
Εξωτερική και εσωτερική ομηρία

Δ εν υπάρχει αμφιβολία ότι από τη 
στιγμή που η χώρα κατέρρευσε οι
κονομικά και εντάχθηκε στον μη

χανισμό στήριξή, έχασε ένα μεγάλο μέ- 
ροε τηε εθνικήε κυρία ρχίαε τηε. Πο
ρεύεται, όπωε πορεύεται, κάτω από τον 
έλεγχο και την εποπτεία των δανειστών 
τηε και αν το πάμε λίγο παραπέρα, βρί
σκεται σε καθεστώε ομηρίαε υπό το ά
γρυπνο μάτι τηε τρόικαε. Αυτό συμβαίνει 
όποτε μια χώρα καταρρέει οικονομικά 
και η Ελλάδα είχε επανειλημμένωε α- 
νάλογεε εμπειρίεε, αφού πτώχευσε 4-5 
φορέε στα 190 περίπου χρόνια που διά
γει... ελεύθερο βίο. Ακόμη και όταν τηε 
έδιναν χρήματα για να επιβιώσει και να 
ανορθωθεί χωρίε υποχρέωση να τα ε
πιστρέφει (σχέδιο Μάρσαλ) τα διαχει
ριζόταν υπό καθεστώε ομηρίαε. Μία ο
μηρία, όμωε, που θα μπορούσε να υ
ποστηρίξει κανείεήτι ήταν το αντίτιμο 
για τα λεφτά, δανεικά ή ωε βοήθεια, που 
έπαιρνε η χώρα, άλλοτε με τοκογλυφι- 
κούε όρουε, άλλοτε -όπωε τώρα- με συμ- 
φέροντεε όρουε, για να ζει.

Να συμφωνήσουμε ότι το καθεστώε 
ομηρίαε είναι μία εξαιρετικά δυσάρε
στη  και αντιπαθητική κατάσταση για 
τουε πολίτεε μιαε χώραε. Ιδιαίτερα μιαε 
χώραε που έχει μάθει να ζει με μύθουε 
και ψευδαισθήσειε και στην οποία η ε
δραιωμένη γενική αντίληψη είναι ότι 
όλοι τηε χρωστούν και εκείνη μπορεί 
να συμπεριφέρεται ωε ανάδελφη και 
πλήρωε ανεξάρτητη, ακόμη και με 
δανεικά. Αλλο αν ανέχεται να ζει υπό 
καθεστώε μιαε ιδιότυπηε, εσωτερικήε 
αυτή τη  φορά, ομηρίαε. Τηε ομηρίαε 
στην οποία την έχουν υποβάλει, ωε ε- 
πικυρίαρχοι, κάποιοι συνδικαλιστέε 
(και συντεχνίεε), του στενού και του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα. Τηε ΠΟΕ- 
ΟΤΑ, τω ν  υπαλλήλων τηε Βουλήε, τω ν
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δικαστικών, τηε ΕΡΤ, τω ν εφοριακών, 
όπωε διαπιστώνουμε τελευταία, ή τηε 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ κατά καιρούε.

Ολοι οι Ελληνεε, λίγο-πολύ, υφίστα- 
νται τιε συνέπειεε τηε κρίσηε, γίνονται 
φτωχότεροι και το χειρότερο, χάνουν τη 
δουλειά τουε. Ολοι οι Ελληνεε επίσηε α
ντιλαμβάνονται ότι η κατανομή τω ν βα
ρών δεν είναι η δικαιότερη δυνατή και 
βεβαίωε ότι η φοροδιαφυγή και η δια
φθορά δεν υποχωρούν. Από την άλλη 
πλευρά, ωστόσο, υπάρχουν όρια στιε

Ακραίο παράδειγμα ομηρίαε, 
είναι ο εκβιασμός των υπαλ
λήλων της Βουλής να σταμα
τήσουν κοινοβουλευτικές 
διαδικασίες, για να διατηρή
σουν ανήκουστα προνόμια.

διεκδικήσειε, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν 
συμπεριφορέε που είναι σ ^ δ εκ τέε  και 
άλλεε που δεν είναι, όχι απλά για να δια
τηρηθεί το πλαίσιο τηε συντεταγμένηε 
πολιτείαε ή έστω η επίφασή τηε, που και 
αυτή είναι χρήσιμη στη δική μαε περί
πτωση, αλλά για να μη μετατραπεί ε- 
ντελώε η κοινωνία μαε σε ζούγκλα. Και 
μάλιστα κυρίωε από εκείνουε, που δό
ξα τω  Θεώ, έχουν ακόμη εργασία, πο
λύ συχνά σχετικά καλοπληρωμένη και 
με αρκετά προνόμια, ενώ εξίσου συχνά, 
οι επιδόσειε τουε είναι εξαιρετικά χα- 
μηλέε. Ειδικά στουε OTA όπου πολλοί 
δήμαρχοι έστηναν διαχρονικά προσω- 
πικούε μηχανισμούε μέσω πελατειακών 
σχέσεων με τιε τοπικέε κοινωνίεε...

Με αυτήν τη ν έννοια, η χώρα βρί
σκεται σήμερα υπό καθεστώε διπλήε ο
μηρίαε. Τηε ομηρίαε από την τρόυ?α, αλ

λά και τηε ομηρίαε από τουε Φωτό- 
πουλουε, τουε Μπαλασόπουλουε και ό- 
λουε τουε υπόλοιπουε που υποτίθεται 
ότι αντιδρούν κατά τηε πρώτηε για να 
επιβάλουν στην πραγματικότητα τη  δι
κή τουε και να διατηρήσουν μοντέλα 
και καταστάσειε που μαε έφτασαν 
στον γκρεμό. Μόνο που η χώρα με τη 
βούλησή τηε και ύστερα από απόφαση 
εκλεγμένων κυβερνήσεων έγινε πρώ
τα μέλοε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε, 
στη συνέχεια εντάχθηκε στην ΟΝΕ και 
υιοθέτησε το ευρώ και τελικά αναγκά
στηκε να δεχτεί την ομηρία από τουε 
δανειστέε, για να αποφύγει την άτακτη 
χρεοκοπία και να παραμείνει σ την Ευ
ρωζώνη. Αντίθετα, δεν είναι δυνατόν 
να ανέχεται την ομηρία από συνδικα- 
λιστέε που επιμένουν σε συμπεριφορέε 
οι οποίεε ξεπερνούν τα όρια τηε κτη- 
νωδίαε, στο όνομα δήθεν του ελληνι
κού λαού, απειλώνταε ταυτόχρονα ότι 
θα υπάρχει συνέχεια.

Ακραία παραδείγματα είναι φυσικά 
ο προπηλακισμόε του Γερμανού προ
ξένου στη Θεσσαλονίκη και η απόπει
ρα πνιξίματοε με τη  γραβάτα του άτυ
χου προέδρου τω ν γενικών γραμματέ
ων των δήμων από εγκάθετουε τηε ΠΟΕ- 
ΟΤΑ, επειδή πήγε να συμμετάσχει σε συ
νάντηση Ελλήνων και Γερμανών δη
μάρχων (χαρακτηριστική η φωτογραφία 
που δημοσίευσε την Παρασκευή η 
«Κ»). Αλλά ακραίο παράδειγμα είναι ε
πίσηε ο εκβιασμόε που ασκούν οι υ
πάλληλοι τηε Βουλήε να σταματήσουν 
κοινοβουλευτικέε διαδικασίεε για να δια
τηρήσουν ανήκουστα προνόμια, όπωε 
και η λευκή απεργία των δικαστικών, 
που έχουν ξεχάσει τιε θεαματικέε αυ- 
ξήσειε και τα αναδρομικά που πήραν κα
τά καιρούε στο πρόσφατο παρελθόν. 
Ομηρίεε είναι και αυτέε!


