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«Βενεζουέλα, ερχόμαστε!»Πολιτικούς  
ή μάστορες;

ΑΠΟ ΤΟΤΕ που οι αγορές σταμάτη-
σαν να μας δανείζουν το 2009, ολό-
κληρο το πολιτικό σύστημα έχει ε -
φεύρει ένα σωρό, άκυρους εννοιο -
λογικώς και απατηλούς επικοινωνια-
κώς, όρους (χρόνια του μνημονίου, 
βιώσιμο χρέος, καθαρή έξοδος, επι-
στροφή στην κανονικότητα κ.λπ.) α -
ποφεύγοντας ακόμα και να εκστομί-
σει τη λέξη, που προσδιορίζει το αν 
μια χώρα βρίσκεται σε κρίση ή όχι: 
επιτόκιο. 

Από το 2011, φωνάζω προς όλες 
τις κατευθύνσεις και με όλους τους 
τόνους ότι το χρέος αυτό καθαυτό 
δεν συνιστά πρόβλημα. Το πρόβλη-
μα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης ο -
λόκληρου του κόσμου –όχι μόνο των 
αγορών– στο νεοελληνικό μόρφω-
μα. Κι επειδή κανένας δεν θέλησε να 
εξηγήσει στους πολίτες τις στοιχειώ -
δεις έννοιες περί τα οικονομικά, επι-
τρέψτε μου να αναφερθώ επί τροχά-
δην στις βασικές διαφορές που έ χει 
το επιτόκιο με το οποίο συναλλασσό-
μαστε εμείς ως άτομα από το επιτό-
κιο που αφορά στον κρατικό δανει-
σμό. 

Όταν ο πολίτης είναι καταθέτης, 
δηλαδή δανειστής μιας τράπεζας, έ -
χει ως επιτόκιο αυτό που του δίνουν 
οι τράπεζες. Κάνει μια γύρα σε όλες 

κι αποφασίζει τι τον συμφέρει περισ-
σότερο. Δεν διαμορφώνει αυτός το 
επιτόκιο. Δεν λέει δηλαδή στην Χ τρά-
πεζα: "Δεν σε κόβω για πολύ φερέγ-
γυα. Με 1% δεν σου δανείζω τα χρή-
ματά μου. Θέλω από 5% και πάνω 
για να ισοφαρίσω το ρίσκο.” Το τρα-
πεζικό επιτόκιο είναι δεδομένο. Take 
it or leave it. Αντιθέτως, όταν οι πολί-
τες, είτε ατομικώς είτε υπό μορφή ο -
μάδων (αμοιβαία κεφάλαια, ταμεία, 
Τράπεζες –αυτό που ονομάζουμε Α -
ΓΟΡΕΣ), δανείζουν σε κράτη, αυτοί 
διαμορφώνουν το επιτόκιο. Έτσι, το 
επιτόκιο αποτυπώνει κάθε στιγμή το 
πόσο φερέγγυα θεωρείται μια χώρα 
από τους δανειστές της σε όλον τον 
κόσμο. Δεν χαμπαριάζει από πολιτι-

κές πιέσεις, δεν μπαίνει σε καμιά δια-
πραγμάτευση, δεν έχει ιδέα από πο -
λιτικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. 

Για να το περιγράψω όσο πιο α -
πλά μπορώ, αν η Ελλάδα βγει σήμε-
ρα στις αγορές εκδίδοντας 10ετές ο -
μόλογο, θα αναγγείλει (μέσω των α -
ναδόχων τραπεζών) στα διεθνή χρη-
ματιστήρια: στις 7 Σεπτεμβρίου του 
2028 θα δώσω 100 ευρώ σε όποιον 
μου φέρει αυτή την υπόσχεση (ομό-
λογο) που πουλάω σήμερα. Πόσα λε -
φτά δίνετε για να την αγοράσετε; Και 
οι υποψήφιοι αγοραστές κάνουν τις 
προτάσεις τους: εγώ την αγοράζω με 
60 ευρώ λέει ο ένας, εγώ με 65 ευρώ 
λέει ο άλλος, εγώ με 70 ευρώ λέει έ -
νας τρίτος πιο αισιόδοξος. Αν το κρά-
τος θέλει να βάλει στην τσέπη, ας πού -
με, 2 δισ. ευρώ, αθροίζει τα ποσά των 
προσφορών από την καλύτερη προς 
τη χειρότερη. Αυτοί που αγόρασαν 
την υπόσχεση μπορούν από την επό-
μενη στιγμή να την πουλήσουν στα 
χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Αν 
η παγκόσμια αγορά δει ότι η εικόνα 
της χώρας βελτιώνεται, το επιτόκιο 
μικραίνει. Αν ο κίνδυνος κλιμακώνε-
ται, το επιτόκιο μεγαλώνει. 

Το πόσο σημαντικό είναι το επι-
τόκιο και το πόσο ασήμαντο είναι το 

ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ του 70 η Ελ -
λάδα ήταν μία χώρα κυρίως 
αγροτικής οικονομίας. Την πε -
ρίοδο Καραμανλή αλλά και λί -
γο πριν, επί χούντας, η χώρα 
προσπάθησε να γίνει βιομη-
χανική. Ο Καραμανλής ήθε -
λε, όπως έλεγε, «να βλέπει 
φουγάρα να καπνίζουν», για 
να μπούμε στην τότε ΕΟΚ. 
Επί Σημίτη, η χώρα μετετρά-
πη σε μία χώρα παροχής υ -
πηρεσιών. Δηλαδή, μέσα σε 
μικρό σχετικά χρονικό διάστη-
μα, η Ελλάδα άλλαξε τρεις φ -
ρές το οικονομικό και παρα-
γωγικό μοντέλο της. Χωρίς να 
παραβλέψουμε τις διεθνείς συ 
γκυρίες, (κατάρρευση της Σο -

βιετικής Ένωσης, το «άνοιγ-
μα» της Κίνας, παγκοσμιοποί-
ηση, μηχανοργάνωση κ.λπ.) 
οι αλλαγές αυτές οφείλονταν 
στον κοντόφθαλμο και μονο-
διάστατο σχεδιασμό των ελ -
ληνικών κυβερνήσεων ή, κα -
λύτερα, στην έλλειψή του. Κά -
θε σωστά οργανωμένη χώρα 
πρέπει να σχεδιάζει ένα πλά -
νο παραγωγής για δύο του-
λάχιστον δεκαετίες μπροστά. 
Για το Ελλαδιστάν κάτι τέτοιο 
φαινόταν και φαίνεται ως κβα -
ντική φυσική. 

Ας εξετάσουμε, λοιπόν, την 
τελευταία περίοδο –αυτήν της 
παροχής υπηρεσιών.  

Σε μια οικονομία παροχής 
υπηρεσιών, ο τουρισμός, η 
ναυτιλία, οι κατασκευές, οι 
μεταφορές και πλέον η πλη-
ροφορική, αποτελούν το 80% 
τουλάχιστον του ΑΕΠ. 

Τι έκαναν οι κυβερνήσεις 
για να υποστηρίξουν αυτό το 
μοντέλο;  

1. Εκπαίδευση 
Η Ελλάδα θα μπορούσε 

να είναι «φάρος εκπαίδευσης» 
για όλη τη Βόρεια Αφρική, τη 
Μέση Ανατολή και τα Βαλκά-
νια. Θα μπορούσε να είναι ε -
ρευνητικό κέντρο όλου του κό -
σμου. Αντ’ αυτού, στέλνουμε 

ΤΙ ΚΡΙΜΑ που οι ξένοι μετρά-
νε τα πράγματα και έτσι το 
ένα μετά το άλλο ξεφουσκώ-
νουν όλα τα ντόπια παραμύ-
θια. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν 
έχουμε κοινωνικό κράτος αλ -
λά είμαστε και εδώ ο πάτος 

της Ευρώπης. Και πριν κάποι-
ος κρατικοδίαιτος ισχυριστεί 
ότι φταίει το μνημόνιο, ήμα-
σταν ο πάτος της Ευρώπης και 

το 2008 όταν το δανεικό χρή -
μα έτρεχε σαν ποτάμι.1 

Αντ’ αυτού, εδώ έχουμε πε -
λατειακό κράτος. Ένα κράτος 
που μοιράζει προνόμια στους 
κρατικοδίαιτους που εμπορεύ -
ονται την ψήφο τους. Που σή -
μερα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ανταγω-
νίζονται για ποιο θα το διαφυ-
λάξει καλύτερα. Η υπόλοιπη 
κοινωνία δεν μετράει.  

Εξάλλου, πώς θα ήταν δυ -
νατό να έχουμε κοινωνικό κρά-
τος στην Ελλάδα; Εδώ, εντός 
βαθιάς οικονομικής κρίσης, την 

οποία προκάλεσε το πελατει-
ακό σύστημα, αυξήθηκαν ση -
μαντικά οι φόροι,2 για να μπο-
ρεί να διατηρηθεί ο μακράν λι -
γότερο αποτελεσματικός δη -
μόσιος τομέας της Ευρώπης3 
και για να διατηρηθεί η υψη-
λότερη συνταξιοδοτική δαπά-
νη της Ευρώπης,4 με εκατον-
τάδες χιλιάδες πρόωρους συ -
νταξιούχους, που κερδίζουν 
πολύ περισσότερο απ' ότι ο μέ -
σος εργαζόμενος στον ιδιωτι-
κό τομέα. Από το 2000 μέχρι 
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ύψος του χρέους μάς το δεί-
χνει η περίπτωση της Ιαπω-
νίας. Η Ιαπωνία έχει ένα τε -
ρατώδες χρέος: 8,577 τρισ. 
ευρώ. Δηλαδή, 25 περίπου 
φορές με γαλύτερο από το ελ -
ληνικό χρέος. Είναι τεράστιο 
κι ως ποσοστό του ΑΕΠ της: 
253%! Όμως η Ιαπωνία δα -
νείζεται με ένα από τα χαμη-
λότερα επιτόκια στον κόσμο, 
γύρω στο 0,1%. Γιατί; Διότι 
οι αγορές εμπιστεύονται την 
Ιαπωνία. Εμπιστεύονται την 
Οικονομία της, τα προϊόντα 
της, το πολιτικό της σύστη-
μα, την κουλτούρα της, την 
εργατικότητα των κατοίκων 
της. Και κάτι ακόμα: το μεγα-
λύτερο μέρος αυτού του χρέ-
ους είναι εσωτερικό. Άρα και 
οι ίδιοι οι Ιάπωνες εμπιστεύ -
ονται τη χώρα τους, δίνον-
τας το παράδειγμα στους ξέ -
νους. Κι όταν το κράτος πλη-
ρώσει ένα ομόλογο, τα λε -
φτά θα μείνουν μέσα στην 
Ιαπωνία και θα τροφοδοτή-
σουν την Οικονομία της. (Να 
ρωτήσω πόσοι πολιτικοί ή 
πόσοι "Ελληνάρες" αγόρα-
σαν από το 2010 και μετά ελ -
ληνικά ομόλογα;) 

Και πάμε στο πιο σημαν-
τικό: τι ποσό χρειάζεται η Ι -
απωνία για να πληρώσει τους 
ετήσιους τόκους της; 8,57 
δισ. ευρώ. Τι ποσό θα χρει-
αστεί η Ελλάδα με το τρελά 
αισιόδοξο επιτόκιο του 4%; 
13,8 δισ. ευρώ! (Το περισσό-
τερο χρέος μας το κατέχουν 
σήμερα οι "θεσμοί". Όμως, 
καθώς κάθε χρόνο θα λή -
γουν ομόλογα, θα αναγκα-
ζόμαστε να αντικαθιστούμε 
το φτηνό "ευρωπαϊκό" χρέ -
ος, με ακριβό, δανειζόμενοι 
από τις αγορές.) Πόσα χρή-
ματα θα χρειαζόταν για ετή-
σιους τόκους η Ελλάδα, αν 
είχε το επιτόκιο της Ιαπωνί -
ας; 345 εκατομμύρια ευρώ. 

Η Ελλάδα ουδέποτε έπει-
σε τις αγορές ότι είναι μια 

ασφαλής χώρα. Όταν μπή-
καμε στο ευρώ το μεσοστα -
θμικό επιτόκιο του ελληνι-
κού χρέους ήταν 7,1%. Και 
τότε το πολιτικό σύστημα δεν 
μιλούσε για το επιτόκιο. Με 
τι μούτρα; Είχαμε ένα α πό 
τα υψηλότερα στον κό σμο. 
Το έτος 2000 πληρώσαμε για 
τόκους 10,1 δισ. όταν το χρέ -
ος μας ήταν "μόνο" 148 δισ. 
Η ευρωζώνη ήταν αυτή που 
μας επέτρεψε να δανειζόμα-
στε φτηνότερα. Το 2009, πριν 
την έναρξη της κρίσης το με -
σοσταθμικό ε πιτόκιο του χρέ-
ους μας ήταν 4,8%. Χαμηλό 
είναι σήμερα, μετά από 9 χρό-
νια χρεοκοπίας και μάλιστα 
από τα χα μηλότερα στην Ευ -
ρώπη: 1,5%! Γιατί; Διότι το 
μεγαλύτερο μέρος του χρέ-
ους μας το αγόρασαν οι εταί-
ροι, με επιτόκια ακόμα και κά -
τω α πό τη μονάδα! Όχι επει-
δή εί μαστε φερέγγυοι. Αλλά 
επειδή είμαστε εταίροι.  

Όμως, τώρα αυτά τελεί-
ωσαν. Οι δανειστές βγήκαν 
από το μνημόνιο, όχι εμείς. 
Απηύδησαν. Όλα τα χρόνια 
των μνημονίων εμείς κάνα-
με πως εφαρμόζαμε μεταρ-
ρυθμίσεις κι εκείνοι έκαναν 
ότι μας πίστευαν. Ναι, είχαν 
πολλά και σημαντικά θέμα-
τα να χειριστούν στην Ευρώ-
πη, και δεν ρίσκαραν τη χρε-
οκοπία της Ελλάδας. Ο εκβι -
ασμός μας "θα αυτοκτονή-
σω, αλλά θα σε πιτσιλίσω με 
αίματα και θα σου λερώσω 
το κοστούμι" όντως λειτούρ-
γησε. Δεν μας άφησαν να αυ -
τοκτονήσουμε. Αλλά, νισάφι. 
Και φεύγοντας, μας έδωσαν 
κι ένα κομπόδεμα – "σιχτίρ 
πιλάφι" 24 δισ. για να πληρώ-
σουμε τοκοχρεολύσια μέχρι 
το 2022. Μετά, «πα λικάρια, 
βγάλτε τα πέρα μό νοι σας!» 

Όταν, λοιπόν, η γιαγιά Ρό -

ουζ στην Οκλαχόμα θα πάει 
ει στην Τράπεζά της, ο υπάλ-
ληλος θα της πει: επειδή το 
καταθετικό επιτόκιο που 
σας δίνει η Τράπεζα είναι μι -
κρό, αν θέλετε μεγαλύτερη 
απόδοση, μπορείτε να αγο-
ράσετε ομόλογα της Ελλά-
δας, της Αιγύπτου, του Πακι-
στάν, της Τουρκίας κ.λπ. που 
δίνουν μεγαλύτερο τόκο. Κι 
αναλύοντας κάθε περίπτω-
ση, για την Ελλάδα θα της πει: 
«Έχει μεγάλο χρέος, δεν έ -
χει ισχυρή οικονομία, υπάρ-

χει δηλαδή περίπτωση να χά -
σετε τα λεφτά σας, αλ λά επει-
δή ανήκει στην Ευ ρωπαϊκή 
Ένωση, μάλλον οι άλλοι ε -
ταίροι, για να διασώσουν το 
κύρος της Ένωσης, δεν θα την 
αφήσουν να χρεοκοπήσει. Ά -
ρα με το 4,6%, που σας δίνει 
αυτή τη στιγμή το 10ετές ελ -
ληνικό ομόλογο, ίσως συμφέ-
ρει. Αλλά, και πάλι, δεν μπο-
ρούμε να α ποκλείσουμε την 
πιθανότητα της χρεοκοπίας. 
Σκεφθείτε το και αποφασί-
στε.» 

Μας ενδιαφέρουν αυτά 
που θα σκεφτεί η γιαγιά Ρό -
ουζ στην Οκλαχόμα γιατί εί -
ναι αυτά που σκέφτονται οι 
πάντες –εκτός από μας– για 
το ελληνικό χρέος, σε όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης. 
Πρέπει επιτέλους να το συ -
νειδητοποιήσουμε: ο μόνος 
λόγος για τον οποίο τα ελλη-
νικά ομόλογα πουλιούνται 
ακόμα στα χρηματιστήρια 
και όχι στο Μοναστηράκι εί -
ναι το ότι είμαστε μέλος της 
Ε.Ε. Δεν υπάρχει ούτε μία –
επαναλαμβάνω: ούτε μία– 
τεχνική ανάλυση των οικο-
νομικών προοπτικών της χώ -
ρας, που να δίνει έστω και 
μία πιθανότητα σ’ αυτό το 
εφιαλτικό οθωμανοσοβιετι-
κό μόρφωμα που υποδύε-
ται το κράτος να βγει από την 
κρίση με δικές του δυνάμεις.  

Και οι εκλογές πλησιά-
ζουν. Τι θα κάνει το σύνολο 

του πολιτικού συστήματος; 
Αυτό που ήξερε πάντα: θα 
υπόσχεται και θα μοιράζει 
αυξήσεις, επιδόματα, κοινω-
νικά μερίσματα και προσλή-
ψεις στο Δημόσιο, χρησιμο-
ποιώντας το κράτος ως κομ-
ματικό εργαλείο και τους φό-
ρους μας ως λάφυρο. Δίνει 
"κοινωνικό μέρισμα" ο Τσί-
πρας; Τάζει "εγγυημένο ει -
σόδημα" ο Κυριάκος. Καθη-
συχάζει ο Τσίπρας τους ΔΥ 
ότι δεν θα απολυθεί κανέ-
νας; Το ίδιο και ο Κυριάκος. 

Έχει την ΕΡΤ στα ώπα-ώπα 
ο Τσίπρας; Τους χαϊδεύει κι 
ο Κυριάκος. Δεν λέει κουβέ -
ντα για τη βόμβα του ασφα-
λιστικού ο Τσίπρας; Τσιμου-
διά κι ο Κυριάκος. 

Δεν χρειάζεσαι "κληρο-
νομικό χάρισμα" για να μα -
ντέψεις ότι μέχρι τις 3πλές ε -
κλογές του 2019 τα δύο κόμ-
ματα "εξουσίας" θα κάνουν 
διαγωνισμό λαϊκισμού και 
παροχολογίας. Ότι θα συνε-
χίζουν τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων να δίνουν οδη-
γίες για το "πώς θα βγείτε 
στη σύνταξη στα 52 με πλα-
σματικά χρόνια", ότι θα συ -
νεχίζουν τα μέλη της κρατι-
κής νομενκλατούρας να ει -
σπράττουν συντάξεις πάνω 
από 4.000 ευρώ τον μήνα κι 
ότι θα συνεχίζει η φορολο-
γία να εξοντώνει κάθε παρα-

γωγικό κύτταρο. Αντί, λοιπόν, 
οι αγορές να βλέπουν ότι μά -
θαμε από τα λάθη μας και δι -
ορθωθήκαμε, θα βλέπουν ό -
τι τα επαναλαμβάνουμε, με 
νέον οίστρο, και υποσχόμα-
στε να τα μεγεθύνουμε. Τι λες, 
λοιπόν, να συμβεί με το επι-
τόκιο;  

Οι επενδυτές, υποψιασμέ-
νοι πια για τους κινδύνους, 
έ  χοντας την τραυματική εμ -
πειρία του PSI, ξέροντας ότι 
τα ελληνικά ομόλογα εξα-
κολουθούν να θεωρούνται 
"σκουπίδια", βλέποντας ότι 
είμαστε πάτος σε ένα σωρό 
δείκτες (οικονομική ελευθε-
ρία, γραφειοκρατία, τραπε-
ζικό σύστημα, απονομή δι -
καιοσύνης, διαφάνεια, και-
νοτομίες κ.λπ.) και συνεχίζου-
με το ίδιο “βιολί”, θα ανεβά-
ζουν όλο και περισσότερο το 
επιτόκιο δανεισμού. Φυσικά, 
δεν θα περιμένουν το 2022 
που θα ξεμείνουμε από ρευ-
στό, καθώς το ότι θα ξεμεί-
νουμε το ξέρουν α πό τώρα! 
Δυστυχώς, ξέρουν κι άλλα: 
ότι το 2022 λήγει η 10ετής 
αναβολή τόκων του δανεί-
ου του EFSF. Πράγμα που ση -
μαίνει ότι ο λόγος τό κων/ΑΕΠ 
σε ταμειακή βάση εκτοξεύ -
εται. Το μεσοσταθμικό επι-
τόκιο θα ξεπεράσει το 4%, 
δηλαδή θα χρειαζόμαστε γύ -
ρω στο 7% του ΑΕΠ –13 δισ. 
ευρώ μόνο για τό κους! Δηλα-
δή, 5 ΕΝΦΙΑ! Και δεν θα υ -
πάρχουν θεσμοί να διαπραγ-
ματευτείς τίποτε! Ή τα σκας 
στις αγορές ή χρεοκοπείς. Για 
να μην μας συμβεί αυτό θα 
πρέπει από σήμερα να τρέ-
χουμε με ανάπτυξη τουλάχι-

 στον 4% τον χρόνο. Μπορού-
 με να το πετύχουμε με κρα-
τιστές (κόκκινους, μπλε, πρά-
σινους) στην εξουσία; Με υ -
περφορολόγηση; Με 16% του 
ΑΕΠ για συντάξεις; Ού τε σε 
σενάριο του Χόλιγουντ! 

Άρα, μέχρι τέλος του χρό-
νου, το επιτόκιο του 10ετούς 
θα έχει βάλει πλώρη για δι -
ψήφιο νούμερο, εν όψει και 
της πολυεκλογικής χρονιάς 
που είναι το 2019 και των α -
ναταράξεων που φέρνουν 
πάντα οι εκλογές σε τριτο-
κοσμικές οικονομίες, σαν τη 
δική μας. Και θα επαναλη-
φθεί, 10 χρόνια μετά, το σε -
νάριο του 2009-2010 με ό -
λες τις παραμέτρους δραμα-
 τικά επιδεινωμένες και χω -
ρίς το δίχτυ προστασίας των 
εταίρων.  

Στην κρίση μπήκαμε μό -
λις τώρα. Αυτά που θα ζήσου-
με θα κάνουν τα "χρόνια των 
μνημονίων" να μας φαίνον-
ται σαν χαρούμενη, ανοιξιά-
τικη σχολική εκδρομή. 

«Βενεζουέλα, ερ χόμα-
στε! Και δεν έχουμε ούτε τα 
πε τρέλαιά σου!» 

 
Υ.Γ. Μα είναι όλα τόσο μαύ -

ρα; Δεν υπάρχει καμιά ελ πίδα; 
Υπάρχει. Η Εσθονία το 1991 ή -
ταν σε τρισχειρότερη κατάστα-
ση από μας. Οι πολίτες στεκό-
ταν ώρες στην ουρά με το δελ-
τίο για λίγο ψωμί. Όμως, κα τά-
λαβαν  ότι ο ένοχος ήταν ο σο -
σιαλιστικός γραφειοκρατικός 
κρατισμός, και ψή φισαν φιλε-
λεύθερους. Σε έξι μήνες το κλί -
μα είχε αναστραφεί και σε δύο 
χρόνια η χώρα κάλπαζε. Το ΑΕΠ 
εκτοξεύτηκε, οι πολίτες πλού-
τισαν, το κράτος στάθηκε γερά 
στα πόδια του.  

Τη χώρα δεν την σώζουν οι 
ηγέτες. Την σώζουν οι πολίτες 
της! 

 

«Βενεζουέλα, ερχόμαστε!»
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Την εφημερίδα επιμελείται 
η συντακτική ομάδα μελών της "Δημιουργίας Ξανά!"  

Τάσος Τρυπάκης, Διανέλος Γεωργούδης, Γιώργος Κάνιος,  
Δημήτρης Τσελένης, Άντζελα Πανταζή, Στέργιος Βαγγλής 

Εκτύπωση: StudioLive 

Tα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια  
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συντακτών τους,  

οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ!»

Δημιουργική ματιάΔημιουργική ματιά

ΣEΛ. 1 +

ΜΜέχρι τις 3πλές ε έχρι τις 3πλές ε κλογές του 2019 κλογές του 2019 
τα δύο κόμματατα δύο κόμματα "εξουσίας"   "εξουσίας"  

θα κάνουν διαγωνισμό λαϊκισμού θα κάνουν διαγωνισμό λαϊκισμού 
και παροχολογίαςκαι παροχολογίας



Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι πριν το 1981 

η Νομοθεσία θεωρούσε τις γυναί-

κες πο λίτες β’ κατηγορίας. Δεν εί -

χαν δικαίωμα ούτε καν επαγγελ-

ματική δραστηριότητα να έχουν 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του άν -

τρα τους. Το ΠΑΣΟΚ εκσυγχρόνι-

σε το Οικογενειακή Δίκαιο, κερδί-

ζοντας έτσι τη συμπάθεια, αλλά 

και την ψή φο μεγάλου μέ ρους των 

Ελληνίδων. Ο Αντρέας γρήγορα 

κα τάλαβε ότι “χτύπησε φλέβα χρυ-

σού”: θωπεύο ντας τις επιθυμί ες 

της Ελληνίδας ψηφοφόρου, αλί-

ευε σε μια τεράστια δεξαμενή “α -

πολιτίκ”, κατά βάση, πολιτών. Και 

δημιούργησε έναν ψη φοθηρικό 

μη χανισμό: την Ένω ση Γυναικών 

Ελλάδος, αναθέτοντάς την στην τό -

τε σύζυγό του, Μαργαρίτα. 

Από τότε, το γυναικείο κίνημα, 

αντί να στοχεύσει στην αλ λαγή των 

συνθηκών, που κρατούν τις γυναί-

κες μακριά από τον επαγγελματι-

κό χώρο και τη δη μόσια ζωή γενι-

κότερα, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμετοχής στα κοινά, προτίμη-

σε να λειτουργεί σαν μια καθαρή 

συντεχνία: εκμε ταλλευόμενο τις 

σχέσεις του με την εκάστοτε ηγε-

σία, προτίμησε να πιέζει για νο -

μοθετήματα που επιβάλλουν τις 

γυναίκες στην πολιτική με πο σο-

στώσεις στα ψηφοδέλτια, λες και 

είναι η πολιτική δράση η α φετη-

ρία και όχι η ολοκλήρωση της δη -

μόσιας δράσης μιας γυ ναίκας. Η 

“λογική” του ενός νό μου με ένα  άρ -

θρο, πολύ πριν προταθεί για τις οι -

κονομικές αλ λαγές, λανσαρίστηκε 

στις κοινωνικές. Ψηφίζουμε την πο -

σόστωση και αυτομάτως οι γυναί-

κες ασχολούνται με τα κοινά! Το 

αποτέλεσμα είναι τα κόμματα να 

περιλαμβάνουν στα ψη φοδέλτιά 

τους γυναίκες υποψηφίους οι 

οποίες δεν έχουν καμμία πρόθε-

ση να πολιτευτούν αλ λά προσφέ-

ρονται να “κάνουν την εξυπηρέ-

τηση” στον συγγενή ή τον γνω-

στό, που τους το ζήτησε για να 

συμπληρωθούν τα ποσοστά που 

ορίζει ο νό μος. Ο οποίος “πριμο-

δοτεί” την εκλογή των γυναικών 

στα διάφορα πολιτικά όργανα, αλ -

λοιώνοντας έτσι την επιταγή του 

συνταγματικού νομοθέτη για ι σό-

τητα της ψήφου και, ακόμα περισ-

σότερο, καταργώντας την ισότητα 

των φύλων, την οποία υποτίθεται 

ότι πρεσβεύει και προστατεύει! 

Οι πολιτικές των κρατικιστικών 

κομμάτων καθιέρωσαν μια σειρά 

σκανδαλωδών παροχών για γυ -

ναίκες όπως η πρόωρη συνταξιο-

δότηση και η ι σόβια σύνταξη άγα-

μης θυγατέρας που στόχευαν στο 

να “ε ξαγοράσουν” τη γυναίκα αντί 

να την κινητοποιήσουν. Τα χρό-

νια της κρίσης αυτή η “τάση” επι-

τάθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόβαλε ως 

“επίτευγμα”, χωρίς να α κουστεί 

αντίλογος από τα άλλα κόμματα, 

το ότι αύξησε το πο σοστό των γυ -

ναικών που πρέπει υποχρεωτικά 

να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια 

από 33% σε 40%! Χωρίς να προ-

βληματίζεται για το εξαιρετικά χα -

μηλό ποσοστό των γυναικών που 

εκλέγονται τελικά στη Βου λή (18% 

στη σημερινή) και στην Τοπική Αυ -

τοδιοίκηση και το α κόμα μικρότε-

ρο ποσοστό γυναικών που συμ-

μετέχουν στην κυ βέρνηση. Πράγ-

μα που αποδεικνύει ότι οι γυναί-

κες ψηφοφόροι εμπιστεύονται πε -

ρισσότερο άνδρες υποψηφίους 

παρά εκπροσώπους του φύλου 

τους, αλλά και τα ίδια τα κόμματα 

δεν αναθέτουν σε γυναίκες θέσεις 

ευθύνης, αποδεικνύοντας ότι η φε -

μινιστική αντίληψή τους ό πως προ-

βάλλεται μέσω των νο μοθετημάτων 

είναι εντελώς υ ποκριτική! 

Αντί, λοιπόν, της δημιουργί  ας 

ενός υγιούς πλαισίου ανάπτυξης, 

μέσα στο οποίο σε πραγματικές 

συνθήκες ισότητας και δικαιοσύ-

νης, η Ελληνίδα θα α πελευθέρω-

νε τη δημιουργικότητά, την ευφυΐα, 

την καλαισθησία και την ευαισθη-

σία της, εν διαφέρθηκαν, ξανά, για 

τη βιτρίνα: “εμείς επιβάλλαμε τις 

γυναίκες, αν εσείς δεν τις ψηφίζε-

τε, δικό σας πρόβλημα!” Την ίδια 

εθελοτυφλία δείχνουν και για την 

επαγγελματική ιδιότητα των γυναι-

κών: “εμείς νομοθετήσαμε την ι -

σότητα, το αν οι γυναίκες δεν την 

βιώνουν είναι δικό τους πρόβλη-

μα!” 

Μόνο που το πρόβλημα εί ναι 

ολόκληρης της κοινωνίας, και εί -

ναι εμφανές από τους αρι θμούς, 

όπως εμφανίζονται στα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ: 

• Μόνο το 43,4% των γυναι-

κών εργάζονται. 

• Μόνο το 25% των ανώτερων 

διευθυντικών στελεχών στην Ελλά-

δα είναι γυναίκες (ο μέσος όρος 

στην Ε.Ε. είναι 33%). 

• Μόνο το 5% των μελών διοι-

κητικών συμβουλίων είναι γυναί-

κες. 

• Στην Ελλάδα παρατηρού νται 

οι μεγαλύτερες διαφορές στην ΕΕ 

μεταξύ των ποσοστών των δύο φύ -

λων που έχουν την καθημερινή 

φροντίδα των παιδιών (95% οι γυ -

ναίκες, 53% οι άνδρες, ενώ στην 

ΕΕ είναι 92 % για τις γυναίκες και 

68% για τους άνδρες). 

• Με τις οικιακές εργασίες και 

το καθημερινό μαγείρεμα, ασχο-

λείται στην Ελλάδα το 85% των 

γυναικών έναντι 16% των ανδρών 

(η μεγαλύτερη διαφορά στην Ευ -

ρώπη). Στη Σουηδία, με τις οικια-

κές εργασίες α σχολείται το 74% των 

γυναικών και το 56% των ανδρών, 

ενώ ο μέσος όρος για την ΕΕ εί -

ναι 79% για τις γυναίκες και 34% 

για τους άνδρες. 

Τα χρόνια της κρίσης οδηγούν 

την Ελληνίδα σε όλο και πιο δυ -

σχερή θέση. Το πρόβλημα είναι 

πανευρωπαϊκό, αλλά στην Ελλά-

δα παρουσιάζεται ι διαίτερα οξυμ-

μένο. Τα αίτια κά νουμε ότι δεν τα 

βλέπουμε. 

• Το υψηλό κόστος της φύ λα-

ξης των παιδιών. Σύμφωνα με σχε-

τική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ε -

πιτροπής, το 53% των μητέρων 

που δηλώνουν ότι δεν εργάζονται 

ή εργάζονται με κα θεστώς μερικής 

απασχόλησης για λόγους που συν-

δέονται με τις επίσημες υπηρεσίες 

μέριμνας θεωρούν την τιμή αυτών 

των υπηρεσιών εμπόδιο. 

• Τα κριτήρια επιλογής παιδιών 

στις κρατικές δομές φρο ντίδας, “τι -

μωρούν” τους περισσότερο παρα-

γωγικούς, δηλαδή εκείνους που 

έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για 

να αφήσουν τα παιδιά τους σε έ -

ναν παιδικό σταθμό. 

• Ο μη συντονισμός των δο μών 

φροντίδας με τα ωράρια της αγο-

ράς εργασίας. Κάτω α πό το βάρος 

των δυσκολιών αυ τών είναι δυσα-

νάλογα πολλές οι γυναίκες που, 

αν κάνουν παιδιά, μένουν πίσω 

στην επαγγελματική τους ανάπτυ-

ξη κι αν ακολουθήσουν την καριέ-

ρα τους, δεν κάνουν παιδιά. 

Έτσι, ο δείκτης γεννήσεων έπε -

σε στο 1,3 ανά Ελληνίδα κι αυτό 

προοιωνίζεται έναν αργό εθνικό 

θάνατο. Αλλά και αυτά που γεννι-

ούνται φεύγουν γιατί η χώρα δεν 

τους δίνει καμία ε παγγελματική 

προοπτική κά νοντας την αναλο-

γία νέων - ερ γαζόμενων / ηλικιω-

μένων - συ νταξιούχων εφιαλτική 

για το μέλλον και των μεν και των 

δε. 

Η “γυναίκα της κρίσης”, ως μη -

τέρα, βρίσκεται πλέον στην αδια-

νόητη θέση να εύχεται το παιδί της 

να φύγει στο εξωτερικό ώστε να 

κατορθώσει να ε πιβιώσει. Ως σύ -

ζυγος, είναι αυ τή που σε πολλές 

περιπτώσεις καλείται να στηρίξει 

οικονομικά την οικογένεια. 

Η λύση σε όλα αυτά δεν ε ναι η 

κρατική αργομισθία και η επιδο-

ματική πολιτική. Και δεν αφορά μό -

νον τις γυναίκες. Κάθε αποσπα-

σματικό μέτρο που προβάλλεται 

ως στοχευμένο σε ει δικές ομάδες 

πληθυσμού, στην πραγματικότη-

τα επιδεινώνει το πρόβλημα. Οι 

υγιείς κοινωνίες και οι υγιείς οικο-

νομίες δεν έχουν ειδικές ρυθμίσεις 

για τη γυναίκα. Ούτε ειδικές ποσο-

στώσεις, ούτε ειδικές παροχές. Α -

πλώς δίνουν τη δυνατότητα στην 

οικογένεια να συνδυάζει και επαγ-

γελματική καριέρα και τε κνοποιία 

προσφέροντας στήριξη με παιδι-

κούς σταθμούς κι ολοήμερα σχο-

λεία, σε μια ελεύθερη οικονομία 

που απαλλαγμένη από τις αλυσί-

δες του κρατισμού αναπτύσσεται 

και δημιουργεί ευκαιρίες εργασί -

ας για όλους. Μόνο αν συμβεί αυ -

τό, θα βγει η Ελληνίδα στο προ-

σκήνιο αφού θα γνωρίζει ότι ως ε -

παγγελματίας θα βρει εργασία, ως 

μητέρα θα μπορεί να εμπιστευθεί 

τα παιδιά της σε “καλά χέρια” χω -

ρίς να πρέπει να πληρώσει όλον 

της τον μισθό γι’ αυ τό και ως γυ -

ναίκα τρίτης ηλικί ας θα έχει αξιο-

πρεπή ζωή. 

Όμως, το κλειδί για την έξο δο 

από το “δωμάτιο πανικού” βρί-

σκεται και στα χέρια της ί διας της 

γυναίκας. Κι αν μέχρι τώρα ήταν 

η "ωραία κοιμωμένη" της πολιτι-

κής ζωής, θα πρέπει να ξυπνήσει. 

Μπορεί η πο λιτική δράση να α -

παιτεί χρόνο και ενέργεια που δεν 

διαθέτει η “γυναίκα της κρίσης”, 

αλλά δρά ση είναι και η υπεύθυνη 

άπο ψη που προέρχεται από υ -

πεύθυνη ενημέρωση. Δράση εί -

ναι και η υπεύθυνη στάση στα πο -

λιτικά θέματα. Πάνω απ’ όλα είναι 

η υπεύθυνη ψήφος. Θη λυκού γέ -

νους είναι και αυτή. Ί σως, με την 

ενεργοποίηση των γυναικών να 

πάψει να προκαλεί πολιτικές τερα-

 τογενέσεις. 

 

* Καθηγητής φυσικής στην ι διωτι-
κή παιδεία, Med in Science E duca-
tion, University of Bristol, UK.
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Άρωμα γυναίκας στα χρόνια της κρίσης



χιλιάδες φοιτητές μας στο εξωτερικό, τα τε -
λευταία χρόνια και στην Κύπρο. Κι επιπλέον, 
καταργούμε ξενόγλωσσα μαθήματα. Σκεφτεί-
τε τους πόρους που χάνονται κάθε μήνα στο 
εξωτερικό συν αυτά που θα δαπανούσαν αλ -
λοδαποί φοιτητές στη χώρα μας. Αναλογιστεί-
τε τα οφέλη από την εκπαιδευτική «βιομηχα-
νία» που έστησαν άλλες χώρες. Εκτός, όμως, 
από τα προφανή οικονομικά οφέλη, η μετα-
τροπή της Ελλάδας σε μορφωτικό προορι-
σμό θα προωθούσε και άλλες ιδέες: η Σάμος 
να γίνει το νησί των μαθηματικών, με συνέ-
δρια και διαγωνισμούς, να αναβιώσει η Ακα-
δημία του Πλάτωνα ως Κέντρο Φιλοσοφίας, 
η Χίος ως κέντρο ναυτιλιακών σπουδών κ.λπ. 

 

2. Αρχιτεκτονικά και μελέτες 
Όλα τα μεγάλα αρχιτεκτονικά έργα προ-

βολής (ΟΑΚΑ, Πεζοδρόμηση Πανεπιστημί-
ου, μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, στρα-
τιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πολλά 
άλλα) δόθηκαν σε ξένους οίκους. Ενώ ελλη-
νικά μελετητικά γραφεία μεγαλούργησαν στη 
Μ. Ανατολή στη Β. Αφρική και στη Ν. Αμερι-
κή, η νομοθετική στρέβλωση που θέλει ακό -
μη τον πολιτικό μηχανικό να είναι παντοδύ-
ναμος, οδήγησε στην απαξίωση του θεσμού 
του αρχιτέκτονα. Έχετε ακούσει ποτέ τον ό -
ρο «ο διάσημος πολιτικός μηχανικός»; 

 

3. “Τουριστική βιομηχανία" 
Όλοι γνωρίζουμε τον αδειοδοτικό γολγο-

θά που μπλοκάρει τις επενδύσεις στον Του-
ρισμό για χρόνια. Η λαϊκίστικη αντίληψη ότι η 
τοπική κοινωνία μπορεί να έχει γνώμη σε ό -
λες τις επενδύσεις –από ξενοδοχείο μέχρι μο -
νάδα βιοαερίου– έχει δημιουργήσει ένα χαο-

τικό καθεστώς εκτός νομικού πλαισίου, που 
αναστέλλει κάθε διάθεση για επένδυση. Δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις νομιμότατων επεν-
δύσεων στον τουρισμό (και σε άλλους το -
μείς) που μπλοκάρονται από τη «λαϊκή συνέ-
λευση» ή από τοπικούς παράγοντες για απί-
θανους λόγους. 

Όμως, ας ρίξουμε και μια ματιά στο κέν-
τρο της Αθήνας, στο “τουριστικό τρίγωνο”, 
στους αρχαιολογικούς χώρους: εγκατάλειψη, 
γκράφιτι, σκουπίδια, κλειστά μουσεία, διαδη-
λώσεις, σπασμένα μάρμαρα, λαθρομετανά-
στες, άστεγοι, ναρκομανείς, εγκληματικότητα, 
ηχορύπανση... Μόλις το 10% του συνόλου των 
τουριστών της χώρας περνούν από την Αθή -
να. Η Πράγα έχει οκταπλάσια επισκεψιμότη-
τα!  

Και τι κάνει το κράτος για να βελτιώσει τον 
κλάδο; Απόλυτη αδιαφορία! Επιπλέον, οι δη -
μόσιες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων εί -
ναι υποβαθμισμένες, ενώ θα μπορούσαν να 
έχουν και ξένους φοιτητές, τη στιγμή που τα 
ελληνόπουλα αναγκάζονται να σπουδάζουν 
τις αντίστοιχες κατηγορίες σε επιφανείς σχο-
λές στο εξωτερικό - συνήθως στην Ιταλία και 
στην Ελβετία. 

 

4. Πληροφορική 
Μία από τις πρώτες σχολές ΙΤ παγκοσμί -

ως ήταν της Πάτρας. Γιατί η Ελλάδα δεν έγι -
νε μία “Μέκκα” του software; Όσοι είναι του 
χώρου ξέρουν τι εννοώ. Είχαμε τα προσόντα 
και τα μυαλά να αναπτύξουμε τον κλάδο αυ -

τόν –και ακόμη μπορούμε! Όμως, όταν ακό -
μα και το λογισμικό της Εθνικής Τράπεζας το 
παραχωρούμε σε ισπανική εταιρεία, τι περι-
μένει κανείς; 

 

5. Κατασκευές 
Στο παρελθόν αλλά και τώρα ελληνικές ε -

ταιρίες έχουν βγει έξω, έχουν μεγαλουργήσει 
και συνεχίζουν να παράγουν πολύτιμο έργο. 
Τι έχει αλλάξει; Δεν είναι πια ελληνικές! Οι συν-
θήκες, η φορολογία και πολλά άλλα εμπόδια 
της ελληνικής σοβιετίας οδήγησαν πολλές α -
πό αυτές τις εταιρείες να έχουν αλλού τη φο -
ρολογική τους βάση. Ο γνωστός ΤΑΡ, ο αγω-
γός που θα διασχίζει όλη τη βόρεια Ελλάδα, 
ΔΕΝ θα κατασκευαστεί από ελληνικές εται-
ρείες (ως κύριοι εργολάβοι) και αυτό είναι μέ -
σα στη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση. 

 

6. Έρευνα και τεχνολογία 
Οι Έλληνες ερευνητές διαπρέπουν –φυ -

σικά, στο Εξωτερικό. Συζητούμε τόσα χρόνια 
για το “brain drain” και κάνουμε μόνο διαπι-
στώσεις. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί προ-
ωθούν ένα έξυπνο “re-branding” της χώρας 
τους, προβάλλοντάς την ως innovation nation. 

 

7. Διεθνείς μεταφορές 
Ποιο είναι το πρώτο λιμάνι που «αντικρί-

ζει» κάθε πλοίο που βγαίνει από το Σουέζ; Ο 
Πειραιάς μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο λιμά-
νι τροφοδοσίας ολόκληρης της Ευρώπης! Οι 
Κινέζοι ζητούν εδώ και χρόνια να συνδυάσουν 

το σιδηροδρομικό δίκτυο με το λιμάνι, αλλά 
μόλις τώρα, μετά από πολλές αγωνιστικές κι -
νητοποιήσεις των συνδικαλιστών του ΟΣΕ, και 
ακινησία των κυβερνήσεων, αρχίζει κάτι αμυ-
δρά να κινείται στις ράγες. Για να μην αναφερ-
θώ στο τι τραβούν οι μεταφορικές κάθε φορά 
που κάποιος κλείνει την Εθνική οδό ή τα σύ -
νορα.  

Κι ο κατάλογος μπορεί να συνεχιστεί, στη 
μόδα, στην παραγωγή πολιτιστικού προϊόν-
τος (χώρες όπως η Γεωργία "μεγάλωσαν" με 
τις κλασικές ασπρόμαυρες "ελληνικές ταινί -
ες"!), τις επισκευές, τη διαφήμιση, το μάρκε-
τινγκ, τις οικονομικές μελέτες κ.λπ. Όλα μπλο-
κάρονται από την υπερφορολόγηση, την εφι -
αλτική διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτή-
σεων, την αντιφατική νομοθεσία, την θεσμο-
θετημένη ανομία των τοπικών παραγόντων, 
για να μην μιλήσουμε για το νεκρό πλέον τρα-
πεζικό σύστημα, που καθιστά την πρόσβαση 
στην αγορά χρήματος αδύνατη.  

Αυτά που προανέφερα είναι σαν τον κινη-
τήρα του αυτοκινήτου. Όσο κι αν γυαλίζεις τη 
λαμαρίνα, αν ο κινητήρας είναι κατεστραμμέ-
νος δεν πρόκειται να πας πουθενά. Δεν χρει-
αζόμαστε πολιτικούς για να τον διορθώσουν, 
χρειαζόμαστε μάστορες. 

 

* Ο Ιωάννης Ζολώτας (MSc) είναι ένας από 
τους πρωτοπόρους των ανανεώσιμων πη γών ε -
νέργειας στη χώρα μας. Σπούδασε Χη μικός Μη -
χανικός Καυσίμων Υλών στο Πολυτεχνείο του Ά -
αχεν Γερμανίας και έχει διατελέσει υψηλόβαθμο 
στέλεχος μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, 
της χημικής βιομηχανίας καθώς και εμπειρογνώ-
μων / σύμβουλος επενδύσεων σε ενεργειακά έρ -
γα. Σήμερα διοικεί εταιρεία εξοικονόμησης ενέρ-
γειας.

σήμερα, ο φορολογούμενος 
έχει φορτωθεί 200 δισ. (250 
με τους τόκους) συν τοις άλ -
λοις, για να επιδοτήσει μια "α -
ξιοπρεπή ζωή" για τα 55χρο -
 να γεροντάκια μας.5 Αν δεν 
είχαμε αυτό το καθεστώς τζά -
μπα χρήματος για τους πρό-
ωρους συνταξιούχους, όχι μό -
νο θα είχαμε γλυτώσει την κρί -
ση, αλλά πιθανώς θα είχαμε 
τόσο μεγάλη ανάπτυξη, που 
ίσως οι συντάξεις που θα μπο-

ρούσε να πληρώσει η οικονο-
μία θα ήταν υψηλές, ούτως ή 
άλλως. 

Όμως, για αυτονόητες και 
βασικές δημόσιες υπηρεσίες 
όπως Υγεία και Παιδεία, ο ι -
διώτης πρέπει να βάζει βαθιά 
το χέρι στην τσέπη. Από την 
άλλη, παρατηρήστε στον πί -
νακα ποια ευρωπαϊκά κράτη 

έχουν τους υψηλότερους δεί-
κτες κοινωνικού κράτους. Εί -
ναι εκείνα που οι ντόπιοι υπε-
ρασπιστές του κρατισμού ο -
νομάζουν "νεοφιλελεύθερα". 
Όπως ο Παυλόπουλος, που ως 
υπουργός Εσωτερικών βόλε-

ψε εκατοντάδες χιλιάδες στο 
Δημόσιο, ή όπως ο Βενιζέλος, 
που, παραβιάζοντας το μνη-
μόνιο, πενταπλασίασε τον φό -
ρο στην ακίνητη περιουσία, 
για να έρθει μετά ο Σαμαράς, 
ξαναπαραβιάζοντας το μνη-

μόνιο, να τον μονιμοποιήσει 
μέσω του ΕΝΦΙΑ. Και γιατί; 
Διότι έτσι συνέφερε το πελα-
τειακό κατεστημένο, που λυ -
μαίνεται τη χώρα.6 

Δεν πειράζει. Τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι δεν εί -

ναι “στραβός ο γιαλός” βεβαί-
ως υπάρχουν, αλλά το ελλη-
νικό μιντικακό κατεστημένο, 
στο επίκεντρο του διαπλεκό-
μενου συστήματος, τα απο-
κρύπτει. Και έτσι, μετά από 10 
χρόνια κρίσης, συνεχίζει να 
παραπληροφορεί σε τέτοιο 
βαθμό τον ελληνικό λαό, που 
η μεγάλη πλειοψηφία ετοιμά-
ζεται να ξαναψηφίσει, μέχρι 
το μεδούλι, πελατειακά κόμ-
ματα, όπως ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.  

Το κακό είναι ότι, στη ση -
μερινή παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία, το ελληνικό πελα-
τειακό σύστημα (που, εντός 
κρίσης, όχι μόνο συντηρήθη-
κε αλλά αυξήθηκε7) δεν είναι 
βιώσιμο. Οπότε τα χειρότερα 
έπονται. Ιδίως τώρα που βγή-
καμε από τα μνημόνια και ά -
ρα, πλέον, δεν υπάρχει εγγύη-
ση χρηματοδότησης της ελ -
ληνικής κυβέρνησης.  

 
Σημείωση 
Το παραπάνω άρθρο έχει επτά 

παραπομπές για τις πη γές των δε -
δομένων, τις ο ποίες παραπομπές 
μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρο-
νική έκδοση της εφημερίδας “Δη -
μιουργική ματιά”, στην ιστοσελίδα 
μας: www.dimiourgiaxana.gr.

Το κοινωνικό κράτος και άλλα παραμύθια

Πολιτικούς ή μάστορες;
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