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Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Θα ήθελα πάρα πολύ να 
ρωτήσω έναν-έναν όσους 
ονειρεύονται να γίνουν πρωθυ-
πουργοί σε αυτήν τη χώρα αν 
(α) το έχουν σκεφθεί καλά και 
(β) είναι αρκούντως προετοιµα-
σµένοι µε συγκεκριµένο σχέδιο 
και ακόµη πιο συγκεκριµένη 
οµάδα που θα το εκτελέσει. 

∆εν είναι λίγοι οι ονειροπό-
λοι. Μερικοί νιώθουν αδικηµέ-
νοι από την Ιστορία, άλλοι θέ-
λουν να πάρουν την εκδίκηση 
για αδικίες που υπέστησαν οι... 
γονείς τους, άλλοι είναι απλά 
αρκετά ανώριµοι να πιστεύ-
ουν ότι και η πρωθυπουργία 
θα τους έλθει τόσο εύκολα όσο 
τους ήλθαν και όλα τα υπό-
λοιπα στη ζωή τους. Ελάχιστοι 

είναι όµως εκείνοι που κατα-
λαβαίνουν πόσο δύσκολη είναι 
η δουλειά του πρωθυπουργού 
σε µια διαλυµένη χώρα. Η 
άγνοια κινδύνου που επιδει-
κνύουν είναι εντυπωσιακή. Αν 
µη τι άλλο θα έπρεπε να αντι-
λαµβάνονται πως, για πρώτη 
φορά έπειτα από δεκαετίες, 
µια µεγάλη στραβοτιµονιά στο 
πηδάλιο της χώρας µπορεί να 
έχει καταστροφικές συνέπειες 
για τον τόπο και τους ίδιους. 
Παρ’ όλα αυτά επιµένουν να 
ασχολούνται µόνο µε την επι-
κοινωνία. «Α, δεν στα είπα 
αγαπητέ µου, θα µε στηρίξει η 
Χ εφηµερίδα», «εντάξει, µου 
είπε ο Ψ µεγαλοεπιχειρηµα-
τίας ότι θα µε βοηθήσει» είναι 

ορισµένα από τα αποφθέγµατα 
που ακούς από δήθεν σοβα-
ρούς ανθρώπους. Και λοιπόν; 
Αντε και να βοηθήσουν ο Χ ή ο 
Ψ, µετά ποιος θα κυβερνήσει 

τη χώρα µέσα σε εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες; Ο Χ ή ο Ψ 
απέναντι θα είναι αν δεν του 
κάνεις τα χατήρια, όπως έχει 
συµβεί πάντοτε στο παρελθόν. 
Και τη δύσκολη ώρα όποιος 
κάνει πραγµατικότητα το όνει-
ρό του, µόνος του θα είναι 
στο Μαξίµου µε την πίεση του 
λαού, των δανειστών και των 
συµφερόντων από τη µια και 

την Ιστορία να περιµένει να 
βγάλει την ετυµηγορία της από 
την άλλη. Οι κοµµατικοί αυλο-
κόλακες και παρατρεχάµενοι 
που έµοιαζαν γίγαντες στα 

κοµµατικά γραφεία, θα µοιά-
ζουν νάνοι µόλις αναλάβουν 
θέσεις στοιχειώδους ευθύνης.

Για να µην παρεξηγηθούµε. 
Θεµιτές οι φιλοδοξίες όλων. 
Αυτό που εξοργίζει όµως 
είναι η επιπολαιότητα και η 
αβάσταχτη ελαφρότητα µε την 
οποία προετοιµάζονται όλοι, 
από πολύ δεξιά έως πολύ αρι-
στερά. Ενδοια επιτελείων, πα-

ντελής απουσία σχεδιασµού, 
µεγάλα λόγια και τακτικισµοί 
της πλάκας. ∆υστυχώς πάντο-
τε έτσι ήταν, για να µην παρα-
µυθιαζόµαστε, από τα πράσινα 
οµόλογα µέχρι τα Ζάππεια.

Φταίµε και εµείς βεβαίως, 
πολίτες και µέσα ενηµέρωσης. 
Αποθεώνουµε την επικοινωνι-
ακή µαεστρία και τον ελαφρο-
λαϊκισµό και καταδικάζουµε 
το γκρίζο, σοβαρό, µελετηµένο 
στυλ οιουδήποτε άλλου. 

Πουλάει σήµερα η «µαγκιά» 
και ο καλός χειρισµός της επι-
κοινωνίας. Ετσι όµως δεν οδη-
γούµαστε πουθενά. Ο κ. Σαµα-
ράς κάποτε θα φύγει από την 
πρωθυπουργία και η Ιστορία 
θα κρίνει αν «τα έδωσε όλα» ή 

όχι και πόσο πέτυχε στην απο-
στολή του. Σίγουρα έχει δώσει 
σε αυτόν το ρόλο πολλά παρα-
πάνω από αυτά που περίµε-
ναν οι περισσότεροι. Πιστεύω 
όµως ότι έχει έλθει η ώρα να 
είµαστε πολύ πιο αυστηροί 
όλοι µας µε όποιον θέλει την 
κορυφαία θέση στον τόπο µας. 

Εµπιστευθήκαµε στο παρελ-
θόν ανθρώπους που δεν είχαν 
κολλήσει ένα ένσηµο και δεν 
είχαν νιώσει ποτέ τον κίνδυνο 
της απόλυσης. Θεωρήσαµε 
ότι τα φυλλάδια µε τα ωραία 
γραφήµατα ήταν επαρκή κυ-
βερνητικά σχέδια. Μην την 
πατήσουµε όµως ξανά, γιατί 
τα πράγµατα είναι πολύ-πολύ 
σοβαρά.

Αβάσταχτη ελαφρότητα Του Αλέξη Παπαχελά

Υπερφορολόγηση των ακινήτων, πλειστηρια-
σµοί ακόµη και της πρώτης κατοικίας, οµαδικές 
απολύσεις χωρίς όριο συνθέτουν τη µνηµονιακή 
τριλογία αυτής της εβδοµάδας. Την Πέµπτη θα 
ψηφιστεί το φορολογικό νοµοσχέδιο, ενώ αµέ-
σως µετά θα ανακοινωθούν οι ρυθµίσεις για τις 
οµαδικές απολύσεις. Την Τετάρτη θα γίνει συζή-
τηση για τον Σκαραµαγκά, σε µια προσπάθεια να 
συσπειρωθούν οι βουλευτές της Ν.∆. και του ΠΑ-
ΣΟΚ εν όψει της συζήτησης του φορολογικού νο-
µοσχεδίου. Παρά τα τεχνάσµατα, όµως, η κυβέρ-
νηση δεν νιώθει καλά. ∆ιεθνείς οίκοι µιλούν για 
πλασµατικό πρωτογενές πλεόνασµα, ενώ τα νέα 
από την πραγµατική οικονοµία είναι εφιαλτικά.

Με τους πολίτες να τα έχουν βάψει µαύρα, είναι 
φυσικό οι δηµοσκοπήσεις να καταγράφουν κλίµα 
ανατροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει µπροστά όχι µόνο 
στην πρόθεση ψήφου, αλλά και σε άλλα ποιοτικά 
στοιχεία. Η Ν.∆. πείθει, επί του παρόντος, προφα-
νώς εξ αδρανείας, κυρίως τους συνταξιούχους 
και ηλικιωµένους πολίτες. Έχει χάσει την πρωτο-
βουλία των κινήσεων. Αµφισβητείται αµφίπλευ-
ρα. Την εγκαταλείπουν παραδοσιακοί ψηφοφόροι 
της, δεν υποχωρεί η Χρυσή Αυγή, καταποντίζεται 
ο µοναδικός κυβερνητικός συνεταίρος της, το 
ΠΑΣΟΚ Βενιζέλου. Ο Σαµαράς διαπιστώνει ότι 
η εµφυλιοπολεµική κλίση του δεν βοηθάει στο 
να επανακάµψουν δεξιοί ψηφοφόροι. Ταυτο-
χρόνως δεν µπορεί να απευθυνθεί φερέγγυα 
στον κεντροδεξιό χώρο. Η κοινωνική κρίση έχει 
µεταβάλει οριστικά τις παραδοσιακές πολιτικές 
εκπροσωπήσεις. Η Ν.∆. περνάει διαρθρωτική 
κρίση, που ανοίγει εσωκοµµατικά τα ερωτήµα-
τα για την επόµενη µέρα. Οι πολιτικές εξελίξεις 

αποκτούν πρόσηµο δηµοκρατικής ανατροπής, 
που αναγκάζει όλες τις πολιτικές δυνάµεις να 
αναµετρηθούν µε τις αναπόδραστες πολιτικές 
επιπτώσεις του κοινωνικού διπολισµού. Σαµαράς 
και Βενιζέλος προσβλέπουν µόνο στη θηριώδη 
υποστήριξη των media της διαπλοκής. Τους χά-
ρισαν τις ψηφιακές συχνότητες, ουσιαστικά τους 
χαρίζουν τώρα και τη φορολογία. Πρόκειται όµως 
για στήριξη από πολιτικά αναξιόπιστα κέντρα. Τα 
δελτία των οκτώ ανακαλύπτουν θέµατα για να 
υποβαθµίσουν την κρίση. Στην πορεία προς τις 
ευρωεκλογές θα επιχειρηθεί να αλλοιωθεί ο χα-
ρακτήρας της πολιτικής µάχης και να περιοριστεί 
το «µήνυµα της ψήφου» µόνο για τα ευρωπαϊκά. 
Γίνουν - δεν γίνουν, όµως, µαζί εθνικές εκλογές, 
η ψήφος θα έχει καθοριστική πολιτική σηµασία 
για το εσωτερικό πολιτικό πρόβληµα. Η ευρωπαϊ-
κή προεδρία δεν θα αναστείλει την κοινωνική δυ-
σφορία, δεν θα δηµιουργήσει τεχνητή κοινωνική 
εκεχειρία, δεν θα προσφέρει ιδιόρρυθµη περίοδο 
χάριτος στην κυβέρνηση.

Υπόλογοι στη λαϊκή συνείδηση για την πολιτική 
τους, Σαµαράς και Βενιζέλος θα επιχειρήσουν 
αντιπερισπασµό µε επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. 
Φθηνά κόλπα, που δεν αντιστρέφουν το βέλος 
των πολιτικών εξελίξεων, που η µήτρα τους είναι 
µέσα στην κοινωνική κρίση και όχι στην εικονική 
πραγµατικότητα των media. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστι-
κά, κινδυνεύει µόνον από την αναβίωση δικών 
του παθογενειών. Συχνά η εσωτερική του εικό-
να δεν αντιστοιχεί στο διεθνές ενδιαφέρον για το 
«πείραµα ΣΥΡΙΖΑ», ούτε στην επείγουσα λαϊκή 
εντολή. Με αυτή την έννοια ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
έχει δική του περίοδο χάριτος.

Χωρίς περίοδο χάριτος

Οι λυσσαλέες – αν και «φίλιες» – αντι-
δράσεις που προκαλεί η πρωτοβουλία 
των 58 για την Κεντροαριστερά είναι εύ-
κολα εξηγήσιµες στο πεδίο της πολιτικής 
ψυχολογίας: όπως είναι γνωστό, ουδείς 
αποδέχεται πολιτικά αυτό που δεν ελέγ-
χει οργανωτικά. Εποµένως ήταν αναµε-
νόµενοι οι κραδασµοί τόσο στο εσωτερι-
κό του ΠΑΣΟΚ όσο και της ∆ΗΜΑΡ.

Ωστόσο οι αντιδράσεις αυτές είναι δυ-
σεξήγητες στο πεδίο της ουσίας της πο-
λιτικής: όταν ένας χώρος κατακερµατίζε-
ται, όταν ένας χώρος χάνει την πολιτική 
του ηγεµονία – όπως συµβαίνει µε την 
Κεντροαριστερά – συνιστά µέγα λάθος η 
περαιτέρω πολυδιάσπαση, η οποία µπο-
ρεί να οδηγήσει στην εκλογική συντριβή 
του τρίτου πόλου και στον θρίαµβο ενός 
νέου, τεχνητού διπολισµού. 

Οι 58 επιχειρούν να λειτουργήσουν 
ως καταλύτης για την ανασύνταξη της 
Κεντροαριστεράς, σε αυτή τη δραµα-
τική συγκυρία. Επιδιώκουν να οδη-
γήσουν στον διάλογο και στην κοινή 
δράση όλες εκείνες τις δυνάµεις του 
χώρου που αποκλείουν όλους τους 
υπόλοιπους, για λόγους µικροκοµµα-

τικής τακτικής – και µόνον.
Μοναδικός σύµµαχος των 58 είναι οι 

διαθέσεις των ψηφοφόρων, οι οποίοι δη-
λώνουν µε πολύ υψηλά ποσοστά, σε κάθε 
δηµοσκόπηση, το ενδιαφέρον τους για τη 
δηµιουργία ενός ενιαίου κοµµατικού φο-
ρέα ανάµεσα στη Ν∆ και στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Η θέληση των ψηφοφόρων πρέπει να 
γίνει σεβαστή: όσοι επιµένουν στην πο-
λυδιάσπαση της Κεντροαριστεράς ώς τις 
ευρωεκλογές για να λύσουν διά της κάλ-
πης εσωκοµµατικούς λογαριασµούς θα 
αντιληφθούν µε τον πιο οδυνηρό τρόπο 
ότι παλεύουν για ένα «πουκάµισο αδεια-
νό».

Οι εγωισµοί και οι τακτικισµοί οδηγούν 
τα κόµµατα της Κεντροαριστεράς ολοτα-
χώς στη δεκαετία του ‘50, όταν στον χώρο 
του Κέντρου βασίλευαν τα καπετανάτα 
και οι µικροπαράγοντες, που µπέρδευαν 
τον ίσκιο µε το µπόι τους...

Ας το αντιληφθούν: µόνον ενωµένη η 
Κεντροαριστερά µπορεί να ξαναβρεί τον 
πολύτιµο ρόλο της στο πολιτικό µας σύ-
στηµα. Κι όσοι δεν µπορούν να συµβά-
λουν στην ενότητα, τουλάχιστον ας µην 
την τορπιλίζουν!

ΤΟΡΠΙΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρωζώνη ήταν η Ελλάδα 
το 2012, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat. 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα διαµορφώθηκε πέρυσι 
στο 75% του µέσου όρου της ΕΕ από 80% το 2011 και 88% το 
2010. Στην Πραγµατική Κατά Κεφαλήν Ατοµική Κατανάλωση 
(ΠΑΚ) η Ελλάδα βρίσκεται στο 85% του κοινοτικού µέσου όρου, 
δραµατικά µειωµένη από το 98% του µέσου όρου της ΕΕ που 
ήταν το 2010, και 92% το 2011. Αν και αυτοί οι δείκτες δεν δεί-
χνουν την ακριβή πραγµατικότητα για τα λαϊκά νοικοκυριά (το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των 
επιχειρηµατιών και του λαού, το ίδιο και η ΠΑΚ), εντούτοις 
δείχνουν εξαθλίωση λαϊκών στρωµάτων µε δεδοµένο ότι την 
ίδια περίοδο αυξήθηκε ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στους 
µεγαλοεπιχειρηµατίες. Πάρ’ το αλλιώς λοιπόν. Αντεπίθεση σε 
αντιµονοπωλιακή - αντικαπιταλιστική ρότα.

Πάρ’ το αλλιώς...




