
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 4 DECEMBER 2015 13ΣΧΟΛΙΑ

Τι καθορίζει την εικόνα, την επιρροή, την απο-
δοχή ή όχι σε κάθε στιγµή της κυβέρνησης; Η 
πολιτική της, θα πείτε. Η πολιτική της, βέβαια, 
αλλά το θέµα εδώ δεν είναι καθόλου απλό. ∆ιότι 
µπορεί, για παράδειγµα, η πολιτική της κυβέρ-
νησης για την πρώτη κατοικία, η επιµονή της 
στη διαπραγµάτευση, ακόµα και η αντοχή και η 
ευελιξία της διαπραγµατευτικής οµάδας να είχαν 
τελικώς ως αποτέλεσµα ούτε ένα λαϊκό σπίτι να 
µην κινδυνεύσει να βγει στο σφυρί. Αλλά αυτό 
που έφτασε στην κοινή γνώµη, ακόµα και στους 
άµεσα ενδιαφερόµενους, όλοι ξέρουµε ότι είναι 
τελείως διαφορετικό.
Ακόµα χειρότερα. Σήµερα δεν υπάρχει σοβα-
ρό πρόβληµα µόνο µε το χάσµα ανάµεσα στην 
αλήθεια κάθε κυβερνητικού µέτρου, κάθε κυ-
βερνητικής πρωτοβουλίας, κάθε υπουργικής 
κίνησης, και την εικόνα που φτάνει στον πολύ 
κόσµο. Υπάρχει πια, και διογκώνεται σιγά-σι-
γά, και πρόβληµα στην εικόνα της κυβερνητικής 
σταθερότητας. Όλο και περισσότερο, όλο και 

πιο συστηµατικά, καλλιεργείται η εντύπωση ότι 
τελειώνουν τα ψωµιά µας, ότι ακρωτηριάζεται 
η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ότι βγάζει δεν 
βγάζει η κυβέρνηση τη χρονιά. Και διατρέχουν 
τη λεγόµενη πιάτσα σενάρια επί σεναρίων.
∆είτε πώς αντιµετωπίστηκε η ιστορία του Γαβρι-
ήλ, του Παναγούλη ή και του Νικολόπουλου και 
θα καταλάβετε. ∆είτε τα στοιχήµατα που πέφτουν 
για το ποιος θα είναι ο επόµενος -ή η επόµε-
νη- και επίσης θα καταλάβετε. ∆είτε, τέλος, πώς 
αντιµετωπίστηκε η πρωτοβουλία Τσίπρα να συ-
γκαλέσει συµβούλιο πολιτικών αρχηγών και θα 
καταλάβετε. Η αντιπολίτευση των τριών, οι τρεις 
µέγιστοι φωστήρες της ενηµέρωσής µας και τα 
κυκλώµατα της κατσαρόλας οργανώνουν ήδη 
κηδείες µε τον µακαρίτη εν ζωή. Χτίζουν κυ-
βερνήσεις, χρίζουν πρωθυπουργούς, µοιράζουν 
υπουργεία.
Καλά -µας- κάνουν, από µια άποψη. Οφείλουν 
οι πάντες να ξέρουν ότι στην πολιτική αναµέτρη-
ση ο κανόνας είναι «ο θάνατός σου η ζωή µου». 

Κύριε, µέµνησο του Τσίπρα, απαγγέλλουν κάθε 
πρωί οι υπηρέτες τους. Θα σε κοπανήσουν αλύ-
πητα. Θα εκµεταλλευτούν κάθε αχίλλειο πτέρνα. 
Και αν δεν πάρεις εγκαίρως τα µέτρα σου, θα 
σου πάρουν αυτοί µέτρα. Θα γίνει για παράδειγ-
µα κάτι µε τον συντονισµό των υπουργών; Θα 
αποκατασταθεί µια κυβερνητική εικόνα οµάδας, 
αλληλεγγύης, πειθαρχίας -ναι, πειθαρχίας; Νο-
είται καράβι, όχι µόνο χωρίς καπετάνιο, αλλά 
και χωρίς λοστρόµο, να κουµαντάρει το πλήρω-
µα;
Ύστερα θα πάψουµε να βαλτώνουµε στα ρηχά 
των καναλιών; Θα υπάρξει επιτέλους διάλογος 
µε την κοινωνία, ουσιαστική επικοινωνία, έξω 
από τις συστηµικές κονσέρβες; Ανοιχτή, άµεση, 
αµφίδροµη; Γιατί τεχνογνωσία υπάρχει. Απόφα-
ση χρειάζεται. Εκτός πια -τι να σκεφτείς- αν φτά-
σαµε κι εµείς να φοβόµαστε τον κόσµο, όπως η 
προηγούµενη παλιατσαρία. Που κατέστρεψε τη 
χώρα και την αφήνουµε να βγάζει και γλώσσα...
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Καλά µας κάνουν

Η υποκρισία της ∆ύσης

Η χώρα για να σταθεί όρθια και 
να προχωρήσει χρειάζεται µεγάλες 
ξένες επενδύσεις. Τα νούµερα δεν 
βγαίνουν αλλιώς. Αυτό το ξέρουν 
άπαντες. Υποθέτω και ο πρωθυ-
πουργός. Αν, όµως, δεν κάνει κάτι 
για να τις προσελκύσει σύντοµα το 
παιχνίδι θα χαθεί. Τα λόγια δεν 
φτάνουν ούτε πείθεται κανείς από 
τις διαβεβαιώσεις του τύπου «αν 
θέλετε το τάδε project, θα το κανο-
νίσουµε». Οι επενδυτές θέλουν ένα 
κανονικό κράτος, χωρίς φορολογι-
κές, δικαστικές, γραφειοκρατικές, 
πολιτικές εκπλήξεις. Προς το πα-
ρόν, έχουµε φτιάξει ένα πολύ κακό 
brand, της απόλυτα µη κανονικής, 
απρόβλεπτης χώρας.

Ας πούµε, όµως, ότι δεν έχουµε τον 
χρόνο να διορθώσουµε όλα τα κα-
κώς κείµενα για να πείσουµε νέους 
επενδυτές. Τίποτα δεν θα βοηθούσε 
περισσότερο στη µάχη για επενδύ-
σεις από το να προχωρήσουν απρό-
σκοπτα όσες βρίσκονται ήδη σε 
εξέλιξη. Τα µεταλλεία χρυσού, η ιδι-
ωτικοποίηση των αεροδροµίων και 
του λιµανιού του Πειραιά και το Ελ-
ληνικό είναι σηµαντικές επενδύσεις. 
Αν γίνουν, όλες ή έστω µία - δύο 
από αυτές, το σήµα που θα δοθεί θα 
είναι πολύ ισχυρό. Το µέλλον τους, 
πάντως, δεν είναι καθόλου βέβαιο. 
Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη 
δεν θέλουν να ακούσουν γι’ αυτές 
και τις πολεµούν, παρασκηνιακά 

αλλά και δηµόσια. Το Μαξίµου φο-
βάται να παρέµβει γιατί ξέρει τι έχει 
να ακούσει από παλαιούς και νυν 
συντρόφους. Αλλά πώς θα πείσεις 
νέους επενδυτές όταν διώχνεις, µε 
τον τρόπο σου ή και απροκάλυπτα, 
εκείνους που θέλουν να τοποθετή-
σουν τα λεφτά τους στη χώρα µας;
Ισχυρίζονται κάποιοι ότι «όλα θα 
γίνουν» και πως χρειάζεται χρόνος 
για να ωριµάσουν ο κ. Τσίπρας, οι 
υπουργοί, το κόµµα, τα στελέχη που 
επάνδρωσαν το κράτος κ.λπ. Ε, λοι-
πόν, δεν έχουµε χρόνο. Η κοινωνία 
βράζει και αν η πραγµατική οικο-
νοµία δεν πάρει µπρος, θα σκάσει. 
Λεφτά για ανάπτυξη δεν υπάρχουν 
παρά µόνον από ξένες επενδύσεις 

ή τα διαρθρωτικά κονδύλια της Ε.Ε. 
Οποιος νοµίζει ότι είµαστε ένας µο-
ναδικός προορισµός για το παγκό-
σµιο κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει 
πουθενά αλλού να πάει, ζουν σε µια 
γυάλα, εκτός πραγµατικότητας.
Καταλαβαίνω τη δυσκολία του κ. 
Τσίπρα να πάει ενάντια στο DNA, το 
δικό του και του κόµµατος. Κτίσθη-
καν καριέρες πάνω στη διαµαρτυ-
ρία εναντίον κάθε επένδυσης. Είναι 
δύσκολο να ξέρεις ότι θα ενοχο-
ποιηθείς για όσα εσύ πολύ εύκολα 
κατηγορούσες τους άλλους. Αυτός 
ο φαύλος κύκλος, όµως, πρέπει να 
σπάσει. Αλλιώς ο τοίχος είναι µπρο-
στά µας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο χρόνος έχει τελειώσει

Η ρητορική της ∆ύσης περί δηµο-
κρατίας στο πεδίο της εξωτερικής 
πολιτικής είναι κραυγαλέα υποκρι-
τική. Σιγά την ανακάλυψη, θα πει 
κάποιος. Ετσι γινόταν πάντα, έτσι 
θα γίνεται και στο µέλλον, αφού 
αυτό που µετράει στις διεθνείς 
σχέσεις είναι τα συµφέροντα - οι-
κονοµικά, γεωπολιτικά και άλλα. 
Ωστόσο, µερικές φορές η απόσταση 
ανάµεσα στα λόγια και στις πράξεις 
είναι τόσο µεγάλη που δεν είναι εύ-
κολο να κατασκευαστούν προσχή-
µατα για να τη γεφυρώσουν.
Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ προσπά-
θησαν να κάνουν εξαγωγή δηµο-
κρατίας, όπως βεβαίως την αντι-
λαµβάνονται, στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής και προκάλεσαν, 
µε εισβολές, βοµβαρδισµούς και 

πραξικοπήµατα την πτώση των αυ-
ταρχικών καθεστώτων, µε τα οποία 
βεβαίως βεβαίως είχαν για πολλά 
χρόνια στενή και αµοιβαία επωφε-
λή συνεργασία πριν «τα σπάσουν» 
για ιδιοτελείς λόγους. Επιστράτευ-
σαν τη θεωρία των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων για να δικαιολογήσουν 
τις ωµές επεµβάσεις τους.
Το αποτέλεσµα το βλέπουµε: χάος, 
εµφύλιοι, διαλυµένες κοινωνίες, 
αιµατηρές εκκαθαρίσεις, µαζικά κύ-
µατα προσφύγων, ενίσχυση του φο-
νταµενταλισµού.
Οι χώρες λοιπόν της ∆ύσης που 
είναι τόσο αυστηρές όταν παραβι-
άζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
όταν καταργείται η ελευθερία της 
έκφρασης και όταν απειλούνται 
οι µειονότητες, δεν έχουν κανένα 

πρόβληµα, όχι µόνο να συνοµιλούν 
µε το καθεστώς Ερντογάν, αλλά και 
να κάνουν τεµενάδες στους σύγ-
χρονους πασάδες που φυλακίζουν 
όποιον τους κάνει κριτική και εξα-
φανίζουν όσους αντιστέκονται στις 
αυταρχικές µεθόδους τους.
Και προφανώς για να τους επιβρα-
βεύσουν, ανοίγουν την πόρτα για 
να ενταχθεί η χώρα τους στην Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση, τον θεµατοφύλα-
κα, υποτίθεται, της δηµοκρατίας, 
της ελευθερίας και της αρµονικής 
συνύπαρξης θρησκειών, πολιτι-
σµών και εθνοτήτων.
Την ίδια στιγµή, ενώ επιµένουν 
ότι ο δικτάτορας Ασαντ πρέπει να 
φύγει από τη µέση, αλλιώς δεν θα 
υπάρξει βιώσιµη λύση στο πρόβλη-
µα της Συρίας και δηλώνουν µε ιερό 

πάθος ότι είναι σε διαρκή και ανει-
ρήνευτη σύγκρουση µε την τροµο-
κρατία των τζιχαντιστών -την οποία 
πολεµά ο Ασαντ-, δεν διστάζουν να 
κλείνουν επικερδείς δουλειές µε τις 
βάρβαρες µοναρχίες του Κόλπου 
που τροφοδοτούν µε όπλα και χρή-
µατα τις σέχτες των φανατικών.
Ούτε δείχνουν να ενοχλούνται µε 
το βασίλειο της Σαουδικής Αραβί-
ας, το οποίο, εκτός από τις θλιβερές 
επιδόσεις του στον τοµέα των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων, έχει γίνει 
«το λίκνο και η τράπεζα του σουνι-
τικού ολοκληρωτισµού στον κόσµο, 
αιχµή του δόρατος της φονικής κα-
ταστολής των σιιτών στο Μπαχρέ-
ιν και την Υεµένη» (Serge Halimi, 
«Monde Diplomatique» από την 
«Αυγή της Κυριακής» 29.11.2015).




