλώµατα σε 
ολόκληρη τη χώρα. ∆εν είναι 
η πρώτη φορά που αναδει-
κνύεται από τον Τύπο το θέµα. 
Μόνο που σε κάθε νεότερο 
δηµοσίευµα επιβεβαιώνεται 
η κρισιµότητα της κατάστασης 
και η αδυναµία να ελεγχθεί 
αποτελεσµατικά από τα αρµό-
δια υπουργεία.

Με την τιµή του σκραπ να 
εκτινάσσεται στα ύψη δεν 
εξαφανίζονται µόνο οι ηλε-
κτρικές και ηλεκτρονικές συ-
σκευές από τα πεζοδρόµια, 
όπου εγκαταλείπονται, µέσα σε 
ελάχιστα λεπτά. Καθηµερινά, 

καταγράφονται κλοπές µετάλ-
λων από φρεάτια δήµων (έχει 
επισηµανθεί ο µεγάλος κίν-
δυνος πρόκλησης τροχαίων), 
καλωδίων της ∆ΕΗ, του ΟΣΕ, 
αντικειµένων από εκκλησί-
ες, περιστατικά βανδαλισµών 
προτοµών και µπρούντζινων 

αγαλµάτων, κ.ο.κ. Για τη λε-
ηλασία των σιδηροτροχιών, 
ειδικότερα, έχουν κατατεθεί 
υποµνήµατα από δήµους και 
περιφέρειες σε υπουργεία 
και υπηρεσίες της δηµόσιας 
διοίκησης, εκφράζοντας την 

ανησυχία τους για την έκταση 
του φαινοµένου. Πριν από ένα 
χρόνο ο αντιπεριφερειάρχης 
Ηλείας υπογράµµιζε σε έγ-
γραφό του ότι «το οικονοµικό 
κόστος των κλοπών των µε-
τάλλων, µε τους πιο συντηρητι-
κούς υπολογισµούς, υπερβαί-

νει τα 3.000.000 ευρώ κατ’ έτος, 
αποδίδοντας στους κλέπτες 
120.000 έως 150.000 ευρώ και 
4πλάσια κέρδη για τις κλεπτα-
ποδόχους εταιρείες».

Το πρόβληµα είναι σύνθε-
το, δαιδαλώδες, διεθνές. Οι 

µαφίες του χαλκού (κυρίως 
τσιγγάνοι) ή του σιδήρου που 
προκαλούν τις δολιοφθορές 
δεν εξοµοιώνονται ασφαλώς 
µε τον εξαθλιωµένο στρατό 
των Πακιστανών µε τα κα-
ροτσάκια του σούπερ µάρκετ 
που ξεδιαλέγουν τους κάδους 
απορριµµάτων. Οι έλεγχοι στα 
«σκραπατζίδικα» (εταιρείες 
που υποδέχονται τα µέταλλα), 
πιο αυστηρές ποινές για τους 
κλέφτες και τους κλεπταπο-
δόχους, είναι, ενδεχοµένως, 
οι αναµενόµενες αντιδράσεις 
µιας ευνοµούµενης πολιτείας.

Οι αιτίες της «µάστιγας» 
µπορεί να είναι ορατές, όµως 
δεν είναι µόνο η οικονοµική 

κρίση που προκαλεί το ξεχαρ-
βάλωµα υποδοµών (σχάρες 
από φρεάτια, καλώδια ∆ΕΗ, 
ΟΣΕ), το οποίο µπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο και ανθρώπινες 
ζωές. Το πόµολο µιας πόρτας 
ή ο µπρούντζος από το άγαλµα 
δεν αφαιρούνται σε αποµακρυ-
σµένες ή αφύλακτες περιοχές. 
∆ηλώνουν την αποθράσυνση 
της εγκληµατικότητας, το «µπά-
τε σκύλοι αλέστε» εκείνων που 
αποτελούν γρανάζια µαφιών ή, 
απλώς, αυθαιρετούν µέσα στο 
γενικό πανδαιµόνιο. Οσο «εκεί-
νοι» πληθαίνουν τόσο οι πολί-
τες αποσβολώνονται. Οπως ο 
ηλικιωµένος κύριος στα σκα-
λοπάτια του σπιτιού του.

Από τη µαφία στο πόµολο
Της Μαρίας Κατσουνάκη

Βωβός Π.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Τρία χρόνια τώρα, εµείς, που τα φάγαµε 
µαζί µε τον Πάγκαλο, τα έχουµε δώσει όλα να 
βοηθήσουµε αυτόν και τους οµόσταυλούς του 
να σώσουν την πατρίδα. Μπορεί εµείς να µην 
τα πήραµε σε φάρδος, σαν τον πρώην αντι-
πρόεδρο, αλλά τα πήραµε σε βάθος. Όχι στο 
µπόι, αλλά στο εισόδηµά µας. Χαράτσι ένα, 
χαράτσι δύο, χαράτσι... για πάντα. Χαράτσι για 
το εθνικό συµφέρον που είπε και το ΣτΕ και 
αυστηρά προσωρινό, βεβαίως, βεβαίως, 
αλλά στο κάτω-κάτω όλοι προσωρινοί είµα-
στε σε τούτη την πλάση. Και τι είναι τρία, τέσ-
σερα και πέντε χρόνια µπροστά στην ιστορική 
κλίµακα; Κόκκος άµµου. Βέβαια, για άλλους 
είναι κόκκος χαβιάρι, αλλά µην πάµε τώρα σε 
λογικές κοινωνικού αυτοµατισµού κατά των 
συµπολιτών µας, που τα φάγαµε µεν µαζί, 
αλλά αυτοί είχαν την «προνοητικότητα» να 
βάλουν και κάτι στην (ελβετική) άκρη. Και µην 
ξεχνάµε ότι γλιτώσαµε το χαράτσι της ΕΡΤ. 
Θα το πληρώσουµε βέβαια στο πολλαπλάσιο 
µέσω της απαξίωσης της εταιρείας, αλλά το 
κλείσιµο της κερδοφόρας ΕΡΤ είναι θέµα 
θρησκείας και για την πίστη κάνουµε και θυ-
σίες άµα λάχει. Προκειµένου να πάµε στον 
παράδεισο των πρωτογενών πλεονασµάτων, 
είµαστε έτοιµοι να θυσιάσουµε τα πάντα. Μας 
το δίδαξε άλλωστε και η θυσία του Αβραάµ.

Και τι κι αν δεν πάµε στα πρωτογενή πλε-

ονάσµατα; Σηµασία έχει να πέφτεις κυνηγώ-
ντας το όνειρο. Και για του λόγου το αληθές, 
χιλιάδες συµπολίτες µας πέφτουν αυτές τις 
µέρες θυσιαζόµενοι για το κοινό καλό. Αρχί-
ζουν να γίνονται πιο «κινητικοί». Ξέρετε, αυτό 
µε τους γοφούς που πάνε δεξιά κι αριστερά 
και αν δεν προσέξεις σε οδηγούν έξω από 
την πίστα. Τουλάχιστον όµως δεν φεύγουν 
µε το στίγµα του επίορκου. Το συζητήσαµε 
κι αυτό 1-2 µήνες καθέτως κάθε απόγευµα 
στο δελτίο του Μega, το συζητήσαµε και ορι-
ζοντίως µε τον Μπάµπη Παπαδηµητρίου στο 
δελτίο του Σκάι και στο τέλος καταλήξαµε ότι 
οι παιδεραστές, οι κοπανατζήδες και οι φακε-
λάκηδες ήταν λιγότεροι των ευγενών προσ-
δοκιών µας. Όπως άλλωστε και ο αριθµός 
των δηµοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα που 
τους υπολογίζαµε µε τα ανάλογα µαθηµατικά 
που υπολογίζει η Χ.Α. τους «λαθροµετανά-
στες». Μας βγήκαν δυστυχώς κάτω από τον 
µέσο ευρωπαϊκό όρο. Όµως στη µνηµονιακή 
«∆ηµοκρατία» δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αν η 
πραγµατικότητα δεν ταιριάζει στις δεσµεύσεις 
απέναντι στην τρόικα, τόσο το χειρότερο για 
την πραγµατικότητα. Η δόση είναι το άπαν. Κι 
εµείς στην «Αυγή», που είµαστε κοντά στην 
Οµόνοια, γνωρίζουµε ότι το κυνήγι της δόσης 
δεν γνωρίζει από κοινή λογική. Η δόση δεν 
είναι µέσο, είναι στόχος.

Χαράτσι... αγάπη µου
Η επίκληση των Γερµανών 

στη ∆ηµοκρατία της Βαϊµά-
ρης ως δικαιολογία για την 
απαγόρευση της έκδοσης 
χρήµατος στην ευρωζώνη, 
δηλαδή του µοναδικού όπλου 
που θα µπορούσε να στηρίξει 
µία βιώσιµη σταδιακή έξοδο 
από την κρίση, είναι γνωστή: 
συνιστά το σκληρό πυρήνα 
της πολιτικής τους όλα αυτά 
τα χρόνια, παρά το γεγονός 
ότι το δήθεν φάντασµα του 
υπερπληθωρισµού δεν απει-
λεί κανέναν – λ.χ. στις ΗΠΑ 
και στην Ιαπωνία που τυπώ-
νεται διαρκώς χρήµα στο ίδιο 
διάστηµα και χωρίς να υπάρ-
χει κρίση τέτοιου βάθους, 
ουδέποτε προέκυψε ζήτηµα 
πληθωριστικού κινδύνου.

 Όµως, µε αυτό το πα-
ραµύθι, οι Γερµανοί έχουν 
δηµιουργήσει ήδη τις πρου-
ποθέσεις µιας ελληνικής Βα-
ϊµάρης. Η δική τους, κράτησε 
13 χρόνια και µάλιστα είχε και 
µία ενδιαφέρουσα σύµπτω-
ση: ξεκίνησε µε το Σύνταγµα 
της Βαϊµάρης σαν σήµερα 

(προχθές), στις 31 Ιουλίου του 
1919, για να τελειώσει ουσια-
στικά πάλι σαν σήµερα (προ-
χθές), το 1932, όταν ο Χίτλερ 
έπαιρνε το 38% των ψήφων 
του γερµανικού εκλογικού 
σώµατος, µίας χώρας τόσο 
βαθειά κατεστραµµένης στην 
οποία η επικίνδυνη απάτη 
του εθνικοσοσιαλισµού λάµ-
βανε τα χαρακτηριστικά σα-
ρωτικού λαϊκού κινήµατος: 
οι συνέπιες είναι γνωστές σε 
όλους…  Η Ελλάδα ζει από 
καιρό τη δικής Βαϊµάρη. ∆εν 
έχει τα βάρη των πολεµικών 
αποζηµιώσεων, δεν έκανε 
το έγκληµα να προκαλέσει 
κανένα «Μεγάλο πόλεµο», 
όµως έχει τα βάρη ενός 
επαχθούς, πρωτοφανούς 
στη µεταπολεµική Ευρώπη, 
προγράµµατος «σωτηρίας» 
γερµανικής έµπνευσης και 
κοπής, το οποίο την έχει απο-
σαθρώσει. Μεθυσµένο από 
το ηγεµονικό του όραµα για 
µία γερµανική Ευρώπη, το 
Βερολίνο κάνει ότι δεν βλέπει 
τα αποτελέσµατα της πολιτι-

κής του. Φυσικά, η Ελλάδα 
είναι µία χώρα που ούτε θέ-
λει ούτε µπορεί να γεννήσει 
τέτοιου είδους κινδύνους για 
την Ευρώπη, όσους γέννησε 
κάποτε η Βαϊµάρη. Όµως, 
αυτό, κάθε άλλο παρά ση-
µαίνει ότι η καταστροφή που 
σαρώνει τη χώρα είναι ακίν-
δυνη τόσο για την ίδια όσο και 
για την ίδια την Ευρώπη.

Στο Βερολίνο πιστεύουν 
ότι θωρακίζοντας το ευρώ 
µε την εσωτερική ελληνική 
πτώχευση, έχουν λύσει το 
πρόβληµα. Κάνουν τεράστιο 
λάθος: ο κίνδυνος της απο-
σταθεροποίησης δεν περνά 
µόνον µέσα από τα ταµπλό 
των διεθνών χρηµατιστη-
ρίων. Μπορεί να καταλήξει 
εκεί και να τα τινάξει όλα στον 
αέρα, αλλά δεν ξεκινά µόνον 
από εκεί: πλην της Ελλάδας, η 
Ευρώπη κινδυνεύει κι εκείνη 
από την κοινωνική κατάρ-
ρευση µίας χώρας µέλους 
της και την πολιτική επικρά-
τηση δυνάµεων σαν αυτές 
που γέννησε η Βαϊµάρη.

Η ελληνική Βαϊµάρη

Τι είπε ο Λέτα και δεν είπε ο Σαµαράς
Αν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ο Σίλβιο Μπερλου-

σκόνι και όχι ο Ενρίκο Λέτα, σίγουρα τα ελληνικά ΜΜΕ 
θα είχαν ενδιαφερθεί πολύ περισσότερο, µια και ο 
υπόδικος δεξιός Ιταλός πρώην πρωθυπουργός ήξε-
ρε να πλασάρει τον εαυτό του στον τηλεοπτικό φακό, 
δίνοντας «πιπεράτες» ειδήσεις, στην πλειονότητά τους 
όχι πολιτικές. Αναµφίβολα ο νυν Ιταλός πρωθυπουρ-
γός, τον οποίο, ως φαίνεται, ούτε τα ιταλικά ΜΜΕ ούτε 
οι Ιταλοί έχουν σε µεγάλη εκτίµηση, δεν είναι τόσο επι-
κοινωνιακός όσο ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Στην Αθήνα 
όµως ο Ε. Λέτα µίλησε πολιτικά και είπε όσα δεν είπε 
ο Α. Σαµαράς. Ο Ιταλός πρωθυπουργός δεν απέφυγε 
να σχολιάσει - όπως έκανε ο Ελληνας πρωθυπουρ-
γός- τις πρόσφατες δηλώσεις της αντιπροέδρου της 
Ε.Ε. Βίβιαν Ρέντινγκ, ότι η τρόικα βαίνει προς το τέλος 
της και δεν µπορεί να είναι πλέον αποδεκτή από τους 

ευρωπαϊκούς λαούς όσο αποφασίζει πίσω από κλει-
στές πόρτες. Σε αυτή την απάντηση άσκησε κριτική 
στην τρόικα και είπε ότι αν από την αρχή δεν είχε γίνει 
λάθος σχεδιασµός του ελληνικού προγράµµατος, τότε 
ούτε τόσες απολύσεις θα είχαµε στην Ελλάδα ούτε 
τόση ανεργία ούτε τόση ύφεση. Φώναξε, δηλαδή, αυτό 
που δεν τολµά να ψελλίσει η ελληνική πολιτική ηγεσία 
προς το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Οτι το ελληνικό 
πρόγραµµα ξεκίνησε λάθος, συνέχισε και συνεχίζει 
λάθος και, χωρίς ευνοϊκές αλλαγές, θα βρει τοίχο. Κα-
κώς απέφυγε το σχολιασµό ο κ. Σαµαράς, που έκανε 
µια ντρίµπλα γύρω από τον εαυτό του και περιορίστηκε 
να πει ότι πρώτος στόχος για την Ελλάδα παραµένει το 
πρωτογενές πλεόνασµα, για να µην εκλάβουν λάθος 
µηνύµατα το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες.

Το δεύτερο πράγµα που είπε ο Ενρίκο Λέτα είναι 

πως αν µέσα στο 2014 δεν βρεθεί λύση στην ελληνική 
κρίση, τότε στις ευρωεκλογές οι πολίτες θα επιλέξουν 
τον ευρωσκεπτικισµό και τα κόµµατα του ευρωσκε-
πτικισµού. ∆ηλαδή συντάχθηκε µε όσους γράφουν 
εδώ και καιρό στο διεθνή και ελληνικό Τύπο ότι αν η 
ευρωπαϊκή πολιτική -και στην Ελλάδα- δεν αλλάξει 
ρότα, τότε οι ευρωεκλογές του επόµενου Μαΐου µπο-
ρεί να εξελιχθούν στην αρχή του τέλους της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης. ∆εν έχουν λάθος όσοι υποστηρίζουν, 
γραπτώς ή προφορικώς, ότι οι δηλώσεις του Ιταλού 
πρωθυπουργού στην Αθήνα είχαν βασικό στόχο να 
ακουστούν στο εσωτερικό της Ιταλίας.

Η σκοπιµότητα άλλωστε και η πολιτική είναι έννοιες 
απολύτως συνυφασµένες. Το ερώτηµα είναι γιατί ο Α. 
Σαµαράς, ενώ αναδεικνύει τη σηµασία κοινού βηµα-
τισµού του ευρωπαϊκού Νότου έναντι στη γερµανική 

(κυρίως) επιδροµή, αποφεύγει να µιλήσει µε τον ίδιο 
τρόπο. Το τελευταίο Ευρωβαρόµετρο, η µεγαλύτερη 
και πιο αξιόπιστη δηµοσκόπηση στην Ε.Ε., ήταν εξό-
χως ανησυχητικό. Στα πολιτικά κόµµατα έχει εµπιστο-
σύνη µόνο το 16% των πολιτών της Ε.Ε., ποσοστό µόλις 
4% στην Ελλάδα. Την κυβέρνησή τους δεν εµπιστεύεται 
το 71% των πολιτών στην Ε.Ε., όταν το αντίστοιχο ποσο-
στό στην Ελλάδα φτάνει το 90%. Το Κοινοβούλιό τους 
δεν εµπιστεύεται το 68% των πολιτών στην Ε.Ε. και το 
89% των Ελλήνων πολιτών. Και την Ε.Ε. δεν εµπιστεύ-
εται το 60% των πολιτών της, ανάµεσα σε αυτούς και το 
80% των Ελλήνων πολιτών.

Αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, µε αυτά τα δεδοµένα η 
Ε.Ε. πάει σε εκλογές σε λιγότερο από δέκα µήνες. Και 
όταν προκύψει το αποτέλεσµα-βόµβα στα θεµέλιά της, 
όλοι θα τρέξουν να γράψουν τι έφταιξε...




