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Η κοινωνία είναι αλλού

Η χώρα διατρέχει σοβαρό κίνδυ-
νο. Η «ουκρανοποίησή» της δεν 
είναι, πλέον, ένα θεωρητικό, από-
μακρο σενάριο. Η ενημέρωση και 
τα δημόσια πράγματα είναι πολύ 
πιθανό να ελέγχονται κάποια στιγ-
μή από μια ομάδα νέων ολιγαρ-
χών, που θα κάνουν κάποιους να 
νοσταλγήσουν τους απερχόμενους 
άρχοντες της περιώνυμης διαπλο-
κής. Τους παλαιούς νταβατζήδες 
ενδέχεται να αντικαταστήσουν 
νέοι, πιο άγριοι. Η κυβέρνηση 
μοιάζει να κάνει το λάθος που έκα-
ναν και άλλοι πριν από αυτήν.
Πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις 

συμφωνίες στήριξης με τέτοιους 
ανθρώπους. Μα αυτή είναι η μα-
γκιά του καλού νταβατζή. Σε στη-
ρίζει, σου δημιουργεί εξαρτήσεις, 
κάνει τη δουλειά του και κατόπιν 
αναρωτιέται: «Τι να κάνει εκείνο 
το καλό παιδί που μου τακτοποίη-
σε την τάδε υπόθεση;».
Την πρώτη φορά που ο στηριζό-
μενος πολιτικός δεν θα του ικανο-
ποιήσει κάποιο «λογικό» ρουσφέτι, 
θα στραφεί εναντίον του με μένος. 
Αφήστε που χόμπι των περί ων ο 
λόγος είναι να τσακώνονται μεταξύ 
τους σαν να βρίσκονται σε σαλούν 
από παλιά καουμπόικη ταινία. Ο 

εκάστοτε πρωθυπουργός και οι 
άλλοι πολιτικοί κινδυνεύουν από 
αδέσποτες στο πλαίσιο ενός κα-
λού καβγά. Οποιος, μάλιστα, κάνει 
το λάθος να πιστέψει ότι μπορεί 
να γίνει σερίφης στο σαλούν της 
άγριας διαπλοκής, γρήγορα ανα-
καλύπτει ότι στο τέλος τρώει ξύλο 
από όλους μαζί.
Δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη 
η χώρα. Την ώρα που όλοι μάς 
επιβραβεύουν για τις υπέροχες 
μεταρρυθμίσεις μας, η Ελλάδα 
κινδυνεύει να μεταλλαχθεί σε μια 
χώρα όπου κουμάντο θα κάνουν 
διάφορες συμμορίες και ομά-

δες πίεσης. Ισως, βέβαια, να μην 
τους ενδιαφέρει και τους έξω, για-
τί έχουν απελπισθεί μαζί μας και 
έχουν αποφασίσει ότι «όταν είσαι 
στην Ελλάδα, λειτουργείς σαν Ελ-
ληνας».
Αν η Ελλάδα θέλει να είναι μια 
χώρα όπου δεν μπορείς να κλεί-
σεις μια μεγάλη δουλειά χωρίς 
κάποιον μεγάλο τοπικό «διευκολυ-
ντή», γιατί να προσπαθήσουν να 
την αλλάξουν; Βρήκαν και οι έξω 
τις άκρες τους και εμείς θα είμαστε 
μια μεταρρυθμισμένη χώρα έρ-
μαιο μιας νέας γενιάς ολιγαρχών.

Ενώ οι άλλες περιέγραφαν 
μέτρα, φόρους και ρυθμίσεις 
που είχαν είτε άμεση, είτε 
ακόμη και αναδρομική ισχύ, 
τα μέτρα και τα αντίμετρα της 
νέας συμφωνίας θα εφαρμο-
στούν δύο χρόνια μετά την 
υπογραφή της.
Η συμφωνία στην οποία κατέ-
ληξαν έπειτα από πολύμηνες 
διαπραγματεύσεις Αθήνα και 
δανειστές, πέρα από τα μέτρα 
και τα αντίμετρα, που δικαίως 
έχει πέσει πολύ μελάνι για την 
ανάλυσή τους, έχει ορισμένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
τη διαφοροποιούν από τις 
προηγούμενες συμφωνίες.
Ενώ οι άλλες περιέγραφαν μέ-
τρα, φόρους και ρυθμίσεις που 
είχαν είτε άμεση, είτε ακόμη 
και αναδρομική ισχύ, τα μέ-
τρα και τα αντίμετρα της νέας 
συμφωνίας θα εφαρμοστούν 
δύο χρόνια μετά την υπογρα-
φή της. Οι πολίτες θα γνωρί-
σουν σε μελλοντικό χρόνο τι 
πραγματικά σημαίνει για τους 
ίδιους, είτε ως αρνητικός είτε 
ως θετικός αντίκτυπος. Το 
κενό αυτό δεν θα πρέπει να 
καλυφθεί ούτε από την προπα-
γάνδα του φόβου, αλλά ούτε 
και από της υπεραισιοδοξίας.
Και εδώ είναι πάρα πολύ κρί-
σιμο η κυβέρνηση να ενημε-
ρώσει το επόμενο διάστημα 
για τις πραγματικές συνέπειες. 
Να πει τα πράγματα με ψυ-
χραιμία, όπως ακριβώς έχουν 
και με εξαντλητικό τρόπο να 
δώσει την πλήρη εικόνα και 
για τα μέτρα και για τα αντίμε-

τρα.
Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό της τελικής συμφωνί-
ας είναι ότι δρομολογεί σει-
ρά από σημαντικές εξελίξεις, 
αφού ανοίγει η ουσιαστική συ-
ζήτηση για την απομείωση του 
χρέους και την πιθανή όσο 
ποτέ άλλοτε ένταξη της χώρας 
μας στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης.
Η διευθέτηση αυτών των των 
βασικών παραμέτρων ανοίγει 
τον δρόμο προς τις αγορές 
και την έξοδο από την πολυ-
ετή επιτροπεία. Εκεί θα γίνει 
το πρώτο μεγάλο κρας τεστ και 
μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, 
θα είναι σύντομα και όχι στο 
απώτερο μέλλον.
Αυτή η συμφωνία θα κριθεί 
πρωτίστως στις διεθνείς αγο-
ρές και στην πραγματική οικο-
νομία της χώρας.
Ο συνδυασμός μέτρων και 
αντίμετρων δίνει μια πρώτη 
εικόνα ότι μπορεί να λειτουρ-
γήσει και επειδή η οικονομία 
είναι κυρίως κλίμα, η κυβέρ-
νηση έχει την κύρια ευθύ-
νη να δρομολογήσει και μια 
σειρά άλλες συμπληρωματι-
κές διαδικασίες κινήτρων και 
αναπτυξιακών εργαλείων που 
θα λειτουργήσουν συνδυαστι-
κά ως μοχλός για νέες επεν-
δύσεις, βιώσιμες, ενταγμένες 
σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
ώστε να δημιουργούν σταθερά 
νέες θέσεις εργασίας.

Και τώρα αρχίζει το μέτρημα. Από δω τα καλά από κει τα κακά. Η κυβέρνηση θα 
αναδείξει τα θετικά της συμφωνίας και η αντιπολίτευση θα τη μηδενίσει.
Λογικό. Ετσι γίνεται. Αυτή είναι η δουλειά των κυβερνήσεων, αυτή είναι η δουλειά 
των αντιπολιτεύσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου κυριαρχούν η πόλωση και οι 
δίκες προθέσεων.
Το σχήμα «δεν δικαιούστε διά να ομιλείτε» που το εμπνεύστηκε και το διακίνησε 
ο Μένιος Κουτσόγιωργας τη δεκαετία του ’80 θα δεσπόσει στη δημόσια συζήτηση.
Η κυβέρνηση δεν δικαιούται να ομιλεί, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, γιατί φορ-
τώνει τη χώρα με ένα βαρύ χωρίς χρηματοδότηση πρόγραμμα και γιατί καθυστέρησε 
εγκληματικά να καταλήξει σε συμφωνία ανοίγοντας την όρεξη στους δανειστές.
Η αντιπολίτευση (κυρίως η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ) δεν δικαιούται να ομιλεί, σύμφωνα 
με την κυβέρνηση, γιατί φέρει τη βασική ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας και 
για τα πρώτα μνημόνια που αποδείχθηκαν καταστροφικά για την οικονομία και τους 
εργαζόμενους και γιατί συμπεριφέρεται σαν Δούρειος Ιππος των δανειστών.
Συνεπώς, διάλογος κωφών. Οι εμπλεκόμενοι έχουν μόνο μία αγωνία: την κατίσχυση 
στο επίπεδο των εντυπώσεων. Η κοινωνία όμως στην παρούσα φάση είναι αλλού.
Κουρασμένη από τη συνεχή λιτότητα, απογοητευμένη από την κατάρρευση των 
προσδοκιών για γρήγορη έξοδο από την κρίση που είχαν καλλιεργήσει τα κόμματα 
εξουσίας, απελπισμένη με την κατάσταση που επικρατεί στην καθημερινότητά της, 
θυμωμένη για το καθεστώς επιτροπείας και την ανάλγητη στάση των εταίρων, έχει 
ανάγκη να μάθει πώς φαντάζονται τα κόμματα -όλα τα κόμματα- την επόμενη μέρα.
Εχουν όραμα; Κάποιο σχέδιο; Πώς σκέφτονται να το προωθήσουν;
Υπάρχει προοπτική για την Ελλάδα μέσα στην ευρωζώνη; Μπορούν να αλλάξουν οι 
συσχετισμοί στην Ευρώπη;
Αν έχουν δίκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Φώφη Γεννηματά στην καταγγελία 
τους ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και ότι καταστρέφει το παρόν 
και υποθηκεύει το μέλλον της χώρας, πρέπει να συμπληρώσουν, εφόσον θέλουν να 
είναι ακριβείς ως προς τον καταλογισμό, ότι συνεργοί στο έγκλημα ήταν και οι ευρω-
παϊκοί θεσμοί που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και υπέγραψαν τη συμφωνία.
Επιβάλλεται λοιπόν να αρθρώσουν κριτικό λόγο για τους αγαπημένους τους εταί-
ρους και κυρίως να καταθέσουν τις προτάσεις που θα αποτρέψουν την υποθήκευση 
του μέλλοντος της χώρας.
Το να αφήνουν τους δανειστές στο απυρόβλητο τους καθιστά ευάλωτους στη βάσιμη 
υποψία ότι το μόνο που τους απασχολεί είναι η αλλαγή διαχειριστή.
Αν έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας στην εκτίμησή του ότι «σε καμία χώρα της Ευρώπης 
δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία, αν δεν αλλάξει η Ευρώπη», τότε οφείλει να μας 
πει με ποιον τρόπο και με ποιες συμμαχίες πιστεύει ότι μπορεί να γίνει η ανατροπή.
Και βεβαίως είναι αναγκαίο να μας πει αν έχει νόημα να παραμένει η χώρα στην 
ευρωζώνη στην περίπτωση που κριθεί πως η ανατροπή δεν είναι εφικτή.
Αυτά δεν είναι ακαδημαϊκού τύπου ερωτήματα. Ούτε ασκήσεις επί χάρτου σε συν-
θήκες εργαστηρίου.
Προκύπτουν από σχεδόν όλες τις ποιοτικές έρευνες που ανιχνεύουν και καταγρά-
φουν τις διαθέσεις των πολιτών.
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