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Από τον ο Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Η δημαγωγία έχει και όρια κ. Μητσοτάκη
Αντιγράφω από την επίσημη ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας, τη χθεσινή δή-
λωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις γνωστές συνομιλίες των «υπεύθυνων για 
την σωτηρία της Ελλάδας» στελεχών του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν- Ντέλιας Βελκου-
λέσκου: «Οι όποιες εσωτερικές διαφορές μεταξύ των θεσμών είναι γνωστές σε 
όλους (...) Δεν μπορούν την ίδια στιγμή όμως να αποτελούν άλλοθι για τη δρα-
ματοποίηση της διαπραγμάτευσης. Ας σταματήσει ο κ. Τσίπρας να ανακαλύπτει 
εξωτερικούς εχθρούς για να δικαιολογεί τη δικιά του ανικανότητα (...) Προειδο-
ποιώ την Κυβέρνηση να μην διαχειρίζεται το κρίσιμο αυτό ζήτημα με όρους επι-
κοινωνίας. Δεν αντέχει η Ελλάδα να ξαναζήσει το περσινό φιάσκο (...) Και κάτι 
τελευταίο: Η Κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια και το απόρρητο των 
επικοινωνιών. Κανείς δεν ξέρει ποιος και γιατί υπέκλεψε τη συγκεκριμένη συνο-
μιλία. Αλλά στο κρίσιμο αυτό ζήτημα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καμία σκιά».
Τι διαπιστώνει κανείς στο λόγο του προέδρου της Ν.Δ; Πρώτον, ότι του φαί-
νονται γνωστά όσα γίνονται στα μαγειρεία των Θεσμών και των δανειστών και 
φυσικά και εκείνος ...πάντοτε τα ήξερε. Δεύτερον, ότι στο εξωτερικό, δεν υπάρχει 
αντίπαλος. Εννοεί δηλαδή στα κέντρα εξουσίας της κάθε ισχυρής χώρας της Ευ-
ρώπης, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, στην Τουρκία κ.λπ, καθώς και στο ΔΝΤ. τη γρα-
φειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην ΕΚΤ, στην τραπεζοκρατία, στο ΝΑΤΟ, 
στην ομάδα των ακροδεξιών κρατών Βίζενγκραντ, δεν πρέπει να αναζητούνται 
εκεί εχθροί, ούτε και ευθύνες. Είναι όλοι τους αθώοι και μοναδικός ένοχος, κατά 
τον κ. Μητσοτάκη, για τα πάντα στην Ελλάδα είναι ο «ανίκανος» Αλέξης Τσίπρας. 
Και τρίτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας διαχειρίζονται «επικοινωνιακά» 
τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και το κουαρτέτο για να αντιμε-
τωπιστεί η χρεοκοπία της χώρας μας του 2009. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζει τις 
συμφωνίες με σοβαρότητα (όπως λ.χ. ο Αδωνις, ο Σαμαράς,  ο Χαρδούβελης, ο 
Στουρνάρας κ.λπ), αλλά με κόλπα και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Προφανώς, ο 
κ. Μητσοτάκης θεωρεί επικοινωνιακό τρικ τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες 
των δύο στελεχών του ΔΝΤ, όπου αποδεικνύεται η προετοιμασία νέας οικονομι-
κής ασφυξίας εναντίον της Ελλάδας και ένα νέο αδιέξοδο με τραγικές συνέπειες 
για το λαό μας. Και όχι μόνο αντιλαμβάνεται ο  κ. Μητσοτάκης ως επικοινωνι-
ακό κόλπο με ύποπτο περιεχόμενο τη διαρροή των Wikileaks με την υπογραφή 
μάλιστα του Julian Assange, «IMF Internal Meeting Predicts Greek ‘Disaster’, 
Threatens to Leave Troika» (https://wikileaks.org/imf-internal-20160319/),  
αλλά θεωρεί πως αποτελεί και προϊόν υποκλοπής...
Το μόνο που δεν πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης στο υβρεολόγιο του κατά της κυ-
βέρνησης με τις τόσες ανυπόστατες κατηγορίες, είναι ότι θα προχωρήσει σε μη-
νύσεις, αγωγές και εξεταστική επιτροπή εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και παντός 
υπευθύνου στο Μαξίμου και στον ΣΥΡΙΖΑ για ...παραβίαση ευαίσθητων προσω-
πικών δεδομένων του Πολ Τόμσεν.
Κρίμα νέε αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που μας πλασαρίστηκες ως 
υπερασπιστής του ορθού λόγου και των εθνικών συμφερόντων. Ο Αδωνις σε 
έχει κάνει ίδιο μ’ αυτόν.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Καλά. Φτάσαμε να βγάζει η αξιω-
ματική αντιπολίτευση ανακοινώ-
σεις την Πρωταπριλιά, για να μας 
ενημερώσει για τα ψέματα του Τσί-
πρα. Να ωρύεται ο αρχηγός της για 
την καταστροφή της χώρας και να 
απαιτεί εκλογές έξι μήνες μετά τις 
εκλογές. Να κραδαίνει τσουτσούνες 
το Ποτάμι του Φωτήλα στη Βουλή, 
για να καταδείξει πώς λυμαίνεται 
την Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Να λερώνει 
το καθηγητικό του λεξιλόγιο με λέ-
ξεις όπως αλητάμπουρας -όχι σκέ-
τος αλήτης- ο Βενιζέλος, έμπλεος 
υποβρύχιας οργής. Να διαπράττει 
μηνύσεις και αγωγές ο Κουμουτσά-
κος. Να κηρύσσουν ομοθυμαδόν 
προστάτιδα της ανεξάρτητης Δικαι-
οσύνης την Τσατάνη. Να... Να... να.
Δεν είναι πλάκα. Έχουν πάθει πλά-
κα. Ένα κάτι που πολιτικό δεν το 
λες. Σε παράκρουση, όχι απλώς θε-
σμική, αλλά και πνευματική παρα-
πέμπει. Και αντιπολιτευτικό δεν το 
λες το γενικευμένο σαμποτάζ - ποια 
οικονομία, ποια κοινωνική συνο-
χή, ποια δημοκρατική τάξη, όλα τα 
παίρνουν αμπάριζα. Γαία πυρί μι-
χθήτω. Στρατηγική καμένης γης και 
τα πάντα είναι κρέας για τα κανόνια 
τους. Άνθρωποι, αλήθειες, θεσμοί, 
ακόμα και γελοιογράφοι. Ο κομμου-
νιστής είναι ακίνδυνος μόνο όταν 
τον θάψεις, έλεγε μια επιγραφή σε 
στρατόπεδο επί χούντας. Ο αριστε-
ρός είναι ακίνδυνος μόνο όταν τον 
λασπώσεις, λέει το ριμέικ της στις 
σημερινές συνθήκες.
Ας αφήσουμε τι κερδίζουν τα κόμ-
ματα της τάξης, όταν ατακτούν και 
τα κόμματα του ήθους όταν ασχη-
μονούν. Τσουτσούνες έδωκαν, 

αντιστοίχως θα αμειφθούν. Αλλά 
τι τους έπιασε; Γιατί μπήκαν χωρίς 
περίσκεψη στον δρόμο της ακραίας 
υπονόμευσης; Τους έπιασε από τον 
λαιμό η διαπλοκή θα πεις, η οποία 
σφόδρα ταράχτηκε με τα τελευταία, 
και εντέλλεται πόλεμο μέχρις εσχά-
των. Σωστό. Έχουν και τα ταξικά 
τους αντανακλαστικά. Πάλι σω-
στό. Σκεφτείτε όμως και κάτι άλλο. 
Μήπως το μένος είναι και καρπός 
απογοήτευσης; Μήπως το είχαν 
σίγουρο ότι τα κωλόπαιδα δεν θα 
αντέξουν - νέα κι άμαθα, κι ονειρο-
παρμένα; Κι αυτά αντέχουν γκρεμί-
ζοντας πόθους και προσδοκίες. Και 
βγάζουν και γλώσσα ότι έχουν σκο-
πό να μείνουν μερικές τετραετίες.
Μήπως δηλαδή είναι και ψυχολογι-
κό το πράγμα. Αυτά κατσικώθηκαν 
στο Μαξίμου και στα υπουργεία, κι 
αυτοί στην ανεργία. Αυτά κυνηγούν 
τον Ψυχάρη, κι αυτοί δεν μπορούν 
να του κάνουν μια χάρη. Αυτά, γε-
νικώς, με τις τσουτσούνες, κι αυτοί 
με τις μουτσούνες. Δεν είναι ένα 
κίνητρο αυτό –μαζί με τα άλλα, εν-
νοείται- για ολοκληρωτικό πόλεμο; 
Ας καταθέσουν οι ειδικοί τη γνώ-
μη τους. Δείτε όμως και κάτι πολύ 
πολιτικό: Με τέτοια αναμαλλιασμέ-
νη αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει 
μόνος του στο γήπεδο της λογικής. 
Πράγμα για το οποίο οφείλει να ευ-
χαριστήσει τους ωρυόμενους. Προ-
σέχοντας ωστόσο μην παραγίνει 
λογικός στην αγκαλιά της εξουσί-
ας. Έχουμε κι εμείς τα ψυχολογικά 
μας...

Του Θανάση Καρτερού
Δημήτρης Τρίμης

Η ΑΥΓΗ

Μήπως είναι και ψυχολογικό το πράγμα;

Σε πείσμα των εγχειριδίων...
Το ελληνικό κράτος δοκιμάζεται αυτή 
την εποχή. Ορισμένοι πιστεύουν ότι 
συνεχίζει να λειτουργεί από... θαύμα, 
άλλοι αποδίδουν τη λειτουργία του σε 
ένα συνδυασμό ελληνικού φιλότιμου 
και πείσματος. Η διαχείριση της προ-
σφυγικής / μεταναστευτικής κρίσης 
σίγουρα δίνει την εικόνα μιας Ελλά-
δας failed state. Η έλλειψη στοιχειώ-
δους επαγγελματισμού, σχεδιασμού και 
υπευθυνότητας δεν κρύβεται. Αναρω-
τιέται κανείς τι θα συμβεί σε μια θεο-
μηνία ή σε κάποια κρίση που θα αφορά 
θέματα ασφάλειας, και ανατριχιάζει.
Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγά-
λη. Οταν από το πολιτικό περιθώριο 
φτάνεις να χειρίζεσαι κρίσιμες υποθέ-
σεις του κράτους, χωρίς να μεσολαβεί 
κανένα ιδιαίτερο φροντιστήριο, το έλ-
λειμμα είναι προφανές και προκαλεί 

φόβο. Παλαιότερα, λέγαμε για κάποιον 
πολιτικό ότι μπορεί να διαχειρισθεί 
ΜΚΟ αλλά όχι το κράτος. Τώρα, εκ των 
πραγμάτων και αυτό έχει ξεπεραστεί.
Η ασχετοσύνη της πολιτικής ηγεσίας 
δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία αν είχαμε 
ένα κράτος παντός καιρού, με αντοχές, 
πειθαρχία και συνέχεια. Ρωτούσα πρό-
σφατα έναν έμπειρο αξιωματικό που 
είχε περάσει από το μεγάλο σχολείο 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 
κατά πόσον συνεχίζονται οι ασκήσεις, 
η επεξεργασία σεναρίων κ.λπ., στις 
οποίες είχε εκπαιδευθεί τότε η ελίτ 
όλων των υπηρεσιών. «Προφανώς και 
όχι», μου απάντησε και πρόσθεσε: «Οι 
περισσότεροι που εκπαιδεύθηκαν σε 
ειδικές αποστολές είτε μετατέθηκαν 
από τότε σε άσχετες υπηρεσίες είτε 
αποστρατεύθηκαν. Οσο για σενάρια επί 

χάρτου και ασκήσεις, άσ’ το καλύτερα. 
Ολη μας η ενέργεια απορροφάται από 
τη σκληρή καθημερινότητα, που απλά 
δεν περιγράφεται λόγω ελλείψεων και 
ένδειας».
Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη άνθρω-
ποι σε κάποιες θέσεις-κλειδιά οι οποίοι 
ξέρουν τι τους γίνεται και μαζεύουν τα 
ασυμμάζευτα. Το κάνουν από αίσθηση 
καθήκοντος και ενίοτε από μεράκι. Αλ-
λωστε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα 
δεν ενδιαφέρθηκε να κρατήσει ποτέ 
έναν πραγματικά ζωτικό πυρήνα κρά-
τους μακριά από τη λαίλαπα των ορι-
ζόντιων περικοπών. Η ανικανότητα και 
ο λαϊκισμός μάς έφτασαν στο σημείο ο 
αρχηγός ΓΕΕΘΑ να αμείβεται με 2.800 
ευρώ...
Οι άνθρωποι που χειρίζονται τους πιο 
ευαίσθητους τομείς της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας είναι απελπισμένοι. Από 
υπερηφάνεια, και για να μην προβά-
λουν τη λάθος εικόνα εκεί που δεν 
πρέπει, κρύβουν τα περισσότερα. Δυ-
στυχώς, όμως, η αλήθεια δεν κρύβεται, 
στην εποχή των δορυφόρων και της 
ανοιχτής ενημέρωσης.
Η εύκολη λύση είναι να ρίχνουμε την 
ευθύνη στα μνημόνια και στη λιτότητα. 
Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί μας 
προτίμησαν να κόψουν από τη ραχο-
κοκαλιά του κράτους παρά από το λί-
πος, που υπάρχει ακόμη. Ερασιτέχνες 
πολιτικοί με ιδεοληψίες, ένα κράτος 
στα όρια της διάλυσης, πολλαπλές και 
απρόβλεπτες κρίσεις σε όλους τους το-
μείς. Τα στοιχεία μιας τέλειας καταιγί-
δας. Η ιστορία μιας χώρας που αντέχει 
και επιβιώνει σε πείσμα των εγχειριδί-
ων.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


