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Κι αυτός μας τη δίνει στα νεύρα

Η Ελλάδα βρίσκεται, για μια ακόμη 
φορά, στο χείλος της αβύσσου. Η 
ανευθυνότητα περισσεύει. Ο πρω-
θυπουργός έχασε πολύτιμο χρόνο, 
χωρίς κανένα λόγο και κανένα κέρ-
δος για τον τόπο. Δοκίμασε τις πρω-
τότυπες διαπραγματευτικές τακτικές 
αυτοσχέδιων μάγων και κατέληξε σε 
μία πρόταση, που είναι χειρότερη 
από εκείνη που είχε μπροστά του ο κ. 
Σαμαράς στα τέλη του 2014. Εχει χά-
σει τον έλεγχο του κόμματός του, στο 
οποίο κυριαρχούν ακραίες φωνές 
που θέλουν τη ρήξη και τη δραχμή.
Η Ν.Δ. αδικεί τον εαυτό της, με την 
αμηχανία και τον αναιμικό της αντι-
πολιτευτικό ρόλο. Θα πληγεί, δε, 
καίρια αν ξαναπροσχωρήσει σε πα-

ρωχημένη ρητορική για να ψαρέψει, 
δήθεν, ψηφοφόρους. Δεν είναι αυ-
τός ο ιστορικός της ρόλος. Κράτησε 
τη χώρα όρθια δύο χρόνια και τώρα 
οφείλει να βάλει πλάτη για να μην 
επέλθει η καταστροφή.
Οσο για τους δανειστές, συνεχίζουν 
να κάνουν τραγικά λάθη. Δεν μπορεί 
να μην καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν 
μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα, να πε-
ρικόψει άλλο τις χαμηλές συντάξεις 
στην Ελλάδα σήμερα. Οι «ιέρακες» 
της Ευρωζώνης έχουν αποφασίσει 
ότι πρέπει είτε να την εγκαταλείψου-
με είτε να παραμείνουμε σε αυτήν δι-
ασωληνωμένοι, σε κώμα.
Ολοι τραβούν το σχοινί. Αν κοπεί, 
τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν 

οι Ελληνες που είναι ευάλωτοι• αυ-
τοί που πλήρωσαν ακριβά την κρίση. 
Τα κρατικοδίαιτα παράσιτα που παρι-
στάνουν τους επιχειρηματίες, οι βο-
λεμένοι του κομματικού σωλήνα θα 
βρουν τις άκρες τους. Οι υπόλοιποι 
θα υποφέρουν.
Είναι ώρα για λύση. Ωρα για απο-
φάσεις ευθύνης. Αν ο κ. Τσίπρας 
δεν μπορεί να διαχειρισθεί τους συ-
ντρόφους του και το μπλοκ της ρήξης 
και της τρέλας, ας αναζητήσει άλλες 
λύσεις που θα κρατήσουν τη χώρα 
όρθια. Με το κόμμα και την κυβέρ-
νηση, πάντως, που έχει μαζί του σή-
μερα, η Ελλάδα δεν θα πάει πουθε-
νά. Χρειαζόμαστε μία έντιμη λύση με 
τους εταίρους και δανειστές. Επρεπε 

η συμφωνία να είχε τελειώσει χθες, 
πριν λιώσει το τελευταίο κύτταρο πα-
ραγωγικού ιστού της χώρας.
Οι εταίροι πρέπει να κάνουν πίσω 
στις παράλογες απαιτήσεις τους, 
τώρα. Εμείς να συνεννοηθούμε μετα-
ξύ μας. Ο τόπος χρειάζεται την εθνι-
κή συνεννόηση και μια κυβέρνηση 
αντάξια των περιστάσεων. Η καμπά-
να, κ. Τσίπρα, χτυπάει για όλους. Σή-
μερα, όμως, χτυπάει πρωτίστως για 
εμάς τους Ελληνες. Αν δεν την ακού-
σετε, και δεν την ακούσουμε κι εμείς 
όλοι, θα είστε υπόλογος στην Ιστορία 
για όσα θα ακολουθήσουν. Οπως και 
όσοι σιώπησαν ή αδράνησαν καθώς 
η χώρα όδευε σε μια μεγάλη ήττα.

Μια του τη δίνουμε στα νεύρα με τις εξαλλοσύνες μας, 
μια μας ζητάει να δεχθούμε χωρίς δεύτερη κουβέντα την 
πρόταση των εταίρων γιατί είναι φλουρί κωνσταντινάτο 
και καπάκι καλεί τον Τσίπρα να σκεφτεί, εκτός από τους 
ψηφοφόρους του, την Ελλάδα και τους υπόλοιπους Ευ-
ρωπαίους. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Μάρτιν Σουλτς, κάνει για λογαριασμό των ευρωπαϊκών 
ελίτ τη βρόμικη δουλειά στο προσκήνιο, προτρέποντας 
την κυβέρνηση να αφήσει τους εξτρεμισμούς και να’ 
ρθει στα συγκαλά της. Κινείται όμως δραστήρια και 
στο παρασκήνιο. Κι εδώ η δουλειά που έχει αναλάβει 
είναι περισσότερο βρόμικη, αφού στο οπλοστάσιό του 
υπάρχει και η εκδοχή της εκτροπής. Από την αρχή ο 
Γερμανός σοσιαλδημοκράτης δεν έκρυψε τη δυσφορία 
του για την επιλογή του ελληνικού λαού να εκλέξει ένα 
κόμμα που του θυμίζει μπολσεβίκους και εξέφρασε την 
οργή του επειδή το κόμμα αυτό συνεργάζεται με τους 
εθνικιστές των ΑΝ.ΕΛΛ. Ανοίγει παρένθεση: Μην ψά-
χνετε να βρείτε κάποια δήλωσή του κατά της συμμετο-
χής των ακροδεξιών στην κυβέρνηση της Φινλανδίας 
γιατί δεν υπάρχει. Κλείνει η παρένθεση.
Ο κ. Σουλτς λοιπόν εργάζεται πυρετωδώς ώστε να σπά-
σει η συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ και να φύγουν από την κυ-
βέρνηση οι ΑΝ.ΕΛΛ. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμέ-
νος στόχος πρέπει ο Τσίπρας να δεχθεί τη συμφωνία 
(αυτή που ούτε οι Σαμαράς, Βενιζέλος μπορούσαν να 
αντέξουν), να τη φέρει στη Βουλή, να εγκριθεί με τη 
βοήθεια άλλων κομμάτων, χωρίς όμως τη στήριξη των 
ΑΝ.ΕΛΛ και της Αριστερής Πλατφόρμας. Έτσι θα ανοί-
ξει ο δρόμος για τη διαμόρφωση νέας κυβερνητικής 
πλειοψηφίας από την παρούσα Βουλή και η Ελλάδα 
επιτέλους θα απαλλαγεί από τους εθνικιστές και το νε-
οσταλινικό μόρφωμα.
Οι καγκελαρίες της Ευρώπης θα τρίβουν τα χέρια τους 
και θα ασχοληθούν απερίσπαστες πια με την εξολό-
θρευση και των άλλων δυνάμεων που έχουν μπει στον 
πειρασμό να αμφισβητήσουν εμπράκτως τη νεοφιλε-
λεύθερη συνταγή της λιτότητας σε διάφορες χώρες. Για 
να ευδοκιμήσει όμως αυτό το απεχθές σενάριο πρέπει 
να συναινέσει ο Τσίπρας. 
Μέχρι τώρα πάντως δεν βλέπω να έχει τάσεις αυτοκτο-
νίας.

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

«Σήμερα, η ίδια η ύπαρξη της Ε.Ε. τίθεται 
υπό αμφισβήτηση. Ορισμένες χώρες μέλη 
ενδεχομένως αρχίζουν να εξετάζουν ή και να 
σχεδιάζουν το «μετά Ε.Ε.» μέλλον τους», έγρα-
ψε ο Γερμανός πρώην υπουργός Εξωτερικών 
Γιόσκα Φίσερ στο Project Syndicate, δίνοντας 
στην όλη κατάσταση έναν κινηματογραφικό 
«πλάγιο» τίτλο, κάπου στη μέση του κειμένου 
του: «Η τέλεια καταιγίδα»...
«Όλες οι ευρωσκεπτικιστικές και οι εθνικιστι-
κές δυνάμεις στα κράτη μέλη θα επιδιώξουν, 
με αυξανόμενη επιτυχία ομολογουμένως, να 
καταστήσουν την αποχώρηση από την Ένω-
ση κεντρικό θέμα της εσωτερικής πολιτικής 
συζήτησης και των προεκλογικών εξαγγελιών 
τους», σημείωσε ο Φίσερ.
«Μ’ άλλα λόγια, σχεδόν 60 χρόνια ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης, το σύνολο του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος, θα μπορούσε να αναιρεθεί 
και με δεδομένη την τρέχουσα αδυναμία των 
ηγετών της ΕΕ να διακρίνουν και να ανταπο-
κριθούν στις προσκλήσεις, είναι ρεαλιστικό 
να υποθέσει κανείς ότι το κακό σενάριο, θα 
μπορούσε όντως να συμβεί. Ο συνδυασμός 
ενός Grexit και ενός Brexit και οι συνέπειές 
του όχι μόνον για την σταθερότητα της Ευρω-
ζώνης αλλά και για τη συνέχιση της ύπαρξης 
της ίδιας της Ε.Ε., είναι ίσως ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώ-
πη μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου».
Για τον παλαίμαχο πολιτικό, υπάρχει μόνον 
μια λύση: «Για να αποτραπεί η κατάρρευ-
ση της Ε.Ε. θα χρειαστεί πρώτα απ’ όλα μια 
στρατηγική λύση για την ελληνική κρίση. Η 
Ελλάδα χρειάζεται και τα χρήματα και τις με-
ταρρυθμίσεις, τάχιστα, εντός της Ευρωζώνης 
και εντός της Ε.Ε. Οι κυβερνήσεις στην Αθή-
να, τις Βρυξέλλες ακόμα και στο Βερολίνο, 
δεν θα μπορέσουν να επιζήσουν με μια Ελ-
λάδα ως καταρρέον κράτος. Το συνεχιζόμενο 
πόκερ ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και 
την τρόικα βλάπτει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
και πρωτίστως την Ευρώπη. (Το παιχνίδι) θα 
τελειώσει μόνον είτε με μια ανανεωμένη διά-
σωση της Ελλάδας ή με μια βουτιά της Ευρώ-
πης στην καταστροφή (...)
Και ο Φίσερ καταλήγει: «Αν, εκτός της απο-
τελεσματικής αντιμετώπισης των κινδύνων 
Grexit και Brexit, η Ε.Ε. μπορέσει να ενισχύ-
σει την ενότητά της, θα έχει κατορθώσει να 
αποκρούσει τις υπαρξιακές απειλές του σή-
μερα. Βεβαίως, δεν είναι αυτό το πιθανότερο 
σενάριο, αλλά θα μπορούσε να γίνει, εφόσον 
αποφασιστεί το συντομότερο δυνατόν ότι οι 
συνέπειες μιας αποτυχίας πρέπει να αποφευ-
χθούν με οποιοδήποτε κόστος».

ΚΥΡΙΑΚΊΔΗΣ ΝΙΚΟΣΗ ΑΥΓΗ

Η τέλεια καταιγίδα

Η καμπάνα χτυπάει για όλους

Από τον ο Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Ποιον κοροϊδεύουν;
Επί μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλ-
λει το θέμα των απαιτήσεων 
των δανειστών, εστιάζοντας 
μόνο στην κατάργηση του 
ΕΚΑΣ και στην αύξηση κατά 
10 ποσοστιαίες μονάδες του 
ΦΠΑ στη ΔΕΗ. Την Παρα-
σκευή το επανέλαβε ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός, το έγραφε 
και η εφημερίδα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, η «ΑΥΓΗ», το επαναλάμ-

βαναν υπουργοί και στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανένδοτοι 
έλεγαν και ξαναέλεγαν ότι 
δεν πρόκειται να τα εφαρμό-
σουν.
Πέρα όμως από το γεγονός 
ότι για όλα τα υπόλοιπα που 
ζητούν οι δανειστές δεν έκα-
ναν και ιδιαίτερη αναφορά, 
υπάρχει και κάτι ακόμα. Τα 
μέτρα που οι ίδιοι είναι δι-

ατεθειμένοι να πάρουν οδη-
γούν σε σημαντικές απώλει-
ες μέρους των συντάξεων, 
εξαιτίας, για παράδειγμα, της 
αύξησης του ΦΠΑ σε είδη 
πρώτης ανάγκης. Επιπλέον, 
στο σύνολό τους αυτά τα μέ-
τρα, που σε κάποιες περιπτώ-
σεις ταυτίζονται με αυτά των 
δανειστών, χτυπούν αλύπητα 
τα λαϊκά νοικοκυριά.
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