Δέκα χρόνια επανάπαυσης,
εφησυχασμού και αυταρέσκειας
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Κι όμ ω ς, η δεκαετία που έκλεισε με
κρότο πίσω μαε είχε ξεκινήσει με τιε
πιο αισιόδοξεε προδιαγραφέε. Η είσοδοε τηε Ελλάδαε στο ευρώ τη ν 1η
Ιανουάριου 2001 ήταν οικονομικόε και
πολιτικόε άθλοε. Οικονομικόε γιατί οι
αριθμοί το ’96 ακόμα και το ’97 για
ηολλοόε «δεν έβγαιναν». Ακόμα ηχεί
στα αυτιά μου ο σαρκασμόε υψηλό
βαθμου Ελληνα τραπεζίτη του εξω 
τερικού για τη «δονιαχωτική» και «κα
ταδικασμένη» προσπάθεια εισόδου
τηε Ελλάδαε στη ν ΟΝΕ. Η ταν και πολιτικόε άθλοε η είσοδοε στο ευρώ: η
Ελλάδα δεν θα είχε γίνει δεκτή το
2000 αν η κυβέρνηση Σημίτη δεν εί
χε πείσει για τη σοβαρότητα τηε εθνικήε προσπάθειαε, σωρεύονταε
πολύτιμο ευρωπαϊκό διπλωματικό
κεφάλαιο, το οποίο άλλωστε αξιοποίησε στο έπακρο με τη συμφωνία
του Ελσίνκι και τη ν ένταξη τηε Κύ
πρου στην Ε. Ε. Χρήσιμο είναι να θυ
μόμαστε το προηγούμενο αυτό, σή
μερα που πλεονάζουν ξανά οι Κασσάνδρεε τηε τάχα «προδιαγεγραμμένηε αποτυχίαε» του προγράμματοε
προσαρμογήε.
Μετά τη δεκαετία του ’90, δεκαε
τία συστηματικήε προσαρμογήε, ήρ
θε η δεκαετία του 2000, δεκαετία επανάπαυσηε, εφησυχασμού και αυταρέσκειαε. Μέλοε του περιζήτητου
ευρω-κλαμπ, «οι καλύτεροι Ολυ
μπιακοί Αγώ νεε», ακόμα και πρωταθλητήε Ευρώπηε στο ποδόσφαιρο το
2004! Εναε μύθοε άρχισε σιγά σιγά να
ριζώνει, και να αναπαράγεται από το
ευφορικό πολιτικο-μιντιακό μαε σύ
στημα, ότι η Ελλάδα είναι γραφτό να
κερδίζει ενάντια σε όλα τα προγνω
στικά, γιατί, όπωε το είπαν και οι ντο 
παρισμένοι Ολυμπιονίκεε μαε, «εί
μαστε γεννημένοι νικητέε». Η κοι
νωνία μαε βέβαια χρειαζόταν ενέσειε
αυτοπεποίθησηε, υπό τη ν προϋπό
θεση ότι οι φύλακεε θα αγρυπνούσαν.
Ομωε οι φύλακεε είχαν αποκοιμηθεί
μπροστά στη ν τηλεόραση, ζαλισμέ
νοι από τη φαντασμαγορία τω ν πιο
πληθωριστικών MME τηε Ευρώπηε σύμπτωμα κι αυτό τηε καταναλωτικήε μαε ευωχίαε. Οι διαρθρωτικέε προσαρμογέε, αναγκαίεε για τη ν επιτυ
χή επιβίωση στη Ζώνη του Ευρώ, δεν
ήρθαν ποτέ. Ο πληθωρισμόε μαε έ
τρεχε, η ανταγωνιστικότητα κατρα
κυλούσε, τα ελλείμματα διευρύνονταν.
Η δεκαετία του 2000 κατανάλωσε τουε
καρπούε τω ν προσπαθειών τηε δεκαετίαε του ’90.
Μιαε δεκαετίαε ’90 που είχε ξεκι
νήσει με τιε πιο απαισιόδοξεε προο-

Ο μύθος ότι η Ελλάδα είναι γραφτό να
κερδίζει ενάντια σ ε όλα ία προγνω στι
κά, αναπαρπχθη κατά κόρον από το ε υ 
φ ορικό πολιτικο-μιντιακό μας σύστημα.

Σ τη δεκαετία του ’90,
οι ηγεσίες είχαν βρεθεί
μπροστά από την ελληνική
κοινωνία ξεπερνώντας
τις αγκυλώσεις της.
Σ τη δεκαετία του 2000,
οι παθογένειες
της κοινωνίας πήραν
την εκδίκησή τους.

πτικέε, παραλαμβάνονταε διογκω
μένα δημόσια ελλείμματα και χρέοε
από τη δεκαετία ’80. Η κυβέρνηση
Μ ητσοτάκη του 1990 ήταν ήδη υ
ποθηκευμένη ό τα ν κατέπεσαν οι
κρατικέε εγγυήσειε σ τα δάνεια προ
βληματικών επιχειρήσεων του ’80,
προσθέτονταε 10 ποσοστιαίεε μονάδεε στο δημόσιο χρέοε. Η επόμενη κε
ντροδεξιά κυβέρνηση Καραμανλή
του 2004 θεώρησε ότι είχε λάβει το
μήνυμα. Με το φάντασμα τηε «κεντροδεξιάε παρένθεσηε» να στοιχει
ώνει τα επιτελεία του Μαξίμου, η «ή 
πια προσαρμογή» κυμάνθηκε στα ό
ρια του ανεπαίσθητου το 2004-7, για
να μετατραπεί σε ραγδαία υποτροπή
κατά τη μοιραία διετία 2007-9.
Το μήνυμα είχε ήδη εκπέμψει η ε
γκατάλειψη τω ν σημαντικών μεταρ
ρυθμίσεων το 2001, όπωε ορθά επισήμανε ο Γιάννηε Στουρνάραε («Κα
θημερινή», 31.12.2010). Στη δεκαετία
του ’90, οι ηγεσίεε είχαν βρεθεί
μπροστά από τη ν ελληνική κοινωνία
ξεπ ερνώ νταε τιε αγκυλώσειε τηε.
Στη δεκαετία του 2000, οι παθογένειεε
τηε κοινωνίαε πήραν τη ν εκδίκησή
τουε. Συνδικάτα, κομματικό κράτοε
και σύσσωμη η αντιπολίτευση ακύ
ρωναν τη μια μεταρρυθμιστική από
πειρα μετά τη ν άλλη, καθιστώνταε α
ναπότρεπτη τη μελλοντική έλευση
πολλαπλάσιαε σκληρότηταε μέτρων.
Το δικομματικό σύστημα αντάμειψε
τουε οπαδούε του με χρυσοπληρωμένεε θέσειε και χιλιάδεε διορισμούε.
Το μισθολογικό κόστοε Δημοσίου
και ΔΕΚΟ εκτοξεύθηκε σαν να μην υ
πήρχε αύριο. Κρίσιμα μεταρρυθμιστικά μέτωπα (δημοσιονομικό, ασφαλιστικό, σύστημα υγείαε, ανώτατη
εκπαίδευση, διαφθορά, κ. ά.) εγκαταλείφθηκαν στη ν τύχη τουε με προσχηματικέε και αδύναμεε παρεμβάσειε. Μέχρι το έτοε-σεισμό 2010, το
πολιτικό «ζη ν ακινδύνωε» είχε αναχθεί σε κυρίαρχο δόγμα.
Ετσι η δεκαετία που πέρασε, ανέτειλε με υψηλέε προσδοκίεε, ξεκίνη
σε με ατολμία, εξελίχθηκε με ανα
βλητικότητα, κλιμακώθηκε σ τη ν πα
ραλυτική αδράνεια, και κατέληξε
σ τη ν οδυνηρότερη οικονομική απο
τυχία τηε μεταπολίτευσηε. Είμαστε
σ τη ν αρχή μιαε νέαε μεγάληε ανηφόραε. Α ν οι δύο τελευταίεε δεκαετίεε
είναι οδηγόε, υπάρχει, τουλάχιστον,
ένα αισιόδοξο μήνυμα: τα καταφέρ
νουμε καλύτερα όποτε οι προοπτικέε
μαε φαίνονται καταδικασμένεε...
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