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Παπαγεωργίου Βασίλης

Η κρίση χρέους που πλήττει 
τη µία ευρωπαϊκή χώρα µετά 
την άλλη προκαλεί τέτοιες εντά-
σεις µεταξύ χωρών-µελών της 
Ε.Ε. που δεν είναι πια απίθανο 
να διαλυθεί η Ενωση. Για δε-
καετίες τώρα, από την πρώτη 
συνεργασία λίγων χωρών της 
∆υτικής Ευρώπης, έως τη ση-
µερινή Ενωση των «27», ήταν 
δεδοµένο ότι η Ε.Ε. θα διευρυ-
νόταν, ενώ κάθε µέλος θα συνέ-
χιζε να παραχωρεί κυριαρχικά 
δικαιώµατα ώστε να επιτευχθεί 
η εύρυθµη λειτουργία της υπε-
ρεθνικής ευρωπαϊκής οντότη-
τας. Τώρα που η Ε.Ε. βρίσκεται 
στη µεγαλύτερη κρίση της ιστο-
ρίας της, όλα είναι υπό αµφι-
σβήτηση. Εάν η Ε.Ε. δεν µπορεί 
να εξασφαλίσει την ευηµερία 
των λαών της, ποιος ο λόγος 
ύπαρξής της; Τι θα µπορούσε να 
σώσει το όλο εγχείρηµα; Τι θα 
περίµενε τις χώρες εκτός Ε.Ε.;

Η διάλυση της Ε.Ε. θα σήµαι-

νε επιστροφή σε χωριστά εθνι-
κά κράτη ή σε νέες, µικρότερες 
συνεργασίες χωρών, σε έναν 
κόσµο πολύ διαφορετικό απ’ 
αυτόν που υπήρχε όταν κάθε 
χώρα εντάχθηκε στην Ενωση. 
Η εκρηκτική άνοδος της Κίνας, 
της Βραζιλίας και της Ινδίας, κα-
θώς και η ενεργειακή επικυρι-
αρχία της Ρωσίας (όσον αφορά 
την Ευρώπη) σηµειώθηκαν τα 
τελευταία λίγα χρόνια. Παρότι 
σε πολλούς τοµείς η Ευρώπη 
δεν έχει πετύχει να µιλάει µε µία 
φωνή, η συλλογικότητα (καθώς 
και το προνόµιο της κάθε χώρας 
να παρουσιάζεται ως συστατικό 
µέλος της Ε.Ε.), προσέφερε 
προστασία και µεγάλες ευκαι-
ρίες στις συναλλαγές µε άλλες 
χώρες. Εκτός Ε.Ε. κάθε χώρα 
θα έπρεπε να διαµορφώσει ει-
δική σχέση µε τους γείτονές της, 
µε χώρες της ευρύτερης περι-
οχής, µε κάθε µεγάλο παίκτη 
στην παγκόσµια σκακιέρα της 

οικονοµίας και της διπλωµατίας.
Επειδή το προνόµιο και η 

υποχρέωση κάθε κυρίαρχης 
χώρας είναι να ασκεί πολιτική 
και στρατιωτική εξουσία, να χει-
ρίζεται την οικονοµία, την κοι-
νωνία και τα πολιτισµικά θέµατά 
της, σαν ιδέα δεν είναι µεγάλο 
το άλµα από τη συµµετοχή στην 
Ευρώπη έως την επιστροφή στο 
χωριστό εθνικό κράτος. Στην 

πράξη, όµως, οι απαιτήσεις που 
πηγάζουν από την απολύτως 
ανεξάρτητη εξάσκηση αυτών 
των εξουσιών θα είναι πολύ 
µεγαλύτερες από σήµερα – σε 
χρήµα και προσωπικό. Επειδή 
ήδη οι περισσότερες χώρες 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
χρέους, η «αποδέσµευση» από 
την Ε.Ε. σηµαίνει ανυπολόγι-
στα νέα έξοδα σε ένα ρευστό 

περιβάλλον. Η Ελλάδα, για πα-
ράδειγµα, ήταν για δεκαετίες η 
µόνη βαλκανική χώρα που ήταν 
µέλος και της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, 
ένα προνόµιο το οποίο δεν εκ-
µεταλλεύτηκε όσο θα µπορούσε 
για να αναπτυχθεί στο εσωτερι-
κό αλλά και να εδραιωθεί ως 
ηγέτιδα δύναµη στην περιοχή. 
Τώρα η ψαλίδα µε τις πιο πολ-
λές χώρες έχει κλείσει πολύ, 

ενώ η Τουρκία αναπτύσσεται 
ως περιφερειακή δύναµη. Αυ-
τές οι συνθήκες, που αφορούν 
την Ελλάδα, είναι ενδεικτικές για 
το τι θα αντιµετώπιζε κάθε χώρα 
στο νέο περιβάλλον – είτε µεγά-
λη είτε µικρή.

Τα επιπλέον οικονοµικά βάρη 
θα έπλητταν τους τοµείς στους 
οποίους ήδη υποφέρουν οι 
περισσότερες χώρες – µισθοί, 

συντάξεις, κοινωνική ασφάλι-
ση, εκπαίδευση και άλλες κοι-
νωνικές δαπάνες. Νέα γραφει-
οκρατικά κόστη θα στερούσαν 
χρήµατα από τοµείς που είναι 
απαραίτητοι για την ευηµερία 
των πολιτών, µε άµεσες επι-
πτώσεις στην πολιτική σταθε-
ρότητα. Στην Ελλάδα διαπιστώ-
σαµε πόσο γρήγορα µπορούν 
να αναπτυχθούν ακραίες φυ-
γόκεντρες πολιτικές δυνάµεις 
και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό 
για την κοινωνική συνοχή. Εάν 
µια χώρα δεν έχει τη στήριξη 
των εταίρων της για να αντεπε-
ξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες, 
θα βρεθεί σε µεγάλο κοινωνικό 
κίνδυνο. Αξίζει να σηµειώσου-
µε ότι οι πολιτικές οµάδες εντός 
χωρών-µελών, αλλά και σε 
κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, 
που δεν απέτρεψαν την κάθοδο 
προς τα σηµερινά αδιέξοδα, θα 
κληθούν να χειριστούν ακόµη 
πιο δύσκολες και επικίνδυνες 

καταστάσεις αν οι χώρες τους 
βρεθούν εκτός Ε.Ε.

Επειδή φαίνεται εξαιρετικά 
επικίνδυνο να αφήσουµε την 
Ευρώπη να κυλάει όπως κυ-
λάει (όλοι να περιµένουν τις 
γερµανικές εκλογές τον Σεπτέµ-
βριο για κάποια αλλαγή πορεί-
ας στο οικονοµικό και πολιτικό 
επίπεδο), θα έπρεπε από τώρα 
να σχεδιαζόταν ένα λειτουργι-
κό µοντέλο για την υπερεθνική 
Ευρώπη. Αυτό θα απαιτούσε 
µια ενιαία γραφειοκρατία, ένα 
κεντρικό δηµοσιονοµικό σύστη-
µα (µε ευρωοµόλογα και πα-
ρεµβατική κεντρική τράπεζα), 
τραπεζική ένωση, «οµοσπον-
διακούς» φόρους και ενιαίο 
σύστηµα υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης. Ετσι, και οι πολίτες 
θα αισθάνονταν ασφάλεια, και 
θα µπορούσε να παραµείνει σε 
κάθε κράτος αρκετή εξουσία. 
Λιγότερη ένωση θα οδηγήσει 
αργά ή γρήγορα στη διάλυση.

Του Νίκου Κωνσταντάρα

Επιστροφή σε ποιο κράτος, σε ποιον κόσµο;

Η αποκάλυψη ότι το ΠαΣοΚ έχει µια µαύρη τρύπα στα οικονοµι-
κά του θα µπορούσε να είναι µία ακόµη ένδειξη κακοδιοικήσεως, 
αποτέλεσµα βλακώδους µεν διαχειρίσεως αλλά εντίµου.

Αλλωστε δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η αγνή ανθρώπινη βλα-
κεία θα ζηµίωνε κοινωνικές οµάδες ή και τη χώρα συνολικώς.

∆εν είναι βέβαια η πρώτη περίπτωση καταληστεύσεως του δη-
µοσίου χρήµατος και δη από ανθρώπους που ετάχθησαν να προ-
στατεύουν τη δηµόσια περιουσία.

Το θέµα που προσφάτως ανέκυψε µε ουσία κατηγορούµενο 
έναν πρώην πρωθυπουργό, έστω και αποτυχηµένο, δεν είναι ότι 
αποκαλύπτεται, αν βεβαιωθεί, πως κοµµατικά «τσιράκια» ανελάµ-
βαναν από το ταµείο του ΠαΣοΚ εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ µε 
αποδείξεις-µπακαλόχαρτα.

Το ζήτηµα είναι ποιες κοινωνικές διαδικασίες και αµαρτωλές 
(ανοµολόγητες αλλά φανερές!...) διακοµµατικές συµφωνίες υπάρ-
χουν και διευκολύνουν τη ρεµούλα.

Πρώτον, αρχής γενοµένης από το ΚΚΕ, υπάρχει άρνηση αναφο-
ράς στα έσοδα των κοµµάτων. Με το επιχείρηµα ότι το κόµµα τους 
έχει υποστεί διώξεις και οι δωρητές δεν θέλουν να κινδυνεύσουν 
κάποια στιγµή που η αποκάλυψη της φιλοκοµµουνιστικής διαθέσε-
ως θα είναι επικίνδυνη, όλοι µε τον τρόπο τους αρνούνται...

∆εύτερον, δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε στα έξοδα. Με τη δικαιο-
λογία ότι δεν οµολογούνται τα έσοδα, αρνούνται και καταγραφή των 
δαπανών. Ιδού µία ακόµη οδός για µαύρο χρήµα!

Αυτά τα ολίγα δείχνουν ότι το ψάρι µυρίζει και στην περίπτωση 
των οικονοµικών των κοµµάτων από το κεφάλι. Αυτοί που αναλαµ-
βάνουν ή επιθυµούν να µας κυβερνήσουν πρέπει να εργάζονται σε 
γυάλινα γραφεία.

Τα επιχειρήµατα περί... απορρήτου των οικονοµικών των κοµ-
µάτων διά λόγους δηµοκρατικής ευαισθησίας και προστασίας του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος είναι απαράδεκτα.

Οποιος δεν δίνει λογαριασµό εσόδων και εξόδων (µε βάση µά-
λιστα τα ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα) δεν µπορεί να λαµβάνει 
κρατική επιχορήγηση. Και όσοι δεν έχουν φορολογική ενηµερότη-
τα δεν δικαιούνται συµµετοχή σε µια διαδικασία (εκλογές) αναλή-
ψεως εξουσίας για να διοικούν αυτοί οι αφορολόγητοι σχηµατισµοί 
τους αγρίως φορολογούµενους έλληνες απλούς πολίτες.

Το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ µε το ∆ΝΤ έγινε 
απροκάλυπτο κυρίως κατά την επίσκε-
ψη του Αλ. Τσίπρα στις ΗΠΑ όπου συνα-
ντήθηκε µε αξιωµατούχους του ταµεί-
ου, αλλά και µετά. Σε αδρές γραµµές, ο 
ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να παρουσιάσει ένα 
∆ΝΤ που αντιπαρατίθεται στη συνταγή 
λιτότητας της Μέρκελ. ∆εν έχει αυτα-
πάτες για το ρόλο και την αποστολή του 
∆ΝΤ, άλλωστε πριν την επιχείρηση εξω-
ραϊσµού του, ο ίδιος το κατακεραύνωνε 
µε τα σκληρότερα λόγια. Εχει ανάγκη 
από κάπου να πιαστεί για να σερβίρει 
πιο πειστικά στο λαό την αυταπάτη ότι 
υπάρχει φιλολαϊκό µείγµα αστικής δι-
αχείρισης, είτε σε καιρούς κρίσης είτε 
σε καιρούς ανάπτυξης. Κι ότι µια δική 
του κυβέρνηση θα µπορέσει τάχα να 
αξιοποιήσει τις αντιθέσεις ανάµεσα σε 
ιµπεριαλιστικά κέντρα και οργανισµούς 
προς όφελος του λαού. Κρύβει φυσικά 
ότι οι διαµάχες αφορούν στο πόσα θα 
χάσουν τα µονοπώλια κάθε χώρας και 
όχι στα λαϊκά συµφέροντα που οµόφω-
να και οµόθυµα πετσοκόβουν οι πολιτι-

κοί εκπρόσωποι των µονοπωλίων. Για 
να θεριέψουν οι αυταπάτες στη λαϊκή 
συνείδηση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατά καιρούς 
ισχυριστεί ότι «περιθώρια πολιτικής ευ-
ελιξίας υπάρχουν. Και προφανώς, πρέ-
πει να εκµεταλλευθούµε τη διάσταση 
απόψεων µεταξύ ∆ΝΤ και Βερολίνου». 
Ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας απ’ τις ΗΠΑ µε 
ευαρέσκεια διαπίστωνε πως «το ∆ΝΤ 
κατανοεί το αυτονόητο, δηλαδή ότι το 
ελληνικό πρόγραµµα δεν βγαίνει» και 
οµολογούσε «αναζητούµε συµµάχους, 
αλλά η πολιτική της Γερµανίας είναι κα-
ταστροφική, εδώ (στις ΗΠΑ), µπορούµε 
να βρούµε συµµάχους για να αποτρέ-
ψουµε καταστροφικές πολιτικές».

... και φτώχεια για το λαό
Μας ήρθαν στο µυαλό όλα αυτά, µε 

αφορµή δηλώσεις της γενικής διευθύ-
ντριας του ∆ΝΤ, Κ. Λαγκάρντ, στην ελ-
βετική τηλεόραση, όπου ανέφερε ότι οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται σήµε-
ρα θα πρέπει να συνεχιστούν, γιατί «δεν 
υπάρχει άλλη εναλλακτική πέρα από τη 
λιτότητα», ότι θα πρέπει να τηρηθεί η 

δηµοσιονοµική πειθαρχία µε ταυτόχρο-
νη ενθάρρυνση της ανάπτυξης και ότι η 
επαναδηµιουργία ελλειµµάτων δεν είναι 
µια επιθυµητή επιλογή διότι κάτι τέτοιο 
θα σήµαινε περισσότερα χρέη. Οσο για 
τη Γερµανία, η Κ. Λαγκάρντ επικρότησε 
λέγοντας ότι η χώρα αυτή «συλλέγει τους 
καρπούς της πολιτικής της».

Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, για εκατοµ-
µυριοστή φορά ότι η λιτότητα για τους 
λαούς που προϋπήρχε, εντάθηκε στην 
κρίση για να µείνει και στην ανάπτυξη 
όποτε αυτή σκάσει µύτη. Οι σύµµαχοι 
τους οποίους γλυκοκοιτάζει ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα µπορούσαν να τον βοηθήσουν, για να 
ξελασπώσει την ντόπια αστική τάξη απ’ 
την κρίση, σπρώχνοντας όµως το λαό 
πιο βαθιά στο βάραθρο της λιτότητας, 
των ανύπαρκτων δικαιωµάτων. Το µείγ-
µα διαχείρισης που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ 
δε θα κάνει καµία διαφορά στο ταµείο 
της εργατικής λαϊκής οικογένειας, στην 
ποιότητα της ζωής της. Οπως κι αν δια-
µορφωθεί η συνταγή, λιτότητα στο πιάτο 
την περιµένει.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΙ 
«∆ΗΜΟΚΡΑΤΕΣ»!

Επιλέγουν ιµπεριαλιστές...

ρωτήσει, να µάθει για την ποιότητα της 
θεραπείας. Να ενηµερωθεί για το κό-
στος και µετά να επιλέξει τον γιατρό του. 
Το να το επιβάλλει κάποιος που κάθεται 
σε ένα γραφείο στο υπουργείο Υγεί-
ας είναι εγκληµατικό, αντιοικονοµικό, 
αντιπαραγωγικό και ανήθικο. Εκεί που 
(θέλουν και) κάνουν λάθος οι γιατροί του 
∆ηµοσίου είναι στο ότι πιστεύουν πως 
παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες. Μόνο και 
µόνο από το γεονός ότι πληρώνονται οι 
ίδιοι (και δεν λέω να µην πληρώνονται) 
θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι δεν είναι 
δωρεάν οι υπηρεσίες τους. Πληρώνο-
νται µε κάποιον άλλο τρόπο. Πληρώνο-
νται από κάποιον άλλον. Από τη στιγµή 

που θα γίνει αυτό το απλό πράγµα αντι-
ληπτό, τότε και µόνο θα µπορέσουµε 
να συζητήσουµε σε λογική βάση (και 
σηµειώνω, ίσως η δική µου λογική να 
έχει πρόβληµα). Ας µας πουν οι γιατροί 
του ∆ηµοσίου πόσο στοιχίζει ένα τεστ 
θάλιουµ ή η επέµβαση για τη διόρθωση 
µιας βαλβίδας. Ας καθίσουν πρώτα να 
δουν πόσο στοιχίζει η κάθε επέµβαση, 
το κάθε κρεβάτι, το κάθε φάρµακο στα 
δηµόσια νοσοκοµεία, και µετά να συζη-
τήσουµε επί της ουσίας. «Μα θα βάλεις 
τιµή στην υγεία;», θα µε ρωτήσετε. Και 
σας απαντώ. ∆εν είµαι εγώ που έβαλα 
την τιµή, αλλά οι ίδιοι οι γιατροί του ∆η-
µοσίου. Αυτοί είπαν ότι τα 500 ευρώ τεστ 

θάλιουµ στους ιδιώτες (και όχι µόνο) 
είναι έγκληµα, είναι διασπάθιση του δη-
µόσιου χρήµατος.

Και τονίζω. ∆εν διαφωνώ µαζί τους, 
όταν βάζουν τιµή στις υπηρεσίες που 
παρέχουν οι συνάδελφοί τους στον ιδι-
ωτικό τοµέα. Καλά κάνουν, διότι ΤΙΠΟ-
ΤΑ δεν είναι δωρεάν. Γι’ αυτό πρέπει να 
έχουν το θάρρος (τη λογική την έχουν) 
να καθίσουν και να αντιληφθούν αυτήν 
τη µικρή, αλλά ουσιαστική λεπτοµέρεια. 
Τότε θα αντιληφθούν και το άλλο πραγ-
µατικό έγκληµα. Την άλλη, πραγµατική 
διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος. Το 
έγκληµα της δήθεν δωρεάν ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης.




