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Η αντιμετώπιση  
του προσφυγικού
Επιτέλους κάτι κινείται στο μεταναστευτι-
κό. Και δεν εννοούμε τόσο τη νέα επίσκε-
ψη του Αυστριακού καγκελαρίου Βέρνερ 
Φάιμαν και τη μετάβασή του, μαζί με τον 
πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα, στη Λέσβο, ή 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται εκεί 
για τη βελτίωση μιας αντικειμενικά απα-
ράδεκτης κατάστασης. Εκείνο που εννο-
ούμε είναι ότι οι Βρυξέλλες κατανόησαν 
πια πως ότι οφείλουν να δραστηριοποιη-
θούν αν πραγματικά θέλουν να ελεγχθεί 
και να περιοριστεί το φαινόμενο της ανε-
ξέλεγκτης εισροής προσφύγων στα νησιά 
μας.
Είναι καθοριστική αυτή η παράμετρος για 
να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Αλ-
λωστε, η πάγια και κύρια επιδίωξη των 
ελληνικών κυβερνήσεων ήταν ν’ αναγνω-
ρίσουν οι εταίροι μας ότι τα θαλάσσια σύ-
νορά μας είναι ταυτόχρονα και θαλάσσια 
σύνορα όλης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον τους και η 
οικονομική και άλλη συμβολή τους στη δι-
αμόρφωση συνθηκών ελέγχου και ασφά-
λειας στο Αιγαίο είναι καίριας σημασίας.
Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η ευ-
οδωθείσα πρωτοβουλία των Βρυξελλών 
προς την Αγκυρα για κοινή προσπάθεια 
επίλυσης των σχετικών με το πρόβλη-
μα εκκρεμοτήτων. Διότι αν οι τουρκικές 
Αρχές δεν αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 
προσπάθεια ανακοπής του μεταναστευ-
τικού ρεύματος προς τη χώρα μας, τότε 
τίποτα και κανένας δεν θα μπορέσει να 
θέσει υπό στοιχειώδη έλεγχο τη διακίνη-
ση των απελπισμένων που αναζητούν την 
ελπίδα σε νέες πατρίδες.
Αρα περιθώρια αισιοδοξίας υπάρχουν. Η 
συνεργασία των ελληνικών και των τουρ-
κικών Αρχών και η οικονομική και άλλη 
στήριξη των Βρυξελλών διαμορφώνουν 
το επιχειρησιακό εκείνο πλαίσιο, που 
ίσως να μην εξασφαλίσει την οριστική 
λύση του προβλήματος, αλλά θα το κατα-
στήσει αποτελεσματικά ελεγχόμενο και θ’ 
αποτρέψει, εκτός των άλλων, κι αυτή την 
καθημερινή πια καταμέτρηση αθώων θυ-
μάτων.

EΘΝΟΣ

Τελικά υπάρχουν και καλά νέα. Η ασφυξία που δημιουρ-
γούσε η έλλειψη χρηματοδότησης στους μικροεπιχειρημα-
τίες, τους αγρότες και όλους τους επαγγελματίες, που προ-
σπαθούσαν όλα αυτά τα πέτρινα χρόνια να επιβιώσουν 
τρώγοντας τις σάρκες τους, αρχίζει να εξομαλύνεται.
Η είδηση ότι 4,5 δισ. ευρώ θα πέσουν στην αγορά έως το 
τέλος του χρόνου δημιουργεί μια νέα ελπιδοφόρα κατά-
σταση.
Τελείωσε το πρόβλημα; Φυσικά και όχι. Απλώς σηματο-
δοτεί την εκκίνηση μιας νέας φάσης που, όταν συνοδευτεί 
και από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την 
οριστική ρύθμιση του χρέους, θα μπορούμε να μιλάμε με 
μεγαλύτερη βεβαιότητα για μια νέα σταθερή κατάσταση.
Δεν είναι τυχαίο ότι πυκνώνουν οι φωνές που λένε ότι το 
ελληνικό πρόγραμμα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να 
πετύχει. Το είπε και ο Ντέκλαν Κοστέλο, το στέλεχος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για το ελληνι-
κό πρόγραμμα.
Και έχει μεγάλη σημασία διότι μιλάμε για ένα πρόγραμμα 
το οποίο η κυβέρνηση μπολιάζει και θα πρέπει να συνε-
χίζει να το μπολιάζει συνεχώς με το «ταξικό πρόσημο», 

αν θέλει πράγματι να στηρίξει τους μη έχοντες και όσους 
έχουν σηκώσει το κύριο βάρος εξόδου από την κρίση.
Η επιτυχία εξαρτάται από την κυβέρνηση, που έχει την 
κύρια ευθύνη και την εντολή, αλλά τελικά εξαρτάται από 
όλους μας.
Πρέπει τώρα να ανοίξει για τα καλά τη συζήτηση για το τι 
χώρα θέλουμε. Πώς την ονειρευόμαστε και πώς θα τη δη-
μιουργήσουμε. Τι θέλουμε και τι μπορούμε να παράγουμε.
Πώς οι αγρότες θα φύγουν από τη μιζέρια της επιδότησης 
και θα γίνουν οι ανταγωνιστικοί αγρότες υψηλής ποιότη-
τας προϊόντων.
Τι τουρισμό θέλουμε και μπορούμε να έχουμε. Ποιες επεν-
δύσεις χρειαζόμαστε και ποιον δικό μας στόχο καλύπτουν.
Πρέπει να αποφασίσουμε ποια Ιθάκη θέλουμε για να μην 
πάνε στράφι οι κόποι όλων μας.
Είναι το «κοινωνικό πρόσημο» που πρέπει να βάλουμε 
όλοι μας γιατί το έχει ανάγκη αυτή η χώρα.
Για να ξεφύγουμε οριστικά από την Ελλάδα όπου ανάπτυ-
ξη ήταν η... καφετέρια και επένδυση ήταν το... θαλασσο-
δάνειο.

Ολα σκηνοθετημένα. Ολα οργανω-
μένα. Ολα καμωμένα από τον λεγό-
μενο «εξωτερικό παράγοντα». Από 
τους «προστάτες». Αυτό λαμβάνει 
κάθε Ελληνας. Στοιχειωδώς σκε-
πόμενος! Οπως, ας πούμε, ότι επ’ 
ουδενί ο Αμερικανός πλανητάρχης 
θα εγκαταλείψει «απροστάτευτο» το 
οικόπεδο της Ψωροκώσταινας. Δεν 
υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο 
εκατομμύριο! Οπως, ας πούμε, η 
«φιλλεληνική» και «φιλο-Τσιπρική» 
στάση κατά την διάρκεια της τελευ-
ταίας συμφωνίας με τους Ευρωπαί-
ους δανειστές. Ο Σόιμπλε, ως λο-
γιστής, ήταν έτοιμος να κλωτσήσει 
την Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη. 
«Αντε παιδάκι μου στο καλό με την 
ευχή του Χριστού και της Παναγί-
ας». Πριτς! Ο πλανητάρχης αμόλησε 
ένα κοφτό και απειλητικό No. Αρχη-
γού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω! 
Οπως, ας πούμε, η αποκάλυψη του 
Vw-gate. Ετσι κόντυναν οι Γερμα-
νοί. Ετσι αποδείχθηκε ότι φούμαρα 
η διαφάνεια, η καθαρότητα και η 
εντιμότητα του Βερολίνου. Big Time 
Crooks οι Γερμανοί Μπροστά τους 
ο χειρότερος Ελλην αρχικλεφταράς 

Τραπεζών και Εφοριών είναι επιπέ-
δου συνοικιακού περιπτέρου! Οπως, 
ας πούμε, το γεγονός ότι το προσφυ-
γικό με τις διαρκείς και αχανείς ροές 
Συρίων, κατέληξε να καρφιτσωθεί, 
μονίμως, στο χάρτη της Υδρογείου! 
Και όπως τα χρηματική «βοηθήματα» 
που θα καταφθάσουν από τα ταμεία 
της Ευρωζώνης!
Με απλά λόγια το διεθνές περιβάλ-
λον είναι τόσο «ερωτευμένο» με τον 
«αριστερό» Τσίπρα που αρχίζω να 
πιστεύω ότι η Ουάσινγκτον έχει με-
τακινηθεί προς την Μόσχα, ο Λευ-
κός Οίκος προς το Κρεμλίνο και ο 
Ομπάμα είναι η νεκρανάσταση του 
Λεονίντ Μπρέζνιεφ!
Τι συνιστούν αυτές οι διεθνείς αλ-
λαγές; Οτι ο «προστάτης» έχει εγκα-
ταλείψει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή 
μία από τις βασικές αιτίες των εσω-
τερικών, φιλικών «μαχαιρωμάτων». 
Αυτή μία από τις βασικές αιτίες της 
γαλάζιας εσωστρέφειας. Που θα 
παραταθεί και θα επιμηκυνθεί. Και 
μετά την εκλογή του νέου αρχηγού 
της παράταξης!
Ακόμα αυτές οι αλλαγές σπρώχνουν 
τον Αλέξη σε μια αργή πλην σταθερή 

και υπόγεια διολίσθηση. Προς τα δε-
ξιά. Αυτή και η βασική του στρατηγι-
κή. Πρώτα να καταβροχθίσει Φώφη 
και Σταύρο Θεοδωράκη. Και στο 
τέλος να απλωθεί προς τις κεντρώ-
ες παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. 
Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Να γελά-
σουμε μαζί!
Αυτές οι αλλαγές είναι που λαμβάνει 
ο «μέσος» Ελληνας πολίτης. Που σου 
λέει. Με τον Τσίπρα έχουμε άφθαρτο 
και νέο πρωθυπουργό. Με τον Τσί-
πρα έχουμε την ευλογία και την προ-
στασία των Αμερικανών. Επομένως 
με τους Αμερικανούς καμία Γερμα-
νική δύναμη δεν είναι ικανή να μας 
διώξει. Αρα;
Ποιος ο τελικός συλλογισμός; Η 
απορία που πλανάται από στόμα σε 
στόμα. Αραγε ο Τσίπρας θα τα κα-
ταφέρει; Ιδού το πρόγραμμα ιδού 
και το πήδημα. Αυτό και το στοίχη-
μα! Α ξέχασα. Οικόπεδο με θέα η 
Ελλάδα. Το οικόπεδο και το μάτια 
μας. Και μην ξεχνάτε. Ο «προστάτης» 
στη γλώσσα της πιάτσας ονομάζεται 
«νταβατζής». Και το πλάσμα που χρή-
ζει «προστασίας» πόρνη!

ΑΥΓΗ

Συν... ΕΣΠΑ και χείρα κίνει!

Συν... ΕΣΠΑ και χείρα κίνει!

Κάποιοι νύσταξαν χθες (όπως είπε και 
ο Β.Λεβέντης), οι περισσότεροι βαρέ-
θηκαν, άλλοι στη μέση τα παράτησαν. 
Ήταν οι προγραμματικές δηλώσεις 
της νέας κυβέρνησης του Μπόλαρη, 
της Τζάκρη και του Καμμένου (πάρα 
λίγο Καμμένου στο τετράγωνο). 
Εμείς τον ακούσαμε προσεκτικά όμως 
τον πρωθυπουργό. Γι’ αυτό και επιλέ-
ξαμε δέκα (συν μία) από τις εξαγγελί-
ες του που είναι 1ον) ακριβείς, 2ον) 
τεκμηριωμένες, 3ον) κοστολογημέ-
νες, 4ον) άμεσα υλοποιήσιμες  και, 
5ον) και βασικότερο, διαχρονικές. 
Ναι διαχρονικές, μια και τις έχουμε 

ακούσει σε πάμπολλες προγραμματι-
κές δηλώσεις έως τώρα και θα συνε-
χίζουμε να τις ακούμε και στο μέλλον. 
1) Σκοπεύουμε να συγκροτήσουμε 
ειδικό φορέα προσέλκυσης επενδύ-
σεων.
2) Εκπόνηση και υλοποίηση ενός 
εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την 
επιστροφή στην ανάπτυξη. 
3) Μεγάλη και ριζοσπαστική φορολο-
γική μεταρρύθμιση.
4) Θα ξεκλειδώσουμε το αστείρευτο 
δυναμικό των ζωντανών δυνάμεων 
της ελληνικής κοινωνίας.
5) Με ανοιχτό διάλογο με τον αγρο-

τικό κόσμο, να αντιμετωπίσουμε τα 
πραγματικά προβλήματα της ελληνι-
κής υπαίθρου.
6) Ενιαία, στοχευμένη και κοινωνική 
ψηφιακή πολιτική με ένα ενιαίο Εθνι-
κό Στρατηγικό Σχέδιο για την ψηφια-
κή ανάπτυξη.
7) Εθνικό σύστημα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης ανάλογο του ΕΣΥ, ένα σύστη-
μα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό.
8) Ανάπτυξη ενός συστήματος αποτί-
μησης, αλλά και ανάδειξης του έργου 
των σχολείων και των εκπαιδευτικών.
9) Άμεση έναρξη ενός μεγάλου και 
συμμετοχικού κοινωνικού διαλόγου, 

προκειμένου να θεσμοθετήσουμε σε 
κλίμα κοινωνικής συναίνεσης.
10) Υιοθέτηση θεσμών δημοκρατικής 
συμμετοχής, τόσο στη λήψη των απο-
φάσεων όσο και στον έλεγχο της κρα-
τικής εξουσίας, για τη θεσμοθέτηση 
της λαϊκής αρνησικυρίας.
10 + 1) Να επιστρέψουμε την εξουσία 
σ’ αυτούς που μας τη δίνουν, να επι-
στρέψουμε την εξουσία εκεί που ανή-
κει, να δώσουμε τη δυνατότητα στις 
ενεργές λαϊκές δυνάμεις να πάρουν 
την πρωτοβουλία για τις μεγάλες με-
ταρρυθμίσεις, για τις μεγάλες τομές, 
για τις απαραίτητες αλλαγές.

Δημήτρης ΚανελλόπουλοςΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

10 (συν μία) δράσεις-αδράνειες του Τσίπρα


