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Είναι κι αυτοί που ακόµα ξηκοκκα-
λίζουν τα λεφτά που τους έµειναν 
από κάποια πούληση, από καµιά 
κληρονοµιά. Ένα άλλο ποσοστό εί-
ναι συνταξιούχοι και ένα πολύ µε-
γάλο ποσοστό είναι υπότροφοι του 
γραφείου Ευηµερίας και άλλων ευ-
αγών ιδρυµάτων. Λεφτά δεν υπάρ-
χουν. Τι θα γίνει, ρε κοπέλια; Τι θα 
γίνει; Πώς θα ζήσουµε µε αυτούς 
τους µπάσταρδους τους Γερµα-
νούς που εκάτσαν σαν τα τσιβίτζια 

πας στη ράση µας τζαι ρουφούν το 
γαίµα µας; Ποιος θα µας βοηθήσει; 
Φυσικά, δεν είναι βοήθεια που θέ-
λουµε αλλά ελεηµοσύνη. Ποιος θα 
µας ελεήσει; Τα συσσίτια, οι Αρχιε-
πισκοπές, ο Ερυθρός Σταυρός ή η 
Ερυθρά Ηµισέλινος;

Εγώ δηλώνω ότι δεν αντέχω 
άλλο. ∆εν µπορώ να αντιµετωπίζω 
αυτήν τη µιζέρια κάθε µέρα. ∆εν 
µπορώ να βλέπω αυτούς όλους 
τους κοµψούς που τρώνε τον 

αγλέορα, σε συντάξεις, σε εφάπαξ 
και σε άλλου είδους αρπαχτές. ∆εν 
µπορώ να βλέπω τους βουλευ-
τές να ταξιδεύουν µπίζινες και να 
µην πληρώνουν φράγκο και τους 
άλλους που τους πληρώνουν τα 
εισιτήριά τους να κάθονται σπι-
λακωµένοι πίσω. Η αλήθεια είναι 
ότι δεν µπορώ καν να βλέπω τους 
βουλευτές, ούτε τους ανώτερους 
κυβερνητικούς υπαλλήλους, ούτε 
όλους αυτούς που σκαρφάλωσαν 

πάνω σε µία θέση και εκάτσαν 
τζιαµαί τζαι εν ταράσσουν.

Για να επιζήσουµε πρέπει να 
κατεβούν τα εισοδήµατά τους του-
λάχιστον 40% τοις εκατόν. Αλλά να 
κατεβούν, όι να τα ποσώζουν που 
αλλού. Πρέπει να βοηθηθούν οι µά-
ζες του κυπριακού λαού οι οποίες 
δεν έχουν να φαν και πρέπει οπωσ-
δήποτε όλα αυτά τα καθίκια που 
µας εκατάστρεψαν και µας κάµνουν 
τους έξυπνους, αυτοί όλοι οι κύριοι 

πρέπει να εκτελεστούν µε συνο-
πτικές διαδικασίες. ∆εν µπορεί να 
συνεχίσει αυτό όλο το νταβατούρι. 
∆εν µπορεί να συνεχίσει αυτή όλη η 
απάτη. ∆εν ξέρω πόση δύναµη έχει 
ο κυπριακός λαός και δεν ξέρω 
αν είναι σε θέση να βουλιάξει στον 
εξευτελισµό χωρίς να πει λέξη. Ελ-
πίζω πως δεν είναι έτσι και ελπίζω 
πως κάποτε θα αντιδράσουµε. Τότε 
και µόνο τότε θα έχουµε πιθανότη-
τες επιβίωσης.

Η Τουρκία σήµερα χαρα-
κτηρίζεται από δύο “θαύµατα,” 
ένα στην πολιτική και ένα στην 
οικονοµική ζωή της χώρας. Το 
οικονοµικό τουρκικό θαύµα 
είναι προς το παρόν αδιαµ-
φισβήτητο και έχει φέρει την 
Τουρκία σε µία άνευ προηγου-
µένου οικονοµική ανάπτυξη. 
Το πολιτικό θαύµα όµως είναι 
µία άλλη υπόθεση: από την 
περασµένη Παρασκευή η µέ-
χρι πρότινος κατακλυσµιαία 
µεταρρυθµιστική προσπάθεια 
του Ερντοάν αµφισβητείται 
έντονα και µάλιστα στους δρό-
µους των µεγάλων πόλεων 
της Τουρκίας. Από ποιούς; Από 
τους Κεµαλιστές όλων των πο-
λιτικών αποχρώσεων.

Μέχρι πρόσφατα προκαλού-
σε κατάπληξη εντός και εκτός 
Τουρκίας πως ο πρωθυπουρ-

γός Ερντοάν έχει κατορθώσει 
να εισαγάγει µετριοπαθείς 
ισλαµικές µεταρρυθµίσεις και 
να παραµερίσει τον καταλυτικό 
ρόλο του στρατού χωρίς ση-
µαντικές αντιδράσεις από τους 
πολιτικούς του αντιπάλους. 
Μέχρι πρόσφατα…

Οι έντονες αντιδράσεις υπο-
στηρικτών της αντιπολίτευσης 
στην πλατεία Ταξίµ της Πόλης 
αλλά και άλλων αστικών κέ-
ντρων της χώρας σηµατοδο-
τούν την ενορχηστρωµένη 
αντίδραση της αντιπολίτευσης 
στην προσπάθεια του Ισλαµι-
στή ηγέτη όχι απλώς να απο-
στρατικοποιήσει αλλά και να 
επανισλαµοποιήσει την κοι-
νωνική ζωή της χώρας. Γιατί 
όµως τώρα αυτές οι αντιδρά-
σεις;

Κατά το τελευταίο χρονικό 

διάστηµα έχει παρατηρηθεί η 
αυξανόµενη ροπή των ισλα-
µιστών του ΑΚεΠε προς την 
ταχύτερη ισλαµοποίηση της 
τουρκικής κοινωνίας. Το πα-
ράδειγµα του γαλακτοκοµικού 
Αριάνι ως εθνικού ποτού της 
Τουρκίας που προτάθηκε από 
τον Ερντοάν αντί του οινο-

πνευµατώδους Γενί Ρακί και 
ο πρόσφατος νόµος για την 
απαγόρευση κατανάλωσης 
οινοπνευµατωδών µεταξύ 
22:00 και 06:00 επιβεβαίωσαν 
τις υποψίες και ανησυχίες των 
εκκοσµικευµένων Τούρκων 
ότι οι φιλοδυτικές κατακτήσεις 
της κεµαλικής Τουρκίας είναι 
αβέβαιες. Ο φόβος ότι σταδια-

κά θα επιβληθεί ενδυµατολογι-
κός ισλαµικός κώδικας για τις 
γυναίκες αρχίζει να αυξάνεται 
στις τάξεις της αντιπολίτευσης. 
Οι εξελίξεις και µεταρρυθµί-
σεις έχουν επιταχυνθεί από τον 
Ερντοάν γρηγορότερα του ανα-
µενοµένου και η αιτία αυτής 
της επιτάχυνσης είναι ο παρα-

γκωνισµός των στρατιωτικών 
από τα πολιτικά πράγµατα της 
χώρας, κάτι που ενθαρρύνει 
περαιτέρω τους Ισλαµιστές να 
προβούν σε γρηγορότερες µε-
ταρρυθµίσεις.

Και όλα αυτά εν όψει της 
σύνταξης του νέου συντάγµα-
τος της χώρας, που αποτελεί 
και το πολιτικό διακύβευµα. 

Πριν από τρεις εβδοµάδες ο 
πρόεδρος Γκιουλ εξέφρασει 
την ανησυχία του για την κα-
θυστέρηση σύνταξης του νέου 
συντάγµατος, αποτέλεσµα της 
διαφωνίας των πολιτικών δυ-
νάµεων της χώρας. Εξάλλου 
αυτό είναι και το κύριο µήνυµα 
των ταραχών στην Ταξίµ: το 
νέο σύνταγµα δεν πρέπει να 
είναι ισλαµικότερο του αναµε-
νοµένου.

Ο πρωθυπουργός Ερντοάν 
ωστόσο χαίρει λαϊκής βάσης 
και ακόµη δεν έχει καλέσει στο 
δρόµο τους υποστηρικτές του. 
Αντ’αυτού στηρίζεται συνταγ-
µατικά στο δηµοψήφισµα του 
2010, οπότε και αποφασίσθηκε 
η σύνταξη νέου συντάγµατος. 
Ο Ερντοάν φαίνεται να επιτα-
χύνει την ισλαµοποίηση της 
χώρας. Ίσως διότι θεωρεί ότι 

υπάρχει ανασφάλεια στις τά-
ξεις της κεµαλικής πλευράς 
και του στρατού, ίσως διότι θε-
ωρεί εαυτόν αρκετά ισχυρό για 
κάτι τέτοιο, ίσως διότι θέλει να 
δοκιµάσει τις αντιστάσεις της 
κοινωνίας. Όπως και να ’χει 
όµως ο Ερντογάν προσεγγίζει 
την πολιτική και τον κόσµο µε-
ταφυσικά, όπως όλοι οι Ισλα-
µιστές. Και αυτή η µεταφυσική 
θεώρηση πρέπει να συνδυα-
σθεί µε πολιτική µετριοπάθεια 
όπως τον έχει χαρακτηρίσει η 
µέχρι τώρα σταδιοδροµία του. 
Αυτή η µετριοπάθεια αναµέ-
νεται να καταλαγιάσει τις αντι-
δράσεις της αντιπολίτευσης, 
αργά ή γρήγορα. Και σε καµία 
περίπτωση αυτή η µετριοπά-
θεια δεν πρέπει να εκληφθεί 
ως αδυναµία από τους πολιτι-
κούς του αντιπάλους.

Ο µεταρρυθµιστής Ερντογάν και οι Κεµαλιστές στην Ταξίµ  
∆ρ. Ευάγγελος Βενέτης 

Οι συνιστώσες και το ευρώ είναι δύο από τα 
κεντρικά διλήµµατα τα οποία ταλανίζουν την ηγε-
σία, ενδεχοµένως και την κοινωνική βάση του 
ΣΥΡΙΖΑ, αν και το µείζον θέµα όφειλε να είναι η 
επεξεργασία της εναλλακτικής του πρότασης για 
τη χώρα και την Ευρώπη πέρα από τις γενικές 
διακηρυκτικές θέσεις.

Ο κόσµος αναζητά µια συνολική προγραµµα-
τική, εναλλακτική πρόταση, η οποία δεν θα είναι 
απαρίθµηση αιτηµάτων, αλλά σύνθεση µε στρα-
τηγική, αιχµές και στόχους, που θα ενοποιούν 
και θα κινητοποιούν τις κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάµεις της δηµοκρατικής ανατροπής στην Ελ-
λάδα και τον ευρωπαϊκό Νότο.∆εν είµαι καθό-
λου βέβαιος ότι τουλάχιστον το πρώτο δίληµµα, 
η αυτοδιάλυση των συνιστωσών, προβληµατίζει 
ιδιαίτερα την κοινωνική βάση και τους ψηφοφό-
ρους του ΣΥΡΙΖΑ. Προβληµατίζει µόνο στον βαθ-
µό που υποκρύπτει µια ανοµολόγητη αντίφαση. 
Αν δηλαδή θα οικοδοµηθεί ένα ανοικτό κόµµα, 
που θα στηρίζεται στην ενεργό συµµετοχή των 
µελών και των ψηφοφόρων του, ή ένα κλειστό 
κόµµα παραγόντων και µηχανισµών, που αφυ-
δατώνει τις διαδικασίες βάσης. Η βασανιστική 
πορεία συγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ από τις συνι-
στώσες του µέχρι σήµερα είναι κοµµάτι της ιστο-
ρικής του πορείας, δεν µπορεί και δεν πρέπει να 
αγνοηθεί. Έπειτα από µια µακρά πορεία συνύ-
παρξης, όλοι οφείλουν να είναι σοφότεροι, λιγό-
τερο ανεκτικοί σε παραφωνίες και ανακολουθί-
ες. ∆εν µπορεί δηλαδή το νέο, ενιαίο κόµµα να 
συνεχίσει να εκπέµπει σύγχυση στο θέµα αυτό. 
Στο προηγούµενο συνέδριο το ζήτηµα αυτό ετέ-
θη και ελήφθησαν κατευθυντήριες αποφάσεις, 
ωστόσο περισσεύουν τα δηµοσιεύµατα άσπον-

δων φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ανακάλυψαν 
µέχρι και «εξόντωση των συνιστωσών», προ-
κειµένου ο Τσίπρας -όπως λένε- να κυβερνήσει 
µε ένα τµήµα του κατεστηµένου! Ποιος όµως 
µπορεί να το υποστηρίξει αυτό στα σοβαρά, την 
ώρα που οι αποφάσεις των µεγαλύτερων συ-
νιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Συνασπισµός, η 
ΑΚΟΑ, η ΚΟΕ, το ΕΚΜ δείχνουν να σέβονται και 
στηρίζουν την απόφαση για συγκρότηση ενιαίου 
και πολυτασικού κόµµατος; Και µε ποιο ορθολο-
γικό κριτήριο θεωρούνται περίπου ως στοιχεία 
υψηλής δηµοκρατικής κουλτούρας οι αποφά-
σεις άλλων µικρότερων κινήσεων, που επιµέ-
νουν στη συνέχιση της σηµερινής λειτουργίας, 
η οποία εκ του αποτελέσµατος φάνηκε οτι ήταν 
επιτυχής κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας του, 
αλλά εξαντλεί τη δυναµική της;

∆εν υποστηρίζω ότι η διαµάχη για τις συνιστώ-
σες είναι χωρίς σηµασία. Κατανοώ τις διαφωνί-
ες, τις αποχρώσεις και τις δυσκολίες, παρ’ ότι 
υστερούν υπερβολικά των ιστορικών αναγκών. 
∆εν είναι, όµως, αυτό το θέµα που ταλανίζει την 
κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δεύτερο δίληµµα είναι: ευρώ ή δραχµή; 
Αυτό κι αν είναι δίληµµα µε βαρύ ιδεολογικό 
φορτίο. Κατά τη γνώµη µου, πριν από την προ-
σφυγή στο Μνηµόνιο και τη στρατηγική της εσω-
τερικής υποτίµησης, ίσως θα είχε κάποια µικρή 
βάση η υπό όρους επιστροφή στη δραχµή, αν 
και θα αποτελούσε ιστορικό αναχρονισµό και 
πολιτισµική υποχώρηση για την Αριστερά. Τώρα 
όµως, αν επιστρέψουµε στη δραχµή, ο κόσµος 
της εργασίας θα κληθεί να καταβάλει νέο βαρύ-
τατο τίµηµα, µε την υποτίµηση αυτή τη φορά και 
της αγοραστικής του δύναµης, λόγω της κατρα-

κύλας του νοµίσµατος, που θα έρθει να προστεθεί 
στην ήδη δραµατική µείωση αποδοχών. Επιπρο-
σθέτως δεν θα στερήσει από τη χώρα 35-40 δισ. 
ευρώ την επόµενη επταετία, όσα είναι τα κονδύ-
λια από το ΕΣΠΑ, τη νέα ΚΑΠ και τα διαρθρωτικά 
ταµεία. Πιστεύει κανείς ότι µπορούν να βρεθούν 
από άλλες πηγές κονδύλια τέτοιου µεγέθους;

Η συνηγορία στην ένταξη της χώρας στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν εξαντλήθηκε σε οικο-
νοµικούς λόγους, στηρίχθηκε σε γεωπολιτικούς, 
ιστορικούς και πολιτισµικούς λόγους, ενώ η θε-
ωρία της ασύµµετρης ανάπτυξης ήταν γνωστή 
και τότε, όµως επελέγη η γραµµή της σύγκλισης 
των δυνάµεων της εργασίας σε ένα νέο πε-
δίο ταξικών και όχι µόνο συγκρούσεων, σε µια 
ιστορική προοπτική χωρίς να παραβλέπονται οι 
υπαρκτές αντιθέσεις που ενυπάρχουν στη δύ-
σκολη αυτή πορεία. Η γραµµή της δραχµής είναι 
µια ελληνικής έµπνευσης συντηρητική αναδί-
πλωση, την ώρα που δίνεται η πιο κρίσιµη µάχη 
για την προοπτική της Ευρώπης, η οποία δοκι-
µάζεται σκληρά από την τιµωρητική πολιτική της 
Μέρκελ. Άλλωστε οι πιο σοβαροί εκφραστές αυ-
τής της στρατηγικής για την πιθανή επιτυχία της 
θέτουν ως προϋποθέσεις πολύ δυσκολότερους 
όρους από τη γραµµή της σύγκρουσης για την 
αλλαγή της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Γιατί 
δηλαδή είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί αλλαγή 
του ρόλου και των αρµοδιοτήτων της ΕΚΤ από 
το να υιοθετηθεί συµφωνία για συντεταγµένη 
έξοδο όχι µόνο της Ελλάδας, ταυτοχρόνως και 
άλλων πολλών χωρών, µε ταυτόχρονο έλεγχο 
της κυκλοφορίας των κεφαλαίων και την επί-
σης ταυτόχρονη υιοθέτηση ενός νοµισµατικού 
συστήµατος ελεγχόµενων υποτιµήσεων (πρό-

ταση Φλάσµπεκ - Λαπαβίτσα); Οι εµπνευστές 
της πρότασης της εξόδου από την Ευρωζώνη 
αναγνωρίζουν ότι αυτή θα ήταν καταστροφική 
αν δεν ικανοποιηθούν αυτές οι πολύ δύσκολες 
προυποθέσεις. Τυχαίο;

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι συνιστώσες 
και το ευρώ δεν είναι τα µείζονα ζητήµατα που 
απασχολούν την κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, αν 
και τα δύο ταλανίζουν την παράταξη και εκπέ-
µπουν σύγχυση σκιάζοντας το πολιτικό του µή-
νυµα στο εσωτερικό, ενώ αντιθέτως διεθνώς το 
κόµµα εκλαµβάνεται ως θετικό παράδειγµα και 
ελπίδα. Σε µια ιστορική εποχή, όπως η σηµερινή, 
ο κόσµος αναζητεί µετ’ επιτάσεως µια συνολική 
προγραµµατική, εναλλακτική πρόταση, η οποία 
δεν θα είναι απλή απαρίθµηση αιτηµάτων, συ-
χνά αντιφατικών, αλλά σύνθεση µε στρατηγική, 
αιχµές και στόχους, που θα ενοποιούν και θα 
κινητοποιούν τις κοινωνικές και πολιτικές δυνά-
µεις της δηµοκρατικής ανατροπής στην Ελλάδα 
και τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να δράσει ως συλλογικός δια-
νοούµενος. Αυτό το θέµα όµως υποβαθµίζεται 
χάριν ισορροπιών, ενδεχοµένως και της λογικής 
του ώριµου φρούτου, την ώρα που ο αντίπαλος 
αποδεικνύεται δυνατός και µε ισχυρές διεθνείς 
συµµαχίες. Όσο υποβαθµίζεται η ανάγκη για 
εναλλακτική λύση και το µήνυµά του εκπέµπει 
σύγχυση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ξεκολλάει, αλλά αντι-
θέτως θα κινδυνεύει όλο και περισσότερο µε 
υποχώρηση. Οι ιστορικές στιγµές δεν τον περι-
µένουν ξανά στην επόµενη γωνία. Όσο συνεχίζει 
να ταλαντεύεται σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, 
τόσο περισσότερο θα κινδυνεύει να βρεθεί αντι-
µέτωπος µε τη χλεύη της Ιστορίας...

Γιατί δεν ξεκολλάει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ


