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Όχι πως µας παρηγορεί το 
γεγονός, αλλά πλέον είναι σί-
γουρο πως αυτά που ζούµε 
εδώ και τρία χρόνια δεν αφο-
ρούν µόνον εµάς. Οι προβλέ-
ψεις για τον επόµενο χρόνο 
και τις εξελίξεις στην Ευρώπη 
είναι δυσοίωνες. Τι πρέπει να 
περιµένουµε;

Πρώτα απ’ όλα, τη Γαλλία να 
βρεθεί στο µάτι του κυκλώνα 
από το φθινόπωρο και µετά. Η 
γαλλική κοινωνία και το πολιτι-
κό της σύστηµα έχουν πολλές 
αγκυλώσεις, που δεν επιτρέ-
πουν την προώθηση άκρως 
απαραίτητων µεταρρυθµίσε-
ων. Ο πρόεδρος Ολάντ δεν έχει 
το πολιτικό ανάστηµα και την 
πυγµή για να πάει τη χώρα του 
µπροστά. Ολοι, λοιπόν, οι ανα-

λυτές αλλά και κορυφαίοι Ευ-
ρωπαίοι πολιτικοί περιµένουν 
πως από τον Σεπτέµβριο και 
µετά οι αγορές θα χτυπήσουν 
µε λύσσα τη Γαλλία. Εκεί πια 
τα νούµερα είναι µεγάλα και το 
παιχνίδι αφορά πραγµατικά το 
µέλλον του ευρώ. Κάθε πρό-
βλεψη είναι παρακινδυνευ-
µένη. ∆εύτερη πρόβλεψη που 
ακούει κανείς από υπεύθυνα 
χείλη, από την Ολλανδία έως 
την Ισπανία: το κατεστηµένο 
πολιτικό σύστηµα στην Ευρώ-
πη θα περάσει πολύ µεγάλη 
κρίση. Τα καθιερωµένα κόµ-
µατα χάνουν τη δύναµή τους 
ή διαλύονται, ενώ αντιθέτως 
τα ακραία κερδίζουν επιρροή. 
Η εκτίµηση είναι πως το επό-
µενο Ευρωκοινοβούλιο θα 

µοιάζει µε «τσίρκο» και πολλά 
από τα µέλη του θα βρίσκονται 
εκεί επειδή µισούν την ιδέα 
της ενωµένης Ευρώπης. Ενα 
ολοένα και µεγαλύτερο κοµ-
µάτι της κοινής γνώµης νιώθει 
ανασφάλεια σε σχέση µε την 
Ε.Ε. και την παγκοσµιοποίη-
ση. Μοιάζει σαν να φωνάζει 

στους ηγέτες του «σταµατήστε 
αν µπορείτε τον κόσµο που 
τρέχει τόσο γρήγορα, θέλω να 
κατέβω».

Ο κόσµος, όµως, θα συνε-
χίσει να τρέχει και η Ιστορία 
δεν συγχωρεί όποιους µένουν 
ακίνητοι, αποσβολωµένοι να 

παρακολουθούν χωρίς να κά-
νουν τίποτα. Και εδώ µπαίνει 
το µεγάλο πρόβληµα της Ευ-
ρώπης. ∆ιαρθρωτικές αλλα-
γές και ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας δεν συµβαδίζουν 
µε οµαλότητα και «λογική» 
δηµοκρατία. Οι χαµηλοί µισθοί 
και η εργασιακή ανασφάλεια 

οδηγούν -δικαιολογηµένα- 
στα άκρα και σε απρόβλεπτες 
συµπεριφορές. Ο µέσος άν-
θρωπος νιώθει, όχι µόνο στην 
Ελλάδα, πως έχει χάσει τον 
έλεγχο. Ακούς όλο και περισ-
σότερο «πού θα σταµατήσει 
αυτό;», «πού µας πάνε τελικά;».

∆εν υπάρχουν εύκολες 
απαντήσεις. Εγκυρες προβλέ-
ψεις δείχνουν ότι το 2050, αν 
τα πράγµατα συνεχίσουν έτσι, 
καµιά ευρωπαϊκή οικονοµία 
δεν θα συµπεριλαµβάνεται 
στις δέκα πλουσιότερες του 
κόσµου. Η Γερµανίδα καγκε-
λάριος αναφέρεται συνέχεια 
στην περίφηµη φόρµουλα «7, 
25, 50». Για να εξηγήσει ότι η 
σηµερινή Ευρώπη δεν είναι 
βιώσιµη υπενθυµίζει ότι έχει 
το 7% του παγκόσµιου πληθυ-
σµού, το 25% του παγκόσµιου 
ΑΕΠ και το 50% των παγκό-
σµιων κοινωνικών δαπανών. 
Τα νούµερα µιλάνε από µόνα 
τους. Ο υπόλοιπος κόσµος, 
πέραν της Ευρώπης, τρέχει µε 
ιλιγγιώδη ταχύτητα και τόσο το 

25%, όσο και το 50% δεν είναι 
διατηρήσιµα. Πίσω, όµως, 
από τα νούµερα κρύβονται ως 
συνήθως ανθρώπινες ζωές 
και πραγµατικές ιστορίες. Η 
Ευρώπη είτε θα αλλάξει και 
θα µπορέσει να ανταγωνισθεί 
τον υπόλοιπο κόσµο είτε θα 
αρχίσει να οπισθοδροµεί επι-
κίνδυνα. Και στη µία και την 
άλλη περίπτωση η δηµοκρα-
τία, όπως την ξέραµε, θα πε-
ράσει µια µεγάλη κρίση και ο 
µέσος Ευρωπαίος θα νιώθει 
φτωχότερος απ’ ό,τι είναι σή-
µερα. Ετυχε εµείς να είµαστε 
το πρώτο επεισόδιο σε ένα 
παγκόσµιο σήριαλ, από εκείνα 
που βρίσκουµε στην Ιστορία 
κάθε 50-60 χρόνια. Να δούµε 
πού θα µας βγάλει...

Του Αλέξη Παπαχελά 

Του ΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο εφιάλτης της Γηραιάς Ηπείρου 

∆ρεττάκης Μανόλης, τέως αντιπρόε-
δρος της Βουλής, υπουργός και καθη-
γητής της ΑΣΟΕΕ

Όσοι θα µετάσχουν στο συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ τον ερχόµενο µήνα επω-
µίζονται µια τεράστια ιστορική ευθύνη. 
Είναι γνωστές οι χαµένες ευκαιρίες και 
οι δυνατότητες που είχε το παρελθόν 
η Αριστερά... Τώρα υπάρχει µια νέα 
ευκαιρία η οποία δεν πρέπει να χαθεί.
Σε ένα µήνα από σήµερα το συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει τη µετατρο-
πή του σε ενιαίο κόµµα. Με βάση την 
πορεία του ένα χρόνο µετά τις διπλές 
εκλογές του Μαΐου/Ιουνίου 2012, τις 
προκλήσεις που αντιµετώπισε και τα 
σοβαρά λάθη στα οποία υπέπεσε στο 
διάστηµα αυτό ως αξιωµατική αντιπο-
λίτευση, το ερώτηµα που απασχολεί 
το εκλογικό σώµα είναι: Θα ανταπο-
κριθεί άραγε στις προσδοκίες του για 
µια πραγµατική (και όχι κίβδηλη, όπως 
εκείνη του 1981) αλλαγή;

Τόσο ο πρόεδρος όσο και οι βουλευ-
τές και τα µέλη του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν 
θετικά στο ερώτηµα αυτό. Σχετικά µε το 
θέµα αυτό, µιλώντας σε µια εκδήλωση 
για την παρουσίαση ενός βιβλίου του 
Νίκου Κοτζιά, στις 28.5.13, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ ανάµεσα στα άλλα είπε και 
τα εξής: «Ούτε αλλαγή χωρίς τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ γίνεται, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί µόνος 
του». Η περιληπτική αυτή απάντηση 
στο ερώτηµα που τέθηκε στηρίζεται 
σε τέσσερις σωστές διαπιστώσεις: (α) 
Το ΠΑΣΟΚ και η Ν.∆., που ευθύνονται 
για τη σηµερινή δεινή θέση της χώρας, 
ούτε µπορούν ούτε θέλουν να φέρουν 
την αλλαγή που προσδοκά ο λαός, (β) 
ο ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση που του έχει 
εµπιστευθεί το εκλογικό σώµα µπορεί 
να αποτελέσει τον πυρήνα που θα τη 
φέρει, (γ) ο κατακερµατισµός, όµως, 
του εκλογικού σώµατος αποκλείει 
ποσοστά που θα του δώσουν αυτοδυ-
ναµία και, κατά συνέπεια, (δ) θα πρέπει 
να αναζητήσει κόµµατα µε τα οποία θα 
σχηµατίσει κυβέρνηση συνασπισµού, 
αν ο λαός τού δώσει την πρώτη θέση 
στις προσεχείς εκλογές.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, 
η ανταπόκριση του ενιαίου πλέον 
κόµµατος στις προσδοκίες του λαού 
εξαρτάται από τη µία µεριά από την 
ανάδειξή του σε πρώτο κόµµα στις 
προσεχείς εκλογές και από την άλλη 
από την ύπαρξη κοµµάτων που θα δε-
χτούν να µετάσχουν σε µια κυβέρνηση 
συνασπισµού, την οποία θα πρέπει 
να σχηµατίσει προκειµένου να λάβει 

ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή. 
Προκειµένου να του δώσει ο λαός µε 
την ψήφο του την πρωτιά στις προσε-
χείς εκλογές, το ενιαίο κόµµα πρέπει 
να είναι πράγµατι ενιαίο, δηλαδή να 
µην υπάρχουν δηµόσιες αντιπαρα-
θέσεις των µελών του στις βασικές 
θέσεις του, όπως συµβαίνει σήµερα. 
Αυτό, φυσικά, δεν σηµαίνει ότι µέσα 
στα όργανα του κόµµατος δεν θα 
υπάρχουν και δεν θα εκφράζονται δια-
φορετικές απόψεις ή ακόµα και τάσεις. 
Όταν, όµως, το ενιαίο κόµµα, µε τις 
δηµοκρατικές διαδικασίες που ακο-
λουθεί, καταλήξει σε ένα πρόγραµµα 
κυβερνητικής πολιτικής, όλοι, χωρίς 
καµιά εξαίρεση και χωρίς δηµόσιες 
διαφοροποιήσεις, πρέπει να το στηρί-
ζουν. Η ενότητα, δηλαδή, και η συνοχή 
στο ενιαίο κόµµα είναι το πρώτο και 
βασικό προαπαιτούµενο για να πειστεί 
ο λαός να του δώσει την πρώτη θέση.

Η ενότητα όµως και η συνοχή, αν και 
αναγκαίες, δεν είναι οι ικανές συνθήκες 
για να του εµπιστευθεί ο λαός την πρώ-
τη θέση στις προσεχείς εκλογές. Η ικα-
νή συνθήκη είναι η κατάρτιση ενός ρε-
αλιστικού, πειστικού και εφαρµόσιµου 
προγράµµατος για την υλοποίηση της 
αλλαγής που προσδοκά ο λαός. Μέχρι 
στιγµής, τέτοιο πρόγραµµα δεν υπάρ-
χει. Υπάρχουν γενικόλογες θέσεις που 
πρέπει να γίνουν αντικείµενο συζήτη-
σης και επεξεργασίας προκειµένου να 
καταστούν πρόγραµµα µε τα χαρακτη-
ριστικά που προαναφέρθηκαν, παίρνο-
ντας υπόψη όλες τις εποικοδοµητικές 
παρατηρήσεις που θα γίνουν πριν και 
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Η κατάρτιση του προγράµµατος που 
προαναφέρθηκε δεν είναι καθόλου 
εύκολη υπόθεση µε δεδοµένα τα τετε-
λεσµένα στα οποία είχαν οδηγήσει τη 
χώρα το ΠΑΣΟΚ και η Ν.∆. στο διάστη-
µα 2004-2009 και τα ακόµη χειρότερα 
που της επισώρευσαν οι κυβερνήσεις 
µετά τις εκλογές του 2009, µε κορύφω-
ση τη σηµερινή δήθεν τρικοµµατική, 
αλλά ουσιαστικά κυβέρνηση της Ν.∆. 
Οι προτάσεις που θα περιλαµβάνονται 
στο πρόγραµµα κυβερνητικής πολιτι-
κής του ενιαίου κόµµατος και οι οποί-
ες θα παίρνουν υπόψη τα τετελεσµένα 
αυτά καθώς και τη σηµερινή κάθε άλλο 
παρά ευνοϊκή οικονοµική κατάσταση 
της Ε.Ε., δεν µπορεί παρά να έχουν µα-
κροχρόνιο ορίζοντα. Θαύµατα δεν µπο-
ρούν να γίνουν από τη µια µέρα στην 
άλλη ούτε µέσα σε λίγα χρόνια.

Με δεδοµένη τη θέση του ενιαίου 

κόµµατος για την παραµονή της χώρας 
στην Ευρωζώνη, όχι όµως «πάση θυ-
σία», δηλαδή όχι µε ένα λαό ταπεινω-
µένο και εξαθλιωµένο για δεκαετίες, 
η άµεση προτεραιότητα του προγράµ-
µατος κυβερνητικής πολιτικής είναι η 
ξεκάθαρη διατύπωση των ενεργειών 
που πρέπει να γίνουν ώστε να επιτευ-
χθεί ο στόχος της παραµονής στο ευρώ, 
µε σταδιακή έξοδο της χώρας από την 
κρίση και του λαού από την εξαθλίωση.

Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να πε-
ριλαµβάνει συγκεκριµένες και ρεαλι-
στικές θέσεις σε όλους τους τοµείς της 
εσωτερικής πολιτικής καθώς και για 
την εξωτερική πολιτική και την αλλη-
λεξάρτησή τους. Τα προβλήµατα που 
υπήρχαν και τα οποία έχουν επιδει-
νωθεί τα τρία τελευταία χρόνια στους 
τοµείς της οικονοµίας, µε κυρίαρχο 
το δυσθεώρητο µη βιώσιµο δηµόσιο 
χρέος, της απασχόλησης, της παιδείας, 
της υγείας, της πρόνοιας, των ασφαλι-
στικών ταµείων, της δηµόσιας διοίκη-
σης, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ., 
σε συνδυασµό µε τα εκκρεµή µεγάλα 
θέµατα εξωτερικής πολιτικής (κυπρι-
ακό, ελληνοτουρκικές σχέσεις, Σκόπια 
κ.λπ.) απαιτούν τη διατύπωση υλοποι-
ήσιµων προτάσεων.

Η κατάρτιση ενός τέτοιου προγράµ-
µατος επείγει γιατί κανείς δεν µπορεί να 
αποκλείσει αιφνιδιαστική προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών. Η αµέριστη υπο-
στήριξη του προγράµµατος αυτού από 
το σύνολο των µελών του ενιαίου κόµ-
µατος και η δηµοσιοποίηση κατά κατα-
ληπτό τρόπο των βασικών σηµείων του 
σε ένα όχι µακροσκελές κείµενο υπάρ-
χει σηµαντική πιθανότητα να πείσουν 
το εκλογικό σώµα να του δώσει την 
πρώτη θέση στις προσεχείς εκλογές, 
παρά τη λυσσαλέα επίθεση που δέχεται 
-και που θα ενταθεί- από τους ηγέτες 
των τριών κοµµάτων που στηρίζουν 
την κυβέρνηση και τους υποτακτικούς 
τους, συνεπικουρούµενοι από τα δια-
πλεκόµενα µε αυτούς Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης.

Με την υπόθεση ότι το ενιαίο κόµµα 
θα είναι πρώτο στις προσεχείς εκλογές, 
έρχοµαι τώρα στη δεύτερη προϋπό-
θεση για τον σχηµατισµό κυβέρνησης 
συνεργασίας, δηλαδή την ύπαρξη άλ-
λων κοµµάτων, τα οποία θα δεχτούν 
να µετάσχουν στην κυβέρνηση συνα-
σπισµού που θα θελήσει να σχηµατίσει 
το ενιαίο κόµµα, όταν πάρει τη σχετική 
εντολή από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρα-
τίας. Ποια θα είναι τα κόµµατα αυτά;

Είναι µεγάλη, ενδεχοµένως και απέλπιδα, 
η προσπάθεια να κάνεις το µυαλό σου πέτρα 
στις µέρες µας και να σταµατήσεις να σκέ-
φτεσαι µε τις λέξεις- κλειδιά της εποχής: Ν.∆., 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ, τρόικα, Μνηµόνιο, 
Κεντροαριστερά, Ναµπούκο, ανάπτυξη, ανα-
σχηµατισµός, απολύσεις, επιδόµατα, ΕΡΤ, 
Βορίδης, Παπανδρέου, Παναγιωτακόπουλος, 
ανακεφαλαιοποίηση. 

Τελειωµό δεν έχουν. Ενα σύννεφο λέξε-
ων, εννοιών, προσδιορισµών και φαντασµά-
των πάνω από τα κεφάλια µας, µπερδεµένο 
κι επιθετικό σαν σµήνος µελισσών που µόλις 
έκανες το λάθος και πετροβόλησες τη φωλιά 
τους. Μια τόσο βλαβερή µονιµοποίηση ενός 
καφκικού άγνωστου Χ, που καθηµερινά αλ-
λάζει διαστάσεις σαν µυθικό τέρας, που ο 
σκοπός της δηµιουργίας του ήταν να πρωτα-
γωνιστήσει κάποτε σε ταινία για το τέλος του 
κόσµου. 

Εχουµε αναρωτηθεί, άραγε, πόση φαιά 
ουσία και δηµιουργικό, πολύτιµο χρόνο σπα-
ταλούµε για πράγµατα που σε κανονικές συν-
θήκες δεν θα άξιζαν ούτε ένα τυχαίο πετάρι-
σµα του βλεφάρου προς το µέρος τους; Είναι 
κι αυτή µία από τις εκφάνσεις της κρίσης, να 
χαρίζει σε ανθρώπους και καταστάσεις πιθα-
νά ψήγµατα σπουδαιότητας και ν’ αφαιρεί από 
τα πραγµατικά σπουδαία την πιθανή εξαγωγή 
πολύτιµων σκέψεων; 

Πόση σπουδαιότητα βρίσκεται, για παρά-
δειγµα, στα απολύτως αναµενόµενα λόγια 
διαφόρων περαστικών αστέρων στη σύγ-
χρονη ελληνική πολιτική Ιστορία, που στα 
καθηµερινά ρεσιτάλ µαταιοδοξίας αναζητούν 
τα ψίχουλα της δηµοσιότητας, σε σχέση µε τα 
λόγια της γυναίκας που είχε άταφο τον αδερ-
φό της µέσα στο σπίτι µε ανεµιστήρες, καθώς 
δεν µπορούσε να πληρώσει την ταφή του; Και 
όµως, οι διάφορες δηλώσεις και οι δηλωσού-
λες εσωτερικής κατανάλωσης και κοµµωτη-
ριακού κουτσοµπολιού επιχειρούν να λαµ-
βάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο 
στις ζωές µας από αυτά που πραγµατικά τις 

ροκανίζουν. Πόσο χώρο έπιασε η δήλωση 
του πρωθυπουργού, ότι πράγµατι στην ΕΡΤ 
και το ΠΑΣΟΚ και η Ν.∆. έκαναν διορισµούς 
αλλά «έβαζαν» κυρίως φίλα προσκείµενους 
στην Αριστερά, σε σχέση µε µια πιθανή ανά-
λυση για το πόσο επικίνδυνη είναι µια τέτοια 
προσέγγιση στην απίστευτη βία µε την οποία 
επεβλήθη το γνωστό «µαύρο» στο δηµόσιο 
ραδιοµέγαρο; Η γενίκευση και η απλούστευ-
ση τέτοιου τύπου είναι τόσο απαραίτητες στη 
λειτουργία της δηµοκρατίας όσο κι ένα δίκαν-
νο στα χέρια ενός µαθητή Γυµνασίου. 

Πολλές είναι και οι αναλύσεις για την πα-
γίδευση της Κεντροαριστεράς µέσω των 
χειρισµών Σαµαρά και Βενιζέλου που οδή-
γησαν στην αποχώρηση Κουβέλη, ο οποίος, 
ως «Αριστερά της ευθύνης», συνυπέγραψε 
τις µνηµονιακές συµφωνίες για τις απολύσεις 
στο ∆ηµόσιο αλλά, υπό την ίδια ιδιότητα, απο-
χώρησε από τη συγκυβέρνηση όταν το θέµα 
των απολύσεων άγγιξε ένα απειροελάχιστο 
ποσοστό εργαζοµένων σε σύγκριση µε όσους 
στέλνουν στην ανεργία οι συµφωνίες που ήδη 
είχε υπογράψει. Η επιστροφή στο δικοµµατι-
σµό έγινε υπό µία πολυπλοκότητα η οποία, αν 
µιλούσαµε για ένα καθαρό πολιτικό λόγο και 
σύστηµα, σε καµία περίπτωση δεν θα µπο-
ρούσε να χωρέσει το νικητήριο χαµόγελο Βε-
νιζέλου στο τέλος της πολύωρης σύσκεψης 
στο µέγαρο Μαξίµου, όταν όλα άρχισαν να 
χορεύουν και πάλι σε ρυθµούς Ν.∆. και ΠΑ-
ΣΟΚ. Η επιστροφή στο παρελθόν, µέσα από τα 
παραµορφωτικά γυαλιά όλων όσοι παρακο-
λουθούµε και καταγράφουµε την επικαιρότη-
τα, είναι ένα γεγονός το οποίο θα δυσκολέψει 
πολύ τους πολιτικούς αναλυτές του µέλλοντος 
που θα πρέπει να κρατήσουν αποστάσεις. 

Είναι, κατά τη γνώµη µας, το πιο θλιβερό 
από όλα: Σε τέτοιες συνθήκες, όπου άνθρω-
ποι µένουν άταφοι, άλλοι αυτοκτονούν κι 
άλλοι το σκέφτονται, η κεντρική ελληνική πο-
λιτική σκηνή να ακκίζεται µε τα φαντάσµατα 
του παρελθόντος. ∆εν λέγεται ούτε ∆εξιά ούτε 
Αριστερά. Βία λέγεται... 

Θα ανταποκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
στις προσδοκίες του λαού; Τα φαντάσµατα 

του παρελθόντος


