
Εκ των πραγμάτων είμαι
υποχρεωμένος να δώσω
μια λογική συνέχεια στο
θέμα στο οποίο αναφέρεται
η διπλανή στήλη, αφού το
κλίμα της «συναλλαγής» και
της «εξαγοράς συνειδήσε-
ων» είναι αυτό που κυριαρ-
χεί λίγο πριν από την δεύτε-
ρη ψηφοφορία για την προ-
εδρική εκλογή και ασφαλώς
θα επιδράσει και στην τρίτη.

Υπάρχει η όχι θέμα εξαγο-
ράς συνειδήσεων;

Η απάντηση, αβιάστως μάλι-
στα, είναι ένα ηχηρότατο ΝΑΙ.

Μόνο που δεν έχει την
μορφή της αστυνομικής
ιστορίας με χρήματα που
μαζεύουν από τις οικονο-
μίες τους, σε έναν «κου-
μπαρά» κάποιοι εφοπλι-
στές. Δεν γίνεται με βαλί-
τσες ή με επιταγές και κατα-
θέσεις στο εξωτερικό.

Η εξαγορά συνειδήσεων,
αυτή την ώρα, δεν γίνεται με
τρόπους που θα μπορούσαν
ευκόλως να οδηγήσουν στον
εντοπισμό των φυσικών δρα-
στών και την ποινική αντιμε-
τώπιση τους. 

Ναι, υπάρχει απόπειρα εξ-
αγοράς συνειδήσεων, αλ-
λοίωσης της πολιτικής βού-
λησης βουλευτών, κυρίως
ανεξάρτητων, που για πρώ-
τη φορα είναι τόσοι πολλοί
στο ελληνικό κοινοβούλιο,
είτε διότι διεγράφησαν από
τους αρχηγούς τους είτε
διότι αποχώρησαν οι ίδιοι. 

Αλλα η επιχείρηση αυτή εί-
ναι πολύ πιο σκοτεινή. Διότι
είναι καθαρώς πολιτική και
δεν άπτεται του ποινικού
κώδικα.

Σε παράλληλες επιχειρήσεις,
είτε εξαγοράς με συγ-κεκρι-
μένο δέλεαρ, είτε δια της ιδε-
ολογικής τρομοκρατίας,
έχουν επιδοθεί και τα δυο
αντιμαχόμενα στρατόπεδα. 

Τι άλλο από επιχείρηση εξ-
αγοράς, δια του τρόμου,
από την πλευρά της συγ-
κυβέρνησης, είναι η απόρ-
ριψη της πρότασης ανεξάρ-
τητων και βουλευτών της
ΔΗΜΑΡ να δεσμευτεί ο
πρωθυπουργός για συγ-
κεκριμένο χρόνο διεξαγω-
γής των εκλογών περί το
φθινόπωρο του 2015 και η
απειλή ή ψηφίζετε τώρα ή
στήνω κάλπες στις 25 Ια-
νουαρίου, όποτε χάνετε το
βουλευτιλίκι σας –και τα
έσοδα που το συνοδεύουν,
κάπου εκατόν πενήντα

χιλιάδες για τον κάθε βου-
λευτή, αν όχι και περισσότε-
ρα;

Τι άλλο από επιχείρηση
εξαγοράς, από την πλευρά
της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης  είναι το να δίνει
υπόσχεση σε βουλευτές, με
τους οποίους δεν έχει ιδεο-
λογική ταυτότητα, -όρα και
Ραχήλ Μακρή και Θεοδώρα
Τζάκρη- ότι θα τους συμπε-
ριλάβει στα ψηφοδέλτια της,
αν με την ψήφο τους απο-
τρέψουν την προεδρική
εκλογή και εξυπηρετήσουν
το σχέδιο της για πρόωρες
εκλογές;

Δυστυχώς περισσεύει η
υποκρισία σε όλη αυτή την
υπόθεση. 

Διότι οι αποκαλύψεις, τύ-
που αστυνομικών ιστοριών,
για δήθεν μεμονωμένα πε-
ριστατικά οικονομικής εξα-
γοράς, αποσκοπούν στον
αποπροσανατολισμό μας
από την σίγουρη, από την
αυταπόδεικτη επιχείρηση
εξαγοράς, με πολιτικούς
όρους, στην οποία επιδίδο-
νται, και μάλιστα λυσσω-
δώς, τόσο η μια όσο και η
άλλη παράταξη.

Λένε και γράφουν πολλοί,
και μάλλον δεν έχουν άδικο,
ότι, με τόσους «ξεκρέμα-
στους» που υπάρχουν σή-
μερα στο ελληνικό κοινο-
βούλιο, με τόσους που είναι
σχεδόν βέβαιοι ότι δεν πρό-
κειται να έχουν την τύχη να
ξαναεκλεγούν, αν γίνουν
πρόωρες εκλογές, ο πρόε-
δρος της δημοκρατία ίσως
και να εκλεγόταν με την
πρώτη ψηφοφορία, αν η
ψήφος των βουλευτών ήταν
μυστική, όπως ήταν πριν
από την αναθεώρηση του
Συντάγματος –έργο και
αυτό του Ευάγγελου Βενιζέ-
λου.

Τι θα μείνει στο τέλος από
όλη αυτή τη λάσπη; 

Αυτό που δεν σκέπτονται
καθόλου οι πολιτικοί μας.

Η ακόμη μεγαλύτερη απο-
στροφή και αηδία των πολι-
τών για την πολιτική μας
ζωή και τους πολιτικούς έτσι
όπως κατάντησαν. 

Θα τα πληρώσουν –αλλα
και θα τα πληρώσουμε- ακ-
ριβά όλα αυτά τα τερτίπια. 

Ο οπισθοργάφος

Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Το κατάφερε και αυτό το πολιτικο μας
σύστημα. Μια εκλογή Προέδρου Δημο-

κρατίας, θεσμού που συμβολίζει την
ενότητα των Ελλήνων, να γίνει σε κλίμα

διχασμού και λάσπης από καταγγελίες
για χρηματισμούς βουλευτών, που έως

τώρα τουλάχιστον, δεν έχουν επιβεβαιω-
θεί. 

Αξίζει να θυμη-
θούμε το πρό-
σφατο παρελ-
θόν αυτής της

διαδικασίας. Το
2005 ο Κωστής

Στεφανόπου-
λος, ένας

συντηρητικός
πολιτικός, εξε-

λέγη στην τρίτη
ψηφοφορία,

ψηφιζόμενος από το ΠΑΣΟΚ που κυβερ-
νούσε και το τότε κόμμα του Αντώνη

Σαμαρά, που τον πρότεινε. Και επανεξε-
λέγη πανηγυρικώς, για δεύτερη θητεία,

το 2000. Τον διαδέχθηκε ο Κάρολος
Παπουλιας, ένας πολιτικός προερχόμε-
νος από το ΠΑΣΟΚ, προταθείς από τον

Κώστα Καραμανλή. Και επανεξελέγη
πανηγυρικώς για δεύτερη θητεία το

2010.

Τι σχέση έχει αυτή η εικοσάχρονη ενωτι-
κή πορεία, με κύριο χαρακτηριστικό την
εκατέρωθεν υπέρβαση των κομματικών

περιχαρακώσεων, με αυτό που ζούμε
σήμερα; Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει
τόσο δραματικά το τοπίο, που το έχει
γεμίσει λάσπη και το έχει καταντήσει

πραγματι «βούρκο», για να χρησιμοποι-
ήσω τον χαρακτηρισμό του κ. Τσίπρα;

Επιτρέψτε μου μια απάντηση που συνι-
στά προσωπική εκτίμηση. Δυστυχώς το

κλίμα διαμορφώνεται από δυο «ανεμι-
στήρες» που έχουν παράδοση σε μια

συγκεκριμένη επίδοση. Να εκτοξεύουν
κατά σύστημα λάσπη. Το χοιροστάσιο

της «Αυριανής», που λειτουργεί υπό νέα
ονομασία και τον Πάνο Καμμένο που

έχει σε όλη τη διαδρομή του προβεί
πολλάκις σε «αποκαλύψεις» για τις

οποίες άλλοτε καταδικάσθηκε και άλλοτε
αναγκάσθηκε να ζητήσει συγνώμη.

Πολλοί θα πουν ότι σπεύδω να πάρω
θέση πριν αποδειχθούν δικαστικώς οι
νέοι ισχυρισμοί, δια στόματος Παύλου

Χαϊκάλη και Λάκη Λαζόπουλου. Απαντώ
με χρήση κοινής λογικής. Τι θα απέδιδε
η εξαγορά ενός βουλευτή όταν δεν λεί-

πουν ένας-δυο αλλα είκοσι για την εκλο-
γή προέδρου; Γιατι ενώ λένε ότι έχουν

το όνομα δεν το δήλωσαν στον εισαγγε-
λέα; Γιατι δεν «έστησαν» την υπόθεση,

όπως κάνουν απλοί άνθρωποι όταν
εκβιάζονται, ώστε να συλληφθεί ο δρά-

στης «στα πράσα»; 

Η αλήθεια ,για τις συνομιλίες του κ. Χαϊ-
κάλη με το αόρατο πρόσωπο που, όπως

ειπώθηκε κατά την συνέντευξη τύπου,
ήταν παλιός φίλος και συνεργάτης του κ.
Καμένου, δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί

πλήρως πριν από την κρίσιμη τρίτη
ψηφοφορία. Και αυτό ακριβώς είναι η

μέγιστη αθλιότητα. Ότι θα επικρέμαται η
λάσπη ώστε να μην τολμήσει κανείς να

διαφοροποιηθεί. Ε, αυτό δεν είναι πολιτι-
κή. Είναι ήθη μαφίας. 

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Μαξίμου εντάυθα

Τι θα βγει
Από αυτόν

Τον βούρκο;

του Κώστα Μητρόπουλου

του Γιάννη Ιωάννου

του Ηλία Μακρή

του KYP
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