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Εύλογη η προσπάθεια του 
πρωθυπουργού Αντώνη Σα-
µαρά να εµφανίσει την Ελλάδα 
ως σηµείο σταθερότητος, στην 
περιοχή, κατά τη συνάντησή 
του µε τον Αµερικανό πρόεδρο 
Μπαράκ Οµπάµα και απευ-
θυνόµενος σε εκπροσώπους 
επενδυτικών κεφαλαίων στις 
Ηνωµένες Πολιτείες.

Αµερικανικό το ακροατήριο 
και αντιµετωπίζει µε περίσκε-
ψη πολιτικούς κλυδωνισµούς 
εξόχως ανησυχητικούς στην 
Αίγυπτο και στην Τουρκία, για 
να περιορισθεί κανείς σε δύο 
χώρες στρατηγικής πράγµατι 
σηµασίας -και όχι κατ’ ευφη-
µισµό- για τα συµφέροντα των 
ΗΠΑ.

∆εν έχει φυσικά άµεση αντι-

στοιχία η Ελλάς µε τις δύο συ-
γκεκριµένες χώρες και τα άλλα 
κράτη της Ανατολικής Μεσο-
γείου, όπου η αναζήτηση προ-
τύπου διακυβερνήσεως φαί-
νεται πως συνεχίζεται αενάως.

Στην Τουρκία το πρόβληµα 
της µεταβάσεως από στρατο-
κρατούµενο σε αντιπροσω-
πευτικό σύστηµα εξουσίας, 
εναρµονισµένο µε το -παραδο-
σιακό θρησκευτικό- αίσθηµα 
των πολιτών είχε θεωρηθεί 
πως επιλύθηκε µε την άνοδο 
του κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
στην εξουσία. Αλλά η χώρα δι-
ολίσθησε εκ νέου στον αυταρ-
χισµό, που αποτελεί στοιχείο 
σύµφυτο από την εποχή της 
Οθωµανικής κυριαρχίας. Το 
πρότυπο Ερντογάν ενέπνευσε 

ασφαλώς και τους οπαδούς 
της Μουσουλµανικής Αδελ-
φότητος στην Αίγυπτο, αλλά 
πριν να είναι πλέον πολύ αργά 
παρενέβησαν οι Ενοπλες ∆υ-
νάµεις προς ανακούφιση της 
αγωνιούσης ∆ύσεως.

Στη χώρα µας θέµα τοποθε-
τήσεως της ανεξάρτητης κρα-
τικής οντότητος, που είχε προ-
κύψει από την Επανάσταση, 
δεν ετίθετο αφού η ιδέα ήταν να 
καταστεί η Ελλάς «το πρότυπον 
βασίλειο της ∆ύσεως εις την 
Ανατολή».

Αλλά για να επιτευχθεί αυ-

τός ο στόχος έπρεπε να µε-
σολαβήσει σε πρώτη φάση η 
Μικρασιατική Καταστροφή, 
που απέκοψε την Ελλάδα από 
την Ανατολή, στη συνέχεια ο 
Β  ́Παγκόσµιος Πόλεµος και η 
συντριβή της κοµµουνιστικής 

ανταρσίας και τέλος η πλήρης 
ενσωµάτωση της χώρας στην 
Ευρώπη.

Το πρόβληµα είναι ότι µε την 
αισχίστη διαχείριση της εντά-
ξεως στην ΕΟΚ και στη Ζώνη 
του Ευρώ, το πολιτικό σύστηµα 
-ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρα-
τία- αυτοϋπονοµεύθηκαν και 

ο κίνδυνος να ακολουθήσει ο 
ευρωσκεπτικισµός και η δυ-
σπιστία προς τη ∆ύση είναι 
υπαρκτός.

Πριν από τέσσερα χρόνια, 
µόνον το ΚΚΕ αµφισβητού-
σε ευθέως την ευρωπαϊκή 
επιλογή της χώρας. Σήµερα 
µία γκρίζα ασάφεια περί της 
δυνατότητος του ευρωπαϊκού 
συστήµατος να επιβιώσει κάτω 
από τις σηµερινές συνθήκες 
κρίσεως κυριαρχεί στη σκέ-
ψη των Ελλήνων πολιτών και 
όχι µόνον όσων στηρίζουν τα 
κόµµατα της αντιπολιτεύσεως. 
Η τάση αυτή οδηγεί σε πλήρη 
ανατροπή της πολιτικής συµ-
βάσεως που διαµορφώθηκε 
τα τελευταία τριάντα χρόνια 
και την προσήλωση στο ευ-

ρωπαϊκό ιδεώδες που έγινε 
αποδεκτό ευρέως χάρις στις 
κοινοτικές εισροές, οι οποίες 
κατασπαταλήθηκαν.

Εστήριξε ο πρόεδρος Οµπά-
µα την άποψη του κ. Σαµαρά ότι 
η λιτότητα δεν αποτελεί λύση 
και ότι θα πρέπει να υπάρξει 
ανάπτυξη. Αλλά οι επενδύσεις 
γίνονται από ιδιώτες, που εν-
διαφέρονται πρωτίστως για τη 
σταθερότητα. Περί της εσωτε-
ρικής σταθερότητος, ο κ. Οµπά-
µα δεν είχε να προτείνει τίποτε, 
βεβαίως. Το θέµα αυτό εµπί-
πτει στην αποκλειστική ευθύνη 
της ελληνικής κυβερνήσεως. 
Εξυπακούεται βεβαίως ότι ως 
σταθερότης δεν εκλαµβάνεται 
η ισχνή πλειοψηφία του κυ-
βερνητικού συνασπισµού.

Του Κώστα Ιορδανίδη

Βαρεµένος Γιώργος, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Με τη ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ

Σε περιβάλλον αστάθειας

Τα διλήµµατα των χρεωκοπηµένων 
και το δίληµµα της αναγέννησης Ο θείος Σαµ και οι κολαούζοι

Όποιος δεν το καταλαβαίνει, 
πρέπει κάποιος να του το εξη-
γήσει: Η αµοράλ κοινοπραξία 
Σαµαρά - Βενιζέλου έχει χρεω-
κοπήσει πολιτικά και γι’ αυτό γί-
νεται πιο επικίνδυνη. Η πολιτική 
της χρεωκοπία πάει πλάι - πλάι 
µε τη χρεωκοπία της χώρας. 
∆εν έχουν ούτε ίχνος σοβαρού 
επιχειρήµατος και το µόνο που 
τους απέµεινε είναι να εκµεταλ-
λευθούν υπαρκτές ή ανύπαρκτες 
αδυναµίες του ΣΥΡΙΖΑ, υπαρ-
κτές ή ανύπαρκτες διαφορές 
απόψεων, σε ένα τοπίο πρωτο-
φανούς ρευστότητας, όταν η µια 
µέρα φοβάται το ξηµέρωµα της 
επόµενης. Η απερίγραπτη αυτή 
συντροφία και η συντεχνία που 
τους στηρίζει, για να ψαρέψουν 
ακόµα πιο βαθιά στο έρεβος του 
φόβου, επιχειρούν να ταυτίσουν 
τον ΣΥΡΙΖΑ µε τα άκρα, ακόµη και 
µε τους φαιούς, διαταραγµένους 
φασίστες, που µέσα στο πρωτο-
φανές αυτό σκηνικό της κοινωνι-
κής αποσταθεροποίησης βρήκαν 
την ευκαιρία να συγκροτηθούν 
σε υπολογίσιµη πολιτική δύναµη.

Θέλουν να τροφοδοτήσουν το 
υποσυνείδητο του λαού µε την 
άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µια πο-
λιτική σύναξη που εκτινάχθηκε 
λόγω της κρίσης (όπως οι φασί-
στες, σε ελάσσονα κλίµακα), αλλά 
που δεν ξεχνάει την αφετηρία του 
και, ασχέτως συγκυρίας, έχει σε 
απόλυτη προτεραιότητα τα ιδεο-
λογικά του προτάγµατα. Ακόµη 
- ακόµη, ότι έχει σε πρώτο πλάνο 
τον στόχο να πάρει εκδίκηση για 
την ήττα του εµφυλίου πολέµου. 
∆εν είναι καθόλου τυχαία η εµ-
φάνιση της Χρυσής Αυγής µε 
συνθήµατα για τον Γράµµο και 
την άµµο. Ο βραχίονας αυτός 
του συστήµατος αντλεί υπόστα-
ση απ’ ό,τι πιο σκοτεινό έχουν να 
επιδείξουν οι εγχώριες ελίτ και 

το ξεπουληµένο περιθώριο που 
µπορούσαν να επηρεάζουν, να 
ελέγχουν ή να χρηµατοδοτούν.

Γι’ αυτό ψάχνουν µανιωδώς να 
αλιεύσουν οτιδήποτε έχει σχέση 
µε τα γουναράδικα ή τα σπίρτα 
και τα ρόπαλα, σε µια αγωνιώ-
δη προσπάθεια όχι να σώσουν 
τη χώρα, αλλά τον εαυτό τους, 
διατηρώντας πάση θυσία την 
εξουσία. Πατώντας στο έδαφος 
του φόβου και του εκβιασµού, 
να υποβάλουν ακόµη και στα 
τµήµατα της µεσαίας τάξης, που 
έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη 
ζηµιά, ή στις µεγάλες ηλικίες, που 
έχουν πραγµατικές µνήµες πολέ-
µου ή τον απόηχό τους, το εξής 
δίληµµα: Προτιµάς να µην έχεις 
αυτό που είχες, ακόµη και να δυ-
στυχείς να κατρακυλήσεις στον 
γκρεµό ανεξέλεγκτων καταστά-
σεων, συγκρούσεων και προαι-
ώνιων διαιρέσεων; Προτιµάς να 
είσαι στην Ευρώπη, περνώντας 
τη σηµερινή δοκιµασία, ή να αλ-
λάξεις ήπειρο, που λέει ο λόγος, 
γλιστρώντας στην κατάσταση µιας 
κάθετα διαιρεµένης Αιγύπτου;

∆εν τους συµφέρει, και γι’ 
αυτό προσπερνούν το γεγονός 
ότι µπορείς να αλλάξεις ήπειρο 
παραµένοντας σε µια Ευρώπη µε 
µεγάλες διαιρέσεις, µε µητροπο-
λιτικές δυνάµεις και αποικιακές 
οντότητες.

Αυτοί τη δουλειά τους κάνουν. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει ή τι πρέπει να 
κάνει µέσα σ’ αυτή την απίστευτα 
πολύπλοκη και ρευστή συγκυρία; 
Tο απλούστερο και προφανές 
είναι να αποφεύγει, κατά το δυ-
νατόν, να τροφοδοτεί άθελά του 
την προπαγάνδα τους. ∆εύτερο 
και σηµαντικότερο: Να πείσει ότι 
δεν έρχεται να διαιρέσει, αλλά 
να ενώσει µια κατακερµατισµέ-
νη και αλαφιασµένη κοινωνία, η 
οποία, χάνοντας το έδαφος κάτω 

από τα πόδια της, δεν έχει πολλές 
φορές το περιθώριο νηφάλιου 
λογισµού.

Υπάρχουν µη συγκλίνοντα 
συµφέροντα ανάµεσα σε τµήµατα 
της κοινωνίας που έχουν υποστεί 
την καταστροφή σε διαφορετικές 
διαβαθµίσεις; Ναι! Υπάρχει όµως 
και η θέληση της µεγάλης πλειο-
ψηφίας να δει τη χώρα να βγαίνει 
από το περιθώριο και να στέκεται 
ξανά στα πόδια της. Ένας καλώς 
εννοούµενος πατριωτισµός, µε 
τον οποίο δεν είχαν ποτέ στενές 
σχέσεις οι ελίτ, διότι η χρεωκο-
πηµένη σήµερα Ελλάδα δεν διέ-
θετε ποτέ εθνική αστική τάξη.

Το πρόβληµα της χώρας διο-
γκώνεται και δεν αποκλείεται στο 
προσεχές διάστηµα να παροξυν-
θεί. Ο Αϊζενχάουερ έλεγε ότι αν 
θέλεις να λύσεις ένα πρόβληµα, 
µεγιστοποίησέ το. Στη προκειµέ-
νη περίπτωση, αυτό προκύπτει 
ως αντικειµενική διαδικασία. Η 
λύση και η πορεία αναγέννησης 
δεν θα προκύψει µε τα υλικά κα-
τεδαφίσεως, αλλά από τις δηµι-
ουργικές δυνάµεις της κοινωνίας 
που καταπιέστηκαν από το φαύ-
λο και εκφυλιστικά παραγοντικό 
κατεστηµένο που οικοδοµήθηκε, 
ακόµη και στο όνοµα του σοσια-
λισµού. Η αέναη εσωκοµµατική 
µάχη για τη νοµή και την κατανο-
µή της εξουσίας διαχύθηκε στην 
κοινωνία µε τα γνωστά αποτελέ-
σµατα. Η αξιοκρατία εξοστρακί-
στηκε και τη συναντούσε κανείς 
µόνο στο λεξικό του Μπαµπινιώ-
τη. Μια έννοια που δεν είναι τα-
ξική, αλλά διαταξική. Αυτό προ-
κύπτει ως δίδαγµα όχι µόνο από 
τη χρεωκοπηµένη Ελλάδα, αλλά 
και από την πρώην ΕΣΣ∆, όπου 
η απεραντοσύνη των σκοπών 
οδήγησε στη σηµερινή απέραντη 
µοναξιά. Είναι πολύ µεγάλα τα δι-
δάγµατα για να αγνοηθούν…

Πριν από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο την 
περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου 
είχαν υπό τον έλεγχό τους πρωτίστως οι 
Βρετανοί, δευτερευόντως οι Γάλλοι και 
ό,τι περίσσευε έπαιρναν οι Ιταλοί. Ακο-
λουθώντας τις συνηθισµένες πρακτικές 
της αποικιοκρατικής πολιτικής, οι Ευρω-
παίοι εκµεταλλεύονταν σηµαντικές πλου-
τοπαραγωγικές πηγές, σταυροδρόµια και 
περάσµατα που εξυπηρετούσαν τις εµπο-
ρικές τους δραστηριότητες.

Η καλλιέργεια καλών σχέσεων µε τους 
γηγενείς δεν τους ενδιέφερε και τόσο, 
καθ’ ότι τους θεωρούσαν κατώτερους και 
αναλώσιµους. Στο βαθµό, δε, που µπο-
ρούσαν να τους εξουσιάζουν και να επι-
βάλλουν τη θέλησή τους µε τα όπλα δεν 
υπήρχε και κανένας ουσιαστικός λόγος 
για να προσπαθήσουν να τους προσεται-
ριστούν. Μέχρι που ο τροχός γύρισε...

Αρχικά ο Α’ και µετά ο Β’ Παγκόσµιος 
Πόλεµος εξασθένησαν οικονοµικά τις ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Η έλλειψη χρηµάτων 
έκανε δυσβάσταχτο το κόστος διατήρησης 
της ηγεµονικής τους παρουσίας στο συ-
γκεκριµένο σηµείο του πλανήτη.

Γαλλία και Ιταλία αποσύρθηκαν σχετι-
κά σύντοµα από το προσκήνιο. Οι Βρετα-
νοί, παρασυρµένοι από τη νίκη κατά των 
δυνάµεων του Αξονα, στην οποία είχαν 
συµβάλει τα µέγιστα ως διοικητές των 
συµµαχικών στρατευµάτων, θέλησαν να 
κρατηθούν στην κορυφή. Και φυσικά, 
όπως όλες οι σε φθίνουσα πορεία δυνά-
µεις, αρνούνταν επί µακρόν να αντιλη-
φθούν και να παραδεχθούν την αδυναµία 
τους. Γι’ αυτό και χρησιµοποίησαν κάθε 
τρόπο και µέσον, έλαβαν σκληρά µέτρα 
ενάντια στους λαούς της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, υιοθέτησαν την τακτική τού 
«διαίρει και βασίλευε» προκειµένου να 
παραµείνουν στο παιχνίδι.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 ήταν πια 
κάτι περισσότερο από οφθαλµοφανές ότι 
οι αντοχές τους έφθαναν στο τέρµα. Ινδία, 
Παλαιστίνη, Κύπρος και όσοι άλλοι βρί-
σκονταν υπό την επιτήρησή τους άρχισαν 
να διεκδικούν το δικαίωµα στην αυτοδιά-
θεση. Οι Βρετανοί, θέλοντας και µη, υπο-

χρεώθηκαν να αποχωρήσουν σταδιακά 
από τα εδάφη που µέχρι τότε απάρτιζαν 
την «κοινοπολιτεία» τους, αφήνοντας τα 
κλειδιά στις ΗΠΑ. Η πρώτη τελετή πα-
ράδοσης - παραλαβής ήταν ο ελληνικός 
Εµφύλιος.

Οι Αµερικανοί, από την άλλη, είχαν ανα-
δειχθεί µέσα από τις στάχτες του πολέµου. 
Ηταν οι υπερασπιστές του «ελεύθερου 
κόσµου» και διέθεταν ακόµη την έξωθεν 
καλή µαρτυρία ως συντρίψαντες το χιτ-
λερικό ναζισµό και το φασισµό. Είχαν την 
ισχύ -οικονοµική και στρατιωτική- για να 
επιβληθούν, αλλά, ως νέα δύναµη, δεν 
φαίνονταν να διακατέχονται από τις εµ-
µονές και τις προκαταλήψεις των «ξεπε-
σµένων αριστοκρατών» Βρετανών. Επο-
µένως θα περίµενε κανείς να κινηθούν 
διαφορετικά από εκείνους.

Για ποικίλους ωστόσο λόγους -η πλει-
ονότητα των οποίων σχετίζεται µε τον 
Ψυχρό Πόλεµο- η εξωτερική, επεµβατι-
κή πολιτική τους πάτησε στ’ αχνάρια των 
προηγουµένων. Οι Αµερικανοί ασπά-
στηκαν πλήρως αντιδραστικές παλαιο-
αποικιοκρατικές µεθόδους και, αφού τις 
εκσυγχρόνισαν ελαφρώς, τις εφάρµοσαν. 
Στήριξαν διεφθαρµένα καθεστώτα και 
δογµατικούς δικτατορίσκους για να κά-
νουν εύκολα και γρήγορα τη δουλειά τους 
στην περιοχή, καταπιέζοντας επί χρόνια 
κοινωνίες ολόκληρες, δηµιουργώντας 
περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα υποθε-
τικά έλυναν.

Σήµερα τα µέρη της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου φλέγονται, διανύοντας ένα εί-
δος δεύτερης φάσης της απο-αποικιοποί-
ησής τους. Οι Αµερικανοί αυτή τη φορά 
δεν δείχνουν να βιάζονται να µαζέψουν 
τα σπασµένα και να βάλουν το «σπίτι» σε 
τάξη (τουλάχιστον µε τον τρόπο που το 
έκαναν ώς τώρα). Βιάζονται όµως οι εγ-
χώριες πολιτικές κάστες που είχαν στη-
ρίξει την ύπαρξή τους στην αµερικανική 
συνδροµή.

Τι θα απογίνουν «χωρίς τους βαρβά-
ρους»; Το πολύ πολύ να βγάζουν καµιά 
αναµνηστική φωτογραφία µε τον Οµπάµα 
στην Ουάσιγκτον... 




