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ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ» ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΙΔΕΕΣ ΜΟΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΟΣ

Πώς το 2013 θα γίνει δημιουργικό
Τα καλώς και τα κακώς καμωμένα του 2012 και οι προκλήσεις που μας επιφυλάσσει ο χρόνος που έρχεται

Το 2012 μαε αφήνει εξουθενωμένοι^ και με 
έντονο το ν  φόβο, τη ν αβεβαιότητα για το 
μέλλον. Πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν 
ότι μετά τη ν  ανάπαυλα τω ν  γιορτών, θα έ
χουμε νέεε δυσάρεστεε ειδήσειε, μια ακό
μα όξυνση τηε κρίσηε. Αλλοι, συγκρατημένα 
αισιόδοξοι, θεωρούν ότι ίσωε το  2013 να  εί

ναι μια χρονιά κατά τη ν οποία θα αρχίσει 
να  αχνοφαίνεται λίγο φωε σ τη ν  άκρη του 
τούνελ.

Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία έχει βέ
βαια να κάνει με κάποια θετικά που παρα
τηρήθηκαν μέσα σε αυτήν τη ν πραγματικά 
δύσκολη χρονιά που μαε αφήνει. Η έστω  και

εύθραυστη σταθερότητα τηε τρικομματικήε 
κυβέρνησηε συνεργασίαε, η ανάδειξη του 
κ. Α ντώ νη  Σαμαρά σε υπεύθυνο ηγέτη, το 
κλείσιμο τηε χρονιάε με μια θετική εικόνα 
τηε Ελλάδαε στο εξωτερικό, όλα αυτά κάνουν 
πολλούε να αισιοδοξούν λίγο. Από τη ν  άλ
λη, η ία  δεν έχει μ' ν το  Μνημόνιο να

αντιμετωπίσει - πρέπει και να  κυβερνηθεί 
και ίσωε αυτόε ο συνδυασμόε (η τήρηση τω ν 
δεσμεύσεων μαε απέναντι στουε πιστωτέε, 
η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και πα
ράλληλα η ουσιαστική διακυβέρνηση τηε χώ- 
ραε σε όλουε τουε τομείε) να είναι μια με
γάλη πρόκληση για τη  χρονιά που έρχεται.

Σε κάθε περίπτωση, η «Κ », μέσα από τιε 
πένεε διακεκριμένων ειδικών και αναλυτών 
από διάφορουε τομείε, επιχειρεί σήμερα έ
να είδοε απολογισμού και ταυτόχρονα 
τουε ζη τεί να  εκφράσουν τιε προσδοκίεε 
τουε, ακόμα και τιε προβλέψειε τουε για τη  
νέα χρονιά.

Αντιμετωπίζοντας 
τους δαίμονές μας

Του ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΙΑΚΩΒΙΔΗ*

Το 2012 ήταν μια πολύ δύσκολη χρο
νιά για την Ελλάδα - αλλά σαφώε κα
λύτερη απ’ ό,τι θα μπορούσε να εί
ναι. Παρά τη ν εκτόξευση τηε ανερ- 
γίαε στο 25% (στουε νέουε πάνω α
πό το  50%) και τη  δραματική συρρί
κνωση του ΑΕΠ, το 2013 δεν μαε βρί
σκει αντιμέτωπουε με την κατα
στροφή τη ν οποία πολλοί φοβόμα
σταν. Σε αυτό συνέβαλαν οι πολιτι- 
κέε εξελίξειε στην Ευρωζώνη και την 
Ελλάδα. Η κυβέρνηση Παπαδήμου κα- 
τάφερε να οργανώσει τη  μεγαλύτε
ρη στην παγκόσμια ιστορία ανταλ
λαγή (και παραγραφή) κρατικού χρέ- 
ουε και να υποχρεώσει τουε πολιτι- 
κούε ηγέτεε να αρχίσουν να αντιμε
τωπίζουν την πραγματικότητα. Ση
μειώθηκε μια ριζική μεταστροφή 
στη θέση τω ν πολιτικών μαε, παρ’ ό- 
λεε τιε αναμενόμενεε αναταράξειε. Ο 
κ. Σαμαράε, με τη ν ανάληψη τηε ε- 
ξουσίαε, άλλαξε άρδην τιε θέσειε και 
τη ρητορική του και ο κ. Τσίπραε στα
διακά μεταστρέφεται, συναισθανό-

Η  μεγάλη πρόκληση είναι 
η πραγματική αναδιάρθρωση 
της διοίκησης 
και του κράτους.

μενοε το αδιέξοδο τω ν  προτάσεων 
που ακόμη υιοθετεί το  κόμμα του.

Εν μέρει ωε απάντηση στιε εξελί- 
ξειε αυτέε, εν μέρει ωε συνέπεια τω ν 
πολιτικών διεργασιών στο πλαίσιο 
τηε Ε.Ε., η θέση τηε Ελλάδαε, ωε προε 
τουε πιστωτέε που τη ν κρατούν ζω 
ντανή, έχει αλλάξει προε το καλύτερο. 
Πίσω απ’ αυτήν τη  θετική αξιολό
γηση κρύβεται μια περίπλοκη πραγ- 
ματικότητα. Η κατάρρευση τω ν δύο 
μεγάλων κομμάτων δεν άλλαξε το ν  
τρόπο άσκησηε εξουσίαε και η Αρι
στερά (κυρίωε του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και 
τηε ΔΗΜΑΡ) επιβεβαίωσε το ν  ι
διόρρυθμο ρόλο τηε ωε συντηρητή- 
προστάτη τηε καταρρέουσαε τάξηε 
πραγμάτων. Με τη ν  εξαίρεση του κ. 
Στουρνάρα και ίσωε του κ. Χατζη- 
δάκη, η κυβέρνηση έχει να δείξει πε
ριορισμένο έργο. Ο «τηε αγοράε» κ. 
Μαυραγάνηε δεν έφερε τιε αναμε
νόμενεε τομέε ούτε μπόρεσε να α
ντιμετωπίσει τη  διαφθορά και ανι
κανότητα στο υπουργείο του. Σε αρ- 
κετούε τομείε, τα  κομματικά ανα
κλαστικά τηε Ν.Δ. για την προώθη
ση τω ν  «δικών μαε παιδιών» συνε
χίζουν αμείωτα. Ο κ. Μανιτάκηε α- 
ναδείχθηκε σ τον  κατ’ εξοχήν προ
στάτη  του status quo, με την εμμο
νή  του να αποφύγει οποιαδήποτε α
πόλυση δημοσίων υπαλλήλων, να δυ
ναμιτίζει (δικαίωε!) τιε σχέσειε μαε 
με τουε πιστωτέε. Οσο για τιε «νέεε 
δυνάμειε» που ανεδείχθησαν το 
2012, παρά τη ν πολιτική και ιδεο
λογική τουε ακρότητα, όλεε προ
σβλέπουν στη  διατήρηση του κρα- 
τικιστικού μοντέλου και τον  περιο
ρισμό του ανταγωνισμού. Μολα
ταύτα, επαγγέλλονται την πάταξη τηε 
διαφθοράε και τη ν οικονομική επα-

νόρθωση, χωρίε να εξηγούν το  πώε.
Στον τομέα τηε εφαρμογήε, τα προ

βλήματα είναι ακόμη οξύτερα. Η ε
ντυπωσιακή έλλειψη αξιόπιστων κυ
βερνητικών στελεχών και ο νεποτι- 
σμόε περιορίζουν τιε όποιεε δυνα- 
τότητεε αλλαγήε. Η καθυστέρηση τηε 
στελέχωσηε του μόνιμου διευθυντι
κού προσωπικού στον δημόσιο τομέα 
συνεχίζει τη  γενικευμένη παράλυση 
του κρατικού μηχανισμού. Η λει
τουργία τηε Task Force δεν ανταπο- 
κρίνεται στιε περιστάσειε, μιαε και δεν 
έχει ούτε την εξουσιοδότηση ούτε τιε 
δεξιότητεε να προβεί στιε ριζικέε ορ- 
γανωτικέε τομέε που χρειάζονται. Μι- 
κροσυμφέροντα, όπωε αυτά που 
σκανδαλωδώε υπερμάχονται οι ερ
γαζόμενοι τηε Βουλήε ή, έτι πιο επι
κίνδυνο, οι δικαστέε, περιορίζουν τη 
δυνατότητα τω ν αναγκαίων αλλαγών. 
Παρά τον προβληματισμό, ο κ. Σα
μαράε δεν δείχνει να  έχει την τόλμη 
να προωθήσει το  τεράστιο μεταρ- 
ρυθμιστικό έργο.

Το 2013 θα είναι το πιο καθορι
στικό έτοε σ τη ν πρόσφατη ιστορία 
μαε. Εχονταε (οριακά) επιτύχει τη ν  
πολυπόθητη οικονομική υποστή
ριξη τω ν  π ισ τω τών μαε πρέπει πλέ
ον να αντιμετωπίσουμε τουε βαθύ- 
τερουε δαίμονέε μαε: Πρέπει να  δε
χθούμε ότι δεν είναι τοκογλύφοι οι 
πιστωτέε που μαε χρεώνουν λιγότερα 
απ’ όσα οι ίδιοι χρεώνονται στιε α- 
νορέε για τα  δάνειά τουε. Οτι δεν 
φταίνε οι κερδοσκόποι για τη ν πτώ
ση τηε ανταγωνιστικότητάε μαε. Οτι 
η μνημειώδηε διαφθορά και η συ- 
στημική φοροδιαφυγή δεν οφείλο
νται στουε Γερμανούε. Οτι τα  ελ- 
λειμματικά νοσοκομεία, οι φαύλεε 
πολεοδομίεε και οι αναποτελεσμα
τικοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι 
τα  αποτελέσματα του «άκρατου νε 
οφιλελευθερισμού» ή τω ν  «μνημο- 
νιακών συμφερόντων». Οτι ο μετα- 
σχηματισμόε τηε δημόσιαε διοίκη- 
σηε, η αξιολόγηση και οπωσδήποτε 
η δυνατότητα απόλυσηε δημοσίων 
υπαλλήλων δεν έχει να  κάνει με τα 
καπρίτσια τω ν  δανειστών μαε αλλά 
με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και να 
συνειδητοποιήσουμε ότι για να  ε- 
πανέλθει η ανάπτυξη χρειάζονται ε- 
πενδύσειε, που ακόμη εμποδίζο
ντα ι από τιε δημόσιεε δυσλειτουρ- 
γίεε και τη ν  πολιτική αβεβαιότητα.

Το 2013 θα είναι η χρονιά κατά 
τη ν οποία θα δοκιμαστεί το  πολιτι
κό σύστημα και η δημόσια διοίκη
ση. Η μεγάλη πρόκληση είναι η 
πραγματική αναδιάρθρωση τηε δι- 
οίκησηε και του κράτουε. Χρειάζε
ται πραγματική θέληση και νέεε δο- 
μέε περισσότερο απ’ ό,τι νέα πρό
σωπα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο 
το «λόμπι τηε δραχμήε», όσο το πλέγ
μα τω ν  συνηθειών και μικροσυμ- 
φερόντων στο Δημόσιο και τουε προ- 
στατευομένουε του ιδιώτεε. Η α
ντιμετώπισή τουε απαιτεί τόλμη 
και ρηξικέλευθεε πρωτοβουλίεε. Εί
ναι ζήτημα εθνικήε επιβίωσηε.

* 0 κ. Mix. Γ. Ιακωβίδης κατέχει την Εδρα Επιχει
ρηματικότητας και Καινοτομίας Sir Donald 
Gordon στο London Business School και είναι ε 
πισκέπτης καθηγητής ατο NYU-Stern.

Σχα θετικά ίου 2012 ήταν η ανάδειξη του κ. Αντώνη Σαμαρά σε υπεύθυνο ηγέ
τη μιας, έστω και εύθραυστης σταθερότητας, τρικομματικής κυβέρνησης συνερ- 
νασίας. η οποία κατάωεοε να υεταβάλει την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτεοικό.

Οι δύο κοινοβουλευτικές εκλογές του 2012 απείλησαν να πάνε την Ελλάδα 
στην κόλαση. Κανένα έθνος στη Δυτική Ευρώπη (με εξαίρεση ίσως την Ιταλία) 
από το 1945 δεν βίωσε σε τέτοιο βαθμό την κατάρρευση του εδραιωμένου πο
λιτικού του συστήματος.

Φτάσαμε στην άκρη 
του γκρεμού

Του KEVIN FEATHERSTONE*

Το 2012 θα καταγραφεί ωε μια από τιε 
χειρότερεε χρονιέε τηε πρόσφατηε 
ελληνικήε ιστορίαε - η χειρότερη α
πό το  2011. Οχι μόνο βάθυνε, αλλά 
διεύρυνε τον εφιαλτικό τηε αντίκτυπο 
σε πολλά τμήματα τηε ελληνικήε κοι- 
νωνίαε και πολιτικήε. Το 2012 ήταν 
μια χρονιά που όλοι θέλουμε να ξε- 
χάσουμε. Ωστόσο, περιείχε και πολ
λά μηνύματα που δεν πρέπει να α
γνοηθούν. Ποιοε μπορεί να δει με υ
περηφάνεια το ν  τερματισμό τηε κυ
βέρνησηε Παπαδήμου; Γεννημένη α
πό ένα σφάλμα -την απόρριψη του 
δημοψηφίσματοε που θα μπορούσε 
να προσδώσει μεγαλύτερη βεβαιό
τητα στη  δημόσια συζήτηση για την 
έξοδο από την κρίση- υπήρξε μια βρα
χυπρόθεσμη λύση στην οποία δεν δό
θηκε χρόνοε να πετύχει περισσότε
ρα. Ακολούθησαν οι δύο κοινοβου- 
λευτικέε εκλογέε που απείλησαν να 
πάνε τη ν Ελλάδα στην κόλαση. Για 
εκείνουε που πιστεύουν ότι η θέση 
τηε Ελλάδαε είναι στην Ε.Ε, και την 
Ευρωζώνη, οι εκλογέε αυτέε ήταν 
σχεδόν καταστροφικέε. Κανένα έθνοε 
στη Δυτική Ευρώπη (με εξαίρεση ί
σωε τη ν Ιταλία τω ν αρχών τηε δε- 
καετίαε του ’90) από το 1945 δεν βίω
σε σε τέτοιο βαθμό την κατάρρευση 
του εδραιωμένου πολιτικού του συ- 
στήματοε.

Ο σεισμό? αυτό? είχε δριμύτατο α
ντίκτυπο. Η πολιτική ρητορική έγι
νε  πιο πολωμένη και πιο βίαια. Ενα 
νεοναζιστικό κόμμα εμφανίζεται 
πλέον στην τρ ίτη  θέση τω ν  δημο
σκοπήσεων. Σήμερα οι δρόμοι είναι 
λιγότερο ασφαλείε. Οι εθνικέε και 
θρησκευτικέε μειονότητεε αισθά
νοντα ι πιο απειλούμενεε από ποτέ 
σ ’ ένα σύστημα που «τσουβαλιάζει» 
ακόμα και τουε νόμιμουε πρόσφυγεε 
στη ν «απεχθή» κατηγορία του «λα
θρομετανάστη». Μια εύθραυστη 
τρικομματική κυβέρνηση φαντάζει 
το τελευταίο φράγμα πριν από το χά- 
οε και τη ν απομόνωση στη ν Ευρώ
πη. Η ελίτ απαντά με πολιτικέε α- 
παγόρευσηε, αγωνιζόμενη να αντι
μετωπίσει τα συμπτώματα, αφού δεν 
έχει τη  δυνατότητα να απομακρύνει 
τα  αίτιά τουε. Η ανάδειξη στην ε
ξουσία νέω ν προσώπων και κομμά
τω ν  μετά τιε εκλογέε δεν μεταβάλ
λει καθόλου τη  λίστα τω ν  προβλη
μάτων τα οποία πρέπει επιτακτικά 
να αντιμετωπισθούν. Οι προκλήσειε 
παραμένουν η αναμόρφωση τηε 
δημόσιαε διοίκησηε και η προώθη
ση τω ν  δομικών μεταρρυθμίσεων 
που θα δώσουν σ τη ν οικονομία τη  
δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερα 
και να γίνει πιο ανταγωνιστική.

Παρ’ όλα αυτά, μετά απ’ αυτήν τη 
φριχτή χρονιά υπάρχουν ουσιαστικοί 
λόγοι για τουε οποίουε το  2013 ανα
μένεται να είναι καλύτερο. Το δεύτερο 
πακέτο στήριξηε εξασφαλίστηκε, ό
πωε και η τελευταία δόση. Υπάρχει 
μια αργοπορημένη ευρωπαϊκή ανα
γνώριση ότι η Ελλάδα πέτυχε μια ά- 
νευ προηγουμένου δημοσιονομική 
προσαρμογή και πωε η γερμανική εμ
μονή στην ύφεση επιδεινώνει την κα
τάσταση. Το 2012, η Γερμανία έμοι-

αζε λιγότερο ικανή να κερδίσα τιε μά- 
χεε στο εσωτερικό τηε Ε.Ε. απ’ ό,τι 
παλαιότερα, ενώ η εκλογή του Φραν- 
σουά Ολάντ συνέβαλε στο να  γείρει 
κάπωε η πλάστιγγα. Οποιοε πιστεύ
ει ότι η καγκελάριοε Μέρκελ θα επι- 
τρέψα μια ακόμα ελληνική κρίση πριν 
από τιε κοινοβουλευτικέε εκλογέε του 
φθινοπώρου αυταπατάται: Μέχρι τό
τε, τουλάχιστον, η Ελλάδα είναι α- 
σφαλήε. Η βελτίωση τηε εικόναε τηε 
ελληνικήε οικονομίαε αναγνωρί
στηκε πρόσφατα από τη  Standard 
and Poor’s.

Στο εσωτερικό, τα  τρία κόμματα 
του κυβερνητικού συνασπισμού φι
λονικούν πέραν του δέοντοε για να 
είναι πραγματικά αποτελεσματικά, 
αλλά όλα δείχνουν πωε μοιράζονται 
τη ν  πεποίθηση ότι είναι εγκλωβι
σμένα σ ’ ένα είδοε συμφώνου αυ- 
τοκτονίαε - αν επιτρέψουν μια κα
τάρρευση τηε κυβέρνησηε πριν φα
νούν τα πρώτα πραγματικά σημάδια 
ανάκαμψηε, είναι και τα  τρία εκλο
γικά καταδικασμένα. Οι εταίροι τηε 
Ελλάδαε στην Ε.Ε. μοιάζουν πεπει-

Το μέλλον της Ελλάδας 
απειλείται από συμπεριφορές 
και μια κουλτούρα που έχει 
βαθύτερες ρίζες.

σμένοι ότι συνδιαλέγονται με μια κυ
βέρνηση στην Αθήνα που εννοεί αυ
τά  που λέει.

Αρα. τόσο τα σηράδια από την Ευ
ρώπη, όσο και αυτά από το εσω τε
ρικό δείχνουν προε τη  σωστή  κα
τεύθυνση. Πόσο μακριά θα πάει η 
Ελλάδα είναι κάτι που μένει να φα
νεί. Τα κόμματα που απαρτίζουν τον 
κυβερνητικό συνασπισμό επέστρε
ψαν στιε παλιέε τουε συνήθειεε και 
συμφώνησαν να διανέμουν μεταξύ 
τουε τα  δημόσια αξιώματα. Οι δι- 
καστέε κατέφυγαν σε απεργιακέε κι
νη τοπ ο ιή σε ι απαιτώνταε οι δώδε
κα μισθοί τουε να ισοδυναμούν με 
δεκατέσσεριε. Evas υπουργόε τούε 
διαβεβαίωσε πωε όταν η χώρα λάβει 
τη ν  τελευταία δόση, τα  αιτήματά 
τουε θα ικανοποιηθούν, λεε και οι δα- 
νειστέε δεν ακούνε. Οι μεταρρυθ
μ ίσ ε ι του συστήματοε ανώτατηε εκ- 
παίδευσηε επιτυγχάνονται με πολύ 
κόπο και κατόπιν αμβλύνονται υπό 
το  βάροε τω ν  διαδηλώσεων. Οι ε- 
κλογέε για τη ν ανάδειξη του Συμ
βουλίου Διοίκησηε του Πανεπιστη
μίου Αθηνών αναβλήθηκαν προ
σωρινά όταν φοιτητέε εισέβαλαν στο 
ίδρυμα και αχρήστευσαν το ν  ηλε
κτρονικό υπολογιστή που διευκόλυνε 
τη  ψηφοφορία. Τα μαθήματα του 
2012 είναι, λοιπόν, ξεκάθαρα. Το μέλ
λον τηε Ελλάδαε δεν απειλείται από 
έναν ή δύο «αποτυχημένουε» πολι- 
τικούε, αλλά από συμπεριφορέε και · 
μια κουλτούρα που έχει ευρύτερεε 
και βαθύτερεε ρίζεε.

*  0  κ. Kevin Featherstone είναι καθηγητής 
Σύγχρονων Ελληνικών Μελετών και δ ιευ 
θυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου στο 
London School Of Economics.

Η  χρονιά που παραλίγο να μας καταστρέφει ο λαϊκισμός
Του ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗ*

Το 2012 υπήρξε αναμφίβολα η χρο
νιά, που η λαϊκιστική αντιμνημο- 
νιακή υστερία παραλίγο να ρίξει τη  
χώρα στα  βράχια. Το αποτέλεσμα 
τω ν  εκλογών του Ιουνίου αποτέλε- 
σε ανάσα για τη  χώρα και τώρα έ
γκειται αποκλειστικά στην κυβέρ
νηση  και τιε δυνάμειε που τη ν α
παρτίζουν αν θα γίνει η απαρχή μιαε 
νέαε οικονομικήε ανάπτυξηε και 
πολιτικήε αναγέννησηε.

Ο λαϊκισμόε, βέβαια, δεν αποτέλεσε 
χαρακτηριστικό μόνο τηε χρονιάε 
που πέρασε. Ωε βασική συνιστώσα 
τω ν  περισσότερων πολιτικών κινη
μάτων τηε μεταπολίτευσηε διαμόρ
φωσε τον χαρακτήρα τηε κομματικήε 
αντιπαράθεσηε αυτήν την περίοδο. 
Αλλοτε ο λαϊκισμόε είχε αριστερό
στροφα χαρακτηριστικά, αναδει- 
κνύονταε ωε ιερή αγελάδα τουε «μη 
προνομιούχουε» που συγκρούονταν 
με το  «κατεστημένο» και τουε ξένουε

και άλλοτε είχε δεξιόστροφα και συ
ντηρητικά χαρακτηριστικά, ταυτί- 
ζονταε το ν  λαό τηε Εκκλησίαε με το 
έθνοε. Η οικονομική κατάρρευση του 
2009 έφερε στη ν επιφάνεια έναν ε
πιθετικό λαϊκισμό, ταυτόχρονα αρι
στερόστροφο και δεξιόστροφο, που 
ωε κοινωνικό κίνημα πήρε το ν  χα
ρακτήρα τω ν  αγανακτισμένων του 
2011 και πολιτικά αποτυπώθηκε 
στιε εκλογέε του 2012.

Το 2011 ο λαϊκισμόε μετέτρεψε 
τη  χώρα σε μια άλογη μάζα που πε- 
ριφερόταν προε απροσδιόριστεε κα- 
τευθύνειε, σαν ένα ακυβέρνητο κα
ράβι, ωθούμενη κυρίωε από τη  
θυμική κατάσταση τω ν  πολιτών και 
το  μέγεθοε τηε αφροσύνηε τω ν  πο
λιτικών ηγεσιών. Τη μια μέρα, για 
παράδειγμα, οι αγανακτισμένοι 
συγκεντρώ νονταν κατά χιλιάδεε 
στιε πλατείεε για να  υβρίσουν το  
κοινοβούλιο και τουε πολιτικούε, και 
τη ν  άλλη μέρα παρακαλούσαν να 
αναλάβει τιε τύχεε τηε χώραε έναε

μετριοπαθήε, «μνημονιακόε» τε- 
χνοκράτηε.

Το 2012, οι εκλογέε του Μαΐου α- 
ποτέλεσαν τη ν  εκλογική αποκρυ
στάλλωση τηε αν ιυ του α ν τ  
μνημονιακού λαϊκισμού που χτύ
πησε σαν τσουνάμι το  δικομματικό 
σύστημα, επιφέρονταε τεκτονικήε 
σημασίαε αλλαγέε σ τη ν πολιτική 
ζωή. Τρειε πολιτικέε δυνάμειε βγή
καν κερδισμένεε: ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ανε
ξάρτητοι Ελληνεε και η Χρυσή Αυ
γή. Ο πρώτοε αποτελεί σήμερα το ν  
συγκερασμό του εθνολαϊκισμού του 
βαθέοε ΠΑΣΟΚ και τηε αντισυστη- 
μικήε παράδοσηε τηε κομμουνι- 
στικήε και μετακομμουνιστικήε 
Αριστεράε στη  χώρα μαε. Οι ANEA 
συνιστούν ένα είδοε πολιτικήε έκ- 
φρασηε του δεξιού λαϊκισμού, βα
σισμένοι στο αντι-δυτικό υπόβαθρο 
που είχε καλλιεργηθεί στουε κόλπουε 
τηε ελληνικήε Δεξιάε από τη  δεκα
ετία του ’90. Η Χρυσή Αυγή, τέλοε, 
είναι η έκφραση του αντιδραστικού

λαϊκισμού, που περιστρέφεται γύρω 
από τιε αξίεε του αυταρχικού εθνι
κισμού, του ρατσισμού και τηε μη α- 
νεκτικότηταε, κινητοποιώνταε κυ
ρίωε νέουε, αποξενωμένουε και α- 
πολίτικουε ψηφοφόρουε.

Ο αντιμνημονιακόε λαϊκισμόε σε 
όλεε τιε εκδοχέε του, επέβαλε τη ν α
τζέντα  του στιε εκλογέε του 2012. 
Δεν υπήρξαν παρά ελάχιστεε δυνά- 
μειε, που υποστήριξαν με συνέ
πεια, πωε τα μνημόνια δεν ήταν πα
ρά η συνέπεια τηε ελληνικήε χρεο- 
κοπίαε και κακοδιαχείρισηε και όχι 
η αιτία τηε κρίσηε. Ουσιαστικά στιε 
εκλογέε αντιπαρατέθηκαν οι ήπιοι 
αντιμνημονιακοί με τουε έξαλλουε 
αντιμνημονιακούε. Ευτυχώε, για τη  
χώρα, κέρδισαν οι πρώτοι.

Ο λαϊκισμόε λειτούργησε, όμωε, 
και ωε θερμόμετρο τηε πολιτικήε πα- 
θογένειαε στη χώρα και ανέδειξε ση- 
μαντικέε όψειε τω ν  προβλημάτων 
του πολιτικού συστήματοε. Η ση
μαντικότερη πτυχή αυτήε τηε πα-

θογένειαε σχετίζετα ι με τη ν κουλ
τούρα και τη  χρόνια συμπεριφορά 
τηε πολιτικήε ελίτ. Πρόκειται για το 
φαινόμενο, που είχε αποκληθεί «δια
πλοκή»: αδιαφανείε, κάτω από το 
τραπέζι συναλλαγέε ανάμεσα στην 
επιχειρηματική ελίτ, τιε ομάδεε πίε- 
σηε και το πολιτικό προσωπικό, ι
διαίτερα τη ν εκτελεστική εξουσία. 
Η διαπλοκή είχε δύο δραματικέε συ- 
νέπειεε. Οικονομικά οδήγησε τη  
χώρα στα  βράχια, διευρύνονταε α
λόγιστα τιε δημόσιεε δαπάνεε και αυ- 
ξάνονταε το  κόστοε παραγωγήε και 
υπηρεσιών. Εξυπηρετώνταε τιε ε- 
πιθυμίεε τηε κάθε ομάδαε συμφε
ρόντων και του κάθε επιχειρηματία 
με πρόσβαση σ το  πολιτικό σύστη
μα και με συναλλαγέε κάτω από το 
τραπέζι, η διαπλοκή δημιούργησε μια 
φούσκα που έσκασε. Πολιτικά, ο
δηγηθήκαμε αρχικά σε μια κρίση α- 
ντιπροσώπευσηε, και στη  συνέχεια 
σε μια δραματική κρίση νομιμοποί- 
ησηε και ισχυρή ζήτηση για αυ-

ταρχισμό -  που ευτυχώε δείχνει να  
περιορίζεται σταδιακά. Υπό τη ν ο
πτική αυτή, η κινητοποίηση και η ε- 
ξαλλοσύνη που παρήγε ο λαϊκισμόε 
μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη για τιε 
καθιερωμένεε και μετριοπαθείε δυ- 
νάμειε του ελληνικού κοινοβουλευ
τισμού, εφόσον, βέβαια, πάρουν το 
μάθημα, αντιληφθούν την απειλή και 
αποφασίσουν να αλλάξουν για το 
συμφέρον κυρίωε τηε χώραε.

Α ν έπρεπε να κλείσω με δύο ευ- 
χετήριεε λέξειε για το  2013 θα απα
ντούσα  έτσι: «περεστρόικα» και 
«γκλάσνοστ». Ανασυγκρότηση του 
κράτουε και τω ν λειτουργιών του, ώ
στε, επιτέλουε, να αξίζει τα λεφτά του 
και διαφάνεια μέσα στουε θεσμούε 
και τη ν πολιτική ζωή.

* 0  κ. Νίκος Μαρανιζίδης είναι αναπληρω
τής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδο
νίας και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπι
στήμιο του Καρόλου στην Πράγα και στο 
Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.
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«Και τότε ρίξανε τον κλήρο»
Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ*

Η πιο σημαντική εξέλιξη του 2012 εί
ναι ότι η κρατική γραφειοκρατία δια
τήρησε τη ν  κοινωνική και πολιτική 
εξουσία, αλλά και το μέγεθόε τηε.

Η κρατική γραφειοκρατία -αιρετή 
και διορισμένη, κεντρική και περι
φερειακή, υψηλή, μεσαία και παρα
κατιανή- είναι η κυρίαρχη τάξη  τηε 
ελληνικήε κοινωνίαε. Δ εν είναι δι
οικητική γραφειοκρατία δυτικού 
τύπου. Είναι η αυθεντική συνέχεια 
τηε οθωμανικήε γραφειοκρατίαε. 
Ελέγχει ασφυκτικά τη διαδικασία πα- 
ραγωγήε και ιδιοποιείται τη  λεόντειο 
μερίδα του κοινωνικού πλεονάσμα- 
τοε, αφήνονταε τα  περισσεύματα 
σ τη ν τάξη  τω ν  επιχειρηματιών και 
ψίχουλα σ τη ν  εργατική τάξη (αυτή 
που ονομάζεται κατ’ ευφημισμό: 
«μ ισθωτοί του ιδιωτικού τομέα»). Η 
μισθοδοσία τω ν  γραφειοκρατών ή
ταν -πριν από τη ν κρίση- έξι φορέε 
μεγαλύτερη από το  σύνολο τω ν  
κερδών Α.Ε. και ΕΠΕ. Ωε εκ τούτου, 
σήμερα δεν υπάρχουν κέρδη στιε 
Α.Ε. και ΕΠΕ.

Δύο είναι τα  βασικά κριτήρια για 
να  ανήκει κάποιοε σ τη  γραφειο
κρατία: (α) Η αμοιβή και η εργα

σιακή σχέση του να  είναι ανεξάρ- 
τη τεε από τη ν άσκηση τω ν  καθη
κόντων του. (Θέλει δουλεύει, θέλει 
δεν δουλεύει, θέλει δουλεύει όπωε 
λάχει), (β) Η άσκηση τω ν  καθηκό
ν τω ν  του να  του επιτρέπει τη ν  α
ποκόμιση ίδιου πολιτικού, κοινω
νικού ή ιδεολογικού οφέλουε με νο 
μιμοφανή χαρακτήρα (πέραν τηε 
δωροληψίαε). Ο. βαθμόε εκπλήρωσηε 
αυτών τω ν  κριτηρίων καθορίζει 
και την ιεραρχική θέση καθενόε στη 
γραφειοκρατική δομή.

Η εξαφάνιση μεγάλου μέρουε 
τω ν  παραδοσιακών μικροαστών 
(μικροεπιχειρηματιών και αυτοα
πασχολούμενων) και η συρρίκνωση 
τηε εργατικήε τάξηε ή ταν η δεύτε
ρη σημαντική εξέλιξη  εντόε του 
2012. Πόσοι ή ταν ακριβώε οι εξα- 
φανισθέντεε μικροεπιχειρηματίεε 
και πόσα ήταν τα  χαμένα κεφάλαιά 
τουε, μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ. 
Το μόνο βέβαιο είναι ότι το  κεφά
λαιο που έχασε ο μικρόε επιχειρη- 
ματίαε, ό ταν έκλεισε το  μαγαζί 
του, ουδέποτε θα αναπληρωθεί. Ο 
απολέσαε θα πάψει να εργάζεται στο 
προβλεπτό μέλλον, το  ίδιο και οι υ
πάλληλοί του. Δ εν θα πληρώνει φό- 
ρουε, δεν θα αποδίδει ΦΠΑ, δεν θα

Ενώ η εργατική τάξη έμεινε πλέον η 
μισή σε σύγκριση με το 1985, η γρα
φειοκρατία διπλασιάστηκε.

Η  γραφειοκρατία 
θα αποπειραθεί 
να αποκόψει ένα μέρος 
της περιφέρειας της, 
ώστε ο κύριος όγκος της 
να παραμείνει άθικτος.

χρεώνεται με πρόστιμα. Εν γένει, θα 
στερήσει από τη ν  κρατική γραφει
οκρατία τον  ένα εκ τώ ν  δύο μαστών 
που τη ν  τρέφουν.

Η εργατική τάξη  είναι ο δεύτεροε 
μεγάλοε μαστόε που τρέφει τη  γρα
φειοκρατία, αν και η τελευταία πί
στευε ανέκαθεν ότι το ν  μισθό τηε 
τον έχει εξασφαλισμένο ο καλόε Θε- 
όε. Η εργατική τάξη συρρικνώθηκε 
και αυτή το 2012. Σε απόλυτουε α- 
ριθμούε, έμεινε πλέον η μισή σε σύ
γκριση με το  1985, ενώ  η γραφειο
κρατία διπλασιάστηκε. Η γραφειο
κρατία αυτοθαυμάζεται διότι κατά- 
φερε να  διατηρηθεί ακέραια, χάνο- 
νταε μόνον ένα μικρό μέροε τω ν  ει
σοδημάτων τηε, ενόσω οι άνεργοι μι
σθωτοί του ιδιωτικού τομέα σω
ρεύονται ο έναε πάνω στον  άλλο, 
σχηματίζονταε πυραμίδεε.

Η τρίτη  εξέλιξη του 2012 ήταν ό
τι χρειάστηκαν τρία κόμματα για να 
εκφράσουν αυθεντικά τη ν κρατική 
γραφειοκρατία ωε κυβέρνηση κι έ
να  τέταρτο για να τη ν εκφράσει αυ
θεντικότερα ωε αξιωματική αντι
πολίτευση. Οι τρειε κυβερνητικέε συ- 
νισ τώσεε εγγυώνται τη ν καταβολή 
- έ σ τω  και κουτσουρεμένων- μι
σθών και η τέταρτη  αντιπολιτευό

μενη υπόσχεται μεγαλύτερουε μι- 
σθούε και αποζημιώσειε. Υπήρξαν, 
βέβαια, και άλλοι, λιγότερο σοβαροί 
σχηματισμοί, που διεκδίκησην τη ν 
τιμή να  εκπροσωπήσουν το  θηρίο. 
Αλλά αυτό θέλει μια κάποια φινέτσα 
και δεν χωρούνε όλοι σ το  κοστού
μι του εκπροσώπου.

Ελάχιστοι αναρωτιούνται γιατί 
δεν εκπροσωπούνται τα συμφέροντα 
τω ν  μεγάλων επιχειρήσεων στο κοι
νοβούλιο, και αυτό είναι ασφαλήε έν
δειξη για τη ν ιδεολογική κυριάρχία 
τηε κρατικήε γραφειοκρατίαε. Η ε
ξυπηρέτηση τω ν  επιχειρηματικών 
συμφερόντων σημαίνει ότι διευκο
λύνονται οι επενδύσειε και η κερ
δοφορία. Εδώ και πολλά χρόνια, ού
τε το ένα συμβαίνει ούτε το  άλλο. Θα 
μπορούσε να συμβεί μόνον αν η κρα
τική γραφειοκρατία μετατρεπόταν σε 
διοίκηση δυτικού τύπου, δηλαδή αν 
άρχιζε να υπηρετεί τη ν  κεφαλαιο
κρατική λειτουργία αντί να  τη ν α
ναστέλλει. Η εξέλιξη αυτή, που α
ναμένεται από τη ν εποχή του Οθω- 
να, μόνον με θαύμα μπορεί πλέον να 
επιτευχθεί (η περίπτωση τηε «αστι- 
κήε επανάστασηε» αποκλείεται).

Πώε θα εξελιχθούν τα  πράγματα 
το  2013; Οσο ο αριθμόε τω ν  μικρο-

επιχειρηματιών, τω ν  αυτοαπασχο
λούμενων και τω ν  εργατών θμ συρ
ρικνώνεται, θα συρρικνώνονται και 
τα  φορολογικά έσοδα. Με δεδομένη 
τη ν  αδυναμία νέου εξωτερικού δα
νεισμού, η γραφειοκρατία έχει μό
νο  μία διέξοδο, για τη ν οποία εξα
σφάλισε την ευλογία τω ν  θεσμικών 
δανειστών: Θα αποπειραθεί να α
ποκόψει ένα μέροε τηε περιφέρειάε 
τηε, ώστε ο κύριοε όγκοε να παρα- 
μείνει άθικτοε. Στο θλιβερό άσμα 
«Η ταν ένα μικρό καράβι», το  πλή
ρωμα επιλέγει το ν  κανιβαλισμό και 
τη  διά κλήρου θυσία του νεότερου 
επιβάτη, ωε μέσα για τη ν επιβίωση 
τω ν  υπολοίπων. Οι εκτόε εξουσίαε 
(συνταξιούχοι) και οι ιεραρχικά κα- 
τώτερεε ομάδεε τηε γραφειοκρατίαε 
έχουν ήδη κληρωθεί για «φάγωμα». 
Είναι η πρώτη φορά που θα εκδη
λωθεί κανιβαλισμόε στο εσωτερικό 
τηε ελληνικήε γραφειοκρατίαε. Αυ
τό  δεν θα γίνει χωρίε αιματηρή σύ
γκρουση και όλα τα  κόμματα θα α- 
ναδιαταχθούν στιε ανάγκεε τηε. 
Αλλά αυτό είναι μια άλλη, ενδιαφέ
ρουσα ιστορία.

* 0  κ. Ευάγγελος Χεκίμογλου είναι συγ
γραφέας, διδάκτωρ οικονομολόγος ΑΠΘ.

Χρονιά μεταίχμιο 
για την οικονομία

Του ΓΚΙΚΑ Α. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ*

Τα δύο σενάρια του 2013. Το 2013 εί
ναι η χρονιά που θα καθορίσει αν α- 
ντέξουμε τη ν  αυξανόμενη ανεργία, 
το κλείσιμο επιχειρήσεων, τιε μει- 
ώσειε μισθών και συντάξεων και 
τουε νέουε φόρουε, αν έχουμε τιε δυ- 
νάμειε να αναδιοργανώσουμε το κρά- 
τοε, να βάλουμε διαφανείε κανόνεε 
στη  λειτουργία τηε οικονομίαε, να 
μειώσουμε τη  γραφειοκρατία και να 
διορθώσουμε τα  κακώε κείμενα. Αν 
τα  καταφέρουμε, τό τε  υπάρχει ένα 
αισιόδοξο μέλλον για τη  χώρα μαε 
και μια προοπτική για τα παιδιά μαε. 
Αντίθετα, αν δεν έρθει νέα σημα
ντική ρευστότητα στην οικονομία 
και για πολλούε πολίτεε τελειώσει ο 
κουμπαράε τω ν  ιδιωτικών αποτα
μιεύσεων, αν δεν σταθούν σ τα  πό
δια τουε οι υγιείε επιχειρήσειε και 
δεν βάλουμε όλοι πλάτη στη ν κοινή 
προσπάθεια ανάκτησηε τηε αξιοπι- 
στίαε τηε χώραε, τότε θα συνεχιστεί 
ο φαύλοε κύκλοε μειωμένων δημο
σιονομικών εσόδων και περαιτέρω 
αυτόματων περικοπών τω ν  δαπα
νών, με περισσότερεε χρεοκοπίεε και 
μεγαλύτερη ανεργία, που θα οδη
γήσει σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση 
εισοδημάτων, με αύξηση τηε ε- 
γκληματικότηταε και με τη ν  αντί
στροφη ροή τηε μετανάστευσηε, αυ
τή  τη  φορά τω ν  εκπαιδευμένων 
παιδιών μαε προε το εξωτερικό, ό
πωε περίπου συνέβαινε σ τη ν εποχή 
τω ν  παππούδων μαε και νωρίτερα, 
αλλά με ανειδίκευτο εργατικό δυ
ναμικό. Ετσι, το  2013 θα είναι η χρο
νιά στο μεταίχμιο ανάμεσα στην κρί
ση και (ί) είτε στη σταθεροποίηση, 
την ελπίδα και τη  μετέπειτα ανά
καμψη, (ίί) είτε στην ακόμα μεγα
λύτερη πτώση προε το σχετικό με 
τουε εταίρουε βιοτικό επίπεδο τω ν 
δεκαετιών του ’50 και ’60.

Η έκρηξη της φούσκας. Η κρίση που 
βιώνουμε είναι το αποτέλεσμα δύο 
βαθέων και χρόνιων ανισορροπιών 
σ τη ν Ελλάδα: Πρώτον, τηε μακρο- 
χρόνιαε έλλειψηε ανταγωνιστικό- 
τηταε και, δεύτερον, του πολυετούε 
δημοσιονομικού εκτροχιασμού, ο ο- 
ποίοε εντάθηκε την περίοδο 2007- 
2009. Οι ανισορροπίεε σωρεύτη
καν και δημιούργησαν φούσκα βιο-

τικού επιπέδου, που εξερράγη στο 
τέλοε του 2009, όταν η οικονομία, ε
πηρεασμένη από τη ν τότε διεθνή ύ
φεση, σταμάτησε να αναπτύσσεται 
και οι δανειστέε μαε θορυβήθηκαν 
από τα  τεράστια ελλείμματα και το 
σωρευμένο δημόσιο χρέοε. Εκτοτε 
οι εξελίξειε είναι γνωστέε, αφού α
πό το σύνολο τω ν  ξένων αγοραστών 
τω ν  ομολόγων μαε, μόνον οι Ευρω
παίοι εταίροι -τα επίσημα κράτη- 
προθυμοποιήθηκαν να μαε δανεί
ζουν.

Οι εταίροι επέβαλαν τα Μνημόνια, 
που με τη  σειρά τουε επιδείνωσαν 
την αρχική ύφεση σε κρίση. Το με
γαλύτερο, όμωε, μέροε τηε ευθύνηε 
για την επιδείνωση το φέρουμε εμείε 
οι ίδιοι. Μπορεί τα  Μνημόνια να α
κολούθησαν μια πολύ γρήγορη, έστω 
και «βάρβαρη», δημοσιονομική συρ
ρίκνωση, αλλά η επιθετικότητα αυ
τή  ήταν κυρίωε αποτέλεσμα τηε α- 
πώλειαε αξιοπιστίαε εκ μέρουε μαε, 
αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε σε 
διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσειε, που 
δεν είχαν δημοσιονομικό, παρά μό
νο πολιτικό κόστοε. Η σύγκριση τηε 
πορείαε τηε Ελλάδαε και τηε Ιρλαν- 
δίαε στη διάρκεια τηε κρίσηε το κα
ταδεικνύει με σαφήνεια.

Νέα αρχή με τη ν  κυβέρνηση 
Παπαδήμου. Η κυβέρνηση Παπα- 
δήμου, που ξεκίνησε στα  μέσα Νο
εμβρίου του 2011, σταμάτησε την 
προηγούμενη επιταχυνόμενη διο
λίσθηση. Με πολύ σκληρή δουλειά 
απέφυγε την έξωση τηε Ελλάδαε α
πό το ευρώ και κληροδότησε στη με- 
τέπειτα  κυβέρνηση ένα μικρότερο 
δημόσιο χρέοε μέσω του PSI, ένα τε
ράστιο πακέτο νέων ευρωπαϊκών πό
ρων ύψουε 130 δισ. ευρώ και ένα νέο 
πιο ευέλικτο οικονομικό πρόγραμ
μα, στο οποίο η δημοσιονομική προ
σαρμογή θα ήταν συνάρτηση του 
ρυθμού ανάπτυξηε τηε οικονομίαε. 
Η διετήε επιμήκυνση στη  δημο
σιονομική προσαρμογή που συμ- 
φωνήθηκε πρόσφατα, ήταν αποτέ
λεσμα αυτήε τηε ευελιξίαε που νω 
ρίτερα κληροδοτήθηκε. Η κυβέρ
νηση Παπαδήμου έφερε τη  μεγάλη 
ανατροπή στιε διαρθρωτικέε με
ταρρυθμ ίσει, οι οποίεε είχαν βαλ
τώ σει για τουλάχιστον ένα χρόνο

Για να υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας, απαιτείται σήμερα μια μεγάλη προσεκτική στροφή προς περισσότερη εγχώρια παραγωγή και λιγότερη εγχώρια κατανάλωση,

Οι πιθανότητες 
επιτυχίας θα είναι 
μεγάλες αν η κυβέρνηση 
κρατήσει ψηλά 
τους ρυθμούς δουλειάς 
και, κυρίως, αν όλοι 
οι πολίτες συμμετέχουν 
στην κοινή οοσπάθει^

νωρίτερα, ενώ απέδειξε χωρίε τυ- 
μπανοκρουσίεε και λαϊκισμοΰε ότι 
ορισμένοι πολιτικοί κάνουν ακριβώε 
αυτά που υπόσχονται, ότι η Ελλά
δα τω ν  νοικοκυραίων και τω ν  σκλη
ρά εργαζομένων μπορεί να τα  κα
ταφέρει. Στη συνέχεια, με τη  διπλή 
εκλογική αναμέτρηση και το ν  ανα
γκαίο χρόνο προσαρμογήε τηε νέ- 
αε κυβέρνησηε, χάθηκαν αρκετοί 
μήνεε από τη  δουλειά που απαιτεί
ται, προτού η νέα κυβέρνηση βρει 
το ν  ρυθμό τηε.

Τι απαιτείτα ι σήμερα και οι πι- 
θανότη τεε  επιτυχίαε. Σήμερα α
παιτείται μια μεγάλη στροφή προε 
περισσότερη εγχώρια παραγωγή 
και λιγότερη εγχώρια κατανάλωση. 
Η στροφή, όμωε, αυτή δεν πρέπει να 
γίνει γρήγορα. Η απότομη πτώση 
σ τη ν  κατανάλωση χωρίε τη ν ταυ
τόχρονη αντίστοιχη άνοδο στιε ε- 
πενδύσειε και τιε εξαγωγέε θα πα

ρατείνει τη ν  ύφεση. Αυτή είναι μια 
δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε 
πολιτικέε διαρθρωτικών μεταρρυθ
μίσεων που οδηγούν στην ανακα
τανομή τηε προσφοράε αγαθών και 
υπηρεσιών και σε πολιτικέε που το 
νώνουν τη  συνολική ζήτηση.

Οι πιθανότητεε επιτυχίαε θα εί
ναι μεγάλεε αν η κυβέρνηση κρα
τήσει ψηλά τουε ρυθμούε δουλειάε 
και, κυρίωε, αν όλοι οι πολίτεε γί
νουν κοινωνοί του προβλήματοε και 
συμμετέχουν σ τη ν  κοινή προσπά
θεια. Για τουε συντηρητικούε νοι- 
κοκυραίουε, πρέπει να  γίνει σαφέε 
ότι η Ελλάδα σήμερα έχει τη ν  ευ
καιρία να αναγεννυθεί με σωστούε 
κανόνεε λειτουργίαε, όπου οι ερ
γατικοί θα αμείβονται ανάλογα με 
τον κόπο τουε. Για τουε ριζοσπάστεε 
πολίτεε, πρέπει επίσηε να γίνει κα
τανοητό ότι η «επανάσταση» είναι 
πλέον εδώ, μέσα στη  χώρα μαε, και

το  αποτέλεσμά τηε θα το  κρίνουμε 
με τη  στάση μαε εμείε οι ίδιοι, αν 
τελικά φέρουμε περισσότερη δη
μοκρατία και κοινωνική δικαιοσύ
νη  ή αντίθετα περισσότερο αυταρ- 
χισμό. Για τουε νέουε, που σήμερα 
δεν βρίσκουν δουλειά, πρέπει να γί
νει κατανοητό ότι εργαζόμαστε να 
φτιάξουμε μια οικονομία, που θα έ
χει τη δυνατότητα να παράγει αγαθά 
και υπηρεσίεε ώ στε να προσφέρει 
μια ικανοποιητική εργασία και ένα 
μισθό που θα μπορεί όχι μόνο να α
ποπληρώσει τα  δανεικά, αλλά και να 
ξεπεράσει το  βιοτικό επίπεδο τω ν  
γονέων τουε. Ελπίζουμε στο καλό σε
νάριο και σ τη ν  ωριμότητα  του 
Ελληνα.

* 0  κ. Γκίκας Α. Χαρδούβελης (www. 
hardouvelis. gr) είναι καθηγητής στο Τμή
μα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Δι
οικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο πολιτισμός μας, η γλώσσα μας είναι ό,τι έχουμε

Κοστούμια του Δ. Φωτόπουλου από παράσταση του Θεάτρου Τέχνης. Το θέατρό μας 
είναι κάτι που μπορούμε να προβάλλουμε στο εξωτερικό χωρίς να ντρεπόμαστε.

Του ΣΤΑΘΗ ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ*

«Μόνο φως - τα χέρια μας»
Ιλιάδα, Ραψωδία Ο, 
μετ.: Δ. Μαρωνίτης

Αυτό το αναπάντεχο ξύπνημα τηε χώ
ραε μαε, σαν από εφιάλτη εν τω  μέ
σω τηε νυκτόε, παραήταν επώδυνο. 
Η χώρα παρουσίασε πυρετό, σπα- 
σμούε, έβγαλε αφρούε από το  σ τό
μα που γρήγορα έγιναν επιθανάτιοε 
ρόγχοε. Κι όμωε, λίγο πριν, η χώρα 
είχε πέσει για ύπνο χαρούμενη, ξέ
γνοιαστη, όλο υποσχέσειε και λου
λούδια και με ένα ατελείωτο να
νούρισμα που ψιθύριζε πωε η γιορ
τή  δεν θα τελειώσει ποτέ... Ετσι κά- 
πωε βρεθήκαμε όλοι μαζί σ τη  μέση 
του πουθενά. Ή , όπωε λέει κι ο ποι- 
ητήε, «σ ε  δάσοε σκοτεινό».

Λένε πωε για έναν καλλιτέχνη ό
σο χειρότερα γύρω του, τόσο  καλύ
τερα μέσα του. Μπορεί. Λένε επίσηε 
πωε αν αύριο κλείσουν όλα τα  θέα
τρα στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει τ ί
ποτα. Ετσι κι αλλιώε, η οικονομία α
ποφασίζει πλέον για όλα. Σε αυτό το

περίεργο ισοζύγιο μπορεί πολλά να 
χαθούν ανώδυνα, αλλά ένα είναι σί
γουρο: τίποτα δεν θα κερδηθεί. Μεε 
στιε ακρότητεε, τιε φωνέε και τουε 
σπασμούε τηε εποχήε, ατμόσφαιρα 
θα έλεγε κανείε εμφυλίου πολέμου, 
ο πολιτισμόε και, ναι, δεν ντρέπομαι 
να το  πω, ο θεατρικόε μαε πολιτι- 
σμόε, είναι αυτόε που θα ξανακερ
δίσει για λογαριασμό μαε το χαμέ
νο μαε πρόσωπο. Τη μνήμη, όχι τη  
λαγνεία για το  παρελθόν, μια μνή
μη για το μέλλον.

Θα ήθελα πολύ το  2013, η γλώσ
σα μαε αλλά και η θεατρική μαε 
πραγματικότητα, συνυφασμένα άλ
λωστε και τα δύο, να καταφέρουν να 
αναδείξουν ό,τι δεν πωλείται. Ο,τι δι
κό μαε πραγματικό, ό,τι θα μπο
ρούσαμε να προβάλλουμε στο εξω
τερικό χωρίε να ντρεπόμαστε. Για
τί τώρα μαε κοιτάνε όλοι. Η θεατρι
κή τέχνη είναι ένα παράθυρο από το 
οποίο μπορεί να φυσήξει ζωογόνο α
εράκι, όχι μόνο παρηγορητικό.

Τα θεατρικά έργα και οι παρα- 
στάσειε μαε αλλά και η δουλειά τω ν 
νέω ν  Ελλήνων συγγραφέων πρέπει

Τώρα πρέπει 
να επιβιώσουμε, 
να υπάρξουμε, να μη 
χάσουμε το αληθινό μας 
πρόσωπο.

να  καταφέρουν να φτάσουν στουε 
νεότερουε.

Κορυφαία στιγμή στιε ανάγκεε του 
θεάτρου τω ν  χρόνων που έρχονται 
είναι η θεατρική παιδεία και θα ή
θελα αυτή η χρονιά να σημαδέψει με
γάλεε αλλαγέε ακόμα και αν χρεια
στεί κάποιοι από εμάε να δουλέ
ψουμε εθελοντικά γι’ αυτό. Τα βή

ματα πρέπει να γίνονται σταδιακά 
και σοφά σε κάθε τομέα τηε ζωήε 
μαε. Ανώτατη θεατρική παιδεία ση
μαίνει καλύτερο επίπεδο πολιτι
σμού, λιγότεροι άνεργοι νέοι ηθο
ποιοί. Το θέατρο είναι μια ανώτατη 
θεατρική πνευματική δραστηριότητα 
του ανθρώπου και είναι αδιανόητη 
η ύπαρξή του σήμερα χωρίε μια σύγ
χρονη Ανώ τατη  Σχολή Σκηνοθε- 
σίαε Θεάτρου.

Για να μπορέσει το  θέατρο να αγ
γίξει με σύγχρονα αλλά και μεγάλα 
κλασικά κείμενα τιε ψυχέε ακόμα και 
τω ν  πιο απομακρυσμένων θεατών, 
εκεί όπου υπάρχει θλίψη και καφε- 
τέρια, όχι μόνο στο κέντρο αλλά πα
ντού, χρειάζονται μορφωμένοι, πρω
τοπόροι που θα καθοδηγήσουν η- 
θοποιούε και κοινό, θα δημιουργή
σουν νέα ρεύματα, θα θέσουν και
νούργια ερωτήματα.

Τώρα που τα  κρατικά χρήματα λι
γοστεύουν, έρχεται η στιγμή που 
πνευματικά ιδρύματα αλλά και θέ
ατρα θα πρέπει ν ’ απλώσουν ευλα
βικά το χέρι και να μαζέψουν τα προε 
το  ζην. Θα ήθελα το 2013, όσοι κό

πτονται για τη ν  ελληνικότητά τουε 
αλλά και όσοι σκέφτονται γενναιό
δωρα, να δουν πόσο σημαντικό εί
ναι να βοηθήσουν το ν  πολιτισμό κι 
έτσι να βρεθούν στη ν πρώτη γραμ
μή τηε χώραε.

Τέλοε, δεν βλέπω το ν  λόγο γιατί 
πρέπει ν ’ αναμασάμε τα λάθη μαε και 
τα ελαττώματά μαε ξανά και ξανά και 
το  πώε καταναλώσαμε τα  χρήματα 
όλων των επόμενων γενεών, γιατί αυ
τό  κάναμε, και το πώε και γιατί δεν 
φροντίσαμε για τη  δύσκολη στιγμή. 
Μια χώρα που ψυχορραγεί δεν τη βά- 
ζειε σ το  ντιβάνι τηε ψυχανάλυσηε. 
Θα έρθει, και πρέπει να έρθει, η ψύ
χραιμη ώρα τηε κρίσηε και τηε α- 
ποτίμησηε. Τώρα πρέπει να επιβιώ
σουμε, να υπάρξουμε, να μη χάσουμε 
το αληθινό μαε πρόσωπο. Το θέατρο 
είναι τόποε μνήμηε και ανασύντα- 
ξηε τηε ανθρώπινηε ψυχήε.

Ο πολιτισμόε μαε, η γλώσσα μαε, 
το  θέατρο είναι ό,τι έχουμε.

Είναι ό,τι μαε απέμεινε.

*  0  κ. Στάθης Λιβαθινός είναι σκηνοθέτης 
του θεάτρου.


