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Η αθλιότητα της µισής αλήθειας

Του Σταυρου Λυγερου

«Η απάντηση σε όλους αυτούς που µας ρωτάνε “πού τα φάγατε τα λεφτά” είναι µία: Σας διορίζαµε για
χρόνια, τα φάγαµε µαζί, ακολουθώντας µια πρακτική αθλιότητας, εξαγοράς και διασπάθισης του
δηµοσίου χρήµατος». ∆εν πρόκειται για αυτοκριτική. Ο Θόδωρος Πάγκαλος χρησιµοποιεί το πρώτο
πληθυντικό και το «µαζί» σαν όχηµα για να ενοχοποιήσει την κοινωνία. Πιστός στη γραµµή της
κυβέρνησης, αλλά πιο έξυπνος από τα κάθε λογής «παπαγαλάκια» της.

Η κοινωνία δεν είναι αθώα, αλλά «το ψάρι βρωµάει από το κεφάλι». Το πολιτικό σύστηµα καλλιέργησε
µία σχέση άρρητης συναλλαγής µε τους πολίτες και σταδιακά διαµόρφωσε κλίµα εκατέρωθεν ένοχης
ανοχής. Εξαγόραζε την ανοχή της κοινωνίας στα προνόµια και στην ατιµωρησία του, ανεχόµενο από
την πλευρά του µορφές «λαϊκής παρανοµίας», όπως η εκτεταµένη διαφθορά δηµοσίων υπαλλήλων, η
φοροδιαφυγή, τα αυθαίρετα κ.λπ.

Αναµφίβολα, ένα σηµαντικό µέρος από το γιγαντιαίο ποσό που εµφανίζεται ως δηµόσιο χρέος
διαχύθηκε στα µικροµεσαία στρώµατα µε διορισµούς - ρουσφέτια και µε ποικίλες αντιπαραγωγικές
παροχές. Ετσι εξασφαλίσθηκε η µακρόχρονη ιδεολογική συναίνεση της κοινωνίας σε µία πορεία, η
οποία µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούσε στον γκρεµό. Αυτή, όµως, είναι η µία όψη. Η άλλη όψη είναι
ότι µε τις ευλογίες του πολιτικού συστήµατος τη µερίδα του λέοντος την έχουν ιδιοποιηθεί τα µεγάλα
«ψάρια» της διαπλοκής, για τα οποία ο Πάγκαλος, βεβαίως, δεν λέει λέξη.

Τώρα που ήλθε η ώρα του λογαριασµού, τα µικροµεσαία στρώµατα θα πληρώσουν πανάκριβα την
όποια µικρή συµµετοχή στο «πάρτι» ή τουλάχιστον την ανοχή τους προς το κλεπτοκρατικό µοντέλο
ανάπτυξης, που σήµερα καταρρέει. Σε αντίθεση µε τα µεγάλα «ψάρια», τα µικρά δεν έχουν διεξόδους.
Κατά µία έννοια, η πολιτική µάς εκδικείται, επειδή πάψαµε να είµαστε επί της ουσίας πολίτες.
Αρνηθήκαµε την ευθύνη µας για τα κοινά. Εκφυλισθήκαµε σε ψηφοφόρους - πελάτες των κοµµάτων,
είτε κλειστήκαµε αυτάρεσκα στον κάθε µικρόκοσµό µας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αφήσαµε να καθορίζουν
τις τύχες µας συνήθως θλιβεροί και ενίοτε άθλιοι επαγγελµατίες πολιτικάντηδες, ορισµένοι εκ των
οποίων σήµερα ανερυθρίαστα κουνάνε το δάκτυλο στην κοινωνία. Η µισή αλήθεια του Πάγκαλου είναι
χειρότερη από ψέµα.
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   Οικονοµία

- Έως τις 15 Ιανουαρίου οι εκθέσεις αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων
- Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα

   Επιχειρήσεις

- Αγωγή κατά της Vodafone από την εταιρεία ΜTS
- Λογαριασµοί και µέσω e-mail από τον ΟΤΕ

   ∆ιεθνής Οικονοµία

- ΗΠΑ: ∆ικαστήριο έκρινε παράνοµες τις παρακολουθήσεις της NSA
- Ο πρωθυπουργός Έντι Ράµα στο Μπακού για τον αγωγό TAP

   Ελλάδα

- Στάσεις εργασίας κήρυξαν οι αρχαιολόγοι 17 και 18 ∆εκεµβρίου
- Υποχρεωτικά από ΚΤΕΟ οι µοτοσικλέτες µε πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2007 µέχρι τις

31/12/2009

   Κόσµος

- Μαφιόζοι πουλούσαν µε το ζόρι και πανάκριβα, χριστουγεννιάτικα φυτά
- Αποχώρησε από την παράταξη του Ερντογάν ο Χακάν Σουκούρ

   Πολιτισµός

- Επιστρέφει στη Νέα Ζηλανδία ο Κάµερον για τρία ακόµη «Άβαταρ»
- Ανοιχτός διάλογος µε τους καλλιτέχνες στο κεντρικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της

Ελλάδος

   Αθλητισµός

- ΠΣΑΤ: Κορυφαία αθλήτρια για το 2013 η Κατερίνα Νικολαΐδου
- Θερµή ανταπόκριση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο κάλεσµα αλληλεγγύης της ΠΑΕ

[ Aρχή σελίδας ]

Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδοµένων | Company profile | Eπικοινωνία | Site map | Προσφορές

© 2013 H KAΘHMEPINH All rights reserved.

kathimerini.gr | Η αθλιότητα της µισής αλήθειας http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_24/09/2...

2 of 2 12/17/2013 5:38 AM


