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ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Από τον ο Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Τελικά, το πιο δύσκολο σ’ αυτή τη χώρα εί-
ναι η διαχείριση της... κανονικότητας. Για 
την πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς θα 
ήταν δύσκολη ούτως ή άλλως, αφού είχε 
πάρα πολλά να μάθει σε πολύ λίγο χρόνο 
και σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Επιπλέ-
ον, όμως, υποχρεώθηκε αυτά τα δυόμιση 
χρόνια να ξοδέψει ατέλειωτη ενέργεια στις 
διαπραγματεύσεις με τους εταίρους ώστε να 
εξασφαλίσει επιτέλους έναν καθαρό διάδρο-
μο εξόδου από την επιτροπεία. Και τώρα θα 
πρέπει να επενδύσει την ίδια ενέργεια -κι 
ακόμη περισσότερες ανθρωποώρες- για να 
βάλει το δικό της πρόσημο στην ανάπτυξη, 
ώστε η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας 
να είναι διαρκής, στιβαρή, με αξιοπρεπείς 
θέσεις εργασίας και κοινωνικό μέρισμα. 
Ώστε η βελτίωση των αριθμών να φτάσει 
και στους ανθρώπους.
Ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν κάνει προ-
σκλητήριο επενδύσεων, ενώ απαιτείται και 
επιτάχυνση εκείνων των διαρθρωτικών αλ-
λαγών που ήταν απαραίτητες δεκαετίες πριν 
μπούμε στα Μνημόνια, από το Κτηματολό-
γιο και το Περιουσιολόγιο, μέχρι τη μείω-
ση της γραφειοκρατίας, αλλά προχωρούσαν 
-όσες προχωρούσαν- με βήμα σημειωτόν.
Αλλά εάν η κυβέρνηση δυσκολεύεται μια 
φορά να τα βγάλει πέρα με το αφάνταστα κο-
πιώδες έργο για την επαναφορά της κανο-

νικότητας, έπειτα από επτά χρόνια κρίσης, 
η αξιωματική αντιπολίτευση δυσκολεύεται 
δέκα να κάνει το δικό της καθήκον. Αντί να 
στρέφει την κριτική της -και τα πυρά της, 
όπου το κρίνει απαραίτητο- στη φιλοσοφία 
και την επιλογή των μεθόδων ανάπτυξης, 
στις όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται 
και στα όσα λάθη ενδεχομένως γίνονται, το 
έχει ρίξει σε έναν ιδιόρρυθμο ανταρτοπόλε-
μο. Μοναδικό της σύνθημα είναι το “Φύγετε 
εσείς, να έρθουμε εμείς” - κατά προτίμηση 
χθες. Παρά τα διαπρύσια κηρύγματά της 
ενάντια στον “λαϊκισμό” της κυβέρνησης 
και γενικώς, λαϊκίζει αφόρητα, πότε με τους 
συμβασιούχους και τα σκουπίδια, πότε με 
εκείνους τους συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. 
που ανακάλυψαν ότι υπάρχει το “άβατο” 
των Εξαρχείων και σκοπεύουν ηρωικά να 
το αλώσουν διαδηλώνοντας. Ξοδεύει όλη 
της την ενέργεια για να υπερασπιστεί επιχει-
ρηματίες, που κατηγορούνται -ενδεχομένως 
και αβάσιμα- πως εμπλέκονται σε βρόμικες 
υποθέσεις, την ίδια ώρα που στέλνει το μή-
νυμα σε δυνάμει επενδυτές “Μην έρχεστε 
τώρα, περιμένετε να έρθουμε πρώτα εμείς”.
Για τη Ν.Δ. και τον αρχηγό της, η οικονομία 
μπορεί να περιμένει, ίσως και στο διηνεκές. 
Για τους πολίτες αυτής της χώρας όχι.

Με το σπαθί τους
«Τώρα η Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές προστατευ-

μένα και για επικοινωνιακούς λόγους. Θα βγει με το 

σπαθί της», είπε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο του 

«Economist» την περασμένη Πέμπτη, «γαρνίροντας» 

επιπλέον το αφήγημα με την απάτη ότι η χώρα θα 

αποχαιρετήσει τάχα οριστικά τα μνημόνια και δεν θα 

χρειαστεί «πιστωτική γραμμή στήριξης με νέες δε-

σμεύσεις, δηλαδή ένα κεκαλυμμένο μνημόνιο για να 

αποχαιρετήσει το πρόγραμμα». Και, βέβαια, δεν θα 

χρειαστεί κεκαλυμμένο μνημόνιο, μιας που η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με την πρόσφατη συμφωνία, 

έχει ψηφίσει προκαταβολικά ένα ολοφάνερο τέταρτο 

μνημόνιο, που έβαλε τη «βούλα» στα αντεργατικά μέ-

τρα όλων των προηγούμενων, και επιπλέον έχει δε-

σμευτεί για νέες ανατροπές σε βάθος δεκαετιών. Με 

αυτό το «σπαθί», που κόβει εργατικά - λαϊκά δικαιώ-

ματα και θα κρέμεται στο διηνεκές πάνω από τα κε-

φάλια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, 

διεκδικεί το εγχώριο κεφάλαιο έξοδο στις «αγορές» 

για πρόσβαση σε φτηνό δανεισμό και προσέλκυση 

επενδύσεων. Και για τη συνεπή υπηρέτηση αυτού 

του στόχου μαζεύει η κυβέρνηση συγχαρητήρια από 

το κεφάλαιο, πραγματικά «με το σπαθί της».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣΑΥΓΗ

Η οικονομία δεν μπορεί να περιμένει

Το άβατο της αλήθειας
O πως στο εφιαλτικό «1984» 

του Τζορτζ Oργουελ «η ει-
ρήνη ήταν πόλεμος» και «η 
ελευθερία ήταν σκλαβιά», 

έτσι και στη διπλή γλώσσα της 
Αριστεράς «τα Εξάρχεια δεν είναι 
άβατο. Θέλουν απλώς διαφορετική 
διαχείριση» (Παναγιώτης Κουρου-
μπλής, 29.6.2017). Το ίδιο επα-
ναλαμβάνουν πολλά στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ και οι πρόθυμες γραφίδες 
τού κόμματος στον Τύπο και στα 
social media. Θα μπορούσε να ρω-
τήσει κάποιος γιατί αυτή τη «δια-
φορετική διαχείριση» δεν την έκα-
ναν δυόμισι χρόνια τώρα, ώστε να 
μπορούν να διαδηλώνουν ελεύθε-
ρα όλοι οι πολίτες εκεί, αλλά αυτό 
είναι μάταιο με τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 
Για όλα έχουν ένα ψέμα, απλώς 
παλιότερα τους πίστευαν περισσό-
τεροι.
Βεβαίως, σε καμιά πλατεία της χώ-
ρας δεν έχει στηθεί ένα τεράστιο 
κοντέινερ, το οποίο ουδείς τολμά 
να απομακρύνει. Αλλά για τα περί 
άβατου καλό είναι να ρωτήσουν 
και τον κ. Γιάνη Βαρουφάκη, ο 

οποίος «προειδοποιήθηκε» από 
αγνώστους να μην ξαναπάει να 
φάει με τη σύζυγό του στην περι-
οχή. Στο βίντεο που καταγράφει 
την επίθεση κάποιος «αντεξουσι-
αστής» –τρομάρα μας!– ακούγεται 
να λέει στον κ. Βαρουφάκη: «Δεν 
φταις εσύ, αλλά καλά κάνουμε και 
σε κράζουμε. Είσαι πολιτικός και 
δεν σε πιστεύουμε... Δεν θέλω 
να μιλήσεις καθόλου, να φύγεις 
τώρα. Δεν θα ξανακατεβείς στα 
Εξάρχεια...» (2.5.2015).
Και αν με τον κ. Βαρουφάκη 
...«έχουν κόψει και την καλημέ-
ρα», μπορούν να ρωτήσουν τον 
«πιστό σύντροφο» κ. Παναγιώτη 
Σκουρλέτη. Ο υπουργός πήγε κά-
ποιο Σάββατο (17.10.2015), μαζί 
με τη σύζυγο και κάποιους φίλους 
του σε μπαρ στις παρυφές των 
Εξαρχείων. Αποχώρησε, όμως, 
κακήν κακώς, όταν ομάδα νεαρών 
εισέβαλε στο μαγαζί και άρχισε να 
του φωνάζει ότι πρέπει να φύγει 
από την περιοχή. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, οι «κοινωνικοί αγω-
νιστές», οι οποίοι κάποτε απολάμ-

βαναν τη θαλπωρή του ΣΥΡΙΖΑ, 
προξένησαν ζημιές στο μαγαζί. 
Μη μιλήσουμε για δημοσιογρά-
φους που στοχοποιήθηκαν, όπως 
ο κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο 
οποίος ξυλοκοπήθηκε ενώ απλώς 
περπατούσε στη Ζωοδόχου Πη-
γής, τον προπηλακισμό της κ. Σο-
φίας Παπαϊωάννου σε εστιατόριο 
της περιοχής κ.λπ. Στο «μη άβατο 
των Εξαρχείων» κινδυνεύουν ακό-
μη και οι σκηνοθέτες που μοιάζουν 
με δημοσιογράφους, ενώ γνωστός 
σκιτσογράφος εδάρη γιατί το κρά-
νος μηχανής που φορούσε έμοιαζε 
με κράνος... αστυνομικού.
Γενικώς στα Εξάρχεια μπορούν 
τα καλόπαιδα με την «επαναστα-
τική» λεοντή να κάνουν ό,τι γου-
στάρουν. «Σε γνωστό εστιατόριο 
των Εξαρχείων, μια παρέα 30-35 
ατόμων έφαγε, ήπιε, διασκέδασε, 
έκανε ένα λογαριασμό 800 (οκτα-
κοσίων!) ευρώ, φροντίζοντας να 
πάρουν τα ακριβότερα και τα κα-
λύτερα από τον κατάλογο. Εφυγαν 
αρνούμενοι να πληρώσουν... Σε 
μια άλλη περίπτωση, ιδιοκτήτης 

μπαρ της περιοχής, όπου συνέ-
βη κάτι αντίστοιχο και ζήτησε τα 
λεφτά που στοίχιζαν τα ποτά που 
ήπιε η παρέα, απλώς βρίσκεται 
στο νοσοκομείο». («Απαλλοτρίω-
ση της... μάσας», «Καθημερινή» 
8.1.2009).
Ολοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στην 
ιστορική αυτή γειτονιά του κέντρου 
και η απαγόρευση της διαδήλω-
σης των αστυνομικών από τον κ. 
Νίκο Τόσκα απλώς υπενθύμισε 
την ύπαρξη του άβατου. Δεν πή-
ραν μυρωδιά για το τι συμβαίνει ο 
κ. Κουρουπλής και οι σύντροφοί 
του; Φυσικά το γνωρίζουν. Προ-
κειμένου όμως να κρύψουν την 
απύθμενη ανικανότητά τους να 
διαχειριστούν το παραμικρό, λένε 
τα πιο χονδροειδή ψέματα. Δεν 
φοβούνται ότι τα ψεύδη τους γί-
νονται αυτεπίστροφα; Προφανώς 
όχι. Τόσα χρόνια έλεγαν χονδρο-
ειδή ψέματα και ο λαός τούς επι-
βράβευσε με πρωτιά στις εκλογές. 
Γιατί να σταματήσουν τώρα;

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


