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Ζωή να ‘χουμε

Μίλησε κανείς για ανάπτυξη και δεν το 
ακούσαμε; Βιάζεται η κυβέρνηση να δι-
ορίσει ξανά όσους έφυγαν από το Δη-
μόσιο, φαντάζεται κοινοπραξίες με άλλα 
κράτη και επιχορηγεί μη βιώσιμες βιο-

μηχανικές μονάδες για ψηφοθηρικούς 
λόγους. Εν τω μεταξύ, η πραγματική οι-
κονομία έχει «παγώσει». Ο νέος γύρος 
της υπερφορολόγησης επιχειρήσεων θα 
οδηγήσει σε θεαματική άνοδο της ανερ-

γίας. Οι ξένοι επενδυτές φεύγουν, γιατί 
δεν αντέχουν την αβεβαιότητα και την 
απουσία έγκυρων συνομιλητών. Χωρίς 
ανάπτυξη δεν θα βγούμε ποτέ από την 
κρίση. Και μέχρι τώρα, αυτή η κυβέρ-

νηση, παρά τις εξαγγελίες της, κάνει ό,τι 
μπορεί για να δυσκολέψει την ανάκαμ-
ψη, ενώ πολλοί υπουργοί σε κρίσιμα 
πόστα ονειρεύονται μια Ελλάδα βασι-
σμένη σε κάποιο τριτοκοσμικό μοντέλο.

Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο διατυπώνο-
νται παράπονα εναντίον του Αναπληρωτή 
Πανούση και μάλιστα ορισμένοι ζητούν να 
παραιτηθεί από τη θέση του. Αλλά ο Αναπλη-
ρωτής Πανούσης τοποθετήθηκε στη θέση του 
προκειμένου, ως αναπληρωτής, να εφαρμόσει 
την πολιτική μας οποίας η βασική αρχή είναι 
η «οικογενειακή αλληλεγγύη». Οι Έλληνες 
είμαστε μια μεγάλη, χαρούμενη οικογένεια, 
αλλά όπως όλες οι οικογένειες έχουμε κάποτε 
διαφορές. Κατά βάθος όμως μάς συνδέει το 
αίμα και το οικογενειακό συμφέρον. Είμαστε 
μια οικογένεια με πατροπαράδοτες αρχές, εί-
μαστε ένα μεγάλο σόι και το σόι πρέπει να 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα του σογιού.
Η προχθεσινή κατάληψη της Νομικής ήταν 
μια υπόθεση εντελώς οικογενειακή. Οι κου-
κουλοφόροι καταληψίες ήταν ξαδέλφια μας 
φοιτητές της Νομικής - μερικοί ήταν και καθη-
γητές - που είχαν διαφορές οικογενειακού τύ-
που με άλλους συγγενείς μας φοιτητές. Μετά - 
όπως συμβαίνει σε όλες τις καλές οικογένειες 
- οι διαφορές λύθηκαν, τέλειωσε η κατάληψη 
και όλοι μαζί πήγαμε να ακούσουμε τον ξά-
δελφό μας τον Πρωθυπουργό να αναλύει το 
νόημα της Επανάστασης του 21 στην αίθουσα 
τελετών του Πανεπιστημίου.
 Όταν τέλειωσε η ομιλία του ξαδέλφου μας, 
ένας άλλος ξάδελφός μας θυμήθηκε ότι όταν 
είχαμε καταλάβει τη Νομική, ένας ανιψιός 
του, φοιτητής της Θεολογικής, κάτι του είπε 
που δεν του άρεσε. Ο ξάδελφός μας θέλησε 
να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πήρε κάποιους 
από το σόι μας και μπήκαν στην Πρυτανεία 
για να διαμαρτυρηθούν. Και καλά έκαναν. Και 
η αστυνομία καλά κάνει που δεν επεμβαίνει: 
πρόκειται για μια άλλη οικογενειακή υπόθεση.
Ομως εκεί που πηγαίναμε να τα βρούμε, ένας 
άλλος ξάδελφός μας, που υπηρετούσε στη 
Βουλή (είχε διορισθεί επί του τάδε υπουρ-
γού), κάτι είπε σε έναν άλλο ξάδελφό μας 
και έγινε παρεξήγηση. Τότε κάποια ξαδέλφια 
και ανίψια του θιγμένου πήγαν στη Βουλή με 
πανό και ντουντούκες να διαμαρτυρηθούν για 
τα όσα είπε ο ένας ξάδελφός μας στον άλλο. Η 
αστυνομία κάθισε στην άκρη διότι, όπως ξέ-
ρουμε, η οικογένεια στην Ελλάδα είναι ιερή 
και η αστυνομία δεν πρέπει να ανακατώνεται 
στα οικογενειακά μας. Οι οργισμένοι ξάδελ-
φοί μας εναντίον του ξαδέλφου μας φώναξαν 
τα συνθήματά τους και άνοιξαν τα πανό τους. 
Τότε ο άλλος ξάδελφός μας βγήκε στο περι-
στύλιο, είπαμε τα δικά μας και τα βρήκαμε. 
Φιληθήκαμε σταυρωτά και όλα τελείωσαν μια 
χαρά.
Γι αυτό δεν καταλαβαίνω πού και σε τι φταίει 
ο Αναπληρωτής Πανούσης. Το οικογενειακό 
άσυλο είναι ιερό και απαραβίαστο. Μπάτσοι 
στην οικογένειά μας δεν επιτρέπεται να ανα-
κατώνονται.

Γιατρομανωλάκης Γιώργης

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ

Νέα σελίδα στις ελληνορω-
σικές σχέσεις αναμένεται να 
ανοίξει με την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα στη Μόσχα και τη συνά-
ντησή με το πρόεδρο Πούτιν. 
Με τη συνέντευξη που έδωσε 
ο πρωθυπουργός στο ρωσικό 
πρακτορείο ΤΑSS, εν όψει της 
επίσκεψης, τόνισε ότι η Ελλά-
δα μπορεί να καταστεί γέφυρα 
μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Η επίσκεψη του υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Παναγιώτη Λαφαζάνη, 
που προηγήθηκε, προχώρησε 
τις δυνατότητες συνεργασίας 
στον ενεργειακό τομέα, ιδιαίτε-
ρα με τη διέλευση του αγωγού 
Turkish Stream από την Ελλά-
δα. Η ελληνική κυβέρνηση το-
νίζει με κάθε τρόπο την ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών, που έχουν μακρούς δε-
σμούς φιλίας, στην οικονομία, 
την ενέργεια, το εμπόριο, την 
αγροτική παραγωγή.

Η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει 
εκφράσει την αντίθεσή της στις 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας και 
τάσσεται υπέρ του διαλόγου και 
της διπλωματίας προκειμένου 
να βρεθούν λύσεις στα μεγάλα 
προβλήματα. Η συμφωνία του 
Μινσκ είναι σημαντικό βήμα 
σε αυτήν την κατεύθυνση και 
θα πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια ώστε να σταματή-
σει η σύρραξη στην Ουκρανία. 
Η Αθήνα τάσσεται υπέρ της 
πλήρους συμμετοχής της Ρω-
σίας στο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφαλείας τονίζοντας ότι η νέα 
αρχιτεκτονική ασφάλειας στην 
Ευρώπη πρέπει να συμπερι-
λαμβάνει και τη Ρωσία.
Με την επίσκεψη Τσίπρα στη 
Μόσχα αναμένεται η επανεκ-
κίνηση των σχέσεων με τη 
Ρωσία, που βρίσκονταν στον 
«πάγο» και νέα ώθηση στις ελ-
ληνορωσικές σχέσεις, οι οποί-
ες έχουν πολύ βαθιές ρίζες 
στην Ιστορία. Το εμπάργκο που 
επιβλήθηκε και στα ελληνικά 

αγροτικά προϊόντα έχει βλάψει 
σοβαρά την ελληνική οικονο-
μία. Η βελτίωση των ελληνο-
ρωσικών σχέσεων καθώς και 
των ελληνοκινεζικών διευρύ-
νει τη γεωπολιτική σημασία της 
χώρας μας και ενισχύει τις οι-
κονομικές σχέσεις με αμοιβαίο 
όφελος. 
Η πολυδιάστατη εξωτερική πο-
λιτική, που ακολουθεί η νέα 
ελληνική κυβέρνηση, ενισχύ-
ει και τη θέση της χώρας μας 
στις διαπραγματεύσεις με τους 
εταίρους - δανειστές, οι οποίες 
βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή. 
Η Ελλάδα αποκτά τη δική της 
φωνή και ταυτόχρονα συμβάλ-
λει στην εξομάλυνση των ευ-
ρω-ρωσικών σχέσεων, εξέλι-
ξη που είναι αναγκαία για να 
καταστεί βιώσιμο και αποτελε-
σματικό το ευρωπαϊκό σύστη-
μα ασφαλείας και συνεργασί-
ας, που έχει ανάγκη η Γηραιά 
Ήπειρος και ο κόσμος ολόκλη-
ρος, ιδιαίτερα στη σημερινή 
ταραχώδη περίοδο.

Η ΑΥΓΗ

Η Ελλάδα, γέφυρα Ε.Ε. - Ρωσίας

Και η ανάπτυξη;

Κάθε νεοεκλεγείσα κυβέρνηση -ασχέτως του 
ασφυκτικού πλαισίου που βάζουν οι δανειστές 
της- έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει μια σειρά 
από πολιτικές που δεν αφορούν τουλάχιστον 
στις δαπάνες αλλά σκοπό έχουν να ενισχύσουν 
τα έσοδα του κράτους. Οι τρεις λοιπόν πρώτες 
αποφάσεις που πήρε το υπουργείο Οικονομι-
κών, και συγκεκριμένα η κυρία Βαλαβάνη (τη 
γνωρίζω μόνο από φωτογραφίες για να εξηγού-
μεθα), είναι και σωστές και φυσικά απολύτως 
εναρμονισμένες με το πνεύμα των διεθνών συν-
θηκών που δεσμεύουν την κυβέρνηση. Και ας 
μην τους πολυαρέσουν.
Και τούτο είναι αυταπόδεικτο με απλά νούμερα. 
Πρώτον, η ρύθμιση-εξπρές που ίσχυσε λίγες 
ημέρες και βοήθησε στη διευθέτηση με ευνοϊ-
κότατο τρόπο παλιών χρεών απέδωσε 150 εκατ. 
ευρώ στα γρήγορα, κυρίως όμως έβαλε στις 
ράγες της κανονικότητας μια σειρά από επιχει-
ρήσεις που τώρα μπορεί να έχουν φορολογική 
ενημερότητα και να δουλεύουν κανονικά. 
Το ίδιο έκανε και η ασφαλιστική ρύθμιση που 
μέσα σε μία εβδομάδα έστειλε μερικές χιλιάδες 
επιχειρηματίες να τακτοποιήσουν περί τα 600 
εκατ. ευρώ χρέη προς τα Ταμεία τους. Εξίσου 
σημαντικό μέτρο γιατί και αυτό δίνει ασφαλιστι-
κή ενημερότητα σε επιχειρήσεις και τις ξαναβά-
ζει μέσα στο τρένο της δουλειάς και της νομιμό-
τητας.
Η πιο σημαντική απ’ όλες βέβαια είναι η ρύθ-

μιση των 100 δόσεων, που πρόκειται να εφαρ-
μοστεί εντός των ημερών, την οποία βελτίωσε 
αισθητά η νυν κυβέρνηση και είχε ξεκινήσει σε 
σωστό δρόμο η προηγούμενη για να μην αδι-
κούμε κανέναν. Αν βρουν μάλιστα τρόπο τώρα 
στο υπουργείο Οικονομικών να μην πετάνε έξω 
από τη ρύθμιση αυτή των 100 δόσεων όσους 
(ενώ είναι στη ρύθμιση) δεν μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν για ένα-δύο μήνες τα τρέχοντα χρέη 
τους, τότε θα πάει πολύ καλά το σύστημα και θα 
εισπράττουν μεγάλα έσοδα. Αλλο αν θα διαφω-
νήσουμε για το πού και πώς θα τα ξοδέψουν 
μετά, δηλαδή σε προσλήψεις δημοσίων υπαλλή-
λων κ.λπ.
Βέβαια αυτές τις ρυθμίσεις δεν μπορεί μια κυβέρ-
νηση να τις κάνει κάθε χρόνο, γιατί απλούστατα, 
αν αυτό συμβαίνει συνέχεια, θα δημιουργηθεί 
στον φορολογούμενο μια λογική αναβολής πλη-
ρωμών για την επόμενη ευνοϊκή ρύθμιση, οπό-
τε δεν θα πληρώνει κανείς. Αλλά τώρα μπορεί, 
γιατί είναι μια νέα κυβέρνηση και έχει το ηθικό 
δικαίωμα να χαρίσει για πρώτη φορά χρέη, και 
μάλιστα σε μια οικονομία σε κρίση. 
Ανοήτως η τρόικα φωνάζει γιατί το κάνει και για 
οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αφού 
θα σπεύσουν οι επιχειρήσεις που... όπως είναι 
γνωστό στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε 
ταΐζουν κόσμο, εργαζομένους.

Τάσος ΚαραμήτσοςΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Τα σωστά της κυβέρνησης Τσίπρα


