Διαρκές Σύνδροµο Παπακωνσταντίνου
Όταν το HOT DOC ξεκινούσε, επέλεξα να αφιερώσω το άρθρο που θα έγραφα
για το πρώτο τεύχος του στον κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τον οποίο
περιέγραψα (µεταξύ άλλων) ως την «Εκδίκηση των Δεινόσαυρων» (δηλαδή, την
εκδίκηση των γηραιών Καραµανλή-Παπανδρέου-Μητσοτάκη απέναντι σε όλους
όσους, παλαιότερα, ζητούσαν την αντικατάστασή τους από «νέους» και
«άφθαρτους» ανθρώπους).
Μερικούς µήνες µετά, το HOT DOC έγινε γνωστό παγκοσµίως δηµοσιοποιώντας
την λίστα Lagarde, µία µνηµειώδης συνεισφορά στην ελπίδα ότι η ελληνική
δηµοσιογραφία µπορεί να ταράξει τα λιµνάζοντα ύδατα της εγχώριας ολιγαρχίας.
Αποτέλεσµα εκείνης της δηµοσίευσης ήταν να εξαναγκαστεί η ολιγαρχία να
«δώσει» τον κ. Παπακωνσταντίνου βορά στα µαινόµενα πλήθη. Τώρα, στο
σηµερινό τεύχος, ήρθε η ώρα να υπερασπιστώ τον «επικίνδυνα ανόητο» (όπως
τον χαρακτήρισα στο πρώτο τεύχος του HOT DOC) τ. υπουργό - µια
«υπεράσπιση» που ο ίδιος, βεβαίως, δεν θα ήθελε σε καµία περίπτωση να του
προσφέρω.
Ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει κάθε λόγο να νιώθει προδωµένος από το
πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό κατεστηµένο στο οποίο έχει προσφέρει τόσα
πολλά. Την κρίσιµη στιγµή στην µεταπολεµική ελληνική ιστορία, στις αρχές του
2010, τότε που έσκασε η φούσκα στην οποία είχε κτίσει αµύθητο (για τα ελληνικά
δεδοµένα) πλούτο η ολιγαρχία της χώρας (εξαγοράζοντας την ανοχή του
πλήθους µε εορτοδάνεια, κάρτες, κάποιους υποτιµητικούς για την ανθρώπινη
υπόσταση διορισµούς στο δηµόσιο και πολύ, πολύ lifestyle στην tv και στα
περιοδικά), ο κ. Παπακωνσταντίνου πήρε στους ώµους του το πιο ενδιαφέρον
εγχείρηµα στην παγκόσµια οικονοµική ιστορία: Την άντληση του µεγαλύτερου
διακρατικού δανείου που έχει δοθεί ποτέ ώστε οι κλεπτοκράτες στην
Ελλάδα, σε αγαστό συντονισµό µε τους συνεργούς τους κλεπτοκράτες της Β.
Ευρώπης (ιδίως τις γερµανικές τράπεζες που τους δάνειζαν κατά κόρον για µια
δεκαετία), να προλάβουν να µετακυλήσουν στις ζηµιές τους στους
αδύναµους ώµους των ελλήνων και γερµανών εργαζόµενων,
συνταξιούχων και γενικά µη προνοµιούχων.
Επρόκειτο για εγχείρηµα βελινεκούς ασύγκριτα µεγαλύτερου της οποιασδήποτε
αντίστοιχης προσπάθειας (π.χ. στην Αργεντινή πριν δεκατρία χρόνια, στο Μεξικό
την δεκαετία του ‘80) να µεταφορτωθούν οι ζηµιές µιας διεθνούς και ντόπιας
ολιγαρχίας σε έναν λαό. Κι αυτό επειδή, πρώτον, τα λεφτά ήταν πολύ
περισσότερα από όλα τα προηγούµενα ανάλογα επεισόδια (300 δις ευρώ µη
βιώσιµου χρέους δεν είναι παίξε-γέλασε) και, δεύτερον, επειδή το ΜνηµειώδεςΜνηµονιακό εγχείρηµα του κ. Παπακωνσταντίνου σκόπευε, και επέτυχε, την
µεταβίβαση οροσειρών τραπεζικών ζηµιών στους ώµους τουλάχιστον δύο
ευρωπαϊκών λαών (Γερµανίας και Ελλάδας, και σε µικρότερο βαθµό των
υπόλοιπων ευρωπαϊκών λαών) την ώρα που οι βουλευτές και οι πολίτες τους
πείθονταν από τις απατηλές ρητορίες «τεχνοκρατών» όπως ο κ.

Παπακωνσταντίνου ότι όλα αυτά γινόντουσαν δήθεν στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, δήθεν για να αποφευχθεί η... χρεοκοπία της Ελλάδας.
Σήµερα, τρία σχεδόν χρόνια µετά, έχουµε:
•
•

•

Μια κυβέρνηση που θριαµβολογεί την δόση που µόλις έλαβε από,
ουσιαστικά, το δάνειο που πρώτος εξασφάλισε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Μια κυβέρνηση που διατρανώνει το Δόγµα Παπακωνσταντίνου όπου
σταθεί κι όπου βρεθεί: Νυν υπέρ πάντων η επόµενη δόση, την οποία
εξασφαλίζουµε εφαρµόζοντας ό,τι µακροοικονοµική ανοησία, όποιον
µικροοικονοµικό µισανθρωπισµό και να µας υπαγορεύσει η τρόικα.
Μια κυβέρνηση που ανακοινώνει πως η ανάπτυξη είναι προ των πυλών,
ότι έρχεται «στα τέλη του έτους», ακριβώς όπως ανυπόστατα έλεγε από
τον Μάιο του 2010 ο κ. Παπακωνσταντίνου.

Κι εδώ έγκειται το παράδοξο. Ενώ το Σύνδροµο-Δόγµα Παπακωνσταντίνου έχει
κυριαρχήσει επί της ελληνικής κοινωνίας, και θεµελιώνεται στην συναίνεση που
του προσφέρει µια τρικοµµατική κυβέρνηση απαρτιζόµενη από (τουλάχιστον κατ’
όνοµα) κεντροδεξιό, σοσιαλδηµοκρατικό και αριστερό κόµµα, ο κ.
Παπακωνσταντίνου νιώθει στην πλάτη του την ανάσα του πλήθους που
ετοιµάζεται να του σκίσει τις σάρκες. Αν δεν ήταν τόσο άχρωµος και άοσµος, ο κ.
Παπακωνσταντίνου ίσως να προσφερόταν ως πρωταγωνιστικός χαρακτήρας σε
µια σύγχρονη Σαιξπηρική ή ακόµα και αρχαιο-ελληνική τραγωδία. Ως έχει στην
καλύτερη περίπτωση απλά θυµίζει τον «κακό» µιας ταινίας James Bond, χωρίς
την χαρισµατική ποιότητα ενός Dr No ή ενός Javier Bardem.
Πριν τις εκλογές του περασµένου Μαΐου, διασταυρώσαµε µε τον κ.
Παπακωνσταντίνου τα ξίφη µας σε ένα διαδυκτιακό debate (µπορείτε να το δείτε
στο youtube βάζοντας τις λέξεις «Βαρουφάκης-Παπακωνσταντίνου» στο
Google). Θα αναφερθώ εδώ σε ένα µόνο σηµείο: Απαντώντας στην (µόνιµη)
θέση µου ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου-Παπακωνσταντίνου εγκληµάτισε στις
αρχές του 2010 αρνούµενη να απειλήσει µε στάση πληρωµών, και να θέσει ως
όρο για νέο µεγάλο δανεισµό την αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους, ο κ.
Παπακωνσταντίνου είπε το εξής: «Φοβούµαι ότι η ελληνική ιστορία είναι γεµάτη
από επεισόδια τύπου Χορού του Ζαλόγγου, Κούγκι και παροµοίων εθνικών
εξάρσεων που όµως οδήγησαν και στις µεγάλες καταστροφές...», προφανώς για
να ισχυριστεί ότι µια διαπραγµατευτική ελληνική στάση που βασιζόταν στην
απειλή της στάσης πληρωµών θα έφερνε καταστροφές.
Η αναφορά εκείνη του τ. υπουργού έχει µεγάλη σηµασία. Αποκαλύπτει έναν
άνθρωπο που πιστεύει, όπως πίστευαν οι περισσότεροι έλληνες ολιγάρχεςκοτζαµπάσηδες επί Τουρκοκρατίας, ότι η Εξέγερση των Σουλιωτών, η ίδια η
Επανάσταση του 21 ήταν «λάθη» – η απαρχή καταστροφών. Αν µη τι άλλο, ο κ.
Παπακωνσταντίνου αποτελεί σηµαντικό συνδετικό κρίκο µιας µακράς παράδοσης
στην χώρα µας που θέλει την εγχώρια καθεστηκυία τάξη να απαιτεί από τους
έλληνες να πράττουν σύµφωνα µε τις βουλές της Ιεράς Συµµαχίας τότε, της

Τρόικας σήµερα – κι ας είναι µια τέτοια συµπεριφορά αντίθετη µε τα συµφέροντα
των λαών όχι µόνο τη Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.
Κλείνοντας, δεν γνωρίζω αν ο κ. Παπακωνσταντίνου αλλοίωσε ή όχι την Λίστα
Lagarde ώστε να αποκρύψει τα ονόµατα των συγγενών του. Θα υπερασπιστώ µε
όλη µου την δύναµη το τεκµήριο της αθωότητάς του – απαιτώντας παράλληλα
από τους δικαστές να µην αφήσουν πέτρα αγύριστη µέχρι να φτάσουν στην
αλήθεια. Ακόµα, θα λέω µε όσο σθένος διαθέτω πως δεν ανέχοµαι να βλέπω την
σηµερινή κυβέρνηση της ολιγαρχίας να δακτυλοδείχνει τον κ. Παπακωνσταντίνου
όσο διακατέχεται η ίδια από το Σύνδροµο Παπακωνσταντίνου και όσο ζητά από
εµάς να την δοξάζουµε που εφαρµόζει το Δόγµα Παπακωνσταντίνου.

