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Κώστας Κωνσταντίνου

Ο πολίτης, µέχρι και τη δεκαετία του ‘70, πήγαινε στον τοπικό δεξιό 
βουλευτή για να λύσει το πρόβληµά του. Tο ΠΑΣΟΚ, αποκέντρωσε το 
«µέσον» µε τον γραµµατέα της Τοπικής Οργάνωσης, τον κλαδικό αρχι-
συνδικαλιστή κ.λπ. Για να «γίνει η δουλειά», έπρεπε να βρει κανείς την 
«άκρη», δηλαδή την αµοιβαία ωφέλεια µε κάποιο στέλεχος επιρροής. 
Αυτή υπήρξε, για πολλές δεκαετίες ελληνικής ανάπτυξης και άνθησης, 
η µέγιστη εκδήλωση λαϊκής αυτοβουλίας, ευφυΐας και οικογενειακού 
προγραµµατισµού. Η επινοητικότητα στην εύρεση «άκρης».

Η επαγγελµατική και οικονοµική επιβεβαίωση των έξυπνων, των 
καπάτσων ή των αδίστακτων, δίδασκε και τους υπόλοιπους, «τους απ’ 
έξω». Εµπεδώθηκε µια αγωγή µεσιτείας, αναζήτησης του ενδιάµεσου 
κόµβου, που λύνει προβλήµατα, που ξεµπλοκάρει τα πλείστα νοµικά, 
διοικητικά και λειτουργικά προβλήµατα του κράτους. Ή, ακριβέστερα, 
διαµορφώθηκε από τη µια η αγωγή της φωναχτής διεκδίκησης, της ρη-
τορικής κλαδικότητας (για να υπάρχουν τα αγωνιστικά άλλοθι) κι από την 
άλλη η επιµελής ύφανση του ιστού µε το στέλεχος ή τον «δικό µας» κρα-
τικό παράγοντα, για να «γίνει η δουλειά».

Οικογένειες ολόκληρες µετακινούνταν από τη µια κυβερνητική παρά-
ταξη στην επόµενη, πετυχαίνοντας τους ιδιοτελείς στόχους: διορισµούς 
συγγενών, ανάληψη τοπικών έργων από τους «δικούς µας» µικρoερ-
γολάβους, δάνεια αγύριστα κ.λπ. Να µην παραλείψω ότι από τη νοσηρή 
λειτουργία επωφελήθηκαν και αρκετοί, που µε όχηµα την Αριστερά (και 
την αδίστακτα καιροσκοπική ένταξή τους σ’ αυτήν) έπαιρναν «δουλίτσες» 
από το κράτος ή άρπαζαν κόκκαλο από το πλούσιο ψαχνό. Ο λαός, θεω-
ρούµενος ως αµέτοχος, ως άβουλος και αναµάρτητος «τελευταίος τρο-
χός», αθωωνόταν από την εν γένει Αριστερά και φυσικά κολακευόταν 
από την ήδη εν εξουσία. Αυτή η αγωγή του πολίτη διαµόρφωσε το διπλό 
φαινόµενο του προ-αθωωµένου πονηρού.

Νά µια κατηγορία που δε βρίσκει ποτέ θέση στην αριστερή ανάλυση. Η 
λαϊκή ιδιοτέλεια, η οποία προκύπτει µεν από αδυναµία (ταξική, θεσµική 
κ.λπ.), αλλά επίσης προκύπτει και από αναξιοπρέπεια. Η ανάγκη οδηγεί 
συχνά στην ταπείνωση, στην ικεσία, στην αναπαραγωγή της χαµηλής αυ-
τοεκτίµησης, αλλά συχνά και στην επιθετική διαχείρισή τους: θυµόµαστε 
όλοι τους κανίβαλους των κοµµάτων που, στους εκλογικούς καιρούς, 
τραµπούκιζαν (ιδιοτελώς και καθόλου από ιδεολογικό πάθος) στους χώ-
ρους δουλειάς, τις γειτονιές και την επαρχία.

Πολλοί αναλυτές (φαντάζοµαι και κυβερνητικοί) απορούν µε την κάµ-
ψη του κόσµου, µε τη σιωπή του κινήµατος, µε τον αλλόκοτο σκασµό. 
Γνωρίζουν βέβαια οι δηµοσκόποι ότι σηµαντικό µέρος των µαζικών 
πεποιθήσεων οργανώνονται γύρω από έναν αντίπαλο της κυβέρνησης 
πόλο, την πολυσύντακτη Αριστερά, αλλά η σιωπή του πλήθους παραµέ-
νει κάτι ανατριχιαστικό. Αν ανατρέξει κανείς ψύχραιµα, αυτή την αγωγική 
σύµπλεξη θα τη βρει σφηνωµένη στο πρόβληµα της σηµερινής λαϊκής 
παράλυσης. Ο κόσµος, µε αναπτυγµένη την κουλτούρα της ανάθεσης 
και της µεσιτείας, περιµένει την έλευση του Σωτήρα, το µαγικό άγγιγµα, 
κάποιο επιλυτικό χρησµό, κάτι χαριτωµένα κακοσυντεταγµένο, αλλά 
ελπιδοφόρο στη σαξωνικότητά του, κάτι πιο µπρουτάλ, πιο θεσµικό, πιο 
εργατικό, πιο κοινοβουλευτικό, πιο µπιτάτο κ.λπ. Ρόλους και ύφη. Αυτό 
διαµοιράζει ο λαός. Αναθέτει στην Αριστερά την αλλαγή, όπως ένα άλλο 
µέρος του, αναθέτει στην επίσης πολυσύνθετη Νεοδεξιά τη µη αλλαγή.

* Ο ∆ηµήτρης Α. Σεβαστάκης είναι ζωγράφος, αν. καθηγητής ΕΜΠ 

Ήταν από παλιά γνωστό ότι 
κάποιοι κύκλοι της κυβέρνησης 
ήθελαν να αποπέµψουν τον δι-
οικητή του ΟΑΕ∆ Ηλία Κικίλια, 
είτε γιατί δεν έκανε τα ρουσφέτια 
των βουλευτών (όπως ήθελαν 
οι διαρροές από το Μέγαρο Μα-
ξίµου), είτε διότι δεν µπορούσε 
να βρει κοινό έδαφος µε τον 
διάττοντα (όπως θα αποδει-
χθεί) αστέρα της πολιτικής κ. 
Ιωάννη Βρούτση, είτε επειδή η 
κυβέρνηση θέλει να διαχειρι-
στεί το πρόγραµµα ενίσχυσης 
των ανέργων µε τα γνωστά πε-
λατειακά κριτήρια. Αυτά είναι 
συνηθισµένα πράγµατα για ένα 
κοµµατικό κράτος σαν αυτό που 
έχουµε χρόνια στην Ελλάδα και 
δυστυχώς η νυν τρικοµµατική 
κυβέρνηση το αναπαράγει σε 

χειρότερο βαθµό. Στοιχειώ-
δης όµως λογική και ένστικτο 
πολιτικής αυτοσυντήρησης θα 
επέβαλε στο Μέγαρο Μαξίµου 
να επιλέξει κάποιον πολύ καλύ-
τερο στη θέση του κ. Κικίλια. Θα 
έπρεπε να διαλέξει ένα επαρκέ-
στερο τεχνοκράτη, κάποιον µε 
περγαµηνές άλλες πέραν των 
κοµµατικών, στέλεχος για τον 
οποίο και ο πλέον κακόπιστος 
δεν θα µπορούσε πειστικά να 
αρθρώσει αντιρρήσεις. Φευ! Η 
κυβέρνηση έκανε τη χειρότερη 
επιλογή. Επέλεξε ως διοικητή 
της υπηρεσίας, η οποία είναι η 
αιχµή στην καταπολέµηση ανερ-
γίας, ένα κοµµατικό στέλεχος, 
που ήταν στη διοίκηση του ΙΚΑ 
την εποχή της µεγάλης σπατά-
λης. Επί των ηµερών τού κ. Θ. 

Αµπατζόγλου η φαρµακευτική 
δαπάνη του οργανισµού διο-
γκωνόταν µε ρυθµό 9% ετησίως 
και όλοι ξέρουµε ότι η κρατική 
χρηµατοδότηση για φάρµακα 
ήταν ένας από τους ογκόλιθους 
της ελληνικής χρεοκοπίας.

Υπήρχε η ελπίδα ότι η κρίση 

θα συνέτιζε το παλαιό πολιτικό 
προσωπικό• ότι μπροστά στον 
γκρεµό της χρεοκοπίας οι πρα-
κτικές του πελατειακού κράτους 
θα υποχωρούσαν• ότι σε επίπε-
δο οργανισµών τουλάχιστον θα 
επιλέγονταν νέοι, σπουδαγµένοι 
άνθρωποι χωρίς εξαρτήσεις από 
τα κόµµατα. Ηταν φρούδες ακό-

µη και οι ελπίδες ότι η τρικοµ-
µατική κυβέρνηση θα φρέναρε 
το αδηφάγο για κρατικές θέσεις 
κοµµατικό σύστηµα της Ν.∆. Ο 
αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος 
Βενιζέλος ασχολείται µόνο µε 
πόσα χαρτοφυλάκια θα έχει στον 
επόµενο ανασχηµατισµό (αυτά 

που πριν από έξι µήνες δεν ήθε-
λε) και ο κ. Φώτης Κουβέλης 
βλέπει τα τρένα της οπισθο-
δρόµησης να περνούν. Μόλις η 
χώρα πήρε µια ανάσα από τον 
κίνδυνο της άµεσης και άτακτης 
χρεοκοπίας, όλα γυρίζουν στο 
παρελθόν. Το κοµµατικό κράτος 
επελαύνει και συγκυβερνώντες 

λαϊκίζουν µε «κόκκινες γραµ-
µές» των απολύσεων στο ∆ηµό-
σιο, αντί να τις θέτουν εκεί που 
πρέπει, δηλαδή στην αναβίωση 
του κοµµατικού κράτους.

∆υστυχώς και αυτή η κυ-
βέρνηση δεν έχει µάθει από 
την Ιστορία. ∆εν έχει καταλάβει 
ότι τα ρουσφέτια και οι πελατει-
ακές διευθετήσεις δεν κερδί-
ζουν εκλογές, όπως ελπίζει η 
Ν.∆. τοποθετώντας κοµµατικό 
γκαουλάιτερ στο πρόγραµµα 
ενίσχυσης ανέργων. Στο Μέγα-
ρο Μαξίµου δεν έµαθαν ότι το 
βοήθηµα που θα δοθεί στους 
άνεργους δεν φέρνει ψήφους, 
αλλιώς οι χιλιάδες προσλήψεις 
µε τα Stage που έκανε η αλή-
στου µνήµης κυβέρνηση Καρα-
µανλή θα έπρεπε να εκτινάξει τα 

ποσοστά της Ν.∆. στα ουράνια. 
Ξεχνούν ότι µε πρωτογενές έλ-
λειµµα 24 δισ. το 2009, η κυβέρ-
νηση Καραµανλή έχασε µε δέκα 
µονάδες διαφορά.

Το χειρότερο µε την υπόθεση 
ΟΑΕ∆ δεν είναι η υπεροψία του 
κοµµατικού κράτους. ∆εν είναι η 
επαναφορά της πολιτικής οµηρί-
ας χιλιάδων νέων µε τη νέα µορ-
φή Stage που θεσµοθετήθηκαν. 
Είναι η έλλειψη διορατικότητας 
και σε ό,τι αφορά την εθνική 
υπόθεση, δηλαδή την αποφυγή 
της χρεοκοπίας χώρας, αλλά 
και την κοµµατική. Νοµίζουν οι 
πτωχοί ότι µε παλαιοκοµµατικές 
πρακτικές θα κερδίσουν εκλο-
γές. ∆εν ήξεραν, δεν ρωτούσαν 
τον διοικητή του ΟΑΕ∆ επί κυ-
βερνήσεως Καραµανλή;

∆υσκολεύοµαι να τον πιστέψω. Ή για να είµαι 
πιο ειλικρινής µαζί σας, «ειλικρινής» σκέτο, µια 
χαρά µπορώ. Αλλά δεν θέλω. ∆εν το τολµώ... Τρο-
µάζω στη σκέψη. ∆ιότι εάν ο Βάσος Σιαρλή έχει 
δίκαιο σ’ αυτό που είπε, ότι δηλαδή ουδείς στην 
Κύπρο είχε προβλέψει τις συνέπειες που θα είχε 
το ελληνικό κούρεµα στην κυπριακή οικονοµία, 
τότε τα πράγµατα είναι πολύ πιο φοητσιάρικα από 
ό,τι είχαµε φανταστεί. Αν αυτό ισχύει, τότε όλα τα 
καλά οικονοµικά πανεπιστήµια του πλανήτη -ΜΙΤ, 
Harvard, του Σικάγο, Princeton,  LSE και όλα τα 
υπόλοιπα αυτού του επιπέδου- πρέπει να κλεί-
σουν πάραυτα. Πάραυτα όµως. ∆ιότι από εκεί απο-
φοιτούν τα πλείστα των υψηλόβαθµων στελεχών 
της Κεντρικής, των εµπορικών τραπεζών αλλά και 
του υπ. Οικονοµικών.

Και εάν εκείνα τα οικονοµικά πανεπιστήµια δεν 
είναι σε θέση να βγάλουν αποφοίτους οι οποίοι να 
µπορούν να υπολογίσουν πως όταν ένα τόσο δα 
κωλόνησο επενδύσει σε αυτό το βαθµό στα «Χ» 
οµόλογα κινδυνεύει ή δεν κινδυνεύει και πόσο 
περίπου κινδυνεύει, τότε τα καλύτερα οικονοµικά 
πανεπιστήµια του κόσµου είναι για τα µπάζα. Απλό. 
Για τα... µ π ά ζ α!

Όµως δεν είναι ο γιαλός στραβός. Εµείς στρα-
βά αρµενίζουµε. Και όσοι όντως ζαλιστήκαµε από 
τη φουρτούνα στην οποία µπήκαµε (µπήκαµε, 
δεν µας έβαλαν άλλοι...) αλλά και όσοι κάνουν ότι 
ζαλίστηκαν και πάνε να µας τρελάνουν όλους κα-
νονικά. Μ’ αυτούς τα έχω. Γιατί µας δουλεύουν. 
∆εν γίνεται ένα κράτος µε τους περισσότερους 
ίσως κατ’ αναλογία πληθυσµού κατόχους πτυχίων 
«επώνυµων» πανεπιστηµίων στα οικονοµικά στην 
ΕΕ να µην βρήκε έναν που να ήταν σε θέση να δει 
τον κίνδυνο! Ή που, εάν ήξερε τι γινόταν να µην 
τους έλεγε, το κούρεµα θα φέρει αυτό ή εκείνο, 
στο περίπου έστω.  ∆ιότι δεν είναι µόνο τα golden 

boys των τραπεζών, και τα golden state boys της 
Κεντρικής. ∆εν είναι µόνο οι του ΥΠΟΙΚ... Είναι και 
ένα σωρό ακαδηµαϊκοί. Τους ρώτησε κανείς;

∆εν άκουσα να µας πει ο κ. Σιαρλή ποιους συµ-
βουλεύτηκαν, πότε και τι τους είπαν πριν πάει ο 
ΜΗ αχάπαρος στις Βρυξέλλες και τους πει το «ναι» 
στο ελληνικό κούρεµα χωρίς καν συζήτηση. Αυτό 
που άκουσα είναι πως, κατά τον κ. Σιαρλή, το σύ-
στηµα στην Ευρώπη επέτρεπε τη διαπραγµάτευση 
στο ζήτηµα αυτό...! Εµείς δηλαδή απλά δεν το ζη-
τήσαµε. Τέλεια.

Θα µου πείτε, φταίει ο Σιαρλή; Σ’ αυτό δεν φταίει, 
όχι. Στο πρώτο κούρεµα υπουργός Οικονοµικών 
ήταν ο οικονοµολόγος – συγγραφεύς Χαρίλαος 
Σταυράκης τον οποίο σέβοµαι γιατί ήταν ο µοναδι-
κός άνθρωπος παγκοσµίως ο οποίος προέβλεψε 
ότι η κρίση δεν θα άγγιζε την Κύπρο. Μιλάµε για 
µοναδική πρόβλεψη. Τώρα, εάν τελικά και µας άγ-
γιξε, και µας πήρε και µας σήκωσε και µας πέταξε 
σαν, ξέρω ‘γω, ανεπιθύµητο κουταβάκι νεόπλου-
της κυράτσας στα σκουπίδια, αυτό είναι µια άλλη 
ιστορία. Η πρόβλεψη ήταν µοναδική. Respect!

Στο δεύτερο κούρεµα, υπουργός ήταν ο Κί-
κης Καζαµίας. Το γεγονός και µόνο ότι έφυγε 
όπως έφυγε, µε µια µέθοδο που θα ζήλευε και ο 
(original) Ιωσήφ Τζουγκασβίλι, τύπου... αρρώστη-
σε, λέει πολλά για το ποιος µπορεί να ευθύνεται και 
το πόσο άκουγε τους γύρω του. Αχάπαρος πάντως 
δεν ήταν ο τελευταίος. Σ’ αυτό επιτρέψτε µου να 
επιµένω! Όµως, εάν έτσι έχουν τα πράγµατα και 
εάν ήταν απλώς µια πολιτική γκέλα του ΜΗ αχά-
παρου και των συν αυτώ... ΜΗ χαµπαριασάντων, 
τότε θα πρέπει κανείς να επιστρέψει στο αρχικό 
ζήτηµα. Και να ερωτήσει εαυτόν: εάν πήγαν εκεί 
χωρίς να ζητήσουν τις γνώµες κάποιων από αυ-
τούς που λέγαµε, µε τα τρελά διπλώµατα, τότε (και 
απολογούµαι για το γαλλικό) τι σ κ α τ ά κράτος είναι 

αυτό το οποίο δεν έχει τους µηχανισµούς ώστε ο 
κάθε ΜΗ αχάπαρος να µην µπορεί να κάνει ό,τι του 
καπνίσει, χωρίς την αρωγή θεσµών και εµπειρο-
γνωµόνων, διαλύοντας τη χώρα τελικά; Εάν πάλι 
τις ζήτησαν και τις πήραν τις γνώµες, ποιοι είναι 
αυτοί που τις έδωσαν; Τι είπαν; Και εάν όντως τους 
συµβούλευσαν ότι δεν έτρεχε τίποτα µε το κούρε-
µα στην Ελλάδα, αυτό που οδηγεί σταδιακά στη... 
φωτόλυση την όποια τρίχα µας απέµεινε εδώ -κάτι 
που εγώ το βρίσκω απίθανο, δεν µπορεί να είναι 
όλοι τόσο άσχετοι και τσίµπησαν έτσι τα διπλώµα-
τα, αλλά έστω εάν...- τότε γιατί παραµένουν στις 
θέσεις τους;  Για να τα κάνουν πάλι έτσι; Υπάρχει 
όµως και ο τρίτος δρόµος. Ή, αν θέλετε, ο ∆ρόµος 
Ένα και Μισό. Ανάµεσα στους δύο άλλους. Πα-
ράλληλος: το ενδεχόµενο όντως ο ΜΗ αχάπαρος 
να έκανε του κεφαλιού του και να µην µπήκε καν 
στη διαδικασία να συζητήσει το ελληνικό κούρεµα 
όπως ο υπουργός ΤΟΥ λέει ότι µπορούσε...

Αλλά να κάναµε τόσον καιρό να το µάθουµε 
διότι απλούστατα κανένας από τους λειτουργούς 
αυτούς, στην Κεντρική ή το υπουργείο Οικονοµι-
κών (µένω ώς εδώ διότι οι των τραπεζών λογικό 
ήταν να σιωπήσουν µε τη φωλιά τους... όπως ήταν) 
κανείς λοιπόν από αυτούς οι οποίοι τσακρούν, κατά 
το κυπριακό, τ’ άντερά τους από το ∆ηµόσιο κάθε 
χρόνο, να µην µπήκε στη διαδικασία να πει ψιθυ-
ριστά έστω κάτι πολύ απλό. Τι; Μα ότι την είχαµε 
πατήσει µ’ αυτό που έγινε µε το ελληνικό κούρεµα. 
Έστω εκ των υστέρων. Αλλά από τότε. Πολλά µπο-
ρούσαν να γίνουν για κάποια διόρθωση. Εγώ δεν 
άκουσα κανέναν τους να µιλήσει.

Μιλάνε όλοι τώρα. Τώρα; Μα εκ των υστέρων 
και εκ του ασφαλούς; Ω ναι. Και είναι λαλίστατοι. 
Όλοι τους. Ειδικά στη διερευνητική. Για να φορτώ-
σουν την ευθύνη σε όλους τους άλλους.

Για αυτό είναι και τόσο, µα τόσο εξοργιστικοί.

Ναι, δεν φταίει η Μέρκελ για τα δη-
µόσια ελλείµµατα, για το ιλιγγιώδες 
χρέος και το φθηνό χρήµα που έγινε 
εορτοδάνεια και φουσκωτά αντί να 
στραφεί σε παραγωγικές επενδύσεις.

Αλλά φταίει η Μέρκελ που µια δηµο-
σιονοµική κρίση εξελίχθηκε σε ευρω-
παϊκή τραγωδία.

Φταίει η Μέρκελ που καθυστέρησε 
δραµατικά να την καταλάβει ή να την 
χειριστεί και οι προβληµατικές χώρες 
του ευρώ αφέθηκαν έκθετες στη µήνιν 
και στους εκβιασµούς των αγορών.

Φταίει η Μέρκελ που τρία χρόνια 
τώρα η Ευρώπη τσαλαβουτάει σε λύ-
σεις χωρίς διέξοδο και σε αντικρουό-
µενες καταστροφικές επιλογές.

Οπως για παράδειγµα, εκείνο το αδι-
ανόητο PSI µε το οποίο για λόγους εσω-
τερικής γερµανικής πολιτικής διέλυσε 
το ελληνικό τραπεζικό και ασφαλιστικό 
σύστηµα, πριν µε την ακριβώς αντίθετη 
µέθοδο αλλά για τους ίδιους λόγους δι-
αλύσει ολόκληρη την Κύπρο!..

Φταίει η Μέρκελ που δεν κατάφερε 
να δείξει στον γερµανικό λαό ότι η αλ-

ληλεγγύη του κοινού ευρωπαϊκού νο-
µίσµατος αποτελεί θεµελιώδη υποχρέ-
ωση κάθε χώρας και όχι διευθέτηση α 
λα καρτ, µε όρους ή υπό προϋποθέσεις. 
Φταίει η Μέρκελ που αντιµετώπισε τη 
µεγαλύτερη ευρωπαϊκή κρίση της γε-
νιάς µας µε συνταγές γερµανού λογιστή 
κι όχι µε όραµα ευρωπαίου ηγέτη. Για 
όλα αυτά φταίει η Μέρκελ. Και γι’ αυτό 
είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την ίδια 
την Ευρώπη να ηττηθεί. Κατά προτί-
µηση µόνη της. Αλλά, δυστυχώς, πολύ 
φοβούµαι µαζί µε τη Γερµανία.

Του Πάσχου Μανδραβέλη

Η Σιωπή του Λαού

Η Ελλάδα (της χρεοκοπίας) ποτέ δεν πεθαίνει

ΜΙΤ, Harvard, LSE... Λουκέτο σε όλα!


