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Η τοποθέτηση της καγκε-
λαρίου της Γερµανίας Αγκελα 
Μέρκελ ότι ήταν «µεγάλο λά-
θος» να γίνει δεκτή η Ελλάδα 
στη Ζώνη του Ευρώ εξυπη-
ρετεί προφανείς προεκλογικές 
σκοπιµότητες. Ο λαϊκισµός είναι 
σύµφυτος µε την πολιτική, διότι 
ο ηγέτης δεν απευθύνεται σε 
ακαδηµαϊκό κοινό αµφιθεά-
τρου, αλλά σε µάζες ψηφοφό-
ρων, που προσπαθεί να πείσει 
περί της ανωτερότητός του ένα-
ντι του όποιου αντιπάλου του.

Τα ανωτέρω δεν αναιρούν 
την ορθότητα της εκτιµήσεως 
της κ. Μέρκελ, αν και αφο-
ρούν µόνον στη µισή αλήθεια. 
Οι αντιρρήσεις της Γερµανίας 
εστιάζονταν πρωτίστως στην 
είσοδο της Ιταλίας στη Ζώνη 

του Ευρώ, αλλά επειδή δεν 
ήταν δυνατόν να µείνει έξω 
από το συγκεκριµένο µείζον 
εγχείρηµα µία ιδρυτική χώρα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των, συµπεριελήφθη τελικώς 
και η Ελλάς στον σκληρό πυ-
ρήνα της Ευρωπαϊκής Ενώ-
σεως.

Αλλά αυτά αποτελούν ιστο-
ρία, όπως επίσης και το γε-
γονός ότι το ευρώ –αυτό καθ’ 
αυτό– αποτελεί µία παραδο-
ξότητα, καθώς η απόφαση 
της δηµιουργίας κοινού ευ-
ρωπαϊκού νοµίσµατος ήταν 
πολιτική, µη στηριζόµενη στα 
οικονοµικά δεδοµένα των χω-
ρών που τελικώς θα το υιοθε-
τούσαν. Ηταν το «αντάλλαγµα» 
της Γερµανίας –µετά την ενο-

ποίησή της– προς τη Γαλλία 
και φυσικά το κοινό νόµισµα 
διαµορφώθηκε σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προδιαγρα-
φές που έθεσε η Bundesbang, 
µε βάση τις γερµανικές φοβίες 
της οικονοµικής κρίσεως που 

έπληξε τη ∆ηµοκρατία της Βα-
ϊµάρης και οδήγησε στην άνο-
δο του Αδόλφου Χίτλερ.

Το ουσιώδες είναι πως στην 
Ευρώπη, σήµερα, βρίσκεται 
σε εξέλιξη µία µάχη κυριαρχί-
ας, µε τη Γερµανία να διεκδικεί 
ηγετικό ρόλο, για τρίτη φορά 
στη διάρκεια ενός αιώνος. Οι 
Βρετανοί είχαν προβλέψει εξ 

αρχής τις εξελίξεις. Ο Χάρολντ 
Μακµίλαν είχε προειδοποι-
ήσει ότι το σχέδιο της ευρω-
παϊκής ενοποιήσεως θα οδη-
γούσε σε µία Ευρώπη όπου 
θα κυριαρχούσε η Γερµανία... 
Είναι σαν να τους δίνουµε 

στο πιάτο αυτό που προσπα-
θήσαµε να αποτρέψουµε δι-
εξάγοντας δύο πολέµους». 
Επειτα από λίγες δεκαετίες, 
η Μάργκαρετ Θάτσερ µάταια 
προσπάθησε να αποτρέψει τη 
γερµανική ενοποίηση µε το 
επιχείρηµα ότι «για µία φορά 
ακόµη η Γερµανία θα κυριαρ-
χούσε στην Ευρώπη».

Στην Ελλάδα, µετά τον Πα-
γκόσµιο Πόλεµο και την κα-
ταστολή της κοµµουνιστικής 
ανταρσίας, η ελίτ της χώρας 
συντάχθηκε µε τις αγγλοσαξο-
νικές δυνάµεις και η στροφή 
προς τη Γερµανία συνετελέ-
σθη και ολοκληρώθηκε µε την 
ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ 
επί πρωθυπουργίας του κ. 
Κώστα Σηµίτη.

Από ιδρύσεως του ελληνι-
κού κράτους, η χώρα διοικού-
νταν πάντα από ελίτ, οι οποίες 
όµως επέτυχαν να διατηρούν 
ισχυρότατους δεσµούς µε τις 
κοινωνικές δυνάµεις που τις 
εστήριζαν – τις συντηρητικές 
και τις φιλελεύθερες αντιστοί-
χως. Αλλά η κρίση αποξέ-
νωσε την όλως προσφάτως 

διαµορφωθείσα ελίτ από την 
κοινωνική της βάση. Οι παρα-
δοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑ-
ΣΟΚ κατέφυγαν µαζικά στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα ∆ηµοκρατία 
αποδεκατίζεται συστηµατικά 
µε τη συνεχή προσχώρηση 
της λαϊκής δεξιάς στη Χρυσή 
Αυγή και στους Ελεύθερους 
Ελληνες, για όσους δεν προ-
σβλέπουν στη συντριβή του 
όλου συστήµατος.

Η µεγάλη πορεία της Γερ-
µανίας να διαµορφώσει µία 
Ευρώπη κατά τα πρότυπά της 
έχει επιφέρει µοιραίο πλήγµα 
στο πολιτικό σύστηµα της Ελ-
λάδος. ∆ιερωτάται κανείς εάν 
όσοι πανηγύριζαν την ένταξη 
της χώρας στο ευρώ είχαν 
προβλέψει αυτές τις εξελίξεις.

Η µάχη της κυριαρχίας  Του Κώστα Ιορδανίδη 

Ψυχάρης Σταύρος Π.   

Πήρα ‘Τα Νέα’  του Σαββάτου, έτσι για 
να ξαλεγράρω  λιγάκι, για να βυθιστώ  
κι εγώ στα νάµατα της  κυβερνητικής 
αισιοδοξίας κι αντί για νάµατα, είδα να 
µε σηµαδεύει κατακούτελα ένα πιστόλι 
που ξεπρόβαλε από φόντο πιο µαύρο 
κι από την ψυχή του Πάγκαλου. «Τρο-
µοκρατία! Περιµένουν χτύπηµα!», ούρ-
λιαζε ο τίτλος δίπλα στο ρεβόλβερ κι  ο 
νους µου πήγε αυτοµάτως σε βόµβες, 
εκρήξεις και µαζικές καταστροφές. Εί-
ναι βλέπετε  και ο στρατάρχης Βενιζέλος  
που έσπευσε να κηρύξει  πόλεµο στην 
Συρία, πριν καν τον κηρύξει ο Οµπάµα.

Τα τρεµάµενα χέρια µου µε βοήθη-
σαν να φτάσω στην σελίδα 15, όπου δι-
απίστωσα ότι το αναµενόµενο χτύπηµα 
θα  προέλθει τελικώς εκ των έσω. «Σε 
κατάσταση ύψιστου συναγερµού έχουν 
τεθεί τις τελευταίες ηµέρες οι Αρχές 
ασφαλείας,  έπειτα από πληροφορίες 
και ενδείξεις για τροµοκρατικό χτύπηµα 
εντός του Σεπτεµβρίου. Ήδη ενισχύο-
νται τα µέτρα ασφαλείας στους χώρους 
όπου κινούνται τα στελέχη της τρόικας 
αλλά και έλληνες παράγοντες του οικο-
νοµικού τοµέα», έλεγε το ρεπορτάζ.

Με το που καταλάγιασε το νευρι-
κό σύστηµα, ο εγκέφαλός µου άρχισε 
να κατακλύζεται από ερωτήσεις. Πώς 

έµαθαν Τα Νέα ότι οι Αρχές ασφαλείας 
βρίσκονται σε ύψιστο συναγερµό; Προ-
φανώς τους το είπαν οι Αρχές ασφα-
λείας. Και γιατί οι Αρχές ασφαλείας 
διάλεξαν να το πουν στα Νέα και γιατί 
Τα Νέα αναπαρήγαγαν τις πληροφορί-
ες των Αρχών ασφαλείας, χωρίς να τις 
διασταυρώσουν, χωρίς να κάνουν ρε-
πορτάζ και ποιες στο καλό είναι αυτές οι 
Αρχές ασφαλείας, ονόµατα δεν έχουν οι 
ρηµάδες;  Σιγά τις ερωτήσεις. Σιγά  µην 
δίσταζαν Τα Νέα να προαναγγείλουν 
τροµοκρατικό χτύπηµα. Εδώ το µεγάλο 
αδελφάκι τους,  το ΒΗΜΑ , δεν δίστασε 
πριν από µερικούς µήνες να προαναγ-
γείλει το περίφηµο στρατιωτικό πραξι-
κόπηµα του Φραγκούλη Φράγκου.

Μην βιάζεστε να κρίνετε. Ο ∆ΟΛ δεν 
έγινε φερέφωνο των µυστικών υπηρε-
σιών. Ο ∆ΟΛ έχει γίνει εδώ και χρόνια 
φερέφωνο του συστήµατος, µέρος του 
οποίου είναι και οι µυστικές υπηρε-
σίες. Το κατάπτυστο δηµοσίευµα του 
Σαββάτου ήταν το  ψαλίδι µε το οποίο το 
σύστηµα έκοψε την κορδέλα εγκαινίων 
την νέας πολιτικής σαιζόν, που θα είναι 
κάργα προεκλογική. Είτε γίνουν δύο 
εκλογές, Ευρωεκλογές και Αυτοδιοι-
κητικές, είτε γίνουν τρεις εκλογές, όπως 
προέβλεψε ο κ. Ψυχάρης στο κύριο άρ-

θρο του «Βήµατος».
Το µερικώς κρυπτογραφηµένο µή-

νυµα του ∆ΟΛ είναι σαφές: Μην αγα-
νακτείτε, µην οργίζεστε, µην φωνάζετε. 
Παραµείνετε ακίνητοι και σιωπηλοί, 
ώστε να ακούσουµε τα βήµατα των 
τροµοκρατών που θα πλησιάζουν τους 
οικονοµικούς στόχους. Μα αν δεν κάνω 
λάθος, κύριε  Σταύρο µου, οι οικονοµικοί 
στόχοι είµαστε εµείς. Ο µπάρµπας µου ο 
Βρασίδας συγκεκριµένα, που εκεί που 
έβλεπε ανέµελος τον Σουλειµάν, του 
ήρθαν τρία χαράτσια, έξι λογαριασµοί 
και τρεις περικοπές στο δόξα Πατρί. Και 
µια που είπα Πατρί, κύριε Σταύρο µου, 
ο Υιός καλά είναι; Έγινε υφυπουργός ή 
όχι ακόµα;

Την Παρασκευή το βράδυ ο ∆ΟΛ 
απέλυσε 30 εργαζόµενους, ενώ µέχρι 
το τέλος του 2013 αναµένεται να απο-
λύσει άλλους 120, που θα προστεθούν 
στους 300 των τελευταίων τριών ετών. 
Την Παρασκευή το βράδυ ο κ. Ψυχάρης 
και ο κ. Καρακούσης έβγαλαν το πιστό-
λι και πυροβόλησαν τους ανθρώπους 
µε τους οποίους µέχρι πριν από λίγες 
ώρες µοιραζόντουσαν τα ίδια γραφεία. 
Το πρωί του Σαββάτου,  πήραν την κα-
πνισµένη κάνη του πιστολιού και την 
έστρεψαν εναντίον µας.

Από φήµες πάµε καλά. Βο-
ηθούντος και του θέρους η µια 
φήµη διαδέχεται την άλλη - όλες 
έχουν κατ’ αρχήν ως στόχο την 
κυβέρνηση και ιδιαιτέρως τον 
Πρωθυπουργό. 

Η τελευταία είναι προφανώς 
σενάριο πολιτικής φαντασίας 
καθώς δεν εδράζεται σε γεγο-
νότα και στις προεκτάσεις τους. 
Η φήµη λέει ότι τον Οκτώβριο 
πέφτει ο Σαµαράς και εκλέγεται 
νέος πρωθυπουργός µε τη στή-
ριξη του κ. Βενιζέλου, αλλά και 
του κ. Κουβέλη. Η φήµη, που 
διαδίδεται (και) από βουλευτές 
της κυβερνώσης Ν∆, προλέγει 
δραµατικά γεγονότα και ριζικές 
αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό.

Αλλά για να συµβούν όλα αυτά 
πρέπει να εκδηλωθεί ανταρσία 
βουλευτών, η οποία να δικαι-
ολογείται από συγκεκριµένες 
πράξεις της κυβερνήσεως και 
τα επακόλουθά τους. Ο κ. Σα-
µαράς δεν προτίθεται να δώσει 
αφορµές, λένε οι στενοί συνερ-
γάτες του. Και υποστηρίζουν 
ότι αυτοί οι τέσσερις µήνες που 
αποµένουν ως το κατώφλι της 

αισιοδοξίας του 2014 θα κυλή-
σουν χωρίς ανατροπές. Μετά την 
Πρωτοχρονιά ο κ. Σαµαράς θα 
είναι επικεφαλής κυβερνήσεως 
που θα ασκεί την Προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα 
ήταν πρωτοφανές το να πέσει 
κυβέρνηση µε τέτοιες ευθύνες...

Ολα αυτά δεν σηµαίνουν πολι-
τική νηνεµία ως τότε. Αντιθέτως 
το πολιτικό παρασκήνιο θα φου-
ντώσει εν όψει των εκλογών. Ο 
χορός µε τις κάλπες θα είναι πι-
θανότατα τριπλός τον ερχόµενο 
Μάιο. Και δηµοτικές και ευρω-
παϊκές και εθνικές βουλευτικές 
εκλογές, ώστε να µπορεί να εκ-
φρασθεί η δυσφορία των πολι-
τών όχι στην κάλπη των βουλευ-
τικών εκλογών (που πρέπει να 
δώσουν κυβέρνηση στη χώρα) 
αλλά σε διπλανή κάλπη! Το ποιος 
θα κερδίσει αυτές τις εκλογές εί-
ναι µια άλλη ιστορία.

Ορισµένοι κακεντρεχείς ρί-
χνουν βέλη δηλητηριώδη -φα-
ντάζονται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
µε αξιωµατική αντιπολίτευση τη 
Χρυσή Αυγή. Ο Θεός είναι µεγά-
λος - λένε.

Προσοχή! 
Ο ∆ΟΛ οπλοφορεί!

«Ο ΘΕΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ»

Ανανδρανιστάκης Γιώργος


