
Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 4 AUGUST 2017 13ΣΧΟΛΙΑ

«Η Ελλάδα πρέπει, και θα γίνει 
ΞΑΝΑ, η χώρα της αξιοκρατίας 
και των ίσων ευκαιριών». Έτσι 
έκλεισε την παρέμβασή του στο 
νομοσχέδιο για την Παιδεία χθες 
ο αρχηγός της Ν.Δ. Αφού για 
άλλη μια φορά έδωσε τη γνωστή 
παράσταση του... δάγκα του πολ-
λά βαρύ, που όχι μόνο δαγκώνει 
τον αυταρχισμό, τον ευτελισμό και 
τα λοιπά της κυβέρνησης -αυτή 
τη φορά πήρε η μπάλα και τον 
Βούτση-, αλλά και προαναγγέλ-
λει μεγάλες μπουκιές στο μέλλον. 
Όπως η κατάργηση του Νόμου 
Γαβρόγλου. Ή η Εξεταστική για το 
‘15, που θα γίνει όταν... Και θα 
τον κάνει τον Τσίπρα μια χαψιά, 
με τη συνδρομή του Βαρουφάκη, 
που για χιλιοστή φορά τον επικα-
λέστηκε ως μάρτυρα κατηγορίας.
Ξέρω ότι δεν είναι πολιτικά ορθό, 
αλλά όταν ο Μητσοτάκης δείχνει 
τα δόντια του παριστάνοντας τον 
δάγκα, παίρνει ύφος δάγκα, μιλά-
ει σαν δάγκας και το πιστεύει ότι 
είναι δάγκας, παθαίνω μια απολί-
τικη κρίση νευρικού γέλιου. Κάπο-
τε θύμωνα με το δάγκα στιλ, αλλά 
τελικά -η επανάληψη βλέπετε- 
έφτασα να το βρίσκω σχεδόν δι-
ασκεδαστικό. Βλέπω και ξαναβλέ-
πω τα σχετικά βίντεο, που, κατά 
τη γνώμη μου, αν προσθέσεις σ’ 
αυτά λίγο από το άγριο της Βούλ-
τεψη και το τευτονικό του Άδωνι, 

μπορείς, που λέει ο λόγος, να τα 
θεωρήσεις και ανταγωνιστικά με 
τους Monty Python. Διότι είναι το 
όλον κάπως έφιππο, αλλά χωρίς 
ίππους αν με εννοείτε.
Τέλος πάντων, με τον Κυριάκο 
άλλος τσαντίζεται κι άλλος δρο-
σίζεται. Λογικό και πλουραλιστι-
κό. Αλλά η Ελλάδα θα γίνει ξανά 
χώρα της αξιοκρατίας και των 
ίσων ευκαιριών; Ξανά; Όπως 
ήταν πριν δηλαδή; Όταν η Δεξιά 
του γελούσε κι έδερνε; Όταν εί-
χαν τη μισή χώρα φακελωμένη; 
Όταν διόριζαν τους δικούς τους 
και τους «άλλους» δεν τους άφη-
ναν να περάσουν ούτε έξω από 
δημόσια υπηρεσία; Όταν, για να 
πάρεις άδεια παγοπώλη, έπρεπε 
να σου δώσει ο χωροφύλακας 
πιστοποιητικό κοινωνικών φρο-
νημάτων; Όταν δολοφονούσαν τη 
Βασιλακοπούλου, τον Κουμή, την 
Κανελλοπούλου, τον Τεμπονέρα 
και τους λοιπούς απείθαρχους; 
Όταν οι ζαρντινιέρες σακάτευαν 
φοιτητές;
Το ομολογώ ότι με επανέφερε 
στην πολιτική ορθότητα με κείνο 
το ξανά. Ανατρίχιασα. Τέρμα τα 
γέλια. Παιδιά σοβαρευτείτε. Γιατί 
γελοίους του είδους του τους έχει 
πληρώσει η Ελλάδα πολύ ακριβά 
για να τους επιτρέψουμε να της 
φορέσουν ΞΑΝΑ χαλινάρι...
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Πώς ο Κυριάκος μου έκοψε το γέλιο

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη
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Ο δυτικός κόσμος έχει ακόμη 
ελπίδα όσο υπάρχουν ενεργοί 
πολιτικοί σαν τον Τζον Μακέ-
ιν. Χάρηκα όταν έχασε από τον 
Μπαράκ Ομπάμα, με του οποίου 
τις θέσεις συμφωνώ πολύ περισ-
σότερο. Από την άλλη, πιστεύω 
ότι κάθε πολιτικός, όπου και αν 
εκλέγεται, πρέπει να δει προσε-
κτικά το περίφημο βίντεο από την 
προεκλογική εκστρατεία του τo 
2008. Σε μια συζήτηση με κοινό, 
μία οργισμένη γυναίκα πήρε το 
μικρόφωνο και άρχισε να βρίζει 
τον Ομπάμα. Ο Μακέιν της πήρε 
το μικρόφωνο και δήλωσε κοφτά: 
«Οχι, κυρία μου, έχετε άδικο, εί-
ναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος 

και πατριώτης». Εχασε την εκλο-
γική αναμέτρηση, αλλά κέρδισε 
υστεροφημία, αυτό το άυλο και 
εξαιρετικά ανθεκτικό αγαθό που 
αποδεικνύεται πολύτιμο για έναν 
πολιτικό έπειτα από μία ήττα ή 
τον θάνατό του.
Ο Μακέιν εκπροσωπεί ένα φωτι-
σμένο κατεστημένο, το οποίο βο-
ήθησε πολύ την Αμερική να δια-
τηρήσει την ηγεμονία της μετά τον 
Πόλεμο. Οταν ο Τραμπ άρχισε να 
αμφισβητεί τους βασικούς πυλώ-
νες του δυτικού οικοδομήματος, 
ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο 
Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής. 
Χρειαζόταν πολύ θάρρος να πάει 
κόντρα στον πρόεδρο του κόμμα-

τός του. Δεν είναι όμως από τους 
πολιτικούς που «μασάνε» και το 
απέδειξε μία ακόμη φορά. Εχο-
ντας περάσει έξι χρόνια βασανι-
στηρίων στις φυλακές του Βιετ-
νάμ, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις 
μοιάζουν μάλλον εφήμερο και 
ανώδυνο παιχνίδι. Το εντυπωσι-
ακό, όμως, είναι πως ήταν από 
τους βασικούς Αμερικανούς πο-
λιτικούς που εργάσθηκαν σκληρά 
για την αποκατάσταση των διπλω-
ματικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμέ-
νων Πολιτειών και Βιετνάμ.
Είχα πριν από λίγους μήνες την 
ευκαιρία να τον δω σε δημό-
σια συζήτηση στις Βρυξέλλες. 
Οι απαντήσεις του ήταν κοφτές, 

προσγειωμένες, με μεγάλη δόση 
αυτοσαρκασμού και χωρίς καμία 
«σάλτσα». Δεν είχε τίποτα να κά-
νει με τον πλαστικό ή ξύλινο λόγο 
που χαρακτηρίζει σήμερα τους 
πολιτικούς μας. Η Δύση πάσχει 
από έλλειμμα ηγεσίας, όπως φά-
νηκε στη Μεγάλη Βρετανία με το 
Brexit. Οι προκλήσεις είναι πλέον 
πολλές και οι ισχυροί ηγέτες ελά-
χιστοι, όταν απέναντί τους αναδύ-
ονται Πούτιν, Ερντογάν κ.ά. ως 
αντίπαλον δέος.
Σε κάνει να αναρωτιέσαι αν το 
«εργοστάσιο» από το οποίο βγή-
καν ηγέτες όπως ο Μακέιν έχει 
κλείσει. Και τι θα σημάνει αυτό 
για το μέλλον του δυτικού κόσμου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ο δυτικός κόσμος και ο Μακέιν

Τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά;
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Ας γίνει αυτή η ρημάδα εξεταστική επιτροπή για να μάθουμε επιτέλους τι 
ακριβώς συνέβη στη χώρα και ποιος φταίει για την κακοδαιμονία της. Η 
Ν.Δ.; Το ΠΑΣΟΚ; Και οι δύο μαζί; Η κοινωνία που πίεζε για διορισμούς, 
αυξήσεις και ρουσφέτια; Οι συνδικαλιστές που λειτουργούσαν συντεχνια-
κά; Η Αριστερά που έβαζε τον κόσμο να διεκδικεί τον ουρανό με τ’ άστρα; 
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Ή μήπως ο Χατζηπετρής;
Από πότε όμως να ξεκινήσει η έρευνα; Εδώ ζορίζουν τα πράγματα. Η 
Νέα Δημοκρατία τη θέλει από τον Γενάρη του 2015 μέχρι τον Ιούλιο του 
2015 με προφανή στόχο να φορτώσει στον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη 
όλη την ευθύνη, καθώς, όπως υποστηρίζει, η Ελλάδα πήγαινε με φουλ 
τις μηχανές στην ανάκαμψη και ήρθαν οι κατσαπλιάδες αριστεριστές να 
βάλουν φρένο αφού εξαπάτησαν τους αφελείς ιθαγενείς τάζοντάς τους 
λαγούς με πετραχήλια.
Μάλλον η ηγεσία της έχει ξεχάσει τη δέσμευση Σαμαρά όταν ήταν πρω-
θυπουργός για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής η οποία θα εξέταζε τα 
πώς και τα γιατί του πρώτου Μνημονίου που ήταν πράσινο. Επειδή όμως 
δεν επιθυμεί να διαρρήξει τις σχέσεις της με το ΠΑΣΟΚ αφήνει απ’ έξω 
την επίμαχη περίοδο. Σήμερα άλλος είναι ο εχθρός και μια συνεργασία 
με τον παλιότερο διάβολο είναι επιβεβλημένη για το καλό της πατρίδας. 
Το ΠΑΣΟΚ αρχικώς μιλούσε για εξεταστική επιτροπή που θα περιλαμ-
βάνει και την εποχή του Κώστα Καραμανλή. Εσχάτως πάντως έκανε μια 
παραχώρηση προτείνοντας η διερεύνηση να ξεκινήσει από τη φάση της 
ένταξης της χώρας στο ευρώ (κυβέρνηση Σημίτη).
Και στην περίπτωση αυτή η σκοπιμότητα είναι εμφανής: να κατηγορηθεί 
και ο Κώστας Καραμανλής -τον οποίο θεωρεί οιονεί σύμμαχο του Τσί-
πρα- για τα πεπραγμένα του την περίοδο 2004-2009 (η χαμένη πενταετία 
κατά τον συγγραφέα Γ. Βούλγαρη). Κάνοντας ρελάνς, ένα τμήμα της Δεξι-
άς εισηγείται η εξεταστική να πάει πολύ πίσω - στις αρχές της δεκαετίας 
του 1980. Για τους δικούς της εκτιμητές αυτή ήταν η χαμένη δεκαετία για 
τη χώρα και ένοχος είναι φυσικά ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί να μην πάμε κι άλλο πιο πίσω στον χρόνο 
ώστε να εξεταστεί και η κορυφαία επιλογή της συντηρητικής παράταξης, 
δηλαδή η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ, αφού για κάποιους ερευνητές αλλά 
και για ορισμένα κόμματα -το ΚΚΕ σταθερά, το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 
1970- εκείνη είναι η κορυφαία στιγμή της μεταπολιτευτικής περιόδου, 
γιατί τότε ξεκίνησε με τυμπανοκρουσίες η μεγάλη πορεία προς την ευη-
μερία, η οποία όμως κατέληξε με θρηνολογίες στη χρεοκοπία του 2010.
Κάποιος με αχαλίνωτη φαντασία και σκαμπρόζικη διάθεση θα μπορού-
σε να ζητήσει η εξεταστική επιτροπή να ασχοληθεί με τις επιλογές των 
κυβερνήσεων από τη λήξη του Εμφυλίου και μετά. Καταλαβαίνει κανείς 
ότι είναι πολύ εύκολο μια σοβαρή υπόθεση να ευτελιστεί όταν γίνεται 
αντικείμενο κομματικών τακτικισμών.
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