
 
Οι µαύρες τρύπες της µεταµνηµονιακής εποχής 

 

Ύστερα από τρία συνεχή χρόνια οικονοµικής κατακρεούργησης των πολιτών και εξόντωσης των µικροµεσαίων 
επαγγελµατιών, η Κύπρος βγήκε από το Μνηµόνιο. Όχι όµως και από το βρόγχο του Μνηµονίου ο οποίος θα 
µας καταδυναστεύει τουλάχιστον µέχρι το 2031 που υπολογίζεται να αποπληρωθούν οι δόσεις του δανείου των 
7.2 δις ευρώ. 

Ασφαλώς, η έξοδος από το Μνηµόνιο θεωρείται επίτευγµα, µε τα εύσηµα να απονέµονται στην 
κυβέρνηση  αλλά κυρίως στα πλατειά στρώµατα του λαού µε πρωτεργάτες τους εργαζόµενους που σήκωσαν το 
βαρύ φορτίο. Δεν είναι πρόθεση µας να µηδενίσουµε την κυβερνητική επιτυχία. Όµως είναι υποχρέωση µας να 
προειδοποιήσουµε ότι η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση είναι εύθραυστη και δεν σηκώνει ούτε εφησυχασµό, 
ούτε χαριεντίσµατα. Τουναντίον, απαιτείται, υιοθέτηση συνετής και κοινωνικά ευαίσθητης πολιτικής για να 
επιταχυνθεί η οικονοµική ανάπτυξη και να αναπνεύσουν οι χιλιάδες µη προνοµιούχοι, µε πρώτους τους 
άνεργους. Ας µην ξεχνάνε οι κυβερνώντες και γενικότερα οι πολιτικοί ταγοί ότι για να εξέλθουµε του 
µνηµονίου παγιοποιήθηκαν µισθοί, αποκόπηκαν ωφελήµατα, συρρικνώθηκε το κοινωνικό κράτος. 

Αναντίλεγκτα, η µεταµνηµονιακή εποχή είναι πολύ δύσκολη. Αν λοιπόν, ως κράτος και ως κοινωνία δεν 
κατανοήσουµε πλήρως τους λόγους που µας έσυραν στην οικονοµική άβυσσο, ο εφιάλτης µιας νέας 
κατάρρευσης θα καραδοκεί. Δυστυχώς, οι µαύρες τρύπες στο σάπιο σύστηµα εξακολουθούν να ζουν και να 
αιωρούνται ως δαµόκλεια σπάθη πάνω από τα κεφάλια µας. Τις απαριθµούµε: 

• Κόκκινα δάνεια 
• Γραφειοκρατία 
• Κοµµατοκρατία 
• Διαφθορά – Διαπλοκή 
• Αδιαφάνεια – Κακοδιαχείριση 
• Ανεργία – Εργοδοτική ασυδοσία 
• Υπερπρονόµια 
• Ατιµωρησία ενόχων 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ 

Όλα τα πιο πάνω, συνθέτουν ένα εκρηκτικό µείγµα το οποιο ανά πάσαν στιγµή µπορεί να εκραγεί τινάζοντας 
στον αέρα τις θυσίες των εργαζοµένων και του λαού. Ιδιαίτερα, αν συνεχισθούν οι νεοεµφανισθείσες πολιτικές 
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συµπεριφορές τύπου «αν δεν σας αρέσει η σύµβαση βρείτε δουλειά αλλού» η κορυφούµενη συλλογική 
προσπάθεια για οικονοµική ανασυγκρότηση και κοινωνική ανόρθωση, θα πέσει στο κενό µε ολέθριες συνέπειες 
για τον τόπο. 

Επιβάλλεται λοιπόν, σύνεση απ’ όλους, µα προπαντός ειλικρινής Κοινωνικός Διάλογος για να κλείσουν οι 
µαύρες τρύπες και να χαραχθεί καθαρή πορεία για το αύριο. Προς την κατεύθυνσης αυτή, εκ των ων ούκ άνευ 
θεωρείται η τιµωρία των ενόχων και συνενόχων της οικονοµικής τραγωδίας και η επιστροφή των κλεµµένων. 

	  


