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Τη µία µέρα η καγκελάριος 
Αγκελα Μέρκελ δηλώνει ότι 
το χρέος της Ελλάδας θα πα-
ραµείνει βιώσιµο, την εποµένη 
φτάνει στην Αθήνα ο υπουργός 
Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέ-
λε και τονίζει, µεταξύ άλλων, 
ότι η Ελλάδα µπορεί να τα κα-
ταφέρει, εφόσον προχωρή-
σουν οι µεταρρυθµίσεις, ενώ 
ταυτόχρονα ο συνάδελφός του 
επί των Οικονοµικών, ο Βόφ-
γκανγκ Σόιµπλε, εκφράζει από 
το Βερολίνο την πεποίθησή του 
ότι η χώρα µας θα πάρει την 
επόµενη δόση του δανείου. Αν 
προσθέσουµε ανάλογες θετι-
κές δηλώσεις που έχει κάνει 
πρόσφατα ο τελευταίος, µαζί µε 
την αναµενόµενη επίσκεψή του 

στην Αθήνα στις 18 του µήνα 
για να αναγγείλει προφανώς 
επίσηµα την ίδρυση του ταµεί-
ου για τη δανειοδότηση µε φτη-
νά δάνεια ελληνικών µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων, καθώς 
και την απόφαση για τον αγωγό 
TAP, που ήταν µάλλον πολιτική, 
τα συµπεράσµατα είναι εύλογα.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι 
όλο αυτό το πλήθος δηλώσε-
ων, επισκέψεων και ενεργει-
ών από την πλευρά ανώτατων 
Γερµανών αξιωµατούχων 
έχουν στόχο τη στήριξη της 
ελληνικής κυβέρνησης και της 
χώρας, αλλά και τη δηµιουργία 
ενός θετικού κλίµατος. Οι ίδιοι 
αξιωµατούχοι όµως έχουν κά-
νει αντίστοιχες δηλώσεις για το 

σύνολο της Ευρωζώνης, όπως 
η προχθεσινή της κ. Μέρκελ ότι 
καµία χώρα δεν θα υποχρεω-
θεί να φύγει και δεν θα φύγει 
από αυτήν. Οπότε η πρώτη ερ-
µηνεία είναι ότι συνδέονται µε 
τις επερχόµενες εκλογές στη 

Γερµανία, σε συνδυασµό µε 
µία ανησυχία, µήπως πριν από 
τη διεξαγωγή τους δηµιουργη-
θεί κάποιο µεγάλο πρόβληµα 
που θα προσφέρει επιχειρή-
µατα στη γερµανική αντιπο-
λίτευση να υποστηρίξει ότι η 
αντιµετώπιση της ευρωκρίσης 

από την καγκελάριο ήταν ανε-
πιτυχής. Επισηµαίνεται ότι 
εκτός από την Ελλάδα όπου τα 
προβλήµατα της οικονοµίας 
παραµένουν και είναι εµφανή, 
το πρόγραµµα στήριξης δεν 
πηγαίνει καλά στην Πορτογαλία 

και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
να «σκάσει» η Ιταλία και, ακόµη 
χειρότερα, η Γαλλία.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλ-
λες ερµηνείες. Η Γερµανία δεν 
έχει Plan B για την Ευρώπη, ή 
για την Ελλάδα, όπως διαβε-
βαιώνει σε συνοµιλητές του 

ο υπουργός Εξωτερικών, Γκ. 
Βεστερβέλε. Γνωρίζει ότι ούτε 
η ίδια θα µπορεί να σταθεί οι-
κονοµικά (και πολιτικά) µόνη 
της στον σηµερινό κόσµο της 
παγκοσµιοποίησης και των 
τεράστιων αναδυόµενων οικο-
νοµιών. Γι’ αυτό θέλει και προ-
σπαθεί να προωθήσει πολιτι-
κές ενοποίησης και για τον ίδιο 
λόγο προσφέρει εγγυήσεις που 
ισοδυναµούν µε έναν προϋπο-
λογισµό της για να χρηµατο-
δοτηθεί η στήριξη των αδύνα-
µων χωρών της Ευρωζώνης. 
Προσθέτοντας παράλληλα ότι 
όταν ξέσπασε η κρίση, πρώτα 
στην Ελλάδα και στη συνέχεια 
και σε άλλες χώρες, ήταν κάτι 
πρωτόγνωρο και για το Βερο-

λίνο, το οποίο ίσως να έκανε 
και λάθη στην αντιµετώπισή 
του. Λάθη, τα οποία επιχειρεί 
να διορθώσει στην πορεία, επι-
µένοντας ωστόσο ότι η βασική 
συνταγή, του περιορισµού των 
ελλειµµάτων και των χρεών, 
σε συνδυασµό µε την τόνωση 
της ανταγωνιστικότητας µέσω 
µεταρρυθµίσεων, είναι σωστή.

∆εν αποκλείεται όλα αυτά να 
οδηγούν σε µία ακόµη ερµη-
νεία. Οτι µετά τις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου και εφόσον η κ. 
Μέρκελ εξασφαλίσει µία άνετη 
νίκη, όπως σήµερα προβλέπε-
ται, να δούµε σηµαντική αλλα-
γή πολιτικής από τη Γερµανία, 
προκειµένου να µείνει όρθια η 
Ευρωζώνη.

Του Αγγελου Στάγκου 

Γρηγοριάδης Κώστας

Του ΚΩΣΤΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ 

Η Γερµανία στηρίζει, αλλά και ανησυχεί 

∆ύσκολα πια µπορεί κάτι να µε ξαφνιάσει σε 
σχέση µε το Κυπριακό. Κι όταν λέω «Κυπριακό» 
εννοώ όλα όσα εµπεριέχονται, συναισθηµατικά 
και πολιτικά, ό,τι επισωρεύτηκε από εκείνο τον 
φοβερό Ιούλιο µέχρι σήµερα. Το κείµενο της 
Χρυστάλλας Χατζηδηµητρίου στον Φιλελεύθερο 
δεν µε ξάφνιασε µόνο, αλλά µε σόκαρε. Με τρό-
πο ακαριαίο και σκληρό, όπως οι µεγάλες αλή-
θειες της ζωής που όσο και να θες να τις αγνο-
ήσεις µοιραία έρχονται και σε βρίσκουν. Έλεγε 
για έναν άντρα 82 χρόνων που πέθανε µόνος σ’ 
ένα νοσοκοµείο στα κατεχόµενα. Ο Παναγιώτης 
Κυριάκου καταγόταν από το ∆ίκωµο, έγινε πρό-
σφυγας, δούλεψε, έφτιαξε µια νέα ζωή, γέρασε. 
Όταν τον κτύπησε το αλτσχάιµερ είχαν περά-
σει πια πολλά χρόνια από τον πόλεµο. Ύπουλη 
ασθένεια αυτή, κτυπάει πάντοτε εκεί που πάλ-
λεται το συναίσθηµα. Όσο εκείνος βυθιζότανε 
στην αρρώστια τόσο τα σκοτάδια του µυαλού 
του µεγάλωναν. Έφευγε από το σπίτι του, χανό-
ταν, επέστρεφε, ένας ηλικιωµένος άνθρωπος 
που σιγά-σιγά έχανε τα νήµατα που τον έδεναν 
µε το παρελθόν του. Εκτός από ένα, το απίστευτο 
εξής ένα: το κυτταρικό νήµα που τον οδηγούσε 

σε αυτό που ήξερε για πατρίδα, το ∆ίκωµο. Την 
τελευταία φορά που δεν επέστρεψε στο σπίτι οι 
δικοί του άνθρωποι φοβήθηκαν ότι χάθηκε. Και 
χάθηκε, αλλά όχι µε τον τρόπο που χάνονται κα-
θηµερινά οι χιλιάδες ασθενείς του αλτσχάιµερ. 
Πορεύτηκε από τη Λακατάµια στην Κοκκινοτρι-
µιθιά και κάπου εκεί, πίσω από το αεροδρόµιο, 
πέρασε κάτω από τη µύτη των Τούρκων στα 
κατεχόµενα. Τα πόδια του τον οδηγούσαν στον 
δρόµο για το ∆ίκωµο, ο αδύναµος οργανισµός 
του όµως τον πρόδωσε. Κατέρρευσε και κατέ-
ληξε σε ένα κρεβάτι νοσοκοµείου στην παλιά 
Λευκωσία. Όταν ο γιός του τον εντόπισε δεν τον 
πρόλαβε ζωντανό.

Βρήκα, λοιπόν, αυτή την ιστορία συγκλονιστι-
κή και θέλησα να την αναπαράγω γιατί πιστεύω 
πως είναι βαθιά πολιτική. Κάποιοι φοβούνται 
πως αν κρατήσουµε ζωντανή την ανάµνηση 
της ζωής µας πριν από εκείνο το καλοκαίρι είναι 
σαν να τροφοδοτούµε την άρνηση για να βρεθεί 
µια λύση. Λάθος. Το να θυµάσαι δεν σηµαίνει να 
µισείς και το να έχεις επίγνωση της Ιστορίας δεν 
σηµαίνει ότι περιχαρακώνεσαι στο παρελθόν. 
Το Κυπριακό θα λυθεί µόνο αν ο καθένας από 

εµάς συναινέσει και αυτό θα συµβεί µόνο εάν 
θυµόµαστε. Ο µεγαλύτερός µας εχθρός είναι η 
λήθη, η άγνοια και η αδιαφορία. Αν απόµεινε 
κάποια ελπίδα για να ζήσουµε σε αυτό τον τόπο 
χωρίς διαχωριστικές γραµµές, αυτή ακουµπάει 
στην επιθυµία των ανθρώπων που δεν κατα-
πνίγουν τον πόθο της επιστροφής και τολµούν 
να ρισκάρουν τις επισφάλειες ενός νέου ξεκι-
νήµατος.  

Κάθε φορά που αποµακρύνοµαι από τις 
ακτές της Κερύνειας και το αµάξι περνάει ξυστά 
κάτω από τον βράχο του Πενταδάχτυλου σκέ-
φτοµαι ακριβώς το ίδιο πράγµα: να δίναµε την 
ευκαιρία σε ένα σχέδιο λύσης, να µην τους τα 
χαρίσουµε όλα αµαχητί, να µην χαθούν οι ψη-
φίδες των αναµνήσεών µας κάτω από τη σκόνη 
που αφήνει το πέρασµα των χρόνων. Και µετά 
επιστρέφω στη Λευκωσία και ξαναµπαίνω στη 
ρουτίνα µου και κοιτάω από το µπαλκόνι µου 
το βουνό απέναντι κι είναι σαν να µην το βλέπω 
καθόλου από τη συνήθεια. Η µνήµη. Όλα ξεκι-
νούν και τελειώνουν στη µνήµη που κοιµάται 
µέσα µας.

Σταύρος Χριστοδούλου

Αύξηση του στόλου σε αριθµό πλοίων και 
χωρητικότητα των Ελλήνων εφοπλιστών, 
που παραµένουν σταθερά στην κορυφή της 
πυραµίδας της παγκόσµιας ναυτιλίας, δεί-
χνουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της 
Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) που 
δόθηκε πρόσφατα στη δηµοσιότητα. Συ-
γκεκριµένα ο ελληνόκτητος στόλος το 2012 
µετρούσε 3.428 πλοία, από 3.325 που ήταν 
το 2011 και η χωρητικότητά του ήταν 245,14 
εκατοµµύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας το 
15,56% της παγκόσµιας χωρητικότητας. Το 
2011 η χωρητικότητα του ελληνόκτητου 
στόλου ήταν 226,92 εκατοµµύρια dwt, αντι-
προσωπεύοντας 14,83% της παγκόσµιας 

χωρητικότητας. Η κερδοφορία του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου ενισχύεται ακόµα και σε 
περίοδο κρίσης. Κερδοφορία που φέρει ατό-
φια τη σφραγίδα της άγριας εκµετάλλευσης 
Ελλήνων και αλλοδαπών ναυτεργατών, των 
αµέτρητων προνοµίων που τους παρέχουν 
διαχρονικά οι κυβερνήσεις και ενισχύουν 
οι κανονισµοί και οι οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης. Την ίδια ώρα η ανεργία στους 
ναυτεργάτες καλπάζει. Ακόµα και τα µαγει-
ρεµένα στοιχεία του ΓΕΝΕ εµφανίζουν 4.500 
ανέργους, αριθµό ρεκόρ. Από αυτούς το 20% 
παίρνει το επίδοµα ανεργίας ύψους των 235 
ευρώ για τους άγαµους και 294 ευρώ για 
τους έγγαµους!

Και όµως οι εφοπλιστές δεν είναι ευχαρι-
στηµένοι. ∆εν θέλουν απλά και άλλα προνό-
µια, νόµους, διευκολύνσεις, ελαφρύνσεις, τα 
θέλουν όλα! Οπως ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος 
της ΕΕΕ Θ. Βενιάµης: «Η ελληνόκτητη ναυτιλία 
έχει επίσης την προοπτική να προσφέρει πολυ-
άριθµες θέσεις εργασίας στους νέους που µα-
στίζονται από την ανεργία. Προϋπόθεση είναι 
να υπάρξει το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο 
που θα επιτρέπει τη ναυτολόγηση ελληνικών 
κατώτερων πληρωµάτων µε όρους ανταγωνι-
στικούς, λαµβάνοντας υπόψη τα διεθνώς κρα-
τούντα». Με απλά λόγια απαιτούν «καθαρούς» 
από δικαιώµατα και συµβάσεις ναυτεργάτες µε 
«µισθούς Κίνας» ή µια κούπα ρύζι...

Λίγο πριν αρχίσουν «τα µπάνια του λαού», ο «λαός» είχε 
συνηθίσει να τελειώνει µε την Εφορία. Να παίρνει το εκκα-
θαριστικό του και να κάνει τα κουµάντα του. Την επιστροφή 
φόρου, που θα του έδινε µια ανάσα, να πιει κι ένα ουζάκι πα-
ραπάνω, πλάι στη θάλασσα. Ή τη λυπητερή, για να κανονίσει 
τις δόσεις και τις καταβολές. 

Στη µνηµονιακή Ελλάδα «µεταρρυθµίστηκε» και αυτή η 
«κακιά συνήθεια». Αλλά η παράταση της υποβολής δηλώ-
σεων ενοχλεί πολύ λιγότερο από την ίδια τη δήλωση (και, 
βεβαίως, το αποτέλεσµά της). Κάθε χρόνο, όλο και περισ-
σότεροι καλούνται να πληρώσουν όλο και περισσότερο. Οχι 
όλοι. Οι «έχοντες και κατέχοντες» (για να θυµηθούµε τον 
«εκσυγχρονιστή» Κ. Σηµίτη) κάποια παραθυράκια θα βρουν 
να υπαχθούν σε κάποια «αναπτυξιακή» διάταξη, µε «κίνητρα 
για την επιχειρηµατικότητα» και µε τις δέουσες απαλλαγές. 
Οι άλλοι, οι πολλοί, οι «µη προνοµιούχοι» (για να θυµηθούµε 
και τον «αριστερό» Α. Παπανδρέου) θα δουν το αφορολόγη-
το να µειώνεται, τα τεκµήρια να αυξάνουν, τις απαλλαγές να 
περιορίζονται και τους συντελεστές να εκτοξεύονται. 

Ενα µόνο (αλλά καραµπινάτο) παράδειγµα είναι η περί-
φηµη «εισφορά αλληλεγγύης». Επιβάλλεται σε όσους έχουν 
ετήσιο εισόδηµα πάνω από 12.000 ευρώ. Οχι πραγµατικό! 
Τεκµαρτό! Ακόµη κι αν πρόκειται για ανέργους! ∆ηλαδή, 
έχεις εισόδηµα κάτω από 10.000 ευρώ, όλο από επίδοµα 
ανεργίας. Μένεις (µε την οικογένειά σου) σε κάποιο σπίτι 
εκατονκάτι τετραγωνικών. ∆εν είναι δικό σου, το νοικιάζεις. 
∆εν έχει σηµασία! Και µόνο που µένεις εκεί, είναι τεκµήριο! 
Επίσης, έχεις αυτοκίνητο. Οχι καινούργιο και όχι µεγάλου 
κυβισµού. Ούτε αυτό έχει σηµασία! Κι άλλο τεκµήριο! Επι-
πλέον... ζεις. Τεκµήριο κι αυτό! Και τα τεκµήρια προστίθε-
νται! Αν το άθροισµα ξεπερνά τα 12.000 ευρώ, σε περιµένει 
«εισφορά αλληλεγγύης» 1%, δηλαδή τουλάχιστον 120 ευρώ! 

Η εισφορά αυτή πηγαίνει -λέει- στον ΟΑΕ∆. Για να πλη-
ρώνει επιδόµατα ανεργίας! ∆ηλαδή, οι άνεργοι καλούνται 
να επιστρέψουν ένα µέρος από την επιδότησή τους! Αλλά 
ούτε κι αυτό ισχύει επακριβώς. ∆ιότι το υπουργείο Οικονο-
µικών, µέχρι στιγµής, από την «εισφορά αλληλεγγύης» έχει 
αποδώσει στον ΟΑΕ∆, το... τίποτα! Πώς να µην τρέµει µετά ο 
Στουρνάρας την Αίγυπτο; 

Η µνήµη µέσα µας
Φοροσφαγείο

Αυξάνουν τα πλοία τους, τσακίζουν τους ναυτεργάτες

ασφαλείας, και το πελατειακό σύστηµα του καθεστώ-
τος Μουµπάρακ και βέβαια µεγάλες δυνάµεις από τα 
φτωχά στρώµατα των µεγάλων πόλεων που στερού-
νταν ακόµη και το ψωµί της ηµέρας λόγω της οξυνό-
µενης οικονοµικής κρίσης.

Η απάντηση της ευρωπαϊκής Αριστεράς στο αιγυ-
πτιακό πραξικόπηµα δεν µπορεί παρά να είναι η κα-

ταγγελία του. Η προσπάθεια του αιγυπτιακού στρατού 
να ακολουθήσει το παράδειγµα του τουρκικού στη 
δεκαετία του 1970-1980 και να επιβάλει τον εαυτό 
του ως «εγγυητή» και «θεµατοφύλακα» της δηµοκρα-
τίας και της πολιτικής σταθερότητας δεν θα οδηγήσει 
στην επίτευξη µιας γνήσιας δηµοκρατίας ούτε θα επι-
λύσει τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα της 

χώρας. Αντίθετα, θα επισπεύσει και θα διευκολύνει 
την αιχαµαλωσία της από το ∆ΝΤ µε τα γνωστά σε 
όλους αποτελέσµατα. Ούτε µπορεί η ευρωπαϊκή Αρι-
στερά να δεχθεί «διατεταγµένη» δηµοκρατία που θα 
αποκλείει σηµαντικά πολιτικά ρεύµατα (σήµερα τους 
Αδελφούς Μουσουλµάνους αύριο κάποιους άλλους) 
από τη δηµοκρατική διαδικασία. Αν πραγµατικά 

έχουν πάψει να αποτελούν ηγεµονική πολιτική δύνα-
µη, θα το δείξει ο λαός στην κάλπη. Η Μέση Ανατολή 
έχει πληρώσει ακριβά την «δηµοκρατία» à la carte, 
τόσο στην Αλγερία όσο και στα παλαιστινιακά εδάφη. 
Ας ελπίσουµε και ας αγωνιστούµε ώστε η Αίγυπτος να 
µην υποφέρει την ίδια τραγική εµφύλια σύγκρουση 
όπως σε αυτά τα παραδείγµατα.




