
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 29 JANUARY 2016 13ΣΧΟΛΙΑ

Στη ∆ηµοκρατία γίνεται διάλογος και διαπραγ-
µάτευση προτείνεις και ακούς, ακούς και προτεί-
νεις. Αρνήθηκε αυτή τη διαδικασία η σηµερινή 
κυβέρνηση πριν λάβει αποφάσεις; Πολλά και 
διάφορα ακούσαµε από τους πολέµιους και αντι-
δρώντες στην κυβέρνηση για τον έναν χρόνο από 
τη συµπλήρωση της ανόδου της στην εξουσία µε 
εντολή του ελληνικού λαού. Έκτοτε, άλλες δύο 
φορές ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κέρδισε 
πολιτικές µάχες που έχουν αποσπάσει και τον δι-
εθνή θαυµασµό, αλλά αυτό δεν φαίνεται να έχει 
πολιτική σηµασία γι’ αυτούς. Το ασφαλιστικό νο-
µοσχέδιο γίνεται η αφορµή της αµφισβήτησης. 
Ακύρωσε τη λαϊκή εντολή δήλωσε η Ζωή Κων-
σταντοπούλου και άλλοι πολλοί.
ΠΟΙΟ όµως είναι το πραγµατικό πλαίσιο στο 
οποίο βρίσκεται η χώρα σε ό,τι αφορά το νέο 
ασφαλιστικό νοµοσχέδιο; Θα δανειστώ την εξαι-
ρετική περιγραφή ενός ανθρώπου της αγοράς, 
του Νίκου Σκορίνη, που, χρόνια συνδικαλιστής 
της ΓΣΕΒΕΕ, πλέον µέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ, 
γνωρίζει καλά τους κανόνες. Έγραψε λοιπόν: 
«∆έκα παραδοχές. Πρώτη: 1.200.000 άνεργοι. 
∆εύτερη: 1.200.000 δεν καταβάλουν εισφορές, 
λόγω αδυναµίας. Τρίτη: Χιλιάδες εργαζόµενοι σε 
καθεστώς µερικής απασχόλησης. Τέταρτη: 20% 
τουλάχιστον, ανασφάλιστη µαύρη εργασία. Πέ-
µπτη: ∆ηµογραφική γήρανση. Έκτη: Μεταπρα-
τική οικονοµία. Έβδοµη: Χαµηλό ΑΕΠ. Όγδοη: 
∆ανειστές. Ένατη: Χωρίς αποθεµατικά τα ταµεία 
λόγω ληστείας των προηγούµενων κυβερνήσε-
ων. ∆έκατη: Η δαπάνη πρέπει να είναι κάτω από 
15% του ΑΕΠ».
ΑΛΗΘΕΙΑ, έχει σκεφτεί κανείς από όσους του-
λάχιστον, έστω καλοπροαίρετα, ασκούν κριτική 
στην κυβέρνηση τι θα έκανε στη θέση του Αλ. 
Τσίπρα, αν δηλαδή ήταν εκείνος που έπρεπε να 

λάβει τις αποφάσεις την 20ή Ιουλίου στις Βρυ-
ξέλλες; Πώς δηλαδή εκείνοι θα ξέφευγαν από 
την παγίδα που είχε στηθεί για το κλείσιµο της 
αριστερής παρένθεσης; Έχει αναλογιστεί κανείς 
τι επίδραση θα είχε η αποτυχία της πρώτης αρι-
στερής κυβέρνησης στην Ελλάδα στον ευρωπαϊ-
κό Νότο. Τέλος, και το σηµαντικότερο: Μπορεί 
κάποιοι να έχουν σκεφτεί ότι θα ήταν στους δρό-
µους µαχητικοί και δυναµικοί. Αυτό το φαντάζο-
νται. ∆εν φαντάζονται όµως ποιοι θα ήταν κυ-
βέρνηση, ποιοι θα έπαιρναν τις αποφάσεις και 
ποιο θα ήταν το µέλλον του τόπου.
ΛΕΝΕ πως οι ασφαλιστικές εισφορές είναι υπερ-
βολικές. Εύκολα τις κόβουµε στο µισό. Όµως, οι 
άλλοι που ήδη λαµβάνουν σύνταξη δεν θα επι-
τρέψουν µε τίποτα περικοπή των πετσοκοµένων 
πράγµατι συντάξεών τους. Τι κάνουµε; Αν χρει-
αζόµαστε πρωθυπουργό, έχουµε τον Αλέξη Τσί-
πρα να µάχεται για το καλύτερο εφικτό. Αν δεν 
χρειαζόµαστε πρωθυπουργό, τότε σίγουρα πρέ-
πει να βρούµε ταχυδακτυλουργό. Άλλη λύση δεν 
υπάρχει ή µάλλον υπάρχει µόνο µία. Ρίχνουµε 
την κυβέρνηση της Αριστεράς και κάνουµε πρω-
θυπουργό τον Κυριάκο. Αυτός έχει δοκιµαστεί 
για τις ευαισθησίες του, τις οικονοµικές του γνώ-
σεις, είναι αυτοδηµιούργητος και κυρίως σκλη-
ρός διαπραγµατευτής!
ΣΑΣ φαίνονται αστεία όλα αυτά; Γιατί όταν χιλιά-
δες άνθρωποι ζητάνε τα πλέον αλληλοσυγκρου-
όµενα αιτήµατα, αυτά δεν είναι αντιφατικά. ∆ιό-
τι η Μεταπολίτευση, ή τουλάχιστον ένα µεγάλο 
µέρος τής περιόδου αυτής, διέστρεψε τις αξίες 
του Έλληνα για τίµια εργασία και προκοπή µέσα 
από αυτή τη δουλειά. Κι όµως, δεν υπάρχει άλλη 
λύση εκτός από την παραγωγή µεγαλύτερου εθνι-
κού πλούτου και τη δικαιότερη ανακατανοµή του.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ αυτό να συµβεί µέσα σε 12 µή-

νες θητείας αυτής της δηµοκρατικά εκλεγµένης 
κυβέρνησης και µάλιστα στις συγκεκριµένες οι-
κονοµικές συνθήκες; Ασφαλώς, οι περισσότεροι 
γνωρίζουν ότι αυτό δεν θα µπορούσε να συµβεί. 
Ότι και αυτό που συµβαίνει ήδη, µε τη θεαµα-
τική βελτίωση του οικονοµικού και πολιτικού 
κλίµατος, είναι σηµαντικές και αναγνωρίσιµες 
επιτυχίες. Τι τελικά συµβαίνει; Οι αντιδράσεις 
του κατεστηµένου και των εξαρτηµένων από 
αυτό πολιτικών δυνάµεων, όπως φάνηκε στο νο-
µοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες, είναι µεγά-
λες. Και µεγαλώνουν ακόµα περισσότερο καθώς 
ελέγχουν τη συντριπτική πλειονότητα των µέσων 
ενηµέρωσης. Τα υπόλοιπα έπονται. Ο φόβος της 
κρίσης είναι ακόµα υπαρκτός και µεγάλος, τα 
συντεχνιακά αντανακλαστικά υπάρχουν και ανα-
τροφοδοτούν τις αντιδράσεις. Τι γίνεται λοιπόν; 
Στη ∆ηµοκρατία γίνεται διάλογος και διαπραγµά-
τευση. Προτείνεις και ακούς, ακούς και προτεί-
νεις. Αρνήθηκε αυτή τη διαδικασία η σηµερινή 
κυβέρνηση πριν λάβει αποφάσεις; ∆εν νοµίζω. 
Την αρνήθηκαν από την απέναντι µεριά; Αρκετοί 
νοµίζω.
ΑΛΛΟΣ τρόπος να βρεθεί καλύτερη λύση στον 
κανονικό κόσµο δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση εκ-
προσωπεί το σύνολο του ελληνικού λαού. Έχει 
την ευθύνη για το παρόν και το µέλλον της χώ-
ρας. ∆εν έχει το δικαίωµα να κρύβει τα προβλή-
µατα κάτω από το χαλί, όπως γινόταν χρόνια 
τώρα. Άλλωστε, και να το θέλει, δεν µπορεί στο 
σηµείο που έχουν φτάσει τα προβλήµατα, µε το 
επίπεδο χαλί να έχει γίνει βουνό! Ευτυχώς που 
στην αστική κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία ισχύει 
ακόµα η αρχή της πλειοψηφίας.
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«Η ΕΡΤ δεν λογοκρίνει τις εκδη-
λώσεις των κοµµάτων», γράφει σε 
ανακοίνωσή της η διοίκηση του 
κρατικού καναλιού, αποποιούµε-
νη τις ευθύνες της για τη µετάδοση 
του φασιστικής εµπνεύσεως βίντεο 
που προβλήθηκε πριν από την 
οµιλία του κ. Αλέξη Τσίπρα στο 
Τάε Κβον Ντο. Ελα όµως που «λο-
γόκρινε» (δηλαδή δεν µετέδωσε) 
την προλογική οµιλία του γραµµα-
τέα του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Ρήγα, 
που προηγήθηκε του βίντεο. Στα-
µάτησε την εκποµπή ενός υπέρο-
χου ντοκιµαντέρ για τον Νέλσον 
Μαντέλα, µόνο και µόνο για να 
αδειάσει στα σπίτια µας µας τα λύ-
µατα της Κουµουνδούρου.
Το ψεύδος και η συνενοχή της 
ΕΡΤ γι’ αυτήν τη χυδαιότητα της 
Κυριακής αποδεικνύεται και από 
το γεγονός ότι η παρουσιάστρια 
του καναλιού προλόγισε και το 
χυδαίο βίντεο και την οµιλία του 
πρωθυπουργού. Κάποιοι υπο-
πτεύονται ότι αυτό το φαιό κατα-

σκεύασµα ήταν παραγωγής ΕΡΤ· 
τρέχα-γύρευε τώρα ελεγκτικούς 
µηχανισµούς να διαπιστώσουν εάν 
χρησιµοποιείται η κρατική υποδο-
µή για κοµµατικούς σκοπούς. ∆εν 
ξέρουµε. Οπως και να έχει το ζή-
τηµα, όµως, η µετάδοσή του δεν 
αποτελούσε υποχρέωση του κα-
ναλιού. Τις οµιλίες των πολιτικών 
αρχηγών µεταδίδει η ∆ηµόσια Τη-
λεόραση. Οχι τα προπαγανδιστικά 
εµέσµατα των κοµµατικών µηχανι-
σµών.
Πιο σηµαντικό και από την ανα-
κοίνωση είναι το έµπρακτο «συγ-
γνώµη» της ΕΡΤ. Στον δικτυακό 
της τόπο (web TV) δεν υπάρχει 
ολόκληρο το χυδαίο βίντεο. Ξεκινά 
µετά τη στοχοποίηση των δηµοσι-
ογράφων. Πιθανώς κατάλαβαν ότι 
οι γκεµπελισµοί δεν έχουν θέση 
στην ιστορία.
Για την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην 
ΕΣΗΕΑ δεν µπορεί να πει κάποιος 
πολλά, πέρα από το γεγονός ότι 
είναι τυπική της στρεψοδικίας µε 

την οποία διαχρονικά πολιτεύτηκε 
το συγκυβερνών κόµµα. Το βίντεο, 
λέει, συνόψιζε την «πρωτοφανή 
προσπάθεια των ΜΜΕ της δια-
πλοκής να επηρεάσουν τις εξελί-
ξεις, σπέρνοντας τον φόβο και την 
τροµοκρατία, καλώντας τον κόσµο 
να πάρει τα χρήµατά του από τις 
τράπεζες, µιλώντας για αναπόφευ-
κτη αποβολή της χώρας µας από το 
ευρώ και προειδοποιώντας για βι-
βλικές καταστροφές σε περίπτωση 
εκλογικής νίκης της Αριστεράς». 
Αλλά ακόµη κι αν υποθέσουµε 
ότι όλες αυτές οι προειδοποιήσεις 
ήταν «προϊόν διαπλοκής», το πρό-
βληµα είναι ότι δικαιώθηκαν από 
τα γεγονότα. Η χώρα (µε ή χωρίς 
σχέδιο) βρέθηκε τον περασµένο 
Ιούλιο στο χείλος της εξόδου από 
την Ευρωζώνη. Οι πολίτες έκαναν 
ουρές στα ΑΤΜ µόλις ο κ. Τσίπρας 
ανακοίνωσε το δηµοψήφισµα, όχι 
όταν µιλούσαν οι δηµοσιογράφοι 
που εµφάνισε η µονταζιέρα της 
Κουµουνδούρου.

Είναι πολλοί που δεν ανησυχούν 
για τα ολοκληρωτικής υφής κα-
µώµατα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ. Επαναπαύονται στη σκέψη 
ότι το κατά Βαρουφάκη «αριστερό 
τσούρµο» είναι τόσο ανίκανο, που 
ούτε τη ∆ηµοκρατία δεν µπορεί να 
βλάψει. Σύµφωνοι! Η ανικανότητα 
των κυβερνώντων είναι παροιµιώ-
δης. Φαίνεται ανάγλυφη στον ένα 
χρόνο που έχουν τα ηνία της χώ-
ρας, χώρας που έχουν χαντακώσει 
σε όλους τους τοµείς. Οµως, δεν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι η ικανότη-
τα είναι αναγκαία συνθήκη για να 
χτιστεί κάτι. Ικανή συνθήκη για να 
γκρεµιστεί είναι η ανικανότητα. 
Αυτό αφορά κυρίως τους δηµο-
κρατικούς θεσµούς, οι οποίοι εκ 
κατασκευής –σε όλο τον κόσµο, 
αλλά πολύ περισσότερο στην Ελ-
λάδα– είναι ευάλωτοι. Γι’ αυτό ο 
Τόµας Τζέφερσον προειδοποιούσε 
ότι «το τίµηµα της ∆ηµοκρατίας εί-
ναι η αιώνια επαγρύπνηση».
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Το τίµηµα της ∆ηµοκρατίας




