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Από τις Πύλες του Ηρακλή 
έως τη Συρία, από την Τρίπολη 
της Λιβύης έως την Κωνστα-
ντινούπολη, η Μεσόγειος βρά-
ζει. Κάθε µία από τις χώρες 
γύρω της βρίσκεται σε ανα-
στάτωση που προµηνύει µε-
γάλες εξελίξεις. Αυτό δεν αφο-
ρά µόνο τις χώρες των νότιων 
και ανατολικών ακτών αλλά 
και τις ευρωπαϊκές, των οποί-
ων οι λαοί πίστευαν ότι είχαν 
αφήσει πίσω τους την πολιτική 
αστάθεια και την κοινωνική 
ανασφάλεια. Σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό, όλοι οι λαοί 
της περιοχής βρίσκονται σε 
µια µετάβαση προς νέα, απρό-
βλεπτη πραγµατικότητα. Ολα 
αλλάζουν: πολιτεύµατα, οικο-
νοµίες, κοινωνίες, ισορροπίες 
δυνάµεων και συµµαχίες.

Η αστάθεια προκαλείται από 
τις κινήσεις των τεκτονικών 
πλακών της Ιστορίας. Υστε-
ρα από δεκαετίες σχετικής 
σταθερότητας, όπου σοβαρά 
προβλήµατα συσσωρεύονταν 
χωρίς λύση, το 2011 άρχισαν 
απανωτοί σεισµοί µε την λε-

γόµενη «Αραβική Ανοιξη». 
Σηµαντική επίπτωση ήταν η 
άνοδος ισλαµικών πολιτικών 
δυνάµεων σε πολλές χώρες, 
ύστερα από πολλά χρόνια κα-
ταπίεσης. Αυτό ανέτρεψε τα 
πολιτικά και κοινωνικά δεδο-
µένα, προκαλώντας αντιδρά-
σεις και µάχες για πολιτική 
κυριαρχία. Στην Αίγυπτο εξε-
λίσσεται µε τον πιο δραµατικό 
τρόπο ένα από τα µεγάλα δι-
λήµµατα που αντιµετωπίζει η 
περιοχή: δηµοκρατία, µε τον 
κίνδυνο της ανόδου αντιδηµο-
κρατικών δυνάµεων και της 
αύξησης της ανασφάλειας, ή 
ανοχή για αυταρχικό καθε-
στώς µε την ελπίδα ότι αυτό θα 
εξασφαλίσει τη σταθερότητα;

Η δυναµική παρέµβαση του 
αιγυπτιακού στρατού στις 3 
Ιουλίου, µε την ανατροπή του 
ισλαµιστή προέδρου Μόρσι, 
είχε ως αφορµή τις εκκλήσεις 
εκατοµµυρίων Αιγυπτίων για 
τέλος στην «ισλαµοποίηση» 
της χώρας, και φρένο στην 
οικονοµική κατάρρευση, τη 
βία και την ανασφάλεια. Το 

αποτέλεσµα της αιµατηρής 
διαµάχης µεταξύ ισλαµιστών 
και των υποστηρικτών του 
καθεστώτος θα επηρεάσει τις 
εξελίξεις στην περιοχή. Παρό-
µοιο δράµα ξέσπασε το 1991, 
όταν η αλγερινή κυβέρνηση 
ακύρωσε εκλογές στις οποί-
ες επικρατούσαν ισλαµιστές, 
προκαλώντας εµφύλιο πόλε-
µο και τον θάνατο περισσοτέ-
ρων από 100.000 ανθρώπων. 
Στην Τυνησία, η µετριοπαθής 

ισλαµική κυβέρνηση αντι-
µετωπίζει αυξηµένη τροµο-
κρατική δραστηριότητα από 
ακραίους ισλαµιστές καθώς 
και ένα µέτωπο κοσµικών 
κοµµάτων που απαιτούν την 
παραίτησή της. Στο Μαρόκο, 
άλλη µετριοπαθής κυβέρνηση 
ισλαµιστών, η οποία εξελέγη 
το 2011, αντιµετωπίζει αυξα-
νόµενη λαϊκή δυσαρέσκεια 
λόγω οικονοµικών προβλη-
µάτων αλλά και τις επιφυλά-

ξεις του βασιλιά. Στη Λιβύη, 
αδύναµη κυβέρνηση προσπα-
θεί να ελέγξει την αυξανόµενη 
δραστηριότητα ακραίων ισλα-
µιστών αλλά και τις πολιτοφυ-
λακές που έριξαν το καθεστώς 
του Καντάφι και που αρνιού-
νται να παραδώσουν τα όπλα.

Η Συρία αποτελεί άλλο ση-
µαντικό κεφάλαιο στην Ιστορία 
που γράφεται σήµερα. Εκεί, οι 
διαµαρτυρίες εναντίον της βα-
ναυσότητας του καθεστώτος 

προκάλεσαν ισχυρή αντίδρα-
ση και οδήγησαν σε εµφύλιο 
πόλεµο. Περισσότερες από 
100.000 ζωές έχουν χαθεί, η 
Συρία διαµελίζεται και γειτο-
νικές χώρες κινδυνεύουν µε 
αποσταθεροποίηση. Τον τε-
λευταίο καιρό αυξάνονται οι 
συγκρούσεις µεταξύ αντικα-
θεστωτικών δυνάµεων στις 
περιοχές που ελέγχουν, ενώ 
η βία επεκτείνεται. Η Τουρκία, 
ο Λίβανος, η Ιορδανία, το Ιράκ 

και το Ισραήλ κινδυνεύουν 
άµεσα λόγω της κατάρρευσης 
της κεντρικής εξουσίας αλλά 
και της συµµετοχής οµάδων 
στον συριακό εµφύλιο, οι 
οποίες µπορούν να επηρεά-
ζουν εξελίξεις στις γειτονικές 
χώρες. Για παράδειγµα, η ενί-
σχυση των Κούρδων σε µια 
βαλκανοποιηµένη Συρία θα 
προκαλέσει νέα προβλήµατα 
για την Τουρκία στην προ-
σπάθειά της να αντιµετωπίσει 
τους δικούς της Κούρδους 
αυτονοµιστές. Οι ταραχές στις 
αραβικές χώρες δεν επηρεά-
ζουν µόνο τις ίδιες. Οπως επι-
σήµανε την περασµένη Τρίτη ο 
στρατιωτικός επικεφαλής του 
ΝΑΤΟ, στρατηγός Φίλιπ Μπρί-
ντλοβ: «Οι ροές προσφύγων, 
το εµπόριο, τα ναρκωτικά, 
πολλά πράγµατα που αφορούν 
την Ευρώπη επηρεάζονται 
απ’ ό,τι συµβαίνει στη Βόρειο 
Αφρική, γι’ αυτό όποια αστά-
θεια εκεί ανησυχεί τις χώρες 
του ΝΑΤΟ». Αν υπολογίσει κα-
νείς ότι και οι χώρες του ΝΑΤΟ 
αντιµετωπίζουν τα δικά τους 

πολιτικά, οικονοµικά και κοι-
νωνικά προβλήµατα, συµπλη-
ρώνεται η εικόνα µιας περιο-
χής σε µεγάλη κινητικότητα. 
Οι χώρες του Ευρωπαϊκού 
Νότου -των βόρειων ακτών 
της Μεσογείου- δεν πάσχουν 
από τις βίαιες συγκρούσεις 
και την ανοµία που πλήττουν 
τις χώρες των νότιων και ανα-
τολικών ακτών. Αντιµετωπί-
ζουν το δικό τους µεγάλο πρό-
βληµα: πώς να ικανοποιήσουν 
την ανάγκη των λαών τους 
για οικονοµική και κοινωνική 
ασφάλεια όταν δεν επαρκούν 
οι πόροι; Η επιβολή λιτότητας, 
η αύξηση της ανεργίας, η οργή 
και η απελπισία αυξάνουν την 
πολιτική αστάθεια, εντείνοντας 
τα προβλήµατα µεταξύ πολι-
τών. Κι όµως, οι εσωτερικές 
εντάσεις δεν έχουν µετατρα-
πεί σε έχθρα µεταξύ χωρών, 
ακόµη. Το πρώτο βήµα προς 
την έξοδο από τη πολύπλοκη 
κρίση της Μεσογείου είναι να 
διαφυλαχθεί αυτή η σταθερό-
τητα µεταξύ κρατών µε κάθε 
κόστος.

Η Μεσόγειος βράζει
Του Νίκου Κωνσταντάρα

Καρακούσης Αντώνης

Αλλιώς µας «προετοί-
µαζε» για το καλοκαίρι και 
το φθινόπωρο ο πρωθυ-
πουργός, αλλιώς µας τα 
λέει τώρα. Θα µου πείτε, 
τότε είχαµε τρικοµµατική 
συγκυβέρνηση, ενώ τώρα 
δικοµµατική, συνεπώς 
έχουµε «αλλαγές». Αν δεν 
θυµάστε, να υπενθυµί-
σουµε ότι, µόλις λίγο καιρό 
πριν, ο κ. Σαµαράς έλεγε 
ότι ξεπερνώντας την περί-
οδο θα απογειωθούµε το 
φθινόπωρο, ενώ τώρα αρ-
κείται στο να επαναλαµβά-
νει ότι «χρειάζεται σκληρή 
δουλειά και αποφασιστικό-
τητα», όπως είπε χθες και 
στους υπουργούς!

Το νέο story, που προ-
σπαθεί να αντικαταστήσει 
το θρυµµατισµένο success 
story, γράφει ότι «µέχρι τον 
Ιούνιο του 2014 η κυβέρ-
νηση πρέπει να δώσει τον 
καλύτερο εαυτό της για να 
πετύχει τους στόχους», 
προφανώς η απογείωση 
θα γίνει αργότερα. Προς 
το παρόν έχουµε τη διαρ-
κή απότοµη προσγείωση 
της συγκυβέρνησης στην 

καθηµερινή αγωνία της 
«επιβίωσης», όπως-όπως, 
γιατί η απόλυτη υλοποίηση 
του Μνηµονίου οδηγεί την 
κοινωνία µας στην κατα-
στροφή.

Η συγκυβέρνηση σπρώ-
χνει τον «χρόνο» της µετά 
την εξάµηνη Ελληνική 
Προεδρία στην Ε.Ε., κά-
νοντας ότι δεν «βλέπει» 
την κλεψύδρα της αντοχής 
της που τελειώνει. Σειρά 
βουλευτών της Ν.∆. αλλά 
και του ΠΑΣΟΚ είπαν στη 
Βουλή κάτι παραπάνω 
από τη συνηθισµένη µνη-
µονιακή «µονωδία» και οι 
συγκυβερνήτες κόντεψαν 
να πάθουν «αποπληξία». 
Είναι και η ζέστη, βλέπετε. 
Οι «λοχίες» της συγκυ-
βέρνησης θα ‘χουν πολλή 
δουλειά, αλλά όσα και να 
κάνουν η αγωνία πρωθυ-
πουργού και αντιπροέδρου 
είναι έκδηλη και θα είναι 
µεγαλύτερη όσο ο χρόνος 
πλησιάζει στο φθινόπωρο.

Η Γερµανία έχει εκλογές 
τον Σεπτέµβριο, η Ελλάδα 
όµως θα δονείται από τη 
συσσώρευση της κοινωνι-

κής οργής και αντίστασης. 
Αν ο πρωθυπουργός θεω-
ρεί ότι µε γκρίζα πυρά στην 
αξιωµατική αντιπολίτευση 
παρατείνει κατά τι την αγω-
νία της συγκυβέρνησής 
του, κάνει λάθος, γιατί τα 
πραγµατικά πυρά έρχο-
νται από τις εκατοντάδες 
χιλιάδες των απολυµένων, 
των εδώ και καιρό ανέρ-
γων, των απλήρωτων και 
κακοπληρωµένων, των 
συνταξιούχων που «ψά-
χνουν» τη σύνταξη, των 
νέων τού success ακούνε, 
δουλειά δεν βρίσκουν κ.ά. 
Το συγκυβερνητικό δίδυ-
µο Σαµαράς - Βενιζέλος 
χρεώνονται την πρωτοφα-
νή βαρβαρότητα των «µέ-
τρων» που υλοποιούν και 
σκορπάνε τον όλεθρο σε 
κάθε «πλευρά» της κοινω-
νίας, τίποτα δεν καλύπτει 
την γύµνια της νεοφιλε-
λεύθερης ωµότητας που 
σερβίρουν ως «πολιτική», 
τίποτα δεν ανακόπτει την 
αντίστροφη µέτρηση για να 
τελειώσει η αγωνία τους 
και ν’ αρχίσει η δική µας 
ανάταξη.

Πολλοί επικρίνουν οποιονδήποτε επιχειρή-
σει να αξιολογήσει θετικά ορισµένες εξελίξεις 
της οικονοµίας. Φθάνουν στο σηµείο να αµφι-
σβητούν κι αυτά ακόµη τα επίσηµα στοιχεία, τα 
οποία συνεχίζουν να διαβάζουν µε την οπτική 
της επερχόµενης καταστροφής. Το σοκ της πο-
λύχρονης ύφεσης είναι όντως βαρύ στο σώµα 
της ελληνικής οικονοµίας και δικαιολογεί την 
ανάπτυξη συνδρόµων αυτοεκπληρούµενης 
προφητείας, που καθιστούν την καταστροφή 
σχεδόν επιθυµητή. Ωστόσο, δεν επήλθε.

Η Ελλάδα έδειξε ανεξάντλητες αντοχές, τόσο 
σε κοινωνικό και οικονοµικό όσο και σε πολι-
τικό επίπεδο. Πρόσφατα, ο Νουριέλ Ρουµπινί, 
από τους γκουρού των αγορών, ρωτούσε δια-
πορών έλληνες συνοµιλητές του πώς γίνεται, 
έπειτα από πέντε χρόνια ύφεσης, να µην έχει 
γίνει κοινωνική εξέγερση στην Ελλάδα. Αγνο-
ούσε κι αυτός, όπως και οι  περισσότεροι, τις 
ελληνικές ιδιαιτερότητες, τους ισχυρούς οικο-
γενειακούς δεσµούς, τις πολλές και αντικρου-
όµενες ιδιότητες που συγκεντρώνουν τα πρό-
σωπα στην Ελλάδα, τη µοναδική στον κόσµο 
διασπορά ιδιοκτησίας και τόσα άλλα που συν-
θέτουν το προφίλ της ιδιάζουσας ελληνικής 
κοινωνίας, η οποία αποδεικνύεται για ακόµη 
µία φορά προσαρµοστική όσο καµία άλλη.

Η Ελλάδα έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία να εκ-
πλήξει τους πάντες. Τα νεότερα στοιχεία λοι-
πόν δείχνουν ότι η µάχη των δηµόσιων οικο-
νοµικών κερδίζεται, ότι εφέτος θα επιτευχθεί 
πρωτογενές πλεόνασµα, ότι ο όγκος των λιανι-
κών πωλήσεων αυξάνεται, ότι στον γεωργικό 

τοµέα τα εισοδήµατα βελτιώνονται και ότι ο 
τουρισµός δείχνει να αποδίδει πέραν του ανα-
µενοµένου, επιτρέποντας την ανάσχεση, ως 
έναν βαθµό, της ύφεσης ώστε στο πρώτο τρί-
µηνο του 2014 η οικονοµία να εµφανισθεί µε 
θετικό πρόσηµο. Επιπλέον, η ανακεφαλαιοποί-
ηση των τραπεζών ολοκληρώθηκε επιτυχώς 
και αφαίρεσε µια µεγάλη πηγή αβεβαιότητας 
από το οικονοµικό σύστηµα και, το κυριότερο, 
όλοι νιώθουν πιο ασφαλείς από πέρσι.

Αν δεν υπάρξουν πολιτικές ανατροπές και 
επανακτηθεί η εµπιστοσύνη είναι σίγουρο ότι 
τα πράγµατα θα βελτιωθούν πολύ ταχύτερα 
απ’ όσο νοµίζουν οι περισσότεροι. Θα έλεγε 
κανείς ότι τα περισσότερα στον τοµέα της αξι-
οπιστίας και της εµπιστοσύνης θα κριθούν το 
προσεχές φθινόπωρο. Μετά τις γερµανικές 
εκλογές όλοι γνωρίζουν ότι θα εξελιχθεί η µε-
γάλη διαπραγµάτευση µε εταίρους και δανει-
στές για τη βιωσιµότητα του χρέους, τις δηµο-
σιονοµικές προοπτικές µέχρι το 2016, το ύψος 
του  χρηµατοδοτικού κενού και τους τρόπους 
κάλυψής του. Η διαπραγµάτευση αυτή είναι 
η πλέον κρίσιµη για το µέλλον της ελληνικής 
οικονοµίας και της χώρας γενικότερα. Η Ελ-
λάδα θα εξέλθει αυτής µε υποχρεώσεις και 
ωφελήµατα.

Αν δεν υπάρξουν ανατροπές το ισοζύγιο θα 
είναι θετικό και κυρίως θα έχει την ευκαιρία να 
συγκροτήσει τις νέες βάσεις για τις επόµενες 
δεκαετίες. Η Ελλάδα µπορεί πια να προσβλέ-
πει σε επανεκκίνηση. Αρκεί να µην κλωτσήσει 
την καρδάρα µε το γάλα.    

Η αγωνία 
της συγκυβέρνησης

Η µεγάλη διαπραγµάτευση




