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Προσδοκίες από μια
νέα διακυβέρνηση σε φάση κρίσης
Τάσος Γ ιαννίτσης
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π Α Ν ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΑΘΗΝ Ω Ν , ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ τις 5 Οκτωβρίου θα εκκινήσουν οι 
πραγματικές πολιτικές απαντήσεις 
στην πολλαπλή κρίση που περνά
ει η χώρα. Το κεντρικό έλλειμμα το οποίο 

αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα δεν είναι 
το οικονομικό, όσο εκρηκτικό και αν εί
ναι. Η κρίση κατά κύριο λόγο είναι πολιτι
κή. Θα μπορούσε κανείς να παρομοιάσει 
την ελληνική πραγματικότητα ως «πολι
τική τραγωδία σε πολλαπλές πράξεις», 
όπου όλες οι παθογένειες των μεγάλων 
και μικρών πολιτικών δυνάμεων, σε αλ
λεπάλληλους κύκλους, διαβρώνουν αξίες, 
αντιλήψεις, ατομικές και συλλογικές συ
μπεριφορές, κοινωνικές σχέσεις, την οι
κονομία και καταδικάζουν στο τέλμα 
προσδοκίες και συλλογικότητες.

Η Ελλάδα κινείται στο κενό. Και μια κί
νηση στα τυφλά μπορεί να είναι ατέλειω
τη. Εν τάξει, κινούμαστε γύρω από πολιτι
κά κλισέ, που ανακατεύουν κάθε τόσο την 
τράπουλα, κάνοντας κυκλικές διαδρομές, 
μέσα από τις οποίες κάθε τόσο προκύπτει 
όμως μια ακόμη χειρότερη θέση. Κινού
μαστε μέσα σε ένα πολιτικό εμπόριο της 
χίμαιρας των πιο απλών και αδύναμων αν
θρώπων αυτής της κοινωνίας, αλλά και 
ενός ολόκληρου κόσμου του λεγάμενου 
μεσαίου χώρου, που όλοι έχουν χάσει την 
εμπιστοσύνη τους στην πολιτική. Ολοι 
έχουν πλέον κατανοήσει ότι αυτό που τους 
δίδεται σήμερα θα τους αφαιρεθεί με άλ
λη μορφή αύριο και ότι η ζωή της οικογέ- 
νειάς τους και οι ελπ ίδες τους, αντί να 
έχουν μια ανοδική τάση, κινούνται επίπε
δα, με τη μορφή μιας συνεχούς αμπώτι- 
δος και παλίρροιας.

Δύο μεγάλα ζητούμενα της πολιτικής εί
ναι αφενός η κατανόηση των προβλημά
των και αφετέρου η αντιμετώπισή τους. Η 
«κατανόηση» δεν ταυτίζεται με την απα
ρίθμηση της μεγάλης λίστας προβλημά
των, που αρχίζουν με τα εκρηκτικά δημο
σιονομικά, το ΕΤΑΚ, και τελειώνουν στη 
διαφθορά ή στην όξυνση των οικονομι
κών ανισοτήτων. Κατανόηση έχουμε όταν 
μπορούμε να απαντήσουμε τα «γιατί» κα
θεμιάς από αυτές τις παθογένειες, όπως: 
Γιατί είμαστε δεμένοι σε έναν τροχό που 
μας ξαναφέρνει κυκλικά στα ίδια προ
βλήματα σε χειρότερη εκδοχή; Ειατί, σύμ
φωνα με τα δεδομένα, στη μεγάλη περίο
δο από τη δεκαετία του 1970 ως σήμερα, 
όλες οι προσπάθειες κοινωνικής πολιτι
κής δεν βελτίωσαν παρά λίγο (και μόνο 
την περίοδο 2000-2003) την ανισότητα 
και τη φτώχεια; Γ ιατί φτάσαμε σε τέτοια 
κορυφαία επίπεδα αναξιοκρατίας, δια
φθοράς, αποτυχίας; Γ ιατί ξεπέφτουμε ρα
γδαία στη διεθνή πυραμίδα πολιτικής αξιο
πιστίας και δύναμης; Ολες οι χαμένες μά
χες συνοψίζονται σε δύο λέξεις: «Πολύ αρ
γά». Και εμείς, ως κοινωνία, μονίμως

φτάνουμε να καταλάβουμε πολύ αργά τι 
πήγε στραβά, τι ευκαιρίες χάθηκαν, γιατί 
χάσαμε.

Η πολιτική αντιμετώπιση, από την πλευ
ρά της, δεν ταυτίζεται με σχέδια, υποσχέ
σεις, προτάσεις. Αντιμετώπιση σημαίνει

πράξεις που Οδηγούν πράγματι στην επί
τευξη των «πολιτικών στόχων», είτε αυ
τοί λέγονται ανάπτυξη είτε κοινωνική ανά
πτυξη είτε υγεία, συντάξεις, εκπαίδευση, 
εργασία κλπ. Μια από τις πολλαπλές πρά
ξεις της πολιτικής τραγωδίας μας είναι ότι

όσο πιο πολύ μιλάμε για όλα αυτά τόσο πιο 
μακριά βρισκόμαστε από αυτά.

Η κατάστασή μας σήμερα ως χώρας και 
κοινωνίας είναι αξιολύπητη. Οχι μόνο για
τί στους περισσότερους τομείς πολιτικής 
δράσης ζούμε μια επιδείνωση της πραγ
ματικότητας. Πιο σημαντικό είναι το ότι 
κόμματα και σημαντικά τμήματα της κοι
νωνίας αρνούνται να δεχθούν την πραγ
ματικότητα αυτή. Κανείς δεν θέλει να κά
νει σκληρές επιλογές για την αναστροφή 
αυτού του κατήφορου που ως χώρα συ
νολικά έχουμε πάρει.«Απελθέτω απ’ εμού 
το ποτήριον τούτο». Αλλά το ποτήρι το πί
νουμε ολόκληρο και πιο πικρό και για πο
λύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι χρειάζεται, 
γιατί πιστεύουμε στη βλακεία ή τη σαγή
νη της άρνησης να κάνουμε οτιδήποτε.

Στην οικονομία θα μάθουμε στις 5 Οκτω
βρίου ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα 
εκτινάσσονται σε πάνω από 10%, το δη
μόσιο χρέος κινείται γύρω στο 115% του 
ΑΕΠ, η επίσημη ανεργία στο 9,5%. Ως απο
τέλεσμα, θα δούμε τις συντάξεις, την υγεία 
και την παιδεία να υποβαθμίζονται, ανε
ξάρτητα από τις καλές προθέσεις που δια
τυπώνει η αντιπολίτευση, ενώ θα κλείνουν 
γύρω μας συνεχώς εκατοντάδες μικρομε- 
σαίες επιχειρήσεις. Ακόμη και με πληθω
ρισμό 1% για το 2009, η ανταγωνιστικότη- 
τά μας χειροτερεύει ακόμη περισσότερο.

Στη φάση που βρισκόμαστε, οποιαδή
ποτε κυβέρνηση δεν μπορεί με κανένα 
τρόπο να παρακάμψει το θεμελιακό πρό
βλημα πώς θα σταθεροποιήσει τον εκρη
κτικό εκτροχιασμό της οικονομίας στον 
οποίο, όπως και το 1993, οδήγησε ξανά η 
ΝΔ. Είναι το καθοριστικό και καθολικό 
πρόβλημα της κοινωνίας, του παραγωγι
κού μας συστήματος, των κοινωνικών λει
τουργιών. Αν δεν υπάρξει πραγματική 
απάντηση, η κυβέρνηση θα πέσει με βρο
ντερό τρόπο σε τοίχο, μαζί με αυτήν όλοι 
μας. Χωρίς μια μεγάλη νίκη στη μάχη του 
σημερινού οικονομικού εκτροχιασμού κά
θε πολιτική είναι καταδικασμένη. Επεν
δύσεις, περιβαλλοντικές επιλογές, κοινω
νικά ζητήματα, όλα. Αναμφίβολα είναι 
αναγκαία μια αυξημένη αλλά στοχεύουσα 
παρέμβαση υπέρ όσων πλήττονται από 
την κρίση, και κυρίως των ανέργων και 
των νέων. Το πρόβλημα κυριαρχείται, αλ
λά δεν εξαντλείται στις τεράστιες οικονο
μικές ανισορροπίες. Ει’ αυτό και οι επιλο
γές είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Γι’ αυτό, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι ο 
εφικτός συνδυασμός μέτρων και μετρο
λογίας, πολλούς από τους οποίους τους 
έχουμε δει και παλαιότερα. Το κρίσιμο 
ερώτημα είναι αν μπορούμε να δώσουμε 
στην πολιτική την πραγματική της υπό
σταση: να κάνουμε εφικτό το μη εφικτό, 
να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα που σω
ρεύουμε, δημιουργώντας μέσα από την 
πολιτική πράξη όρους και βαθμούς ελευ
θερίας που θα μας απελευθερώνουν από 
την ιδεολογία και την πραγματικότητα της 
απραξίας ή της περιπλάνησης. Ας μην πει 
κανείς ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν 
αδιέξοδα. Τα αδιέξοδα υπάρχουν και εκ
φράζονται με τις ογκώδεις επιβαρύνσεις 
και τον ρόλο του Σισύφου που οι παθογέ- 
νειες του πολιτικού συστήματος επιφυ
λάσσουν στον απλό πολίτη. ·
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Τα ματια ορθάνοιχτα: Η Ελλάδα 
σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία
Χρήστος Ροζάκης
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Τ α τελευταία χρόνια π φυσιογνωμία 
των διεθνών σχέσεων έχει αλλά
ξει σημαντικά. Ο νέος πρόεδρος 

των ΗΠΑ έχει τροποποιήσει -  ίσως με πο
λύ αισιόδοξο βολονταρισμό -  τις μανιχαϊ- 
στικές πολιτικές του προκατόχου του, μέ
σα από άλλες μεθόδους προσέγγισης συμ
μάχων και αντιπάλων, δίνοντας έμφαση 
στον διάλογο και στη συνδιαλλαγή. Η Ευ
ρώπη των «27» βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μια κρίση ενότητας στόχων και προσανα
τολισμών -  αλλά και ηγεσίας -  ως αποτέ
λεσμα της μαζικής διεύρυνσης και με τις 
αμφισβητήσεις της εμβάθυνσης που η τε
λευταία ενίσχυσε. Κάτι που έχει αμβλύνει 
τα χαρακτηριστικά της ενδοοικογενειακής 
αλληλεγγύης, τα οποία είχε μοναδικά ανα
πτύξει τις προηγούμενες δεκαετίες, όσο 
και την ικανότητα να διαδραματίζει έναν 
αυτοδύναμο και συμπαγή ρόλο στα διεθνή 
δρώμενα. Η Ρωσία, με τη σειρά της, επι
χειρεί να επανέλθει στο μεγαλοδυναμικό 
προσκήνιο, χρησιμοποιώντας ανάμεσα σε 
άλλα το ενεργειακό δέλεαρ και προσπα
θώντας να εμπεδώσει συμμαχίες στα κε
νά που αφήνουν οι άλλοι πρωταγωνιστές. 
Ενώ βέβαια οι μεγάλες ασιατικές δυνάμεις 
διεισδύουν βαθμιαία σε «χώρους κυνηγι
ού» (ιδιαίτερα στην Αφρική), κυρίως μέσα 
από τεχνο-οικονομικές πολιτικές. Στην ει
κόνα αυτή θα πρέπει να προσθέσουμε δύο 
άλλες διαστάσεις αλλαγών, την οικονομι
κή κρίση που σοβεί και το μείζον πρόκρι- 
μα της προστασίας του περιβάλλοντος, 
που διαπερνούν αλλά και επηρεάζουν τις 
άλλες πολιτικές.

Στη γειτονιά μας η Τουρκία επιστρέφει 
στο όραμα -  που ποτέ δεν είχε πλήρως

εγκαταλείψει -  μιας μεγάλης περιφερεια
κής δύναμης, με ευκρινείς στόχους την 
υποκατάσταση της ευρωπαϊκής προτε
ραιότητας σε περίπτωση που η πορεία 
προς την Ευρώπη δεν ευοδωθεί ή, ακόμη, 
και την ενίσχυση της βαρύτητάς της προς 
όλους τους παραλήπτες που διατηρούν γε
ωπολιτικές ανησυχίες. Η προσπάθεια αυ
τή επικουρείται από τη στρατηγική θέση 
της -  Μέση Ανατολή, Καύκασος -  και τον 
θρησκευτικό προσανατολισμό της, ιδιαί
τερα σε στιγμές που οι ΗΠΑ αναθεωρούν 
τις σχέσεις τους με τον αραβικό κόσμο. 
Οσο για τα Βαλκάνια, φαίνεται πως μια εύ
θραυστη, αλλά δύσκολα αναστρέψιμη, 
ισορροπία έχει επιτευχθεί, όπου οι τρεις 
αδύναμοι κρίκοι (Βοσνία, Κοσσυφοπέδιο, 
πΓΔΜ) δείχνουν να σταθεροποιούνται με 
τις ενέσεις που δέχονται από τον διεθνή 
παράγοντα και την αδιαθεσία, αυτή τη στιγ
μή, της Σερβίας να προκαλέσει ρήξεις.

Η Ελλάδα, από την άλλη μεριά, η οποία 
προ πολλού είχε χάσει τη στρατηγική βα
ρύτητα που της προσέδιδε η γειτνίασή της 
με το αντίπαλο ψυχροπολεμικό στρατό
πεδο, έχει διεθνώς απομειωθεί και από τον 
μετριασμό της σημασίας της ως του μο
ναδικού (άλλοτε) κράτους-μέλους της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης στην περιοχή. Οπως, 
βέβαια, και από την ίδια την υποβάθμιση 
της τελευταίας στα διεθνή πράγματα. Αν 
σε αυτά προστεθούν η οικονομική και πο
λιτική κρίση στο εσωτερικό και η ύπαρξη 
δύο ανοιχτών μετώπων αντιπαράθεσης 
(Βορράς και Ανατολή), αντιλαμβάνεται κα
νείς το μικρό μερίδιο ελκυστικότητας της 
χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Υπάρχει πάντως, πιστεύουμε, περιθώ-

ριο αναστροφής αυτού του δυσμενούς κλί
ματος για την Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις. 
Πρώτη, και κεντρική προϋπόθεση, η κυ
βερνητική σταθερότητα καθώς και η πα
ραγωγή έργου που θα ενδυναμώσει το 
εσωτερικό κοινωνικό και οικονομικό μέ
τωπο. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται 
στο κενό. Είναι άμεσα εξαρτημένη από τις 
συνθήκες που επικρατούν μέσα στη χώ
ρα, οι οποίες προσδιορίζουν το περιεχό
μενό της, αλλά και την αξιοπιστία της στα 
μάτια των τρίτων.

Δεύτερη προϋπόθεση, η συνειδητοποί- 
ηση ότι κάτω από τις τρέχουσες συγκυρίες 
οι πιθανότητες ουσιαστικής αρωγής από 
το διεθνές περιβάλλον για την επίλυση των 
εθνικών θεμάτων μας είναι περιορισμένες. 
Δυστυχώς οι ολιγωρίες της κυβέρνησης 
που προέκυψε από τις εκλογές του 2004 
μάς στέρησαν τη μοναδική ευκαιρία να εκ- 
μεταλλευθούμε την τότε ευρωπαϊκή 
εμπλοκή στα ελληνοτουρκικά και την τό
τε προσήλωση της Τουρκίας στην ευρω
παϊκή πορεία της. Οι συνθήκες έχουν πια 
αλλάξει ριζικά και η Ελλάδα θα πρέπει πρω- 
τίστως να στηριχθεί στις δικές της δια
πραγματευτικές δεξιοτεχνίες στο διμερές, 
κυρίως, επίπεδο, με τον διεθνή παράγοντα 
παραπληρωματικό.

Τ ρίτη προϋπόθεση, η συνειδητοποίηση 
του ανταποδοτικού χαρακτήρα του δ ιε
θνούς συστήματος και η κατάλληλη επι
λογή συμμαχιών. Για να βοηθηθούν τα εθνι
κά θέματα από τους διεθνείς δρώντες θα 
πρέπει, με τη σειρά μας, να διερευνούμε 
και να ικανοποιούμε και τις δικές τους ανά
γκες. Η αντίληψη του δικαίου των αιτημά
των μας, ή του χρέους που μας οφείλουν

ιστορικά, και ακόμη η άρνησή μας να υπα
χθούμε στις βουλήσεις τους, ματαιώνο- 
ντάς τες, δεν έχουν συνηθέστατα σοβαρό 
λειτουργικό εύρος. Αντίθετα, η συστημα
τική εμπλοκή μας σε ευρύτερα διεθνή προ
βλήματα και η αλληλεγγύη μας με αυτούς 
που επιχειρούν να τα επιλύσουν δημιουρ
γούν εύκρατες συνθήκες ανταπόδοσης.

Τέταρτη προϋπόθεση: Με γνώμονα την 
παραπάνω διαπίστωση, η Ελλάδα θα πρέ
πει να συγκεντρωθεί στην προσπάθεια επα- 
νασύνταξης της ευρωπαϊκής πορείας ολο
κλήρωσης. Να στοιχηθεί με εκείνες τις δυ
νάμεις που έχουν διαγνώσει την καθήλωση 
της Ευρώπης και αναζητούν πολιτικές υπέρ
βασης. Μπορεί σήμερα να μην είναι κυ
ρίαρχες, αλλά αυξάνονται και είναι οι μόνες 
μακροχρόνια βιώσιμες. Συνεταιρισμοί με 
αυτές μπορεί να δώσουν στην Ελλάδα ένα 
ανταλλάξιμο κύρος για δική της χρήση. 
Εκτός από το δεδομένο ότι μια επιτυχία στον 
τομέα αυτόν θα έχει ευεργετικά αποτελέ
σματα όχι μόνο για την ήπειρό μας αλλά και 
για καθεμιά από τις συνιστώσες της.

Πέμπτη προϋπόθεση: Στα περιθώρια της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μας -  και της συνέ- 
πειάς μας σε αυτήν -  υπάρχουν δυνατότη
τες ανάπτυξης σωστά επιλεγμένων και όχι 
μεταξύ τους συγκρουσιακών σχέσεων με 
άλλους πόλους του διεθνούς συστήματος. 
Αν και η Ελλάδα δεν μπορεί να προσδοκά 
εντυπωσιακές μεταβολές προσανατολι
σμών από χώρες που, ικανοποιώντας τα δι
κά τους συμφέροντα αντιστρατεύονται τα 
δικά της, ωστόσο μια ανεξίθρησκη συμπε
ριφορά απέναντι τους, μια προσέγγιση και 
μια ανάπτυξη «πραγματικών» σχέσεων, 
μπορεί να μειώσει μιαν αποκλειστική προ
σκόλληση στο αντίπαλο στρατόπεδο.

Η ικανοποίηση των παραπάνω προϋπο
θέσεων δεν είναι μόνο αίτημα των καιρών 
και των μεταβολών που έχουν επέλθει στον 
γεωπολιτικό φλοιό. Είναι και μια γενικότε
ρη ανάγκη για να αποσπαστούμε από την 
αδράνεια και την εσωστρέφεια που έχουν 
αποτελέσει γνωρίσματα κατά καιρούς της 
εξωτερικής πολιτικής μας, ιδιαίτερα τα τε
λευταία χρόνια. ·
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Μέρα με τη μέρα η κρίση παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και απειλεί να πλήξει, 
άμεσα ή έμμεσα, τα οικονομικώς ασθενέστερα, κυρίως, στρώματα του πλη
θυσμού. Επιχειρήσεις κλείνουν λόγω μειωμένης ζήτησης ή έλλειψης ρευστό

τητας, δυναμικοί μέχρι πρότινος κλάδοι της οικονομίας -  όπως οι κατασκευές και ο του

ρισμός -  συρρικνώνονται, θέσεις εργασίας χάνονται, βασικοί οικονομικοί δείκτες -  εξα
γωγές, δημόσιο χρέος, ελλείμματα -  επιδεινώνονται, προσδοκίες, των νέων κυρίως, δια- 
ψεύδονται, το σήμερα γίνεται χειρότερο από το χθες.

Τα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν επεξεργαστεί προγράμ
ματα τα οποία θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη, οι πολίτες όμως αμφιβάλλουν για την απο- 
τελεσματικότητα των προτεινομένων λύσεων και τις πραγματικές προθέσεις των πολι
τικών.

Αμφιβάλλουν για το αν μετά την ανάκαμψη θα ξαναδημιουργηθούν οι χαμένες λόγω 
κρίσης θέσεις εργασίας για να απορροφηθούν όλοι οι άνεργοι.

Υποπτεύονται ότι το διετές πάγωμα μισθών και συντάξεων, που θεωρεί αναγκαία προϋ

πόθεση για την έξοδο από την κρίση η ΝΔ, είναι πολύ πιθανόν να συνεχιστεί και μετά την 
ανάκαμψη, ίσως με το όνομα λιτότης, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του εργατι
κού κόστους και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Φοβούνται μήπως το μειωμένο ωράριο -  με μειωμένες αμοιβές, φυσικά -  και οι ελαστι
κές εργασιακές σχέσεις εις βάρος των εργαζομένων γίνουν καθεστώς και μετά την κρίση.

Δεν αποκλείουν η ανάκαμψη που έχει ως στόχο η συντηρητική παράταξη να στηρι
χτεί σε παλαιές αποτυχημένες συνταγές, να αφήσει πληγές και θύματα και να μην αντι
μετωπίσει αποτελεσματικά τις χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και του πο
λιτικού συστήματος, κάτι που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας ο λαός καλείται να διαλέξει με την ψήφο του ανά
μεσα στην ανάκαμψη που προτείνει η ΝΔ, με την αυστηρή εισοδηματική της πολιτική 
και τα αμφίβολης αποτελεσματικότητας φοροεισπρακτικά, κυρίως, μέτρα, και την κά
πως πιο αισιόδοξη οικονομική πολιτική που έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει το ΠαΣοΚ, όταν 

γίνει κυβέρνηση. Μια πολιτική που απορρίπτει τον περιορισμό των εισοδημάτων των πο
λιτών -  των φτωχότερων κυρίως στρωμάτων -  και υιοθετεί ένα νέο, δυναμικό πρότυπο 
ανάπτυξης το οποίο θα βγάλει τη χώρα από τη μιζέρια -  έτσι πιστεύει το ΠαΣοΚ -  που 
δημιούργησαν η διεθνής οικονομική κρίση αλλά και οι εσφαλμένες επιλογές των κυ
βερνήσεων της τελευταίας πενταετίας. Το δίλημμα είναι δύσκολο, όπως όμως δείχνουν 
οι ως σήμερα δημοσκοπήσεις ο λαός είναι αποφασισμένος να τολμήσει την αλλαγή που 
του επιτρέπει να ελπίζει σε ένα καλύτερο, πιο ευοίωνο μέλλον.


