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Φτώχεια στο ευρώ 
ή πείνα στη δραχμή

Μία φίλη επισκέφθηκε ένα κλασικό τα-
βερνάκι. Η ιδιοκτήτρια της έδειξε ένα 
αεροπλάνο που πετούσε εκείνη την 
ώρα, αφήνοντας πίσω του μια έντονη 
άσπρη γραμμή. «Το βλέπεις, ε;» της 
είπε και πρόσθεσε «εντάξει καταλαβαί-
νεις τι κάνουν τώρα... ΄Η μήπως δεν 
έχεις δει πόσο έντονη και μεγάλη εί-
ναι η γύρη φέτος». Δεν είναι η πρώτη 
φορά που ακούω κάτι παρόμοιο τον 
τελευταίο καιρό. Το συλλογικό μας 
υποσυνείδητο έχει εμποτιστεί βαθιά 
από έναν συνωμοσιολογικό, παράδο-
ξο τρόπο ανάλυσης και σκέψης. Είναι 
εντυπωσιακό πόσο ευρύτατα διαδεδο-

μένες είναι θεωρίες συνωμοσίας που 
είναι παντελώς αβάσιμες. Ακούς σοβα-
ρούς ανθρώπους να σου λένε πράγμα-
τα που βρίσκονται εκτός κάθε λογικής. 
Τα στηρίζουν συνήθως σε κάτι που 
διάβασαν στο Διαδίκτυο ή άκουσαν σε 
κάποια μεταμεσονύκτια εκπομπή.
Οποιος κάνει το λάθος να αντιμετωπί-
σει αυτό το φαινόμενο με περίσσευμα 
ελιτισμού ή σκωπτική μόνο διάθε-
ση κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Δεν θα 
βγούμε ποτέ από τη μεγάλη κρίση που 
περνάμε αν δεν συνειδητοποιήσουμε 
τι πραγματικά μας συνέβη και αν δεν 
πάψουμε, ως λαός, να καταφεύγουμε 

σε συνωμοσίες και ανοησίες προκειμέ-
νου να εξηγήσουμε περίπλοκες κατα-
στάσεις. Και πώς θα γίνει αυτό; Μακά-
ρι να είχα μια εύκολη απάντηση.
Το πρόβλημα όμως είναι μεγάλο. Ο 
«επίσημος», ή mainstream που λένε 
και οι Αγγλοσάξονες, δημόσιος λόγος 
κυριαρχείται από θεωρίες και επιχει-
ρήματα που δεν ακούγονται πουθενά 
στην Ευρώπη. Οχι τουλάχιστον στον 
ίδιο βαθμό. Πολιτικοί από το βήμα της 
Βουλής, ιερωμένοι από τον άμβωνα, 
τηλεμαϊντανοί στα παράθυρα εκστομί-
ζουν παράλογα πράγματα. Ούτε η ση-
μερινή ούτε και καμία άλλη κυβέρνηση 

δεν θα μπορέσει να βάλει τάξη στα του 
οίκου μας αν δεν αντιμετωπισθεί αυτό 
το τσουνάμι του παραλογισμού. Οι τω-
ρινοί κυβερνώντες θα εμφανισθούν 
σύντομα ως προδότες ή πρωταγωνι-
στές κάποιας παγκόσμιας «σιωνιστι-
κής συνωμοσίας» και οι επόμενοι και 
μεθεπόμενοι το ίδιο. Τεράστια ευθύνη 
έχουν βεβαίως όσοι νομιμοποίησαν 
όλη την τρέλα και την ακρότητα όσο 
βρίσκονταν στην αντιπολίτευση. Γιατί 
είναι εύκολο να καβαλάς το κύμα της 
τρέλας, αλλά δύσκολο να το αντιμετω-
πίσεις όταν βρίσκεσαι σε θέση ευθύ-
νης.

«Κώστας Καραμανλής: Η κυβέρνηση 
αργεί πάρα πολύ, πρέπει να τελειώνει 
πάση θυσία τις διαπραγματεύσεις!». Το 
διαβάσαμε σε πρωτοσέλιδο κυριακά-
τικης εφημερίδας και αναφωνήσαμε, 
επιτέλους, ο πρώην πρωθυπουργός 
έσπασε τη σιωπή του! Κι όμως. Όταν 
μπήκαμε στις μέσα σελίδες διαπι-
στώσαμε ότι δεν είχε μιλήσει ο Κα-
ραμανλής, είχαν μιλήσει οι κύκλοι 
του, οι οποίοι μετέφεραν συνομιλίες 
του προέδρου με βουλευτές της Ν.Δ. 
Είναι οι ίδιοι κύκλοι που δηλώνουν 
μια φορά τον μήνα ότι «ο πρόεδρος 
αδυνάτισε και τούτο προοιωνίζε-
ται πολιτικές εξελίξεις». Αδυνατίζει 
μήνα με τον μήνα ο πρόεδρος κι 
αν δεν του βάλει κάποιος φρένο, σε 
ένα-δυο χρόνια θα έχει εξαφανιστεί 
από προσώπου γης. Εν πάση περι-
πτώσει, ευπρόσδεκτη η προτροπή 
του Καραμανλή περί ταχύτητας, αν 
και είναι λίγο σόλοικο να την ακούς 
από τον άνθρωπο που έχει εμπνεύ-
σει τη «Βραδύτητα» του Κούντερα, 
που μπαίνεις στο πολιτικό γραφείο 
του και νομίζεις ότι έχεις μπει στο 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων της 

Μαντάμ Τισσό, με τη διαφορά ότι τα 
ομοιώματα της Μαντάμ είναι σαφώς 
πιο κινητικά. Η ίδια κυριακάτικη 
εφημερίδα φιλοξενούσε και δηλώ-
σεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 
δηλώσεις του ιδίου και όχι των κύ-
κλων του, που έχουν αποβιώσει από 
δεκαετίας. «Έφτασε η ώρα των τελικών 
αποφάσεων. Η ευθύνη πέφτει εξ ολο-
κλήρου στους ώμους του Αλέξη Τσίπρα. 
Οι ηγέτες στα δύσκολα φαίνονται. Ας 
πάρει τις τελικές αποφάσεις». 
Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, εγώ 
όταν ακούω τον Επίτιμο να ομιλεί 
περί «τελικών αποφάσεων» και μάλι-
στα δις, σκιάζομαι, νομίζω ότι πλη-
σιάζει το τέλος κάποιου, πιθανότατα 
το δικό μου. Είπε κι άλλα ο Μητσο-
τάκης: «Το επιχείρημα ότι δεσμεύεται ο 
Τσίπρας από τις προεκλογικές υποσχέ-
σεις του δεν είναι σοβαρό. Δεσμεύεται 
σε ό,τι αφορά τον ίδιο. Δεν δεσμεύεται 
όμως στο να υποχρεώσει να συμμορφω-
θούν με τις επιθυμίες του τα 18 ευρω-
παϊκά Κοινοβούλια». Τα ίδια που λέει 
κι ο Σόιμπλε, με τα ίδια λόγια ακρι-
βώς. Τα μεγάλα πνεύματα δεν συνα-
ντώνται απλώς. Τα μεγάλα πνεύματα 

αλληλοπεριχωρούνται, το πνεύμα 
του Μητσοτάκη έχει εισβάλει στον 
Σόιμπλε και το πνεύμα του Σόιμπλε 
έχει εισβάλει στον Μητσοτάκη.
Μην τους λοιδορείτε τους Μητσοτά-
κηδες, να ακούτε μετ’ ευλαβείας αυτά 
που σας λένε, γιατί ως οικογένεια 
έχουν χάρισμα προφητικό. Βγήκε τις 
προάλλες, επί παραδείγματι, ο υιός 
Κυριάκος και δήλωσε ότι η επανα-
πρόσληψη των 4.000 απολυμένων 
του Μνημονίου, καθαρίστριες, κα-
θηγητές, σχολικοί φύλακες, είναι 
μονομερής ενέργεια που παραβιάζει 
τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρί-
ου. Μόνος του τα είπε, μόνος του τα 
άκουσε ο Κυριάκος, ουδείς του έδω-
σε σημασία. Κι όμως, λίγες ημέρες 
αργότερα, ο προφήτης δικαιώθηκε, 
οι δανειστές δήλωσαν μέσω διαρρο-
ών ότι η επαναπρόσληψη των απο-
λυθέντων είναι αιτία πολέμου και 
ένας από τους λόγους που δεν κλεί-
νει η συμφωνία.
Μετά Χριστόν προφήτης ο Κυριάκος 
και μην ακούσω κανένα να ομιλεί 
περί γαϊδάρων γιατί θα του βάλω πι-
πέρι στο στόμα.

Μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα έχουμε 
την πολυπόθητη συμφωνία. Το περι-
εχόμενο της είναι άγνωστο γιατί ακό-
μη σε σημαντικά θέματα δεν υπάρχει 
σύγκλιση. Η συγκεκριμένη συμφωνία 
θα λύσει πρόσκαιρα το χρηματοδοτικό 
πρόβλημα της χώρας, ώστε να αποφευ-
χθεί η πτώχευση. Μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο-Οκτώβριο και αφού επιδείξουμε 
έμπρακτα στους δανειστές ότι εννοού-
με και εφαρμόζουμε αυτά για τα οποία 
δεσμευόμαστε, θα έχουμε την δεύτερη 
συμφωνία η οποία θα αφορά και  το 
δύσκολο  θέμα του ασφαλιστικού, τον 
περιοδικό έλεγχο των δανειστών  κλπ.
Τόσο για την επικείμενη συμφωνία, 
όσο και για αυτήν του Φθινοπώρου  
δεν γνωρίζουμε πολλά γιατί απλούστα-
τα δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι σε κάθε περί-
πτωση θα κληθούμε να πληρώσουμε 
και πάλι μεγάλους φόρους.  Αφού πε-
ράσαμε τα σοσιαλιστικά μέτρα του ΠΑ-
ΣΟΚ, τα δεξιά μέτρα της ΝΔ, τώρα ετοι-
μαζόμαστε και για τα αριστερά μέτρα 
του ΣΥΡΙΖΑ. Στο μεταξύ μετά από πέντε 
χρόνια μεγάλων θυσιών, το δίλημμα 
που έχουμε μπροστά μας είναι φτώχια 
με ευρώ ή πείνα με δραχμή;
Γιατί μια χώρα με δυνατότητες δεν μπο-
ρεί αν όχι να ξεπεράσει την κρίση, του-
λάχιστον  να σταθεροποιηθεί; Η απά-
ντηση είναι γιατί  το πολιτικό σύστημα 
διαχειρίζεται  την κρίση με γνώμονα 
την προστασία των «κεκτημένων» του. 
Τα παραδείγματα  είναι άφθονα  και 
μαθαίνουμε μόνον ένα πολύ μικρό μέ-
ρος τους, επειδή κάποιος ενοχλείται ή 
ξεσπά καυγάς. Δείτε την ειδησεογρα-
φία των τελευταίων ημερών: Η Ζωή 
Κωνσταντοπούλου προστάτευσε  τα 
διαθέσιμα της Βουλής κι ο Αρης Σπη-
λιωτόπουλος πάει για πρέσβης εκ προ-
σωπικοτήτων. 

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Αλέξανδρος Κασιμάτης

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Ανανδρανιστάκης ΓιώργοςΗ ΑΥΓΗ

Το προφητικό χάρισμα των Μητσοτακαίων

Καβάλα στο κύμα της τρέλας

Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατί-
ας, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι έχει κάταγμα στον αγκώνα. 
Έχουμε και λέμε: 1. Δήλωσε «Για έναν αγκώνα νέο».
2. Όταν χτύπησε, φώναξε «γαμώ τον αγκώνα μου μέσα».
3. Όταν πήγε με τον αγκώνα χτυπημένο, οι γιατροί τον 
ρωτούσαν μήπως χτύπησε στα βράχια.
4. Χτύπησε παίζοντας μπάσκετ με τον γιο του. Αμέσως το 
Eurogroup αποφάσισε GRexit στο μπάσκετ.

5. Στο ΚΑΤ οι γιατροί είπαν να τον βάλουν σε γύψο ολό-
κληρο.
6. Δήλωσε ότι τώρα είναι στο ΚΑΤ, αλλά σε λίγο καιρό η 
Νέα Δημοκρατία θα είναι στα ΠΑΝΩ.
7. Πήρε ο Μητσοτάκης και του ευχήθηκε «περαστικά».
8. Πήρε και η Ντόρα και του ευχήθηκε «Περαστικός».
9. Δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Οι γιατροί τον άφησαν 
ελεύθερο. 

Λάκης ΜπέλλοςΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Εννιά ατάκες για το κάταγμα του Σαμαρά στον αγκώνα

Σχέδιο του υπουργείου Οικονομι-

κών για το ΦΠΑ, που προβλέπει αυ-

ξημένους συντελεστές κατά τουλάχι-

στον 2% σε στοιχειώδη αγαθά για 

την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών 

(π.χ. στα τιμολόγια της ΔΕΗ), οι 

οποίοι μάλιστα θα αυξάνονται ακό-

μα περισσότερο για όσους δεν χρη-

σιμοποιούν πιστωτική ή χρεωστική 

κάρτα στις συναλλαγές τους, παρου-

σίασε τη Δευτέρα ο Γ. Βαρουφάκης 

σε τηλεοπτική συνέντευξη. Λίγες 

μόλις ώρες νωρίτερα στο Ευρωπα-

ϊκό Κοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ, Μ. Γλέζος ζητούσε επι-

τακτικά «την κατάργηση του ΦΠΑ 

(...) γιατί είναι ένας φόρος σε βάρος 

του λαού και όχι σε βάρος του κεφα-

λαίου»... Θα ήταν μάλλον και αυτό 

«σχήμα λόγου»... όπως και η κατάρ-

γηση των μνημονίων...

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Κι αυτό «σχήμα λόγου»;


