
Μια από τα ίδια με την περικοπή συντάξεων
Όπως φαίνεται, έχει δρο-

μολογηθεί να γίνει και νέα
μεγάλη μείωση των συντά-
ξεων στις αρχές του επομέ-
νου χρόνου, η οποία θα
φτάσει μέχρι και το 18%,
ίσως μάλιστα σε μερικές πε-
ριπτώσεις να ξεπεράσει
κατά πολύ και το ποσοστό
αυτό.

Τώρα λοιπόν αρχίζει η
διαμάχη μεταξύ των πολιτι-
κών κομμάτων, για τις νέες
μειώσεις που πρόκειται να
γίνουν στις συντάξεις και με-
ρικοί μάλιστα ξεχνούν τις
μειώσεις που έγιναν τα πε-
ρασμένα χρόνια και έτσι ρί-
χνουν τις ευθύνες ο ένας
στον άλλο και στη διαμάχη
τους αυτή χάνεται η αλή-
θεια. 

Ας θυμηθούμε όμως τα
πράγματα από την αρχή. Οι
μεγάλες μειώσεις στις συν-
τάξεις έγιναν με την εφαρ-
μογή του πρώτου και κυ-
ρίως του δεύτερου
μνημονίου, που επέβαλαν οι
δανειστές όχι μόνο τη μεί-
ωση των ποσών των συντά-
ξεων, αλλά και την περικοπή
των δώρων Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος
αδείας, συνολικού ποσού
δύο ακέραιων συντάξεων
και τότε τα κόμματα που
βρίσκονταν  στην αντιπολί-
τευση άσκούσαν δρυμεία
κριτική για τις περικοπές αυ-
τές. 

Όταν όμως ήρθαν στην
εξουσία, όχι μόνο δεν πε-
ριορίστηκαν στις περικοπές
που είχαν γίνει, αλλά συνέχι-
σαν να κάνουν και νέες πε-
ρικοπές, που σημαίνει ότι
αναγνώρισαν και όλες τις

προηγούμενες περικοπές
που είχαν γίνει στις συντά-
ξεις. Σήμερα λοιπόν που τα
πολιτικά κόμματα έχουν αλ-
λάξει ρόλους και αυτοί που
έκαναν τις μεγάλες μειώσεις
- περικοπές βρίσκονται στο
χώρο της αντιπολίτευσης,
διαμαρτύρονται για τις νέες
μειώσεις, που θα γίνουν στις
συντάξεις, ενώ αυτοί που
διαμαρτύρονταν για τις
πρώτες μειώσεις, προχω-
ρούν σήμερα σε νέες μει-
ώσεις. Δηλαδή τι είχες
Γιάννη τι είχα πάντα. 

Όλα αυτά λοιπόν δεί-
χνουν ότι οι περικοπές που
έγιναν και αυτές που θα γί-
νουν προσεχώς ουσιαστικά
επιβάλλονται από τους δα-
νειστές μας και οι Κυβερνή-
σεις απλώς εκτελούν τις εν-
τολές τους, ενώ τά πολιτικά
κόμματα αλλάζουν θέσεις
σαν τα πουκάμισα και γίνον-
ται μόνο και μόνο για άγρα
ψήφων.

Ένα άλλο μεγάλο οικονο-
μικό πρόβλημα όμως που
θα δημιουργηθεί με τη νέα
μεγάλη μείωση των συντά-
ξεων, είναι το γεγονός ότι
επειδή τα ποσά των συντά-
ξεων διατίθενται εξολοκλή-
ρου στην κατανάλωση, είναι
φυσικό να υπάρξει σοβαρή
μείωση στα έσοδα του κρά-

τους, τόσο από το Φ.Π.Α,
όσο και από το φόρο εισο-
δήματος. Αφού είναι γνω-
στό ότι όταν το χρήμα αλλά-
ξει τρία χέρια, αυτό
επιστρέφει στα ταμεία του
Κράτους. 

Είναι λοιπόν βέβαιον ότι
με τις νέες περικοπές των
συντάξεων, θα μειωθούν
σημαντικά οι εισπράξεις των
επιχειρήσεων και είναι πιθα-
νόν να προβούν ακόμη και
σε απολύσεις προσωπικού,
με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γηθεί ακόμη και αύξηση της
ανεργίας, γιατί όλα αυτά
αποτελούν μια αλυσίδα, που
όταν σπάσει ένας κρίκος,
όλη η αλυσίδα διαλύεται.

Το οικονομικό πρόβλημα
λοιπόν δεν είναι πλέον η συ-
νεχιζόμενη μείωση των συν-
τάξεων οι οποίες έχουν υπο-
στεί καθίζηση, αλλά είναι να
προσπαθήσει η Πολιτεία, να
βρει τρόπους να πατάξει τη
φοροδιαφυγή η οποία δυ-
στυχώς παρά τις εξαγγελίες
που κατά καιρούς γίνονται,
ζει και βασιλεύει. 

Άλλωστε είναι γνωστό ότι
η πολύ υψηλή φορολογία
που υπάρχει στη Χώρα μας,
δημιουργεί κίνητρο, ώστε
να γίνεται όλο και μεγαλύ-
τερη φοροδιαφυγή, είτε με
τη μη χορήγηση αποδεί-

ξεων, είτε με τη διπλή και
πολλαπλή χρησιμοποίηση
της ίδιας απόδειξης κατά τις
συναλλαγές ιδίως στο χώρο
της εστίασης, που όταν ο πε-
λάτης δεν πάρει την από-
δειξη, αυτή μένει στο κατά-
στημα και χρησιμοποιείται
για τον επόμενο πελάτη και
έτσι αντί να αυξάνονται τα
έσοδα του Κράτους, αυξά-
νονται τα έσοδα των επιχει-
ρηματιών, οι οποίοι ενώ ει-
σπράττουν τον Φ.Π.Α από
τον πελάτη, αυτός αλλάζει
δρομολόγιο και παραμένει
στο ταμείο της επιχείρησης,
η οποία ούτε τον Φ.Π.Α κα-
ταβάλλει στο Κράτος, ούτε
φόρο πληρώνει για το πα-
ράνομο εισόδημα που απο-
κτά. Να σταματήσουν λοι-
πόν επιτέλους τα πολιτικά
κόμματα να κοροϊδεύουν
τον Έλληνα συνταξιούχο,
γιατί όλοι τον κτύπησαν ανε-
λέητα και αυτό που κάνουν
είναι ότι προσπαθούν να τον
πείσουν για το ποιος φταίει
λιγότερο, αλλά δυστυχώς
όμως όλοι κάνουν την ίδια
δουλειά, δηλαδή τον δου-
λεύουν, αλλά πρέπει όμως
να καταλάβουν ότι πλέον
ματαιοπονούν.

*Ο Γιάννης 
Ξηρουχάκης είναι

πρώην διευθυντής ΕΛΤΑ

Έξοδος από τα μνημόνια.
Για να καταλάβομε ποια εί-

ναι αυτή η μεγάλη, όπως
προβάλλεται, επιτυχία που
ετοιμαζόμαστε να πανηγυρί-
σομε, πρέπει να θυμηθούμε
τι είναι αυτά τα «καταρα-
μένα» μνημόνια.                                                                                  

Είναι λοιπόν οι συμβάσεις
που υπογράψαμε με τους
εταίρους μας στην ΕΕ, όταν η
χώρα δεν μπορούσε να δα-
νειστεί από τις «αγορές»,
επειδή το χρέος  και τα ελ-
λείμματα είχαν εκτοξευτεί σε
ύψη απαράδεκτα.                     

Πού οφειλόταν αυτό.
Στους μεγάλους μισθούς και
συντάξεις,  στο τερατώδες
μέγεθος του  δημόσιου το-
μέα και στην εξωφρενική
φαρμακευτική δαπάνη! Μας
ζήτησαν λοιπόν οι  εταίροι
μας, με την πρώτη σύμβαση
(μνημόνιο), για να αναλά-
βουν αυτοί την εξυπηρέτηση
των αναγκών της χώρας μας
έως ότου η οικονομία μας
επανέλθει σε κανονικούς
ρυθμούς, να κάνομε δύο
πράγματα:                                                         

α) Εσωτερική υποτίμηση,
δηλαδή  μείωση μισθών και
συντάξεων κατά περίπου

20% και β) μεταρρυθμίσεις!                                                             
Και τα δύο αυτά  απαιτού-

μενα του πρώτου μνημονίου,
είναι τα εργαλεία που διαθέ-
τει η οικονομική επιστήμη για
την αύξηση της παραγωγικό-
τητας  και της ανταγωνιστικό-
τητας  μιας οικονομίας, όταν
τα παιγνίδια με το νόμισμα
δεν είναι επιτρεπτά.                                                                                                   

Το πολιτικό μας σύστημα
εθισμένο από την εποχή του
Μαρκεζίνη  (1955) έως και
το 2002 με υποτιμήσεις, διο-
λισθήσεις  και ελεγχόμενο
πληθωρισμό,  να επιτυγχάνει
την ζωτικότητα της οικονο-
μίας  και την πιο δίκαιη  δια-
νομή των παραγόμενων αγα-
θών,  δεν εκτίμησε ορθά τους
περιορισμούς που επέβαλε η
κοινή οικονομική πολιτική
που είναι αναγκαία για να
μπορεί η χώρα μας  να έχει
το ίδιο νόμισμα με τις περισ-
σότερο ανεπτυγμένες  χώρες
της Γης. Η κυβέρνηση Σημίτη
έκλεισε τα μάτια  στο πρό-
βλημα του ασφαλιστικού,
αγνοώντας τις υποδείξεις  της

επιτροπής των σοφών που η
ίδια είχε συστήσει, ο δε Κα-
ραμανλής, μετά την επανε-
κλογή του το 2007, αγνόησε
όλους τους δημοσιονομικούς
περιορισμούς
που προέβλε-
παν τα λεγό-
μενα «κριτή-
ρια σύγκλι-
σης».

Το μεγάλο
ερώτημα στο
οποίο πρέπει
να δοθούν
απαντήσεις
και από εμάς
τον «καθαγια-
σμένο Λαό»,
αλλά κυρίως
από τα κόμματα που μας εκ-
προσωπούν, είναι ήταν ανα-
γκαία η υπογραφή τριών
συμβάσεων (μνημονίων) για
να επανέλθει η χώρα στην
υγιή κανονικότητα;                                                                                         

Η απάντηση μου είναι, κα-
τηγορηματικά όχι. Η χώρα
μπορούσε με την εφαρμογή
το πρώτου  μνημονίου να

έχει βγει στο ξέφωτο και να
είναι σήμερα, όπως άλλωστε
της αξίζει,  μια από τις ισχυ-
ρότερες οικονομικά χώρες
της ΕΕ. Όμως ο κ. Σαμαράς,

δέσμιος της
επιθυμίας του
να κυβερνή-
σει την χώρα
συνέβαλε ση-
μαντικά στην
διαμόρφωση
του αντιμνη-
μονιακού κλί-
ματος, και με
τις αλλεπάλλη-
λες, ατεκμη-
ρίωτες συνεν-
τεύξεις  του
στο Ζάππειο,

δημιούργησε  την εντύπωση
πως υπήρχε η άλλη, η τελικά
ανύπαρκτη λύση!                                                              

Ακολούθησαν οι άλλοι, οι
«δήθεν», αυτοί που όχι μόνο
είχαν την λύση στο τσεπάκι
αλλά θα άλλαζαν και θα
απήλλασσαν τους δύστυχους
λαούς της ΕΕ από τις άσχετες
αντιδημοκρατικές κυβερνή-

σεις τους! Σε αυτό το μεγαλύ-
τερο παραμύθι της νεότερης
ελληνικής ιστορίας,  ήταν
αδύνατον να αντιπαρατεθεί
το όποιο, στοιχειώδους λογι-
κής, επιχείρημα. 

Μάλιστα, αν δεν με απατά
η λίγη μνήμη που μου έχει
απομείνει, ήταν εμπεδωμένη
η πεποίθηση ότι σε αυτή την
επαναστατική κοσμογονία θα
μας βοηθούσαν κάποιοι απί-
θανοι τύποι από  την Νότιο
Αμερική.  

Αυτοί που μιμούμενοι ως
ΚΛΟΟΥΝ τους Ηγέτες των
αντιαποικιακών  επαναστά-
σεων της δεκαετίας του
1950,  (τους οποίους  και ο
υπογράφων έχει αναγορεύ-
σει  ως σύμβολα της ανθρω-
πιάς  της δικαιοσύνης  της
αλήθειας) οδηγούν, οι ανεκ-
διήγητοι,  τις πολύ πλούσιες
χώρες  που κυβερνούν στην
απόλυτη φτώχεια.   

Ευτυχώς η βασανιστική
διαπραγμάτευση των 19
ωρών αποδείχτηκε σωτήρια
για την χώρα μας και πάρα

πολύ διδακτική για τους κυ-
βερνόντες.

Υπεγράφη το τρίτο μνημό-
νιο και ευτυχώς για την
χώρα,             φαίνεται ότι
εφαρμόστηκε ικανοποιητικά,
έτσι ώστε να ελπίζομε σή-
μερα ότι μπορούμε να ζή-
σομε σε μια καθημαγμένη
μεν, αλλά σε αναπτυξιακή
τροχιά Χώρα.                        

Προϋπόθεση βέβαια  για
αυτό είναι όλα αυτά που
ακούμε περί καθαρής εξό-
δου και τις υποσχέσεις που
την συνοδεύουν να είναι τα
απόνερα του παραμυθιού,
και να μην ναρκοθετηθεί εξ
αρχής  η αφετηρία της νέας
πορείας.                                                                                     

Βέβαια  η είδηση των τε-
λευταίων ημερών ότι έρχον-
ται αντί για τέσσερεις  εκατό
εβδομήντα(170) επιτηρητές
που θα εποπτεύουν  την πι-
στή εφαρμογή των συμφω-
νηθέντων,  είναι μια εγγύηση
ταπεινωτική μεν για την
χώρα, αλλά αναγκαία υπό τις
παρούσες συνθήκες. Για να
μην αρχίσομε πάλι τις ακρο-
βασίες, με ευγενή στόχο
αυτή την φορά την κατά-
κτηση και της εξουσίας!                                                                                                                                                

Διανύουμε στα Λύκεια όλης της
χώρας, όπως κάθε χρόνο, τη μα-
κρόσυρτη περίοδο των γραπτών
εξετάσεων. Προηγούνται οι ενδο-
σχολικές εξετάσεις. Οι Πανελλαδι-
κές, για την εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, θα
ακολουθήσουν. Γενικά, οι εξετά-
σεις είναι μία διαδικασία μακρό-
συρτη και με ψυχικές εντάσεις για
τους εφήβους. Οι γονείς, από
κοντά, περνούν και εκείνοι τη δική
τους εξέταση. Δεν υπάρχουν όμως
σοβαρά εκπαιδευτικά συστήματα
χωρίς κάποιας μορφής αξιολό-
γηση.

Εκ των πραγμάτων, εδώ και δε-
καετίες έχουν δημιουργηθεί για
τους τελειόφοιτους του Λυκείου
«εξετάσεις δύο ταχυτήτων». Από τη
μια, οι θεωρούμενες ως πιο εύκο-
λες και εντός του σχολείου (ενδο-
σχολικές) με θέματα από τους κα-
θηγητές των παιδιών. Με λιγότερο
άγχος και πιο «χαλαρές» αφού η
ολόχρονη επαφή δασκάλου και μα-
θητή περιβάλλει, όπως είναι φυ-

σικό, με ανθρωπινότερο τρόπο την
εξεταστική διαδικασία. Από την
άλλη, οι απρόσωπες και «σκληρές»
Πανελλαδικές. Το «σφαγείο», όπως
το λένε. Οι λόγοι είναι προφανείς
και δεν είναι ανάγκη να επιχειρη-
ματολογήσει κανείς για την πίεση
που νιώθει ο υποψήφιος. Αν προ-
σέξει κανείς τα διακινούμενα κάθε
χρόνο τέτοια εποχή, θα βρεθεί
ενώπιον μίας ορολογίας πολέμου.
Ο μαθητής νιώθει να συνθλίβεται
απειλούμενος. Οι Πανελλαδικές
Εξετάσεις αντιμετωπίζονται από
την κοινωνία ως ασθένεια που πρέ-
πει να περάσει κανείς, ως φυλακή
που πρέπει να αντέξει, ως ψυχολο-
γική επίθεση που θέλει τον ειδικό
της. Ε λοιπόν, αυτό το τελευταίο εί-
ναι που με έκανε να γράψω το ση-
μερινό σημείωμα. Kαι στην πόλη
μας θα ακούσει κανείς για τη «λει-
τουργία ανοιχτής τηλεφωνικής
γραμμής ψυχολογικής υποστήρι-
ξης» όπου ειδικοί θα βοηθούν τους
μαθητές στη διαχείριση του άγ-
χους που βιώνουν κατά την ιδιαί-
τερη αυτή ψυχοπιεστική περίοδο
των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Και
αν δεν έχω άγχος -λέμε τώρα- μή-
πως δεν κάνω κάτι καλά, δεν δια-
βάζω όπως πρέπει; Με το άγχος
των ενδοσχολικών εξετάσεων, τι γί-
νεται; Τα παιδιά της πρώτης και της
δευτέρας Τάξης δεν έχουν άγχος;
Γιατί κανένας δεν ασχολείται μ’
αυτό; Δεν είναι μετρήσιμο; Μήπως
δεν υπάρχει; Ή μήπως δεν είναι
άξιον λόγου;

Από πού προέρχεται αυτό το άγ-
χος των Πανελλαδικών; Οι εξετά-

σεις αυτές είναι η μοναδική αιτία;
Η επαφή με τα παιδιά καταδεικνύει
ότι δεν είναι συγκυριακό φαινό-
μενο αλλά έχει «δουλευτεί» πολύ
πιο πριν από ποικίλους παράγον-
τες. Θεωρώ, επομένως, ότι είναι
μεν συγκινητικά αξιέπαινες αυτές
οι προσπάθειες -αφού δείχνουν
την αγωνία και την έγνοια για τα
παιδιά μας- αλλά μου θυμίζουν
(και ας μην παρεξηγούμαι) τις
ακολουθίες που γίνονται από τους
αγαθούς λειτουργούς του Υψίστου
«για να βοηθήσει ο Θεός τα παιδιά
να γράψουν». Κάποιος άλλος θα
βάλει πλάτη δηλαδή. Το λέω, γιατί
φοβάμαι ότι η δυσκολία της μελέ-
της, της μεθοδικότητας και του
αγώνα που πρέπει να δώσει ο μα-
θητής (πολύ φοβάμαι ότι θα είναι
και ο ευκολότερος της ζωής του)
μοιάζει να γίνεται δουλειά άλλων.
Το διάβασμα, βρε αδελφέ, τίνος εί-
ναι ιδιοκτησία; Δημιουργείται έτσι
η εντύπωση ότι οι τοπικές κοινω-
νίες κάνουν το καλύτερο δυνατό
για την «αρρώστια» αυτών των κα-
ταραμένων εξετάσεων. Θεωρώ ότι
με τέτοιες ανοικτές προσκλήσεις
ψυχολογικής βοήθειας προς όλο
τον μαθητόκοσμο οι ψυχολογικές
υποστηρίξεις γίνονται ντε φάκτο
καθολική «ανάγκη». Ψάξε τον
εαυτό σου και, εάν έχεις άγχος, τη-
λεφώνησε μας! Καταντούν καθε-
στώς. Πολύ φοβάμαι ότι προκα-
λούν έτσι περισσότερο άγχος.
Μήπως πρέπει να πάω και εγώ σε
ψυχολόγο;

Μπορεί να κάνω λάθος. Κάτι
όμως δεν μου πάει καλά σε αυτή

την υπόθεση. Μα θα πείτε, δεν
χρειάζονται ψυχολογική υποστή-
ριξη τα παιδιά; Σίγουρα ναι, εκατό
τοις εκατό ναι, και κατά περίπτω-
σιν. Εδώ είναι που καθίσταται ο
ρόλος των ψυχολόγων και των κοι-
νωνικών λειτουργών κάτι παρα-
πάνω από αναγκαίος. Καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους και εντός του
σχολείου, με μόνιμο επιστημονικό
προσωπικό για κάθε σχολείο. Πότε,
αλήθεια, το κράτος θα στελεχώσει
με ειδικούς ψυχολόγους όλα τα
σχολεία; Το υπαρκτό πράγματι
πρόβλημα νομίζω δεν λύνεται με
το να μετατρέπεται η «ψυχολογική
υποστήριξη» σε πρέπει (μαστ) για
όλους, όπως το φροντιστήριο, ο
καφές στο χέρι και το κινητό αλλά
μόνο στοχευμένα. Τα παιδιά αυτή
την περίοδο χρειάζονται ήρεμο
κοινωνικό κλίμα, πίστη στην προ-
σωπική προσπάθεια, ενθάρρυνση
από την οικογένεια, χωρίς πίεση

και προτροπή για καταφυγή σε
«μαγικές» λύσεις. Αξιέπαινη και
συγκινητική η προσπάθεια να βοη-
θηθούν τα παιδιά. Δεν υπάρχει
περί αυτού καμία αμφιβολία. Γνω-
ρίζω ειδικευμένους στο θέμα συνα-
δέλφους, των οποίων βγάζω το κα-
πέλο για τις γνώσεις, την υπομονή
και επιμονή τους. Το ξαναλέω.
Μπορεί να κάνω λάθος αλλά ας
δούμε και την άλλη όψη του νομί-
σματος. Στο κάτω κάτω μακάρι να
υπήρχε και ψυχολογική υποστή-
ριξη προς τον πολίτη για τα μνημό-
νια, τη φτώχεια και κυρίως για τα
ψέματα. Καλή επιτυχία σε όλα τα
παιδιά, σε όλες τις δύσκολες εξετά-
σεις της ζωής που θα ακολουθή-
σουν!  

* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου 
είναι διευθυντής 

του 2ου Γενικού Λυκείου 
Ηρακλείου

https://kostaskonstantinou.com
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Το ψευδώνυμο της Δημοκρατίας
Τον τελευταίο καιρό εξανί-

στανται όλοι οι “Δημοκράτες”
για έκτροπα και φαινόμενα
βίας που συμβαίνουν εναν-
τίον μελών του Υπουργικού
Συμβουλίου, Δημοτικών αρ-
χόντων, Δικαστικών θεσμών,
κομματικών εκπροσώπων
κλπ, κλπ.  Σε μία ευνομούμενη
πολιτεία, όπου οι νόμοι θεσπί-
ζονται με βάση τις αρχές της
δικαιοσύνης, της ελευθερίας
και της ισονομίας που εμπνέ-
ονται από την  πολιτισμική,
εθνική  και κοσμογονική αντί-
ληψη των πολιτών και εφαρμόζονται από αμερόληπτους δικα-
στές, όλα αυτά είναι απαράδεκτα, καταδικαστέα και συνιστούν
στίγμα δια τους διαπράττοντας τέτοια έκτροπα.

Η αξιολόγηση του βαθμού εκτροπής των συμβάντων από τα
νόμιμα γίνεται με την μεταξύ τους σύγκριση ως προς την ζημία
που προκαλούν στο κοινωνικό σύνολο. Αλλιώς θα κρίνουμε ένα
πεινασμένο παιδί που κλέβει κάτι για να χορτάσει και αλλιώς
έναν που πλουτίζει καπηλευόμενος τις γνώσεις που του παρέχει
η θεσμική του θέση (απάτη Χρηματιστηρίου), ή , άλλον που κλέ-
βει το ασφαλιστικό σύστημα εις βάρος των συνταξιούχων και
των ασθενών (κυκλώματα φαρμάκων). 

Τέλος στα πολιτικά πράγματα αλλιώς θα κρίνουμε έναν που
προκαλεί ζημιές διαμαρτυρόμενος για την στέρηση των ανα-
γκαίων του και αλλιώς έναν που του δίδεται εξουσία για να υπε-
ρασπίζεται τα συμφέροντα του έθνους του, ενώ αυτός προδίδει
την πατρίδα του υπηρετώντας ξένους υποστηρικτές του (άμε-
τρος δανεισμός για παραμονή στην εξουσία, παράδοση εθνικής
κυριαρχίας σε τοκογλύφους δανειστές, παρακοή στη θέληση του
λαού εκφρασμένη με δημοψήφισμα, αφελληνισμός της παι-
δείας, πληθυσμιακή αλλοίωση με το μεταναστευτικό και αλλοί-
μονο, εκχώρηση της ιστορίας του έθνους σε ξένους διεκδικητές).

Η σύγκριση αυτών των αδικημάτων αποτελεί το μέτρο αξιο-
λόγησής τους για το οποίον έχουν κάνει λόγο οι πρόγονοι μας,
αλλά φαίνεται ότι στην εποχή μας έχουμε χάσει όχι μόνο το μέ-
τρο αλλά και τα αυγά και τα καλάθια. Τα ΜΜΕ, δημόσια και ιδιω-
τικά, ασχολούνται με συλλήψεις και προσαγωγές ατόμων που κα-
τηγορούνται για πλημμελήματα, ενώ κυκλοφορούν ελεύθεροι,
οι αίτιοι της εθνικής μας υποδούλωσης, της πτώχευσης των πο-
λιτών με αυτοκτονίες, εξουθενωμένων επιχειρηματιών, οι προ-
δότες της εθνικής μας ιστορίας, ή, δίνονται τα ονόματα των ηθι-
κών αυτουργών της εθνικής μας παρακμής σε κεντρικούς
δρόμους και έργα υποδομής που πληρώνει ο φορολογούμενος.

Η υποκρισία της σύλληψης των υπαιτίων για πλημμελήματα
είναι ότι αυτοί δεν είναι καν αυθόρμητα διαμαρτυρόμενοι πολί-
τες, αλλά συνήθως είναι ομάδες αλητών με το υποκοριστικό
“μπαχαλάκηδες ή γνωστοί άγνωστοι” που υποστηρίζονται από
τη μία ή την άλλη κομματική παράταξη, εξ ού και η μεταξύ τους
αντιπαράθεση εντός και εκτός του Κυνοβουλίου, ενώ όλοι επικα-
λούνται το όνομα της “Δημοκρατίας”.

Οι συγκεντρώσεις  αυθόρμητα διαμαρτυρόμενων πολιτών ή
σαμποτάρονται (εμπρησμός και δολοφονία εργαζομένων στην
τράπεζα MARFIN), ή, διασύρονται και συγχρόνως εκβιάζονται
οι εκφραστές της εθνικής βούλησης (συλλαλητήρια για την Μα-
κεδονία, σπίλωσης οικίας Μίκη Θεοδωράκη).

Η λέξη Δημοκρατία έχει καταντήσει ένα ψευδώνυμο, ή, μία
καραμέλα που πιπιλίζουν οι τάχα νομίμως εκλεγμένοι  εκπρόσω-
ποι του λαού που δήθεν υπηρετούν τα συμφέροντά του και
φροντίζουν για την ασφάλεια, την ευημερία του και την εθνική
του ανεξαρτησία. Την εκλογή τους την αποκαλούν ελεύθερη έκ-
φραση του λαού και με αυτή την δικαιολογία καλύπτουν κάθε
παράνομη ενέργεια τους.  Ας δούμε όμως πόσο νόμιμη είναι η
εκλογή τους και το δικαίωμά τους να ενεργούν εν ονόματι του
λαού, όταν:

Ο εκλογικός νόμος χαρίζει 50 βουλευτικές έδρες (1.000.000
ψήφους περίπου) στο πρώτο κόμμα δίδοντας το δικαίωμα δια-
κυβέρνησης στο 1/3 του λαού αδιαφορώντας για την γνώμη των
υπολοίπων 2/3. 

Έχουν δημιουργήσει πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες με
ανομοιογενείς κοινωνικές τάξεις για υποκλοπή της πλειοψηφίας
ορισμένων τάξεων σε τομείς της μεγάλης περιφέρειας. Μεταφέ-
ρουν περισσεύματα ψήφων ετερογενών περιοχών σε άσχετες
περιφέρειες με αποτέλεσμα να εκλέγονται άνθρωποι τελείως ανε-
πιθύμητοι σε αυτές. Είναι πρακτικά αδύνατον σε έναν ψηφο-
φόρο να έχει άποψη για όλους τους υποψηφίους της πολυεδρι-
κής του περιφέρειας με αποτέλεσμα να ψηφίζει κομματικά και
όχι αξιοκρατικά μεταξύ των υποψηφίων.

Είναι αδύνατον ένας ψηφοφόρος να γνωρίζει τα απόκρυφα
και τη διγλωσσία των εξαγγελιών κάθε κόμματος και κάθε φορά
εξαπατάται μεταφέροντας την ψήφο τους στον αντίπαλο συνα-
σπισμό με εκδικητική πρόθεση, ενώ στην ουσία ο αντίπαλος είναι
μέρος του ίδιου παιχνιδιού. Ζωντανά παραδείγματα α)  η εναλ-
λαγή κατά το παρελθόν στην εξουσία των άσπονδων εχθρών
ΠΑΣΟΚ – ΝΔ με την τελική τους συνεργασία για την επιβολή του
ευρώ και την υποδούλωση της χώρας με τα μνημόνια και β) η
αριστερή απάτη του ΣΥΡΙΖΑ που όχι μόνο δεν τα έσκισε, αλλά
παρακούοντας το δημοψήφισμα που ο ίδιος εζήτησε υπέγραψε
νέα συμφωνία με τους “θεσμούς”  υπό τις ανυπόμονες προτρο-
πές του “Δημοκρατικού” τόξου των κομμάτων που την υπερψή-
φισαν στο Κυνοβούλιο και τώρα διαμαρτύρονται για τα εφαρ-
μοζόμενα μέτρα που αυτή ορίζει, ψευδολογώντας ότι αυτοί θα
φέρουν τάχα ανακούφιση στον λαό.

Για ποια ελεύθερη επιλογή του ψηφοφόρου μιλάμε όταν δεν
υπάρχει αξιοκρατία και οι άνθρωποι είναι εξαρτημένοι από τα
κόμματα εξουσίας για να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες;

Για ποια ελεύθερη επιλογή του ψηφοφόρου μιλάμε όταν υφί-
σταται καθημερινή πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ; Ας μην μι-
λάμε για ωριμότητα του πολίτη όταν του καλλιεργούν διχαστικές
ιδέες περί αριστεράς, κέντρου και δεξιάς από την νεαρά του ηλι-
κία, συκοφαντώντας σαν φασιστική κάθε έννοια πατριωτισμού.
Είναι ντροπή ακόμη και οι φοιτητές, η πνευματική ελπίδα του
έθνους, να συσπειρώνονται σε κομματικές παρατάξεις και να εί-
ναι ανίκανοι να δημιουργήσουν  μία υγιή στάση έναντι στην πα-
ρακμή, που αύριο θα τους αναγκάσει να μεταναστεύσουν για
να επιβιώσουν παραδίνοντας την πατρίδα σε αλλόθρησκους με-
τανάστες, που δεν είναι καν πρόσφυγες  εμπόλεμων ζωνών. Τε-
λικά θα στερήσουν από την πατρίδα και τις ασφαλιστικές τους
εισφορές ώστε οι γονείς τους να μην μπορούν να πάρουν κάποια
σύνταξη. Για ποια ελεύθερη επιλογή του ψηφοφόρου μιλάμε
όταν οι αντίθετες απόψεις όχι μόνο δεν ακούγονται ισότιμα και
χάνονται μέσα στο χάος του διαδικτύου, αλλά και οι εκφραστές
τους θάβονται στην σιωπή των ΜΜΕ ή στιγματίζονται σαν εξω-
πραγματικοί και γραφικοί; Τελικά δεν είναι Δημοκρατία αυτό που
ζούμε, είναι ένα νέο είδος φασισμού στον οποίο έχουμε υποχρέ-
ωση να προβάλουμε αντίσταση και τελικά να τον ανατρέψουμε.

* Ο Ηλίας Σταμπολιάδης είναι δρ μηχανικός  μεταλλείων
μεταλλουργός,  τ. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Του
Ηλία Σταμπολιάδη*

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης

Τoυ Κώστα
Κωνσταντίνου*

Έξοδος από τα “καταραμένα” μνημόνια
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