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Μήνες τώρα το επιτελείο προπαγάν-
δας της κυβέρνησης προβάλλει το πε-
ριβόητο success story, εµφανίζοντας 
µια εικόνα της ελληνικής πραγµατι-
κότητας εντελώς διαφορετική από την 
αληθινή. Να όµως που εκ των πραγ-
µάτων εγείρονται... πνευµατικά δικαι-
ώµατα! Οι κεφαλές της Ευρωζώνης 
και οι αγορές τις τελευταίες µέρες βάλ-
θηκαν να αποδείξουν ότι το success 
story διαθέτει ευρωπαϊκά χρωµοσώ-
µατα και όχι µόνον ελληνικά.

Επεσαν οι αποδόσεις των ιταλικών 
και των ισπανικών οµολόγων, έναντι 
αντίστοιχων δεκαετών της Γερµανί-
ας. Και -ως γνωστόν- όταν πέφτουν 
τα spreads, υποχωρεί η ύφεση και 

έρχεται η ανάπτυξη. Το έδειξε και µια 
δηµοσκόπηση µεταξύ οικονοµολό-
γων, οι οποίοι απάντησαν ότι προβλέ-
πουν ανάπτυξη 0,2% στην Ευρωζώνη, 
για το τρέχον τρίµηνο. 0,2 µεν, ανάπυ-
ξη δε! Ερχεται λοιπόν. Στο δρόµο είναι. 
Οπου να ‘ναι, σε λίγους µήνες ή έστω 
σε λίγα χρόνια, άντε λίγες δεκαετί-
ες, δεν µπορεί, θα έρθει η ανάπτυξη. 
Ιδού, λοιπόν, το success story αγκα-
λιάζει, γεµάτο ευγνωµοσύνη, τη µαµά 
Ευρωζώνη.

Πρόκειται, βεβαίως, περί εικονικής 
πραγµατικότητας. Η ύφεση δεν υπο-
χωρεί, αλλά βαθαίνει. Η ανάπτυξη δεν 
είναι κοντά, αλλά ακόµη µακρύτερα. 
Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, 

ο πληθωρισµός κοντεύει να γίνει αρ-
νητικός. Που σηµαίνει ότι δεν κυκλο-
φορεί χρήµα. Και δεν κυκλοφορεί, 
επειδή δεν υπάρχει.

Στη χώρα µας η ανεργία σπάει το 
ένα ρεκόρ µετά το άλλο, τα λουκέ-
τα στα καταστήµατα συνεχίζονται, οι 
εξαγωγές παραµένουν καθηλωµέ-
νες, ενώ ο σοφός Στουρνάρας, αφού 
ανακάλυψε 20 δισ. ευρώ κρυµµένα 
σε ντουλάπια, µπαούλα και στρώµατα, 
επιµένει στην άρση της απαγόρευσης 
των πλειστηριασµών για την πρώτη 
κατοικία.

Στην Ισπανία η φούσκα των τρα-
πεζικών δανείων έχει σκάσει πατα-
γωδώς και οι κατασχέσεις σπιτιών 

δίνουν και παίρνουν. Ακόµη και στη 
(µάλλον ωφεληµένη από την ύφεση 
του Νότου) Γερµανία, όλο και περισ-
σότεροι εργαζόµενοι δυσκολεύονται 
να τα βγάλουν πέρα και για πρώτη 
φορά ένα σεβαστό ποσοστό δήλωσαν 
αδυναµία να πάνε διακοπές.

Virtual reality είναι λοιπόν το 
success story. Απότοκο της «δηµι-
ουργικής λογιστικής». Η οποία µπορεί 
µεν να γνώρισε δόξες επί κυβέρνησης 
Σηµίτη, αλλά αποτελεί πλέον... ευρω-
παϊκό κεκτηµένο. Οπως οι ηµέτεροι 
φωστήρες κατάφεραν (δηµιουργικά) 
το έλλειµµα να το εµφανίσουν ως πλε-
όνασµα, έτσι και οι αγορές επιχειρούν 
(µε την ίδια δηµιουργικότητα) να εµ-

φανίσουν την ύφεση ως ανάκαµψη.
∆εν είναι, συνεπώς, της κυβέρνη-

σης Σαµαρά το δηµιούργηµα (δηλαδή, 
το ανοσιούργηµα) του success story. 
Για ντιρεκτίβα των δανειστών µοιάζει. 
Από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τους 
λοιπούς κερδοσκόπους προέρχεται 
αυτή η επιχείρηση παραπλάνησης. 
Εργαλεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας χρησιµοποιούνται. Το κρέ-
ας, ψάρι. Τόσο απλά, τόσο εύκολα, 
τόσο απροσχηµάτιστα. ∆ιότι οι άνθρω-
ποι που διαφεντεύουν τις τύχες των 
λαών της Ευρώπης, συνοδοιπόροι αν 
όχι συνεταίροι των αγορών, εκτός από 
αδίστακτοι λήσταρχοι αποδεικνύονται 
και κοινοί ψεύτες.

Το spread success

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η παράνοµη 
µετανάστευση αποτελεί ένα µείζον πρό-
βληµα για τη χώρα µας.Ένα πρόβληµα, που 
παρά την κρίση επιτείνεται συνεχώς λόγω 
και της αναταραχής  που επικρατεί σε χώ-
ρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.Η δια-
χείριση του  προφανώς ούτε εύκολη είναι, 
ούτε και αποτελεσµατική, αν δεν υπάρχει  
η συµβολή των γειτονικών χωρών και η 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο 
δυσβάστακτο βάρος όµως κι αν σηκώνει η 
χώρα µας, δεν σηµαίνει ότι µπορεί να απε-
µπολήσει βασικές ανθρωπιστικές αρχές 
στην αντιµετώπιση των  µεταναστών που 
βρέθηκαν παράνοµα στην Ελλάδα.

Τα κέντρα προληπτικής κράτησης που 
δηµιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο ως  
µια γραµµή άµυνας στην ανεξέλεγκτη εισ-
ροή των µεταναστών στις πόλεις και ιδι-
αίτερα στο κέντρο της Αθήνας,µπορεί να 
προσφέρουν µια διέξοδο, αλλά δεν δίνουν 
λύση στο πρόβληµα. Κινδυνεύουν µάλιστα 
λόγω των ασφυκτικών συνθηκών κράτη-
σης, να µετατραπούν σε  εστίες έντασης, 
όπως έγινε πρόσφατα στην Αµυγδαλέζα, µε 
απρόσµενες συνέπειες.

Πολύ περισσότερο µάλιστα, όπως διαπι-
στώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην έκθε-
ση του, που είδε χθες το φως της δηµοσιό-
τητας,όταν «έχουν µεταβληθεί σε ιδιότυπες 
φυλακές  λόγω του µεγάλου και συνεχώς 
διογκούµενου  αριθµού κρατουµένων, µε 
συνέπεια η αστυνοµία να αδυνατεί  να εξα-
σφαλίσει συνθήκες που να διασφαλίζουν τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα τους».

Είναι απόλυτα αναγκαίο λοιπόν, παρά τα 
πενιχρά µέσα που διαθέτουµε και µε την 
αξιοποίηση όλων των δυνατών κονδυλίων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση να  βελτιωθούν 

οι συνθήκες κράτησης, να εξασφαλιστούν 
τα στοιχειώδη δικαιώµατα των κρατου-
µένων, ώστε να εξαλειφθούν οι εστίες  
αναταραχής, αλλά και να σταµατήσει η δι-
απόµπευση  της χώρας µας από συνεχή 
δηµοσιεύµατα του διεθνούς τύπου. 

Κυρίως όµως, όπως επισηµαίνει και ο 
Συνήγορος του Πολίτη, πρέπει «η κράτηση 
να περιοριστεί στο απόλυτα αναγκαίο χρο-
νικό διάστηµα» και να  βρεθεί τρόπος να 
επισπευσθεί η διαδικασία  απέλασης και 
επιστροφής στην πατρίδα τους.

Εύκολες λύσεις προφανώς δεν υπάρ-
χουν.Οφείλουµε όµως να αποδείξουµε ότι 
είµαστε κράτος δικαίου και ότι έχουµε τον 
ίδιο σεβασµό για τους συνανθρώπους µας 
,ακόµα κι αν έχουν αναγκαστεί να παρα-
νοµήσουν, για να διεκδικήσουν κι αυτοί το 
δικαίωµα σε µια καλύτερη ζωή...

Παράνοµοι µετανάστες 
και κράτος δικαίου

Έλαβε χώρα η πολυαναµενόµενη επέµβαση 
του στρατού στις δύο πλατείες του Καΐρου. ∆ια-
λύθηκαν οι δύο καταυλισµοί των Αδελφών Μου-
σουλµάνων σε αυτές µε ποταµό αίµατος. Τήρησε 
ο στρατός τον λόγο του. Άραγε επέστρεψε η τάξη 
και ασφάλεια στην Αίγυπτο; Σε καµία περίπτωση. 
Αντίθετα, όπως και στην περίπτωση του πραξι-
κοπήµατος του Στρατηγού Σίσι λίγες εβδοµάδες 
πριν, αντί να διασφαλισθεί το συµφέρον της Αι-
γύπτου, ο στρατός πέτυχε το αντίθετο, «ρίχνοντας 
λάδι στη φωτιά» και πολώνοντας στο έπακρο το 
πολιτικό σκηνικό.

Παρόµοια σήµερα το µόνο που κατάφερε το 
στρατιωτικό κατεστηµένο της Αιγύπτου ήταν να 
αναιρέσει τα όποια επικοινωνιακά οφέλη είχε 
αποκοµίσει από το Πραξικόπηµα, δηλ. να χάσει 
την στήριξη των φιλελευθέρων ∆ηµοκρατών, 
όπως δηλώνει η παραίτηση Μπαραντέι από την 
Αντιπροεδρία, να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των χριστιανών της χώρας, να συµβάλει σε µία 
ευρύτερη εξέγερση των Ισλαµιστών και σε άλ-
λες πόλεις της χώρας και κυρίως να θέσει την 
χώρα υπό καθεστώς στρατιωτικού νόµου για ένα 
µήνα. Ταιριάζει κάτι τέτοιο, θα έλεγε κάποιος, σε 
ένα στρατοκρατικό σύστηµα, ιδίως µετά από ένα 
πραξικόπηµα και µία στρατιωτική διακυβέρνηση.

Ωστόσο δύο πράγµατα φαίνεται να αγνοεί ο 
στρατηγός Σίσι: αφενός ότι µετά την Αραβική 
Άνοιξη και την έννοµη εκλογική νίκη τους, οι 
Αδελφοί Μουσουλµάνοι δεν είναι διατεθειµένοι 
να γυρίσουν σπίτι τους, όπως συνέβαινε στο πα-
ρελθόν. Αφετέρου ότι η Αίγυπτος βρίσκεται στα 
πρόθυρα ολικής κατάρρευσης µετά από πολυετή 
πλέον εσωτερική αστάθεια.

Η Ισλαµική Αδελφότητα από την πλευρά της 
ανέµενε την σηµερινή έκβαση της εξέγερσής της 
µε την αιµατηρή επέµβαση του στρατού. Θεωρεί 
εαυτήν κερδισµένη στρατηγικά και επενδύει στα 

θύµατά της βάσει της ισλαµικής αντίληψης, ότι µε 
το αίµα των µαρτύρων της «ποτίζεται το δέντρο 
της ισλαµικής παλιγγενεσίας.» 

Η σηµερινή υποχώρηση των Ισλαµιστών από 
τις δύο πλατείες του Καΐρου µε τον τρόπο που 
έγινε έβγαλε προσωρινά κερδισµένη την Αδελ-
φότητα στο εσωτερικό της χώρας, κατεβάζοντας 
περισσότερο κόσµο στους δρόµους και άλλων 
πόλεων και αναγκάζοντας τον στρατό σε περισ-
σότερα µέτρα. Προφανώς η πολιτική ανυπακοή 
της Αδελφότητας αποφέρει καρπούς, δηλ. την 
αστάθεια της Αιγύπτου που αποτελεί µέτρο πίε-
σης στο στρατό προς εξεύρεση πολιτικής λύσης 
στο διχασµό της Αιγύπτου. Προς το παρόν η πο-
λιτική ανυπακοή για τους Ισλαµιστές είναι το µέσο 
διεκδίκησης της πολιτικής νοµιµότητας στη χώρα 
και εκτείνεται µε την µορφή απεργίας σε κάθε το-
µέα της οικονοµίας.

Ο στρατηγός Σίσι πρέπει να αναθεωρήσει την 
στρατηγική του έναντι των Αδελφών Μουσουλ-
µάνων και από κατασταλτική-στρατιωτική να την 
µετριάσει σε συµφιλιωτική-πολιτική. Είναι εφικτό 
κάτι τέτοιο αυτή την στιγµή;

 Είναι, αν και οµολογουµένως όσο περνάει 
η ώρα είναι λιγότερες οι πιθανότητες πολιτικής 
συµφιλίωσης. Ο στρατηγός Σίσι καλείται να κατα-
νοήσει ότι το ενδεχόµενο ισλαµοποίησης της χώ-
ρας από το νόµιµα εκλεγµένο πρόεδρο της πρέπει 
να αντιµετωπιστεί πολιτικά και όχι µε πραξικοπή-
µατα. Ο Σίσι καλείται να δράσει ως πολιτικός και 
όχι ως στρατιωτικός. 

∆ιακινδυνεύει την σταθερότητα της χώρας 
του, διότι η πολιτική ανυπακοή των Ισλαµιστών 
δεν αποκλείεται να µετατραπεί σε ένοπλο αγώνα, 
καθώς οι Ισλαµιστές της Αιγύπτου δεν είναι µό-
νοι και τυγχάνουν ιδεολογικής υποστήριξης στον 
ισλαµικό κόσµο. Ο Σίσι δεν έχει πολύ χρόνο στη 
διάθεσή του...

Η πολιτική ανυπακοή της 
Ισλαµικής Αδελφότητας
∆ρ. Ευάγγελος Βενέτης

Οι θιασώτες της διαχείρισης Οµπάµα δεν 
προλαβαίνουν να µετράνε χαστούκια από τα 
µαντάτα που καταφτάνουν από τις ΗΠΑ και 
κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν ότι το µείγ-
µα που εφαρµόζει η αµερικανική κυβέρνηση 
ευνοεί έστω κατ’ ελάχιστο τους εργαζόµε-
νους. Ακόµα κι αυτά τα επίσηµα στοιχεία που 
ως γνωστόν δεν αποτυπώνουν επακριβώς τη 
ζοφερή πραγµατικότητα που βιώνει η µεγάλη 
πλειοψηφία του αµερικανικού λαού, δείχνουν 

πως είτε έτσι είτε αλλιώς, µε όποιο µείγµα δια-
χείρισης της κρίσης δηλαδή και της αναιµικής 
ανάκαµψης, ο λαός εξακολουθεί να βυθίζεται 
στη µαύρη φτώχεια.

Απογοητευτικά χαρακτηρίζονται τα στοιχεία 
που αφορούν στην απασχόληση τον Ιούνη, κα-
θώς προστέθηκαν µόλις 162.000 θέσεις εργα-
σίας, αριθµός χαµηλότερος από τις προβλέψεις 
οικονοµολόγων και πολύ χαµηλότερος από τις 
πιο αισιόδοξες προβλέψεις για 225.000 θέσεις 

απασχόλησης. Ταυτόχρονα, οι µισθοί µειώ-
θηκαν, η εργάσιµη εβδοµάδα συρρικνώθηκε 
σχεδόν για όλους.

Ο αριθµός των µακροχρόνια ανέργων πα-
ρέµεινε σταθερός στα 4,2 εκατοµµύρια άτοµα. 
Σηµειώνουµε εδώ ότι στις ΗΠΑ δεν θεωρείται 
άνεργος όποιος δουλεύει έστω και µία ώρα τη 
βδοµάδα. Υπάρχουν επίσης ακόµα 988.000 - 
ανεπισήµως ο αριθµός αυτός αυξάνεται κατά 
πολύ - άνεργοι που έχουν ουσιαστικά παραιτη-

θεί από την προσπάθεια να βρουν δουλειά, δη-
λώνουν πλήρως απογοητευµένοι και ότι έχουν 
αποσυρθεί από την αγορά εργασίας. 

Ενα χρόνο πριν ο σχετικός αριθµός που κα-
τέγραφαν οι έρευνες ήταν 852.000. Ο αριθµός 
των ατόµων που εργάζονται µε µερική απα-
σχόληση αυξήθηκε κατά 19.000. Ταυτόχρονα, 
οι µισθοί έχουν µπει στον πάγο, ενώ κατα-
γράφεται και µια µείωση των µέσων ωριαίων 
αποδοχών κατά 2 σεντς.

Η διαχείριση Οµπάµα... θριαµβεύει


