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Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Εξαντλείται ο Αλέξης Τσί-
πρας σε µια άνευ πρακτικού 
αντικειµένου αντιµνηµονια-
κή ρητορική. Χορωδιακά τα 
στελέχη και οι νεοκολλητοί 
του ΣΥΡΙΖΑ, υπόσχονται ότι 
«το µνηµόνιο θα ακυρωθεί 
το βράδυ των εκλογών». 
Πρόκειται για µάχη χωρίς 
αντίπαλο. Πιστεύουν ότι στο 
µνηµόνιο συµποσούνται οι 
απαιτήσεις των δανειστών. 
Κάνουν λάθος. Στο µνηµό-
νιο έχουν αποτυπωθεί µέ-
τρα και ρυθµίσεις, τα οποία, 
κατά τις εκτιµήσεις όσων το 
συνέταξαν, θα είναι αρκετά 
για να οδηγήσουν την Ελλά-
δα σε ισορροπηµένη δηµο-

σιονοµική διαχείριση.
Θα ήταν διαφορετικό αν 

ο κ. Τσίπρας ισχυριζόταν 
ότι έχει έτοιµο κάποιο άλλο 
σύνολο µέτρων και ρυθµί-
σεων, το οποίο θα αντικα-
ταστήσει τις προβλέψεις του 
µνηµονίου, διασφαλίζοντας 
όµως ισοδύναµο αποτέλε-
σµα. Η αντιπολίτευση δεν 
µπαίνει σε τέτοιο κόπο.

Σε κάθε περίπτωση, η 
σχετική συζήτηση είναι 
άνευ αντικειµένου. Η νε-
οκοµµουνιστική αριστερά, 
όπως την αποκαλούν άλλοι 
αριστεροί, επιµένει σε ό,τι 
ακούγεται ως παρηγόρια 
για τους ταλαιπωρηµένους 

εισοδηµατίες του δηµόσιου 
τοµέα και τους ιδιοκτήτες 
των µικρών επιχειρήσεων. 
∆ικαιολογηµένα οι πολίτες 
γίνονται καχύποπτοι. Ιδι-

αίτερα όσοι έχουν πληρώ-
σει ένα βουνό από φόρους 
για να µειωθεί µέχρις εδώ 
το έλλειµµα του κράτους. 
«Πώς θα διασφαλίσετε την 
ισορροπία των δηµόσιων 
οικονοµικών;» ερωτούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι υποσχέσεις του κ. Τσίπρα 
και των συνοδοιπόρων του 

αφορούν την πλευρά των 
δαπανών. 

Υπόσχονται δηλαδή ότι θα 
επαναφέρουν το σύνολο των 
παροχών του κράτους, στα 

επίπεδα του 2009. Μάλιστα, 
µέσω αυτής της υπόσχε-
σής τους, έρχονται σε στενή 
επαφή µε οµάδα βουλευτών 
της Ν.∆., η οποία υπερασπί-
ζεται τα πεπραγµένα του 
κ. Καραµανλή αλλά και µε 
τους αφορισµούς γνωστού 
δικοµανή διώκτη των δη-
µοσιογράφων ακόµη και µε 

ανοησίες που παπαγάλιζαν 
µέχρι πρόσφατα οι έγκλει-
στοι των φυλακών ακροδε-
ξιοί.

Το 2009, οι δαπάνες του 
κράτους έφτασαν στο εξω-
φρενικό ποσό των 125 δισ. 
ευρώ. Αφαιρώ τους τό-
κους, που απειλεί να µην 
πληρώσουν η «Τσίπρας και 
συνοδοιπόροι» και µένει το 
σεβαστό ποσό των 113 δισ. 
ευρώ.

Εποµένως, η κρατική δα-
πάνη επί της οποίας χτίζει το 
πολιτικό του λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, 
αν γίνουν οι εκλογές µέσα 
στο 2014, αναλογεί στο 63% 
του ΑΕΠ, έναντι 50% που 

υπολογίζεται η ίδια δαπάνη 
από την κυβέρνηση!

Ο κ. Τσίπρας δεν έχει εξη-
γήσει, ούτε άλλωστε ερω-
τάται σε φιλικές συζητήσεις 
µε αυτούς που επιλέγει να 
συναγελάζεται, για τον δη-
µοσιονοµικό τρόπο µέσω 
του οποίου θα χρηµατοδο-
τήσει αυτή την εξωφρενι-
κή κρατική κατανάλωση. 
Εφόσον, όπως άλλωστε και 
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πα-
ραδέχονται, δεν θα υπάρξει 
καθόλου νέος δανεισµός, 
ούτε θα βάλουν νέους φό-
ρους, το µυστήριο µε την 
πολιτική Τσίπρα παραµένει 
ανεξήγητο.

Του Αλέξη Παπαχελά Το «µυστήριο» του κ. Τσίπρα 

Ο Πάγκαλος, ο Πρετεντέρης 
και το κακό συναπάντηµα

Αλληλεγγύη µε...καρφιά

Να σας πω εγώ τι είναι βία. Βία είναι να συζη-
τούν για την βία στην «Ανατροπή» ο Πρετεντέρης, 
ο Πάγκαλος και η Τριανταφύλλου. Βία ψυχική, 
που ψάχνεις τρυπάνι να τρυπήσεις το λοβό σου, 
σαν τον πρωταγωνιστή στο «Π» του Αρονόφσκι. 
Βία σωµατική, που πάει να βγει το µέσα έξω σου, 
ναυτία οργανική που το dinner – χρησιµοποιούµε 
την αγγλικήν, για να καταλαβαίνει και η κ. Τριαντα-
φύλου- παλεύει µε τον οισοφάγο και τον λάρυγγα. 
Ναυτία Σαρτρική, υπαρξιακή δυσανεξία, απέναντι 
σε έναν κόσµο παράλογο και κακό.

Πάγκαλος, Σώτη, Πρετεντέρης στο ίδιο τραπέ-
ζι. Θόδωρος Πάγκαλος, η φασίζουσα απόφυση 
του Κέντρου, το απόρριµµα της πολιτικής, που το 
έχουν ξεράσει οι ψηφοφόροι αλλά το κρατούν ζω-
ντανό µε τον απινιδωτή τα µίντια της διαπλοκής. 
Σώτη Τριανταφύλλου, πλάσµα ανοϊκό, σύµβολο 
του απόλυτου υστερικού φανατισµού, η µέτρια 
συγγραφέας, που την πλάσαρε για χρόνια το σύ-
στηµα ως σπουδαία και πρωτοποριακή και τώρα 
που ήρθαν τα δύσκολα, ξεπληρώνει τα γραµµάτια 
ουρλιάζοντας στα κανάλια και στις Athens Voice. 
Στις Athens Voice, που είναι τόσο φτηνές, ώστε να 
πωλούνται τζάµπα. Για τον Ιωάννη Βαπτιστή Πρε-
τεντέρη δεν χρειάζονται συστάσεις, το όνοµα του 
έχει καταντήσει πλέον επιθετικός προσδιορισµός.

Ο συνταγµατολόγος Γιώργος Κατρούγκαλος 
βρέθηκε την ∆ευτέρα το βράδυ στον λάκκο των 
λεόντων και τόλµησε από εκεί µέσα να ξεστοµίσει 
τα αυτονόητα. Ότι η βία, από νοµικής, πολιτικής, 
φιλοσοφικής και ηθικής απόψεως, δεν είναι ενι-
αία. Ότι δεν µπορείς να συγκρίνεις το γιαούρτι που 
έφαγε ο Πάγκαλος στην χασαποταβέρνα µε 
το µαχαίρι που τρύπησε την καρδιά του 
Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Ότι δεν 
µπορούν να µπουν στο ίδιο τσουβάλι οι 
λαϊκοί αγώνες µε τη ναζιστική δράση 
της Χρυσής Αυγής και άλλα.

Με το που ψέλλισε τα αυτονό-
ητα ο Κατρούγκαλος, τα 
σκυλιά αλύχτησαν, άρχι-
σαν να γαβγίζουν στον 
συνταγµατολόγο ότι 
είναι τραµπούκος, 
αρχηγό των τρα-
µπούκων τον 
αποκάλεσε 
ο Πάγκα-
λος, και 

αήθης. Αλυχτούσαν τα πίτµπουλ του καθεστώτος 
και από δίπλα ο οικοδεσπότης Πρετεντέρης τα 
τσιγκλούσε µε πυρωµένες βελόνες, για να µην 
γαβγίζουν µόνο, να ρίξουν και καµιά δαγκωνιά να 
ανέβει η τηλεθέαση που έχει πέσει στα τάρταρα. 
Ευτυχώς που δεν ήταν στο στούντιο ο Κατρούγκα-
λος, γιατί ο Πάγκαλος και η Τριανταφύλλου θα τον 
έδερναν αλύπητα, προκειµένου να αποδείξουν ότι 
η βία είναι κακό πράγµα.

Όσο και να γαβγίζουν οι Κέρβεροι, η αλήθεια θα 
ακουστεί. Το γιαούρτι δεν είναι ίδιο µε το µαχαίρι. 
Το βελουτέ που δρόσισε την παρία του φασίστα 
δεν εξισώνεται µε το στιλέτο που τρύπησε την 
καρδιά του αντιφασίστα, όσο κι αν γκαρίζει ο Πά-
γκαλος. Η διαδήλωση δεν γεννάει το φασισµό, η 
διαδήλωση, η λαϊκή εγρήγορση, βάζει φρένο στον 
φασισµό κι αυτό είναι που θέλουν να κρύψουν οι 
καθεστωτικοί σωµατοφύλακες.

Μόλις ολοκλήρωσαν οι ερασιτέχνες, πήραν τη 
σκυτάλη οι επαγγελµατίες. Ο Μουρούτης, ο Λαζα-
ρίδης, ο Κεδίκογλου, σύσσωµο το τρίτο υπόγειο 
της Συγγρού, που έβγαλε ανακοίνωση µε την 
οποία ισχυρίζεται ότι ο Κατρούγκαλος καλλιεργεί 
την βία και τον διχασµό και ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ 
πρέπει να τον καταδικάσει, γιατί αλλιώς καλλιερ-
γεί κι αυτός τη βία και το διχασµό. Βέβαια ο Κα-
τρούγκαλος δεν είναι καν µέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
αυτά είναι ασήµαντες λεπτοµέρειες, που δεν πρέ-
πει να τις αφήσουµε επ’ ουδενί να χαλάσουν την 
ωραία, γκεµπελίστικη ιστορία µας.

Η διανοµή των ρόλων είναι πλέον εµφανής: 
Βγαίνουν πρώτα οι ψιλοί, οι ελαφρώς οπλισµένοι 

(σ.σ. ζητούµε συγγνώµη από τον κ. Πάγκα-
λο που τον αποκαλούµε «ψιλό», το πράτ-
τουµε ποιητική αδεία), για να προλειά-
νουν το έδαφος και να ακολουθήσει το 
βαρύ πυροβολικό. 

Βγαίνουν οι τζουτζέδες να γλυκάνουν 
το κοινό, για να βγει µετά ο θίασος να το 

αποτελειώσει. Βγαίνουν τα µπαλέτα, για 
να ζεσταθεί το κλίµα, να ανοίξουν οι 

πρώτες σαµπάνιες, και µετά, κατά 
τις δύο τα ξηµερώµατα, να βγει 

η φίρµα του µαγαζιού να µα-
ζέψει το χαρτί. Αν δεν ήταν 

τόσο γελοίοι, θα µπο-
ρούσες να τους πεις 
µέχρι και εγκληµατι-
κή οργάνωση.

∆εν είναι προφανώς τυχαίο ότι 
χθες µε παρεµβάσεις τους, τόσο ο 
πρωθυπουργός όσο και ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης, εξέφρα-
σαν την ανησυχία για το κλίµα που 
διαµορφώνεται και πάλι κατά της 
Ελλάδας µε δηλώσεις και παρεµ-
βάσεις ευρωπαίων αξιωµατούχων. 
Η Ελλάδα περιµένει περισσότερη 
αλληλεγγύη από τους εταίρους της 
επεσήµανε ο κ.Σαµαράς, ενώ ο κ. 
Βενιζέλος παρατήρησε ότι υπάρχει 
µια ανακύκλωση προβληµάτων και 
προβληµατισµών που αδικούν τις 
θυσίες και τις προσπάθειες του ελ-
ληνικού λαού. 

Έχει γίνει πλέον συνήθεια πριν 
από κάθε αξιολόγηση της τρόικας 
να υπάρχουν µια σειρά από παρεµ-
βάσεις που φορτίζουν ιδιαίτερα το 
κλίµα και διαµορφώνουν συνθήκες 
διαρκούς πίεσης προς την ελληνική 
πλευρά. 

Έτσι, για να µείνουµε µόνο στις 
τελευταίες δηλώσεις ο κ. Όλι Ρεν 
ανακάλυψε ότι «είναι πρόκληση να  
αναλύσεις τα δηµοσιονοµικά και 
χρηµατοδοτικά ζητήµατα της Ελ-
λάδας» αφήνοντας να εννοηθεί ότι  
χρειάζεται περισσότερος χρόνος 
στην τρόικα για να ολοκληρώσει τον 
έλεγχο. 

Προηγήθηκε ο κ. Άσµουσεν  που 
απηύθυνε σύσταση  στην κυβέρνηση 
«να κάνει ότι χρειάζεται για να ολο-
κληρωθεί η αξιολόγηση της τρόικας 
η οποία τώρα έχει διακοπεί». Είναι 

οι ίδιοι παράγοντες που λίγο καιρό 
πριν  διαπίστωναν µε ικανοποίηση  
ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει 
πολύ περισσότερο από ότι προέβλε-
παν οι δεσµεύσεις, καταφέρνοντας 
να έχει πρωτογενές πλεόνασµα από 
φέτος. 

∆εν ισχυρίζεται κανείς ότι δεν 
υπάρχουν προβλήµατα και καθυστε-
ρήσεις σε διάφορα µέτωπα . Αλλά θα 
ήταν παράλογο από την άλλη πλευ-
ρά να µην αναγνωρίσει κανείς ότι οι 
αντοχές της οικονοµίας  αλλά κυρί-
ως των πολιτών έχουν φτάσει στα 
όρια τους. Η διαρκής επωδός των 
ευρωπαίων για νέα µέτρα όχι µόνο 
δεν οδηγεί πουθενά, αλλά δυναµι-
τίζει κυρίως το όποιο κλίµα σταθε-
ροποίησης τείνει να δηµιουργηθεί 
στην οικονοµία. 

∆εν γίνεται την ώρα που διαπι-
στώνουν ότι τα δηµοσιονοµικά µε-
γέθη για το 2013 εξελίσσονται ικα-
νοποιητικά  - και καλύτερα  από τις 
προβλέψεις τους - να ανακαλύπτουν 
συνεχώς  προβλήµατα και  να προ-
βλέπουν όλο και µεγαλύτερο δη-
µοσιονοµικό κενό για το 2014. Επι-
τέλους ας αφήσουν λίγο περιθώριο 
ηρεµίας κι ας µην καλλιεργούν αυ-
τοεκπληρούµενες προφητείες, δυ-
ναµιτίζοντας  το κλίµα στην οικονο-
µία. Είναι καιρός να αντιληφθούν ότι 
ένα πακέτο επιπλέον µέτρων και µια 
ακόµα χρονιά ύφεσης, ούτε εµάς θα 
βοηθήσει, ούτε θα εξασφαλίσει πε-
ρισσότερο τους δανειστές µας. 




