
 Μόνο στα χαρτιά υπάρχει 
η περίφηµη ανάκαµψη 
της Ιρλανδίας, επιση-
µαίνει Στο ΧΩΝΙ ο Ιρ-

λανδός ευρωβουλευτής Luke 
'Ming' Flanagan. Από το ∆εκέµ-
βριο του 2013, οπότε και η χώρα 
«βγήκε» από το µνηµόνιο, η λιτό-
τητα παραµένει, ενώ το ένα τρίτο 
των νέων µετανάστευσε, «διατηρώ-
ντας» µε αυτόν τον τρόπο την ανερ-
γία σε χαµηλά επίπεδα. Αυτή ακρι-
βώς ήταν και η αφορµή µε την ο-
ποία ο Flanagan αναφώνησε στο 
Γερµανό ευρωβουλευτή, Herbert 
Reul, ότι «δεν ξέρεις τίποτα», κατά 
τη διάρκεια της Ολοµέλειας του 
ευρωκοινοβουλίου, όταν ο δεύτερος 
εκθείαζε την «πρόοδο» της ιρλαν-
δικής οικονοµίας.

Οι αριθµοί εµφανίζονται θε-
τικοί σε ό,τι αφορά στις επι-
δόσεις της ιρλανδικής οικο-
νοµίας, ενάµιση χρόνο µετά 
την «έξοδο» από το σχετικό 
µνηµόνιο. 4,8% ανάπτυξη το 
2014 και εκτιµήσεις για 4,2% 
το 2015. Ακόµα και η 
Standard & Poor's αναβάθ-
µισε τη χώρα. Αντανακλώ-
νται όλα αυτά στην καθηµε-
ρινότητα και την πραγµατι-
κότητα των Ιρλανδών;

Υπάρχει πλήθος άρθρων και 
δηµοσιευµάτων που αναδεικνύουν 
τη διαστρέβλωση, που έχουν προ-
καλέσει οι πολυεθνικές και οι άν-
θρωποί τους, για να µην αναφέρω 

τι συµβαίνει στο διαβόητο ∆ιε-
θνές Χρηµατοοικονοµικό 

Κέντρο του ∆ουβλίνου. Τα 
στοιχεία για το ΑΕΠ της 
Ιρλανδίας και κατ' επέ-
κταση την «ανάπτυξή» 
της απέχουν µακράν από 
το να αποτυπώνουν µε 
ακρίβεια τι γίνεται στο ε-

σωτερικό πραγµατικά. Η 
αλήθεια είναι ότι το σύστη-

µα Υγείας βρίσκεται σε κατά-
σταση χάους, χτυπώντας νέα 

ρεκόρ στους αριθµούς των ανθρώ-
πων που περιµένουν στις αναµονές, 
ή σε φορεία στους διαδρόµους. Το 
νοσηλευτικό προσωπικό είναι λιγό-
τερο από ποτέ, το ίδιο και οι κλίνες, 
ενώ ιατρικά κέντρα και νοσοκοµεία 
έχουν κλείσει σωρηδόν. Εχουµε, 
επίσης, µια Αστυνοµία που -πολύ 
απλά- έχει σταµατήσει να ερευνά 
την εγκληµατικότητα και επικε-
ντρώνεται στην είσπραξη φόρων 
και χρηµάτων, συλλέγοντας κλήσεις 
από τους οδηγούς. Εχουµε ένα εκ-
παιδευτικό σύστηµα υποχρηµατο-
δοτούµενο και υποστελεχωµένο 
από κάθε άποψη. Εχουµε άνευ 
προηγουµένου κρούσµατα αυτο-
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«Τέλος στη 
λιτότητα; 
Είναι αστείο να 
το συζητάµε...»το συζητάµε...»
Το µνηµόνιο τελείωσε, αλλά τα µέτρα 
έµειναν για την Ιρλανδία, δηλώνει Στο ΧΩΝΙ 
ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ LUKE 'MING' FLANAGAN

καλέσει οι πολυεθνικές και οι άν-
θρωποί τους, για να µην αναφέρω 

τι συµβαίνει στο διαβόητο ∆ιε-
θνές Χρηµατοοικονοµικό 

Κέντρο του ∆ουβλίνου. Τα 

σωτερικό πραγµατικά. Η 
αλήθεια είναι ότι το σύστη-

µα Υγείας βρίσκεται σε κατά-
σταση χάους, χτυπώντας νέα 

ρεκόρ στους αριθµούς των ανθρώ-
πων που περιµένουν στις αναµονές, 

«Η Γερµανία και η 
Γαλλία, οι Μέρκελ και 

Σαρκοζί, αυτό το δίπολο, 
αποφάσιζε τι θα γίνει, µε τη βοήθεια κάποιων ευκατάστατων συµµάχων στο βορρά. Και αυτό που αποφάσισαν, ήταν να προστατέψουν εαυτούς, βάζοντας όλους εµάς τους υπόλοιπους 

κάτω από τη ''µπότα''»

«Τέλος στη 
λιτότητα; 
Είναι αστείο να 
το συζητάµε...»

Ο ευρωβουλευτής 
ξεσπαθώνει κατά 
της προπαγάνδας 

του Γερµανού 
συναδέλφου του.



www.toxwni.gr

κτονιών και κατάθλιψης. Μια 
τεράστια στεγαστική κρίση µε 
αυξανόµενο αριθµό πλειστηρια-
σµών και οικογενειών που µένουν 
στο δρόµο.

Τα στοιχεία που δείχνουν ότι 
η ανεργία «µειώνεται», είναι επί 
τούτου µαγειρεµένα, γιατί δεν πε-
ριλαµβάνουν τους 200.000 και 
πλέον νέους, µεταξύ 20 και 30 
ετών, που έφυγαν από τη χώρα 
τα τελευταία 6 χρόνια. Η µετανά-
στευση λειτούργησε ως «βαλβίδα 
ασφαλείας» για τους κυβερνώντες, 
αλλιώς η ανεργία θα ήταν υψη-
λότερη από κάθε άλλη χώρα, πε-
ριλαµβανοµένης της Ελλάδας.

Η έξοδος από το πακέτο «δι-
άσωσης» έφερε και το τέλος 
της λιτότητας;

Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Ιρλαν-
δία δεν «διασώθηκε». ∆ανειστή-
καµε από την τρόικα 67,5 δισ. 
ευρώ, τα οποία αποπληρώνουµε 
τώρα µε τόκο. Και πριν ακόµα µας 
δανείσουν αυτά τα χρήµατα, µας 
εκβίαζαν και µας πίεζαν να δια-
σώσουµε τους πιστωτές των χρε-
οκοπηµένων 
τραπεζών, µε 
χρήµατα ύ-
ψους 69,7 δισ. 
ευρώ, σχεδόν 
2 δισ. περισσό-
τερα απ' όσα 
µας δάνεισαν. 
Θα πάρουµε 
πίσω κάποια 
απ' αυτά, όπως 
στην περίπτω-
ση της Τράπε-
ζας της Ιρλαν-
δίας, αλλά αυτό δεν λαµβάνει υ-
πόψη του τα έξτρα χρήµατα που 
πληρώσαµε στα κουπόνια, τον 
τόκο δηλαδή, σε δάνεια άνευ εγ-
γυήσεων την περίοδο αυτή, κα-
θώς και ό,τι πληρώσαµε σε τόκο 
για τα δάνεια που πήγαν για τη 
διάσωση των τραπεζών.

Οι τράπεζες, λοιπόν, διασώθη-
καν και η Ιρλανδία ξεπουλήθηκε 
-εµείς κάναµε τελικά τη διάσωση. 
Οσο για την έξοδο από το πρό-
γραµµα, δεν έγινε καµία έξοδος. 
Στην πραγµατικότητα είµαστε πιο 
χρεωµένοι από ποτέ. 70 δισ. προ-
στέθηκαν στο δηµόσιο χρέος όσο 
η τρόικα ήταν στο ∆ουβλίνο. Τέλος 
στη λιτότητα; Είναι αστείο να το 
συζητάµε...

Είναι γνωστό αυτό που 
συµβαίνει µε την επιβολή 
φόρου στο νερό. Ποια είναι 
η κατάσταση που επικρατεί 
σήµερα;

Η κυβέρνηση έχει εξοργίσει το 

λαό, αυτό συµβαίνει. Τρία χρόνια 
πριν, όταν εισήχθησαν τα «τέλη 
για τα νοικοκυριά», σχεδόν ένα 
από τα δύο εκατοµµύρια, που υ-
ποχρεώνονταν να πληρώσουν, 
αρνήθηκε να πληρώσει. Συνειδη-
τά αψήφησε το νόµο. Η κυβέρνη-
ση ξεπέρασε το εµπόδιο, ψηφίζο-

ντας νέους 
νόµους  µε 
τους οποίους 
αφαίρεσαν το 
ποσό από την 
πηγή εισοδή-
µατος ,  µ ι -
σθούς, συντά-
ξεις, επιδόµα-
τα κ.λπ.! Η ε-
ταιρεία ύδρευ-
σης  ( I r i sh 
Water), βέ-
βαια, είναι µια 

άλλη ιστορία. Επειδή συστάθηκε 
υπό καθεστώς ιδιωτικής εταιρείας, 
οι οικονοµικές υπηρεσίες δεν µπο-
ρούν να χρησιµοποιήσουν το νε-
ρό για συλλογή φόρων. Η κυβέρ-
νηση, εν τω µεταξύ, δεν δηµοσι-
οποιεί τα στοιχεία πληρωµών της 
εταιρείας ύδρευσης (Irish Water), 
κάτι που υποδηλώνει ότι το µαζι-
κό µποϋκοτάζ πιάνει τόπο.

Στα τέλη Μαΐου είχατε ένα 
διαπληκτισµό µε το Γερµα-
νό ευρωβουλευτή, Herbert 
Reul, στην ευρωβουλή. Τι 
συνέβη;

Ο κ. Reul επαναλάµβανε πολύ 
απλά την προπαγάνδα, που δια-
δίδεται στον κόσµο για την Ιρλαν-
δία, σχετικά µε τη δήθεν «διάσω-
ση» και την «ανάκαµψη», µια 
προπαγάνδα που γίνεται δεκτή 
και σε χώρες, όπως η Ελλάδα και 
η Πορτογαλία, χώρες που γνωρί-
ζουν πολύ καλά πώς χρησιµοποι-
ούνται τα ΜΜΕ και πώς διαδίδουν 
ανοησίες.

∆εν κατηγορώ τον κ. Reul, 
ούτε το γερµανικό λαό, ο οποίος 
κατά τη γνώµη µου έχει βοµβαρ-
διστεί µε κακή πληροφόρηση για 
το τι συµβαίνει στην Ε.Ε. και την 
ευρωζώνη τα τελευταία 6 χρόνια. 
Υπήρξε µια µανιώδης προσπάθεια 
από τους θεσµούς της Ε.Ε., πρω-
τίστως την ΕΚΤ, να σώσουν ένα 
νόµισµα που εκ γενετής είχε προ-
βληµατική δοµή, να σώσουν τις 
µεγάλες τράπεζες της Γερµανίας 
και της Γαλλίας -κι όχι µόνο-, ενώ 
προσποιούνταν ότι έσωζαν τις 
ακόλαστες Ιρλανδία και Ελλάδα. 
Είµαστε πολλοί που γνωρίζουµε 

την αλήθεια και είµαστε αποφα-
σισµένοι να τη διαδώσουµε.

Συµµετείχατε πρόσφατα 
στις «Ηµέρες Μελέτης» της 
ευρωοµάδας της αριστεράς 
του ευρωκοινοβουλίου 
-GUE/NGL- στην Αθήνα. Τι 
συζητήθη-
κε; Το σχό-
λιό σας;

Οι συζητή-
σεις είχαν φυ-
σικά αντικεί-
µενο την κρί-
ση στην Ελλά-
δα. Υπήρξαν 
εκπληκτικές 
τοποθετήσεις 
από πολλούς 
εντυπωσια-
κούς οµιλητές 
και από την ελληνική κυβέρνηση. 
Από την πλευρά µου προσπάθησα 
να εισηγηθώ µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο ότι η Ιρλανδία και 
ο ιρλανδικός λαός είναι σύµµαχοι, 
υποφέροντας παρόµοια µοίρα µε 
την Ελλάδα, αν και όχι σε τόσο 
µεγάλο βαθµό. Θα έλεγα µε βεβαι-
ότητα ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει 
και για την Πορτογαλία.

Στο παρελθόν έχετε εκφρά-
σει την άποψη ότι η Ιρλαν-
δία δεν έπρεπε να είχε µπει 
στην ευρωζώνη. Θεωρείτε 
ότι θα ήταν καλύτερα για 
την Ιρλανδία ή την Ελλάδα 
ένα εθνικό νόµισµα και για-
τί;

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία, 
ούτε από τους ίδιους τους εµπνευ-
στές και σχεδιαστές του, ότι το 
ευρώ ήταν εκ προοιµίου προβλη-
µατικά δοµηµένο. ∆εν υπήρχε 
καµία πρόνοια, κανένας έλεγχος, 
καµία πρακτική άµυνας για να 
αποφευχθεί αυτό που επακολού-
θησε. Για την ακρίβεια, είχε προ-
βλεφθεί η πορεία του από µεγά-
λους οικονοµολόγους, όπως ο 
Paul de Grauwe. Οι χώρες που 
πριν από το ευρώ πλήρωναν α-
κριβά το δανεισµό από τις αγορές, 
ξαφνικά απολάµβαναν µειωµένα 
επιτόκια και έτσι τα δισεκατοµµύ-
ρια έρεαν στην Ιρλανδία, την Ελ-
λάδα, την Ισπανία, την Πορτογα-
λία, ένα πραγµατικό τσουνάµι που 
κατέκλυσε τις χώρες αυτές. Αυτό 
από µόνο του έκανε µεγάλη ζηµιά. 

Αλλά ο τρόπος 
αντιµετώπισης 
αυτής της ζη-
µιάς ήταν που 
τα έκανε χει-
ρότερα.

Οποιαδή-
ποτε αυταπά-
τη είχαµε, ότι 
δήθεν ζούσαµε 
σε κάποιο εί-
δος κοινότη-
τας, εξανεµί-
στηκε αµέσως. 

Η Γερµανία και η Γαλλία, οι Μέρ-
κελ και Σαρκοζί, αυτό το δίπολο, 
αποφάσιζε τι θα γίνει, µε τη βοή-
θεια κάποιων ευκατάστατων συµ-
µάχων στο βορρά. Και αυτό που 
αποφάσισαν ήταν να προστατέ-
ψουν εαυτούς, βάζοντας όλους 
εµάς τους υπόλοιπους κάτω από 
τη «µπότα».

Τώρα επιδιώκουν να αναγκά-
σουν την Ελλάδα να αγνοήσει το 
εκλογικό σώµα και να παραδοθεί 
στη νέα δικτατορία, ή αλλιώς, να 
φύγει από το ευρώ. Σε ένα νόµισµα 
που κυριαρχείται από τη Γερµανία, 
ούτε η Ιρλανδία ούτε η Ελλάδα 
δεν πρόκειται ποτέ να τύχουν ι-
σότιµης µεταχείρισης. Εκείνοι 
µπορούν να παραβιάσουν το Σύµ-
φωνο Σταθερότητας κατά βούλη-
ση -και το έχουν κάνει σε στιγµές 
αδυναµίας-, αλλά εµείς δεν µπο-
ρούµε. Για το λόγο αυτό, και για 
να πάρουµε πίσω τον έλεγχο της 
τύχης µας, πιστεύω ότι πρέπει να 
φύγουµε από το ευρώ. 

Το «µαγειρείο» 
καλά κρατεί...

Π.Ν.
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«Στην πραγµατικότητα 
είµαστε πιο χρεωµένοι 
από ποτέ. 70 δισ. προ-
στέθηκαν στο δηµόσιο 

χρέος όσο η τρόικα 
ήταν στο ∆ουβλίνο»

«Οι τράπεζες διασώ-
θηκαν και η Ιρλανδία 

ξεπουλήθηκε. Οσο 
για την έξοδο από το 
πρόγραµµα, δεν έγινε 

καµία έξοδος»

Υπάρχει καµία πιθανότητα αλλαγής στην Ευρώπη; Και τι µορφή θα µπορού-
σε αυτή να πάρει; Για παράδειγµα, είναι δυνατές ή αρκετές κάποιες αλλαγές 
στο ∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο;
Εύχοµαι να µπορούσα να απαντήσω «ναι, φυσικά», αλλά, κρίνοντας µε βάση ό,τι 
έχει συµβεί τα τελευταία χρόνια και µε βάση τους συσχετισµούς δύναµης στην Ε.Ε., 
µε την Επιτροπή, την ΕΚΤ να ελέγχουν τα ηνία και το ευρωκοινοβούλιο να κυριαρ-
χείται από το συντηρητικό κόµµα και τους σοσιαλδηµοκράτες, οι πιθανότητες για 
µεγάλη αλλαγή είναι ισχνές. Μια τέτοια αλλαγή θα χρειαζόταν µια νέα Συνθήκη, 
που θα ανατρέπει όλα όσα προβλέπει η Λισαβόνα και η Νίκαια, και θα εξαφανίζει 
το ∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο!
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Ο Luke 'Ming' Flanagan µε την Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τις εργασίες των 
«Ηµερών Μελέτης» της ευρωοµάδας της Αριστεράς στην Αθήνα, στις 4 Ιουνίου.

Το «µαγειρείο» 
καλά κρατεί...


