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φανερά μυστικά
Κομμένη η πλάκα...
Από τον
ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΠΑΚΗ

α μπορούσε να είναι και 
ανέκδοτο. Αλλά δυστυχώς 
δεν είναι. Ο πρωθυπουργός 
της χώρας μας παρέδωσε 

χθες σε εθνικό δίκτυο δωρεάν μά
θημα της αγωγής του πολίτη. Μας απηύθυνε τη νου
θεσία ότι «είναι καθήκον μας να περιφρουρήσουμε 
τη Δημοκρατία» και εξήγγειλε την σύσταση διακομ
ματικής επιτροπής «για την ενίσχυση των δημοκρα
τικών θεσμών»!

Και πότε ανακάλυψε ο κύριος πρωθυπουργός 
ότι απειλείται η Δημοκρατία από εκτροπή; Μα από 
την ώρα που ο κόσμος άρχισε να παίρνει στο κυνή
γι τους βουλευτές του και τους υπουργούς του. Από
τότε! Οταν όμως πέρυσι κάποιοι εγκάθετοι αποπει- 
ράθηκαν να δημιουργήσουν επεισόδια εις βάρος 
υπουργών της Ν.Δ., η Δημοκρατία ήταν μια χαρά. 
Στα πάνω της.

Οταν οι πολίτες πήγαν κάτω από το σπίτι του Ση
μίτη και φώναζαν υβριστικά συνθήματα, δεν έτρε
χε τίποτε. Οταν μηχανόβιοι έκαναν πορεία έξω από 
το σπίτι του Σαμαρά, όλα καλά και πάλι. Μόνο όταν 
η οργή του κόσμου στράφηκε ολοκληρωτικά κατά 
των υπουργών του ΠΑΣΟΚ,το Μαξίμου ενδιαφέρ
θηκε για την... υγεία της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Αλλά για να σοβαρευτούμε. Το κύρος του πολιτεύ
ματος δεν προστατεύεται με επιτροπές αλλά με πολι
τικές πράξεις. Ερωτάται, λοιπόν, η κυβέρνηση;

ΙΤο ανηλεές ξύλο με το οποίο φιλοδώρησαν -κα
τόπιν άνωθεν εντολών- χιλιάδες απλούς πολίτες, 

οι αστυνομικές αρχές την ημέρα ψήφισης του Μεσο
πρόθεσμου είχε ως στόχο την προάσπιση... του συ
νταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του συ- 
νέρχεσθαι; Ή  μήπως την εκκένωση της πλατείας, 
επειδή η κυβέρνηση δεν άντεχε το θέαμα με τις χι
λιάδες μούντζες;

Η κυβερνητική ανακοίνωση που εξέδωσε πριν 
από δύο εβδομάδες η Γενική Γραμματεία Επικοι

νωνίας, με βολές κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών 
σταθμών, επειδή δεν τους άρεσαν όσα εκείνοι μετέ
διδαν για την τοποθέτηση επιτρόπων του ΔΝΤ στα 
υπουργεία, τι ήταν; Ασκηση δημοκρατίας ή απόπει
ρα περιορισμού του δικαιώματος των Ελλήνων στην 
πληροφόρηση; (Για την Ιστορία, η «παραπληροφό
ρηση», την οποία κατήγγειλε το Μαξίμου, επιβεβαι
ώθηκε πανηγυρικά από τον ίδιο τον Γιούνκερ).

3 Η τοποθέτηση διορισμένων πανεπιστημιακών 
στη διοίκηση των ΑΕΙ, που προωθεί το υπουρ

γείο Παιδείας με τον νέο νόμο-πλαίσιο, εντάσσεται 
στο πλαίσιο του σεβασμού της συνταγματικώς κα
τοχυρωμένης αυτοτέλειας των ακαδημαϊκών ιδρυ
μάτων ή της επιβολής ασφυκτικού ελέγχου του κρά
τους στα ΑΕΙ;

Η ψήφιση της ρύθμισης, που δίνει τη δυνατότη
τα στον υπουργό Οικονομικών να παρακάμπτει 

τη Βουλή των Ελλήνων για τις λεόντειες συμβάσεις 
που υπογράφει με το ΔΝΤ, σε τι άραγε αποσκοπεί; 
Να μην πάθουν καρδιακά οι βουλευτές;

Νομίζω, αρκετά. Η... πλάκα παρατράβηξε. Αντί 
η κυβέρνηση να νουθετεί τους πολίτες τάσσοντας 
εαυτόν στον ρόλο του φρουρού των θεσμών, καλό 
είναι να ασχοληθεί με τον ίδιο της τον εαυτό. Από 
αυτόν κινδυνεύουμε κι εμείς και εκείνη...


