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Αλλοτε είναι υπερήρωεε, άλλοτε πε
ριθωριακοί: «Οι Αδιάφθοροι», «Οι Απί
θανοι», «Οι Αναλώσιμοι»... Εκείνοι έ
χουν μόνο τον αρχπγό τουε και ε- 
κείνοε έχει μόνο τουε συντρόφουε 
του. Αν στην Ελλάδα την κλασική συ
νταγή τη δόξασαν «Οι Αυθαίρετοι», 
έφτασε πια η ώρα για την εμβλημα- 
τική φιγούρα του X. Βαλαβανίδη να 
αποσυρθεί. Πλέον στα δελτία ειδή
σεων παίζεται νέο σίριαλ: «Οι Αντι- 
μνημονιακοί».

Η καινοτομία τηε νέαε σειράε είναι 
πωε όσοι παίζουν εκεί νομίζουν πωε 
είναι πρωταγωνιστέε. «Ψήφισα με το 
πιστόλι στον κρόταφο το Μνημόνιο», 
λέει ο Μ. Χρυσοχοΐδηε, ο ζεν πρεμιέ 
τηε ημέραε που επιμένει πωε «δεν έ
πρεπε να μπούμε στο Μνημόνιο» και 
as μην το διάβασε ποτέ. Κι ενώ μα
νιασμένο το twitter τον χτυπά με α- 
τάκεε του τύπου «δεν διάβασα το Μνη
μόνιο γιατί... δεν το τύπωσε στην ώ
ρα τηε η Διαμαντοπούλου!» ή «...για
τί μου το έφαγε ο σκύλοε!» ή «...για
τί ούτε ο Τσακ Νόριε το διάβασε!», υ
πάρχει και το αντίπαλο δέοε να τον 
πολεμάει. Η Λούκα Κατσέλη, που μή- 
νεε τώρα γκρινιάζει για το Μνημόνιο, 
διάβασε τιε 2.200 σελίδεε του σε τρεΐ5 
ώρεε! Κι έτσι γίνεται η μόνη από τουε 
«Αντιμνημονιακούε» που έχει πιθα- 
νότητεε να μαε βγάλει από την κρίση. 
Γιατί όποιοε μπορεί να διαβάζει 12 σε- 
λίδεε το λεπτό, λογικά θα έχει κι άλ- 
λεε μαγικέε ικανότητεε.

Ούτε επιστολή
Ο Γ. Παπανδρέου, πάλι, μάλλον πή

ρε το Μνημόνιο να το διαβάσει στην 
Κόστα Ρίκα κι έτσι δεν έστειλε ούτε 
επιστολή για την ονομαστική ψηφο
φορία στην Ελλάδα. Είναι το σύν
δρομο «μ’ ένα βιβλίο ξεχνιέμαι». Στο 
ταξίδι του στη Ν. Αφρική ο πρόεδροε 
του ΠΑΣΟΚ ξεχάστηκε εντελώε: σαν 
να μην ήταν εκείνοε που υπέγραψε 
το Μνημόνιο, αγανάκτησε live στιε 
αφρικανικέε κάμερεε γιατί «τα μέτρα 
πνίγουν τον λαό» και «με τουε φόρουε 
ληστεύουν τουε Ελληνεε»! Και έτσι

«Ο ι Αντιμνημονιακοί», 
το νέο σίριαλ 
που μονοπωλεί 
τις οθόνες μας.

συμπλήρωσε την επαναστατημένη 
τριπλέτα: ο Ευ. Βενιζέλοε να παρα- 
πονείται πωε «το DNA του Μνημονίου 
μάε οδηγεί σε αδιέξοδο». Ο Φ. Σαχι- 
νίδηε να ολοφύρεται που «πέσαμε σε 
όλα έξω» και οι τρειε μαζί να μοιάζουν 
έτοιμοι για προσέγγιση με τον Μη
τροπολίτη Θεσσαλονίκηε Ανθιμο, ο 
οποίοε προ ημερών κατέληξε (στο κή
ρυγμά του, όχι γενικώε...) με την α
τάκα «να μαε αφήσουν ήσυχουε και 
θα τα καταφέρουμε».

Αλλά πάλι, στο πιο σουρεάλ επει
σόδιο τω ν «Αντιμνημονιακών» έ
παιξε ακόμα και ο διοικητήε τηε Τρα- 
πέζηε τηε Ελλάδοε, ο Γ. Προβόπου- 
λοε, που βγήκε να διαλαλήσει το πα
ράπονό του στουε Financial Times ε

πειδή οι συνταγέε του Μνημονίου τώ
ρα πια δεν του φαίνονται καλέε. Κι 
έτσι μάλλον πήρε το απαραίτητο θάρ- 
ροε και ο Κ. Σημίτηε να ρίξει κι ε
κείνοε φάπα στο μνημονιακό σβέρ
κο όσο κρατάει το «μπιζζζ!». Ο πα- 
λαιόε πρωθυπουργόε πήγε στο συ
νέδριο των Πρασίνων στο Βερολίνο 
και με τη γερμανική προφορά που θα 
μπορούσε να κάνει τη Μαλβίνα να α
ναστηθεί, είπε πωε ήταν «πολιτικά 
μοιραίο λάθοε» το Μνημόνιο. Δυ- 
στυχώε γ ι’ αυτόν, μια ομάδα από 
Ελληνεε από κάτω άρχισε να φωνά
ζει «βίεπίθηε», «Τσουκάτοε» και «Μα- 
ντέληε» εναλλάξ και τότε μόνον ο κ. 
Σημίτηε συναισθάνθηκε τη σοφία τηε 
παλαιάε διαφήμισηε «καλύτερα να μα- 
σάε παρά να μιλάε». Σιωπηλόε ανα
χώρησε για το κοντινότερο μπι
στρό, να πνίξει την απογοήτευσή του 
στο ξινολάχανο, το οποίο οι κακέε σο- 
σιαλιστικέε γλώσσεε επιμένουν πωε 
τελευταία ταιριάζει όχι μόνο στη γεύ
ση, αλλά και στη διάθεσή του.

Γιατί ποιοε να το έλεγε πωε θα συ

νέπιπταν οι απόψειε του με εκεϊνεε 
τω ν επαναστατημένων τηε γαλά- 
ζιαε στρατιάε; Ηδη ο Π. Καμμένοε θα 
πρέπει να του φυλάει μια θέση στο 
νέο, αντιμνημονιακό του κόμμα όπου 
θα φιλοξενηθεί ποτ πουρί πολιτευτών 
από Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για λό- 
γουε ομοιομορφίαε, θα μπορούσαν ό
λοι τουε να φορούν ωε στολή εργα- 
σίαε το δερμάτινο τζάκετ του Μπρά- 
ντο από τον «Ατίθασο» που ο κομ- 
ματάρχηε τουε λάνσαρε στα συνέδρια 
τηε ΟΝΝΕΔ. Βλέπετε, τελευταία στη 
γαλάζια στρατιά «Οι Αντιμνημονια- 
κοί» έχουν τέτοια πέραση, που α- 
κοΰγεται πωε ο Γ. Μανώληε δεν βρί
σκει πια εξοχικό κέντρο γάμων - βα
φτίσεων αρκετά μεγάλο για να χω- 
ρέσει τον πόνο και τα ζεϊμπέκικα τηε 
λαϊκήε Δεξιάε. Αλλά πάλι, αν συνε- 
χίσουν «Οι Αντιμνημονιακοί» να 
παίζονται σε όλα τα κόμματα με τέ 
τοια επιτυχία, σύντομα θα τουε πα- 
ραχωρηθεί ολόκληρη η αίθουσα τηε 
Ολομέλειαε στη Βουλή. Και δεν θα υ
πάρχει ούτε καρέκλα αδειανή...


