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Μπορεί το παλιό σύστηµα 
να πείσει ότι προσφέρει νέες, 
δυναµικές λύσεις στα προβλή-
µατα της Ελλάδας; Λέµε πολ-
λές φορές πως η Ν.∆. και το 
ΠΑΣΟΚ αποτελούν το παλαιό 
σύστηµα εξουσίας της χώρας 
και πως δεν µπορούν να µας 
σώσουν αυτοί που µας έφεραν 

εδώ που βρισκόµαστε. Ποια 
είναι, όµως, η εναλλακτική 
λύση; Η αξιωµατική αντιπολί-
τευση που έχει συγκεντρώσει 
το «βαθύτερο» κοµµάτι του 
βαθέος παλαιού ΠΑΣΟΚ και 
διάφορους συνδικαλιστές-
καρικατούρες περασµένων 
εποχών; Ή µήπως η µάζα των 

στελεχών της, που ονειρεύεται 
την αριστερή επανάσταση στην 
Ελλάδα;

∆εν είναι υγιές να µην υπάρ-
χουν εναλλακτικές λύσεις που 

πείθουν και γοητεύουν ένα 
λαό. Αυτήν τη στιγµή, όµως, 
προέχουν η σταθερότητα, η 

παραµονή στο ευρώ και η κα-
ταβολή κάθε προσπάθειας για 

την επιστροφή στην ανάπτυξη. 
Η σηµερινή κυβέρνηση πρέ-
πει να επιταχύνει τους ρυθ-
µούς των µεταρρυθµίσεων και 
να κλείσει τις «µαύρες τρύπες» 
των δαπανών, που απειλούν 
να τινάξουν στον αέρα τον 
στόχο του πρωτογενούς πλε-
ονάσµατος. Το φθινόπωρο θα 

υπάρξει µια µεγάλη, συνολική 
διαπραγµάτευση µε τους εταί-
ρους και δανειστές. Η χώρα 
πρέπει να βρεθεί στο τραπέζι 
αυτής της διαπραγµάτευσης 
όρθια, µε µερικές απτές επιτυ-
χίες και µια κυβέρνηση που θα 
µπορεί να πείσει για την αλλα-
γή της οικονοµικής συνταγής.

Η Ελλάδα να σταθεί όρθια 

Μια πρώτη εσωτερική και 
µακροσκοπική ανάλυση των 
ποσοτικών αποτελεσµάτων 
του 1ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αρκεί για να ανατρέψει µια 
µακρά παρανόηση. Αυτήν του 
«δεξιού» Συνασπισµού και του 
«αριστερού» υπόλοιπου ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τα αποτελέσµατα, τόσο στην 
εκλογή προέδρου όσο και στην 
Κεντρική Επιτροπή δείχνουν 
ότι ο συνολικός ΣΥΡΙΖΑ είναι 
µέσες άκρες ανηγµένος ο ΣΥΝ: 
70 - 30, 75 - 25, κάπου εκεί στα-
θερά είναι ο συσχετισµός πλει-
οψηφίας - µειοψηφίας και στον 
ΣΥΝ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Από κει 
και πέρα για το κατά πόσο είναι 
«αριστερή» ή «δεξιά» η πλειο-
ψηφία άρα και το κόµµα,υπάρ-
χει ένα θέµα, καθώς αρκετοί 
σύντροφοι που διακατέχονται 
από χαµηλή ιδεολογική και πο-
λιτική αυτοεκτίµηση έχουν πα-
ραχωρήσει το «αριστερόµετρο» 
στο συµβιβασµένο και συστηµι-
κό σηµερινό  ΚΚΕ ή ακόµα και 
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ (lol). Ίσως δεν 
καταλαβαίνουν οι σύντροφοι ότι 
αυτά που µας λέγαν οι καπετα-
ναίοι και ακούγονταν ψαρωτι-
κά, όταν τα λένε οι άκαπνοι είναι 
για γέλια...

Πρόκειται για την αντίληψη 
του αντεστραµµένου ειδώλου 
ή κατά το κοινώς λεγόµενο αν 
είµαστε αριστερά µπαίνοντας ή 
αριστερά βγαίνοντας. Αριστερά 
µπαίνοντας είναι η εσωστρε-

φής Αριστερά, η περίκλειστη, η 
πούρα, η ελιτίστικη, η προσκολ-
ληµένη στους τύπους, στον κα-
θωσπρεπισµό και στην φαντα-
σιακή πρωτοπορία. Αριστερά 
βγαίνοντας, είναι η εξωστρεφής 
µαχόµενη αριστερά που µπαί-
νει στις φάσεις, δεν φοβάται να 
έρθει σε επαφή µε το λαό, να 
δώσει τις καθηµερινές µάχες, 
να αναθεωρήσει, να ξαναα-
ναθεωρήσει, να δοκιµάσει, να 
µατώσει, να επιµολυνθεί, η αρι-
στερά που θέλει τον κόσµο και 
τον θέλει τώρα και όχι κάποτε. 
Πέρα από κάθε αµφιβολία ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ «δεξιός» και  «αριστερός» 
είναι ότι πιο ριζοσπαστικό έχει 
εµφανιστεί στην πρόσφατη πο-
λιτική µας ιστορία και συνιστά 
λόγω συγκυρίας τον µεγαλύ-
τερο κίνδυνο για το κεφάλαιο 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όλοι θυµόµαστε τί έγινε πέρυ-
σι ανάµεσα στις δύο εκλογικές 
αναµετρήσεις όταν µε µια φωνή 
οι ελληνικές και ευρωπαϊκές 
ελίτ απειλούσαν τους ψηφοφό-
ρους  ώστε να µην ψηφίσουν 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ που 
έχει γίνει σηµείο αναφοράς και 
πηγή έµπνευσης για τις υποτε-
λείς τάξεις σε ολόκληρο τον κό-
σµο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτύχει να 
καταστεί πρωτοδεύτερο κόµµα 
και να διεκδικεί την εξουσία 
χωρίς να έχει κάνει ούτε βήµα 
πίσω σε θέµατα αρχής: ∆εκέµ-
βρης 2008, µεταναστευτικό, 

υπεράσπιση δηµόσιου χαρα-
κτήρα των βασικών αγαθών και 
υπηρεσιών, υπεράσπιση δι-
καιωµάτων «αναρχικών κατη-
γορουµένων για τροµοκρατία» 
και ούτω καθ εξής. Και µε το 
σύνολο των µίντια απέναντι, να 
διαµεσολαβούν on line µε την 
µονταζιέρα του Μαξίµου κάθε 
λέξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόµα και στο 
θέµα της µερικής ή ολικής δια-
γραφής του χρέους, η θέση του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο προω-
θηµένη από τη θέση του ΑΚΕΛ 
φερ ειπείν που συζητά το νόµι-
σµα αλλά αναδέχεται το σύνολο 
του χρέους 

Τα ταυτοτικά στοιχεία του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο τρόπος συ-
γκρότησης του και οι εσωτερι-
κοί συσχετισµοί αλλά η καθη-
µερινή του δράση, οι µικρές και 
µεγάλες µάχες των ανθρώπων 
του που συνεχίζουν - δεν πιθη-
κίζουν- την αγωνιστική παρά-
δοση της Αριστεράς που αισθά-
νονται το κόκκινο νήµα που µας 
συνδέει από τον Σπάρτακο, µέ-
χρι τον Τόµας Μύντσερ, από τον 
Ζαπάτα µέχρι στους Σπαρτακι-
στές, από τον Λένιν µέχρι τον 
Λαµπράκη από τον Άρη µέχρι 
την Αντζελόνι και τον Τσικουρή.

Σήµερα είναι η σειρά µας, δεν 
πάµε πάσο, δεν λέµε ντούκου. 
Τα βλέπουµε. Σήµερα είµαστε 
εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στον 
Τσίπρα δεν είναι ο Λένιν, είναι ο 
Σαµαράς. Τόσο απλά.

Και όµως λεφτά υπάρχουν! Οχι 
«πέτσινα» αλλά πραγµατικά και έτοι-
µα να κυκλοφορήσουν και να γίνουν 
αληθινός αιµοδότης για την υπέρβα-
ση της λιτότητας και την ανάπτυξη 
της χώρας. Οι αρµόδιοι προφανώς 
λόγω ανικανότητας δεν τα βλέπουν. 
Και όσοι βλέπουν, αν και γνωρίζουν 
τη λύση δεν τολµούν να την προτεί-
νουν.

Μιλάµε βέβαια για «µαύρο» και 
όχι για «βρώµικο» χρήµα. «Μαύρο» 
χρήµα είναι αυτό που απλώς διαφεύ-

γει της Εφορίας. Είναι χρήµατα που 
κτώνται νοµίµως αλλά αποφεύγουν 
τη φορολόγησή τους. «Βρώµικο» 
χρήµα είναι εκείνο που προέρχεται 
από εγκληµατικές δραστηριότητες: 
ναρκωτικά και σωµατεµπορία, λα-
θρεµπόριο, παράνοµα όπλα, ληστεί-
ες, τροµοκρατία και διαφθορά κρα-
τικών αξιωµατούχων. Αφήνοντας το 
«βρώµικο» χρήµα στην αρµοδιότητα 
των εισαγγελέων, ας δούµε τι µπο-
ρεί να γίνει µε το χρήµα που έχοντας 
αποφύγει τη φορολόγησή του παρα-

µένει κρυµµένο...
Αν στο κρυµµένο «µαύρο» χρή-

µα προστεθούν και τα εκατοµµύρια 
των µικροκαταθετών, προκύπτουν 
νούµερα που δικαιολογούν τη φρά-
ση «λεφτά υπάρχουν» - ακόµη και 
ο εντελώς άµυαλος το κατάλαβε! 
Αυτό το κρυµµένο χρήµα οφείλει η 
κυβέρνηση να επαναφέρει στην κυ-
κλοφορία. Οταν τα λεφτά που είναι 
σήµερα στα µπαούλα επιστρέψουν 
στην αγορά θα κινηθεί η Οικονοµία.

Μακάριοι οι κατέχοντες. Το βέβαι-

ον είναι ότι για να κινηθούν πρέπει 
να έχουν κίνητρα. Υποχρέωση της 
κυβερνήσεως είναι να σκεφθεί τα 
µέτρα που πρέπει να λάβει, να ξε-
χωρίσει το «µαύρο» χρήµα από το 
«βρώµικο», να δώσει τη δυνατότητα 
στο σχολάζον χρήµα να επενδυθεί 
όχι σε µεγάλες δουλειές (όπως ο... 
ΟΠΑΠ) αλλά σε µικρά εργοτάξια, 
όπως οι οικοδοµές που έχουν νε-
κρωθεί.

∆ει δη χρηµάτων και το «µαύρο» 
χρήµα είναι καλύτερο από το κα-

θόλου!
Αν οι αρµόδιοι στερούνται φαντα-

σίας ας ρωτήσουν γύρω τους - κά-
ποιος θα ξέρει να τους πει. Βέβαια 
οι πιθανότητες δεν είναι µεγάλες. Η 
φύση όµως απεχθάνεται το κενό.

Σ.Σ.: Για τους απολυόµενους των 
ρετιρέ - συχνά διπλοθεσίτες(!) που 
κινούνται στις παρυφές της εξουσί-
ας - χαλάει ο κόσµος. Για το ενάµισι 
εκατοµµύριο των ανέργων ακούγο-
νται µόνον ευχολόγια. Και κανείς δεν 
ντρέπεται!

Η εικόνα των αγριεµένων Κρητι-
κών, απέναντι στον Ευάγγελο Βενιζέ-
λο, ήταν το τελευταίο βαρύτατο χτύ-
πηµα στο ΠΑΣΟΚ, που είχε ανέκαθεν 
την Κρήτη εκλογικό σύµµαχο. Μόνη 
εξαίρεση ήταν η πόλη του Ρεθύµνου, 
που τις καλές εποχές, των πρώτων 
χρόνων του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, 
επέλεγε Αρχοντάκη για δήµαρχο. Το 
ΠΑΣΟΚ ήταν ταυτισµένο µε την Κρή-
τη και ο Ανδρέας ήταν ηρωική µορ-
φή ισάξια των Κολοκοτρώνη, Καρα-
ϊσκάκη, ∆ασκαλογιάννη, Βενιζέλου. 
Κι αυτό, ενώ ο Χανιώτης Κώστας 
Μητσοτάκης και µόνιµος αντίπαλός 
του είχε πραγµατική συγγένεια µε 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Ο Ανδρέας ήταν ο ενσαρκωτής 
πολιτικών ονείρων και πόθων για 
µια Ελλάδα καλύτερη. Η επαφή των 
Κρητικών µε το ΠΑΣΟΚ ήταν ερωτι-
κή. Το κόµµα ανατροφοδοτούσε τη 
σχέση, άλλοτε µε ρητορεία κι άλλοτε 
µε πραγµατικότητα, που ξεπερνούσε 
τα όρια της στρεβλής προστασίας, 
ενώ στη σηµειολογία καταγράφο-
νταν τα πρωθυπουργικά µπάνια στην 
Ελούντα. 

Οσο κι αν η Αριστερά δέχεται τις 
συλλογικότητες και οι εποχές έχουν 
αλλάξει, η ικανότητα του ηγέτη έγκει-
ται στο να δηµιουργήσει ισχυρό συ-

ναίσθηµα. Ο Κωνσταντίνος Σηµίτης, 
επειδή γνώριζε ότι του έλειπε αυτό 
το στοιχείο, είχε φροντίσει εγκαίρως 
να χτίσει ένα αντι-ανδρεϊκό προφίλ, 
παίρνοντας αποστάσεις από τον ηγέ-
τη Ανδρέα, καταθέτοντας, στις δια-
φωνίες, παραιτήσεις και χτίζοντας 
την εικόνα του πραγµατιστή. 

Το περασµένο φθινόπωρο ο Αλέ-
ξης Τσίπρας πήγε να µιλήσει στο 
Ηράκλειο και δεκάδες απογοητευ-
µένοι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ πήγαν µου-
διασµένοι να τον ακούσουν. ∆εν τους 
έταξε λαγούς µε πετραχήλια. Αλλά 
τους άρεσε. Στο πρόσωπό του είδαν 
ένα νέο άνθρωπο, απαλλαγµένο από 
ανασφάλειες, αλλά και την αυθεντική 
δύναµη της ελπίδας, ότι θα παλέψει 
για το καλύτερο. Κι εκεί άλλαξε η 
χηµεία. Μετά τα συνοικέσια Σηµίτη 
και Βενιζέλου, η Κρήτη ερωτεύτηκε 
ξανά, χωρίς να έχει πάρει ακόµη δι-
αζύγιο. 

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρέµεινε 
διαρκώς σε κυβερνητικές θέσεις, 
στήριξε τα Μνηµόνια, εκλέχθηκε χω-
ρίς πολιτικό αντίπαλο στο συνέδριο 
και είχε πολιτική φθορά προτού καν 
στεφθεί ηγέτης. Οι καµπάνες τώρα 
χτυπούν πιο δυνατά, αφού και το ση-
µαντικότερο προπύργιο του ΠΑΣΟΚ 
ζητεί διαζύγιο. 

Κρητική... καµπάνα 
για τον Βενιζέλο

Απέναντι στον Τσίπρα δεν 
είναι ο Λένιν, είναι ο Σαµαράς

ΤΟ «ΒΡΩΜΙΚΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΜΑΥΡΟ»
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Από την ΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 




