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Οι ελπίδες για τον εκδη-
µοκρατισµό των αραβικών 
χωρών της Μέσης Ανατολής 
που αναζωπυρώθηκαν τα 
τελευταία χρόνια µε τη σει-
ρά εξεγέρσεων που ονοµά-
σθηκαν «Αραβική Ανοιξη» 
δέχθηκαν ισχυρό -ίσως και 
µοιραίο- πλήγµα µε το αιγυ-
πτιακό πραξικόπηµα της 3ης 
Ιουλίου. Λόγω δηµογραφικού, 
ιστορικού και στρατηγικού 
βάρους η Αίγυπτος αποτελεί 
βαρόµετρο για τον αραβικό 
κόσµο. Η επέµβαση του στρα-
τού νοµοτελειακώς θα οδηγή-
σει σε όξυνση των αντιθέσεων 
και θα υπονοµεύσει την πίστη 
στη ∆ηµοκρατία ως τη µόνη 
µέθοδο επιλύσεως των πολι-
τικών διαφορών. Η καταδίκη 
του πραξικοπήµατος όµως 
δεν σηµαίνει απαραιτήτως και 
ταύτιση µε τις πολιτικές επιλο-
γές της αιγυπτιακής κυβερ-

νήσεως. Η κυβέρνηση Μόρσι 
έχασε ιστορική ευκαιρία να 
δικαιώσει τις ελπίδες και την 
αισιοδοξία που προκάλεσαν 
οι πρώτες ελεύθερες εκλογές 
στην ιστορία της Αιγύπτου και 
η άνοδος ενός ισλαµιστικού 
κόµµατος στην εξουσία µε 
δηµοκρατικά µέσα. Οι αντι-
δηµοκρατικές µεθοδεύσεις 
και τα βήµατα εξισλαµισµού 
της αιγυπτιακής νοµοθεσίας 
προκάλεσαν την αναµενόµενη 
αντίδραση κοσµικών και µειο-
νοτήτων. Η συλλογή εκατοµ-
µυρίων υπογραφών για την 
παραίτηση της κυβερνήσεως 
και η ογκώδης συµµετοχή στα 
αντικυβερνητικά συλλαλη-
τήρια που προηγήθηκαν του 
πραξικοπήµατος δεν πρέπει 
να περάσουν απαρατήρητα.

Το αιγυπτιακό πραξικόπηµα 
αποτελεί ορόσηµο και για την 
υπόθεση του εκδηµοκρατι-

σµού των χωρών της Μέσης 
Ανατολής, η οποία δεσπόζει 
στη διεθνή επικαιρότητα ήδη 
από το 2001. Αν η εισβολή των 
Αµερικανών στο Αφγανιστάν 
και το Ιράκ αποδείχθηκε αλυ-
σιτελής, το τουρκικό πείραµα 
του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης 
και Αναπτύξεως (ΑΚΡ) γέν-
νησε πολλές ελπίδες. Η προ-
ώθηση ενός προγράµµατος 

πολιτικών και οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων από ένα 
κόµµα προερχόµενο από το 
πολιτικό Ισλάµ αποτελούσε 
ισχυρό µήνυµα για τη συµβα-
τότητα Ισλάµ και ∆ηµοκρατίας. 
Κατά την πρώτη περίοδο της 
πολιτικής του ηγεµονίας το 
ΑΚΡ επεδίωκε να παρουσι-
άζεται ως η ισλαµική εκδοχή 

της Χριστιανοδηµοκρατίας.
Τον τελευταίο καιρό, ωστό-

σο, οι αναφορές στο ευρωπα-
ϊκό συντηρητικό πολιτικό φά-
σµα έχουν αντικατασταθεί από 
την εµβάθυνση των σχέσεων 
µε σουνιτικά ισλαµιστικά κι-
νήµατα στον χώρο της Μέσης 
Ανατολής. Αµφισβητείται ήδη 
και ο ρόλος της Τουρκίας ως 
παραδείγµατος προς µίµησιν. 

Κατά την επίσκεψή του στην 
Αίγυπτο µετά την εξέγερση 
του 2011 ο κ. Ερντογάν είχε 
συστήσει τη θέσπιση ενός 
κοσµικού συντάγµατος για τη 
νέα Αίγυπτο προκαλώντας 
την αντίδραση του ισλαµιστι-
κού κόµµατος των «Αδελφών 
Μουσουλµάνων». ∆ύο χρό-
νια µετά η άνευ όρων στή-

ριξη στην κυβέρνηση Μόρσι 
και τις ισλαµιστικές πολιτικές 
της, η ρητορική ταύτιση της 
∆ηµοκρατίας µε την τακτική 
διεξαγωγή ελεύθερων εκλο-
γών παραβλέποντας το αξιακό 
υπόβαθρο του πλουραλισµού 
αναδεικνύουν όχι µόνον µια 
εργαλειακή θεώρηση των 
δηµοκρατικών θεσµών, αλλά 
και την οπισθοχώρηση της δι-
αδικασίας εκδηµοκρατισµού 
στην ίδια την Τουρκία.

Η ερµηνεία των γεγονότων 
στην Αίγυπτο υπό το πρίσµα 
της τουρκικής πολιτικής επι-
καιρότητος δεν δείχνει µόνον 
οµφαλοσκοπική διάθεση. Η 
προσπάθεια συνδέσεως της 
εξεγέρσεως του Πάρκου Γκεζί 
και του πραξικοπήµατος στην 
Αίγυπτο προάγει την αυτοε-
ξυπηρετική «θυµατοποίηση» 
του πολιτικού Ισλάµ και παρα-
βλέπει τα πραγµατικά πολιτικά 

προβλήµατα που προκάλεσαν 
τη δυσαρέσκεια του κοσµικού 
τµήµατος της τουρκικής και 
αιγυπτιακής κοινωνίας. Χωρίς 
ίχνος αυτοκριτικής διαθέσεως 
οι κ. Ερντογάν και Μόρσι πα-
ρουσιάζονται ως λαοπρόβλη-
τοι ηγέτες, θύµατα των ιδίων 
«σκοτεινών κέντρων», ντό-
πιων και ξένων. Η απόπειρα 
να προσεγγισθούν τα τελευ-
ταία γεγονότα σε Αίγυπτο και 
Τουρκία µέσω θεωριών συ-
νωµοσίας υπογραµµίζει ένα 
σοβαρό έλλειµµα στην ανά-
λυση των εξελίξεων και κιν-
δυνεύει να θέσει την Τουρκία 
στο περιθώριο των εξελίξεων 
στον αραβικό κόσµο.

* Ο κ. Ιωάννης Ν. Γρηγο-
ριάδης είναι επίκουρος καθη-
γητής του τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου 
Μπίλκεντ και επιστηµονικός 
συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η Αίγυπτος και το πολιτικό Ισλάµ
Του Ιωαννη Ν. Γρηγοριαδη*

Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Καρακούσης Αντώνης 

Παραθέτουµε µερικές σκόρπιες 
ειδήσεις της ηµέρας:

Με νοµοσχέδιο που θα ψηφιστεί 
την Πέµπτη, οι εφορίες θα µπο-
ρούν να κατάσχουν σπίτια, µισθούς, 
συντάξεις, επιδοτήσεις και κατα-
θέσεις, από όσους χρωστούν από 
300 ευρώ και πάνω και δεν έχουν 
πληρώσει το χρέος τους εντός τρι-
άντα ηµερών. Οι κατασχέσεις θα 
γίνονται χωρίς δικαστική απόφαση 
και αν ο έφορος δεν κινεί εγκαίρως 
τη διαδικασία, θα υφίσταται σοβα-
ρές πειθαρχικές κυρώσεις. Κατόπιν 
τούτου, το υπουργείο Οικονοµικών 
γίνεται δια νόµου και ελεγκτής και 
δικαστής και εκτελεστής.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζι-
δάκης, µιλώντας χθες στο ΜΕΓΚΑ, 
άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόµενο 
να επανέλθουν από την 1-1-2014 οι 
πλειστηριασµοί για την πρώτη κα-
τοικία αξίας µέχρι 200.000 ευρώ. 
Την προηγουµένη, ο υφυπουργούς 
του Θ. Σκορδάς είχε δηλώσει ότι, 
αν δεν επαναφέρουµε τους πλει-
στηριασµούς, θα χάσουν την αξία 
τους τα ακίνητα 10.000.000 ελλή-
νων. Τα οποία ακίνητα, λέµε εµείς 
και όχι ο Σκορδάς, έχουν χάσει ήδη 
το 50% της αξίας τους, ένεκα του 
Μνηµονίου.

Το 2012 οι µισθωτοί και οι συντα-
ξιούχοι πλήρωσαν φόρο αυξηµένο 
κατά 52%, ενώ τα εισοδήµατά τους 
µειώθηκαν κατά 18%. ∆ηλαδή αντί 
να πληρώσουν 18% λιγότερο φόρο, 
πλήρωσαν 52% περισσότερο και 
εγώ τώρα ψάχνω να βρω το άρθρο 

του Συντάγµατος που λέει ότι οι έλ-
ληνες πολίτες πρέπει να φορολο-
γούνται βάσει της φοροδοτικής τους 
δυνατότητας. Θα ρωτήσω τον Βενι-
ζέλο που είναι συνταγµατολόγος.

Με νόµο που ψήφισαν η Ν∆ 
και το ΠΑΣΟΚ, τα καταστήµατα θα 
ανοίγουν 52 Κυριακές το χρόνο, 
το οποίο σηµαίνει ότι η εξαήµερη 
εργασία των εµποροϋπαλλήλων, 
θα γίνει αυτοµάτως επταήµερη. Ο 
Θεός, πάντως, εργάσθηκε µόνο έξι 
ηµέρες.

Χθες συνεδρίασε η αρµόδια επι-
τροπή υπό τον κ. Σαµαρά και απο-
φάσισε να εξαπολύσει νέο κύµα 
διαθεσιµότητας, το οποίο θα πα-
ρασύρει στο διάβα του 1.342 από 
το υπουργείο Υγείας, 600 από το 
υπουργείο Εθνικής Άµυνας, 700 
από το υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη, 10.200 από το υπουργείο 
Παιδείας και 1.446 από τα λοιπά 
υπουργεία. Να διευκρινίσουµε ότι 
πρόκειται για ανθρώπους.

Ο Γενικός Γραµµατέας Εσόδων 
Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας στο 
πιεστικό αίτηµα των φορολογουµέ-
νων και των φοροτεχνικών για πα-
ράταση των προθεσµιών υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων, επειδή το 
σύστηµα έχει πιτσικάρει, εδήλωσε 
τα κάτωθι: «∆εν µπορώ να δώσω 
παράταση, δεν το επιτρέπει η Τρό-
ϊκα». Παρέλειψα να σας πω ότι η 
σηµερινή ηµέρα είναι η 24η Ιουλίου 
του 2013, κατά την οποία εορτάζου-
µε τα 39 έτη από την αποκατάσταση 
της ∆ηµοκρατίας. Και του χρόνου.

Σήµερα γιορτάζει 
η ∆ηµοκρατία µας!

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι το προη-
γούµενο ιδιότυπο ελληνικό κρατικιστικό 
πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο κατέρρευ-
σε παταγωδώς αφήνοντας πίσω του 
συντρίµµια.  Η δοµή του, η συγκρότησή 
του απεδείχθη απολύτως ανορθολογική 
και διαιωνιζόµενη στο χρόνο κατέστη 
προβληµατική και µη υπερασπίσιµη. 
Και είναι επίσης ακριβές ότι πάνω στο 
σώµα της χώρας ασκήθηκαν πάµπολλες 
δυνάµεις, πολιτικές, οικονοµικές και κοι-
νωνικές, χωρίς αρχές, χωρίς µέτρο και 
ευθύνη.

Κόµµατα, συνδικάτα,επιχειρήσεις και 
επαγγελµατικές οµάδες συµφερόντων 
έδρασαν ωσάν το κράτος να ήταν λάφυ-
ρο και διαµόρφωσαν µε τα χρόνια κύκλο 
υπερδαπανών, ο οποίος σε συνδυασµό 
µε την επικρατήσασα χαλαρή συνεί-
δηση ως προς τις υποχρεώσεις,έφερε 
την υπερχρέωση και βοηθούσης της 
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής την κατάρ-

ρευση όλου του οικοδοµήµατος.
Η Ελλάδα δεν πτώχευσε και δεν οδη-

γήθηκε αυτόµατα σε κατάσταση εθνικής 
καταστροφής µόνο και µόνο επειδή συµ-
µετείχε στην ευρωζώνη. 

Ωστόσο το µοντέλο κατέρρευσε και δεν 
υπάρχει περίπτωση να αναβιώσει. Εδώ 
και τέσσερα χρόνια η ελληνική πολιτική 
και κοινωνία παλεύουν να συµφιλιω-
θούν ακριβώς µε την ιδέα κατάρρευσης 
του προηγούµενου µοντέλου. Πράγµα 
εξαιρετικά δύσκολο, είναι αλήθεια, επει-
δή επί δεκαετίες είχαν διαµορφωθεί ήθη 
και αντιλήψεις συγκεκριµένες.

Οµως, κακά τα ψέµατα,δεν υπάρχει 
οδός άλλη πέραν εκείνης του επανασχε-
διασµού  λειτουργίας της χώρας. Η Ελ-
λάδα είναι υποχρεωµένη πια, είτε εντός 
είτε εκτός του ευρώ, να συγκροτήσει ένα 
µικρότερο και αποτελεσµατικότερο κρά-
τος,να  αποκτήσει ανεξάρτητη δηµόσια 
διοίκηση, να καταστήσει την οικονοµία 

της ανταγωνιστική και να στρέψει µαζικά 
τους Έλληνες στην παραγωγή και στη δη-
µιουργία.

Οι πολίτες διαισθητικά αντελήφθησαν  
ταχύτερα από τα κόµµατα και τις παραδο-
σιακές συλλογικές εκφράσεις της ελληνι-
κής κοινωνίας την ανάγκη ανασύνταξης 
και ανασυγκρότησης και δείχνουν πιο 
προσαρµοστικοί στην επερχόµενη θεµε-
λιακή αλλαγή. ∆εν υπάρχει ελληνικό νοι-
κοκυριό αυτή τη στιγµή που να µην ανα-
ζητεί διεξόδους και να µην κινείται προς 
την κατεύθυνση διαµόρφωσης νέων 
παραγωγικών ή άλλων δυνατοτήτων. Οι 
πολιτικοί, τα κόµµατα και οι συλλογικές 
εκφράσεις της κοινωνίας διατηρούν ανα-
στολές, προστατεύουν την εξουσία τους, 
δεν αντιλαµβάνονται ότι κι αυτή χάνεται 
µαζί µε το καταρρεύσαν µοντέλο.

Όσοι δεν αλλάξουν και δεν προσαρ-
µοσθούν στις απαιτήσεις των καιρών 
απλώς θα χάσουν και θα χαθούν.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το ελλη-
νικό κράτος νοσεί βαριά. Η δηµόσια 
διοίκηση χρειάζεται επειγόντως άµε-
σες και βαθιές τοµές σε όλο το φάσµα 
των δραστηριοτήτων της, ώστε να γίνει 
αποτελεσµατική και να προσφέρει ουσι-
αστικό έργο στους πολίτες. Την ανάγκη 
αυτή άλλωστε την αναγνωρίζουν όλοι, 
ανεξαιρέτως, οι Ελληνες.

Μια τόσο θεµελιώδης, σοβαρή, ριζική 
µεταρρύθµιση της διοίκησης, όµως, δεν 
µπορεί να γίνει µε ηµίµετρα, πρόχειρους 
σχεδιασµούς και φυσικά τις πελατειακές 
λογικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. 
∆εν είναι ανεκτές οι πρακτικές που οδη-
γούν σε µαζικές καρατοµήσεις ανθρώ-
πων, σε ανελέητο κυνήγι κεφαλών, 
χωρίς αρχές, χωρίς κριτήρια, χωρίς 
συνολικό σχέδιο για το τι κράτος θέλου-
µε, απλώς και µόνο επειδή το απαιτεί ο 

δανειστής!
Η αποσπασµατική αναδιοργάνωση 

της κρατικής λειτουργίας στερείται στοι-
χειώδους οράµατος για τη χώρα και το 
λαό. Καταλήγει απλώς σε µια επιχείρη-
ση που πετά πρόσωπα στο δρόµο, ως 
περιττά, µόνο και µόνο για να ικανο-
ποιηθούν οι απαιτήσεις της τρόικας. Η 
οποία, αν και παραδέχεται πως δεν θα 
προκύψει δηµοσιονοµικό όφελος από 
τις απολύσεις και τη διαθεσιµότητα των 
δηµοσίων υπαλλήλων, επιζητεί µε µα-
νία αυτές ειδικά τις «µεταρρυθµίσεις», 
όπως τις αποκαλεί, µόνο και µόνο για 
να σπάσει µε τσαµπουκά το ταµπού της 
µονιµότητας στο ∆ηµόσιο. Είναι το µόνο 
που την ενδιαφέρει. Αλλά αυτό θα είναι 
ακόµη ένα έγκληµα της εξουσίας εις βά-
ρος των πολιτών.

Είναι έγκληµα γιατί όταν η αναµόρ-

φωση ενός ανίκανου, διεφθαρµένου 
από το πελατειακό σύστηµα, ανορθολο-
γικού στη λειτουργία του κρατικού µη-
χανισµού γίνεται χωρίς πρόγραµµα, αξι-
ολόγηση και στόχους, µόνος χαµένος θα 
είναι ο λαός. Παντελώς απροστάτευτος.

Οταν µε τις οριζόντιες, αδικαιολόγητες 
απολύσεις υπαλλήλων οδηγούνται σε 
διάλυση ολόκληρες µονάδες και δηµό-
σιες υπηρεσίες, το έγκληµα είναι τριπλό: 
Και οι πολίτες στερούνται την προσφορά 
διαφόρων υπηρεσιών (έστω και µε τον 
κακοδιοικητικό τρόπο τού χθες) και όλοι 
οι υπάλληλοι ενός φορέα αντιµετωπί-
ζονται συλλήβδην ως οι κύριοι υπαίτιοι 
του προβλήµατος και οι δηµόσιες δοµές 
αποστερούνται πόρους και δυναµικό 
(χρήµατα και ικανούς ανθρώπους) που 
συνεισφέρουν στο κοινό καλό. Αυτό το 
έγκληµα ζούµε τώρα.

Η Ελλάδα αλλάζει!

Τριπλό έγκληµα


