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Η  κρίση pas κάνει auvmpmiKovs;
Είναι κοινός τόπος σε όλες τις πολιτικές ή κοινω- 
νιολογίζουσες αναλύσεις της τρέχουσας περιόδου 
πως η οικονομική κρίση ωθεί τις μάζες να αναζη
τήσουν πολιτικούς σχηματισμούς που θα υπόσχο
νται ότι θα αποκαταστήσουν την τάξη και την ευμά
ρεια που έχασαν και για την οποία εύκολα δαιμονο- 
ποιούν ως υπεύθυνους κάποιους εχθρούς: παλαι- 
ότερα τους εβραίους, αργότερα τον κομμουνιστι
κό κίνδυνο, σήμερα τους μετανάστες. «Οταν δεκά

δες μαγαζιά καίγονται, όταν σε περιοχές της Αθή
νας ο φόβος κυριαρχεί, όταν τα Καλάσνικοφ αφαι- 
ρούν ανθρώπινες ζωές για ιοο ευρώ, τότε το συντη
ρητικό αίτημα του «νόμου και της τάξης» δυναμώ
νει» παρατηρεί ο αναπληρωτής καθηγητής Συγκρι
τικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γεράσι
μος Μοσχονάς. Ο πραγματικόςσυντηρητισμόςτης 
ελληνικής κοινωνίας, συμπληρώνει ο αναπληρωτής 
καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη

μίου Κρήτης Αλέξης Καλοκαιρινός, είναι η αδυνα
μία να υπερβούμε αυτές τις συμπεριφορές επιδει
κνύοντας αλληλεγγύη αντί για ατομισμό, γενναιο
δωρία αντί για ωφελιμισμό. Αλλά αυτή δεν είναι μια 
μοιραία εξέλιξη, παρατηρεί η αναπληρώτρια καθη- 
γήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Βασιλική Γεωρ- 
γιάδου, θυμίζοντας το προηγούμενο των πράσινων 
κομμάτων της δεκαετίας του 1970 στη Γερμανία και 
τις σκανδιναβικές χώρες.
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«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ζ ωή γι α να τη ζήσουμε» κραυγάζει το γκράφιτι σε δρόμο της Αθήνας. Η κρίση οδηγεί 
καθημερινούς ανθρώπους σε απόγνωση, παράγει βία «χωρίς στόχους» και κινήματα «χωρίς αιτήματα»

Το 27,7% του ελληνικού πληθυσμού αντιμετω πίζει, σύμφ ω να  με τη Eurostat (στοιχεία για το 2010), τον κίνδυνο της φτώ χειας, ποσοστό που έκτοτε, κατά πάσα πιθανότητα, β α ίνει ρ α γδ α ία  α υ ξα νόμενο. Το χρεοκοπημένο κρά το ς κα ι ο ι χρ εο κο π η μ ένες ε λ λ η ν ικ ές  τράπ εζες καλύπτονται από την ευρωπαϊκή δανειακή βοήθεια. Ο χι όμω ς τα νοικοκυριά, τα οποία χρεοκοπ ούν το ένα μετά το άλλο κ α ι, το χειρ ό τερ ο , π ολλά  ε ξ  α υ τών βρίσκονται σε κατάσταση οι- ονεί χρ εο κ ο π ία ςχω ρ ίς να το γνωρίζουν. Η  κρίση χρηματοδότησης των προνοιακών μηχανισμών -  και η έλλειψ η πόρω ν για  τον εκσυγχρονισμό και την επέκτασή τους -  επιτείνουν τα πιο πάνω φ α ινό μ ενα . Τ ο ελ λ η ν ικ ό  κρ ά τ ο ς π ρ ό ν ο ια ς  ήταν σχεδ ια σ μ έν ο  για  π οσοστά φ τώ χειας της τά ξεω ς του 20% , όχι για μεγέθη που σε λίγο θα προσεγγίζουν το 30% .Π άνω  στον καμβά της αποσύνθ εσ η ς του κο ινω νικ ο ύ  ισ τού , οι α ν ο μ ικ έ ς  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ές πολλα- π λασιάζονται. Τ ο  ίδ ιο  το κράτος, είτε ως εργοδότης, είτε ως συλλέκτης φ όρω ν, είτε ω ς κα τα να λω τής υπηρεσιώ ν του ιδιω τικού τομ έα , τροποποιώ ντας μ ο νο μ ερ ώ ς κ α ι επ α νειλη μ μ έν ω ς τις  σ υ μ β α τικές υποχρεώ σεις του, έχει δώ σει το ενα ρ κτή ρ ιο  λά κτισ μα  για  το ξέσ π α σ μ α  μ ια ς  π λη μ μ υ ρ ίδ α ς α νο μ ία ς. Η α νομία  είναι ο ικ ο ν ο μική, κοινω νική και πολιτική. Και β έβ α ια , πρω τοπόροι σ ιη ν  ανομία  είνα ι οι ήδη εξα σ κη μ ένο ι σε αυτήν. Αυτοί που στο παρελθόν συστηματικά ασκούσαν τη φ ο ρ ο δ ια φυγή είναι οι πρωταθλητές του κινήματος «δεν πληρώνω» το χα ρ ά τσι της Δ Ε Η  (μαζί φ υσικά με τους μισθω τούς, ανέργους κα ι συντα-

ξιο ύ χο υ ς που πράγματι δεν έχουν να πληρώσουν). Ο ι μικρές ο μά δες των μπ α χα λά κηδω ν, που α σκ ούσαν τη χα μηλού ρίσκου πολιτική δραστηριότητα «κλέφτες και αστυνό μο ι» , έχουν ανεβά σει στροφ ές και επιδίδοντα ι στο άθλημα  «καταστρέφω την Αθήνα». Ο ι παραδοσιακοί χούλιγκαν του Ολυμπιακού και της Α Ε Κ  (σε αγαστή συνεργασία  με εκείνο υς του Π α ν α θ η ν α ϊκού και του Π ανιω νίου) είναι αυτοί που έχουν επ ιδείξει τη μεγαλύτερη ωριμότητα διότι, υπερβαίνο- ντας τις ιστορικές τους αντιθέσεις, κατεβαίνουν από κοινού -  χω ρίς οπαδικά κα σ κόλ -  στο κέντρο της π όλης όταν μυρίζονται ότι μπορεί να δ ιεξα χ θ εί πάρτι επεισοδίω ν εν τη απουσία τους (για λό γο υ ς αυτο σ εβ α σ μ ο ύ  δ ίν ο υ ν  το «παρώ ν» μό νο  σε «σημαίνοντα» γεγονότα). Κ α ι, φ υσ ικ ά , η εγκληματικότητα αυξά νετα ι (αν κα ι, με κριτήριο τα ελλιπή στοιχεία της Ε Λ .Α Σ ., πολύ

Τ ο  rao ανιστόρητο 
από τα ανιστόρητα 
επιχειρήματα είναι ότι 
η κρίση ενισχύει τον 
συντηρητισμό, «γιατί 
ο κόσμος φοβάται»

λιγότερο από όσο ισχυρίζονται τα μέσα ενημέρωσης). Συνοψ ίζοντας, αν οι π α λα ιοί «ανομικοί» παίκτες είναι πάντα παρόντες, και μάλιστα αποθρασύνονται, η μη τήρηση των κανόνω ν α φ ορά πλέον ευρύτερες ο μ ά δ ε ς . Η  κρίση και οι απαντήσ εις  σε αυτήν τροποποιούν τα δ εδ ο μ έν α . Ο δ η γ ο ύ ν  κα θ η μ ερ ινο ύ ς ανθρώ π ους σε απόγνω ση, εκπ α ιδεύουν ά λλο υς στη μη νομιμότητα, παράγουν βία «χωρίς στόχους» και κινήματα «χωρίς αιτήματα». Η κρίση αποδυναμώ νει τις α ξίε ς  και

τη θεσμική πλαισίω ση των συμπεριφ ορώ ν.Τα π ρ ο η γ ο ύ μ ενα  δ εν  σ τερ ο ύ νται πολιτικού νο ή μα το ς ή π ο λιτικώ ν σ υνεπ ειώ ν. Α ρ ισ τερ ές και δ ε ξ ιέ ς  ιδ ε ο λ ο γ ίε ς , σ ο β α ρ έ ς  κα ι μη, ενισχύονται σε β ά ρ ο ς του κεν τ ρ ο α ρ ισ τερ ο ύ  κα ι κ ε ν τ ρ ο δ ε ξι-  ού  m ain stream . Ο δ η γ ε ί η κρίση στην εμ φ ά νισ η  α κ ρ α ίω ν  συντηρητικών φ αινομένω ν ή κομμάτων; Οταν δ εκ ά δ ες μαγαζιά καίγονται, όταν σε περιοχές της Αθήνας ο φ όβ ος κ υ ρ ια ρ χεί, όταν τα Κ αλάσνι- κοφ  α φ α ιρού ν ανθρ ώ π ινες ζω ές για 100 ευρώ , τότε το συντηρητικό αίτημα του «νόμου κα ι της τάξης» δυνα μώ νει. Ε π ίσ η ς, όταν οι ευ ρω π α ίοι εταίροι μ α ς ταπεινώ ν ο υ ν  το υ ς σ η μ α ν τικ ό τερ ο υ ς ε κ προσώ πους του πολιτικού μας συστήματος, όταν μερ ίδ α  του ξένο υ  Τύπου υβρίζει έναν ολόκληρο λαό και όταν, στη δική μα ς μερ ιά , α νιστόρητοι δ η μο σ ιο γρ ά φ ο ι και πο

λιτικ ο ί μ ιλ ο ύ ν  για  «κυβερνήσεις κατοχής», τότε ο  υπερσυντηρητικ ό ς εθ νικισ μ ό ς ενισχύεται.Π α ρ ’ ό λα  αυτά, το πιο ανισ τόρητο α π ό τα ανισ τόρ ητα  επ ιχειρήματα είν α ι ότι η κρίση ενισχύει τον συντηρητισμό, «γιατί ο  κό σ μ ο ς  φ ο β ά τα ι» . Τ ο  επ ιχ είρ η μ α  αυτό το δ ια κ ιν ο ύ ν  σ υ χνά , στην Ε λ λ ά δ α  κα ι στο εξω τερ ικό , δ ια ν ο ο ύ μ εν ο ι κα ι πολιτικά στελέχη του ευ ρ έο ς προοδευτικού χώ ρου. Σ υ ν ή θ ω ς, εξη γ ο ύ ν έτσι το ατελέσ φ ο ρ ο  των δικώ ν τους ιδεώ ν και λύσεω ν. Μ ά λ λ ο ν δ εν  έχουν δ ια β ά σ ει τίποτε για  τη γαλλική και ρωσική επανάσταση. Και μάλλον δ εν  έχουν α κού σει τίποτε για το N ew  D eal του α μ ερ ικ α νο ύ  π ρ ο έδ ρ ο υ  Ρούσβελτ ή για τη σ ο υ η δ ική Σοσιαλδημοκρατία  και το σουη δ ικ ό  κ ο ιν ω ν ικ ό  μοντέλο -  που ακριβώ ς αποτέλεσαν «προοδευτικές» απ αντήσεις στη μεγάλη κ ρ ίση του 1930.Η  κρίση δεν ευνοεί ούτε τη συντήρηση ούτε την π ρ ό ο δ ο . Ε υνοεί, και μάλιστα με μεγάλη ιστορική γ ε ν ν α ιο δ ω ρ ία , τ ις  π ο λιτικ ές δυ νά μ εις και ιδ εο λο γίες -  συντηρητικές ή π ροοδευτικές -  που θα αποδειχτούν φ ο ρ είς καινοτόμω ν και αποτελεσματικών λύσεω ν για την υπ έρβ α σή τη ς . Α π ο υ σ ία  τέτοιω ν δυνάμεω ν, ευνοούνται συγκ υ ρ ια κ ά  οι δ υ νά μ εις της κριτικής και της διαμαρτυρίας, δ εξιές  και αριστερές. Κάτι που θα αποτυπω θεί στις επ ό μ ενες εκ λο γ ές. Π εριμένοντας λοιπ όν τον Γκοντό του Σ . Μπέκετ; Στο θεατρικό έργο , ο  Γκοντό δεν ήρθε ποτέ. Στο theatrum  politicum όμως ο Γκοντό μπ ορεί να  έρθει ανά πάσα στιγμή, μπορεί να είναι ήδη εδώ και να μη το γνω ρίζουμε ή και να μη γνω ρίζει καν ο  ίδ ιο ς την ταυτότητά του. Ο πω ς δεν γνώ ριζε ο  Ρούσβελτ ότι επρόκειτο να είναι ο πρωτεργάτης του New  D eal.
Ο κ. Γεράσιμος Μοσχονάς 
είναι αναπληρωτής καθηγητής 
Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο.

Αποταμίευτικός
Λογαριασμός

«Αξίζει»

ίι

Κάθε προσπάθεια αξίζει επιβράβευση.
Αποταμίευτικός Λογαριασμός «Αξίζει» με επιτόκιο 3%* για όλους!

*Το επιτόκιο 3% είναι μικτό ετησιοηοιημένο και ισχύει για κάθε μήνα που το υπόλοιπο του λογαριασμού 
είναι τουλάχιστον 3006 και υψηλότερο κατά 1€ από αυτό του προηγούμενου. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ισχύει επιτόκιο 0,10%.
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1 “* ν α  σώμα που πέφτει στροβιλίζε
ι«  ται γύρω από τον εαυτό του ακανόνιστα. Αν η παρομοίωση μ’ ένα φυσικό σώμα σε ελεύθερη πτώση ταιριάζει στο κοινωνικό μας σώμα, τότε δεν έχει πολύ νόημα να αναρωτιόμαστε αν οι στροφές του είναι συντηρητικές ή προοδευτικές. Οι στροφές δεν είναι κάτι που το σώμα επιτελεί, αλλά κάτι που του συμβαίνει. Την παρομοίωση πολλοί την έχουν υιοθετήσει, στον δημόσιο λόγο και σπς ιδιωτικές συζητήσεις, με μια ευκολία ενδεικτική των νοοτροπιών που διατρέχουν μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τα πάθη γενικεύονται και μεγεθύνονται πρόωρα. Η παθητικότητα προτρέχει του πάθους. Το σώμα, είτε πέφτει, είτε φανιασιώνε- ται την επικείμενη πτώση του, είναι ήδη παραλυμένο. Ενα κοινωνικό σώμα σε παράλυση δεν μπορεί παρά να εκκρίνει από κάθε πόρο του τον συντηρητισμό.Είναι αλήθεια πως στην ελληνική κοινωνία έχουν ασκηθεί τα τελευταία δύο χρόνια μεγάλες πιέσεις. Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά κάτω από την μπάρα της φτώχειας, οι περισσότεροι χωρίς δουλειά. Ακόμα περισσότεροι βρέθηκαν σε δυσκολία να συνεχίσουν να υπηρετούν ένα πλάνο ζωής που ελάμβανε ως δεδομένες συνθήκες που αίρονται. Η ελληνική με-

Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν 
ξαφνικά χωρίς δουλειά τα 

τελευταία δύο χρόνια. Ολοι 
αυτοί θα εύχονταν 

την επιστροφή στο παρελθόν 
που έχασαν, σε μια 

συντηρητική ουτοπία

σαία τάξη είχε ιδιότροπα χαρακτηριστικά που αποδείχθηκαν μη βιώσιμα. Ω ς συνέπεια, η ελληνική μεσαία τάξη, όπως τη γνωρίσαμε, θα εκλείψει.Εκείνο που οι περισσότεροι Ελληνες ποθούν, δηλαδή να τους επιστρέφει κάποιος στο παρελθόν, είναι το μόνο που αποκλείεται να συμβεί. Υπό την έννοια αυτή, η ελληνική μεσαία τάξη είναι θύμα ενός ουτοπικού συντηρητισμού. Η κρυμμένη όψη του ίδιου νομίσματος είναι ο πραγματικός συντηρητισμός της ελληνικής κοινωνίας: η αδυναμία μας να αντικαταστήσουμε το σαθρό κοινωνικό μας συμβόλαιο, μετακινούμενοι από τις πρακτικές που μας έφεραν σε αδιέξοδο. Τουτέστιν, να μοιράσουμε δίκαια τις ζημιές. Που σημαίνει, να δείξουμε αλληλεγγύη. Να μη χαζεύουμε την αύξηση της ανεργίας φοβούμενοι ότι θα μας καταπιεί αλλά να προσφερθούμε να θυσιάσου

Η  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  λαίλα
πα παρέχει βολικό άλλο
θι για τπν επιλογή τπς 
ανεδαφικής διαμαρτυρί
ας αντί τπς συλλογικής 
υπευθυνότατος

με μέρος των οικονομικών ωφελημάτων της εργασίας μας υπέρ της ένταξης και της συμμετοχής των σημερινών ανέργων σ’ αυτήν. Η λαίλαπα των οικονομικών μέτρων δίνει ένα βολικό άλλοθι στην αδρανή κοινωνία να επιλέγει την ανεδαφική διαμαρτυρία αντί για τη συλλογική υπευθυνότητα.Ε ξι βδομάδες πριν από τις εκλογές στην παράλυτη ελληνική κοινωνία φαίνεται να βρίσκει απήχηση κάθε συντηρητικός λόγος, κάθε λόγος, αρκεί να είναι συντηρητικός: σταλινικοί,

τριτοκοσμικοί σοσιαλιστές, λωτοφάγοι παπανδρεϊκοί, ευρωπαϊστές μιας φανταστικής Ευρώπης που μοιράζει χρήματα και θέσεις στο Δημόσιο, ξε- νόφοβοι εθνικιστές, φασίστες κάθε κοπής και οπαδοί του Ελ του εξωγήινου περιμένουν στην κάλπη τον ψηφοφόρο για να εισπράξουν την οργή και τη ζάλη του σε βουλευτικά έδρανα και πόστα εξουσίας.Η  έξω θεν πίεση που πράγματι ασκήθηκε στα πολιτικά μας πράγματα συνιέλεσε καταλυτικά στον κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος. Ηταν προβλέψιμο ότι όσο μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές δυνάμεις θα υποχρεώνονταν να συγκλίνουν στη διακυβέρνηση υπό τις δεδομένες συνθήκες τόσο μεγαλύτερες φυγόκε- νιρες τάσεις θα αναπτύσσονταν από μερίδες του πολιτικού κόσμου που θα θέλγονταν από τον πειρασμό να καρπωθούν τη φθορά των κυβερνώ-

ντων. Εν τέλει η δημοκρατική στρέβλωση που προκλήθηκε στην Ελλάδα έδωσε έδαφος στην περαιτέρω έξαρση των συντηρητισμών.Εξάλλου, στο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε, η βία γίνεται ανεκτή και περιβάλλεται με δίκαιο. Πρόκειται για μια πρακτική που γενικεύεται εύκολα, με άλλοθι το «δίκαιο» της απόγνωσης. Ανάμεσα στον προ- πηλακισμό του πολιτικού και στον ξυλοδαρμό του μετανάστη φαίνεται να υπάρχει απόσταση και ποιοτική διαφορά. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε την υπόγεια επικοινωνία των άκρων του πολιτικού φάσματος που όλο και περισσότερο συρράπτεται σ’ έναν εθνοκενιρικό λόγο, όπως συμβαίνει και αλλού με τους εχθρούς της «παγκοσμιοποίησης».Στην Ελλάδα, οι ετερόκλητες δυνάμεις που ανακαλούν η καθεμία από ένα παρελθόν και μας καλούν να το ξαναζήσουμε θα μπορούσαν να εκ- θρέψουν με την αντικειμενική συνεργασία τους ένα φαινόμενο Ορμπαν. Ο  χιτλερίσκος της Ουγγαρίας παρέχει μια εσωσιρεφή κολοβωμένη δημοκρατία στο υπερήφανο έθνος των Μαγυάρων. Φτωχοί αλλά αξιοπρεπείς, φιμωμένοι με μια φωνή, κλείνοντας τον υπόλοιπο κόσμο έξω για να παραδοθούν στην εγχώρια διαπλοκή, οι συμπαθείς Κεντροευρωπαίοι της ουγγρικής πρώην Σοβιετίας αποδύονιαι στο κυνήγι όλων όσοι δεν στοιχίζονται με το εθνικό προφίλ που ιχνογραφεί ο φωτισμένος ηγέτης τους.Επί του παρόντος, τα καμένα μυαλά της ελληνικής πολιτικής είναι αρκετά διάσπαρτα ώστε να μη συντεθούν. Η αθροιστική τους απήχηση, όμως, ήδη σπς επερχόμενες εκλογές κινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα στο πιο αδιανόητο αδιέξοδο.
Ο κ. Αλέξης Καλοκαιρινός 
είναι αναπληρωτής καθηγητής 
στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.Στον αστερισμό του ριζοσπασπσμού των άκρων

ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ο μεταπολεμικός κόσμος δοκιμάστηκε συχνά από οικονομικές κρίσεις. Καμία από αυτές ωστόσο, από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973 ως την κρίση στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που απετέλεσε την αφετηρία της σημερινής παγκόσμιας ύφεσης, δεν οδήγησε σε ακυβερνησία και κρίση νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Τα πολιτικά συστήματα των δυτικών χωρών έδειξαν ικανά να απορροφούν τους κοινωνικούς κραδασμούς και να μην επιτρέπουν σπς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις να εξελιχθούν σε κρίσεις συστημικές.Ας αναφέρουμε κάποια παραδείγματα που πλαισιώνουν τα παραπάνω: Το οικολογικό κίνημα και τα πράσινα κόμματα στη δεκαετία του 1970 στη Γερμανία και σπς σκανδιναβικές χώρες θεωρήθηκαν αποτέλεσμα του μεταβιομηχα- νισμού και των ατομοκενιρικών αξιών που αναδείχθηκαν στον μεταπολεμικό κόσμο. Συγχρόνως, ήταν συνέπεια της

συρρίκνωσης της πολιτικής εμπιστοσύνης προς τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα που εν μέσω κρίσης εξορθολό- γιζαν τις κοινωνικές δαπάνες και αύ- ξαιναν τη φορολογία. Παρ’ ότι διέθεταν ανπσυσιημικό προφίλ και πολιορκούσαν από τα αριστερά τη Σοσιαλδημοκρατία, οι Πράσινοι εμπλούτισαν τη δημοκρατία και εξελίχθηκαν σε φερέγγυους παράγοντες της διακυβέρνησης.Δεν συνέβη το ίδιο με την κομματική οικογένεια της λαϊκισπκής άκρας Δεξιάς, αρκετά νεότευκτα κόμματα της οποίας εκείνη την εποχή (π.χ. τα κόμματα της Προόδου σε Δανία και Νορβηγία), εξάπτονιας τις διαθέσεις διαμαρτυρίας της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς, στους πολιτικούς και σπς αρχές της συναινετικής διακυβέρνησης, περιόριζαν κι άλλο την ήδη δοκιμαζόμενη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς το πολιτικό σύστημα.Παρ’ ότι υποστηρίζεται το ανπθετο, οι οικονομικές κρίσεις δεν μετατρέπο- νιαι αυτομάτως σε συστημικές κρίσεις. Συγκυρίες οικονομικής κρίσης δεν είναι οι πλέον κατάλληλες για την ενδυνάμωση της λαϊκισπκής άκρας Δεξιάς, η οποία βλέπει τη δύναμή της να μεγαλώνει όταν υπάρχει δυσφορία με το πολιτικό σύστημα παρά σε συνθήκες αναπτυξιακής υστέρησης της οικονομίας. Ωστόσο, υποσκάπτοντας η λαϊκι-

Το ελληνικό κομματικό 
σύστημα τείνει να 
εξελιχθεί σε ένα δίτροπο 
σύστημα με ενισχυμένα 
τα άκρα του

σηκή άκρα Δεξιά την υποστήριξη προς το κομματικό και πολιτικό σύστημα και απελευθερώνοντας μορφές εχθρότητας που ελλοχεύουν στην κοινωνία, συμβάλλει στην ενεργοποίηση και διάχυση απ’ άκρου εις άκρον του κομματικού φάσματος ενός εξιρεμισπκού δυναμικού που παρέμενε αδρανές. Συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα της κρίσης σήμερα;Ο  κεντρομόλος κομματικός ανταγωνισμός και τα πολυσυλλεκτικά χα- ρακτηρισπκά των κυβερνητικών κομμάτων δημιούργησαν ένα συνεκτικό κομματικό σύστημα στη Μεταπολίτευση . Επί χρόνια ΠαΣοΚ και ΝΔ απορροφούσαν ό,τι βρισκόταν ανάμεσά τους (το Κέντρο), αλλά και ό,τι ανήκε στην ευρύτερη περιοχή και σπς παρυφές του ιδεολογικού πεδίου τους. Ω ς τη δεκα- επ'α του 1990 στον χώρο από την Κε- ντροδεξιά ως άκρα Δεξιά διαφέντευε η ΝΔ και από την Κεντροαριστερά ως την κομμουνισπκή Αριστερά ήταν κυρίαρχο το ΠαΣοΚ. Τέλος στην παραταξι

ακή κυριαρχία ΝΔ και ΠαΣοΚ έβαλε η δημιουργία του ΛΑΟΣ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα δύο κυβερνηπκά κόμματα αντιμετωπίζουν την απώλεια της ηγεμονικής θέσης τους στο εσωτερικό της παράταξης όπου ανήκουν.Στην Ελλάδα της βαθιάς οικονομικής και πιστωτικής κρίσης εκδηλώνεται ένας πρωτόγνωρος ριζοσπασπσμός και κινητοποίηση στα άκρα. Με τη διαφορά ότι άκρα δεν είναι μόνον ό,τι βρίσκεται στο τέλος των δύο πόλων του κομματικού συστήματος, αλλά άκρα υπάρχουν και μέσα στα κόμματα διακυβέρνησης, και στα άκρα ανήκουν πολλοί που αποχωρούν ή διαγράφονται από τα κόμματα αυτά. Στο ΠαΣοΚ έχει απο- μείνει ένας φιλοευρωπάίκός εκσυγχρο- νισπκός πυρήνας, γεγονός που αποτελεί ευκαιρία σταδιακά να αποστασιο- ποιηθεί από το λάίκισιικό παρελθόν του και να εξελιχθεί σε ένα προσαρμοσμένο στα ελληνικά προαπαπούμε- να σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Παρά τις εμμονές του κ. Σαμαρά και του περιβάλλοντος του σε ακραίες λαϊκισπ- κές και εθνικοπατριωτικές εγκλήσεις, ένα τμήμα της άκρας Δεξιάς εγκαταλείπει τη ΝΔ δημιουργώντας στα δεξιά της έναν πρωτόγνωρο συνωστισμό από κομματίδια-πομφόλυγες. Από αυτά κανένα ενδεχομένως να μην μπει στην επόμενη Βουλή, όλα μαζί όμως δημιουρ

γούν εκβιασπκή πίεση στην παράταξη από την οποία προέρχονται και κυρίως στο κομματικό σύστημα.Από ένα τυπικό σύστημα που συνέ- κλινε στο Κέντρο, το ελληνικό κομματικό σύστημα τείνει να εξελιχθεί οε ένα δίτροπο σύστημα με ενισχυμένα τα άκρα του. Ενα τέτοιο σύστημα αποτελεί κλασική περίπτωση μη μετριοπαθούς κομματικού συστήματος, τα ισχυρά άκρα του οποίου θα αποτρέπουν τη σύγκλιση των συναινετικών δυνάμεων. Αν θέλαμε να δούμε πώς φθάσαμε εδώ, θα ήταν μυωπικό να ρίχναμε όλο το βάρος στην οικονομική κρίση και στους μόνιμους ενοίκους των άκρων. Αν πράγματι θέλουμε να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδα στα οποία έχουμε εμπλακεί, είναι ανεύθυνο, σε μια συγκυρία που ευνοεί την υπερπροσφορά των προϊόντων του εξιρεμισμού, να εξασφαλίσουμε πολιτική ζήτηση γι’ αυτά. Με άλλα λόγια, το πολιτικό σύστημα, τα υπεύθυνα κόμματα και η ελληνική κοινωνία μόνο να χάσουν έχουν από τη βεβιασμένη προσφυγή σπς κάλπες, που θα αποτε- λέσει τη σκηνή για μια άνευ προηγουμένου παράσταση των διαλυτικών για την κοινοβουλευτική δημοκρατία διαθέσεων των άκρων.
Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου είναι 
αναπληρώτρια καθηγητρια Πολιτικής 
Επιστήμης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αλλο ρεπορτάζ στις σελίδες Α36-37
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Ακαδημαϊκοί
τραμπουκισμοίΚρίμα: φαίνεται ότι κάποιο λάθος είχαν τα ρολόγια εκεί σιο  CE R N  και λάθος ήσαν οι μετρήσεις που έβγαλαν το νετρίνο να κερδίζει το φωτόνιο με διαφορά ρώγας σε αγώνα δρόμου 730 χιλιομέτρων. Κρίμα γιατί δεν θα έχουμε ανατροπή των άίνσιαϊνικών θεωριών, το φως διατηρεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή σιο τρέξιμο, άρα δεν θα έχουμε νέα επιστημονική επανάσταση.Η λατρεία των επιστημονικών επαναστάσεων είναι ό,τι μου έχει μείνει από την παλιά μου επανασιατικότητα, ημερολόγιό μου- πιθανόν και οι καλλιτεχνικές επαναστάσεις να είναι ενδιαφέρουσες, αλλά δεν νιώθω ικανός να τις παρακολουθήσω. Για τις πολιτικές επαναστάσεις όμως έχω πλέον τη χειρότερη γνώμη, όχι μόνο για όσα έγιναν στη Ρωσία παλαιότερα ή συμβαίνουν ακόμη σε Κίνα και Κούβα, αλλά και για όσα πράττουν διάφοροι ημεδαποί επαναστάτες -  στα πανεπιστήμια αυτή την εποχή.Πρόκειται για ντροπή: μερικές δεκάδες, το πολύ εκατοντάδες, τραμπούκοι δωσίλογοι εκβιαστές αλήτες έχουν κα- ταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας, νομιμότητας, ακαδημάίκότητας. Εμποδίζουν με το «έτσι θέλω», αυτοί οι ελάχιστοι νοσταλγοί των σοβιέτ και του πλη- βειακού Χίτλερ ταυτόχρονα, να γίνουν οι εκλογές στα πανεπιστήμια όπως προβλέπει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε με πλειοψηφία 250 βουλευτών. Α ς ξεχά- σουμε όμως τον νόμο, ας υποθέσουμε ότι είναι για πέταμα -  δεν θα έπρεπε να ερωτηθούν οι συνάδελφοί τους, διδάσκοντες και φοιτητές, αν πρέπει να εφαρμοστεί, αν πρέπει να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης;Μ αζεύονται σε κάθε πανεπιστήμιο καμιά δεκαριά συνεταίροι και υποχείρια πρυτάνεων ή επίδοξων πρυτάνεων που δεν θέλουν να χάσουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τα ιδρύματα σαν να είναι οικογενειακά πλυσταριά, ψηφίζουν μεταξύ τους ότι είναι κατά των εκλογών -  και τις εμποδίζουν να γίνουν. Αλλά ούτε τα προσχήματα δεν τηρούν: σιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έστελναν αποσπάσματα ταγματαλητών να εμποδίσουν τις εκλογές σε σχολές όπου δεν υπήρχαν ούτε καν αυτές οι λίγες δεκάδες για να ασκήσουν τη φασιστική βία.Και αυτοί είναι τέτοιοι που είναι, κουτσαβάκηδες που έχουν επιβιώσει επαγγελματικά σιο Πανεπιστήμιο πουλώντας κομματική προστασία στους πρυτάνεις που παριστάνουν τις παρθένες, «δεν 
μπορούν να ελέγξουν την κατάστα
ση» ισχυρίζονται. Η σιωπηρή πλειοψηφία των καθηγητών πώς ανέχεται αυτή την κατάσταση; Το υπουργείο Πατδείας πώς την ανέχετατ; Αν κάθε μικρή ομάδα στα δικαστήρια, στις εφ ορίες, στα οχολεία, στους δήμους, έχει δικαίωμα να επιβάλλει με τη βία τη θέλησή της, τι έχει μείνει από αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία στη χώρα μας; Τι θα γίνει με αυτές τις βάρβαρες μειοψηφίες; Ω ς  πότε θα τις κανακεύουν και θα τις στηρίζουν κόμματα που δηλώνουν ότι είναι κοινοβουλευτικά;
Πεισματικά αισιόδοξος•  Εκτός και αν αποδεχθούμε ότι τέτοια πανεπιστήμια μας αξίζουν, τόποι ετσιθε- λισμού και βιαιότητας. Οπου όμως γίνονται στα γρήγορα εξετάσεις για να πάρουν «το χαρτί» οι φοιτητές και με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, νετρίνου ή φωτονίου, οι διαδικασίες για τις προαγωγές των διδασκόντων -  μόνο αυτά τηρούνται από τον νόμο.•  «Μη συγχύζεσαι· αυτά τα κάνουν για
τί βλέπουν ότι περνά η κρίση, εξομα
λύνεται η κατάσταση· και προσπαθούν 
να την ανωμαλέψουν πάλι» μου είπε ο
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Εμμανουήλ Γλυνζώνιος. «Να, η ΕΚ Τ δί
νει 20 δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα 
στις ελληνικές τράπεζες· ο πληθωρι
σμός έχει πέσει στο 1,7%, ο χαμηλό
τερος της ευρωζώνης· το Δημόσιο εί
χε περίσσευμα τους δύο πρώτους μή
νες του 2012· τα φέσια στην αγορά εί
ναι μικρότερα κατά 15% σε σχέση με 
πέρυσι· η Fitch αναβάθμισε την Ελλά
δα κατά 6  θέσεις στους πίνακές της 
και θεω ρεί την κατάστασή της εκ εί 
στον βυθό “σταθερή ”· συλλαμβάνουν 
κάποιους διεφθαρμένους δημοσίους 
υπαλλήλους· το Δ Ν Τ θα μετάσχει στη 
διάσωση- συμφωνήθηκαν οι διαδικα
σίες καταβολής των δανεικών προς την 
Ελλάδα■ ο Ράιχενμπαχ πηγαινοέρχεται, 
τα επιτόκια δανεισμού Ιταλίας - Ισπανί
ας έπεσαν και άλλο. Εντάξει, δεν λέω 
ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση της 
κατάστασης, δεν υπάρχει τουλάχιστον 
επιδείνωση».Εντάξει, κάπως έτσι είναι. Θ α  μας δέρνουν, θα μας δέρνουν, θα μας δέρνουν οι διά φ ο ρ ες βίαιες ο μ ά δ ες, θα κουραστούν, θα ιδρώ σουν, θα κρυώσουν, θα αρρωστήσουν -  θα πεθάνουν. Α λλά, δύο χρόνια τώρα, ούτε κουράστηκαν ούτε ίδρω σαν -  ούτε καν το αφτί τους. Δεν υπάρχουν αντισώματα στον ιό  του μίσους. Δεν τα έχει καλλιεργήσει η κοινω νία μας. Από τη μόνιμη εξεγερσιακή στάση δεκαετιών έχουμε πάθει πριαπισμό πλέον. Δεν ξέρω  πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, ημερολόγιό μου.•  Α λλά έχω άδικο να ανησυχώ, ο Τ ίτος Πατρίκιος έχει δίκιο που ρωτήθηκε αν λυπάται για τη σημερινή κατάσταση της χώρας και απάντησε «Τη λύπη 
ας την αφήσουμε για τις προσωπικές 
μας υποθέσεις. Για την Ελλάδα πα
ραμένω πεισματικά αισιόδοξος». Και έχει απόλυτη αρμοδιότητα για τέτοιες κρίσεις, αφού το τελευταίο βιβλίο του ονομάζεται «Συγκατοίκηση με το παρόν». Αρα δίκιο έχω και εγώ που είμαι αισιόδοξος -  λιποψυχώ όμως, δεν έχω το πείσμα που απαιτείται.Ο  Πατρίκιος έχει αποδείξει ότι αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα που θέλει να φυραίνει το μυαλό όσο περνούν τα χρόνια -  αυτός γίνεται οξυδερκέστερος, σοφότερος, ποιητικότερος· κάποιος μυστηριώδης μηχανισμός πολλαπλασιάζει τους νευρώνες και τις συνάψεις του εγκεφάλου του. Πρέπει να βλέπει εξα ιρετικά όνειρα· ρώτησα τον Γλυνζώνιο, 
«δεν μπορώ να σου πω, κωλύομαι από 
το επαγγελματικό απόρρητο» μου είπε. Αλλά «έτσι είναι, έτσι είναι» με δ ιαβεβαίωσε η Φωνή σιο αριστερό αφτί.

Αλλωστε είναι η μόνη εξήγηση που θα μπορούσε να υπάρχει.
Εργάτες, αγρότες 
και ποιητές•  Ολα θα πάνε καλύτερα λοιπόν, θα απομονωθούν οι άνθρωποι του μίσους και της βίας -  και θα συλληφθούν οι επίδοξοι δολοφόνοι του Καραμανλή του Μικρού που τους εντόπισαν προ τετραετίας πράκτορες των μυσπκών υπηρεσιών της Ρωσίας. Ησαν, λέει, σε αποστολή εδώ και έπεσαν πάνω σε άλλους μυστηριώδεις πράκτορες που σχέδιαζαν τη δολοφονία του Μεγάλου Τιμονιέρη του χειριστηρίου των βινιεογκέ- ιμς. Τώρα, γιατί ο εισαγγελέας δεν άσκησε δίωξη κατά των ρώσων πρακτόρων που δρούσαν σε ελληνικό έδαφος, αυτό μόνον όποιος διεισδύσει στα τρίσβαθα της ελληνικής ορθόδοξης ψυχής -  που σίγουρα δεν εδράζεται στους νευρώνες και στις συνάψεις του εγκεφάλου -  θα το ανακαλύψει.•  Επωφεληθήκαμε από την καλοκαιρία αυτών των ημερών να φτιάξουμε τον φράχτη που είχε πέσετ -  δηλαδή ο Γρηγόρης τον έφτιαξε, εθελοντικά, όλον μόνος του. Τόσο ενθουσιάστηκε όταν άκουσε ότι η Ημέρα της Ποίησης θα εορταστεί στη χώρα μας με διαδήλωση κατά της κρίσης, δηλαδή με κυκλοφοριακή ασφυξία και επεισόδια ίσως ξανά. «Επιτέλους! Οι ποιη
τές αφήνουν το μολύβι για να σφίξουν 
το χέρι σε γροθιά» αναφώνησε.Και μένα μου άρεσε η ιδέα -  υπό τον όρο ότι στην επέτειο του Πολυτεχνείου, την 25η Μαρτίου, τις ημέρες που ορίζουν γενική απεργία ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ και σε ανάλογες περιστάσεις αντί διαδηλώσεων θα γίνεται ανάγνωση ποιημάτων. Αλλιώς μπορεί απλώς να καταγράψουμε περαιτέρω εξάπλωση της πανούκλας του μίσους.•  Α, μην το ξεχάσω, ίδρυσαν κόμμα ονό- ματι Κοινωνική Συμφωνία οι Κατσέλη - Κασιανίδης. Δεν μας είπαν αν είναι ρε, σι ή λα ύφεση μείζονα -  το δεύτερο συνθετικό ενδιαφέρει, πάνω σε αυτόν τον χαβά θα παίξουν τα ορφανά του Γιώργου Παπανδρέου.•  Εχει και το Π αΣοΚ εκλογές την Κυριακή για την ανάδειξη του Βενιζέλου σε πρόεδρο- στιγμές-στιγμές, όταν ακούω τον Αντώνη Σαμαρά ή όταν σκέφτομαι τι γίνεται στα πανεπιστήμια, μου έρχεται να πάω να ψηφίσω. Αλλά εδώ στη Δρά- κεια τα γραφεία είναι μισογκρεμισμένο κτίριο, θλιβερό μνημείο της ένδοξης δε- καεπ'ας του 1980. Να κατέβω στον Βόλο; Λίγο μακριά πέφτει, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, ημερολόγιό μου.

Διόδωρός Κνψελιώτης

Ο  μόνος πρωθυπουργός 
μετά τη μεταπολίτευση 
που πέτυχε απόλυτα τους 
στόχους που είχε θέσει εί
ναι ο κ. Παπαδήμος. 
Βασίλειος  
Παλλήνης

Αφού συγκυβερνούν μια 
χαρά υπό τον Παπάδή- 
μο, θα έπρεπε να κατα
ξοδευτούμε σε εκλογές 
προκειμένου να συγκυ
βερνήσουν μια χαρά και 
δυο τρομάρες υπό Σαμα
ρά και Βενιζέλο;
Ο  επερωτών
Αβαδαίος■■■
Χάθηκαν οι όμορφες πε
ταλούδες του χιονιού από 
τηΔρακειά, χιονιάς και αέ
ρας σου έριξαν τον φρά
χτη. Ομως εσύ είσαι χα- 
ρούμενοςγιατοΡδίκαιτο 
Ψ„ όπως τα έφτιαξε ο Σόι- 
μπλε. Εμάς όμως όλο τον 
τελευταίο καιρό μας βα
σάνισες με αυτά τα ΡΞΙ-Ψ. 
Καιρός-η τριμελής παρέα 
της πρέφας να λύσει χαρ- 
τοπαικτικά προβλήματα, 
δύσκολα όσο το Ψ και τα 
σχετικά χ, ψ, ω, της άλγε
βρας, για να σου θυμίσω 
τα μαθητικά χρόνια. Η 
πρέφα είναι παιχνίδι δύ
σκολο, χρειάζεται μαθη
ματική σκέψη.
Βυζικιώτης,

<©yahoo.gr■■■
Οταν ρώτησα τον υδραυ- 
λικό μου γιατί τρύπησε 
το καλοριφέρ γεμίζοντας 
το σαλόνι του σπιτιού 
βρώμικα νερά, μου απά
ντησε ότι το υλικό κατα
σκευής τα τελευτα ία  
χρόνια δενείναι ίδιας ποι
ότητας, αφού λόγω της 
μεγάλης ζήτησης έχου
με προχωρήσει σε ανα
κύκλωση παλαιότερων 
μετάλλων με αποτέλε
σμα τη μείωση της ποιό
τητας. Μήπως και οι δια
χε ιρ ιστές  του προϊό - 
ντος-κόμματος ΠαΣοΚ 
πρέπει να προβληματι- 
σθούν; Πώς μπορούν να 
πείσουν ότι με τα παλαι- 
ά-φθαρμένα υλικά (να 
παρελαύνουν εκνευρι- 
στικά από τα κανάλια) θα 
προχωρήσουν μπροστά; 
Αλλω στε έχουν και το 
πρόσφατο παράδειγμα 
του ΓΑΠ (=γενόσημοΑν- 
δρέα Παπανδρέου) προς 
σκέψη.
ο εκ Ξάνθης 8· · ·«Το δημοψήφισμα μου 
στοίχισε την πρωθυπουρ
γία και μετανιώνω που δεν 
το πρότεινα νωρίτερα» εί

πε ο ΓΑΠ απευθυνό
μενος στους παρι-

σταμένους της συνδιά- 
σκεψηςτου ΠαΣοΚ.Του- 
τέστιν: ήθελε να αυτομο- 
λήσει χρονικά πιο νωρίς. 
Φαίνεται ότι είναι βαριά η 
καλογερική η πρωθυ
πουργία. Αν μάλιστα λά
βουμε υπόψη ότι και ο 
μικρο-Κώσταςτην κοπά
νησε πριν δυο-τρία χρό
νια, καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα: οι απόγο
νοι είναι... σιαμαίοι.
Γ. Κ., <©otenet.gr 

ΥΓ.: Αγαπητέ Αβαδαίε, 
παλαιέ και επερωτώ- 
ντα. Στο ερώτημά σου 
«γιατί δεν βουλιάζου
με αφού δεν αλλά
ζουμε;», η απάντηση 
είναι απλή και μοναδι
κή: είμαστε φελλοί -  
και αυτοί πάντα επι
πλέουν.

Την περασμένη Κυριακή 
π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ ε  στο 
Hilton το νέο κόμμα του 
Θ. Τζήμερου «Δημιουρ
γία Ξανά», με τη συμμε
τ ο χ ή  , π α ρ α κ α λ ώ ,  
900 πολιτών. Ισως και να 
μου διαφεύγει κάτι, αλ
λά ούτε είδα ούτε άκου- 
σα τίποτα από τα μέσα. 
Αντ' αυτού ασχολούνται 
(προκλητικά) με την ανύ
παρκτη υποψηφιότητα 
Παπουτσή, αν θα κάνει 
κόμμα η Κατσέλη και λοι
ποί, ενώ παρέθεσαν και 
πλούσιο ρεπορτάζ στον 
Κομμένο -  μία από τα 
ίδια δηλαδή. Αγαπητέ 
μου Διόδωρε, με ζώνουν 
μαύρα φίδια και ανησυ
χώ βαθύτατα για αυτό το 
πολιτικό κουκούλωμα. 
Μήπως να κλείδουμε τις 
τηλεοράσεις, να κόψου
με τις εφημερίδες και να 
ψαχτούμε περισσότερο 
στα μέσα κοινωνικής δι
κτύωσης; Εκεί τουλάχι
στον ακόμη δεν μπο
ρούν να βάλουν κουκού
λα.
Παντελεήμων,
Μ ήλου■ ■III
Αμεση και συντριπτική η 
απάντηση Σαμαρά στην 
επίκληση της Παναγίας 
από τον Π. Κομμένο. Επι
στράτευσε αμέσως τον 
ίδιο τον Θεό και όπως λέ
ει και το γνωστό ανέκδοτο 
«με τη βοήθεια του Θεού 
θα... αντιμετωπίσουμε 
την Παναγία τους». 
Δημήτριος Τσεχίας 

ΥΓ.: Δεν είναι όλα μαύ
ρα. Υπάρχει ελπίς. Ανα
κοινώθηκε επισήμως 
η συνεργασία, έπειτα 
από 36 χρόνια, του 
ΚΚΕ (μ -λ) με το Μ -Λ 
ΚΚΕ. Θα σταματήσουν 
να τρίζουν και τα κό
καλα της χήρας του 
Μάο...
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«ΑΛΛΑΓΗ» No 2! Αρχίζουμε...
0  Π Α Π Ο Υ Τ Σ Η Σ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ /  
ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ«  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ»ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ...

Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΤΑΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ο ΚΑΡΑ
ΜΑΝΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΕΙΠΑΜΕ ΦΤΟΧΟΜΑΝΑ... ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ /

J  ' ^ Χ ΐ ι .

ΕΓΟ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ /
ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

ΑΠ Ό ΣΗ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΕΙ...

ΣΥΝΤΡΟΦΕ
ΠΟΤΕ ΘΑ KANOVME 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;

ΟΤΑΝ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ 

01 ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

ΜΕΤΑΞΥ
ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΤΙ ΠΡΟΤΙΜΑΣ;
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΌ

ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ του ΠΑΣΟΚ/ 
ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΠΑΛΙ ΚΑΜΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ... 

ΚΑΙ ΞΑΝΑΒΓΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ...
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1  ■:

Κινδυνεύουν 
μ ε Βατερλό
Ο ι εκλογές η ατζέντα και οι KÓAnss ms anóAums απροσδιοριστίας

ν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο ελληνικός λαός θα κληθεί να ψηφίσει σε σαράνια, το πολύ σαράντα πέντε ημέρες από σήμερα. Και θα κληθεί στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά τη μεταπολίτευση για την οποία δεν μπορεί να υπάρχει κανένα ασφαλές προγνωστικό. Κοινώς, όποιος υποστηρίζει ότι διακρίνει σήμερα τι θα βγάλει η κάλπη κοροϊδεύει την κοινωνία. Ο  λόγος είναι ένας και ουσιαστικός.Η δραματική οικονομική κρίση έχει προκαλέσει πρωτοφανή σύγχυση και έχει ενεργοποιήσει καινοφανείς αναδράσεις και ανακατατάξεις στην ελληνική κοινωνία. Οι περισσότερες εκτιμήσεις συμφωνούν ότι η τελική εικόνα θα ξεδιαλύνει μόνο πίσω από το παραβάν και μόνο πάνω από την κάλπη.Σε αυτές τις συνθήκες το επάγγελμα του δημοσκόπου εξελίσσεται σε άσκηση υψηλής επικινδυνότητας. Και γι’ αυτοί οι ειδικοί συνισιούν ήδη να διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν με τη μέγιστη δυνατή συγκράτηση και επιφύλαξη.Ακόμη κι έτσι, όμως, υπάρχουν ορισμένες σταθερές τις οποίες ούτε η πιο απρόβλεπτη εκλογική αναμέτρηση μπορεί να πα- ρακάμψει.Σταθερά πρώτη: το διακνβενμα των εκλογών. Ή , για να το πω σε απλά ελληνικά, σε ποιο ερώτημα θα απαντήσουν οι Ελληνες με την ψήφο τους.Αν το ερώτημα είναι η οικονομία και το μνημόνιο (πρώτο ή δεύτερο, αδιάφορο...), τότε τα δυο μεγαλύτερα κόμματα κινδυνεύουν να υποσιούν συντριβή, έστω κι αν το ΠαΣοΚ συντρίβει περισσότερο.Αν, όμως, το βασικό ερώτημα που θα επικρατήσει είναι η σταθερότητα της χώρας και η ευρωπαϊκή πορεία της, τότε η ΝΔ π το ΠαΣοΚ θα βρεθούν από κοινού σε πλεονεκτική θέση.Σταθερά δεύτερη, λοιπόν: η ατζέντα των εκλογών. Ή , για . α το πω κι αυτό σε απλά ελληνικά, για ποιο πράγμα θα συζητήσουμε κατά την προεκλογική περίοδο.Εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις γίνονται πιο σαφείς και δείχνουν έναν λαό αφάνταστα ταλαιπωρημένο, ο οποίος κινείται σταθερά ανάμεσα σε δύο ανιίθετους πόλους συναισθημάτων: 
από τη μία πλευρά ένας πόλος φόβου και ανασφάλειας, από 
την άλλη ένας πόλος οργής και απόρριψης.Είναι προφανές, νομίζω, ποιον ευνοεί η μία ή η άλλη εκδοχή της εκλογικής ατζέντας.Σταθερά τρίτη, συνεπώς: ποιος θα θέσει την ατζέντα. Ή ,

για να επιστρατεύσω πάλι τα απλά μου ελληνικά, ποιος θα διαμορφώσει το κλίμα των εκλογών.Εδώ δεν μπορούν να υπάρχουν αυταπάτες: το ΠαΣοΚ και 
η ΝΔ βρίσκονται σε καταφανώς μειονεκτική θέση.Οχι μόνο αριθμητικά, αφού η ενότητα των δύο παρατάξεων έχει ουσιασπκά καταλυθεί και μια πανσπερμία κομμάτων διεκδικεί πλέον τους ψηφοφόρους τους.Αλλά και πολιτικά. Ω ς τώρα οικοδομούσαν τη συσπείρωσή τους στην αντιπαράθεσή τους. Τώρα θα είναι δυσκολότερο αφού στα βασικά ζητήματα της οικονομικής πολιτικής τους είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν, ακόμη λιγότερο να ανπ- παρατεθούν.ε άλλα λόγια, οδηγούμαστε στις πιο «διαφορετικές» εκλογές μετά τη μεταπολίτευση -  σε κάλπες μιας απόλυτης απροσδιοριστίας! Στις οποίες, όμως, τα δύο μεγάλα κόμματα κινδυνεύουν να , υποστούν πραγματικό Βατερλό αν δεν βρουν (και σύντομα...) έναν τρόπο να προσδιορίσουν την ατζέντα της συζήτησης.Ω ς τώρα το κατάφερναν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Κουτσά στραβά. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος, πότε από κοινού. Αυτή τη φορά, όμως, δεν θα είναι καθόλου εύκολο: η 
κοινωνία έχει αυτονομηθεί από τους παραδοσιακούς μηχα
νισμούς διαμεσολάβησης.Ακόμη περισσότερο που για να το πετύχουν θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν κάτι πολύ πιο συναρπαστικό από το τρέχον ισχνό ρεπερτόριό τους.Υποψιάζομαι, ας πούμε, ότι «η αυτοδυναμία» που εμπορεύεται η ΝΔ δεν συνεπαίρνει επί της ουσίας κανέναν έξω από τη Συγγρού και ότι «η σωτηρία της χώρας» που επικαλείται το ΠαΣοΚ προκαλεί περισσότερο καγχασμό από χειροκροτήματα.Με άλλα λόγια, και οι μεν και οι δε πρέπει να βρουν κάτι πεισπκό να αφηγηθούν σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο, αποσια- θεροποιημένο και δύσπιστο εκλογικό σώμα.Κάτι σίγουρα πιο αληθινό και πιο πεισπκό από τη ρητορική του «μονοδρόμου» και από τα διλήμματα των δανειστών. Και να το βρουν επειγόντως...Διότι, αν πιστεύουν ότι μπορούν να πάνε σε εκλογές λέγοντας στους ψηφοφόρους πως ό,τι έπαθαν χρειαζόταν να το πάθουν και πως ό,τι θα πάθουν δεν είναι παρά η φυσιολογική εξέλιξη όσων ήδη έπαθαν, τότε δεν χρειάζεται καν να ξοδέψουν λεφτά για την προεκλογική εκστρατεία.Ας τα δώσουν στους φτωχούς να πιάσουν και τόπο...

ίττιΐ

«ΠρόσεχανΒούλγαροι!»
“  έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Ελλάδα, η αντίσιοιχη έκθεση του ΔΝΤ, αλ-

\

λά και οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. X. 
Ράιχενμπαχ υποστηρίζουν ακριβώς το ίδιο 
εφιαλτικό σενάριο: Οτι για να ανακτήσει 

τη χαμένη ανταγωνιστικότητά της η Ελλάδα οφεί
λει να φθηνύνει και να φτωχύνει τόσο ώστε να φτά
σει στα επίπεδα των γειτονικών της χωρών.

Κοινώς, η Ελλάδα πρέπει να γίνει Βουλγαρία!
Δεν ξέρω πόσοι βρίσκουν αυτή την προοπτική θελ

κτική ή υποχρεωτική. Πόσοι δηλαδή συμμερίζονται 
το κοστουμάκι που μας έραψαν οι εταίροι μας και το 
οποίο αναλαμβάνει να υλοποιήσει η νέα δανειακή 
σύμβαση.

Ξέρω όμως ότι δεν έχω ακούσει κανένα από τα με
γάλα κόμματα εξουσίας να το ανακρούει ρητά, πει- 
στικά και αποφασιστικά.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Από την αρχή 
της κρίσης ουδέποτε υπήρξε «ελληνικό σχέδιο» για 
την ανπμετώπισή της.

Αντιθέτως, τόσο η μονοκομματική κυβέρνηση Πα- 
πανδρέου όσο και η δικομματική κυβέρνηση Παπα- 
δήμου διαπραγματεύονταν διαρκώς με την πλάτη στον 
τοίχο τα σχέδια που εκπονούσαν για λογαριασμό μας 
οι δανειστές.

Ετσι υποχρεώθηκαν να συζητούν στη βάση του 
πλαισίου που έθεταν οι άλλοι, με τη λογική των άλ
λων και με τις επιλογές ή τους εκβιασμούς των άλ
λων.

Επί της ουσίας, δεν είχαν τίποτε να ανπτείνουν. Αλ
λά κι αν είχαν, στερούνταν την αξιοπιστία για να το 
επιβάλουν.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν κατασκεύασαν έναν μο- 
•μο, από τον οποίο απεδείχθη σχεδόν αδύνατον 

απομακρυνθούν. Τον μονόδρομο που οδηγεί στη 
Βουλγαρία.
/ Γιατί τα λέω αυτά; Ρίξτε μια ματιά σας δημοσκο
πήσεις. Ο κατακερμαασμός του πολιακού συστήμα
τος δεν είναι παρά η καταγραφή αυτής της αδυναμί
ας.

Δισπ το αυτονόητο είναι όα ο μέσος Ελληνας δεν 
θέλει η χώρα του να γίνει Βουλγαρία ούτε Ρουμανία

μπορεί να μην ξέρει πώς θα το αποφύγει, αλλά σί
γουρα δεν το θέλει.

Τα δύο μεγάλα κόμματα όμως έχουν παραχωρήσει 
τη διαχείριση του αυτονόητου στα άκρα. Με αποτέλε
σμα κάτι που θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εθνικό 
σχέδιο να κυκλοφορεί απλώς ως πείσμα ή φασαρία.

Ειλικρινά περιμένω τώρα να δω το σχέδιο που θα 
θέσουν το ΠαΣοΚ και η ΝΔ στην έγκριση των ψηφο
φόρων.

Αν θέλουν να αυτοκτονήσουν (κι εμείς μαζί τους...) 
μπορούν να υποσχεθούν ότι θα γίνουμε «προσεχώς 
Βούλγαροι!» και να μετατραπούν σε χορηγούς του 
Τσίπρα και του Κομμένου.

Αν θέλουν να σταθούν (κι εμείς μαζί τους...) χρειά
ζεται να παρουσιάσουν μια άλλη προοπτική και να 
ετοιμάσουν ένα διαφορετικό κοστουμάκι από αυτό 
που μας ράβουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ.

Αλλά τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.ίαξ  Τ ό ό ο  ιι μονοκομματική κυβέρνηση ^  Παπανδρέου όσο και ϋ  η δικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου =  διαπραγματεύονταν διαρκώς με την πλάτη=  στον τοίχο τα σχέδια που εκπονούσαν =  για λογαριασμό μας οι δανειστές

j p r e t e n t e r i s @ d o l n e t . g r  ΙΙΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙ/Ι

mailto:jpretenteris@dolnet.gr


ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Μ ΑΡΤΙΟΥ 2012

Αυτό ew oe ιτβ
ΟΤΑΜ Λ6Τ&
ΟΤΙ & ΙΜ Λ έ Τ έ  Π  Λ 6010

I ΑΚΙβΙΖΕί j ]|

1 8 - 3 - 1 2

Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πώ ς γίνεται ο κ . Ευ.
Βενιζέλος να ομιλεί την αγγλική με προφορά ελαφ ρώ ς... ελληνική και πάντως όχι με την άνεση του προηγούμενου α ρ χηγού; Πράκτοράς μου με ενημερώ νει ότι ο πατέρας του ν έου αρχηγού του Π α Σ ο Κ  δικ ηγόρος κ. Βασίλειος Βενιζέλος έχει αποκαλύψει σε συνομιλητές του ότι ο  ίδ ιο ς  κατεύθυνε τον Βαγγέλη προς την εκμάθηση της γαλλικής και μόνο α ργότερα του επέτρεψε να μάθει αγγλικά. 0  λόγος ήταν ότι εκτιμούσε πως α ν μάθαινε πρώτα τα αγγλικά θα ήταν πολύ πιθανό να μεταβεί για σπουδές σ ιις Η νω μ έν ες Π ο λ ιτ είες  κα ι στη συνέχεια ήταν σχεδόν βέβαιο ότι οι Α μ ερ ικα νο ί, μ ό λ ις  δ ια πίστωναν τις δυνατότητές του, θα τον κρατούσαν εκεί με δελεαστικές προτάσεις επαγγελματικής α νέλιξη ς.Ενώ με τα γαλλικά είχε περισσότερες πιθανότητες να κάνει μεταπτυχιακά στην Ευρώ πη (όπως κα ι έκ α ν ε στο Π α ρίσι) κα ι να  επιστρέφ ει στην Ε λ λ ά δ α . Κ ατά συ νέπ εια , κ ά ποιοι θα έλεγαν ότι οι δελφ ίνοι του Π α Σ ο Κ  που θα χειρ ο κροτήσουν τη σ η μ ερ ινή  στέψη του Ευάγγελου θα πρέπει να γνω ρίζουν ότι οφ είλουν τη χαρά στην ευρηματικότητα του πατέρα τού νέου αρχηγού τους. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν ότι ο πατήρ Β ενιζέλο ς έχει ένα κ ο ινό με τον Ανδρέα Παπανδρέ- 

ου. Είναι και οι δύο ευεργέτες των Η Π Α  αφ ού φ ρόντισαν οι γιοι τους να εργαστούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ο υάσιγκτον...
■ ■ ■ πιστροφ ή τω ν β ρ ικ ο λάκων» χαρακτηρίζουν στη Ν έα Δημοκρατία την «ολική επαναφορά» αρκετών πολιτικών που είχαν οδηγηθεί σιην ανακύκλωση τα τελευταία χρόνια. Η  αξιωματική αντιπολίτευση θα συμπεριλάβει σια  ψηφοδέλτια δεκάδες βρικόλακες, αλλά θα σιαθώ  σε τρεις που είναι γνωστοί. Κατ’ αρχάς ο κ. Σάβ
βας Τσιτουρίδης και ο κ. Γιώρ
γος Συμπιλίδης (που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993) θα «τρομοκρατήσουν» κα ι οι δύο το Κιλκίς. Ο  κ. Συμπιλίδης, παλαιός και πιστός φ ίλος του προέδρου της Ν Δ , διατυμπάνιζε το τελευταίο διάστημα ότι θα είναι υποψήφιος. Στη νομαρχιακή επιτροπή πάντως δεν κατέθεσε αίτηση και λέγεται ότι την απέστειλε α π ευ θεία ς στα κεντρικά γραφ εία του κόμματος. Ο  τρίτος των «βρικολάκων» είναι ο  κ. Αδάμ Ρεγκούζας στη Θ εσσαλονίκη. Και οι τρεις δεν «δαγκώ νουν», αλλά ελπ ίζο υν ότι θα ψηφιστούν «δαγκωτό».Μ Μ ·

ίναι κάποιες στιγμές 
που θ έλ εις  να ανα- 

πνεύσεις και δεν  διαθέτεις 
αέρα. Θέλεις να τραγουδήσεις 
και δεν βγαίνει ήχος. Θέλεις 
να φωνάξεις και δεν έχεις φω
νή». Η  φράση αυτή ανήκει στον

κ. Κ. Σκανδαλίδη και μάλλον εκφράζει πολλούς αυτό το Σαββατοκύριακο -  τον καθένα για διαφ ορετικούς, προσω πικούς λόγους. Η  φράση υπάρχει στο οπισθόφ υλλο του βιβλίου τού πολιτικού με τίτλο «Οι Ελληνες: 
Τετράδια Πατριδογνωσίας». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Τετάρτη σπ ς 7 το απόγευμα από τον υπουργό Παιδείας κ. Γ. 
Μπαμπινιώτη, τον συγγραφέα κ. Β. Βασιλικό και τον κριτικό θεάτρου και συγγραφέα κ. Κ. 
Γεωργουσόπουλο στον Πολυ- χώρο «Αθηναΐς». Είμαι βέβαιος ότι τόσο από τους εν λόγω όσο και από τον κ. Σκανδαλίδη «θα βγει ήχος» ακόμη και αν δεν θέλουν να τραγουδήσουν.
■ ■ ■άθε α ρχηγός του Π α Σ ο Κ  χρ ειά ζετ α ι τ ο ν ... Τ σ ο λ ιά  του. Συνεργάτης μου διέκρινε τον κ. Γιώργο Τσολιά, βετεράνο του τομέα κινητοποιήσεων, να  ακολουθεί σε απόσταση πέντε εκατοστών και με απαστρά- πτον χαμόγελο τον κ. Ευ. Βενι- 
ζέλο και θυμήθηκε ότι τα τελευτα ία  25 χ ρ ό ν ια  υπάρχουν αντίστοιχες φω τογραφίες του κ. Τσολιά με όλους τους αρχηγούς του Π α Σ ο Κ . Π ροφ ανώ ς ο κ. Τσολιάς συμβολίζει τη συνέχεια  της παράταξης και τη δι-

αχρονικότητα των σοσιαλιστικών αξιώ ν.
Μ

Να μειωθεί ο μισθός των βουλευτών στα 2.500 ευρώ και η διαφορά να δοθεί στους πιλότους της Π ολεμικής Α εροπορία ς πρότεινε ο  κ. Πέτρος Ευθυ
μίου. Ο  λόγος είναι η εκτίμηση του κ. Ευθυμίου πως όταν αλλάζει ο ενεργειακός χάρτης του Α ιγαίου, αποκλείεται να μην επι- χειρηθεί η αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιώ ν με αποτέλεσμα οι ιπτάμενοι να  αποκτήσ ο υ ν... φόρτο εργασίας (ελπί- ζεται μόνο για ειρηνικές α να χα ιτίσ εις...) . Κ α νένα ς βουλευτής δεν είπε ότι η πρόταση είναι κακή, αλλά δεν βλέπω προθυμία να υιοθετηθεί, ούτε από το Π α Σ ο Κ  ούτε από το Κ ο ινο β ούλιο...
■ ■ ■
Συνεργά της μου  «σ υνέλα βε» την κυρία Βάσω Πα- 

πανδρέου να συντρώγει με τον κ . Ζακ Ντελόρ σε εστιατόριο του Π α ρ ισ ιο ύ . Θ υ μ ίζω  ότι η Βάσω  ήταν επίτροπος Κ οινω νικών Υποθέσεω ν και Απασχόλη σ η ς (1989-1993) στην Επιτροπή Ν τελόρ. Ο  συνεργάτης μου ασφ αλώ ς έστησε αφτί και

άκουσε τον κ. Ν τελόρ, ο οπ οίο ς γνώ ριζε για τις διαγραφ ές στο Π α Σ ο Κ , να μην έχει πολλ ές  αυταπάτες για το ευρώ . Ο  Γά λλος έλεγε στη Βάσω  ότι αν δεν α λλά ξει πολιτική η ευρω ζώ νη , αν δ η λα δ ή  δ εν  θεσ μο θετηθεί έστω το ευ ρ ω ο μ ό λο γο ανάπτυξης, τότε έχει λίγες π ιθανότητες να  αποφ ύγει τη διά λυ σ η . Δ εν  έλειψ α ν και τα «καρφιά» στην Επιτροπή Μπα- ρ ό ζο , αφ ού όπως είπε, η Επιτροπή δεν ασκεί τον ρόλο που της αναλογεί με αποτέλεσμα η Γερμανία να κάνει ό ,τι θέλει.Ο ι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του κ. Αντ. Σαμα
ρά φιλοδοξούν να εκλεγούν στη Βουλή. Ο  κ. Χρ. Λαζαρίδης δεν χρειάστηκε να καταθέσει αίτηση, διότι θα συμπεριληφθεί στο ψ ηφ οδέλτιο Επ ικρά τεια ς. Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και για τον κ. 1. Μιχελάκη (εκτός αν την τελευταία στιγμή του ζητήσει ο  πρόεδρος να είναι υποψήφιο ς στη Β ’ Αθηνών). Στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου Επικράτειας πιθανολογείται ότι θα τοποθετηθεί ο  αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών κ. Στ. Δή
μος (ενώ ο υιός του κ. Χρ. Δή
μος κατέθεσε αίτηση για να είναι υποψήφιος στην Κορινθία).

Ο  ε ξ  απορρήτων του κ. Σ α μαρά κ. Δ. Σταμάτης (εκ Θ εσ σαλονίκης) δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο, αλλά προεξο- φλείται ότι σε περίπτωση που ο κ. Σ α μα ρά ς αναλάβει την πρωθυπουργία θα αναλάβει ρόλοκλειδί στο Μέγαρο Μ αξίμου. Οι υπόλοιποι συνεργάτες θα δοκιμάσουν την τύχη τους: Ο  κ. Ακης 
Γεροντόπουλος, από τους πιο παλαιούς φ ίλους του κ. Σα μα ρά , θα είναι υποψ ήφ ιος στον Εβρο. Ο  κ. Διονύσης Σταμενί- 
της στην Π έλλα. Ο  γραμματέας του κόμματος κ. Ανδρέας Λυ- 
κουρέντζος στην Α ρκα δία . Ο  διπλω ματικός σύμβουλος του προέδρου της Ν Δ  κ. Ανδρέας 
Ψυχάρης στην Α ’ Αθηνών.
m m m

Μα θα ίνω  ότι ο  κ . Αλέξης 
Τσίπρας π ρότεινε στον κ . Νίκο Κωνσιαντόπουλο να τεθεί επ ικεφ α λή ς του ψ ηφ οδελτίου Ε π ικρά τεια ς του ΣΥ - ΡΙΖΑ, αλλά ο πρώην π ρόεδρος του Συνασπισμού, παρά το γεγονός ότι το σκέφτηκε, αφ ού η πρόταση ε ίν α ι τιμητική και σαφώ ς πιστεύει ότι οφ είλει να στρατευθεί, όπως δήλωσε στην πρόσφατη συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», τελικώς αποφάσισε να μη συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Ε νδεχομένω ς έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η θυγατέρα του, η δικηγόρος κυρία Ζωή Κωνστανιο- 

πούλου, θα είναι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ  στην Α ’ Αθηνώ ν.Η  κυρία Κωνσταντοπούλου είναι συνομήλικη με τον Αλέξη και έχει αναλάβει νομικές υποθέσεις του. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε την αγωγή κατά της «Bild», προ εβδομάδων χειρίστηκε την καταγγελία για τα μυστικά κονδύλια του Υ Π Ε Ξ και προ καιρού την υπεράσπιση για τη μήνυση του κ. Α. Βγενόπου- 
λου κατά του προέδρου της Κ Ο  του ΣΥΡΙΖΑ. Μ ε τόση φασαρία που κάνει και με τόσες αντιπαραθέσεις που εμπνέει ο  κ. Τσίπρας προφ ανώ ς θέλει η δικηγό ρ ο ς του να  βρίσκεται δια ρκώς στη Βουλή για να σκαρώνουν αυτομάτως είτε αγωγές είτε γραμμές υπεράσπισης.
■ ■ ■
Μπ ορεί π ολλοί να  ψέγουν την κυρία Φώφη Γεννη- 

ματά για τη μοναδική ικανότητά της να περνά «απαρατήρητη» στην κυβέρνηση, αλλά πληροφοριοδότης μου με διαβεβαιώ- νει ότι η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών έκανε μια εξαίρεση εσχάτως και διέσω σε τη «Β οήθεια στο Σπίτι». Π ρ ό κ ειται για το πρόγραμμα παροχής βοήθειας σε ηλικιωμένους στο σπίτι τους το οπ οίο ελέγχει- από τους δήμους, αλλά χρηματοδοτείται από το κράτος. Το πρόγραμμα κινδύνευσε λόγω  των τεράστιων περικοπών στις δαπάνες, αλλά η Φώφη και ο  υπουργός κ. Τάσος Γιαννίτσης βρήκαν τρόπο να συνεχιστεί η χρηματοδότηση με εσωτερική μετακίνηση πόρω ν. Δυο-τρεις ακόμη αντίστοιχες πρωτοβουλίες δεν θα ήταν κα κές...

Illllllllllllllllllllin illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim illlllllllim illllllllllllllllllllllll

Οκ. Κ. Καραμανλής θεωρεί ότι η στήριξη στον κ. Αντ. Σαμαρά είναι επιβεβλημένη και δεν θέλει παρατράγουδα από τους «καραμανλικούς». Κατά συνέπεια δεν εκπλήσσομαι που «την έπεσε» στον κ. Γ. Βλάχο επειδή ο βουλευτής υπολοίπου Αττικής δεν ψήφισε το μνημόνιο και δι- εγράφη από την Κ Ο  της Ν Δ. Η  ιστορία έχει ως εξής: προ ημερών συγκεντρώθηκαν σε ταβέρνα vintage οννεδίτες της δεκαετίας του ‘70 -  μεταξύ των οποίων και ο κ. Βαγγέλης Μεϊμαρά- 
κης και συζητούσαν επί ώρες. Εκεί ήταν και ο κ. Βλάχος. «Δεν είναι ώρα για τέτοια» του είπε ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος στην αποκοτιά με το μνημόνιο. «Μια ζωή μέσα στη διαφωνία 
και στη ρήξη είσαι». Σημειώνω ότι οι κκ. Καραμανλής και Βλάχος είναι φίλοι 35 χρόνια και μεταξύ τους λέγονται και «χειρότερα» με δεδομένους τους λεπτούς τρόπους και την... ακαδημα-

ϊκή γλώσσα του πρώην πρωθυπουργού. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι ο  κ. Κ αραμανλής συναντά συνεχώς στελέχη από νω ρίς το πρωί ως το μεσημέρι στο γραφείο του ενώ διορ- γανώνονται εσχάτως και λογής γεύματα και δείπνα. Ελέχθη ότι σε ένα από αυτά ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι είναι και αυτός ομολογιούχος του Ελληνικού Δημοσίου που υπέστη «κούρεμα». Σύμφωνα με τη σχετική διήγηση ο κ. Καραμανλής διέθετε ομόλογα αξίας 300.000 ευρώ, τα οποία τώρα αξίζουν 141.000 και έχουν μικρότερο επιτόκιο και μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Η  πληροφορία αυτή, βεβαίως, καθιστά τον κ. Καραμανλή κάπως περισσότερο συμπαθή στους αντιπάλους του, αφού δείχνει ότι έπεσε και ο ίδ ιος θύμα των λόγων του και επένδυσε στον εαυτό του ως διαχειριστή της ελληνικής οικονομίας...


