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Σχεδόν πάλι από την αρχή. Και τα δύο 
πρώην κόµµατα εξουσίας, αυτά που µε 
τόσο µνηµειώδη αφροσύνη διαχειρίστη-
καν στη µεταπολίτευση τα κοινά. 

Αυτά που «χάρισαν» στην Ελλάδα τον 
επίζηλο τίτλο µιας από τις πλέον διεφθαρ-
µένες χώρες στον κόσµο, οδηγώντας τη 
µε µαθηµατική ακρίβεια στη µεγαλύτερη 
σχεδόν οικονοµική της κρίση από συστά-
σεως του ελληνικού κράτους, οδηγώντας 
τη σε µέχρι τώρα πρωτόγνωρα επίπεδα 
αυτοκτονιών και πανεθνικής κατάθλιψης, 
επανέρχονται τώρα για να µας κυβερνή-
σουν -ύστερα από την «αριστερή», στοχα-
στική αναδίπλωση της ∆ΗΜΑΡ- προκει-
µένου να τους δοθεί ακόµη µία ευκαιρία. 
Αλλά για να κάνουν τι; Να αποδείξουν πως 
ό,τι δεν µπόρεσαν το καθένα χωριστά θα 
το επιτύχουν µε αγαστή συνεργασία τους; 
Προφανώς θα πει κάποιος ότι αυτό αποτε-
λεί ενδεχόµενο, αφού τώρα πρόκειται για 
άλλα πρόσωπα -ώς ένα σηµείο- και όχι για 
το ιστορικό τρίδυµο της συµφοράς Σηµίτη-
Κώστα Καραµανλή-Παπανδρέου. 

Ο πρώτος χρησιµοποίησε τα γνωστά 
ανορθόδοξα µέσα για να ενταχθούµε στο 
«σκληρό πυρήνα του ευρώ», ως µία οι-
κονοµικά ρωµαλέα χώρα εφάµιλλη εκεί-
νων της Βόρειας Ευρώπης. Αλλά και για 
να διοργανώσουµε τους Ολυµπιακούς 
του 2004: δύο µέγιστα επιτεύγµατα από 
µια µικρή χώρα µε έναν ήσσονος ύψους 
πρωθυπουργό που επέµενε να µείνει στην 
Ιστορία της Ελλάδας ως µέγας εκσυγχρο-
νιστής τής ελληνικής πολιτικής. Αλλά ποιος 
θα ξεχάσει τα επί της εποχής του χρηµατι-
στηριακά παρατράγουδα µε την αυθόρµη-
τη «τζογαδοροποίηση» πολλών Ελλήνων, 
που σε ένα κλίµα ενθουσιασµού και εθνι-
κής ανάτασης έσπευσαν... να χάσουν τα 
εφάπαξ τους ή και όλες τις οικονοµίες που 
φύλαγαν «για µια βροχερή ηµέρα», όπως 
το θέτουν οι συνετοί Αγγλοσάξονες; 

Ο δεύτερος, ο οποίος πάντα περί άλλα 
ετύρβαζε, µολονότι θα έβλεπε ή θα του 
είπαν κάποιοι µετά λόγου γνώσεως ότι 
το χρέος έπαιρνε τις διαστάσεις προϊστο-
ρικού τέρατος, έτοιµο να κατασπαράξει το 
λαό που υποτίθεται ότι αυτός κυβερνούσε 
χρησιµοποιώντας ad nauseam τη φράση 
που του είχαν υπαγορεύσει και του άρεσε 

να επαναλαµβάνει: «Με σεµνότητα και τα-
πεινότητα». Με τίποτε άλλο. Αυτά αρκού-
σαν, µαζί όµως µε την παρά τω Μοναστη-
ρακίω (Μπαϊρακτάρειο Ιδρυµα Ερευνών 
Σχάρας) επιστηµονική και σε βάθος ανά-
λυση περί της µιας φούχτας νταβατζήδων 
που «κουµαντάρουν» τη χώρα, πλην όµως 
η ανάλυση δεν έθιγε το θέµα της ταυτό-
τητας των συνεργατών-«ηµετέρων» και 
φανατικά πιστών υποστηρικτών των ντα-
βατζήδων, καθώς και τον πολιτικό χώρο 
όπου εκινούντο. 

Και έπειτα τρίτωσε το κακό: Γεώργιος 
εγέννησε Ανδρέα και Ανδρέας εγέννη-
σε Γεώργιο τον νεότερο. ∆εν αισθάνεσαι 
ιδιαίτερη ευφορία ψυχής ως Ελληνας 
από την οικογενειοκρατία και την ανεψι-
οκρατία (nepotismo) που αντιστοιχεί στις 
οικογένειες Παπανδρέου-Καραµανλή και 
δεν αφήνει αυτή τη χώρα ήσυχη, αλλά 
παραπέµπει νοερώς σε σάχηδες, Ασαντ, 
Παπαντόκ, αλλά και σε Μπους (πατέρα 
και γιο), δίνοντας στην πάσχουσα χώρα 
και µία αύρα πολιτικής υπανάπτυξης. Ο 
τρίτος Παπανδρέου υπήρξε ο χειρότερος, 
γιατί κυβέρνησε στη χειρότερη οικονοµι-
κή περίοδο. Ηταν αυτός που συζήτησε µε 
τον Ντοµινίκ Στρος-Καν τα προβλήµατα 
διακυβέρνησης ενός διεφθαρµένου λαού, 
όπως ο ελληνικός, τον οποίο όφειλε πά-
ραυτα να θέσει κάτω από τις «προστατευ-
τικές» φτερούγες του το µοιραίο για πολ-
λές προβληµατικές οικονοµίες ∆ΝΤ. Ηταν 
αυτός που εµφανίστηκε στην αξέχαστη, 
θλιβερή τηλεοπτική εικόνα του Καστελό-
ριζου µε φόντο βαρκούλες και καραβάκια, 
για να µας αναγγείλει µε την παροιµιώδη 
αµηχανία του τα θλιβερά µαντάτα. Οταν 
παραιτήθηκε, πολλοί αναρωτήθηκαν αν 
υπήρξε ποτέ, αλλά από την άλλη τον θε-
ωρούσαν ένα κακό όνειρο που δυστυχώς 
τους κυνηγούσε ακόµη και στο ξύπνιο 
τους σαν στοιχειό, που φρόντισαν όµως να 
ξορκίσουν στις εθνικές εκλογές του Μάη 
και του Ιούνη του 2012. 

Ενα χρόνο µετά η τρόικα, παρά την επα-

ναλαµβανόµενη -αλλά µε λιγότερη συχνό-
τητα πλέον- ιστορία του «success story», 
µας υπενθυµίζει τη µεγάλη τρύπα του 
ΕΟΠΥΥ και το «ρυθµό» που ακολουθούν 
οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης/ιδιω-
τικοποίησης. Εδώ η τρόικα ασπάζεται µε 
πάθος την ελληνική ρήση «το γοργόν και 
χάριν έχει», ώστε να ξεπουληθεί η χώρα 
ταχέως αντί πινακίου φακής. 

Σε ολόκληρο τον κόσµο οι λαοί εξεγεί-
ρονται σε µια νέα άνοιξη των εθνών. Οι 
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Τουρκία, 
η Βραζιλία. Κάποιο κορίτσι στο Σάο Πάολο 
φώναξε µε αξιοπρέπεια: «Απαιτούµε σε-
βασµό!». Αυτό αποτελεί ένα από τα κυρί-
αρχα αναδυόµενα αιτήµατα. 

Αλλά εδώ ο νους εξ αντικειµένου πάει 
στον Σαµαρά, για τον οποίο η συντηρητική 
Ε.Ε. έσφαξε το µόσχο το σιτευτό για την 
υποδοχή του ασώτου (τέως αντιµνηµο-
νιακού) υιού, που επιστρέφει στη µεγά-
λη οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος. Εκεί ήταν πάντα, βέβαια, αλλά 
είχε πικράνει το κόµµα, οπότε και αυτό 
τον είχε προειδοποιήσει αυστηρά για την 
επιεικώς ανάρµοστη συµπεριφορά του. 
Οφειλε όµως µία πράξη εξιλέωσης και 
προχώρησε στο άπλετο σκότος της Αγί-
ας Παρασκευής. Λένε πως απαραίτητη 
προϋπόθεση εκδήλωσης σεβασµού είναι 
ο αυτοσεβασµός. Ο πρωθυπουργός δεν 
σεβάστηκε τον εαυτό του, επιθυµώντας 
να εντυπωσιάσει τους υπαλλήλους της 
τρόικας, αλλά προπάντων δεν σεβάστηκε 
τα 10-11 εκατοµµύρια Ελλήνων που από 
το υστέρηµά τους πληρώνουν για να συ-
ντηρείται η ΕΡΤ. Προσωπικά, σκέφτοµαι 
να αφαιρέσω το ποσό που αντιστοιχεί στην 
«περίοδο των «µαύρων» ηµερών» από το 
λογαριασµό τής ∆ΕΗ. 

ΥΓ. Εγινε η ορκωµοσία της νέας κυβέρ-
νησης και είδα κάποια αυτάρεσκα χαµόγε-
λα υπουργοποιηθέντων, αλλά παρατήρησα 
και ένα γενικό κλίµα κεφιού που προσπά-
θησα µάταια να ερµηνεύσω από τη σκοπιά 
ενός αναξιοπαθούντος συνταξιούχου. 

Προϊόν πολιτικής αποσύνθεσης, έρµαιο της οικονο-
µικής κρίσης που βαθαίνει, στιγµατισµένη από τις δυνά-
µεις του δικοµµατισµού που την απαρτίζουν και έχουν 
οδηγήσει τη χώρα στην κρίση, η παρούσα κυβέρνηση 
ξεκινά µε προδιαγεγραµµένη την αποτυχία της. Ακόµα 
και οι δυνάµεις της διαπλοκής, που λειτούργησαν ως 
εµβρυουλκός του νέου σχήµατος, σπεύδουν να τη χα-
ρακτηρίζουν «λάθος».

Πώς να πείσει ο Σαµαράς την κοινωνία όταν ξοδεύει 
την οµιλία του επισείοντας τον «κίνδυνο της ακυβερνη-
σίας και της στασιµότητας» προκειµένου να δικαιολο-
γήσει τη γυµνή συγκυβέρνησή του µε το ΠΑΣΟΚ, χωρίς 
το «άλλοθι» της ∆ΗΜ.ΑΡ.

Σε ρόλο κοµπάρσου ο Βενιζέλος, «προσυπογράφει 
όλα όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός». Προφανώς και 
την οµολογία Σαµαρά για νέα µέτρα. Έτσι κατανοούν 
οι κυβερνητικοί συνεταίροι τα περί νέας κυβερνητικής 
συµφωνίας.

Η αναπαλαιωµένη κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου 
αποτελεί ευρωπαϊκό παράδοξο. ∆εν πρόκειται για κυ-
βέρνηση «µεγάλου συνασπισµού», που υποτίθεται ότι 
θα υπηρετούσε «εθνικές ανάγκες», όπως ψεύδεται ο 
Βενιζέλος. Πρόκειται για συνάθροιση εξ υπολοίπων 
του δικοµµατισµού. Κοιτάζει προς τα πίσω κι εµπο-
δίζει την πορεία της χώρας προς τα µπρος. Πουθενά 
στην Ε.Ε. δεν υπάρχει αντίστοιχο µεταλλαγµένο κυ-
βερνητικό υβρίδιο. Ακόµα κι εκεί όπου αναγκάστηκαν 
να συνυπάρξουν κυβερνητικά η Κεντροδεξιά και η 
Κεντροαριστερά, όπως στην Ιταλία, η κυβέρνηση δεν 
στηρίζεται στην οµερτά και τη συγκάλυψη σκανδάλων. 
Ο Μπερλουσκόνι καταδικάστηκε προχθές σε ισόβια 
στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων. Εδώ στήνεται για τον 
Βενιζέλο δίχτυ ασυλίας και προστασίας σχετικά µε τη 
λίστα Λαγκάρντ. Εκεί η κυβέρνηση δεν πολιτεύεται µε 
πατριδοκαπηλία και εµφυλιοπολεµικά. Εδώ αδίστακτα 
ο πρωθυπουργός και τα «παπαγαλάκια» του υιοθετούν 
ανιστόρητες αναλογίες της σηµερινής Ελλάδας µε εκεί-
νη του εµφυλίου πολέµου.

Χθες ο άθλιος προπαγανδιστής όλων των κυβερνή-
σεων της τελευταίας δεκαπενταετίας παροµοίαζε την 
κυβέρνηση Σαµαρά µε εκείνη του Θ. Σοφούλη κι έγρα-
φε ότι «ζούµε ψυχρό εµφύλιο», επιτιθέµενος εναντίον 
της όλης Αριστεράς. Βαθµιαία στα άκρα συγκαταλέγεται 
και η ∆ΗΜ.ΑΡ. Τέτοιες αναλύσεις τούς εκθέτουν, διότι 
δείχνουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Αµε-
ρικανοκρατία, παλάτι, εκτέλεση και διωγµό της µισής 
Ελλάδας, χούντες, συνωµοσίες και παρακράτος. Προ-
φανώς έτσι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν την παρτίδα. Εί-
ναι επικίνδυνοι! Είναι έτοιµοι να παίξουν ακόµη και µε 
τη Χρυσή Αυγή δηµιουργώντας συνθήκες προσοµοίω-
σης δήθεν «ψυχρού» εµφυλίου πολέµου! Λειτουργούν 
ως προέκταση του παρακράτους. Είναι ικανοί για όλα! 
Επιβάλλεται δηµοκρατική επαγρύπνηση. ∆εν θα πέ-
σουν επειδή θα σαπίσουν. Και σαπισµένοι, θα επιχει-
ρήσουν να δηλητηριάσουν την κοινωνία.

Πάλι τα εσαεί 
δύο κόµµατα εξουσίας;

Οποιος θέλει να καταλάβει 
τον θυµό του Ελληνα πολίτη µε 
το πολιτικό σύστηµα δεν έχει 
παρά να µπει στα «παπούτσια» 
ενός άνεργου ή υπερφορολο-
γηµένου ανθρώπου το βράδυ 
της περασµένης ∆ευτέρας. 
Μέσα στα δικά του άγχη και τις 
αγωνίες του συνειδητοποίη-
σε ότι υπάρχουν µεγαλύτερες 
αγωνίες, που κάνουν τις δικές 
του να µοιάζουν ταπεινές, τιπο-
τένιες. Οι τηλεοπτικοί ρεπόρτερ 
µετέδιδαν πως «έξαλλος ο κ. 
Π αρνείται να µετακινηθεί και 

ζητά καλό υπουργείο», «ο κ. Χ 
κατέληξε στο τάδε υπουργείο, 
λόγω της καραµπόλας που 
σηµειώθηκε» κλπ. κλπ. Ολοι 
οι Ελληνες, εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων, ζουν πλέον µε 
τον φόβο της απόλυσης, της 
χρεοκοπίας και της συρρίκνω-
σης των δυνατοτήτων τους. 
Και ξαφνικά βλέπουν κάτι τύ-
πους να παίζουν ένα δικό τους 
παιχνίδι, που δεν έχει καµιά 
σχέση µε την πραγµατικότητα 
και τα προβλήµατα της χώρας. 
Βλέπουν, π.χ., τον κ. Π που δεν 

συνεισέφερε ένα λιθαράκι στο 
νοικοκύρεµα του ∆ηµοσίου 
να... πουλάει τσαµπουκά και να 
εξασφαλίζει µια άλλη υπουρ-
γική θέση, από την οποία είναι 
µαθηµατικώς βέβαιον ότι δεν 

θα κάνει απολύτως τίποτα, πέ-
ραν µερικών ρουσφετιών. Ετσι 
είναι η πολιτική θα µου πουν 
κάποιοι. Συµφωνώ και προ-
σθέτω πως οι διάφοροι κύριοι 

ή κυρίες Τίποτα έγιναν κύριοι 
ή κυρίες Καµπόσοι µε τις δικές 
µας ψήφους. Και όχι µία και 
δύο φορές, ώστε να µπορούµε 
να ισχυρισθούµε ότι κάναµε 
κάποιο λάθος µια φορά.

Αυτά για να καταλαβαίνου-
µε λίγο τον θυµό του κόσµου, 
που απορρίπτει και το πολιτι-
κό σύστηµα και όλους όσους 
µοιάζουµε να συµµετέχουµε 

σε ένα παιχνίδι που δεν τον 
αφορά. Καλές οι ισορροπίες, 
αλλά είναι λογικό να απαιτού-
µε να τοποθετείται σε µια θέση 
ο ικανότερος, όχι αυτός που 
εκβιάζει πολιτικά και κάνει τον 
µεγαλύτερο «σαµατά». Κατά τ’ 
άλλα, ο ανασχηµατισµός δη-
µιουργεί την ελπίδα πως οι 
2-3 «κοµάντος» ή «καµικάζι», 
όπως το πάρει κανείς, που ανέ-
λαβαν τα δύσκολα πόστα θα τα 
βγάλουν πέρα. ∆εν έχει πολλές 
εφεδρείες το ενεργό κοµµατικό, 
πολιτικό σύστηµα και κάθε µια 

που καίγεται είναι απώλεια σε 
µια τόσο ρηχή χώρα. Γι’ αυτό 
πρέπει να ελπίζουµε, για µία 
ακόµη φορά, ότι τουλάχιστον 
τώρα θα γίνει µια ειλικρινής, 
γενναία προσπάθεια να µπει 
τάξη στο ∆ηµόσιο, στην Υγεία 
και στο επενδυτικό περιβάλλον. 
Αν ο κ. Σαµαράς καταφέρει να 
δηµιουργήσει µία σφικτή οµά-
δα αποφασισµένων υπουργών, 
αυτή η κυβέρνηση µπορεί να 
αποδειχθεί καλύτερη. Περι-
θώρια αποτυχίας, ως γνωστόν 
άλλωστε, δεν υπάρχουν.

Ο κ. Σαµαράς και οι κοµάντος 
Του Αλέξη Παπαχελά 

Του ΘΑΝΟΥ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗ (Οµότιµος καθηγητής ΑΠΘ) 

Στήνουν 
“ψυχρό εµφύλιο”


