
Πάει και αυτό. Διαφωνούσαν
ξεδιαφωνούσαν, όσοι ειχαν
πάρει σβάρνα τα μικρόφωνα
των ραδιοφωνικών και τηλεο-
πτικών σταθμών, προβάλλο-
ντας εαυτούς ως ...αντιρρη-
σίες συνειδήσεως και «αν-
τάρτες» με …ημερομηνία λή-
ξεως, είτε είπαν ναι σε όλα,
είτε περιέσωσαν τα προσχή-
ματα, όπως ο Απόστολος
Κακλαμάνης και ο Μιχάλης
Κασσής, με ένα «ναι» και ένα
«παρών».

Τελικώς είναι να σέβεται
κανείς περισσότερο εκείνους
που ψηφίζουν «ναι σε όλα»
από την αρχή και όχι εκείνους
που γελοιοποιούν εαυτούς
αλλα και τους θεσμούς, παρι-
στάνοντας τους κοινοβουλευ-
τικούς «ζόρικους νταήδες»,
ως την ώρα της ψηφοφορίας,
οπότε και καταλήγουν, ήσυ-
χα-ήσυχα στον ορνιθώνα,
αισθανόμενοι ότι εκτός αυτού
κινδυνεύουν να βρεθούν
ξεπουπουλιασμένοι. 

Το τραγικό –για τον τόπο-
είναι ότι το πολιτικο σύστημα
καθίσταται, με όλα τούτα τα
καμώματα, ακόμη πιο αναξιό-
πιστο. Γελοιοποιείται.

Και θα γελοιοποιηθεί ακόμη
περισσότερο καθώς βρίσκε-
ται σε εξέλιξη εργώδης προ-
σπάθεια ώστε «να πέσει στα
μαλακά» και ο έως προχθές
παράκλητος της «γαλάζιας
πολυκατοικίας», πρόεδρος
του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρα-
τζαφέρης (άνω δεξιά σε σκί-
τσο της κυρίας Εφης Ξένου)
που «πιάστηκε με την γίδα
σον ώμο» με τις εξωχωριες
εταιρίες του και τα εμβάσματα
από εμπόρους οπλικών
συστημάτων που όπως δή-
λωσε «του είναι τελείως
άγνωστοι».

Θυμάστε την αρχική δήλωση
του κ. Καρατζαφέρη; Υπο-
σχόταν ότι θα κάνει ό,τι επι-
βάλλεται για να διευκολύνει
την απρόσκοπτη λειτουργία
του κόμματος του. Όπερ
ερμηνεύθηκε αμέσως ως
προαναγγελία παραιτήσεως
από την προεδρία του κόμ-
ματος. Και αυτή πράγματι
ήταν η πρόθεση του.

Εντός 48 ωρών όμως άλλαξε
πορεία, δηλώνοντας ότι δεν
πρόκειται να παραιτηθεί. Τι
μεσολάβησε;

Κυβερνητικά στελέχη τα
οποία υπήρξαν στο πρόσφα-
το παρελθόν συνεργάτες του,
έσπευσαν να του διαμηνύ-
σουν ότι δεν χρειάζεται να
κάνει «χαρακίρι» διότι απλού-
στατα με τους νόμους που
πέρασε το καλοκαίρι ο
υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Αθανασίου, δεν κινδυνεύει
να έχει την τύχη του φίλου
του Άκη Τσοχατζοπουλου.

Δεν κινδυνεύει δηλαδή να
παραπεμφθεί για το
κακούργημα της δωροδο-
κίας. Αλλα μόνο για το ότι
δεν δήλωσε τις δυο εξωχω-
ριες εταιρίες του στο «πόθεν
εσχες» και για «αθέμιτο
πλουτισμό». Αδικήματα
υποκείμενα σε παραγραφή.

Οι αναγνώστες μου γνωρί-
ζουν από τις αρχές Οκτω-
βρίου αυτή την αλήθεια. Στο
σημείωμα μου για το πώς
και γιατι η κυβέρνηση επιδί-
δεται σε συστηματικό «κλά-
δεμα» των αρμοδιοτήτων
και εξουσιών της ανεξάρτη-
της Αρχής για το ξέπλυμα
του βρώμικου χρήματος,
είχα ενημερώσει για το ότι η
Αρχή είχε βρει πολιτικο με

δυο εξωχωριες εταιρίες από
τις οποίες πέρασαν 4,5 εκα-
τομμύρια, αλλά του έμειναν
μόνον 150.000. Και προδιέ-
γραφα τις εξελίξεις, όχι
παριστάνοντας τον «προ-
φήτη», αλλα ως ενημερωμέ-
νος από αξιόπιστη πηγή:

Αλλα και η περίπτωση του
«διανομέα», θα μπορούσε να

διωχθεί, όχι για δωροδοκία
αλλα με βάση τις διατάξεις
περί αθεμίτου πλουτισμού, γι
αυτά τα 150.000, αλλά και για
το ότι είχε αποκρύψει, από το
«πόθεν εσχες» του,  ότι διαθέ-
τει εξωχώρια εταιρία στα
νησιά Κεϊμαν.  Μόνο που
είναι προστατευόμενος, ως
«κελεπούρι» για την «ανασυ-
γκρότηση της Κεντροδεξιάς».

Ακριβώς γι αυτό, αλλα και για
την προστασία των άλλων
ενεχόμενων, αποφασίσθηκε η
"σταδιακή αλλα ταχεία" απο-
δυνάμωση της Αρχής και προ-
σωπικά του κ. Νικολουδη –με
δεδομένο ότι δεν μπορούν να
τον ξηλώσουν πριν λήξει η
θητεία του. «Πρέπει να τον
προλάβουμε πριν μας προλά-
βει εκείνος» ήταν η χαρακτη-
ριστική φράση κυβερνητικού
στελέχους . Να προλάβουν να
του αφαιρέσουν αρμοδιότη-
τες, ώστε να μην έχει νομικό
έρεισμα να πιέζει να του
δοθούν τα ονόματα.

Το πρώτο μέτρο ήταν οι
διατάξεις που πέρασε ο κ.
Αθανασίου: Ο έλεγχος του
πολιτικού χρήματος αφαι-
ρέθηκε από την Αρχή και
πέράσε σε μια νέα επιτρο-
πή από δυο βουλευτές, δυο
δικαστικούς και έναν υπο-
διοικητή της Τράπεζας
Ελλάδος. 

Το δεύτερο μέτρο ήταν η
κατάργηση του αδικήμα-
τος του αθεμίτου πλουτι-
σμού για πολιτικούς, κρα-
τικούς λειτουργούς, εκδό-
τες, καναλάρχες, δημοσιο-
γράφους και φορείς της
τοπικής αυ-τοδιοίκησης,
πάλι με νόμο που πέρασε ο
κ. Αθανασίου. Οπότε τα
150 χιλιάρικα έγιναν
…θεμιτός πλουτισμός.
Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. 

Όμορφος, πολιτικός   κόσμος,
ηθικός…

Και βεβαίως εκείνοι που
έσπευσαν να …καθησυχά-
σουν τον κ. Καρατζαφέρη,
δεν ενδιαφέρονται τόσο για
την δική του τύχη.

Αλλα για εκείνους προς
τους οποίους έφυγαν, από
τις δικές του εξωχωριες
εταιρίες, τα περισσότερα
χρήματα, από τα εμβάσμα-
τα των εμπόρων όπλων. Για
τους εν ενέργεια πολιτικούς. 

Δεν ξέρω αν θα μάθουμε
τελικώς τα ονόματα τους.
Γνωρίζω όμως πως ο αρμό-
διος εισαγγελέας έχει κάνει
αίτημα δικαστικής συνδρο-
μής. 

Αναμείνατε στο ακουστικό
σας. 

Ο οπισθοργάφος

Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Το ξυπνητήρι κτύπησε. Για να διακόψει
τα έμπλεα αυτοϊκανοποιήσεως όνειρα

των κυβερνώντων και να προειδοποιή-
σει τους προπονούμενους να τους αντι-

καταστήσουν. Στο γνωστό ιστορικό ερώ-
τημα του Κωνσταντίνου Καραμανλή,

«ποιος κυβερνά αυτόν τόπο», η σημερι-
νή απάντηση είναι μια και μόνη: Αυτοί

που βάζουν τα λεφτά. Οι δανειστές μας.
Και η …επί γης

ελληνίδας
εκπρόσωπος

τους. Η Τρόικα.
Όλα τα άλλα

είναι παραμύ-
θια για εσωτε-

ρική κατανάλω-
ση, ή παραμυ-

θία πολιτευόμε-
νων εντρεπομέ-
νων να αποδε-

χθούν ότι
περισσότερο διοικούνται παρά διοικούν.

Απλώς όσοι κάνουν πως δεν γνωρίζουν,
δεν καταλαβαίνουν, ή και δεν αποδέχο-
νται αυτή την πραγματικότητα, ξυπνούν
–ή θα ξυπνήσουν στο πολιτικο μας μέλ-

λον- απότομα, όταν τα  γλυκά όνειρα
εξελίσσονται σε εφιάλτες. 

Τώρα, σε εφιάλτη για την κυβέρνηση
εξελίχθηκε ο χειρισμός του θέματος των

ρυθμίσεων επί των ληξιπροθέσμων
οφειλών προς την εφορία και τους

ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα «κόκ-
κινα δάνεια» των επιχειρήσεων. Με το

κοινοβούλιο να υποχρεώνεται να πάρει
πίσω, μέσα σε μια εβδομάδα, εκείνα

που είχε αποφασίσει. Διότι η κυβέρνηση
δεν είχε φροντίσει να αποσπάσει την

συγκατάθεση των τροϊκανών. Ή, άλλως
πως, διότι η Βουλή των Ελλήνων είναι

το ανώτατο νομοθετικό σώμα της
χώρας, αλλα η χώρα δεν είναι κυρίαρχη.
Οπότε υπεράνω της βουλής νομοθετεί η

τρόικα. 

Μερικοί επιμένουν να στέκονται στο
«πολιτικο κόστος» που έχει για την

κυβέρνηση ο επιπόλαιος χειρισμός του
θέματος. Κυριαρχεί στην κρίση τους το

κομματικό κριτήριο. Αλλα δυστυχώς
αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο

είναι ότι από την κοινοβουλευτική αυτή
περιπέτεια έχουμε μια τριπλή γελοιοποί-

ηση. Της Βουλής, της κυβέρνησης, και
μεμονωμένων βουλευτών. Αυτών οι

οποίοι ειχαν, ως συνήθως, την ευκαιρία
να κάνουν τα νταηλίκια τους στα μικρό-
φωνα, ενώ γνώριζαν ότι τελικώς θα το

πιουν το ποτήρι. Και το ήπιαν. 

Αλλα πέραν από την τρέχουσα επικαι-
ρότητα, η ιστορία αυτή είναι ιδιαιτέρως
διδακτική και για εκείνους που πιστεύ-

ουν ότι  «θα σκίσουν μνημόνια», θα
επαναφέρουν όλους τους απολυθέντες
του δημοσίου και θα μοιράσουν χρήμα

σε όλους.  

Ας το καταλάβουμε επιτέλους. Ζούμε
ακόμη με δανεικά. Και με ένα τεράστιο

χρέος να μας περιμένει στη γωνία.
Οπότε όλοι οι πολιτικοί λεονταρισμοί

είναι χωρίς αντίκρισμα. Εκείνο που προ-
έχει είναι μια εθνική συνεννόηση, ώστε

να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα στη διαπραγμάτευση για την
απομείωση του χρέους. Τα άλλα είναι

…χάντρες για ιθαγενείς. 

Γ. Π .ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Μαξίμου εντάυθα

«Ποιος κυβερνά
Αυτόν τον τόπο;»

του Κώστα Μητρόπουλου

του Ηλία Μακρή
του Ανδρέα Πετρουλάκη 

του Χρήστου Παπανίκου

του Γιάννη Ιωάννου
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