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Η ιδεολογία ms EÀowras Τα «καλά παιδιά»
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I I  ΖΟΥΝ σαν πλούσιοι, συ- 
μπερ ιφ έροντα ι σαν 
πλούσιοι, διασκεδάζουν 
σαν πλούσιοι, κυκλο
φορούν σαν πλούσιοι. 
Πέρασαν το καλοκαίρι 
σε κοσμικά εστιατόρια 
και σε τρέντι μπαρ της 

Μυκόνου, σε πολυτελή ξενοδοχεία της 
Ελούντας, σουλατσάροντας με ιδιωτι
κ ά  σκάφη σιο Αιγαίο και στο Ιόνιο.

Οι κυβερνητικοί το γλεντάνε. Ακόμη 
και όταν δεν είναι πλούσιοι οι ίδιοι, κα
ταφέρνουν να έχουν πλούσιους φίλους. 
Τους αρέσει να το δείχνουν. Οι κοσμι
κές στήίλες των περιοδικών κατακλύζο
νται από τους ενα
γκαλισμούς τους με 
αυτή την ιδιότυπη 
(και συχνά σκοτει
νή) νεόπλουτη ολι
γαρχία που ξαφνι
κά γέννησε ο τόπος.
Ηρώδειο, Επίδαυ
ρος, Λυκαβηττός,
Εκάλη Κλαμπ. Οπου 
γάμος και χαρά...

Υπουργοί, υφυ
πουργοί, απλοί βου
λευτές, κυβερνητι
κά και κομματικά στελέχη. Ενα τάγμα 
ανέμελων κοσμικών που επέδειξαν θο- 
ρυβωδώς και πομπωδώς την ανανεω
μένη εξουσία τους σε όλη τη θερινή Ελ
λάδα. Που σχεδιάζουν προκλητικά τις 
πισίνες του μέλλοντος τους. Θα τους 
θεωρούσα απλώς κακόγουστους, αν 
δεν ήταν ουσιαστικά απειλητικοί.

Ασφαλώς όχι όλοι. Αλλά πολλοί. 
Περισσότεροι πάντως από όσους μπο
ρεί να ανεχθεί ακόμη και μια ανοιχτή 
δημοκρατική αντίληψη. Το χειρότερο; 
Η συμπεριφορά τους θεωρείται πια τό
σο κοινότοπη ώστε οι υπόλοιποι, αυ
τοί που δεν ζουν έτσι, ούτε καν μπαί
νουν στον κόπο να την καυτηριάσουν.

Το 1987, αν θυμάμαι καλά, ο μα
καρίτης ο Κουτσόγιωργας είχε πάει 
μια κρουαζιέρα στην Καράίβική και, 
όταν μαθεύτηκε, παραλίγο να πέσει η 
κυβέρνηση. Τον άλλο τον μακαρίτη, 
τον Ανδρέα, τον έκαναν ρόμπα επει
δή έκτισε μια βίλα στην Εκάλη.

Αλλες εποχές. Τώρα και ο τελευ
ταίος υφυπουργός έχει ή ετοιμάζει μο
νοκατοικία με πισίνα στα βόρεια προ
άστια. Για τις σουίτες του ενός εκα
τομμυρίου ημερησίως δεν το συζητώ: 
τις μοιράζουν, φαίνεται, μαζί με τα 
υπουργεία.

«Πού τα βρίσκουν;» είναι ένα κα
λό ερώτημα. Σε κάθε πολιτισμένη χώ
ρα του κόσμου το πιο απλό κολλητι- 
λίκι ενός πολιτικού και ενός επιχει
ρηματία θεωρείται πολιτικά απαρά
δεκτο και κοινωνικά αποκρουσπκό.

Κάντε όμως μια απλή βόλτα στα στέ
κια της νυχτερινής Αθήνας. Θα τους 
βρείτε να απολαμβάνουν οι μεν την πα
ρέα των δε, αφύσικοι και υπαινκτικοί 
συνδαιτυμόνες. Κακά τα ψέματα, ο ενα
γκαλισμός αυτής της κυβέρνησης με το 
χρήμα αρχίζει να γίνεται ασφυκτικός.

«Γιατί τα χρειάζονται;» είναι η βα
σική απορία. Την εποχή της «ροζ βί
λας», θυμάμαι, ο Πάγκαλος είχε πει μια 
σοφή κουβέντα: ότι δεν του άρεσε η
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Οι κυβερνητικοί

το γλεντάνε. Αλλά 

γιατί είναι απαραίτητο 

να γλεντάνε σαν πλούσιοι, 
από κοντά με τους 

πλούσιους αυτού του τόπου;

λογική του πράγματος· ότι δεν καταλά
βαινε γιατί ο αρχηγός μιας σοσιαλιστι
κής παράταξης επέλεξε να ζήσει σε ένα 
προάσπο όπου ζουν οι πλούσιοι, σε ένα 
σπίτι σαν αυτά που έχουν για να ζουν οι 
πλούσιοι· και ότι αυτή την επιλογή εί
ναι που έβρισκε εξαιρετικά ενοχλητική.

Περισσότερο, δηλαδή, από την τιμή 
μιας σουίτας στην Ελούντα ή μιας πι
σίνας στην Εκάλη αυτό που προκαλεί 
είναι η ιδεολογία της σουίτας και της 
πισίνας. Γιατί ένας σοσιαλιστής ή έστω 
κεντροαριστερός ή απλώς προοδευτι
κός πολιτικός αισθάνεται την ανάγκη 
να υιοθετήσει τα εξωτερικά γνωρίσματα 
και τον τρόπο ζωής της οικονομικής 

ολιγαρχίας; Γιατί 
κολακεύεται να κά
νει παρέα μαζί της;

Το κοινωνικό πα
ράδειγμα είναι 
αφάνταστα πιο ενο
χλητικό από την κοι
νωνική συμπεριφο
ρά. Και είναι πολ- 
λαπλώς κρίμα ίσως 
επειδή αυτά συμ
βαίνουν με πρωθυ
πουργό έναν άν
θρωπο διακριτικό, 

εγκρατή και εξαιρετικά αξιοπρεπή στη 
μεταχείριση της εξουσίας. Δεν τα βλέπει 
ο Σημίτης; ρωτάει ο κόσμος. Υποθέτω 
ότι και βλέπει και ακούει και διαβάζει.

Είναι ίσως το πνεύμα των καιρών. 
Ακόμη και αυτός ακολούθησε παράλ
ληλη λογική εκχωρώντας σε μια πλού
σια κυρία την ευθύνη του μεγαλύτερου 
εγχειρήματος της δεύτερης τετραετίας 
του. Γιατί όχι; θα ρωτήσετε. Επειδή 
μια κοινωνία πλουσίων δεν είναι απα- 
ραιτήτως μια πλούσια κοινωνία. Επει
δή είναι στρεβλή η αντίληψη ότι μόνο 
οι πλούσιοι είναι ικανοί. Ακόμη χει
ρότερο: είναι λάθος συμβολισμός.

Καλώς ή κακώς, όμως, στην πολιτι
κή μετρούν τα σύμβολα. Τι δουλειά 
μπορεί να έχει μια παράταξη που πο
νάει (υποτίθεται) τον απλό πολίτη με 
αυτούς τους ανθρώπους και με τον τρό
πο ζωής τους; Κανονικά τους χωρίζει 
άβυσσος. Και είναι ανησυχητικό ότι τε
λευταία αυτή η άβυσσος αρχίζει να γε- 
φυρώνεται. Στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια 
πισίνα, στην ίδια σουίτα...

ΑΝ Ο κ. Κ. Σημίτης έκανε 
πού και πού παρέα με κα- 
νέναν αυτοδημιούργητο άν
θρωπο, ακόμη και «της πιά
τσας», και όχι μόνο με κα
λοαναθρεμμένους ακαδη
μαϊκούς Παρισίων και τρα
πεζίτες αριστοκρατικών οι

κογενειών θα ’χε πληροφορηθεί ότι δεν 
υπάρχει τίποτε πιο επικίνδυνο από έναν 
αξιοπρεπή, ένπμο, σοβαρό πλην απελπι- 
σπκά άσχετο με το ανπκείμενό του κύριο. 
Μπορείς βέβαια να του δώσεις μια θέση, 
σίγουρος ότι δεν πρόκειται να καταχρα- 
σθεί της εμπιστοσύνης που του έδειξες δι’ 
ίδιον όφελος. Συγχρόνως όμως δεν θα ’χα- 
νες τίποτε αν στοιχη
μάτιζες πως θα γίνει πί
σω απ’ την πλάτη του 
το «πάρτι των τρωκτι
κών» χωρίς να το πά
ρει είδηση.

Την έχει αυτή την 
αδυναμία ο Π ρωθυ
πουργός και την πλη
ρώνει βαριά τελευταί
ως. Δικαιολογημένα 
απελπισμένος από τους 
κομματάρχες, και τους 
πολιτικάντηδες της 
συμφοράς, αναζήτησε κάποιους σοβαρούς 
αξιοπρεπείς κυρίους του «ύφους» του προ- 
κειμένου να στελεχώσει υπερευαίσθητους 
τομείς. Θέλησε προς τιμήν του να δώσει 
τις ευκαιρίες σ’ όποιους ο ίδιος θεωρεί 
«ακέραιους» ανεξαρτήτως πολιτικού στίγ
ματος. Πλην όμως η ζωή αποδεικνύει ότι 
τα «καλά παιδιά» μπορούν να κάνουν τη με
γαλύτερη ζημιά. Και το χειρότερο; Χωρίς 
να παίρνουν είδηση για το έγκλημα.

Χαρακτηρισπκή περίπτωση ο συμπαθής 
ευπατρίδης κ. Σ. Στρατήγης, ο οποίος με 
τον μάνατζερ εξωτερικού κ. Κ. Μπακούρη 
ανέλαβαν τα ηνία του 2004. Προερχόμε
νος εκ ΔΗΑΝΑ ο κ. Στρατήγης ήταν συν
δυασμός «σημιτικού» και «στεφανοπουλι- 
κού», που σημαίνει πολιτικά κάτι σαν ελ
βετική τράπεζα (Ζυρίχης) από πλευράς 
αξιοπιστίας. Το πρόβλημα ήταν ότι τόσο ο 
ίδιος όσο και ο κ. Μπακούρης είχαν λιγό- 
τερες σχέσεις με υπουργούς και πασοκι- 
κούς αξιωματούχους απ’ ό,τι αλβανός λα
θρομετανάστης σοβατζής που τους φτιά
χνει τις βίλες τους στη Μύκονο και στην 
Κέρκυρα. Ετσι μετά από δυο χρόνια «φι
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ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ...
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΛΕΙΨΟΥΝ

λοφρονήσεων», ο κ. Σημίτης έπρεπε να 
διαλέξει μεταξύ εγκεφαλικού και Γιάννας 
Αγγελοπούλου! Ως και ο κουνιάδος της θα 
προτιμούσε το δεύτερο.

Ενα άλλο «καλό παιδί», τον καθηγητή 
(σύζυγο κυρίας καθηγήτριας που έγινε υφυ
πουργός Εξωτερικών...) κ. Στ. Θωμαδάκη, 
επέλεξε ο κ. Σημίτης και για το ανώτατο όρ
γανο του πολυπαθούς Χρηματιστηρίου, την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! Εκ του αποτε
λέσματος είναι βέβαιο ότι αν είχε βάλει 
τον κ. Γ. Κοσκωτά ή τον κ. Ρωχάμη θα ’χαν 
περάσει στη Σοφοκλέους λιγότερες «φού
σκες», υπερτιμημένες «βιτρίνες» και «αε- 
ριτζίδικοι» όμιλοι. Καθ’ ότι οι εν λόγω απο- 
φυλακισθέντες είναι σε θέση να διακρί

νουν τα φύκια που πω- 
λούνιαι για μεταξωτές 
κορδέλες! Ο θεωρού
μενος έντιμος και ακέ
ραιος κ. Θωμαδάκης, 
ο οποίος ως την τοπο
θέτησή του είχε τόσες 
τεχνικές γνώσεις για το 
ΧΑΑ όσες αεροναυπη
γικές διέθετε ο κ. Μα- 
ντέλης για το Falcon 
που σκότωσε τον Γιάν- 
νο Κρανιδιώτη, παρα
κολούθησε ανήμπορος 

το έγκλημα. Για την ακρίβεια πληροφο- 
ρήθηκε ότι κάποιοι πήραν τα λεφτά του 
κόσμου, δίνοντάςτου χαρτιά που αξίζουν 
λιγότερα απ’ ό,τι λαδόκολλα κρεοπωλείου, 
μόνο όταν τον ξύπνησαν οι κραυγές και οι 
σπαραγμοί των θυμάτων.

Το ίδιο συμβαίνει και με τον επίσης «κα
λό άνθρωπο» καθηγητή Μ. Σταθόπουλο, 
ο οποίος από τη θέση του υπουργού Δι
καιοσύνης κοντεύει να διαλύσει τη μισή 
Ελλάδα, την κυβέρνηση και το ΠαΣοΚ. Δεν 
ξέρουμε αν ο συμμαθητής του σιο Γυμνά- 
σιο κ. Χριστόδουλος τον έδερνε σιο διά
λειμμα, το σίγουρο όμως είναι ότι μετέ
βαλε τα προσωπικά του απωθημένα σε τά
χα μου «νομιμότητα» και προκάλεσε την 
αναίτια σύγκρουση Πολιτείας - Εκκλησίας. 
Η εμπάθεια και η πολιτική απειρία του κ. 
Σταθόπουλου (για την οποία δεν μπορεί 
να πει ότι δεν προειδοποιήθηκε ο κ. Ση
μίτης) πιστοποιήθηκαν με τη βούλα, τώρα 
με την αναθεώρηση του Συντάγματος. 
Οπου και πάλι προσπάθησε, ενάντια στη 
γραμμή Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, 
να τοποθετήσει έναν ακόμη δυναμίτη στις 

σχέσεις με την Εκκλησία. Ενώ έβαλ
λε ανοικτά κατά των προκατόχων του 
Β. Γιαννόπουλου και Β. Βενιζέλου!

Η είδηση; Η είδηση είναι ότι... πε
ριέργως πώς... δεν είναι καν καθηγη
τής ο κ. Φλωρίδης, του (υφυπουρ
γείου Αθλητισμού. Διότι, κατά τα άλ
λα, δρώντας σαν παντελώς άσχετος 
καθηγητής το επίσης «καλό και ακέ
ραιο παιδί» κοντεύει να τινάξει όλο 
το πρωτάθλημα στον αέρα προτού 
ακόμη αρχίσει. Μιλάει για την ανα- 
ξιοπιστία, σε επίπεδο καφενείου 
όμως, χωρίς καμιά απόδειξη («μου το 
’παν... πρόεδροι») και για... «ντοπά- 
ρισμα ποδοσφαιριστών όπως των 
αθλητών» την ώρα που αναχωρεί η 
ομάδα μας για το Σίδνεϊ και διοργα- 
νώνουμε το 2004! Με κάτι τέτοια «κα
λά παιδιά» είναι να νοσταλγείς τους 
μυστακοφόρους «πρασινοφρουρούς»

ΦΩΝΑΞΕ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΙΡΛΑΝΔΟΥΣ 

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΤΙ

του Ανδρέα.
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