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Όταν δηµοσιογράφοι από τον αγγλικό βορρά ή την Σκοτία µε ρωτούν για την 
κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα, τους παραπέµπω στην ζοφερή κατάσταση που 
επικρατούσε στα µέρη τους αφού αναρριχήθηκε στην κυβέρνηση η κα Θάτσερ. 
Ακόµα και η σηµερινή θλιβερή, υφεσιακή Αθήνα δεν µπορεί να συγκριθεί µε την 
κοινωνική καθίζηση της Βρετανίας βόρεια του Γουότφορντ την περίοδο 1979-90. 
Πρόκειται για καταστάσεις που έζησα από πολύ κοντά, αυτόπτης µάρτυρας της 
απόγνωσης που έσπειρε η κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ µεταξύ των πιο 
αδύναµων βρετανών.  
 
Έχοντας µετακοµίσει στην Αγγλία για σπουδές ένα περίπου εξάµηνο πριν την 
πρώτη της θριαµβευτική εκλογική νίκη, πολύ γρήγορα βρέθηκα να συµµετέχω σε 
πλειάδα κινητοποιήσεων εναντίον της κυβέρνησής της: από τις απεργίες των 
µεταλλουργών, των ανθρακωρύχων, τις διαµαρτυρίες για την κατάργηση του 
Μητροπολιτικού Δήµου του Λονδίνου, µέχρι και διαδηλώσεις που κατέστειλε 
βάναυσα η έφιππη αστυνοµία εναντίον του Σαντάµ Χουσέιν στο Λονδίνο (τον 
υποστήριζε (!) τότε η βρετανική κυβέρνηση). Αργότερα, αφού πέρασα από την 
«άλλη» µεριά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως καθηγητής πλέον σε βρετανικά 
πανεπιστήµια, παρακολούθησα την αποψίλωση των ακαδηµαϊκών αξιών βήµα 
προς βήµα. Τυχαία, µερικές µέρες προτού ανακοινωθεί ο θάνατος της 
Μάργκαρετ Θάτσερ, καναδή δηµοσιογράφος µε ρώτησε γιατί εγκατέλειψα την 
Αγγλία το 1988, όταν δίδασκα στο Cambridge. Της απάντησα ότι την απόφαση 
να επανα-µεταναστεύσω, αυτή την φορά από την Αγγλία στην Αυστραλία, την 
πήρα την ηµέρα που η κα Θάτσερ κέρδισε για τρίτη φορά τις εκλογές. Ήταν η 
χαριστική βολή. 
 
Αυτά όλα τα γράφω ως πρόλογο στο εξής συναίσθηµα που θέλω να µοιραστώ 
µαζί σας: Η κα Θάτσερ µου λείπει! Όχι µόνο τώρα που ξεκουράστηκε, µετά από 
τον αγώνα της εναντίον του Αλζάιµερς, αλλά από καιρό – πολύ γρήγορα αφού 
την έρριξαν οι υποτιθέµενοι θαυµαστές της από την πρωθυπουργία. Δεν σας το 
λέω αυτό επειδή άλλαξα εκτίµηση της πολιτικής της ή των αποτελεσµάτων της 
πολιτικής της. Κρατώ ζωντανό τον θυµό µου για τον τρόπο µε τον οποίο 
κατάστρεψε τόσες ζωές πασχίζοντας να εφαρµόσει το µισανθρωπικό ιδεολόγηµά 
της. Παρόλα αυτά, όχι µόνο νοσταλγώ, εδώ και καιρό, την παρουσία της Σιδηράς 
Κυρίας αλλά και νιώθω ένα συναισθηµατικό δέσιµο µε την εικόνα της. Και θεωρώ 
ότι η κα Θάτσερ ήταν από τους ανθρώπους που θα εκτιµούσε πιο πολύ µια 
«καλή κουβέντα» από έναν ορκισµένο της εχθρό, όπως ο υπογράφων, παρά τις 
τετριµµένες νεκρολογίες των οπαδών της.  
 
Γιατί την νοσταλγώ; Για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή πίστευε αυτά που έλεγε και 
θα τα έλεγε ακόµα κι αν οι «επικοινωνιολόγοι» της της έλεγαν ότι δεν την 
συµφέρει να τα πει. Δεύτερον, επειδή βάσιζε αυτά που έλεγε, και έκανε, σε µια 
ιστορική ανάλυση του παρελθόντος. Παρά το γεγονός ότι θεωρώ απαράδεκτες 



τις πεποιθήσεις της, και απορρίπτω την ιστορική της ανάλυση, µου λείπει µια 
πολιτικός που είχε πεποιθήσεις τις οποίες βάσιζε σε προσεκτική µελέτη του 
ιστορικού γίγνεσθαι. Αυτός ο συνδυασµός λείπει τόσο απελπιστικά από όλους 
τους πολιτικούς οι οποίοι σήµερα θυµίζουν προσοµοιώσεις ανθρώπων 
κινούµενες από φόκους γρουπς και ασκήσεις µαρκετινγκ. Τουλάχιστον µε την 
Μάργκαρετ Θάτσερ µπορούσες να βασιστείς στο ότι εννούσε αυτά που έλεγε. 
Και σου έδινε ένα επιχείρηµα που απαιτούσε είτε να συµφωνήσεις είτε να 
σπάσεις το κεφάλι σου να δεις γιατί διαφωνείς. 
 
Η στιγµή του θανάτου δεν είναι η ώρα της εµπεριστατωµένης αξιολόγησης µιας 
ζωής της οποίας το νήµα µόλις κόπηκε. Είναι η ώρα για να αντικατοπτριστούµε 
γενναιόδωρα µέσα σε αυτή την ζωή που σηµάδεψε πολλούς από εµάς. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ την αίσθηση θαυµασµού που είχα για τον τρόπο µε τον οποίο 
µιλούσε στην Βουλή, για την σθεναρή υπεράσπιση της φιλοσοφίας και των 
πολιτικών της (µια υπεράσπιση που ήταν ακόµα εντυπωσιακότερη δεδοµένης 
της κρίσης µου ότι τόσο η φιλοσοφία της όσο και οι πολιτικές της ήταν 
αδικαιολόγητες). Κι αν προβώ (βλ. πιο κάτω) σε µια απαρίθµηση των 
αντιφάσεών της, στόχος µου δεν είναι να µειώσω την κα Θάτσερ. Πραγµατικά 
πιστεύω ότι όλοι πάσχουµε από αντιφάσεις οι οποίες εντείνονται ανάλογα µε την 
φιλοδοξίας µας. Κι αν σε κάτι δεν διαφωνεί κανείς ήταν ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ 
δεν έπασχε από έλλειµµα φιλοδοξίας! 
 
Ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός που όµως δεν ένιωθε καµία διαίτερη 
συµπάθεια απέναντι στις γυναίκες που πάλεψαν ώστε εκείνη να µπορεί να 
επιβληθεί στο ανδρικό κατεστηµένο. Θέλησε να απελευθερώσει τους Βρετανούς 
από τον κρατισµό αλλά κατέληξε να προικοδοτήσει το κράτος µε αυταρχικές 
εξουσίες που το βρετανικό κράτος δεν είχε ποτέ στο παρελθόν. Ποθούσε να 
επιβάλει φιλελεύθερες αξίες αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι, για να το πετύχει, 
χρειαζόταν ένα απολυταρχικό κράτος (ίσως αυτό εξηγεί τα αγαθά της 
συναισθήµατα για τον... Πινοσέτ). Διακήρυττε την σηµασία της εγκράτειας και του 
οικονοµικού νοικοκυρέµατος όµως η κυβέρνησή της έχτισε το «Βρετανικό 
θαύµα» στις δύο τεράστιες φούσκες της αγοράς ακινήτων και του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα (το σκάσιµο των οποίων το 2008 έχει βάλει την χώρα 
σε µεγάλη περιπέτεια) καθώς και στο µεγαλύτερο εµπορικό έλλειµµα στην 
ιστορία της χώρας. Καταφέρθηκε όµορφα εναντίον του αριστοκρατικού 
κατεστηµένου του Ήτον (που ποτέ δεν την «χώνευε») όµως, χωρίς να το θέλει, 
δηµιούργησε τις συνθήκες επανάκαµψης ακριβώς αυτού του κατεστηµένου (µια 
µατιά στην σηµερινή κυβέρνηση αποκαλύπτει αυτή την πικρή αλήθεια). Έκανε 
σηµαία της την έννοια µιας «δηµοκρατίας µετόχων» όµως στο τέλος της 
διακυβέρνησής της η συγκέντρωση του πλούτου (και των µετοχών) στα χέρια της 
µειοψηφίας ήταν µεγαλύτερη απ’ ότι το 1979. Καταφέρθηκε σωστά εναντίον των 
παραβιάσεων βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Σοβιετική Ένωση την 
ώρα που συνατασσόταν µε το Απάρτχαιντ και επιχειρηµατολογούσε ότι ο Νέλσον 
Μαντέλα σωστά σάπιζε στην φυλακή ως «τροµοκράτης». Πάνω όµως απ’ όλες 
τις άλλες αντιφάσεις της φάνταζε η εξής: Η Μάργαρετ Θάτσερ πρέσβευε την 
επιστροφή στις Βικτωριανές ηθικές αξίες την ώρα που δηµιουργούσε ένα 



καθεστώς το οποίο, στην προσπάθειά του να επιβάλει την λογική του κέρδους, 
καθιστούσε αδύνατο να φανταστεί κανείς πως κάποιος µπορούσε να κάνει µια 
αγαθή πράξη έτσι, χωρίς λόγο – µόνο και µόνο επειδή είναι αγαθή.  
 
Παρά αυτές τις αντιφάσεις της, ο κόσµος µας ήταν καλύτερος όταν επέτρεπε σε 
µια ισχυρή προσωπικότητα, όπως η Μάργαρετ Θάτσερ, να αναρριχηθεί το 
γλυστερό σχοινί της εξουσίας. Ακόµα και να διαφωνεί κανείς (όσο έντονα 
διαφωνώ) µε τους στόχους και την ιδεολογία της Σιδηράς Κυρίας, η επιτυχία της 
έδινε ελπίδες ότι η πολιτική δεν είναι άνευ σηµασίας. Ότι υπάρχει περιθώριο, 
δυνατότητα, ισχυρές και καλά εκφρασµένες πεποιθήσεις να κάνουν την διαφορά. 
Κι είναι ιδιαίτερα θλιβερό ότι σήµερα κάτι τέτοιο δεν ισχύει.  
 
 
 
 
 


