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Ο «τρόμος» στις 8
Οι κάλπες ο ΣΥΡΙΖΑ, η αλήθεια και η επίθεοη κατά κ  * μέσων ενημέρω σή
■·ιιιιπριιι|!»«»»>-, 0 ^  σεην Ουάσιγκιον, ο Ολι

Ρεν στις Βρυξέλλες και όλες σχεδόν οιτράπε- 
ζεςτου πλανήτη θα βρίσκονται σήμερα το βρά
δυ σε επιφυλακή περιμένονταςτο αποτέλεσμα 
των ελληνικών εκλογών.

Η μία εξά *1οη είναι ότι έπεσαν και αυτοί 
θύματα της νδυνολογίας» ή του «τρόμου» 
που (κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ) σπέρνουν 

«τα δελτία των 8».
Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι οι ελληνικές εκλογές έχουν εκ 

των πραγμάτων προσμειρηθεί σπς παραμέτρους σταθερότη
τας της ευρωζώνης και κατ’ επέκταση της παγκόσμιας οικονο
μίας.

Η πρώτη εξήγηση προφανώς με κολακεύει. Ταπεινά όμως 
θα επιλέξω τη δεύτερη - μου φαίνεται πιο αληθοφανής.

Δεν ξέρω όμως αν θα συμφωνήσουν μαζί μου όλοι οι έλλη- 
νες ψηφοφόροι.

Εδώ και δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια έχουν εκπαιδευτεί 
στον υποκειμενισμό και την καχυποψία.

Στην υπόνοια ότι λειτουργεί κάποιο «σύστημα συμφερό
ντων», το οποίο δεν παρουσιάζει τα πράγματα όπως είναι αλ
λά όπως το συμφέρουν.

Το κόλπο είναι παλιό και χρησιμοποιήθηκε από πολλούς.
- Από τον Κ. Μηχσοτάκη για να εξηγήσει την ανατροπή του 
από τον Ανι. Σαμαρά.
- Από τον Μ. Εβερτ και μετά από τον Κ. Καραμανλή για να δι
καιολογήσουν τις εκλογικές αποτυχίες τους το 1996 και το 
2000.
- Από τον Ν. Κωνσιανιόπουλο που δεν είχε ποτέ πρόβλημα 
να κάνει επιλογή συμφερόντων - άλλωστε «τα δικά μας» είναι 
πάνια καλύτερα...
- Από τον Γ. Παπανδρέου που το 2007 δήλωσε θύμα επίθεσης 
«εξωθεσμικών κέντρων» προκειμένου να εκλεγεί ξανά αρχη
γός του ΠαΣοΚ - με τα γνωστά αποτελέσματα και για το Πα- 
ΣοΚ και για τον τόπο...

Διαδοχικές γενιές πολιτικών προσπάθησαν να ισοφαρίσουν 
τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειές τους κατασκευάζοντας έναν 
φανταστικό κίνδυνο ή μια ιδανική απειλή. Ο σημερινός ΣΥΡΙ- 
ΖΑ δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να βαδίζει έναν δρόμο που άλ
λοι άνοιξαν. *■

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όμως όλοι αυτοί απλώς πριό
νισαν το κλαδί πάνω σιο οποίο κάθονταν.

Διότι υγιής πολιτική χωρίς ενημερωμένη κοινωνία δεν μπο
ρεί να υπάρξει.

Στη σημερινή Ελλάδα όμως συγκροτήθηκε ένα παράλληλο, 
ενδεχομένως ύποπτο, αόφαλώς ιδιοτελές και παντελώς ανεύ
θυνο σύσιημα πληροφόρησης, το οποίο μπορεί να μην προσ
διορίζει τις γενικότερες συντεταγμένες της κοινωνίας αλλά με
ρικές φορές τις αποσταθεροποιεί.

Και φτάσαμε τώρα σιο έσχατο σημείο εξαθλίωσης να θε-
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ωρείται πληροφορία η κάθε κακοήθεια του κάθε τσαρλατά
νου.

Ο Ευ. Βενιζέλος ας πούμε εξερράγη (και δικαίως...) όταν 
ρωτήθηκε από θαμώνα διοδικτυακής εκπομπής για «τη λίστα 
του Χριστοφοράκου» πι τιοτίθεται) «έχει στα χέρια της η
Μέρκελ και εκβιάζει τους έλληνες πολιτικούς».

Δυστυχώς όμως τέτοιες μπαρούφες δεν είναι απλές επινο
ήσεις κάποιου παράφρονος περαστικού.

Εχουν ακουστεί, συζητηθεί ή αναπαραχθεί από ανθρώπους 
που δεν δίνουν πάντα την αίσθηση άτι χρειάζονται την άμεση 
φροντίδα της επιστήμης. Από ανθρώπους που απλώς επιζη
τούν μια «άλλη» αλήθεια... Και την κατασκευάζουν!

Ως εκ τούτου, με τέτοιο επίπεδο ενημέρωσης θα προσέλθει 
σήμερα σπς κάλπες ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας.

Μια κοινωνία όχι μόνο δύσπιστη και κακόπιστη αλλά επι
πλέον αλαφιασμένη από την κρίση κι από όλους τους ασκούς 
που έχουν ανοίξει.

Μια κοινωνία που ακούει (και δυστυχώς θέλει να ακούει...) 
άτι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπει, ούτε όπως τα μα
θαίνει, αλλά όπως της αρέσει να τα νομίζει.

Γ τ ο φαινόμενο βεβαίως δεν είναι συμτττωμαπκό ού
τε αποκλειστικά ελληνικό.

Σε όλον τον πλανήτη (και πρωτίστως σπς πλου- 
ραλισπκές χώρες...) η επίθεση κατά της δημοκρα-

X  τίας ξεκινάει από την επίθεση κατά του κυρίαρχου 
συστήματος ενημέρωσης.

Ακριβώς όπως τα στρατιωτικά κινήματα καταλαμβάνουν 
πρώτα τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, έτσι 
και τα κινήματα πολιτικής εκτροπής πα^(ΐζδ<Χπ(5ώΜ να εξου
δετερώσουν τα μέσα ενημέρωσης. '  _ '·.

Με κάθε τρόπο. Αλλά με το μονότοΧεπιχκ^ρημό ότι εκπέ
μπουν μια άλλη αλήθεια από αυτήν <<πουσΰμφέρει τον λαό» 
- δηλαδή, τους ίδιους...

Αλλά όταν η αλήθεια δεν εξυπηρετεί τους ίδιους, δηλαδή 
τον λαό, τότε ποιον εξυπηρετεί; Μα προφανώς εκείνους που 
την εκπέμπουν! Νομίζω ότι ακόμη κι ο  Καπελάς της «Χώρας 
των Θαυμάτων» θα ζήλευε τη λογική.

Σε περιόδους πολιτικής έντασης και εκλογικών αναμετρή
σεων, σε περίοδο αμφιβολίας και καχυποψίας, αυτή ακριβώς 
η αρρωστημένη λογική βρίσκει πρόσφορο έδαφος και πολ
λούς υπηρέτες.

Ειλικρινά θέλω να ελπίζω ότι από αύριο η χώρα θα μπει σε 
μια πορεία ανόρθωσης και ανασυγκρότησης.

Μόνο που αναπόσπαστη προϋπόθεση αυτής της πορείας 
είναι να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την πραγματικότη
τα και την αλήθεια. Να φύγει από τις βεβαιότητες των παραι
σθήσεων και των ψευδαισθήσεων που της καλλιεργούν.

Δεν είμαι βέβαιος αν θα το καταφέρει. Αλλά ένας Θεός ξέ
ρει πόση ανάγκη το έχει!..



ΙΙΙΙΠε τ ε ρ  Μ π ο φ ιν γ κ ε ρ
Μέλος του Συμβουλίου «σοφ ώ ν» της γερμανικής κυβέρνησης

Αναγκαία 
η επιμήκυνση 
τον μνημονίου

■ Π ιστεύετε σ π  η Ελλάδα μπορεί 
να σω θεί αν λάβει κανείς υπόψη τη 
συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση 
της οικονομίας της;
«Η Ελλάδα πρέπει να σωθεί. Οι Βρυ
ξέλλες δεν μπορούν να σφυρίζουν 
αδιάφορα βλέπονιάς την να γλιστρά 
στην αναρχία και στην καταστροφή.

Αντιθέτως, έχουν ζωτικό συμφέρον 
να τη βοηθήσουν να ξανασιηθεί στα 
πόδια της μέσω κυρίως αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. Εξάλλου οι αρνητικές 
εξελίξεις στην Ισπανία και στην Ιταλία 
δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι η μο
ναδική υπεύθυνη για την κρίση. Αυτή 
οφείλεται κυρίως σπς λανθασμένες 
συνταγές για τη θεραπεία της».

Λ  Δ εν θα βοηθούσε η απάλειψη ορι
σμένων βασικών διατάξεων του μνη
μονίου, όπως η σχεδιαζόμενη μείω
ση τω ν κρατικών δαπανών,
<Αυιό είναι θέμα οικονομικών μοντέ
λων. Γεγονός είναι ότι η μείωση των 
δαπανών βρίσκεται σε συνάρτηση με 
τα έσοδα. Αν αυξηθούν ουσιασπκά τα 
έσοδα μέσω ενός καλύτερου φορολο
γικού συστήματος, τότε θα ελαττωθεί 
και η ανάγκη μείωσης του ποσοστού 
των κρατικών δαπανών. Το ποσοστό 
αυτό μπορεί να μείνει υψηλότερο αν 
γίνει και περαιτέρω “κούρεμα” του χρέ
ους, κάτι που παραμένει στα “υπόψη”».

■ Θεωρείτε πιθανή την περιβόητη 
«Ο τ-εχ'Λ », τη ν έξοδο της Ελλάδας 
από την ευρωζώνη;
«Η Οτ-εχίΐ θα αποτελούσε καταστρο
φή για όλους, για την Ελλάδα και για 
την Ευρώπη. Για αυτό και ελπίζω ότι 
οι υπεύθυνοι θα κάνουν τα πάντα για 
να αποτρέψουν αυτό το μέγιστο δυ
νατό ατύχημα».

Το παιχνίδι του φόβου

«Καταστροφική για  όλονε 
η μετωπική σύγκρουση»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ 
ΝΙΚΟ ΧΕΙΛΑ

Η λιτότητα οδηγεί στην κατα
στροφή. Η εμβάθυνση της 

κρίσης της Ελλάδας δεν οφείλε
ται μόνο στην ίδια αλλά και στις 
οικονομικές συνταγές της τρόικας. 
Αυτό είναι το συμπέρασμα του εκ 
των «σοφών» της γερμανικής κυ
βέρνησης σε θέματα οικονομίας 
Πέτερ Μποφινγκερ. Η έξοδος από 
την κρίση μπορεί επομένως να προ
κόψει μόνο από την αλλαγή των 
συνταγών, όχι την απλή κοσμητική 
διόρθωσή τους.

■ Το Ευτορτουρ αποφ άσισε τη ν  
παροχή δανείου τοο δισ. ευρώ σπς  
ισπανικέ τπεζες. Θα ανακουφίσει 
το δάνειο αυτό την ισπανική οικονο
μία ή θα την επιβαρύνει επιπλέον με 
όρους ελληνικού μνημονίου;
«Οι όροι θα περιοριστούν στο τραπε
ζικό σύστπιια και είναι κατά τη γνώμη 
μου ανεκ Λ Ισπανία εφαρμόζει κα
τά τα άλλα με συνέπεια ένα πρόγραμ
μα δημοσιονομικής σταθεροποίησης 
και επομένως δεν είναι αναγκαίο να 
επιβαρυνθεί με πρόσθετους σκληρούς 
όρους. Εξάλλου η ήδη εφαρμοζόμενη 
δημοσιονομική πολιτική είναι υπέρ το 
δέον σκληρή».

■ Οι Ισπανοί πέτυχαν, επίσης πρό
σφατα, επιμήκυνση του προγράμμα
τος δημοσιονομικής σταθερότητας 
που θέλουν τώρα να μιμηθούν και 
οι Ελληνες-Λέτενα τα καταφέρουν; 
«Δεν είμαι προφήτης, αλλά θα έλε
γα ότι τα μέτρα λιτότητας που προ- 
βλέπονται για τον επόμενο χρόνο θα 
έπρεπε, λόγω της άσχημης οικονομι
κής κατάστασης, να αναβληθούν επί 
μέρους για ένα διάστημα. Σε οικονο
μίες που περνούν ύφεση δεν πρέπει 
να εφαρμόζονται μέτρα λιτότητας. 
Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν μόνο 
όταν ξεπεραστεί η ύφεση».

Μ Μ ήπω ς θα έπρεπε να αλλάξουν 
και οι βάσεις του μνημονίου;
«Οικονομικά η επιμήκυνση είναι απο
λύτως αναγκαία. Οι Βρυξέλλες είναι 
τώρα πιο ανοικτές σε αυτό. Το πρό
γραμμα λιτότητας είχε ως βάση μια 
πολύ πιο αισιόδοξη πρόβλεψη για 
ανάπτυξη. Αυτή η βάση δεν υπάρχει 
πλέον. ΓΓ αυτό και θα έπρεπε αμέσως 
να επανεξετασθεί και να προσαρμο
στεί στη νέα μακροοικονομική πραγ
ματικότητα».
■ Πιστεύετε σπ η εκλογή του Ολάντ 
ενισχύει πολπτκά την Αθήνα;
«Πιστεύω ότι κάθε μέρα που περνά 
γίνεται όλο και πιο αντιληπτό πως η 
ακολουθούμενη μονοδιάστατη πο
λιτική λιτότητας οδηγεί την Ευρώπη 
στην καταστροφή. Η συζήτηση για 
την αλλαγή της έχει τώρα ανοίξει. 
Και από αυτήν θα  μπορούσε να 
κερδίσει και η Ελλάδα».

a Ο  ΣΥ Ρ ΙΖ Α  δηλώ νει ότι αν νική
σει σ π ς  εκλογές θα καταγγείλει το 
μνημόνιο. Θα είναι η ανπδραση 
της τρόικας σε όλα αυτά η στάση 
πληρω μών προς την Αθήνα; 
«Αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένα 
είδος game of chicken (σ.σ.: παιχνί
δι του φόβου). Το παιχνίδι αυτό, 
συνίσιαται στην προσπάθεια νεα
ρών ατόμων να θέσουν με ιλιγγι- 
ώδη ταχύτητα τα αυτοκίνητά τους 
σε τροχιά σύγκρουσης. Ο χαμένος 
είναι εκείνος που αποφεύγει πρώ- 
τοςτη σύγκρουση. Τέτοιο παιχνίδι 
φόβου παίζουν τώρα η Ελλάδα 
και η υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ελ
ληνικά κόμματα λένε “όχι, δεν θα 
εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις”, 
η άλλη πλευρά απαντά “ωραία, 
τότε θα σας πετάξουμε από την 
Ευρώπη”. Αν συμβεί λοιπόν όντως 
τέτοια μετωπική σύγκρουση, τότε 
και οι δύο πλευρές θα υποστούν 
σοβαρές ζημιές. Για την Ελλάδα 

μια ανεξέλεγκτη έξοδος θα 
ήταν καταστροφή. Το ίδιο 
θα ίσχυε και για την υπόλοι-

πη ευρωζώνη επειδή θα συγκλό
νιζε χώρες όπως η Πορτογαλία, η 
Ισπανία και η Ιταλία. Το καλύτερο 
και για τις δύο πλευρές θα ήταν 
λοιπόν να βρουν συμβιβασμό στη 
βάση των νέων μακροοικονομικών 
δεδομένων».

■ Ο  ΓΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ένα πρό
γραμμα ανάπτυξης εντός της ευ
ρωζώνης. Μ πορεί αυτό να αποτε- 
λέσει βάση για διαπραγματεύσεις;
«Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να 
βγει από μόνη της από την κρίση. 
Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει 
είναι να βάλει φρένο στην πορεία 
κατάρρευσης αναβάλλοντας την 
εφαρμογή των νέων μέτρων λιτότη
τας. Το δεύτερο θα ήταν να πάρει 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μέσω 
δομικών μεταρρυθμίσεων, όπως το 
άνοιγμα των κλειστών επαγγελμά
των. Ολα αυτά όμως δεν φτάνουν 
για να μπορέσει να βγει από την 
κοιλάδα της κατάθλιψης. Θα πρέπει 
να υπάρξει και οικονομική ενίσχυ
ση από έξω».



ΤΟ ΒΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ 2012

Να τους βγάλουμε 
τη γλώσσα;
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευ
ρωζώνης θα έχουν τηλεδιασκέψεις 
την Κυριακή το βράδυ, οι τράπεζες 
θα έχουν σε ετοιμότητα τα dealing 
rooms τους να αρχίσουν να πωλούν 
και να αγοράζουν, οι πλατφόρμες 
αγοραπω λησ ίας νομισμάτω ν θα 
έχουν ενισχυμένες βάρδιες, η ΕΚΤ 
θα είναι σε ετοιμότητα για να ελέγ
χει όλους αυτούς, τα πρακτορεία ει
δήσεων θα είναι απίκο, ο Ολι Ρεν 
δεν θα πάει στη σύνοδο των G20 
στο Μεξικό και η Ανγκελα Μέρκελ 
θα φύγει για εκεί μετά τα μεσάνυ
χτα της Κυριακής, όταν θα έχει ξε
καθαρίσει τι έγινε στις εκλογές, τι 
ψήφισε καθένας από εμάς, ημερο
λόγιο μου.

Υπό διεθνή έλεγχο, υπό πλήρη 
και απόλυτο διεθνή έλεγχο θα βρι
σκόμαστε, έτοιμοι θα είναι όλοι να 
μας βαθμολογήσουν αυστηρά αν δεν 
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες 
τους -  που στην ουσία είναι μία: όχι 
στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσί- 
πρα. Τους βγάζεις ή δεν τους βγάζεις 
τη γλώσσα όλων αυτών, να τους κά
νεις να τρέχουν και να μη φτάνουν; 
Ο πειρασμός είναι πολύ μεγάλος.

Τέτοιες δόξες δεν τις έχουμε ξα- 
ναδεί· η αγωνία για το τι θα πρά- 
ξουμε την Κυριακή συγκρίνεται μό
νο με την αγωνία μήπως ξαφνικά 
το Ισραήλ βομβαρδίσει την Περσία 
-  και όπως όλοι (σχεδόν) λένε συ
νέχεια στους Ισραηλινούς «μην κά
νετε τέτοιο έγκλημα» το ίδιο έγινε 
και με εμάς την τελευταία προεκλο
γική εβδομάδα. Δεν υπήρξε μεγάλος 
ηγέτης ή μικρός που προσδοκά να 
γίνει μεγάλος που να μη μας έδωσε 
την ίδια συμβουλή: Το μέλλον σας 
είναι στην ευρωζώνη, αλλά εφαρ
μόστε αυτά που συμφωνήσατε αν 
θέλετε να παραμείνετε μέλη της. 
•  Επειδή δεν είναι σίγουροι πως η 
συμβουλή θα εισακουστεί, δεν υπήρ
ξε τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία, 
επιχείρηση, hedge fund, φιλόπτωχο 
ταμείο ή γραφείο στοιχημάτων που 
να μη δήλωσε πως έχει λάβει τα μέ
τρα του για την περίπτωση εξόδου 
της Ελλάδας από το ευρώ.

Πλατεία Διχονοίας
Αλλά όλα αυτά λέγονται και γίνο
νται για να ασκήσουν πίεση στους 
ψηφοφ όρους, είναι μέρος της γι- 
γάντιας πλανητικής συνω μοσίας 
που εξυφαίνεται εναντίον του ΣΥ- 
Ρ1ΖΑ, δεν πρόκειται να φύγουμε 
από το ευρώ: «Τη Δευτέρα μην πο
ντάρετε τα λεφτά  σας σ την  έξο
δο της Ελλάδας από την ευρωζώ
νη. Εσείς θα χάσετε» προειδοποιεί 
τους «απανταχού κερδοσκόπους»  
ο Αλέξης Τσίπρας -  προβλέπει νί
κη της ΝΔ και το λέει αυτό; Διότι 
όλη η ανθρωπότητα είναι πεισμέ
νη πως αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
συμβεί το μεγάλο κακό.
•  Καλό όμως είναι να μη λέει βλα
κείες ο πρόεδρος για το τι κάνουν οι 
κερδοσκόποι αυτή την εποχή: αυτοί 
ποντάρουν τα λεφτά τους στην πα
ραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, αυ
τή η εξέλιξη θα φέρει μεγάλα κέρδη, 
αφού όλοι οι λογικοί άνθρωποι φ ο
βούνται ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί 
να αποχωρήσει ακόμη και αν δεν 
κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας -  αυτό 
εννοούν όταν λένε ότι «έχουν λάβει 
τα μέτρα τους», οι λογικοί άνθρω
ποι στοιχηματίζουν υπέρ της απο
πομπής μας.
•  Θα αναγκαστούμε να αποχωρή
σουμε γιατί θα γίνει το αντίθετο από 
αυτό που μας συμβουλεύουν όλοι, 
θα συνεχιστεί η βίαιη ανάδραση στο
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μνημόνιο που οδήγησε το βυθισμένο 
σκάφος στο χείλος της ωκεάνειας 
αβύσσου. Αντίδραση πρωτίστως από 
τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ -  και να 
που δύο από τα τρία κόμματα που 
μας οδήγησαν εκεί υπόσχονται ότι 
θα μας απομακρύνουν.
•  Είναι όμως τρομερής έντασης η 
χυδαιότητα και το μίσος που εκκρί
νει εν ονόματι της σωτηρίας μας ο 
Αλέξης Τσίπρας όπου βρεθεί και 
όπου σταθεί, ημερολόγιό μου: «Μή
τρα τους η διαφθορά, μήτρα τους 
η διαπλοκή, μήτρα τους η κατα
στροφή. Λεηλάτησαν την Ελλάδα 
και μετά υπέστειλαν την ελληνική 
σημαία. Και την παρέδωσαν στην  
Ανγκελα Μέρκελ» είπε για τη ΝΔ 
και το ΠαΣοΚ την Πέμπτη που μι
λούσε στην Ομόνοια -  που πρέπει 
να μετονομαστεί σε πλατεία Διχο- 
νοίας ύστερα από αυτόν τον λόγο: 
«Γαμώ τη μήτρα που σας πέταγε, 
προδότες δωσίλογοι» μεταφράζε
ται στην εμφυλιοπολεμική νεοελλη
νική αυτό που είπε.
•  Δίκιο έχει· έτσι βρίζουν οι αρι- 
στεροχουντικοί στην πλατεία Συ
ντάγματος, οι χουλιγκάνοι στα γή
πεδα , οι μολοτοφ ιστές στην Κε- 
ρατέα, ο ι πρυτάνεις στα πανεπι
στήμια. Πάνω στον α φ ρ ό  αυτού 
του κύματος βίας έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεύτερο κόμμα και μπορεί να γίνει 
πρώτο -  δεν μπορεί να το προδώ- 
σει το κύμα αυτό, φοβάται μήπως 
από τον αφ ρό  βρεθεί στον βυθό. 
Τέτοια γλώσσα χρησιμοποιούσε το 
ΚΚΕ για τα Τάγματα Ασφαλείας και 
τους δωσίλογους, αντίστοιχη ήταν 
η γλώσσα της Δεξιάς για τους κομ

μουνιστές εξήντα-εβδομήντα χρό
νια  π ρ ιν  σαν να μην πέρασε μια 
μέρα, ημερολόγιό μου.

Μέση ρατσιστική 
αγραμματοσύνη
Για τούτο και ένιωσα αηδία διαβά
ζοντας αυτά τα λόγια. Ενιωσα τον 
πειρασμό να αρχίσω να γράφω για 
τη δική του μήτρα, το ΚΚΕ και τον 
Συνασπισμό- αλλά τον ξεπέρασα. 
Δεν θα αφήσω να με κάνει χυδαίο 
και εμφυλιοπολεμικό ο μικρός σπο
ρέας του μίσους.
•  Δεν πρέπει όμως να μας πει κά
τι και για το κομμάτι της «μήτρας» 
που προσέλαβε στο κόμμα του, αυ
τό που κατέλαβε τις πρώτες θέσεις 
σε σταυρούς προτίμησης σε όποια 
εκλογική περιφέρεια εμφανίστηκε 
-Σ ακοράφ α , Κουρουμπλή, Μητρό- 
πουλο, Οικονόμου κ,λπ.; Εξαγνίστη
κε επειδή ραντίστηκε με συριζαϊκό 
σπέρμα; Οι ίδιοι οι μητραλοίες δεν 
έχουν να πουν τίποτα για το κόμμα 
που τους ανέδειξε; Λίγη τσίπα και 
ντροπή δεν υπάρχει;
•  Είναι ασυγκράτητος ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ: μετά την τρομερή άπο
ψη για την προσωπική υπεροχή του 
έναντι της Μέρκελ λόγω των 2.500 
χρόνων δημοκρατίας που αντικρίζει 
από το γραφείο του, δήλωσε ότι «θα 
ήταν ένα ακατανόητο, ένα ιστορικό 
λάθος, εάν σήμερα οι ευρωπαίοι 
ηγέτες πιστέψουν ότι μια Ευρώπη 
χωρίς την Ελλάδα μπορεί να προχω
ρήσει. Χωρίς την Ελλάδα η ΕΕ θα 
ήταν μια πολιτικά, οικονομικά και 
πολιτισμικά ανάπηρη ένωση». Χω

ρίς τη Δανία, τη Ρουμανία, τη Βουλ
γαρία, την Πολωνία, προφανώς δεν 
θα είναι ανάπηρη η ΕΕ. Ρατσισμός 
είναι να θεωρείς τους άλλους κα
τώτερους, όχι τον εαυτό σου ανώ
τερο -πασίγνωστο αυτό.

Είμαι απολύτως σίγουρος ότι με 
τη φράση αυτή συμφωνεί αυτός που 
θα τον ονομάζαμε «ο μέσος αγράμ
ματος Ελληνας που δεν ξέρει ότι 
είναι ρατσιστής» -  ανέλαβε να εκ
προσωπήσει και αυτούς ο Αλέξης 
Τσίπρας. Είτε τα πιστεύει αυτά που 
λέει είτε τα λέει επειδή φέρνουν ψη- 
φουλάκια, είναι εξίσου επικίνδυνο.

Νοημοσύνη 
και φιλοπατρία
Τη διεκδικεί και ο Αντώνης Σαμα
ράς την πρωθυπουργία -  ο άνθρω
πος που ευθύνεται περισσότερο και 
από τον Αλέξη Τσίπρα για  το ότι 
φθάσαμε εδώ που φθάσαμε. Ο άν
θρωπος που έκανε πειρατεία, πήρε 
όμηρο τη ΝΔ και την έκανε ακροδε
ξιό αντιευρωπάίκό κόμμα εμφανίζε
ται σαν σωτήρας και αυτός.
•  Πώς τα καταφέραμε έτσι; Ποιος 
θα το φανταζόταν ποτέ πως η ελλη- 
νολάτρις Παναγία θα μας οδηγούσε 
στο δίλημμα «Σαμαράς ή Τσίπρας»; 
Από άθεος αριστερός τείνω να γίνω 
Γνωστικός, Καθαρός, Βογομίλος, 
κάποιος τέλος πάντων από αυτούς 
που θεωρούν πως τον κόσμο μας 
τον κυβερνά η δύναμη του Κακού, 
ο Σατανάς Δημιουργός και όχι ο 
Παναγαθός Θεός, ημερολόγιό μου.

Αλλά αν υπάρχει Θεός και είναι 
αγ ς, τότε πληρώνουμε αμαρτία 
-  την αμαρτία ότι αρνηθήκαμε τον 
σημιτικό εκσυγχρονισμό, αυτόν που 
μας οδήγησε στην ευρωζώνη υπέρ 
της οποίας δίνουν υποκριτικές μά- 
χεο ' ό ι  μας μας οδήγησαν στην 
έξο^.^, ημερολόγιό μου.
•  Ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν διεκδι- 
κεί την πρωθυπουργία -  και κάνει ό,τι 
μπορεί ώστε να διώξει ψηφοφόρους 
από το ΠαΣοΚ. Δεν είναι ο μόνος, το 
ίδιο κάνουν τα περισσότερα στελέχη 
του που έχουν δημόσιο λόγο. Αντί να 
εκφωνήσει τον λόγο των μεταρρυθ
μίσεων και των αλλαγών, ο Βαγγέ
λης Βενιζέλος προσπαθεί να πείσει 
ότι η διάρρηξη των σχέσεων του Πα
ΣοΚ με την πελατεία του οφείλεται σε 
παρεξήγηση.
•  Το μόνο που με παρηγορεί και 
με κάνει να σκέπτομαι να ψηφίσω 
ξανά ΠαΣοΚ και όχι ΔΗΜΑΡ είναι 
πως όσοι έφυγαν για τα άλλα κόμ
ματα είναι χειρότεροι από αυτούς 
που έχουν μείνει. Αλλά μπορεί να 
τα καταφέρουν ως την Κυριακή να 
με στείλουν στον Κουβέλη.
•  «Οι δικοί μας αγωνιστές δεν υπέ
γραψαν στα ξερονήσια και μ ε  ρω
τάτε αν θα υπογράψω;» απάντη
σε περήφανα ο Αλέξης Τσίπρας σε 
ερώτηση τι θα κάνει στην περίπτω
ση που, όντας δεύτερο κόμμα, του 
ζητηθεί να  υπογράψει τ ις  όποιες 
νέες συμφωνίες με την τρόικα. Σαν 
να μην πέρασε μια μέρα από τότε 
που το μίσος και η βία κατέστρε
ψαν τη χώρα.
•  Τέλος πάντων- δημοκρατία έχου
με, ο κυρίαρχος λαός θα αποφασί
σει για το μέλλον του πριν φύγει για 
τα μπάνια -  το τμήμα του τουλάχι
στον που μπορεί ακόμη να προσφέ
ρει στον εαυτό του τέτοια πολυτέ
λεια. Το ίδιο θα κάνω και εγώ: θα 
ασκήσω το δικαίωμά μου και ανα
χωρώ για διακοπές.

Τι θα βρω όταν γυρίσω τέλη Ιου
λίου, επαφίεται στη νοημοσύνη και 
στη φιλοπατρία των Ελλήνων, ημε
ρολόγιό μου.

Διόδωρός Κνψελιώτης

diodorus@tovima.gr

Στη διακαναλική απο
δείχθηκε η καλογερική 
κουτοπονηριά του Αλέ
ξη: το μνημόνιο θα μετο- 
νομασθεί σε«Εθνικό Σχέ
διο Ανασυγκρότησης». 
Ετσι οι Συριζαίοι θα μπο
ρούν να αρταίνονται χω
ρίς αμαρτία. Υπάρχει και 
εναλλακτικό σχέδιο, εί
πε, αλλά δεν το αποκά
λυψε -  υποθέτω ότι συ- 
νίσταται σε ισοδύναμο 
με του Μωυσή θαύμα: ο 
τελευταίος έκανε να ανα- 
βλύσει νερό από βράχο, 
ενώ ο μ ι κρός μάγος Αλέ
ξης θα καταφέρει να ρεύ
σει χρήμα από άδεια τα
μεία.
Γ. Κ., <®otenet.gr
■■■

Κουίζ: Η ένδειξη «ακολου
θεί πολιτική διαφήμιση» 
προβάλλεται: α) Για να 
απομακρύνουμετα παι
διά από την τηλεόραση. β) 
Για να αλλάξουμε κανάλι. 
(Τσ)Αττίλας, (¡Pyahoo.gr 
■■■

Ενας ακόμη λόγος να 
σιχαίνομαι εσαεί και 
τις 11 συνιστώσες του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τελι
κά θα μας αναγκάσουν 
όλους οικογενειακώς να 
ψηφίσουμε στις 17 Ιου
νίου τη ΝΔ. Δεν ξέρω αν 
μπορεί κανείς να νιώ
σει την απόγνωσή μου 
η οποία παραλίγο να με 
βγάλει σε κλάματα τις 
προάλλες που είδα τον 
αρχηγό της ΝΔ να συνο
δεύεται σε μια περιοδεία 
του στη Μακεδονία από 

. τονΨωμιάδη. Θεέ μου, 
πόσο ακόμη θα με δοκι
μάζεις;
Α.Τζαγκαράκης, @
■■■

Καυστικός ο Ambro- 
ce Bierce, ορίζει κοροϊ
δευτικά την ψήφο ως 
«το όργανο και σύμβολο 
ενός ελεύθερου ανθρώ
που να κάνει ανόητο τον 
εαυτό του και ναυάγιο την 
πατρίδα του». (Τολεξικό 
του διαβόλου, 1911). Ας 
τονδιαψεύσουμε με την # 
ευβουλία μας.
Κ. Γεωργακόπουλος 
.com 
■■■
Τι θα αλλάξει σε περίπτω
ση νίκης του ΣΥΡΙΖΑ; Μό
νο ένα σύνθημα. Σε ένα- 
δύο μήνες οι ίδιοι (και πε
ρισσότεροι) που φώναζαν 
«να καεί, να καεί... η Βου
λή» θα φωνάζουν πλέ
ον: «Ντούρου-ντούρου, 
ντούρου-ντούρου, να κα
εί η Κουμουντούρου». 
Δημήτριος Τσεχίας

Μ
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