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Αυτές τις µέρες ακούγαµε 
από διάφορους να λένε ότι 
«δεν είναι η ΕΡΤ• είναι η Δη-
µοκρατία, ανόητε». Εξ όσων 
διεµείφθησαν το βράδυ της 
Πέµπτης στο συµβούλιο των 
πολιτικών αρχηγών όλοι κα-
ταλάβαμε ότι δεν ήταν η Δη-
μοκρατία. Δεν ήταν καν η ΕΡΤ 
που έλεγαν οι άλλοι. Διότι αυτά 
συμφωνήθηκαν: και η Δημό-
σια Ραδιοτηλεόραση θα ξεκι-
νούσε να εκπέµπει άµεσα και 
το νέο νοµοθετικό πλαίσιο θα 
περνούσε από τη Βουλή.

Αποδείχθηκε ότι βασικότε-
ρο όλων των προβληµάτων 
ήταν πόσοι από τους 2.900 θα 
απογαλακτιστούν από τον ιερό 
μαστό του Δημοσίου και αν οι 
συµβάσεις των υπολοίπων θα 
είναι τρίµηνες ή εξάµηνες! Ο 

τόπος οδηγήθηκε σε µια κρί-
ση πρώτου µεγέθους για 900 
συμβασιούχους του Δημοσίου, 
ήτοι το 0,13% των υπαλλήλων 
του• αν οι εργαζόμενοι στο 
Δημόσιο είναι 700.000 και δεν 
υπάρχουν ακαταµέτρητοι και 
αµέτρητοι σε άλλες τρύπες, τις 
οποίες ούτε η εκάστοτε κυβέρ-
νηση γνωρίζει.

Βεβαίως, είναι άσχηµο µην 
έχει τα τρία µουσικά σύνολα 
η ΕΡΤ. Αν και υπάρχουν άλ-
λες κρατικές ορχήστρες (συν 
τις υπόλοιπες που είναι επι-
δοτούµενες από το κράτος) 
σε µια ευηµερούσα χώρα θα 
ήταν προτιµότερο να έχουµε 
πέντε µουσικά σύνολα της ΕΡΤ 
αντί τριών που υπήρχαν µέχρι 
χθες. Το ερώτηµα όµως που 
θέτει πάντα η ζωή δεν είναι 

στον χώρο του ιδανικού• τι θα 
θέλαµε. Είναι στη σφαίρα του 
πραγματικού• τι μπορούμε να 
πληρώσουµε. Και η πραγµα-
τικότητα είναι ωμή: ζούμε σε 
µια χρεοκοπηµένη χώρα και 
κάτι πρέπει να κόψουµε. Μέ-
χρι τώρα κόβαμε οριζοντίως 
µισθούς και συντάξεις. Κάποια 

στιγµή θα έπρεπε να κόψουµε 
και Δημόσιο. Δεν ξέρουμε αν 
η ΕΡΤ είναι η καλύτερη επι-
λογή, αλλά όσα ακούστηκαν 
για την ΕΡΤ τα ακούσαµε και 
για άλλους φοροδίαιτους µη-
χανισµούς. Ποιος θυµάται την 
αναγγελία των δεινών που θα 
ενέσκηπταν στη χώρα αν απο-

κρατικοποιείτο η «Ολυµπιακή»; 
Ακόµη και για τη συνέχιση του 
Οργανισµού Αποξήρανσης της 
Κωπαΐδας υπάρχει µια καλή 
δικαιολογία: σύµφωνα µε την 
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
η λεκάνη της Κωπαΐδας απο-
ξηράνθηκε πολύ και τώρα ο 
οργανισμός χρειάζεται για συ-

ντονίσει το πότισµά της.
Μην παρεξηγηθούµε: στον 

χώρο του ιδανικού, στον οποίο 
υπάρχουν άπλετοι πόροι, µέχρι 
και οι εννιά δηµόσιοι υπάλλη-
λοι για το πότισµα της Κωπαΐ-
δας είναι αναγκαίοι. Στον χώρο 
του πραγµατικού όµως δεν λει-
τουργεί το «και», λειτουργεί το 

«ή». Σε µια χώρα υπό χρεοκο-
πία (επειδή ακριβώς τα τελευ-
ταία χρόνια λειτουργούσε µε το 
«και»• μέχρι και αγροφυλακή 
αποκτήσαµε) απλώς πλήθυναν 
τα «ή».

Επίσης είναι κακό να χάνουν 
άνθρωποι τη δουλειά τους. 
Οµως ο κόσµος εξελίσσεται 
τόσο γρήγορα ώστε, σύµφωνα 
µε τους ειδικούς, οι άνθρω-
ποι που µπαίνουν τώρα στην 
αγορά θα αλλάξουν στον ερ-
γασιακό τους βίο επτά φορές 
δουλειά• δηλαδή θα απολυ-
θούν επτά φορές. Μια έλλογη 
κοινωνία πρέπει να προετοιµα-
στεί γι’ αυτό. Το σκεπτικό «στα-
µατήστε τη Γη, για να µην κα-
τέβει κανείς από το Δημόσιο» 
δεν λειτουργεί. Η στασιµότητα 
σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο 

φέρνει φτώχεια αντί πλούτο. Το 
θέµα είναι να προσαρµοστούν 
οι µηχανισµοί ώστε αφενός να 
υπάρχει αναγκαίο πλεόνασµα 
και αφετέρου να προστατευ-
τούν οι άνθρωποι αντί να προ-
στατεύονται οι θέσεις εργασίας. 
Να υπάρχει η αρωγή του κρά-
τους στο ενδιάµεσο αυτών των 
επτά αλλαγών.

Το πρόβληµα είναι ότι µε 
τη σηµερινή τακτική ούτε οι 
θέσεις εργασίας προστατεύ-
ονται, ούτε οι άνθρωποι. Στην 
προσπάθεια διατήρησης κάθε 
σύμβασης με το Δημόσιο, θα 
χρεοκοπήσει η χώρα και µετα 
τους ιδιωτικούς θα απολυθούν 
μαζικά και οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι. Τότε όµως ούτε αυτό το 
ευτελές επίδοµα ανεργίας δεν 
θα µπορούµε να δώσουµε.

Του Πάσχου Μανδραβέλη 

Άριστος Μιχαηλίδης

Καρτερός Θανάσης 

Είναι η «ιερή αγελάδα», ανόητε 

Οι πολλά υποσχόµενες σχέσεις του Προ-
έδρου Αναστασιάδη µε τους Ευρωπαίους 
πρωταγωνιστές (και δανειστές) δοκιµάστη-
καν αυτή την εβδοµάδα, για πρώτη φορά µετά 
τα χαστούκια του κουρέµατος και αποδείχτη-
καν φρούδες. Όπως και η πολιτική προσέγγι-
σης τους, που επιχειρήθηκε δια της γνωστής 
επιστολής του.

Οι Ευρωπαίοι έλαβαν την επιστολή Ανα-
στασιάδη, αυστηρή και γεµάτη αγωνιώδεις 
εκκλήσεις, πριν από δέκα µέρες, την φύλαξαν 
στα συρτάρια τους και προχτές, παραµονή του 
Γιούρογκρουπ, φρόντισαν να διαρρεύσει στη 
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς, μαζί με δηλώσεις ανώνυ-
µων αξιωµατούχων, που προειδοποιούσαν 
ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να επανεξεταστεί 
το Μνηµόνιο της Κύπρου και καλά κάνει ο 
Αναστασιάδης να κόψει τις επιστολές και να 
εφαρµόσει κατά γράµµα αυτά που συµφώ-
νησε. Προετοίµασαν το κλίµα και όταν πήγε 
στη Σύνοδο ο υπουργός Οικονοµικών, ο πλή-
ρους αυτοπεποίθησης Χάρης Γεωργιάδης, 
τον πέρασαν από τα µαρτύρια των παίδων εν 

καµίνω.  Άσε, που κι εδώ, άρχισαν διάφοροι 
φωστήρες της πολιτικής µας ανεπάρκειας, να 
εμφανίζονται στις τηλεοράσεις και να δηλώ-
νουν ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να διαγρά-
ψουν τα €9,6 δισεκατοµµύρια του ELA, που 
δόθηκαν στη Λαϊκή και φορτώθηκαν στην 
Τράπεζα Κύπρου και τελικά γονάτισαν όλη 
την οικονοµία. Αυτά, που κατά δήλωση του 
διοικητή της Κεντρικής τα έπαιρναν γιατί εί-
χαµε προεκλογική περίοδο κι έπρεπε να κρα-
τήσουν ζωντανή τη Λαϊκή μέχρι να περάσουν 
οι εκλογές.

Λοιπόν, βρισκόµαστε στα Τάρταρα κι ακόµα 
συνεχίζουμε τους λαϊκισμούς για να κοροϊ-
δευόµαστε µεταξύ µας. Θα διαγραφούν τόσα 
δισεκατοµµύρια (ή ακόµα και θα υπάρξει 
κάποια διευκόλυνση για να αποσυµφορηθεί 
και να μην καταρρεύσει η Τράπεζα Κύπρου) 

επειδή το λέει ένας βουλευτής στην τηλεό-
ραση ή επειδή έστειλε επιστολή ο Πρόεδρος 
στον Ντράγκι και του λέει εσύ φταις που τους 
τα έδινες κι όχι αυτοί που τα έπαιρναν επειδή 
είχαν εκλογές.

Μα, πού είναι οι φίλοι του Προέδρου µας, 
που έτρεξαν στη Λεµεσό να τον ευλογήσουν 
παραµονές εκλογών; Φυσικά, δεν υπάρ-
χουν φίλοι σε αυτές τις υποθέσεις (εµείς το 
ξέρουµε και το λέγαµε και του προηγούµε-
νου, διότι κι εκείνος όπου γύριζε το βλέμμα 
του είχε φίλους κολλητούς!), αλλά δεν πρέπει 
να υπάρχουν τουλάχιστον σοβαρές πολιτικές 
και ικανά στελέχη να τις εφαρµόσουν; Θα λύ-
σουµε τα προβλήµατα µας άµα κοροϊδεύουµε 
τους εαυτούς µας; Χωρίς σοβαρότητα, χωρίς 
προετοιµασία, χωρίς συντονισµό, χωρίς συµ-
µάχους;

Ό,τι και να πεις, πάντως, του αξίζει ο Βενιζέ-
λος του Σαμαρά και ο Σαμαράς του Βενιζέλου. 
Ενώ ο καηµένος ο Κουβέλης, παρά τις φιλότιµες 
προσπάθειες που τόσο καιρό κατέβαλε, παρά 
τις υπογραφές που έβαλε, παρά τα άθλια µέτρα 
στα οποία συνέβαλε, είχε µια διαφορά ύφους και 
ήθους, αισθητικής, βρε αδελφέ. Που προκαλού-
σε µάλιστα κάποια αισθήµατα οργής στις τάξεις 
των ακραιφνών βενιζελικών και των ακόμα πιο 
ακραιφνών σαμαρικών: Δεν μας παρατάς, ρε 
Κουβέλη.

Ορίστε, τους παράτησε, και πολλοί από αυτούς 
δεν κρύβουν τη χαρά τους. Ό,τι ήταν να δώκει το 
έδωκε εξάλλου στην υπόθεση της σωτηρίας µας 
και καιρός ήταν να αδειάσει τις καρέκλες για να 
κάτσει κάνας άλλος. Και να περάσουµε επιτέ-
λους από το -όσο και να πεις- ανώµαλο «τρίο» 
σε έναν γάµο της προκοπής, ευλογηµένο από 
όλους τους θρήσκους των Μνηµονίων και τους 

κουμπάρους των ΜΜΕ. Σαμαράς και Βενιζέλος, 
ένα ταιριαστό ζευγάρι στην επιχείρηση σωτηρίας 
της χώρας από τα αποτελέσµατα µιας πολιτικής 
που υπηρετούν Σαμαράς και Βενιζέλος τριάντα 
και βάλε χρόνια.

Πάντως ότι ταιριάζουν οι νεόνυμφοι, ταιριά-
ζουν. Πρώτα-πρώτα στην προσήλωσή τους 
στον σκοπό, που αγιάζει τα μέσα. Ο ένας έριξε 
την κυβέρνηση της Ν.Δ., ύστερα επανήλθε στη 
Ν.Δ., ύστερα τάχθηκε αναφανδόν κατά των 
Μνηµονίων, ύστερα τάχθηκε πιο αναφανδόν 
υπέρ των Μνηµονίων -και τελικώς κέρδισε 
το γέρας του Μαξίµου. Ο άλλος υπηρέτησε τον 
ύστερο Ανδρέα, ύστερα ασπάστηκε το σοσιαλι-

σµό του Σηµίτη, ύστερα σπάστηκε µε τον Γιώρ-
γο, ύστερα αποσπάστηκε στη φύλαξη της λίστας 
Λαγκάρντ -διεκδικεί συνεπώς µε αξιώσεις το 
γέρας του Μαξίµου.

Ταιριάζουν επίσης στην αντιμετώπιση όσων 
έκαναν το λάθος να τους εµπιστευτούν. Ο Σαµα-
ράς εξέφρασε µε τον γνωστό ανατρεπτικό τρόπο 
την ευγνωµοσύνη του για τον πολιτικό του πατέ-
ρα Μητσοτάκη. Ο Βενιζέλος έδωσε πριν από λίγο 
καιρό στον Λοβέρδο να καταλάβει τι εστί βερίκο-
κο και προχτές στον Κουβέλη επίσης να καταλά-
βει τι εστί αγγούρι. Τον τελευταίο µάλιστα έβαλαν 
ένα χεράκι και οι δυο για να τον ξαποστείλουν 
στον κουβά. Με το ένα, µε το δύο, µε το τρία...

Μπορεί βέβαια ως ταιριαστό ζευγάρι να μην 
τους εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. 
Τους ευλογεί όµως η Μέρκελ, κι αυτό είναι που 
έχει σημασία. Ως εκ τούτου, να ζήσει η νύφη κι 
ο γαµπρός...

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ του ξυραφιού κινείται η πολιτική 
ζωή της χώρας. Μετά την αποχώρηση της ΔΗ-
ΜΑΡ, η νέα δικοµµατική κυβέρνηση βρίσκεται 
ήδη αντιµέτωπη µε ένα βουνό προβληµάτων, 
έχοντας µικρότερη πλειοψηφία στη Βουλή και 
πολύ µεγαλύτερη πίεση από την τρόικα. 

ΑΝ ΚΑΙ η ΔΗΜΑΡ δεν ξεκαθάρισε πλήρως τι 
θα κάνει με τη νέα κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέ-
λου, οι αόριστες αναφορές, ότι θα στηρίζει οτι-
δήποτε θεωρεί θετικό υπέρ των µεταρρυθµί-
σεων, προϊδεάζουν ότι ο άλλοτε κυβερνητικός 
πυλώνας θα λειτουργεί ως ένα είδος πολιτικού 
«μπαλαντέρ», που θα ψηφίζει κατά βούληση 
και µε γνώµονα τουλάχιστον να µη γίνουν άµε-
σα εκλογές! 

ΠΑΝΤΩΣ, μπορεί η ΔΗΜΑΡ να ανακουφί-
στηκε από την εξέλιξη αυτή, καθώς κορυφαίοι 
υπουργοί της θα έπρεπε να χρεωθούν άµεσα τις 
απολύσεις και τη διαθεσιµότητα χιλιάδων δηµο-
σίων υπαλλήλων, ωστόσο θα πρέπει σύντοµα να 
ξεκαθαρίσει τη θέση της και να αποφασίσει µε 
«ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει». 

ΟΙ ΑΛΛΟΙ δύο κυβερνητικοί εταίροι, σφιχτα-
γκαλιασμένοι πλέον σε κοινή πορεία, ετοιμάζουν 
πυρετωδώς την επικαιροποιηµένη προγραµµα-
τική συμφωνία τους, αλλά λογαριάζουν χωρίς 
τον... ξενοδόχο. Στην προκειµένη περίπτωση, 
τους δανειστές και τις απαιτήσεις τους από τις 
διαπιστωµένες πλέον σοβαρές αστοχίες του 
προγράµµατος. Εχουµε και λέµε: το δηµοσιο-
νοµικό κενό, λόγω υστέρησης εσόδων, τρύπας 
στον ΕΟΠΥΥ κ.ά., αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ και η 
ανάγκη να ληφθούν νέα µέτρα ίπταται ως φά-
ντασµα πάνω από την κυβέρνηση. Το τεράστιο, 
ύψους 23 δισ. ευρώ, έλλειµµα στα ασφαλιστικά 
ταµεία αυξάνει τις ωµές πιέσεις της τρόικας για 
νέες οριζόντιες μειώσεις κατά 10% σε όλες τις 
συντάξεις. Το σχέδιο ήδη συζητείται στο υπουρ-
γείο Εργασίας. 

ΑΛΛΑ σε αδιέξοδο κινδυνεύουν να βρεθούν 
και οι περίφηµες αποκρατικοποιήσεις, καθώς 
διαπλοκή και ομάδες συμφερόντων πιέζουν 
την κυβέρνηση και µπλοκάρουν τις διαδικασί-
ες. Και φυσικά, η µεγάλη µάχη για την ΕΡΤ, που 
τώρα μόλις ξεκινά, με τους εργαζομένους να 
απορρίπτουν τα τελεσίγραφα του Γ. Στουρνάρα 
και να αρνούνται να φύγουν οικειοθελώς από 
το Ραδιοµέγαρο. 

Ο ΒΙΟΣ της νέας δικοµµατικής κυβέρνησης 
είναι γεµάτος αγκάθια. Οσοι επενδύουν σε µελ-
λοντικές επιτυχίες, µάλλον θα πρέπει να περι-
µένουν πολύ.

Οι φίλοι µας

Οι νεόνυµφοι του Μαξίµου


