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Το βιβλίο του Μιχάλη Ιγνατίου έχει 
πολλά πλεονεκτήµατα. Το πιο σηµα-
ντικό, πιστεύω, είναι ότι παρουσιάζει 
έγγραφα. Αναφορές του Αµερικανού 
πρέσβη που ενδιαφέρεται για την 
πορεία της ελληνικής οικονοµίας, 
εκθέσεις του ∆ΝΤ, αναφορές της Κο-
µισιόν και συζητήσεις. Επίσης, ανα-
δεικνύεται η αβάσταχτη ελαφρότητα 
ανθρώπων που από θέσεις - κλειδιά 
ετάχθησαν να υπηρετήσουν το δη-
µόσιο συµφέρον. Η Ιστορία θα τους 
κρίνει σαν ελάχιστους, ανεπαρκείς 
και ανεύθυνους.
Η έκθεση του ∆ΝΤ το 2010 αναφέ-
ρει στον πρόλογο: «∆εδοµένου ότι 
µε την είσοδο στη ζώνη του ευρώ η 
χώρα έχασε το 25% της ανταγωνιστι-
κότητας και επειδή δεν έχει εθνικό 
νόµισµα να υποτιµηθεί, πρέπει να 
προχωρήσουµε σε εσωτερική υπο-
τίµηση». Αναρωτιέµαι αν αυτοί που 
αποφάσισαν την είσοδο της χώρας 
στη ζώνη του ευρώ είχαν µελετήσει 
πώς η χώρα θα αντιµετωπίσει αυτή 
την οικονοµική τραγωδία που της 
επιφύλασσαν. Αποδείχτηκε πως δεν 
είχαν µελετήσει τίποτα και οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελ-
λάδας έφυγαν στις γειτονικές χώρες. 
Αυτό το έγκληµα συνετελέσθη από 

κάποιους ανθρώπους που ποτέ δεν 
λογοδότησαν και συνεχίζουν να σιτί-
ζονται στο πρυτανείο... Παπαδήµος, 
Στουρνάρας, Χαρδούβελης, Χριστο-
δουλάκης και πάνω απ’ όλα και πίσω 
απ’ όλα Σηµίτης.
Οι υπόλοιποι έρχονται δεύτεροι. Ο 
Καραµανλής, αφού δηµιούργησε τον 
µύθο της απόπειρας δολοφονίας που 
θα συνοδεύει τον ασκητικό βίο του 
στη Ραφήνα, συµµετέχει στο εθνι-
κό έγκληµα εξ αµελείας. Ο Βούδας, 
όπως τον χαρακτηρίζει ο Αµερικανός 
πρέσβης, δεν θέλει να ακούει δυσά-
ρεστα και επιτρέπει στον Αλογοσκού-
φη να διογκώσει το δηµόσιο χρέος. 
Όταν πια οι φίλοι του Ευρωπαίοι τού 
δείχνουν τον γκρεµό και αφού δεν 
καταφέρνει να έχει τη συναίνεση του 
Παπανδρέου, αποφασίζει την έξοδό 
του από την εξουσία µε εκλογές.
Και έρχεται ο µοιραίος άνθρωπος. Ο 
εξάγγελος της συµφοράς. Γιατί, µέ-
χρι τον Καραµανλή, αυτό που επιζη-
τούσαν οι Ευρωπαίοι ήταν µια ήπια 
προσαρµογή, σε σχέση µε ό,τι ακο-
λούθησε.
Οι Αµερικανοί, απ’ ό,τι φαίνεται από 
τα έγγραφα, πίεσαν τον Παπανδρέου 
να βοηθήσει τον Καραµανλή. Με έκ-
πληξη διαπίστωσαν ότι για «πρώτη» 

φορά δεν τους άκουσε. Θεωρούν τον 
Παπανδρέου όχι απλά φιλοαµερικα-
νό, αλλά Αµερικανό, και δεν µπο-
ρούν να εξηγήσουν τη στάση του.
Ο µόνος λόγος ήταν ότι βιαζόταν να 
γίνει πρωθυπουργός. ∆εν βρίσκουν 
άλλη εξήγηση. Τώρα, βέβαια, πώς 
µπορεί να επιζήσει ο µύθος της από-
πειρας δολοφονίας του Καραµανλή, 
όταν από τις αναφορές του Αµερικα-
νού πρέσβη φαίνεται η προσπάθειά 
τους να τον βοηθήσουν, αυτό αποτε-
λεί µια άλλη ιστορία.
Ο Παπανδρέου συµφωνεί µε µέτρα, 
τα αναβάλλει όµως γιατί φοβάται το 
βαθύ ΠΑΣΟΚ. Με άγνοια κινδύνου 
βαδίζει στην πολιτική του καταστρο-
φή και στην καταστροφή της χώρας. 
Όµως -κι αυτό είναι το ανατριχιαστι-
κό...- µέσα στο απόλυτο χάος που 
µπαίνει η χώρα, ο νεποτισµός γύρω 
του βασιλεύει.
Ο Μιχάλης Ιγνατίου διηγείται µια 
ιστορία αντάξια του ΠΑΣΟΚ της δι-
αφθοράς και της µίζας. Σε µια επί-
σκεψή του στις Ηνωµένες Πολιτείες, 
ο Έλληνας πρέσβης και ο αρχιεπί-
σκοπος Αµερικής κατάφεραν να συ-
γκεντρώσουν σε κάποιο ξενοδοχείο 
τους µεγαλύτερους Ελληνοαµερικα-
νούς επιχειρηµατίες. Ήθελαν να βο-

ηθήσουν τη γενέτειρα µε επενδύσεις, 
αλλά και µε την αγορά οµολόγου του 
απόδηµου ελληνισµού.
Ο αρχιεπίσκοπος στον λόγο του τους 
είπε: «Εσείς µπορεί να χάσετε διακό-
σια εκατοµµύρια στη Γουόλ Στριτ και 
να µην ιδρώσει τ’ αφτί σας. Τι είναι 
να δώσετε από είκοσι ή πενήντα εκα-
τοµµύρια για τη γενέτειρα;». Οι πε-
ρισσότεροι ήταν θετικοί. Ορίστηκε 
να γίνει καινούργια συνάντηση στην 
Αθήνα. Επικεφαλής της κίνησης ορί-
στηκαν ο Έλληνας πρέσβης στην Ου-
άσιγκτον και ο αρχιεπίσκοπος.
Η πρόσκληση όµως για τη συνάντη-
ση της Αθήνας υπογραφόταν από κά-
ποιον τύπο που οι οµογενείς θεωρού-
σαν λαµόγιο και από µια κυρία, φίλη 
του Παπανδρέου. Ο αρχιεπίσκοπος, 
αφού δεν κατάφερε να µιλήσει µε το 
Μαξίµου για εξηγήσεις, απεσύρθη 
και η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, γιατί 
οι οµογενείς τον αρχιεπίσκοπο εµπι-
στεύονταν και δεν ήθελαν να δώσουν 
τα χρήµατά τους σε κάποια λαµόγια 
που πλαισίωναν τον πρωθυπουργό.
Αυτά τα λίγα... Το βιβλίο έχει πολύ 
περισσότερα.

Του Λευτέρη ΚαπώνηΗ ΑΥΓΗ

Εθνικό έγκληµα µε... ονοµατεπώνυµα

Η ώρα του Αλέξη Τσίπρα
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η κατάσταση στη 
χώρα είναι κρίσιµη. Πόσο κρίσιµη όµως είναι 
πραγµατικά και τι επιλογές µάς έχουν αποµείνει; 
Από το 2009 και το ξέσπασµα της πρωτοφανούς 
κρίσης έχουν ήδη κυβερνήσει, ή προσπάθησαν 
να κυβερνήσουν, τη χώρα τα περισσότερα κόµ-
µατα που εξέλεξαν βουλευτές στο ελληνικό Κοι-
νοβούλιο (από την εθνικιστική δεξιά µέχρι τη 
ριζοσπαστική αριστερά). Η κατάσταση όµως στη 
χώρα δεν µοιάζει ειδυλλιακή… Ο κόσµος συνε-
χίζει και αισθάνεται µαταίωση και απελπισία. 
Στην απόγνωσή του επάνω, εφόσον συνεχίσει 
να αποτυγχάνει το «σύστηµα» –γιατί για σύστηµα 
περνιούνται σταδιακά όλοι όσοι κυβερνούν– ο 
κόσµος θα ψάξει αντισυστηµικές εναλλακτικές 
επιλογές. ∆εν µένουν, όµως, πια και πολλές. 
Στην πραγµατικότητα, µένουν µόνον οι εξής δύο: 
Φασισµός ή σοβιετικού τύπου ολοκληρωτισµός. 
Η Ιστορία έχει δείξει ότι η χώρα πρέπει να απο-
φύγει πάση θυσία τέτοια µονοπάτια. Για να µπο-
ρέσουµε, όµως, να µπούµε σύντοµα σε ασφαλή 
δρόµο, χρειάζεται να επιτύχει η τωρινή κυβέρ-
νηση στον κύριο στόχο της: Στη βασική συµφω-
νία µε τους εταίρους, η οποία θα συνεχίσει να 
µας δίνει τη δυνατότητα να αποτελούµε µέρος 
αυτού που συχνά αποκαλούµε πολιτισµένο κό-
σµο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για µια χώρα σαν 
την Ελλάδα, χωρίς εύρυθµη δηµόσια διοίκηση, 
µε αδύναµους θεσµούς και ανίσχυρο κράτος δι-
καίου, µε έλλειψη συναινετικής πολιτικής κουλ-
τούρας, είναι απολύτως απαραίτητο να συνεχίσει 
να κρατάει ευρωπαϊκή πυξίδα σε όσο γίνεται πε-
ρισσότερα πεδία. Και η Ευρωζώνη είναι ίσως το 
πιο σηµαντικό από αυτά. Γιατί η συνέχιση της 

παρουσίας µας σε αυτήν ίσως είναι η µοναδική 
προϋπόθεση που µπορεί να µας αναγκάσει να 
φτιάξουµε κάποτε µια υγιή και παραγωγική οι-
κονοµία.
Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι, παρά το 
τωρινό µας χάλι, πρέπει να κάνουµε τα πάντα για 
να συνεχίσουµε να αποτελούµε µέρος του πολι-
τισµένου κόσµου και όχι µέρος µιας φαντασια-
κής ουτοπίας, που µόνοι µας θα επικαλούµαστε, 
αλλά κανένας δεν θα έχει ποτέ ανακαλύψει. Αυτό 
δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να έχουµε δικαίωµα 
στην ελπίδα και στο όνειρο. Κάθε άλλο! Οχι µό-
νον ο ελληνικός λαός αλλά όλοι οι λαοί αξίζουν 
το καλύτερο δυνατό µέλλον.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός έχει ήδη αποδειχθεί 
πως είναι και έξυπνος και ευέλικτος. Επιπλέον, 
είναι ο µόνος πολιτικός που προσωποποιεί την 
ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον. Πιστεύω ότι 
την υπογραφή του στο τρίτο µνηµόνιο πρέπει 
απαραίτητα να τη συνοδέψει και µε κάτι άλλο εάν 
θέλει να µείνει στην ιστορία ως ένας ηγέτης του 
επιπέδου του Ελ. Βενιζέλου. Πρέπει να πείσει και 
να εµπνεύσει τον ελληνικό λαό ότι ήρθε η ώρα 
µας, ότι ήρθε η ώρα να δουλέψουµε συστηµατικά 
µε πάθος και στόχους. Πρέπει να πείσει τον λαό 
του ότι δεν υπάρχει καµία συνωµοσία εναντίον 
µας, ότι δεν µας ψεκάζουν, ούτε µας εκβιάζουν 
συστηµατικά κάποιοι κακοί, ότι δεν είναι όλοι οι 
άλλοι κουτοί και εµείς οι έξυπνοι. Οσο ο πρωθυ-
πουργός λέει απλά ότι υποχρεώθηκε να υπογρά-
ψει µια συµφωνία που δεν θέλει, τόσο λειτουργεί 
παρελκυστικά. Ηρθε η ώρα να προτάξει το δικό 
του σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας λέγοντας 
αλήθειες: «Ναι, είµαστε η αριστερά και ήρθαµε 

στην εξουσία για να κάνουµε τη µεγάλη αλλαγή. 
Ελάτε τώρα όλοι µαζί να γίνουµε σοβαρό κράτος, 
σοβαρή χώρα. Ελάτε να γίνουµε πρότυπο για 
όλους τους τυραννισµένους λαούς του κόσµου». 
Προτεραιότητα για τη χώρα είναι το κτίσιµό της 
σε ισχυρούς θεσµούς, οι οποίοι θα αποτελέσουν 
τους πυλώνες ενός αξιόπιστου κρατικού οικο-
δοµήµατος. Ενός κράτους που οραµατίστηκε ο 
Ιω. Καποδίστριας αλλά εµποδίστηκε από τους 
κήρυκες του πελατειακού συστήµατος, του λαϊ-
κισµού και της διαφθοράς, οι οποίοι µπόλιασαν 
ολόκληρες γενιές µε τέτοιου είδους πρακτικές. Ο 
Τσίπρας είναι ο µόνος σήµερα που µπορεί να 
εµπνεύσει και να αλλάξει αυτό το κλίµα που τόσα 
χρόνια έχει εγκατασταθεί στη χώρα και µας τρα-
βάει προς τα κάτω. Ο κόσµος σιχαίνεται τον πα-
λαιοκοµµατισµό και ο τωρινός πρωθυπουργός 
είναι ο µόνος που έχει τη λαϊκή νοµιµοποίηση 
να µας βγάλει από το τέλµα.
Είναι η ώρα του Τσίπρα. Τις διαρθρωτικές µεταρ-
ρυθµίσεις έπρεπε µόνοι µας να τις είχαµε ξεκινή-
σει το 1981, όταν µπήκαµε στην ΕΟΚ. Την πίστη 
στις αξίες και στις ικανότητές µας, όµως, έχουµε 
–µε εσένα, Αλέξη Τσίπρα, ως πρωθυπουργό– τη 
µοναδική ευκαιρία να την εµπεδώσουµε σήµερα. 
Αυτό είναι πια στα χέρια σου, είναι δουλειά σου 
να το πετύχεις. Είναι ευθύνη σου να εδραιώσεις 
αυτή την πίστη και να την κάνεις σηµαία όλων 
µας. Και πιστεύω σε αυτό που ο ίδιος έχεις πει. 
Οτι δεν είσαι από τους ανθρώπους που αποποι-
ούνται τις ευθύνες τους.
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