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Πριν από κάτι δεκαετίες, 
κουρασµένοι από τους γέρο-
ντες της δηµοκρατίας, προσ-
δοκούσαµε τη µετάγγιση νέου 
αίµατος το οποίο θα ανανέωνε 
τους χυµούς της πολιτικής, 
της χώρας και γενικότερα 
του έθνους. Οι µεγάλες πολι-
τικές οικογένειες φρόντισαν 
να µη µας απογοητεύσουν. 
Στέργοντας την πατρίδα, µην 
αντέχοντας να την αφήσουν 
ορφανή, της κληροδότησαν 
τους γόνους τους. ∆ιαπιστώ-
νοντας πως πίσω από τα ίδια 
ονόµατα κρύβονταν σαρα-
ντάρηδες και πενηντάρηδες, 
το έθνος, το οποίο ακόµη και 
στα εξήντα σου σε θεωρεί 
πολλά υποσχόµενο, γλίτωσε 
από τον κόπο που απαιτεί η 
αποστήθιση νέων ονοµάτων, 
ενώ συγχρόνως εισέπνευσε 
το οξυγόνο του έαρος και της 
ανανέωσης. Οι νέοι διοικη-
τές ήταν παιδιά των πρώην 
διοικητών µε περγαµηνές 
διδακτορικού επιπέδου από 
αγγλοσαξονικά ιδρύµατα ως 
επί το πλείστον, έτοιµα να χο-
ρηγήσουν τις γνώσεις τους 

στη γλυκιά πατρίδα.
Τους περισσότερους, η πε-

λατεία των πατεράδων τους 
ήξερε από τόσους δα – µε 
τη χαρακτηριστική χειρονο-
µία που δείχνει ύψος παιδι-
κών διαστάσεων. Μπορού-
σε ακόµη και να τους µιλάει 
και στον ενικό. Ο Γιωργάκης 
δεν έγινε ποτέ του Γιώργος, 
και ο Κώστας ή Κωστάκης 
διακρινόταν ως η φρέσκια 
αντίστιξη στον πεπαλαιωµένο 
οίνο που άκουγε στο όνοµα 
Κωνσταντίνος. Hταν η γενιά 
που στο γύρισµα της χιλιετί-
ας πλησίαζε τα πενήντα, τη 
χούντα την είχε καταχωρίσει 
στις αναµνήσεις της εφηβεί-
ας της και είχε ανδρωθεί στα 
πρώτα χρόνια της δηµοκρα-
τίας. Τη διέκριναν η άνεση, η 
χαλαρότητα των κοινωνικών 
συναναστροφών και η λεγό-
µενη «ακοµπλεξάριστη» συ-
µπεριφορά. Ο ένας µπορούσε 
να µιλάει δηµοσία για «νταβα-
τζήδες» –ούτε καν µαστρο-
πούς– και να καταναλίσκει 
χοληστερίνη κατά βούληση, 
και ο άλλος να τραβάει κουπί 

σε κανό και να δηλώνει «αντι-
εξουσιαστής στην εξουσία».

Τυχερή γενιά µέσα στην 
ατυχία της. Τυχερή, γιατί βρέ-
θηκε στην εξουσία χωρίς να 
θυσιάσει ούτε σταγόνα ιδρώ-
τα, άτυχη, γιατί γέρασε και 
µαράθηκε πριν ακόµη προ-
λάβει να ωριµάσει. Πώς το 
λέει ο Ησίοδος για εκείνο το 
τελευταίο γένος που τα παιδιά 
θα γεννιούνται γερασµένα; Το 
πλήθος τους ανέβαζε και τους 
κατέβαζε µε συνοπτικές δια-

δικασίες. Κι όταν εφθάρησαν 
κι αυτοί, είχε έρθει η στιγµή 
για την πραγµατική ανανέω-
ση της πολιτικής σκηνής. Νέα 
πρόσωπα, αγνώστων λοιπών 
στοιχείων, άφθαρτα, έτοιµα 
να προσφέρουν και να θυσι-
ασθούν για το καλό του τόπου 
κατέκλυσαν τα έδρανα του 
Κοινοβουλίου. Αν δεν κάνω 
λάθος, η παρούσα Βουλή 
έχει το µεγαλύτερο ποσοστό 
πρωτοεκλεγµένων βουλευ-

τών από τότε που γεννήθηκε 
η Τρίτη Ελληνική ∆ηµοκρα-
τία – για τις προηγούµενες οι 
ιστορικές µου γνώσεις δεν µε 
βοηθούν.

Ας αφήσουµε κατά µέρος 
τα ονόµατα. Και ας ρίξουµε 
µια µατιά στην πολιτική ουσία, 
αυτό το πολύτιµο απόσταγµα 
απόψεων και συµπεριφορών 
που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος 
στους δυσµενείς καιρούς. 
Πάρτε τη Χρυσή Αυγή• νέοι, 
φρεσκότατοι, µε αργασµένα 

µπράτσα και πίστη στο έθνος. 
Καλλιεργούν το ιδιόλεκτο 
της ελληνικούρας, σαν λοχί-
ες σε κέντρο νεοσυλλέκτων 
της εµφυλιακής Ελλάδας, 
αστειεύονται σαν αµόρφωτοι 
καραβανάδες και ασκούν πο-
λιτική όπως οι «πόρτες» στα 
σκυλάδικα. Είναι παιδιά ενός 
λαού που τον κατάντησαν να 
θεωρεί την αγραµµατοσύνη 
περγαµηνή και τον ανδρισµό 
ύστατο πολιτικό επιχείρηµα. 

Η ειδεχθής αναφορά στον κ. 
Βεστερβέλε αξίζει όσο δέκα 
ναζιστικοί χαιρετισµοί. Κι αυ-
τούς τους ψηφίζουν, για να 
σώσουν την αξιοπρέπεια του 
τόπου, δήθεν αθώοι πολίτες.

Αλλοι που θα σώσουν την 
αξιοπρέπεια του τόπου, οι 
Ανεξάρτητοι Ελληνες. Το λέει 
και το όνοµά τους. Ποιο είναι 
το νέο αίµα που καταθέτουν 
στη δηµοκρατία; Ελάτε τώρα, 
όλοι µας έχουµε βρεθεί σε 
καβγά σε καφενείο όπου οι 
ρήτορες καταγγέλλουν τους 
προδότες µε επιχειρήµατα του 
τύπου «αριστερότερα Κου-
ροπάτκιν» – ή δεξιότερα. ∆εν 
τους ηρεµεί ούτε ο καφές που 
τους σερβίρει ο ταλαίπωρος 
καφετζής.

Υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, µε 
τον νέο αρχηγό που του αρέ-
σει να πετάει στίχους του 
Σαββόπουλου και να λέει ότι 
διαβάζει Ζίζεκ. Ενα κράµα 
σχολικού δεκαπενταµελούς 
που νοµίζει ότι θα καταλάβει, 
και θα σώσει, τον σύγχρονο 
κόσµο µε τη σοφία του Βε-
λουχιώτη, τους γουναράδες 

και την εµφυλιοπολεµική ρη-
τορική της δεκαετίας του ’50. 
Ενα τουρλουµπούκι από Μάη 
του ’68, αρχειοµαρξισµό και 
«ακοµπλεξάριστο» φοιτητικό 
κίνηµα της δεκαετίας ’80, ’90 
και βάλε. Είναι το νέο αίµα 
της Αριστεράς, που σε κάνει 
να λες «πού ’σαι νιότη που 
’λεγες». Το ΚΚΕ, ως αναπα-
λαιωµένο κτίριο του µεσοπο-
λέµου, δεν διαθέτει, ευτυχώς, 
νέο αίµα.

Αφησα για το τέλος το νέο 
αίµα που κυκλοφορεί κά-
που ανάµεσα σε Ν.∆. και 
ΠΑΣΟΚ. Αυτοί διαθέτουν την 
αλαζονεία του θνήσκοντος 
δικοµµατισµού, µια µικροµέ-
γαλη ρητορική, παρωχηµένα 
στερεότυπα και µπόλικη ηθι-
κοπλαστική διάθεση. Ο τό-
πος πρέπει να µείνει όρθιος, 
πρέπει να µείνει ζωντανός. 
Μα πώς θα µείνει όρθιος, και 
πώς θα µείνει ζωντανός, όταν 
το νέο αίµα της δηµοκρατίας 
είναι πιο κουρασµένο κι από 
το παλιό; Πτωχεύσαµε, αλλά 
την τέχνη της πτώχευσης δεν 
τη µάθαµε ακόµη.

Το νέο αίµα της δηµοκρατίας
Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Αν παρακολουθούσε κανείς τον 
τρόπο µε τον οποίο περιέγραψαν τα 
καθεστωτικά ΜΜΕ το ιδρυτικό συ-
νέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα σχηµάτιζε την 
εντύπωση ότι το κόµµα της Αξιωµα-
τικής Αντιπολίτευσης υπέγραψε τη 
θανατική του καταδίκη. ∆έκα κοµ-
µάτια γίνανε, ο Τσίπρας δεν µπόρεσε 
να διαλύσει τις συνιστώσες, οπλαρ-
χηγός ο Λαφαζάνης, δεν έχουνε 
πρόγραµµα, συνεδριάζανε πέντε µέ-
ρες και έκαναν µια τρύπα στο νερό. 
Αυτά και άλλα τόσα ακούστηκαν και 
γράφτηκαν κι όσο τ’ άκουγες και τα 
διάβαζες, νόµιζες ότι το συνέδριο δεν 
έγινε στο Τεκβοντό αλλά στο Βατερ-
λό. Θέµα χρόνου ήταν να σκάσουνε 
µύτη από καµιά γωνιά ο Ναπολέο-
ντας µε τον Ουέλλιγκτον.

Αντί για τον Βοναπάρτη, έσκασαν 
οι πρώτες µετασυνεδρικές δηµο-
σκοπήσεις, µία την Κυριακή και µία 
την ∆ευτέρα. Την Κυριακή δηµοσι-
εύτηκε η δηµοσκόπηση της Kappa 
Research στο ελάχιστα φιλικό, µη 
σου πω εχθρικό, προς τον ΣΥΡΙΖΑ 
«Βήµα» και έδειξε τα εξής: Ο ΣΥΡΙΖΑ 
κινήθηκε ανοδικά, µείωσε τη διαφο-
ρά του µε τη Ν∆ στο στατιστικά ασή-
µαντο 0,4% και µάλιστα µε ποσοστά 

που αγγίζουν το 29%, δηλαδή δύο 
µονάδες πάνω από την εκλογική του 
δύναµη. Και το κυριότερο, το 40,1% 
των ερωτηθέντων, απάντησε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από το συνέδριο του 
κόµµα ενιαίο και ισχυρό, έτοιµο να 
κυβερνήσει. Ανοδική τάση κατέγρα-
ψε και η δηµοσκόπηση της Pulse για 
την «Εφηµερίδα των Συντακτών», 
εκεί όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εµφανίζεται να 
προηγείται µε 2% της Ν∆, για πρώτη 
φορά από τον Νοέµβριο του 2012.

Το θέµα δεν είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
ενισχύθηκε από το συνέδριό του, 
αυτό υπάρχουν άλλοι ειδικοί για 
να το αναλύσουν. Το θέµα είναι ότι 
τα καθεστωτικά ΜΜΕ είναι πλέον 
εντελώς απαξιωµένα κι όσο περισ-
σότερο σκούζουν και αλυχτούν τόσο 
περισσότερο απαξιώνονται. Κάθε 
µέρα που περνάει πείθουν όλο και 
λιγότερους, δεν πείθουν κυρίως τα 
ευρύτατα στρώµατα του πληθυσµού 
που έχουν τεθεί εκτός παιχνιδιού και 
βλέπουν τα ΜΜΕ ως αυτό που πραγ-
µατικά είναι: Ασύδοτοι µηχανισµοί 
προπαγάνδας, µε διαπλεκόµενους 
ιδιοκτήτες και οµοίως διαπλεκόµε-
νους µεγαλοδηµοσιογράφους.

Η απαξίωση των καθεστωτικών 

ΜΜΕ αλλάζει εντελώς τα επικοινω-
νιακά δεδοµένα, κυρίως για την Αρι-
στερά, που οφείλει να προσεγγίσει τα 
περιθωριοποιηµένα στρώµατα και 
να τα ξαναβάλει στο πολιτικό παιχνί-
δι. Προς όφελός τους, όχι προς όφε-
λός της. Χρειάζεται να ανοίξει νέους 
επικοινωνιακούς δρόµους, κυρίως 
να πάψει να σκέφτεται ότι, αν κάνει ή 
αν δεν κάνει κάτι, θα την επαινέσουν 
ή θα την ψέξουν οι µεγαλοσχήµονες. 
∆εν πα να σκούζουν και να αλυχτούν 
οι Πρετεντέρηδες, οι Πορτοσάλτε, οι 
Τράγκες , οι Οικονόµου, ουδείς τους 
δίνει σηµασία και προπαντός δεν 
τους δίνουν σηµασία οι πολίτες που 
θα κρίνουν ποια θα είναι η επόµενη 
κυβέρνηση.

Πρέπει να τους υπενθυµίζουµε µε 
κάθε τρόπο ότι είναι τελειωµένοι, να 
τους το υπενθυµίζουν πριν απ’ όλους 
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συµµε-
τέχουν στα τηλεοπτικά πάνελ, εκεί 
όπου διάφοροι αδίστακτοι έχουν το 
θράσος να τους ρωτάνε «πείτε µου, 
κύριε βουλευτά, θα µας πάτε σε εµ-
φύλιο;» . Χαρίστε στους παπαγάλους 
τη βαθύτατη περιφρόνηση που τους 
αξίζει και δεν θα βγείτε χαµένοι. Ούτε 
εσείς ούτε εµείς.

Ευπρόσδεκτος κάθε σηµαί-
νων, αλλά και ταπεινός επισκέ-
πτης στη χώρα του Ξενίου ∆ιός. 
Αλλά υπό τον αυστηρό όρο ότι 
όταν διαπραγµατεύεται µε την 
ηγεσία της φιλοξενούσας χώρας 
απαράγραπτα δικαιώµατα, να εί-
ναι προσεκτικότερος...

Μιλάµε ευθέως για τον κ. Βόλ-
φγκανγκ Σόιµπλε, που ορθώς 
δεν απέκλεισε τις διαπραγµα-
τεύσεις για την αποπληρωµή 
του κατοχικού δανείου, που 
αναγκαστικά µας το επέβαλαν οι 
ναζί. Με την ίδια προσήνεια, ο κ. 
Σόιµπλε µίλησε για ρύθµιση του 
εκκρεµούς θέµατος της λεηλασί-
ας από τους ναζί των αρχαιολογι-
κών µας θησαυρών. Εκεί όµως 
όπου ο Γερµανός υπουργός Οι-
κονοµικών µάλλον σκοπίµως τα 
θαλάσσωσε, ήταν στην άρνησή 
του ν’ αναγνωρίσει την ανάγκη 
των πολεµικών επανορθώσε-
ων, µε το ασαφές και νεφελώδες 
επιχείρηµα ότι «το θέµα αυτό 
δεν υφίσταται, σύµφωνα µε τις 
διεθνείς συµβάσεις» και έτερα 
πράσινα άλογα... Η αλήθεια είναι 
µία: ότι οι καταστροφές από την 
κατακτητική εισβολή των ναζί εί-
ναι άρρηκτα δεµένες µε τα αµέ-

τρητα εγκλήµατα πολέµου, που 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο 
και τη διεθνή νοµολογία είναι 
απαράγραπτα. Απαράγραπτη 
εποµένως είναι και η υποχρέω-
ση της Γερµανίας για τις πολεµι-
κές επανορθώσεις.

Μετά την έστω και µερική 
αναγνώριση των γερµανικών 
οφειλών, ο ελληνικός πολιτικός 
κόσµος -και µάλιστα οι κυβερ-
νήσεις µας- ας µη δίνουν το 
δικαίωµα στους οφειλέτες µας 
να µιλάνε για... µυστικές (non 
paper) «συµφωνίες» άλλοτε του 
µακαρίτη Κων. Καραµανλή µε 
τον Αντενάουερ και τον Ερχαρτ, 
για χάρισµα αυτών των χρεών 
µε αντάλλαγµα την είσοδό µας 
στην τότε Κοινή Αγορά, ή του 
Κ. Σηµίτη πάλι µε τη γερµανική 
ηγεσία, µε αντάλλαγµα την εί-
σοδό µας στην Ευρωζώνη! Ας 
αφήσουν τα «non paper» και 
ας µας δείξουν τα ντοκουµέντα: 
διαφορετικά θα εγκληθούν για 
αναξιοπιστία. Κατά τα άλλα, ας 
αποτελέσουν αµάχητο τεκµήριο 
αυτών των οφειλών, αλλά και 
εγκόλπιο ήθους και αξιοπιστίας, 
τα αµάχητα τεκµήρια του Μανώ-
λη Γλέζο!

Με ανοιχτά 
χαρτιά!Όσο σκούζουν τα κανάλια, 

τόσο ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΚΡΗ

Γιώργος Ανανδρανιστάκης


