
  

 Η ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΟΛΕΘΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

   Η απροκάλυπτη κατοχή που έχει επιβληθεί στη χώρα µας τον τελευταίο 1,5 χρόνο προκάλεσε 

τη δυναµική αντίδραση του ελληνικού λαού, η οποία πήρε πρωτόγνωρες µορφές, ιδίως το 

τελευταίο εξάµηνο. Την κυβέρνηση του Γιωργάκη οδήγησε στην έξωση αυτή η αντίδραση κι όχι 

η Κοινοβουλευτική του Οµάδα ή οι ελιγµοί του κ. Σαµαρά ή η δυσφορία των τροϊκανών προς το 

πρόσωπό του (δηµοψήφισµα κ.λπ.). Βεβαίως ο Γιωργάκης επέδειξε ανικανότητα (παρά την 

προθυµία του) να υπηρετήσει ακόµη και τους αφέντες του. Βεβαίως είχε εξοργίσει Γερµανούς 

και άλλους (και τους εκπροσώπους τους στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ), επειδή προωθούσε 

δυσανάλογα τα αµερικανικά συµφέροντα. Αν δε συνέβαιναν, όµως, όσα αναφέρουµε παρακάτω, 

θέµα δηµοψηφίσµατος δε θα είχε ανακύψει, όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ακόµη θα τον 

χειροκροτούσαν κι ο Γιωργάκης θα βασίλευε ακόµη ως ο εκλεκτός των τροϊκανών. 

Οι «αγανακτισµένοι» 

   Στις συνήθεις και µάλλον αναποτελεσµατικές µέχρι την άνοιξη του 2011 αντιδράσεις 

προστέθηκε το καλοκαίρι το κίνηµα των «αγανακτισµένων», µε χαρακτηριστικά βγαλµένα από 

τις ωραιότερες αγωνιστικές παραδόσεις του ελληνικού λαού: ενότητα, µαζικότητα, 

πατριωτισµός, ανιδιοτέλεια, ευπρέπεια. Παρά κάποιες προβλέψεις το κίνηµα αυτό δεν 

επανέκαµψε δριµύτερο το Σεπτέµβριο µε τη ίδια µορφή, γιατί από τη φύση του αδυνατούσε να 

διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη πρόταση εξόδου από την κρίση.  

Η 19
η
 Οκτωβρίου 

   Έτσι η αγωνιστική διάθεση του ελληνικού λαού αναζητούσε διαφορετικές και ανώτερες 

µορφές έκφρασης. Αυτές τις βρήκε στη µεγαλειώδη κινητοποίηση που κορυφώθηκε στη γενική 

απεργία της 19
ης

 Οκτωβρίου. Όλα τα δηµόσια κτίρια (κι όχι µόνο στην Αθήνα) ήσαν για µέρες 

κατειληµµένα από τους υπαλλήλους τους, µε µαύρες σηµαίες και µεγάφωνα στα παράθυρα. Οι 

κατοχικοί υπουργοί και λοιποί αξιωµατούχοι αδυνατούσαν να µπουν στα υπουργεία τους να 

υλοποιήσουν τις εντολές των προστατών τους. Κυρίως δε µπορούσαν να µπουν οι τροϊκανοί. 

Σχεδόν όλα τα µαγαζιά και τα σχολεία κλειστά. Το συλλαλητήριο ίσως ήταν το µεγαλύτερο σε 

πλήθος στην ιστορία της Ελλάδας. Συµµετείχαν για πρώτη φορά σε πανεθνικό συλλαλητήριο 

φορείς, από το σύλλογο περιπτεριούχων µέχρι την ένωση των αποστράτων, οι οποίοι απόστρατοι 

εµµέσως πλην σαφώς φρόντισαν να τονίσουν την πλήρη αφοσίωσή τους στο Σύνταγµα και τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς (εκφράζοντας, προφανώς, και τους εν ενεργεία συναδέλφους τους). Η 

αντίσταση είχε ήδη αποκτήσει χαρακτηριστικά εξέγερσης.  

Η 28
η
 Οκτωβρίου 

   Τη χαριστική βολή στους κατοχικούς του Γ. Παπανδρέου έδωσε ο λαός στις παρελάσεις της 

28
ης

 Οκτωβρίου. [Ευτυχώς που είχαν αποτύχει οι πολύχρονες προσπάθειες «προοδευτικών» και 

«υπερεπαναστατών» να τις καταργήσουν ως εθνικιστικές και φασιστικές!] Οι Έλληνες πολίτες, 

παρά τις κάποιες ακρότητες, τίµησαν µε τον καλύτερο τρόπο τον αγώνα του 1940-45: µ’ ένα νέο 

µεγάλο ΟΧΙ. Οι κατοχικοί ήδη από το καλοκαίρι δεν τολµούσαν να εµφανιστούν δηµόσια, γιατί 

οι πολίτες (κυρίως αυτοί που τους είχαν ψηφίσει) τους προπηλάκιζαν. Έτσι στις περισσότερες 

παρελάσεις δεν τόλµησαν να εµφανιστούν. Και όπου εµφανίστηκαν εξευτελίστηκαν. Μεταξύ 

αυτών και ο Κ. Παπούλιας, ο οποίος αδυνατεί πλέον να διακρίνει το ρόλο του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας από το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου (τα ελαφρυντικά για τον άνθρωπο 
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µικρή σηµασία έχουν). Οι µαθητές αρνήθηκαν να χαιρετίσουν τους επισήµους. Οι πολίτες 

έσφιξαν τα χέρια µε τους στρατευµένους στη Θεσσαλονίκη. Οι καταδροµείς στο Φάληρο 

φώναζαν «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Οι µουσικοί της Φιλαρµονικής του ∆ήµου 

Αθηναίων παρήλασαν µε µαύρες ταινίες παρά τις απειλές του επικίνδυνου δηµάρχου ότι θα τους 

απολύσει.  

«∆εν πληρώνω τα χαράτσια» 

   Παράλληλα αναπτύχθηκε ένα τεράστιο κίνηµα «δεν πληρώνω τα χαράτσια», στο οποίο 

εντάχθηκαν όχι µόνο αυτοί που έτσι κι αλλοιώς δεν έχουν, αλλά και πολλοί που έχουν ακόµη τη 

δυνατότητα να πληρώσουν. Το κίνηµα ενισχύουν οµάδες ηλεκτρολόγων ιδιωτών (για 

επανασυνδέσεις) και εργαζοµένων της ∆ΕΗ (για αποσόβηση διακοπών) καθώς και αρκετοί δήµοι 

(για νοµική κάλυψη). Τον Οκτώβριο είχαν πληρωθεί µόνο τα µισά από τα προβλεπόµενα 

χαράτσια! Αυτό που όφειλε να κάνει µια ελληνική κυβέρνηση, δηλ. να διαγράψει ως απεχθές το 

χρέος προς τους ξένους τοκογλύφους, έδειξαν ότι θα το κάνουν αυθόρµητα, εν µέρει 

τουλάχιστον, οι πολίτες. Έτσι οι φοροεισπράκτορες της κυβέρνησης έµεναν εκτεθειµένοι 

απέναντι στους αφέντες τους. Το φάσµα µιας πόλης µε πολλά σπίτια χωρίς ηλεκτρικό και 

θέρµανση µέσα στις γιορτές και ολόκληρο το χειµώνα και µε χιλιάδες παιδιά να πηγαίνουν 

νηστικά στο σχολείο θα έφερνε πίσω εικόνες της άλλης κατοχής. 

Η καταστολή 

   Έχοντας πλέον απέναντί της σύσσωµο τον ελληνικό λαό, η κυβέρνηση του Γιωργάκη άρχισε να 

χρησιµοποιεί όλο και συχνότερα, όλο και αγριότερα τις δυνάµεις καταστολής. Αλλά και µέσα σ’ 

αυτές υψώθηκαν φωνές διαµαρτυρίας και αντίστασης. Η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 

Αττικής ανακοίνωσε την κατηγορηµατική αντίθεσή της προς την άσκηση βίας κατά διαδηλωτών 

και υπενθύµισε σε όλα τα µέλη της ότι οφείλουν να µην πειθαρχούν σε σχετικές 

αντισυνταγµατικές διαταγές. Στην παρέλαση της 28
ης

 ο αστυνοµικός διευθυντής Θεσσαλονίκης 

αρνήθηκε να εκτελέσει εντολή του εκπροσώπου της κυβέρνησης και, τότε, υπουργού Άµυνας Π. 

Μπεγλίτη να διαλύσει το πλήθος των πολιτών µε τη βία. Με το φόβο ότι δεν ελέγχουν πλέον 

αρκούντως την αστυνοµία, οι … φωστήρες του Γιωργάκη σκέφθηκαν να ξαναγυρίσουν την 

Ελλάδα στην εποχή του Ι∆ΕΑ, δηλ. να χρησιµοποιήσουν και τις Ένοπλες ∆υνάµεις (που ήδη 

είναι εξοργισµένες, λόγω της µισθολογικής τους υποβάθµισης και των διαφαινόµενων 

υποχωρήσεων στα εθνικά θέµατα) ως δύναµη καταστολής! Η ηγεσία αρνήθηκε και 

αποστρατεύτηκε. Μαζί της 3 σειρές ανωτάτων αξιωµατικών, περί τους 40(!), ώστε να 

επιπλεύσουν οι «πρόθυµοι». 

Η κατάρρευση 

   Όλ’ αυτά και πάµπολλα άλλα απέδειξαν ότι η κυβέρνηση του Γιωργάκη δεν ήταν σε θέση να 

υλοποιεί ούτε καν τις εντολές των αφεντικών της. ∆εν τους έκανε τη δουλειά. Μπροστά στη 

διαφαινόµενη κατάρρευση οξύνθηκαν και οι εσωτερικές αντιθέσεις µέσα στην κυβέρνηση, που 

αντανακλούν και τις εσωτερικές αντιθέσεις των προστατών της στις δύο πλευρές του 

Ατλαντικού. Έτσι επήλθε το τέλος… Ή, µήπως, η αρχή; Γιατί κάποιοι σκαλίζουν καταθέσεις 

στην Ελβετία και αλλού! Μήπως γι’ αυτό ο Γιωργάκης προσπαθούσε να παραµείνει γαντζωµένος 

στην καρέκλα του;   
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