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Tου ΓΙΑΝΝΗ μπρουτζΗ

Ειναι χαρακτΗριστικο 
οτι μονο τουσ 
τΕλΕυταιουσ μΗνΕσ
ο κ. παπανδρΕου και 
οσοι τον φιλοξΕνΗσαν 
βρΕθΗκαν σΕ δυσκολΗ 
θΕσΗ

Ενα κίνηµα ξεδιπλώνεται τελευταία σε όλη την 
Ευρώπη, το οποίο φυσικά προέρχεται από την Ελ-
λάδα αλλά επηρεάζει και την εσωτερική πολιτική 
σκηνή: το κίνηµα κατά του κ. Γιώργου Παπανδρέου! 

Είναι η πρώτη φορά που η δυσφορία και η διαµαρτυρία 
για τις ενέργειες ενός πολιτικού σχηµατοποιούνται και 
παίρνουν οργανωµένη µορφή και έκφραση. Και είναι η 
πρώτη φορά που ένα πρόσωπο συναντά ένα τείχος 
αποδοκιµασίας από τόσο ευρύ φάσµα πολιτικών και 
κοινωνικών φορέων, από πολιτικούς παράγοντες δια-
φόρων λογιών, φυσικά και απλούς πολίτες. Ο κ. Παπαν-
δρέου µοιάζει πλέον να ζει τον δικό του εφιάλτη, αυτό 
που σιχαινόταν περισσότερο: τη διεθνή διαπόµπευση 
του ονόµατός του. Ηταν εµφανές ότι εδώ και καιρό το 
κλίµα στην Ελλάδα δεν τον σήκωνε. 

Οπου πήγαινε είχε τον φόβο µήπως εκδηλωθούν 
αποδοκιµασίες σε βάρος του. Πίστευε όµως, τουλάχιστον 
έως πριν από λίγες µέρες, ότι διεθνώς διατηρούσε ένα 
υψηλό κύρος, ότι τον αντιµετώπιζαν έστω µε κάποιο 
ελάχιστο σεβασµό. Φευ! Εσχάτως, τουλάχιστον στην 
Ευρώπη, αρχίζει να θεωρείται persona non grata, ένας 
περιφερόµενος ξεπεσµένος γόνος µιας άλλοτε πανίσχυ-
ρης πολιτικής δυναστείας. Η ταύτισή του µε το ελληνι-
κό δράµα, την έλευση του ∆ΝΤ στην Ευρώπη και τα 
µνηµόνια αρχίζει να γίνεται ασήκωτο βάρος, το «σηµά-
δι του λεπρού» - από κει που το παρουσίαζε ως «ξεχω-
ριστή εµπειρία», για την οποία αξίζει να µιλά, επ’ 
αµοιβή, σε εκδηλώσεις και πολυτελή δείπνα ανά τον 
κόσµο.

Το τελευταίο δεκαήµερο ο πρώην πρωθυπουργός 
και νυν πολιτικός απόκληρος, σαν ένα είδος πολιτικού 
ζόµπι, είδε τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές και κεντρο-
δεξιούς να εγκαταλείπουν τη Σοσιαλιστική ∆ιεθνή, της 
οποίας είναι πρόεδρος, άρα και τον ίδιο. Γι’ αυτό προ-
τίµησε να µην πάει καν στη Λειψία, όπου ιδρύθηκε, µε 
πρωτοβουλία των Γερµανών Σοσιαλδηµοκρατών του 
SPD, η Προοδευτική Συµµαχία, στην οποία θα µετέχουν 
-τον πρώτο καιρό παράλληλα µε τη Σοσιαλιστική ∆ιε-
θνή- δεκάδες κόµµατα της Κεντροαριστεράς. Είναι 
εµφανές και στον τελευταίο ότι η αντίστροφη µέτρηση 
για την πλήρη απαξίωση, περιθωριοποίηση, ου µην και 
τη διάλυση της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς έχει αρχίσει. 
Μπορεί τα κόµµατα, µεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ, 
να διαβεβαιώνουν ότι δεν θα αποχωρήσουν από τη 
∆ιεθνή, όµως είναι σαφές ότι το νέο σχήµα δηµιουργή-
θηκε για να την αντικαταστήσει. Η Προοδευτική Συµ-
µαχία, η οποία αποτελείται κυρίως από ευρωπαϊκά, 
αλλά και κόµµατα και της Αµερικής, θεωρεί τη Σοσια-
λιστική ∆ιεθνή διεφθαρµένη και ξεπερασµένη. 

Συγκεντρώνουν υπογραφές 
∆εν είναι όµως µόνο -ή κυρίως- αυτό. Εδώ και µέρες 
εµφανίζεται, κυρίως στο ∆ιαδίκτυο, και ένα «κίνηµα» 
πολιτών κατά του κ. Παπανδρέου, οι οποίοι αντιδρούν 

στις εµφανίσεις του σε διάφορα φόρα στο εξωτερικό, 
όπου καλείται να µιλήσει ως... ειδικός για την ελληνική 
τραγωδία. Το «κίνηµα» κάνει αυτές τις µέρες εντυπωσι-
ακή εµφάνιση, καθώς συγκεντρώνει υπογραφές για να 
ακυρωθεί η συµµετοχή του κ. Παπανδρέου στο συνέδριο 
του TEDGlobal 2013 στο Εδιµβούργο στις 10-14 του 
Ιουνίου. Το συνέδριο θεωρείται κάτι σαν εναλλακτικό 
Νταβός για «έξυπνες ιδέες» και ο κ. Παπανδρέου προ-
σκλήθηκε από τους διοργανωτές για να 
µιλήσει στη συζήτηση µε τίτλο «Στιγµές 
αλήθειας» ως ένας ηγέτης ο οποίος «αντλεί 
µαθήµατα από την ελληνική κρίση χρέους 
και βοηθά την πλοήγηση της Ε.Ε. σε 
αχαρτογράφητα νερά»!... 

Και µόνο η αναφορά αυτή ήταν αρ-
κετή για να προκαλέσει τα αισθήµατα 
των... κανονικών Ελλήνων και των ενη-
µερωµένων ξένων, όπου γης. Ανέβηκε λοιπόν στο ∆ια-
δίκτυο και στην ιστοσελίδα της Avvaz µια ηλεκτρονική 
αίτηση κατά της συµµετοχής του κ. Παπανδρέου, µε το 
επιχείρηµα ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου οδήγησε την 

Ελλάδα στην αγκαλιά του ∆ΝΤ [...] και την Ελλάδα σε 
βαθιά ανθρωπιστική κρίση» και άρα δεν πρέπει να γίνει 
δεκτός στο συνέδριο. Μέχρι την περασµένη Παρασκευή 
οι υπογραφές κατά του ΓΑΠ είχαν φτάσει στις 9.000, 
από Ελληνες και ξένους πολίτες ανά τον κόσµο, αν και 
το TEDGlobal δεν πρόκειται να αλλάξει το πρόγραµµά 
του. 

Ωστόσο, κάποιοι φοβούνται µήπως το «κίνηµα» πάρει 
κι άλλες µορφές, πιο ακτιβιστικές και πιο 
δυναµικές, και ότι οι υπογραφές για το 
συγκεκριµένο συνέδριο είναι απλώς η 
αρχή. Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιµούν ότι 
στη συνείδηση της κοινής γνώµης, όχι µόνο 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ο 
πρώην πρωθυπουργός είναι ταυτισµένος 
µε τις χειρότερες στιγµές της κρίσης, µε την 
πτώση µιας χώρας στον κοινωνικό Καιάδα 

και τη διολίσθηση πολλών ευρωπαϊκών κρατών σε ένα 
επώδυνο οικονοµικό τούνελ. Αρα πρόκειται για µια σπί-
θα που µόλις άναψε και ίσως έχει απρόβλεπτη συνέχεια, 
µε δεδοµένο ότι ο κ. Παπανδρέου είναι από τους πιο 

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ 
9.000 υπογραφές από Ελληνες 

και ξένους πολίτες 
συγκεντρώθηκαν µέσω της 

ακτιβιστικής οργάνωσης 
Avaaz.org προκειµένου να 

απκλειστεί  από το συνέδριο 
TEDGlobal 2013, τον Ιούνιο. 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Με σύνθηµα «Το ΠΑΣΟΚ είναι 

εδώ για να κλέβει τον λαό» 
Ελληνες φοιτητές του 

Πανεπιστηµίου Χούµπολτ τον 
αποδοκίµασαν όταν 

προσπάθησε να µιλήσει σε 
εκδήλωση.

ΠΑΡΙΣΙ
«Πρωταγωνιστεί» σε θεατρικό 

µε τίτλο «Vive la crise». 
«Λεφτά υπάρχουν» απαγγέλλει 

ο Γάλλος σωσίας του, καθώς µέσα 
από το έργο αναδεικνύονται 

οι ευθύνες του πρώην 
πρωθυπουργού.

Η φωτογραφία του ΓΑΠ 
µε τη σφραγίδα 

«Ανεπιθύµητος» έχει ήδη 
κάνει τον γύρο του 

∆ιαδικτύου αποσπώντας 
χιλιάδες like

κι άλλες µορφές, πιο ακτιβιστικές και πιο 
δυναµικές, και ότι οι υπογραφές για το 
συγκεκριµένο συνέδριο είναι απλώς η 
αρχή. Πολλοί είναι εκείνοι που εκτιµούν ότι 
στη συνείδηση της κοινής γνώµης, όχι µόνο 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ο 
πρώην πρωθυπουργός είναι ταυτισµένος 
µε τις χειρότερες στιγµές της κρίσης, µε την 

ΠΛΗΘΑΙ-
ΝΟΥΝ ΟΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑ-

ΓΟΝΤΕΣ, ΟΙ 
ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ, 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΠΛΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΠΟΥ 

ΥΨΩΝΟΥΝ 
ΤΕΙΧΟΣ 

ΑΠΟ∆Ο-
ΚΙΜΑΣΙΑΣ 

ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΤΟΥ Γ. 
ΠΑΠΑΝ-

∆ΡΕΟΥ 

PeRSONa NON GRaTa  O γίωΡγόΣ Στήν εύΡωπή 
Σε πολιτική απομόνωση οδηγείται ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς αποτελεί κόκκινο πανί σε κάθε συνέδρ ιο ή συγκέντρωση, ενώ ακόμα και οι σύντροφοί του στη Σοσιαλιστική Διεθνή τον εγκαταλείπουν


