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Η
τριπλή δραστηριοποίηση του Αλέξη
Τσίπρα στο Νταβός – ας το πούμε
σχηματικά: η καίρια/διεθνούς

περιεχομένου συνάντηση με τον Ζόραν
Ζάεφ περί το Μακεδονικό (μνήμη ημερών
Ανδρέα Παπανδρέου-Τουργκούτ Οζάλ
περί τα Ελληνοτουρκικά με το Κυπριακό
άσοφα «στο ράφι»/ shelved, αλλά και
ημερών Κωνσταντίνου Μητσοτάκη περί
τα ΕλληνοΤουρκικά αλλά και το Μα-
κεδονικό αντιστοίχως με Σουλεϊμάν Ντε-
μιρέλ αλλά με Κίρο Γκλιγκόρωφ στο
βάθος), η Ευρωπαϊκού συντονισμού
συνάντηση με Πιερ Μοσκοβισί, η «τε-
λευταίας ευκαιρίας» για ρόλο ΔΝΤ στην
Ελλάδα συνάντηση με Κριστίν Λαγκάρντ
– συνοδεύτηκε στον Ελληνικό Τύπο,
αλλά και σε κάποια διεθνή παραλει-
πόμενα, με την παρατήρηση ότι ο Τσίπρας
δείχνει να ενσωματώνεται στο λεγόμενο
«διεθνές περιβάλλον». Για κάποιους
αυτό ακούγεται σαν πρόσθετη προσδοκία:
το να γίνεται ένας άγνωστος του παιχνι-
διού/wild card κάτι σαν κατεστημένος-
προβλεπτός παίκτης/Davos beast καθ’
υπερβολήν, λειτουργεί καθησυχαστικά.
Μην ξεχνούμε ότι εκεί, στις συνάξεις
τύπου Νταβός, επιχωριάζει εκείνο το
ανθρώπινο είδος το οποίο εντέλει δια-
μορφώνει το κλίμα «στις αγορές». Για
άλλους, πάλι, η εικόνα λειτουργεί δια-
ταρακτικά: και καλά για τον διαψευσμένο
Αλέκο Αλαβάνο – που θα επιχειρήσει
ριζοσπαστική επανεκκίνηση καθ’ α
ασφαλώς και δικαιούται – ή για τον

Γιάνη (με ένα «ν» πάντα) Βαρουφάκη,
όμως έχει χάζι να βλέπει και να ακούει
κανείς επικρίσεις για την Νταβοσιανή
εικόνα Τσίπρα π.χ. από πλευράς Ν.Δ.
ή ΚινΑλ ως «μη επαρκώς»/ μη γνήσια
Αριστεράς παρουσίας.

Ας είναι. Εκείνο που, σ’ αυτήν την
στροφή αποδείχθηκε ακόμη σαφέστερα
απ’ όσο στις διαδοχικές παρουσίες Τσί-
πρα (και, συνεπώς, του μετεξελισσό-
μενου ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος στο Νταβός
2018 γιόρτασε κατά σύμπτωση την
τρίτη του επέτειο «Πρώτης φοράς Αρι-
στερά [προσοχή!] στην εξουσία») σε διε-
θνή fora, από Σύνοδο του Νότου ή τις
Κορυφές ΕΕ μέχρι συναντήσεις με

Τραμπ ή στρώσεις της Κινεζικής ηγεσίας,
είναι ότι ο εν λόγω άλλοτε ριζοσπάστης
Αριστερός… το αντιλαμβάνεται το διε-
θνές σύστημα. Τις λειτουργίες του. Τα
χούγια του. Τα σώου του. Τις παγι-
δεύσεις του, που πάνε μαζί με τις ευ-
καιρίες του. Έχει ενδιαφέρον, αυτό.

Μια προσωπική κατάθεση: όταν τον
Σεπτέμβριο του 2015 – ακριβώς μετά
το επεισοδιακό 6μηνο της «διαπραγ-
μάτευσης» που έφερε την Ελλάδα στο
χείλος του Grexit, μετά και το υπέρ-
θερμο καλοκαίρι του 2015 αλλά μετά
και τις επιβεβαιωτικές εκλογές του Σε-
πτεμβρίου – ο ίδιος Τσίπρας είχε την
ευκαιρία να επικοινωνήσει με το δια-
φορετικά ιδιαίτερο κοινό του CGI/Clin-
ton Global Initiative με την μεσολάβηση
της Γιάννας («ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται
έχοντας μαζί του την καρδιά και τις
ελπίδες των Ελλήνων»), τότε πολλοί με
την συνήθη ΕλληνοΕλληνική μικρο-
ψυχία είχαν σταθεί στα μαγκωμένα
Αγγλικά του. στην μη-αποτελεσματική
συνομιλία του επί σκηνής με έναν εξαι-
ρετικά καλοπροαίρετο Μπιλ Κλίντον
(σε μια εποχή που δεν είχε ανατείλει
ο πορτοκαλής αστέρας Τραμπ). στην
περιορισμένη επιτυχία του να δώσει
το «επενδυτικό κάλεσμα» για το οποίο
τόσος λόγος ήδη από τότε. 

Λοιπόν: και επι σκηνής, μπροστά
σ’ ένα κοινό που περιελάμβανε Μπιλ
Γκέητς δίπλα σε Τζόζεφ Στίγκλιτς,
Τζώρτζ Σόρος δίπλα σε Ματτέο Ρέντσι,

αλλά και εν συνεχεία στις συναντήσεις
και δεξιώσεις σε ένα κοινό όπου «κυ-
κλοφορεί χρήμα πολλαπλάσιο κι από
το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας [sic]»
κι όπου οι μεγαλοδυναμίτικες προ-
βολές στο οικονομικό και στο γεω-
πολιτικό αύριο θύμιζαν – ακριβώς –
Νταβός, ο Αλέξης Τσίπρας (ήδη) του
2015 αλλά και ο Νίκος Παππάς που
τον είχε συνοδεύσει, άλλωστε, έδειχνε
να το απολαμβάνει. Δεν – ΔΕΝ – πα-
ρόλα τα σχόλια – φάνηκε ούτε μια
στιγμή έξω από τα νερά του. Παρα-
τηρούσε. Συμμετείχε (όσο: σ’ αυτά τα
περιβάλλοντα η ενσωμάτωση έρχεται
με την εξοικείωση). Ανταποκρινόταν
στο ενδιαφέρον και την περιέργεια
των συμμετεχόντων.

Ας κρατηθεί αυτή η παρατήρηση,
τώρα, μετά το δεύτερο Νταβός του Τσί-
πρα/του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χρόνια που ζούμε,
στην γεωπολιτική και γεωοικονομική
συναστρία που μας έρχεται, οι παλιές,
γνώριμες, ασφαλείς εκδοχές του διεθνούς
συστήματος – οι διπλωματικο-ασφαλείς,
οι των διαδικασιών – όλο και θα ολι-
σθαίνουν προς τις πιο «χύμα», στις δύ-
σκολες στην πρόβλεψη και ανάλυση
πλατφόρμες τύπου Νταβός. Για καλό
ή για κακό, εντέλει – άλλη ιστορία! 

Όμως σ’ αυτές τις πλατφόρμες,
όποιος δέχεται να προσέλθει ΚΑΙ αι-
σθάνεται ενσωματωμένος, αυτός κερ-
δίζει. Αν όχι άμεσους πόντους, πάντως
σε προοπτική.

Σ
ήμερα κυριαρχεί βέβαια το ζή-
τημα των Σκοπίων στην επικαι-
ρότητα και πιθανόν να κυριαρχεί

για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως
το πρόβλημα της οικονομικής πολι-
τικής, των προαπαιτούμενων και της
υλοποίησης του νέου νόμου σε συν-
δυασμό με την ταυτόχρονη υλοποίηση
των προηγούμενων νόμων, είναι μπρο-
στά μας και φέρνουν νέες μειώσεις
στο εισόδημα εργαζομένων και συν-
ταξιούχων. 

Η κατάργηση των μνημο-
νίων, η παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας
προς όφελος του λαού, η
ενίσχυση μισθών και συν-
τάξεων με απαραίτητη
προϋπόθεση την επιστρο-
φή στο εθνικό νόμισμα,
αποτελούν και προϋπόθε-
ση για την επιβίωση του
ελληνικού λαού. 

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να καλ-

λιεργήσει την ψευδαίσθηση ότι τα μέ-
τρα, τα οποία η ίδια ψήφισε, δεν θα
υλοποιηθούν παραπέμποντας τάχα
σε μία νέα διαπραγμάτευση με τους
δανειστές, η οποία θα επιτύχει ότι
δεν κατάφερε μέχρι τώρα να πετύχει. 

1) Βέβαια είναι σίγουρο πως πρέπει
να μας θεωρούν πολύ αφελείς για να
πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός θα
καταπιεί ένα τόσο μεγάλο ψέμα που
συνοψίζεται στην πρόταση: «Εμείς
που τα κάναμε, εμείς θα τα ξεκάνουμε».
Κι αυτό το αφήνουν να διαρρεύσει. 

Οι επίσημες τοποθετήσεις όμως
δεν το λένε. 

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφά-
λισης Τάσος Πετρόπουλος, σε συνέν-
τευξη του σε τηλεοπτική εκπομπή
στις 17/01 δήλωσε σαφώς: «Οι μειώσεις
θα γίνουν το 2019. Δεσμευόμαστε
από τον στόχο να μην ξεφεύγει η δα-
πάνη για την κοινωνική ασφάλιση
πέραν του 16,2% του ΑΕΠ» 

2) Η Κυβέρνηση και τα μνημονιακά
ΜΜΕ δηλώνουν πως το ποσοστό που
καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογι-
σμός για την ενίσχυση του ασφαλι-
στικού συστήματος, είναι από τα υψη-
λότερα στην Ευρωζώνη, αποκρύπτον-
τας όμως ότι αυτό συμβαίνει, διότι τα
αποθεματικά των ασφαλιστικών τα-
μείων έχουν λεηλατηθεί και παλιότερα

(δάνεια για την ανάπτυξη τα οποία
αποδείχθηκαν «αγύριστα») αλλά και
τα τελευταία χρόνια και με το Χρη-
ματιστήριο και με το PSI. 

3) Η τεράστια μείωση των μισθών,
η αύξηση της ανεργίας λόγω των μνη-
μονιακών πολιτικών και η μεγάλη ει-
σφοροδιαφυγή μειώνουν αντικειμενικά
τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων
και αυτό με ευθύνη της Κυβέρνησης
και των προηγουμένων Κυβερνήσεων,
διότι γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι
οι συνέπειες των πολιτικών τους στους
ασφαλισμένους και γενικότερα στον
ελληνικό λαό. 

4) Ο νόμος Κατρούγκαλου έφερε
την προσωπική διαφορά, η οποία αν-
τικειμενικά έχει προσωρινό χαρα-
κτήρα. Πριν την ψήφιση του, ο κ. Κα-
τρούγκαλος διαβεβαίωνε ότι δε θα
μειωθούν οι ήδη καταβαλλόμενες
συντάξεις πράγμα που έχει διαψευστεί
από τον νόμο, ενώ οι ρυθμίσεις για
μειώσεις μέχρι 18% στις συντάξεις
με το τέχνασμα του «επαναϋπολογι-
σμού» και της «προσωπικής διαφοράς»,
δεν είναι μόνο δεδομένες αλλά είναι
σίγουρο ότι θα είναι ακόμα μεγαλύ-
τερες αν προστεθεί και η περικοπή
των οικογενειακών επιδομάτων. Και
είναι σίγουρο πως θα συνεχιστούν
και τα επόμενα χρόνια. Κι αυτό διότι

η δέσμευση της Κυβέρνησης στην
Τρόικα ότι η δαπάνη για την ασφάλιση
δεν θα υπερβεί το 16,2% του ΑΕΠ,
σε συνδυασμό με την μείωση των μι-
σθών και την εκ περιτροπής εργασία
και την ανεργία, θα οδηγήσουν σίγουρα
σε νέες μειώσεις των συντάξεων τα
επόμενα χρόνια. 

5) Το αφορολόγητο ήδη έχει μειωθεί
στα 5.600 ευρώ από 8.600 που ήταν
προϊόν προηγούμενης μείωσης της
ίδιας Κυβέρνησης. Άρα μιλάμε για
δύο μειώσεις. Το «μεσοπρόθεσμο» που
ψηφίστηκε, καθόρισε πως η νέα μείωση
του αφορολογήτου θα γίνει από το
2020 εκτός κι αν δεν επιτευχθούν οι
δημοσιονομικοί στόχοι και εφαρμοστεί
από το 2019. Πριν όμως "αλέκτωρ
λαλήσαι τρις", πριν δηλαδή κριθούν
τα δημοσιονομικά δεδομένα και παρά
τις θριαμβολογίες για επίτευξη πρω-
τογενών πλεονασμάτων, ο ίδιος ο
Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος θέτει θέμα πρόωρης μεί-
ωσης του αφορολογήτου, λόγω απαί-
τησης του ΔΝΤ. Η νέα μείωση θα ση-
μάνει απώλεια ενός μισθού τουλάχιστον
για τους εργαζόμενους και για τους
συνταξιούχους σε συνδυασμό με την
περικοπή των συντάξεων θα σημάνει
απώλεια 3-4 συντάξεων ετησίως. Οι
συντάξιμες αποδοχές όμως έχουν ήδη

περικοπεί κατά μέσο όρο γύρω στο
40%. Η περαιτέρω μείωση λοιπόν θα
οδηγήσει εκατομμύρια συνταξιούχους
σε αδυναμία επιβίωσης. 

Ήδη έχουν περικοπεί κύριες συν-
τάξεις, επικουρικές, μερίσματα (π.χ.
το «μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλ-
λήλων» έχει μειωθεί κατά 50%, η επι-
κουρική ασφάλιση τραπεζοϋπαλλήλων
έχει σχεδόν καταργηθεί) και όλα αυτά
όταν παράλληλα αυξάνεται η φορο-
λογία και το κόστος ζωής. 

6) Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο τιμάριθμος την προηγούμενη
επταετία των μνημονίων όχι μόνο δεν
μειώθηκε αλλά αυξήθηκε κατά 5%.
Τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, συν-
τελέστηκε μία καταστροφή η οποία
συνεχίζεται ακάθεκτη. Η Κυβέρνηση
προσπαθεί να μας πείσει ότι τα δύ-
σκολα έχουν τελειώσει κι έχουμε φτά-
σει «στον πάτο του βαρελιού» και ότι
αρχίζουμε πλέον να «ανεβαίνουμε»
Το βαρέλι όμως, δυστυχώς για τους
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους,
δεν έχει πάτο. 

Απλώς εφαρμόζουν την «τακτική
του σαλαμιού». Κόβουν σιγά σιγά και
στρέφουν την μία κοινωνική ομάδα
ενάντια στην άλλη. Το αποτέλεσμα
όμως είναι ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία του λαού, όχι μόνο περνάει

δύσκολα, αλλά με βάση τα μνημόνια
θα περάσει ακόμα δυσκολότερα.

Ήδη τα αποτελέσματα αυτών των
πολιτικών φαίνονται όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον
κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία, τον πε-
ρασμένο χρόνο το 1% του παγκόσμιου
πληθυσμού ενθυλάκωσε το 82% του
πλούτου! Στην Ελλάδα η κοινωνική
ανισότητα και η κατάρρευση κοινω-
νικών στρωμάτων, είναι ολοφάνερες.
Αρκεί μία βόλτα στην πόλη, με τους
εκατοντάδες άστεγους και ζητιάνους,
για να το αποδείξει (κάτι βέβαια που
δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό παλιότερα). 

Η κατάσταση αυτή δυστυχώς με
τις μνημονιακές πολιτικές, που θα
συνεχιστούν μέχρι το 2060, θα επι-
δεινωθεί ακόμη περισσότερο. 

Εκτός εάν η πλειοψηφία του λαού,
πει «μέχρι εδώ» σε όλη αυτήν την κα-
ταστροφή. 

Η κατάργηση των μνημονίων, η
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας προς όφελος του λαού, η ενίσχυση
μισθών και συντάξεων με απαραίτητη
προϋπόθεση την επιστροφή στο εθνικό
νόμισμα, αποτελούν και προϋπόθεση
για την επιβίωση του ελληνικού λαού. 

Η Δέσποινα Σπανού είναι
Υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου

και μέλος της Π.Γ. της ΛΑΕ

«Γ
ηράσκω αεί διδασκόμε-

νος», έλεγε αρχαίος έλ-
ληνας σοφός. Ωστόσο κά-

ποιοι που επικαλούνται κατά κόρον
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό,
γηράσκουν μη διδασκόμενοι. Και
εξηγούμαι: Το νέο εθνικιστικό συλ-
λαλητήριο της περασμένης Κυρια-
κής ένωσε την συντηρητική δεξιά
και την ναζιστική ακροδεξιά της
Ελλάδας. Μαζεύτηκαν «εθνικόφρο-
νες» του απανταχού ελληνισμού
από την Αυστραλία μέχρι τον Κα-
ναδά. Χιλιάδες μεταφέρθηκαν με
εκατοντάδες ναυλωμένα πούλμαν.
Άραγε πόσο κόστισε η «επίδειξη
δύναμης» των εθνικιστών και δεν
εννοώ μόνο οικονομικά, αλλά και
για την εικόνα της χώρας μας παγ-
κοσμίως; Τι σχέση μπορεί να έχει
η εικόνα αυτή με τις μεγάλες αν-
τιφασιστικές και δημοκρατικές πα-
ραδόσεις του ελληνικού λαού; Θα
τρίζουν τα κόκαλα του Ρήγα του
Βελεστινλή, που με τον Θούριό του
ζητούσε την ενότητα και αλληλεγγύη
όλων των Βαλκανίων. Με τον Ρήγα
ή τους ακροδεξιούς της Β. Ελλάδας
είναι ο Κυριάκος; Ξεχνά ότι η απο-
καλούμενη και «νύμφη του Θερ-
μαϊκού», υπήρξε ιστορικά πόλη
πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και
κέντρο των Βαλκανίων; 

Γνωστό λαϊκό τραγούδι
λέει «Θεσσαλονίκη μου,
μεγάλη φτωχομάνα».
Μάλλον έτσι θέλουν η
Δεξιά και Ακροδεξιά την
Θεσσαλονίκη. Είναι γνω-
στό τοις πάσι ότι η πε-
ριοχή αυτή της Ελλάδας
έχει υποστεί πολλά δει-
νά κατά την περίοδο με-
τά τον εμφύλιο πόλεμο
και ότι δεν έτυχε ιδιαίτε-
ρης φροντίδας από το
«κράτος των Αθηνών».

Υπενθυμίζω ότι μετά τον εμφύλιο,
η Θεσσαλονίκη χρησιμοποιήθηκε
για την υλοποίηση του τότε αμερι-
κανόπνευστου δόγματος της ελλη-
νικής εξωτερικής πολιτικής, που
ήταν «ο από Βορράν κίνδυνος». Έτσι
η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και
της Βόρειας Ελλάδας μετατράπηκε
σε πεδίο δράσης των κάθε είδους
εθνικιστών και δοσίλογων της γερ-
μανικής κατοχής, που δημιούργησαν
το γνωστό παρακράτος, το οποίο είχε
καταγγείλει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής, μετά τους κλυδωνι-
σμούς που προκάλεσε στη χώρα η
δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. 

Η Βουλή των Ελλήνων με πρό-
εδρο τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τί-
μησε, το 2013, τον Λαμπράκη, ο
οποίος δολοφονήθηκε από το πα-
ρακράτος στο κέντρο της Θεσσα-

λονίκης, όχι διότι μετείχε σε κομ-
ματική εκδήλωση της αριστεράς,
αλλά ύστερα από ομιλία του για
την ειρήνη, την αλληλεγγύη και
συνεργασία των βαλκανικών χωρών
και λαών. Φοβούμαι ότι οι υπο-
κινητές του συλλαλητηρίου της
περασμένης Κυριακής θα ξανα-
δολοφονούσαν τον διεθνούς εμβέ-
λειας αγωνιστή της ειρήνης και
βαλκανιονίκη, αφού κόντεψαν να
λιντσάρουν τον Κώστα Ζουράρι. 

Βαλκανική Συνανάπτυξη

Διακηρύσσουν ότι «η Μακεδονία
είναι μόνο μία και είναι ελληνική».
Όμως, με ποιους τρόπους υπερα-
σπίζονται την ελληνικότητα της
Μακεδονίας, ποιο είναι το όραμά
τους για το μέλλον της σημαντικής
αυτής περιοχής της πατρίδας μας;

Γνωστό λαϊκό τραγούδι λέει «Θεσ-
σαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα».
Μάλλον έτσι θέλουν η Δεξιά και
Ακροδεξιά την Θεσσαλονίκη. Είναι
γνωστό τοις πάσι ότι η περιοχή
αυτή της Ελλάδας έχει υποστεί
πολλά δεινά κατά την περίοδο μετά
τον εμφύλιο πόλεμο και ότι δεν
έτυχε ιδιαίτερης φροντίδας από το
«κράτος των Αθηνών». Η μετεμφυ-
λιακή μεταναστευτική έξοδος από
την Ελλάδα στις «φάμπρικες της
Γερμανίας και του Βελγίου τις στο-
ές», έπληξε κυρίως την Μακεδονία. 

Μετά τη λήξη του ψυχρού πο-
λέμου δημιουργήθηκαν προϋπο-
θέσεις για την μετατροπή του συνόλου
των Βαλκανίων «σε ειρηνικό διαμέ-
ρισμα στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι»,
όπως έλεγαν τότε ο ΣΥΝ, αλλά και
το ΚΚΕ. Η ιδέα αυτή ναυάγησε προ-
σωρινά λόγω της βίαιης διάλυσης
της Γιουγκοσλαβίας, που προκάλεσε
αλυσιδωτές αντιδράσεις αποσταθε-
ροποίησης στην περιοχή. 

Είχαμε τότε εισηγηθεί στις κυ-
βερνήσεις μια διάσκεψη «τύπου
Ελσίνκι», με στόχο το απαραβίαστο
των διεθνών συνόρων και την άρση
των αλυτρωτισμών, τονίζοντας σε
όλες τις προτάσεις μας ότι η Θεσ-
σαλονίκη έπρεπε και μπορούσε
να μετατραπεί σε κέντρο ειρήνης
των ταραγμένων Βαλκανίων. Επι-
πλέον είχαμε συγκαλέσει στο Ζάπ-
πειο, το 1995, Βαλκανικό Φόρουμ
Αριστερών και Προοδευτικών Δυ-
νάμεων, με συμμετοχή 15 κομ-
μάτων από την περιοχή, ανάμεσά
τους και δύο από την ΠΓΔΜ. Με
εισήγηση τότε του Γιάννη Δραγα-
σάκη, είχαμε καταθέσει ένα Σχέδιο
Βαλκανικής Συνανάπτυξης, με
βάση το όραμά μας για αλληλέγ-
γυο και ειρηνικό μέλλον των λαών
της περιοχής. Ωστόσο οι σύγχρονες
αντιλήψεις για την κοινή ασφάλεια
και συνανάπτυξη δεν αποτελού-
σαν, ούτε σήμερα αποτελούν μέρος
του λεξιλογίου της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, ενώ για την ακροδεξιά
είναι εντελώς ξένες. 

Ο Πάνος Τριγάζης είναι 
μέλος της Κεντρικής

Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Θεσσαλονίκη, όχι φτωχομάνα
Του ΠΑΝΟΥ ΤΡΙΓΑΖΗ

Το θέμα της FYROM δεν μπορεί να «κρύψει» τις νέες μειώσεις για εργαζομένους και συνταξιούχους
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΠΑΝΟΥ

Τ
ον Γενάρη του 2015 η Αριστερά
με την ψήφο του ελληνικού
λαού, ανέλαβε τη διακυβέρ-

νηση της χώρας μας.
Πόσοι (πολιτικές δυνάμεις) δεν

«στοιχημάτιζαν» στην γρήγορη πτώση
της; Θεωρούσαν ότι ο χρόνος της θα
ήταν περιορισμένος και θα αποτε-
λούσε μια «αριστερή παρένθεση».

Και όμως, πέρασαν τρία χρόνια
και ακόμη στο τιμόνι της χώρας είναι
και θα είναι η Αριστερά.

Μέσα από δυσκολίες, σφικτή δη-
μοσιονομική πολιτική, συνεχείς εκ-
βιασμούς από τους δανειστές μας
αντέχουμε και προχωράμε. Σε πείσμα
πολλών, έκλεισαν τρείς αξιολογήσεις,
η οικονομία σταδιακά ανακάμπτει,
η χώρα αναβαθμίζεται. 

Τον Αύγουστο του 2015 η Αριστερά
ανέλαβε την ιστορική ευθύνη να εφαρ-
μόσει ένα σκληρό πρόγραμμα, που
επεβλήθη από τους δανειστές. Να
βγάλει τη χώρα από το τούνελ των
μνημονίων και τη χρεοκοπία, που
μας οδήγησαν οι κυβερνήσεις δεκαε-
τιών της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά με την
Κοινωνία όρθια. Κατηγορηθήκαμε
και για αυτό. Οτι υποκύψαμε, ότι κά-
ναμε πίσω κλπ. Ομως η Αριστερά είναι
για τα δύσκολα. Με βήματα μπροστά,
με προσωρινές υποχωρήσεις, ανα-
λαμβάνει την ευθύνη και αγωνίζεται,
άλλωστε η ιστορία της αυτό δείχνει.

Παραλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση

της χώρας, που μέσα σε μια τετραετία
έχασε το 25% του ΑΕΠ της, με ανεργία
γύρω στο 27%, με την οικονομία σε
ύφεση και με υποβαθμισμένη τη
διεθνή εικόνα της, το πρώτο μέλημα
ήταν η στήριξη των αδυνάμων συναν-
θρώπων μας. Τα μέτρα για την αν-
θρωπιστική κρίση και η σχετική νο-
μοθέτηση, ήταν οι πρώτες κινήσεις
της Κυβέρνησης, που βασικός πυρήνας
της είναι η Αριστερά. Ακολούθησαν
μέτρα για την Παιδεία, την Υγεία, με-
ταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση.

Σήμερα, το αυτονόητο έγινε πραγ-
ματικότητα. Σχολεία που ανοίγουν κα-
νονικά, στην ώρα τους και με βιβλία
για τους μαθητές. Ολοι, ασφαλισμένοι
και μη, έχουν δυνατότητα ισότιμης
πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγεί-
ας. Γίνονται προσλήψεις στην Παιδεία
και την Υγεία. Η χώρα αποκτά Κτη-
ματολόγιο (ανοικτό ζήτημα από την
εποχή του Καποδίστρια), δασικούς
χάρτες, η επιχειρηματικότητα ενισχύεται
μέσα από απλοποίηση αδειοδοτικών
διαδικασιών, μέσω του εξωδικαστικού
μηχανισμού κ.α., ενώ η πατρίδα μας
σταδιακά αναβαθμίζεται και γεωπολι-
τικά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της
θέση, με διαρκείς διεθνείς συνεργασίες
με γείτονες χώρες της Μεσογείου. Εδώ
πρέπει να αναφέρουμε και το έντονο
επενδυτικό ενδιαφέρον, μιας και οι
ξένες επενδύσεις για το 2017 έκλεισαν
γύρω στα 4 δις.

Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει
και η συμβολή της Ελλάδας στα τε-
κταινόμενα της Ευρώπης. Μιας Ευ-
ρώπης, που με κυριαρχία του νεοφι-
λελευθερισμού και των πολιτικών λι-
τότητας και με μια ακροδεξιά να δυ-
ναμώνει, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυ-
ροδρόμι. Η ανάγκη να επιστρέψει στις
θεμελιώδεις αρχές της, της Δημοκρα-
τίας, του κοινωνικού κράτους και της
Αλληλεγγύης αποτελεί σήμερα προ-
τεραιότητα για την Ευρώπη και η Ελ-
λάδα συμβάλλει σε αυτή την κατεύ-
θυνση. Την ανάγκη επαναθεμελίωσης
του «Κοινωνικού Πυλώνα» έθεσε ο Α.
Τσίπρας στα κοινοτικά όργανα και
κρίθηκε θετικά και από μεγάλες ευ-
ρωπαικές χώρες. Η Πατρίδα μας δεν
είναι πλέον απομονωμένη διεθνώς.

Ολα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν
ότι τα πάντα λύθηκαν. Παρά τα μα-
κροοικονομικά θετικά στοιχεία της
οικονομίας, σημειώνουμε ιδιαίτερα
την πτώση της Ανεργίας που έφτασε
περίπου στο 20%, υπάρχουν ζητήματα

που αφορούν την υπερφορολόγηση,
συνταξιοδοτικά ζητήματα κλπ. Είμαστε
όμως ακόμη σε μνημονιακό πρό-
γραμμα. Το ζητούμενο είναι και προ-
σπαθεί η Κυβέρνηση για αυτό, να
έχουμε από τον Σεπτέμβρη του 2018
μια καθαρή έξοδο από τα προγράμ-
ματα. Εποπτεία θα υπάρχει, όπως
και σε άλλες ευρωπαικές χώρες που
βγήκαν από προγράμματα, όχι όμως
επιτροπεία. Οι βαθμοί ελευθερίας για
υλοποίηση πολιτικών από την Ελλάδα
θα είναι μεγαλύτεροι.

Ζητούμενο, η εφαρμογή ενός άλλου
παραγωγικού και αναπτυξιακού μον-
τέλου. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε σε
ένα μοντέλο ανάπτυξης του 2009, που
μας οδήγησε στην εφαρμογή μνημο-
νιακών πολιτικών. Δηλαδή ενός μον-
τέλου υπερδανεισμού, με εικονική
ανάπτυξη, με καταστροφή της παρα-
γωγικής βάσης της χώρας, με φορο-
διαφυγή, ή με μεταφορά κερδών σε
φορολογικούς παραδείσους.

Μιλάμε για ένα Αναπτυξιακό Μον-
τέλο με επίκεντρο τον Άνθρωπο και
τις ανάγκες του, που θα σέβεται και
το Περιβάλλον. Μιλάμε δηλαδή, για
μια Δίκαιη Ανάπτυξη.

Η Χαρά Καφαντάρη 
είναι Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’

Αθήνας και Πρόεδρος
Επιτροπής Παραγωγής και

Εμπορίου της Βουλής

Μέσα από δυσκολίες,
σφικτή δημοσιονομική πο-
λιτική, συνεχείς εκβια-
σμούς από τους δανει-
στές μας αντέχουμε και
προχωράμε. 

Η «Αριστερή Παρένθεση» έκλεισε τρία χρόνια...
Της ΧΑΡΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Μπροστά σ’ ένα κοινό
που περιελάμβανε Μπιλ
Γκέητς δίπλα σε Τζόζεφ
Στίγκλιτς, Τζώρτζ Σόρος
δίπλα σε Ματτέο Ρέντσι, ο
Αλέξης Τσίπρας (ήδη) του
2015 αλλά και ο Νίκος
Παππάς που τον είχε συ-
νοδεύσει, έδειχνε να το
απολαμβάνει. Δεν φάνηκε
ούτε μια στιγμή έξω από
τα νερά του.

Οταν ο Τσίπρας (και ο ΣΥΡΙΖΑ) ανεκάλυψε το διεθνές περιβάλλον
Του ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ
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