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Επίδειξη «κοινωνικού προ-
σώπου» θα κάνει ο Σαµα-
ράς στη ∆ΕΘ. Υπόσχεται ότι 
θα µοιράσει το «πρωτογενές 
πλεόνασµα» του 2014 (δηλαδή 
του χρόνου!) για την ενίσχυση 
των χαµηλοσυνταξιούχων. 
Προφανώς, κοροϊδεύει, διότι 
την ίδια στιγµή µεθοδεύει την 
εφαρµογή των µνηµονιακών 
δεσµεύσεων για µείωση των 
συντάξεων, για «εθνική σύ-
νταξη» 300 ευρώ. Η πολιτική 
για το πρωτογενές πλεόνασµα 
προβλέπει τη διάλυση των 
κοινωνικών παροχών και την 
εσωτερική στάση πληρωµών. 
Ο στόχος της αύξησης των φο-
ρολογικών εσόδων αποδει-
κνύεται ανέφικτος, είτε λόγω 
της κρίσης και της υπερφο-
ρολόγησης των µεσαίων και 
λαϊκών τάξεων, είτε λόγω της 
συνεχιζόµενης φορολογικής 

ασυλίας των πλουσίων και 
του κεφαλαίου. Συνεπώς, το 
προς διανοµήν «κοινωνικό 
µέρισµα» του πρωτογενούς 
πλεονάσµατος είναι άλλη 
µια εικονική πραγµατικότη-
τα, χρήσιµη για προεκλογική 
κατανάλωση, καθώς και για 
άλλοθι ενόψει νέων σκληρών 
µέτρων.

Αυτό που φοβάται ο Σα-
µαράς είναι το επικείµενο 
Μνηµόνιο που οι δανειστές 
απαιτούν για να συνεχίσουν 
τη δανειοδότηση. Σε µια κοι-
νωνία που δεν έχει να δώσει 
άλλα, όπου το «λίπος» εξαφα-
νίζεται και το τελευταίο κατα-
φύγιο κοινωνικής υποστήρι-
ξης, η οικογένεια, αδυνατεί 
να παράσχει τα στοιχειώδη 
στα άνεργα µέλη της, η «κοι-
νωνική ευαισθησία» Σαµαρά 
προκαλεί.

Η κυβέρνηση Σαµαρά πα-
ραπαίει και καταφεύγει σε 
εκβιασµούς προς τον λαό και 
µηνύµατα προς τους δανει-
στές. Προς τον λαό ότι, αν πέ-
σει, θα χρεωκοπήσει η χώρα 
και οι κοινωνικά αδύναµοι 
«θα χάσουν το µπόνους». 
Προς τους πιστωτές ότι η 
χώρα θα παραδοθεί στα άκρα 
και, συγκεκριµένα, στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Νοµίζει ότι έτσι θα κερδί-
σει χρόνο. Αλλά και οι πιστω-
τές δεν µπορούν να ανοίξουν 
τα χαρτιά τους για το δηµόσιο 
χρέος και το νέο δάνειο µε µια 
κυβέρνηση τόσο υπονοµευ-
µένη. Συνεπώς, τα σενάρια 
περί πρόωρων εκλογών το 
φθινόπωρο, µε πρωτοβουλία 
των δανειστών, έχουν βάση. Η 
κυβέρνηση Σαµαρά µπορεί να 
συρθεί σε πρόωρες εκλογές. 
Επί του παρόντος, προτιµά το 

σενάριο των τριπλών εκλο-
γών τον Μάιο. Τότε, όµως, 
µπορεί να είναι βαριά και αµε-
τάκλητη η καταδίκη της.

Έτσι κι αλλιώς, ακόµη και 
µε τις «κοινωνικές παροχές» 
τύπου Σαµαρά, έχουµε µπει 
σε παρατεταµένη προεκλογι-
κή περίοδο, που θα αποκτήσει 
σχήµα αναλόγως των πρωτο-
βουλιών των πιστωτών µετά 
τις γερµανικές εκλογές. Και 
µπορεί να αποδειχθεί πιο κρί-
σιµη για τη ∆ηµοκρατία η πο-
ρεία µετάβασης στις εκλογές 
από το αποτέλεσµα των ίδιων 
των εκλογών. Γι’ αυτό η κυ-
βέρνηση πρέπει να πέσει µε 
την πρωτοβουλία του λαϊκού 
παράγοντα, ώστε η ορµή µιας 
τέτοιας νίκης να διασφαλίσει 
το αδιάβλητο των εκλογών και 
το αποτέλεσµά τους υπέρ των 
λαϊκών συµφερόντων. 

Η προεκλογική σύγκρου-
ση στη Γερµανία για την Ελ-
λάδα, όπως αποτυπώθηκε 
στο ντιµπέιτ Μέρκελ - Στά-
ϊνµπρουκ µπορεί να µη µας 
φώτισε ιδιαίτερα για τις προ-
θέσεις τής κυβέρνησης που 
θα προκύψει, αλλά αποτύ-
πωσε τουλάχιστον τις διαφο-
ρές αποχρώσεων των δύο 
ηγετών, ως προς τον χειρι-
σµό της ελληνικής κρίσης. 

Η διαπίστωση του σοσι-
αλδηµοκράτη υποψηφίου 
ότι ήταν λάθος «το φάρµακο 
της λιτότητας σε θανατηφό-
ρα δόση» και ότι πρέπει να 
βοηθηθεί η ελληνική οικο-
νοµία να αποκτήσει ξανά την 
ορµητικότητα της, δείχνει 
καθαρά τη διαφορά πολιτι-
κών αντιλήψεων των δυο 
ηγετών.

Είναι µια αντίληψη που 
προφανώς βρίσκεται πολύ 
πιο κοντά στις διεκδικήσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης, 
που δεν αµφισβητεί, την 
ανάγκη των µεταρρυθµίσε-
ων, στις οποίες δίνει προ-
τεραιότητα η κυρία Μέρκελ, 
αλλά αναζητά παράλληλα 
κάποιες αναπτυξιακές διε-
ξόδους για να ανασυνταχθεί 
η πραγµατική οικονοµία. 

Γιατί είναι γεγονός αναµ-
φισβήτητο πλέον, ότι παρά 
τα πέντε χρόνια συνεχούς 
ύφεσης, η Ελλάδα έχει κα-
ταφέρει µε τις θυσίες των 
πολιτών της να πετύχει µια 
πρωτοφανή δηµοσιονοµική 
προσαρµογή.

Όπως επιβεβαιώνουν και 
τα τελευταία στοιχεία έχει 
ήδη πετύχει ένα σηµαντι-
κό πρωτογενές πλεόνασµα 
στο επτάµηνο και όλες οι 

ενδείξεις συντείνουν ότι θα 
καταφέρει να το διατηρήσει 
και µέχρι το τέλος του χρό-
νου.Οι περισσότεροι δηλαδή 
στόχοι που έχουν τεθεί από 
την τρόικα και τους δανει-
στές µας, παρά τα επιµέρους 
προβλήµατα που υπάρχουν, 
επιτυγχάνονται και µάλιστα 
αρκετά νωρίτερα από τις 
προβλέψεις.

∆ικαιούται λοιπόν η Ελ-
λάδα και οι πολίτες να ελπί-
ζουν ότι αυτή προσπάθεια 
θα αναγνωριστεί από τους 
εταίρους µας. Όχι για να ζη-
τήσουµε νέο κούρεµα, όπως 
θεωρούν αναγκαίο διάφοροι 
ειδήµονες και µη, αλλά για 
να γίνουν κάποιες θεµιτές 
και λογικές διαρρυθµίσεις 
των δανειακών µας υποχρε-
ώσεων και κυρίως για να 
τονωθούν οι αναπτυξιακές 
προοπτικές της ελληνικής 
οικονοµίας. 

Για να ξεκινήσουν επιτέ-
λους κάποια έργα, για να βο-
ηθηθούν µικρές και µεγάλες 
επιχειρήσεις που στενάζουν 
από την έλλειψη ρευστότη-
τας, για να ανακοπεί τουλά-
χιστον,το κύµα της ανεργίας.

Σε τελευταία ανάλυση, 
η φονική λιτότητα, όπως 
τη χαρακτήρισε ο κ. Στάϊν-
µπρουκ, δεν αφορά µόνο τη 
χώρας µας. 

Αφορά τη µισή σχεδόν 
Ευρώπη που ασφυκτιά από 
την ύφεση και την ανεργία. 
Και όσο γρηγορότερα συνει-
δητοποιήσουν οι γερµανοί 
πολιτικοί, αλλά και οι ψηφο-
φόροι, ότι όταν καίγεται το 
σπίτι του διπλανού σου, δεν 
µπορείς να αγνοείς τη φωτιά, 
τόσο το καλύτερο για όλους... 

Εκλογές: Ο Σαµαράς,  
οι πιστωτές και ο λαός και ελπίδα

Το γερµανικό 
ντιµπέιτ και η Ελλάδα

Τα στοιχεία για την πορεία της οι-
κονοµίας και τις συνθήκες ζωής στη 
σύγχρονη Ελλάδα είναι ζοφερά. Και 
αποδεικνύουν ότι το πολιτικό σύστη-
µα που κυβερνά εδώ και 3 χρόνια, 
επαναλαµβάνοντας µονότονα σενά-
ρια περί success story, βρίσκεται 
εκτός πραγµατικότητας. Ποια επιτυ-
χία άραγε και πού, προµηνύουν τα 
αδιάσειστα ντοκουµέντα µιας πρω-
τοφανούς κοινωνικής και οικονοµι-
κής καταστροφής; 

Η πραγµατική ανεργία φέτος, 
όπως λέει ο επιστηµονικός διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Εργασίας της 
ΓΣΕΕ Σάββας Ροµπόλης, θα κυµαν-

θεί στο 29%-30% και θα αγγίξει το 
64% στους νέους. Το 2014 οι προ-
βλέψεις είναι πιο µαύρες, καθώς το 
ποσοστό της ανεργίας θα φτάσει στο 
31,5%, καθιστώντας ουσιαστικά µη 
βιώσιµη την ελληνική κοινωνία. 

Σύµφωνα µε την έρευνα της ΓΣΕΕ, 
4 στους 10 ανέργους (7 στους 10 
άγαµοι) επιβιώνουν σήµερα χάρη 
στη στήριξη από το οικογενειακό πε-
ριβάλλον, αφού µόλις το 12% παίρνει 
κάποιο επίδοµα από τον ΟΑΕ∆. Είναι 
τόσο άσχηµα τα πράγµατα, που το 
55% είναι πρόθυµο να δουλέψει µε 
οποιαδήποτε αµοιβή. Και το χειρό-
τερο: θα χρειαστούν 20 χρόνια και 

ρυθµοί ανάπτυξης 4%-5% το χρόνο 
για να πέσει η ανεργία στα επίπεδα 
του 2009! 

Στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγµατα 
είναι ακόµη χειρότερα. Οι προέδροι 
των Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων 
εκτιµούν ότι στη Θεσσαλονίκη η 
πραγµατική ανεργία αγγίζει το 36% 
(έναντι επίσηµου ποσοστού 31,5%), 
στα Γιαννιτσά στο 56%, στη ∆ράµα το 
50%, στη Ροδόπη το 46%, ενώ γύρω 
από το 40% κινείται σε Σέρρες, Εβρο 
και Ξάνθη. 

Την ίδια στιγµή, στα αποτελέσµατα 
α’ εξαµήνου των εισηγµένων εται-
ρειών στο Χρηµατιστήριο καταγρά-

φεται πτώση τζίρου κατά 7,2% και 
λειτουργικών κερδών κατά 17,5%, 
ενώ διατηρείται ο υψηλός δανεισµός 
στους κλάδους εκδόσεων, ατκοπλο-
ϊκών εταιρειών και κατασκευών. 
Στρεβλή εικόνα όσον αφορά την 
πραγµατική κερδοφορία τους εµφα-
νίζουν και οι τράπεζες. 

Αλλά και οι προοπτικές ανάκαµ-
ψης αποµακρύνονται. Για τρίτο 
συνεχόµενο µήνα, από τον Μάιο, 
υποχώρησε ο δείκτης οικονοµικής 
εµπιστοσύνης (βιοµηχανία, υπηρε-
σίες, εµπόριο, κατασκευές) στην Ελ-
λάδα τον Αύγουστο. Κινείται αντίθετα 
µε αυτόν της Ευρωζώνης, που αυξά-

νεται σταθερά από τον Απρίλιο. 
Είναι προφανές ότι η πολιτική των 

δανειστών µας και το µνηµονιακό 
πρόγραµµα λιτότητας, που εξαθλιώ-
νει µεγάλο µέρους πληθυσµού, έχει 
όντως επιτύχει τους στόχους του. 
Ισως αυτός ήταν εξ αρχής ο σκοπός 
τους: µια κοινωνία διαλυµένη κι ένα 
κράτος ανίκανο να προστατεύσει 
στοιχειώδη δικαιώµατα των πολιτών 
του και να προασπίσει αποτελεσµατι-
κά το δηµόσιο συµφέρον. Η συνεχής 
πίεση για ξεπούληµα της δηµόσιας 
περιουσίας το αποδεικνύει. Η κυ-
βέρνηση δεν το βλέπει και συναινεί 
στο έγκληµα; 

Εγκληµα χωρίς τιµωρία

Αποπροσανατολιστικός καβγάς ξέσπα-
σε ανάµεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆ και στον οποίο 
ενεπλάκη και η Κεντρική Ενωση ∆ήµων 
Ελλάδος διά του προέδρου της Κώστα 
Ασκούνη, µε αφορµή την αναφορά του 
Αλ. Τσίπρα στην οµιλία του στην ΚΕ του 
κόµµατός του για «βλαχοδήµαρχους» 
που έχουν εκλεγεί από Ν∆ και ΠΑΣΟΚ 
και πρέπει να «σαρωθούν». Η Ν∆ µιλά για 
προσβολή των ψηφοφόρων που στήριξαν 
και εξέλεξαν αυτούς τους δηµάρχους, ο 
δε Κ. Ασκούνης λέει ότι ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ µε αυτή την παρέµβαση επιλέγει 
«την πλήρη υποταγή της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και των δηµάρχων στο κόµµα 

και στο κοµµατικό συµφέρον του ΣΥΡΙΖΑ, 
αγνοώντας προκλητικά κάθε έννοια αυτο-
νοµίας και αυτοτέλειας του θεσµού».

ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ 
ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Για την αναφορά του Αλ. Τσίπρα: Στις 
τοπικές εκλογές του 2010 ο ΣΥΡΙΖΑ στην 
Ικαρία συνεργάστηκε µε ΠΑΣΟΚ/Ν∆/
ΛΑ.Ο.Σ., ενάντια στον υποψήφιο που στήρι-
ξε το ΚΚΕ. Και αυτός ο υποψήφιος εξελέγη 
-σύµφωνα µε τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ- «βλα-
χοδήµαρχος». Ακόµα, σε εκείνες τις εκλο-
γές ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε µε το ΠΑΣΟΚ 
για να υποστηρίξουν -κατά τα λεγόµενα 

του Αλ. Τσίπρα «βλαχοδήµαρχους»- στους 
∆ήµους Πετρούπολης, Ελευσίνας, Βόλβης 
Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, οι δήµαρχοι του 
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούµενα χρόνια, 
όπου κι αν άσκησαν διοίκηση πρωτο-
στάτησαν στο να περάσουν αντεργατικές 
αντιλαϊκές ρυθµίσεις, όπως τα περίφηµα 
stage, η λεγόµενη µερική απασχόληση, 
τοπικά σύµφωνα απασχόλησης, οι συµβα-
σιούχοι. Ολα αυτά συνέβαλαν στο σηµερινό 
αδιέξοδο που έχουν περιέλθει οι εργαζό-
µενοι στους δήµους σε όλη τη χώρα. Ακό-
µα, αποδέχτηκαν λογικές φορολόγησης 
των λαϊκών νοικοκυριών για να έχουν 
έσοδα οι δήµοι κ.ά.

Οι «βλαχοδήµαρχοι»... 


