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Εδώ που τα λέµε, έχουν ένα 
δίκιο τα αριστερά blogs για 
τον τρόπο που µετέδωσαν την 
είδηση περί επέµβασης της 
αστυνοµίας στην Πρυτανεία 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Αντιγράφουµε: «Απρόκλητα 
και χωρίς να συµβεί απολύ-
τως τίποτα παρενέβη η αστυ-
νοµία και περικυκλώθηκε το 
πρώτο πανεπιστήµιο της χώ-
ρας από δυνάµεις καταστολής. 
Στην προσαγωγή φοιτητών 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
που προσπάθησαν νωρίτερα 
να εµποδίσουν τη συνεδρίαση 
του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, 
προχώρησε η αστυνοµία, 
κάνοντας µάλιστα και χρήση 
χηµικών...» (RedNotebook 
8/7/2013).

Σε όλο τον κόσµο θα υπήρ-
χε µια λογική αντίφαση µεταξύ 
του «Απρόκλητα και χωρίς να 
συµβεί απολύτως τίποτα επε-
νέβη η αστυνοµία» και του 
«οι φοιτητές προσπάθησαν να 
εµποδίσουν τη συνεδρίαση 
του Συµβουλίου ∆ιοίκησης». 
Στην Ελλάδα της χύδην επανα-
στατικότητας η παρεµπόδιση 
της συνεδρίασης ενός δηµο-
κρατικά εκλεγµένου οργάνου 
που δεν αρέσει στην «Αριστε-
ρά» είναι κάτι σαν τον περίπα-
το. Μια καθηµερινότητα, ένα 
«τίποτα».

Αλλά, ακόµη κι αν τους έχτι-
ζαν τους καθηγητές εκεί µέσα 
πάλι ένα «τίποτα» θα ήταν, και 
θα εθεωρείτο κάθε επέµβαση 
της αστυνοµίας «απρόκλητη». 

Μην ξεχνάµε ότι υπάρχει και 
δεδικασµένο. Τον Οκτώβριο 
του 2009 το Τριµελές Πληµ-
µελειοδικείο Ξάνθης, αθώ-
ωσε έξι νεαρούς, οι οποίοι 
«έχτισαν» εντός του γραφείου 
τον αντιπρύτανη του ∆ηµοκρί-
τειου Πανεπιστηµίου Θανάση 

Καραµπίνη. Ο εισαγγελέας 
της έδρας διαπίστωσε ότι «τα 
αδικήµατα της άσκησης βίας 
και της διατάραξης οικιακής 
ειρήνης έχουν αντικειµενικά 
διαπραχθεί». Παρ’ όλα αυτά, οι 
έξι «χτίστες» αθωώθηκαν διό-
τι, σύµφωνα µε το δικαστήριο, 
είχαν άγνοια νόµου. Προφα-

νώς νόµιζαν ότι «νόµος είναι 
το δίκιο του φοιτητή να χτίζει 
εντός των γραφείων τους πρυ-
τάνεις».

Υπήρξε εξάλλου και ο µέγας 
θεωρητικός της επανάστασης 
κ. Τάσος Κουράκης, ο οποίος, 
σύµφωνα µε ∆ελτίο Τύπου 

του ΣΥΡΙΖΑ, ταξίδεψε µέχρι 
την Ξάνθη και «επαίνεσε τη 
στάση των φοιτητών, οι οποίοι 
υπερασπίστηκαν τον δηµόσιο 
χαρακτήρα του πανεπιστηµί-
ου, και καταφέρθηκε κατά του 
εισαγγελέα, ο οποίος στοχο-
ποίησε τους έξι φοιτητές, που 
υλοποιούσαν απόφαση του 

συλλόγου τους, στρεφόµενος 
εµµέσως κατά του πανεπιστη-
µιακού ασύλου».

Γι’ αυτό στην Ελλάδα κάθε 
επέµβαση της αστυνοµίας εί-
ναι εξ ορισµού «απρόκλητη». 
Ακόµη κι αν µπουκάρουν τα 
«παιδιά» και στείλουν στο νο-
σοκοµείο τον πρύτανη. Αυτό 
έγινε στην Πρυτανεία του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών τον 
∆εκέµβριο του 2009. Σύµφω-
να µε την ειδησεογραφία των 
ηµερών: «Τα επεισόδια ξεκί-
νησαν όταν µεγάλος αριθµός 
διαδηλωτών επιχείρησε να 
καταλάβει την Πρυτανεία. Συ-
γκρούστηκαν µε τις δυνάµεις 
των ΜΑΤ και τραυµάτισαν τον 
πρύτανη (Χρ. Κίττα) και τον φύ-
λακα του Πανεπιστηµίου. Τελι-

κά κατέλαβαν την Πρυτανεία, 
ανέβηκαν στην ταράτσα και 
κατέβασαν την ελληνική ση-
µαία, αναρτώντας στη θέση της 
τη σηµαία των αναρχικών».

Μην νοµίσετε ότι και τότε 
έγινε κάτι. Και ο τραυµατισµός 
του πρύτανη ένα «τίποτε» θε-
ωρήθηκε. Αφού τα «παιδιά» 
έπαιξαν για λίγες ώρες την 
επανάσταση πήγαν σπίτι τους 
αφήνοντας πίσω τους συ-
ντρίµµια.

Αν κάψουν ζωντανούς κάνα 
δυο, όπως έγινε στη Μαρφίν, 
αλλάζουν τα πράγµατα. Για 
λίγο, όµως. Η υπόθεση και 
πάλι στο «τίποτα» καταλήγει, 
αυτό που οι αρχές ονοµάζουν 
αρχείο. Και η επανάσταση του 
«τίποτα» συνεχίζεται.

Ποιο είναι το άριστο µέγεθος του κράτους; Σελίδες επί σελίδων έχουν γρα-
φτεί για το θέµα, εκατοντάδες µελέτες έχουνε γίνει απ’ άκρου εις άκρον της Γης 
και όλες έχουν καταλήξει στο ίδιο συµπέρασµα: Το κράτος πρέπει να είναι τόσο 
µεγάλο, ώστε να µπορεί να πληρώνει τρεις µισθούς και τρεις συντάξεις στην 
Οικογένεια Μητσοτάκη. Έτσι απλά, έτσι όµορφα.

Πάρτε µολύβι και γράψτε. Ο παππούς Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λαµβάνει, 
όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, τρεις συντάξεις, µία ως πρώην βουλευτής, µία ως 
πρώην δικηγόρος και µία που δεν ξέρουµε τι είναι. Μάλλον θα την λαµβά-
νει ως πρώην ζωντανός. Η κόρη του Κ. Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη, 
λαµβάνει µισθό βουλευτού, ο γιός του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λαµβάνει 
µισθό υπουργού και ο εγγονός του, ο Κώστας Μπακογιάννης, λαµβάνει µι-
σθό ∆ηµάρχου. Βάλε µισθούς, βάλε συντάξεις, βάλε ασφάλιστρα, βάλε έξοδα 
γραφείων και ταξιδίων, βάλε τους υπαλλήλους που τους βοηθούν και τους 
αστυνοµικούς που τους φυλάνε, ένα εκατοµµύριο τον χρόνο µας στοιχίζει η 
Οικογένεια, ζωή να έχει. Που σιγά µη δεν έχει, δηλαδή.

Λαϊκισµός, ξεπεσµός, αυριανισµός. Στο κάτω- κάτω, η Ντόρα, ο Κυριάκος 
και ο εγγονός Κώστας έχουν εκλεγεί από το λαό και ο παππούς Κώστας έχει 
φτύσει αίµα, για να πάρει τις τρεις συντάξεις. Το δικό µας αίµα, αλλά µην είµεθα 
και σχολαστικοί. ∆εν ξέρω αν είναι λαϊκισµός, αλλά ακόµη κι αν είναι, το τρα-
βάει ο οργανισµός τους. Το τραβάει ο οργανισµός του υπουργού Κυριάκου, 
όταν ερωτάται από το πρωινό του ΜΕΓΚΑ «δεν είναι άδικο να πετάς στο δρόµο 
έναν σχολικό φύλακα των 700 ευρώ;» και απαντάει «όχι δεν είναι άδικο, γιατί 
το ίδιο συµβαίνει και στον ιδιωτικό τοµέα».

Το τραβάει ο οργανισµός του Κυριάκου, όταν αντιµετωπίζει τους εργαζόµε-
νους και τις οικογένειές τους ως αριθµούς, όταν τους αποκαλεί «δεξαµενή». Τι 
δεξαµενή είναι αυτή, ποιανού χωράφια θα ποτίσει; Του αξίζει το κράξιµο του 
Κυριάκου, ακόµη κι όταν δηλώνει µε ύφος περίλυπο ότι όλα τούτα που συµ-
βαίνουν τον στεναχωρούν και δεν µπορεί να κοιµηθεί ήσυχος τα βράδια. Αν 
έχετε αϋπνίες, υπουργέ µου, µπορείτε, αντί για προβατάκια να µετράτε απολυ-
µένους: ∆ύο χιλιάδες από την ΕΡΤ, τρεις χιλιάδες από τα σχολεία, τέσσερις χι-
λιάδες από την ∆ηµοτική Αστυνοµία, θα κοιµηθείτε σαν πουλάκι. Μαύρο που-
λάκι µε νύχια γαµψά. Υπάρχουν πολλοί αστικοί µύθοι, ο µεγαλύτερος εξ αυτών 
είναι ότι ο νεοφιλελευθερισµός δεν θέλει το κράτος. Λάθος τρισµέγιστο. Ο νεο-
φιλελευθερισµός θέλει και παραθέλει το κράτος, αρκεί να είναι στα µέτρα του. 
∆εν θέλει δασκάλους και γιατρούς, θέλει αστυνοµικούς και στρατιωτικούς, για 
να τον φυλάνε από τους δασκάλους και τους γιατρούς που λιµοκτονούν. ∆εν 
θέλει «Βοήθεια στο σπίτι», θέλει χιλιάδες καλοπληρωµένους τεχνοκράτες να 
του κρατάνε το δικό του σπίτι καθαρό. ∆εν θέλει δηµόσια τηλεόραση, θέλει µυ-
στικά κονδύλια για να τα µοιράζει στα ιδιωτικά κανάλια, ώστε να λειτουργούν 
ως τηλεοράσεις κρατικές. Οι παλαιότεροι και οι παλαιότερες θα θυµόσαστε τις 
χαρτοσακούλες του Σαµαρά, όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών επί Μητσοτά-
κη. Ωραίαι εποχαί. Ο νεοφιλελευθερισµός θέλει Μητσοτάκηδες µε έξι µισθούς, 
για να κάνουνε τις βρώµικες δουλειές.

Στο µαύρο φόντο που δηµιουργούν οι 
αποφάσεις για την εκτέλεση των εντο-
λών της τρόικας, οι πολύ ενδιαφέρουσες 
απόψεις για την πορεία και εξέλιξη του 
ελληνικού πολιτισµού που, ευτυχώς, 
πολύ συχνά κατατίθενται από τους δη-
µιουργούς και συντελεστές του, αποτε-
λούν πηγή ελπίδας. 

Η οικονοµική κρίση και οι σοβαρές 
συνέπειές της στην καθηµερινότητα των 
πολιτών έστρεψαν µοιραία το ενδιαφέ-
ρον κυρίως στην οικονοµική αντίληψη 
και πολιτική του κ. Στουρνάρα, στα ανα-
πτυξιακά θαύµατα που υπόσχεται ο κ. 
Χατζηδάκης και στις όσες άλλες συχνά 
περιπεπλεγµένες εξαγγελίες παρουσι-
άζουν άλλοι συνάδελφοί τους στην κυ-
βέρνηση. Ενας λαός που µε υποµονή 
και ευπρέπεια σηκώνει καθηµερινά τα 
βάρη που του επισώρευσαν λανθασµέ-
νες επιλογές του παρελθόντος και οι 
επιβαλλόµενες «θεραπευτικές αγωγές» 
τών συνήθως περιορισµένων οριζό-
ντων ευρω-γραφειοκρατών του πα-
ρόντος, έχει δικαίωµα να αναζητεί την 
ελπίδα. Αλλωστε, όπως λέγεται, αυτή 
πεθαίνει τελευταία. 

Και µπορεί βέβαια η κυβερνητική 

πλειοψηφία να ονειρεύεται ότι η πλήρης 
σύµπλευση µε τις σκληρές νεοφιλελεύ-
θερες πολιτικές των Βρυξελλών και τα 
χαµόγελα της κ. Μέρκελ θα δηµιουρ-
γήσει ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο, 
όµως το όνειρο αυτό είναι, όπως λέει 
και το γνωστό λαϊκό τραγούδι, «όνειρο 
απατηλό». Αν πράγµατι οι κυβερνώντες 
αποφάσιζαν να επαναπροσδιορίσουν τη 
σχέση τους µε τα πολιτιστικά δρώµενα 
και έδιναν περισσότερη σηµασία στη 
µε περιεχόµενο συναναστροφή µε Ελ-
ληνες και Ελληνίδες δηµιουργούς από 
το χώρο της λογοτεχνίας, της µουσικής, 
του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της 
επιστήµης και των εικαστικών τεχνών, 
αν έδιναν περισσότερη στήριξη στον γε-
µάτο µηνύµατα ελληνικό κινηµατογρά-
φο, αν αποφάσιζαν να δίνουν σταθερά 
το «παρών» σε κάποιες έστω από τις 
πολλές εµπνευσµένες θεατρικές παρα-
στάσεις που είδαµε, και σε ορισµένες 
από τις πολλές συναυλίες µε τις τόσο 
αξιόλογες ελληνικές µουσικές συνθέ-
σεις, στις οποίες µάλιστα αποτυπώνεται 
µε νότες η ιστορία ενός λαού, αφήνοντας 
κατά µέρος τη lifestyle αντίληψη από την 
οποία µερικοί διακατέχονται, τότε ίσως 

να αποφάσιζαν ότι µόνον ο ελληνικός 
πολιτισµός και µια νέα σφαιρική πολι-
τική ανάδειξής του είναι η δύναµη που 
θα οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση 
και θα ξαναδώσει στον ελληνικό λαό την 
ελπίδα και τα όνειρα που οι σηµερινές 
στερήσεις τού έπνιξαν και που µε τόση 
δύναµη ψυχής προσπαθεί να αναζητή-
σει ξανά. 

Μια νέα σοβαρή πολιτική για τον πο-
λιτισµό, που θα σέβεται και θα αξιοποιεί 
σωστά όλες του τις συνιστώσες, που θα 
ενεργοποιεί δηµιουργικά όλες και όλους 
τους συντελεστές του, είναι η µέθοδος 
µέσα από την οποία θα αναδειχθεί η 
άλλη, η πνευµατικά πλούσια, προοδευ-
τική και κοινωνικά ευαίσθητη Ελλάδα, 
η όµορφη χώρα, της οποίας την ψυχή 
οι σηµερινές πολιτικές δεν µπορούν να 
πλήξουν. Αυτή η άλλη Ελλάδα είναι έτοι-
µη να συναντηθεί µε την άλλη Ευρώπη, 
εκείνη της επιστηµονικής παράδοσης, 
των προοδευτικών κινηµάτων, των 
πολιτιστικών ρευµάτων και των κοινω-
νικών συµβολαίων, την οποία επίσης τα 
διεθνή οργανωµένα συµφέροντα και οι 
εν Ευρώπη εκφραστές τους δεν µπο-
ρούν να καθυποτάξουν. 

Aπό την κινητικότητα στην ανταλλαγή 
πληθυσµών. Eτσι έχουν τα πράγµατα 
στο ∆ηµόσιο, αφού η νέα κυβέρνηση 
εγκατέλειψε τα σχέδια Μανιτάκη και θε-
ώρησε ότι η µόνη λύση είναι η µετακί-
νηση αυτούσιων κατηγοριών υπαλλή-
λων της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, όπως 
οι δηµοτικοί αστυνοµικοί και οι φύλακες 
σχολείων. Ολα αυτά δίνουν την αίσθηση 

µιας αναγκαστικής λύσης της τελευ-
ταίας στιγµής, καθώς η τρόικα έχει ως 
εργαλείο πίεσης τη δόση, η οποία τελικά 
θα καταβληθεί σε περισσότερες υπο-
δόσεις. Ολα αυτά επίσης δεν θα είχαν 
συµβεί αν η προηγούµενη κυβέρνηση 
δεν κωλυσιεργούσε ώστε να είµαστε 
πάλι µε την πλάτη στον τοίχο. Και να 
έχουµε να περάσουµε ακόµη ένα δύ-

σκολο δίµηνο µε αναρίθµητες εκκρε-
µότητες που πρέπει να κλείσουν όπως 
όπως ώς τον Σεπτέµβριο. Ολα αυτά, 
τέλος, δεν πρέπει να επαναληφθούν. Η 
συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ πρέπει να 
σηκώσει τα µανίκια και να δουλέψει µε 
σχέδιο, ώστε να είναι αυτό το τελευταίο 
καλοκαίρι αναστάτωσης και αναταρα-
χής που θα ζήσουµε.

Η επανάσταση του «τίποτα» 
Του Πάσχου Μανδραβέλη 

Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Το Μητσοτακέικο 
µας στοιχίζει ένα εκατοµ. 
ευρώ τον χρόνο
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