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Σκέπτοµαι το τι περνάει σε 
αυτό τον τόπο ένα νέο παιδί 
που θέλει να µάθει γράµµα-
τα και να βρει γρήγορα µια 
δουλειά και απελπίζοµαι. Τα 
παιδιά µας βασανίζονται για 
χρόνια µε τα φροντιστήρια 
και τα ιδιαίτερα, αλλά και από 
τους γονείς που πιέζουν αφό-
ρητα για καλούς βαθµούς. Οι 
ελληνικές οικογένειες ζουν 
ένα συλλογικό δράµα έως 
ότου τα παιδιά τους µάθουν τα 
αποτελέσµατα. Και µετά; Μετά 
έρχονται αντιµέτωπα µε τη 

µιζέρια, την ανοργανωσιά και 
τις ακραίες ιδιαιτερότητες του 
ελληνικού πανεπιστηµίου.

∆εν πρέπει όµως να είµα-
στε ισοπεδωτικοί. Υπάρχουν 
νησίδες αριστείας και εξαιρε-
τικοί δάσκαλοι και ερευνητές 
στην Αθήνα, στην Κρήτη, στα 
Γιάννενα, παντού. Κάνουν 
έρευνα και είναι πραγµατικοί 
δάσκαλοι, αλλά µέσα σε εξαι-
ρετικά αντίξοες συνθήκες. 
Εχουν απέναντί τους επαγγελ-
µατίες συνδικαλιστές, φοιτη-
τοπατέρες, αναρχικούς, κόµ-

µατα, έναν ασύλληπτο εσµό 
συναλλαγής και µετριότητας, 
που ρουφάει κάθε θετική δυ-
ναµική από τα πανεπιστήµια. 
Μπορείτε να σκεφθείτε άλλη 

χώρα όπου τους φοιτητές 
εγγράφουν στο πρώτο έτος 
συνδικαλιστές καθισµένοι σε 
κοµµατικά τραπεζάκια; ΄Η µή-
πως ξέρετε άλλη χώρα όπου 
ο κάθε πικραµένος µπαίνει 

µέσα, διακόπτει το µάθηµα 
και κάνει κάποια ανακοίνωση; 
Ολη η ατµόσφαιρα, από τους 
βρώµικους τοίχους µέχρι την 
ανύπαρκτη οργάνωση και 

υποδοχή, διώχνει τα νέα παι-
διά. Οσο όρεξη και αν έχεις, 
όσα όνειρα και αν κουβαλάς 
πώς µπορείς να τα κρατήσεις 
ανέπαφα όταν περιµένεις µή-
νες για να αρχίσουν τα µαθή-

µατα;
Ο κίνδυνος της µαζικής εξό-

δου των νέων παιδιών από 
την Ελλάδα είναι ορατός και 
τεράστιος. Το λεγόµενο brain 
drain, η απώλεια των καλύ-
τερων µυαλών της πατρίδας 
µας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 
και επιδεινώνεται. Η απειλή 
δεν αφορά τους πλούσιους 
και ισχυρούς που θα στείλουν 
τα παιδιά τους στο εξωτερικό. 
Ούτε αφορά τους άπειρους 
βολεµένους των ελληνικών 
πανεπιστηµίων, από κάποια 

µέλη ∆ΕΠ που δεν κατάλαβαν 
πώς έγιναν «πανεπιστηµια-
κοί» έως τους συνδικαλιστές 
της συναλλαγής και της µετρι-
οκρατίας. 

Ούτε βεβαίως αφορά 
όσους, ακόµη και σήµερα, 
βλέπουν το πανεπιστήµιο ως 
παιδική χαρά ανοµίας. Αφο-
ρά τα χιλιάδες παιδιά που τα 
έδωσαν όλα για ένα όνειρο 
και τώρα βρίσκονται µπροστά 
σε ένα αδιέξοδο χωρίς τέλος 
για το οποίο δεν φέρουν καµιά 
απολύτως ευθύνη.

Του Αλέξη Παπαχελά Από το όνειρο στο αδιέξοδο 

Η πόλωση είναι πραγµατική και, 
απ’ ό,τι φαίνεται, αναγκαία

Επιτέλους κάτι κινείται 
στην οικονοµία

Ο Γεωργιάδης προκάλεσε δηµόσια σύ-
γκρουση γύρω από το θέµα της Υγείας. Όχι 
µόνο µε το γνωστό ιταµό ύφος του, την προ-
πέτεια και την επιπολαιότητά του, αλλά κυ-
ρίως µε το περιεχόµενο της πολιτικής του. 
Ακολουθώντας τις µνηµονιακές δεσµεύσεις, 
µειώνει τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη 
στο 40% του µέσου ευρωπαϊκού όρου και 
οδηγεί στην εκτίναξη τις φαρµακευτικές - ια-
τρικές δαπάνες των νοικοκυριών, που πιέ-
ζονται από την ακραία λιτότητα. Αποτέλεσµα; 
Μεγάλο µέρος των πολιτών -ανασφάλιστοι ή 
ανήµποροι να αγοράσουν τα φάρµακα- µέ-
νουν χωρίς φάρµακα. Με το νέο έτος µπαί-
νουν «διόδια» 25 ευρώ στα νοσοκοµεία, ενώ 
η διάλυση του ΕΟΠΥΥ καθιστά σχεδόν πολυ-
τέλεια την πρόσβαση εκατοντάδων χιλιάδων 
πολιτών στην τριτοβάθµια υγεία.

Το πρόβληµα της Υγείας αποτελεί το πρώτο 
θανατηφόρο σύµπτωµα του Μνηµονίου. ∆εν 
έχει µόνο δηµοσιονοµικές πλευρές, αλλά 
αναδεικνύει ανάγλυφα τα συµφέροντα του 
κεφαλαίου του φαρµάκου (µε πρωταθλήτρι-
ες τις πολυεθνικές) εις βάρος των πολιτών. Η 
αντιπαράθεση γύρω από το θέµα της Υγείας 
δεν είναι άλλη µια ευκαιρία διαµάχης κορυ-
φών. ∆εν είναι άλλο ένα ρεπερτόριο τηλεµα-
χίας. Αφορά τη ζωή των πολιτών. Γι’ αυτό ο 
πολιτικός ανταγωνισµός που οργανώνεται 
γύρω από διαφορετικές προγραµµατικές 
προτάσεις, ανάµεσα στην κυβέρνηση και τον 
ΣΥΡΙΖΑ, ανταποκρίνεται στην κοινωνική πό-
λωση, που ολοένα βαθαίνει.

Η πρόθεση της τηλε-διαπλοκής να εµφανί-
σει την πολιτική σύγκρουση ως συνηθισµένη 
αντιπολιτευτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκ 
του πονηρού. Επιχειρείται η αποπολιτικοποί-
ηση, ώστε να υποβαθµιστεί η ανάγκη εναλ-

λακτικών πολιτικών επιλογών. Η διαπλοκή 
εµφανίζεται ως συνήγορος της κυβέρνησης, 
µε πρώτο µάρτυρα υπεράσπισης τον Βενι-
ζέλο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναξιόπιστος 
και διαβλητός, προσφέρει στήριγµα στον 
Γεωργιάδη αξιώνοντας κυβερνητική στήρι-
ξη για να κουκουλωθεί το σκάνδαλο µε τα 
υποβρύχια. Οι συνήγοροί του ανακαλύπτουν 
και σ’ αυτή την περίπτωση άλλη µια άσκηση 
αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καµώνονται 
πως δεν καταλαβαίνουν πόσο πνίγει την πο-
λιτική ζωή του τόπου η δυσοσµία των σκαν-
δάλων.

Η πολιτική πόλωση αντανακλά την κοινω-
νική πόλωση. Όταν δισ. ευρώ «ταξιδεύουν» 
µε υποβρύχια που γέρνουν, όταν η λίστα Λα-
γκάρντ και οι άλλες λίστες της φοροδιαφυγής 
παραµένουν ανεξέλεγκτες, είναι εύκολο η 
κοινή γνώµη να εξανίσταται, πόσο µάλλον 
όταν πετσοκόβονται τα φάρµακα... Προκαλεί 
εντύπωση η προσπάθεια κοµµάτων, όπως 
η ∆ΗΜ.ΑΡ., να διαγράψουν την κοινωνική 
βάση της πολιτικής πόλωσης προκειµένου 
να ταλαντεύονται ως «αντιπολιτευόµενη 
συµπολίτευση». Η όξυνση των κοινωνικών 
προβληµάτων επιβάλλει να λαµβάνονται 
πολιτικές αποφάσεις σε αντιστοιχία µε τις 
κοινωνικές εµπειρίες. Από άλλη σκοπιά, το 
ίδιο ισχύει και για το ΚΚΕ, το οποίο περιχα-
ρακώνεται στο «παρών», που ισοδυναµεί µε 
«απών».

Η πολιτική πόλωση είναι πραγµατική, προ-
έρχεται από την κοινωνική απόγνωση. Και 
είναι αναγκαία για να δώσει σάρκα και οστά 
στην εναλλακτική πρόταση, στη δηµοκρατική 
ανατροπή. Το επιβεβαιώνει µε τη στάση της 
η κυβέρνηση, που αρνείται τον διάλογο και 
επισπεύδει την ψήφιση αντιλαϊκών µέτρων.

Μέσα στο σκηνικό γκρίνιας, πόλωσης 
και διαρκών αντιπαραθέσεων που βιώ-
νουν οι πολίτες καθηµερινά, υπάρχουν 
και κάποιες ενθαρυντικές ενδείξεις ότι 
κάτι αρχίζει να κινείται επιτέλους στην 
πολύπαθη ελληνική οικονοµία. 

∆ύο µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, η 
Nokia και η Coca Cola ανακοίνωσαν την 
Τρίτη ότι προχωρούν σε επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους στη χώρα µας.

Προφανώς δεν πρόκειται οι επενδύ-
σεις αυτές να αλλάξουν ριζικά την κατά-
σταση της οικονοµίας. Αποτελούν όµως 
µια σαφή ένδειξη ότι µετά απο πολύ και-
ρό το επενδυτικό κλίµα αρχίζει να  αλλά-
ζει πρός το καλύτερο, ότι οι ξένοι εµπι-
στεύονται και πάλι την Ελλάδα. 

∆εν είναι τυχαίο ότι την ίδια ώρα µια 
µεγάλη ιαπωνικη επενδυτικη εταιρία, η 
Japonica, άρχισε µια διεθνή εκστρατεία, 
µε διαφηµιστικές καταχωρήσεις για να 
πείσει ότι η χώρα µας έχει επιτελέσει µια 
από τις πιο εκπληκτικές προσαρµογές 
των δηµόσιων οικονοµικών στην ιστορία 
και κατά συνέπεια θα πρέπει οι διεθνείς 
οίκοι αξιολόγησης να αναβαθµίσουν το 
γρηγορότερο την ελληνική οικονοµία. 

Είναι αυτονόητο ότι έχουµε ακό-
µα πολύ  δρόµο µπροστα µας, µέχρι να 
υπάρξει ουσιαστική ανάκαµψη της οι-
κονοµίας και να αρχίσει να περιορίζεται 
ουσιαστικά η ανεργία, που έχει πάρει 
δραµατικές διαστάσεις.

Όµως τα πρώτα θετικά σηµάδια έχουν 
ήδη αρχίσει να εµφανίζονται στον ορί-
ζοντα. Χάρις στις απίστευτες θυσίες των 
ελλήνων πολιτών, τα δηµόσια οικονο-
µικά, έχουν βελτιωθεί  πολύ περισσό-
τερο, ακόµα και απο τις προβλέψεις της 

τρόικας.Υπάρχουν βέβαια πολλά  που 
πρέπει να γίνουν ακόµα, κυρίως στο 
θέµα της γραφειοκρατίας και της πολυ-
νοµίας, της αποτελεσµατικότητας των 
κρατικών υπηρεσιών, για να µπορέσουν 
να προσελκυστούν σηµαντικές επενδύ-
σεις. Είναι ευθύνη και υποχρέωση της 
κυβέρνησης,να µην αφήσει να χαθεί για 
µια φορά ακόµα το θετικό κλίµα που δι-
αµορφώνεται. 

Καθυστερήσεις, παλινωδίες και µι-
κροσυµφέροντα, δεν µπορεί να απο-
τελούν εµπόδιο, για όποιον θέλει να 
επενδύσει στη χώρα. Με ενάµισι εκα-
τοµµύριο ανέργους, η Ελλάδα δεν έχει 
κανένα περιθώριο, να αφήνει ανεκµετά-
λευτες τις όποιες επενδυτικές ευκαιρίες 
παρουσιάζονται. Απο τις περικοπές και 
τους φόρους, πρέπει επιτέλους να περά-
σουµε σε µέτρα που διευκολύνουν την 
ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την απασχό-
ληση. Είναι ο µόνος δρόµος για να δούµε 
φώς στο τούνελ. 

Μεταξύ ανοησίας 
και κυνισµού

Νότης Παπαδόπουλος

Ξέρετε γιατί καλούµαστε το 2014 να πληρώ-
σουµε πάνω από 2,5 δισ. ευρώ για τον ενιαίο 
φόρο ακινήτων; Επειδή το υπουργείο Οικονο-
µικών δεν µπόρεσε να υλοποιήσει ακόµη το 
βασικότερο µέτρο για την πάταξη της φοροδι-
αφυγής των ελεύθερων επαγγελµατιών, την 
αυτόµατη είσπραξη ΦΠΑ µέσω των ταµειακών 
µηχανών.

Ξέρετε πότε έκανε τη διασύνδεση αυτή η 
Πορτογαλία; Πριν από πέντε ολόκληρα χρόνια. 
Πριν καν µπει στο Μνηµόνιο. Κάθε πορτογάλος 
πολίτης πλέον - όπως µου έδειξε αξιωµατού-
χος της πορτογαλικής κυβέρνησης - έχει στο 

πορτοφόλι του µια λευκή πλαστική κάρτα στο 
µέγεθος πιστωτικής, µε το όνοµά του, τη φω-
τογραφία του, ένα ενσωµατωµένο τσιπάκι και 
τρεις αριθµούς: ταυτότητας, φορολογικού µη-
τρώου (ο δικός µας ΑΦΜ) και ασφαλιστικού 
µητρώου (ο δικός µας ΑΜΚΑ).

Η κάρτα αυτή αναγνωρίζεται από όλες τις 
ταµειακές µηχανές της Πορτογαλίας: για κάθε 
αγοραπωλησία, το υπουργείο Οικονοµικών 
εισπράττει αυτόµατα από τον έµπορο τον ανά-
λογο ΦΠΑ, ενώ η απόδειξη της αγοράς του 
είδους από τον πολίτη καταγράφεται στο µηχα-
νογραφικό κέντρο της Εφορίας του.

Στο τέλος κάθε χρονιάς, µάλιστα, το κράτος 
γίνεται Aϊ-Bασίλης: κάνει κληρώσεις ανάµεσα 
στα εκατοµµύρια των ηλεκτρονικών αποδεί-
ξεων που έχουν καταγραφεί στα συστήµατά 
του χαρίζοντας στους πολίτες διάφορα ακριβά 
δώρα. 

Με λίγα λόγια, µε µία κάρτα οι Πορτογάλοι 
αναγκάζουν όλους τους εµπόρους να αποδώ-
σουν αυτόµατα στο κράτος τον ΦΠΑ της ηµέ-
ρας, σπρώχνουν τους πολίτες να κυνηγούν µε 
το ντουφέκι τις αποδείξεις των γιατρών και τα 
φαρµακεία να καταγράφουν ηλεκτρονικά τον 
αριθµό ΑΜΚΑ στις εκτελούµενες συνταγές.

Για να καταλάβει κάποιος πόσο σηµαντική 
είναι αυτή η ηλεκτρονική καταγραφή για τα 
έσοδα του κράτους, στην Ελλάδα η εφαρµογή 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έβαλε τέ-
λος στο απίστευτο πάρτι των φαρµακοβιοµηχά-
νων µειώνοντας τη φαρµακευτική δαπάνη από 
5,6 δισ. ευρώ το 2009 σε 2,5 δισ. ευρώ το 2013! 

Αν το υπουργείο Οικονοµικών έκανε ό,τι 
κάνουν οι Πορτογάλοι µε τον ΦΠΑ και µε το 
πετρέλαιο, ο κρατικός κορβανάς θα εισέπραττε 
άκοπα τουλάχιστον άλλα 2 δισ. ευρώ: όσο εί-
ναι, πάνω - κάτω, ο νέος φόρος ακινήτων που 
απειλεί την κυβέρνηση και τα πορτοφόλια µας!

Κάν’ το όπως οι Πορτογάλοι




