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απόψεις

Πως ξεχαστήκαµε µονάχοι εδώ πέρα ...
(Οι Έλληνες)...

Τ
Γράφει ο
Χρήστου Α. Κατσαρού
(Chris Sintiki)

“

Οι Ελληνες
πολιτικοί δεν τόλµησαν
να κάνουν άλµατα
πέρα από τη φθορά
και διαχειρίστηκαν
µια κατάσταση
δίχως όραµα.
Είµαστε
σε µια κατάσταση
που βασίζεται
στη λογική…
των άλλων!

”

ελικά είµαστε …για κλάµατα!
Ξεχάσαµε τη θέση µας στον
κόσµο και ψάχνουµε το βηµατισµό µας µέσα στην τεχνογνωσία λαθεµένων συνταγών,
όλοι αυτοί πήραν τα ελληνικά
πρότυπα, έκαναν πολιτισµό και
τώρα µας δίνουν συµβουλές «πολιτικής στρατηγικής.
Γιατί; ∆ιότι δεν κρατάµε… χαρακτήρα κι αλλάζουµε κάθε λίγο
γνώµη. ∆εν έχουµε «εθνικό σχεδιασµό», δεν έχουµε κοινή στρατηγική, ούτε συνθέτουµε απόψεις.
Αυτοκαταργούµαστε, αυτοαναιρούµαστε και συγκαλύπτουµε τα
λάθη µας.
Η εξωτερική πολιτική ακυρώνει την εσωτερική διπλωµατία και
η εσωτερική διπλωµατία δεν δεσµεύεται, παρά από την εσωτερική κατανάλωση. Αυτή η πολιτική
διγλωσσία υπάρχει σε όλη την ελληνική πρακτική τα τελευταία 40
χρόνια.

προηγούµενα κι όχι να χτίσουν
κάτι παραπάνω, αξιοποιώντας ό,τι
βρήκαν. Φοβηθήκαµε την πολιτική
κληρονοµιά, χτυπήσαµε την ιστορική κληρονοµιά, κάναµε πολιτική
για εσωτερική κατανάλωση, και
χάσαµε την ελληνική διπλωµατία
για να δηλώσουµε υποταγή σε διαφορετικές επιλογές.
Μάθαµε να είµαστε πίσω από
τον εαυτό µας και να µη δηµιουργούµε, η Ελλάδα δεν έχει την
κρίση των άλλων χωρών. Η Ελλάδα έχει την κρίση της εθνικής
πολιτικής ταυτότητας. Αντί να κάνουµε το άλµα πέρα από τη φθορά, γεµίζουµε τρόπαια από τη
φθορά των άλλων, αλλά κανείς
δεν επιδιώκει τη διάρκεια, συνηθίσαµε να αναζητούµε το κέρδος
µέσα στην αποτυχία των ανταγωνιστών, ίσως γιατί φοβόµαστε
την ίδια τη σκιά µας και χάσαµε το
δικό µας ήλιο.

Οι Ελληνες πολιτικοί δεν
τόλµησαν να κάνουν άλµατα
πέρα από τη φθορά και διαχειρίστηκαν µια κατάσταση
δίχως όραµα. Είµαστε σε µια
κατάσταση που βασίζεται στη
λογική… των άλλων!

Ο ήλιος µας πέρασε στους ξένους κι αυτοί προσπαθούν να περάσουν τη δική τους λογική και τα
δικά τους συµφέροντα, όµως το
συµφέρον της Ελλάδας δεν είναι η συνταγή – φασόν των άλλων κέντρων που της δείχνουν το
δάχτυλο, γιατί και η συνταγή τους
χάλασε και το µοντέλο τους ξέφτισε.

Άρα και ο ευρωπαϊκός τσαµπουκάς οφείλεται στην ακυρωτική πολιτική των τελευταίων
χρόνων (1974 – 2013) όπου
όλοι θέλουν να ανατρέψουν τα

Η Ελλάδα έχει τη δική της ταυτότητα και τη δική της διπλωµατία, αλλά χρειάζεται και ελληνικό
σχέδιο που να απαντάει σε όλους
τους σωτήρες! Αλλά χρειάζεται

πρόσωπα που να στηρίξουν τις
προσπάθειες και ηγέτες που δε
θα διαγράφουν το χτες.
Η λογική του ράβε / ξήλωνε
είναι µια πολιτική της ήττας γεµάτη από απώλειες, αλλά αντί
να µετράµε το µέγεθος της φθοράς θα πρέπει να σχεδιάσουµε το
όραµα του δικού µας προτύπου.
Όλοι όσοι χάνονται µέσα στην αγγλοσαξονική καταστροφή, δεν είναι ικανοί να ξεπεράσουν την ίδια
τη σκιά τους. Η αλήθεια της Ελλάδας βρίσκεται στη στόφα της
κι όχι πάνω στην αρρωστηµένη
λογιστική των µικροµεσαίων λογιστών της.
Η ελληνική διπλωµατία θα
δώσει τη δική της απάντηση, αν
σχεδιαστεί µητροπολιτικά και όχι
στο περιθώριο των λογιστικών
αποτυχιών, όπου την εντάξανε οι
ξένοι τιµητές. Ο χρόνος δε δικαίωσε τους τιµητές, όπου κι αν βρέθηκαν, γιατί ξέρουν από την πολιτική των αριθµών κι όχι από τη
διπλωµατία του πολιτισµού.
Η διπλωµατία του πολιτισµού
δεν έχασε ποτέ, ούτε αλλοιώθηκε
όπως το «στικάκι» της δηµιουργικής λογιστικής.
Η διπλωµατία του πολιτισµού
επενδύει στην εξωστρέφεια,
ενώ η πολιτική των αριθµών κοστολογεί το αντίκρισµα µιας επιλογής. Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι µια πρόσκαιρη εκτίµηση χωρίς διάρκεια. Όλοι όσοι κυνηγούν

τη δηµιουργική λογιστική χάνουν
την έννοια της πολιτικής, αλλά και
το κέντρο του προβλήµατος και
γίνονται ένα µε το ίδιο το πρόβληµα. Το Deal της Ελλάδας δε
γίνεται στις αγορές, θα γίνει µόνο
µέσα από µια εξωστρεφή δυναµική διπλωµατία που θα έχει δικά
της πρότυπα και µοναδικά χαρακτηριστικά.
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Μ

ε ενδιαφέρον παρακολουθούµε όλοι τις διαπραγµατεύσεις, µεταξύ
των οργανώσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών για τον
καθορισµό των αµοιβών. Τελικά,
στην ουσία, η κάθε πλευρά εκµεταλλευόµενη την συγκυρία, προσπαθεί να επιβάλει τις θέσεις της,
µε µοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της.
Σε όποιο, όµως, αποτέλεσµα
και αν καταλήξουν οι διαπραγµατεύσεις, η ουσία είναι µία: αυτό
που συµφωνείται να δοθεί ως
αµοιβή στους εργαζόµενους αποτελεί ένα ποσοστό από τον παραγόµενο πλούτο στη χώρα µας,
ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Ούτως ή άλλως ο παραγόµενος πλούτος σε µία χώρα διαιρείται: α) σε κέρδη για την επιχείρη-

ση, ώστε να αποσβεσθεί το κόστος της επένδυσης και να υπάρχει επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για
επενδύσεις που παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας, β) σε φόρους υπέρ του κράτους ώστε να
εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια για την κάλυψη των πάσης
φύσεως δαπανών του (µισθοί και
συντάξεις δηµόσιου τοµέα, υγεία
και κοινωνική πρόνοια, άµυνα
κλπ.) και γ) φυσικά στις αµοιβές
των εργαζοµένων, από το µόχθο
των οποίων παράγεται ο εθνικός
πλούτος. Οι τρεις αυτές κατηγορίες διανοµής του εθνικού πλούτου αντιστοιχούν, ούτως ή άλλως,
σε ένα ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Μέχρι σήµερα, οι προσπάθειες της κάθε πλευράς (εργοδότεςεργαζόµενοι) να εξασφαλίσει για
τον εαυτό της µεγαλύτερη ανταµοιβή, δεν έχει ως κριτήριο ποιο
είναι το βέλτιστο οικονοµικά και
κοινωνικά δίκαιο, αλλά η εκµετάλλευση των όποιων κοινωνικών ή πολιτικών συγκυριών,
ώστε η κάθε πλευρά να απο-

κοµίσει για τον εαυτό της µεγαλύτερο µερίδιο από την πίτα της
οικονοµίας. Έτσι, στη διαδικασία
αυτή των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η βάση της όποιας
συµφωνίας είναι η συγκυριακή
δυνατότητα της µιας πλευράς να
ασκήσει πίεση στην άλλη και όχι
η εφαρµογή ενός κανόνα που θα
επέτρεπε στην οικονοµία να λειτουργεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή
παραγωγικότητα, µε συνέπεια την
παραγωγή πλούτου, που αποτελεί
τη µόνη υγιή προϋπόθεση διανοµής του πλούτου αυτού, σε συνδυασµό µε το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όταν οι απολαβές µας δεν ανταποκρίνονται
σε αντίστοιχη παραγωγή πλούτου, η ανταµοιβή µας αυτή δεν είναι πραγµατική.
Η οικονοµική κρίση την οποία
βιώνουµε, µας έκανε όλους να
συνειδητοποιήσουµε ότι η όποια
ευηµερία είναι «παραίσθηση»,
εάν δεν έχει ως βάση την αντίστοιχη παραγωγή πλούτου στη
χώρα. Αυτό µας οδήγησε στη ση-

µερινή κρίση.

γική και κερδοφόρα.

Η κατάσταση αυτή µπορεί να
αλλάξει, υιοθετώντας έναν οικονοµικά αποτελεσµατικό και κοινωνικά δίκαιο κανόνα διανοµής
του παραγόµενου πλούτου, ως
ποσοστό επί του ΑΕΠ, µεταξύ του
κράτους, των εργοδοτών και των
εργαζοµένων. Έτσι, αυξήθηκε το
ΑΕΠ π.χ. κατά 1%, αυτόµατα θα
υπάρχει και αντίστοιχη αύξηση
των αµοιβών των εργαζοµένων,
διότι εάν δεν έχουµε αύξηση του
ΑΕΠ, η όποια αύξηση των αµοιβών µας είναι ψεύτικη και από
άποψη λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας, επικίνδυνη για το µέλλον µας.

Είναι βέβαιο ότι µε βάση τη
λογική και κριτήριο το συνδυασµό
της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, µπορεί να επιτευχθεί µία
τέτοια συµφωνία µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Μία τέτοια συµφωνία θα αλλάξει παντελώς τις σχέσεις
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και το οικονοµικό κλίµα στη
χώρα. Μια τέτοια συµφωνία δίκαιης διανοµής του παραγόµενου
πλούτου θα δώσει λύση και στην
άνευ κριτηρίων οικονοµικής βιωσιµότητας των επιχειρήσεων
και κριτηρίων κοινωνικής δικαιοσύνης, µεταφορά πλούτου προς
τους ολίγους που παρατηρείται
στις κοινωνίες µας τα τελευταία
χρόνια.

Η υιοθέτηση αυτού του κανόνα στις σχέσεις µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, θα έχει ως συνέπεια διαρκή κοινωνική ειρήνη
και θα στρέψει το ενδιαφέρον
όλων στην παραγωγή, τη µόνη
πηγή ευηµερίας και την πίεση της
κοινωνίας προς τους επιχειρηµατίες για δραστηριότητα παραγω-

Η αντιπαλότητα και η κοινωνική αναταραχή θα δώσουν τη
θέση τους στη συλ-λογική ειρήνη,
από τους καρπούς της οποίας θα
ωφεληθούµε όλοι.

