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Οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
απεργούν και κάνουν καταλήψεις των κτηρίων 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες µε αίτηµα να 
αποσυρθεί τώρα (!) το ασφαλιστικό νοµοσχέ-
διο γιατί τους θίγει βάναυσα. Εδώ που τα λέµε, 
δεν υπάρχει συνδικαλισµένος κλάδος που να 
µην διαµαρτύρεται για το ασφαλιστικό αλλά 
και για το φορολογικό νοµοσχέδιο, όπως αυτά 
συµφωνήθηκαν, µετά από υπερ-µαραθώνιες 
διαπραγµατεύσεις. Γιατί όµως η κυβέρνηση 
κατέληξε σε αυτά τα δύο νοµοσχέδια; Επειδή 
είναι κακιά και ανάλγητη, όπως µας ενηµερώ-
νει κάθε µέρα η Ζωή; Επειδή τα ξεπουλάει όλα 
για να µείνει στην εξουσία, όπως λέει και ο Πα-
ναγιώτης;
ΠΟΙΑ τελικά είναι η κατάσταση στη χώρα και 
γιατί όλες σχεδόν οι συντεχνίες και τα κόµµατα 
θεωρούν πως υπάρχουν περιθώρια για πολύ 
καλύτερες ρυθµίσεις, τόσο στο ασφαλιστικό 
όσο και στο φορολογικό νοµοσχέδιο; Η χώρα 
µας έχει δηµόσιο χρέος που δεν είναι βιώσιµο; 
Έχει. Πρέπει να κουρευτεί, να µειωθεί, ώστε 
να αντιµετωπίζεται; Πρέπει. Και αυτό που θα 
αποµείνει ποιοι και πώς θα το αποπληρώσουν; 
Λόγω αυτού του βάρους κάθε κυβέρνηση, κάθε 
επιχείρηση, κάθε νοικοκυριό δεν θα σχεδία-
ζαν τον προϋπολογισµό τους και την ένταση 
της εργασίας που θα απαιτείτο για να εξέλθουν 
µε αξιοπρέπεια και οικονοµική ελευθερία στην 
κανονική ζωή;
ΣΗΜΕΡΑ στην Ελλάδα έχουµε πάνω από 4 
εκατοµµύρια συνταξιούχους και σαφώς λιγό-
τερους εργαζόµενους που να είναι σε θέση να 
πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους. 
Αλλά και όλοι να τις πλήρωναν, µε αυτήν την 
αναλογία οι σηµερινές συντάξεις θα έπρεπε να 
µείνουν οι µισές! Γιατί λοιπόν είναι κακιά και 
ανάλγητη µια κυβέρνηση που αγωνίζεται τόσο 
καιρό και µε τέτοια θέληση για να µην µειωθεί 
καµιά κύρια σύνταξη; Και πώς θα τα καταφέ-
ρει, αν δεν διαθέτει εθνικούς πόρους για να 
καλύψει τη διαφορά; Με λίγα λόγια, χώρα µε 

συντάξεις Νορβηγίας, µισθούς Ελβετίας και οι-
κονοµία Βουλγαρίας δεν υπάρχει, ούτε πρόκει-
ται να υπάρξει στον κανονικό κόσµο.
ΥΠΑΡΧΕΙ όµως στα µυαλά κάποιων. Έχουν και 
συγκεκριµένη πρόταση! Εθνικό νόµισµα διά 
πάσαν νόσον και πάσαν µαλακίαν. Ποια θα 
είναι η συναλλαγµατική αξία του νοµίσµατος, 
νοµίζουν πως θα καθορίζεται σε συνεδρίαση 
του Πολιτικού Γραφείου του κόµµατος. Πώς θα 
πληρώνουν ισόποσης πραγµατικής αξίας µε το 
ευρώ συντάξεις, τους είναι τελείως αδιάφορο. 
Αν θα έχουν συνάλλαγµα και από πού για τις 
απαραίτητες εισαγωγές και προµήθειες καυσί-
µων, πρώτων υλών, φαρµάκων, µηχανολογι-
κού και επιστηµονικού εξοπλισµού, θεωρείται 
δευτερευούσης σηµασίας ζήτηµα. Και µάλιστα 
µε µια κατεστραµµένη και στριµωγµένη εθνική 
οικονοµία, δηλαδή µε τη χώρα στην πλέον αδύ-
ναµη κατάσταση για τέτοιου είδους επικίνδυνα 
ρίσκα. Αν θα µπορούσε να γίνει προσοµοίω-
ση, σε περίπτωση τέτοιας επιλογής µε αυτούς 
τους διαχειριστές, σήµερα η χώρα θα θύµιζε 
την τότε Αλβανία του προέδρου Εµβέρ Χότζα, 
µόνο που ο µακαρίτης είχε και τουλάχιστον ένα 
στρατηγικό σύµµαχο, τον πρόεδρο Μάο.
ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ όµως. Οι επαγγελµατι-
κοί κλάδοι, δοµηµένοι παραδοσιακά µε συντε-
χνιακή λογική, επιµένουν όπως και στο πα-
ρελθόν και σε αυτές τις κρίσιµες για τη χώρα 
στιγµές που παρόµοιες δεν έχει συναντήσει 
µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και τη µε-
ταναστευτική φυγή. Με την παραδοσιακή λογι-
κή, όχι εµείς, οι άλλοι και όχι εδώ, αλλού, δεν 
µπορεί η χώρα να πάει πουθενά. Αν βουλιάξει 
το εθνικό σκάφος, κανένας επιβάτης σε όποια 
θέση και αν βρίσκεται, δεν θα γλιτώσει. Χωρίς 
νέες ιδέες και τεκµηριωµένες προτάσεις ώστε 
να κάνουµε συγκρίσεις και να κατανοούµε πού 
έχει δίκιο και πού άδικο η κυβέρνηση σε όσα 
αποφάσισε, δεν υπάρχει σύνθεση και αποτέλε-
σµα. Και όσα αποφάσισε η κυβέρνηση δεν τα 
αποφάσισε µόνη της.

ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΕ να δεχτεί τους όρους µιας 
συµφωνίας που κατά την κρίση της καλύτερη 
δεν µπορούσε να εξασφαλιστεί στη δεδοµένη 
συγκυρία, µε την Ευρώπη διασπασµένη και 
την ισχύ του γερµανικού ιερατείου τόσο µεγά-
λη. Μια συµφωνία που θεωρούν ότι επιτρέπει 
στον λαό να δουλέψει µε πίστη και όραµα για 
να σώσει το ταχύτερο δυνατόν τη χώρα. Μια 
συµφωνία την οποία υπερψήφισαν όλα τα κόµ-
µατα πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής. Μια 
συµφωνία που όλα τα κόµµατα στη συνέχεια 
ναρκοθετούν στους εφαρµοστικούς νόµους, 
χωρίς πειστικές εναλλακτικές προτάσεις. Και 
µάλιστα, σε κρίσιµες στιγµές της διαπραγµά-
τευσης, ζητάνε εκλογές εδώ και τώρα. Πώς, 
γιατί και µε ποιες συνέπειες για τη χώρα;
ΣΤΙΣ µεγάλες εθνικές κρίσεις, διότι περί αυ-
τού πρόκειται, αυτό ζούµε σήµερα, οι λαοί που 
καταφέρνουν να τις ξεπερνούν έχουν κυρίως 
εθνική συνείδηση και κατά συνέπεια ενότητα 
δράσης. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός 
προσωπικά οφείλουν να επικοινωνήσουν µε 
τον ελληνικό λαό. Να εξηγήσουν και να ζητή-
σουν τη συµπαράστασή του, σε αυτόν τον δύ-
σκολο αγώνα. Τα παλαιά πολιτικά κόλπα δεν 
έχουν θέση στη ζωή µιας χώρας που το στοί-
χηµά της είναι µεταξύ ζωής και θανάτου. ∆ιότι 
αν ανατραπεί η σηµερινή κυβέρνηση, δεν θα 
υπάρχει συµφωνία και χρηµατοδότηση της χώ-
ρας. Τότε το σενάριο του Σόιµπλε για ελεγχό-
µενη χρεοκοπία και πριµ εξόδου από το ευρώ 
θα είναι το µόνο που στην πραγµατικότητα 
υπάρχει στο τραπέζι. Και µετά, την εξουσία δεν 
θα την αναλάβει ο Παναγιώτης µε τη Ζωή. Άλ-
λοι θα κάνουν το κουµάντο και η ελπιδοφόρα 
ελληνική Αριστερά, που επέδρασε καταλυτικά 
στις πολιτικές αλλαγές στην Ευρώπη, θα µπει 
στην κατάψυξη µε άγνωστη ηµεροµηνία από-
ψυξης για να µείνει συνεπής έστω και απούσα. 
Εµείς αποφασίζουµε.
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Οι πελατειακές συνήθειες και η σκληρή πραγµατικότητα

Ιέρακες και περιστερές
Η υποκρισία συνεχίζεται, µε τον κα-
θένα στον ρόλο του. Η κυβέρνηση 
φέρνει για ψήφιση µέτρα στα οποία 
δεν πιστεύει, στο πλαίσιο ενός µνη-
µονίου του οποίου την ιδιοκτησία 
βδελύσσεται. Οι περιστερές της Ευ-
ρώπης γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι 
µεταρρυθµίσεις θα µείνουν στα συρ-
τάρια, οι πρόσθετοι φόροι δεν θα 
συλλεγούν και τα νούµερα δεν θα 
βγαίνουν. Αυτό που τους ενδιαφέ-
ρει, όµως, αυτή τη στιγµή είναι να 
µην εµφανιστεί το ελληνικό πρόβλη-
µα στο ευρωπαϊκό ραντάρ την ώρα 
που στον ορίζοντα έχουν µπροστά 
τους το Brexit, την πολιτική αβεβαι-
ότητα στην Ισπανία και το προσφυ-
γικό. Ο κ. Τσίπρας τους βολεύει µια 
χαρά, από την άποψη ότι έχει δεχθεί 
τα πάντα σε σχέση µε το ΝΑΤΟ και 

την εκχώρηση κυριαρχίας στη δια-
χείριση του προσφυγικού. Θεωρούν 
επίσης, και έχουν δίκιο, ότι τέτοια 
µέτρα δύσκολα θα περνούσαν από 
µια κεντροδεξιά κυβέρνηση.
Εχουµε κατόπιν και τους ιέρακες 
που παίζουν το δικό τους µονότο-
νο παιχνίδι. Επί της ουσίας έχουν 
εγκαταλείψει κάθε ελπίδα πως η Ελ-
λάδα θα µεταρρυθµιστεί και θα γί-
νει ένα κανονικό κράτος. Τι κάνουν, 
λοιπόν;
Από τη µια δέχονται µέτρα, όπως 
η αύξηση των φόρων, γνωρίζοντας 
πολύ καλά ότι ο λογαριασµός δεν 
θα βγαίνει. Από την άλλη ανεβάζουν 
και τον πήχυ κάθε τόσο, εκµεταλ-
λευόµενοι τη µεγάλη κούραση που 
υπάρχει πλέον παγκοσµίως γύρω 
από το «ελληνικό ζήτηµα» και το έλ-

λειµµα αξιοπιστίας που έχει συσσω-
ρευθεί τα χρόνια της κρίσης. Είναι 
ανήκουστο, για παράδειγµα, να ζη-
τείται πακέτο προληπτικών µέτρων. 
Αλλά επειδή οι βασικοί παίκτες δεν 
µπορούν «να τα βρουν» σε θεµελι-
ώδη ζητήµατα, όπως η ρύθµιση του 
χρέους, κατασκευάζονται «νέα» ζητή-
µατα για να κυλάει ο χρόνος.
Η Ελλάδα βρίσκεται αδύναµη και 
ανήµπορη µέσα σε αυτό το σκηνικό. 
Η κυβέρνηση σέρνεται και παρακο-
λουθεί. Το «µεγάλο παιχνίδι» εξε-
λίσσεται στην ουσία χωρίς αυτήν.
Ας υποθέσουµε ότι τα µέτρα θα πε-
ράσουν, ότι θα βρεθεί ένας συµβι-
βασµός στο προληπτικό πακέτο και 
µετά κάποια λύση-λάιτ για το χρέος. 
Εχει κανείς πραγµατικά την αίσθη-
ση ότι θα λυθεί το πρόβληµα; Οταν 

θα έλθει το τσουνάµι των φόρων και 
των εισφορών, η κοινωνία θα βρε-
θεί σε νέα φάση απόγνωσης. Ηδη 
ο ψίθυρος επεκτείνεται: «∆εν βγαί-
νει αυτό που περνάµε», «µήπως εί-
ναι λύση η δραχµή;». Η ασφυξία, η 
έλλειψη αξιόπιστης πρωτοβουλίας 
από µια ελληνική ηγεσία, το παρα-
τεταµένο σκοτάδι δεν αντέχονται.
Οι ιέρακες θα τρίβουν τα χέρια τους 
γιατί θα επιβεβαιώνεται το δικό τους 
συµπέρασµα και ενδεχοµένως να 
εµφανισθεί ως φυσιολογικό ελληνι-
κό αίτηµα αυτό που δεν κατάφεραν 
το περυσινό καλοκαίρι. Οι περιστε-
ρές θα παίζουν τον ρόλο του πυρο-
σβέστη, αναποτελεσµατικά. Και η 
κυβέρνηση θα ψάχνει να βρει επι-
κοινωνιακό αντίδοτο σχεδιάζοντας 
από σήµερα για αύριο...
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