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Κατσάκος Πέτρος

Οπως ήταν σωστό και 
αναµενόµενο, η άγνωστη 
ιστορία της µικρής Μαρίας 
προκάλεσε έντονη συγκίνη-
ση. Η κοινωνία µας δεν έχει, 
ακόµη, γίνει τόσο σκληρή. 
∆υστυχώς, επειδή η ιστορία 
της µικρής Μαρίας ξεκίνησε 
από έναν καταυλισµό τσιγ-
γάνων, ήταν αδύνατον να 
µην εκδηλωθούν, κυρίως 
στην τηλεόραση, κάποιες, 
πάντοτε παρούσες και ελα-
χίστως αποκρυπτόµενες, 
ρατσιστικές αντιδράσεις.

«Πώς είναι δυνατόν, να 
έχουν γεννήσει «αυτοί», 
ένα τέτοιο ξανθό αγγελού-
δι;» αναρωτήθηκαν όλοι οι 

παραπάνω, καθώς η φω-
τογραφία του παιδιού έκα-
νε εκατοµµύρια εµφανίσεις 
στις οθόνες και τις σελίδες 
της ειδησεογραφίας. Κι 
όµως, πριν το παιδί κινήσει 
την υποψία του ανώνυµου 
αστυνοµικού, δεν είχε βρε-
θεί κανένας να παρατηρήσει 
την ίδια αυτή «διαφορά» και 
να ζητήσει από τις αρχές να 
ενεργήσουν.

Γρήγορα, η ανάγκη να 
συντηρηθεί το φορτισµέ-
νο από συγκίνηση θέµα, 
έδωσε φτερά στη φαντασία 
των διαχειριστών της σχε-
τικής δηµοσιότητας. Αυτό 
δεν ξαφνιάζει κανέναν. 

Αυτό όµως που έπρεπε να 
µας προβληµατίσει ήταν ότι 
συµµετείχε και η Αστυνοµία 
στο παιχνίδι των εντυπώσε-
ων.

Μέσα σε λίγες ώρες διο-

χετεύτηκαν καταλλήλως οι 
άοκνες προσπάθειες των 
αρχών µε στόχο τη διεθνή 
κινητοποίηση. ∆ηλαδή, µια 
τυπική -όσο και ουσιαστι-
κή- υποχρέωση της αστυ-
νοµίας, να αναζητήσει, στη 
βάση δεδοµένων της Ιντερ-
πόλ για τα εξαφανισµένα 

παιδιά που αναζητούν οι 
ρηµαγµένοι γονείς τους.

∆εν πρέπει να µας δια-
φεύγει ότι πίσω από όλον 
αυτό τον θόρυβο, κρύβεται 
µια ακόµη σοβαρή αδυ-

ναµία του κράτους µας. Η 
εµπόδιση της εµπορίας παι-
διών και γυναικών απέχει 
πολύ από τα πρότυπα που 
έχει θέσει η διεθνής κοι-
νότητα. Απέχει τόσο όση η 
απόσταση µεταξύ της συ-
γκίνησης που προκαλεί για 
κάποιες µέρες µια τέτοια 

είδηση και της αδιαφορίας 
που επικρατεί όλες τις άλ-
λες µέρες του χρόνου. Οσο 
περισσότερο επικρατεί η 
υπερβολή όταν επιπλέει το 
τηλεθέµα «ξανθό αγγελούδι 
σε χέρια τσιγγάνων», τόσο 
λιγότερο ασχολείται το πα-
χύδερµο κράτος µε την εκ-
πλήρωση των καθηκόντων 
του.

Γιατί δεν έχει η Ελλάδα 
έναν µοναδικό αριθµό για 
κάθε πολίτη, που θα δηµι-
ουργείται µόλις γεννηθεί 
και θα είναι απαραίτητος σε 
κάθε συναλλαγή; Πόσες φο-
ρές ξεκίνησε το κράτος να 
το κάνει, τι ξόδευσε και γιατί 

δεν έγινε;
Γιατί οι δηµόσιες υπη-

ρεσίες αντιµετωπίζουν µε 
αποδεδειγµένη αδιαφορία 
τα σπουδαία καθήκοντά 
τους και τι εµποδίζει την 
αποκάλυψη της ανεπάρκει-
άς τους, µέχρις ότου συµ-
βεί κάτι τόσο γοερό; Ποιος 
ελέγχει τις υπηρεσίες όταν 
είναι γνωστή η έκταση της 
εγκληµατικότητας περί την 
εµπορία ανθρώπων στη 
χώρα µας; Oσο πιο παχύ-
δερµο κράτος φτιάχνουµε, 
τόσο λιγότερο υπηρετούνται 
οι σπουδαιότεροι από τους 
σκοπούς του. Εκτός των τει-
χών δεν υπάρχει κράτος.

Του Μπάµπη Παπαδηµητρίου Εκτός των τειχών δεν υπάρχει κράτος 

«Τορπιλίζει» τη Ν∆ ο Σαµαράς 
για χάρη του Βενιζέλου

Ασφαλιστικός Αρµαγεδδών

Η στήριξη που πρόσφερε ο πρωθυπουργός στον 
κυβερνητικό του εταίρο µε την χθεσινή δήλωση 
του κυβερνητικού εκπροσώπου βαθαίνει το ρήγµα 
στο εσωτερικό του κόµµατός τους που προτίµησε 
να ανοίξει προκειµένου να δώσει χείρα βοηθείας 
στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κ. Σαµαράς εµφανίζε-
ται διατεθειµένος πλέον να έρθει σε σύγκρουση µε 
ιστορικά στελέχη της Ν∆ σε µια ύστατη προσπάθεια 
να δώσει πολιτικό σωσίβιο στο ναυάγιο Βενιζέλου 
στα θολά νερά του Σκαραµαγκά. Μετά το αρχι-
κό «άδειασµα» στον ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο από 
το Μαξίµου και το χθεσινό «κουκούλωµα» όσων 
υποστήριζαν στην Βουλή οι κύριοι Μιχαλάκης και 
Λεονταρίδης το 2010, θα πρέπει ο πρωθυπουργός 
να «διαγράψει» από την πολιτική µνήµη του κόµµα-
τός του και τα όσα είχε επισηµάνει τότε ο σηµερινός 
Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Τις «συνθήκες δια-
φάνειας» που ανακάλυψε µόλις χτες ο κ. Κεδίκο-
γλου στην αµαρτωλή σύµβαση του 2010 θα πρέπει 
να τις προσυπογράψει και ο κ. Μειµαράκης ο οποί-
ος κατά την διάρκεια συνεδρίασης της υποεπιτρο-
πής εξοπλιστικών που πραγµατοποιήθηκε στις 17 
Μαρτίου του 2010 υποστήριζε:

«Όσον αφορά τη συγκεκριµένη σύµβαση, η γνώ-
µη µου είναι, κ. Υπουργέ, ότι κακώς προχωρείτε 
προς αυτή τη σύµβαση, κακώς παραγγέλνετε τα 
δύο υποβρύχια. Αν θυµάµαι καλά, δεν υπάρχει 
αίτηµα του ναυτικού και δεν υπάρχει στο ΕΜΠΑΕ 
για τα δύο επιπλέον υποβρύχια. Και αυτό σηµαίνει 
πως τα δύο υποβρύχια τα οποία παραγγέλνετε, τα 
παραγγέλνετε µε δική σας πρωτοβουλία, προσω-
πική, κάνατε εσείς προσωπικά και όχι µέσω των 
υπηρεσιών σας τη συζήτηση, όχι µε οµολόγους 
σας, αλλά µε ιδιώτες, αγνοώντας τα θεσµικά όργα-
να της πολιτείας και προχωράτε σε µια συµφωνία η 
οποία δεν ξέρουµε αν θα τηρηθεί και την οποία δεν 
την έχουµε και µπροστά µας».

Ήταν η εποχή που ο σηµερινός Πρόεδρος της 

Βουλής έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου στον 
τότε υπουργό Εθνικής Άµυνας επισηµαίνοντάς του 
πως προχωρά σε «απευθείας αναθέσεις και συζη-
τήσεις µε ιδιώτες, οι οποίοι είναι και αναξιόπιστοι» 
και έφτανε µάλιστα σε σηµείο να χαρακτηρίζει τα 
συγκεκριµένα υποβρύχια ως «πλωτά φέρετρα που 
δεν βάζαµε ούτε ένα παιδάκι µέσα». Στις αιτιάσεις 
του Ευ. Μειµαράκη που είχε µιλήσει ανοιχτά τότε 
για «οσµή σκανδάλου» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε 
απαντήσει «όχι τέτοια συµπεριφορά εδώ». Όταν µά-
λιστα ο βουλευτής της Ν∆ Κωνσταντίνος Τασούλας 
είχε ζητήσει στην ίδια επιτροπή από τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο να πείσει το σώµα για την διαφάνεια και 
την αναγκαιότητα της συγκεκριµένης σύµβασης 
είχε κατηγορήσει τους εκπροσώπους της Νέας 
∆ηµοκρατίας πως η στάση τους στην επιτροπή ήταν 
µνηµείο αντιδηµοκρατικότητας.

Αντιθέτως ήταν µνηµειώδες το κλείσιµο της 
συγκεκριµένης συνεδρίασης µε τον τότε υπουργό 
Εθνικής Άµυνας να προτείνει στους συναδέλφους 
του να διαγραφούν από τα πρακτικά αποσπάσµατα 
των τοποθετήσεών τους:

«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνι-
κής Άµυνας): Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα 
να κάνω µια παρατήρηση επί της διαδικασίας. Θα 
ήθελα να σας παρακαλέσω να διατυπώσετε αύ-
ριο το πρακτικό µε σηµερινή ηµεροµηνία, βέβαια, 
γιατί σήµερα είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής 
και αύριο θα συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ, στο οποίο θα 
µεταφέρω την κατά πλειοψηφία θετική γνώµη της 
Επιτροπής. Όταν θα αποµαγνητοφωνηθούν τα πλή-
ρη πρακτικά, θα σας παρακαλούσα µε τη δική σας 
ευθύνη να τα θέσετε υπόψη του κ. Μεϊµαράκη και 
του κ. Τασούλα, να διαγράψουν ό,τι θέλουν από 
τα λεχθέντα τα δικά τους και τα δικά µου. Εξουσι-
οδοτώ τον κ. Μεϊµαράκη και τον κ. Τασούλα, εάν 
θέλουν να διαγράψουν διαλόγους, τότε να τους δι-
αγράψουν.»

Νέο ασφαλιστικό Αρµαγεδδώνα 
σχεδιάζει η κυβέρνηση, εις βάρος 
τουλάχιστον 1.500.000 ασφαλισµέ-
νων. Η λαίλαπα µέτρων, σύµφωνα 
µε τις µέχρι τώρα πληροφορίες, θα 
αφορά το σύνολο όσων ασφαλίστη-
καν µετά το 1983, χωρίς να αποκλεί-
ονται ρυθµίσεις και για τους παλαιούς 
ασφαλισµένους. 

Και µόνο η αναφορά του υπουρ-
γού Οικονοµικών στις συγκεκριµένες 
ρυθµίσεις µαταιώνει πλήρως τις έως 
τώρα υποσχέσεις της κυβέρνησης, ότι 
δεν θα υπάρξουν νέα οριζόντια µέτρα, 
και εκθέτει ακόµη µία φορά τους δύο 
κυβερνητικούς εταίρους. Γιατί η γε-
νικευµένη αυτή εξισωτική ανατροπή 
ασφαλιστικών δικαιωµάτων είναι ο 
κατ’ εξοχήν ορισµός των οριζόντιων 
µέτρων. 

Το θέµα σερνόταν από καιρό. Η τρό-
ικα δεν έχανε ευκαιρία να υπενθυµί-
ζει µε κάθε τρόπο πως η µαύρη τρύπα 
στα ασφαλιστικά ταµεία µεγαλώνει 
επικίνδυνα. Και δεν σταµάτησε ποτέ 
να υποδεικνύει την ανάγκη λήψης µέ-
τρων περιορισµού της. 

Οπως φαίνεται, ο κόµπος έφτασε 
στο χτένι. Παρά τα µεγάλα λόγια του 
πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης, ότι δεν συζητούν νέα 
µέτρα, ο υπουργός Εργασίας έσπευσε 
να τους διαψεύσει. Ο νέος ασφαλιστι-
κός Προκρούστης έχει ήδη στηθεί. 

Το γεγονός ότι η κυβερνητική προ-
παγάνδα µπορεί να βαφτίσει µε τόση 
ευκολία τα οριζόντια µέτρα ως δήθεν 
«στοχευµένα», για να δικαιολογή-
σει τη νέα επιδροµή στο σύνολο των 
συντάξεων και των κοινωνικών επι-
δοµάτων, δείχνει το διαχρονικό, ιστο-
ρικά, κυνισµό της εξουσίας. Η οποία 
µε ασύστολα ψεύδη αµφισβητεί µο-

νοµερώς και αυθαιρέτως όλους τους 
πυλώνες του κοινωνικού συµβολαί-
ου, που υποχρεωτικώς έχει µε τους 
πολίτες. 

Η ανατροπή στη ζωή εκατοµµυρί-
ων Ελλήνων αποδεικνύει επίσης ότι 
οι κυβερνήσεις του Μνηµονίου, µε 
την καθολική υποταγή τους στα κε-
λεύσµατα των δανειστών, οδηγούν, 
χωρίς αιδώ, σε πλήρη φτωχοποίηση 
τη συντριπτική πλειονότητα του ελλη-
νικού λαού. Και θέτουν υπό αίρεση 
ακόµη και τη δυνατότητα επιβίωσής 
του, καθώς του στερούν, ξαφνικά και 
απροσχηµάτιστα, την ικανοποίηση 
στοιχειωδών αναγκών του. 

Οι κυβερνητικοί σχεδιασµοί δεν 
λαµβάνουν επίσης υπ’ όψιν µια πολύ 
σηµαντική παράµετρο. Στη δίνη της 
πρωτοφανούς κρίσης, µε τη διόγκω-
ση της ανεργίας και της ύφεσης, η 
πλειονότητα των 1.500.000 ανέργων 
πετάγονται κυριολεκτικά στον Και-
άδα. Γιατί ούτε δουλειά αναµένεται 
να βρουν σύντοµα ούτε ασφαλιστικά 
χρόνια να καλύψουν, για να πάρουν, 
κάποτε, µιαν αξιοπρεπή σύνταξη. 

Η κυβέρνηση δεν εµπαίζει απλώς 
τους πολίτες. Απειλεί σοβαρά την 
υγεία και τη ζωή τους. Το θέµα δεν 
είναι θεωρητικό. Είναι άµεσο και χει-
ροπιαστό. Και η απάντηση των πολι-
τών πρέπει να είναι εξίσου άµεση και 
δυναµική. 

Παρά την πληθώρα φορολογικών ρυθ-
µίσεων, παραµένει ζητούµενο – τέσσερα 
χρόνια αφότου ξέσπασε η µεγάλη οικονο-
µική κρίση – η θέσπιση αποτελεσµατικού 
πλαισίου για την πάταξη της εκτεταµένης 
φοροδιαφυγής, αλλά και την εµπέδωση της 

φορολογικής δικαιοσύνης. Το σχέδιο για τις 
αποδείξεις δεν είναι η εξαίρεση στον κανό-
να: για άλλη µία φορά, το οικονοµικό επι-
τελείο προσανατολίζεται σε ρυθµίσεις που 
αφήνουν σηµαντικά περιθώρια συναλλαγής 
ανάµεσα σε καταναλωτές και επαγγελµατίες 

– πράγµα που προοιωνίζεται την αποτυχία 
τους. Ας αντιληφθούν επιτέλους ότι µόνον 
η γενική καθιέρωση της πληρωµής µέσω 
κάρτας, πιστωτικής ή φορολογικής, σε κάθε 
είδους συναλλαγή θα εξυγιάνει την αγορά 
και θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Απαι-

τούνται απλοί και καθαροί κανόνες για την 
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, που εξα-
κολουθεί να αφορά το 20% του ΑΕΠ, σύµφω-
να µε τις τελευταίες µελέτες: τα πετυχηµένα 
µοντέλα άλλων χωρών είναι στη διάθεση 
των αρµοδίων. Ας τα µελετήσουν! 
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