2014: ένα Θαύμα Ζητείται πάλι για
την Ελλάδα.

Ο Άρθουρ Καίσλερ έγραφε στις «Ρίζες της Σύμπτωσης» ότι οι συμπτώσεις ακολουθούν μια δική τους
ακολουθία, μια δική τους αλήθεια. Οι «αφανείς» χρόνοι της διαπλοκής διατρέχουν καθέτως και
οριζοντίως τη χώρα και κάποιες φορές η ροή τους συναντιέται στην επιφάνεια και πλημμυρίζει την
επικαιρότητα. Λίγο πριν φύγει το 2013 οι υποθέσεις Κάντα, Τομπούλογλου και Λιάπη «συμπίπτουν» και μας
προσγειώνουν από κάθε αφελή σκέψη ότι οι παρακμιακές νοοτροπίες και συμπεριφορές στην κυβέρνηση
έχουν ξεπεραστεί ή καταπολεμούνται – είτε ονομάζονται εξοπλιστικά προγράμματα και ΕΣΠΑ, είτε
οποιαδήποτε άλλη «σημαία ευκαιρίας» κρατικοδίαιτων σε βάρος πάντα των φορολογούμενων πολιτών…
Aυτές οι «συμπτώσεις»στα μέτωπα της διαφθοράς προδιαγράφουν την ατμόσφαιρα για την ερχόμενη
χρονιά, που είναι ανοικτή σε κάθε εξέλιξη ανάλογα και με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Αύριο η
Λεττονία γίνεται το 18ο κράτος-μέλος της ευρωζώνης, αλλά ταυτόχρονα οι ευρωεκλογές του Μαίου
μπορεί να αποβούν καταλυτικές για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αναμενόμενης αύξησης
των δυνάμεων του ευρωσκεπτικισμού, που προκαλούν οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης στις
κοινωνίες.
Η Προεδρία που αναλαμβάνουμε για το πρώτο εξάμηνο, η «Προεδρία των Φτωχών», δεν πρέπει να
συσκοτίζει την αλήθεια ότι μέλλον για μας στην Ευρώπη υπάρχει μόνον στο βαθμό που μπορούμε να
πατάξουμε την διαφθορά και την ανισότητα στην χώρα μας. Με τέτοια μεγέθη διαφθοράς, που προκαλούν
ετήσιες οικονομικές ζημιές πολλών δις στο κράτος και διευρύνουν την οικονομική ανισότητα, είναι
αδύνατον να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις για μια σύγχρονη και βιώσιμη κοινωνία με ανταγωνιστική
οικονομία.
Δεν είναι δυνατόν σε μια Δημοκρατία, και ειδικά σήμερα, 300 βουλευτές να φορολογούνται σχεδόν από
το όγδοο στα δέκα ευρώ και να νομοθετούν για άλλους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ότι πρέπει να
φορολογούνται από το πρώτο! Είναι και αυτό μια μαρτυρία, έστω ελάσσονα αλλά σημαντική, που δείχνει
ότι η πολιτική ηγεσία με όλα της τα «παραδείγματα» δεν έχει τη βούληση, ούτε την δύναμη να τεθεί
επικεφαλής της κάθαρσης και να πατάξει με το όποιο προσωπικό και πολιτικό κόστος τη διαφθορά των
εγχώριων ελίτ.
Αλλά όσο δεν υπάρχει σύγκρουση με τα συμφέροντα που ανέλυσε ο Γιώργος Σούρλας στην πρόσφατη
ομιλίατου στη Βουλή για την διαφθορά, για την οποία τηρήθηκε σιγήν ιχθύος από τα ΜΜΕ, τότε είναι
αναπόφευκτο να αποτύχουμε, και χωρίς εθνική ενότητα και ομοψυχία, τα φαινόμενα βίας, τρομοκρατίας
και μεταναστευτικής φυγής να ενταθούν μέσα στο 2014.
Η σύγκρουση της πολιτικής με την διαπλοκή ως προϋπόθεση για την αποτροπή του
κοινωνικού διχασμού και την οικονομική ανάκαμψη είναι το θαύμα που ζητείται και πάλι για

τη χώρα, παρόμοιο με κείνο στο οποίο αναφερόταν στην Έκθεσή του ο απεσταλμένος του
Τρούμαν, Αμερικανός Π.Α. Πόρτερ, το 1947…
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