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Η επίσκεψη Σαµαρά στην Κίνα διαφο-
ρίζεται από ανάλογες επισκέψεις Ελλή-
νων πρωθυπουργών κατά το παρελθόν, 
στο εξής κρίσιµο σηµείο: ο κ. Σαµαράς 
πήγε µ’ ένα µάτσο πωλητήρια στην τσέ-
πη. Είχε κατά νου δουλειές απολύτως 
συµβατές προς την ιδεολογία του, αλλά 
και ευθυγραµµισµένες µε τις επιλογές 
της Ενωσης και τις επιταγές του Μνηµο-
νίου. Η Αριστερά µιλάει για εκποίηση της 
δηµόσιας περιουσίας.

Οι καθεστωτικοί βλέπουν µεγάλη ευ-
καιρία για επενδύσεις και, συνακόλου-
θα, ανάταξη της οικονοµίας. Η χαώδης 
διαφορά στις εκτιµήσεις δεν αίρει το 
προφανές. Οτι ο Ελληνας πρωθυπουρ-
γός δεν πήγε στο Πεκίνο για τουρνέ 
όπως έγραψε η «Αυγή», αλλά µε συγκε-
κριµένο στόχο.

Στην ατζέντα του Σαµαρά υπήρχαν κι 
άλλα θέµατα εξαιρετικού ενδιαφέρο-
ντος, πέρα από λιµάνια, αεροδρόµια και 
τρένα, για τα οποία ενδιαφέρεται άµεσα 
η Κίνα. Ηταν η ανάπτυξη των τουριστι-
κών σχέσεων -κατ’ ουσίαν: η αύξηση 
της εισροής Κινέζων τουριστών στη 
χώρα µας-, ο προσανατολισµός των 
Ελλήνων εφοπλιστών για ναυπήγηση 
πλοίων στην Κίνα και όχι στη Ν. Κορέα ή 
την Ιαπωνία (αυτό ενδιαφέρει την Κίνα, 
αλλά συγχρόνως ενισχύει τους εταιρι-
κούς δεσµούς µεταξύ των δύο χωρών) 
και, βέβαια, η ενίσχυση της εξαγωγικής 
δυναµικής ελληνικών (κυρίως γεωργι-
κών) προϊόντων προς τη µεγάλη αγορά 
της Κίνας.

Οµως, πόσο υπηρετήθηκε αυτός ο 
στόχος; Υπήρξε επαρκής προετοιµασία; 
Υπήρχαν έτοιµες λύσεις ή τουλάχιστον 
επεξεργασµένες προτάσεις για συγκε-
κριµένες εκκρεµότητες ή για την άρση 
δυσκολιών; Προηγήθηκαν συναντήσεις 
των αρµόδιων υπουργείων µε Ελληνες 
παραγωγούς-εξαγωγείς γεωργικών 
προϊόντων ή µε επίδοξους επενδυτές, 
ώστε να χαρτογραφηθούν τα προβλή-
µατα, να συζητηθούν οι προτεινόµενες 
λύσεις και να είναι έτοιµη η ελληνική 

αποστολή στο Πεκίνο να υπογράψει σο-
βαρές συµφωνίες ή να τις αναγγείλουν 
επισήµως και οι δύο πλευρές;

Φαίνεται -από τις υπάρχουσες πλη-
ροφορίες και όχι από την αποθήκη της 
προπαγάνδας- ότι έγινε σοβαρή δουλειά 
στα υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργί-
ας. Μένει να αποδειχτεί κατά πόσον η 
ελληνική πλευρά, δηλαδή η παροιµιώ-
δης ανεπάρκεια του ελληνικού κράτους 
-κυβερνήσεων και ∆ιοικήσεως- θα 
είναι συνεπής προς τον κακό εαυτό της 
και θα αφήσει στη µέση κάτι ευοίωνο 
και ελπιδοφόρο. Πάντως στο πεδίο του 
Τουρισµού ούτε το θέµα της βίζας έχει 
διευθετηθεί (γι’ αυτό αναγκάστηκε να το 
υπενθυµίσει ο Κινέζος πρωθυπουργός) 
ούτε για τις απ’ ευθείας πτήσεις από την 
Κίνα ανακοινώθηκε κάτι επίσηµα.

Αλλά και στο κατ’ εξοχήν ζήτηµα που 
ενδιέφερε την ελληνική κυβέρνηση, 
την προσέλκυση επενδύσεων κατά τον 
πρωθυπουργό -την εκποίηση δηµόσιας 
περιουσίας κατά την αντιπολίτευση- τα 
πράγµατα δεν φαίνονται ρόδινα. Η εύ-
λογη, για τα συµφέροντά της, επιθυµία 
της Κίνας για παράκαµψη των χρονο-
βόρων διαγωνισµών, προσκρούει στο 
τείχος των θεσµικών αντιρρήσεων της 
Ενωσης (ανάλογο τείχος είχε υψωθεί 
και µε το Κατάρ). Πώς θα το αντιµετωπί-
σει αυτό η ελληνική πλευρά; Η απάντη-
ση είναι άγνωστη. Αλλά το αποτέλεσµα 
προφανές. Αρνητικό. Εκτός και αν οι 
Κινέζοι κρίνουν ότι έστω κι έτσι -µε αρ-
κετή καθυστέρηση, δηλαδή- είναι προς 
το συµφέρον τους να περιµένουν όσο 
χρειαστεί.

Η Κίνα, όπως και η Ρωσία άλλωστε, 
δεν είναι φιλόπτωχο ταµείο. Πρόκειται 
για µια οικονοµία επιθετικού καπιταλι-
σµού που δεν προσφέρει δώρα, αλλά 
αξιολογεί σοβαρά τις προσφερόµενες 
ευκαιρίες και δρα αναλόγως. Κατά τού-
το, η περίπτωση της Ελλάδος ως πύλης 
για την Ευρώπη την ενδιαφέρει άµεσα. 
Εποµένως, η µικρή χώρα µας είχε και 
διατηρεί ένα σηµαντικό προνόµιο στις 

σχετικές συζητήσεις για τη σύµπηξη 
αποτελεσµατικής και αµοιβαία επωφε-
λούς εταιρικής σχέσης. Οµως ποτέ κατά 
το παρελθόν -µε εξαίρεση τις προσπά-
θειες του Κώστα Καραµανλή και την 
εισδοχή της Cosco στα καθ’ ηµάς- η 
Ελλάδα δεν ήταν κατάλληλα προετοιµα-
σµένη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 
είχε µπροστά της. Αν επαναληφθεί η ίδια 
µελαγχολική εικόνα και τώρα, µετά την 
επίσκεψη Σαµαρά, η πτωχευµένη χώρα 
µας θα είναι άξια της τύχης της, ανεξάρ-
τητα από τη µοίρα που της έχει επιφυλά-
ξει το φρικώδες Μνηµόνιο...

Ετσι για την ιστορία της ηµέτερης, αυ-
τοκτονικής ελαφρότητος, ένα καταπλη-
κτικό γεγονός. Στα χρόνια της διακυβέρ-
νησης Κώστα Καραµανλή επισκέφθηκε 
την Αθήνα ο πρόεδρος της Κίνας! Μέγα 
γεγονός, εξαιρετικής σηµασίας. Κανονι-
κά, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου, 
θα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Ε, λοι-
πόν, η επίσκεψη του Κινέζου προέδρου 
ήταν µόλις δέκατη είδηση στα βραδινά 
δελτία και είδηση της σειράς στις εσω-
τερικές σελίδες των εφηµερίδων. Τότε, 
βλέπετε, κυριαρχούσε στην ειδησε-
ογραφία το Βατοπέδι! Πού να βρεθεί 
έγνοια για... ασήµαντες ειδήσεις, όπως η 
επίσκεψη του Κινέζου προέδρου.

Τελικώς, η επίσκεψη Σαµαρά δεν 
µπορεί να αξιολογηθεί τη στιγµή αυτή 
και να χαρακτηριστεί είτε τουρνέ είτε 
απολύτως επιτυχής, όπως διατείνεται 
η κυβερνητική προπαγάνδα. Το βέβαιο 
είναι ότι τόσο οι οικονοµικές σχέσεις µε 
την Κίνα όσο και µε τη Ρωσία παρέµε-
ναν έως τώρα σχεδόν ανεκµετάλλευτες, 
έρµαια της ηµέτερης αβελτερίας αλλά 
και της αφόρητης πίεσης Αµερικανών 
και Ευρωπαίων -εις βάρος των ελληνι-
κών συµφερόντων- να αξιολογούνται οι 
σχέσεις αυτές κυρίως µε πολιτικά κρι-
τήρια και όχι τόσο µε οικονοµικά. Εως 
πότε οι κυβερνήσεις της χώρας µας θα 
αντιµετωπίζουν ερασιτεχνικά, παθητικά 
και δουλικά τέτοια υψίστης σηµασίας 
θέµατα; 

λέει τίποτα. Ούτε πολιτικά - άλλωστε στις 
προηγούµενες εκλογές, ως τον Φλε-
βάρη δεύτερο κόµµα ήταν η ∆ΗΜΑΡ. 
Ούτε στατιστικά - µιλάµε για διαφορές 
που δεν έχουν την παραµικρή αξία. Με 
άλλα λόγια αυτό τον καιρό µία σκασίλα 
έχουν οι ψηφοφόροι κι αυτή δεν είναι να 
πούνε ποιο κόµµα θα ψηφίσουν το 2014 
ή το 2015.

Το πολιτικό σύστηµα βέβαια αντιπαθεί 
την αβεβαιότητα και τα κόµµατα θα συ-
νεχίσουν να προσπαθούν να χτίζουν τις 
«αφηγήσεις» τους. Είναι ωστόσο φανε-

ρό ότι ένα µέρος της κοινωνίας έχει πά-
ψει να ακούει, παρακολουθεί σιωπηλό, 
µε οργή ή και απογοήτευση θαρρείς, άλ-
λοτε έτοιµο να ξεσπάσει εναντίον όλων 
και άλλοτε αυτοκριτικό, κατανοώντας ότι 
αν δεν αλλάξουµε συµπεριφορές εµείς 
οι ίδιοι, δεν θα αλλάξει τίποτα.

Είναι αυτή η σιωπή που, παρά την 
όποια βελτίωση του κλίµατος, πρέπει να 
µας κάνει επιφυλακτικούς. Το µόνο βέ-
βαιο αυτή τη στιγµή είναι η αβεβαιότητα. 
Τα φιλοευρωπαϊκά κόµµατα ξεπέρασαν 
έναν σκόπελο, δεν έχουν καταφέρει 

όµως ακόµα να κεφαλαιοποιήσουν πο-
λιτικά τις όποιες θετικές εξελίξεις στην 
οικονοµία παρουσιάζοντας ένα δικό 
τους εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.

Αν το επιτύχουν, θα είναι η πρώτη 
φορά στη νεότερη Ιστορία που θα βγού-
µε από µια τέτοια κρίση συντεταγµένα 
και δηµοκρατικά. Πάντα -λόγω και της 
αβεβαιότητας στην Ευρώπη- µε τον 
φόβο, όπως οι Γαλάτες, ότι µπορεί να 
πέσει ο ουρανός στο κεφάλι µας. Επί το 
ελληνικότερον, να µας έρθει ο ουρανός 
σφοντύλι!

Έχουν περάσει τα χειρότερα; Ο κυβερνητικός ισχυρισµός 
(δυστυχώς...) διαψεύδεται από τα επίσηµα στοιχεία. Η τρόικα 
ανεβάζει όχι σε 4, αλλά σε 8 δισ. ευρώ τα πρόσθετα µέτρα για 
το 2015-16. Οι επενδύσεις έπεσαν κατά 20% την τελευταία δι-
ετία. Η επιδίωξη του περίφηµου πλεονάσµατος, σε συνθήκες 
εντεινόµενης ύφεσης, εξαθλιώνει τους πολίτες, διαλύει τα κοι-
νωνικά δικαιώµατα και οδηγεί σε µεγαλύτερη ύφεση. Ακόµη 
και η επαγγελία του «νέου κουρέµατος», που προβάλλεται ως 
«επιβράβευση της κυβερνητικής επιτυχίας», µετατίθεται για το 
2015. Μαζί φυσικά µε τα νέα µέτρα που αποκρύπτονται!

Ωστόσο, µέχρι τον Οκτώβριο που θα ξανάρθει για αξιολόγηση 
η τρόικα, η κυβέρνηση έχει σηµαντικά περιθώρια εξωραϊσµού 
της κρίσης και κινήσεων (τετελεσµένων...), όπως το ξεπούλη-
µα της δηµόσιας περιουσίας. Το επόµενο πεντάµηνο ο πρωθυ-
πουργός θα επιχειρήσει να δηµιουργήσει µαζί µε την εικονική 
αισιοδοξία για την οικονοµία και πλαστή εικόνα για την κοινω-
νία. Πράγµατι η κοινωνία παρουσιάζει εικόνα κόπωσης, ενώ 
στις δηµοσκοπήσεις περίπου ένας στους τρεις πολίτες γέρνει 
σε στάση πολιτικής αναµονής. Χιλιάδες πολίτες που απειλού-
νται µε απολύσεις ή περαιτέρω περικοπές εισοδήµατος δεν 
καταφεύγουν, όπως συνέβαινε πριν από λίγους µήνες, σε ρι-
ζοσπαστικές συµπεριφορές, αλλά περιορίζονται σε «µειωµένες 
προσδοκίες». Η κατάσταση αυτή µεταφράζεται από την κυβέρ-
νηση ως «κοινωνική ηρεµία και πολιτική σταθερότητα». Όταν 
όµως σταθερά οκτώ στους δέκα πολίτες θεωρούν το Μνηµόνιο 
αιτία της κρίσης και της δυστυχίας τους και επτά στους δέκα 
δεν βλέπουν προοπτικές άµεσης βελτίωσης, οι κυβερνητικοί 
ισχυρισµοί αποτελούν είτε χυδαία προπαγάνδα είτε ευσεβείς 
πόθους. Η εµπειρία µάς λέει ότι οι πολίτες δεν προαναγγέλλουν 
το ραντεβού µε την κοινωνική έκρηξη. Οι Πλατείες, το καλοκαί-
ρι του 2011, αιφνιδίασαν... Το ίδιο και τα εκλογικά αποτελέσµα-
τα του 2012. Η ηρεµία µοιάζει να προαναγγέλλει νέα έκρηξη. 
Η εκτίναξη της ανεργίας θα ανάψει και πάλι το φιτίλι, σε συν-
θήκες µάλιστα ευρωπαϊκής ύφεσης. Ακόµα και η ψευδώνυµη 
κυβερνητική επαγγελία περί του τέλους του Μνηµονίου και της 
επικείµενης «ανάπτυξης» παραπέµπει σε διαδοχικά Μνηµόνια 
µε αναιµική ανάπτυξη και καταθλιπτικά ποσοστά ανεργίας. Γι’ 
αυτό άλλωστε ο ΟΗΕ, προ ηµερών, ανακοίνωσε ότι «στην Ελλά-
δα αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, που φέρνουν τη χώρα 
κοντύτερα στην κοινωνική έκρηξη».

Η προδιαγραφόµενη πολύχρονη ύφεση οδηγεί, για λόγους 
κοινωνικής αυτοσυντήρησης, σε νέο κύκλο ριζοσπαστικών πα-
ρεµβάσεων. Όχι αµυντικών, αλλά επιθετικών, δηλαδή µε πρω-
ταρχικό στόχο την υπεράσπιση των δηµοσίων αγαθών που κα-
ταρρέουν (Υγεία, Παιδεία, δίκτυα ενέργειας). Με συνείδηση ότι 
η επιτυχία των επιµέρους κοινωνικών αγώνων προϋποθέτει να 
λυθεί ο κεντρικός κόµπος, δηλαδή να υπάρξει δηµοκρατική ανα-
τροπή. Αυτό φοβάται ο Σαµαράς και υιοθετεί τη θατσερική γραµ-
µή, βλέποντας στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών τους µεταλλω-
ρύχους, εγκαθιδρύοντας την προληπτική πολιτική επιστράτευση 
ως στρατηγικό πυλώνα της διακυβέρνησής του, όσης αποµένει. 
Μόνο πολιτικά µπορούµε να απαντήσουµε σε αυτή τη στρατηγική 
επιλογή έντασης, εκφοβισµού και ταπείνωσης του λαϊκού παρά-
γοντα. Μια γενική πολιτική αντεπίθεση µε τους κινηµατικούς και 
προγραµµατικούς όρους της Αριστεράς, ενταγµένη στην άµεση 
προοπτική κυβέρνησης της Αριστεράς. Αυτό το στοίχηµα καλείται 
να υπηρετήσει το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Με την οικοδόµηση ενός 
αριστερού - δηµοκρατικού κόµµατος, µε µέλη πολιτικά ισότιµα, 
µε ιδεολογικά ρεύµατα, αλλά όχι βαρονείες και «συνιστώσες», 
ενός κόµµατος ικανού να ανταποκριθεί στη µεγάλη πρόκληση.

Εχουµε ως χώρα µια ιστο-
ρική ευκαιρία να γυρίσουµε 
σελίδα. Η κοινωνία δείχνει 
απίστευτη ωριµότητα και 
υπευθυνότητα, παρά τις δο-
κιµασίες που έχει περάσει. 
Μεταρρυθµίσεις που συζη-
τούνταν επί δεκαετίες γίνονται 
πράξη και βάζουν τάξη στη 

σπατάλη και στην κακοδιαχεί-
ριση του ∆ηµοσίου. Η χώρα 
έχει γίνει, µε τρόπο επώδυνο 
και βίαιο, σαφώς πιο ανταγω-
νιστική. Ξένα επενδυτικά κε-
φάλαια ενδιαφέρονται πάλι για 
την Ελλάδα και «δοκιµάζουν 
τα νερά» όλο και περισσότερο. 
Μεγάλες δυνάµεις, όπως η 

Κίνα, θέλουν να επενδύσουν 
σε υποδοµές και άλλα µεγάλα 

έργα. Θα πρέπει, λοιπόν, να µη 
χάσουµε αυτήν την ευκαιρία 

να πάµε τη χώρα µπροστά. 
Μη µας απαγοητεύσετε, κ. 

πρωθυπουργέ, κ. Βενιζέλο, κ. 
Κουβέλη. Αρπάξτε την ευκαι-

ρία, αλλά δείξτε στον ελληνικό 
λαό ότι θα κυβερνήσετε δια-
φορετικά απ’ ό,τι οι προκάτο-
χοί σας ή και εσείς οι ίδιοι στο 
παρελθόν. Αποδείξτε εµπρά-
κτως ότι αποτάσσετε τις κατα-
ραµένες πρακτικές των ρου-
σφετιών και των κοµµατικών 
επιλογών. Θα δυσαρεστήσετε 

αυλικούς και «οπαδούς». Θα 
κερδίσετε, όµως, τη στήριξη 
όλων εκείνων που ρωτούν 
επιµόνως: «Μα, µπορούν να 
µας σώσουν αυτοί που µας 
έφεραν έως εδώ;» και θα 
αποκαταστήσετε τη χαµένη 
τιµή του πολιτικού συστήµα-
τος. Αρκεί να τολµήσετε!

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΗ

Ριζοσπαστική αντεπίθεση, 
η µεγάλη πρόκληση

Τολµήστε!

Το κινέζικο χαρτί...


