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ούρογκρουπ, Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, στη Σύνοδο Κορυφής 
του Μάρτη, λέγοντας µεταξύ άλλων: «Ανησυχώ πολύ για 
τις επερχόµενες οικονοµικές εξελίξεις (...) ∆εν αποκλείω 
να διατρέξουµε τον κίνδυνο να δούµε µια κοινωνική 
επανάσταση, µια κοινωνική εξέγερση (...) Νοµίζω ότι θα 
πρέπει να βρούµε µια τοµή µεταξύ των αναπτυξιακών 
πολιτικών και της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης». Φοβού-
νται πράγµατι άµεσα για εξέγερση; ∆είχνει το κίνηµα τέ-
τοιες διαθέσεις; ‘Η µήπως το προβάλλουν ως ενδεχόµενο 
προκειµένου να δείξουν ότι σκέφτονται τάχα να ανακου-

φίσουν τους λαούς εποµένως να αµβλύνουν, αφ’ ενός, τις 
όποιες διαθέσεις για διεκδικητικούς αγώνες, αφ’ ετέρου, 
να αποτρέψουν την αµφισβήτηση όχι µόνο της αστικής 
πολιτικής αλλά και του συστήµατος σε µια πορεία, άρα 
πασχίζουν µ’ αυτή την τακτική να χειραγωγήσουν; Ολα 
αυτά λοιπόν για τη λεγόµενη «κοινωνική συνοχή», την 
οποία -καθόλου τυχαία- ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγάγει σε «νού-
µερο ένα» ζήτηµα και υπόσχεται ότι αν κυβερνήσει, θα τη 
διασφαλίσει για τους βιοµήχανους και τις άλλες µερίδες 
του κεφαλαίου.

Η αλήθεια είναι ότι περνάµε 
µια χαρά µε τους µύθους µας 
και το µόνο που έχουµε να φο-
βηθούµε είναι µη βρεθεί καµιά 
Ρεπούση στο µέλλον και τους 
καταστρέψει. ∆εν αναφερόµα-
στε στο Κρυφό Σχολειό, ούτε 
στον Χορό του Ζαλόγγου. Αυτά 
είναι θεµέλια της εθνικής µας 
ιδιοπροσωπίας και αλίµονο σε 
όποιον τα αµφισβητήσει. Ανα-
φερόµαστε στα εθνικά µας πα-
ραµύθια, που αυτές τις µέρες 
υφαίνονται, για το «κούρεµα» 
του χρέους και τη σχέση του 
µε τη λιτότητα.

Ας υποθέσουµε, λοιπόν, ότι 
το 2010 «κουρευόταν» το χρέος 
που κατείχαν οι ιδιώτες• μετα-
ξύ αυτών, οι ευρωπαϊκές και 
οι ελληνικές τράπεζες. Αυτό, 

βεβαίως, θα ήθελε µακρές δι-
απραγµατεύσεις, σαν εκείνες 
που έγιναν το 2011-2012 µε 
το PSI, συνεπώς πολύ χρόνο. 
Αλλά, επειδή στον κόσµο των 
παραµυθιών όλα είναι εφικτά, 
ας υποθέσουµε ότι κάποιο 
βράδυ όλοι σχεδόν οι πιστωτές 
είχαν κάποιου τύπου επιφοίτη-
ση και συναινούσαν. Αυτό ση-
µαίνει ότι και το 2010 το κράτος 
θα µπορούσε να ξοδέψει µόνο 
για τη λειτουργία του (χωρίς 
δηλαδή τόκους) 24 δισ. που 
ήταν το πρωτογενές έλλειµµα 
του 2009; Το θέµα είναι ότι η λι-
τότητα που επιβλήθηκε τα τρία 
προηγούµενα χρόνια δεν ήταν 
για να αποπληρωθεί το χρέος• 
αυτό απλώς µεταφέρθηκε στις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και 

στο ∆ΝΤ. Η λιτότητα έγινε για 
να µην παραγάγει το κράτος 
µετά το 2013 επιπλέον χρέος. 
Το 2010 πονέσαµε, αλλά φε-
σώσαµε τις επόµενες γενιές 
με 10,9 δισ. επιπλέον χρέους• 
τόσο ήταν το πρωτογενές έλ-
λειµµα. Το 2011 προσθέσαµε 

άλλα 4,9 δισ. και το 2012 περί 
τα 3,5 δισ. Φέτος ελπίζουµε ότι 
το κράτος θα έρθει ίσα βάρκα 
- ίσα νερά. ∆ηλαδή η µέχρι 
στιγµής λιτότητα -άσχετα αν τα 
βάρη της δεν επιµερίστηκαν 
δίκαια- δεν ήταν να πληρώ-
σουμε τους δανειστές μας• 

ήταν για να µην έχουµε ανάγκη 
να δανειζόµαστε µετά το 2013 
επιπλέον χρήµατα για τη λει-
τουργία του κράτους.

Σωστά λέει ο καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώρ-
γος Σταθάκης: «Το Μνηµόνιο 

τελειώνει τον Μάιο του 2014, 
σε ένα χρόνο από σήµερα. Τότε 
θα δοθεί η τελευταία δόση της 
δανειακής σύµβασης. Στα χαρ-
τιά το Μνηµόνιο θα συνεχιστεί 
το 2015 και 2016 προκειµένου 
η Ελλάδα να πετύχει το πλεό-
νασµα στον προϋπολογισµό 

του 5% του ΑΕΠ, µε το οποίο 
υποτίθεται ότι θα πληρώνει 
τους τόκους µέχρι το 2020» 
(«Το ελληνικό σταυροδρόµι», 
«Κ», 9.6.2013).

Να σηµειώσουµε το «υπο-
τίθεται», διότι πραγµατικά το 
χρέος δεν µπορεί να εξυπη-
ρετηθεί στην ολότητά του, 
αλλά αυτό είναι ένα ζήτηµα 
που αφορά το 2015 και παρα-
πέρα. Μέχρι τώρα οι κυβερ-
νήσεις είχαν ελλείµµατα να 
συµµαζέψουν και λίγο πολύ 
το καταφέραν.

Τότε προς τι ο τριετής κουρ-
νιαχτός µε το «δεν χρωστά-
µε, δεν πληρώνουµε»; Ετσι 
κι αλλιώς και χρωστάµε και 
δεν πληρώνουµε και δανει-
ζόµαστε επιπλέον για να γίνει 

η προσγείωση της ελληνικής 
οικονοµίας στα παραγωγικά 
της κυβικά πιο οµαλή, απ’ όσο 
θα γινόταν µε µια ξαφνική στά-
ση πληρωµών. Γιατί, λοιπόν, η 
νέα µυθολογία περί «σωστής 
διαπραγµάτευσης» (δηλαδή, 
πόσο πιο σωστή να γίνει µια 
διαπραγµάτευση όταν η χώρα 
µας κατάφερε να πάρει το µε-
γαλύτερο ποσό δανείου στην 
ιστορία του ∆ΝΤ, παρά τις εύ-
λογες αντιρρήσεις, Βραζιλιά-
νων, Ινδών κ.λπ.;) ή περί λιτό-
τητας για την αποπληρωµή του 
χρέους κ.λπ.; Ισως να ισχύει 
αυτό που έγραψε ο Αµερικα-
νός ιστορικός Χένρι Μπρουκ 
Ανταµς: «Πολιτική είναι η 
συστηµατική οργάνωση των 
εµπαθειών».

Οι νέοι εθνικοί µας µύθοι 
Του Πάσχου Μανδραβέλη 

Επιδεινώνουν την τραγωδία
Μήπως αµφιβάλλει κανένας ότι είναι πάρα πολύ 

δύσκολο να καταφέρουµε να ξεµπλέξουµε από 
αυτή την άθλια κατάσταση που µας έµπλεξαν; Ότι 
είναι δύσκολο να τα καταφέρουν οι επιχειρήσεις, 
οι µισθωτοί, οι τράπεζες; ∆ύσκολο να εφαρµοστεί 
το µνηµόνιο της Τρόικας χωρίς να ληφθούν 
επιπρόσθετα µέτρα; ∆ύσκολο να επιβιώσουµε 
µε τα €10 δισ. που θα µας δανείσουν, αφού τα 
περισσότερα θα πάνε σε άλλα χρέη και αφού 
τα έσοδα του κράτους µειώνονται λόγω της 
ύφεσης; Όλοι αναγνωρίζουν τη δυσκολία και γι΄ 
αυτό επικρατεί γύρω µας κατήφεια και δυστυχία 
και ανησυχία. Αλλά, αυτό που επιδεινώνει 
περισσότερο την κατάσταση είναι η πολιτική 
διαχείρισή της. Είναι οι καθηµερινές πολιτικές 
- κοµµατικές παρεµβάσεις και η πολιτική 
υστεροβουλία, που εκδηλώνεται γύρω από κάθε 
ζήτηµα που ξεφυτρώνει. Το πιο εκνευριστικό, 
γιατί προσβάλλει και τη νοηµοσύνη των πολιτών, 
είναι όταν οι πολιτικοί ταγοί δεν έχουν απαντήσεις 
και προσπαθούν να παραπλανήσουν µόνο και 
µόνο για να κερδίσουν εντυπώσεις. Την ώρα που 
καίγεται ο τόπος. Την ώρα που κρεµόµαστε από 
µια κλωστή και στηριζόµαστε στις αποφάσεις 
τους και στη συµπεριφορά τους. Επιδεινώνουν το 
κλίµα και την αβεβαιότητα, κάνουν τους πολίτες να 
συµµαζεύονται ακόµα περισσότερο, να χάνουν την 
όποια εµπιστοσύνη τους απέµεινε, να ανησυχούν 
και να παγώνουν τη ζωή τους περιµένοντας τις 
εξελίξεις...

Ακόµα και το κόµµα που κυβερνούσε στα πέντε 
χρόνια των µεγάλων ανατροπών, το ΑΚΕΛ, που 
ευθύνεται πρώτο και καλύτερο για όσα βιώνουµε 
σήµερα, µας βοµβαρδίζει κάθε µέρα µε απίστευτες 
ανακοινώσεις και δηλώσεις για να κρίνει τους 

ενόχους ως να είναι ο άµεµπτος δικαστής. Αυτοί, 
που διαχειρίστηκαν την κρίση παλεύοντας για 
να σώσουν την ΑΤΑ, χωρίς να αντιληφθούν ότι 
το ερώτηµα που είχαν µπροστά τους ήταν αν θα 
σώσουν τον τόπο. Απευθύνουν έκκληση, έλεγαν 
πάλι χτες, για διάλογο για να µας βγάλουν από το 
καταστροφικό µνηµόνιο.

∆εν το ξέρουµε, νοµίζουν, ότι αυτά που µας 
επέβαλαν µε το µνηµόνιο και την Τρόικα είναι 
ασήκωτα; Γιατί µας κοροϊδεύουν ότι υπάρχει 
πιθανότητα να απεγκλωβιστούµε αφού είναι 
ανίκανοι και µε αποδείξεις, να µας οδηγήσουν σε 
άλλους δρόµους;

Η σοφότερη επιλογή όλων θα ήταν να κλείσουν 
το στόµα τους και να δουλέψουν σκληρά. Αντί 
να κάθονται στα γραφεία τους και να σπαταλούν 
ενέργεια για να βρουν σε ποιον θα επιτεθούν και 
πώς θα βγουν από πάνω, ας κάτσουν να σκεφτούν 
τι στο καλό πρέπει να γίνει για να αντιµετωπίσουν 
την κατάσταση. Γιατί εκτός από την περίπλοκη 
και µακροχρόνια περιπέτεια εξόδου από την 
Ευρωζώνη, υπάρχουν πράγµατα που πρέπει 
να γίνουν τώρα, αµέσως. Και δεν µπορούν να 
περιµένουν µελέτες και αµπελοφιλοσοφίες. Πώς 
θα βγει η Τράπεζα Κύπρου από το καθεστώς 
εξυγίανσης. Πώς θα περιοριστούν τα έξοδα του 
κράτους για να µην επιδεινώνουν περισσότερο το 
δηµόσιο χρέος. Πώς θα ανοίξουν δουλειές. Πώς θα 
ανακουφιστεί ο κοσµάκης από το κόστος ζωής, από 
τα τραπεζικά δάνεια, από τον ηλεκτρισµό. Πώς θα 
σώσουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Πρακτικά 
και γρήγορα. Γιατί, αν δεν κάνουν κάτι τώρα, θα 
φτάσουµε σίγουρα στα χειρότερα µόνο και µόνο για 
να ζητούν εκ των υστέρων δικαίωση…

Αλλά το πρώτο, ξαναλέω, ας κλείσουν το στόµα 
τους να µην επιδεινώνουν άλλο την ατµόσφαιρα.

Η αιφνίδια αποχώρηση των Ρώσων 
από τη διεκδίκηση της ∆ΕΠΑ και της ∆ΕΣ-
ΦΑ αποτελεί πλήγµα στο πρόγραµµα απο-
κρατικοποιήσεων του Μνηµονίου, στη γε-
ωστρατηγική αντίληψη του ελεγχόµενου 
ανοίγµατος της Ελλάδας προς τη Ρωσία 
και, τέλος, στην ίδια την κυβερνητική αξι-
οπιστία, όση έχει αποµείνει. Χαρακτηρι-
στική της κυβερνητικής αµηχανίας, αλλά 
και της συνειδητοποίησης του στρατηγι-
κού πλήγµατος που δέχεται η επιχείρηση 
success story, είναι η όψιµη προσπάθεια 
του Μαξίµου να επιρρίψει τις ευθύνες εξ 
ολοκλήρου στη ρωσική πλευρά.

Από την εκποίηση των ∆ΕΠΑ - ∆ΕΣ-
ΦΑ η κυβέρνηση προσδοκούσε έσοδα 
1,3 δισ. ευρώ. Είχαν γίνει συναντήσεις 
και είχε δηµιουργηθεί η εντύπωση πως 
είχε επιτευχθεί η συµφωνία µε τους 
Ρώσους, αφού και για τα χρεωστούµενα 
(περίπου 330 εκατ. ευρώ µεγάλων Ελ-
λήνων επιχειρηµατιών προς τη ∆ΕΠΑ) 
είχε διατυπωθεί δελεαστική πρόταση. Θα 
επιβάρυνε το Ελληνικό ∆ηµόσιο εάν δεν 
τα εισέπρατταν εντός δύο ετών οι νέοι 
ιδιοκτήτες της ∆ΕΠΑ. Πώς θα καλυφθεί 
τώρα το 1,3 δισ. ευρώ του προγράµµατος 
αποκρατικοποιήσεων; Ποια «ισοδύναµα 
µέτρα» θα βρεθούν; Πώς θα αποφύγει η 
κυβέρνηση τη λήψη νέων επώδυνων µέ-
τρων, όµηρος καθώς πορεύεται τον δρό-
µο των απαιτήσεων των πιστωτών; Και 
µέχρι πότε οι πιστωτές θα κάνουν πλάτες 
στην κυβέρνηση για να περάσει τον σκό-
πελο των εκλογών;

Η πώληση των ∆ΕΠΑ - ∆ΕΣΦΑ ήταν ο 
πρώτος κρίκος των αποκρατικοποιήσε-
ων στην ενέργεια. Τώρα πηγαίνουν για 
αργότερα η ∆ΕΗ και τα ΕΛΠΕ. Η ρωσική 
προσφορά έχει βάλει ψηλά τον πήχη για 
τη ∆ΕΠΑ - ∆ΕΣΦΑ. ∆εν θα είναι εύκολο 
η κυβέρνηση να παραχωρήσει τις επιχει-
ρήσεις στρατηγικής σηµασίας σε εγχώρια 
διαπλεκόµενα συµφέροντα, µερικά από 
τα οποία χρωστάνε κιόλας στη ∆ΕΠΑ.

Στην πώληση του φυσικού αερίου 

στους Ρώσους η κυβέρνηση Σαµαρά, σε 
αντιστοιχία προς τη γερµανο-ρωσική συ-
νεργασία για την ενέργεια, είχε επενδύσει 
πολιτικά. Μετά τη ∆ΕΠΑ, θα ακολουθού-
σαν ρωσικές εξαγορές σε λιµάνια και αε-
ροδρόµια, µας έλεγαν. Τώρα τι απέµεινε; 
Είναι η δεύτερη φορά, µετά την τραγωδία 
στην Κύπρο, που την κρίσιµη στιγµή το 
ρωσικό ενδιαφέρον παραµένει... πλατω-
νικό! Ποιες γεωπολιτικές επανατοποθετή-
σεις θα επιφέρει η ρωσική αναδίπλωση; 
Πόσο στενότερα θα δεθεί η Ελλάδα στον 
αµερικανοϊσραηλινό άξονα; Αληθεύει 
ότι υπήρχε εξ αρχής ευρωπαϊκή εµπλο-
κή, που δεν είχε αντιληφθεί ο Σαµαράς, 
όπως είχε συµβεί και µε την εξαγορά της 
Eurobank; Το δις εξαµαρτείν...

Τα ερωτήµατα, ωστόσο, έχουν και 
µια εσωτερική χροιά. Όταν προχθές στη 
Θεσσαλονίκη ο Σαµαράς κατέφευγε σε 
εµφυλιοπολεµική επίθεση εναντίον του 
ΣΥΡΙΖΑ, χρεώνοντάς του ότι υπονοµεύει 
και αποσταθεροποιεί τη χώρα γιατί διώ-
χνει τους επενδυτές, αγνοούσε το ναυάγιο 
της µεγαλύτερης αποκρατικοποίησης του 
Μνηµονίου; Άραγε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ επει-
δή η µοναδική ικανότητα της κυβέρνησης 
είναι να φορολογεί άγρια, να εξοντώνει τα 
εισοδήµατα και την εργασία των πολιτών;

Μαζί µε την πώληση των εταιρειών 
φυσικού αερίου εξαερώθηκε και η αξι-
οπιστία της κυβέρνησης έναντι των δα-
νειστών. ∆ηλαδή έναντι του µοναδικού 
στηρίγµατος που διαθέτει. Με αυτή την 
έννοια, η διάλυση του ρωσικού συνοικέ-
σιου θέτει νέα κρίσιµα πολιτικά διλήµµατα 
στη µετέωρη τρικοµµατική κυβέρνηση.

Κάθε εµπόδιο για καλό! Η ανικανό-
τητα της κυβέρνησης να ξεπουλήσει 
στρατηγικής σηµασίας για την οικονοµία 
επιχειρήσεις επαναφέρει την ανάγκη να 
γίνουν γρήγορα εκλογές και να αποφασί-
σει ο λαός για την πορεία του τόπου. Χω-
ρίς τετελεσµένα γεγονότα κι όλα τα άλλα 
οδυνηρά και δύσοσµα που συνοδεύουν 
αυτές τις µεγάλες «επενδύσεις»...

Εξαέρωση...
Επιδεινώνουν την τραγωδία


