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Οι τελευταίοι µιας γενιάς 
ιστορικών ηγετών του Ελληνι-
σµού φεύγουν. Σήµερα κηδεύ-
εται στη Λευκωσία ο Γλαύκος 
Κληρίδης, ένας από τους ελά-
χιστους statetsmen που ανέ-
δειξε η Κύπρος στη σύγχρονη 
ταραγµένη ιστορία της. Ο Κλη-
ρίδης ήταν ένας πολιτικός που 
σε κέρδιζε µε την απλότητά του, 
την προφανή άρνησή του να 
πάρει τον εαυτό του πιο σοβα-
ρά από αυτό που έπρεπε. Ηταν 
ένας έξοχος αφηγητής περιπε-

τειών και ανεκδότων που διέ-
τρεχαν όλες τις φάσεις, από τον 
πόλεµο της ανεξαρτησίας της 
Κύπρου έως τα πιο πρόσφατα 
γεγονότα. ∆ιέθετε απαράµιλ-
λο χιούµορ και µια εξαιρετικά 
ψύχραιµη µατιά στα κυπρια-
κά και διεθνή πράγµατα. Ηταν 
επίσης ένας Κύπριος πολιτικός 
που ένιωθε πολύ άνετα στην 
Αθήνα, στη συνδιαλλαγή του 
µε τους Ελλαδίτες πολιτικούς. 
Η έννοια του Ελληνισµού ήταν 
βαθιά χαραγµένη µέσα του, 

όπως και η έγνοια του να µη 
διαρραγεί ποτέ το λεγόµενο 
εθνικό µέτωπο.

Ο Γλαύκος Κληρίδης λοι-
δορήθηκε όσο λίγοι, όπως και 

κάθε σύγχρονος οπαδός του 
πατριωτικού ρεαλισµού. Ακου-
σε ουκ ολίγες φορές κατηγορί-
ες περί προδοσίας, αλλά στά-
θηκε όρθιος χωρίς να αλλάξει 

στάση και να καµφθεί από τη 
συνεχή πίεση του περιώνυµου 
πολιτικού κόστους. Τα γεγο-
νότα τον δικαίωσαν. Η ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση, ο µεγάλος αυτός εθνι-
κός στόχος, δεν θα µπορούσε 
να είχε επιτευχθεί χωρίς τον 
Κληρίδη.

Υπάρχουν πολλοί που πι-

στεύουν ότι η κυπριακή ιστο-
ρία θα ήταν πολύ διαφορετι-
κή αν είχε ανέλθει πιο νωρίς 
στην προεδρία. Η ιστορία είναι 
ασφαλώς γεµάτη από τέτοια 
ΑΝ και κανείς δεν µπορεί να 
δώσει µια βέβαιη απάντηση. 
Το µόνο βέβαιο είναι πως ο Ελ-
ληνισµός έχασε έναν σηµαντι-
κό εκφραστή του πατριωτικού 
ορθολογισµού, έναν άνθρωπο 
που έδωσε µάχες για τα συµ-
φέροντα της πατρίδας του, ζυ-
γίζοντας πάντοτε πολύ καλά τη 

διεθνή συγκυρία.
Το «εργοστάσιο» που κατα-

σκεύαζε ηγέτες σαν τον Κλη-
ρίδη έκλεισε... πριν από χρόνια, 
καθώς είναι άλλο να έχει ζήσει 
ένας πολιτικός πολέµους, εµ-
φυλίους και δικτατορίες και 
άλλο να είναι ένας «πλαστικός» 
πολιτικός που µεγάλωσε µε 
δηµόσιες σχέσεις και δηµο-
σκοπήσεις. Γι’ αυτό και κάθε 
τέτοιος ηγέτης που φεύγει 
αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο 
κενό πίσω του.

Γλαύκος Κληρίδης

Αυτοί που έχουν το know 
how της αποστασίας

Πού το πάει επιτέλους 
η τρόικα;

Του Αλέξη Παπαχελά

Αυτοί που έχουν το know how της αποστα-
σίας«Ο Τσίπρας κηρύσσει προσκλητήριο απο-
στασίας» κραυγάζουν πρωτοσέλιδα «Τα Νέα» 
και επαναλαµβάνει ο Βενιζέλος, διαστρέφο-
ντας τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην 
«Αυγή» της Κυριακής. Στο κύριο άρθρο της 
µάλιστα η εφηµερίδα κάνει παραλληλισµό µε 
την Αποστασία του 1965. 

Προφανώς ο δράστης γυρίζει στον τόπο του 
εγκλήµατος... «Τα Νέα» επιχειρούν να παρα-
ποιήσουν τα γεγονότα του 1965.

Η Αποστασία µεθοδεύτηκε από το βαθύ 
κράτος της ∆εξιάς και το Παλάτι, µε την υπο-
στήριξη του αµερικανικού παράγοντα. Στόχος 
ήταν να πέσει η κυβέρνηση Παπανδρέου και 
να ανακοπεί η δηµοκρατική πορεία της χώ-
ρας. Επιχείρησαν να σχηµατίσουν αλλεπάλ-
ληλες κυβερνήσεις ανδρεικέλων, µε στόχο να 
µη γίνουν εκλογές. Να µη µιλήσει ο λαός! Και 
τελικώς άνοιξαν τον δρόµο στη δικτατορία.Τι 
σχέση έχουν αυτές οι µεθοδεύσεις ανωµα-
λίας µε το καθαρό µήνυµα της Αριστεράς να 
µην περάσουν τα αντιλαϊκά µέτρα; Ο Τσίπρας 
ζητεί δηµοσίως το αυτονόητο. Οι βουλευτές 
της πλειοψηφίας να καταψηφίσουν τα µέτρα, 
τα οποία µάλιστα βρίσκονται εκτός προγραµ-
µατικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Η κυ-
βέρνηση Σαµαρά είχε υποσχεθεί κατάργηση 
για το χαράτσι στα ακίνητα και τώρα το µο-
νιµοποιεί και το επεκτείνει. Είχε υποσχεθεί 
επαναδιαπραγµάτευση του Μνηµονίου και 
τώρα το εφαρµόζει µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
κοινωνική σκληρότητα.

Ο Αλ. Τσίπρας ζητεί να µπει φρένο στις 
αντιδηµοκρατικές - αντιλαϊκές κυβερνητικές 
µεθοδεύσεις, να πέσει η κυβέρνηση και να 
γίνουν εκλογές. Να µιλήσει ο λαός! Είναι αυτό 
αποστασία; Στη newspeak του Όργουελ οι 
λέξεις συνειδητά χάνουν τη σηµασία τους. Η 
κριτική στον σεξισµό βαφτίζεται λογοκρισία, 
η αναφορά στον κοινωνικό - πολιτικό πόλεµο 
τροµοκρατία, η αντίσταση των πολιτών βία, 
η παράκαµψη της Βουλής και του λαού δη-
µοκρατία! Το καταρρέον πολιτικοοικονοµικό 

σύστηµα καταφεύγει στη στρατηγική της έντα-
σης (µέρος της οποίας είναι οι ανιστόρητες και 
υποβολιµαίες αναλογίες περί αποστασίας), µε 
στόχο να εκβιάσει και να τροµοκρατήσει τον 
λαό πως έρχεται χάος αν κερδίσει η Αριστερά.

Το σύστηµα προσβλέπει µάλιστα στην τρό-
ικα, όπως τότε οι συνωµότες στο Παλάτι. Οι 
κραυγές περί αποστασίας θ’ ακούγονταν ως 
γελοιότητες ενός συστήµατος που πανικό-
βλητο µετράει µέρες. Άλλωστε δυνάµεις του 
µνηµονιακού κατεστηµένου έχουν θέσει θέµα 
αλλαγής της κυβέρνησης, πάντοτε στο πλαίσιο 
της «τροϊκανής νοµιµότητας» και πάντοτε χω-
ρίς εκλογές. Μερικές φορές όµως η φάρσα 
και η τραγωδία λειτουργούν ως εναλλασσό-
µενες πράξεις... Η αστάθεια προβάλλεται ως 
«επιχείρηµα» µε στόχο το µνηµονιακό κατε-
στηµένο να κερδίσει χρόνο. Και ταυτοχρόνως 
ενεργοποιεί σενάρια (ή µήπως και πρακτι-
κές;) αντιδηµοκρατικών εκτροπών. Οι «σω-
τήρες» θέλουν να «σώσουν» τον λαό παρά τη 
θέλησή του.

Πρώτη πράξη για την τροµοκράτηση του 
«εχθρού λαού» είναι ο εκφοβισµός και ο 
έλεγχος των κυβερνητικών βουλευτών. Ο 
συνταγµατολόγος Βενιζέλος απαιτεί δήλωση 
νοµιµοφροσύνης. Έτσι εννοεί τη συνταγµα-
τική επιταγή τής κατά συνείδηση ψήφου των 
βουλευτών. Φοβάται τον ίσκιο του, τρέµει την 
αποστασία στην οποία ο ίδιος έχει καταφύγει 
µετατρέποντας τη δηµοκρατική παράταξη σε 
συνιστώσα της Ν.∆. Για να είµαστε ειλικρινείς, 
όχι µόνος του, αλλά και µε την ανοιχτή προ-
τροπή και υποστήριξη των κυρίαρχων µίντια, 
µε πιο χαρακτηριστικό το Συγκρότηµα.

ΥΓ.: Ο αρθρογράφος του κυρίου άρθρου 
των «Νέων» δείχνει περίεργη έφεση για την 
Ιστορία. Περιµένουµε να µας πληροφορήσει 
για τη χούντα και το σύστηµα αδίστακτης λο-
γοκρισίας υπό τον Βύρωνα Σταµατόπουλο. 
Έχει ενδιαφέρον εµείς οι «πολιτικώς άπει-
ροι» της σηµερινής «Αυγής» να µάθουµε και 
οι παλαιότεροι να θυµηθούν - πρόσωπα και 
πράγµατα

Eίναι ακατανόητο το κλίµα διαρκών εµπλο-
κών που δηµιουργούν τα στελέχη της τρόικας 
στις διαπραγµατεύσεις µε την ελληνική κυ-
βέρνηση. Σε κάθε νέο γύρο συζητήσεων ανα-
καλύπτουν και νέα προβλήµατα, απορρίπτουν 
µέτρα που λίγο πριν φαινόταν ότι τα είχαν απο-
δεχτεί και εγείρουν νέες απαιτήσεις που µετα-
θέτουν όλο και αργότερα την πιθανότητα µιας 
συµφωνίας.

Κι όλα αυτά την ώρα που και οι ίδιοι οι δα-
νειστές µας, αλλά και µια σειρά από διεθνείς 
αναλυτές αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει 
κάνει µια τεράστια προσπάθεια και ότι έχει 
ξεπεραστεί κάθε όριο αντοχής της κοινωνίας. 
Είναι ενδεικτικές οι επισηµάνσεις της Bank of 
America που σε ανάλυση της για την Ελλάδα 
που δηµοσιοποιήθηκε χθες επισηµαίνει ότι « 
η δηµοσιονοµική προσαρµογή που έχει κάνει 
η Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράµµατος, εί-
ναι µέχρι στιγµής η µεγαλύτερη που έχει επι-
τευχθεί σε αναπτυγµένη οικονοµία τις τελευ-
ταίες τρεις δεκαετίες, και µε µεγάλη διαφορά». 

Επισηµαίνει παράλληλα ότι «η ύφεση στην 
Ελλάδα είναι η χειρότερη από οποιαδήπο-
τε άλλη και µπορεί να συγκριθεί µόνο µε την 
Μεγάλη Ύφεση των ΗΠΑ το 1929-1933. Μια 
σύγκριση µε τις µεγάλες κρίσεις των τελευταί-
ων δεκαετιών δείχνει πως το πραγµατικό ΑΕΠ 
στην Ελλάδα κατέρρευσε πολύ περισσότερο 
απ’ ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση».

Όσες καθυστερήσεις κι αν υπάρχουν - και 
υπάρχουν πράγµατι σε ορισµένους τοµείς - 
δεν δικαιολογούν αυτό το βασανιστικό τρόπο 
διαπραγµάτευσης, που αντί να οδηγεί σε λύ-
σεις και συγκλίσεις, αποσταθεροποιεί ακόµα 
περισσότερο, πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµι-
κά, µια  βαρύτατα τραυµατισµένη χώρα. Την 
ώρα που οι αγορές - δηλαδή οι πιο σκληροί 
και ανάλγητοι παίκτες της παγκόσµιας οικο-
νοµίας, αναγνωρίζουν τα θετικά βήµατα που 
έχουν γίνει µε αποτέλεσµα και κάποια κεφά-
λαια ΝΑ επενδύονται  πλέον στην Ελλάδα και  
οι αποδόσεις των οµολόγων να έχουν φτάσει 

στο χαµηλότερο σηµείο τους, από τον Μάρτιο 
του 2010 που ξέσπασε ανοικτά η κρίση, έρχε-
ται η τρόικα µε τη στάση της να υπονοµεύσει 
αυτή την προσπάθεια.

Η επιµονή της τρόικας να ανακαλύπτει συ-
νεχώς και νέες τρύπες, να µην αναγνωρίζει  ή 
να υποβαθµίζει τα στοιχεία που παρουσιάζει η 
κυβέρνηση και να τρενάρει τις διαπραγµατεύ-
σεις, αποκλείοντας επί της ουσίας µια συµφω-
νία µέχρι το τέλος του χρόνου δηµιουργεί συν-
θήκες ασφυξίας και στην κυβέρνηση, αλλά και 
στην οικονοµία. Την ώρα που προσδοκούσα-
µε µια  ανάσα, όχι µε νέα δάνεια, αλλά µε ανα-
γνώριση τουλάχιστον των  ιδιαίτερα θετικών 
δηµοσιονοµικών εξελίξεων, απειλούν µε τις  
καθυστερήσεις τους να µας  βάλουν µια νέα 
θηλιά στο λαιµό. 

Όσες ενστάσεις όµως κι αν έχουν για την 
αποτελεσµατικότητα της κυβέρνησης, οφεί-
λουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι καµιά δι-
απραγµάτευση δεν µπορεί να προχωρήσει και 
πολύ περισσότερο να αποδώσει, όταν η µια 
πλευρά δεν εµπιστεύεται την άλλη. Είναι και-
ρός να αντιληφθούν τόσο τα στελέχη της τρό-
ικας, όσο και οι πολιτικοί προϊστάµενοι τους, 
ότι δεν ζητάµε ούτε νέες διευκολύνσεις,ούτε 
νέα δάνεια. Μόνο να µας αφήσουν να αποδεί-
ξουµε ότι µπορούµε και θέλουµε να τα κατα-
φέρουµε.


