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Χορτάσαμε με την προπαγάνδα...

Εδώ που έχουμε φτάσει ένα «λογικό» σε-
νάριο απομένει. Ο πρωθυπουργός ξέρει 
πολύ καλά πλέον τι σημαίνει χρεοκοπία, 
πιστωτικό γεγονός, Grexit. Tο έχει ακού-
σει από τα πιο υπεύθυνα χείλη, εντός 
και εκτός. Ζει προφανώς έναν εφιάλτη. 
Στο ένα τηλέφωνο ο κ. Ντράγκι με την 
απειλή τραβήγματος του καλωδίου από 
τις τράπεζες, στο άλλο κάποιος που ενη-
μερώνει ότι λεφτά υπάρχουν μόνο για 
καύσιμα του Λιμενικού και του Στρατού. 
Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει γιατί η 
χώρα βρίσκεται στο όριο να καταστεί ένα 
διαλυμένο κράτος, failed state κατά τους 
Αγγλοσάξονες.
Ο κ. Τσίπρας ξέρει ότι μια από αυτές τις 
μέρες θα παραλάβει ένα email που θα 

έχει τη μορφή τελεσιγράφου. Θα είναι 
κάτι σαν το email Χαρδούβελη, που απο-
κάλυψε η «Κ», μείον 20-25%. Αυτό που 
θα έκανε ενδεχομένως τη διαφορά για 
τον ίδιο θα ήταν μία αναφορά-δέσμευση 
για τη μείωση του χρέους. Αυτό το σχέ-
διο συμφωνίας είναι αντικείμενο μυστι-
κών διαπραγματεύσεων εδώ και μερικές 
εβδομάδες. Μόλις το παραλάβει η Αθή-
να θα αρχίσουν τα όργανα εσωτερικού... 
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν βεβαίως ότι 
οι πολίτες προτιμούν μια συμφωνία με 
«αίμα» και ευρώ, παρά δραχμή. Ο στενός 
πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλοι θα 
αντιδράσουν πολύ έντονα. Ταυτόχρονα 
όμως ο χρόνος θα τελειώνει, το ρίσκο της 
μη πληρωμής του ΔΝΤ θα είναι ορατό, 

όπως και το κλείσιμο των τραπεζών. Ο κ. 
Τσίπρας θα συγκαλέσει μια ωραία ημέρα 
την κοινοβουλευτική του ομάδα και θα 
τους διαβάσει το email. Ο κ. Βαρουφά-
κης έχει στηθεί για να παίξει τον ρόλο της 
Ιφιγένειας που αρμόζει σε κάθε υπουργό 
Οικονομικών την εποχή της κρίσης. Θα 
υποστηρίξει τη συμφωνία λέγοντας πως 
«μέχρι εκεί πάει η διαπραγμάτευση». Και 
μετά θα έλθει η ώρα της ψηφοφορίας και 
της αλήθειας. Πόσοι θα αντέξουν την 
πρώτη μνημονιακή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ 
και της συγκυβέρνησης; Πόσοι θα εγκα-
ταλείψουν το σκάφος; Αν είναι περισσό-
τεροι από 5 ή 10 ο κ. Τσίπρας θα έχει ένα 
μόνο δρόμο, να πάει σε εκλογές χωρίς 
τους διαφωνούντες. Θα μπορούσε να πε-

ράσει το πολυνομοσχέδιο με τις ψήφους 
της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και του «Ποτα-
μιού». Θα φοβηθεί όμως ότι αυτό θα τον 
«λερώσει» πολιτικά και θα προτιμήσει τις 
εκλογές και τη νωπή εντολή. Αυτό είναι 
ένα θετικό σενάριο για όσους δεν θέλουν 
να ζήσει ο τόπος τη χρεοκοπία ή τη δραχ-
μή. Είναι από πολλές απόψεις το «λογι-
κό» σενάριο. Επειδή όμως «λογικό» ήταν 
και να έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας τον περασμένο Δεκέμβριο και να 
γίνονταν οι εκλογές στην ώρα τους, καλό 
είναι να μη βιαστούμε να προεξοφλήσου-
με ότι έτσι θα συμβεί. Σε αυτόν τον τόπο 
η Ιστορία δεν έχει ακολουθήσει πάντοτε 
μια γραμμική, «λογική» πορεία. Αντιθέ-
τως βρίθει ατυχημάτων...

Μέρες τώρα τα ίδια και τα ίδια. Η πα-
ράφωνη ορχήστρα των λεγόμενων 
θεσμών από τη μια μεριά. Το ΔΝΤ 
να αποφαίνεται ότι το χρέος δεν είναι 
βιώσιμο και να ζητάει κούρεμα και 
επιβολή νέων, δρακόντειων, δημοσι-
ονομικών μέτρων. Οι Ευρωπαίοι να 
αποτάσσονται τον σατανά του κουρέ-
ματος, να συντάσσονται όμως με τα 
σκληρά δημοσιονομικά μέτρα και να 
πνίγουν με όργανο την ΕΚΤ τη χώρα. 
Όλοι μαζί να επιμένουν στην επιβολή 
του μέιλ Χαρδούβελη, λες και δεν έγι-
ναν εκλογές. Ούτε υπήρξε η εικοστή 
του Φεβρουαρίου. Και στη μέση οι δι-
κοί μας να προσπαθούν να διαπραγμα-
τευτούν μια έξοδο από το ναρκοπέδιο 
για την Ελλάδα. Και για την Ευρώπη.
Αυτή είναι η γενική εικόνα. Κι ας λένε 
ό,τι ανοησία θέλουν ο Βενιζέλος κι ο 
Σαμαράς -ο Σταύρος δεν πιάνεται- που 
προετοίμασαν αυτή τη θανάσιμη πα-

γίδα. Και η γενική εικόνα εμπεριέχει 
επίσης και κάτι άλλο: Μέχρι σήμερα 
στη διαπραγμάτευση μόνο μια πλευρά 
εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει τις 
αναγκαίες υποχωρήσεις. Σε διάφορα 
μέτωπα, με εξαίρεση τις λεγόμενες 
κόκκινες γραμμές, που είναι τόσο λο-
γικές και ανθρώπινες ώστε η εμμονή 
στην παραβίασή τους δεν εκλαμβάνε-
ται παρά ως προσπάθεια τιμωρίας και 
διαπόμπευσης. Δανειστές και θεσμοί 
ένα μόνο δέχονται: Πλήρη παράδοση 
και απρόσκοπτη συνέχιση της αγριότη-
τας που βάφτισε αναγκαία πολιτική η 
προηγούμενη κυβέρνηση.
Και στην Αθήνα βαρόνοι, μασόνοι, 
δολοφόνοι και μπουφόνοι έχουν 
λυσσάξει με την κυβέρνηση. Κάνουν 
συλλείτουργα για την παράδοσή της, 
παρακλήσεις για αλλαγές στο πολιτικό 
σκηνικό, λιτανείες για τη διάσπαση του 
ΣΥΡΙΖΑ, κόλλυβα για την Αριστερά. 

Ευχές για τον Σταύρο και τον Ευάγγε-
λο, που τους θέλουν σε μια κυβέρνηση 
πολιτικώς σιντεφένια και αισθητικώς 
νταντελένια. Ποια Ελλάδα, ποια δη-
μοκρατία, ποια λαϊκή βούληση, ποια 
εθνική κυριαρχία; Ο εκβιασμός που 
θέλει να καταλήξει σε βιασμό αρέσει 
και σε δανειστές και σε δανεικούς. 
Σειρά παίρνουν. Να πει ναι σε όλα η 
κυβέρνηση, να ξαναπιάσουν δουλειά 
όλοι τους.
Βρισκόμαστε εν ολίγοις στη ζώνη υψη-
λού κινδύνου. Και δεν χρειάζεται να 
είσαι προφήτης για να προβλέψεις ότι 
ανάμεσα σε μια υποχώρηση που θα 
διαλύσει τη χώρα και στην προσφυγή 
στον λαό, η κυβέρνηση θα επιλέξει το 
δεύτερο. Για να αναλάβουν οι πάντες 
τις ευθύνες τους. Και ο κυρίαρχος λαός 
να αποφασίσει για το δικό του αύριο...

Μνημείο διαστρέβλωσης της πραγματικό-
τητας, αποτελεί η χθεσινή ανακοίνωση της 
πολιτικής Γραμματείας του Σύριζα που προ-
σπαθεί να αποσείσει την ευθύνη από την 
κυβέρνηση, για το μέχρι στιγμής αδιέξοδο 
στις διαπραγματεύσεις και να το μεταθέσει 
στα ...ΜΜΕ και τους δανειστές. Ακολουθώ-
ντας την  γνωστή προπαγανδιστική τακτική 
η ηγεσία του Σύριζα ενοχοποιεί όποιον νο-
μίζει ότι την βολεύει, θεωρώντας ότι πολίτες 
τρώνε κουτόχορτο και  δεν αντιλαμβάνονται 
τι συμβαίνει. Οι δανειστές λοιπόν σύμφωνα 
με τους προπαγανδιστές μας, συνεπικουρού-
μενοι από μερίδα εγχώριων και ξένων ΜΜΕ 
προσπαθούν να εκβιάσουν την κυβέρνηση  
και να αποδομήσουν το δύσκολο συμβιβασμό 
της 20ής Φλεβάρη. Μόνο που αν δεν κάνου-
με λάθος τα ΜΜΕ δεν διαπραγματεύονται, 
καταγράφουν όμως όπως έχουν υποχρέωση 
τις συνεχείς παλινωδίες ,τις διαρκείς αλλαγές 
τακτικής της κυβέρνησης  και τα όσα τραγε-
λαφικά και αντιφατικά εκστομίζουν υπουργοί 
και στελέχη του Σύριζα. Οι τρείς χαμένοι μή-
νες στη διαπραγμάτευση που οδήγησαν στο 
σημερινό αδιέξοδο, στην ασφυξία της οικο-
νομίας και στην αφαίμαξη κάθε διαθέσιμου 
πόρου ήταν συνέπεια αυτής ακριβώς της 
αντιφατικής κυβερνητικής τακτικής και της 
έλλειψης στοιχειώδους προετοιμασίας για 
τη διαχείριση της κατάστασης. Ας αποφασί-
σει λοιπόν επιτέλους η ηγεσία του Σύριζα και 
ο πρωθυπουργός, τι ακριβώς επιδιώκουν, 
τι διεκδικούν, με ποιες συμμαχίες, με ποια 
προοπτική κι ας αφήσουν τις βαρύγδουπες 
προειδοποιήσεις για αμετακίνητες κόκκινες 
γραμμές. Αν θέλουν να αναζητήσουν ευθύνες 
για τη δραματική κατάσταση που έχει οδηγη-
θεί η χώρα, ας τις αναζητήσουν  σε αυτούς 
που κλήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη της 
διακυβέρνησης της χώρας. Η αναζήτηση εξι-
λαστήριων θυμάτων με non paper και προ-
παγανδιστικές ανακοινώσεις δεν πρόκειται 
να τους βοηθήσει. Το έκαναν κι άλλοι στο 
παρελθόν  και διαπίστωσαν ότι η μετάθεση 
ευθυνών και τα ψέματα έχουν ημερομηνία 
λήξης.
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Πολύ ενοχλήθηκαν Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ από την αποστροφή 
του λόγου του Αλέξη Τσίπρα περί «τρόικας εσωτερικού» 
στην πρώτη μετεκλογική τηλεοπτική συνέντευξή του. Και 
δεν το έκρυψαν. Η συζήτηση χθες στη Βουλή, που αφορού-
σε το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, αναλώθηκε σε σχολιασμούς 
για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού και σε προσωπικές 
επιθέσεις εναντίον του. Με τις ομιλίες τους, τόσο ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος όσο και ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Αδ. Γεωργιάδης, καθώς και 
ο Μ. Βορίδης επιχείρησαν να αναδείξουν το ίδιο ακριβώς 
πράγμα: ότι η κυβέρνηση κινείται στα δικά τους χνάρια και 
θα καταλήξει στις δικές τους πολιτικές. Δηλαδή της πλήρους 
υποταγής στις επιταγές των δανειστών. «Δεν παραπλανήθη-
κε ο πρωθυπουργός, παραπλάνησε τον λαό και το κόμμα 
του» απεφάνθη ο κ. Βενιζέλος. Οι άλλοι δύο «καλωσόρισαν» 
την κυβέρνηση Τσίπρα στον «μερκελισμό».
Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται, θα ’λεγε κανείς, σε 
μια πρώτη ανάγνωση. Στην πραγματικότητα οι εκπρόσωποι 
των δύο κομμάτων της πρώην συγκυβέρνησης και νυν συ-
νεταίρων επιχειρούν να εξισώσουν τη σημερινή κυβέρνηση 

με τη δική τους καταστροφική διακυβέρνηση. Και ακόμη, 
να την εξωθήσουν, στο όνομα της επίτευξης συμφωνίας με 
τους δανειστές, σε ολοκληρωτικό συμβιβασμό, γιατί μόνο 
έτσι νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν «συγχωροχάρτι» για 
την πολιτική που εφάρμοσαν.
Ο Αντώνης Σαμαράς, λόγω και των εσωκομματικών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζει, βλέπει ευρύτερες συμμαχίες 
των λεγόμενων μνημονιακών κομμάτων στο εσωτερικό, 
προφανώς κάτω από την ομπρέλα της Ν.Δ. Δεν είναι τυχαία 
η χθεσινή δήλωσή του για τις «φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις 
που θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την Ελλάδα στην 
Ευρώπη και την ευρωζώνη».
Αλλωστε, πρόσφατα δημοσιεύματα τον έφεραν να επιθυμεί 
και να επιχειρεί συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και με το 
Ποτάμι. Στο όνομα τάχα των φιλοευρωπαίων, νομίζουν ότι 
μπορούν να παγιδεύσουν τους πάντες σε ένα «μέτωπο της 
άρνησης» χωρίς αρχές. Ο πρωθυπουργός έχει την ευθύνη, 
λοιπόν, να διαψεύσει όσους υπονομεύουν την κυβέρνησή 
του, πριν καταλήξει στην επιλογή ενός δημοψηφίσματος. Ο 
έντιμος συμβιβασμός μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί.
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Να τους διαψεύσει


