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Τ
ο πολιτικό σύστημα σε όλες 

του τις εκδοχές, παλιό και 

νέο μνημονιακό, είναι ενιαίο, 

ταυτόσημο. Έχει ίδια αντίληψη, τους 

ίδιους στόχους στην πολιτική του. 

Έχει την ίδια μέθοδο ως εργαλείο 

άσκησης της πολιτικής. Ας αφήσουμε 

οριστικά τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ 

πριν γίνει κυβέρνηση και μετά. Οι 

αυταπάτες ηττήθηκαν οριστικά, 

δεν έχει νοστιμάδα η επανάληψη. 

Ας δούμε την κυβέρνηση όπως πο-

λιτεύεται τώρα.

Ο κυνισμός, το συστηματικό ψέμα, ο 

εκβιασμός των πολιτών, η παρουσίαση 

μιας πλασματικής πραγματικότητας, 

η ξεδιάντροπη περιφρόνηση της νο-

ημοσύνης μας είναι στην ημερήσια 

διάταξη. Και το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ 

αποδείχθηκε πολύ ικανό στη καλ-

λιέργεια εντυπώσεων μέσω των fake 

news, μέσω του ψέματος. Αυτό που 

με πομπώδες ύφος ανακοινώνεται 

χθες καταργείται σήμερα. Το ζοφερό 

παρών προβάλλεται ως παράθυρο 

ελπίδας. Ξέρουν καλά ότι δεν τους 

πιστεύει κανείς. Οι συνέπειες μιας 

7χρονης κοινής πολιτικής δεν αφή-

νει περιθώρια για αυταπάτες στους 

πολίτες. 

Τι μ’ αυτό; Δεν τους καίγεται καρ-

φάκι. Αισθάνονται σίγουροι. Γιατί 

το πρώτο που αποδόμησαν είναι η 

πεποίθηση ότι η υπέρβαση της μνη-

μονιακής επιτροπείας ήταν και είναι 

εφικτή. 

Τώρα απολαμβάνουν κυνικά την επι-

τυχία τους. Γνωρίζουν, όμως, ότι το 

ψέμα από μόνο του δεν φτάνει. Θέλει 

και μέσα για να γίνει πιστευτό. Κι από 

εκεί ξεκινούν οι παρεμβάσεις για τον 

έλεγχο των έντυπων και ηλεκτρονικών 

ΜΜΕ. Η «έγκυρη, πλουραλιστική, 

δημοκρατική» ενημέρωση γίνεται 

υπόθεση των Μαρινάκη, Σαββίδη, 

Καλογρίτσα και συντροφίας. Το «χτύ-

πημα της διαπλοκής» προϋποθέτει 

τη δημιουργία μια νέας διαπλοκής, 

με νέα τζάκια. Ό,τι ακριβώς γίνεται 

στη χώρα εδώ και δεκαετίες. 

Φρουρά... Φέρτε τις αγορές!
Κατεδάφισαν την ελπίδα για να 

χτίσουν ένα νέο παραμύθι. Η μνη-

μονιακή επιτροπεία θα τελειώσει 

όταν η χώρα βγει στις αγορές, λένε 

χωρίς ντροπή. Και στις αγορές θα 

μας βγάλει το ΔΝΤ και η Λαγκάρντ 

που πιέζει για ρύθμιση του χρέους, 

συμπληρώνουν. Ο δανεισμός από τις 

αγορές αλά ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφέρει σε 

τίποτα από τον αντίστοιχο του Σα-

μαρά. Ούτε στους στόχους ούτε στις 

προϋποθέσεις. Θα συμβεί, αν και 

όταν συμβεί, με τη σύμφωνη γνώμη 

των δανειστών και με τους όρους 

που αυτοί θα θέσουν. Η Ελλάδα θα 

παραδοθεί στα ληστρικά επιτόκια 

των αγορών όπως στο παρελθόν για 

να συνεχίσει να αποπληρώνει χρέη 

στους δανειστές. Αυτό είναι το νέο 

όραμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ίδιο και απαράλ-

λακτο με το παλιό. Και ταυτόχρονα, 

ανατινάζονται όλες οι γέφυρες πα-

ραγωγικής ανάταξης της χώρας με 

την επιτάχυνση του προγράμματος 

ιδιωτικοποιήσεων. Ίδια και απαράλ-

λακτα με πριν.

Αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις 

αποδέχτηκαν και μεθόδευσαν το 

σχέδιο πλήρους αποδιάρθρωσης 

κάθε παραγωγικής δυνατότητας 

της χώρας, αν οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις στήριξαν τις δεκαετίες 

του «θριάμβου τους» σε μια πλαστή 

ανάπτυξη στηριγμένη στα δανεικά 

και τον μεταπρατικό παρασιτισμό, η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνει το επόμενο 

βήμα. Το νέο όραμα «ανάπτυξης» 

είναι ο μεταπρατισμός σε συνθήκες 

διαρκούς αποικίας. Η κυβέρνηση ψη-

φίζει ύφεση για πέντε χρόνια ακόμα, 

πέρα και από την δική της θητεία. 

Εγγράφει στους καταλόγους ιδιωτι-

κοποιήσεων ό,τι έχει απομείνει από 

το δημόσιο πλούτο, τις υποδομές και 

τις δημόσιες επιχειρήσεις. Μεταξύ 

αυτών αεροδρόμια, σιδηρόδρομους, 

ταχυδρομεία, οργανισμούς ύδρευ-

σης, ΔΕΗ, ΕΛΒΟ και ο κατάλογος 

δεν έχει τέλος. Η χώρα εκχωρεί κάθε 

στρατηγικό σημείο επανεκκίνησης 

της οικονομίας της, σε επενδυτές 

που φιλοδοξούν να μετατρέψουν 

τη χώρα σε χώρο ελεύθερων ζωνών 

επιχειρηματικής δραστηριότητας 

των μονοπωλίων τους. Σε χώρους 

αποθήκευσης και διαμετακόμισης 

εμπορευμάτων που παράγονται αλ-

λού και προορίζονται να πωληθούν 

σε άλλες αγορές.

Η Ελλάδα καταδικάζεται να παρα-

κολουθεί σαν αποθηκάριος τις πα-

γκόσμιες εξελίξεις και να περιμένει 

υπομονετικά τα νέα επεισόδια της 

οικονομικής κρίσης ή τους ανταγω-

νισμούς Δύσης και Ανατολής για να 

διαπιστώσει αν οι «επενδυτές» θα 

συνεχίσουν να την κρατούν στη ζωή 

με τεχνητή αναπνοή ή θα αποφα-

σίσουν να την βγάλουν από την… 

πρίζα. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε 

χώρο όπου δεν ισχύουν η φορολογική 

ούτε η εργασιακή νομοθεσία. Την ίδια 

ώρα καμώνονται πως δίνουν μάχη 

για τη σωτηρία του ασφαλιστικού, 

το εργασιακά δικαιώματα και την 

ελάφρυνση των φόρων. 

Η ανάπτυξη αλά ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει 

διαρκή καταδίκη κάθε παραγωγικής 

δυνατότητας της χώρας και μαζί υπο-

νόμευση κάθε δυνατότητας υπέρβασης 

του καθεστώτος επιτροπείας. Σημαί-

νει ακόμα, διαιώνιση της φτώχειας, 

διάλυση του ασφαλιστικού και συντα-

ξιοδοτικού συστήματος, μεγέθυνση 

της φυγής των νέων επιστημόνων 

και ολοκληρωτικής συντριβής των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Κενροαριστερή 
καταστροφή 
με... ευαισθησία
Κανένας δεν είναι ηλίθιος στη κυ-

βέρνηση και την Κοινοβουλευτική 

ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό και 

κανένας δεν είναι αθώος. 

Γνωρίζουν τι σημαίνει το σχέδιο που 

επιλέγουν. Και νομίζουν ότι έχουν 

και τη λύση.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να 

ασκεί πολιτική μέσα στο ασφυκτικό 

πλαίσιο των επιταγών των δανειστών 

στο οικονομικό και των ΝΑΤΟϊκών 

στο γεωπολιτικό πεδίο. 

Θα εξυπηρετεί κάθε επίδοξο επεν-

δυτή αδιαφορώντας για τη τύχη της 

χώρας, διαιωνίζοντας το μνημονιακό, 

αποικιακό καθεστώς ως αναπόδραστη 

πραγματικότητα.

Θα επιχειρεί να βολεύει λίγους μεγά-

λους επιχειρηματίες και να εκτρέφει 

κάθε λογής λαμόγια για να συγκροτή-

σει το δικό της σύστημα εσωτερικής 

ηγεμονίας.

Θα αφήσει στη μοίρα τους τα μι-

κρομεσαία στρώματα να ζουν με 

τα ψίχουλα που θα πέφτουν από 

το τραπέζι των μεγάλων μέχρι να 

οδηγηθούν στον αφανισμό. Θα μοι-

ράζει «ευαισθησία» την φτωχολογιά, 

παλιά και νέα, μέσα από ευρωπαϊκά 

προγράμματα με τη συνδρομή των 

ΜΚΟ και της κ. Φωτίου.

Και μαζί μ’ αυτά, υψηλές δόσεις πα-

ροχολογίας, νέας σοδειάς σκανδαλο-

λογίας, πολιτικούς αιφνιδιασμούς και 

εκβιασμούς, ότι όποιος αντιδρά στη 

μοίρα ταπείνωσης ανοίγει το δρόμο 

στον Κούλη κ.λπ.

Ο Τσίπρας έχει λύσεις για όλα. Έτσι 

τουλάχιστον νομίζει…

Η καταστροφή συνεχίζεται
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑνΕΛ ψήφισε το 4ο και διαρκές μνημόνιο

Ο 
ορισμός του ευτελισμού της 

πολιτικής ζωής αποτελεί πλέον 

συνώνυμο των λέξεων ΣΥΡΙΖΑ - 

Τσίπρας. Συνώνυμο αυτών που έφτιαξαν 

την προσωπική πολιτική τους καριέρα 

εξαπατώντας το λαό ότι θα καταργήσουν 

τα μνημόνια και αφού έγιναν κυβέρνηση 

μεταλλάχτηκαν σε μνημονιακούς, χει-

ρότερους από τους προηγούμενους. 

Στην περίοδο της κυβερνητικής τους θη-

τείας, ως εντολοδόχοι των δανειστών και 

όχι του λαού, έχουν πει απίθανα ψέματα. 

Είναι απόλυτα αδίστακτοι. Λένε οτιδήποτε 

προκειμένου να κοροϊδέψουν το λαό και 

να δημιουργήσουν ελπίδες και με τον 

πλέον κυνικό τρόπο κάνουν ακριβώς 

το αντίθετο μόλις τους το ζητήσουν οι 

δανειστές, εντολείς τους.

Στην παρούσα περίοδο, ο κυβερνητικός 

συρφετός (υπουργοί, βουλευτές και πα-

ρατρεχάμενοι), στο όνομα της καρέκλας 

και των οικονομικών προνομίων που αυτή 

δημιουργεί, «ψηφίζουν και με τα δύο 

χέρια», όπως λένε κάποιοι από αυτούς, 

το τέταρτο μνημόνιο.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετή-

σουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον μέτρα» 

δήλωνε ο Πινόκιο της πολιτικής Α. Τσί-

πρας στις 25/1/2017 στην Εφημερίδα 

των Συντακτών. Το δήλωνε με πλήρη 

συνείδηση της απάτης που διέπραττε 

σε βάρος του λαού, αφού την ίδια περίοδο 

διαπραγματευόταν το νέο μνημόνιο. Τα 

ωμά αποκαλυπτήρια της απάτης ΣΥΡΙΖΑ 

- Τσίπρα έγιναν το περασμένο Σάββατο 

με την κατάθεση στη Βουλή του τέταρτου 

μνημονίου.

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου μνη-

μονίου:

• Δεσμεύει τη χώρα για την περίοδο μετά 
τη λήξη της θητείας της παρούσας Βου-

λής, κουρελιάζοντας το Σύνταγμα της 

χώρας και τη λαϊκή βούληση.

• Ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του 
πρώτα η γερμανική Βουλή, δημοσιεύθηκε 

στο γερμανικό Τύπο και μετά γνωστο-

ποιήθηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

• Προβλέπει νέα, απίστευτης αγριότητας 
μέτρα, το τελικό ύψος των οποίων ακόμα 

αναζητείται στις ερμηνείες του πολυνο-

μοσχεδίου, σίγουρα όμως υπερβαίνει τα 

5,5 δισ. ευρώ, και τα οποία αφορούν 

κύρια τους πλέον αδύνατους (χαμηλά 

εισοδήματα και συνταξιούχους).

• Προβλέπει «μεταρρυθμίσεις» που 
διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά 

την οικονομία, δημεύουν και εκποιούν 

τη λαϊκή περιουσία, ξεπουλούν ό,τι δη-

μόσιο απέμεινε.

• Θα είναι διάρκειας πολλών ετών, χω-

ρίς σαφή ημερομηνία λήξης και χωρίς 

χρηματοδότηση.

Το ψέμα ως μέσο πολιτικής, 
το φαγοπότι ως στόχος
Το success story της κεντροαριστερής διαχείριση αλά ΣΥΡΙΖΑ

■ του Σπύρου Παναγιώτου

■ του Παύλου Δερμενάκη

Μονάδα εντατικής λιτότητας   Του Βαγγέλη Παπαβασιλείου


