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Εχουµε επιτέλους αποκτή-
σει µία οµάδα υπουργών, οι 
οποίοι είναι αποφασισµένοι 
να «σπάσουν αυγά» και, το 
κυριότερο, να εξηγήσουν γιατί 
το κάνουν. Τα τελευταία χρό-
νια έγινε δυστυχώς µεγάλη 
ζηµιά στον τόπο από την πολι-
τική δειλία των πολιτικών που 
είχαν αναλάβει την υλοποίηση 
των Μνηµονίων. Ελάχιστοι 
είχαν το πολιτικό θάρρος να 
πουν τα πράγµατα µε το όνο-
µά τους. Κρύβονταν λοιπόν 
πίσω από την τρόικα και κο-
ρόιδευαν τον κόσµο. Εριχναν 
την ευθύνη για οιανδήποτε 
απόφαση που εµπεριείχε ένα 

δράµι πολιτικού κόστους στην 
τρόικα και στο Μνηµόνιο. Με 
ραγιάδικη κακοµοιριά εξη-
γούσαν στους ψηφοφόρους-
πελάτες «µα τι να κάνω, εγώ 
θέλω να σε διορίσω, αλλά η 
τρόικα...». Ο αντίκτυπος αυ-
τής της τακτικής ήταν κατα-
στροφικός. Η κοινή γνώµη 
δικαιολογηµένα έχασε κάθε 
εµπιστοσύνη και σεβασµό 
στο πολιτικό σύστηµα. Κανείς 
δεν εµπιστεύεται έναν... κα-
κοµοίρη που δικαιολογείται 
τόσο σαχλά επειδή κάνει το 
καθήκον του. Και οι εταίροι 
µας, όµως, έβλεπαν ότι το 
πρόγραµµα αλλαγών και µε-

ταρρυθµίσεων ήταν πολιτικά 
ορφανό, αφού κανείς δεν το 
«έπαιρνε πάνω του». Κανέ-
να ανάλογο πρόγραµµα δεν 
έχει πετύχει, πουθενά, χωρίς 
ισχυρή πολιτική στήριξη.

Τώρα τα πράγµατα έχουν 

αλλάξει. Κάποιοι από τους 
υπουργούς έχουν πλέον βγει 
στη «δηµόσια πλατεία» και 
εξηγούν γιατί πολλά πράγµατα 
που γίνονται λόγω του Μνη-
µονίου έπρεπε να έχουν γίνει 
εδώ και δεκαετίες. Ο καθένας 

µε τον τρόπο του γκρεµίζει 
στερεότυπα, απαντάει σε λα-
ϊκισµούς και επικοινωνεί µε 
τον κόσµο. ∆εν υπάρχει τίποτα 
πιο σηµαντικό αυτήν την ώρα. 
Ο κόσµος βαρέθηκε ή µάλλον 
σιχάθηκε να ακούει ότι πρέ-

πει να γίνει το Χ ή το Ψ για να 
πάρουµε τη δόση ή επειδή ο 
κ. Τόµσεν νευρίασε... Μπορεί 
να εκνευρίζεται και να θυ-
µώνει µε τους πολιτικούς που 
του µιλούν στα ίσα, αλλά τους 
σέβεται πολύ περισσότερο σε 

σχέση µε εκείνους που και 
κρύβονταν πίσω από τον µπα-
µπούλα της τρόικας και στο 
τέλος δεν έκαναν τίποτα λόγω 
ανικανότητας.

Θα µου πείτε, µπορεί αυτοί 
οι λίγοι πολιτικοί να κάνουν τη 
διαφορά; Εχω τις αµφιβολίες 
µου γιατί έχει περάσει πολύς 
χρόνος και δεν είναι καθόλου 
σίγουρο ότι η µεγάλη µάζα της 
κοινωνίας ακούει πια φωνές 
λογικής. Οι περικοπές και η 
βαθιά ύφεση έχουν κουράσει 
πολύ τον κόσµο. Οι φωνές 
των «τσαµπουκάδων» και 
των εύκολων συνθηµάτων 
έχουν κερδίσει οπαδούς ανά-

µεσα στα θύµατα της κρίσης. 
Τα νέα πρόσωπα του αστικού 
πολιτικού συστήµατος εµφανί-
σθηκαν αργά και αφότου είχε 
γίνει η µεγάλη ζηµιά από τους 
δειλούς και ανεπαρκείς προ-
κατόχους τους. ∆εν έχουµε 
πολύ χρόνο µπροστά µας γιατί 
η κοινωνία αρχίζει να εξαντλεί 
τα τελευταία αποθέµατα «λί-
πους» που είχε καβαντζάρει 
για τα πολύ δύσκολα. Οι λίγοι 
υπουργοί-κοµάντος έχουν 
ελάχιστο χρόνο για να παρά-
ξουν έργο αλλά και να πείσουν 
το ορθολογικό τµήµα της κοι-
νωνίας για την αναγκαιότητα 
των αποφάσεών τους.

Η ραγιάδικη κακοµοιριά και οι κοµάντος
Του Αλέξη Παπαχελά

Του ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΑΤΖΗΣτον σκληρό πυρήνα της εφαρµογής 
του Μνηµονίου έχει εισέλθει η κυβέρνη-
ση, καθώς µόνο σε δύο µήνες επιχειρεί 
να ικανοποιήσει δεσµεύσεις τριών ετών. 
Η εσωτερική υποτίµηση, που αποτελεί τη 
βάση των επιδιώξεων της τρόικας, προ-
ϋποθέτει πλήρη απορρύθµιση των ερ-
γασιακών σχέσεων και κατεδάφιση του 
κοινωνικού κράτους, που λειτουργούσε 
αναδιανεµητικά υπέρ των ασθενέστερων. 
Για να επιτευχθεί αυτό, επιβάλλεται η πα-
ράκαµψη των «αγκυλώσεων» του δηµο-
κρατικού κράτους δικαίου. Η νοµοθέτηση 
ορισµένων µέτρων µε πράξεις νοµοθετι-
κού περιεχοµένου, η κατάργηση θέσεων 
στο ∆ηµόσιο µε υπουργική απόφαση, η 
δυσφήµιση συνταγµατικών δικαιωµάτων, 
όπως η νοµιµότητα, που αντιµετωπίζεται 
ως ταµπού που καταργείται, είναι µερικές 
από τις κυβερνητικές µεθοδεύσεις που 
προωθούν ακόµη πιο αυταρχική ερµηνεία 
του δόγµατος «υπεράνω όλων η σωτηρία 
της πατρίδος».

Η επίσκεψη Σαµαρά στην Ουάσιγκτον 
επιβεβαιώνει πόσο κοστίζει στην Ελλάδα 
η πρόσδεσή της οικονοµικά στο άρµα του 
γερµανικού φιλελευθερισµού και γεω-
πολιτικά µε το ένα πόδι στο Βερολίνο και 
µε το άλλο στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι µι-
κρή χώρα, αλλά αυτό δεν την εµποδίζει 
να αναζητεί φίλους και συµµάχους, κατά 
προτεραιότητα στον ευρωπαϊκό περίγυρο, 
ώστε να ισχυροποιεί τη διεθνή θέση της. 
Η παρούσα κυβέρνηση σύρεται από προ-
στάτη σε προστάτη ως υπάκουος µαθητής. 
Κι αυτή η υποτελής τάση επιχειρείται να 
δικαιολογηθεί από τη δυσµενή οικονοµική 
κατάσταση της χώρας. Αλλά είναι η υποτέ-
λεια που έσυρε τη χώρα δέσµια στην τρόι-
κα κι αναπαράγει τον φαύλο κύκλο λιτότη-
τα - ανεργία - εθνική ταπείνωση.

Οι διαφορές του Οµπάµα µε τη Μέρκελ 
είναι γνωστές. ∆εν υπάρχει όµως αυτόµα-
τος πιλότος που θα αλλάξει την πορεία της 
γερµανικής πολιτικής. Είναι οι εσωτερικοί 
πολιτικοί - κοινωνικοί συσχετισµοί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που πρωτίστως µπο-

ρούν να επηρεάσουν και να ανατρέψουν 
την πολιτική της ακραίας «ανταγωνιστικής 
λιτότητας». Η ελληνική κυβέρνηση έχει 
επιλέξει να βρίσκεται στο πλευρό των κυ-
ρίαρχων που επιβάλλουν την ευρωλιτότη-
τα.Το πρόβληµα της Ελλάδος είναι, λοιπόν, 
πρωτίστως πολιτικό. Και µόνον η ανατρο-
πή των υφιστάµενων πολιτικών συσχετι-
σµών, η αντιστοίχιση των κοινωνικών µε 
τις πολιτικές εξελίξεις, µπορεί να ανοίξει 
µια χαραµάδα προοπτικής για τον λαό και 
ιδιαίτερα τη νεολαία. Αυτό το καλοκαίρι η 
πρωτοφανής σε βιαιότητα µνηµονιακή επί-
θεση ενεργοποιεί πολιτικά και πάλι τη λαϊ-
κή απόγνωση. Το «πείραµα ΕΡΤ» υπήρξε 
η αρχή. Ακολουθούν «νέες ΕΡΤ», καθώς 
η διαθεσιµότητα και οι απολύσεις οδηγούν 
στη διάλυση ολόκληρους τοµείς κοινω-
νικών υπηρεσιών όπως σχολεία, νοσο-
κοµεία αλλά και επικοινωνιακή πρόνοια 
στους δήµους.

Το κυβερνητικό µπλοκ εµφανίζεται µε 
επίφοβη συνοχή. Επί τρικοµµατικής κυ-
βέρνησης, το σχήµα της συνεδρίασης των 
τριών πολιτικών αρχηγών αποτελούσε 
το κέντρο λήψης «των τελικών αποφάσε-
ων». Σήµερα το κέντρο αυτό έχει καταλη-
φθεί εξ ολοκλήρου από τον πρωθυπουρ-
γό. Σαµαράς και Βενιζέλος φοβούνται να 
αποδώσουν στους βουλευτές τους τις 
συνταγµατικές αρµοδιότητές τους αλλά και 
µεταξύ τους, παρ’ ότι πολιτικά συµφωνούν, 
µοιάζουν ως παράγοντες διαφορετικών 
κυβερνήσεων. Ο Σαµαράς πήγε χωρίς τον 
Βενιζέλο στις ΗΠΑ, παρ’ ότι συναντήθηκε 
µε τον Αµερικανό υπουργό Εξωτερικών. 
Ο Βενιζέλος επαναλαµβάνει (για να πει-
σθεί...) ότι χρειάζεται «νέα εθνική συµφω-
νία», που η σύνταξή της αναβάλλεται τώρα 
για τη ∆ΕΘ. Μπορεί να αποδειχθεί το προ-
εκλογικό µανιφέστο των κυβερνητικών 
εταίρων. Και οι δυο τους εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους στη Μέρκελ µετά τις γερµανι-
κές εκλογές του Σεπτεµβρίου, δεν θέτουν 
θέµα νέου κουρέµατος, ενώ τα µηνύµατα 
είναι εξαιρετικά αποθαρρυντικά για µια τέ-
τοια άµεση εξέλιξη.

Μέσα σε ένα τόσο εκρηκτικό κοινωνικό 
περιβάλλον, ρευστό εσωτερικό πολιτικό 
τοπίο και αβέβαιο διεθνές µε τον αρχόµενο 
νέο κύκλο οικονοµικής κρίσης, Σαµαράς 
και Βενιζέλος είναι εύλογο να φοβούνται 
τις εκλογές όπως ο διάβολος το λιβάνι. 
Ιδιαίτερα ο Σαµαράς θέλει να προεδρεύσει 
στην Ε.Ε. κατά πρώτο εξάµηνο φέτος, ακό-
µη κι αν γνωρίζει ότι η εκλογική διάσωσή 
του δεν µπορεί να είναι εισαγόµενη κι ότι 
δεν πρόκειται να κερδίσει στην παράταση.

Σαµαράς και Βενιζέλος οργανώνουν 
παρατεταµένο εµφυλιοπολεµικό προεκλο-
γικό κλίµα, µε αιχµή τη θεωρία των δύο 
άκρων και µοναδική επιδίωξη τη δυσφή-
µιση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τέτοιος σχεδιασµός 
κινείται στην κόψη του ξυραφιού... Επίσης 
είναι πιθανόν να σχεδιάζουν και «ανίερες 
συµµαχίες» - εξ αντικειµένου... Τι άλλο να 
σηµαίνει άραγε η αδιαφανής πώληση του 
902; Συνήθως, ιστορικά τέτοιες κινήσεις 
παράδοσης της προπαγανδιστικής ισχύος 
ενός αριστερού κόµµατος παραπέµπουν 
σε ανοµολόγητες ευρύτερες πολιτικές συ-
µπτώσεις.

Κατά την προεκλογική περίοδο, στην 
οποία άτυπα θα µπούµε τον Σεπτέµβριο, 
Σαµαράς και Βενιζέλος θα ενεργοποιή-
σουν και τις µεθόδους «κοινωνικού αυτο-
µατισµού», προκειµένου να αποτρέψουν 
ή και να διασπάσουν την αναγκαία λαϊκή 
ενότητα. Το φθινόπωρο κάθε γειτονιά, 
κάθε δήµος, κάθε σχολείο και κάθε νοσο-
κοµείο που κλείνει, κάθε παρέα ανέργων, 
κάθε στέκι νεολαίας, κάθε οικογένεια τσα-
κισµένων µεσαίων µπορούν να συναπο-
τελέσουν ένα τεράστιο πολιτικό εργαστή-
ρι, ώστε µε αγώνες να δηµιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για τη δηµοκρατική ανατρο-
πή. Ώστε οι εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί, 
τα εκατοµµύρια θύµατα του Μνηµονίου να 
φθάσουν στις κάλπες και να στείλουν απο-
φασιστικό µήνυµα στο µνηµονιακό κατε-
στηµένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, µε αυξηµένη πειστικό-
τητα µετά το συνέδριό του, οργανώνει την 
αποτελεσµατική παρουσία του στη Βουλή 
και την κοινωνία.

Το σύνδροµο του «οµφαλού της γης» είναι ίσως ο 
µεγαλύτερος κίνδυνος για τη νέα θέση που προσπαθεί 
να διεκδικήσει η Κύπρος στον καινούργιο γεωπολιτικό 
χάρτη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η ανακάλυψη 
κοιτασµάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ αποτελεί σαφές 
πλεονέκτηµα, το οποίο µε λάθος χειρισµούς θα µπορού-
σε να µετατραπεί σε µειονέκτηµα.

Μέχρι στιγµής φαίνεται να υπάρχει κατανόηση της 
πραγµατικότητας και οι χειρισµοί που έγιναν τόσο από 
την κυβέρνηση Χριστόφια όσο και από την κυβέρνηση 
Αναστασιάδη έχουν το χαρακτήρα της σοβαρότητας αλλά 
και της εγκατάλειψης στερεοτύπων, τα οποία αποτελού-
σαν κατάλοιπα της περιόδου που η Κύπρος µετέσχε στο 
Κίνηµα των Αδεσµεύτων, κερδίζοντας τον τίτλο «Κούβα 
της Μεσογείου», που µάλλον δεν λειτούργησε βοηθητι-
κά. Στο παρελθόν η Κύπρος επεδίωξε να παίξει ρόλους 
τους οποίους δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων να υπο-
στηρίξει. Η ισορροπία µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης την 
περίοδο του Ψυχρού Πολέµου τη συνέθλιψε στις µυ-
λόπετρες των συµφερόντων των δύο υπερδυνάµεων. 
Οι άνευ όρων σχέσεις µε τους Αραβες την κατέστησαν 
«ύποπτη» για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι περίεργες οικο-
νοµικές σχέσεις µε σερβικά και ρωσικά συµφέροντα την 
έβαλαν στο στόχαστρο αυτών που διεκδικούσαν τον ίδιο 
«ζωτικό οικονοµικό χώρο».

Αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Η Κύπρος δεν είχε το 
υπόβαθρο να υποστηρίξει τους ρόλους αυτούς. Συχνά 
αυτοδιαφήµιζε τις προθέσεις της να γίνει «περιφερειακό 
κέντρο» χρηµατιστηριακών συναλλαγών, παροχής υπη-
ρεσιών, εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, ιατρικής περί-
θαλψης... Και όλα αυτά για λόγους εσωτερικής κατανά-
λωσης και προσπάθειας µετατροπής της σε κάτι το οποίο 
δεν µπορούσε να ήταν. Σήµερα, το φυσικό αέριο δίνει 
πραγµατικές δυνατότητες αξιοποίησης της θέσης της και 
ίσως πρώτη φορά µπορεί να έχει την «πολυτέλεια» να 
θέτει µε αξιοπιστία όρους. Το στοίχηµα που πρέπει τώρα 
να κερδίσει η Κύπρος είναι η σωστή επίλυση του Κυ-
πριακού, αρκεί να παίξει σωστά τα χαρτιά που κρατάει 
στα χέρια της.

Αν δεν υπερεκτιµηθεί, λόγω ενθουσιασµού, η πραγ-
µατική διάσταση αυτού του πλεονεκτήµατος, µπορεί να 
λειτουργήσει καταλυτικά, ανατρέποντας τα δεδοµένα της 
εισβολής του 1974. Η αξιοποίηση της συγκυρίας είναι 
επιτακτική ανάγκη και η χρονική στιγµή ίσως η καταλ-
ληλότερη των τελευταίων 40 χρόνων.

Θερµό καλοκαίρι, 
καυτό φθινόπωρο

Ψυχραιµία 
και σοβαρότητα


