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Την εποµένη του τορπι-
λισµού του καταδροµικού 
ΕΛΛΗ, στις 15 Αυγούστου 
1940, ο Ιωάννης Μεταξάς κά-
λεσε σε έκτακτη σύσκεψη τους 
κατά τόπους νοµάρχες του. 
«Κύριοι, δεχθήκαµε επίθεση 
από την Ιταλία. ∆εν θα ανακοι-
νώσουµε το όνοµα της χώρας. 
Θα προπαρασκευασθούµε και 
εν ανάγκη θα πολεµήσουµε». 
Αυτά κατά την προσωπική 
µαρτυρία του νεότερου σε ηλι-
κία νοµάρχη, εκείνη την περί-
οδο.

Αντί κραυγών, διαµαρτυρι-
ών και αναθεµάτων κατά της 
φασιστικής Ιταλίας του Μπε-
νίτο Μουσολίνι, η σιωπή και 
η αµετάκλητη απόφαση στρα-
τιωτικής προπαρασκευής. Η 

επιτοµή της διαχειρίσεως θε-
µάτων εξωτερικής πολιτικής 
από έναν ηγέτη της ∆εξιάς. 
Απόρροια ενδεχοµένως της 
φαναριώτικης πολιτικής συ-
νέσεως, µεθοδικής προσπά-
θειας για άλωση εκ των έσω 
της Οθωµανικής Αυτοκρατο-
ρίας αντί της διαλύσεώς της. 
Ο αυθορµητισµός, η αλόγιστη 
σπουδή, η διακινδύνευση εν 
γένει ήταν χαρακτηριστικά της 
αντιπάλου παρατάξεως - των 
Φιλελευθέρων και του ηγέτη 
της Ελευθερίου Βενιζέλου.

Και προπαρασκευάσθηκε, 
σε λίγους µήνες, η Ελλάς και 
έφθασε η µεγάλη στιγµή, τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 
28ης Οκτωβρίου του 1940. 
Επιφανείς διανοούµενοι προ-

σπάθησαν να ερµηνεύσουν 
την άρνηση του Μεταξά να 
υποκύψει στο τελεσίγραφο του 
πρέσβη της Ιταλίας. Αντί των 
ψυχολογικών και άλλων ερ-
µηνειών, θα αρκεσθούµε στην 
ανθρωποκεντρική εκδοχή του 
Γ.Α. Βλάχου σε άρθρο του στην 

«Κ»: «Η ιταλική αυτοκρατορία 
εξύπνησε αιφνιδιαστικώς έναν 
άνθρωπον και του εζήτησε 
εντός τριών ωρών την Ελλάδα, 
και ο άνθρωπος αυτός είπεν 
Οχι... Αµέσως άνευ συζητήσε-
ως, άνευ ενδοιασµού».

Η ιστορική απόφαση του 
Μεταξά αναίρεσε σε µία στιγ-

µή έναν οικτρό διχασµό είκο-
σι πέντε και πλέον ετών, που 
συγκλόνισε την αστική τάξη 
της χώρας, µε φρικτές συ-
νέπειες και µόνον χάρη στην 
αποκατασταθείσα ενότητα, την 
εποχή εκείνη, κατέστη δυνατή 
η αντιµετώπιση της κοµµουνι-

στικής ανταρσίας, λίγα χρόνια 
αργότερα.

∆εν θα αποδώσουµε, ωστό-
σο, τον πατριωτισµό ως απο-
κλειστική ιδιότητα στην ∆εξιά 
και µόνον. Αναχωρητής από 
την ενεργό πολιτική, επιφανέ-
στατος παράγων της Αριστε-
ράς, από τους βασικότερους 

συντελεστές των γεγονότων 
του Πολυτεχνείου, αδυνατού-
σε να κατανοήσει την έλλει-
ψη πατριωτικού λόγου κατά 
την παρούσα συγκυρία, στον 
χώρο της Αριστεράς.

«Στο Πολυτεχνείο είχαµε 
µαζευτεί κάθε καρυδιάς κα-
ρύδι. Την ύστατη όµως στιγµή, 
λίγο πριν από την εισβολή του 
τανκ, δύο σύµβολα συνένω-
σαν αυθόρµητα το ετερόκλητο 
εκείνο πλήθος. Η ελληνική 
σηµαία και ο εθνικός ύµνος». 
Παρεµπιπτόντως ήταν τα σύµ-
βολα που κατά κόρον είχε 
χρησιµοποιήσει η δικτατορία 
των Συνταγµαταρχών. Αυτά 
προ ολίγων ηµερών, σε φιλική 
συζήτηση.

Την τελευταία τριετία, η 

χώρα βρέθηκε αντιµέτωπη µε 
µία κρίση σοβαρότατη, αλλά 
ήσσονος σηµασίας εν σχέσει 
µε εκείνη του 1940. Αντί πα-
τριωτικής αναφοράς, ωστόσο, 
που θα ένωνε τους πολίτες 
σε µία κοινή προσπάθεια, 
προεβλήθη λόγος εξόχως δι-
χαστικός, οικονοµίστικος και 
τεχνοκρατικός. Η Αριστερά 
προσήγγισε το πρόβληµα µε 
όρους ταξικής διαπάλης, η 
∆εξιά και το σοσιαλιστικό Κέ-
ντρο αφού πέρασαν από φάση 
µίσους και σπαραγµού συνε-
κολλήθησαν τυπικά. Επί της 
ουσίας, η χώρα διέρχεται προ-
εµφυλιακή περίοδο. ∆εν είναι 
κατά συνέπεια προς απορία ότι 
οδηγούµεθα εις κατάπτωση, 
αντί σε ένα νέο Αλβανικό Επος.

Στην Ελλάδα τότε και τώρα 
Του Κώστα Ιορδανίδη 

Μουλόπουλος Βασίλης

H κυβερνητική κρίση είναι αναµφισβήτητη 
και δεν υπάρχουν πολιτικά περιθώρια για να 
λυθεί µε επανάληψη του «µοντέλου Παπαδή-
µου» από την παρούσα Βουλή µε άλλον πρω-
θυπουργό.

∆εκατέσσερις µόλις µήνες µετά τη «νωπή 
εντολή» στον κ. Σαµαρά και τρία «success 
story», είναι πλέον φανερό ότι η κυβέρνηση της 
Ν.∆. και της βενιζελικής τσόντας της δεν µπορεί 
να κυβερνήσει. Απλώς επιζεί µέρα µε τη µέρα 
και πλέον από σκάνδαλο σε σκάνδαλο.

Ίσως ο πρωθυπουργός σε κανένα µήνα προ-
χωρήσει σε κάποιον ανασχηµατισµό, βάλει στην 
κυβέρνηση ένα-δύο νέα ονόµατα για να κατευ-
νάσει το κλίµα αµφισβήτησής του (τα µαχαίρια 
βγήκαν πάλι στη Ν.∆.), αλλά δεν πρόκειται να 
αλλάξει το κλίµα. Οµελέτα χωρίς αβγά δεν γί-
νεται. Και τα αυγά που έχει στη διάθεσή του ο κ. 
Σαµαράς είναι σχεδόν όλα κλούβια.

Αν όµως η ∆εξιά δεν µπορεί να φτιάξει οµε-
λέτα, το ΠΑΣΟΚ το µόνο που έχει να προσφέρει 
είναι στραπατσάδα χωρίς (καν κλούβια) αυγά. 
Προσπαθεί να κρυφτεί σε διάφορες κινήσεις 
ορφανών του εκσυγχρονισµού (µε συνθέσεις 
Γ’ Εθνικής Κατηγορίας), µπας και καταφέρει να 
κατέβει στις επόµενες εκλογές χωρίς την κοµ-
µατική ταµπέλα και διασωθεί.

Απέλπιδες προσπάθειες, απελπισµένων µε-
τασοσιαλιστών χωρίς ιδανικά, χωρίς πρόταση, 
χωρίς ιδεολογική ταυτότητα. Ή µάλλον µε ταυ-
τότητα a la carte, ανάλογα µε τη συγκυρία. Ένα 
γραφείο rent-a-government. Ένα γραφείο πα-
ροχής υπηρεσιών στα συµφέροντα και τις δου-
λειές των ισχυρών κέντρων εξουσίας.

Το µεταπολιτευτικό πολιτικό σύστηµα καταρ-
ρέει. Ο θίασος της συγκυβέρνησης βρίσκεται 
υπό διάλυση. Οι παραστάσεις που δίνουν οι 
ηθοποιοί του (όπως η προγραµµατική συµφω-
νία Σαµαρά - Βενιζέλου και οι κόκκινες γραµ-
µές απέναντι στην τρόικα) θυµίζουν σκηνές 
από τη «Φωλιά του κούκου». Τα συµπτώµατα 
πολιτικής σχιζοφρένειας κυριαρχούν. Αλήθεια, 

αν σας πουν όχι, τι θα κάνετε; Θα φύγετε από 
το ευρώ; Και γίνονται θανάσιµα επικίνδυνα για 
τη χώρα. Κάθε διαιώνιση αυτής της κατάστασης 
θα διέλυε εντελώς τις αδύναµες κοινωνικές δο-
µές και τις πενιχρές παραγωγικές υποδοµές. Θα 
έκανε την καταστροφή µη αναστρέψιµη.

Αλλά Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ αυτό είναι, δεν µπορείς 
να περιµένεις κάτι άλλο από αυτά τα κόµµατα. 
Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος.

Και γι’ αυτό πιστεύω ότι το µπαλάκι της σω-
τηρίας της χώρας από την βιβλική καταστροφή 
βρίσκεται στα χέρια της Αριστεράς: «Από τα 
αριστερά της σοσιαλδηµοκρατίας ώς την Αρι-
στερά της Αριστεράς». Της ρεφορµιστικής, της 
επαναστατικής, της θεσµικής, της κινηµατικής 
και λοιπών άλλων καταλήξεων. Αλλά κυρίως 
βρίσκεται στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ.

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αναγκάσθηκε να ωρι-
µάσει βίαια, µπορεί να χρειάζεται έναν εύλογο 
χρόνο για να αποκτήσει κοινό βηµατισµό και 
λειτουργίες. Μπορεί να χρειαζόµαστε λίγο ακό-
µη χρόνο για να γνωριστούµε, αλλά στην πολι-
τική ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι 
περιορισμένος• αν τον ξεπεράσεις, αντί να ωρι-
µάσεις, σαπίζεις και αποσυντίθεσαι.

Η χώρα στη 
«φωλιά του κούκου»

Σε νέα φάση αβεβαιότητας, αντί-
στοιχη του φθινοπώρου του 2011 
όπου κατάληξη της εµπλοκής στις δι-
απραγµατεύσεις ήταν η υπογραφή του 
δεύτερου Μνηµονίου, εισέρχονται η 
ελληνική οικονοµία και οι σχέσεις κυ-
βέρνησης - τρόικας. Οι διαβεβαιώσεις 
Σαµαρά περί «απογείωσης της οικο-
νοµίας τον Σεπτέµβριο», οι ελπίδες ότι 
µετά τις γερµανικές εκλογές Βερολίνο 
και Βρυξέλλες θα άλλαζαν στάση ένα-
ντι της Αθήνας, τα µεγάλα λόγια περί 
success story αλλά και η σιγουριά της 
ελληνικής κυβέρνησης ότι το πρωτο-
γενές πλεόνασµα θα ήταν ικανή συν-
θήκη για να ξεκινήσει η συζήτηση περί 
χαλάρωσης του ελληνικού προγράµ-
µατος, διαψεύστηκαν, αποτελούν ήδη 
παρελθόν και η κυβέρνηση αναζήτησε 
νέα διαπραγµατευτική γραµµή. 

 Η νέα γραµµή έχει βασικά σηµεία 
το «όχι νέα µέτρα, µόνο διαρθρωτι-
κές αλλαγές» και «πολιτική διαπραγ-
µάτευση για χαλάρωση του προγράµ-
µατος στη βάση της αναγνώρισης των 
µέχρι τώρα προσπαθειών, αναπτυξι-
ακή πολιτική και αναδιάρθρωση χρέ-
ους». Υποστηρίζεται στο κορυφαίο 
επίπεδο από Α. Σαµαρά και Ευ. Βενι-
ζέλο και επιχειρείται να ενισχυθεί µε 
την υπογραφή της προγραµµατικής 
συµφωνίας, µε τη σηµείωση-µήνυµα 
προς το εσωτερικό αλλά και το εξω-
τερικό ότι θα αποτελέσει το διαπραγ-
µατευτικό πλαίσιο µε την τρόικα. 

Το µήνυµα αυτό, σύµφωνα µε κυ-
βερνητικές πηγές, µεταβίβασε και ο 
ίδιος ο Α. Σαµαράς στην 20λεπτη συνο-
µιλία, που είχε στο περιθώριο της Συ-
νόδου Κορυφής το απόγευµα της Πα-
ρασκευής µε τη Γερµανίδα καγκελάριο 
Ανγκελα Μέρκελ. 

Στις 4 Νοεµβρίου η τρόικα επιστρέ-
φει στην Αθήνα -οι τεχνοκράτες θα 
είναι εδώ από τις 29 Οκτωβρίου-, τα 

µηνύµατα όµως που ήδη στέλνονται 
από Βερολίνο και Βρυξέλλες δεν είναι 
ενθαρρυντικά. 

Μέσα στις επόµενες σαράντα ηµέρες 
θα κριθούν όλα. Η δικοµµατική κυβέρ-
νηση δεν έχει πραγµατικά περιθώρια 
ελιγµών, έναντι της δέσµευσής της, για 
µη λήψη νέων µέτρων και βρίσκεται µε 
την πλάτη στον τοίχο. Και αυτός είναι ο 
πραγµατικός λόγος για τον οποίο έχει 
επιδεινωθεί το κλίµα για τον υπουργό 
Οικονοµικών Γ. Στουρνάρα, ιδιαιτέρως 
µετά τη διαρροή του υπουργείου για 
«στοχευµένες περικοπές» στις συντά-
ξεις και αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο 
κ. Στουρνάρας φέρεται να µην ακολου-
θεί, έναντι των συνοµιλητών του στο 
Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, τη γραµµή 
των Α. Σαµαρά και Ευ. Βενιζέλου. ∆εν 
επιβεβαιώνεται, αλλά στο παρασκήνιο 
οι πληροφορίες περί «βελούδινης» 
αποχώρησης του κ. Στουρνάρα απ’ το 
υπουργείο Οικονοµικών, ακόµα και µε 
τη µετακίνησή του σε κάποια σηµαντι-
κή διεθνή θέση, επιµένουν. ∆εν είναι 
όµως το µέλλον του κ. Στουρνάρα το 
σηµαντικό ζήτηµα. 

Για τον πρωθυπουργό αλλά και 
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
δεν υπάρχουν πλέον πολλά αποθέ-
µατα. Η γραµµή διεκδίκησης στις 
διαπραγµατεύσεις που ξεκινούν 
την ερχόµενη εβδοµάδα και η τή-
ρηση «κόκκινων γραµµών» είναι ο 
µόνος δρόµος που έχουν. 

Είτε για να οδηγήσει στην επαναβε-
βαίωση του ρόλου τους -και µέσα στο 
εσωτερικό των κοµµάτων τους όπου 
επικρατούν αναβρασµός και ρευστό-
τητα πριν από την αµφισβήτηση- είτε 
για να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, 
αν Βερολίνο και Βρυξέλλες επιµείνουν 
στη σηµερινή τους γραµµή και δεν δώ-
σουν άλλη ευκαιρία στη δικοµµατική 
κυβέρνηση Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ. 

40 κρίσιµες µέρες 
για την κυβέρνηση
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 




