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Hγέτης ή Πρωθυπουργός της δραχμής;

Προφανώς το μπλοκάρισμα είνα ζήτημα 
γοήτρου για τους δανειστές. Προφανώς 
ο Σόιμπλε έχει αποφασίσει να γονα-
τίσει και να ταπεινώσει τους Ελληνες 
«αντάρτες». Προφανώς η τιμωρία έχει 
ως αποδέκτες κάθε αντίστοιχη πολιτική 
κίνηση κάθε γεωγραφικού σημείου της 
Ευρώπης. Προφανώς είναι σα να λέει 
ο Σόιμπλε «έτσι και κουνηθείτε θα σας 
λιανίσω τα παίδια». Και προφανώς το 
μπλοκάρισμα αφορά σε δύο αμετακί-
νητες επιθυμίες του Σόιμπλε! Η πρώτη 
σχετικά με τις μαζικές απολύσεις και τα 
εργασιακά. Και η δεύτερη με το Ασφα-
λιστικό. Δηλαδή τα συνήθη υποζύγια. 
Ισως η μεγαλύτερη και πιο ευπαθής 
«φέτα» των Ελλήνων πολιτών.
Αν τώρα πιστέψω τον Γενικό Γραμμα-
τέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο 
Ρωμανιά. Και αν έχω καταλάβει την με-
γιστοτεράστια σφαλιάρα που αμόλησε 
με την προφητεία του για τις περικοπές 
των συντάξεων και των επικουρικών, ε 

τότε τα πράγματα είναι άκρως εφιαλτι-
κά και ανατριχιαστικά. Περίπου σα να 
βλέπεις ζωντανά σκηνές από την ταινία 
τρόμου «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με 
το πριόνι». Λέει λοιπόν ο Ρωμανιάς. 
Οτι αν εφαρμοστούν τα μέτρα των δα-
νειστών, τότε σε δύο χρονάκια όλες οι 
συντάξεις θα προσγειωθούν στα τρια-
κόσια euros. Ολες! Και φυσικά εντός 
ολίγου οι επικουρικές γιοκ!
Τι έχει συμβεί; Τα γνωστά. Πρώτα όλες 
οι κυβερνήσεις από Ανδρέα Παπανδρέου 
μέχει σήμερα, βούταγαν στα ασφαλιστικά 
ταμεία και τοιουτοτρόπως τα λεφτά των 
εργαζομένων κατέληξαν μαρουλόφυλλα 
για προσάναμα των πελατειακών ανα-
γκών. Τι άλλο έχει συμβεί; Το γνωστό. 
Με το PSI του «εθνοσωτήρα» Ευάγγελου 
Βενιζέλου δεν έμεινε δεκάρα τσακιστή. 
Εντός των Ασφαλιστικών ταμείων. Οι 
αθεόφοβοι τα κουρέψανε γουλί!
Τι θα έπρεπε να είχε συμβεί; Μα το αυ-
τονόητο. Προκειμένου να περιφρουρη-

θούν και να οχυρωθούν τα ρακένδυτα 
ταμεία, έπρεπε οι κυβερνήσεις Γιώργου 
Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου, Αντώ-
νιου Σαμαρά και τώρα Αλέξη Τσίπρα να 
περικόψουν τις συντάξεις από ένα μεγά-
λο ποσό και άνω (ας πούμε από 1.500) 
και φυσικά να βάλουν οριστική φραγή 
στις πρόωρες συντάξεις.
Αρα επειδή είναι ανθρωπίνως αδύ-
νατον να ζήσει κάποιος με τριακόσια 
euros. Επειδή θα φυτοζωεί και θα ανα-
ζητεί τροφή στα σκουπίδια. Επειδή η 
χώρα θα μεταβληθεί σε «χωματερή» ζω-
ντανών-νεκρών, γι αυτούς τους λόγους 
μια πρόταση έχω να κάνω: Με το που 
εξέρχεται κάποιος στην σύνταξη στα 67 
του χρόνια, ειδική υπηρεσία «ανθρωπι-
στικής ευθανασίας» να χτυπάει το κου-
δούνι της οικίας του και με χαμόγελο 
να τον ρωτάει δύο πράγματα:
Κυρ Τάκη μας ποια η τελευταία σας 
επιθυμία; Πριν αποφασίσετε ρίξτε μια 
ματιά στο μενού. Εγώ στην θέση σας 

θα προτιμούσα μια χορταστική μακαρο-
νάδα με φρέσκο αστακό από την Λέρο. 
Συνοδευόμενη με δροσερό άσπρο κρα-
σί του Σιγάλα της Σαντορίνης. Και κυρ 
Τάκη μας πρέπει μέχρι το βράδυ να μας 
πείτε με ποιο τρόπο επιθυμείτε να εγκα-
ταλείψετε τον μάταιο τούτο κόσμο. Σας 
συνιστώ αυτό το άγευστο μικροσκοπικό 
χαπάκι. Θαυματουργό. Ρωτήστε και τους 
συγγενείς εκλιπόντων. Το παίρνεις, κοι-
μάσαι και τίποτα δεν καταλαβαίνεις. Η 
τελευταία λέξη της Επιστήμης. Προσφο-
ρά από την Γερμανία και ειδικά από τον 
χερ Σόιμπλε. Εντελώς δωρεάν!
Η ευθανασία αγαπητοί μου εξασφαλί-
ζει τα εξής πλεονεκτήματα: Πρώτα ξε-
λαφρώνει τα ασφαλιστικά ταμεία. Επει-
τα απαλλάσσει όλους τους απόμαχους 
από τη επαιτεία και την μιζέρια. Και 
τέλος επαναφέρει την πατρίδα στις ζε-
στές αγκάλες του σκληρού ευρωπαικού 
πυρήνα. Kill them! Για την Ελλάδα ρε 
γαμώτο! 

Μια εφημερίδα αποκά-
λυψε ένα e-mail το οποίο 
έφυγε από το περιβάλλον 
του κυρίου Στουρνάρα 
και το οποίο στην ουσία 
είναι μπούσουλας για 
ένα άρθρο σε μια άλλη 
εφημερίδα, το οποίο πε-
ριγράφει την οικονομία 
και τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης με μελανά 
χρώματα
Επιτυχία της «Εφ.Συν.» 
που το εξασφάλισε, δεν 
ξέρουμε αν θα αποκα-
λύψει την πηγή της. 
Επιτυχία και του δημο-
σιογράφου στον οποίο 
απευθυνόταν το e-mail 
να έχει τόσο υψηλές δια-
συνδέσεις με την ΤτΕ.
Ουδείς ψόγος για τους 
δημοσιογράφους. Αυτός, 
όμως, που φαίνεται πως 
δεν κάνει καλά τη δου-
λειά του είναι ο διοικη-
τής της ΤτΕ, καθώς, στην 
πιο αθώα εκδοχή, στε-
νοί συνεργάτες του κάτω 
από τη μύτη του, αντί να 
δουλεύουν στην κατεύ-
θυνση της σταθερότητας 
της οικονομίας και του 
τραπεζικού συστήματος, 
δίνουν επιχειρήματα που 
στρέφονται εναντίον αυ-
τού που έχουν ταχθεί να 
υπηρετούν.

Εάν υπάρχει υποκλοπή, 
αυτό θα πρέπει να καταγ-
γελθεί στη Δικαιοσύνη. 
Ο δημοσιογράφος δεν 
είναι δικαστήριο για να 
δέχεται ή να απορρίπτει 
ειδήσεις ανάλογα με τον 
τρόπο με τον οποίο απο-
κτήθηκαν. «Έχει βάλει στο 
μάτι η κυβέρνηση τον κ. 
Στουρνάρα;» ρωτούν πολ-
λοί. Πριν από τις εκλο-
γές, όταν ο Γ. Στουρνάρας 
ήταν ΥΠΟΙΚ της κυβέρ-
νησης Σαμαρά και πιο 
πριν συνεργάτης Σημίτη, 
Γιάννου Παπαντωνίου 
κ.λπ. -δεν προέκυψε από 
παρθενογένεση δηλα-
δή-, ο Αλ. Τσίπρας είχε 
προειδοποιήσει τον Αντ. 
Σαμαρά να μην προχω-
ρήσει στην τοποθέτηση 
διοικητή της ΤτΕ χωρίς 
τη σύμφωνη γνώμη και 
του ΣΥΡΙΖΑ, που θα ήταν 
η επόμενη κυβέρνηση.
Έχει ήδη συγκροτηθεί η 
επιτροπή για τα Μνημό-
νια, η οποία θα κρίνει 
τον ρόλο όλων όσοι ενε-
πλάκησαν στην υπόθεση 
αυτή, και ο Γ. Στούρ-
ναρας είναι ένα από τα 
κορυφαία πρόσωπα του 
δράματος.
Ο πρωθυπουργός είπε 
την περασμένη Παρα-

σκευή στη Βουλή πως 
δεν αντιμετωπίζει τον 
διοικητή με διάθεση ρε-
βανσισμού, αλλά ο κ. 
Στουρνάρας θα κριθεί με 
γνώμονα την επιτυχία με 
την οποία ανταποκρίνε-
ται στην αποστολή του.
Η ύπαρξη του επίμαχου 
e-mail, και όχι η δημοσι-
ογραφική ανάδειξή του, 
δείχνει πως ο διοικητής 
της ΤτΕ ή δεν μπορεί ή 
δεν θέλει να στηρίξει την 
εθνική προσπάθεια. Η 
κυβέρνηση έχει επίσης 
σχηματίσει, βάσιμα όπως 
λέει, την εικόνα ότι και 
στις συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. της ΕΚΤ ο κύριος 
Στουρνάρας -αν όχι διά 
πράξεων, τουλάχιστον 
διά παραλείψεων- δεν 
βοηθάει να ξεπεραστεί 
η σημερινή πιστωτική 
ασφυξία.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που 
λένε -στην κυβέρνηση 
και στον ΣΥΡΙΖΑ- ότι, 
αν ο κύριος Στουρνάρας 
σκοπεύει να κατέβει στην 
πολιτική, αν θέλει να 
ηγηθεί του μνημονιακού 
μετώπου, αυτό δεν μπο-
ρεί να το κάνει με όχημα 
τη θέση την οποία κατέ-
χει σήμερα. Και τα δύο 
μαζί, Giannis, forget it.

Τόχουμε πει τόσες φορές και το δεί-
χνουν ξεκάθαρα κι όλες οι δημοσκο-
πήσεις: ούτε δημοψήφισμα χρειάζε-
ται, ούτε εκλογές ο κ. Τσίπρας. Πρέπει  
να κάνει  κάτι πολύ απλό που απο-
δεικνύεται, ωστόσο, προς το παρόν 
πολύ δύσκολο για τον ίδιο: να πάρει 
αποφάσεις  και να κυβερνήσει τον 
τόπο! Ο κ. Τσίπρας αντιλαμβάνεται ότι  
απολαμβάνει τόσο μεγάλης δημοτικό-
τητας -πάνω από 70% σύμφωνα με τε-
λευταία δημοσκόπηση της Marc-μόνο 
και μόνο επειδή στις 100 μέρες που 
βρίσκεται στην εξουσία δεν έχει πάρει 
ούτε μία δυσάρεστη απόφαση  που να 
αφορά την τσέπη του πολίτη. Το μόνο 
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονο-
μικών που πήγε στην Βουλή αφορού-
σε την ευεργετική ρύθμιση των 100 
δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη στην 
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αν ,όμως, ο Πρωθυπουργός μιας 
χώρας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας 
αποφεύγει τις δυσάρεστες αποφάσεις, 
τότε είναι πασιφανές ότι η χώρα θα 
διολισθαίνει συνεχώς στο οικονομι-
κό τέλμα και στην καταστροφή. Εξ ου 
και τα πλεονάσματα  του Δεκεμβρίου 
του 2014 εξανεμίσθηκαν μέσα σε μό-
λις τέσσερις μήνες και τα μέτρα που 
πρέπει να πάρει τώρα η κυβέρνηση 
Τσίπρα για να κλείσει τις τρύπες του 
προϋπολογισμού είναι πολλαπλάσια 
από αυτά που διαπραγματεύονταν οι 
κ.κ. Σαμαράς και Βενιζέλος με το περί-
φημο e-mail Χαρδούβελη.
Όμως 15 μέρες έμειναν όλες κι όλες 
ώσπου να ξεμείνουμε από λεφτά. Ο 
αναποφάσιστος κ. Τσίπρας μετά από 
τις συνεχόμενες 7ωρες καθημερινές 
συσκέψεις στο Μαξίμου θα πρέπει 
να βάλει ένα τέλος στην διαπραγ-

μάτευση και να συμφωνήσει  σε ένα 
πακέτο υποχρεωτικών μέτρων που θα 
εγγυάται ροή  χρηματοδότησης στη 
χώρα από τους δανειστές. Είναι βέ-
βαιο ότι μια τέτοια συμφωνία θα έχει 
σφοδρές αντιδράσεις από  στελέχη 
της Αριστερής Πλατφόρμας - όπως 
οι κ.κ. Λαφαζάνης, Στρατούλης, Δρί-
τσας  κλπ- διάφορους  βουλευτές που 
έχουν κάνει όνομα υψώνοντας την 
αντιμνημονιακή σημαία, αλλά ακόμη 
και σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
όπως η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή 
Κωσταντοπούλου . Ίσως κάποια από 
αυτά τα στελέχη να διαχωρίσουν τη 
θέση τους , να τραβήξουν ακόμη και 
τον δικό τους δρόμο μετά την -δύσκο-
λη, είναι βέβαιο- ψήφιση των μέτρων 
στην Βουλή. Είναι γνωστό ότι  ο λαϊκι-
σμός, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, 
έχει μεγάλη πέραση στη χώρα: οδήγη-
σε τον ΣΥΡΙΖΑ από το ισχνό 4 % στο 
πλειοψηφικό 36%, ενώ ανέδειξε σε  
συγκυβερνήτη τους ΑΝΕΛ του Πάνου 
Καμένου. Όμως δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος για την σωτηρία της Ελλάδας 
από την παραμονή της στην Ευρώπη 
και την προώθηση σημαντικών μεταρ-
ρυθμίσεων που θα δώσουν ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική 
οικονομία. Αν ο κ. Τσίπρας πάρει 
-επιτέλους- τις σωστές αποφάσεις εί-
ναι βέβαιο ότι, παρά τα λάθη του και 
την εκβιαστική προσφυγή στις κάλπες  
με την καταψήφιση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, μπορεί να  αναδειχθεί 
σε μεγάλο πολιτικό ηγέτη.
Αν, όμως, για μια ακόμη φορά απο-
φύγει τις δύσκολες αποφάσεις και 
οδηγήσει τη χώρα στον όλεθρο, είναι 
βέβαιο ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο  
Πρωθυπουργός της δραχμής.

Δημήτρης ΔανίκαςΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΤΟ ΒΗΜΑΗ ΑΥΓΗ

Άλλο κεντρικός τραπεζίτης, 
άλλο πολιτικός αρχηγός

Kill them!

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY


