
O Κόσμος FRIDAY 5 JULY 2013ΣΧΟΛΙΑ 13

Κι όµως! Η µεγαλύτερη 
φορολογική µεταρρύθµιση 
της Mεταπολίτευσης έγινε στα 
χρόνια του Ανδρέα. Ο ΦΠΑ και 
οι ταµειακές µηχανές µπήκαν 
στη ζωή µας το 1987. Ασχέτως 
των προβληµάτων που ακόµη 
έχουµε (και είχαµε µε όλες τις 
κυβερνήσεις) ο νόµος του κ. 
∆. Τσοβόλα ήταν επανάσταση 
στο φορολογικό σύστηµα.

Η αποστροφή του κ. Μάκη 
Βορίδη για το «ονοµατεπώνυ-
µο της καταστροφής» πιθανόν 
να κρύβει άγνοια. Στα χρόνια 
που η Ελλάδα άλλαζε συθέµε-
λα -σε κάποιους τοµείς προς 
το καλύτερο και σε άλλους 
προς το χειρότερο- ο κ. Βο-
ρίδης άλλες τέχνες κατηργά-
ζετο. Μπορεί να έµαθε µόνο 

όσα είναι του συρµού, δηλαδή 
τη δηµοσιονοµική επέκταση 
στην οποία οφείλονται πολλά 
από τα σηµερινά µας προβλή-
µατα. Αλλά, προφανώς δεν 
άκουσε τίποτε για το ανεκτί-
µητο ΕΣΥ. Παρά τη θεµιτή και 
δικαιολογηµένη κριτική για 
τις σπατάλες του, δεν πρέπει 
να ξεχνάµε ότι χάρη στο ΕΣΥ 
ζούµε περισσότερο. Στην Ελ-
λάδα το προσδόκιµο επιβίω-
σης το 1974 ήταν 73 χρόνια. Το 
2006 έφτασε τα 79,5 χρόνια. 
Υπήρξε τεράστια πρόοδος της 
ιατρικής επιστήµης, αλλά οι 
Ελληνες (παρά το γεγονός ότι 
καπνίζουµε πιο πολύ, έχου-
µε συγκριτικά περισσότερα 
τροχαία κ.λπ.) ζούµε δύο 
χρόνια περισσότερο από τους 

Αµερικανούς, οι οποίοι τώρα 
επιχειρούν το medicare• στις 
ΗΠΑ το προσδόκιµο επιβίω-
σης από τα 72 έτη που ήταν το 
1974, έφτασε τα 77,7 το 2006. 
Φυσικά υπήρξαν οι καταστρο-

φικοί για τον συνδικαλισµό και 
τα ΑΕΙ νόµοι, αλλά υπήρξε και 
η αλλαγή του οικογενειακού 
δικαίου. Μέχρι το 1982 η Ελ-
λάδα ήταν κάτι σε «λάιτ» Ιράν: 
οι µοιχοί σέρνονταν µε σεντό-
νια στα αστυνοµικά τµήµατα 
και η προίκα ήταν θεσµοθε-
τηµένη!

Μπορεί πάλι η αποστροφή 
του κ. Βορίδη να µην οφείλε-

ται σε απλή και άδολη άγνοια. 
Ισως να οφείλεται σε πολιτι-
κούς σχεδιασµούς. Κάποιοι 
λένε ότι οι φιλοδοξίες του 
φτάνουν µέχρι την ηγεσία της 
Ν.∆. κάτι που προϋποθέτει τη 

συγκίνηση του κοµµατικού 
ακροατηρίου. Το ίδιο έκαναν 
διάφοροι στην Αριστερά και 
στην Κεντροαριστερά: ισοπέ-
δωσαν ολόκληρες ιστορικές 
περιόδους επισείοντας τον 
µπαµπούλα της «∆εξιάς». Ετσι 
δεν µπορούν να διακρίνουν 
τον εκσυγχρονιστή Κωνστα-
ντίνο Καραµανλή από την αρ-
τηριοσκληρωτική και αυταρ-

χική µετεµφυλιακή ∆εξιά, µε 
την οποία και ο ίδιος ο Κ. Κα-
ραµανλής ήρθε σε σύγκρου-
ση. Την πρώτη περίοδο έχασε 
τη μάχη και αυτοεξορίστηκε• 
µετά τη δικτατορία την κέρδι-
σε. Κι όµως: για πολλούς, η 
περίοδος 1955-1963 δεν θεω-
ρείται µια χαµένη µάχη του Κ. 
Καραµανλή µε το παλάτι και 
τους µετεµφυλιακούς υπόγει-
ους µηχανισµούς. Προπαγαν-
δίζεται ως µελανή σελίδα του.

Υπάρχει ένα µεγάλο πρό-
βληµα µε τις -βολικές για 
∆εξιούς και Αριστερούς- «ξε-
πέτες» της Ιστορίας. Χωρίζο-
ντας τις περιόδους σε «πολύ 
σκοτεινές» και «πολύ φωτει-
νές» (αναλόγως του πολιτικού 
χώρου που βρίσκεται κανείς) 

κατ’ αρχήν δεν µπορούµε να 
συνεννοηθούµε. Οι ιστορικοί 
µύθοι δηµιουργούν αυθαί-
ρετες τοµές και ανυπέρβλητα 
χάσµατα στο πολιτικό σκη-
νικό. ∆εύτερον, δεν µαθαί-
νουµε από την Ιστορία. ∆εν 
µπορούµε να ξεχωρίσουµε τα 
θετικά από τα αρνητικά µιας 
περιόδου µε αποτέλεσµα να 
ανακυκλώνουµε τα αρνητικά. 
Η ελληνική Ιστορία, ακόµη 
και η περίοδος 1981-1989, εί-
ναι πολύ πιο πλούσια απ’ όσο 
προπαγανδίζουν σε κοµµατι-
κές µαζώξεις διάφοροι πολι-
τευτές. Καλό είναι να µην βα-
σιζόµαστε σε αστοιχείωτους 
εθνικούς µύθους έτσι ώστε να 
επαναλάβουµε τα θετικά και 
να εξοβελίσουµε τα αρνητικά.

Οι «ξεπέτες» της Ιστορίας 
Του Πάσχου Μανδραβέλη 

Με τον Γιώργο Τζίβα

Με ακόµη µία επανάληψη του ίδιου 
έργου, τρόικα και κυβέρνηση επικυ-
ρώνουν τους πάγιους ρόλους τους. 
Η πρώτη φαίνεται να πιέζει αφόρητα 
για νέα µέτρα, «µεταρρυθµίσεις» και 
περικοπές, απειλώντας µε τη δόση. Η 
δεύτερη δείχνει να τρέχει ασθµαίνουσα 
πίσω από τους ωµούς «εκβιασµούς» 
των δανειστών. 

Ενώ εµφανίζεται να διαφωνεί µε τις 
υπερβολικές απαιτήσεις τους, τελικά 
υποκύπτει χάριν του υπέρτατου εθνι-
κού συµφέροντος. Ο λόγος της τρόικας 
γίνεται πάντα νόµος. 

Αυτό ακριβώς συµβαίνει και τώρα. 
Οι απεσταλµένοι της τρόικας, ως αν-
θύπατοι της νέας υπέρτατης εξουσίας, 
βγάζουν στην αναφορά τούς Ελληνες 
υπουργούς της νέας δικοµµατικής κυ-
βέρνησης, ζητώντας πληροφορίες και 
αναλυτικά στοιχεία για το έργο υλοποί-
ησης του Μνηµονίου. 

Στο θέµα των απολύσεων 2.000 δη-

µοσίων υπαλλήλων, οι εκπρόσωποι 
των δανειστών δεν πείσθηκαν από τις 
εξηγήσεις της νέας ηγεσίας του υπουρ-
γείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 
Θεωρούν ότι αυτή η µνηµονιακή υπο-
χρέωση της χώρας δεν επιτυγχάνεται 
από την απόλυση των 2.656 υπαλλή-
λων µετά το κλείσιµο της ΕΡΤ, καθώς 
µε την επαναπρόσληψη για δύο µήνες, 
ως συµβασιούχων, των 2.000 από αυ-
τούς (όπως προτείνει η κυβέρνηση), ο 
πραγµατικός αριθµός των απολυµένων 
κατεβαίνει στους 650! 

Αβέβαιο παραµένει το καθεστώς και 
µε τη διαθεσιµότητα των 12.500 υπαλ-
λήλων. Ο υπουργός Κυρ. Μητσοτάκης 
διαβεβαίωσε τους καθηγητές ότι ναι 
µεν δεν θα απολυθεί κανείς, διαµήνυσε 
όµως ότι οι 7.500 που θα µετακινηθούν 
υποχρεωτικά σε άλλες θέσεις πρέπει 
να τις αποδεχθούν, γιατί διαφορετικά... 
θα απολυθούν! 

Την ίδια στιγµή, λίγα µέτρα πιο πέρα, 

στο υπουργείο Εργασίας, η τρόικα έθε-
τε στον υπουργό Γ. Βρούτση τις απαι-
τήσεις της για απελευθέρωση των οµα-
δικών απολύσεων, προτείνοντας την 
καθιέρωση άλλου µηχανισµού, αφού 
µελετηθεί η ευρωπαϊκή εµπειρία. 

Και οι τρεις περιπτώσεις επιβεβαι-
ώνουν ότι οι άνθρωποι που κατέστρω-
σαν το µνηµονιακό πρόγραµµα δεν 
ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο, παρά 
µόνο για αριθµούς. Τα στελέχη των 
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών 
ουδόλως απασχολούνται µε την τύχη 
των ανθρώπων. Ζητούν αίµα και απο-
λύσεις. Οχι για δηµοσιονοµικούς, αλλά 
για συµβολικούς λόγους. ∆έχθηκαν να 
προσλαµβάνονται µέσω ΑΣΕΠ ισάριθ-
µοι υπάλληλοι µε όσους απολύονται, 
αλλά τώρα κάνουν πως δεν καταλαβαί-
νουν. Οπως φαίνεται όµως από τα στοι-
χεία υλοποίησης των προγραµµάτων 
τους, ούτε µε τους αριθµούς τα πάνε 
ιδιαίτερα καλά. 

Πάνε οι πρώτες εκατό µέρες και νύ-
χτες της νέας κυβέρνησης. Μετά από 
εκατό µέρες το «νέα» φεύγει.

Ούτε νέα ούτε παλιά. Εδώ και τώρα, 
µ’ αυτούς που έχουµε για µια πενταε-
τία. Ήρθε όµως και πάλι η ώρα του... 
λαού. Οι µηχανές των δηµοσκοπή-
σεων να αναλάβουν δράση. Αµέσως 
µετά που ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
αποφασίσει να κάνει τον απολογισµό 
των εκατό ηµερών οι δηµοσκόποι να 
µετρήσουν την κοινή γνώµη. Γιατί µό-
νον προεκλογικά; Τώρα να µάθουµε 

νούµερα και σταθµά. Να µιλήσουν και 
οι ψηφοφόροι. Πώς την βλέπουν την 
κατάσταση; Πάµε προς κάπου ή πάµε 
προς τα κάτω (µόνον...)

Να ξεκαθαρίσω πως δηµοσκοπή-
σεις πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε 
πριν πάει ο κόσµος για διακοπές. Να 
τα πει, να ξεσκάσει και να φουντάρει 
µέσα µετά µε την άνεσή του...

Καλός φίλος, διευθυντής σε 
υπουργείο, µου έδειξε παραστατικά 
ποια είναι η κατάστασή µας σήµε-
ρα: Τοµ και Τζέρι... Ή κάτι παρόµοιο. 

Τρέχει ο κυνηγηµένος να... ξεφύγει, 
αλλά βλέπει γκρεµό. ∆εν σταµατά 
και συνεχίζει και βρίσκεται ξαφνικά 
στο κενό αιωρούµενος χωρίς να το 
αντιλαµβάνεται. Τα πόδια «ανεµο-
γυρίζουν» για µερικά δευτερόλεπτα 
οπότε όταν αντιλαµβάνεται ότι πέφτει 
είναι πια αργά. Κάνει µια γκριµά-
τσα φόβου και βυθίζεται. Πέφτει και 
µένει το συννεφάκι στη θέση του να 
διαλύεται... Σ’ αυτήν την κατάσταση 
βρισκόµαστε... Κάνω λάθος; Μια δη-
µοσκόπηση θα µε δικαιώσει!

Η πίεση της τρόικας για απελευθέρωση των απολύσεων, ώστε το 
µοντέλο ΕΡΤ να λειτουργήσει ως «πιλότος» για τον δηµόσιο τοµέα, 
δοκιµάζει τις εύθραυστες πολιτικές αντοχές της δικοµµατικής κυβέρ-
νησης. Η γενίκευση των απολύσεων στον δηµόσιο τοµέα δεν οδηγούν 
στη βελτίωση των υπηρεσιών του, αλλά στη διάλυσή του, µε δεδοµένο 
ότι ο αριθµός των υπαλλήλων είναι µικρότερος από τον ευρωπαϊκό 
µέσο όρο και η τριετία του Μνηµονίο έχει αποψιλώσει κρίσιµες υπη-
ρεσίες που προσφέρουν κοινωνικό ή δηµοσιονοµικό έργο.

Η κυβέρνηση παίζει µε ακραίες αντιλήψεις κοινωνικού αυτοµα-
τισµού. Οι απολύσεις στο ∆ηµόσιο εµφανίζονται ως αντιστάθµισµα 
των απολύσεων στον ιδιωτικό τοµέα, κάτι σαν αυτόµατη... κοινωνική 
δικαιοσύνη! Λες και ο απολυµένος του ∆ηµοσίου δηµιουργεί θέσεις 
εργασίας για τον απολυµένο του ιδιωτικού τοµέα! Αντιθέτως η εµπει-
ρία επιβεβαιώνει τους φόβους ότι όσα υφίστανται ως «διαρθρωτικές 
αλλαγές» οι δηµόσιοι υπάλληλοι µεταφέρονται σε ακόµα πιο άγρια 
εκδοχή στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτή είναι η περιβόητη στρατηγική της 
εσωτερικής υποτίµησης. Η κυβερνητική κρίση που οδήγησε από την 
τρικοµµατική στη δικοµµατική κυβέρνηση δεν έχει ξεπεραστεί. Για 
πόσο ο Βενιζέλος, πολιτικά αιχµάλωτος και διαβλητός, θα τα καταπίνει 
όλα, ακόµη και την πολιτική κάλυψη Βορίδη από τον Σαµαρά για το 
θέµα του Ανδρέα Παπανδρέου; Το εναποµείναν ΠΑΣΟΚ, παρά το δέ-
λεαρ της δοτής εξουσίας που του παρέχει ο Βενιζέλος, δεν αντέχει δι-
ότι εξαερώνεται. Ο Βενιζέλος έχει δεσµευτεί ότι δεν θα ληφθούν άλλα 
µέτρα, ο Σαµαράς εκφράζει ευχή να µην ληφθούν, αλλά αυτά λαµβά-
νονται. Ο Βενιζέλος έχει δεσµευτεί ότι θα εµποδίσει το «µαύρο» της 
ΕΡΤ, αλλά αυτό συνεχίζεται, παρά την απόφαση του ΣτΕ, και το µοντέλο 
«ΕΡΤ» επεκτείνεται παντού.

Υπό την πλήρη ιδεολογική και πολιτική ηγεµονία της νεο-ακροδεξι-
άς, του υβριδίου του εθνικόφρονος νεοφιλελευθερισµού, ο Βενιζέλος 
δεν µπορεί να δώσει το όποιο δικό του στίγµα στο νέο κυβερνητικό 
σχήµα (ακόµη δεν έχει εξασφαλίσει την περιβόητη νέα προγραµµατι-
κή συµφωνία), ώστε να αποπειραθεί να διασωθεί εµφανιζόµενος ως 
χρήσιµος και αναγκαίος «ισότιµος πολιτικός εταίρος» πριν και µετά τις 
εκλογές. Η κρυφή ελπίδα Σαµαρά και Βενιζέλου ότι η τρόικα δεν θα 
επιµείνει σε νέα µέτρα, τουλάχιστον µέχρι τις εκλογές, διαψεύδεται 
από την οδυνηρή πραγµατικότητα. Το Μνηµόνιο ρίχνει κυβερνήσεις 
και διαλύει κυβερνητικά κόµµατα. ∆εν είναι µόνο η ελληνική εµπειρία. 
Αυτές τις µέρες δοκιµάζεται και η µνηµονιακή κυβέρνηση συνεργασί-
ας στην Πορτογαλία. Τα αδιέξοδα της οικονοµικής πολιτικής οδήγησαν 
σε παραίτηση τον υπουργό Οικονοµικών, η επιλογή νέου υπουργού 
ορκισµένου νεοφιλελεύθερου οδήγησε σε παραίτηση του υπουργού 
Εξωτερικών. Η κυβέρνηση συνεργασίας Κοέλιο, παρότι έχει αυτο-
δυναµία και παρά τις επιβραβεύσεις των δανειστών της χώρας στον 
«καλό µαθητή», κρέµεται κι αυτή από µια κλωστή.

Και εκεί και εδώ η παρέµβαση του λαϊκού παράγοντα αποδεικνύ-
εται καταλυτική για την εκδήλωση των εσωτερικών αντιφάσεων στα 
κυβερνητικά σχήµατα, που επιµένουν σε αντιλαϊκές και αδιέξοδες πο-
λιτικές. Ο ευρωπαϊκός Νότος δίνει και πάλι το «παρών». 

∆ανειστές τιµωροί Κρέµονται 
από µια κλωστή

Είµαστε σε αυτήν ακριβώς τη φάση...


