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∆ίχως ελπίδα καµία
Με τον Γιάγκο Μικελλίδη

Σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο 
διεθνών σχέσεων, στο λήµµα 
«περιοχή σταθερότητας» δεν 
θα υπήρχε αναφορά στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, ούτε στην 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής. Τους τελευταίους 
µήνες, πάντως, η αστάθεια, 
ρευστότητα και πολυπλοκό-
τητα έχουν φθάσει σε υψηλά 
επίπεδα. Η δε εξίσωση πε-
ριφερειακής ασφάλειας έχει 
υπερβολικά πολλές µεταβλη-
τές. Η Τουρκία, αναµφίβολα 
σηµαντικός παίκτης στην πε-
ριοχή, βρίσκεται αντιµέτωπη 
µε εσωτερικά προβλήµατα 
(το διακύβευµα είναι η ταυ-
τότητα της χώρας), έχει κάνει 
ένα σηµαντικό –αλλά όχι τελι-
κό– βήµα για την επίλυση του 

Κουρδικού, ενώ η κυβέρνηση 
Ερντογάν κατηγορείται ότι έχει 
εµπλακεί στον εµφύλιο της 
Συρίας µε τρόπο επικίνδυνο 
για τα τουρκικά συµφέροντα. 
Υπάρχουν σοβαρά ερωτήµατα 
για τα όρια της τουρκο-ισρα-
ηλινής προσέγγισης, αλλά η 
Αγκυρα παραµένει σηµαντική 
για τα αµερικανικά συµφέρο-
ντα στην περιοχή και ένα σα-
φώς προτιµότερο (για τη ∆ύση) 
µοντέλο για την εξέλιξη των 
αραβικών χωρών.

Η σύγκρουση στη Συρία δεν 
αποτελεί πλέον αµιγώς εσωτε-
ρική, αδελφοκτόνο υπόθεση, 
καθώς έχουν εµπλακεί ενεργά 
πλείστοι άλλοι δρώντες, κράτη 
και οργανώσεις της περιοχής, 
αλλά και εκτός αυτής. Εµπερι-

έχει δε τη δυναµική διάχυσης 
της ένοπλης βίας σε γειτονικές 
χώρες, µετεξέλιξης σε θρη-
σκευτική (σουνίτες - σιίτες) σύ-
γκρουση ή ακόµα και αλλαγής 
του γεωγραφικού χάρτη (µε 
διάσπαση της Συρίας). Το Ιράκ 
υφίσταται ακόµη τις συνέπει-

ες των «νεο-συντηρητικών» 
σχεδιασµών της προηγούµε-
νης δεκαετίας και προσπαθεί 
να διαχειριστεί το ζήτηµα της 
κουρδικής οντότητας στο βό-
ρειο τµήµα της χώρας. Με τις 
οικονοµικές κυρώσεις να γί-
νονται αισθητές, οι διαπραγµα-
τεύσεις για το πυρηνικό πρό-

γραµµα του Ιράν φαίνεται να 
πλησιάζουν σε νέο αδιέξοδο, 
ενώ οι διεργασίες σχετικά µε 
τις επερχόµενες προεδρικές 
εκλογές µεγαλώνουν το χάσµα 
µεταξύ κληρικών και «λαϊ-
κών» στο Ιράν. Η Αίγυπτος, 
χώρα–κλειδί για τον αραβικό 

κόσµο, βρίσκεται σε µεταβατι-
κή περίοδο και δεν είναι σαφές 
αν η χώρα θα κινηθεί προς µε-
γαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση 
ή αν θα συνεχιστεί η σηµερινή, 
σχετικά µετριοπαθής, πολιτική. 
Η Σαουδική Αραβία προσπα-
θεί ενεργά να εξαγάγει το δικό 
της, ακραίο ισλαµικό µοντέλο, 

ενώ το Μαγκρέµπ (Βόρειος 
Αφρική) κλυδωνίζεται από 
αστάθεια και ισλαµική βία, µε 
τους σαλαφιστές να είναι ενερ-
γοί σε αρκετές χώρες της ευ-
ρύτερης περιοχής.

Η αµερικανική προσοχή 
και παρουσία µετατοπίζεται 
σταδιακά προς την Ασία και η 
ενεργειακή απεξάρτηση από 
τη Μέση Ανατολή (λόγω πα-
ραγωγής πετρελαίου και φυ-
σικού αερίου από σχιστόλιθο) 
θα επιταχύνει τις εξελίξεις. 
Οι ΗΠΑ θα επιθυµούσαν να 
αναλάβει µεγαλύτερο ρόλο η 
Ε.Ε. στη Βόρεια Αφρική και 
οι σύµµαχοί τους, Ισραήλ και 
Τουρκία, στην Ανατολική Με-
σόγειο. Η Κίνα αναβαθµίζει 
µε προσεκτικές κινήσεις την 

παρουσία της στην περιοχή, 
ενώ η Ρωσία προσπαθεί να δι-
ατηρήσει µέρος της επιρροής 
της. Η στρατηγική συνεργασία 
Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου 
προχωρεί µε µάλλον αργούς 
ρυθµούς, ενώ το ζήτηµα των 
υδρογονανθράκων παραµένει 
εξαιρετικά ρευστό. Στην περι-
οχή εξελίσσεται µια παρτίδα 
πόκερ για γερούς παίκτες. 
Το ρίσκο είναι υψηλό και τα 
πιθανά οφέλη (ή απώλειες) 
σηµαντικά. Οµως, αν κάποιος 
δεν είναι παίκτης αλλά απλός 
θεατής σε ένα τέτοιο παιγνίδι, 
το πιθανότερο είναι ότι θα έχει, 
ούτως ή άλλως, κόστος.

Ο κ. Θάνος Π. Ντόκος 
είναι γενικός διευθυντής 

του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Του Θανου Π. Ντοκου*

Περίοδος υψηλής ρευστότητας στην Αν. Μεσόγειο 

Η υπερφορολόγηση των νοικοκυριών, 
η ακρίβεια της καθηµερινής ζωής, η ανερ-
γία και η συρρίκνωση των εισοδηµάτων 
συνθέτουν ένα πλέγµα που οδηγεί στην 
αύξηση των επισφαλών δανείων. Τα νοι-
κοκυριά δεν πληρώνουν γιατί δεν έχουν!

Με την επελαύνουσα ύφεση υπολογίζε-
ται ότι το πρώτο εξάµηνο φέτος τα «κόκκι-
να» δάνεια θα ξεπεράσουν το 30%, δηλαδή 
η αξία τους θα ανέλθει σε 70 δισ. ευρώ.

Μέσα σε αυτή την εφιαλτική κατάστα-
ση, η κυβέρνηση προωθεί νοµοσχέδιο 
για τα χρέη των νοικοκυριών, µε το 
οποίο τίθενται πολλές προϋποθέσεις 
για να υπαχθεί κάποιος στις ευνοϊκές 
ρυθµίσεις. Πρόκειται για νοµοσχέδιο 
δώρο - άδωρο! Ακόµη και το στάδιο της 
εξωδικαστικής συνεννόησης γίνεται µε 
όρους που ευνοούν τις τράπεζες. Άλλω-
στε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της Ν.∆. Μ. Βορίδης δεν κρύβεται, λει-

τουργεί στην ουσία ως δικηγόρος των 
τραπεζών.

Η εξυγίανση του τραπεζικού συστή-
µατος µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη 
διαγραφή επισφαλών δανείων. Αυτό 
σηµαίνει ότι θα ληφθούν γενναία µέτρα, 
όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. ολική δι-
αγραφή υποχρεώσεων δανειοληπτών 
που βρίσκονται κάτω από το όριο της 
φτώχειας, εκλογίκευση επιτοκίων, το-
κοχρεωλύσια στο ύψος του 30% του κα-
θαρού µηνιαίου εισοδήµατος κ.ά.

Προχθές µαζί µε το νοµοσχέδιο δόθη-
καν στη δηµοσιότητα οι προτάσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ µε την οµιλία Τσίπρα στη ∆ραπετσώ-
να. Μια σύγκριση ανάµεσα στις ρυθµίσεις 
επιβεβαιώνει τη ριζική διαφορά προτε-
ραιοτήτων. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι 

ρεαλιστικές, διότι αντιµετωπίζουν το πρό-
βληµα των τραπεζικών δανείων που δεν 
θα πληρωθούν. Είναι και κοινωνικά δίκαι-
ες, διότι προωθούν ρυθµίσεις αντίστοιχες 
προς τη νέα εισοδηµατική κατάσταση των 
δανειοληπτών σε καιρούς ενδηµικής κρί-
σης. Η κυβέρνηση επιµένει να «ρυθµίζει» 
τα δάνεια των υπερχρεωµένων νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων µε βάση τις προ-
τεραιότητες των τραπεζών, οδηγώντας 
σε εξελίξεις που αποτόλµησε να προδι-
αγράψει χθες στη Βουλή ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς µιλώντας για κατα-
σχέσεις σπιτιών α λα ισπανικά! Πρόκειται, 
αν επιβεβαιωθεί, για την τελευταία πράξη 
της εσωτερικής υποτίµησης, που απειλεί 
µε εξαθλίωση τα νοικοκυριά. Και θα απο-
δειχθεί καταλύτης για µορφές κοινωνικής 
αντίστασης και αλληλεγγύης, καθώς και 
για αγώνες δηµοκρατικής ανατροπής. Ας 
το τολµήσουν!

Ξεπερνά κάθε όριο το θράσος της Χρυ-
σής Αυγής, οι βουλευτές της οποίας έφτα-
σαν στο  σηµείο να καταθέσουν πρόταση 
νόµου για την αντιµετώπιση του ρατσισµού 
που δήθεν υφίστανται οι Ελληνες στην... 
Ελλάδα! «Ξεχνώντας» ότι οι κάθε είδους 
ρατσιστικές εκδηλώσεις ξεκινούν από τον 
ευρύτερο χώρο της, η οργάνωση αυτή επι-

µένει να προκαλεί τη δηµοκρατία χρησιµο-
ποιώντας τα όπλα που το πολίτευµά µας της 
παρέχει. Και είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει, 
όσο δεν παίρνει αποστοµωτική πολιτική και 
νοµική απάντηση. Η διαπιστωµένη αδυ-
ναµία συνεννόησης του «συνταγµατικού 
τόξου» στο θέµα του αντιρατσιστικού νόµου 
απλώς µεγαλώνει το θράσος των νοσταλ-

γών του Χίτλερ, οι οποίοι ψαρεύουν στα 
θολά νερά της δυσαρέσκειας. Η νέα πρό-
κληση της Χρυσής Αυγής αναδεικνύει την 
ευθύνη των κοµµάτων να την αντιµετωπί-
σουν από κοινού, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό 
σηµαίνει ότι θα αντιληφθούν πως η πολιτική 
υστεροβουλία και οι µικροκοµµατικοί υπο-
λογισµοί δεν οδηγούν πουθενά!

Φαίνεται ότι δεν γίνεται τίποτα. Φαίνεται ότι µας κοροϊδεύουν. Φαί-
νεται ότι δεν υπάρχει κανένας αποφασιστικός άνθρωπος πια. ∆εν βλέ-
πω την κατάσταση να εξελίσσεται, µάλλον λιµνάζει. ∆εν βλέπω τους 
πολιτικούς να προσπαθούν να αγωνιστούν για ένα καλύτερο µέλλον. 
Τους βλέπω να κωλυσιεργούν και να κουβεντιάζουν για µικρότητες. 
Γενικώς, το κλίµα είναι αδιάφορο και υπάρχουν ακόµα απέραντοι 
σκόπελοι, τροµακτικές δυσκολίες. Είµαστε παντελώς αποπροσανατο-
λισµένοι. Η οικονοµική κατάσταση δεν είναι ακόµα τραγική, αλλά κατά 
κει δείχνει ότι εξελίσσεται. Προσπαθούµε να κρατηθούµε µε νύχια και 
µε δόντια αλλά δεν γίνεται, χάσαµε πάρα πολύ πολύτιµο χρόνο.

Ανακατωθήκαµε σε όλες τις απάτες, χάσαµε την υπόστασή µας, την 
αξιοπρέπειά µας. Μας δέρνουν και λέµε και ευχαριστώ. Οι διάφοροι 
τυχάρπαστοι προσπαθούν να µαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
µίζες ακόµα και σήµερα. Η διαφθορά συνεχίζει στην ίδια ένταση και 
στην ίδια έκταση που ήταν πριν. Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι ρουφούν 
το αίµα του λαού, το ίδιο και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν βολευτεί και 
δεν είναι διατεθειµένοι να κάνουν έστω και ελάχιστα πίσω από τα ωφε-
λήµατά τους. Ένα µεγάλο ποσοστό τρώει και ένα άλλο µεγάλο ποσοστό 
δεν τρώει. Είναι κι αυτοί που ακόµα ξηκοκκαλίζουν τα λεφτά που τους 
έµειναν από κάποια πούληση, από καµιά κληρονοµιά. Ένα άλλο ποσο-
στό είναι συνταξιούχοι και ένα πολύ µεγάλο ποσοστό είναι υπότροφοι 
του γραφείου Ευηµερίας και άλλων ευαγών ιδρυµάτων. Λεφτά δεν 
υπάρχουν. Τι θα γίνει, ρε κοπέλια; Τι θα γίνει; Πώς θα ζήσουµε µε αυ-
τούς τους µπάσταρδους τους Γερµανούς που εκάτσαν σαν τα τσιβίτζια 
πας στη ράση µας τζαι ρουφούν το γαίµα µας; Ποιος θα µας βοηθήσει; 
Φυσικά, δεν είναι βοήθεια που θέλουµε αλλά ελεηµοσύνη. Ποιος θα 
µας ελεήσει; Τα συσσίτια, οι Αρχιεπισκοπές, 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 
βουλευτές να ταξιδεύουν µπίζινες και να µην πληρώνουν φράγκο και 
τους άλλους που τους πληρώνουν τα εισιτήριά τους να κάθονται σπιλα-
κωµένοι πίσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν µπορώ καν να βλέπω τους βου-
λευτές, 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 µάζες του κυπριακού λαού οι οποίες 
δεν έχουν να φαν και πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά τα καθίκια που 
µας εκατάστρεψαν και µας κάµνουν τους έξυπνους, αυτοί όλοι οι κύ-
ριοι πρέπει να εκτελεστούν µε συνοπτικές 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. Ελπίζω 
πως δεν είναι έτσι και ελπίζω πως κάποτε θα αντιδράσουµε. Τότε και 
µόνο τότε θα έχουµε πιθανότητες επιβίωσης.

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ 
ΚΑΙ Η ΑΒΕΛΤΗΡΙΑ

Προστατεύουν τις τράπεζες, όχι τα νοικοκυριά!

στο συνδικαλιστικό κίνηµα και τάχθηκαν υπέρ 
όλων των µεγάλων στρατηγικών επιλογών 
της: Από την Ευρωπαϊκή Ενωση, την ΟΝΕ και 
τη σύγκλιση, µέχρι την ανταγωνιστικότητα και 
την παραγωγικότητα. ∆ηλαδή µε όλους τους 
στόχους που προωθεί και ο ΣΕΒ.

Γι’ αυτό, µια τέτοια ενότητα δεν την έχουν 
ανάγκη οι εργάτες. Το ΠΑΜΕ, δεν ξεχωρίζει 
τους εργάτες ανάλογα µε το ποια παράταξη 
ψηφίζουν, δεν βάζει ταµπέλες ανάλογα µε 
το ποιο κόµµα ακολουθούν. Το ΠΑΜΕ ενώ-
νει τους εργάτες στη βάση των δικών τους 
ταξικών συµφερόντων. Η ενότητα µπορεί 
και πρέπει να γίνει µέσα στα εργοστάσια και 

στους χώρους δουλειάς απέναντι στους κα-
πιταλιστές και συνολικά στην αστική τάξη. Μια 
τέτοια ενότητα, κόντρα στην αντεργατική επί-
θεση, ενάντια στη λαίλαπα που έχει εξαπολύ-
σει το κεφάλαιο, µε πραγµατική αλληλεγγύη 
και σταθερή πυξίδα την κοινωνική θέση των 
εργατών, αυτή µπορεί να δώσει ώθηση στο 
κίνηµα.

Οι εργάτες δεν πρέπει να ενωθούν για να 
κυνηγάνε την «ανάπτυξη» που τους καλούν 
οι δυνάµεις της καπιταλιστικής διαχείρισης. 
∆εν µπορεί να είναι µε καµία επιχειρηµατικό-
τητα, ούτε µε την «κρατικοδίαιτη», ούτε µε την 
«υγιή». ∆εν µπορεί να κόπτονται για κανέναν 

καπιταλιστή, ούτε µε τα ξένα µονοπώλια, ούτε 
µε τα ντόπια. Οι εργάτες και οι εργάτριες, συ-
νολικά το συνδικαλιστικό κίνηµα, είναι υπο-
χρεωµένοι να υπερασπίζονται τα δικά τους 
ταξικά συµφέροντα. Γι’ αυτό πασχίζει µε όλες 
του τις δυνάµεις το ΠΑΜΕ, αυτό είναι το βασι-
κό κριτήριο για τον ρόλο κάθε συνδικάτου και 
κάθε συνδικαλιστή. Ολα τ’ άλλα είναι «αριστε-
ρά» φούµαρα, που θέλουν να µετατρέψουν 
γι’ άλλη µια φορά τα συνδικάτα σε νεροκου-
βαλητές του κάθε επίδοξου κυβερνητικού 
διαχειριστή, αφήνοντας πάντα ανέγγιχτο το 
καθεστώς της µισθωτής σκλαβιάς, που γεννά 
όλα τα βάσανα της εργατικής τάξης.


