
O Κόσμος THURSDAY 30 MAY 2013ΣΧΟΛΙΑ 13

Είναι κρίµα, µε τέτοιο όνοµα 
και να µην αντιλαµβάνεται πως 
όλα τα κόµµατα κλείνουν κάπο-
τε τον κύκλο τους. Οµως, για να 
πούµε την αλήθεια, ο Βαγγέλης 
Βενιζέλος τοποθετείται στον 
βραχύ ορίζοντα. Λογικό, µε την 
κατάντια του ΠΑΣΟΚ, λίγο τον 
ενδιαφέρει η ιστορική προοπτι-
κή του κίβδηλου σοσιαλισµού, 
τον οποίο εµπορεύθηκε το κόµ-
µα των Παπανδρέου στη µετα-
δικτατορική περίοδο.

Κάποιος, πάντοτε, κλείνει 
την πόρτα. Ο Κώστας Σηµίτης, 
ο έτερος µη-Παπανδρέου που 
διαχειρίστηκε προσωρινά τα 

δεδοµένα του ΠΑΣΟΚ, ίσα που 
πρόλαβε να µη διαλυθεί το Κί-
νηµα στα δικά του χέρια. Αν 
όµως είχε επιµείνει όσο όφει-
λε στο ζήτηµα της διαπλοκής 
µεταξύ κόµµατος και κρατικής 
διαφθοράς, θα είχε οδηγηθεί 
σε υποχρεωτική ανασύσταση 
του φιλελεύθερου κεντρώου 
πολιτικού χώρου, ο οποίος, 
εντελώς παραδόξως αλλά εξαι-
ρετικά πραγµατικώς, τελούσε 
υπό την γοητεία του πράσινου 
«κινήµατος».

Είναι δυνατόν να αναφέ-
ρονται οι πολιτικοί συντάκτες 
σε σκέψεις και αντιδράσεις 

της «Ιπποκράτους» και να µη 
ντρεπόµαστε όλοι µαζί για τη 
φαρσοκωµωδία που συνεχί-
ζεται µπροστά στα µάτια µας; 
Η ελάχιστη απαραίτητη ντροπή 
έπρεπε να οδηγήσει τον κ. Βε-

νιζέλο στην κατάργηση κάθε 
δραστηριότητας στον χώρο που 
θυµίζει στον λαό πόσο πολλά 
χρήµατα κόστισε και κοστίζει 
αυτή η «Ιπποκράτους». Η Ιστο-
ρία δεν σκοτίζεται για τις ωδί-

νες της κοµµατικής σφραγίδας 
του κ. Βενιζέλου. Ούτε εµείς, 
άλλωστε. Εφ’ όσον πιστεύει ότι 
δεν του αναλογούν οι βαρύτα-
τες ευθύνες που τον επιβαρύ-
νει η πρόσφατη κυβερνητική 

πολιτεία του ΠΑΣΟΚ, ας απο-
χωρήσει από τον κυβερνητικό 
σχηµατισµό. Ενας λόγος παρα-
πάνω, αν πιστεύει ότι η αντιπο-
λίτευση προς την κυβέρνηση 
Σαµαρά θα γλιτώσει το κόµµα 

του από τη µοιραία εξαφάνιση.
Εύκολα αντιλαµβάνεται κα-

νείς τις παρενέργειες που ήδη 
έχει η ασταθής σταθεροποίηση 
της οικονοµίας. Ολοένα και πε-
ρισσότεροι πολιτικοί συζητούν 
πώς θα µοιράσουν τα «πολιτικά 
κέρδη». Αποθρασύνονται, µά-
λιστα, από τη συστολή που επι-
δεικνύουν τα κράτη της τρόικας 
πίσω από την τρόικα. Οι πιέσεις 
των Ευρωπαίων, που συγκρα-
τούσαν τις κυβερνήσεις µας, 
είναι τον τελευταίο καιρό εξαι-
ρετικά συγκρατηµένες, αφού, 
εξάλλου, αναγνωρίζεται τώρα 
και η σφοδρότητα της προσαρ-

µογής που επιβλήθηκε τα προ-
ηγούµενα χρόνια στην Ελλάδα. 
Η στάση αυτή εκλαµβάνεται ως 
«αδυναµία» ή «αλλαγή προσα-
νατολισµού» των Ευρωπαίων 
και οι Ελληνες πολιτικοί σπεύ-
δουν να εκµεταλλευθούν την 
ευκαιρία.

Αυτό που πρέπει να φοβί-
ζει τον κ. Βενιζέλο –και όλους 
εµάς– δεν είναι η µοίρα του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά η αύξηση της 
επιρροής κοµµατικών σχηµα-
τισµών, που αντιλαµβάνονται 
τη δηµοκρατία ως σειρά δια-
δικασιών και όχι ως σύστηµα 
διακυβέρνησης.

Ποιον ενδιαφέρει πλέον το ΠΑΣΟΚ;

τη την εργατική δύναµη. Η καπιταλιστική 
ανάκαµψη δεν πρόκειται να αντιστρέψει 
την πορεία φτωχοποίησης µεγάλων τµη-
µάτων του πληθυσµού. Στην Ελλάδα, ήδη 
έχει δροµολογηθεί η αναµόρφωση του 
αστικού πολιτικού συστήµατος, εντείνονται 
οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
∆ιάφορα τµήµατα που αποσπάστηκαν από 
το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε κινητικότητα (π.χ. 
Λοβέρδος, Φλωρίδης, ∆ιαµαντοπούλου 
κλπ.), υπάρχουν τριγµοί στους Ανεξάρτη-
τους Ελληνες, υπάρχουν διεργασίες στην 
ίδια τη Ν∆, όπως και στο ΠΑΣΟΚ µε τους 
λεγόµενους Παπανδρεϊκούς και Βενιζε-
λικούς... Οι ανακατατάξεις στα υπάρχοντα 
κόµµατα και η δηµιουργία νέων µε τα ίδια 
παλιά υλικά αυτό επιβεβαιώνουν.

Το δίπολο που διαµορφώνουν έχει για 
πυρήνα τη Ν∆ από τη µια και το ΣΥΡΙΖΑ 
από την άλλη. Οι µεταξύ τους αντιθέσεις 

αφορούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου 
και όχι του λαού. Ολοι εκτός από το ΚΚΕ, 
λένε στο λαό ότι λύση στα προβλήµατά του 
θα δώσει η ανάπτυξη, που θα είναι καπι-
ταλιστική. Λένε ακόµα πως η διέξοδος για 
το λαό θα προέλθει από µια κυβέρνηση, µε 
τα µονοπώλια ακλόνητα στην οικονοµία. Ο 
βασικός άξονας στον οποίο οικοδοµείται ο 
µεταξύ τους ανταγωνισµός, είναι το µείγµα 
διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, µε 
διακηρυγµένο στόχο -όλων πλην ΚΚΕ- να 
επαναφέρουν το κεφάλαιο σε τροχιά ανά-
καµψης το ταχύτερο δυνατό. Εκεί ταυτίζο-
νται στρατηγικά οι δύο πόλοι. ∆ιαφωνούν 
στο πώς θα γίνει, αντανακλώντας ο καθέ-
νας συµφέροντα και επιδιώξεις µερίδων 
της αστικής τάξης που ανταγωνίζονται 
µεταξύ τους.

Η προσπάθεια αναµόρφωσης του πο-
λιτικού σκηνικού, δείχνει τα ζόρια τους 

στη διαχείριση της κρίσης, χωρίς βεβαί-
ως ακόµη να υπάρξει ένα ρωµαλέο λαϊκό 
κίνηµα σε αντιµονοπωλιακή αντικαπιτα-
λιστική κατεύθυνση. Αυτά τα ζόρια, ένα 
τέτοιο κίνηµα µπορεί να τα οξύνει, για να 
ανοίξει ρήγµατα στην πολιτική εξουσία 
των αστών, που επιτίθενται ανεξάρτητα 
από µείγµα στη διαχείριση. Εποµένως 
χρειάζεται οργάνωση στους τόπους δου-
λειάς, ταξική ενότητα της εργατικής τάξης, 
ανασυγκρότηση του κινήµατος, προϋπό-
θεση για να στεριώσει και να δυναµώσει 
η λαϊκή συµµαχία, µε στρατηγική ενάντια 
στην εργοδοσία, το κράτος της και την 
ΕΕ. Ο λαός έχει συµφέρον να φτάσει την 
πάλη του µέχρι το τέλος: Στην ανατροπή 
της αστικής εξουσίας, που θα γκρεµίσει 
το σάπιο και θα φέρει στο προσκήνιο το 
πραγµατικά καινούριο, τη λαϊκή εξουσία 
και οικονοµία, το Σοσιαλισµό.

Είχε κουραστεί πολύ. Το πρωί πήγε στις 
Πλάτρες και ανάπνευσε τον καθαρό αέρα. 
Ο Βάιος είχε ακούσει τα αηδόνια και εντυ-
πωσιάστηκε από τις φωνές τους. Τα ψηλά 
βουνά, οι πεύκοι, το Τρόοδος, τα αµπέλια, 
µετρίαζαν τη µιζέρια της καθηµερινότητάς 
του. Εκεί δεν ένιωθες την έντονη µιζέρια 
που ένιωθες κάτω στην πόλη. Οι άνθρω-
ποι, λιγότερο εκδηλωτικοί, δεν κλαιγόντου-
σαν τόσο πολύ. Η Λευκωσία ήταν πνιγµένη 
στη µιζέρια, σειρές µαγαζιά ήταν κλειστά, 
ο κόσµος φανερά κουτσουρεµένος διατυ-
µπάνιζε τη µιζέρια που επικρατούσε µέσα 
και έξω του. Μόνο οι καφενέδες, ή µάλλον 
τα καφέ, έδειχναν µία τροµακτική άνθηση 
σε αριθµό και σε πελατεία. 

Παντού καφέ, παντού κόσµος που κου-
βέντιαζε, φλέρταρε, πήγαινε περίπατο. 
Εντυπωσιακό. Σαν να έµπαινες σε έναν 
άλλο κόσµο, σε µια άλλη πραγµατικότητα, 
έναν κόσµο τρέντι, κάπως κουνιστό. Και 
σχεδόν όλοι χαρούµενοι. Οι Κύπριοι έκλαι-
γαν τη µοίρα τους, εκτός από αυτούς τους 
καφενόβιους, οι οποίοι έδειχναν χαρούµε-
νοι και πεταχτοί. Αυτοί είναι ο κόσµος των 
καφέ, ο κόσµος της Βιέννης, της Ελλάδας, 
της Ιταλίας, αλλά όχι ο κόσµος της Κύπρου. 
Πρόσεξα ότι δεν συζητούσαν καθόλου 
πολιτικά, σαν ο κόσµος της πολιτικής, του 
ανταγωνισµού, του παττήσµατος, να τους 
άφηνε παντελώς αδιάφορους. 

Στα γκέτο των καφέ το µόνο που τους εν-
διέφερε ήταν το κλώσµα και η άνεση. Γυ-

ναίκες ντυµένες  στα 24 τους, άντρες κοµ-
ψοί και γενικώς ένας κόσµος που έµοιαζε 
παραπάνω µε Ιταλούς παρά Κύπριους. 
Σκέφτηκα να παραγγείλω κανένα καµπάρι, 
αλλά το βρήκα αστείο. Είπα στο γκαρσόνι να 
µου φέρει µια σουρωτή. Την έβρισκα  πιο 
κοντά στο στυλ µου.

Τα χελιδόνια πετάνε συνεχώς κάτω από 
το µπαλκόνι µου και γραπώνουν µε τα 
ράµφη τους τις µύγες και τις τρώνε. Ανθι-
σµένες λουλουδιές παντού. Κι εγώ θέλω 
να ξεφύγω, να χαθώ µέσα σ’αυτόν τον 
όµορφο και ανθισµένο κόσµο. Είναι άνοι-
ξη, η πρώτη άνοιξη µετά την οικονοµική 
µας κατρακύλα. Όλοι σφίγγουν τα ζωνάρια 
και κάνουν λογαριασµούς, όλοι προσπα-
θούν να επιβιώσουν αλλά το βρίσκουν 
σχεδόν ακατόρθωτο. Το εργοστάσια των 
φίλων µου ένα - ένα κλείνουν, το ίδιο και 
οι δουλειές τους. Τι θα γίνει ρε παιδιά; Πε-
ριµένουµε οι αριθµοί των ανέργων να φτά-
σουν στον µισό πληθυσµό της Κύπρου και 
µετά να δούµε το ζήτηµα; Ένας κάθε τρεις, 
κάθε τέσσερις, είναι άνεργος. Οι µόνοι που 
δουλεύουν είναι οι κυβερνητικοί υπάλλη-
λοι, οι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισµού, 

της CYTA και διάφοροι άλλοι βολεµένοι. Οι 
υπόλοιποι, είτε ψάχνουν, είτε εκληπαρούν 
για µια δουλειά. Η ηγέτες µας, αδιάφοροι, 
τσακώνονται µεταξύ τους και προσπαθούν 
να σπιλώσουν ο ένας τον άλλο. Ο χώρος 
φαίνεται ακυβέρνητος.  Είναι µια ακυβέρ-
νητη πολιτεία, µε ανθρώπους που έχουν 
χάσει τα πάτερά τους και παραπαίουν. ∆εν 
βλέπω φως πουθενά. Νοµίζω ότι οι πολι-
τικάντηδες που µας κυβερνούν είναι πα-
γαπόντες και ανερµάτιστοι. Χρειαζόµαστε 
επειγόντως έρµα, βάρος από κάτω από το 
πλοίο, για να µην βυθιστούµε. ∆εν υπάρχει 
χώρος πια για γλυκερές κουβέντες, ερασι-
τεχνισµούς και τσαµπαζιλίκια. Αναπνέουµε 
ήδη µε καλάµι. Και αν το καλάµι κλείσει θα 
πνιγούµε. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρό-
πος να ξεπεράσουµε τον φόβο που έχουµε 
σαν λαός και να ορµήσουµε πάνω τους και 
να τους βάλουµε τερπιέν. Τα ψέµατα τελεί-
ωσαν. ‘Ισως για πάντα. Ο αγώνας για τον 
οποίο µιλούσαµε και λαφαζανέφκαµε τόσα 
χρόνια, δυστυχώς έχει γίνει µια πραγµατι-
κότητα, µια ψυχρή πραγµατικότητα. Ή θα 
αγωνιστούµε και θα επιβιώσουµε ή θα µας 
φάει κι εµάς η µιζέρια.

Το χρεωκοπηµένο πολιτικό σύστηµα συµπαρασύρει 
στην κατάρρευσή του τα µίντια, που επί χρόνια αποτε-
λούσαν προπαγανδιστικό πυλώνα του συστήµατος της 
εικονικής «ισχυρής Ελλάδας». Είναι θέµα δηµοκρατί-
ας, αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από 
την κρίση, να τεθούν κανόνες στον χώρο των µίντια, να 
επιβληθεί η νοµιµότητα στους καναλάρχες, που συµπε-
ριφέρονται ως η τελευταία κλειστή κάστα στη χώρα. Η 
πολιτική κρίση βυθίζει και τα µίντια στην πολιτική ανυπο-
ληψία, ενώ η κατ’ ουσίαν πτώχευση των τραπεζών και 
η διάλυση του συστήµατος των δηµοσίων έργων απο-
στερεί τα κανάλια από την κάνουλα της χρηµατοδότησής 
τους. Όταν όλοι πληρώνουν, ήρθε η ώρα να πληρώσουν 
και οι καναλάρχες! Ο ΣΥΡΙΖΑ αναλαµβάνει πρωτοβουλία 
εκδηµοκρατισµού του χώρου των ΜΜΕ. 

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν παράνοµα, καλυπτόµενες 
από τα διαπλεκόµενα συµφέροντα. Είναι οι µοναδικές 
περιπτώσεις για τις οποίες δεν εφαρµόστηκαν οι πρό-
νοιες του Μνηµονίου, σύµφωνα µε τις οποίες έπρεπε να 
έχουν καταβληθεί τα οφειλόµενα στο ∆ηµόσιο τέλη προ-
σωρινής αδειοδότησης. Αντ’ αυτού χαρίζονται κάθε χρό-
νο τα τέλη λειτουργίας. Τα κανάλια έχουν συγκροτήσει 
καρτέλ, µε το οποίο διαχειρίζονται τις δηµόσιες συχνό-
τητες. ∆εν επιτρέπουν να ιδρυθούν νέα κανάλια. Και επι-
βάλλουν την κατάρρευση της ΕΡΤ, ώστε να µοιραστούν 
την τηλεθέασή της και να νοθεύσουν τα δικαιώµατα των 
εργαζοµένων στη ραδιοτηλεόραση. Το κυβερνητικό σχέ-
διο για κλείσιµο της ΕΡΤ αποτελεί άλλο ένα δώρο στους 
βαρόνους της ενηµέρωσης.

Χωρίς ισχυρή και αξιόπιστη δηµόσια ραδιοτηλεόρα-
ση θα µεγαλώνει η ζούγκλα των µίντια. Ακόµη και στην 
Ιταλία του µπερλουσκονισµού, η RAI παραµένει ο ισχυ-
ρότερος τηλεοπτικός οργανισµός. Η ριζική αναδιοργά-
νωση της ραδιοτηλεόρασης απαιτεί κυβέρνηση που θα 
διαθέτει πολιτική βούληση να συγκρουστεί µε τα µεγάλα 
συµφέροντα. Προϋποθέτει αντίληψη δηµοκρατικής δι-
ακυβέρνησης και όχι στρατηγική υποταγής της ενηµέ-
ρωσης στις µνηµονιακές επιδιώξεις. Το δικαίωµα των 
πολιτών στην ενηµέρωση είναι µέρος των δικαιωµάτων 
για αξιοβίωτη ζωή σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Αυτό 
αµφισβητείται µε βάναυσο τρόπο.

Πρόκειται για µάχη αξιών, όπως συµβαίνει και µε το 
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο, όπου ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜ.ΑΡ. 
υποτάσσονται στον Σαµαρά. ∆εν είναι τυχαίο ότι η πρώτη 
ενδοκυβερνητική αψιµαχία άρχισε µε τη στελέχωση της 
ΕΡΤ. Οι ελάσσονες εταίροι το κατάπιαν! Το ίδιο συµβαίνει 
και µε το νοµοσχέδιο Ρουπακιώτη, που µπήκε στο ράφι. 
Από χθες ο Βενιζέλος περιφέρει στα κανάλια το «δικό 
του» νοµοσχέδιο, προφανώς όχι για να ψηφιστεί, αλλά 
προς κοροϊδία των πολιτών.

Η δηµοκρατία είναι αγαθό εν ανεπάρκεια στα χρόνια 
της κρίσης και του Μνηµονίου.

Με τον Γιάγκο Μικελλίδη

Του Μπάµπη Παπαδηµητρίου

Επείγον ζητούµενο 
η δηµοκρατία

Τα αηδόνια δεν κελαηδούν πια




