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Της -ενιας Κουναλακη / xkounalaki@kathimerini.gr

Εν αναμονή των σημερινών κυβερνητικών ανακοινώσεων που έχουν στόχο την αποτροπή της 
χρεοκοπίας, οι ψύχραιμοι (ή όσοι έχουν απομείνει) παρατηρητές παρακολουθούν το κράτος να 
καταρρέει. Ολοι -εδώ και στο εξωτερικό- συζητούν περί αναδιάρθρωσης, αν και πώς θα αποτραπεί η 
στάση πληρωμών. Την ίδια στιγμή νοσοκομεία, πανεπιστήμια, υπηρεσίες κατεβάζουν ρολά, οι 
οργισμένοι πολίτες επιτίθενται σε πολιτικούς, επιστήμονες, δημόσια πρόσωπα, με αυγά, καδρόνια και 
ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους, ανοίγουν τρύπες στο δρόμο, ρίχνουν μολότοφ, νομίζουν ότι έτσι 
αντιστέκονται. Οι βουλευτές φοβούνται να γυρίσουν στις πατρίδες τους για Πάσχα. Οι αστυνομικοί 
ζητούν... βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Τα αρμόδια υπουργεία δεν πληρώνουν, τα 
φαρμακεία, τα Πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία χρωστούν στους προμηθευτές, οι βιβλιοθήκες κλείνουν 
από έλλειψη πόρων, οι ακάλυπτες επιταγές ανακυκλώνονται στην αγορά, στρατιές νέων ανέργων 
προστίθενται κάθε μήνα στις ανησυχητικές στατιστικές, η εφορία προσπαθεί να συγκεντρώσει έσοδα 
και οι πανικόβλητοι καταθέτες μεταφέρουν τις οικονομίες τους σε τράπεζες του εξωτερικού. Τα 
νοικοκυριά δεν πληρώνουν ΔΕΗ, χρωστούν τις δόσεις δανείων, οι γονείς «φεσώνουν» τα ιδιωτικά 
σχολεία, οι διαχειριστές των πολυκατοικιών γκρινιάζουν για τα καθυστερημένα κοινόχρηστα.

Οι ανταποκριτές των ξένων εφημερίδων επιστρέφουν τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα.
Διαισθάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης και σπεύδουν, ένα χρόνο μετά την προσφυγή στο ΔΝΤ 
και την Ε.Ε., να καταγράψουν την επέτειο. Τι μεσολάβησε μεταξύ Καστελλόριζου και σημερινών 
εξαγγελιών;

Στην Κερατέα συνεχίζεται η μάχη χαρακωμάτων και στη λεωφόρο Λαυρίου δημιουργούνται τάφροι, 
μόνο οι κροκόδειλοι λείπουν για να ολοκληρωθεί το μεσαιωνικό σκηνικό. Οι δωδεκαθεϊστές επιτείνουν 
τις αναχρονιστικές τάσεις της ελληνικής κοινωνίας, προκαλώντας το κλείσιμο της γραμμής του 
Ηλεκτρικού στο σημείο όπου βρέθηκε ο αρχαιολογικός ναός. Οχι από αρχαιολογική ευαισθησία, αλλά 
από δεισιδαιμονία ότι θα τους κατακεραυνώσει ο Δίας! Η διακοπή της κυκλοφορίας αποφασίσθηκε από 
τον ΗΣΑΠ για να αποφευχθούν ατυχήματα, δεδομένου ότι ορισμένα άτομα πήδησαν στις γραμμές από 
την οδό Αδριανού και από την πλευρά της Ρωμαϊκής Αγοράς, προκειμένου να εμποδίσουν τους 
αρχαιολόγους να ολοκληρώσουν το έργο.

Την περασμένη εβδομάδα, ανέστειλαν τη λειτουργία τους το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο, δυο από τα 
μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας. Το πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε ότι «με λύπη τους 
αναγγέλλουν την αναστολή της νοσηλείας ασθενών και την αδυναμία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 
εφημεριών», όπως και το διπλανό τους Αλεξάνδρα. Το ΤΕΙ Πειραιά παραμένει κλειστό, με τη διοίκησή 
του και το υπουργείο Παιδείας να επιδίδονται σε πόλεμο ανακοινώσεων. Στον χορό των 
κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι εκπρόσωποι της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, καθώς αδυνατεί εκ των πραγμάτων να συνεχίσει τη λειτουργία της και αποφασίζει την 
αναστολή της, από την Τετάρτη 4 Μαΐου. Μεγάλος αριθμός διδασκόντων συνταξιοδοτείται και δεν 
αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Αρχιτεκτόνων να έχει μειωθεί 
κατά 40% στην τελευταία διετία.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες δέχονται επιθέσεις 
με γιαούρτια. Θα μπορούσε κανείς να αντιτείνει ότι χθες σημειώθηκε παρόμοια επίθεση στη Γερμανία 
με θύμα τον ομοσπονδιακό πρόεδρο. Μόνο που επρόκειτο για τον ίδιο ακριβώς άνθρωπο που είχε 
επιτεθεί πριν από μερικά χρόνια και στον προκάτοχο του Κρίστιαν Βουλφ, Χερστ Κέλερ. Στην Ελλάδα, 
το πλήθος που παρουσιάζει αγελαία συμπεριφορά είναι κάθε φορά διαφορετικό.

Είναι μια εικόνα αποκαρδιωτική. Αν έχει απομείνει κανείς με οίστρο σε αυτήν τη χώρα μπορεί να 
γράψει λογοτεχνικό έπος για τα τεκταινόμενα των τελευταίων μηνών. Αν έχει την υπομονή να 
αποστασιοποιηθεί κανείς, μπορεί να διαπιστώσει ότι μετά μια 20ετία αποχαυνωτικού ευδαιμονισμού, 
ζούμε ενδιαφέρουσες εποχές.
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