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Το 2014 θα είναι σηµαδιακή 
χρονιά για την Ελλάδα. Το πο-
λιτικό σύστηµα και οι νοοτρο-
πίες που ίσχυαν έως τώρα δεν 
θα αντέξουν έως το τέλος του 
νέου έτους. Το παλιό σύστη-
µα, µε την κεκτηµένη ταχύτητα 
προηγούµενων δεκαετιών, 
έφερε τη χώρα έως εδώ, αλλά 
είναι τόσες οι προκλήσεις του 
2014 που µόνο νέοι συσχετι-
σµοί δυνάµεων και νέες ιδέες 
θα µπορέσουν να κρατήσουν 
την Ελλάδα σε σταθερή πορεία. 
∆εν µπορεί να χαθεί άλλος ένας 
χρόνος πριν βγουν στην επιφά-
νεια οι άνθρωποι, οι οµάδες, οι 
κρατικοί λειτουργοί και οι ιδέες 
που θα γίνουν η ραχοκοκαλιά 
της χώρας τις επόµενες δεκα-
ετίες.

Οι πολιτικές µας δυνάµεις θα 
δοκιµαστούν σκληρά µε την ελ-
ληνική προεδρία της Ε.Ε., που 
αρχίζει την ερχόµενη Τετάρτη, 
και µε τις εκλογές για Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο. Η 
Ελλάδα, αδύναµος κρίκος της 
Ε.Ε., καλείται να προεδρεύσει 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
σε µια κρίσιµη στιγµή για την 
Ευρώπη. Είναι εµφανές ότι 
εδώ και καιρό η Ενωση έχει 
χάσει τον δρόµο της, ότι εξαρτά-
ται ολοένα και περισσότερο από 
τις αποφάσεις µιας εσωστρε-
φούς Γερµανίας, την ώρα που 
οι κρίσεις χρέους, η ανεργία και 
η έλλειψη προοπτικής µεγάλων 
τµηµάτων του ευρωπαϊκού 
πληθυσµού ενισχύουν δυνά-
µεις λαϊκισµού που αντιτίθενται 
στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενο-
ποίησης. Μεγάλα ζητήµατα που 
θα απασχολήσουν την προ-
εδρία θα είναι οι σχέσεις της 
Ε.Ε. µε τις ΗΠΑ, µε στόχο την 
υπογραφή εµπορικού συµφώ-
νου, το ζήτηµα µιας πιο δίκαιης 
διαχείρισης της µετανάστευσης 
και η τραπεζική ένωση που θα 

µπορούσε να προωθήσει την 
οικονοµική ενοποίηση της Ε.Ε. 
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 
και η αιφνιδίως απρόβλεπτη 
πορεία της Τουρκίας απαιτούν 

µεγάλη προσοχή και δεξιοτε-
χνικές κινήσεις.

Αυτά τα θέµατα, τα οποία εί-
ναι ζωτικής σηµασίας και για 
την Ελλάδα και για το σύνολο 
της Ε.Ε., θα συζητούνται ενώ οι 
28 χώρες της Ενωσης θα οδεύ-
ουν προς τις ευρωεκλογές. 
Επειδή η προεδρία δεν είναι 
τυπική υπόθεση, αλλά απαιτεί 
σκληρή εργασία από κρατικούς 
αξιωµατούχους και εµπειρο-
γνώµονες της προεδρεύου-
σας χώρας, είναι κρίσιµο να 
φανεί ότι η Ελλάδα είναι ικανή 
να αντιµετωπίσει την πρόκλη-
ση της προεδρίας. Επειδή η 

χώρα µας ήταν η πρώτη που 
ζήτησε τη στήριξη των εταίρων 
της (και έτσι έγινε το σύµβολο 
της κρίσης), επειδή είναι αυτή 
που απειλείται άµεσα από την 

άνοδο ενός µηδενιστικού λαϊ-
κισµού, µια ικανή προεδρία θα 
δείξει ότι η Ε.Ε. παρέχει πλέον 
ένα πλαίσιο το οποίο µπορεί να 
κρατήσει την Ενωση σταθερά 
στην πορεία της. Εάν η Ελλάδα 
φανεί ότι αντεπεξέρχεται στις 
δυσκολίες, αυτό θα επιτρέψει 
(ίσως και υποχρεώσει) τις χώ-
ρες µε µεγαλύτερη επιρροή να 
πάρουν τις πολιτικές αποφάσεις 
που απαιτούνται για την πρόοδο 
της Ε.Ε.

Η πρόκληση για την Ελλάδα 
είναι να δείξει ότι παρά το δρά-
µα που ζουν οι Ελληνες, έχουν 
αποθέµατα δύναµης, εργατι-

κότητας και δηµιουργικότητας 
για να αντέξουν τις δυσκολίες 
και να παραµείνουν ικανά και 
άξια µέλη της Ε.Ε. Αυτό θα 
ήταν ένα ισχυρό µήνυµα όχι 
µόνο για όσους εντός Ελλάδος 
αµφισβητούν την ευρωπαϊκή 
πορεία της, αλλά και για τους 
πολιτικούς και πολίτες άλλων 
χωρών που αµφισβητούν την 
ικανότητα των Ελλήνων να 
συµβάλουν στην ανάπτυξη της 
Ευρώπης. Γι’ αυτό, η προεδρία 
της Ε.Ε. πρέπει να στηριχθεί 
επαρκώς από την ελληνική 
κυβέρνηση, απ’ όλες τις άλλες 
χώρες και από τη γραφειο-
κρατία των Βρυξελλών και της 
Φρανκφούρτης. Το στοίχηµα 
µιας επιτυχηµένης προεδρίας 
δεν αφορά µόνο την Ελλάδα 
αλλά την ίδια την Ενωση.

Στο εσωτερικό µέτωπο, η κυ-
βέρνηση συνεργασίας κρατάει 
ακόµη, αλλά τα όριά της δοκι-
µάζονται συνεχώς. Η αντιπολί-

τευση επιµένει µε µια ουτοπική 
µυθοπλασία περί εναλλακτικών 
λύσεων και το κράτος παρα-
µένει παγιδευµένο σε δοµική 
ανοργανωσιά. Αυτές οι δυνα-
µικές θα δοκιµαστούν όχι µόνο 
από τις εκλογές του Μαΐου, 
αλλά και από το γεγονός ότι η 
χρηµατοδότηση από την τρόικα 
θα λήξει εφέτος, υποχρεώνο-
ντάς µας να βγούµε πλέον στις 
αγορές. Οµως, πέρα από το να 
επιβραβευθούν οι επιλογές της 
κυβέρνησης ή να ενισχυθούν 
οι δυνάµεις της αντιπολίτευσης, 
κάτι κινείται πλέον. 

Το ξεσκέπασµα διαφόρων 
διεφθαρµένων πολιτευτών 
και αξιωµατούχων τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες ίσως οδη-
γήσει σε µια αίσθηση δικαιο-
σύνης που έλειπε έως τώρα, 
ίσως δώσει την ελπίδα ότι 
κάτι αλλάζει, για να ξεφύγου-
µε από τις σειρήνες του λαϊκι-
σµού και της απελπισίας.

Το 2014 καθορίζει το µέλλον Του Νίκου Κωνσταντάρα

Υπάρχει ένα λογικό κενό στις πολιτι-
κές προτάσεις των διαφόρων συνιστω-
σών της λεγόµενης εκσυγχρονιστικής 
Αριστεράς. Θέλουν ένα κόµµα ή µια 
οµοσπονδία κοµµάτων που να αποκη-
ρύσσει µετά βδελυγµίας τη Ριζοσπα-
στική Αριστερά (εκτσογλανισµένη κατά 
τον κ. Βενιζέλο, λαϊκίστικη κατά τον 
κ. Κουβέλη, αναχρονιστική κατά τους 
«58») και να δώσει όρκους αιώνιας 
συµβίωσης µε τη ∆εξιά, χωρίς να εξη-
γούν ποιον λόγο ύπαρξης θα έχει ένα 
τέτοιο πολιτικό υποκείµενο, γιατί θα το 
προτιµήσουν οι ψηφοφόροι.

Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο άντεξε στην 
αποχώρηση των ροζ πανθήρων της 
∆ΗΜ.ΑΡ., αλλά βρίσκεται προ των πυ-
λών της εξουσίας χάριν των αριστερών 
ψήφων της Κεντροαριστεράς, είναι 
ένα δεδοµένο που παρακάµπτουν γιατί 
αποκαλύπτει την εικονική πραγµατικό-
τητα της «ρεαλιστικής» πολιτικής πρό-
τασής τους.

Η κυβέρνηση, το µπλοκ εξουσίας ως 
µοναδικός στόχος και µε κάθε µέσο εί-
ναι τελείως ξένη σε µια Αριστερά, µε 
οποιοδήποτε πρόθεµα, που θέλει να 
είναι έκφραση των εργαζοµένων, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Η εξαέρωση 
του ΠΑΣΟΚ δεν οφείλεται στο «δυσα-
νάλογο βάρος που επωµίσθηκε για να 
σώσει την Ελλάδα», όπως αρέσκεται να 
λέει ο κ. Ευ. Βενιζέλος. Ούτε η αποτυ-
χία του πειράµατος της Αριστεράς της 
ευθύνης να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ 
οφείλεται στον «νέο δικοµµατισµό» 
όπως παραπονιέται ο κ. Φ. Κουβέλης.

Ο κόσµος δεν ψηφίζει πλέον Κεντρο-
αριστερά, επειδή η Κεντροαριστερά (σε 

όλες τις εκδοχές της) έχει πεισθεί ότι 
ο νεοφιλελευθερισµός είναι κυρίαρχος 
όχι µόνο γιατί συσπειρώνει τα ισχυρά 
κέντρα εξουσίας στην Ευρώπη, µε τα 
οποία «δεν µπορούµε να αντιπαρατε-
θούµε», αλλά επειδή αποτελεί το κα-
λύτερο σύστηµα που υπάρχει. Ότι µε 
οποιοδήποτε άλλο η ζωή µας θα ήταν 
χειρότερη και άρα δεν πρέπει να τον 
ανατρέψουµε, αλλά να τον βελτιώσου-
µε. Είναι αυτή η νοµοτελειακή αποδο-
χή του «θαυµαστού κόσµου» της Νέας 
Οικονοµίας, της κοινωνίας της ανισό-
τητας, που υπονοµεύει κάθε προσπά-
θεια αναβίωσης της Κεντροαριστεράς. 
Αυτή η κρυφή και φανερή γοητεία της 
µπουρζουαζίας, αυτή η εθελοντική 
υποδούλωση -όπως την έχει αποκαλέ-
σει η Ροσάνα Ροσάντα- είναι ο βρόχος 
στον λαιµό που την πνίγει: «Αφού δεν 
µπορούµε να αλλάξουµε τίποτα, ας πα-
ραδοθούµε».

Αποτέλεσµα: Η Κεντροαριστερά έχει 
πάψει πλέον να αποτελεί πρόταση και 
δύναµη εξουσίας. ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜ.ΑΡ., 
«58» και λοιπές δυνάµεις του λεγό-
µενου «δηµοκρατικού σοσιαλισµού» 
συζητούν σήµερα (κάλλιο αργά παρά 
ποτέ) για την κρίση της πολιτικής, για 
την κρίση της Κεντροαριστεράς. Όµως, 
όχι µόνο αποφεύγουν να συζητήσουν, 
αλλά επιπλέον καταγγέλλουν ως επι-
κίνδυνους λαϊκιστές όσους το κάνουν, 
αν µια άλλη από την κυρίαρχη πολιτι-
κή στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι 
εφικτή. Όχι στο αόριστο µέλλον, όταν 
οι συνθήκες ωριµάσουν και οι συσχε-
τισµοί δυνάµεων αλλάξουν, αλλά εδώ 
και τώρα.

Quo vadis, 
Κεντροαριστερά;

Πυκνώνουν εσχάτως τα περιστατικά που 
δείχνουν ότι τα όργανα της πολιτείας, σε όλα τα 
επίπεδα, επικεντρώνονται – επιτέλους – στο κα-
θήκον τους: τόσο η σύλληψη του Μιχάλη Λιάπη 
για τις πλαστές πινακίδες όσο και η παγίδευση 
του Χάρη Τοµπούλογλου για τη µίζα των 25.000 
ευρώ αποτελούν τρανές αποδείξεις περί αυτού. 

Σε άλλες εποχές θα ήταν αδιανόητη η 
σύλληψη ενός πρώην υπουργού για µία 
τέτοια υπόθεση. Οσο για τον πρόεδρο του 
Αγλαΐα Κυριακού, είναι ενδεικτικό ότι τηρή-
θηκε κατά γράµµα η συνήθης σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις αστυνοµική διαδικασία, παρότι ο 
συλληφθείς ανήκει στο κυβερνών κόµµα – 
που θα εισπράξει το πολιτικό κόστος για τις 
πράξεις του στελέχους του.

Την ίδια στιγµή η ∆ικαιοσύνη µπαίνει 
βαθιά στην υπόθεση των αµαρτωλών εξο-
πλιστικών προγραµµάτων των περασµέ-
νων δεκαετιών: η απολογία Κάντα είναι 
προάγγελος σοβαρών εξελίξεων σε δικα-

στικό επίπεδο. Είναι τα σηµεία των καιρών: 
καθώς η χώρα στενάζει από την κρίση, οι 
πάντες αντιλαµβάνονται – µε πρώτο το ίδιο 
το πολιτικό σύστηµα – ότι η συνέχιση ενός 
καθεστώτος ασυλίας και ατιµωρησίας για 
όλους εκείνους που δεν τιµούν τον δηµόσιο 
βίο θα µπορούσε να οδηγήσει σε εκρήξεις, 
πολιτικές και κοινωνικές. Και σπεύδουν να 
προσαρµοστούν. 

Η εµπέδωση της νοµιµότητας σε όλα τα 
επίπεδα ασφαλώς θα αποβεί ωφέλιµη για 
την ελληνική κοινωνία, που απαιτεί να συ-
ναλλάσσεται µε τους δηµοσίους λειτουρ-
γούς χωρίς γρηγορόσηµα και φακελάκια. 
Θα αποβεί όµως λυτρωτική και για το ίδιο 
το πολιτικό σύστηµα, ώστε να ανακτήσει 
την έξωθεν καλή µαρτυρία. Ωστόσο, για να 
συµβεί αυτό, έννοιες όπως οι πελατειακές 
σχέσεις, ο κοµµατισµός, τα δικά µας παιδιά, 
το πολιτικό µαύρο χρήµα πρέπει να αποτε-
λέσουν παρελθόν!

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ
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