
ΑΠΟΡΩ με την έκπληδη 
ορισμένων για ίο  γεγο- 
νόβ ότι δύο κείμενα του 
Ηλία Βενέδη απαλεί- 
φθηκαν από το  Α να
γνωστικό τηβ Δ ’ Δημο
τικού. Τι περίμεναν, δη
λαδή; Οτι θα κυβερνάει

η ΝΔ και όλα θα ισχύουν όπωβ πρώτα; 
Οτι θα αλλάδει κυβέρνηση ο τόποβ αλ
λά δεν θα αλλάδει προσανατολισμό; 
Οτι η επιλογή κυβέρνησηβ δεν συνι- 
στά και επιλογή Αναγνωστικού για την 
Δ ’ Δημοτικού;

Α ν περίμεναν κάτι τέτοιο είναι 
πολύ αφελείβ. Εκτόβ και αν είναι 
θύματα τηβ προπαγάνδαβ δια

φόρων επιτηδείων ότι μεταδύ Δεδιάβ 
και Αριστεράβ, μεταδύ ΝΔ και I ΙαΣοΚ, 
μεταξύ Καραμανλή και Παπανδρέου 
δεν υπάρχουν διαφορέβ. Οτι όλοι είναι 
ίδιοι, όλοι πρεσβεύουν τα ίδια και ότι 
όλα θα μείνουν ίδια, είτε εκλεγεί ο έναβ 
είτε ο άλλοβ. Και ΒενέΖης και Καρα
μανλής. Αμ δε!

Αυτού του τύπου η προπαγάνδα εκ- 
πορεύθηκε από μια ορισμένη Δεδιά 
που δεν τολμάει να ομολογήσει ότι εί
ναι Δεδιά. Αλλά, δύστυχοι, και από μια 
ορισμένη Αριστερά που είναι ανίκανη 
να δει πέρα από τη μύτη τηβ και νομί
ζει ότι Αριστερά είναι μόνο η αφεντο- 
μουτσουνάρα τηβ. Οι άνθρωποι προ
σπαθούσαν να μαβ πείσουν ότι η πο
λιτική έχει πεθάνει, ότι δεν υπάρχουν 
θεμελιώδες διαφορέβ, ότι δεν συ
γκρούονται αντίθετεβ οπτικέβ γωνίεβ, 
απόψειβ ή αντιλήψειβ. Οτι η πολιτική 
είναι απλώβ μια πασαρέλα «καλών» 
και «κακώ ν», «φ θα ρμ ένω ν» και 
«άφθαρτων», «εντίμων» και «ανέντι
μων».

Το φαινόμενο βέβαιος δεν είναι μό
νον ελληνικό. Πριν από μερικέβ εβδο- 
μάδεβ ο Μπιλ Κλίντον μιλούσε με νο
σταλγία σε μια συνέντευδή του για την 
εποχή που οι άνθρωποι συγκρούονταν 
για το ποιοβ έχει δίκιο και όχι για το 
ποιοβ είναι καλύτεροβ άνθρωποβ. Αυ
τή η εποχή φαίνεται ότι αποτελεί πα
ρελθόν. Ακόμη περισσότερο που αυτή 
η αποπολιτικοποίηση τηβ πολιτικήβ εί
ναι ένα κατ’ εδοχήν συντηρητικό μο
ντέλο: μετακινεί το επίκεντρο τ ις  αντι
παράθεσή από τιβ απόψειβ σπβ συ- 
μπεριφορέβ, από τιβ ιδέεβ στην ηθική, 
από τη δράση στο ήθοβ. Η πολιτική γί
νεται κάτι σαν σχολείο καλών τρόπων 
για μικρέβ σεμνότυφεβ κυρίεβ, και μά
λιστα με αναγνωστικά χωρίβ ΒενέΖη.

αι τότε πέφτει δαφνικά ένα Σι-
νούκ ή έναβ Τράγκας, πάρ’ τον
κάτω τον ατσαλάκωτο. Ο κυ- 

βερνητικόβ εκπρόσωποβ δεν περνάει 
από το πρεβ ρουμ, οι υπουργοί κρύ
βονται από τιβ τηλεοράσειβ, οι εφημε- 
ρίδεβ τηβ συμπολίτευσηβ οδύρονται 
για τη γενίκευση του «πολιτικού κου
τσομπολιού» -  λεβ και όταν οι ίδιεβ εφη- 
μερίδεβ μετρούσαν επί οκτώ χρόνια 
ποιοβ τρώει με ποιον στη Μύκονο αυ
τό δεν ήταν πολιτικό κουτσομπολιό αλ
λά σκληρή ιδεολογική παρέμβαση!

Διότι το ευτύχημα με την πολιτική εί
ναι ότι έχει πάντα αυτή τον τελευταίο 
λόγο. Οτι βρίσκει τουβ πιο απίθανουβ 
τρόπουβ για να επιβάλει την παρουσία 
τηβ. Ευτυχώβ για τον ΒενέΖη. Και δυ- 
στυχώβ για τιβ μικρέβ κυρίεβ...
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