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Χωρίς Αιδώ… 

 
 

Σάββατο βράδυ, 6 ∆εκεµβρίου, ώρα 9.00 µ.µ. δολοφονείται µε στυγνό τρόπο από χέρι 
αστυνοµικού δεκαπεντάχρονος µαθητής. Αρχίζουν διαδηλώσεις, ξεσπούν ταραχές. Και η κυβέρνηση 
τι κάνει; Ο Πρωθυπουργός, ως συνήθως, τίποτα! Μην ξεχνάµε, ότι ο καταλληλότερος 
Πρωθυπουργός δεν λειτουργεί «εν θερµώ». Θέλει το χρόνο του… Έτσι, ούτε τις παραιτήσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών (κ. Παυλόπουλου) και του Υφυπουργού (κ. Χηνοφώτη) κάνει αποδεκτές. Και 
η λοιπή κυβέρνηση; 

Ο έτερος Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ζώης, βρισκόταν σε …κοινωνική εκδήλωση, στα 
µπουζούκια. Αλλά, είναι δυνατόν να υπάρξει δολοφονία οποιουδήποτε πολίτη από αστυνοµικό και 
να µην ενηµερωθεί ολόκληρη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών; Αν, πράγµατι, έτσι 
έχουν τα πράγµατα, αυτό και µόνο το γεγονός δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχει κυβέρνηση; 

Ο Υπουργός Παιδείας, κ. Στυλιανίδης (συναρµόδιος Υπουργός, αφού η δολοφονία 
αφορούσε µαθητή) βρισκόταν κι αυτός - οµοτράπεζος του κ. Ζώη - στα µπουζούκια. Πληροφορείται, 
όπως λέει ο ίδιος, αργά τη νύχτα για το τραγικό συµβάν και κατά τις 12.30 αποχωρεί… 
∆ηµοσιεύµατα εφηµερίδων επιµένουν, πως ο Υπουργός αποχώρησε τα ξηµερώµατα (4.30 π.µ.). Την 
επόµενη ηµέρα, το βράδυ της Κυριακής, ενώ η κοινή γνώµη προσπαθεί να συνέρθει από το σοκ και 
η Αθήνα «φλέγεται», ο Υπουργός Παιδείας εµφανίζεται στο Ολυµπιακό Στάδιο στον ποδοσφαιρικό 
αγώνα ΑΕΚ – Πανθρακικού (σ.σ. ο Πανθρακικός είναι οµάδα από την ιδιαίτερη εκλογική περιφέρεια 
του κ. Στυλιανίδη). Πώς δικαιολόγησε ο ίδιος το γεγονός; «Επικοινώνησαν µαζί µου κάποιοι φίλοι 
από τη Θράκη και µου ζήτησαν να συναντηθούµε στο γήπεδο…». Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, είναι 
δυνατόν - τέτοιες ώρες - να δίνετε προτεραιότητα σε τέτοιου είδους κοινωνικές συναναστροφές; 

Τελικά, κύριοι της κυβέρνησης, «όλα είναι θέµα Παιδείας» ή «όλα είναι 
θέµα …θράσους»;  
 
ΥΓ. 

1) Ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στις Βρυξέλλες, αν υπάρχει 
ζήτηµα µε τον Υπουργό Παιδείας. Ανερυθρίαστα, είπε, πως «ο κ. Στυλιανίδης έχει 
απαντήσει». Μα, κύριε Πρωθυπουργέ, το θέµα δεν είναι αν απάντησε ο Υπουργός, αλλά αν 
σας «καλύπτει» η απάντησή του… 

2) Στην ίδια συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός, αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες 
στο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου. «Θα περιµένω, είπε, το πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής 
και µετά θα τοποθετηθώ»! ∆ηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, 11.000.000 Έλληνες έχουν βγάλει 
τα συµπεράσµατά τους, εσείς όχι; Σας αφιερώνουµε, λοιπόν, τους στίχους του Κ. Καβάφη: 

 
                                «Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ 
                                 µεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω µου έκτισαν τείχη. 
                                 Και κάθοµαι και απελπίζοµαι τώρα εδώ.  
                                 Αλλά δεν σκέπτοµαι: τον νουν µου τρώγει αυτή η τύχη. 
                                 ∆ιότι πράγµατα πολλά έξω να κάµω είχον. 
                                 Α, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να µην προσέξω. 
                                 Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. 
                                   Ανεπαισθήτως µ’ έκλεισαν από τον κόσµον έξω». 
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