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«Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο»;
Οι …αντάρτες της Ν.∆., οι …παραπλανηθέντες Υπουργοί, η πολιτική
ευθύνη και ο …Καταλληλότερος!

Σε βαθιά κρίση, αναµφίβολα, έχει περιέλθει το τελευταίο διάστηµα η χώρα µας,
χωρίς να φαίνεται κάποιο φως στο βάθος του τούνελ. Και δεν αναφερόµαστε µόνο ή κυρίως
στην παγκόσµια κρίση που χτυπά την πόρτα µας και τους επόµενους µήνες θα πλήξει καίρια
την ελληνική οικονοµία, αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση µε τη συνεχιζόµενη ακυβερνησία.
Είναι «ηλίου φαεινότερον» πως το πολιτικό σύστηµα της χώρας µας βρίσκεται σε
κρίση. Η πολιτική, τα πολιτικά πρόσωπα (όλου, σχεδόν, του φάσµατος), οι θεσµοί (Βουλή,
Εκκλησία, κ.ά.) βρίσκονται σε πλήρη απαξίωση. Η διαφθορά και η σήψη έχουν επικαλύψει
κάθε πτυχή του ∆ηµόσιου βίου.
∆εκαπέντε, µόλις, µήνες µετά τις εθνικές εκλογές και η κυβέρνηση βρίσκεται σε
πλήρη δυσαρµονία µε το λαϊκό αίσθηµα. Άλλωστε, «τι χρείαν, έχοµεν µαρτύρων», όταν
υπάρχει η αποχώρηση από τη Βουλή της κοινοβουλευτικής οµάδας (της Ν.∆.) που διαθέτει τη
«δεδηλωµένη», επειδή δεν µπορούσε να επαναβεβαιώσει την πλειοψηφία της; Ο
Πρωθυπουργός µε συνεχή διαγγέλµατα επαναλαµβάνει – µονότονα και βαριεστηµένα – «έχω
πλήρη επίγνωση του τι ακριβώς συµβαίνει» και είτε επισκέπτεται αιφνιδιαστικά(;) διάφορα
Υπουργεία για να δει πως προχωρούν οι …µεταρρυθµιστικές του πολιτικές είτε απευθύνεται –
θυµωµένος – στους «αντάρτες» εν µέσω χειροκροτητών των κοµµατικών ακροατηρίων
(Κεντρική Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Οµάδα). Και, έτσι, επιστρέφει - σαράντα πέντε χρόνια
από τότε που πρωτοδιατυπώθηκε (Ιούνιος 1963) - το βασανιστικό ερώτηµα: Ποιος
κυβερνά αυτόν τον τόπο;

Οι «αντάρτες» της Ν.∆.
Αν ανατρέξει, κανείς, στα λεξικά της ελληνικής γλώσσας και στο λήµµα «αντάρτης» θα
βρει τη µεταφορική του σηµασία, µε την οποία και χρησιµοποιείται: ο απείθαρχος. Ας
δούµε, όµως αν διαφώνησε µε την ακολουθούµενη πολιτική - µέχρι σήµερα - κάποιος
Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος:
 Υπάρχει κανείς Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος που καταψήφισε τους
αντιλαϊκούς προϋπολογισµούς (2005-2008) που συνέταξε η κυβέρνηση;
 Υπάρχει κανείς Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος που καταψήφισε τα έκτακτα
µέτρα (φοροεπιδροµή) του κ. Αλογοσκούφη;
 Υπάρχει κανείς Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος που καταψήφισε τις
απορυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις (κατάργηση µονιµότητας στις ∆ΕΚΟ,
παρέµβαση στο θεσµό των ελεύθερων συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων κ.ά.);
1

 Υπάρχει κανείς Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος που καταψήφισε το
ξεπούληµα των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών;
 Υπάρχει κανείς Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος που εναντιώθηκε στην επιλογή
(των συγκεκριµένων) ∆ιοικητών στα Ασφαλιστικά Ταµεία και στο σκάνδαλο των
δοµηµένων οµολόγων;
 Υπάρχει κανείς Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος που εναντιώθηκε στη
χειραγώγηση της ∆ικαιοσύνης και στην κατάργηση του αυτοδιοίκητου των
∆ικαστηρίων;
 Υπάρχει κανείς Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος που ψήφισε τις προτάσεις της
Αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών, ώστε να διερευνηθούν τα
τεράστια σκάνδαλα;
Η πράξη, λοιπόν, έδειξε πως οι λεγόµενοι αντάρτες ήταν οι πιο πειθήνιοι στις
αποφάσεις της κυβέρνησης. Και, βέβαια, χρησιµοποιούν τη δηµοσιότητα που τους
παρέχουν αφειδώς τα Μ.Μ.Ε. τόσο για την προσωπική τους – πολιτική – επιβίωση όσο και
για να απορροφούν τους κραδασµούς που προκαλούν (και) στη βάση της Ν.∆. οι
νεοφιλελεύθερες επιλογές του κυβερνώντος κόµµατος.

Οι …παραπλανηθέντες Υπουργοί
Είναι, πράγµατι, καινοφανής η θεωρία περί παραπλανηθέντων Υπουργών που έριξε
ως σωσίβιο στην κυβέρνηση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Σανιδάς. Η κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός οχυρώθηκαν πίσω από αυτή, για να παρακάµψουν το σκάνδαλο του
Βατοπαιδίου και να βγουν από αυτό µε τις λιγότερες – το δυνατόν - απώλειες. Αλλά, αν
δεχτούµε πως παραπλανήθηκαν οι Υπουργοί, αυτό σηµαίνει πως δεν µπορούν να µείνουν
ούτε για µια στιγµή στη θέση τους. Οι Υπουργοί διορίζονται από τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας - ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού - για να προστατεύουν τα
συµφέροντα του ∆ηµοσίου και αυτό δεν το έπραξαν (όπως αποφαίνεται και ο κ.
Σανιδάς). Έπρεπε, λοιπόν, να αποπεµφθούν, πάραυτα, από το κυβερνητικό σχήµα και να
διερευνηθούν, πλέον, οι ποινικές τους ευθύνες. Αντ’ αυτού, ο Πρωθυπουργός κάλυψε –
πολιτικά – άλλον για µικρότερο διάστηµα (Βουλγαράκης), άλλον για µεγαλύτερο
(Ρουσσόπουλος) και άλλους (Κοντός, Κιλτίδης, ∆ούκας, Μπέζας) τους καλύπτει ακόµη!

Η πολιτική ευθύνη…
Αλλά η πολιτική ευθύνη είναι είδος υπό …εξαφάνιση στη σηµερινή κυβέρνηση:
 Μήπως καταλογίστηκαν πολιτικές ευθύνες – από τον Πρωθυπουργό – για τα πολιτικά
σκάνδαλα της απαγωγής Πακιστανών και των υποκλοπών; Ο τότε Υπουργός
∆ηµόσιας Τάξης κ. Βουλγαράκης µεταπήδησε, στον πρώτο ανασχηµατισµό, στο
Υπουργείο Πολιτισµού! Ως Υπουργός Πολιτισµού βρέθηκε, επιτόπου, στις µεγάλες
πυρκαγιές του Αυγούστου (2007) για να προστατεύσει τον Κρόνιο Λόφο (Αρχαία
Ολυµπία) και τον µετέτρεψε σε «Κρανίου Τόπο»! Και τότε ο Πρωθυπουργός τον
µετακίνησε στο Υπουργείο Ναυτιλίας, ώστε να µπορεί να τα κάνει - και κυριολεκτικά –
«θάλασσα»!
 Μήπως καταλογίστηκαν πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του Υπουργείου
Πολιτισµού και τον κ. Ζαχόπουλο; Ο τότε Γ.Γ. υπήρξε προσωπική επιλογή του
Πρωθυπουργού και υπέβαλε την παραίτησή του «για λόγους υγείας», πριν βουτήξει
στο κενό και, ενώ, ήταν γνωστές όλες οι πτυχές του σκανδάλου στο Γραφείο του
Πρωθυπουργού (υπόθεση dvd). Αλήθεια, τιµωρήθηκε κανείς για το «στηµένο»
διαγωνισµό και για τις αδιαφανείς χρηµατοδοτήσεις;
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 Μήπως καταλογίστηκαν πολιτικές ευθύνες στο σκάνδαλο µε τις ακτοπλοϊκές άγονες
γραµµές και τον τότε Υπουργό Αιγαίου, κ. Παυλίδη; Ο κ. Παυλίδης, παρότι διεξάγεται
έρευνα από τη ∆ικαιοσύνη για το πού κατέληξε το 1.000.000 Ευρώ που δόθηκε από εφοπλιστή - ως «µίζα» σε στενό του συνεργάτη, εξακολουθεί να είναι µέλος της
κοινοβουλευτικής οµάδας της Ν.∆. (ο 151ος) και να νοµοθετεί για τις τύχες όλων µας!
 Μήπως καταλογίστηκαν πολιτικές ευθύνες στο σκάνδαλο των δοµηµένων
οµολόγων; Βέβαια, αποµακρύνθηκε ο Υπουργός Απασχόλησης, κ. Τσιτουρίδης, αλλά
για άλλη υπόθεση! Όπως δήλωσε τότε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε στην
αποµάκρυνσή του, επειδή στενός του συνεργάτης είχε εµπλακεί σε µετοχές – φούσκες
το 1999! Άρα, ο Πρωθυπουργός ουδέποτε αποδέχθηκε την ύπαρξη του σκανδάλου και
το «πλιάτσικο» στα Ασφαλιστικά Ταµεία.

…και ο Καταλληλότερος!

Θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε αυτό το µακρύ κατάλογο, αναφέροντας τις
περιπτώσεις του κ. Μαγγίνα (αλήθεια, τι έγινε µε τις πολεοδοµικές παραβάσεις του
…αναψυκτηρίου στο Κορωπί και την εισφοροδιαφυγή µε τους Ινδούς;) την υπόθεση Κλαδά
– Κουκοδήµου, την υπόθεση µε τον πρωθυπουργικό σύµβουλο Γιάννη Κεφαλογιάννη
(διώχθηκε και καταδικάστηκε για απόπειρα υπόθαλψης εγκληµατία και πρόκληση σε
ψευδορκία) κ.ά..
Κοινή συνισταµένη όλων των περιπτώσεων που αναφέραµε παραπάνω είναι το
γεγονός ότι αποτελούν ΟΛΟΙ επιλογές του Πρωθυπουργού. Κατά το Σύνταγµα, τα µέλη του
Υπουργικού Συµβουλίου και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικά υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική
της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός – ως έχων την ευθύνη επιλογής των συνεργατών
του – όφειλε να αναλάβει ο ίδιος την πολιτική ευθύνη, οµολογώντας την
παταγώδη αποτυχία του. Η - πολιτική - ανικανότητά του είναι πλέον εµφανής, ακόµη
και στους πιο ένθερµους υποστηρικτές του! Η χώρα µας δεν µπορεί να πορεύεται άλλο µε
τόσο «λίγους» ή και ανύπαρκτους πολιτικούς άνδρες!
ΥΓ.
1) Την ώρα που ολοκληρώναµε αυτές µας τις σκέψεις, ήρθαν οι …παροχές του
Πρωθυπουργού για τους οικονοµικά ασθενέστερους. Απλά, ως επιβεβαίωση των όσων
αναφέραµε παραπάνω. Η αδυναµία του δεν είναι ούτε συγκυριακή ούτε παροδική:
είναι εγγενής!
2) Μετά τα τραγικά γεγονότα και την εν ψυχρώ δολοφονία του 16χρονου, το κεντρικό
ερώτηµα που θέσαµε αποκτά µεγαλύτερη σηµασία: Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο; Τότε
(το 1963) ήταν οι παρακρατικοί. Τώρα;
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