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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Το γνωστό προπαγανδιστικό τρικ επαναφέρουν όλο και πιο συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, προκειμένου να σώσουν κάπως τις εντυπώσεις για την «καταιγίδα» των αντιλαϊκών μέτρων που 
φέρνουν το ένα πίσω από το άλλο. Πότε ο Κατρούγκαλος και οι λοιποί ορκίζονται ότι θα σώσουν το 
Ασφαλιστικό που του βάζουν ταφόπλακα, αφού οι συντάξεις τις οποίες κόβουν κι άλλο, «θα αυξη-
θούν ανάλογα με την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών», κάπου και κάποτε τα επόμενα χρόνια. 
Και πότε ο Φίλης ανακοινώνει 20.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών «αναλόγως της πορείας των δη-
μόσιων οικονομικών». Πρόκειται, στην ουσία του, για το γνωστό παραμύθι ότι τάχα η καπιταλιστική 
ανάπτυξη, στην οποία ο λαός πρέπει να βάλει πλάτη, θα σημάνει και «χρυσά κουτάλια» για τους εργα-
ζόμενους. Αλλά ήρθαν δεύτεροι, αφού τα ίδια έλεγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις ΝΔ 
- ΠΑΣΟΚ όταν τσάκιζαν δικαιώματα, τότε για να διατηρηθούν - όπως λέγανε - «οι υψηλοί ρυθμοί (κα-
πιταλιστικής) ανάπτυξης». Κανείς εργαζόμενος και νέος να μην τσιμπήσει στην άθλια προπαγάνδα.

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
Τα δύσκολα αρχίζουν τώρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Καλείται να διαχειριστεί ένα κόμμα γκρίζο, γραφειοκρατι-
κοποιημένο, σκελετωμένο οργανωτικά, χρεοκοπημένο οι-
κονομικά, απογοητευμένο λόγω των αλλεπάλληλων εκλο-
γικών ηττών, με θολό ιδεολογικό στίγμα και με δύο πρώην 
πρωθυπουργούς να θέλουν να περνάει ο λόγος τους.
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης εί-
ναι η εμπέδωση της κυριαρχίας του. Δεν θα είναι μια απλή 
υπόθεση. Ουδείς γνωρίζει πώς θα αντιδράσουν οι καραμαν-
λικοί. Είναι η πρώτη φορά που δεν τους βγαίνει το σχέδιο. 
Αν νιώσουν ότι κινδυνεύει η παρακαταθήκη του ιδρυτή, 
μπορεί να αντιδράσουν. Ισως όχι μετωπικά και φανερά για 
να μην απειληθεί η ενότητα, ενδεχομένως όμως υπογείως 
και παρασκηνιακώς, δημιουργώντας προβλήματα στον νέο 
πρόεδρο.
Η άλλη υπολογίσιμη ομάδα στο εσωτερικό του κόμματος, οι 
σαμαρικοί, έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι. Πό-
νταραν σε τρία «άλογα» (Τζιτζικώστας, Αδωνις, εσχάτως 
Μητσοτάκης) και κέρδισαν με το τρίτο. Οι πάντες γνωρίζουν 
ότι ο κ. Σαμαράς δεν εννοεί να εγκαταλείψει την πολιτική. 
Είναι πείσμων, μαχητής και μνησίκακος. Η βασική επιθυμία 
του είναι να δικαιωθεί η πολιτική που άσκησε ως πρωθυ-
πουργός και να στραπατσαριστεί ο Τσίπρας, αυτός που του 
πήρε την μπουκιά από το στόμα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, αν θέλει να μακροημερεύ-
σει, οφείλει να κατοχυρώσει την αυτονομία του, να εξουδε-
τερώσει τις διάφορες βαρονίες που έχουν μάθει να συνδι-
οικούν και να επεξεργαστεί μια στρατηγική που θα βάλει το 
κόμμα σε τροχιά εξουσίας.
Η γραμμή τού «όχι σε όλα», που ακολούθησε κατά τη δι-
άρκεια της προεκλογικής περιόδου (προφανώς για να ικα-
νοποιήσει ένα ευρύτερο ακροατήριο), δεν ταιριάζει σε ένα 
σοβαρό φιλελεύθερο κόμμα και φυσικά προκαλεί δυσφορία 
στους θεσμούς, τη γνώμη των οποίων ο νέος πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας παίρνει σοβαρά υπόψη του, όπως έχει 
δηλώσει.
Ανάγωγα
Ελπίζουμε η Φώφη Γεννηματά να μην ξεχάσει τη δήλωση 
που έκανε χθες για την άβυσσο που χωρίζει τη Δημοκρατική 
Συμπαράταξη από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσο-
τάκη. Αν όντως υπάρχει τέτοια απόσταση ανάμεσα στα δύο 
κόμματα, τίποτε δεν μπορεί να τη γεφυρώσει. Ούτε μια οι-
κουμενική κυβέρνηση. Ετσι δεν είναι;

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Πρέπει να το παραδεχτούμε. Στη μάχη της επι-
κοινωνίας, της προπαγάνδας, και τελικώς της 
αλήθειας, τρώμε ξύλο. Κατά περίπτωση μάλιστα 
ξύλο άγριο. Έντυπο, ηλεκτρονικό, τηλεοπτικό, 
ραδιοφωνικό, καφενειακό, αλλά πάντως ξύλο. 
Ένας χαιρέκακος γελοιογράφος θα μπορούσε να 
σκιτσάρει μια ομάδα από τραυματίες, με μελα-
νιασμένα μάτια, σπασμένα χέρια, μπανταρισμέ-
να κεφάλια και πόδια στον γύψο, με επιγραφή: 
«Η Μαχόμενη Κυβέρνηση Τσίπρα». Διότι ελάχι-
στοι είναι -αν υπάρχουν- οι υπουργοί, οι υφυ-
πουργοί, οι αναπληρωτές και οι επίκουροι, που 
να μην έχουν υποστεί το απαραίτητο μπούλινγκ. 
Μερικοί μάλιστα, με πρώτο τον Τσίπρα, πολύ πε-
ρισσότερο από το απαραίτητο.
Και δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και οι πο-
λιτικές. Μας παίρνουν κάθε μέρα τα σπίτια, τις 
συντάξεις, τα δικαιώματα, τα χωράφια, τις γυ-
ναίκες και το κωνσταντινάτο φλουρί. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ευθύνεται για όλα τα δεινά της δικαιοσύνης που 
δεν άλλαξε μέσα σε μερικούς μήνες, της αστυ-
νομίας που δεν συμμορφώθηκε μέσα σε μερικές 
εβδομάδες, του κρατικού μηχανισμού που δεν 
έγινε σύμμαχος του πολίτη από τον Σεπτέμβρη. 
Και του καπιταλισμού φυσικά, που εξακολουθεί 
να υπάρχει προς ντροπή της αριστερής κυβέρνη-
σης. Αυτό το τελευταίο είναι μάλιστα το πιο αγα-
πημένο των εξ αριστερών, που ανασύρουν για 
τη γούνα μας ράμματα παρελθόντων δεκαετιών, 
φλερτάροντας και με πατρόν σοσιαλφασισμού.

Αυτή είναι η κατάσταση, και όσον αφορά τους 
από ‘κεί δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι πολ-
λά τα λεφτά, Άρη. Όσον αφορά όμως τους από 
‘δώ, δύο είναι οι δρόμοι. Ή θα τα διπλώσουμε 
και θα περιμένουμε να πέσει η πίτα για να τη 
φάμε, με εμπιστοσύνη στη δύναμη των ιδεών 
μας και λοιπά. Ζήσε μαύρε μου, δηλαδή, να φάει 
τριφύλλι κι ο Μητσοτάκης, που προέβλεψε ότι 
η κυβέρνηση τελευτά αυτόν ακριβώς τον μήνα. 
Ή θα περάσουμε στην αντεπίθεση με όσα μέσα 
διαθέτει η Αριστερά -και διαθέτει πολλά και απο-
τελεσματικά. Έντυπα, ηλεκτρονικά, διαδικτυακά. 
Και κυρίως μπίρι - μπίρι, που πάει να πει προ-
σωπική συζήτηση, ανθρώπινη επαφή, πρόσωπο 
με πρόσωπο συζήτηση.
Αυτά για τους αποκάτω. Αλλά κινηθείτε πιο ζωη-
ρά κι εσείς οι από πάνω. Όχι μόνο με ανακοινώ-
σεις και από εχθρικές τηλεοράσεις. Στον κόσμο! 
Να σας δει ο βομβαρδισμένος από Μνημόνια 
και προπαγάνδα από κοντά. Να μιλήσει, να ζη-
τήσει, να διαφωνήσει, να προτείνει. Συζητάμε 
το ασφαλιστικό με τους ασφαλίζοντες. Με τους 
ασφαλισμένους, γιατί όχι; Με όσους υποχρεώ-
νονται να δουλεύουν κυριακάτικα, γιατί όχι; Με 
τους αγρότες, γιατί όχι; Είστε υποχρεωμένοι να 
κάνετε αχώνευτα πράγματα; Καλώς. Εξηγήστε 
όμως, και εξηγηθείτε. Από κοντά, όχι μόνο από 
παράθυρα. Στο κάτω - κάτω, κανένας αριστερός, 
επαναστάτης, ριζοσπάστης, μεταρρυθμιστής δεν 
έγινε ηγέτης του λαού του από το γραφείο του...

Του Θανάση ΚαρτερούΗ ΑΥΓΗ

Φτάνει το ξύλο!

Ηρθαν δεύτεροι...

Ο «μαγνήτης»
Κάθε φορά που ταξιδεύω στα Βαλκά-
νια, σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε. 
Αν κλείσει κανείς τα μάτια του σε 
έναν επαρχιακό δρόμο κάπου στην 
Ελλάδα και τα ξανανοίξει στον αντί-
στοιχο τυχαίο βαλκανικό, οι διαφο-
ρές δεν είναι και πολύ μεγάλες. Θα 
μπορούσαμε άνετα να ζούμε σε μια 
τυπική βαλκανική χώρα. Ηταν άραγε 
η τύχη ή κάτι άλλο που μας έβαλε σε 
ένα διαφορετικό δρόμο; Γιατί η Ελλά-
δα είναι μια χώρα που ξεχωρίζει στη 
γειτονιά της;
Χρωστάμε πολλά στους προγόνους 
μας. Η Ιστορία μας θα ήταν πολύ δι-
αφορετική, αν στο κέντρο της πρω-
τεύουσας δεν υπήρχε ο Παρθενώνας 
και αν ο φιλελληνισμός δεν κρατού-
σε δύο και κάτι αιώνες. Συγκινήσαμε 
ως έθνος στα πρώτα μας βήματα και 
στη συνέχεια βρίσκαμε πάντοτε ση-
μαντικούς συμπαραστάτες σε κρίσιμα 
σταυροδρόμια. Η Δύση έβλεπε στην 

Ελλάδα κάτι το οικείο και το πολύ-
τιμο. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται 
μέχρι τις μέρες μας, αλλά έχει εξα-
σθενήσει. Η νέα γενιά Ευρωπαίων 
ηγετών και πολιτών, εκτός της «πα-
λαιάς» Ευρώπης, μας βλέπει ως ακό-
μη μία χώρα. Είναι οι παλαιότεροι, 
μέχρι τη γενιά του Γιούνκερ κ.ά., που 
είναι ακόμη μπολιασμένοι από την 
κουλτούρα του φιλελληνισμού.
Η Ιστορία δεν γράφεται ασφαλώς 
μόνο με συναισθήματα. Η Ελλάδα 
έπαιξε σωστά τους τελευταίους δύο 
αιώνες και τα γεωπολιτικά της χαρ-
τιά. Λίγο το συναίσθημα και πολύ το 
συμφέρον τη διπλασίασαν σε έκταση, 
την έβαλαν στα πιο κλειστά κλαμπ 
του πλανήτη (ΝΑΤΟ, Ε.Ε.) και την 
έφεραν πολύ ψηλά σε κατάταξη από 
πλευράς κατά κεφαλήν εισοδήματος. 
Αν ο Βενιζέλος είχε παίξει λάθος τα 
χαρτιά του, αν ο Μεταξάς είχε πάει με 
τους Γερμανούς, αν η Ελλάδα είχε πε-

ράσει στο ανατολικό μπλοκ λόγω κά-
ποιου λάθους στη Γιάλτα ή της έκβα-
σης του Εμφυλίου, αν ο Καραμανλής 
δεν μας έβαζε στην ΕΟΚ, σήμερα η 
Ελλάδα θα ήταν πιο μικρή, πιο φτω-
χή και πιο κοντά στα Βαλκάνια παρά 
στην Ευρώπη.
Παρ’ όλα αυτά, νιώθω μερικές φο-
ρές ότι ένας πολύ δυνατός «μαγνή-
της» μας τραβάει προς τα κάτω, προς 
αυτό που θα μπορούσα να ονομάσω 
«κακό βαλκανικό μας εαυτό». Η ασέ-
βεια προς τους θεσμούς, η ανάγκη 
να νιώθουμε θύματα και η λατρεία 
προς τις θεωρίες συνωμοσίας, η αι-
σθητική αταξία και ενίοτε ασχήμια, 
το «χύμα» που βλέπει κανείς στον 
δρόμο, είναι σίγουρα κομμάτι του 
εαυτού μας. Κανείς μας δεν θα ήθελε 
μια κλινικά αποστειρωμένη Ελλάδα. 
Αφήστε που, και να το ήθελε, δεν θα 
το επέτρεπε το DNA μας, ακόμη και 
με μαζικές... μεταγγίσεις βορειοευρω-

παϊκού αίματος στις φλέβες μας. Το 
πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή γί-
ναμε μια θεσμικά βαλκανική χώρα με 
προσωπείο ευρωπαϊσμού. Τα τελευ-
ταία δέκα χιλιόμετρα προς την Πρί-
στινα μου θύμισαν την Κηφισίας της 
δεκαετίας του 2000, σε άλλη κλίμακα 
και σε άλλο στυλ βεβαίως. Μπροστά, 
γυάλινα κακοκατασκευασμένα κτίρια 
με μεγάλες δόσεις νεοπλουτισμού και 
πίσω, λασπουριά, διαλυμένα πεζο-
δρόμια και χάος.
Ευτυχώς απέχουμε έτη φωτός από 
το Κοσσυφοπέδιο, τα Σκόπια, την 
Αλβανία, τη Βουλγαρία. Με μία δι-
αφορά. Εκείνοι ξέρουν τι θέλουν να 
πετύχουν και τα δίνουν όλα για να το 
καταφέρουν, με δύναμη και θάρρος. 
Θέλουν να γίνουν Ευρωπαίοι, να μας 
φτάσουν. Εμείς τι στόχους έχουμε ως 
έθνος;

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ


