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«Η Μαρία Νεφέλη λέει: Όταν η συμφορά συμφέρει λογάριαζέ την για πόρνη. 

Και ο Αντιφωνητής: Κάνε άλμα πιο γρήγορο από την φθορά.» 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,   Μαρία Νεφέλη 

 

 

 

 

«τι ‘ναι το πνεύμα ανώτερο, να υποφέρεις πετριές και σαϊτιές αχρείας τύχης,  

ή να παίρνεις τα όπλα ενάντια σ’ ένα πέλαο βάσανα  

κι αντιχτυπώντας να τους δίνεις τέλος;» 

 

ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ,   Άμλετ 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

      Το χρονικό διάστημα από 25 Ιανουαρίου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2015 

θα υπενθυμίζει στους Έλληνες μια μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε μέσα σε 

δύο εκλογές και ένα δημοψήφισμα.  

      Μια χαμένη ευκαιρία για δημιουργική συνεννόηση ανάμεσα στις 

πολιτικές δυνάμεις με στόχο την ανάκαμψη και την πρόοδο της χώρας. 

Μια χαμένη ευκαιρία για να κτυπηθούν οι ενδογενείς αιτίες της κρίσης, η 

διαπλοκή και η διαφθορά, που μας οδήγησαν στην ξένη επιτροπεία. Μια 

χαμένη ευκαιρία για να εξυγιανθεί το πελατειακό σύστημα και να 

ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των νέων στις αξίες της δημοκρατίας, της 

αξιοκρατίας και της πρόοδου. Μια χαμένη ευκαιρία για να ανακτηθεί η 

πολιτική αξιοπιστία και η εθνική αξιοπρέπεια της χώρας στις σχέσεις μας 

με τους δανειστές και τους εταίρους. 

      Το «Μια ευκαιρία χαμένη ανάμεσα σε δύο εκλογές» είναι ο τίτλος για 

τα 48 κείμενα που δημοσιεύτηκαν στο ιστολόγιο «Γναθολόγιο» από τις 

26/1 μέχρι τις 19/9 του 2015 και συνιστούν ένα χρονικό παρατήρησης και 

σχολιασμού των πολιτικών γεγονότων που συνέβαιναν αυτούς τους μήνες.   

      Ο πολιτικός χρόνος έχει χωριστεί σε πέντε περιόδους: η πρώτη μέχρι το 

eurogroup του Φεβρουαρίου, η δεύτερη μέχρι το τέλος Απριλίου, η τρίτη 

μέχρι το δημοψήφισμα του Ιουλίου, η τέταρτη μέχρι την παραίτηση της 

κυβέρνησης στις 20 Αυγούστου και η πέμπτη μέχρι τις εκλογές της 20ης 

Σεπτεμβρίου. 

      Τα κείμενα έχουν υποστεί αλλαγές στην μορφοποίηση και φυσικά όχι 

στην ουσία. Τόσο για τον αναγνώστη όσο και για τον υπογράφοντα είναι 

από μόνα τους τεκμήρια που αξιολογούν τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις, 

τις αστοχίες και τις διαψεύσεις. Άλλωστε εδώ βρίσκεται κυρίως και η αξία 

τους. Δηλαδή στον τρόπο που ένας πολίτης  αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει 

τα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω του και καθορίζουν την ζωή 

του. 

 

Δ. Τρικεριώτης 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ  

(μέχρι το eurogroup του Φεβρουαρίου) 

 

 

Ελπίδα και συγκρατημένες προσδοκίες,  

αλλά και τα πρώτα σύννεφα για  

μια διαπραγμάτευση που από από την αρχή  

δείχνει να εξελίσσεται σαν ένα παραμύθι  

χωρίς ονόματα και αριθμούς. 
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ΑΣ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

 

      Το κίνημα των αγανακτισμένων τον Ιούνιο του 2011 και στη συνέχεια το 

εκλογικό σώμα, τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2012, προσπάθησαν χωρίς 

αποτέλεσμα να ανοίξουν τον δρόμο για ένα νέο ξεκίνημα απαλλαγμένο από τις 

ενοχές και τις βρομιές του παρελθόντος. Με το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης 

Ιανουαρίου 2015, αυτή η χαμένη ευκαιρία δίνεται και δεν πρέπει να χαθεί. Στο 

πρόσωπο της συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, που ιδεολογικά είναι ένα ακόμη πιο 

προχωρημένο βήμα σε σχέση με εκείνο της ΝΔ/ΠΑΣΟΚ, η χώρα παίζει ίσως το 

τελευταίο της  χαρτί για να αποκατασταθεί η λογική και η νομιμότητα στο 

εσωτερικό και στις σχέσεις μας με τους δανειστές. 

      Πέντε και πλέον χρόνια στάθηκαν ένα βατερλώ για την αξιοπρέπεια και την 

αυτοπεποίθηση της πλειονότητας. Και όμως! Το εκλογικό αποτέλεσμα της 

Κυριακής έδειξε ότι μπορούμε να είμαστε ακόμα περήφανοι για τη δημοκρατία 

στην χώρα μας, παρά τα αλλεπάλληλα θεσμικά και άλλα χτυπήματα που έχει 

δεχθεί τα τελευταία χρόνια. Εκεί λοιπόν, κάπου στον πενταετή μαραθώνιο της 

ανεκτικότητας και της υπομονής, η λογική μπόρεσε να περάσει μπροστά και 

μέσα από το εκλογικό δικαίωμα να νικήσει το μίσος και τον φόβο και να 

επιβάλλει «αλλαγή φρουράς» στην ανάθεση της ευθύνης για την έξοδο από τον 

αδιέξοδο και σκοτεινό δρόμο, που ακόμη βαδίζουμε. 

      Η λαϊκή εντολή που δόθηκε ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανθεκτική μας 

δημοκρατία έτσι ώστε να εξαντλήσει απερίσπαστη τα περιθώρια του 

συντάγματος και της νομιμότητας και να ξαναγίνει πανίσχυρο πολιτικό εργαλείο, 

το οποίο θα μπορούσε να καθαρίσει το έδαφος και τον ορίζοντα του τόπου. Αυτό 

θα σήμαινε και επανεκκίνηση στο βαθμό που θα άρχιζε να λύνει τις κρίσιμες 

εκκρεμμότητες με το πελατειακό κράτος και την οικονομική ανισότητα, κύριες 

αιτίες που καθήλωναν μέχρι τώρα την χώρα και ισοδυναμούσαν με τις πιο 

ζωτικές μεταρρυθμίσεις που, ωστόσο, δεν μπορούσε, φύσει και θέσει, να 

προχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. 

      Η «νέα φρουρά» δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει τον δρόμο της 

ανένδοτης σύγκρουσης με τις δυνάμεις της διαφθοράς και τα διαπλεκόμενα 
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συμφέροντα. Και το σημαντικό, σε μια τέτοια σύγκρουση, δεν θα είναι μόνο να 

διεκδικεί, αλλά και να τεκμηριώνει το δίκαιο των επιλογών της, πόσο μάλιστα, 

όταν τα μάτια μιας Ευρώπης, που επίσης ασφυκτιά, θα είναι καρφωμένα πάνω 

της. Τώρα μάλιστα, που οι Έλληνες πολίτες έδειξαν ότι «έμαθαν» μέσα από την 

δοκιμασία να διαχειρίζονται τον φόβο και την ανούσια ιδεολογική διαφορά, αλλά 

και να διακινδυνεύουν, όταν η λογική τους υπαγορεύει ότι δεν υπάρχει καλύτερη 

επιλογή μπροστά στον μαρασμό ή και τον αφανισμό. 

      Η νέα κυβέρνηση για να προχωρήσει ένα πρόγραμμα, που να συνδυάζει το 

ριζοσπαστικά αναγκαίο με τον ρεαλισμό, θα πρέπει να παίξει ως νέα ομάδα και 

όχι ως πάγκος της μεταπολίτευσης. «Το Πείραμα Πέθανε, Ζήτω Το Πείραμα!» 

γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζει να ισχύει, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι θα μπορούσε να ήταν πλέον αλλιώς για την χώρα ή την Ευρώπη. Την 

διαφορά θα μπορούσε να την κάνει μόνο η αξιοποίηση της ευκαιρίας που έδωσαν 

οι εκλογές. Ας μην χαθεί λοιπόν και μάλιστα από νωρίς! 

 

26/1/2015 
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ΕΛΛΗΝΕΣ–ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ  1-0,  ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 

 

      Είναι αλήθεια ότι την περασμένη Κυριακή, οι Έλληνες νίκησαν στην κάλπη το 

δόγμα του σοκ, τουλάχιστον στην πρώτη του φάση, επιτυγχάνοντας να 

ξεπεράσουν την φοβική και ενοχική πολιτική συμπεριφορά. Αλλά αυτό ήταν μια 

νίκη στο «πρώτο ημίχρονο» του αγώνα.  Από την επόμενη κιόλας ημέρα άρχισε 

ένα σκληρό και αμφίρροπο δεύτερο ημίχρονο στο οποίο θα φανερωθεί εάν η 

λαϊκή ετυμηγορία μπορεί να επηρεάσει συμφωνίες που έγιναν χωρίς αυτήν ή και 

με την εξαπάτησή της, εάν δηλαδή οι εκλογές και η δημοκρατία είναι εργαλεία 

ουσίας και μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη στην σημερινή Ευρώπη. 

      Βρυξέλλες και Βερολίνο είχαν δηλώσει προεκλογικά ότι θα σεβαστούν το 

εκλογικό αποτέλεσμα και θα συνεργαστούν με την νέα κυβέρνηση αρκεί να 

τηρηθούν τα συμφωνημένα και να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στην χώρα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα νέο πρόγραμμα, μέχρι την έξοδο στις αγορές, ήταν επί 

θύραις για μετά τις 28/2 καθώς και μια πρόσθετη μορφή χρηματοδότησης από 

τον Ιούνιο και μετά μέσω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. 

      Το αποτέλεσμα της Κυριακής φέρεται ότι δημιούργησε μια εικόνα διατάραξης 

στις αρχές και τις σταθερές της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας με τους 

εταίρους. Ωστόσο δεν θα έπρεπε να θεωρείται έτσι. Ας τα πάρουμε με την σειρά: 

τα συμφωνημένα, τις μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα. Όλα τους και ένα-ένα 

διέπονται από αντιφάσεις και ως προς το ίδιο τους το περιεχόμενο, αλλά και ως 

προς τον στόχο τους. Τα συμφωνημένα είναι πράγματι συμφωνημένα αν έχει 

προηγηθεί πραγματική διαπραγμάτευση στο όνομα της βούλησης της 

πλειοψηφίας του ελληνικού εκλογικού σώματος, αμοιβαία επωφελής με τους 

εταίρους και με στόχο την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας. 

      Ωστόσο οι πρώτες μετεκλογικές ημέρες αποδεικνύουν ακόμη και με γλαφυρό 

τρόπο ότι τέτοια ουσιαστική διαπραγμάτευση δεν υπήρξε και ότι αυτή στην 

ουσία ξεκινά με καθυστέρηση πέντε χρόνων, φορτισμένη με όλες τις αρνητικές 

συνέπειες των αυθαίρετα πεπραγμένων, που τελικά στο σύνολό τους 

ισοδυναμούσαν εξαρχής με μια συνθηκολόγηση στους όρους των δανειστών. Από 

τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, εκκρεμούσαν ή σχεδιάζονταν στο παραπάνω 
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πλαίσιο, πολλές ήταν επιλεκτικές και αναποτελεσματικές για την κοινωνία και 

την οικονομία. Ο μεγάλος πλούτος παρέμεινε ανέγγιχτος, η διαφθορά και το 

πελατειακό κράτος συνέχισαν να αλωνίζουν ανενόχλητα στην επικράτεια. Ο 

κυνισμός και η περιφρόνηση στις δοκιμασίες των μικρομεσαίων και των 

οικονομικά αδυνάμων ήταν το σήμα κατατεθέν στις πολιτικές της εγχώριας 

πολιτικής ηγεσίας. Και βέβαια με τη συναίνεση των εταίρων. Πόσο πιο γλαφυρά 

μπορεί να αποτυπωθεί αυτό παρά στον αυθάδη και προκλητικό τρόπο με τον 

οποίο ο κ. Ντάισελμπλουμ απάντησε στον Έλληνα πρωθυπουργό: 

    «Τσίπρας: Τέσσερα χρόνια τώρα η Ελλάδα εφαρμόζει ένα αποτυχημένο                                             

       πρόγραμμα που έκανε τον λαό μας να υποφέρει άδικα. 

      Ντάισελμπλουμ: Δεν έχω την ίδια άποψη. 

      Τσίπρας: Τότε δείτε τους αριθμούς. Χρέος 180% του ΑΕΠ από 124%, 1,5    

       εκατ. άνεργοι, 2,5 εκατ. φτωχοί. 

     Ντάισελμπλουμ: Θα ζητήσετε παράταση του προγράμματος;» 

      Αλήθεια, ποιος άραγε έδωσε το θάρρος και το δικαίωμα στον κάθε κ. 

Ντάισελμπλουμ να αγνοεί και να παρακάμπτει τόσο προκλητικά την δοκιμασία 

του Ελληνικού λαού, αν όχι η ανυπαρξία και η ενδοτικότητα της προηγούμενης 

πολιτικής ηγεσίας;  

      Ένα νέο λοιπόν και πράγματι «επικαιροποιημένο» πρόγραμμα, ήταν ούτως ή 

άλλως αναγκαίο για να σταθεροποιηθεί αυτό που με επώδυνη «αυτόματη 

προσαρμογή» στην πραγματική αγορά και μετά από κυριολεκτική «φυσική 

επιλογή» στην κοινωνία είδαμε ότι άρχισε να συμβαίνει δειλά-δειλά από το 2014. 

Επί πέντε χρόνια, οικονομία και κοινωνία πάλευαν να ανακάμψουν, όχι μόνο 

αβοήθητες , αλλά και απέναντι από τις κυβερνήσεις ΝΔ/ΠΑΣΟΚ.  Και σε ένα νέο 

τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να καταλήξουν οι εταίροι με τη νέα κυβέρνηση για 

το καλό της χώρας και της Ευρώπης, αλλά και σαν μια ένδειξη αυτοκριτικής ότι 

οι πρώτοι είναι πράγματι εταίροι και όχι κατακτητές και ότι αν ωστόσο δόθηκε 

αυτή η εντύπωση στον ελληνικό λαό, την ευθύνη για αυτό την έφερε η εγχώρια 

εξουσία. 

      Αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διατηρηθεί και να στεριώσει στην εξουσία 

θα πρέπει με την ορμή που έδειξε από τις πρώτες κιόλας ημέρες να καθαρίσει 

τάχιστα το τοπίο από την διαφθορά και τις πελατειακές σχέσεις. Όχι μόνο διότι 
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το οφείλει στον λαό, αλλά διότι αυτό θα είναι το κύριο της χαρτί στην 

διαπραγμάτευση, εξίσου σημαντικό με εκείνο των συμμαχιών στο εξωτερικό. Σε 

κάθε περίπτωση, είναι μονόδρομος για αυτήν, η τακτική του αιφνιδιασμού και 

του νόμου «όλον ή ουδέν». 

      Αλλά και οι Έλληνες πρέπει να διαλέξουν αν θα υποστηρίξουν μια 

ετεροχρονισμένη και άρα ακόμη πιο δύσκολη προσπάθεια διαπραγμάτευσης για 

την αναγέννηση της χώρας ή αν θα δικαιώσουν αυτό που την περασμένη 

Κυριακή αμφισβήτησαν: το δόγμα του σοκ. 

 

31/1/2015 
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ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ; 

 

      Πίσω από τις απαγορευμένες λέξεις «μνημόνιο», «ένταξη σε πρόγραμμα» και 

«τρόικα» της μιας πλευράς ή «κούρεμα» και «πρόγραμμα-γέφυρα» της άλλης, 

παρουσιάζεται ότι υπάρχουν διαφορετικές ηθικές και συμφέροντα, ενώ κυρίως 

υπάρχουν πολίτες με ανάλογα προβλήματα και κοινή ευρωπαϊκή μοίρα, που 

ωστόσο αδυναμίες και στρεβλώσεις πολιτικής μπορούν να τους παραπλανούν και 

να τους φέρνουν αντιμέτωπους αντί ενωμένους και με δίκαια καταμερισμένη 

ευθύνη απέναντι στο στοίχημα της ανταγωνιστικότητας που συνθλίβει χώρες σαν 

την δική μας και δοκιμάζει την ήπειρο συνολικά.  

      Με ανάλογο τρόπο, το θέμα ουσίας για την ευρωζώνη, μετά τις εκλογές της 

25/1 στην χώρα μας, δεν θα έπρεπε να είναι ο φόβος των κυβερνήσεων Ελλάδας 

και Γερμανίας μήπως φανεί ότι υπαναχωρούν στην θέληση των πολιτών τους ή 

ακόμη καλύτερα στις φαντασιώσεις που οι ίδιοι έχουν πλάσει στο μυαλό των 

πολιτών τους, αλλά η αίσθηση ευθύνης προς μια αναθεωρημένη συμφωνία για το 

κοινό πολιτικό και οικονομικό μέλλον αυτών των πολιτών. Πρώτον διότι η 

γερμανική άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι το βασικό εργαλείο για την 

ανάπτυξη, ακόμη και αν ήταν ορθή, στην χώρα μας δεν μπορεί να εφαρμοστεί, 

ούτε καν να δοκιμαστεί, όσο κυριαρχούν η διαφθορά και το πελατειακό κράτος 

και μάλιστα με ανοχή αν όχι ενθάρρυνση των ίδιων των Γερμανών. Δεύτερον 

διότι μόνο πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης μπορούν να κερδίσουν ευρεία 

συναίνεση και εντέλει απαίτηση για εθνική συνείδηση και από την Ελληνική 

μεγαλοαστική τάξη. Αντίθετα από το 2010 μέχρι σήμερα οι μνημονιακές 

πολιτικές ευνόησαν τον κοινωνικό αυτοματισμό στα κατώτερα μικρομεσαία 

στρώματα χωρίς ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η δυστυχία των 

θυμάτων της κρίσης και η στασιμότητα στην οικονομία μπορούν ακόμη και 

σήμερα να αντιμετωπιστούν αρκεί να υπάρξει αμοιβαία στροφή στον ρεαλισμό 

και από τις δύο πλευρές.  

      Αν πρέπει σήμερα από κάπου να ξεκινήσουμε αυτό θα ήταν να χαράξουμε μια 

βαθιά γραμμή, τόσο βαθιά σαν ρήγμα, τόσο βαθιά που δεν θα μας φόβιζε ο 

σεισμός και η ισοπέδωση που θα μπορούσε αυτή να προκαλέσει σε κατεστημένα 

συμφέροντα και αντιλήψεις, ακόμη και αν ήταν να περάσει μέσα από το δικό μας 
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σπίτι. Αν πρέπει σήμερα από κάπου να ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να το δείξει 

άμεσα, από αύριο στις προγραμματικές δηλώσεις μέχρι το eurogroup, αυτό είναι 

η γλώσσα της αλήθειας στους λεκτικούς όρους, τους αριθμούς και τις δεσμεύσεις. 

Είναι το τι, πώς και πόσα θα πάρει από πού, αλλά και το πού, πώς και πότε θα τα 

δώσει. Με ακρίβεια, χρονοδιαγράμματα και ρεαλισμό. Συγκεκριμένα και όχι με 

γενικολογίες και ευχές. Εκεί θα δείξει αν όντως διαφέρει και αν αξίζει να 

υποστηρικτεί. Στο αν και πώς θα σκύψει να βοηθήσει τους αναξιοπαθούντες. Στο 

αν και πώς θα συνδράμει τις παραγωγικές μονάδες της κοινωνίας. Στο αν και πώς 

θα επιβάλλει την αξιοκρατία και την διαφάνεια στο βαθιά διεφθαρμένο κράτος 

και την κρατικοδίαιτη αγορά. Στο αν και πώς θα επιβάλλει κανόνες στην 

ανεξέλεγκτη και παρασιτική πλουτοκρατία. 

      Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι έχει ικανά στελέχη για να το πετύχει. Που διαθέτουν την 

δύναμη, την ηρεμία και την γνώση. Κωνσταντοπούλου, Δραγασάκης, 

Βαρουφάκης είναι τρία παραδείγματα για αυτόν τον ισχυρισμό. Είναι επιπλέον 

άδικο να χρεωθεί μια χρεοκοπία που δεν προκάλεσε σαν διαχειριστής της 

πολιτικής εξουσίας. Αλλά θα ήταν εξίσου λάθος να οδηγηθούμε σε δημοψήφισμα 

όσο η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις δεν έχουν αποδομηθεί – προτού, 

έστω, δεν τις έχει καταφερθεί ένα δυνατό και παραδειγματικό κτύπημα. 

 

7/2/2015 
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ EUROGROUP: ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΘΗΡΟΥ 

 

      Ο πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις δεν έκανε πίσω σπιθαμή για 

να μαλακώσει το ψυχρό κι εχθρικό βλέμμα των εταίρων με το οποίο θα τον 

υποδεχθούν στο έκτακτο eurogroup. Η τακτική του «όλον ή ουδέν» με την 

άρνηση της παράτασης του προγράμματος και την υλοποίηση μόνο των 

προεκλογικών δεσμεύσεων αντί αυτών της ολοκλήρωσης του μνημονίου, αλλά 

και η τακτική του αιφνιδιασμού με την διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και 

των πολεμικών αποζημιώσεων, έδωσε το στίγμα της στάσης που θα ακολουθήσει 

η ελληνική κυβέρνηση στις Βρυξέλλες. Αυτή η διαπραγματευτική στάση έχει για 

στήριγμα την πρόσφατη λαϊκή εντολή της 25/1 και επιπλέον τον συμβολισμό ενός 

δημοκρατικού crash-test στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων στην Ευρώπη. 

      Είναι φυσικό η Γερμανία να έχει ήδη επεξεργαστεί και αποτιμήσει σενάρια 

τόσο συνδιαλλαγής με την χώρα μας, όσο και Grexit. Μπροστά στην ελληνική 

αποφασιστικότητα το πιο πιθανό είναι να προασπίσει το γόητρο και την πολιτική 

της και να αρνηθεί το αίτημα για πρόγραμμα-γέφυρα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 

ότι θα συμφωνήσουν μαζί της οι υπόλοιποι εταίροι ή ότι η ΕΚΤ και το ΔΝΤ θα 

συνταχθούν υποχρεωτικά με τον αποκλεισμό της Ελλάδας από κάθε 

χρηματοδότηση. Αν ωστόσο η ελληνική στάση δεν καταφέρει να προκαλέσει 

ρήγμα στους κόλπους της ευρωζώνης ή της τρόικα τότε η κυβέρνησή μας θα 

αναγκαστεί να προσφύγει σε δημοψήφισμα, μεταθέτοντας έτσι στον λαό την 

απόφαση για τους όρους της παραμονής μας στην ευρωζώνη. 

      Όμως δεν θα'πρεπε να φτάσουμε σε αυτό το έσχατο σημείο διεκδικώντας 

απλά μια μεταβατική φάση, δηλαδή το πρόγραμμα-γέφυρα. Το σφάλμα του 

ΣΥΡΙΖΑ, που ενδεχομένως δεν θα αντισταθμιστεί από την επιθετική 

αποφασιστικότητα των προγραμματικών δηλώσεων, είναι ότι δεν ήταν ήδη 

έτοιμος για να προτείνει ένα νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο θα 

αναθεωρούσε το τρέχον ΜΠΔΣ 2015-2018, και το οποίο θα το 

διαπραγματευόταν με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ μέχρι το τέλος της παράτασης 

της 28/2. Το αίτημα για πρόγραμμα-γέφυρα παγίδευσε τον ΣΥΡΙΖΑ στο δίλημμα 

της παράτασης, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζει ότι θα επερχόταν συμφωνία μέχρι 

τον Ιούνιο για αυτά που δεν μπορούσαν να συμφωνηθούν ήδη από τον 
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Φεβρουάριο. Η διαπραγμάτευση έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει και να ολοκληρωθεί 

μέσα στον μήνα. Ο Τσίπρας έπρεπε να είναι έτοιμος για αυτήν όταν μάλιστα είχε 

αντιληφθεί την παγίδα που του έστηνε ο Σαμαράς με τους δύο αντί για έξι μήνες 

παράταση. 

      Τώρα όλα εξαρτώνται από την Μέρκελ. Η χώρα βρίσκεται πάλι κάτω από το 

βλέμμα του σύγχρονου θηλυκού Λούθηρου, που επί πέντε χρόνια δεν σταμάτησε 

να γοητεύεται στην ιδέα μιας παραδειγματικής τιμωρίας της απείθαρχης 

Ελλάδας. Το θυμικό της πληγωμένης και ταπεινωμένης χώρας μας απέναντι στο 

γόητρο της κραταιής και αλαζονικής Γερμανίας. Παλιές πληγές και ξεχασμένοι 

δαίμονες. 

 

8/2/15 
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ WIN-WIN ΣΤΟ  EUROGROUP 

 

      Αυτές τις ώρες η διαπραγμάτευση γίνεται ανάμεσα στα τεχνικά οικονομικά 

κλιμάκια των Ελλήνων και εκείνα των δανειστών, αλλά η λείανση, ή όξυνση, ή 

ακόμα και η απαλοιφή των διαφορών είναι ζήτημα πολιτικό και όχι τεχνικό και 

βέβαια όχι ζήτημα ονοματολογίας. Είναι πολιτικό για την νέα κυβέρνηση που 

θέλει να αποδειχθεί συνεπής στην προεκλογική της δέσμευση για αθέτηση των 

όρων του παλιού προγράμματος και διαπραγμάτευση για ένα νέο δανειακό 

πρόγραμμα βιώσιμο για την οικονομία της χώρας και την κοινωνία. Είναι 

πολιτικό για την Γερμανία, που δεν θέλει να αμφισβητηθεί ως ατελέσφορη η 

πολιτική της λιτότητας στην χώρα μας, όχι βέβαια εξαιτίας κάποιου αφηρημένου 

πολιτικού εγωισμού, αλλά διότι αυτό είναι το πολιτικό της πιστεύω, το οποίο 

μάλιστα αποβαίνει κερδοφόρο κατά δεκάδες δις ευρώ για τους πολίτες της. 

      Όπως γράφαμε σε άλλη ανάρτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι γνώριζε ότι το πλέον 

πιθανό είναι να γίνει κυβέρνηση δεν ήταν, ωστόσο, έτοιμος να προτείνει στους 

δανειστές ένα νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αναθεωρητικό του ΜΠΔΣ 2015-

2018, σαν βάση διαπραγμάτευσης, η οποία και θα κατέληγε μέχρι τις 28/2, με 

συγκεκριμένους στόχους και μέτρα. Αντ΄αυτού, το αίτημα για μετάθεση της 

συζήτησης ουσίας κάτω από το πρόγραμμα-γέφυρα, τον παγίδευσε στο δίλημμα 

της παράτασης, χωρίς μάλιστα να προδικάζει ότι θα επερχόταν συμφωνία στο 

μέλλον, όταν αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί ούτε σαν πλαίσιο μέχρι το 

τέλος Φεβρουαρίου. Το να κερδίζεις απλά χρόνο σε μια συγκυρία που η ύφεση 

τείνει να παγιωθεί, οι τράπεζες στεγνώνουν και τα έσοδα έχουν καταρρεύσει, με 

ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον στόχο των έστω ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών, ισοδυναμεί με απώλεια σημαντικού οικονομικού και άρα 

πολιτικού χρόνου και διαπραγματευτικής δύναμης για την χώρα και εντέλει με 

πιθανό κέρδος μόνο για τους δανειστές, που ούτως ή άλλως έως τώρα 

χρησιμοποιούσαν την αναβολή ως τακτικό τους εργαλείο. 

      Ό,τι μάχη είναι να δοθεί για να αλλάξουν τα πράγματα και η προοπτική προς 

το κρείσσον για την χώρα και τους πολίτες, αυτή πρέπει να δοθεί μέχρι το τέλος 

του μήνα. Πώς λοιπόν η ημερομηνία κλειδί της 28/2 και συνακόλουθα ο γόρδιος 

δεσμός τού «παράταση ή όχι παράταση» που τύλιξε στον λαιμό του ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
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μπορούσε να χαλαρωθεί αν όχι να λυθεί και βέβαια όχι να κοπεί σαν αποτέλεσμα 

μιας ολικής ρήξης; 

      Κατ΄αρχήν, ο ηλεκτρισμός του ενθουσιασμού και της ανυπομονησίας των 

ημερών δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε πού ακριβώς βρισκόμασταν μόλις 

πριν από δύο μήνες. Ο πολιτικός χρόνος είχε παγώσει στο κείμενο-απάντηση που 

είχε στείλει ο κ.Χαρδούβελης στην τρόικα, στο οποίο συνοψιζόταν η ελληνική 

πρόταση για το κλείσιμο της αξιολόγησης, την εκταμίευση της δόσης και το 

πέρασμα σε μια επόμενη φάση. Όμως, το περιεχόμενό της ήταν πολιτικά 

ανεφάρμοστο και οικονομικά οδηγούσε στον γνωστό αδιέξοδο δρόμο της 

λιτότητας και της ανισότητας. Έτσι, η προηγούμενη κυβέρνηση, προτίμησε να 

ρισκάρει την πτώση της από το να την αποδεχθεί, ενώ η σημερινή κυβέρνηση, 

που προεκλογικά και αμέσως μετά τις εκλογές φαινόταν να την απορρίπτει στο 

σύνολό της, σήμερα πιεζόμενη από τους δανειστές δείχνει σαν να εξαναγκάζεται 

να κάτσει στο τραπέζι και να διαπραγματεύεται, και μάλιστα αποσπασματικά, 

παλιά και νέα μέτρα και προαπαιτούμενα – σαν να επιτρέπει να ανακατεύονται 

πάλι στην κρεατομηχανή, και μάλιστα πάλι μικροπολιτικά και καιροσκοπικά, 

άνθρωποι και αριθμοί. 

      Με τα σημερινά δεδομένα ούτε η Αθήνα, ούτε το Βερολίνο μπορούν να 

κάνουν πίσω. Η Ελλάδα δεν θέλει παράταση, αλλά συνολική αλλαγή του 

προγράμματος μετά από μια μεταβατική φάση, που, ωστόσο, ακόμη και αν 

γινόταν αποδεκτή, θα φόρτωνε και με πιο ακριβό δανεισμό τους Έλληνες 

φορολογούμενους, ενώ η Γερμανία θέλει τυπική ολοκλήρωση ή επέκταση  του 

παλιού προγράμματος, μέσα στην οποία  θα μπορούσαν να συζητηθούν οι νέες 

Ελληνικές προτάσεις. Το λογικό αδιέξοδο είναι προφανές και η πολιτική του 

γεφύρωση πολύ δύσκολη. Ωστόσο, ίσως υπάρχει κάποιο φως για να 

διερευνηθούν οι όροι ενός αναπάντεχου win-win μπροστά σε μια υποτιθέμενη 

αμοιβαία ή μονόπλευρη απώλεια και ήττα. 

      Στις 28/2 δεν λήγει το πρόγραμμα του ΔΝΤ, που οι Γερμανοί το θεωρούσαν 

βασικό εταίρο για την εφαρμογή του προγράμματος και το οποίο από την πλευρά 

του έβλεπε θετικά το ζήτημα της αναθεώρησης των Ελληνικών πρωτογενών 

πλεονασμάτων. Το ζήτημα της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος θα μπορούσε να παρακαμφθεί αν έστω και τώρα παρουσιαζόταν 
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από την Ελλάδα ένα πλήρες σχέδιο νέας συμφωνίας με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το 

ΔΝΤ. Με αυτόν τον τρόπο η εισαγωγική διαπραγμάτευση για το πλαίσιο - στην 

ουσία «στα σημεία» - που διεξάγεται αυτές τις ώρες θα μπορούσε να 

μετουσιωθεί σε μια συνολική και καταληκτική διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος 

του μήνα, η οποία θα περιλάμβανε συγκεκριμένα μέτρα και στόχους μέχρι να 

αποκαταστήσει η χώρα μας την δυνατότητά της να δανείζεται από τις αγορές. 

      Η συντριβή των μηχανισμών της διαπλοκής και της διαφθοράς και η 

εκκρεμής εξυγίανση στη διοίκηση και τον δημόσιο τομέα θα ήταν τα κωδικά 

σημεία και οι αιχμές του δόρατος σε αυτό το νέο πρόγραμμα, που ποιοτικά θα 

σήμαινε την κοινωνική «επικαιροποίηση» των πεπραγμένων αστοχιών για την 

αντιμετώπιση της διευρυμένης ανισότητας και της αναξιοκρατίας στην κοινωνία. 

Κανείς, τουλάχιστον στα λόγια, σε αυτήν την χώρα ή τους κόλπους των 

δανειστών δεν θα θεωρούσε εαυτόν χαμένο, αν η κυβέρνηση άφηνε τους τύπους 

και έμπαινε στην ουσία των πραγμάτων, που άλλωστε αυτή την έφερε στην 

εξουσία και όχι οι όποιοι λαϊκισμοί. 

      Η Ελλάδα και η Γερμανία μπορούν να αναζητήσουν στο Eurogroup της 

Δευτέρας ένα win-win, τέτοιο που δεν θα περιορίζεται στο βραχυπρόθεσμο 

πολιτικό τους πιστεύω ή αξιοπρέπεια, αλλά θα επεκτείνεται στο όραμα για μια 

κοινή καλύτερη μοίρα και πορεία στην Ευρώπη. Σίγουρα, το ιστορικό παρελθόν 

είναι κακός σύμβουλος και για τις δύο χώρες. Ελλάδα και Γερμανία έχουμε 

αποδείξει τις αυτοκαταστροφικές μας τάσεις και πράξεις. Ίσως ήρθε η ώρα αυτό 

να το «επανορθώσουμε». 

 

14/2/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ EUROGROUP  Ή ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ  

ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

  

      Το χθεσινό ανακοινωθέν του eurogroup, χωρίς μισητά ονόματα και αριθμούς, 

ισοδυναμεί με ένα παραμύθι, που όμως δεν πρέπει να νανουρίζει την κοινή 

γνώμη, ούτε την δική μας, ούτε των άλλων Ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών. 

Τελικά, οι Ευρωπαίοι πήραν αυτό που ήθελαν, χωρίς όμως η Ελληνική 

κυβέρνηση να έχει ακόμη χάσει την πολιτική της αξιοπιστία σε εκείνους που την 

ψήφισαν και σήμερα την υποστηρίζουν. Για μια ακόμη φορά οι Ευρωπαίοι 

πέτυχαν μια αναβολή στη ριζική αντιμετώπιση της κρίσης, εξαναγκάζοντας 

μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει παράταση παρότι εκείνη αρχικά το 

αρνιόταν. 

      Παρότι η κυβέρνησή μας θα ισχυριστεί ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι η 

συνέχεια του προγράμματος, αλλά μόνο της δανειακής σύμβασης, ωστόσο η 

απόφαση του eurogroup αναφέρεται σε δεσμεύσεις για συγκεκριμένα 

μεταρρυθμιστικά μέτρα που θα πρέπει να αναληφθούν, και τα οποία θα 

αξιολογηθούν από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, αν είναι επαρκή για να κλείσει η 

αξιολόγηση που εκκρεμούσε προεκλογικά. Άλλωστε, τα μέτρα στο e-mail 

Χαρδούβελη για το κλείσιμο της αξιολόγησης ήταν το "κερασάκι στην τούρτα" 

που έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση. Η νέα κυβέρνηση εννοείται ότι δεν τα 

υιοθετεί, αλλά θα πρέπει να προτείνει άλλα, βεβαίως πιο κοινωνικά δίκαια, που 

όμως το οικονομικό τους αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι και πάλι σε συμφωνία 

με τους δανειστές. 

      Η απόφαση το ξεκαθαρίζει: "Σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης". Δηλαδή, μια διαδικασία που θα συνεχιστεί τους 

επόμενους δύο μήνες και η οποία εφ' όσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε θα 

εκταμιευθεί η δόση και θα μεταφερθούν τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα της 

ΕΚΤ. Η μόνη διαφοροποίηση σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ο όρος 

"ευελιξία" , που όμως προς το παρόν δεν σημαίνει τίποτε αν πρώτα δεν 

εξειδικευθεί σε νέα συμφωνημένα εναλλακτικά, μεταρρυθμιστικά ισοδύναμα 

μέτρα και αριθμούς, στοχευμένα στην διαφθορά, την φοροδιαφυγή και τον 
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δημόσιο τομέα. Αυτό το ολιγόμηνο διάστημα της "ευελιξίας", ο έλεγχος των 

δανειστών δεν θα αφορά μόνο τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις, αλλά και τις 

πολιτικές που θα εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, οι οποίες δεν θα πρέπει να 

είναι μονομερείς, αλλά κατόπιν συμφωνίας με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.       

Όλα τα παραπάνω θα κινηθούν στο πλαίσιο "κατάλληλων" πρωτογενών 

πλεονασμάτων, πιο προσαρμοσμένων δηλαδή στα οικονομικά δεδομένα - 

ιδιαιτέρως για φέτος - αλλά πάντα στην κατεύθυνση των αποφάσεων του 2012, 

που είχε σαν κατάληξη τα εξωπραγματικά πλεονάσματα του ΜΠΔΣ 2015-2018. 

Αυτό το σημείο θυμίζει κατς-22. 

      Αντίθετα για το χρέος η απόφαση είναι ξεκάθαρη: δεσμευόμαστε να 

ικανοποιήσουμε όλους τους πιστωτές "πλήρως και εγκαίρως". Δεν προκύπτει 

καμία διεκδίκηση και καμία συζήτηση περί του αντιθέτου. Ούτε και μετά από μια 

επιτυχή λήξη της επέκτασης, όπου πλέον - και μετά από διαπραγμάτευση - θα 

μπορούσαμε να έχουμε και μια νέα συμφωνία με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. 

      Συμπερασματικά, ο μόνος ανέγγικτος ήταν το ΔΝΤ: μπήκε και βγήκε από την 

συμφωνία όπως ακριβώς ήταν πριν από αυτήν, με το βλέμμα μπροστά, στο 2016, 

αλλά και ανοικτό σε νέα συμφωνία μέχρι τότε. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι 

ανέβαλλαν για λίγο τις τελικές αποφάσεις, αλλά πολύ πιθανό να ξαναγυρίσουν 

σύντομα στο ίδιο σημείο διότι με αυτή την "αναβολή ευκολίας" η ουσία 

κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην ερμηνεία και την μετάφραση της διαδικασίας. 

Αλλά το ουσιαστικό για μας είναι ότι ακόμη δεν έχουμε απελευθερωθεί από τα 

δεσμά του προηγούμενου μνημονίου και ότι καλούμαστε σήμερα να 

αντισταθμίσουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό, χωρίς, η κατά τα 

άλλα πράγματι φιλότιμη και πιο ανθρώπινη νέα μας κυβέρνηση, να έχει ακόμη 

αποδείξει έμπρακτα ότι θα αναμετρηθεί με το πελατειακό κράτος, την διαπλοκή 

και την διαφθορά. 

      Ο κ. Βαρουφάκης, εμφανώς καταπονημένος απο την υπερπροσπάθεια των 

ημερών, δήλωσε χθες: "Memorandum is dead and buried. Am I making myself 

clear now ?", αλλά η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν, "dead and buried" στην 

χώρα μας είναι μόνο η πραγματική οικονομία και ο ιδιωτικός τομέας. Τι θα γίνει 

με τα λαμόγια και τους μπαταχτσήδες; Αν η κ. Βαλαβάνη θέλει να χαριστεί στη 

διαφθορά και τον παρασιτισμό, τότε να επιστρέψει το 50% των φόρων σε αυτούς 
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που πλήρωναν αυτά τα δύσκολα χρόνια από το υστέρημά τους. Τι θα γίνει με την 

διαπλοκή στα ΜΜΕ; Ο κ. Στρατούλης μίλησε για επέκταση του αγγελιόσημου και 

στην διαδικτυακή διαφήμιση! Αλήθεια τι σημαίνει η εκλογή του κ. Παυλόπουλου 

στην Προεδρία της Δημοκρατίας αν όχι την αποθέωση του πελατειακού κράτους; 

Αλήθεια, πόσα εκατοντάδες δις μάς κόστισαν και υπερχρέωσαν την χώρα οι 

πελατειακές συμπεριφορές του κ. Παυλόπουλου; Μήπως πάλι θα κυνηγηθούν οι 

μικρομεσαίοι για να γίνουν πραγματικότητα, έστω φευγαλέα, οι προεκλογικοί 

λαϊκισμοί; 

      Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει να ξεκινά σαν μία εναλλακτική δύναμη, αλλά 

περισσότερο σαν εφεδρεία του παλιού, σαν πείσμα των "υπόλοιπων της 

μεταπολίτευσης" να κυβερνήσουν και να γευτούν την εξουσία. Ωστόσο υπάρχει 

ακόμη χρόνος. Εντέλει, η πορεία του δεν θα κριθεί τόσο από μια πιθανά 

αμφιλεγόμενη σχέση του με τους δανειστές, όσο από μια καθαρή και υγιή σχέση 

του με τους πολίτες και ειδικά τους παραγωγικούς. Κάτι ήξερε η αλεπού της 

Ευρωπαϊκής ερήμου, ο Σόιμπλε, όταν έλεγε χθες μετά το eurogroup: “Η Ελληνική 

κυβέρνηση θα έχει ούτως ή άλλως δυσκολίες να εξηγήσει πράγματα στους 

ψηφοφόρους της, εμείς δεν θέλουμε να της προσθέσουμε και άλλες”. 

      Το ερώτημα των επόμενων μηνών είναι πώς αυτό το "παραμύθι χωρίς 

ονόματα και αριθμούς" θα μετατραπεί σε μια θεσμική, νομοθετική και πολιτική 

πραγματικότητα, που θα απελευθερώσει τις υγιείς οικονομικές δυνάμεις της 

χώρας μας και δεν θα τις αποτελειώσει. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα 

είναι το στοίχημα της νέας κυβέρνησης, αλλά και η βάση για μια νέα αμοιβαία 

επωφελή συμφωνία με τους εταίρους μας, για την οποία, απ΄ότι φάνηκε, κανείς 

δεν ήταν χθες έτοιμος. 

 

21/2/2015 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ  

(μέχρι τέλος Απριλίου) 

 

 

Ξεδίπλωμα του αδιεξόδου σε μια διαπραγμάτευση 

που ενώ μπορεί να καταλήξει δεν καταλήγει και 

αίσθηση του χαμένου πολιτικού χρόνου σε μια  

καθημερινότητα που τελματώνεται και απομυθοποιείται 

η σύγκρουση με το παλιό και την διαπλοκή. 
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ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΤΑ ΤΟ EUROGROUP 

 

      Αν τα πράγματα αφεθούν να εξελιχθούν σύμφωνα με το περιεχόμενο της 

συμφωνίας στο eurogroup, τότε το πιο πιθανό είναι να δικαιωθεί η Ναόμι Κλάιν 

για το δόγμα του σοκ. Δηλαδή τελικά, να μην ληφθεί υπόψιν η λαϊκή εντολή της 

25/1 από τα κέντρα αποφάσεων στις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Φρανκφούρτη 

και την Ουάσιγκτον και η νέα κυβέρνηση, παρ’ όλες τις καλές προθέσεις και τις 

φιλότιμες προσπάθειες, να μην έχει καταφέρει να την υποστηρίξει 

αποτελεσματικά στο eurogroup, αλλά αντίθετα να βρίσκεται ευθύς αμέσως λίγο 

μετά τη ορκωμοσία της, στα πρόθυρα να σπάσει τα μούτρα της στον τοίχο του. 

      Είναι τελικά αυτή η εξέλιξη ένας μονόδρομος για την χώρα μας, αλλά και για 

κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη; Είναι μονόδρομος οι 

εκλογές της 25/1, αλλά και κάθε εκλογική ή άλλη δημοκρατική διαδικασία στην 

ήπειρο, να αποβαίνει ως μη γενόμενη αν αντιβαίνει ή αν έστω θέτει σε 

αμφισβήτηση το maximum των γερμανικών συμφερόντων και έτσι να δικαιώνει 

την αλήθεια και την ισχύ του δόγματος του σοκ; Όχι ότι ο Ελληνικός λαός δεν 

ξεπέρασε τις αναστολές και τον φόβο, αναδεικνύοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στην 

διακυβέρνηση της χώρας. Όχι ότι αυτός ο λαός δεν υποστήριξε την νέα 

κυβέρνηση, έστω στα λόγια και στις πλατείες, αφού στην πράξη άδειαζε τις 

καταθέσεις του στα κισέ και τα ΑΤΜ των τραπεζών. Αλλά ακόμη και αυτή η 

μικρή υποστήριξη δεν στάθηκε ικανή ώστε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης 

να είναι συμβατό με το αποτέλεσμα της κάλπης και τις προεκλογικές δεσμεύσεις. 

      Και αυτό, συνεχίζω να ισχυρίζομαι, οφειλόταν στην ελλιπή προετοιμασία του 

ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ όλα έδειχναν ότι θα είναι ο κορμός της νέας διακυβέρνησης της 

χώρας, δεν είχε έτοιμο ένα συνολικό πρόγραμμα, αναθεωρητικό του ΜΠΔΣ 

2015-2018, που θα τολμούσε εκείνες τις ανατρεπτικές μεταρρυθμίσεις, που δεν 

μπορούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, ως δέσμια κυρίως εγχώριων μεγάλων 

συμφερόντων. Αντί λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει την μάχη επί της ουσίας, 

παγιδεύτηκε στην διαδικασία, δηλαδή στο δίλημμα «παράταση ή όχι παράταση», 

που τελικά και δεν την απέφυγε. 

      Αλλά το κύμα που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν ήταν μόνο ο όποιος 

προεκλογικός λαϊκισμός. Αυτό ήταν το επιφανειακό ρεύμα. Τα υπόγεια και 
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παγωμένα ρεύματα ήταν οι πραγματικοί οδηγοί της εκλογικής νίκης. Ο 

ματαιωμένος πόλεμος κατά των πραγματικών αιτίων της χρεοκοπίας. Αυτός 

έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτός θα τον απομακρύνει και θα φέρει τον επόμενο 

θεωρούμενο – μέχρις αποδείξεως – νέο πολεμιστή κατά της παρασιτικής 

ολιγαρχίας του τόπου και του πελατειακού κράτους, που σαν βδέλλες 

αφαιμάσσουν επί δεκαετίες τον Έλληνα μέσο φορολογούμενο πολίτη και κατ’ 

επέκταση την χώρα. Συνοψίζοντας λοιπόν την πραγματικότητα και όχι τις 

επιθυμίες, τις φαντασιώσεις ή τους εγωισμούς, μετά την συμφωνία του 

eurogroup, οι επιλογές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν περιορισμένες, αλλά 

υπάρχουν. Προς το παρόν μπορούμε να διακρίνουμε τρεις:  

      Μια πρώτη επιλογή κινείται στο πνεύμα της συμφωνίας του eurogroup, που 

σημαίνει ότι αναπτύσσεται μέσα στην λογική των αποσπασματικών ισοδυνάμων 

για να κλείσει η αξιολόγηση, απέναντι στα μέτρα του e-mail Χαρδούβελη, 

προσθέτοντας και αφαιρώντας με βάση την συμφωνημένη «ευελιξία», αλλά 

πάντα κάνοντας στο τέλος έναν λογαριασμό, μια σούμα, που θα πρέπει να 

αντισταθμίζει και το διογκωμένο δημοσιονομικό κενό. Αυτή η επιλογή είναι η 

επιλογή των δανειστών, που σαν ηγεμονική δεν υπολογίζει ούτε το μέχρι τώρα 

κοινωνικό κόστος, ούτε τα λάθη του προγράμματος, ούτε βέβαια την πρόσφατη 

λαϊκή ετυμηγορία για την ανάγκη ριζικής αλλαγής στις πολιτικές και για μια εκ 

βάθρων αναθεώρηση στην κατανομή των βαρών. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ την ακολουθήσει 

τότε θα συνοδευτεί από αργή ή γρήγορη φθορά και πτώση, η οποία θα 

επιταχυνθεί από την χλεύη των πολιτικών του αντιπάλων, την απογοήτευση όσων 

τον εμπιστεύτηκαν, αλλά και την εσωκομματική αντιπαράθεση, που θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε μια πρόωρη άρση της κοινοβουλευτικής στήριξης ή ακόμη και σε 

διάσπαση του κόμματος. 

      Μια δεύτερη επιλογή είναι να καταφύγει σε δημοψήφισμα με αντικείμενο 

τους minimum όρους κοινωνικής αποδοχής για να παραμείνουμε στην ευρωζώνη 

– σε μια τέτοια επιλογή υποθέταμε ότι θα κατέληγε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια συμφωνία 

παρόμοια με αυτήν που πήρε στο eurogroup, αλλά προς το παρόν 

διαψευστήκαμε. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να βασίζεται στην αντιφατική 

εικόνα της τρέχουσας πλατιάς υποστήριξης στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της 

ταυτόχρονα πλατιάς υποστήριξης στην θέση για παραμονή στο ευρώ. Ωστόσο 
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δεν θα έπαυε να είναι μια μετάθεση της πολιτικής ευθύνης και μάλλον με 

απρόβλεπτες συνέπειες. 

      Μια τρίτη επιλογή είναι μια προσαρμογή, στα σημερινά δεδομένα, αυτού που 

δεν έγινε, αλλά έπρεπε να είχε γίνει και μπορεί ακόμη να γίνει αν χρησιμοποιηθεί 

ως δούρειος ίππος για αυτό η λίστα των μεταρρυθμίσεων που δεσμευτήκαμε να 

προσκομίσουμε από αύριο. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν ομιλούμε για 

επιμέρους κατευθύνσεις ή μέτρα, αλλά για μέτρα μακράς πνοής, που θα 

εντάσσονταν και στο συνολικό πρόγραμμα για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να 

ήταν ήδη έτοιμος. Για αυτήν την επιλογή η απόφαση του eurogroup τού δίνει 

έτοιμο το πλαίσιο: διαφθορά, φοροδιαφυγή, δημόσιος τομέας. Του δίνει το 

τρίπτυχο του κακού που πρέπει αναδρομικά και προοπτικά να αναμορφωθεί ή να 

ξεριζωθεί. 

      Από αύριο κιόλας θα γνωρίζουμε την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκτίμησή μου 

είναι ότι μόνο η τρίτη επιλογή μπορεί να δώσει στον ίδιο πολιτικό μέλλον και 

στην χώρα ελπίδα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ τους επόμενους 2-4 μήνες, δώσει «τα ρέστα 

του» σε αυτό το «τρίπτυχο του κακού» δίκαια, οργανωμένα, κοστολογημένα και 

αδιαπραγμάτευτα προς όλους τους ενδιαφερόμενους, εντός και εκτός της χώρας, 

τότε θα αντιστρέψει μια πρόσκαιρη ήττα σε μια μεγάλη νίκη για τον λαό μας. 

      Αλλά μάχη με την διαφθορά σημαίνει σύγκρουση μέχρι τελικής πτώσης, από 

το επίπεδο του τελευταίου μη παραγωγικού δημοσίου υπαλλήλου μέχρι τον 

πρώτο ολιγάρχη. Σημαίνει σύγκρουση με όλο το φάσμα της διαπλοκής στα ΜΜΕ, 

από το αγγελιόσημο μέχρι τις άδειες και τα δημόσια έργα. Δηλαδή, σημαίνει 

πολλά συγκεκριμένα μέτρα όπως για την αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα, την 

επίσημη αδειοδότηση των συχνοτήτων και την αποζημίωση του κράτους για την 

πολύχρονη παράτυπη λειτουργία, σημαίνει ξεκαθάρισμα των λιστών που 

διέσυραν την χώρα, σημαίνει επιστροφή των όποιων δανείων, όπως θα συνέβαινε 

με κάθε φορολογούμενο πολίτη. Σημαίνει πολλά από τα οποία, σαν Έλληνες 

πολίτες, πολλά περιμένουμε αύριο να γράφονται στις λίστες, μεθαύριο να 

εφαρμόζονται και αντιμεθαύριο να γίνονται έσοδα. Περιμένουμε ένα τετράμηνο 

να γίνεται κόλαση για αυτούς, που πέντε χρόνια τώρα, έμεναν άθικτοι και 

προκλητικοί μες στην παρασιτική τους ευμάρεια. 
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      Και μετά, σαν δεύτερη φάση της τρίτης επιλογής, μπορούμε επί ίσοις όροις, 

αν όχι με καλύτερους όρους πλέον από τους δανειστές και ενώπιον της κοινής 

γνώμης των χωρών τους, να ανοίξουμε, σε μια νέα συμφωνία, τα ζητήματα 

ταμπού του χρέους και των πολεμικών αποζημιώσεων. Αφού δηλαδή 

ξεπεράσουμε, εμείς σαν κοινωνία και εξουσία, τα δικά μας ταμπού μετά από μια 

αποτελεσματική σύγκρουση με την διαφθορά και την διαπλοκή, σε όλα τα 

επίπεδα, ακόμη και αν αυτά αφορούν εμάς τους ίδιους, τότε μπορούμε αξιόπιστα 

και με αξιώσεις να διεκδικήσουμε να ξεπεράσουν και οι εταίροι μας τα δικά τους 

ταμπού. Γιατί τότε θα μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε πραγματικά ίσοι 

μεταξύ ίσων και όχι όπως τώρα αμήχανοι επαίτες απέναντι σε αλαζονικούς 

ηγεμόνες. 

 

22/2/2015  
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΙΨΕΝ Ή ΤΟ «ΖΩΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΣ» ΤΟΥ 68% 

  

      Ένα μήνα μετά τις εκλογές, το 68% των Ελλήνων, σύμφωνα με έρευνα της 

Metron analysis, δηλώνει ικανοποιημένο από τις διαπραγματεύσεις της 

κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους και το 76% αποτιμά θετικά την πορεία της – και 

αυτά πάντα σε συνδυασμό με το σταθερό εύρημα υπέρ του ευρώ, σήμερα στο 

81%. Ωστόσο, επί της ουσίας, αυτή η διαπραγμάτευση αφενός κέρδισε μόνο λίγο 

χρόνο και καθόλου χρήμα και αφετέρου αυτός ο λίγος χρόνος διογκώνει μέρα τη 

μέρα την έλλειψη του χρήματος, αφού τα δημόσια έσοδα συνεχίζουν την 

ελεύθερη πτώση, και έτσι τα κενά που μεγαλώνουν θα υποβάλλουν σύντομα την 

προσώρας ικανοποιημένη πλειονότητα σε νέα επώδυνα μέτρα λιτότητας και 

βέβαια την χώρα σε διαιώνιση της ύφεσης. 

      Αυτή η μικρή αναβολή για την σύγκρουση με την πραγματικότητα ήταν το 

μοναδικό win από την διαπραγμάτευση, που όμως μη περιέχοντας την κατάρτιση 

ενός συνολικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αναθεωρητικού του ΜΠΔΣ 

2015-2018 παρά μονάχα το κλείσιμο της αξιολόγησης με ισοδύναμα μέτρα 

απέναντι στη λίστα Χαρδούβελη - έστω με κάποια μεγαλύτερη ευελιξία στις 

επιλογές σε σχέση με πριν - κινδυνεύει να μην αξιοποιηθεί και να παραμείνει ένα 

«πουκάμισο αδειανό», λίγο πριν μετουσιωθεί σε μια αδιαμφισβήτητη πλέον ήττα. 

Εξάλλου, αυτή η αναβολή-επέκταση του ευρωπαϊκού προγράμματος βόλευε και 

τους δανειστές, έτσι ώστε με την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών να 

εδραιωθούν στη συνείδηση του πληθυσμού οι όροι για ένα νέο μνημόνιο. 

      Τελικά, το eurogroup, ήταν ένα win-win, αλλά με κέρδη και απώλειες, που 

διαβάζονται όχι στατικά στις γραμμές του κειμένου της συμφωνίας, αλλά 

δυναμικά στον χρόνο των ημερών που έρχονται και είναι απαλλαγμένες από 

φραστικά στολίδια. 

      Αυτό λοιπόν που διαχέεται στην ατμόσφαιρα, σαν ψυχολογία των ημερών, 

δεν είναι τόσο η σύγχυση που μπορεί να έχει προκληθεί από την «δημιουργική 

ασάφεια» εκ μέρους της εξουσίας, όσο ο εφησυχασμός από μια μαζική αντίδραση 

αποδοχής «ζωτικού ψεύδους» εκ μέρους του πληθυσμού. Ωστόσο αυτές οι δύο 

καταστάσεις επηρεάζουν εξίσου σήμερα το εκλογικό σώμα και σε ένα σημαντικό 

βαθμό θα μπορούσαν να θεωρηθούν, έστω για λίγο αλλά πολύτιμο πολιτικό 
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χρόνο, εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Όμως η 

«δημιουργική ασάφεια» δεν μπορεί να κρατήσει παρά ελάχιστα. Για παράδειγμα, 

η αναγγελία για χάρισμα του 50% στα ληξιπρόθεσμα, δεδομένης της αδυναμίας 

να διακριθεί ο ειλικρινής από τον μπαταχτσή και να αποζημιωθεί ισόποσα ο 

συνεπής, ηθικά και υλικά, ή η αναγγελία για αύξηση του τέλους της ΕΡΤ μέσω 

ΔΕΗ αποτελούν δύο σαφείς ενδείξεις πολιτικής ευάλωτης και επιρρεπούς στη 

λογική της κοινωνικής αδικίας, του πελατειακού κράτους και της διαπλοκής. Ή 

ακόμη, η σαφής προαναγγελία για μια νέα έκτακτη εισφορά, αυτή την φορά μόνο 

των «εχόντων», όταν όλοι γνωρίζουν ότι οι πραγματικά έχοντες έχουν από καιρό 

ασφαλισμένες τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό, ενώ η μικρομεσαία 

πλειονότητα, παρότι εισοδηματικά πένεται, την ίδια στιγμή βρίσκεται 

εγκλωβισμένη στην φορολογική παγίδα των τεκμηρίων. Έτσι λοιπόν, η νέα 

κυβέρνηση είναι πιθανό, άμεσα ή έμμεσα, να λειτουργήσει ως δούρειος ίππος για 

να λεηλατηθούν τα απομεινάρια των καταθέσεων των μικρομεσαίων στρωμάτων. 

      Και αλήθεια! Γιατί κύριε Πρωθυπουργέ, στα πρώτα νομοσχέδια που φέρνετε 

στην Βουλή, δεν περιλαμβάνεται και εκείνο για την αδειοδότηση των 

συχνοτήτων, με τον ίδιο ζήλο όπως εκείνο για την ΕΡΤ; Μήπως απλώς βιάζεστε 

να στήσετε τον δικό σας μηχανισμό προπαγάνδας και μάλιστα επιβαρύνοντας 

την τσέπη των φορολογουμένων, όπως και οι προηγούμενοι σας; Γιατί δεν 

«χρηματοδοτείτε» την ανανέωση της ΕΡΤ από τα κλεμμένα της μακροχρόνιας 

παράτυπης εκπομπής και όχι μόνο των διαπλεκόμενων ΜΜΕ; 

      Ενώ λοιπόν η «δημιουργική ασάφεια» δεν μπορεί παρά να διαλύεται γρήγορα 

μέσα σε σαφείς προθέσεις και κινήσεις της πολιτικής εξουσίας, αντίθετα, το 

«ζωτικό ψεύδος» μπορεί να είναι πιο ανθεκτικό από την αυτογνωσία και 

επιπλέον να λειτουργεί σαν μια συλλογική κοινωνική καθησυχαστική συνείδηση. 

Με το «ζωτικό ψεύδος», γνωστό από τα έργα του Ερρίκου Ίψεν, επινοούμε 

ιστορίες και τις υποστηρίζουμε προκειμένου να ξεγελάσουμε τους εαυτούς μας 

αντί να συγκρουστούμε με οδυνηρές αλήθειες. Δεν έχει σημασία αν φταίει η 

άγνοια ή η τραυματική γνώση για μια τέτοια επιλογή. Σημασία έχει ότι μπορούμε 

ως άτομα ή κοινωνία, να το υιοθετήσουμε σαν στάση και συμπεριφορά, παρότι 

στο τέλος μπορεί να μας οδηγεί στην διάψευση, την απογοήτευση και την 

καταστροφή. 



 27 

      «Τα μνημόνια τελείωσαν». «Η συμφωνία δεν είναι επέκταση και ολοκλήρωση 

του δεύτερου μνημονίου». «Τέρμα η λιτότητα». «Δεν πρόκειται να μπούμε σε 

τρίτο μνημόνιο». «Δεν υπάρχει πλέον τρόικα». «Τώρα μιλάμε ισότιμα με τους 

θεσμούς». «Δεν θα χρειαστούμε άλλα δανεικά». «Ανακτήσαμε την αξιοπρέπειά 

μας». «Μπορούμε να είμαστε στην ευρωζώνη με τους δικούς μας κανόνες και 

τρόπους». Παρ΄όλα, όμως, τα παραπάνω και άλλα παρόμοια επίκαιρα "ζωτικά 

ψεύδη" της νέας κυβέρνησης, ή και της προηγούμενης, όπως του «success story» 

και του «πρωτογενούς πλεονάσματος», τα μεγάλα "ζωτικά ψεύδη" της 

μεταπολίτευσης, δηλαδή της «δανεικής ευμάρειας» και της «κρατικοδίαιτης 

επιχειρηματικότητας», που έδιναν επί δεκαετίες ζωή και άλλοθι στις 

παραδείσους της κομματικής και πελατειακής ασυδοσίας δεν μπορούν πλέον να 

συνεχιστούν. Η οδυνηρή πραγματικότητα του 2010-2015 ήταν το κόστος της 

διάψευσης αυτών των "ζωτικών ψευδών" και όπως δυστυχώς φαίνεται όχι 

αρκετή για να βοηθήσει την πολιτική εξουσία και την κοινωνία για περισσότερη 

και δημιουργική αυτογνωσία. 

      Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί και οι δανειστές, από παλιά και ιδιαίτερα 

τα τελευταία χρόνια, δεν ζουν τα δικά τους «ζωτικά ψεύδη». Αλλά εμάς μας 

ενδιαφέρει πώς θα αποκαλύψουμε και θα ξεπεράσουμε τα δικά μας. Πώς θα 

συνέλθουμε για να πατήσουμε στέρεα στην γη των ονείρων των παιδιών μας. 

Πώς θα συνεργαστούμε σαν λαός, για να εργαστούμε άοκνα και παραγωγικά, 

χωρίς παρασιτισμούς και αναξιοκρατίες, χωρίς προνομιούχους και παρίες, 

παραμερίζοντας ή απομονώνοντας αυστηρά τους απρόθυμους και τους 

υπονομευτές. Πώς θα αποτρέψουμε να ανοιχτεί το χάος κάτω απ’ τα πόδια μας, 

όπως ήδη έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία μας. Πώς, μετά την δικαίωση 

της Ναόμι Κλάιν για το δόγμα του σοκ, δεν θα δικαιώσουμε, και μάλιστα με τόσο 

ανόητα αμετανόητο τρόπο, και τον μεγάλο Νορβηγό θεατρικό συγγραφέα, 

Ερρίκο Ίψεν. 

 

8/2/2015 
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ΤΟ «ΕΜΠΑΡΓΚΟ» ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΜΕ  

ΓΚΡΙΝΙΕΣ, ΦΟΒΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩΙΣΜΟΥΣ 

 

      Ο Ντράγκι μας απέκλεισε από την ρευστότητα της ποσοτικής χαλάρωσης και 

μεθοδικά από όλες τις δυνατές εναλλακτικές (ELA, έντοκα κλπ), ενώ ο Σόιμπλε 

απέκλεισε κάθε περίπτωση μερικής καταβολής δανείων αν δεν ολοκληρωθεί η 

αξιολόγησή μας για συγκεκριμένα μέτρα που ακόμη δεν έχουν τεθεί και 

συμφωνηθεί. Σε αυτό το "εμπάργκο" των δανειστών, σαν μέτρο πίεσης κατά της 

Ελλάδας, η νέα κυβέρνηση, δείχνει τουλάχιστον αιφνιδιασμένη. Είναι ενδεικτικές 

δηλώσεις όπως "μας έχουν ακόμη την θηλιά στον λαιμό", "η απόφαση της ΕΚΤ 

δεν αντανακλά τους όρους της συμφωνίας του Eurogroup", "θα αφήσουν μια 

χώρα να χρεοκοπήσει για 5 δις;", "αν καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθουν δεξιός 

εξτρεμισμός και χάος, αλλά και εκατομμύρια μετανάστες και χιλιάδες 

τζιχαντιστές στην Ευρώπη", "υπάρχει σχέδιο ανατροπής της κυβέρνησης από 

ευρωπαϊκούς κύκλους σε συνεργασία με εγχώριες δυνάμεις". 

      Πριν τις εκλογές έγραφα: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που άνευ απροόπτου θα 

βγάλουν οι κάλπες της 25ης Ιανουαρίου, θα είναι μια κυβέρνηση που στην ουσία 

δεν θα κόψει καμία κορδέλα και κανένα νήμα, αλλά απλά θα πάρει την σκυτάλη 

και θα συνεχίσει να τρέχει στο ευρωζωνικό «Κολοσσαίο» με ακόμα περισσότερα 

φορτία και άγχος από τους προκατόχους της, με ακόμα περισσότερα θηρία γύρω 

της. Το κατεστημένο στην Ελλάδα και το εξωτερικό δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε 

σαν κυβερνήτη, ούτε σαν συγκυβερνήτη. Και για αυτό θα δείξουν ότι 

προσαρμόζονται μέχρι να τον ρίξουν. Όχι για αυτό που στην πραγματικότητα 

είναι, το οικείο ή το εχθρικό που καθρεφτίζεται στον βίο και την πολιτεία πολλών 

στελεχών του, αλλά για αυτό που συμβολίζει ότι θα μπορούσε να γίνει: μια 

δύναμη εναλλακτικής πρότασης στον γερμανικό μονόδρομο της λιτότητας.» 

      Στο ίδιο πνεύμα κυκλοφορούσαν πολλά κείμενα στο διαδίκτυο. Αυτός ο 

τρόπος σκέψης ήταν ήδη τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης. Είναι πράγματι 

παράδοξο, ο μετεκλογικός ΣΥΡΙΖΑ, να δείχνει ότι ενοχλείται από καταστάσεις 

που θα έπρεπε να έχει προβλέψει, αλλά και να είναι έτοιμος να τις διαχειριστεί. 

Αντίθετα φαίνεται αδύναμος κι αιφνιδιασμένος. Τίποτε δεν προχωράει στην 

μάχη κατά της διαπλοκής. Τα κυβερνώντα στελέχη έχουν μετατρέψει τα κανάλια 
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και τα μικρόφωνα της διαπλοκής σε πασαρέλες στις οποίες παρουσιάζουν, σαν τα 

παγώνια, τίποτε περισσότερο από ανέξοδες γενικολογίες. Τίποτε δεν προχωράει 

για την εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Αντίθετα το πελατειακό κράτος 

ξανακτυπά δριμύτερο και με περισσό θράσος σε νέα επεισόδια τύπου παλιάς ΕΡΤ 

και διαχρονικής ΔΕΗ. Τίποτε δεν προχωράει στην πραγματική αγορά. Καμία 

αναμόρφωση του φορολογικού με μάχιμους συντελεστές, απλοποίηση των 

διαδικασιών και κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων. Αντίθετα ρίχνονται 

στην μάχη, ερασιτέχνες ράμπο, που θα χαφιεδίζουν πάνω στα ερείπια της 

μικρομεσαίας δραστηριότητας. 

      Επίσης, έγραφα πριν τις εκλογές: «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μια 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι υποχρεωτικά η ανατροπή των πεπραγμένων 

ΝΔ/ΠΑΣΟΚ – πέρα από το ανθρωπιστικό κομμάτι – αλλά μια συνέχεια, όχι σε 

αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι, αλλά σε αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν. 

Με άλλα λόγια θα είναι το πρόγραμμα, αλλά «επικαιροποιημένο» σε ένα πιο 

κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο. Οι Γερμανοί απομάκρυναν έντεχνα τον κ. 

Σαμαρά και διότι αυτός δεν μπορούσε να τα βάλει με την διαπλοκή και την 

διαφθορά και διότι ο ελληνικός λαός πλέον τον απεχθανόταν. Αυτοί οι ίδιοι οι 

Γερμανοί θα βρουν τον τρόπο να συμβιβαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ αρκεί αυτός να 

φέρει εις πέρας την «μάνα των μεταρρυθμίσεων» στην Ελλάδα. Την συντριβή 

της διαπλοκής και της διαφθοράς». 

      Η σημερινή κατάσταση δείχνει ότι πλέον και ανεξάρτητα από το eurogroup 

της Δευτέρας 9/3 - από το οποίο λογικά δεν πρέπει να αναμένουμε κάτι 

διαφορετικό - μια απλή επιμονή του Σόιμπλε για μία ή δύο εβδομάδες το πολύ, 

αρκεί, ώστε η χώρα να οδηγηθεί μεθοδευμένα σε ένα παραδειγματικό "ατύχημα", 

προς γνώση και συμμόρφωση με αποδέκτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 

όταν πλέον δεν θα μπορούν να πληρωθούν ούτε μισθοί και συντάξεις. Και αυτό 

θα συμβεί απέναντι σε μια Αθήνα, που προς το παρόν σκούζει και κραυγάζει 

παθητικά, χωρίς συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις στα ανισοβαρή μέτρα 

λιτότητας που εξακολουθούν να στίβουν τους μικρομεσαίους. 

      Και εντέλει, πού οδηγούμαστε, μπροστά στην ζωτική ανάγκη για την 

οικονομική και κοινωνική ανοικοδόμηση της χώρας, μετά την μαύρη περίοδο 

2010-2014; Μήπως αναπόφευκτα σε έναν εμφύλιο, ανάμεσα σε εκείνους που 
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θέλουν να δημιουργήσουν ένα οργανωμένο και δίκαιο κράτος με κανόνες και 

οφέλη για όλους και σε εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν να ζουν παρασιτικά 

από τον μόχθο των δημιουργικών Ελλήνων; Σε έναν εμφύλιο που φυσικά οι ξένοι 

θα υποδαυλίζουν σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα; Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ σαν 

κυβέρνηση, παρά τον κομματικό του διχασμό, να διαχειριστεί με συμβιβαστικό 

και παραγωγικό τρόπο τέτοιες πραγματικές αντιθέσεις, που μπορούν να 

επηρεάζουν και τις σχέσεις του με τους εταίρους; Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει 

κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και όχι απλά μια νέα κυβέρνηση των υπαλλήλων, 

των "φίλων" και των "νονών" του κράτους; 

      Σε κάθε περίπτωση, το "εμπάργκο" των δανειστών δεν θα σπάσει με γκρίνιες, 

φοβέρες και πολιτικούς εγωισμούς. Θα σπάσει με νέες πολιτικές, επιθετικές στο 

τρίπτυχο του κακού της χώρας: διαφθορά, φοροδιαφυγή, δημόσιος τομέας. Το 

πρώτο και το τρίτο έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει. Το δεύτερο θέλει 

περισσότερο χρόνο, με οργάνωση και συντονισμό και πάντως όχι με 

τυχοδιωκτικές και απελπισμένες κινήσεις. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει την σήψη που του άφησαν ΝΔ/ΠΑΣΟΚ ή να εξισορροπήσει την 

εσωκομματική αμφισβήτηση, ας προσφύγει σε εκλογές. Δεν του αξίζει να 

επωμιστεί κανένα "ατύχημα", αλλά ούτε έχει λαϊκή εντολή για να βγάλει την 

χώρα από το ευρώ. 

 

7/3/2015 
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ΚΑΛΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΕΣΥ ΣΚΟΤΩΝΕΣΑΙ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟΝ  

ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ 

 

      Ναι, οι Γερμανοί θέλουν να πάρουν την ρεβάνς από τις μεγάλες ήττες του 

προηγούμενου αιώνα, και σήμερα βρίσκοντας ότι έχουν τον οικονομικό τρόπο 

για αυτό, εξαντλούν και αξιοποιούν μέχρι τέλους κάθε ευκαιρία και δυνατότητα 

που τους δίνεται για να το πετύχουν. Αλλά αυτό το εγχείρημα για μια 

μεταπολεμική ολική γερμανική επαναφορά στην Ευρώπη, με την ανοχή των 

ΗΠΑ, δεν κατευθύνεται μόνο από ηθικά και ψυχολογικά κίνητρα – που θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν και ως ιστορικά τεκμηριωμένα άλλοθι – αλλά κυρίως 

από κέρδη για την οικονομία και το γόητρο της Γερμανίας. Αυτό το νέο 

δεσποτικό γινάτι των Γερμανών εταίρων μας δεν είναι σίγουρα η πραγμάτωση 

ενός οράματος τύπου «πρώτος μεταξύ ίσων», αλλά ένα τρομοτέχνημα, που 

πλάθεται από τις σάρκες και το αίμα των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων των 

υπολοίπων εταίρων. 

      Εδώ, αυτό που έχει εξαιρετική σημασία, είναι ο μηχανισμός που αυτό 

συμβαίνει. Το πως δηλαδή ο Γερμανικός μονόδρομος για να δανείζονται και να 

ανακάμπτουν οι υπερχρεωμένες χώρες αποβαίνει τελικά αντιφατικός και 

ακυρωτικός του αρχικού στόχου για διάσωση και ανάπτυξη. Ας δούμε εν τάχει 

την δική μας περίπτωση. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις-κλειδιά στον δημόσιο 

τομέα και την επιχειρηματικότητα αμφισβητούν την ουσία του πελατειακού 

κράτους και έτσι δεν μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά ακόμα και αν 

γίνονται νόμοι του κράτους. Με το «πελατειακό φίλτρο» οι ελληνικές 

κυβερνήσεις προστατεύουν και προστατεύονται σε όλο το πελατειακό φάσμα 

από τους φίλους ολιγάρχες μέχρι τον τελευταίο δημόσιο υπάλληλο και, άμεσα ή 

έμμεσα, κρατικοδίαιτο δημοσιογράφο. 

      Διαβάζοντας στο Hotdoc – μια από τις ελάχιστες πια φωνές ανεξάρτητης και 

μάχιμης δημοσιογραφίας – για το που πηγαίνουν τα κονδύλια ΕΣΠΑ κατανοείς 

την νοσηρή διαδρομή, αλλά και τις ματαιωμένες δυνατότητες για ανάπτυξη σε 

αυτήν την χώρα. Μεταξύ φίλων και γνωστών δεν γίνεται ανάπτυξη, πόσο μάλλον 

όταν το «προσωπικό», διάβαζε πολιτικό ή κομματικό κίνητρο, δεν υπονοεί 

κάποιον «ουμανιστικό προσανατολισμό» στην εμπορική πράξη, παρά μονάχα 
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ασυδοσία και φιλοτομαρισμό. Μεταξύ τέτοιων παρεών δεν υπάρχει «Δεξιά» και 

«Αριστερά» και αυτές οι συμβατικές και ξεπερασμένες θεωρήσεις αλέθονται και 

κονιορτοποιούνται μέσα από κοινές στάσεις, επιλογές και πράξεις των ίδιων 

προσώπων και προορίζονται μόνο για τάϊσμα της αφέλειας των μαζών.  

      Έτσι η γερμανική μηχανή ξεσπά τελικά στον υπαλληλικό και ανεξάρτητο 

επιχειρηματικό ιδιωτικό τομέα. Μεταφρασμένο σε απλά ελληνικά της κρίσης, 

ξεσπά στους αδύναμους της κοινωνίας και τους απροστάτευτους από το κράτος 

και ταυτόχρονα, μέρα τη μέρα, δημιουργεί και νέους τέτοιους. 

      Σε αυτόν τον αδιέξοδο γερμανικό μονόδρομο ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ήδη νοκ-

άουτ πριν καν συμπληρωθούν οι πρώτες 50 μέρες. Μετά την παγίδα της 

παράτασης, αφήνεται σχεδόν ηδονικά αυτάρεσκα να σέρνεται η χώρα στο άρμα 

της ύφεσης. Δεν τολμά καμία ρήξη με την επιχειρηματική και μιντιακή διαπλοκή. 

Δεν τολμά καμία ρήξη με το δημοσιοϋπαλληλικό κατεστημένο, ούτε σαν έμψυχο 

δυναμικό, ούτε σαν νοοτροπία. Δεν τολμά καμία φορολογική αλλαγή που θα 

τονώσει την πραγματική οικονομία. Αντίθετα ολιγωρεί απέναντι στις 

πραγματικές αιτίες του κακού που ρήμαξαν την χώρα και απλώνει το χέρι σαν 

θλιβερός επαίτης στο εξωτερικό, σε αυτούς που προεκλογικά τους αντιπαρέθετε 

την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία και στο εσωτερικό, σε αυτούς τους ίδιους της 

μεσαίας τάξης, που πέντε χρόνια τώρα δέχονταν πολλαπλασιασμένα τα ωστικά 

κύματα της γερμανικής προέλασης. 

      Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι παρά μία παραλλαγή των προκατόχων 

της διακυβέρνησης της χρεοκοπημένης μας χώρας. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί 

να θέσει τον κάθε κατεργάρη σε αυτόν τον τόπο ενώπιον των ευθυνών του και 

έτσι να κάνει το πρώτο βήμα για να μαζέψει τα κομμάτια του παραγωγικού ιστού 

της χώρας. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, απαράλλακτα γερασμένος πολιτικά, όπως οι 

προηγούμενοι, δείχνει εύκολο και πρόωρο θύμα, στον αδιέξοδο γερμανικό 

μονόδρομο. 

 

14/3/2015 
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ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ 

 

      Μια λιτή αλλά ρητή ανακοίνωση της μίνι συνόδου των 8, επιχείρησε να δώσει 

ένα πρώτο τέλος στην περίοδο της απραξίας και της ασάφειας, που ακολούθησαν 

την συμφωνία του eurogroup της 20/2/2015 τόσο η ελληνική όσο και η 

γερμανική πλευρά, παρά τις φραστικές αψιμαχίες στον Τύπο και τις δηλώσεις. 

Και είναι ένα πρώτο τέλος αφού πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές 

πιέσεις και ισορροπίες θα συνεχίσουν να ασκούνται και το επόμενο διάστημα με 

επίκεντρο και αφορμή το ελληνικό ζήτημα, όπως οι εκλογές στην Ισπανία αλλά 

και τα συμφέροντα της Γερμανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην περιοχή μας. 

      Στην ανάρτηση "Απόφαση eurogroup ή ένα παραμύθι χωρίς ονόματα και 

αριθμούς", έγραφα: "Οι Ευρωπαίοι ανέβαλλαν για λίγο τις τελικές αποφάσεις, 

αλλά πολύ πιθανό να ξαναγυρίσουν σύντομα στο ίδιο σημείο διότι με αυτή την 

“αναβολή ευκολίας” η ουσία κινδυνεύει να χαθεί μέσα στην ερμηνεία και την 

μετάφραση της διαδικασίας." Και έτσι ακριβώς συνέβη. Ξαναγυρίζουμε πίσω στο 

ίδιο σημείο και ακριβέστερα ακόμη πιο πίσω στο Φθινόπωρο στο 2014, που 

ξεκινούσε η ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης και του δεύτερου μνημονίου. Η 

ανακοίνωση έχει μόλις 4 προτάσεις, τόσο απλά και συγκεκριμένα διατυπωμένες, 

ώστε να μην μπορούν να επιδέχονται αμφισβήτηση – μάλιστα η Μέρκελ σε 

«συμπληρωματικές» δηλώσεις για την αξιολόγηση, μετά την σύνοδο, δεν άφησε 

τίποτε να "πέσει κάτω". Ας διαβάσουμε προσεκτικά αυτές τις 4 προτάσεις: 

 

1. Τηρούμε πλήρως την συμφωνία του Eurogroup της 20/2/2015 (We fully 

adhere to the agreement of the Eurogroup of 20 Φλεβάρηςruary 2015) - που 

σημαίνει ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει ως προς την ουσία αυτής της συμφωνίας. 

2. Με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεσμευόμαστε όλοι να επιταχύνουμε το 

έργο μας και να το ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατόν (In the spirit of mutual 

trust, we are all committed to speed up the work and conclude it as fast as 

possible) - που σημαίνει τέλος στην αναξιοπιστία και την απραξία. 

3. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Eurogroup της 20/2/2015, οι ελληνικές αρχές 

θα έχουν την κυριότητα των μεταρρυθμίσεων και θα παρουσιάσουν έναν πλήρη 

κατάλογο εξειδικευμένων μεταρρυθμίσεων τις επόμενες ημέρες (Within the 
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framework of the Eurogroup agreement of 20 Φλεβάρηςruary 2015, the Greek 

authorities will have the ownership of the reforms and will present a full list of 

specific reforms in the next days) – που σημαίνει ότι εμείς πρέπει άμεσα να 

προτείνουμε τις μεταρρυθμίσεις, στις οποίες όπως μετά διευκρίνησε η Μέρκελ, 

εννοούνται και μεταρρυθμίσεις εναλλακτικές - διάβαζε «ισοδύναμες - αλλά 

πάντα σε σχέση με εκείνες που απαιτούνται για να κλείσει η 5η αξιολόγηση. 

4. Επαναβεβαιώσαμε την πρακτική συμφωνία για την διαδικασία: Οι πολιτικές 

συνομιλίες γίνονται στις Βρυξέλλες, οι αποστολές για την διερεύνηση των 

στοιχείων στην Αθήνα (We reconfirmed the practical agreement on the process: 

The policy talks take place in Brussels. The fact-finding missions take place in 

Athens) – που σημαίνει ότι ο έλεγχος από τα κλιμάκια των «θεσμών» θα 

συνεχιστεί στην Αθήνα και οι τελικές αποφάσεις θα λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. 

      Δεν μπορεί να γίνει πλέον πιο σαφές, πολιτικά και οικονομικά, περί τίνος 

ομιλούμε και προς τα που βαδίζουμε το επόμενο διάστημα. Ότι δηλαδή, η 

Γερμανία και οι «θεσμοί» έχουν μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων από αυτήν 

που παρουσιάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον Ελληνικό λαό. Οι πρώτοι 

εννοούν κλείσιμο της 5ης αξιολόγησης και εκταμίευση της δόσης και οι δεύτεροι 

εννοούν ότι οι εκλογές της 25/1 ακύρωσαν αυτήν την υποχρέωση και ομιλούν για 

αξιολόγηση των εναλλακτικών μέτρων που θα προτείνουν τώρα οι ίδιοι, παρότι οι 

πρώτοι τα θεωρούν ως απλά ισοδύναμα για το κλείσιμο της 5ης αξιολόγησης , 

έστω με «ευελιξία» στην επιλογή τους. Αυτή η ερμηνευτική σύγχυση μέχρι την 

σύνοδο των 8, θα μπορούσε να αποδοθεί σε παρερμηνεία της απόφασης του 

eurogroup της 20/2, αλλά μετά την σύνοδο και τις δηλώσεις της Μέρκελ, η 

εκδοχή της Γερμανίας είναι σαφής σε τέτοιο βαθμό που, σύντομα, κάθε 

περαιτέρω επικοινωνιακή χρήση αυτής της σύγχυσης δεν θα μπορεί να έχει 

ουσιαστικό περιεχόμενο, ούτε σε διαδικαστικό επίπεδο. 

      Δεν πρέπει, επίσης, να παραβλέπουμε το γεγονός του εχθρικού κλίματος που 

«επιπολάζεται» ανάμεσα στον γερμανικό λαό κατά της χώρας μας, όπως πλέον 

το βιώνουν και όσοι Έλληνες επισκέπτονται σήμερα την Γερμανία. Όταν μάλιστα 

το αντιπαραβάλλουμε στα υψηλά ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησης από τον 

Ελληνικό λαό καταλαβαίνουμε ότι το ελληνογερμανικό ρήγμα καθημερινά 

μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάτι η περιφρόνηση της Γερμανίας στο εκλογικό 
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αποτέλεσμα της 25/1, κάτι η απαξίωσή της στο ζήτημα των πολεμικών 

αποζημιώσεων, κάτι τα πάρτι της διαφθοράς των γερμανικών εταιρειών στην 

χώρα μας, κάτι τα κέρδη της οικονομίας της από την δική μας ύφεση, όλα αυτά 

και συνολικά η επεμβατικότητά της στα εσωτερικά της χώρας μας τα τελευταία 

χρόνια, λειτουργούν αποσυνθετικά για τις σχέσεις των δύο χωρών. 

      Παρότι, όπως ανέφερα στην αρχή, η μίνι σύνοδος θα μπορούσε να είναι ένα 

"πρώτο τέλος" στην απραξία και την ασάφεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να 

εφησυχάζει διότι με τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη 

είναι αδύνατον να συνεχίζει να κερδίζει χρόνο χωρίς συγκεκριμένα μέτρα και 

αριθμούς. Και βέβαια, όταν προταθούν τα πρώτα «ικανοποιητικά» μέτρα και 

ενδεχομένως δοθούν κάποια χρήματα, οι πιέσεις θα ενταθούν για επιπλέον, πολύ 

«γενναιότερα» μέτρα αφού τα «κατά Μνημονίων» κενά έχουν ήδη διογκωθεί και 

μεγαλώνουν καθημερινά. Η Γερμανία φαίνεται ανένδοτη στην απαίτησή της να 

παρουσιάσουμε συνολικό και όχι αποσπασματικό πακέτο ποσοτικοποιημένων 

μέτρων και αλλαγών. Η απραξία του ενός μηνός μάλλον αποδυνάμωσε το 

επιχείρημα για απλές κινήσεις «καλής θέλησης» για κάποιο έστω πρόσκαιρο 

ανακουφιστικό αντάλλαγμα. 

      Με τα δεδομένα, από τη μια της ουσίας της μίνι συνόδου, δηλαδή της 

αλήθειας που αυτή «ομολόγησε», και από την άλλη των οικονομικών μας 

αντοχών, που δεν υπερβαίνουν τα μέσα Απριλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να 

ξεκαθαρίσει στον λαό τις πραγματικές του προθέσεις, ειδικά αν αυτές 

αμφισβητούν εκείνες βάσει των οποίων κέρδισε τις εκλογές στις 25/1. Γιατί το 

ζητούμενο των εκλογών της 25/1 δεν ήταν μια νέα πελατοκρατία αλλά η 

ενδυνάμωση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Δεν ήταν μια νέα εκδοχή 

διαπλεκόμενου κρατισμού, αλλά η υγιής ανταγωνιστική ανάπτυξη και η συντριβή 

της διαπλοκής. Το δυστύχημα είναι ότι και στα δύο η κυβέρνηση δεν ολιγώρησε 

λιγότερο από όσο ολιγώρησε στο ειλικρινές ξεκαθάρισμα της σχέσης της με τους 

Γερμανούς και τους δανειστές. 

      Αναπόφευκτα, πίσω από τις αβρότητες και τα χαμόγελα της διμερούς 

συνάντησης της Δευτέρας 23/3, ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και την 

Γερμανίδα Καγκελάριο, θα ελλοχεύει μια επιμελώς συντηρούμενη εχθρότητα με 

ζωντανή την προοπτική της ρήξης, όχι μόνο σε διακρατικό επίπεδο, αλλά με 
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αφορμή αυτό, στην εύθραυστη ενότητα της ευρωζώνης και της ΕΕ.  Σίγουρα 

όμως, δίνεται μια ευκαιρία και στους δύο να αποδείξουν πόσο διορατικοί και 

σπουδαίοι ηγέτες είναι ή δεν είναι - και μάλιστα στο κατώφλι της φετινής 

Άνοιξης, κυριολεκτικά και συμβολικά. 

 

21/3/2015 
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ΤΟ ΤΡΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΣΙΠΡΑ 

 

      Φτάσαμε στο σημείο καμπής, που η αλήθεια παραμόνευε πίσω από άκαιρες 

ορολογίες και πράξεις ή παραλείψεις σκοπιμότητας, τα τελευταία πέντε και όχι 

μόνο χρόνια. Ένα σημείο, το οποίο ανάλογα με την πολιτική επιλογή, μπορεί να 

εξελιχθεί προς τρεις κατευθύνσεις: (1) Στην συγκαλυμμένη - έστω πρόσκαιρα - 

συνέχεια των πεπραγμένων ΝΔ/ΠΑΣΟΚ. (2) Στην μετάβαση σε αχαρτογράφητες 

περιοχές, πιθανότατα "αποκαλυπτικές" για τα ήδη καταπονημένα κοινωνικά 

στρώμματα. (3) Σε μια θεμελιακή επανεκκίνηση την ελληνικών πραγμάτων. Το 

τρίλημμα φαίνεται να είναι κυρίως του Κυρίου Τσίπρα και όχι συνολικά του 

ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο από την πλευρά του κομματικού διχασμού και των ασφυκτικών 

συνθηκών, αλλά και από την πλευρά των δανειστών. 

      Αλλά ενώ η λύση της εξίσωσης των δανειστών αφορά την εξασφάλιση των 

δανεικών και την σταθερότητα της ευρωζώνης, η λύση της εξίσωσης του Κυρίου 

Τσίπρα αφορά την αποδέσμευση της χώρας από τα πραγματικά της δεσμά, που 

είναι η διαφθορά, η διαπλοκή και το πελατειακό κράτος. Και σαν τέτοια, η λύση 

της εξίσωσης του Κυρίου Τσίπρα, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην τρίτη από 

τις παραπάνω τρεις κατευθύνσεις της σημερινής συγκυρίας θα ήταν και η βάση 

της λύτρωσης του μικρομεσαίου Έλληνα.  

      Αν πράγματι ο Κύριος Τσίπρας δεν είναι ένας ακόμη επιδέξιος συνεχιστής της 

ανυποληψίας, τότε θα πρέπει άμεσα να σηκώσει από πάνω του το βαρύ χέρι της 

κατεστημένης εγχώριας εξουσίας που τον κρατά καθηλωμένο επί δύο μήνες - αν 

δεν μπορεί να το χτυπήσει ή και να το κόψει. Σε αυτή την μάχη των μαχών, οι 

πραγματικές προθέσεις, αλλά και η δύναμή του, θα φανούν άμεσα και στα 

εναλλακτικά μέτρα της "ευελιξίας", που θα προτείνει στους δανειστές και για τα 

οποία του έχει δοθεί η "κυριότητα" του σχεδιασμού. Αλλά, κυρίως, ο Κύριος 

Τσίπρας θα κριθεί από την εφαρμογή τους.  Οι δύο πρώτοι μήνες της μάχης κατά 

της διαπλοκής και της διαφθοράς χάθηκαν. Ο Κύριος Τσίπρας έδειξε ανέτοιμος, 

απρόθυμος ή αδύναμος, έδειξε να είναι μόνος ή με συνεργάτες παλαιάς κοπής. Σε 

κάθε περίπτωση αναποτελεσματικός. Αυτήν την εικόνα μπορεί ακόμη να την 

αλλάξει. 
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      Σε αυτήν την χώρα, δεν μπορεί να γίνει καμμία συζήτηση για σταθεροποίηση, 

ανάπτυξη και δημοκρατία, αν πρώτα ή έμπρακτα παράλληλα δεν τσακίζονται τα 

πλοκάμια και οι ιστοί του παρασιτισμού, της κομματοκρατίας και της 

πελατοκρατίας - δεξιά και αριστερά, σε όλους τους θεσμούς και τους 

μηχανισμούς εξουσίας. Το αίτημα για κάθαρση, σαν προαπαιτούμενο για την 

εφαρμογή αλλαγών στο κράτος και την κοινωνία, ήταν επιτακτικό στις εκλογές 

της 25/1. Δεν θα έπρεπε λοιπόν σήμερα να είναι αντικείμενο προβληματισμού, 

αλλά το υποχρεωτικό συστατικό για κάθε βιώσιμη εναλλακτική πρόταση. Ο 

Κύριος Τσίπρας καλείται σε αυτήν την ιστορική καμπή για την χώρα, να πάρει με 

πράξεις, σαφή θέση και πλευρά και να μην κάψει το χαρτί της εναλλακτικής στον 

αδιέξοδο μονόδρομο της ανισότητας. 

 

Μάρτης 28/3/2015 
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ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΑΥΓΙΣΜΑΤΑ ΠΡΙΝ  

ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP 

 

      Η ανάσα, έστω πρόσκαιρη μέχρι τον Ιούνιο, θα είναι για την κοινωνία μας και 

την κίνηση στην αγορά, αλλά τα γαυγίσματα θα συνεχίσουν να αντηχούν από τις 

δυο πλευρές μέχρι της «τελικής πτώσης» των υπογραφών. Γαυγίζουν πότε 

απειλητικά και πότε γοερά, γαυγίζουν χωρίς πραγματική και αποφασιστική 

πρόθεση να βυθίσουν ο ένας τα δόντια του στην σάρκα του άλλου, γαυγίζουν σαν 

να ξορκίζουν τον φόβο τους για την διάλυση της Ευρώπης. Όμως είναι 

καταδικασμένοι, Έλληνες και Γερμανοί, από την παγκόσμια οικονομική 

συγκυρία, να τα βρουν και να συνυπάρξουν, έστω με ένα όσο το δυνατόν πιο 

εφικτό «win-win». Και αυτό είναι που τώρα γίνεται και εντέλει θα γίνει. Γιατί 

αυτό είναι που προκύπτει από τα κείμενα που υπάρχουν και διαρρέουν. 

      Για την ελληνική κυβέρνηση το «win» είναι πολύ κοντά. Αρκεί μια απλή 

ανάγνωση και σύγκριση του mail Χαρδούβελη, που είχε στείλει η προηγούμενη 

κυβέρνηση, με το 26σέλιδο κείμενο των μεταρρυθμίσεων, που έστειλε η σημερινή 

κυβέρνηση για να κλείσει η «Τελική Αξιολόγηση», όπως εκείνη την αποκαλεί, ή η 

«Τελική, αλλά και Πέμπτη» όπως την αποκαλούν οι Γερμανοί - αλλά δεν είναι 

εκεί η ουσία. Η ουσία είναι στις διαφορές, όπου μεταξύ άλλων δεν θίγονται οι 

σημερινές συντάξεις, δεν ανοίγει το συνταξιοδοτικό, δεν υπάρχει περιορισμός 

των δαπανών του δημοσίου, μπαίνει το θέμα του κατώτατου μισθού, ενώ όπως 

γνωρίζουμε η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα ήδη ψηφίστηκε και εφαρμόζεται 

μονομερώς. Η ουσία είναι ότι προβλέπονται για πρώτη φορά έσοδα που θα 

μπορούσαν να αποδοθούν ως ο «Κωδικός του ανείσπρακτου και διαπλεκόμενου 

πλούτου». Έσοδα από τις γνωστές λίστες, το λαθρεμπόριο και τα παράτυπα 

ΜΜΕ: τρεις νέοι έμπρακτοι Κωδικοί κατά της διαφθοράς, που προστίθενται στον 

κρατικό προϋπολογισμό και οι οποίοι είτε πετύχουν, είτε αποτύχουν θα αφήσουν 

ένα νομικό προηγούμενο και μια πολιτική δυναμική για μια επόμενη 

προοδευτική κυβέρνηση. 

      Και αυτό είναι από μόνο του ένα «win» για τον κ. Τσίπρα, αλλά και ένα «win» 

για την κ. Μέρκελ. Ο ελληνικός δρόμος για ένα σύγχρονο και δίκαιο ευρωπαϊκό 

κράτος περνάει υποχρεωτικά από την επιτυχή εφαρμογή τέτοιων «κωδικών». 
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Αλλά το πραγματικό «win» της κ. Μέρκελ θα είναι να αποδείξει ότι εννοούσε την 

αξία του αγώνα κατά της διεφθαρμένης ελληνικής ελίτ, όσο και να αποδεχθεί και 

να υποστηρίξει τις όποιες προσπάθειες της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να 

ανασυγκροτήσει την χώρα με ευέλικτο, αλλά πάντα δημοκρατικό τρόπο. Η μάχη 

κατά της διαφθοράς και η εξυγίανση-εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα ήταν 

και παραμένουν τα κλειδιά που θα βγάλουν την χώρα από την κρίση. Αν ο κ. 

Τσίπρας υποστηριχθεί σε αυτή την κατεύθυνση θα ζήσουμε σύντομα καλύτερες 

μέρες. Σίγουρα, δεν είναι εύκολο σήμερα να έχει τους καλύτερους συνεργάτες, 

είτε επειδή πολλοί είναι παιδείας ΠΑΣΟΚ, είτε επειδή λίγοι κουβαλούν 

πολιτικούς ιδεοψυχαναγκασμούς του παρελθόντος. Αλλά αυτό είναι που κάνει 

την πρόκληση για αυτόν πιο ενδιαφέρουσα. 

 

4/4/2015 
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ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΤΟΥ EUROGROUP ΤΗΣ 2Οης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

      Μη συμφωνία μέχρι τέλος Απριλίου σημαίνει ανατροπή της συμφωνίας της 

20/2 στο eurogroup, η οποία προέβλεπε ότι "Αυτή η λίστα(των 

μεταρρυθμιστικών μέτρων) θα εξειδικευθεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα 

συμφωνηθεί με τους θεσμούς μέχρι το τέλος Απριλίου". Αυτή η πρώτη συμφωνία 

με τους θεσμούς, θα ήταν το μόνο βήμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

έγκριση της αξιολόγησης της υπό παράταση συμφωνίας με τους θεσμούς και έτσι 

σε έγκριση για την όποια χρηματοδότηση από το eurogroup. Ανατροπή λοιπόν 

εκτός και εάν μια νέα καθυστέρηση υπονοεί ότι τελικά η συμφωνία της 20/2 δεν 

ήταν παρά μια συμφωνία ανάγκης και ευκολίας ή ακόμα καλύτερα ένα πρόσχημα 

πίσω από την αναποφασιστικότητα και την ατολμία και των δύο πλευρών. Αλλά 

εντέλει, αυτές οι λεγόμενες "κόκκινες γραμμές" είναι πραγματικές ή 

προσχηματικές; 

      Ο ίδιος ο κ. Ρωμανιάς δεν έθεσε το χρονικό όριο του 2017 ως καθοριστικό για 

την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος; Συνεπώς, ούτως ή άλλως, δεν 

πρέπει να δοθεί μια δομική και μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα; Είναι 

δυνατόν, σαν Έλληνες, να διαφωνούμε στο προφανές ότι δηλαδή δεν μπορούμε 

να συντηρούμε πρόωρους συνταξιούχους ή παχυλά "εφαπαξιούχους" στο πλαίσιο 

μιας αποδεκατισμένης πραγματικής οικονομίας; Και από την άλλη πλευρά, είναι 

δυνατόν να επιμένουν οι δανειστές σε αυξήσεις της φορολογίας, όταν το 

προφανές για να ξεφύγει η οικονομία από την ύφεση είναι ακριβώς το αντίθετο; 

      Τελικά, οι "κόκκινες γραμμές" είναι απότοκες οικονoμικής και κοινωνικής 

ανάλυσης υπό το φως πραγματικών δεδομένων ή μήπως περίτεχνες προκαλύψεις 

σύγκρουσης συμφερόντων της χώρας με εκείνα των δανειστών; Και αυτή η 

σύγκρουση συμφερόντων είναι κυρίως οικονομικής και νομικής ή πολιτικής 

φύσης; 

      Δεν θα επαναλάβω το πρόδηλο, ότι δηλαδή η κυβέρνηση ήταν εξαρχής 

απροετοίμαστη, άπειρη και υποστελεχωμένη απέναντι στις ευθύνες και τις 

εκκρεμμότητες που ανέλαβε στις 25/1. Ωστόσο σήμερα, η διαφαινόμενη πιθανή 

ανατροπή της συμφωνίας της 20/2 της δίνει μια ακόμη ευκαιρία: Να 
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διαπραγματευτεί ένα συνολικό και ταυτοχρόνως κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα σε βάθος κατ΄αρχήν τετραετίας, αναθεωρητικό του 

ΜΠΔΣ 2015-2018, το οποίο θα περιέχει βιώσιμες θέσεις και για τις "κόκκινες 

γραμμές", αλλά όχι αποσπασματικά. Η κυβέρνηση πληρώνει σήμερα αυτό το 

"αποσπασματικό στυλ", δηλαδή ένα στυλ πάλης-στα-σημεία με το mail 

Χαρδούβελη, διότι ακριβώς μη όντας προγραμματικά έτοιμη στις 25/1, 

εγκλωβίστηκε στην λογική της παράτασης, όπου ακόμη παραμένει παγιδευμένη 

και μαζί της η οικονομία και η χώρα. Μια λογική, εξαρχής του παραλόγου, η 

οποία σήμερα, δύο μήνες μετά την συμφωνία του eurogroup της 20/2, δείχνει να 

αυτο-ανατρέπεται και φυσικά με κίνδυνο να αποκτήσει μια δική της δυναμική, 

παρά και ενάντια στην θέληση και το συμφέρον και των δύο πλευρών. 

      Θεωρώ ότι το θέμα είναι κυρίως ιδεολογικό-πολιτικό. Και ότι αυτό ισχύει τόσο 

στο περιβάλλον των εταίρων, όσο και μέσα στην κυβέρνηση και φυσικά στις 

αναμεταξύ τους σχέσεις και διαπραγματεύσεις. Απέναντι βρίσκεται το γνωστό 

σκληρό, νεοφιλελεύθερο και "ξεροκέφαλο" συντηρητικό στρατόπεδο που 

εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις αλλά και 

διεθνή ΜΜΕ και το οποίο μέχρι και το 2014 συνεργαζόταν ικανοποιητικά με την 

προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση, παρότι η τελευταία εφάρμοζε με πλημμελή 

πελατοκεντρικό και ελιτίστικο φιλολιγαρχικό τρόπο τις αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις. 

      Ωστόσο η ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης του προγράμματος, μετά από 6 

χρόνια ύφεσης και 5 χρόνια μέτρων λιτότητας, που οδήγησαν σε πτώση του κατά 

κεφαλή ΑΕΠ κατά 48%, συνέπεφτε πλέον μοιραία με την κορύφωση της 

οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στην χώρα. Το mail Χαρδούβελη 

ήταν η μέντα πριν σκάσει η κοιλιά του τέρατος της στασιμότητας και της 

ανισότητας, που τρεφόταν παθητικά, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, από τις 

πολιτικές ηγεσίες, εντός και εκτός της χώρας. Η προηγούμενη κυβέρνηση αντί να 

τολμήσει με πιο αξιοπρεπή, εθνικά, και πιο κοινωνικό, οικονομικά, τρόπο να 

εξισορροπήσει τις πιέσεις και να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις, απλά 

ενθάρρυνε την πολιτική της αυτοκτονία μέσα από τις πρόωρες εκλογές και έτσι, 

η αναπόφευκτα πλέον νέα κυβέρνηση εκλήθη όχι μόνο να ολοκληρώσει ένα 

εύλογο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που από δεκαετίες είχε ανάγκη η χώρα, 
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αλλά και να το διορθώσει, έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει ένα όσο το δυνατόν πιο 

ανθρώπινο και δίκαιο πρόσωπο. 

      Ωστόσο ο συντηρητικός Βορράς αρνείται προς το παρόν να αποδεχθεί ότι 

αυτό το κατά τα άλλα δύσκολο και αξιέπαινο έργο θα το φέρει εις πέρας μια μη 

συντηρητική ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη, που επιπλέον θα μπορούσε να 

αφυπνίσει και άλλες προοδευτικές-εναλλακτικές δυνάμεις εξουσίας στην 

Ευρώπη και έτσι να αποσταθεροποιηθεί ηγετικά, δομικά και κοινωνικά η 

κατάσταση πραγμάτων στην ήπειρο.  

      Αν αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, τότε οι μικρές εικόνες είναι απ' τη μια οι 

εγχώριες επιχειρηματικές και μιντιακές δυνάμεις που νοσταλγούν την ασυδοσία 

που απολάμβαναν με την προηγούμενη κυβέρνηση κι απ' την άλλη οι 

ιδεοληπτικές μάχες χαρακωμάτων μέσα στην κυβέρνηση. Βέβαια, όλες αυτές οι 

μικρές σκόρπιες εικόνες ενισχύουν τα συμφέροντα που σήμερα υπερισχύουν 

στην μεγάλη και συμπαγή εικόνα, μέρος της οποίας είναι και ο αστερισμός της 

ανατροπής της συμφωνίας του eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. 

      Μήπως όμως αυτή η ανατροπή προϊδεάζει κυρίως προς μια αμοιβαία 

ωρίμανση προς την λογική και τον ρεαλισμό, όχι με την έννοια της επιστροφής 

στην σιτεμένη και σάπια διαφθορά και διαπλοκή, αλλά με την έννοια μιας ρήξης 

με παρωχημένες νοοτροπίες και προκαταλήψεις; Μια πραγματική ανατροπή με 

θετικό πρόσημο και για τις δύο πλευρές; 

 

18/4/2015  
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5 ΧΡΟΝΙΑ, 3 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 64 ΗΜΕΡΕΣ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΛΕΣ; 

 

      Πέρασαν πέντε χρόνια από το Καστελλόριζο και σήμερα κλείνουν τρεις μήνες 

από τις κάλπες του Ιανουαρίου. Αυτές τις μέρες δεν κρίνεται μόνο η αξιοπιστία 

του νέου κοινωνικού συμβολαίου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτή η ίδια η αξιοπιστία 

των δανειστών που δείχνουν διατεθειμένοι να τινάξουν την συμφωνία του 

eurogroup του Φεβρουαρίου στον αέρα. 

      Ο κ. Ντάισελμπλουμ, μετά την λήξη του χθεσινού eurogroup, δήλωσε ότι, 

"όπως συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο", απαραίτητη βάση για την "επιτυχή 

ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης" είναι "μια πλήρης και λεπτομερής 

λίστα συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων" και ότι "μια πλήρης συμφωνία είναι 

απαραίτητη πριν από την οποιαδήποτε εκταμίευση δανειακής δόσης". Είπε ότι 

προς το παρόν "υπάρχουν θετικά σημεία, αλλά ακόμη μεγάλες διαφορές για να 

καλυφθούν και να γεφυρωθούν". Ότι οι συζητήσεις, μετά από δύο χαμένους 

μήνες, θα πρέπει να σημειώσουν σημαντική πρόοδο, έτσι ώστε οι θεσμοί να 

καταλήξουν σε ένα πλήρες πακέτο, βάσει του οποίου θα ληφθεί "πολιτική 

απόφαση" στο eurogroup. Επίσης τόνισε ότι "η ευθύνη" για αυτό είναι κυρίως 

στην ελληνική πλευρά, όπως και "το συμφέρον" για μια συμφωνία. Και κατέληξε 

ότι "η Συμφωνία του Φεβρουαρίου παραμένει το πλαίσιο για να φτάσουμε σε 

συμφωνία" και ότι η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί "στο τακτικό eurogroup του 

Μαίου". 

      Συνεπώς, 64 "χαμένες" ημέρες μετά το eurogroup της 20/2, το χθεσινό 

eurogroup της 24/4, χωρίς γραπτή ανακοίνωση, χωρίς επίσημη νέα προθεσμία 

για την υποβολή της "πλήρους και λεπτομερούς λίστας", που έληγε τέλος 

Απριλίου, απλά δια χειλέων του προέδρου του, αφήνει να υπονοηθεί μια σιωπηρή 

διορία μέχρι το επόμενο eurogroup του Μαίου, χωρίς έστω να ανακοινώσει ότι 

εκείνη θα είναι και η καταληκτική. Όμως, μέσα σε όλην αυτήν την προχειρότητα 

και την αναποφασιστικότητά του, το eurogroup, δεν παραλείπει να υπενθυμίσει 

τις δύο αμετακίνητες δικές του κόκκινες γραμμές, επί της διαδικασίας των 

συζητήσεων: πρώτον, ότι πάντα εννοεί και ζητά επιτυχή ολοκλήρωση της 

τρέχουσας αξιολόγησης της υπό παράταση συμφωνίας(άρα διάβαζε 5ης 
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αξιολόγησης) και δεύτερον, ότι δεν θα δοθεί ούτε ένα ευρώ εάν πρώτα δεν 

υπάρξει συνολική συμφωνία-πακέτο.  

      Έγινε ξαφνικά το eurogroup τόσο αναξιόπιστο ως προς τα δικά του standards 

σε δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα και αν όχι τι μπορεί να συμβαίνει;       

Ακόμη και αν υπάρξει μια πρώτη συμφωνία στα μέσα Μαίου, αυτή θα χρειάζεται 

εγκρίσεις, αλλά και εφαρμογή, πριν το καθορισμένο τέλος της παράτασης του 

Ιουνίου και την πιθανή σύναψη νέας συμφωνίας - πάντα σύμφωνα με το 

eurogroup του Φεβρουαρίου. Συνεπώς, ακόμη κι έτσι, το πιο πιθανό είναι να 

χρεαστεί και νέα παράταση του προγράμματος. Τι μπορεί λοιπόν να συμβαίνει; 

      Δόθηκε μια άτυπη διορία, έχοντας ασφαλή γνώση ότι μια πρώτη συμφωνία 

είναι πολύ κοντά, ενδεχομένως και αιφνιδιαστικά μέχρι τέλος του μήνα; 'Ετσι 

ώστε να βρίσκεται απόλυτα μέσα στο πνεύμα, αλλά και το γράμμα της 

συμφωνίας του Φεβρουαρίου; Οδεύουμε προς μια νέα παράταση του 

προγράμματος, που έχει παγώσει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς; Αν 

είναι έτσι, ποιο είναι το σχέδιο για να μην χρεοκοπήσει η χώρα μέχρι τότε; Ισχύει 

αυτό που έχω ήδη υποστηρίξει, ότι δηλαδή "η συμφωνία της 20/2 δεν ήταν παρά 

μια συμφωνία ανάγκης και ευκολίας ή ακόμα καλύτερα ένα πρόσχημα πίσω από 

την αναποφασιστικότητα και την ατολμία και των δύο πλευρών";  Όμως, αυτό το 

τελευταίο είναι και το πιο επικίνδυνο, διότι εδώ τα κίνητρα είναι περισσότερο 

ιδεολογικά-πολιτικά και λιγότερο οικονομικά. 

      Η περίπτωση του κ. Λ. Μπόμπολα είναι μόνο ενδεικτική ενός εν δυνάμει casus 

belli για το εγχώριο κατεστημένο που δεν είχε προσώρας θιγεί από την κρίση και 

κυρίως από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων. Επίσης η περίπτωση των 

αποθεματικών είναι αποκαλυπτική της κοινωνικής, αλλά και θεσμικής 

κουλτούρας του "σώστε την χώρα χωρίς εμένα". Και στις δύο περιπτώσεις και 

ανεξαρτήτως ταξικής διαστρωμάτωσης κυριαρχεί μια κουλτούρα απότοκη του 

προστατευτισμού, υπέρ ό,τι κρατικού, κρατικογενούς ή κρατικο-σχεσιακού, με 

την οποία αντιμετώπισαν οι κυβερνήσεις την "οικονομική επιστράτευση" των 

τελευταίων 5 χρόνων. 

      Αν οι δανειστές αποδείξουν ότι δεν υποστηρίζουν έμπρακτα τα έργα της 

εγχώριας κάθαρσης και του εκσυγχρονισμού ως θεμελιώδη για την 

ανασυγκρότηση της χώρας - και προς δικό τους όφελος - τότε δεν θίγεται μόνο η 
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δική τους αξιοπιστία, αλλά και το αξιακό σύστημα της σημερινής ηγεσίας της 

Ευρώπης. Και σε μια Ευρώπη που ανέχεται και ενθαρρύνει την διαφθορά γιατί 

να είσαι μέλος; Και τότε η οικονομική ασφυξία θα συνεχιστεί τυφλά με μοναδικό 

στόχο την κοινωνική δυσαρέσκεια και την πτώση της κυβέρνησης. Όπως έπεσε 

ένας λαομίσητος Σαμαράς, έτσι γρήγορα και λόγω της έντεχνα τροφοδοτούμενης 

ακραίας οικονομικής συγκυρίας, μπορεί να αλλάξει η εικόνα ενός δημοφιλούς 

Τσίπρα - και όσο χάνεται και άλλος πανάκριβος χρόνος, από μια στιγμή και πέρα, 

είτε αυτός συμφωνήσει, είτε όχι. 

      Η αίσθησή μου είναι ότι αυτά που καταλόγιζε ο κ. Ντάισελμπλουμ στην 

Ελληνική πλευρά, δηλαδή την ευθύνη και το συμφέρον, δεν μπορούν να τα 

διαχειριστούν σαν σύνολο ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, αλλά μπορεί, αν θέλει, να 

τα ζυγίσει και να τ΄αποτιμήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας με την ματιά του στην 

πλειονότητα της σημερινής κοινωνίας, χωρίς κομματικούς υπολογισμούς και 

άχρηστα ιδεολογικά στολίδια. Δια χειλέων Ντάισελμπλουμ, η τελική απόφαση θα 

είναι πολιτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε διότι μπορεί να έχει δύο τελείως 

διαφορετικές ερμηνείες: μια του αμοιβαίου συμβιβασμού και μια άλλη της 

σκόπιμης πολιτικής εμμονής παρά τις όποιες οικονομικές προτάσεις και 

δεδομένα. 

 

25/4/2015 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ  

(μέχρι το δημοψήφισμα του Ιουλίου) 

 

 

Ο δρόμος της διαπραγμάτευσης ήδη  

γεμάτος αντιφάσεις και κομμάτια  

που δεν μαζεύονται αλλά είναι ικανά 

να προαναγγέλουν με ακρίβεια και 

να οργανώνουν την επερχόμενη ήττα. 
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EUROGROUP: ΦΟΒΟΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ 

 

      Ήδη από τις 30 Απριλίου τρέχει τόσο για την ελληνική πλευρά, όσο και για 

τους δανειστές μια άτυπη παράταση της διορίας που είχε δοθεί από το eurogroup 

της 20ης Φεβρουαρίου για την κατάθεση και έγκριση εξειδικευμένων 

μεταρρυθμιστικών μέτρων, έτσι ώστε να κλείσει η αξιολόγηση και να 

προετοιμαστεί η μετα-Ιούνιον φάση. Ωστόσο αυτή η μερική άτυπη παράταση 

μέσα στην συνολική 4μηνη παράταση, που ήδη τρέχει, δεν πρέπει να θεωρείται 

πλέον ως μια ποσοτική διαδικασία αλλά κυρίως ως μια ποιοτική διαδικασία με 

οικονομικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.  

      Η ενδιάμεση συμφωνία, που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε απελευθέρωση 

δανειακών δόσεων, μετατρέπεται στην καλύτερη περίπτωση σε ένα θετικό 

"προκαταρκτικό πλαίσιο" που θα οδηγήσει την ΕΚΤ σε μια κίνηση "πολιτικής 

χαλάρωσης" στην χρηματοδοτική ασφυξία που μας επιβάλλει. Αλλά και αυτό το 

σενάριο έχει κοντά ποδάρια, αφού eurogroup και ΔΝΤ αξιώνουν πλέον ένα 

συνολικό πακέτο μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση. Όμως, ούτως ή 

άλλως, ακόμη και αν υπάρξει εκπρόθεσμη ενδιάμεση συμφωνία μέσα στον Μάιο 

πάλι τα χρονικά περιθώρια μέχρι τέλος Ιουνίου παραμένουν στενά για έναν 

τέτοιο φιλόδοξο πολιτικό και οικονομικό στόχο. 

      Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά ο "θάνατος" της συμφωνίας του 

Φεβρουαρίου ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη και για τις δυο πλευρές και 

επιπλέον σε συνδυασμό με την δυνατότητα μετεξέλιξής της σε μέρος μιας 

συνολικότερης συμφωνίας σε βάθος 4ετίας, μπορεί να συμβάλλει στον 

απεγκλωβισμό από τον αδιέξοδο δρόμο που τραβά η διαπραγμάτευση. 

      Στον αέρα η ενδιάμεση συμφωνία που επεδίωκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και καλώς! Διότι 

έτσι επανέρχεται στο επίκεντρο η ουσία: ένα συνολικό πρόγραμμα, 

αναθεωρητικό στον εξωπραγματισμό του ΜΠΔΣ 2015-2018, και ταυτόχρονα με 

την αναπτυξιακή διάσταση που το ΜΠΔΣ δεν περιείχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν 

έτοιμος στις 25/1 για αυτό το σχέδιο. Αλλά σήμερα, δύο μήνες μετά, η 

διαπραγματευτική συγκυρία του δίνει άλλους δύο μήνες να κριθεί για την 

ικανότητά του να το αποτολμήσει, απεγκλωβισμένος και από την παγίδα της 

παράτασης. 
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      Στον αέρα και η ετοιμότητα των δανειστών και ακόμη περισσότερο η 

αξιοπιστία τους. Δηλώσεις του τύπου "παίξατε και χάσατε" ή κινήσεις όπως η 

πίεση που άσκησαν για τον παραγκωνισμό του Έλληνα υπουργού οικονομικών, 

συνέβαλαν στην ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση της εικόνας των δανειστών στη 

συνείδηση του Έλληνα πολίτη - νομίζω και του Ευρωπαίου. Η επιθετικότητά τους 

συνέβαλε στο ροκάνισμα των ύστατων αποθεμάτων δίκηου που θα μπορούσαν 

ακόμη να έχουν. 

      Η λύση του Ελληνικού προβλήματος και κατ΄επέκταση του ευρωπαϊκού 

προβλήματος όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την ανισότητα μπαίνει ίσως στην 

πιο κρίσιμη και οξεία φάση. Η διαιώνιση αυτού του προβλήματος 

αντικατοπτρίζει το βάθος και την δύναμη εκείνων που θέλουν μια Ευρώπη 

διαιρεμένη και συγκρουσιακή. Και αυτοί δεν είναι σίγουρα οι λαοί, όπου 

ανάμεσά τους ο ελληνικός λαός σχεδόν πρωτοστατεί στον φιλοευρωπαϊσμό. Όχι 

απλά επειδή κατά συντριπτική πλειοψηφία θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την ευρωζώνη, αλλά ακριβώς διότι αυτό εξακολουθεί να το θέλει μετά 

από έξι χρόνια σκληρής ύφεσης, πρωτοφανούς σε παγκόσμιο επίπεδο για μη 

πολεμική περίοδο. 

      Οκτώ μήνες, από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, η χώρα μας επιβιώνει χωρίς 

δανεικά. Μπορεί να τρώει τις σάρκες της, αλλά τα καταφέρνει. Μπορεί έτσι να 

μην δημιουργείται προοπτική και να ισοδυναμεί με αργή αυτοκτονία, αλλά αυτό 

δεν είναι κάτι που το αποφασίζει μόνη της. Και από αυτούς τους οκτώ μήνες, 

τους τελευταίους πέντε, οι Έλληνες τραβούσαν από τις τράπεζες 6-7 δις κατά 

μέσο όρο τον μήνα για να ανταποκριθούν στις συνθήκες της ύφεσης και να 

ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια. 

      Και αυτό μπορεί να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, παρά τα μόλις 135 δις 

που μένουν στις καταθέσεις, και τα οποία ωστόσο συνιστούν πάνω από το 70% 

του ΑΕΠ, ένα ποσοστό ακόμη αξιοπρεπές για την προ εικονικής ευμέρειας 

ελληνική πραγματικότητα. Και από αυτά τα δις των οικονομιών και του μόχθου 

του Έλληνα, η πραγματική οικονομία συνεχίζει να κινείται, κρατώντας μια στάση 

επιφυλακτικής αναμονής σε μια σαφώς πιο χαμηλή αλλά και πιο σταθερή πτήση. 

Και εντέλει η οικονομική συστράτευση που επιτεύχθηκε με την μεταφορά των 

αποθεματικών στην ΤτΕ, δείχνει τα αποθέματα εθνικής συνείδησης που 
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υπάρχουν ακόμη στην χώρα και τα οποία είναι δύσκολο να εξαντληθούν με 

οικονομικούς όρους, όταν αντίθετα είναι εύκολο να εμπλουτίζονται με πολιτικούς 

όρους. 

      Και μιλώντας με εθνικούς όρους, Κόκκινη Γραμμή πρέπει να θεωρείται η ρήξη 

με το πολιτικό παρελθόν, στο μέτρο και τον βαθμό, που αυτή θα οδηγήσει σε ένα 

παραγωγικό και αξιοκρατικό  δημόσιο και σε έναν ιδιωτικό τομέα, κύτταρο της 

νέας οικονομικής ανάπτυξης, με κανόνες που θα ισχύουν για όλους και 

αναλογικά και, όσο το δυνατόν συντομώτερα, με ανταγωνιστικό φορολογικό 

σύστημα. Δεν υπάρχει σήμερα άλλος δρόμος για τη δημιουργία ενός σύγχρονου 

και ανεπτυγμένου ευρωπαϊκού κράτους. 

      Παρόλο τον καταιγισμό αρνητικών πληροφοριών του τελευταίου 10μέρου, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οδεύουμε προς συμφωνία. Οι αποδόσεις των ελληνικών 

ομολόγων από το 20,2% και το 13,5%, που έφτασαν στις 21 Απριλίου αντίστοιχα 

για το 5ετές και το 10ετές, στις 30 Απριλίου υποχώρησαν αντίστοιχα στο 13,9% 

και 10,6%, δηλαδή στα επίπεδα που βρίσκονταν αμέσως μετά τις εκλoγές του 

Ιανουαρίου. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις ακυρώνουν την 

ουσιαστική ανάγκη για ένα δημοψήφισμα και περιορίζουν την αναγκαιότητά του 

καθαρά σε λόγους εσωκομματικής και πολιτικής κατανάλωσης. 

      Αν χρειάζοταν κάτι, μετά από μια έστω πρώτη συμφωνία, αυτό δεν θα έπρεπε 

να είναι ούτε δημοψήφισμα, ούτε εκλογές, αλλά ένας ευρύς ανασχηματισμός, 

που θα απομάκρυνε όσους με τις επιλογές τους ταυτοποιήθηκαν ως "υπόλοιπα 

της μεταπολίτευσης" και θα ανανέωνε την κυβέρνηση περισσότερο με όρους 

πλατιάς κοινωνικής παρά στενής κομματικής ή πολιτικής ισορροπίας. Αυτό το 

πνεύμα των  "υπόλοιπων της μεταπολίτευσης", που στοιχειώνει την ηγετική 

ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωθυπουργό, δεν κάνει μικρότερη ζημιά στην 

υπόθεση της χώρας από όσο οι γραφειοκράτες και οι ιδεοληπτικοί των θεσμών 

και του Βερολίνου. Οι ακραίοι των δύο πλευρών, θυμίζουν τους "Υπνοβάτες" του 

Κρίστοφερ Κλαρκ, που τελικά, εξελίχθηκαν στους πρωταγωνιστές μιας 

απρόσμενης μεγάλης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας καταστροφής. Και όπως 

εκείνοι, είναι και οι σημερινοί υπνοβάτες, διότι ενώ αισθάνονται ξύπνιοι και 

διορατικοί, στην πραγματικότητα είναι στοιχειωμένοι από ιδεοληψίες και έτσι 
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δεν μπορούν να βλέπουν τα χειρότερα που θα μπορούσαν να φέρουν με τις 

εμμονές τους. 

 

2/5/2015 
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ΕΝΑ EUROGROUP ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

      Το eurogroup της Δευτέρας 11/5, κρίσιμο για την πορεία των πραγμάτων στην 

χώρα μας και την ευρωζώνη, σχεδόν συμπίπτει χρονικά με την επέτειο 

της Διακήρυξης Σουμάν για την ενότητα ανάμεσα στα κράτη της μεταπολεμικής 

Ευρώπης, η οποία στις 9/5/1950 έθετε τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως : “απλά και γρήγορα η συγχώνευση των 

συμφερόντων που είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση μιας οικονομικής 

κοινότητας, και θα δημιουργηθεί η "μαγιά" μιας ευρύτερης και βαθύτερης 

κοινότητας μεταξύ των χωρών που για μεγάλο διάστημα τις χώριζαν αιματηρές 

διενέξεις”. Μεταξύ άλλων το κείμενο ανέφερε ότι "Η Ευρώπη δεν θα 

δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό σχέδιο, αλλά θα οικοδομηθεί μέσα 

από συγκεκριμένα επιτεύγματα που κατ΄αρχάς θα δημιουργήσουν μια 

πραγματική αλληλεγγύη".  

      65 χρόνια μετά και παρά την πρόοδο στις σχέσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά 

κράτη και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών, επανέρχεται η απειλή 

να διαταραχθούν και πάλι διακρατικές ισορροπίες και ανθρώπινα δικαιώματα, 

που αποκτήθηκαν με πολύ αίμα και σκληρή δουλειά. Η Διακήρυξη Σουμάν άρχιζε 

με την φράση "Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν δεν 

αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την 

απειλούν". Αν αυτή η αγωνία και η βούληση δημιουργικής υπέρβασης 

μεταφερθούν στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα και επικαιρότητα της 

ευρωζώνης, συνιστούν ένα πολύτιμο μήνυμα για τους Ευρωπαίους ηγέτες και 

ιδιαίτερα για την κ. Μέρκελ.  

      Ενδεχομένως η περίπτωση της χώρας μας, που μετά από έξι διαδοχικές 

χρονιές πολιτικού και οικονομικού στρες οδήγησε την πλειονότητα της κοινωνίας 

στα όριά της, να είναι η ευκαιρία για να επιταχυνθεί η πορεία της πολιτικής 

ένωσης. Με αυτό ως κύριο στόχο και μετά την de facto ακύρωση της ενδιάμεσης 

συμφωνίας, θα αρκούσε ένα πλαίσιο οικονομικής ανάσας έως ότου καταλήξουμε, 

τον Ιούνιο, σε μια συνολική συμφωνία πολυετούς διάρκειας που θα 

ανασυγκροτήσει την χώρα σύμφωνα με κοινά αποδεκτά ευρωπαϊκά standards 
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και η οποία στο εσωτερικό θα μοιράσει - έστω ετεροχρονισμένα - τα βάρη της 

ανοικοδόμησης με αναλογικό τρόπο ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και ομάδες. 

      Εντέλει, την Δευτέρα 11 Μάη, ένα επιτυχές και αποτελεσματικό  eurogroup 

για την υπόθεση της Ελλάδας θα σημαίνει αποδυνάμωση των ασύδοτων και των 

διασπαστών και δικαίωση των πρωτεργατών της ενότητας και της δημιουργίας 

στην Ευρώπη. 

 

9/5/2015 
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ 

Ή ΕΝΑ ΑΛΜΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ; 

 

      Χθες ο πρωθυπουργός αποτύπωσε την ουσία των πραγμάτων και των 

εξελίξεων στον επίλογο της ομιλίας του στον economist. Μια ομιλία με τίτλο που 

από μόνος του γεννούσε το κρίσιμο ερώτημα: μπορεί πράγματι αυτή η Ευρώπη 

να αλλάξει και να δώσει ένα πιο κοινωνικό και ανθρώπινο πλαίσιο ανάπτυξης και 

προόδου για τους λαούς της; «Διαπραγματευόμαστε με επιμονή και 

αποφασιστικότητα για μία και ενιαία συμφωνία, με ενιαία προαπαιτούμενα, που 

θα διασφαλίζει την ανάπτυξη και την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές σε σύντομο 

χρονικό διάστημα», είπε, παραδεχόμενος έτσι έμμεσα την λάθος αποσπασματική 

τακτική του «σημείο προς σημείο», που ακολούθησε η κυβέρνηση τους 

προηγούμενους μήνες. 

      Όμως αυτή η παραδοχή έρχεται κάπως αργά, όχι με την έννοια ότι 

ενδεχομένως ο χρόνος δεν θα μπορούσε να αναπληρωθεί, αλλά με την έννοια ότι 

αφενός στερεύει ή υπονομεύεται η πολιτική βούληση για αυτό - εντός και εκτός - 

και αφετέρου - και κυριότερο - ότι οι εξελίξεις έχουν πλέον αποκτήσει μια δική 

τους δυναμική η οποία καθοδηγείται σχεδόν «τελετουργικά» από τις άμεσες 

υπέρογκες οικονομικές υποχρεώσεις και η οποία φαίνεται  να οδηγεί χώρα και 

δανειστές σε αχαρτογράφητα νερά για την ευρωζώνη κα την Ευρώπη. 

      Μοιάζει πλέον απίθανο να αποδεχθούν οι δανειστές μια συμφωνία που 

αφενός δεν θα ταπεινώνει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρωθυπουργό προσωπικά και 

αφετέρου δεν θα απομυθοποιεί την πολιτική δυνατότητα στον Νότο για έναν 

άλλο ευρωπαϊκό δρόμο προς την ανάπτυξη χωρίς αιματηρή λιτότητα, ανισότητα 

και κολοβή δημοκρατία. Και εντέλει στο πρόσωπο του ελληνικού ΣΥΡΙΖΑ, η 

ευρωπαϊκή αριστερά θα δεχθεί ένα μεγάλο και ενδεχομένως μοιραίο κτύπημα για 

πολλά χρόνια. 

      «Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνησής μας, θέλω να ομολογήσω, δεν 

είναι ούτε ριζοσπαστικό, ούτε τολμηρό, ούτε επιθετικό» κατέληξε ο 

πρωθυπουργός. «Είναι απλά ρεαλιστικό και βιώσιμο». Και κάλεσε την άλλη 

πλευρά «μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια μη ρεαλιστικών στόχων και συνεχών 

αποτυχιών, επιτέλους να προσχωρήσει στο ρεαλισμό». Αλλά ο δικός μας 
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ρεαλισμός δεν είναι ο ρεαλισμός της άλλης πλευράς και αυτό ο πρωθυπουργός 

δείχνει ότι ακόμη δεν μπορεί να το καταλάβει. Όταν πέφτουν αδιάκοπα γύρω 

σου οι οικονομικές και οι όποιες ηθικές ή ιδεοληπτικές βόμβες δεν μπορείς εσύ 

να συνεχίζεις απλά να ξορκίζεις τους κρατήρες στους δρόμους και τις πληγές  

στα σώματα των συμπολιτών σου. Εδώ ο Ρούντι Ρινάλντι έχει δίκηο. Ο Κύριος 

Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει τώρα, έστω μέσα σε αυτή τη δίνη του 

διαπραγματευτικού και οικονομικού πολέμου, αν το κόμμα του θα ηγηθεί σε μια 

μεταρρυθμιστική ελληνική κεντροαριστερά με μια κοινωνική πολιτική στα όρια 

που θα του επιτρέπουν οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο, ή αν θα συνεχίσει να 

πειραματίζεται για την τύχη της αριστεράς και έναν ριζοσπαστικό 

προσανατολισμό στην σημερινή Ευρώπη. 

      Το δίλημμα δεν είναι απλό και η απόφαση είναι μεγάλη. Αλλά οι αντιφάσεις 

της αναποφασιστικότητας είναι ήδη κωμικοτραγικές. Από τη μια κυνήγι κατά της 

φοροδιαφυγής της ολιγαρχίας(βλ. Μπόμπολας) και από την άλλη πινελιές 

νεοδιαπλοκής(βλ. Μέγαρο). Από τη μια δηλώσεις περί αξιοκρατίας και από την 

άλλη πράξεις για τα δικά μας παιδιά. Από τη μια κραυγές και από την άλλη οι 

γνωστοί παλιοί ψίθυροι. Και ίσως εδώ είναι που ο ιδεολόγος αριστερός Ρούντι 

Ρινάλντι δεν έχει δίκηο. Το ιδεολογικό δίπολο-δίλημμα για τον προοδευτικό χώρο, 

τουλάχιστον για την Ελλάδα, δεν είναι αριστερά-κεντροαριστερά. Και οι δύο όροι 

είναι φθαρμένοι και ευτελισμένοι μέσα από τα λόγια και τις πράξεις ασήμαντων 

μικροαστών και λούμπεν αστών πολιτικών. Το πραγματικό δίπολο είναι 

παρασιτικό κράτος-παραγωγική κοινωνία. Και σε αυτό δεν έχει δώσει απάντηση 

ούτε η  λεγόμενη αριστερά ούτε η λεγόμενη  κεντροαριστερά. Και βέβαια ούτε ο 

ΣΥΡΙΖΑ. 

      Και έτσι αυτή η πολιτική σιωπή, αυτό το πολιτικό κενό, προς το παρόν, 

καλύπτονται άριστα, απαράλλαχτα και αμετάλλακτα από τον αυταρχισμό της 

ασυδοσίας μιας ολιγαρχίας που αλωνίζει μηχανισμούς και συνειδήσεις και 

σπέρνει την ανισότητα. Από αυτήν την άποψη, ακόμη και η επί θύραις "αριστερή 

φθορά" του Κύριου Τσίπρα θα έχει περισσότερο συμβολική παρά πραγματική 

αξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμη και τώρα δεν μπορούν να υπάρξουν πολιτικοί 

ηγέτες, στην χώρα μας ή μεταξύ των εταίρων, που θα κάνουν ένα άλμα πιο 

γρήγορο από την πραγματική φθορά, που έχουν ήδη προκαλέσει επτά 
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συνεχόμενα χρόνια οικονομικής ύφεσης και δυσπραγίας, ανεργίας, ειδικά των 

νέων, αλλά και υπογεννητικότητας και γήρανσης στον πληθυσμό! Ειδικά τώρα 

που αυτή η φθορά μοιάζει να επεκτείνεται σαν καθημερινό σαράκι στο μέλλον, 

παράδοξα ανθεκτική, προδιαγραμμένη και αναπόφευκτη. Αλλά χωρίς βέβαια, 

αυτό το άλμα, να αποβεί και ένα σάλτο μορτάλε για την πλειονότητα της 

ελληνικής κοινωνίας. 

 

16/5/2015 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ: ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ; 

 

 

      Μοιάζει πλέον άθλος να προχωρήσουν, κυβέρνηση και δανειστές, προς άμεση 

λύση-συμφωνία όταν αυτή "φυλάσσεται" από τόσες κόκκινες γραμμές, που 

σαρώνουν σαν ακτίνες λέιζερ τον ζωτικό χώρο της διαπραγμάτευσης. Και παρότι 

πλέον οι προσδοκίες και οι αντιθέσεις ανάμεσα στους Ευρωπαίους και το ΔΝΤ 

δεν είναι μικρότερης σημασίας από την εσωτερική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ ή 

τις διαφορές ανάμεσα στους δύο κυβερνητικούς εταίρους, μοιάζουν όλοι να 

αδιαφορούν για τον συναγερμό που μπορεί να προκληθεί με όμηρο τον ελληνικό 

λαό – και όχι μόνο. 

      Αν όμως εμπάθειες, ιδεοληψίες, συμφέροντα και κεκτημένες βολές δεν 

αφήνουν και πολλά περιθώρια για λογική και πολιτική σκέψη μήπως τουλάχιστον 

θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε όλην αυτή την παράνοια; Διότι είναι 

παράνοια ή όχι, κυβέρνηση και δανειστές, να επικαλούνται ακόμη το πνεύμα και 

το γράμμα του eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, όταν αμφότεροι έχουν κοπεί 

στην "ύλη" του, αφού μέχρι τέλος Απριλίου δεν υλοποίησαν τίποτε από αυτά στα 

οποία είχαν δεσμευτεί, ως όφειλαν; Και εντέλει αυτή η παράνοια, σαν συνειδητή 

επιλογή, δεν είναι ένα ανώτερο στάδιο της πολιτικής αναξιοπιστίας, πολύ πιο 

επικίνδυνο, αστάθμητο και απρόβλεπτο; 

      Κυβέρνηση και Δανειστές, με όλες τις αντιθέσεις τους, ανάμεσά τους και στο 

εσωτερικό τους, κινούνται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά. Και αυτό συμβαίνει 

όταν η ελληνική κοινωνία, ήδη μισοβυθισμένη, χρειάζεται επειγόντως πια, 

αλλαγή σκαριού και ρότας και όχι απλά ρυμούλκηση σε ακόμη πιο ρηχά επίπεδα 

πολιτικής, όπου θα την αποτελειώσουν τα κύματα μιας ανανεωμένης ολιγαρχίας 

και μιας πιο βίαιης ανισότητας. Ήδη από το 2012  ο ΟΟΣΑ έστεψε την χώρα μας 

Βασίλισσα της ανισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το πλουσιότερο 10% να 

κατέχει 12,3 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από το φτωχότερο 10%! 

      Αλλά το Ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό και πολιτικό. Είναι 

κυρίως πρόβλημα δομικό, δηλαδή το πως έχουν δομηθεί οι νοοτροπίες και οι 

σχέσεις εξουσίας επί δεκαετίες σε όλο το κοινωνικό εποικοδόμημα. Και με αυτήν 
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την έννοια είναι ένα πρόβλημα που στην διαχείριση και τις συνέπειες του δεν 

μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο με ευρωπαϊκούς όρους, αλλά και πάλι στον βαθμό 

και τον ρυθμό της πολιτικής ενοποίησης στην ευρωζώνη και την ΕΕ. 

      Με δυο λόγια, η Ελλάδα χρειάζεται χρόνο όσο και η Ευρώπη χρειάζεται χρόνο. 

Χρόνο πολιτικό, χρόνο οικονομικό, αλλά κυρίως χρόνο στα ανθρώπινα μέτρα. 

Χρόνο όχι με ανέφικτους και συντριπτικούς μακροοικονομικούς όρους, αλλά με 

όρους που μπορούν να εγγυώνται την κοινωνική συνοχή και την πορεία της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα παράταση του 

προγράμματος, ενδεχομένως 4μηνη, θα έπρεπε να είναι ένα εύλογο 

προαπαιτούμενο, αφενός για να αποτραπούν ο συναγερμός και η ρήξη και 

αφετέρου για να δοθεί μια νέα ευκαιρία στην άρση των δογματισμών και την 

συνεννόηση. 

      Πριν ένα μήνα είχα επισημάνει την σοβαρή πιθανότητα για προσωρινή 

διέξοδο μέσα από μια νέα παράταση του προγράμματος. Ωστόσο το ερώτημα της 

χρηματοδότησης, όπως και τότε, παραμένει ανοικτό. Η δεύτερη 4μηνη παράταση 

μέχρι τον Ιούνιο δεν προέβλεπε χρηματοδότηση από τις δόσεις που ήταν σε 

εκκρεμμότητα αν δεν προέκυπτε συμφωνία για μεταρρυθμίσεις, αλλά και 

εφαρμογή τους. Μετά από 3 μήνες αποτυχημένης διαπραγμάτευσης, η χώρα 

αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις αν οι δανειστές 

δεν επανεξετάσουν την στάση τους. 

      Αυτό που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταλάβουν οι δανειστές, όπως και 

διεθνείς αναλυτές και Μέσα, είναι ότι η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι 

κάποιοι "επόμενοι" θα εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις στην χώρα και μάλιστα με 

δίκαιο, διαφανή και "αντιπελατειακό" τρόπο. Τέτοιοι "επόμενοι" δεν έχουν 

εμφανιστεί στην χώρα, αλλά και αν είχαν εμφανιστεί θα είχαν ακόμη μικρό 

ακροατήριο. Όπως και οι "πρώην" της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, τόσο οι σημερινοί 

κυβερνώντες όσο και οι νέοι μνηστήρες της διακυβέρνησης, ποταμίσιοι και άλλοι, 

δεν είναι στο σύνολό τους παρά θλιβερά υπόλοιπα, αν όχι λείψανα της 

μεταπολίτευσης και άρα φύσει και θέσει ανεπαρκή πολιτικά όντα για να 

καθοδηγήσουν τον ελληνικό λαό να αγκαλιάσει τις οικονομικές και κοινωνικές 

τομές, που μπορούν να τον βγάλουν από την μιζέρια και να τον αναβαθμίσουν 

ατομικά, κοινωνικά και εθνικά.  Φωτεινές εξαιρέσεις υπάρχουν, ενδεχομένως και 
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στο σημερινό κυβερνητικό επιτελείο, αλλά μια συντονισμένη και αποτελεσματική 

σαρωτική τους «έφοδος» μέσα στο σημερινό πολεμικό και ακάλυπτο εγχώριο και 

διεθνές περιβάλλον αποτελεί μάλλον μεταφυσική αξίωση. 

      Και αυτό τι σημαίνει; Ότι η Ελλάδα είναι μια χαμένη υπόθεση που δεν της 

απομένει τίποτε περισσότερο από το να παρακολουθεί παθητικά να 

μεταναστεύουν οι καλύτεροι νέοι της και να σαπίζουν, περιθωριοποιημένοι και 

εν μέσω κάθε είδους παρασίτων, όσοι παραγωγικοί πολίτες της απομένουν στην 

χώρα; Όχι βέβαια! Απλά σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος, ακόμη 

και αν αυτός τελικά κοστίζει κάτι παραπάνω σε χρήματα, παλιές εμμονές και 

τυπολατρείες. Εξάλλου αυτό που τελικά κερδίζεται και διασώζεται είναι πολύ πιο 

ακριβό και πολύτιμο: η εμπιστοσύνη των λαών για την αξία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης σε μια δημοκρατική Ευρώπη. 

      Και αν τελικά μετά από κάποιες αμοιβαίες παραχωρήσεις δοθεί μια τέτοια 

νέα βιώσιμη οικονομικά παράταση του προγράμματος μέχρι τον Σεπτέμβρη, 

αυτή θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν μια περίτεχνη "πολιτική φάκα", μέσα 

στην οποία θα μπορούν να παγιδευτούν πλείστα όσα τρωκτικά της εγχώριας 

εξουσίας. Μια "τρίτη και φαρμακερή" παράταση, που όμως δεν θα λειτουργήσει 

σαν μέσο για περαιτέρω μυθριδατισμό ανισοβαρούς και μάταιης λιτότητας για το 

πλήθος, αλλά σαν μια θανατηφόρα ένεση για όλους εκείνους που αφαίμαζαν επί 

δεκαετίες τον πλούτο της χώρας. Αρκεί κάποιοι στην κυβέρνηση και το εξωτερικό 

να έχουν την βούληση και το ανάστημα ώστε να τολμήσουν να συνεργαστούν για 

το καλό της χώρας και της Ευρώπης. 

 

23/5/2015 
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ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΚΙΡΚΗ ΠΟΥ  

ΘΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΖΩΑ; 

 

      Πρακτικά, για να μην χρεοκοπήσουμε στο ΔΝΤ μες στον Ιούνιο, θα πρέπει να 

γίνει συμφωνία τις αμέσως επόμενες ημέρες έτσι ώστε να δοθεί "τεχνικός" και 

"νομοθετικός" χρόνος μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε λήγει και η παράταση του 

προγράμματος. Ωστόσο αυτή η δεύτερη παράταση του προγράμματος βασίστηκε 

στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, την οποία καμία από τις δύο πλευρές δεν 

τήρησε, παρότι και οι δύο την επικαλούνται. Οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν μέχρι 

το τέλος Απριλίου στις "ευέλικτες" μεταρρυθμίσεις που η συμφωνία προέβλεπε 

και έκτοτε η μία αναβολή διαδέχεται την άλλη. Η "ενδιάμεση" συμφωνία 

εξαυλώθηκε προς μία και τελική, ενώ η τακτική του "σημείο προς σημείο" στο 

mail Χαρδούβελη συγχωνεύτηκε στον στόχο για μια συνολική συμφωνία-πακέτο. 

      'Ετσι, ο Μάης, που κύλησε σαν "κλωτσημένο τενεκεδάκι" στον δρόμο της 

διαπραγματευτικής αποτυχίας, τώρα περνά στον Ιούνιο σαν ένα ανυπέρβλητο 

και απρόβλεπτο ντόμινο πολιτικών και οικονομικών γεγονότων, που μπορούν να 

συμβούν στην Ελλάδα, την ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία. Η 

αναποφασιστικότητα και η αναβλητικότητα απέκτησαν μια δική τους δυναμική, 

που σπρώχνουν βίαια και τις δυο πλευρές στον συμβιβασμό. Ο διαθέσιμος χρόνος 

για ένα έστω επιπολής win-win τελείωσε και η όποια συμφωνία θα είναι επώδυνη 

για τον ελληνικό λαό, αφού σε κάθε περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει έναν 

αυξημένο λογαριασμό. Και αν κληθεί να τον πληρώσει κυρίως μέσω της 

κοινωνικά άδικης φορολογίας του ΦΠΑ και ενός ΕΝΦΙΑ διατηρημένου στα 

περυσινά πλαίσια και όρους, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει και τυπικά το "αριστερό" 

του πρόσημο και θα επισημοποιήσει την είσοδό του στον άχρωμο, άοσμο, 

άγευστο, αλλά και θολό χώρο της ελληνικής κεντροαριστεράς. 

      Βέβαια, ένας τέτοιος ΣΥΡΙΖΑ, κάθετα ενάντιος στο προεκλογικό του προφίλ, 

θα μπορούσε να εξηγήσει την μέχρι τώρα νομοθετική του απραξία ή ανοχή σε 

θέματα όπως τα ΜΜΕ, όσο και τις πρόσφατες τοποθετήσεις αμφιλεγόμενων 

προσώπων σε θέσεις κρίσιμες όπως η ΕΡΤ και το ΔΝΤ. Με ανάλογο τρόπο, μια 

τέτοια κατανομή στο επερχόμενο νέο φορτίο στις πλάτες των Ελλήνων, και 
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μάλιστα σε συνθήκες ήδη συνεχιζόμενης ύφεσης, θα σημάνει για την κυβέρνηση 

όχι απλά πολιτικοοικονομικό, αλλά και ιδεολογικό συμβιβασμό. 

      Όσον αφορά στην γερμανική πλευρά, αυτή θα αναγκαστεί να συμβιβαστεί 

είτε με την πραγματικότητα μιας άτυπης "θεματικής" παράτασης του 

προγράμματος, είτε μιας νέας και επίσημης παράτασης για το φθινόπωρο, όπως 

έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση. Αυτό το "σπάσιμο" της συμφωνίας 

θα μπορούσε είτε να αφορά σε μια κατ΄αρχήν πολιτική συμφωνία-πλαίσιο, με 

την εξειδίκευση να ακολουθεί σταδιακά προς το φθινόπωρο, είτε να υπάρξει 

συμφωνία για κάποια ζητήματα μέχρι τον Ιούνιο και για άλλα τον Σεπτέμβριο. 

      Ωστόσο, κρίνοντας από την αποτυχία της συμφωνίας του Φεβρουαρίου, η νέα 

αυτή συμφωνία περισσότερο θα είχε στόχο την εκταμίευση για να αποφευχθεί η 

χρεοκοπία της χώρας παρά την προώθηση ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Και 

αυτό διότι συνολική συμφωνία-πακέτο χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους είναι 

αναποτελεσματική, αλλά οι δανειστές διαφωνούν μεταξύ τους για ένα νέο 

κούρεμα ή τουλάχιστον για την μέθοδο που η αναδιάρθρωση θα γίνει. Όπως 

επίσης, συνολική συμφωνία-πακέτο χωρίς παραγωγική εξυγίανση του ελληνικού 

δημόσιου τομέα αποτελεί φενάκη, αλλά η πελατειακή φύση του ΣΥΡΙΖΑ, 

τουλάχιστον με βάση το μεγάλο πασοκογενές του τμήμα, την ακυρώνει. 

      Για αυτούς και άλλους λόγους οι βασικοί παίκτες της συμφωνίας δεν μπορούν 

να εγγυηθούν μια αξιόπιστη, σταθερή και μακροπρόθεσμη λύση στο ελληνικό 

πρόβλημα και κατ΄επέκταση στο πρόβλημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εντέλει, 

μια τέτοια συμφωνία, σαν μια αναγκαστική συμφωνία-ευκαιρίας, είναι πιθανό να 

αποκαλύψει περισσότερο το πρόσωπο των παικτών, να απομυθοποιήσει 

πολιτικές, ιδέες και ανθρώπους και να αποδώσει στους εμπλεκόμενους αυτό που 

τους αναλογεί και όχι αυτό που φαντάζονται ή διεκδικούν δόλια για τον εαυτό 

τους. Και έτσι να διαμορφώσει νέες πολιτικές ανακατατάξεις. Ωστόσο, θα 

μπορούσε να λειτουργήσει και σαν μια Συμφωνία-Κίρκη, που θα 

μεταμόρφωνε τους Έλληνες πολίτες σε ακίνδυνα ζώα. 

 

30/5/2015 

 

 



 62 

 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 

 

      Σε μια φάση που κυριαρχεί το δίλημμα αν θα επανασχεδιαστεί ή θα συνεχίσει 

να καταστρέφεται το παρόν και το μέλλον της χώρας, οι Έλληνες πολιτικοί 

κολλημένοι στο παρελθόν και απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον, το μόνο 

που απαρτίζουν, στο σύνολό τους, είναι μια εύκολη λεία για το αραγές μέτωπο 

των δανειστών. 

      Για τους δανειστές η κυβέρνηση, η πρώην, η νυν και η επόμενη, είναι μία και 

ενιαία. Για αυτούς ο ρόλος του ελληνικού πολιτικού συστήματος δεν είναι τίποτε 

άλλο από μια αλυσίδα υπογραφών και δεσμεύσεων, των οποίων ο πυρήνας και η 

λογική πηγάζουν στο 2010, και σαν τέτοιο αντιμετωπίζεται ανεξαρτήτως 

εκλογών και λαϊκής εντολής. Στην ουσία, από το 2010 και μετά, οι δανειστές, 

στην πιο ήπια διατύπωση, συγκυβερνούν και αντιμετωπίζουν την εγχώρια 

κυβέρνηση ως μία, «ομοούσια» και διαχρονική. Πιο τρανό παράδειγμα για αυτό 

δεν θα μπορούσε να υπάρχει από την απάντηση των δανειστών στο mail 

Χαρδούβελη που έφτασε κατά 6 μήνες καθυστερημένη!  

      Μέσα σε αυτό το 6μηνο, μια ελληνική κυβέρνηση έπεσε, μια νέα λαϊκή εντολή 

κατά της λιτότητας και υπέρ της ανάπτυξης εδόθη και εντέλει, η νέα κυβέρνηση, 

μετά από 4 μήνες διαπραγμάτευσης, ολοένα απομακρύνεται από τις 

προεκλογικές της δεσμεύσεις προσεγγίζοντας μια συμφωνία στην 

οποία ουσιαστικά θα τις μεταθέτει (αν δεν τις αθετεί) και θα υιοθετεί με μικρές 

(αν όχι επικοινωνιακές) τροποποιήσεις την συνέχεια των υπογραφέντων και 

σύντομα άλλων νέων. Αυτά ο κ. Σαμαράς τα γνώριζε και ο κ. Τσίπρας έπρεπε να 

τα γνωρίζει και να είναι έτοιμος όταν όλα έδειχναν ότι θα κέρδιζε τις εκλογές. 

Ωστόσο σήμερα, είμαστε ακόμα καθηλωμένοι στο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 

και μάλιστα με ακόμη πιο δύσκολο βηματισμό, αφού γύρω μας έχουν αυξηθεί η 

οικονομική και πολιτική βαρύτητα και έχουν ελαττωθεί η ορατότητα και η 

ικανότητα προσανατολισμού. 

      Τι μπορούμε λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, να κάνουμε καλύτερο για την 

πολιτική ζωή και την καθημερινότητά μας, με δεδομένα ότι κατά μεγάλη 
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πλειοψηφία επιθυμούμε την παραμονή μας στην ευρωζώνη και την Ευρώπη και 

κατά οριακή πλειοψηφία ακόμη και έναν επώδυνο συμβιβασμό με τους δανειστές; 

Οι βασικές όψεις ενός αναγκαίου συμβιβασμού είναι τρεις: 

      1.  Μεταξύ των πολιτικών κομμάτων: Αυτό σημαίνει ό,τι ακριβώς δεν 

μπορούσε να συμβεί στην ενημερωτική   συζήτηση στην Βουλή της 5/6, όπου ο 

ένας ακύρωνε τον άλλον και αντί για ουσιαστικά ενημερωτικό και νέο ενωτικό 

πολιτικό λόγο έβγαζε τη φτήνεια των απωθημένων του. Αποτύπωνε ανάγλυφα το 

ανεκπλήρωτο της μετεμφυλιακής συμφιλίωσης στη συλλογική πολιτική 

συνείδηση του τόπου. 

      2.  Στο εσωτερικό της κυβέρνησης: Αυτό σημαίνει ό,τι ακριβώς  δεν μπορούσε 

να συμβεί στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τουλάχιστον 

σκιαγραφείται στο ιδεολογικά ετερογενές πλαίσιο των κυβερνητικών εταίρων. 

      3.  Μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών (ή καλύτερα μεταξύ ελληνικού λαού 

και δανειστών – κυβέρνηση, σύμφωνα με την διαχρονική έννοια που δώσαμε): 

Εδώ, το “επώδυνο” είναι συνάρτηση της αντίστασης στον εκσυγχρονισμό του 

κράτους. Επίσης, το “επώδυνο” δεν είναι καθολικό, αλλά συνδέται με την 

συντήρηση παλαιών δομών, που ενισχύουν την ολιγαρχία και την κοινωνική 

ανισότητα. Χωρίς εγχώριο πολιτικό συμβιβασμό κατά των πελατειακών σχέσεων, 

δεν θα μπορεί να υπάρξει αμοιβαία επωφελής συμφωνία ανάμεσα στους 

δανειστές και τον ελληνικό λαό. 

      Με βάση τα παραπάνω, η εσωτερική συναίνεση που θα μπορούσε να 

προκύψει, με αφορμή την επερχόμενη συμφωνία, σε κάποια ζητήματα ζωτικής 

σημασίας για τον τόπο, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο σημαντική από τον 

εξωτερικό συμβιβασμό. Επίσης, οι παραπάνω τρεις όψεις του συμβιβασμού 

αναδεικνύουν και δύο βασικές ανεπίλυτες ακόμα αντιφάσεις, που ανεβάζουν το 

επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης  σε πιο πραγματικά πλαίσια. 

      1. Ανάμεσα στις πολιτικές λιτότητας που κυριαρχούν στην ευρωζώνη σαν 

αδιαφιλονίκητο “γερμανικό δόγμα” σαρώνοντας τις κοινωνικές δομές και στην 

έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης που υπονομεύει το μέλλον της ηπείρου. Αυτή η 

αντίφαση βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη και εγκυμονεί κοινωνικές αναταραχές 

και ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού ανεξάρτητα από την τύχη ενός ελληνικού 

ΣΥΡΙΖΑ. 
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      2.  Ανάμεσα στην απαιτούμενη δημοσιονομική πειθαρχία και την ματαιωμένη 

πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δεν είναι τυχαίες οι πρόσφατες διαρροές 

στον διεθνή τύπο για γερμανογαλλικό σχέδιο “ριζοσπαστικής ολοκλήρωσης”, στο 

οποίο όμως δεν θα προβλέπονται υποχρεωτικά όλα τα κράτη μέλη, μπαίνοντας 

έτσι οι βάσεις για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Είναι προφανές, ότι το 

σταυροδρόμι του συμβιβασμού με τους δανειστές συμπίπτει χρονικά με έναν 

αναπροσανατολισμό της ευρωζώνης μετά από τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης. 

      Ο κ. Τσίπρας φυσικά το γνωρίζει πολύ καλύτερα, και σε βάθος, πολλές από τις 

λεπτομέρειές του. Πρέπει όμως να αποφασίσει από τώρα, με την 

αναγκαία διορατικότητα για αυτό, ποιον δρόμο θα ακολουθήσει. Σε ποια Ευρώπη 

πιστεύει ότι η χώρα πρέπει να ενταχθεί, αν τελικά το δίλημμα τεθεί. Σε ένα 

φιλόδοξο πρωτοπόρο κομμάτι, στο οποίο όμως η συμμετοχή θα προϋποθέτει την 

εκκαθάριση της πολύστιβης κόπρου του Αυγεία από την πολιτική, την 

επιχειρηματικότητα και την κοινωνία ή σε μια δεύτερη ταχύτητα που αργά και 

σταδιακά, φορτωμένη με όλες τις γνωστές παθογένειες θα δίνει για πολλές 

επόμενες δεκαετίες ένα μάλλον Σισσύφειο αγώνα;  

      Πάντως στο μεταξύ, παρότι η πολιτική απόφαση αναβάλλεται και ο μέσος 

Έλληνας δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα πορευτεί, μεγάλο πρωτοπόρο κομμάτι, 

από ταλαντούχους επιστήμονες και επαγγελματίες αποφασίζει και εγκαταλείπει 

την χώρα. Και αυτή η “αιμορραγία” είναι πιο σημαντική και από τα χρηματικά 

κεφάλαια που φεύγουν, διότι, όπως σημειώνουν και ξένοι αναλυτές, χωρίς αυτό 

το εκλεκτό ανθρώπινο δυναμικό, ο τόπος θα είναι πολύ πιο δύσκολο να 

ανακάμψει, ακόμα και όταν έρθει η ώρα για αυτό. «Με κάθε γενιά η γη γερνάει, 

η ανθρωπότητα απομακρύνεται περισσότερο από την παιδική της ηλικία» 

έγραφε ο Τ.Ε Λώρενς στο βιβλίο του «Επτά Στύλοι της Σοφίας», δίνοντας μια 

εικόνα που φέρνει στο μυαλό τόσο τη σημερινή Ευρώπη, όσο και την δική μας 

χώρα. 

  

30/6/2015 
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ΕΛΣΤΑΤ: ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 Ή «THIS IS THE BOTTOM, GENTLEMEN!» 

 

      Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση στο πρώτο τρίμηνο του έτους 

σε σύγκριση με τα περσινά είναι αποκαλυπτιικά για την ρότα φθοράς που έχει 

πάρει σταθερά η οικονομία της χώρας, αντιμέτωπη και φέτος, όπως κάθε χρονιά 

μετά το 2009, με έναν εαυτό ακόμη πιο αδύναμο να οργανώσει το απαραίτητο 

άλμα. Μέσα σε ένα χρόνο, το εργατικό δυναμικό της χώρας συρρικνώθηκε ακόμα 

περισσότερο κατά 49.029 άτομα (1%), διατηρώντας την πτωτική τάση και την 

καθήλωσή του στα επίπεδα του μεταπολεμικού ναδίρ, τα οποία έχουμε 

αναλύσει σε παλιότερη ανάρτηση. Συνολικά, από το 2010 μέχρι το 2015, το 

εργατικό δυναμικό της χώρας ελαττώθηκε κατά 4,7%!(Εικόνα 1) 

 

 

Εικόνα 1. Εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα (Α΄τρίμηνο 2010-2015) 

 

      Και αυτό συνέβη με το σύνολο των απασχολούμενων να δείχνει, το 2015, 

οριακά αυξημένο σε σχέση με το 2014 και τους άνεργους να έχουν μειωθεί τόσο 

σαν απόλυτος αριθμός, όσο και σαν ποσοστό. Η εικόνα της εργασιακής 
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παρακμής συμπληρώνεται, από το σταθερά υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια 

ανέργων και από το ενδιαφέρον εύρημα της ελάττωσης των ποσοστών της 

ανεργίας στις νεαρότερες ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα σε εκείνες από 15-44 

ετών (Πίνακας). 

 

 

Πίνακας. Στοιχεία για την απασχόληση (Α΄τρίμηνο 2014-2015) 

 

      Αυτό το εύρημα της ελαττωμένης ανεργίας στις νεαρότερες ηλικίες, έρχεται 

να συνδυαστεί και ενδεχομένως να συμπληρωθεί με ένα άλλο ακόμη πιο 

ενδιαφέρον εύρημα, αυτό της εξέλιξης της ανεργίας στις κοινωνικές ομάδες με 

ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Από το 2010 μέχρι το 2013 τα ποσοστά της 

ανεργίας σχεδόν υπερδιπλασιάστηκαν στους κατόχους διδακτορικού ή 

μεταπτυχιακού και τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας και ανώτερης τεχνολογικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ωστόσο από το 2013 μέχρι σήμερα, αυτή η τάση 

δείχνει να αναστρέφεται στους πτυχιούχους ανώτερης τεχνολογικής 

επαγγελματικής και ιδιαίτερα στους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 
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διπλώματος. Αλλά και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η τάση 

φαίνεται, συγκριτικά, σταθεροποιητική(Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

(Α΄τρίμηνο 2010-2015) 

 

      Πώς εξηγούνται αυτές οι τάσεις βελτίωσης της απασχόλησης στα πιο νέα, 

δυναμικά και ταλαντούχα τμήματα του εργατικού δυναμικού και φυσικά της 

χώρας όταν η οικονομία συνεχίζει να ταξιδεύει στο τέλμα της ύφεσης, και της 

έλλειψης ρευστότητας και επενδύσεων; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό 

όταν η νέα κυβέρνηση δεν έχει δώσει δείγμα γραφής στην αξιοκρατία και την 

αμφισβήτηση του πελατειακού κράτους, αλλά αντίθετα δείχνει πρόθυμη να 

επαναφέρνει και να εφαρμόζει ατόφιες αναχρονιστικές δομές και γνωστές 

μεταπολιτευτικές παθογένειες; 

 

      Ε, λοιπόν, αν πριν λίγο καιρό αναρρωτιόμασταν μήπως αυτό «λέγεται 

μετανάστευση», σήμερα δεν έχουμε κανένα σοβαρό λόγο πια να το 

αμφισβητούμε. Πολιτικά, ηθικά, οικονομικά, ο τόπος μας έχει παγιδευτεί σε 
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ιστορικές πλευρές του χειρότερου εαυτού του. Διατρέχουμε ακάθεκτοι ένα παρόν, 

στο οποίο θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την έκφραση «THIS IS THE 

BOTTOM GENTLEMEN!», παραφράζοντας τον μεγάλο μας ποιητή. Ένα παρόν 

με τόσο συσσωρευμένη αδικία, χυδαιότητα, απαξίωση, ανικανότητα και 

υποκρισία, μες στο οποίο πολλές ακρότητες μπορούν κάλλιστα να συμβούν και 

να δικαιολογηθούν. 

 

Πηγές: Δελτία Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ: 2010-2015 

 

13/6/2015 
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ΜΠΡΟΣΤΑ  ΣΤΗΝ ΡΗΞΗ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 

«ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΓΚΑΙ ΦΩΚΣ» 

 

      Τα πράγματα στην σχέση κυβέρνησης και δανειστών πήραν από καιρό μια 

δική τους δυναμική, που όχι μόνο ακυρώνει γεφυροποιές προθέσεις, αλλά 

επιπλέον αποκαλύπτει, κάτω από προσχήματα και επιφάσεις, μια de facto και 

κυρίως de profundis αδυναμία διαλόγου, συνεννόησης και συμφωνίας. Έφτασε 

λοιπόν ή ώρα που κανείς δεν μπορεί πια να κάνει πίσω. Και αυτό για δύο 

βασικούς λόγους: 

      Πρώτον, διότι και οι δυο πλευρές φοβούνται ότι αν υποχωρήσουν στις 

κόκκινες γραμμές τους, τότε κινδυνεύουν να χάσουν περισσότερα, απ΄όσα θα 

μπορούσαν να κερδίσουν. Η σημερινή κυβέρνηση, χάνοντας το ηθικό και 

πολιτικό της πλεονέκτημα έναντι της προηγούμενης κυβέρνησης και οι δανειστές, 

απαξιώνοντας την γερμανική καθαρότητα της λιτότητας και της πειθαρχίας. 

      Δεύτερον, η διαπραγμάτευση επισκιάζεται από μια βαθιά πολιτική και 

ιδεολογική αντιπαλότητα, που οδηγεί πολύ περισσότερο στην επιδίωξη ενός 

αμοιβαία επιβλαβούς παρά επωφελούς αποτελέσματος. Μια "εμμονή" που 

πηγάζει στην βαθιά καχυποψία που τρέφει η μία για την άλλη πλευρά, αφού 

πιστεύουν ότι δεν μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα, τουλάχιστον στον 

βαθμό και το μέτρο των αξιών που διέπουν σήμερα την ομάδα της ευρωζώνης. 

      Για την κυβέρνηση, οι δανειστές "συνομωτούν" με μέσο την αδιαλλαξία για να 

την ρίξουν και έτσι ο μόνος τρόπος για να σταθεί όρθια και να αλλάξουν οι όροι 

του παιχνιδιού είναι η αντίσταση ως μέσο για περισσότερο πολιτικό χρόνο και 

δημιουργία συμμαχιών στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Για τους δανειστές, η 

κυβέρνηση είναι ένα κράμα κομμουνιστών και ακροδεξιών εθνικιστών που 

"συνομωτούν" με πολιτικά μέσα για να εμβολίσουν το σημερινό ευρωπαϊκό 

ιδεολογικό και οικονομικό κατεστημένο.  

      Είναι φανερό ότι μέσα σε αυτήν την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν 

αυτά τα διασταυρούμενα πυρά αναξιοπιστίας, ούτε οι δανειστές θα πάρουν τα 

χρήματά τους, ούτε η χώρα μας θα μπορέσει να ανακάμψει από το τέλμα.  

Αλλά αυτά δεν φαίνεται να αποσχολούν σοβαρά καμία πλευρά. Είναι και οι δύο 

παρασυρμένες από την ένταση να δικαιωθούν στο ακροατήριο τους, 
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αδιαφορώντας αν στις παράπλευρες απώλειες είναι η ήδη καταπληγμένη 

Ελληνική κοινωνία και η συνοχή της, η ίδια η ενότητα της ευρωζώνης και της 

Ευρώπης.  

     Η κάθε πλευρά, καχύποπτη για την υπονόμευσή της από την άλλη, 

προκατειλημμένη ότι η άλλη δεν διαπραγματεύεται, την δυναμιτίζει στο 

πρόσωπο της ασυμφωνίας. Είναι σαν η κάθε μία, να βλέπει στο πρόσωπο της 

άλλης, έναν σύγχρονο Γκάι Φωκς να απεργάζεται "Συνομωσίες Πυρίτιδας", χωρίς 

βέβαια να μπορεί να προχωρήσει σε βασανισμό, ομολογία και εξόντωση της 

άλλης. Ωστόσο μένουν ακόμη πολλά να αποδειχθούν, όσο παραμένουν 

κτυπημένες από ένα τέτοιο "σύνδρομο Γκάι Φωκς" και εισέρχονται στα άδυτα 

της ρήξης. Αλλά ακόμη και ο Γκάι Φωκς είχε εκτίμηση του κινδύνου που 

προκαλούσε στους δικούς του. 

      Μπροστά σε αυτή την διαφαινόμενη ρήξη, που εξελίσσεται ως μια "ανίκητη 

ήττα", και μπροστά στην αβεβαιότητα των ημερών για το πως θα τελειώσει ή θα 

παραταθεί αυτή η περιπέτεια τα μόνα σίγουρα είναι δύο:  

      1.  Aυτή η Ευρώπη δεν είναι για μας και εμείς δεν είμαστε για αυτήν την 

Ευρώπη. 

     2.  Δεν υπάρχει προοπτική ενοποίησης αν δεν αλλάξουμε και οι δύο. 

      Και ανεξάρτητα από το πως τελικά θα εξελιχθεί, δηλαδή σε ρήξη με 

αχαρτογράφητη απομόνωση ή πρόσκαιρη συνθηκολόγηση με ανακύκλωση των 

παθογενειών, η δική μας εναλλακτική ταυτότητα, για την σάρωση του παρόντος 

και το άλμα στο μέλλον, δεν μπορεί να είναι ούτε ένα πελατειακό κράτος, λεία 

της ολιγαρχίας, ούτε ένας λαός ψευδοδιχασμένος σε δύο συγκεντρώσεις, όπως 

σήμερα και αύριο στο Σύνταγμα, όπως και το 2011 σε άνω και κάτω Πλατεία. 

 

17/6/2015 
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Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ,  

ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ 

 

      Από την Δευτέρα μέχρι τέλος του μήνα, αναμένονται γεγονότα, 

προγραμματισμένα και έκτακτα, που ίσως μείνουν στην ιστορία ως «10 ημέρες 

που συγκλόνισαν» την χώρα μας και την Ευρώπη. Στο κατώφλι αυτού του 

δεκαημέρου αφήνουμε να πέσουν μερικές σκέψεις:  

      Η αμοιβαία καχυποψία και ανυποληψία είναι πλέον σταθερές αξίες στην 

σχέση κυβέρνησης και δανειστών. 

      Μια έκβαση, όχι προιόν κατανόησης και πειθούς, αλλά εκβιασμών και 

αυταρχισμού δεν συνιστά νίκη και επιπλέον, χωρίς οικονομικό αποτέλεσμα, είναι 

τροφή για τον ανερχόμενο ευρωσκεπτικισμό. 

      Η νίκη ή θα περιέχει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και θα είναι αμοιβαία 

ή δεν θα υπάρξει καθόλου. 

      Απενεχοποιείται η διάθεση για μια αστάθμητη ρήξη ή μια ανακωχή 

"ευκαιρίας" για τον ανεφοδιασμό της ζωντανής ψευδαίσθησης ότι στο τέλος η 

μια πλευρά θα νικήσει σε βάρος της άλλης. 

      Οι «επιχειρήσεις» διεξάγονται κυρίως στα εξής επίπεδα: τραπεζικό, 

επικοινωνιακό, πολιτικό και γεωπολιτικό. Αυτά τα επίπεδα συνδέονται και 

επηρεάζουν το ένα το άλλο. 

      Το γεωπολιτικό επίπεδο τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο το ήδη απρόβλεπτο 

των εξελίξεων και ενδεχομένως με εκρηκτικό τρόπο. 

      Η σύγκρουση κυβέρνησης-δανειστών αντανακλάται στο εσωτερικό 

κυρίως σαν αντιπαράθεση πελατειακών στρατοπέδων και όχι πολιτικών 

προτάσεων διεξόδου. 

      Πραγματικό συγκρουσιακό περιεχόμενο στην χώρα μπορεί να αποκτήσει το 

χάσμα των γενεών και η σχέση παραγωγικών και παρασιτικών κοινωνικών 

ομάδων. 

      Η αντιπαράθεση στο εσωτερικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φθορά της 

κυβέρνησης. Ανησυχητικό ότι ενθαρρύνεται ενώ δεν υπάρχει ικανή διάδοχη 

κατάσταση. 
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      Οι μέρες που ζούμε είναι πολυδύναμα ιστορικά φορτισμένες. Έχουν κάτι από 

φθινόπωρο/χειμώνα 1944, κάτι από άνοιξη 1967, κάτι από καλοκαίρι 2007. 

      Ο διχασμός δεν θα φέρει πίσω τις δουλειές, ούτε τις ζωές που χάθηκαν μια 

πενταετία. Είναι στείρος και το μόνο που φέρνει είναι δυστυχία και θάνατος. 

      Αν πράγματι χαλάρωνε η Γερμανία την θηλειά της λιτότητας, θα κέρδιζε η 

Ελλάδα αν συνέχιζε να παραμένει διχασμένη, πελατειακή και δέσμια της 

ολιγαρχίας; 

 

19/6/2015 
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ΠΕΝΤΕ ΣΕΝΑΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ 

 

      Εισερχόμαστε σήμερα στο τελευταίο και πιο κρίσιμο δεκαήμερο της 

διαπραγμάτευσης και είναι σαφές ότι πολύ δύσκολα μπορεί να οδηγήσει σε ένα 

αμοιβαία επωφελές αποτέλεσμα για λόγους κυρίως πολιτικούς και ιδεολογικούς, 

όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενα άρθρα. Ποια είναι λοιπόν πλέον τα 

πιθανά σενάρια μέχρι τέλος του μήνα, που λήγει η δεύτερη παράταση του 

προγράμματος και η προθεσμία για το ΔΝΤ;  

      1. Παράταση 

      Δηλαδή, μια αναβολή, πιο πιθανή μέχρι Σεπτέμβρη, που θα «επιδοτεί» τις 

δανειακές υποχρεώσεις προς ΔΝΤ και ΕΚΤ. Η λύση αυτή που φαίνεται να 

εκτονώνει την εκρηκτικότητα των στιγμών είναι μια κακή λύση για την χώρα μας, 

αλλά και για την νέα κυβέρνηση. Η οικονομία θα συνεχίσει να σέρνεται αφού η 

παράταση θα εξασφαλίζει, έστω πρόσκαιρα, μόνο τους δανειστές, χωρίς να 

απαντά σε κανένα πρόβλημα της ύφεσης. Αντίθετα οι τράπεζες θα συνεχίσουν να 

στεγνώνουν, αφού θα αρχίσουν να πληρώνονται και οι ασύμμετρες φορολογικές 

υποχρεώσεις της χρονιάς. Παράλληλα η αγορά θα συνεχίσει να σέρνεται, όταν 

μάλιστα τα σημάδια για την φετινή τουριστική κίνηση είναι ήδη ανησυχητικά. 

      Είναι πολύ αμφίβολο αν σε αυτή την λογικά αναμενόμενη κατάσταση, το 

κράτος θα μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει κανονικά μισθούς και συντάξεις. Η 

κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτεί σε κάποια μέτρα, που με βάση τις διαρροές, 

δεν θα διαφέρουν και πολύ στο πνεύμα τους από εκείνα της προηγούμενης 

κυβέρνησης. Η οικονομική αβεβαιότητα και δυσπραγία της κοινωνίας εν μέσω 

καλοκαιριού θα συμβάλλει στην πολιτική φθορά των κυβερνώντων. Η 

αντιπολίτευση δεν θα κάτσει να περιμένει να πέσει το ώριμο φρούτο, αλλά όπως 

έδειξε έμπρακτα, θα κλιμακώσει τον διχασμό και θα ποντάρει στην πολιτική 

αναταραχή. Με σταυρωμένα χέρια δεν θα κάτσουν ούτε οι δανειστές, που θα 

έχουν όλην αυτήν περίοδο το εργαλείο της ΕΚΤ σαν ρεγουλατόρο της 

μικρομεσαίας αγωνίας. Και βέβαια, με σταυρωμένα χέρια δεν θα κάτσουν οι 

δυτικές δυνάμεις, που βλέπουν την κυβέρνηση σαν αποσταθεροποιητκό 

παράγοντα για τα συμφέροντά τους στην περιοχή. 
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      Συνεπώς, αν η κυβέρνηση καταφύγει σε μια τρίτη παράταση, σαν ύστατη δική 

της λύση, θα πέσει στην πολιτική φάκα των δανειστών με την ίδια ευκολία που 

έπεσε στην οικονομική τους παγίδα, τον Φεβρουάριο, με την δεύτερη παράταση.  

      2. Συμβιβασμός 

      Αν η κυβέρνηση συμβιβαστεί με αντάλλαγμα μια υπόσχεση για διευθέτηση 

του χρέους τότε θα ακυρώσει η ίδια το νόημα των εκλογών του Ιανουαρίου. Έτσι 

θα δικαιώσει όχι μόνο το δόγμα του σοκ της Ναόμι Κλάιν, αλλά και την 

προηγούμενη κυβέρνηση στην οποία επίσης είχαν υποσχεθεί το ίδιο, αλλά πάντα 

σε συνάρτηση με την εφαρμογή υφεσιακών μεταρρυθμίσεων. Έτσι ακριβώς 

έπεσαν οι πρώην και πέφτοντας φόρτωσαν την βαριά σιδερένια μπάλα του 

δεσμώτη του χρέους στα πόδια της νέας κυβέρνησης. Ωστόσο, αυτός ο 

συμβιβασμός επιταχύνει ένα ξεκαθάρισμα στην χώρα και την Ευρώπη. 

      Η Ελλάδα μένει πράγματι στην Ευρώπη, αλλά σε μια Ευρώπη 

αδιαπραγμάτευτα Γερμανική, αθεράπευτα υφεσιακή και κυρίως κοινωνικά άδικη, 

ένα ακριβό «αντικείμενο του πόθου» στον ήδη ανερχόμενο ευρωσκεπτικισμό. Το 

ωστικό κύμα ενός τέτοιου συμβιβασμού μοιραία θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 

θα συμβάλλει και στην απο-Σαμαροποίηση-διάσπαση της ΝΔ, ιδιαίτερα όταν 

πολύ σύντομα οι καρποί του συμβιβασμού εντείνουν την εξαθλίωση και την 

απελπισία στα μικρομεσαία στρώματα. 

      Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μόνο νέες πολιτικές δυνάμεις, που δεν θα έχουν 

σχέση με τα αναχρονιστικά αριστεροδεξιά υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, θα 

μπορέσουν να σηκώσουν τον ταπεινωμένο και παραιτημένο λαό στο ύψος που 

χρειάζεται για μια ισότιμη σχέση με τους δανειστές και κυρίως για ένα «άλμα πιο 

γρήγορο από τη φθορά». 

      3. Δημοψήφισμα 

      Η προσφυγή στην λαϊκή εντολή είναι η μόνη εναλλακτική στον συμβιβασμό 

που κρατά, έστω προσωρινά, τον ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό απέναντι στην αδιαλλαξία και 

την εχθρότητα των δανειστών. Είτε οι Έλληνες πουν το ναι, είτε το όχι στο ευρώ 

και την συμφωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει προσώρας το ηθικό και πολιτικό του 

πλεονέκτημα απέναντι στην προηγούμενη κυβέρνηση, ακόμη και αν εύλογα του 

καταλογιστούν ανευθυνότητα και ανικανότητα. 
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      Αντίθετα και οι δύο λαϊκές ετυμηγορίες δρομολογούν με πιο ήπιο και ομαλό 

τρόπο τις ανακατατάξεις στο κομματικό και κυβερνητικό του μέτωπο, αλλά και 

τις αντιδράσεις στην κοινωνία. Ωστόσο ένα δημοψήφισμα φέρνει κυβέρνηση και 

δανειστές προ τετελεσμένων γεγονότων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν με 

αμετάκλητο πια τρόπο, στο μεν εσωτερικό στον διχασμό, στο δε εξωτερικό στην 

απαρχή της ευρωζωνικής διάλυσης.  

      4. Πτώχευση 

      Εδώ συμφωνούμε με το σενάριο πτώχευσης εντός ευρώ του αναλυτή How 

Pill της Goldman Sachs, σύμφωνα με το οποίο και μεταξύ 

άλλων: Προβλέπει “τεχνική χρεοκοπία, έκδοση IOU και 

κεφαλαιακούς ελέγχουν ως απαραίτητους για να σπάσει το πολιτικό αδιέξοδο, 

που δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή την εξεύρεση λύσης”.  Θεωρεί ότι “τα ρίσκα 

που προκύπτουν από αυτό το σενάριο είναι ασύμμετρα και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα”.  Ότι “βραχυπρόθεσμα κινούνται προς το 

«θετικό» αντανακλώντας την πιθανότητα να οδηγήσει σε συναινέσεις για να 

αποτραπεί χρεοκοπία και να κερδηθεί χρόνος για περαιτέρω 

διαβουλεύσεις”.  Και ότι αντίθετα: “σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα κινούνται 

προς το «αρνητικό» με πιθανότητα για τεχνική πτώχευση, η οποία θα οδηγήσει 

σε μια χαοτική κατάσταση, πιθανά μη διαχειρίσιμη, που τελικά θα φέρει ένα 

(ακόμα και ακούσιο) Grexit αντί για την πολιτική στροφή που θα επέτρεπε τη 

συμφωνία”.  Επίσης προβλέπει ότι: “Μετά από μια περίοδο έντασης, που μπορεί 

να κρατήσει εβδομάδες ή μήνες και μπορεί να περιλαμβάνει εκλογές, 

δημοψήφισμα ή άλλες κυβερνητικές ανακατατάξεις η Ελλάδα θα μείνει στο 

ευρώ, ακόμα και αν χρειαστεί κάποιος χρόνος για να «χαλαρώσουν» οι 

παράτυπες συμφωνίες που έγιναν στο δύσκολο μεσοδιάστημα”.  Και καταλήγει 

ότι: “Οι εταίροι σε αυτή τη φάση αναμένεται να διατηρήσουν την στάση που 

είχαν έως τώρα και να ζητούν δημοσιονομική προσαρμογή ως αντάλλαγμα για 

οικονομική στήριξη και επιτήρηση της οικονομίας”.  

      5. Εκτροπή 

      Είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο, αλλά πρέπει να αναφέρεται γιατί μια 

τέτοια εξελιξη θα μπορούσε να συμβεί μέσα ή καθοδόν προς οποιοδήποτε 

σενάριο. Η δημοκρατία μας δείχνει ότι ακόμη αντέχει παρότι βαριά πληγωμένη 
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μετά από τόσα κτυπήματα πελατειακού κρατισμού και μνημονιακού δικαίου. 

Ωστόσο οι μέρες αυτές έχουν κάτι από φθινόπωρο/χειμώνα ’44, κάτι από 

άνοιξη ’67, κάτι από καλοκαίρι 2007. Και δεν μιλάμε υποχρεωτικά για εμφύλιο, 

τανκς και μυστικές υπηρεσίες. Εννοούμε ακόμη και μια έκτακτη κατάσταση που 

θα μπορούσε να οδηγήσει στον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας 

με αυξημένες αρμοδιότητες, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να υπερβαίνουν τα 

ήδη αμφιλεγόμενα συνταγματικά όρια των γνωστών μας πράξεων νομοθετικού 

περιεχομένου. 

      Κάθε ένα από αυτά τα σενάρια, μόνο ή σε συνδυασμό με ένα άλλο, θα 

επηρεάσει την ζωή στην χώρα τους επόμενους μήνες. Ό,τι και να συμβεί, θα 

συμβεί σε έναν ήδη πολύ κουρασμένο αλλά έτοιμο για όλα λαό, πολύ πιο έτοιμο 

από αυτούς που καμώνονται τους πολιτικούς του ηγέτες.  

      Πέντε σενάρια λοιπόν, που συναγωνίζονται σε κακότητα το ένα το άλλο, και 

που σίγουρα δεν απευθύνονται σε ελεύθερους πολίτες με κριτική σκέψη, ούτε σε 

ανεξάρτητη χώρα, αλλά σε πειραματόζωα, όπως άλλωστε συμβαίνει διαρκώς από 

το 2010 μέχρι σήμερα. 

  

21/6/2015 
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ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ,  

ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΚΑΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ 

 

      Η τελική πρόταση των δανειστών ως τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση 

ανάγκασε τον πρωθυπουργό να επιλέξει ανάμεσα στην άμεση ρήξη και το 

δημοψήφισμα.  Λογικά δεν είχε άλλη επιλογή απέναντι στη μη-συμμόρφωση. 

Έτσι ήταν αδύνατη η αποδοχή της πρότασης των δανειστών ακόμη και ως 

γέφυρας με 5μηνη παράταση, όπου αποσπασματικές εκταμιεύσεις θα 

κατευθύνονταν αποκλειστικά προς ΔΝΤ και ΕΚΤ και μάλιστα ανάλογα με την 

πρόοδο στην εφαρμογή των όρων αυτής της πρότασης.  

      Δηλαδή, ούτως ή άλλως, η τρόικα δεν άφηνε περιθώρια για συμφωνία, όπως 

για παράδειγμα εάν η παράταση δινόταν στην βάση κοινών σημείων ή 

κατευθύνσεων που όντως υπήρχαν στα κείμενα των δύο πλευρών. Αντίθετα η 

εκβιαστική τακτική take-it-or-leave-it, μετά μάλιστα τη διαφαινόμενη 

προσέγγιση στις αρχές της εβδομάδας και σχεδόν στην εκπνοή των κρίσιμων 

προθεσμιών, μπορούσε να προιδεάζει για ακραίες αντιδράσεις και πιθανά 

ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 

      Σίγουρα, κυβέρνηση και δανειστές ανέβασαν το παιχνίδι της 

διαπραγμάτευσης σε ένα μοναδικό, αν όχι και πρωτόγνωρο, επίπεδο σε καιρό 

ειρήνης για την ευρωπαϊκή διπλωματία. Αλλά σε αυτήν την φάση μόνο 

κάτι  «ακραίο» θα μπορούσε να προκύψει και ενδεχομένως να αλλάξει μια 

καταστροφική πορεία προς κάτι πιο βιώσιμο και επωφελές και για τις δύο 

πλευρές. Αυτό το «αναγκαστικό» λοιπόν δημοψήφισμα, μπορεί να έχει συνέπειες 

διαπραγματευτικές και πολιτικές είτε μόνο σαν αναγγελία και προετοιμασία είτε 

σαν υλοποίηση και αποτέλεσμα. 

      Συμβολικά, σαν αναγγελία, μπορεί να βοηθήσει στην αναθεώρηση κάποιων 

ιδεοληψιών ή αδιέξοδων καταστροφικών μέτρων, αλλά και σαν «case study» να 

προσομοιώσει στις πλατείες και τα ΑΤΜ ή κισέ των τραπεζών πολλές μύχιες 

πολιτικές και οικονομικές φοβίες. Πρακτικά, σαν υλοποίηση, μπορεί να οδηγήσει 

στην πιο ομαλή «προπαίδεια» του πολιτικού μας συστήματος για τις αναγκαίες 

αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε μια Ευρώπη που και η ίδια αλλάζει. Είτε με «ναι», 

που θα οδηγήσει σε εκλογές και πολιτική απεμπλοκή προς μεγαλύτερη 
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συνεννόηση και συνευθύνη, είτε με «όχι», που θα μπορούσε να επανεκκινήσει 

την διαπραγμάτευση, με ακόμη πιο συνειδητό τρόπο, αλλά και ακόμη πιο ακριβό 

νέο χαμένο χρόνο. 

      Τελικά, το δημοψήφισμα ήταν ένα σημαντικό χαρτί που όμως θα καεί μέσα σε 

λίγες μέρες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φωτιά του, για να δούμε και να 

παρέμβουμε καλύτερα ο ένας μες στα σκοτάδια του άλλου, μπορούμε όμως να 

την αφήσουμε ή και να την βοηθήσουμε να απλωθεί. 

 

27/6/2015 
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ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΑΦΕΙΑ 

 ΤΟΥ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΟΧΙ» 

 

      Σε μια πρώτη ανάγνωση, ο κ. Τσίπρας, από την πλευρά της ιδεολογίας και της 

πολιτικής του, δεν είχε άλλη επιλογή από μια πρώτη, έστω «διερευνητική» ρήξη 

με την προκήρυξη και μόνο του δημοψηφίσματος. Ωστόσο μια ιδεολογικά 

αποφορτισμένη και ψυχρή ματιά στις τελικές προτάσεις δανειστών και 

κυβέρνησης εύκολα βρίσκει ότι πέρα από τα επιμέρους κοινά σημεία, έχουν 

κοινό βασικό εργαλείο τον εισπρακτισμό και την υπερφορολόγηση. Και 

αυτό συμβαίνει παρά το διαφορετικό τους κίνητρο –  η κυβέρνηση για την 

προστασία του κρατισμού και οι δανειστές για την εξυπηρέτηση των δανείων – 

και παρά την διαφορετική ένταση και τους στόχους των τακτικών κτυπημάτων 

κατά της πραγματικής οικονομίας. 

      Και οι δύο προτάσεις με διαφορετική ένταση μάχονται εκ θεμελίων 

την οικονομική ταυτότητα και το βασικό πλεονέκτημα της χώρας: την ιδιωτική 

μικρομεσαία δραστηριότητα και τον τουρισμό. Οι δανειστές με καταστροφική 

ένταση οικονομικού πολέμου για να αποδυναμώσουν ακόμη περισσότερο την 

χώρα και να επιβάλουν καλύτερους πολιτικούς συσχετισμούς για τα συμφέροντα 

τους. Η κυβέρνηση όσο και όποτε της χρειάζεται αρκεί να μπορεί να συνεχίσει να 

συντηρεί το πελατειακό κράτος που κυρίως την έφερε στην εξουσία. 

      Πρακτικά, και οι δύο προτάσεις έκλειναν την 5η αξιολόγηση του 2ου 

μνημονίου, με μέτρα τα οποία τελικά υπερέβαιναν ποσοτικά εκείνα που είχαν 

προϋπολογιστεί στο ΜΠΔΣ ‘15-’18, οδηγώντας έτσι σε ένα αξιοσημείωτα 

«παράδοξο» αριθμητικό αποτέλεσμα, που σχεδόν «αναπληρώνει» την διαφορά 

από τους μειωμένους στόχους των πλεονασμάτων για φέτος και του χρόνου! 

      Πίσω λοιπόν από τις ρωγμές στον θολό καθρέφτη του ΝΑΙ ή ΟΧΙ, μπορεί 

τελικά, ακόμη και πριν το δημοψήφισμα, να υπάρξει ένας έντιμος, αλλά όχι πια 

πειστικός συμβιβασμός. Πέρα όμως από αυτόν τον καθρέφτη, θα μπορούσε να 

υπάρχει μια τρίτη πρόταση-σχέδιο, βιώσιμο δυναμικά υπέρ όλων και όχι στατικά 

υπέρ κάποιων κοινωνικών ομάδων σε βάρος άλλων. Ένα τρίτο σχέδιο που θα 

έκανε πράξη την λογική επισήμανση ότι η διέξοδος για την χώρα δεν βρίσκεται 
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ούτε σε μια πελατειακή-υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε μια εξοντωτική-κατά ΣΥΡΙΖΑ 

επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ ‘15-’18. 

      Αντίθετα, βρίσκεται σε ένα αναθεωρημένο ΜΠΔΣ που θα δημιουργεί ένα 

σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος ως μόνη αξιόπιστη εγγύηση για 

έναν κοινωνικά βιώσιμο διακανονισμό του χρέους και ανάπτυξη με διαφανείς 

διαδικασίες. Ένα σχέδιο που θα επικοινωνούσε αποτελεσματικά την έννοια και 

την κατάσταση του εκτάκτου και του επείγοντος σε όλες τις κοινωνικές ομάδες 

και τάξεις για όσο διάστημα χρειαζόταν για να ανακάμψει η χώρα. 

      Ένα τέτοιο πραγματικά έκτακτο σχέδιο προσαρμογής και εθνικής σωτηρίας 

δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα:  

      -Να φορολογεί καμία δραστηριότητα ή έσοδο πάνω από 25% ή να συζητά   

      σήμερα για πρόωρες συντάξεις κάτω των 62. 

     -Να μην έχει σε μηνιαία βάση έσοδα και δημόσιο απολογισμό των δράσεων    

       του κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 

    - Να αφήνει να πηγαίνει έστω και ένα ευρώ ΕΣΠΑ υπέρ του πελατειακού  

     κράτους αντί να επενδύονται όλα υπέρ νέων θέσεων παραγωγικής εργασίας. 

     -Να συζητά καν για επιχορηγήσεις σε ευγενή ασφαλιστικά ταμεία ύψους 1 δις  

     τον χρόνο ή για μη ανταποδοτικούς φόρους υπέρ τρίτων. 

     -Να κάνει τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι από το 2011-2014 η μέση  

     μισθολογική και συνταξιοδοτική δαπάνη στο δημόσιο μειώθηκε μόλις 16,9%. 

     -Να κάνει πως δεν βλέπει ότι μια κλικακωτή εξοικονόμηση στις συντάξεις  

     πάνω από 1300 ευρώ θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια έσοδα άνω του 1 δις. 

      Η προηγούμενη κυβέρνηση αντιστάθηκε με καθυστερήσεις και στρεβλές 

εφαρμογές στον μεταρρυθμιστικό δρόμο για ένα σύγχρονο αντι-πελατειακό 

κράτος και έτσι τελικά συνετρίβη μέσα στην ιδιότυπη, όπως περιγράψαμε, αλλά 

και αναπόφευκτη σύγκρουση συμφερόντων με τους δανειστές. Και τελικά το 

σκηνικό επαναλάμβεται έστω σαν φάρσα: όπως η εκλογή ΠτΔ ήταν η «ηρωική» 

πόρτα εξόδου για τον κ. Σαμαρά, έτσι φαίνεται να εξελίσσεται και το 

δημοψήφισμα για τον κ. Τσίπρα. 

      Το γερμανικό σχέδιο να ξαναλλάξει το πολιτικό σκηνικό στην χώρα, 

ακολουθεί την ίδια συνταγή, σπρώχοντας και μετά ενθαρρύνοντας και 

"διευκολύνοντας" τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια αυτοκτονική επιλογή. Έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ 
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υποχρεώθηκε να μεταφέρει την δημιουργική ασάφεια από το τραπέζι της 5μηνης 

διαπραγμάτευσης στην κάλπη με ένα δίλημμα για κάτι που όχι μόνο θα μπορούσε 

να αλλάξει και να τεθεί κατά τι διαφορετικά, αλλά κυρίως για κάτι που δεν θα 

μπορούσε να διαφέρει ούτε εξαρχής, ούτε και στην πορεία επί της ουσίας. Έτσι ο 

κ. Τσίπρας οδηγείται κακήν κακώς, αλλά μάλλον συνειδητά, είτε μέσω του «ΝΑΙ» 

σε εκλογές και έτσι σε μια άλλης σύνθεσης συγκυβέρνηση στην οποία όμως ο 

ίδιος δεν θα φέρει την ίδια ευθύνη, είτε μέσω του «ΟΧΙ» σε αναπόφευκτο 

διχασμό και πολιτική αναταραχή, που βέβαια θα βυθίσουν την χώρα στην ύφεση 

ακόμη περισσότερο και θα την καταστήσουν ακόμη πιο ευάλωτη στα 

καταστροφικά σχέδια των δανειστών. 

      Τέλος, η περιπέτειά μας θα συνεχιστεί, όσο ένα πραγματικά δίκαιο και 

εκσυγχρονιστικό μανιφέστο δεν θα μπορεί να τύχει πλατιάς λαϊκής υποστήριξης 

και θα μένει να αιωρείται αναξιοποίητο πάνω από οικονομικά και ανθρώπινα 

ερείπια και ανάμεσα σε φαντάσματα του παρελθόντος. 

 

28/6/2015 
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«ΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΧΙ», ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΑ 

 

      ΝΑΙ ή ΟΧΙ, η χώρα οδηγείται εκ των πραγμάτων σε νέα συμφωνία με τους 

δανειστές, που θα περιλαμβάνει νέο τρίτο μνημόνιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

έτσι σβήνονται αυτόματα οι εκκρεμμότητες με το δεύτερο μνημόνιο και το 

ληξιπρόθεσμο πλέον χρέος με το ΔΝΤ. Ενδεχομένως το ΝΑΙ ή ΟΧΙ, απλώς να 

επηρεάσει την σύνθεση  του πολτικού προσωπικού, που θα διαχειριστεί τους 

παλιούς και νέους όρους της αναπόδραστης πια αυτής συμφωνίας. Τίποτε 

περισσότερο ή καλύτερο. 

      Η έκθεση του ΔΝΤ για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους που 

δημοσιεύθηκε μόλις χθες, αλλά και το ίδιο το αίτημα του πρωθυπουργού για νέο 

δάνειο, δίνουν το στίγμα της επόμενης ημέρας, που θα είναι ένα εναγώνιο κυνήγι 

για να αποφευχθούν τα χειρότερα και μάλιστα με περισσότερες θυσίες από τους 

φορολογούμενους πολίτες και ιδιαίτερα εκείνους που κινούνται στον ιδιωτικό 

τομέα και την πραγματική οικονομία.  

      Μετά το ναυάγιο της συμφωνίας και την εκπνοή του προγράμματος, που 

ωστόσο θα συνεχίσει να στοιχειώνει τις εξελίξεις, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

ούτε αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι δανειστές μπορούσαν, τουλάχιστον σε αυτή τη 

φάση, να συμφωνήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι η τελική πρόταση για μέτρα 7,9 δις, θα 

τον οδηγούσε στον δρόμο της εσωκομματικής περιπέτειας και της αμφισβήτησης 

από την εκλογική του βάση. Οι δανειστές, διότι δεν πίστευαν ότι αυτή ή και κάθε 

άλλη συμφωνία θα μπορούσε να εφαρμοστεί από την παρούσα κυβέρνηση. 

      Ωστόσο και οι δύο πλευρές, πέρα από τις διαφορές τους, συνέκλιναν ως προς 

την πολιτική των υπέρβαρων δημοσιονομικών μέτρων και της υπερφορολόγησης.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ επιβάρυνε έμμεσα 

τον αναθεωρημένο στόχο για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα το 2015 και 

το 2016, αφού τελικά μόνο τα δικά του μέτρα ψαλίδιζαν, αντίστοιχα, το όφελος 

κατά 0,5% και 1,5% του ΑΕΠ(Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Νέα μέτρα και πρωτογενή πλεονάσματα 2015 και 2016 

 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε χώρο που αφηνόταν στο κείμενο της 

πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, οι δανειστές συμπλήρωσαν την απαίτηση για αύξηση της 

προκαταβολής φόρου στο 100% για εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις – 

ενδεχομένως σαν ένα από τα ισοδύναμα για το 12% που είχε προταθεί για τις 

μεγάλες εταιρείες(Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Μια προσθήκη από το αρχείο της διαπραγμάτευσης κυβέρνησης και 

δανειστών. 

 

      Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σχολίασε αυτή την αλλαγή, παρότι στην ουσία 

εξόντωνε τα απομεινάρια κάθε μικρομεσαίας οικονομικής δραστηριότητας.  Τα 4 

σημεία για λύση του κ. Φλαμπουράρη δεν είχαν, γενικά, την παραμικρή νύξη για 

την υπερφορολόγηση. Αλλά και στον αντίποδα, η κυβέρνηση με την ανοχή των 

δανειστών, δείχνει να επιμένει στον κρατισμό των προκατόχων της. Ο κ. Μάρδας 

παρουσίασε χωρίς κανένα σχόλιο τα στοιχεία για την μισθολογική και 

συνταξιοδοτική δαπάνη στο δημόσιο τομέα μέσα στα χρόνια κορύφωσης της 

κρίσης. Το 2014 σε σχέση με το 2011, η δαπάνη για τους μισθωτούς του δημοσίου 

ελαττώθηκε κατά 19,6%, η δαπάνη για τους συνταξιούχους του δημοσίου 

ελαττώθηκε κατά 9,1%, και αθροιστικά για το σύνολό τους κατά 16,9%! (Εικόνα 

3). 
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Εικόνα 3. Πίνακας με την μισθολογική και συνταξιοδοτική δαπάνη του δημοσίου 

από το 2011-2014. 

 

      Έτσι στην χώρα μας, ο δημόσιος τομέας που χρεοκόπησε είναι αυτός που 

υφίσταται τις μικρότερες απώλειες, χώρια τον μηδενικό ανασχεδιασμό. Και ο 

ΣΥΡΙΖΑ απλά εξακολουθεί να παράγει γνώση και θεωρία σε αυτόν τον αλγόριθμο 

του πολιτικού σουρεαλισμού. Η καρδιά του τέρατος, που ενισχύθηκε αφειδώς 

από τον «σώφρονα» και «συνετό» Κώστα Καραμανλή και τον σημερινό ΠτΔ -

 επιλογής ΣΥΡΙΖΑ - συνεχίζει να κτυπά δυνατά, και όπως φάνηκε πρόσφατα, να 

ανεφοδιάζεται με νέο αίμα και σφρίγος.  

      Είναι δικαιολογημένη η αγωνία ότι πίσω από τους δανειστές, κρύβεται το 

όραμα ενός δρόμου, που δεν πείθει ότι είναι στρωμένος με κάτι περισσότερο από 

αδιέξοδη λιτότητα και διεύρυνση της ανισότητας και μάλιστα μέσα από την 

ενθάρρυνση της μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής τύπου Luxleaks. 

Αλλά υπάρχει και η αγωνία ότι πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ κρύβονται οι παθογένειες 

της μεταπολίτευσης με κορυφαία την υποτροπή των πελατειακών σχέσεων, η 

οποία, παρά την αριστερή ρητορική, μπορεί να αναθερμάνει το «φλερτ» με την 

ολιγαρχία και την διαπλοκή και να διαφθείρει τα στελέχη της νεοσύστατης 

κυβέρνησης. 

      Με δυο λόγια, κυβέρνηση και δανειστές, σέρνουν μια ανακολουθία λόγων και 

πράξεων που ανακυκλώνει την αγωνία της κοινωνίας για διέξοδο από την κρίση. 

Πίσω από τα μεγάλα λόγια, τα δύσκολα ερωτήματα μένουν αναπάντητα και 

συγχέονται σε ανούσιες αντιπαραθέσεις, οπαδισμούς και χουλιγκανισμούς. Ας 

αναρωτηθούμε: 

      1) Εκφράζει τελικά το δημοψήφισμα μια πραγματική πολιτική και ιδεολογική 

διαμάχη στην χώρα και την Ευρώπη ή απλά παρατείνει το αδιέξοδο με άλλα μέσα, 

ακόμη και αν εκβιάζει για μια διέξοδο με έντιμο τρόπο; 

      2) Σημαίνει το ΝΑΙ υπεράσπιση μιας δημοκρατικής Ευρώπης που προχωρεί 

προς την ολοκλήρωση και την ενοποίηση ή μιας Ευρώπης που 

υπερσυγκεντρώνεται γύρω από θεσμούς που ασκούν την εξουσία με αδιέξοδο, 

ιδεοληπτικό, διασπαστικό και εντέλει καταστροφικό τρόπο για τους λαούς που 

την απαρτίζουν; 
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      3) Το ΟΧΙ με την εξίσου υφεσιακή πρόταση που αυτό έντεχνα καλύπτει, 

εκφράζει έναν εναλλακτικό καλύτερο δρόμο, ή απλά την σύγκρουση 

συμφερόντων ανάμεσα σε διαφορετικά πελατειακά στρατόπεδα; 

      4) Αυτοί που σήμερα υποστηρίζουν το ΝΑΙ προχώρησαν όταν ήταν στην 

κυβέρνηση τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες αρνούνται να προχωρήσουν οι 

υποστηρικτές του ΟΧΙ; 

      5) Αλλά ακόμα και αυτοί που πιέζουν για μεταρρυθμίσεις την Ελλάδα, 

σταμάτησαν να δανείζουν επί πέντε χρόνια όταν έβλεπαν ότι οι καθυστερήσεις 

και οι παραλείψεις απλά συσσωρεύονταν; 

      Είναι φανερό ότι το δημοψήφισμα δεν απαντά σε κανένα ζωτικό ερώτημα και 

έτσι θα συσκοτίσει, ας ελπίσουμε προσωρινά, ακόμη περισσότερο την 

κατάσταση  στην οικονομία και την κοινωνία. Έτσι, η Δευτέρα θα μας βρει με τις 

ίδιες αγωνίες και τις ίδιες εκκρεμμότητες. Το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ δεν θα τις αλλάξει και 

ένας τεχνητός διχασμός μόνο θα τις επιδεινώσει. Ένα σύντομο και επικίνδυνο 

παιχνίδι που έγινε για εσωτερική κομματική και πολιτική χρήση θα τελειώσει και 

η διαπραγμάτευση θα συνεχιστεί εκεί που έμεινε, το ίδιο δύσκολη για τον λαό, το 

ίδιο φθοροποιός για το πολιτικό σύστημα. 

      Το αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει «αριστερός» ή μεταλλαγεί σε «κεντροαριστερό», αυτό 

δεν θα αλλάξει σε τίποτε την ανισότητα και την δυναμική πραγματικών αλλαγών 

στην κοινωνία μας. Αυτά θα αρχίσουν να συμβαίνουν όταν αναδειχθούν 

πολιτικές δυνάμεις που θα κτυπήσουν την υπερφορολόγηση, την διαφθορά και 

τον κρατισμό το ίδιο ανελέητα και αποτελεσματικά. 

 

3/7/2015 
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. 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ  

(μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης) 

 

 

Το άδοξο τέλος μιας διαπραγμάτευσης 

που ακύρωσε μέσα σε μια νύχτα 

τις προσδοκίες εξήμισυ μηνών και 

ταυτόχρονα έβγαλε νοκ άουτ 

τις φιλοδοξίες για μια εναλλακτική 

στον γερμανικό δρόμο  της λιτότητας. 
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ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΒΙΑ ΤΡΑΒΑ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

 

      Τελικά το δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου, και μάλιστα το δυνατό «ΟΧΙ» που 

έβγαλε, όχι μόνο δεν έδωσε περισσότερο πολιτικό χρόνο στον κ. Τσίπρα, αλλά 

αντίθετα γύρισε μπούμερανγκ και έριξε την κυβέρνησή του, που τώρα πολιτικά 

στηρίζεται, για να διαπραγματευτεί και να περάσει τα μέτρα του τρίτου 

Μνημονίου, στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που έφεραν τα δύο πρώτα 

μνημόνια. Η οικουμενική, εκ των πραγμάτων, είναι ήδη γεγονός, και δεν 

χρειάζεται να χρεωθούμε και άλλα εκατομμύρια για άλλες μάταιες και ανούσιες 

εκλογές.  

     Αλλά αυτό μπορεί πλέον να φτάνει; Ο κ. Τσίπρας τι διαφορετικό έρχεται να 

«σώσει» και με ποιους διαφορετικούς όρους από τους προηγούμενους; 

Επιπλέον, τo ανατρεπτικό πλέον εσωκομματικό μειονέκτημά του μπορεί να γίνει 

ισχυρό πλεονέκτημα για την αμφισβήτησή του από τους δανειστές και ιδιαίτερα 

από τους Γερμανούς. Πρώτον, διότι μπορούν να στηρικτούν πάνω σε αυτή την 

αδυναμία του και να τον πιέσουν για περισσότερο «αίμα». Δεύτερον, διότι 

μπορούν να αμφισβητήσουν εξαρχής την πολιτική βούληση αυτής της ανάπηρης 

πια κυβέρνησης να εφαρμόσει τα μέτρα της συμφωνίας, ακόμη και αν αυτά 

περάσουν με την ψήφο της αντιπολίτευσης. 

      Με δυο λόγια, η κυβέρνηση με την σημερινή της σύνθεση δεν μπορεί να 

περάσει ένα τρίτο μνημόνιο. Και αν ακόμη, υποθετικά, το περνούσε, αυτό δεν 

σημαίνει ότι θα εφαρμοζόταν χωρίς νέες πολιτικές ανακατατάξεις και σφοδρές 

κοινωνικές συγκρούσεις. Ούτως ή άλλως, η πρόταση της κυβέρνησης, στην ουσία 

εξαφανίζει την ελληνική πραγματική οικονομία υπέρ της εξυπηρέτησης του 

χρέους και της διατήρησης του πελατειακού κρατικού μορφώματος και εις βάρος 

των ήδη πετσοκομένων αδυνάμων. 

      Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε πλέον για όρους που θα ολοκληρώνουν την 

εξαφάνιση της μεσαίας τάξης και το οικονομικό ολοκαύτωμα της πλειονότητας. 

Μια πραγματικότητα που εξελίσσεται λογαριθμικά από το 2010 μέχρι σήμερα. 

Με την ιδιαιτερότητα, ότι σήμερα, πάνω στα ερείπια μας, μια νέα αριστεροδεξιά 

νομενκλατούρα θα πασχίζει να ανασυσταθεί και να εδραιωθεί. Και πολύ σύντομα 

η βίαιη καταστολή κάθε αντίδρασης θα συμπληρώσει μια «θεσμικά και 
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πολιτισμένα» πλασμένη τριτοκοσμική εικόνα.       Αν η τελική έκβαση είναι εκτός 

ΕΕ και ευρώ θα θυμίζουμε Ρωσία του Γιέλτσιν, χωρίς το «μενού» να αποκλείει 

και εθνικούς ακρωτηριασμούς. Αν τα βάσανα συνεχιστούν εντός ευρώ, τότε, ως 

πλέον «οι φτωχούληδες του Ευρώ», θα θυμίζουμε πολύ περισσότερο Γερμανική 

κατοχή.  

      Σε λίγες ώρες αρχίζει το αποφασιστικό eurogroup και ο Σόιμπλε, η αλεπού της 

ευρωπαϊκής ερήμου, θα αποφασίσει για τα «πειράματα» και το είδος της 

«τελικής λύσης» για την χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Όλα παραμένουν ανοικτά. 

Περισσότερα από πριν στο φως, ακόμη περισσότερα στο σκοτάδι. Αλλά οι 

δυνάμεις του φωτός παραμένουν, όπως πάντα, σκόρπιες και αμυδρές. 

 

11/7/2015 
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ΤΣΙΠΡΑΣ, Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ Της ΗΤΤΑΣ 

 

      Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ο κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ δεν υφίσταται 

σαν ιδεολογική και προγραμματική δομή, που να είναι συμβατή με την 

ταυτότητα με την οποία κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου. Το γερμανικό δόγμα 

του σοκ παρέλυσε τον αριστερό ριζοσπαστισμό του και τον μετέτρεψε 

εκβιαστικά και εν μια νυκτί σε μια φύσει ανομοιογενή και θέσει αδρανή πολιτική 

δύναμη για να εφαρμόσει υφεσιακά μέτρα λιτότητας και μάλιστα χωρίς σαφή 

προοπτική διεξόδου. 

      Ο λαϊκισμός της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και η παρατεταμένη 

αναποφασιστικότητα του πρωθυπουργού, παρά τα ηχηρά μηνύματα μιας 

οικονομίας που κατέρρεε καθημερινά επί πέντε μήνες, οδήγησαν την χώρα στην 

ταπεινωτική ήττα του τρίτου και πιο σκληρού μνημονίου. Το 

παράδοξα ανθεκτικό πολιτικό κεφάλαιο του πρωθυπουργού μάλλον θα πρέπει να 

ερμηνεύεται σαν μια εγωιστική αντίδραση της τραυματισμένης συλλογικής 

αυτοεκτίμησης παρά σαν επιβράβευση μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, που 

στην ουσία είχε τελειώσει ήδη και άδοξα από το eurogroup του Φεβρουαρίου. 

      Είναι γνωστό ότι το ερώτημα που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ήταν η 

διερεύνηση μιας άλλης προοπτικής, απέναντι στον δρόμο που χαράκτηκε από το 

TINA της Θάτσερ μέχρι το alternativlos της Μέρκελ. Και αντί πράγματι, έστω να 

φωτιστεί ένας άλλος δρόμος, τελικά γεννήθηκε και άλλος αδιέξοδος 

μονόδρομος στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα, παρότι μάλιστα ο ίδιος αποδείκτηκε 

ανεπαρκής να ξεδιπλώσει μια εναλλακτική απέναντι στην ασυδοσία και την 

άκρως διευρυμένη ανισότητα του σύγχρονου καπιταλισμού. 

      Ο τρόπος που πολιτεύτηκε ο κ. Τσίπρας στις εκλογές, την διαπραγμάτευση 

και το δημοψήφισμα δεν τεκμηριώνουν ούτε πολιτική διορατικότητα, ούτε 

αποφασιστικότητα. Αντίθετα αποδεικνύουν επικίνδυνη αφέλεια που εύκολα 

χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί για να οδηγήσουν τον Έλληνα φορολογούμενο 

πολίτη να αναζητεί τώρα νόημα ζωής και ελευθερίας σε ένα οικονομικό 

στρατόπεδο συγκέντρωσης για πολλά χρόνια και χωρίς ορατή εναλλακτική. 

      Αλλά και ο τελευταίος ανασχηματισμός δείχνει ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να 

καταλάβει τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί στην χώρα.  
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Η κυβέρνηση, που χρειάζεται σήμερα ο αφανιζόμενος τόπος μας, δεν μπορεί να 

είναι το αποτέλεσμα της τακτοποίησης λογαριασμών μεταξύ κομματικών 

συντρόφων και κυβερνητικών εταίρων. Η κυβέρνηση χρειάζεται τους 

καλύτερους δυνατούς υπερκομματικούς γνώστες και τεχνοκράτες σε όλες τις 

θέσεις και τους χώρους. 

      Η «πολιτική αιγίδα» έχει πλέον μικρή αν όχι μηδαμινή σημασία. Αυτό 

αποδείκτηκε πλέον στην πράξη για όλους και με τον πιο πικρό τρόπο για την 

αριστερά. Σε αυτήν την πιο κρίσιμη φάση μετά τον Β΄ΠΠ, η χώρα μας δεν 

χρειάζεται μόνο «αποπολιτικοποίηση» στην δημόσια διοίκηση, αλλά και 

«αποπολιτικοποίηση» στην διακυβέρνηση. 

      Μετά τον Παπανδρέου, τον Σαμαρά και τον Τσίπρα ένας απλά «τέταρτος 

άνθρωπος» - για να θυμηθούμε και το θρίλερ του Πωλ Φερχόφεν - δεν θα 

σταματήσει το εθνικό θρίλερ. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορεί να έχει, και 

εφόσον είναι ικανός για αυτό, έναν εποικοδομητικά συντονιστικό ρόλο για να 

ξαναμπεί κάποτε η χώρα σε βιώσιμη τροχιά μέσα στον δυτικό ανεπτυγμένο 

κόσμο. Εκτός και αν επιλέξουμε συνειδητά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

      Ούτως ή άλλως υπό το κράτος της τιμωρητικής λιτότητας και της 

ανακυκλούμενης ύφεσης που μας περιμένει για χρόνια, τύποις Ευρωπαίοι θα 

είμαστε. Αν κάτι πολύ μεγάλο, ριζοσπαστικό και αποφασιστικό δεν συμβεί με τα 

ζόμπι της χώρας, δηλαδή τους πολιτικούς, τις τράπεζες και τους ολιγάρχες, οι 

χώρες του Βορρά θα συνεχίζουν να καλπάζουν και αυτά τα ίδια τους τα άλογα, 

εμάς δεμένους, θα μας διαμελίζουν. 

 

18/7/2015 
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ΕΛΛΑΔΑ, 41 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ:  

ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 

      Η νύχτα της 12ης-13ης Ιουλίου δεν σήμαινε μόνο την νίκη της ιδέας για μια 

Γερμανική Ευρώπη που θα επικρατούν η λιτότητα και ο συγκεντρωτισμός των 

εξουσιών, αλλά και το οριστικό τέλος των κύκλων της μεταπολίτευσης στην 

Ελλάδα με την ενσωμάτωση της κυβερνώσας αριστεράς στις αξίες και τις 

μεθόδους του αποτυχημένου πολιτικού συστήματος που κυριάρχησε τα τελευταία 

41 χρόνια στην χώρα. Το ψέμα, η υποκρισία, η αλαζονεία, η προχειρότητα, ο 

ερασιτεχνισμός, ο καιροσκοπισμός, ο πελατειασμός, το πάθος για την καρέκλα, 

οι ίντριγκες και μετά οι φόβοι για την αποκάλυψή τους, η απομυθοποίηση των 

ιδεολογιών, όλα παρόντα, διαρκή και ζωντανά, καθημερινά αναπόσπαστα 

κομμάτια στον λόγο και την πράξη του ΣΥΡΙΖΑ σαν σύνολο και του 

πρωθυπουργού ξεχωριστά.  

      Και έτσι, μετά από έξι μήνες σχεδόν αμετάκλητης πια ζημίας στην 

πραγματική οικονομία, το τελικό πολιτικό προιόν δεν είναι παρά η συνέχεια της 

δημιουργικής ασάφειας με άλλα νέα αμφισβητούμενα μέσα, όπως: 

      (1) Την εν δυνάμει νέα αναξιόπιστη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των 

δανειστών, με τον πρωθυπουργό επίδοξο προασπιστή και θεματοφύλακα των 

υπό αναίρεση λαϊκών συμφερόντων. 

      (2) Τον χαρτοπόλεμο με την μεγάλη διαφθορά και την διαπλοκή όταν οι 

ολιγάρχες εξακολουθούν να κερδίζουν χωρίς να πληρώνουν και τα ΜΜΕ, που 

ελέγχουν, εκθειάζουν τον πρωθυπουργό. 

      Μπορούμε λοιπόν μέσα σε όλην αυτή την «ασάφεια» να διακρίνουμε τι 

συμβαίνει, που βρισκόμαστε και που πάμε; 

      Πληροφορούμαστε ότι στις 15 και 22 Ιουλίου η Βουλή υπερψήφισε 

προαπαιτούμενα για να κλείσει η 5η αξιολόγηση του 2ου μνημονίου και να 

αρχίσει η συζήτηση για τα μέτρα ενός νέου τρίτου μνημονίου, επιβαρυμένου με 

όλα τα οικονομικά βάρη που προστέθηκαν το τελευταίο εξάμηνο, από τα 

στέγνωμα των αποθεματικών και την μείωση των εσόδων του κράτους μέχρι το 

κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls. 
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      Πληροφορούμαστε ακόμα, ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε 

προαπαιτούμενα που δεν τα πιστεύει και μάλιστα με τη βοήθεια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 

που αν θυμόμαστε καλά, σαν συγκυβέρνηση έπεσαν ακριβώς επειδή ούτε αυτοί 

τα πίστευαν! 

      Αλλά και ανάμεσα στον λαό, που πριν τρεις εβδομάδες υπερψήφισε «ΟΧΙ» με 

62% , σήμερα φαίνεται, δημοσκοπικά, ότι οι «αντιμνημονιακές» δυνάμεις 

(ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ, ΧΑ) δεν συγκεντρώνουν μαζί ούτε το 50%. Ωστόσο το 

ποσοστό του 62% «ΟΧΙ» συμπίπτει και σήμερα με το 61% της εμπιστοσύνης στο 

πρόσωπο του πρωθυπουργού, ότι δηλαδή «ασκεί με θετικό τρόπο τα καθήκοντά 

του». Ένα εύρημα, που υπονοεί ότι το «ΟΧΙ» της 5ης Ιουλίου δεν ήταν τόσο 

ψήφος πολιτική όσο προσωπική υπέρ του κ. Τσίπρα. Αντίθετα, το εύρημα της 

θέλησης για παραμονή στο ευρώ (78%), εύλογα πρέπει να ερμηνεύεται ως 

μια πραγματική πολιτική στάση του λαού. Η αντίφαση ανάμεσα σε αυτά τα δύο 

ευρήματα είναι ότι, όπως αποκαλύπεται τις τελευταίες ημέρες, ο «αποδεκτός» 

τρόπος με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο πρωθυπουργός δεν αρκεί για να 

εγγυηθεί την θέληση του λαού για παραμονή στο ευρώ. 

      Ο κ. Τσίπρας αποκαλύπτεται τελικά αδύναμος και αφερέγγυος όχι τόσο γιατί 

υπέκυψε κακήν κακώς στις ορέξεις των δανειστών, όσο γιατί δεν έχει ούτε την 

προσωπικότητα, ούτε τα ερείσματα για να αντισταθεί στις δυνάμεις που θέλουν 

να επαναφέρουν την δραχμή, όχι σαν μέσο επανεκκίνησης της χώρας, αλλά για 

να δικαιολογήσουν την ανικανότητα για το «εναλλακτικό» στις συνθήκες 

λιτότητας εντός ευρώ και κυρίως για να προωθήσουν τα οικονομικά τους 

συμφέροντα, μέσα και έξω από την χώρα. Η δραχμή στο φόντο των σημερινών 

ηγετικών προσώπων, δυνάμεων και συσχετισμών θα ολοκληρώσει με τον πιο 

άδικο τρόπο την καταστροφή των αδυνάμων, και θα ακυρώσει για πολλά χρόνια 

τις πολύχρονες προσπάθειες που έκαναν υγιείς, έστω λίγες, δυνάμεις της 

οικονομίας και της γνώσης στην χώρα. 

      Η συγκυβέρνηση-χαμένη ευκαιρία των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάντησε να 

εκπαιδεύει στις ουρές των τραπεζών τον πληθυσμό-πειραματόζωο για νέες και 

πιο βαριές κακουχίες που τον περιμένουν είτε εντός ευρώ, μέσα από την 

διαιώνιση μιας ασάφειας που μόνο ασάφεια δεν θα είναι για συγκεκριμένα 



 94 

κρατικοδίαιτα και ολιγαρχικά συμφέροντα, είτε με την βίαια επιστροφή στην 

δραχμή.  

      Και ας μην γελιόμαστε! Δεν θα υπάρξει νέα μεταπολίτευση χωρίς ένα 

μεσοδιάστημα νέου και αδιαμφισβήτητου απολυταρχισμού. Η πιθανή έκρηξη της 

λαϊκής οργής ενδεχομένως να τροποποιήσει ή να επιταχύνει τις εξελίξεις. Προς 

μια κατάσταση αναγκαστικής «πολιτικής μεταμόρφωσης».  

      Σε κάθε περίπτωση ένα πραγματικά νέο πολιτικό σκηνικό με προοπτική για 

την χώρα θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις διακριτούς πολιτικούς χώρους: μια 

φιλελεύθερη Δεξιά, μια Αριστερά πραγματικά των αδυνάμων και ένα Κέντρο, 

ισχυρό και «ριζοσπαστικό» όσο δεν υπήρξε ποτέ στην χώρα. Τρεις κύριοι 

χώροι, που αντανακλούν τι υπάρχει και τι λείπει από την διεθνή και εγχώρια 

πολιτική πραγματικότητα και που σήμερα καιροσκοπικά ανακατεύονται και 

προκαλούν «τρικομματικές» και άλλες τερατογενέσεις, οι οποίες ευτυχώς από 

την φύση τους δεν μπορούν να κρατηθούν στην ζωή, παρότι τρέφουν μέσα μας 

μια εμετική διάθεση που είναι δύσκολο να κρατηθεί... 

 

25/7/2015 
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ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΑΝΙΣΤΑ! 

 

      Ας υποθέσουμε πως ό,τι καταλογίζεται στον Βαρουφάκη είναι αλήθεια. Ότι 

δηλαδή, παράλληλα με την διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του ευρώ σχεδίαζε  

επιστροφή στην δραχμή. Ερώτημα πρώτον: Πως μπορεί να ακούγεται πειστικό 

ότι αυτό το σχεδίαζε μόνος, χωρίς δηλαδή την συγκατάθεση και την ενθάρρυνση 

του πρωθυπουργού και της ηγετικής ομάδας; Ερώτημα δεύτερον: Γιατί δεν θα 

έπρεπε να σχεδιάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο αν τελικά δεν βρισκόταν μια μέση 

λύση με τους δανειστές, όπως άλλωστε αυτό γινόταν ολοένα και ηλίου 

φαεινότερο; 

      Ξεκαθαρίζω ότι ο Βαρουφάκης – όπως άλλωστε συνολικά η κυβέρνηση – δεν 

μου εμπνέει σήμερα καμία εμπιστοσύνη, παρότι σε κάποια φάση τον 

υποστήριξα στην υπερβολή και την ιερή του τρέλα. Ίσως η πιο αρνητική, αλλά 

και ενδεικτική στιγμή στην σύντομη πολιτική σταδιοδρομία του ήταν η 

στιχομυθία του με τον απελπισμένο μικροεπιχειρηματία: «τι σας κάναμε και σας 

γονατίσαμε!» Εκεί έδειξε περίτρανα ότι παρ’ όλο τον θόρυβο γύρω από τον 

όνομα του τελικά, δεν υπερέχει από τον μέσο όρο του πολιτικού ήθους των 

προκατόχων του. 

      Ωστόσο μην τρελαινόναστε! Στο όποιο μεγάλο σχέδιο καθυπόταξης κι 

ερήμωσης της χώρας μας το περισσότερο που θα μπορούσε θα ήταν να παίξει τον 

ρόλο ενός πιανίστα στην «Συμφωνία της Δραχμής». Ο συνθέτης και μαέστρος με 

όλη του την ορχήστρα έχουν ήδη παρουσιαστεί στο ευρωπαϊκό ακροατήριο και 

ετοιμάζονται πυρετωδώς για την πρεμιέρα. Αν ο πρωθυπουργός παίζει άθελά του 

το παιχνίδι του Σόιμπλε, τότε ο Βαρουφάκης δεν είναι πιο συνειδητός παίχτης σε 

αυτό το παιχνίδι του χαμού. 

       Ας κλείσουμε μάτια και αυτιά στα ΜΜΕ της εγχώριας διαπλοκής, που 

ξαφνικά λάτρεψαν τον πρωθυπουργό και προσπαθούν να τον «βγάλουν» από το 

κάδρο και να τον προστατέψουν από τις ευθύνες της τεράστιας οικονομικής 

ζημίας που προκάλεσε στον τόπο η φευγαλέα «διακυβέρνησή» του. 

      Αν πράγματι ο Βαρουφάκης σε κάτι ευθύνεται και μειονεκτεί, παρά και 

ενάντια στην μεγαλοϊδεατική ρητορική του, είναι ότι ο ίδιος δεν μπόρεσε να 

παρουσιάσει εναλλακτικό και βιώσιμο σχέδιο εντός ευρώ. Κι έτσι αναλωνόταν 
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«προκαταβολικά» στους τρόπους διαχείρισης της ήττας, ακόμη κι αν αυτοί 

αποκαλύπτονται σήμερα θαυμαστοί, όπως το χακάρισμα-ντουμπλάρισμα του 

μητρώου των φορολογουμένων και του e-Banking, που θα ζήλευε ακόμη και ο 

Όργουελ. 

 

26/7/2015 
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΟ  

ΝΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» 

 

      Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτε το διαφορετικό από τους προηγούμενους για να 

γίνει κυβέρνηση, αλλά ούτε και τους μήνες που ακολούθησαν από τον Ιανουάριο 

μέχρι σήμερα. Υποσχέθηκε πράγματα που δεν μπορούσαν να γίνουν και 

διαπραγματεύτηκε σπασμωδικά και ατελέσφορα φουσκώνοντας μάλιστα έναν 

ήδη αβάστακτο λογαριασμό, τουλάχιστον για τους μισούς Έλληνες. 

      Ο Τσίπρας μπορεί σήμερα, παρότι απέτυχε παταγωδώς, ιδεολογικά και 

πρακτικά, να είναι υπερήφανος, όπως εξάλλου ήταν οι «άλλοι», ο Σαμαράς, ο 

Βενιζέλος και φυσικά ο Παπανδρέου για την δική τους διαπραγμάτευση. Και 

γιατί να μην είναι; Στην γενική εικόνα της αποδόμησης κάθε έννοιας πολιτικής 

ηθικής κατοχύρωσε πλέον επάξια κι αυτός μια θέση στο μεταπολιτευτικό κλαμπ. 

      Και τι έπρεπε να κάνει αφού απέτυχε και φέσωσε τον μέσο Έλληνα με 

παραπάνω κάποια δεκάδες δις και χρόνια χρέους; Πολύ απλά να παραιτηθεί. 

Ούτως ή άλλως η παρουσία του, όπως και του υποβασταζόμενου ΣΥΡΙΖΑ δεν 

αποτελούν πλέον αξιόπιστη εγγύηση ούτε για ηπιότερη δημοσιονομική 

προαρμογή, ούτε γα ανάκαμψη της χώρας.  

      Η ύφεση καλπάζει προς ένα αποτέλεσμα που δεν θα συγκρίνεται πια ούτε με 

τις ΗΠΑ του 1929, αλλά μάλλον θα θυμίζει την ακόμη μεγαλύτερη πτώση του 

ΑΕΠ που συνέβη τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 στην Ρωσία. Και 

παρότι η ύφεση καλπάζει, η προστασία του πελατειακού κράτους εξακολουθεί να 

είναι η ύψιστη αξία των αποτυχημένων του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο για φίλους, 

συγγενείς ή κομματικούς στρατούς, όπως έκαναν και οι «άλλοι», αλλά ακόμα και 

για αυτούς τους επίορκους υπάλληλους του δημοσίου! 

      Αντίθετα, ο ιδιωτικός τομέας και η υγιής επιχειρητικότητα συνεχίζουν να 

συνθλίβονται και να αποδομούνται καθημερινά, χωρίς καμία ελληνική πολιτική 

δύναμη να νοιάζεται έμπρακτα να προφυλάξει και να κινητοποιήσει το 

παραγωγικό εργατικό δυναμικό της χώρας, που σήμερα, μαζικά μεταναστεύει. 

Από τον Σεπτέμβρη του 2014, οι απασχολούμενοι έχουν συρρικνωθεί στα 

επίπεδο των 3,5 εκατομμυρίων, που είναι και τα χαμηλότερα 

μεταπολεμικά επίπεδα (Εικόνα 1) 
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Εικόνα 1. Συρρίκνωση της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού (Σεπτ' 09 - 

Απρ'15). Στο γράφημα επιδεικνύεται, με κόκκινες γραμμές, η χρονική περίοδος 

που τα μεγέθη εμφανίζουν σχετική στασιμότητα. 
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      Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από τον Σεπτέμβρη του 2014, όχι μόνο το 

σύνολο της ανεργίας έχει «κολλήσει» ανάμεσα στο 25%-26%, αλλά και τα 

ποσοστά κατανομής της στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2. Η ανεργία συνολικά και κατά ομάδες ηλικίας (Σεπτ' 09 - Απρ'15). Στο 

γράφημα επιδεικνύεται, με κόκκινες γραμμές, η χρονική περίοδος που τα μεγέθη 

εμφανίζουν σχετική στασιμότητα. 

 

      Αντίστοιχα, το εργατικό δυναμικό παραμένει σταθερά ελαττωμένο πάνω από 

200.000  ψυχές, αριθμός που αντιστοιχεί και στις διαρροές της μετανάστευσης, 

για την οποία σημείο καμπής θα πρέπει να θεωρείται το φθινόπωρο του 2013 

(Εικόνες 1 και 2). 

      Με δυο λόγια, από τον Σεπτέμβρη του 2014 η χώρα βαδίζει χωρίς ορατή 

προοπτική στον εργασιακό και παραγωγικό σύγχρονο «πάτο» της, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι τα μεγέθη δεν μπορούν να επιδεινωθούν, όσο συνεχίζονται οι ίδιες 
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πολιτικές, που τώρα καλείται να εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον αποκλεισμό κάθε 

εναλλακτικής στο άμεσο μέλλον. 

      Και αλήθεια! Σε τι διέφεραν οι συνθήκες στις 20 Φεβρουαρίου από εκείνες 

της 12ης Ιουλίου, όσον αφορά την απουσία εναλλακτικής; Μήπως μόνο στο 

αυξημένο πάθος του ΣΥΡΙΖΑ και του εντέλει «παντός καιρού» Τσίπρα να 

κρατηθούν στην εξουσία, παρότι θα ήταν δύσκολο να δικαιολογήσουν μια 

μεγάλη στροφή και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα των «άλλων»; 

      Η απάντηση μάλλον βρίσκεται στο γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει 

μόνο και πραγματικό σκοπό να κλείσει την παλιά και να περάσει την νέα 

δανειακή σύμβαση και το τρίτο μνημόνιο – και η ιστορία θα απαντήσει αν αυτός 

ήταν ένας εξαρχής σκοπός.  

      Το αν θα ακολουθήσουν εκλογές έχει μικρή σημασία. Déjà vu. H όποια νέα 

κυβέρνηση θα κληθεί και πάλι να εφαρμόσει τις νέες δεσμεύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 

άλλη μια εφαρμογή του δόγματος του σοκ της Ναόμι Κλάιν. Έτσι, μέρα τη μέρα, 

το «άλλοι» θα συγχέεται με το «εμείς» και το «εμείς» με το «ελίτ» μέσα στις 

«ελίτ». Και τότε τα «λαϊκά συμφέροντα», που ο κ. Τσίπρας λέει 

«εκπροσωπούμε», θα μπορούν να περιμένουν καμιά-δυο γενιές ακόμη. Και 

όποιος δεν μπορεί να περιμένει, φεύγει. Και όποιος αντιδρά, όπως έκαναν οι 

«άλλοι»… 

 

1/8/2015 
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ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΟΥΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ή ΦΑΣΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

 

      Ήμασταν πάντα έτσι νωθροί, δίχως ρίσκα και φαντασία ή κάθε ζωντάνια 

μέσα μας έχει πεθάνει και ό,τι ξεσηκώνεται στη μνήμη αρκείται στο να ξεσκονίζει 

τις ενοχές; Και ποιος μπορεί σήμερα να διακρίνει στην πολιτική πράξη αυτές τις 

ενοχές, για τα στρεβλά που γίνονταν και συνεχίζονται ακόμη; Αλήθεια, τι μπορεί 

να σημαίνει, αν όχι τα πάντα, να μην υπάρχει επώδυνη ανάληψη ευθύνης για 

πράξεις ή παραλείψεις που έβλαψαν ή βλάπτουν το σύνολο; Τι μπορεί να 

σημαίνει, αν όχι τα πάντα, να είναι μη ανιχνεύσιμη η ατομική, αλλά και η 

συλλογική συνείδηση για αυτό; 

      Αυτό το παράδοξο της εξωφρενικής ελαφρότητας είναι κυρίως θέμα 

κουλτούρας, διαπαιδαγώγησης ή θρησκευτικού δόγματος; Ή μήπως απλά 

τεκμήριο χαμηλής μέσης αντίληψης των πραγμάτων, αλλά και ικανότητας κρίσης 

για αυτά; Αν λείπουν - και λείπουν - στους πολιτικούς ηγέτες τα παραδείγματα 

ειλικρίνειας και δημιουργικής γενναιότητας στην ανάληψη των ευθυνών για ένα 

καταστροφικό μέλλον των πολιτών, πού βρίσκεται τότε η επικριτική στάση 

αυτών των πολιτών; 

      Η κρίση μάς δίδαξε πολλά. Ο κονφορμισμός σάρωσε και την διαφορετικότητα 

των ιδεολογικών στερεοτύπων. Δεξιό και αριστερό πελατειακό κράτος πάνε χέρι-

χέρι. Δεξιά και αριστερή ανοχή στην ποικιλόβαθμη διαφθορά, αλλά και την 

μεγάλη διαπλοκή πηγαίνουν επίσης χέρι-χέρι. Καμία μεγάλη και σημαντική 

πράξη της νέας κυβέρνησης δεν αμφισβητεί αυτήν την αλήθεια. Αυτή είναι η 

αδιαμφισβήτητη και αξεπέραστη πραγματικότητα, που εκμεταλλεύτηκαν οι 

Γερμανοί για να ελέγχουν σήμερα και επ΄αόριστον την οικονομική και κοινωνική 

ζωή στην χώρα. 

      Και στην φάση που έφτασε σήμερα το πείραμα στην χώρα μας, αυτό που 

κυρίως θα διερευνηθεί θα είναι οι συνθήκες μιας ανθρώπινης ζούγκλας, όπου η 

επιβίωση του ενός θα προϋποθέτει την εξαθλίωση του άλλου. Είναι ένα στάδιο 

πέρα από τον συμβατικό κοινωνικό αυτοματισμό διότι εδώ θα μπαίνουν 

ξεκάθαρα και απροκάλυπτα οι όροι της επιβίωσης και της αξιοπρεπούς εξέλιξης.  
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Είναι μια ατμόσφαιρα που δεν στοιχειώνεται από αφηρημένα φαντάσματα ιδεών 

του παρελθόντος, αλλά από την απουσία πολύ συγκεκριμένων αξιών που έχουν 

πεθάνει μέσα μας και πρέπει να αναγεννηθούν.  

      Πρέπει να ξαναγίνουμε ή να προσπαθήσουμε να γίνουμε για πρώτη φορά 

άτομα υπεύθυνα που θα βασίζουν την κρίση τους στα γεγονότα, θα νοιάζονται 

για το σύνολο, θα έχουν συναίσθηση της συνέχειας και θα αναζητούν άοκνα 

δημιουργικούς τρόπους για να ξανακερδίσει η χώρα την χαμένη της αξιοπρέπεια 

και τη δυναμική της. Αυτός είναι ο πραγματικός μας μονόδρομος. Να 

ξαναζωντανέψουμε! 

 

8/8/2015 
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ΥΠΑΡΧΩ, ΑΡΑ ΠΛΗΡΩΝΩ: ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΑΕΙ Ο ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ; 

 

     

  Για τον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος φορολογείται από το πρώτο ευρώ και 

δεν δικαιούται κανένα αφορολόγητο, ο όρος «κεφαλικός» για τον φόρο που 

προκύπτει από το τεκμήριο διαβίωσης είναι κυριολεκτικός, όχι βέβαια με την 

έννοια ότι θα του πάρουν το κεφάλι αν δεν πληρώσει, αλλά με την έννοια ότι δεν 

αντιστοιχεί σε καμία του οικονομική κίνηση, αλλά απλά και μόνο στην ίδια του 

την ύπαρξη. Με μόνο κριτήριο την οικογενειακή του κατάστσση πληρώνει έναν 

ετήσιο κεφαλικό φόρο που σε σύγκριση με την τουρκοκρατία είναι πιο άδικος 

αφού εκείνος είχε ταξικό κριτήριο και δεν επιβαρυνόταν και με προκαταβολή! 

Αλήθεια όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας πεθαίνει, ποιος θα εισπράττει την 

επιστροφή της προκαταβολής που έδωσε για τον κεφαλικό του φόρο της 

επόμενης χρονιάς όταν πια ο ίδιος δεν θα βρίσκεται στην ζωή; 

      Πόσο λοιπόν θα φτάσει ο κεφαλικός φόρος για κάθε ελεύθερο επαγγελματία, 

το 2015 και το 2016 σε σχέση με το 2014; Οι δύο πίνακες που ακολουθούν 

καταγράφουν αυτούς τους υπολογισμούς, ο πρώτος για ανύπαντρο/η και ο 

δεύτερος για παντρεμένο/η. Για το 2016, επειδή ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν 

ο συντελεστής θα είναι 28% ή 29%, έχουν καταγραφεί και οι δύο εκδοχές. 
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Πίνακας 1. Φόρος+προκαταβολή βάσει τεκμηρίου διαβίωσης για ανύπαντρο/η 

ελεύθερο επαγγελματία (2014-2016) 

 

 

 

Πίνακας 2. Φόρος+προκαταβολή βάσει τεκμηρίου διαβίωσης για παντρεμένο/η 

ελεύθερο επαγγελματία (2014-2016) 
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      Προκύπτει λοιπόν, ότι η επιβάρυνση από αυτόν τον ούτως ή άλλως άδικο, 

βάρβαρο και παράλογο «προσωπικό» φόρο θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα δύο 

χρόνια κατά περίπου 40%!  

      Ο απαράδεκτος αυτός φόρος πρέπει να καταργηθεί ή να αντισταθμιστεί με 

ανάλογο αφορολόγητο ποσό. Ένας τέτοιος φόρος, δεν είναι μόνο θέμα 

εισοδηματικής πολιτικής, αλλά αποτελεί νομοθετική στρέβλωση που δεν μπορεί 

να υπάρχει σε ένα δυτικό πολιτισμένο κράτος. 

 

9/8/2015 
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ  

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ EUROGROUP ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

 

      Ένας λαομίσητος Σαμαράς δεν θα μπορούσε να περάσει και να εφαρμόσει 

ένα τρίτο μνημόνιο, που στην ουσία θα ήταν "τρία μνημόνια σε ένα". Για αυτό 

και οι Γερμανοί τον έριξαν την κατάλληλη στιγμή και επένδυσαν τις ελπίδες τους 

σε έναν "αναγεννημένο" Τσίπρα για την μετατροπή της χώρας σε μια απόλυτη 

"ξεχρεωτική μηχανή" για πολλά χρόνια, χωρίς παραγωγική ανάσα για τους 

φορολογούμενους πολίτες της.  Αλλά ακόμα και αν δώσουμε βάση στην λαοφιλία 

που του αποδίδουν οι δημοσκοπήσεις φιλικών ή διαπλεκόμενων ΜΜΕ, ο 

"αναγεννημένος" Τσίπρας είναι σε ανατρεπτικό βαθμό "κομματομίσητος" και 

αυτό τον καθιστά ανεπαρκή να εφαρμόσει ό,τι ψήφισε τυφλά με την βοήθεια των 

άλλοτε ιδεολογικών και πολιτικών του αντιπάλων. 

      Έτσι λοιπόν, Τσίπρας και Σαμαράς, ως προς το τελικό εφαρμοστικό 

αποτέλεσμα, στοιχίζονται στην ίδια πλευρά απέναντι στην γερμανική βούληση, 

κρινόμενοι ως ανεπαρκείς και αναξιόπιστοι παρότι πρόθυμοι να συνεργαστούν. 

Σύντομα θα λάβει και ο Τσίπρας το τίμημα και την τύχη του "αρχικάπο" του 

ελληνικού οικονομικού στρατοπέδου συγκέντρωσης, που επάξια διεκδίκησαν και 

κέρδισαν πριν από αυτόν ο Σαμαράς και ο ΓΑΠ.  

      Από γερμανικής πλευράς, η πρώτη λογική συνέπεια θα ήταν μια προσπάθεια 

αμφισβήτησης στην πράξη της συμφωνίας, παρά την υπερψήφισή της από την 

"εικονική" πλέον ελληνική Βουλή. Ούτως ή άλλως μέχρι τώρα, η βιωσιμότητα του 

χρέους και η συμμετοχή του ΔΝΤ ήταν θέματα αρχής για τους Γερμανούς, πέρα 

από τον επιμέρους σκεπτικισμό για ζητήματα του προγράμματος και της 

εφαρμογής. Σημειωτέον, ότι η δυνατότητα εφαρμογής του νέου προγράμματος 

αμφισβείται από τον γερμανικό λαό σε ποσοστό 84%! Ειδικότερα, η γερμανική 

άρνηση μπορεί να τεθεί είτε άμεσα με την επιλογή ενός δανείου-γέφυρας για την 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της 20/8 στην ΕΚΤ, είτε ζητώντας επιπλέον 

μέτρα και έλεγχο τώρα ή τον Οκτώβρη. Εξάλλου στο υπογραφέν μνημόνιο 

υπάρχει η εξόχως ανεπανάληπτη και πρόσφορη για αυτό έκφραση (σελ. 299): "η 

κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ενδέχεται να κριθούν 
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κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν (σ.σ. επιτυχία του προγράμματος), καθώς οι 

περιστάσεις θα μεταβάλλονται." 

      Πιο πιθανή θα πρέπει να θεωρείται η γερμανική αξίωση για δάνειο-γέφυρα 

στο eurogroup (η Φινλανδία δεν έχει αντίρρηση σε αυτό), έτσι ώστε να 

εκβιαστούν και να εκτραπούν άμεσα και πιο αποτελεσματικά οι ήδη χαμένες 

πολιτικές ισορροπίες στην χώρα (όπως με την εκλογή ΠτΔ τον Δεκέμβριο του 

2014) και να επιταχυνθεί η απομάκρυνση ή η αδρανοποίηση του άχρηστου πια 

Τσίπρα, ως ενός τζίτζικα που πλέον το χρησιμοποιημένο του δέρμα 

αποξηραίνεται στον κορμό του πεύκου μετά από μακρά και εκκωφαντική 

συμμετοχή σε μια ακόμη γερμανική "συμφωνία". 

      Ωστόσο στην τελική γερμανική απόφαση θα συνυπολογιστούν τόσο οι 

κίνδυνοι από μια πιθανή ανεξέλεγκτη πολιτική αστάθεια στην χώρα, όπως για 

παράδειγμα μετά από προκήρυξη εκλογών, όσο και οι δυνατότητες για τον 

σχηματισμό μιας ελέγξιμης οικουμενικής κυβέρνησης τύπου Παπαδήμου, στην 

οποία ο νυν πρωθυπουργός θα μπορούσε να διεκδικήσει, έστω, έναν 

διακοσμητικό ρόλο. 

 

14/8/2015 
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ΓΙΑΤΙ Ο ΣΟΙΜΠΛΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΣΕ ΣΤΟ EUROGROUP; 

 

      Και όμως! Πρακτικά από τα 26 δις της πρώτης δόσης της συμφωνίας του 

τρίτου μνημονίου, στην πραγματική οικονομία μπαίνουν μόλις 856 εκατομμύρια 

ευρώ, και βέβαια εφόσον αυτά αξιοποιηθούν πράγματι σε ληξιπρόθεσμα χρέη 

του δημοσίου προς ιδιώτες και δεν σπαταληθούν πελατειακά. Και είναι μόλις 856 

εκατομμύρια ευρώ διότι από τα 26 δις: α) Τα 10 δις θα είναι απλώς διαθέσιμα σε 

ειδικό λογαριασμό, αν και όποτε χρειαστούν, για ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών, β) Τα 7,16 δις θα πάνε για να αποπληρωθεί το δάνειο-γέφυρα που 

πήραμε τον Ιούλιο από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό EFSF και γ) Τα 7,984 δις θα 

πάνε για τις δανειακές μας υποχρεώσεις από 20/8/2015 μέχρι 13/10/2015. 

      Σημειωτέον ότι τα 3 δις από τα 26 δις θα δοθούν σε υποδόσεις τον Σεπτέμβριο 

και τον Οκτώβριο αν και εφόσον το πρόγραμμα εφαρμόζεται πλήρως και με 

όποια άλλα μέτρα κριθούν αναγκαία στην πορεία. Και μέχρι την δεύτερη δόση, 

που δεν θα δοθεί πριν τις 15/11/2015, θα έχει μεσολαβήσει ήδη η πρώτη 

αξιολόγηση με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την τύχη εκείνης της 

εκταμίευσης ή ακόμη και των προηγουμένων της. 

      Για αυτό και η αλεπού της ευρωπαϊκής ερήμου, ο στρατηγός Σόιμπλε, ήταν 

ήσυχος, ευδιάθετος και χαμογελούσε. Γιατί  τελικά κατάφερε να μετατρέψει την 

πρώτη δόση σε άτυπο δάνειο-γέφυρα για την αποπληρωμή δανείων, χωρίς να 

φαίνεται ότι καταστρέφει την συμφωνία της 12ης Ιουλίου, παρότι στην ουσία 

ανανέωνε τις συνθήκες χρηματοδοτικής ασφυξίας στην οικονομία μας, 

ροκανίζοντας παράλληλα και την πολιτική επιβίωση του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ.       

Μια πρώτη δόση δίκην δανείου-γέφυρας, που κανείς σήμερα δεν μπορεί να 

γνωρίζει αν τελικά ξεμείνει και μόνο σαν τέτοια. 

 

Πηγές: Ανακοίνωση του eurogroup για το πρόγραμμα ESM για την Ελλάδα της 

14/8, Δηλώσεις του Klaus Regling στη συνέντευξη τύπου της 14/8, Financial 

Times: Greek debt tracker 

 

14/8/2015 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΜΠΤΗ  

(μέχρι τις εκλογές της 20/9) 

 

 

Μετά τον αποτροπιασμό της ήττας, 

η ύστατη προσπάθεια του πολιτικού συστήματος 

να ανασυνταχθεί και να επιβιώσει 

στις ανανεωμένες μνημονιακές συνθήκες 

καταφεύγοντας, ακόμη μία φορά, 

στην προσφιλή τακτική να φέρνει 

προ τετελεσμένων το εκλογικό σώμα 

να το εκβιάζει, να το εκφοβίζει και 

όπως πάντα, στο όνομα της δημοκρατίας. 
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ 

 

      Ο ΣΥΡΙΖΑ της Αριστερής Πλατφόρμας βλέπει σαν διέξοδο με προοπτική την 

επάνοδο στο εθνικό νόμισμα. Τα επιχειρήματά τους θα ακουστούν και θα 

κριθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ του Μαξίμου παρά την προσπάθεια για περήφανη 

διαπραγμάτευση κατέληξε με συνοπτικές  διαδικασίες να εγκρίνει ό,τι απέρριπτε.  

      Το αμφιθυμικό «δεν ψηφίζω, αλλά υποστηρίζω» δεν αρκούσε για να μην 

καταλήξει σε αρνητικό αποτέλεσμα η διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης στην 

Βουλή και έτσι να τρωθεί το γόητρο της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. 

Ούτε το διπολικό «τώρα ψηφίζουμε, αύριο αλλάζουμε, εφαρμόζουμε ήπια ή δεν 

εφαρμόζουμε ό,τι δεν πιστεύουμε παρότι το ψηφίσαμε» αρκεί για να κρατήσει 

ζωντανή την αξιοπιστία στο εξωτερικό και την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό. Και 

οι δύο στάσεις, πέρα από την προφανή ανακολουθία τους, μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «πολιτική θρασυδειλία», η οποία περιγράφει και συνολικά 

την πολιτική στάση που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ως ενιαίος όλο το τελευταίο 

εξάμηνο. 

      Οι Γερμανοί, διαβάζοντας πλέον πολύ καλά τις αντιφάσεις και τον 

καιροσκοπισμό στο πολιτικό στυλ του ΣΥΡΙΖΑ και του αρχηγού του, υποβάλλουν 

την χώρα στο μαρτύριο της σταγόνας, αποφασισμένοι να κρατήσουν την 

οικονομία σε κατάσταση ζόμπι έως ότου το πολιτικό σύστημα ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις τους. Στο μεταξύ τα δάνεια θα εξυπηρετούνται. 

      Σε αυτές τις νέες συνθήκες οικονομικής ασφυξίας με capital controls, 

επιπλέον ακρίβεια και υπερφορολόγηση, νέα λουκέτα και απολύσεις, ο δρόμος 

προς την δραχμή συντομεύει όχι μόνο μέσα από τους παράδρομους της 

Αριστερής Πλατφόρμας, αλλά και μέσα από την κύρια διαδρομή ενός Τσίπρα που 

θα αναγκαστεί να τα γυρίσει και να μετατραπεί σε «νεο-αντιμνημονιακό». Δεν 

χρειάζεται ο Σόιμπλε για να δώσει την εκκίνηση στο Grexit. Τα πράγματα θα 

έχουν οδηγηθεί από μόνα τους σε αυτόν τον μονόδρομο, όπως ακριβώς συνέβη 

φέτος την νύκτα της 12ης προς την 13η Ιουλίου. 

      Οι εκλογές δεν μπορούν να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα του κ. Τσίπρα, που 

δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι δεν θα του αφεθούν περιθώρια για κοινωνική 

φιλολαϊκή πολιτική και έτσι μέρα τη μέρα θα χάνει κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα 
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για μια πιο ήπια και ανθρώπινη προσαρμογή σε σχέση με δεξιές 

ή κεντροαριστερές πολιτικές. Αλήθεια, αν η πρώτη δόση ήταν 30 δις θα μιλούσε 

το Μαξίμου για εκλογές; Όπως αλλού αναλύσαμε, ο Σόιμπλε κατάφερε να 

μετατρέψει την πρώτη δόση των 23 δις σε άτυπο δάνειο-γέφυρα για την 

αποπληρωμή δανείων. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή. 

      Οι εκλογές δεν θα δώσουν στον Τσίπρα περισσότερο χρόνο και δυνατότητες. 

Απλά θα επιταχύνουν τις εξελίξεις προς το τελικό ξεκαθάρισμα που αναβλήθηκε 

προσωρινά τον Ιούλιο. Αυτός ο «κεντροαριστερόστροφος» Τσίπρας θα μπορούσε 

και τώρα να σχηματίσει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και αν 

χρειαζόταν να έπαιρνε και την ανοχή της ΝΔ για να κυβερνήσει και να 

εφαρμόσει τα συμφωνημένα. 

      Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να εφαρμόσει τα 

συμφωνημένα. Απλά πέτυχε να αποσυμπιέσει την αφόρητη πίεση των δανειστών 

και να κερδίσει λίγο χρόνο. Για αυτό και ανέδειξε ένα κεντροαριστερό 

προσωπείο, το οποίο φορώντας, κατάφερε να περάσει την συμφωνία από την 

Βουλή. Αλλά ακόμη και αν η κεντροαριστερή του στροφή ήταν ειλικρινής, πάλι η 

πραγματική πολιτική βάση που τον ένωσε με την ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι 

δεν θα αρκούσε για να προχωρήσει τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Διότι είναι 

θέσει και φύσει σαθρή, σαν δομημένη από τα τέσσερα βασικά αδιέξοδα του 

ελληνικού catch-22: 

      -Όλοι τους εκφράζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το βαθύ πελατειακό και  

      διαπλεκόμενο κράτος που θα αντιστέκεται υπόγεια ή φανερά σε κάθε    

      ουσιαστική μεταρρύθμιση για εξυγίανση και μη κρατικοδίαιτη ανάπτυξη. 

     -Όλοι τους έχουν μια ιδιότυπη αντίληψη για την δημοκρατία που αποβαίνει εις   

     βάρος των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και εκείνων που βρίσκονται  

     εκτός των κομματικών μηχανισμών. 

     -Όλοι τους αξιώνουν την ταμπέλα του δημοκράτη, του ευρωπαϊστή και του  

     επίδοξου εκσυγχρονιστή της χώρας ενώ στο τέλος αρκούνται στον ρόλο του  

     προστατευόμενου της ισχυρής Γερμανίας, χωρίς να μπορούν να     

     αντιμετωπίσουν τις εμμονές και τις ανασφάλειές της. 

     -Όλοι τους, αργά ή γρήγορα, πειθαρχούν στη διαιώνιση των προβλημάτων  

     προς χάριν λίγης ακόμη εξουσίας, αδιάφοροι αν το τίμημα είναι η πλήρης   
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    αποσύνθεση της χώρας και εντέλει η επίταση της παρακμής στην γερμανική  

    Ευρώπη μέσα στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και την μεταναστευτική  

    έκρηξη. 

      Το ειρωνικό λοιπόν είναι ότι ανεξαρτήτως εκλογών και συμμαχιών, η ελληνική 

κοινωνία δεν μπορεί να εκδημοκρατιστεί, να εκσυγχρονιστεί και να αναπτυχθεί 

προς ευημερίαν των πολιτών της με τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις. Η 

ματαίωση και η εμπλοκή είναι έμφυτη στο πολιτικό μας σύστημα, στα πρόσωπα, 

τους θεσμούς και τους μηχανισμούς. 

      Μόνο πραγματικές συνθήκες ανέχειας σε περισσότερο από το 50% του 

πληθυσμού, θα είναι ικανές για να καθαρίσουν το τοπίο από δημαγωγούς και 

πολιτικά υπόλοιπα της μεταπολίτευσης. Και η αλήθεια είναι ότι δεν απέχουμε 

πολύ από αυτό το σημείο. 

 

22/8/2015 
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ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ Ή ΠΕΡΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ; 

 

      Στην πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για τις κοινωνικές επιπτώσεις του 

προγράμματος του τρίτου μνημονίου αναφέρονται πολλά, σημαντικά και 

αληθινά, που οι πολιτικοί μας μέσα στην ανεπάρκεια, την μετριότητα και τον 

υπέρ πάντων ατομισμό ή κομματισμό τους, είτε ψήφισαν υπέρ είτε ψήφισαν 

κατά, κάνουν πως δεν τα γνωρίζουν ή πως δεν τα καταλαβαίνουν. Αλλά 

μάλλον πράγματι δεν τα γνωρίζουν ή δεν μπορούν να τα καταλάβουν και να 

βρούν λύσεις γιατί αν μπορούσαν δεν θα έσερναν την πολύπαθη χώρα μας σε 

διαδικασίες που απλά ανακυκλώνουν και οξύνουν τα προβλήματα των πολιτών 

της. 

      Μέχρι το 2017 η οικονομία μας θα είναι σε ύφεση με το ΑΕΠ να πέφτει φέτος 

2,3% και του χρόνου άλλο 1,3%. Θετικό πρόσημο προβλέπεται από το 2017 και 

βέβαια στο βαθμό που το πρόγραμμα εφαρμόζεται με επιτυχία. Αλλά τόσο οι 

καθυστερήσεις που θα συμβούν, όπως ήδη με τις εκλογές, όσο και αυτές 

καθεαυτές οι μεγάλες επιβαρύνσεις της προσαρμογής, που το υπάρχον πολιτικό 

κατεστημένο δεν φαίνεται ικανό να αντισταθμίσει υπέρ των αδυνάμων ή να 

στρέψει υπέρ της παραγωγικότητας, προδιαγράφουν δύο τουλάχιστον ακόμη 

πολύ δύσκολα χρόνια για την χώρα και τους πολίτες. Οι 

δημοσιονομικές προσαρμογές στις συντάξεις, την φορολογία και τις δαπάνες, 

φορτώνουν την ήδη βαριά πληγωμένη οικονομία με μια επιπλέον προσαρμογή 

που ξεπερνά το 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2016 / 2017 και το 4% μέχρι το 2018 – 

δηλαδή πάνω από 8 δις ευρώ. 

      Η επόμενη χρονιά, το 2016, προβλέπεται να σηκώσει και το μεγαλύτερο 

βάρος της προσαρμογής, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα, που δείχνει 

τις δημοσιονομικές εξοικονομήσεις από τα διάφορα μέτρα του προγράμματος, 

που καθορίζονται στο τρίτο μνημόνιο και εκφράζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ κατ’ 

έτος και σωρευτικά για την περίοδο 2015-2018. 
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      Αυτή η προσαρμογή υπολογίζεται στο πλαίσιο της τρέχουσας ύφεσης, που 

αναμένεται να συρρικνώσει περισσότερο τα έσοδα και να συνοδευτεί από ένα 

έλλειμμα  -1,5% του ΑΕΠ για το 2015, που θα επιδεινωθεί προς -3% το 2016-17.  

      Σε αυτές τις συνθήκες για να πιαστεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 

3,5% του ΑΕΠ το 2018, θα πρέπει να προσδιοριστούν επιπλέον μέτρα 0,75% και 

1% του ΑΕΠ, για τα οποία η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει, σύμφωνα με το τρίτο 

μνημόνιο, να συμφωνήσει το φθινόπωρο, αμέσως μετά τις εκλογές. 

      Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι επιπλέον περικοπές και φορολογικές 

επιβαρύνσεις σε μια οικονομία που ήδη συρρικνώνεται επί 7 χρόνια κατά σχεδόν 

25% και λειτουργεί σήμερα υπό καθεστώς capital controls, θα επεκτείνουν την 

ανθρωπιστική κρίση σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού. 

      Η Έκθεση της Κομισιόν βάζει το ζήτημα των καταλυτικών επιπτώσεων που θα 

επιφέρει η εφαρμογή του τρίτου μνημονίου στον πληθυσμό τα επόμενα χρόνια 

και θέτει ερωτήματα. Πώς κατανέμεται το βάρος της προσαρμογής στον 

πληθυσμό και ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; Υπάρχει επαρκές 

δίκτυ κοινωνικής προστασίας στην χώρα; Ποιες μεταρρυθμίσεις θα επιδράσουν 

θετικά στην κοινωνική κατάσταση που θα διαμορφωθεί; 
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      Εδώ η Κομισιόν προσδοκά ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές θα τονώσουν την 

απασχόληση και την ανάπτυξη και θα κάνουν τις υπηρεσίες του κράτους πιο 

προσβάσιμες και φτηνές. Υποστηρίζει ότι τέτοιες αλλαγές παρότι συναντούν 

αντίδραση και είναι χρονοβόρες αποβαίνουν τελικά αποτελεσματικές. Και εδώ 

γίνεται μια επισήμανση «μαργαριτάρι» με πολλαπλούς αποδέκτες: «Η εφαρμογή 

μπορεί επίσης να είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα και η αντίδραση του ιδιωτικού 

τομέα μπορεί να εκδηλωθεί μόνο σε βάθος χρόνου» 

      Ιδού λοιπόν, μέχρι τώρα, δύο πραγματικοί (διάβαζε μικροπολιτικοί) λόγοι που 

σπρώχνουν τον Τσίπρα σε πρόωρες εκλογές. 1) Τα νέα μέτρα που οφείλει να 

πάρει το φθινόπωρο και 2} Η επιβραδυνόμενη αντίδραση που εκτιμά η Κομισιόν 

ότι θα δείξει ο πραγματικά πληττόμενος ιδιωτικός τομέας. 

      Μεταξύ των μέτρων, που θεωρεί η Κομισιόν ότι θα βοηθήσουν στην 

ελάφρυνση των κοινωνικών δυσκολιών, είναι η καθιέρωση και οριστικοποίηση 

του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος». Μιλάμε για ένα πρόγραμμα με 

προϋπολογισμένο κόστος μόλις 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 1 δις ευρώ), που θα 

απευθύνεται σχεδόν στο ήμισυ του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο 

φτώχειας, δηλαδή σε περίπου 1.200.000 άτομα για το 2014. 

      Στο παρακάτω γράφημα-1 βλέπουμε την σταθερή άνοδο της φτώχειας στην 

χώρα μας από το 2008-2014. Ανοδικοί και οι τρεις βασικοί δείκτες της 

εξαθλίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014, παρότι σημειώθηκε παροδική 

ανακοπή της εξαετούς ύφεσης, αυτή δεν στάθηκε ικανή να κάμψει παρά 

ελάχιστα την δυναμική του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού. Και υπό το 

φως της αναμενόμενης ύφεσης 2015-2016, οι δείκτες θα επιδεινωθούν 

περαιτέρω. 
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Γράφημα 1: Δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα από 2008-2014 

(Στοιχεία eurostat) 

 

      Ίσως για αυτό η Κομισιόν αναφέρεται περισσότερο στην συμβολή του 

«Ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» για την ελάττωση της ακραίας φτώχειας 

(μείωση κατά το 1/3 της απόστασης που χωρίζει τα όρια της φτώχειας από τον 

μέσο όρο εκείνων που βρίσκονται κάτω από αυτά), που στην Ελλάδα έχει αυξηθεί 

περισσότερο σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ από το 2008. Ενδεικτικά, στο 

παρακάτω γράφημα-2, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, ήδη από το 2013, οι τιμές των 

δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τον μ.ο 

της ΕΕ(28). 
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Γράφημα 2: Δείκτες κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και την ΕΕ28 για το 

2013 (Στοιχεία eurostat) 

 

      Πώς αλλιώς λοιπόν, με πιο απλά, σαφή και τεκμηριωμένα λόγια, μπορεί 

κανείς να υποστηρίξει ότι η αναιμική, υπερχρεωμένη και εξαρτημένη μας 

οικονομία μέσω της πολιτικής αδράνειας, ατολμίας και βλακείας δεν μπορεί 

παρά να ενισχύεται σε ένα ρεύμα φτώχειας και εξαθλίωσης, που μπαίνει από 

παντού στα σπίτια όλο και περισσότερων Ελλήνων;  

      Λες και δεν παίρνουν την πρωτοβουλία να συνεργαστούν και το αφήνουν 

στην κάλπη διότι έτσι θα έλαμπε πιο γρήγορα η απόλυτη γύμνια τους. Λες 

και σε αυτές τις ακραίες συνθήκες για το έθνος, τα πολιτικά παιδία παίζει 

«εκλογές» και άλλα μικροπολιτικά παιχνίδια.  

      Ειδικά τον Τσίπρα μπορεί να τον προβλημάτιζαν αρκετά από αυτά που 

γράφει ο Ρόμπερτ Μούζιλ στο «Περί Βλακείας». Και ίσως περισσότερο το 

παρακάτω: «Σε όντως κραυγαλέα αντίθεση με την έντιμη βλακεία βρίσκεται 

όμως η άλλη, η εξεζητημένη, η ανώτερη. Δεν πρόκειται τόσο για μια έλλειψη της 

ευφυίας όσο μάλλον για την αποτυχία της λόγω του ότι διεκδικεί επιδόσεις που 

δεν της ταιριάζουν. Μπορεί να έχει όλες τις αρνητικές ιδιότητες του αδύνατου 

μυαλού, επιπλέον όμως και όλα όσο προκαλεί ένας ψυχισμός ανισόρροπος, 
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ανάπηρος, ασταθής, εν ολίγοις κάθε ψυχισμός που αποκλίνει του υγιούς. Επειδή 

δεν υπάρχουν τυποποιημένοι ψυχισμοί, αυτή η απόκλιση αντικατοπτρίζει, για να 

μιλήσουμε ορθότερα, έναν ανεπαρκή συντονισμό ανάμεσα στη μονομέρεια του 

συναισθήματος και μιας λογικής που δεν επαρκεί για να το χαλιναγωγήσει.» 

 

22/8/2015 
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ΕΚΛΟΓΕΣ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ Η ΕΛΛΑΣ»: ΙΜΙΤΑΣΙΟΝ  

Ή  ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ; 

 
      «Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να κυβερνά σα να μην είχε συμβεί τίποτα, 

αλλάζοντας απλώς τα ονόματα των πραγμάτων. Δεν θα μπορούσε, πολύ 

περισσότερο, να κάνει κυβέρνηση με τη ΝΔ, το ΠΟΤΑΜΙ και το ΠΑΣΟΚ, χωρίς 

να έχουν ερωτηθεί οι ψηφοφόροι» γράφει ο Γιώργος Ανανδρανιστάκης σε άρθρο 

του. Σίγουρα δεν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πια να κυβερνά συνεχίζοντας μόνο να 

αλλάζει τα ονόματα των πραγμάτων, αλλά αυτό ήταν κάτι που το έκανε διαρκώς, 

ειδικά μετά το eurogroup της 20/2, που ήταν και το κρίσιμο σημείο καμπής, 

όπως γράφαμε στο «Απόφαση eurogroup ή ένα παραμύθι χωρίς ονόματα και 

αριθμούς». 

      Επίσης ο Τσίπρας μπόρεσε να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο χωρίς να ρωτήσει 

τους ψηφοφόρους και μάλιστα παρότι εκείνοι του είχαν ήδη πει «Όχι» με 61,3%. 

Και πράγματι δεν θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση με τη ΝΔ, το ΠΟΤΑΜΙ και το 

ΠΑΣΟΚ, όχι όμως γιατί σέβεται τους ψηφοφόρους, αλλά διότι: 1) Δεν είχε την 

βούληση και το πολιτικό θάρρος για να ολοκληρώσει την κεντροαριστερή του 

στροφή στην πράξη και 2) Δεν μπορούσε και δεν ήθελε να πάρει με δική του 

πρωτοβουλία την ευθύνη για να εφαρμόσει αυτά που ψήφισε. Όχι γιατί τα 

πιστεύει ή δεν τα πιστεύει, αλλά διότι έτσι θα διακινδύνευε περισσότερο την 

παραμονή του στην εξουσία. 

      Έτσι μετέθεσε στον ψηφοφόρο την ευθύνη της εντολής για έναν ισχυρό 

κυβερνητκό συνασπισμό που θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις. 

Αδιαφορώντας αν οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή εγκυμονούν νέα μέτρα και 

αναβολή των δόσεων. Αδιαφορώντας για το επιπλέον μάταιο και άχρηστο κόστος 

στην διαλυμένη αγορά και την τσέπη του πολίτη. Για να πούμε λοιπόν τα 

πράγματα με το αληθινό τους όνομα, ο Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές του 

Ιανουαρίου με ένα παραπλανητικό πρόγραμμα με στόχο την εξουσία, αλλά μέσα 

σε λίγους μήνες και υπό την πίεση των δανειστών αυτό μεταμορφώθηκε στην πιο 

βάρβαρη εκδοχή της πολιτικής των μνημονιακών κυβερνήσεων που 

προηγήθηκαν. Ο ίδιος επεφύλαξε για τον εαυτό του μια σουρεάλ μετεξέλιξη σε 

«ιμιτασιόν» νεομνημονιακό και πλέον σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει με 
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πρόγραμμα το τρίτο μνημόνιο, ένα μνημόνιο που είναι «τρία σε ένα» καθότι 

ενισχύεται από τις παλιές εκκρεμμότητες, ένα μνημόνιο, που ο ίδιος έκανε νόμο 

του κράτους με την βοήθεια των «ορίτζιναλ» μνημονιακών. 

      Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετώντας αυτή την «ιμιτασιόν» πολιτική 

συμπεριφορά, ισχυρίζονται ότι αν δεν κερδίσουν αυτές τις εκλογές δεν θα 

υποστηρίξουν την εφαρμογή του μνημονίου, ενώ αν τις κερδίσουν θα το 

αλλάξουν. Το πώς θα το αλλάξουν δεν το αναλύουν. Εκτός και αν εννοούν 

«αλλαγή» τα νέα μέτρα 0,75% και 1% του ΑΕΠ που θα πρέπει να αποφασίσει το 

φθινόπωρο η όποια νέα κυβέρνηση για να πιαστεί  ο στόχος του 2018.  Το πώς θα 

βελτιώσουν αυτά που ψήφισαν πάλι δεν το εξηγούν. Εκτός και αν η κάθε 

«βελτίωση» σημαίνει τελικά ευχή και επιθυμία, όπως στην περίπτωση του 

ΕΝΦΙΑ ή αν προστεθούν νέες ανέξοδες υποσχέσεις. Το πώς θα κτυπήσουν την 

διαφθορά δεν έχει νόημα να το πουν γιατί ποιος θα τους πιστέψει, όταν 

«διαπλεκόμενα» μέσα ενημέρωσης σήμερα τους βοηθούν προεκλογικά. 

      Μέσα σε αυτή τη σύγχυση, απερχόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, χαμένα στη 

μετάφραση, δεν γνωρίζουν αν πλέον ανήκουν στους «ιμιτασιόν» ή τους 

«ορίτζιναλ» μνημονιακούς του ευρώ ή ακόμη και στους αποχωρήσαντες 

«ορίτζιναλ» αντιμνημονιακούς της δραχμής. Και τέλος, τα εσωκομματικά 

αδιέξοδα ταυτότητας διαχέονται στο εκλογικό σώμα, που καλείται να επιλέξει 

μεταξύ μιας «ιμιτασιόν» και μιας «ορίτζιναλ αλλά 

μεταχειρισμένης» μνημονιακής θεώρησης και πράξης, που όμως μετεκλογικά θα 

βλέπει να συνδυάζονται και να συγκυβερνούν! Για να το πούμε ορθότερα και με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, η πλειοψηφία καλείται να επιλέξει μεταξύ ορίτζιναλ 

μεταχειρισμένων μνημονιακών και ιμιτασιόν νεομνημονιακών. 

      Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να καταγραφεί μια φιλομνημονιακή 

πλειοψηφία, αρκετά πιο υψηλή από τις εκλογές του 2012 και του Ιανουαρίου του 

2015, η οποία όμως θα αντικατοπτρίζει μάλλον την σύγχυση και όχι την 

εμπέδωση μιας μνημονιακής συνείδησης στον πληθυσμό – ωστόσο πάντα προς 

μεγάλη χαρά και δικαίωση όλων των εταίρων και κυρίως των Γερμανών. Και 

σε κάθε περίπτωση, απέναντί τους, θα προσπαθεί να σταθεί μια αντιπολίτευση 

που, τουλάχιστον για αρχή, θα ξεκινά κι αυτή σαν «ορίτζιναλ» αντιμνημονιακή…  

25/8/2015 
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8 ΣΤΙΣ 10 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ. 

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

      Στην Ελλάδα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες 

αποτελούν το σώμα της οικονομίας και όχι απλά και στερεότυπα την 

ραχοκοκκαλιά της. Ειδικά τα χρόνια της κρίσης είναι και η μοναδική οικονομική 

ελπίδα της χώρας, όσο βέβαια παραμένουν ζωντανοί, μάχιμοι και εντός συνόρων.  

Ωστόσο, από τον Τσίπρα μέχρι τον Μεϊμαράκη, υπάρχει κάτι πολύ βαθύ που 

ενώνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις του «πελατειακού τόξου». Είναι η αλλεργία 

στην επιχειρηματικότητα και ειδικά στην υγιή εκδοχή της, που αποτελεί casus 

belli για όλους τους κρατικοδίαιτους, πέρα από ιδεοληψίες που απευθύνονται 

στους αφελείς για την εκάστοτε εκλογική κατανάλωση. 

      Με την βοήθεια των «ιδιωτικών» μέσων ενημέρωσης, οι δυνάμεις του 

«πελατειακού τόξου» ασκούν συστηματική προπαγάνδα σε βάρος των 

ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρηματιών, με αιχμή του δόρατος την 

φοροδιαφυγή. Ειδικά τα τελευταία χρόνια της «μνημονιότητας», έχουν 

καταφέρει, με την ανοχή των δανειστών, να δημιουργήσουν στην μικρομεσαία 

επιχειρηματκότητα ένα φορομπηκτικό ασφυκτικό πλαίσιο που τέτοιο δεν 

υπάρχει πουθενά στο κόσμο. Στο απόγειο αυτού του πλαισίου, το θύμα θα 

φορολογείται χωρίς κανένα αφορολόγητο και μάλιστα τεκμαρτά, από το πρώτο 

ευρώ με 29%, συν προκαταβολή 100%, συν τέλος επιτηδεύματος, συν εισφορά 

αλληλεγγύης, χώρια οι εισφορές για την ασφάλιση. 

      Είναι ένα εξωφρενικό σχέδιο που στο αριθμητικό του αποτέλεσμα καταλήγει 

σε φόρο που μπορεί να υπερβαίνει το 70% ή και το 75%! Ποσοστά, που δεν 

μπορούν να υπάρχουν σε μια βιώσιμη οικονομία, κυριολεκτικά και μεταφορικά. 

Εκτός και αν πλέον δεν ομιλούμε με όρους οικονομίας, δημοκρατίας ή κοινωνίας 

δικαίου, αλλά για ένα χαμαιτυπείο που κάνουν κουμάντο σαδιστές και 

νταβατζήδες και λειτουργεί με όρους μαφίας. 

      Βέβαια για να στήσεις μια τέτοια ακραία οικονομική εξόντωση εκατοντάδων 

χιλιάδων αθώων θα πρέπει πρώτα να πνίξεις το έδαφος της λογικής και των 

επιχειρημάτων με πολύ λάσπη και σκόνη, σε τέτοιο σημείο που κι αυτά τα 

υποψήφια θύματά σου να αρχίσουν να νιώθουν ενοχές και να αισθάνονται 
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πραγματικοί απατεώνες, όπως θέλεις εσύ να τους παρουσιάζεις για να 

δικαιολογείς την ισοπέδωσή τους, αλλά και την εμπάθεια με την οποία τους 

«εξαγνίζεις». 

      Τον όχι και τόσο παλιό καιρό του Ράιχενμπαχ και της task force, οι 

αυτοαπασχολούμενοι και το επιχειρείν ήταν συχνοί στόχοι για το στίγμα της 

φοροδιαφυγής. Κάποιες περιπτώσεις, πραγματικά ακραίες και προκλητικές, 

γενικεύονταν για να κτυπηθεί το σύνολο. Ο κοινωνικός αυτοματισμός 

λειτουργούσε καλά και όλο και κάποια νέα επώδυνα και αυταρχικά μέτρα 

λαμβάνονταν κατά της ελεύθερης και πραγματικής οικονομίας.  

      Ωστόσο, από τα στατιστικά της ιστοσελίδας του υπουργείου οικονομικών, 

ένας πολίτης μπορούσε να αντλήσει μια ολότελα διαφορετική εικόνα. Για 

παράδειγμα μπορούσε να υπολογίσει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αναλογικά 

με τον αριθμό τους και κατά μέσο όρο δηλώνουν και πληρώνουν τα περισσότερα 

ανάμεσα στις διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες. Υπάρχουν και δικές μας 

σχετικές αναρτήσεις με αυτά τα δεδομένα. Περιέργως και ξαφνικά, τα 

στατιστικά δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων έπαψαν να είναι διαθέσιμα 

στο διαδίκτυο και έτσι από το 2012 και μετά το κοινό έμεινε έρμαιο της 

κυβερνητικής προπαγάνδας του «πελατειακού τόξου» και της επιλεκτικής 

παρουσίασης από τα διαπλεκόμενα κρατικοδίαιτα ΜΜΕ. 

      Αλλά η ζωή συνεχίζεται και δημιουργεί από μόνη της παραλλαγές 

αποκαλύψεων στην ίδια αλήθεια, παρά τις προσπάθειες διαστρέβλωσης ή 

συγκάλυψης. Τα αποστομωτικά αποτελέσματα των εξαφανισμένων ενοχλητικών 

στατιστικών, ήρθαν να τα διαδεχθούν τα αποτελέσματα από το σαφάρι του 

ΣΔΟΕ κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεγάλες προσδοκίες που δεν 

μπορούσαν παρά να κλονιστούν πάνω σε μια πραγματικότητα ερειπίων, που ούτε 

οι διωκτικές αρχές μπορούν ή θέλουν να εννοήσουν και αναλώνονται μάταια να 

ανακαλύπτουν τελικά τον τροχό αντί να στραφούν επιτέλους και σχεδόν 

αποκλειστικά στον στόχο της μεγάλης και επιτήδεια διαπλεκόμενης 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Μπορεί όμως ένα τέτοιο έργο, ζωτικής 

σημασίας για την χώρα, να το φέρουν εις πέρας αρχές που δεν είναι ανεξάρτητες 

από το πολιτικό σύστημα του «πελατειακού τόξου»; 
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      Και τα αποτελέσματα ήταν, πέρυσι και φέτος, τόσο συμβατά με την 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα, που δεν άφηναν πολλά περιθώρια για 

προπαγάνδα. Και τι επινόησαν; Να πουν την αλήθεια, κρύβοντάς την. Δηλαδή να 

προβάλλουν το δευτερεύον, το αναμενόμενο σαν κάτι το επιλήψιμο και να 

κρύψουν το σημαντικό, που όμως ανατρέπει τις αναλήθειες κατά των 

μικρομεσαίων και τους μύθους για όργια φοροδιαφυγής και παραοικονομίας, 

που μαστίζουν και ντροπιάζουν την χώρα στην Ευρώπη. Διέδωσαν λοιπόν τα 

μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, μηδενός εξαιρουμένου «Το 20% των 

επιχειρήσεων φοροδιαφεύγει!», χωρίς έστω να πουν:  

      Ότι αυτό διαβάζεται και σαν «Το 80% των επιχειρήσεων δεν 

φοροδιαφεύγει!».  

     Ότι το 20% που φοροδιαφεύγει αφορά την περίοδο κορύφωσης της 

τουριστικής περιόδου (27.7.15 - 23.8.15) 

      Ότι σε αντίστοιχους περσινούς ελέγχους με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια δύο 

μηνών(7.7.2014 – 7.9.2014) το ποσοστό που φοροδιέφευγε ήταν μόλις  14%. 

      Όλη λοιπόν και όχι μισή, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι των δύο τελευταίων 

ετών της κρίσης οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έκαναν 

φοροδιαφυγή σε ποσοστό 79,9% και 85,9% για το 2015 και 2014, αντίστοιχα και 

επιπλέον ότι τα ποσοστά παραβατικότητας και φοροδιαφυγής, 20% και 14,1%, 

ήταν αντίστοιχα για το 2015 και 2014 (Εικόνες 1 και 2): 

 

 

Εικόνα 1. Φορολογικοί έλεγχοι 27/7-23/8/15 
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Εικόνα 2. Φορολογικοί έλεγχοι 7/7-7/9/14 

 

      Αυτά τα ευρήματα είναι συμβατά με τα μέσα ευρωπαϊκά δεδομένα και πιθανά 

αντανακλούν την ελάττωση των μεγεθών της παραοικονομίας στην χώρα μας, 

που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια τόσο σε απόλυτο αριθμό (από 58,7 δις 

ευρώ το 2009 σε 43,1 δις ευρώ το 2013), όσο και σαν ποσοστό του ΑΕΠ (από 

25,4% το 2010 σε 23,6% το 2013)(Εικόνες 3 και 4). 

 

 

Εικόνα 3. Παραοικονομία 2008-2013 (δις ευρώ) 
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Εικόνα 4. Παραοικονομία 2008-2013 (% ΑΕΠ) 

 

      Επίσης, με αυτό το 23,6% επί του ΑΕΠ η Ελλάδα το 2013 ήταν 6η κατά σειρά 

σε μέγεθος παραοικονομίας στην ευρωζώνη των 19 (μέσος όρος 17,9%)(Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5. Παραοικονομία στην ευρωζώνη(19) το 2013 (% ΑΕΠ) 

 

 



 126 

      Οπωσδήποτε χρειάζεται ακόμη σημαντική μείωση της παραοικονομίας, για 

την οποία ενδεχομένως να βοηθούσε η ευρύτερη χρήση πλαστικού χρήματος. 

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, αν αναλογιστούμε ότι αφενός στην 

«ψηφιακή» Εσθονία η παραοικονομία είναι πολύ μεγαλύτερη από την δική μας 

(27,6% ΑΕΠ) και αφετέρου ότι μια ευρεία εφαρμογή ηλεκτρονικού χρήματος 

χωρίς μείωση των φορολογικών συντελεστών θα συμπιέσει ακόμη περισσότερο 

την μικρομεσαία οικονομική δραστηριότητα και θα αυξήσει την παραοικονομία. 

      Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πολύ καλά τι φταίει και τι χρειάζεται. Όπως 

γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια πίεσης στους μικρομεσαίους. 

Τα έσοδα που θα έρθουν, όπως και όποτε, από αυτό το σήμερα αναμενόμενο 

14%-20% της μικρομεσαίας φοροδιαφυγής δεν θα λύσουν κανένα ουσιαστικό 

πρόβλημα. Η μεγάλη πηγή της φοροδιαφυγής είναι πάντα εκεί και περιμένει 

άθικτη. Μέσα και κυρίως έξω από την χώρα. Τα δικά της ποσοστά αντανακλούν 

πολύ μεγαλύτερα, αν όχι ασύγκριτα μεγαλύτερα ποσά από αυτά των 

μικρομεσαίων προς όφελος των δημοσίων εσόδων. 

      Οι ελεγκτικές αρχές δεν υπηρετούν καμία αρετή και αξία να καταστρέφουν 

μικρομεσαίους επειδή δεν μπορούν οι πολιτικοί του «πελατειακού τόξου» να 

ακουμπήσουν τους μεγάλους. Εντέλει, η αποπολιτικοποίηση της διοίκησης, μας 

αρέσει δεν μας αρέσει, είναι το υπ΄αριθμόν ένα προαπαιτούμενο για να 

αρχίσουμε να μιλάμε, σήμερα, για ριζοσπαστικές αλλαγές στην χώρα. 

 

Πηγές: 

 

Schneider, Friedrich (2013). The Shadow Economy in Europe. University of Linz. 

Στοιχεία Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:  2015, 2014 

 

27/8/2015 
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ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ  

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ 

 

 

      Οι πέντε πρώτες δημοσκοπήσεις του Αυγούστου παρότι απέχουν τρεις 

εβδομάδες από τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, έχουν δύο ευρήματα που δεν 

θα αλλάξουν μέχρι τότε: (1) Τα ποσοστά τους δεν είναι αντιφατικά και (2) Τα 

κρίσιμα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά είναι «ριζωμένα» στη συνείδηση των 

ψηφοφόρων και πολύ δύσκολα θα  μεταβληθούν. Από κει και πέρα υπάρχει ένας 

χώρος, περίπου 20% του εκλογικού σώματος, που κινείται σε ένα θολό φάσμα 

από την απόλυτη αμφισβήτηση για αυτές τις εκλογές μέχρι την απόλυτη σύγχυση 

και αμφιταλάντευση για τις ειδοποιούς διαφορές ανάμεσα στο πολιτικό στίγμα 

αυτών που συμμετέχουν. Ας ξεκινήσουμε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

       Αξιολόγηση κυβέρνησης: Η αίσθηση της κοινωνίας για το κυβερνητικό 

έργο είναι τόσο συνολικά, όσο και για τους επιμέρους τομείς ένας κόλαφος και 

καταπέλτης για την 7μηνη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι κατά 72% 

αρνητική και μόλις κατά 22% θετική - στο τελευταίο ποσοστό περιλαμβάνονται 

37%-38% αριστεροί και κεντροαριστεροί ψηφοφόροι. Η βαθμολογία της 

κυβέρνησης στην οικονομία, την μετανάστευση, την εγκληματικότητα, την 

παιδεία, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, την δημόσια διοίκηση και την 

Υγεία είναι κάτω του 4 (κλίμακα 1-10) και παντού τα μεγαλύτερα ποσοστά 

«κάθονται» στο μηδέν! 

      Αξιολόγηση διαπραγμάτευσης:  Το 61,5% θεωρεί ότι η διαπραγμάτευση 

με τους δανειστές ήταν σε λάθος κατεύθυνση και από αυτούς  ο 1 στους 2 είναι 

ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. 

     Δημοψήφισμα: Το 66,5% θεωρεί  ότι το δημοψήφισμα έβλαψε την χώρα και 

μόλις το 16,5% ότι την ωφέλησε - δηλαδή ούτε οι 2 στους 10.  

      Συμφωνία: Το 55% θεωρεί ότι ήταν ορθό που ο Τσίπρας προχώρησε σε 

συμφωνία. Αυτή την άποψη την υποστήριξαν κυρίως κεντρώοι ψηφοφόροι και 

ιδιαίτερα οι κεντροδεξιοί (65%-74%). Διεφώνησε το 40%, που θεώρησε ότι ήταν 

λάθος ο Τσίπρας να προχωρήσει σε συμφωνία. Ωστόσο καθαρά, η μεγάλη 

πλειοψηφία (72,6%) αξιολογεί αρνητικά αυτή την συμφωνία ενώ μόλις το 21,9% 
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θετικά.Επίσης διχασμένοι εμφανίζονται οι Έλληνες για το αν αυτή η συμφωνία 

ήταν ό,τι το καλύτερο μπορούσε να προκύψει για να μπορέσουμε να μείνουμε 

στο ευρώ (48% υπέρ έναντι 45% κατά). Πάντως η πλειοψηφία (54%) συμφωνεί 

με την άποψη ότι «η νέα συμφωνία δεν είναι καλή για την Ελλάδα και ότι δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί από μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γιατί το κόμμα δεν την 

πιστεύει». Μόλις το 35% διαφωνεί με αυτή την άποψη. 

     Είναι φανερό ότι η κριτική της κοινωνίας για την συμφωνία επηρεάζεται από 

την εκφρασμένη και σταθερά πλειοψηφική της βούληση για παραμονή στο ευρώ. 

Έτσι σήμερα, το 75,4% εξακολουθεί να θέλει την παραμονή στο ευρώ και μόλις 

το 19,5% την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη. Και εδώ είναι που υπάρχουν 

δύο καταλυτικά ευρήματα, που προοιωνίζουν και το εκλογικό εύρος των 

«μνημονιακών» και των «αντιμημονιακών»: 1) Το 68% επιμένει για παραμονή 

στο ευρώ ακόμη και αν αυτό σημαίνει περισσότερα μέτρα και θυσίες. 2) Στο 26% 

η έξοδος από το ευρώ δεν θα σημάνει κάτι διαφορετικό και σε ένα άλλο 13,5% θα 

δώσει ελπίδα. 

      Πρόωρες εκλογές: Καθαρά η πλειοψηφία θεωρεί ότι οι εκλογές θα 

βλάψουν την χώρα (60,5%-64%) και μόλις το 24% θεωρεί σωστή την επιλογή 

τους. 

      Δημοτικότητα πρωθυπουργού: Το μόλις πριν λίγους μήνες υπέρλαμπρο 

άστρο του Τσίπρα δείχνει να έχει χάσει απότομα πάνω από τη μισή του λάμψη, 

έστω και αν ακόμα δεν έχει αρχίσει να τρεμοσβήνει. Από τον Μάρτιο στον 

Αύγουστο η δημοτικότητά του έπεσε από το 70% στο 29%! Και παρότι ο Τσίπρας 

θεωρείται ακόμη ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός από τον Μεϊμαράκη, τα 

ποσοστά δημοτικότητας των δύο ανδρών κοντεύουν να συμπέσουν (29,5% έναντι 

26%). 

     Μετεκλογικό σκηνικό: Το εκλογικό σώμα δείχνει να θέλει 

κυρίως κυβέρνηση εθνικής ενότητας (33,7%), λιγότερο μια κυβέρνηση 

συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ (17,2%) - εύλογο μετά τα πεπραγμένα 

της απερχόμενης - και πολύ λιγότερο αυτοδυναμία ΣΥΡΙΖΑ (14,4%).  
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      Τα εκατοστιαία ποσοστά των κομμάτων στο παρακάτω Πίνακα, αντανακλούν 

σχεδόν με ακρίβεια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα καθορίζονται από αυτά 

μέχρι την κάλπη. 

 

 

Πίνακας. Σύνοψη 5 πρώτων δημοσκοπήσενν για τις πρόωρες βουλευτικές 

εκλογές της 20/9/2015 
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      Και αυτό συμβαίνει διότι τα πεπραγμένα της απερχόμενης κυβέρνησης έχουν 

ένα χαρακτήρα τετελεσμένου και αμετάκλητου τόσο για αυτά καθεαυτά, όσο και 

για αυτήν την ίδια. Είναι αυτό που κάνει το 65,5% να πιστεύει ότι μέσα στους 

επόμενους δώδεκα μήνες η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του θα 

χειροτερεύσει, καταγράφοντας έτσι έναν πρωτόγνωρο βαθμό απαισιοδοξίας 

στον πληθυσμό, που οπωσδήποτε θα εκφραστεί στο εκλογικό αποτέλεσμα με 

αποχή ή θυμό και οργή. 

      Συμπέρασμα: Όταν η κοινωνία αξιολογεί το κυβερνητικό έργο σχεδόν 

απορριπτικά στα πάντα, όπως στην διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα, τις 

πρόωρες εκλογές και κρίνει θετικά μόνο την επίτευξη συμφωνίας, όχι όμως για το 

περιεχόμενό της, αλλά επειδή αυτή συνδέεται με την παραμονή στο ευρώ, τότε 

μπορεί να εξηγηθεί η ελεύθερη πτώση στη δημοτικότητα του Τσίπρα, που 

συνεπαίρνει και τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και το ψαλίδισμα των μετεκλογικών 

προσδοκιών προς μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με επικεφαλής Τσίπρα-

Μεϊμαράκη, που το ταπεινό τους εκτόπισμα, σε ποσοστά και προσωπικότητες, 

λογίζεται πλέον σχεδόν στα ίσα. 

      Αν κάτι μπορούσε να αλλάξει αυτό θα είχε σχέση με την αξιοπιστία, άρα τις 

πραγματικές  δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει αναγκαίες και ζωτικές 

μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την αγορά. Ωστόσο, η εμπειρία, η 

πραγματικότητα, αλλά και τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων, εξαρχής και απλά 

το αποκλείουν. 

 

29/8/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

Ο ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 

ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΜΟΤΗΤΑΣ 

 

      Η πρώτη βιασύνη ήταν τον Ιανουάριο. Δεν ήταν έτοιμος γιατί δεν είχε μάχιμο 

πρόγραμμα με εναλλακτικές προτάσεις και στρατηγική. Αντίθετα έβγαλε από το 

προεκλογικό συρτάρι ένα λαϊκίστικο πρόγραμμα, προδιαγραφών δεκαετίας ΄80, 

που μπορεί να μην ήταν γραμμένο στο χέρι σε μια κόλλα χαρτί, όπως εκείνο που 

έδινε ο Παπακωνσταντίνου στην Λαγκάρντ, αλλά είχε την ίδια προχειρότητα στη 

σύλληψη και την ίδια απουσία βάσιμης εφαρμογής και προοπτικής στην πράξη.   

      Και έτσι έπεσε πολύ γρήγορα στην παγίδα της στρατηγικής του φιλοδοξίας να 

γίνει πρωθυπουργός και του πολιτικού τακτικισμού «βλέποντας και κάνοντας» 

για τα υπόλοιπα. Αυτά τα υπόλοιπα μπήκαν μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα στη 

συσκευασία του eurogroup του Φεβρουαρίου, που στην ουσία τελείωσε δια μιας 

κάθε επιδίωξη για πολιτική πτήση έξω από το “FIR” Βερολίνου, Ουάσιγκτον και 

Βρυξελλών. 

      Ωστόσο και εδώ ο κύριος Τσίπρας, έκανε πως δεν καταλαβαίνει την πορεία 

των πραγμάτων και συνέχισε να παρουσιάζεται στον ελληνικό λαό σαν ο σκληρός 

και περήφανος διαπραγματευτής, που στην έσχατη περίπτωση θα μπορούσε να 

πετύχει έναν έντιμο συμβιβασμό, παρότι γνώριζε πολύ καλά το δεδομένο 

συμβιβαστικό πλαίσιο που ο ίδιος είχε υπογράψει στις 20/2. 

      Κύλησαν τέσσερεις μήνες αγωνιστικού βερμπαλισμού και στην ουσία 

διαπραγματευτικής ακινησίας. Η 4μηνη παράταση τελείωνε και οι δανειστές 

απαιτούσαν όπως και πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου να κλείσει η 5η 

αξιολόγηση του δεύτερου μνημονίου ενώ ήδη προχωρούσε η συζήτηση για το 

τρίτο, που έστω και σαν αναφορά στις αρχές Φεβρουαρίου, προκαλούσε τις 

αντιδράσεις της νέας κυβέρνησης.  

      Από τότε και μετά ο πολιτικός χρόνος για την χώρα άρχισε να τρέχει με 

ιλιγγιώδη ρυθμό και μέσα σε δύο εβδομάδες, ο «όμηρος των εξελίξεων» πια 

πρωθυπουργός, στροβιλίστηκε για τα καλά και κόντεψε να βιώσει δύο 

«Αποκαλύψεις». 

      Η πρώτη «Αποκάλυψη» ήταν όταν είδε ότι στα χέρια του το πολιτικό παιχνίδι 

της αμφισβήτησης και των εναλλακτικών που είχε υποσχεθεί έφτανε στο τέλος 
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του και ότι πλάι σε αυτό το πρόωρο «πεμπτομηνίτικο» τέλος εγκυμονούσε και το 

δικό του πολιτικό τέλος. Και έτσι ήρθε η δεύτερη βιασύνη του κύριου Τσίπρα. Το 

δημοψήφισμα. Αλλά αυτό το δημοψήφισμα γύρισε μπούμερανγκ και από 

εργαλείο διαχείρισης ενός συμβιβασμού με λαϊκή έγκριση εξελίχτηκε σε 

απρόσμενο προσωπικό κόστος που άρχισε να το πληρώνει τη νύχτα της 12ης 

Ιουλίου και θα συνεχίσει να το πληρώνει στις 20 Σεπτεμβρίου, αλλά και μετά. 

      Η δεύτερη «Αποκάλυψη» έγινε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου όταν είδε ότι 

στα χέρια του σκάει το Grexit και η άτακτη χρεοκοπία της χώρας. Εκεί έπρεπε 

πράγματι να βιαστεί. Και έτσι ήρθε η τρίτη βιασύνη του κύριου Τσίπρα. Με δύο 

επιλογές:  

      Η μία επιλογή ήταν να κάνει αυτό, που όπως είπε μετά «ήθελε η καρδιά του»: 

δηλαδή να βιαστεί όπως βιάστηκε με το δημοψήφισμα και να παραιτηθεί. Τελικά, 

αυτό το έκανε ένα μήνα μετά και αφού πρώτα πέρασε από τη Βουλή μια 

συμφωνία, που με βάση το περιεχόμενό της, παραβίαζε την εντολή του 

δημοψηφίσματος να μην εγκριθεί το σχέδιο συμφωνίας των δανειστών. Βέβαια, 

αν ακολουθούσε την επιλογή της παραίτησης στις 13 Ιουλίου, η χώρα θα είχε να 

αντιμετωπίσει, μέχρι τις εκλογές, το σχέδιο Σόιμπλε και επιπλέον αθετήσεις 

πληρωμών, όπως στην ΕΚΤ στις 20/7, αλλά τότε οι διερευνητικές εντολές μπορεί 

να είχαν άλλη έκβαση. Η άλλη επιλογή ήταν να βιαστεί να περάσει την συμφωνία. 

Και αυτό έκανε. Και αυτή ήταν η τρίτη βιασύνη του κύριου Τσίπρα.  

      Και η παραίτηση ήρθε στις 20/8 σε ένα καθοριστικά διαφορετικό πολιτικό 

timing. Και πάλι  με ένα κόστος υπέρβαρο για την χώρα και τον απερχόμενο 

πρωθυπουργό. Αλλά αυτή η «μεταχρονισμένη» παραίτηση, έγινε ακριβώς πριν 

αρχίσει να εφαρμόζεται η συμφωνία. Ήταν μια παραίτηση από την εφαρμογή 

και υπό την πίεση ενός πρόσθετου πολιτικού κόστους. Η εσπευσμένη 

προσφυγή στις κάλπες για να μην επωμιστεί σαν κύριος εφαρμοστής τις 

αρνητικές συνέπειες του μνημονίου που ψήφισε, συνιστά και την τέταρτη και 

τελευταία βιασύνη του κύριου Τσίπρα. 

      Συνοπτικά, η άδοξη πορεία του κυρίου Τσίπρα από γητευτής λαού και 

σκληρός διαπραγματευτής σε κύριος εφαρμοστής μνημονίων που συνέταξαν οι 

δανειστές. σημαδεύτηκε από τέσσερεις βιαστικές κινήσεις: την επίσπευση των 

εκλογών τον Ιανουάριο, το δημοψήφισμα, την ψήφιση του τρίτου μνημονίου και 
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την παραίτηση, που οδήγησε στις νέες πρόωρες εκλογές. Κινήσεις που 

μπορεί κάλλιστα να ήταν εκδηλώσεις μιας προσωπικότητας υπό πίεση ή πολιτικά 

αναπότρεπτες, αλλά και γιατί όχι να απαρτίζουν αλυσίδα σε μια σκακιστική 

παρτίδα που δεν ήταν για να διαρκέσει μονάχα επτά μήνες. 

      Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια αλυσίδα, για το πολιτικό προφίλ του Τσίπρα 

του Αυγούστου σε σχέση με εκείνο του Τσίπρα του Ιανουαρίου, δεν συνιστά 

υποχρεωτικά μια βίαιη ωρίμανση. Οι δύο τελευταίοι κρίκοι αφήνουν πολλά 

ερωτηματικά. Γράφαμε πρόσφατα  ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε «μόνο και 

πραγματικό σκοπό να κλείσει την παλιά και να περάσει την νέα δανειακή 

σύμβαση και το τρίτο μνημόνιο». Και αυτό σήμερα μοιάζει να στέκει σαν η μόνη 

αδιαμφισβήτητη αλήθεια απ΄όλη την 7μηνη διακυβέρνησή του. 

      Το σίγουρο είναι ότι σε αυτό που βιώνουμε και σε αυτό που καλούμαστε να 

ζήσουμε τα επόμενα χρόνια υπάρχει μια ωμότητα. Ωμότητα στον τρόπο που 

αποφασίζονται και εκτελούνται οι επιλογές ανεξάρτητα από την κατάσταση και 

την βούληση της κοινωνίας. Ωμότητα στον τρόπο που επιχειρείται να 

δικαιολογηθούν προφανή πολιτικά ψεύδη και ανακρίβειες. Το παρήγορο 

είναι ότι το εκλογικό σώμα αρχίζει να αντιλαμβάνεται αυτήν την ωμότητα σαν 

αποτέλεσμα της απροθυμίας και της ανικανότητας του όλου πολιτικού 

συστήματος να ωριμάσει πραγματικά και να αφήσει πίσω του τις ιδεοληψίες και 

τις κομματικές ιδιοτέλειες. 

      Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων δημοσκοπήσεων, όπως 

παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ανάρτηση, δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα 

δοθεί πάλι η ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να συμμετέχει σε ανώδυνες 

μεταρρυθμιστικά συνεργασίες, πόσο μάλλον να μονοπωλήσει την εξουσία, που 

παρότι την είχε επτά μήνες, δεν την αξιοποίησε ούτε στιγμή για να στεριώσει μια 

πιο δίκαιη, ανθρώπινη και αδιάφθορη διακυβέρνηση. 

 

 

Αύγουστος 30, 2015 
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Η ΑΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ «ΥΠΑΡΚΤΟΥ» ΣΥΡΙΖΑ 

ΜΑΣ ΓΥΡΝΑ ΣΤΟ 2009-2012 ΜΕ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ 

 

 

      Χρησιμοποιώ τον όρο «υπαρκτός» για τον ΣΥΡΙΖΑ, που χρησιμοποίησε η 

πλειοψηφία του ΚΣ της Νεολαίας του στο κείμενο αποχώρησης, γιατί μπορεί να 

περιγράψει καλύτερα αυτό που συμβαίνει: την ιδεολογική υπαναχώρηση, αλλά 

και την επαναφορά του ΣΥΡΙΖΑ στο αριστερό του προφίλ, με άλλο όνομα, αυτό 

της Λαϊκής Ενότητας, αλλά με τα ίδια ποσοστά, 4%-5%, με τα οποία ξεκινούσε 

την άνοδο προς την εξουσία στις εκλογές του 2009. Με τη βασική διαφορά ότι η 

Λαϊκή Ενότητα, που φιλοδοξεί να διατηρήσει το αριστερό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ, 

εξαρχής διευκρίνησε το περιεχόμενο της εναλλακτικής που δεν ξεκαθάριζε ο 

«όλος» ΣΥΡΙΖΑ, από το Καστελλόριζο μέχρι και την ψήφιση του τρίτου 

μνημονίου, δηλαδή την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και την έξοδο από την 

ευρωζώνη. Και αυτή εντέλει είναι η πρόταση της αριστεράς στην Ελλάδα, που 

υποστηρίζεται σήμερα από την αριστερή συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. 

      Αυτή η θέση, το 2012, συγκέντρωσε μόνο τα ποσοστά του ΚΚΕ και της ΧΑ και 

κυμάνθηκε κάτω από το 15%, ενώ στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, 

αναμένεται να συγκεντρώσει 20%-25% και ενδεχομένως περισσότερο εφόσον 

επαληθευτούν ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως εκείνα της έρευνας του ΠΑΜΑΚ, 

σύμφωνα με τα οποία ένα ποσοστό 39,5% δείχνει να αποστασιοποιείται από το 

«πάσει θυσία» ευρώ. Επιπλέον, η γέννηση του «υπαρκτού» ΣΥΡΙΖΑ, τα 

ξημερώματα της 13ης Ιουλίου, ως ένα βίαιο συμβάν προγραμματικής και 

ιδεολογικής ασυνέχειάς του, τερμάτισε και την αδιέξοδη αντίθεση μνημόνιο-

αντιμνημόνιο, δίνοντας όνομα στην εναλλακτική: επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. 

      Και έτσι, ο προεκλογικός λόγος του κ. Τσίπρα απόμεινε κενός ή έγινε 

σπασμωδικός, αβάσιμος και αναξιόπιστος. Όπως το να ζητά ισχυρή εντολή για να 

μην παλινορθωθεί η διαπλοκή, η διαφθορά και η ολιγαρχία όταν, επί επτά μήνες, 

όχι μόνο δεν τις ξερίζωσε, αλλά ούτε καν τις ακούμπησε. Αντίθετα, μάλλον 

ακούμπησε εκείνος πάνω σε αυτές. Ο «υπαρκτός» ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει χαμένος στην 
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μετάφραση του όποιου αύριο και της όποιας σταθερότητας, ασφάλειας και 

κοινωνικής δικαιοσύνης θα ήθελε να επαγγέλεται, αλλά πια δεν μπορεί. 

      Σε κάθε του προεκλογική λέξη ελλοχεύουν οι κραυγαλέες παλινωδίες σε 

θέσεις και συμπεριφορές, η σωρεία παλαιοκομματικών διορισμών μέχρι την 

τελευταία στιγμή, οι απροκάλυπτες διαβεβαιώσεις ότι αν γίνει κυβέρνηση αυτή 

θα είναι μια ακόμη κυβέρνηση υπέρ των συμφερόντων των υπαλλήλων του 

δημοσίου. Η ψήφος, λοιπόν, υπέρ του γνωστού αυτού πια ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παρά 

μια ψήφος κατά της επίσης γνωστής ΝΔ.  Ένα κάλεσμα του στυλ «ψηφίστε 

ΣΥΡΙΖΑ, για να μην βγεί ΝΔ»! Δεν είναι ψήφος πολιτική, που σταθμίζει 

διαφορετικές επιλογές και κατευθύνσεις. Και οι δύο έχουν κοινή επιλογή:  να 

εφαρμόσουν πιστά αυτά που ψήφισαν μαζί και αν δεν τα εφαρμόσουν, το σχέδιο 

Σόιμπλε καραδοκεί για επιστροφή στην δραχμή. 

      Αυτή η ιδιότυπη «απολιτικοποίηση» που αναζητεί πολιτικές διαφορές εκεί 

που στην ουσία στην υπάρχουν – και αυτό θα φανεί και στα debates – είναι ένα 

από τα πολλά σημάδια του τέλους της μεταπολίτευσης, που οι υπόλογοι πολιτικοί 

πασχίζουν να προσπεράσουν ανώδυνα μακριά από «Κενταύρους», «Υποβρύχια» 

και «Εθνικές Προδοσίες». Αυτή η ισοπεδωτική «απολιτικοποίηση» του πολιτικού 

παιχνιδιού και της αντιπαράθεσης αποτυπώνεται γλαφυρά στην στιχομυθία 

Μεϊμαράκη-Τσίπρα περί «αυτοφωράκια». Το να συνεννοούνται και να 

αποδέχονται την επικοινωνία στην γλώσσα της νύκτας, οι πολιτικοί αρχηγοί των 

δύο μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας, είναι κάτι που λέει πολλά για αυτούς 

τους ίδιους, το πολιτικό σύστημα, αλλά και τους πολίτες. 

      Και τελικά σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής πώς ορίζεται πολιτικά, το μόρφωμα 

του «εναπομένοντος ΣΥΡΙΖΑ» του κ. Τσίπρα; Ή πώς να ορίσουμε πολιτικά έναν 

χώρο που τον απαξιώνει από τα αριστερά η νεολαία του, κατεβάζει υποψήφιους 

που οι περισσότεροι από τους μισούς προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, και το πιο 

βασικό δεν έχει κανέναν πειστικό πολιτικό λόγο να μην συγκυβερνήσει με την 

δεξιά, όταν μαζί της έκλεισε την 5η αξιολόγηση του δεύτερου Μνημονίου και 

πέρασε το τρίτο; Η βασική ιδέα είναι ότι θα μπορούσε να οριστεί ως μία 

συνιστώσα του κεντρώου πολιτικού χώρου, έστω και αν ακόμη δεν έχει 

διαμορφώσει σαφείς θέσεις για μια τέτοια κατάταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ του κ .Τσίπρα 

κάνει τα πρώτα επίσημα βήματα και διεκδικεί την ηγεμονία σε έναν χώρο, που 
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από τις εκλογές του 2009 μέχρι σήμερα έχει υποστεί έντονες μεταβολές και 

μετακινήσεις. 

      Η ΝΔ δείχνει δημοσκοπικά ότι θα κινηθεί λίγο κάτω από το ποσοστό των 

εκλογών του 2009 (33,4%). Η Λαϊκή Ενότητα δείχνει ότι θα κινηθεί κοντά στο 

ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ του 2009 (4,6%). Επίσης το ΚΚΕ δείχνει ότι θα κινηθεί σε 

ανάλογα επίπεδα με τότε (6,5-7,5%), ενώ η ακροδεξιά, που τότε εξέφραζαν 

ΛΑΟΣ και ΧΑ(5,6% και 0,3% αντίστοιχα), δείχνει ότι στις εκλογές της 20ης 

Σεπτεμβρίου θα φτάσει ως ΧΑ σε υψηλότερα επίπεδα κατά 1 ή 2 ποσοστιαίες 

μονάδες. Παρά τις παραπάνω μικρές αυξομειώσεις οι χώροι της δεξιάς, της 

αριστεράς και της ακροδεξιάς, που θα προκύψουν από την κάλπη σε δύο 

εβδομάδες, παρουσιάζονται ποσοστιαία αναλογικοί με τους αντίστοιχους χώρους 

των εκλογών του 2009. 

      Το 2009, ανάμεσα στις παραπάνω πολιτικές δυνάμεις, υπήρχε ένα ΠΑΣΟΚ 

του 43,9%, που μονοπωλούσε τον χώρο του Κέντρου, ως η λεγόμενη 

«κεντροαριστερά» του. Μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 οι «δρόμοι 

της φωτιάς» των μνημονίων εξάχνωσαν και καθήλωσαν το ΠΑΣΟΚ στο 5%, αλλά 

απελευθέρωσαν μεγάλες δυνάμεις κεντρώων ψηφοφόρων, που αναζήτησαν 

πολιτική έκφραση μέσα από υπάρχοντα ή νέα πολιτικά σχήματα και κυρίως από 

τον ΣΥΡΙΖΑ, την ΔΗΜΑΡ και το ΠΟΤΑΜΙ. 

      Είναι πράγματι εντυπωσιακό ότι αυτός ο κατακερματισμός του Κέντρου, 

δείχνει τώρα να αντιστρέφεται προς μια πιο ενιαία πολιτική οντότητα με κορμό 

τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά μετά την στροφή του 

κ.Τσίπρα. Αν αθροίσουμε τα αναμενόμενα ποσοστά σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και 

ΠΟΤΑΜΙ μπορεί και να ξεπεράσουμε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ το 2009. 

      Το ΠΟΤΑΜΙ δημιουργήθηκε πολιτικά σαν ανάχωμα απέναντι σε έναν 

αριστερό, εχθρό του κατεστημένου και ανατρεπτικό ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα σαν 

τέτοιος δεν υπάρχει. Το ΠΟΤΑΜΙ δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης απέναντι στον 

σημερινό Τσίπρα. Αντίθετα συναντιέται μαζί του ως «συνιστώσα» ενός ίδιου 

χώρου. Βέβαια η απολιτική του φλυαρία δεν θα αντισταθμίσει μια παρουσία 

«χωρίς αιτία» και η κάμψη του θα είναι αισθητή. 

      Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η βίαιη ασυνέχεια που 

επέβαλλε η στροφή του κ. Τσίπρα στην πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ από 
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την μια δημιούργησε την αριστερή του συνέχεια, μέσω της «Λαϊκής Ενότητας» 

και από την άλλη έβαλε πάλι το «Κέντρο» στο πολιτικό παιχνίδι. Ένα 

«Κέντρο», βέβαια, αδιαμόρφωτο και ανομοιογενές, που δεν θα μπορεί να 

αναπλαστεί και να ανασυγκροτηθεί με συμβατικά ιδεολογικά εργαλεία, αλλά 

μόνο με πρακτικά, βιώσιμα και κοινωνικά αποδεκτά βήματα πολιτικής, που θα 

είναι ανένδοτα στην πελατοκρατία, την διαπλοκή και την διαφθορά.  

      Η παραγωγική ανασύνθεση της μεσαίας τάξης δεν μπορεί να γίνει με όρους 

πελατειακού κράτους, είτε αυτό έχει κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε την ΝΔ. Σε κάθε 

περίπτωση, μιλάμε για την επείγουσα ανάγκη ενός «ριζοσπαστικού 

κέντρου». Όσο αυτό δεν δημιουργείται ή δεν μπορεί να στεριώσει, τόσο θα 

ανακυκλώνεται η δεξιά στην εξουσία. Όχι διότι επιλέγεται σαν κάτι το 

διαφορετικό, αλλά διότι αυτή είναι ο «ορίτζιναλ» εκφραστής του μονόδρομου της 

λιτότητας και της πελατοκρατίας, γνήσιος εγγυητής της ασφάλειας που μπορεί 

να νιώθει ένας σύγχρονος σκλάβος και της πολιτικής τέχνης να μπορεί να τον 

κάνει να αποδέχεται την μοίρα του, ακόμα και σαν δική του ευθύνη και κυρίως 

να μην αντιστέκεται. Μια υποταγή που ο Έλληνας πολίτης σήμερα δείχνει να 

επιλέγει, ειδικά μετά την απομυθοποίηση των «ιμιτασιόν» εκφραστών μιας ίδιας 

στην ουσία πολιτικής συμπεριφοράς. 

      Οι πολιτικές εξελίξεις μας γυρνούν σήμερα στην δυναμική της περιόδου 

2009-2012. Είμαστε από κάθε άποψη ταλαιπωρημένοι, αλλά και πιο ώριμοι για 

να μην κάνουμε σαν πολίτες και πολιτικοί τα ίδια λάθη. Η πρώτη περίοδος της 

μετα-μεταπολίτευσης που διανύουμε είναι σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητη, 

αλλά μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν αναγκαστικά να 

μπαίνουν τα όρια και τα θεμέλια για τα νέα σχέδια της Πόλεως - με την έννοια 

που έδινε ο Αριστοτέλης στο «Πόλις». Έχοντας σαν αρχή ότι οι πελατειακές 

μέθοδοι δεν οδηγούν λιγότερο στην δραχμή από όσο οι μέθοδοι της λιτότητας. 

 

5/9/2015 
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ «ΕΚΛΟΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ»  

ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» 

 

      Το παράδοξο των εκλογών της επόμενης Κυριακής είναι ότι παρότι αυτές 

αποτελούν τις πρώτες μετά το τέλος της μεταπολίτευσης, οι ψηφοφόροι δεν 

έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε νέα πρόσωπα και ιδέες. Αντίθετα είναι 

υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν πεπατημένες οδούς ή να γυρίσουν πάλι πίσω 

παρότι είχαν πιστέψει πως άλλα μονοπάτια θα τους έβγαζαν για αλλού. 

      Αποδείχτηκε ότι νέα πρόσωπα και ιδέες είναι μόνο αυτά που μπορούν να 

απαντούν στα προφανή αδιέξοδα της καθημερινότητας με αληθινό, πρακτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο. Και τελικά αναδεικνύονται μόνο στην προσπάθεια να 

επιβιώσουν και να δημιουργήσουν σαν πολίτες και σαν αδέσμευτες σκέψεις έξω 

από κάθε γυάλα προστασίας και αλαζονεία. Τέτοια πρόσωπα και ιδέες δεν έχουν 

κάνει την εμφάνισή τους ή απλά δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιβάλουν την 

παρουσία τους στην πολιτική ζωή.  Αυτό μπορεί να εξηγηθεί και από την έλλειψη 

πραγματικών κοινωνικών συγκρούσεων, που διαρκώς αναβάλλονται ή 

καταπνίγονται με πολιτικές και ιδεολογικές ακροβασίες των αντιστεκόμενων 

κατάλοιπων της μεταπολίτευσης. 

      Το στίγμα των εκλογών της επόμενης Κυριακής είναι ότι παρότι αυτές 

αποτελούν τις πρώτες μετά το τέλος της μεταπολίτευσης, το κέντρο ανάπτυξης 

και περιστροφής του συστήματος παραμένει, σαν ήλιος, η διαπλοκή, με 

αποτέλεσμα γύρω του να προσπαθούν να κρατηθούν μάταια σε τροχιά οι 

πολιτικοί σχηματισμοί, παρά τις φυγόκεντρες οικονομικές και κοινωνικές 

δυνάμεις που ενισχύονται συνέχεια. 

      Ωστόσο αντίθετα, όλο αυτό το «πλανητικό σύστημα» της πολιτικής μας ζωής, 

όλες αυτές οι μεταβατικές σφαίρες πολιτικής επιρροής που γεννιούνται, 

κινούνται και διαμορφώνονται στο χώρο του Κέντρου μετά το «bing-bang» των 

μνημονίων, πρέπει πρώτα να «ξεκάνουν» τα παλιά κέντρα περιστροφής-

καταστροφής και να τα αντικαταστήσουν με τις παραγωγικές δυνάμεις του 

τόπου για να ξαναδοθεί ζωή, κίνηση και συνοχή στο σύστημα. 

      Πάντως, αυτό το παράδοξο και αυτό το στίγμα θα στηρίξουν γερά την 

απόρριψη και την περιφρόνηση του εκλογικού σώματος για την διαδικασία των 



 139 

εκλογών της επόμενης Κυριακής, που κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν τίτλο 

«εκλογές χωρίς αιτία». 

 

12/9/2015 
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ΑΠΟΧΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. ΕΚΛΟΓΕΣ Ή ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ; 

 

      Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου, οι πρώτες εκλογές που θα συνέβαιναν θα 

έπρεπε να διεκδικούν τον τίτλο των «πρώτων εκλογών μετά το τέλος της 

μεταπολίτευσης». Από το 2009 και μετά, η οικονομική και κοινωνική κρίση στην 

χώρα μας αποσυνθέτει τις αξίες των πελατειακών σχέσων και του κομματικού 

κράτους, του καταναλωτισμού και της ήσσονος προσπάθειας, της ωφελιμιστικής 

ανάθεσης στην πολιτική εκπροσώπηση. Και ενώ αυτό συνέβαινε αργά και 

βασανιστικά μέχρι τις εκλογές του περασμένου Ιανουαρίου, το τελευταίο 

επτάμηνο η πορεία αποδιοργάνωσης του παλιού αξιακού συστήματος 

επιταχύνθηκε.  

      Ωστόσο αυτό γινόταν αυτόματα και παθητικά, σαν αποτέλεσμα εγκατάλειψης 

στην ροή της ύφεσης και όχι οργανωμένα και συνειδητά με πολιτικές επιλογές 

της κυβέρνησης. Έτσι όμως αποδείχτηκε στην πράξη ότι ούτε η κυβερνώσα 

αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να κυβερνήσει διαφορετικά από τους 

προκατόχους της. Και αυτό ήταν μια οπισθοδρόμηση διότι μόνο μια επιθετική 

διακυβέρνηση με επίκεντρο τον πραγματικά αναξιοπαθούντα 

υπερφορολογούμενο και παραγωγικό Έλληνα θα ήταν ελπίδα και εγγύηση για να 

πετύχουμε σαν χώρα καλύτερους οικονομικούς όρους και κοινωνικές συνθήκες 

για την εξυπηρέτηση της υπερχρέωσης, την ανάκαμψη και εντέλει την 

απεξάρτηση της χώρας. 

      Έτσι το γεγονός της αυξημένης πια συλλογικής αυτογνωσίας, ότι δηλαδή δεν 

μπορεί να στηθεί ένα ελληνικό σύγχρονο και πολιτισμένο κράτος πάνω στις 

σαθρές αξίες της μεταπολίτευσης, δεν μπορεί να οδηγήσει από μόνο του τις 

εξελίξεις προς τα εμπρός αν δεν υπάρχει μια κατάλληλη ηγεσία για να το 

αξιοποιήσει. Αντίθετα και αντιδραστικά, ο πυρήνας των πολιτικών και 

κοινωνικών δυνάμεων που αναπτύχθηκαν και κέρδιζαν με βάση τις παλιές αξίες, 

κοντεύουν να ξαναβγούν στο προσκήνιο και να τις αναβιώσουν 

«εκσυγχρονισμένες» μέσα στο εφαρμοστικό περιβάλλον του μνημονίου που 

υπογράφτηκε και ψηφίστηκε. Η παρουσία του Λαλιώτη στα ψηφοδέλτια δίνει με 

γλαφυρό τρόπο έναν ισχυρό συμβολισμό προς αυτήν την κατεύθυνση. Το παλιό 

σύστημα αξιών που περιστρέφεται γύρω από τις γνωστές σχέσεις διαπλοκής και 
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διαφθοράς ετοιμάζεται και οργανώνεται για να συνεχίσει να ελίσσεται και να 

κερδίζει μέσα στις μνημονιακές συνθήκες που θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια. 

      Η επτάμηνη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε τάχιστα σαν μια κυβέρνηση 

«ειδικού σκοπού», πετυχαίνοντας απλά εκεί όπου αποτύγχανε η κυβέρνηση ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να κλείσει νομοθετικά την 5η αξιολόγηση και τις εκκρεμμότητες 

των πρώτων μνημονίων, αλλά και να δεσμεύσει την χώρα με νέο μνημόνιο για 

τουλάχιστον ακόμη τρία χρόνια. Ωστόσο το βάρος της εφαρμογής των μέτρων 

είναι μεγάλο και δεν αρκούσε το τελευταίο κοινοβούλιο για να το σηκώσει - το 

λιγότερο από «πολιτική ηθική» άποψη. Έτσι παρότι υπήρχε ήδη μια πρόθυμη 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να στηρίζει τα μέτρα, οι δανειστές ήταν φυσικό 

να θέλουν μια πιο ομοιογενή, καθαρή από «προσμίξεις», αξιόπιστη πλειοψηφία 

για αυτούς και βέβαια για τους δικούς τους ψηφοφόρους. 

      Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου μπορούν να γεννήσουν ιδανικά πολιτικά 

σχήματα για αυτό τον σκοπό. Οι πρόθυμοι είναι και οι περισσότεροι: Ο καθαρός 

πια ΣΥΡΙΖΑ, οι παλαίμαχοι της ΝΔ, το δοκιμασμένο ΠΑΣΟΚ με την εξαχνωμένη 

ΔΗΜΑΡ, το πολλά υποσχόμενο και παντός μνημονιακού καιρού ΠΟΤΑΜΙ, το 

οποίο από ανάχωμα του τέως ΣΥΡΙΖΑ έγινε συνοδοιπόρος στην εξημερωμένη του 

μορφή. Ακόμα και η διψασμένη, έστω για ένα πεντάλεπτο εξουσίας, Ένωση 

Κεντρώων. Υπάρχουν πλέον απρόσμενα πολλά, κατάλληλα επεξεργασμένα 

πολιτικά υλικά, έτοιμα να αναλάβουν δράση σε μια κυβέρνηση που ποιοτικά δεν 

θα διαφέρει από αυτήν που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο πριν παραιτηθεί. 

      Αυτές οι εκλογές είναι χωρίς αιτία για το εκλογικό σώμα. Οι αποφάσεις για τα 

επόμενα χρόνια έχουν ήδη ληφθεί, έχουν υπογραφεί και έχουν ψηφιστεί. Και 

αυτές οι αποφάσεις δεν έρχονται για να δώσουν λύσεις σε κανένα πρόβλημα 

καθημερινότητας ή προοπτικής. Δεν έρχονται για να δώσουν πρακτικές και 

αξιόπιστες λύσεις διεξόδου στην ήδη μακροχρόνια εγκατεστημένη καθημερινή 

στέρηση, την ανεργία, την απουσία δικαιοσύνης. Δεν έρχονται για να λύσουν 

κανένα πρόβλημα δημοκρατίας και ανισότητας. Αυτές οι εκλογές έχουν αιτία 

μόνο για το παραπαίον πολιτικό σύστημα. Στοχεύουν στην νομιμοποίηση των 

επιλογών του και στην ανασύνταξη των δυνάμεων του. Έρχονται για να 

υφαρπάξουν την συναίνεση του εκλογικού σώματος για την εφαρμογή ενός 
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αδιέξοδου προγράμματος, που αυτό το ίδιο εκλογικό σώμα απέρριψε μόλις πριν 

δυόμισυ μήνες.  

      Αυτές οι εκλογές έχουν στόχο να νομιμοποιηθεί η κοινή υπερψήφιση του 

τρίτου μνημονίου από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, που υποστήριζαν το ΝΑΙ στο 

δημοψήφισμα, με την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστήριζε το ΟΧΙ σε αυτό. 

Εκβιάζουν έμμεσα την αποδοχή της παραχάραξης της λαϊκής βούλησης, που 

εκφράστηκε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.  

      Αυτές οι εκλογές έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος, όχι ανάμεσα στο ευρώ 

και την δραχμή, αφού η τελευταία είναι σε αυτή τη φάση μια χαμένη υπόθεση 

σαν εναλλακτική, παρότι μπορεί να εμφανιστεί εκλογικά πιο ενισχυμένη. Έχουν 

χαρακτήρα δεύτερου δημοψηφίσματος με σκοπό να ανατραπεί το αποτέλεσμά 

του πρώτου και να εγκριθεί ό,τι είχε απορριφτεί σε εκείνο. Αυτές οι 

εκλογές γίνονται με αυταρχικό και τυχοδιωκτικό τρόπο. Η πλειοψηφία δεν τις 

ήθελε και στις σημερινές συνθήκες το όποιο κέρδος πολιτικού χρόνου για τους 

κυβερνώντες θα φέρει μεγαλύτερες απώλειες και στέρηση στον λαό.  

      Δεν έχουμε χούντα. Ωστόσο ζούμε ένα καθεστώς ασφυκτικής ξένης 

οικονομικής επιτροπείας το οποίο οι εγχώριες πολιτκές δυνάμεις δεν μπορούν να 

διαχειριστούν με εναλλακτικές πολιτικές, που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν 

και να δώσουν σαφές και βιώσιμο χρονοδιάγραμμα εξόδου. Έτσι καταλήγουν, 

σαν άτομα ή κόμματα, να ασχολούνται με την προσωπική τους διάσωση.       

Μιλάμε για συνθήκες ανελευθερίας και προσχηματικής δημοκρατίας με τον μέσο 

πολίτη να περιφρονείται και να καταπιέζεται από την εξουσία, προοριζόμενος 

και περιοριζόμενος  σταδιακά, και από ένα σημείο και έπειτα σχεδόν 

αποκλειστικά, σε μια ανθρώπινη μικροσκοπική μονάδα απόσβεσης κρατικού 

χρέους, το οποίο θα προσδιορίζει και την μορφή και τον βαθμό της σύγχρονης 

δουλείας του.  

      Και αφού δεν έχουμε χούντα δεν θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τις 

σημερινές εκλογικές μας διαδικασίες με τα νόθα δημοψηφίσματα της χούντας. 

Ωστόσο υπάρχει μια αναλογία που οφείλουμε να σημειώσουμε. Στις 20 

Σεπτεμβρίου, το εκλογικό σώμα στην ουσία καλείται με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ να 

αποφασίσει για αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, ακόμη και αν νωρίτερα 

εξέφρασε ελεύθερα την άρνησή του για το περιεχόμενό τους. Δεν θα υπάρξει 
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νοθεία, αλλά μιλάμε για ένα «δημοκρατικά» προαναγγελθέν ΝΑΙ, σίγουρο και 

καθαρό υπέρ της εφαρμογής του μνημονίου, φιλτραρισμένο περίτεχνα μέσα από 

τις έξι πολιτικές πλευρές ενός φιλομνημονιακού «κύβου», αλλά με 

αδιαμφισβήτητο γεγονός την παραχάραξη μιας νωπής και ελεύθερης 

δημοκρατικής βούλησης. Δεν είναι εκλογές-δημοψήφισμα της χούντας, δεν 

έχουμε χούντα, αλλά εδώ πρέπει να μας προβληματίσει εκτός από τον τρόπο, το 

γεγονός και φυσικά ο σκοπός. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για αυταρχισμό και 

τετελεσμένα. 

      Η αποχή είναι μια απάντηση σε αυτό το «δημοκρατικό» κάλεσμα της 

εγχώριας εξουσίας και των δανειστών να χρησιμοποιήσουν τις εκλογές 

αποκλειστικά για τα δικά τους συμφέροντα, παρότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει 

με αυτές τις εκλογές και σε αυτήν τη φάση προς το καλύτερο για τους πολίτες. Η 

αποχή σε αυτές τις εκλογές είναι μια μικρή αντίδραση που θα μπορούσε να 

ασκήσει ο πολίτης σαν ένδειξη απαξίας στην νεκρανάσταση της μεταπολίτευσης, 

αλλά και σεβασμού στην δημοκρατία, που τελικά δεν μπόρεσε ποτέ να 

αποκατασταθεί ολοκληρωτικά μετά το 1974. 

 

13/9/2015 
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ΑΠΟΧΗ! ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ! 

 

      Αν θεωρείς τον Ν.4336/15 (3ο Μνημόνιο) άδικο, αδιέξοδο και ούτως ή άλλως 

ανεφάρμοστο στο πλαίσιο του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. 

      Αν δεν έχεις την αυταπάτη ότι τα έξι αυτοπροσδιοριζόμενα ως φιλοευρωπαϊκά 

κόμματα θα εφαρμόσουν αλλάζοντας προς το ηπιότερο τα σκληρά μέτρα, που 

έχουν ήδη υπογραφεί. 

      Αν έχεις συνειδητοποιήσει ότι το πελατειακό και ολιγαρχικό στυλ 

διακυβέρνησης θα συνεχιστεί στο εφαρμοστικό περιβάλλον του μνημονίου, 

ακυρώνοντας τα όποια θετικά σημεία και μεγεθύνοντας τις αρνητικές πλευρές με 

καταστροφικό τρόπο για την πλειονότητα. 

      Αν έχεις συνειδητοποιήσει ότι το δείγμα πολιτικής γραφής και πράξης των έξι 

αυτοαποκαλούμενων μεταρρυθμιστών λειτουργεί στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό σαν κερκόπορτα προς την δραχμή και δεν έχεις πεισθεί για την 

εναλλακτική της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. 

      Τότε στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου δεν εκπροσωπείσαι.  

      Αν απέχεις από αυτές τις εκλογές αυτό δεν σημαίνει ότι αποστασιοποιείσαι 

πολιτικά. 

      Αν συμμετέχεις έχοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω αυτό δεν σημαίνει ότι 

συναινείς στην νομιμοποίηση της αθέτησης της εντολής του δημοψηφίσματος 

της 5ης Ιουλίου. 

      Αν παρακολούθησες το debate Μεϊμαράκη-Τσίπρα ήταν εύκολο να δεις ότι η 

«αντιπαράθεση» γινόταν ανάμεσα στην αναπαλαίωση και την κιτς απομίμηση 

των παρωχημένων αξιών της μεταπολίτευσης . 

      Το μήνυμα που έβγαινε ήταν «Ζητείται πρωθυπουργός, Ζητείται 

δημοσιογραφία, Ζητείται δημοκρατία, Ζητείται ελπίς». Και το ίδιο μήνυμα θα 

βγαίνει και μετά τις εκλογές. Ειδικά σε αυτές τις εκλογές η αποχή μπορεί να 

εκφράσει μια συνειδητοποιημένη εφεδρεία για τις κοινωνικές αντιδράσεις που 

αναπόφευκτα θα ξεσπάσουν σύντομα κατά της υποκρισίας και της ιδιοτέλειας 

των σημερινών δημαγωγών. 

 

Σεπτέμβριος 15, 2015 
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ΝΑ ΑΠΕΧΩ Ή ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΛΑΘΟΣ 

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ; 

 

       

Η οικονομική κρίση στην χώρα μας βρήκε το πολιτικό σύστημα ανέτοιμο, 

απαρχαιωμένο και αναχρονιστικό. Οι δοκιμασίες των πολιτών από το 2009 μέχρι 

σήμερα δεν το δίδαξαν τίποτε. Παρέμεινε ασίγαστα μικροκομματικό και 

βουλημικό. Ειδικά, μετά την αποτυχία του να προσαρμοστεί με το αζημίωτο στην 

ξένη επιτροπεία, χρησιμοποιεί πλέον ασύστολα ακόμα και αυτές τις εκλογικές 

διαδικασίες για να προωθεί ίδια πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα. Αυτό 

έκανε ο Σαμαράς στις 25/1, αυτό έκανε ο Τσίπρας  στις 5 Ιουλίου και φιλοδοξεί 

να το επαναλάβει αύριο, 20 Σεπτεμβρίου. 

      Το εκλογικό σώμα γίνεται μπαλάκι αφού του ανατίθεται να αποφασίσει για το 

μέλλον του, παρότι αυτή η απόφαση λαμβάνεται υπ΄όψιν μόνον και εφόσον 

λειτουργεί σαν εργαλείο για την διαιώνιση ενός διεφθαρμένου πολιτικού 

συστήματος, που θα μπορεί να συνεχίζει να επιβιώνει και να κερδοφορεί μες στις 

ασφυκτικές συνθήκες οικονομικής και υλικής στέρησης της πλειονότητας. 

      Το  εκλογικό σώμα χρησιμοποιείται για να συναινέσει στην δημιουργία μιας 

προνομιούχας κάστας στους κόλπους του κράτους, που θα διαπλέκεται 

ανενόχλητη, θα ιδιοποιείται την οποιαδήποτε ξένη χρηματοδότηση και θα 

μεταφέρει όλο το βάρος της αβάστακτης δημοσιονομικής προσαρμογής στις ήδη 

σπασμένες πλάτες των πολιτών και ιδαίτερα στους outsiders του πελατειακού 

συστήματος στον ιδιωτικό τομέα. 

      Το εκλογικό σώμα στις 20 Σεπτεμβρίου σέρνεται σε μια εκλογική 

«αναμέτρηση», που στην ουσία γίνεται για μια πιο μακροχρόνια και ασφαλή 

αναδιανομή των θώκων της πελατειακής εξουσίας στις σκληρές εφαρμοστικές 

συνθήκες του τρίτου μνημονίου, που θα κρατήσουν χρόνια. Μιλάμε για θύλακες 

και νοοτροπίες εξουσίας που λειτουργούν σαν συμμορίες για την νομή των 

προνομίων της διακυβέρνησης. Μιλάμε για συμμορίες με ιδεολογικά πρόσημα 

και λογότυπα. 

      Το εκλογικό σώμα καλείται αύριο να δώσει δημοκρατικό άλλοθι στο πολιτικό 

σύστημα για ό,τι το χαρακτηρίζει και το θρέφει: την ανικανότητα, την 
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αναποτελεσματικότητα, την ανισότητα, την ευνοιοκρατία, την αναξιοκρατία, την 

διαπλοκή, την διαφθορά και την εξαπάτηση. Σέρνεται παρά τη θέλησή του σε μια 

κακή ψήφο, σε μια λάθος ψήφο, σε μια ψήφο σε βάρος του, διότι είναι σε βάρος 

της πλειονότητας. 

      Το εκλογικό σώμα εξαναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κακές επιλογές, 

εκ των οποίων μάλιστα η μία είναι ήδη ψηφισμένη και τετελεσμένη, ενώ αντίθετα 

θα έπρεπε να κληθεί για κρίση είτε πριν ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, είτε αφού 

υπάρξουν αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανεργία, η φτώχεια, η 

διαπλοκή και η υπερφορολόγηση. 

      Σε αυτές τις εκλογές, η αποχή είναι μια απάντηση στην επιχείρηση 

γελοιοποίησης και αποδυνάμωσης ακόμη και του κορυφαίου θεσμού της 

δημοκρατίας, που είναι η εκλογική διαδικασία. Έχει δίκηο ο Γιώργος Κασιμάτης 

όταν λέει ότι η μόνη απάντηση του ελληνικού λαού είναι αποχή, άκυρο και 

συσπείρωση για αγώνα. Έχει δίκηο ο Ρούντι Ρινάλντι όταν λέει ότι η επιλογή για 

άκυρη-λευκή ψήφο ή για αποχή στις συγκεκριμένες εκλογές αποτελεί μια 

πολιτική επιλογή που αξίζει της προσοχής και πιθανά της ενίσχυσής μας. 

      Όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα, στις εκλογές του 2012 και του 2015 σε 

σχέση με τις εκλογές του 2009, σημειώθηκε μια αύξηση της απομάκρυνσης των 

πολιτών από την εκλογική διαδικασία. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αλλά και την 

περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών, η τάση για αποχή στις εκλογές 

της 20/9 προβλέπεται αυξητική. 
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Γράφημα: Οι τάσεις αποχής και συμμετοχής στις εθνικές εκλογές 2009-2105. 

 

      Αυτή η αυξητική τάση δείχνει να εντείνεται όσο ο χρόνος βαθαίνει μέσα στην 

ξένη επιτροπεία και τα μνημόνια. Δεν είναι θέμα απογοήτευσης, αλλά 

συνειδητοποίησης ότι πλέον υπάρχει μια χαώδης αναντιστοιχία ανάμεσα στην 

πολιτική θεωρία και πράξη και στις οικονομικές συνθήκες που διέπουν την 

καθημερινότητα του πολίτη. Η οικονομική κρίση ανέδειξε και επέτεινε αυτήν την 

αναντιστοιχία που καταλήγει σε έλλειψη πρακτικών και βιώσιμων λύσεων για 

την πλειονότητα, σε διεύρυνση της ανισότητας και του χάσματος των γενεών και 

αναπόφευκτα σε κοινωνικές συγκρούσεις. 

      Να απέχω και να καταδικάσω λοιπόν, ή παρά την θέλησή μου να ψηφίσω 

λάθος, δηλαδή σε βάρος του εαυτού μου και της πλειoνότητας; Η απάντηση είναι 

ότι σαν πολιτικά όντα όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε, τόσο καλύτερα 

μπορούμε να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας και τους συμπολίτες μας. Και 

πάντα, κάποτε στην ζωή, μπαίνει το δίλημμα που βασάνιζε τον Άμλετ στον 

μονόλογό του: «τι ‘ναι το πνεύμα ανώτερο, να υποφέρεις πετριές και σαϊτιές 
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αχρείας τύχης, ή να παίρνεις τα όπλα ενάντια σ’ ένα πέλαο βάσανα κι 

αντιχτυπώντας να τους δίνεις τέλος;» 

 

Σεπτέμβριος 19, 2015 
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