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«Αυτοί οι καινούργιοι ξεπερνάνε 
κάθε φαντασία...»

Η κυβέρνηση ακολουθεί μια κατα-
στροφική πολιτική στον τομέα της 
δημόσιας ασφάλειας της χώρας. Η 
συστηματική επίδειξη ανοχής και 
το «χάιδεμα» των οπαδών της βίας 
τούς αποθρασύνει. Η έλλειψη συντο-
νισμού και καθαρής γραμμής είναι 
προφανής όταν υπουργοί αλληλοα-
ναιρούνται και μέσα σε λίγες ημέρες 

ανατρέπονται ανακοινώσεις για το 
ποιο υπουργείο έχει την ευθύνη της 
Δημόσιας Τάξης. Εξίσου προβλημα-
τική είναι η στάση της κυβέρνησης 
στην αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης. Ολοι μας νιώθουμε 
δέος μπροστά στο δράμα των προ-
σφύγων που κυνηγούν ένα καλύτερο 
αύριο παλεύοντας κυριολεκτικά και 

μεταφορικά με τα μύρια κύματα. Δεν 
μπορεί όμως να υπάρχουν κυβερνη-
τικά στελέχη που τάσσονται υπέρ της 
πολιτικής των ανοιχτών θυρών και τα 
οποία αδρανούν. Τα νησιά του Αιγαί-
ου εκπέμπουν SOS γιατί «βουλιάζουν» 
και τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια 
υγεία και ο τουρισμός. Ο δήμαρχος 
της Αθήνας προειδοποιεί πως η κατά-

σταση στο κέντρο θα ξαναγίνει ανεξέ-
λεγκτη. Χρειάζονται γενναίες αποφά-
σεις, έστω και αν δεν είναι συμβατές 
με ιδεολογικές εμμονές κάποιων. 
Αυτό είναι η ευθύνη του πρωθυπουρ-
γού της χώρας. Οσο καθυστερεί ή 
αμφιταλαντεύεται στο κρίσιμο ζήτημα 
της δημόσιας ασφάλειας, οι κίνδυνοι 
θα κλιμακώνονται.

Ο γηραιός φίλος από τα παλιά που μας 
θυμάται όποτε τα πράγματα ζορίζουν, μας 
πήρε στο τηλέφωνο μεγαλοβδομαδιάτικα 
και πριν καν προλάβουμε να τον χαιρετί-
σουμε άρχισε τον αιχμηρό μονόλογό του 
για τη νέα κυβέρνηση και για όσα τη συ-
νοδεύουν.
«Αυτοί οι καινούργιοι αγαπητέ μου ξεπερ-
νάνε κάθε φαντασία.Τέτοιο πράγμα δεν 
έχει ξαναπεράσει από τον τόπο. Αλλοπρό-
σαλλοι, ο καθένας και μια γνώμη, τι ακούω, 
γέρος άνθρωπος καθημερινά στα πρωινά-
δικα δεν περιγράφεται. Οποιος βγαίνει και 
μια διαφορετική άποψη. Αν συγκεντρώσει 
κανείς όσα αντιφατικά έχουν πει από τις 
εκλογές μέχρι τώρα θα κάνει σουξέ μεγάλο.
Έβλεπα εκείνον τον Φλαμπουράρη πρωί 
- πρωί και ήταν να βαράς το κεφάλι σου 
στον τοίχο. Από τη μια χρειαζόμαστε τα λε-
φτά απαραιτήτως στις 24 Απριλίου και από 
την άλλη θα διαπραγματευόμαστε μέχρι 
την τελευταία ώρα. Και στο τέλος τι θα κά-
νουν; Θα υποχωρήσουν, γιατί απλούστατα 
δεν τους συμφέρει, μας λέει ο υπουργός 
Επικρατείας. Το ενδεχόμενο να μη συμ-
φωνήσουν οι εταίροι το αποκλείει, δεν το 
λαμβάνει υπ’ όψιν, ούτε αντιλαμβάνεται ότι 
εμείς έχουμε την ανάγκη και όχι οι άλλοι. 
Αλλά δεν είναι το μόνο, είναι κι ο τόνος, 
η ποιότητα των λόγων, μιλάνε σαν να εί-
μαστε στο καφενείο και λένε ότι να ‘ναι, 
χωρίς επεξεργασίες, χωρίς συνέπεια, κου-
βέντες στο βρόντο, λές και δεν αφορούν τη 
χώρα και την κοινωνία ολόκληρη.
Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε κακά ξε-
μπερδέματα με αυτούς εδώ.
Εντάξει, δεν λέω, Δημοκρατία έχουμε, να 
γίνεται και εναλλαγή των κομμάτων στην 
εξουσία, καμία αντίρρηση, αλλά ο τόπος 
είναι τόπος, δεν παίζουμε μαζί του, ούτε 
με τους πολίτες, που υπέστησαν τόσο και 
τόσα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα 
κινδυνεύουμε να ξεκινήσουμε πάλι από 
την αρχή. Μόνο που μια καινούργια αρχή 
τώρα σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε με μεί-
ον 50% από τα σημερινά. Αυτό το απλό και 
λογικό, που ξέρει ο κόσμος όλος, αυτοί δεν 
τον καταλαβαίνουν;  
Δυστυχώς φίλε μου, τα παιδιά - παιδιά 
τρόπος του λέγειν - δεν έχουν την απαιτού-
μενη  στοιχειώδη συγκρότηση για να συμ-
φωνήσουν και να εφαρμόσουν πραγματικά 
οποιαδήποτε συμφωνία.
Ποιος θα την κάνει και ποιος θα την εφαρ-
μόσει; Ο Βαρουφάκης που γυρίζει συνεχώς 

γύρω - γύρω  και δεν έχει κάτσει ακόμη στο 
γραφείο του; Ο σκληροπυρηνικός Λαφαζά-
νης που  ανέθεσε τη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη 
βιομηχανική επιχείρηση των Βαλκανίων, 
σε  έναν συνδικαλιστή παλαιάς κοπής, ο 
οποίος την έβγαλε μια ζωή άβρεχτος; Για 
να μην αναφερθώ και στη Ζωή, που βιώνει 
τρέλα μεγαλείου!
Η οικονομία μπαίνει ξανά στο ψυγείο, οι 
προβολές του πρώτου τριμήνου οδηγούν 
και πάλι σε ύφεση 3% το 2015 και αυτοί 
εδώ επαίρονται ότι αντιμετωπίζουν την αν-
θρωπιστική κρίση, ενώ από τα καμώματά 
τους θα προκληθεί τρισχειρότερη. Για την 
έρμη την ανάπτυξη, στην οποία ομνύουν 
πρωί - βράδυ, δεν κάνουν τίποτε. Ποιος θα 
έλθει να επενδύσει στην Ελλάδα, όταν και 
τις ελάχιστες επενδύσεις τις εμποδίζουν; 
Παίζουν στα ζάρια τις ζωές 2.000 εργαζο-
μένων στις Σκουριές όταν η ανεργία είναι 
στο 25%, θέλουν να αναδιαπραγματευτούν 
το Ελληνικό και τα αεροδρόμια, όταν έως 
τώρα δεν έχουν παρουσιάσει ούτε ένα αξι-
οπρεπές επενδυτικό σχέδιο. Πού αρχίζει 
και πού τελειώνει η λογική του ΣΥΡΙΖΑ; 
Ποιός θα βάλει τα λεφτά; Πολύ περισσό-
τερο μάλιστα όταν δεν έχεις μία και ξύνεις 
κάθε μέρα τον πάτο του βαρελιού και ανοί-
γεις ένα- ένα τα παλαιά βιβλία για να βγά-
λεις το μήνα.
Για να μην μιλήσουμε για τον Ιούνιο όταν 
θα πάμε στους εταίρους και θα ζητάμε νέα 
ρύθμιση των χρεών και καινούργια χρή-
ματα μεταξύ 30-40 δισ. ευρώ  για να στα-
θεροποιηθούμε. Τότε είναι που θα δεν θα 
ξέρουμε από που μας έρχεται. Νομίζεις 
φίλε μου ότι θα μας ρυθμίσουν τα χρέη και 
θα μας δώσουν και νέα πρόσθετα χρήμα-
τα, χωρίς να μας ζητήσουν και τούτο και τ’ 
άλλο; Και επειδή τα παιδιά δεν μπορούν 
να ταιριάξουν ούτε τα μικρά, φαντάσου τι 
έχεις να γίνει σαν μπλέξουν με τα μεγάλα.
Στα λέω για να ξέρεις, μην μου πεις, έπει-
τα από λίγο καιρό, ότι δεν στα είπα. Γιατί 
απλά δεν βλέπω προκοπή, ούτε πρόοδο, 
παρά μόνο αναποδιές, οικονομικές και πο-
λιτικές. Ελπίζω να διαψευστώ, αλλά τ’ αρνί 
μου φαίνεται λάιο φέτος. Καλό Πάσχα και 
έχε το νου σου». 
Αυτά μας είπε και κατέβασε το ακουστικό 
πριν καν να προλάβουμε να αντιγυρίσουμε 
τις ευχές. Και επειδή έχει γίνει συνήθειο 
τα τελευταία χρόνια, είπαμε να σας μεταφέ-
ρουμε τη συνομιλία. Όχι για κανένα άλλο 
λόγο, απλώς για να είναι καταγεγραμμένη.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ

Η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας για την κοινή ευρω-
παϊκή ασφάλεια στο κέντρο ενός τριγώνου αποσταθεροποί-
ησης και αυτό οφείλουν να το κατανοήσουν όσοι εξαντλούν 
τη διεθνή πολιτική σε λογιστικές πράξεις. Στον Βορρά με 
τον πόλεμο στην Ουκρανία, στα νοτιοδυτικά με τη σύρραξη 
στη Λιβύη και στα νοτιοανατολικά με την κατάρρευση της 
Συρίας και τις συγκρούσεις στο Ιράκ. «Εντός αυτού του ευρύ-
τερου τριγώνου αστάθειας, επιδιώκουμε και θα επιδιώξουμε 
την ειρήνη και τη σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μας, της 
Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων», τόνισε ο πρω-
θυπουργός στη Μόσχα, δίνοντας το στίγμα του γεωπολιτικού 
ρόλου της χώρας.
Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε κατά των κυρώσεων εις βάρος 
της Ρωσίας και υπέρ της βήμα - βήμα αποκατάστασης της 
εμπιστοσύνης μεταξύ Ρωσίας και Ε.Ε. «Είναι αδύνατον να 
χτίσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Ρωσία, πολλώ 
δε μάλλον εναντίον της», είπε ο πρωθυπουργός και επισή-
μανε ότι η εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ για το Ου-
κρανικό μπορεί να ανοίξει τον δρόμο της εξομάλυνσης των 
ευρωρωσικών σχέσεων.
Με την επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα τέθηκαν οι βάσεις για 
την ενίσχυση των ελληνορωσικών σχέσεων και σύντομα 
αναμένονται σημαντικές εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο. 
Εκφράστηκε η βούληση για επαναπροώθηση των εξαγωγών 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων που έχουν πληγεί από το 
εμπάργκο. Συμφωνήθηκε τεχνική λύση που θα βοηθήσει 
στην υπέρβαση των προβλημάτων με την ίδρυση κοινών ελ-
ληνορωσικών εταιρειών. Εκφράστηκε επίσης η βούληση να 
προχωρήσει ο αγωγός φυσικού αερίου, που θα μεταφέρει 
μέσω της Ελλάδας φυσικό αέριο στις χώρες της Νοτιοανατο-
λικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Ο λεγόμενος εναλλακτι-
κός νότιος διάδρομος θα αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό ρόλο 
της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη, θα συνδράμει στη 
βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονες και βοηθήσει καίρια 
την οικονομία της χώρας. Πρόθεση της ρωσικής πλευράς 
είναι η άμεση προκαταβολή σημαντικού ποσού έναντι μελ-
λοντικών κερδών, πράγμα που θα δώσει σημαντική οικονο-
μική ανάσα στη χώρα σε μια περίοδο δοκιμασίας.
Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί το μήνυμα του πρω-
θυπουργού στους εταίρους εν όψει της διαπραγμάτευσης. 
«Η Ελλάδα δεν είναι επαίτης, να γυρνάει στις χώρες ζητώ-
ντας την επίλυση του χρηματοδοτικού της προβλήματος, για 
μια οικονομική κρίση, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, 
είναι ευρωπαϊκή». 
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει «αμοι-
βαία αποδεκτή λύση» και τόνισε με νόημα: «Αν αυτή δεν 
προκύψει, τη μεγαλύτερη ζημία δεν θα την υποστεί η Ελλά-
δα, αλλά η Ευρωζώνη και το κοινό ευρωπαϊκό όραμα».
Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη μεγάλη γεωπολιτική σκα-
κιέρα, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική της δυναμική. Δυστυ-
χώς, ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού από τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης αδυνατεί να κατανοήσει τις εξελίξεις και 
παραμένει εγκλωβισμένο στο παρελθόν. Μένει έτσι στο πε-
ριθώριο των εξελίξεων, δίνοντας μάχες οπισθοφυλακών σε 
μια περίοδο που η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυ-
νάμεις της για να περάσει τη μεγάλη δοκιμασία στην οποία 
μπήκε με ευθύνη αυτού του αργοπορούντος πολιτικού προ-
σωπικού.

Η ΑΥΓΗ

Γεωπολιτική δυναμική

Γενναίες αποφάσεις


