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Αμφιβάλλω αν ενδιαφέρεται πραγματικά 
κανείς για την κασέτα του Μητσοτάκη - ανί-
κανη κυβέρνηση, εκλογές τώρα για να τη 
διώξουμε και να αναλάβω εγώ, ο ικανός, 
με τον Άδωνι, τον Βορίδη, τον Παπασταύ-
ρου και τον μηνυτήριο Κουμουτσάκο, να 
σώσουμε τη χώρα! Αλλά ο άνθρωπος αυτός 
τυγχάνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης. Εν δυνάμει πρωθυπουργός - λέμε 
τώρα. Και όσα αστράφτει και βροντάει τε-
λευταία υποτίθεται ότι εκφράζουν το νέο 
πνεύμα ενός νέου πολιτικού, που όχι μόνο 
αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, αλλά 
υπόσχεται και να την αλλάξει, τρομάρα μας.
Έβαλε λοιπόν μπροστά πάλι το μαγνητό-
φωνο, αναχωρώντας από τη Νέα Υόρκη 
και μιλώντας στη real.gr. Ο τρόμος άπλωσε 
τα πέπλα του παντού, γιατί ξεκίνησε απ’ το 
κόμμα του κακού, αλλά τα χριστιανόπουλα 
θα πάνε με φτερά, να πούνε μήνυμα που 
φέρνει τη χαρά, η υπόθεση. Όπου τρόμος η 
διακυβέρνηση του Τσίπρα, ενώ χριστιανό-
πουλο με φτερά ο ίδιος. Αυτά σε μονοφω-
νική απόδοση και με τις κατάλληλες παύ-
σεις και τελείες για να πάρει ανάσες από τα 
βάρος των φτερών. Ή μπας και προσδώσει 
στον παιδαριώδη λόγο του -θέλω το αλογά-

κι μου- κάποιο ηγετικό βάρος.
Γιατί το κάνει αυτό; Δεν είναι η πρώτη φορά 
που το βλέπουμε, θα πείτε. Εντάξει, αλλά 
όταν γίνονταν αυτά τα δικομματικά καρα-
γκιοζιλίκια παλιότερα -να φύγει η κυβέρ-
νηση πριν καν αναλάβει- δεν ήταν η χώρα 
σε τέτοια κατάσταση. Και κάποια ανάπτυξη 
είχαμε, και λεφτά μας έδιναν οι αγορές, 
και οι τράπεζες διαφήμιζαν διακοποδάνεια. 
Τώρα να ζητάει εκλογές; Να τον ακούσει ο 
Τσίπρας δηλαδή και να στήσει κάλπες με 
τη διαπραγμάτευση στο πιο λεπτό σημείο; 
Με το προσφυγικό να σκιάζει τη χώρα και 
την Ευρώπη; Με την οικονομία στο ήξεις 
αφήξεις και εν πολέμω θνήξεις;
Έχει την εξίσωσή του, φυσικά. Οι εκλογές 
θα κάνουν ζημιά στη χώρα, αλλά μεγαλύτε-
ρη ζημιά κάνει ο Τσίπρας. Όπερ-έδει-δείξαι. 
Και δεν περνάει από το μυαλό του ότι έτσι 
καταγράφεται ως νταής της παρόλας. Διότι 
όλοι καταλαβαίνουν ότι απαιτεί εκλογές βέ-
βαιος πως ο Τσίπρας δεν θα τις κάνει. Κά-
νει τον νταή, επειδή ξέρει ότι ο άλλος δεν 
πρόκειται να ανταποδώσει τα νταηλίκια. Ως 
εκ τούτου: Μαζέψτε το όσο είναι καιρός το 
παιδί. Τι διάολο, δεν υπάρχει κάποιος στην 
οικογένεια να του τραβήξει τ’ αυτί;

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ

Η δημαγωγία έχει και 
όρια κ. Μητσοτάκη
Αντιγράφω από την επίσημη ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας, δή-
λωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις γνωστές συνομιλίες των «υπεύ-
θυνων για την σωτηρία της Ελλάδας» στελεχών του ΔΝΤ, Πολ Τόμ-
σεν- Ντέλιας Βελκουλέσκου: «Οι όποιες εσωτερικές διαφορές μεταξύ 
των θεσμών είναι γνωστές σε όλους (...) Δεν μπορούν την ίδια στιγμή 
όμως να αποτελούν άλλοθι για τη δραματοποίηση της διαπραγμάτευ-
σης. Ας σταματήσει ο κ. Τσίπρας να ανακαλύπτει εξωτερικούς εχθρούς 
για να δικαιολογεί τη δικιά του ανικανότητα (...) Προειδοποιώ την Κυ-
βέρνηση να μην διαχειρίζεται το κρίσιμο αυτό ζήτημα με όρους επικοι-
νωνίας. 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 συνομιλία. 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 φαίνονται 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 χώ-
ρας της Ευρώπης, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, στην Τουρκία κ.λπ, καθώς και 
στο ΔΝΤ. τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην ΕΚΤ, στην 
τραπεζοκρατία, στο ΝΑΤΟ, στην ομάδα των ακροδεξιών κρατών Βίζεν-
γκραντ, δεν πρέπει να αναζητούνται εκεί εχθροί, ούτε και ευθύνες. Εί-
ναι 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 αντιμετωπιστεί η χρεοκοπία της χώρας μας του 2009. Δηλαδή, δεν 
αντιμετωπίζει τις συμφωνίες με σοβαρότητα (όπως λ.χ. ο Αδωνις, ο Σα-
μαράς,  ο Χαρδούβελης, ο Στουρνάρας κ.λπ), αλλά με κόλπα και επικοι-
νωνιακά τεχνάσματα. Προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί επικοινωνι-
ακό τρικ τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των δύο στελεχών του 
ΔΝΤ, όπου αποδεικνύεται η προετοιμασία νέας οικονομικής ασφυξίας 
εναντίον της Ελλάδας και ένα νέο αδιέξοδο με τραγικές συνέπειες για το 
λαό μας. Και όχι μόνο αντιλαμβάνεται ο  κ. Μητσοτάκης ως επικοινω-
νιακό 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 υπο-
κλοπής...
Το μόνο που δεν πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης στο υβρεολόγιο του κατά 
της κυβέρνησης με τις τόσες ανυπόστατες κατηγορίες, είναι ότι θα προ-
χωρήσει σε μηνύσεις, αγωγές και εξεταστική επιτροπή εναντίον του 
Αλέξη Τσίπρα και παντός υπευθύνου στο Μαξίμου και στον ΣΥΡΙΖΑ για 
...παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του Πολ Τόμσεν.
Κρίμα νέε αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως που μας πλασαρί-
στηκες ως υπερασπιστής του ορθού λόγου και των εθνικών συμφερό-
ντων. Ο Αδωνις σε έχει κάνει ίδιο μ’ αυτόν.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

ΑΥΓΗ

Χριστιανόπουλο με φτερά

Ραντεβού στο Παρίσι - και άλλες πρωτεύουσες - δίνουν κεφάλαιο και κυβέρνηση, ώστε 
να του παρουσιάσει ευκαιρίες για μπίζνες που του επιφυλάσσει στην Ελλάδα. Ενδει-
κτικά, σύμφωνα με αναφορά της ελληνικής πρεσβείας στη γαλλική πρωτεύουσα, σε 
εκδήλωση με θέμα «Η κατάσταση στην Ελλάδα υπό το πρίσμα μίας νέας προοπτικής», 
στις 19/2, παρουσιάστηκε η «οικονομική κατάσταση» στη χώρα μας, οι «πραγματο-
ποιηθείσες μεταρρυθμίσεις» και οι «επενδυτικές ευκαιρίες». Παραπέρα, στις 17/2 σε 
εκδήλωση με θέμα «Πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του ελληνικού Κράτους», συμμετεί-
χαν «μεγάλες γαλλικές εταιρείες που ενδέχεται να εμφανίζουν ενδιαφέρον να συμμε-
τάσχουν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα, επιχειρηματικοί σύνδεσμοι 
και φορείς, των οποίων τα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ιδιωτικοποιήσεις 
καθώς και εκπρόσωποι εδώ κρατικών φορέων». Από ελληνικής πλευράς, την ευθύνη 
της παρουσίασης είχαν οι εκπρόσωποι του ENTERPRISE GREECE και του ΤΑΙΠΕΔ, 
ενώ συμμετείχε, επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Δ. Μάρδας. Ο οποίος Μάρδας, 
ίδια μέρα σε άλλη τέτοια συνάντηση, «τόνισε το μεγάλο ενδιαφέρον της χώρας μας 
για εξεύρεση μεγάλων γαλλικών επιχειρήσεων, προκειμένου να επενδύσουν σε αυτή». 
Οπως επίσης, με έγνοια για τις δουλειές ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, «ο κ. Υφυ-
πουργός αναφέρθηκε στη δυνατότητα υπεργολαβιών που μπορούν ν’ αναληφθούν από 
ΜΜΕ στην Ελλάδα για λογαριασμό μεγάλων γαλλικών επιχειρήσεων»

Ραντεβού
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Λέγαμε πως η πίεση θα φέρει την αναπό-
φευκτη ζαριά, και να που ήλθε. Ο πρω-
θυπουργός αποφάσισε να ξαναδοκιμάσει 
την καθαρή πολιτική διαπραγμάτευση, 
με ταξίδια και το σχετικό δράμα. Η απει-
λή της μονομερούς νομοθέτησης μπήκε 
στο τραπέζι. Το μέτωπο με το ΔΝΤ έχει 
από καιρό στηθεί και υπηρετείται πιστά. 
Ενα ταξίδι στο Παρίσι και στο Ευρωκοι-
νοβούλιο είναι ασφαλώς πάντοτε μέρος 
αυτού του σκηνικού. Ο γόρδιος δεσμός 
της ρύθμισης του χρέους και το μπρα ντε 
φερ Ευρωπαίων - ΔΝΤ είναι επίσης ακό-
μη εδώ.
Το ερώτημα είναι: Η ζαριά του κ. Τσί-
πρα θα βγάλει κάποιο αποτέλεσμα ή θα 
έχουμε μια επανάληψη του περυσινού 
καλοκαιριού; Η Ελλάδα δεν αποτελεί 

επί της ουσίας συστημικό κίνδυνο για 
την Ευρωζώνη και την παγκόσμια οικο-
νομία. Η περιώνυμη αυτή θεωρία δοκι-
μάσθηκε πέρυσι και είδαμε ότι πλέον ο 
ελληνικός κίνδυνος έχει προεξοφληθεί. 
Υπάρχει όμως ο γεωπολιτικός κίνδυνος, 
στον οποίο ποντάρει η κυβέρνηση. Με 
το Brexit στον ορίζοντα, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία και την Ιταλία στη ζώνη του 
ατυχήματος, η Ευρώπη, θεωρητικά, δεν 
θέλει άλλη κρίση στο ραντάρ της. Και 
πάνω απ’ όλα υπάρχει το προσφυγικό/
μεταναστευτικό. Το σενάριο καταστρο-
φής του καλοκαιριού του 2015 προέ-
βλεπε ένα διαλυμένο ελληνικό κράτος 
που δεν θα μπορούσε να διαχειρισθεί 
το μίνιμουμ των υποχρεώσεών του, όχι 
μια τόσο μεγάλη κρίση. Η Γερμανίδα κα-

γκελάριος έχει βασίσει πολλά πάνω στη 
συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, που απαιτεί 
την ανοχή και τη στοιχειώδη συνεργασία 
της Ελλάδος. Ολοι αντιλαμβάνονται ότι 
μια Ελλάδα failed state, με πρόσφυγες/
μετανάστες να μπαινοβγαίνουν και χιλιά-
δες οργισμένους ανθρώπους στα σύνορα 
με τα Σκόπια, δεν είναι μια κατάσταση 
που εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέρο-
ντα.
Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αποδειχθεί ιδιαί-
τερα ικανός στο να διαβάζει τη συγκυρία 
που έχει απέναντί του. Ελλοχεύει ο κίν-
δυνος να του έχουν δώσει διαβεβαιώσεις 
γνωστοί και μη παράγοντες των Βρυξελ-
λών και του Παρισιού για το μέχρι πού 
μπορεί να τραβήξει το σχοινί.
Τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά 

αν ο πρωθυπουργός αποφάσιζε αμέσως 
μετά τις τελευταίες εκλογές να κλείσει την 
αξιολόγηση. Η κοινή γνώμη, το κόμμα 
του, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις ήταν 
ώριμες να στηρίξουν έναν έντιμο συμβι-
βασμό. Δεν ξέρω ποιος και γιατί τον απέ-
τρεψε να το κάνει. Βυθίστηκε ο ίδιος και 
μαζί και η χώρα σε ένα τέλμα. Εφτασαν 
στο σημείο ορισμένα κυβερνητικά στελέ-
χη να πιστεύουν ότι «διαπραγματεύομαι, 
άρα κυβερνάω». Τώρα όμως ο κόμπος 
έφτασε στο χτένι.
Ισως ο κ. Τσίπρας να έχει κάποιον κρυ-
φό άσο στο μανίκι. Το πρόβλημα με 
τη διαπραγμάτευση με ζαριές είναι ότι 
σπανίως μπορεί να βασισθεί σε κάποιο 
σχέδιο. Είναι άλλωστε συνήθως προϊόν 
αδιεξόδων και πανικού.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνεχίζονται οι ζαριές


