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Ωρα για ρήξεις
Αν υποθέσουμε ότι όλα στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας εί-
ναι ακριβώς όπως τα αναλύει και τα περιγράφει συστηματικά η δεξιά 
και η αριστερή αντιπολίτευση και η αφηνιασμένη προπαγάνδα της δι-
απλοκής, δηλαδή μαύρα κι άραχλα και αδιέξοδα, τότε τι μένει για τον 
Αλέξη Τσίπρα; Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ., 
όταν κατηγορείται και από τα αριστερά της και από τα «κινήματα της 
κατσαρόλας» πως εφαρμόζει και προετοιμάζει διαρκώς όλο και σφο-
δρότερες φοροκαταιγίδες και λαιμητόμους; Και ότι -παρ’ όλα αυτά- 
μαθηματικά οδηγεί την οικονομία σε διαρκή ύφεση και καταστροφή;
Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσει αυτή η κυβέρνηση που επιθυμεί να 
μοιράσει δίκαια υπέρ των λαϊκών τάξεων τις επιπτώσεις της χρεοκο-
πίας των προηγούμενων, όταν οι θεσμοί δεν υποχωρούν σε τίποτα 
και επενδύουν συνειδητά στην οικονομική ασφυξία και στην οριστική 
πτώση τής πρώτη φορά Αριστεράς, για προληπτικούς λόγους ταξικής 
ηγεμονίας;
Τι πρόκειται να γίνει αν πέσει ο Αλέξης Τσίπρας και μαζί του διαψευ-
στούν όλες οι ελπίδες του μεγαλύτερου μέρους του λαού μας και της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς για κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότη-
τα κι αλληλεγγύη; Ποια θα είναι η επόμενη πολιτική που θα εφαρμό-
σουν το κουαρτέτο και οι εγχώριοι εκλεκτοί του σε συνεργασία με το 
ντόπιο κατεστημένο, στη μετά ΣΥΡΙΖΑ εποχή;
Στην περίπτωση που η κατάσταση της οικονομίας και των νέων μέ-
τρων -εν ολίγοις- είναι έτσι, τότε ο Αλέξης Τσίπρας δύσκολα αντέχει 
να προχωρήσει σε μια άλλη ρήξη, όπως τον σπρώχνουν τα πράγματα, 
ή, από την άλλη μεριά, να μπορέσει να συνθηκολογήσει υπό το βάρος 
των ίδιων πραγμάτων, εκ νέου, όπως τον περασμένο Ιούλιο, βέβαιος 
όμως πια ότι αργά ή γρήγορα και, παρά το βαρύ τίμημα που θα έχει 
υπογράψει, θα υποχρεωθεί να φύγει, με -ή χωρίς- το κεφάλι ψηλά.
Εκτός, αν δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, όπως παρουσιάζονται 
από τους διαμορφωτές της καταστροφής της κοινής γνώμης και του 
κοινού νου και εντός ολίγων ημερών έχουμε συμφέρουσα και βιώ-
σιμη λύση για τις λαϊκές τάξεις και την οικονομική ανάκαμψη της 
χώρας, δίχως απειλές για Grexit και επιβολή νέων μέτρων ταξικής 
λιτότητας.
Το μόνο που δημιουργεί μια ορισμένη αισιοδοξία είναι πως όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι η ελληνι-
κή «εξίσωση» των θεσμών: μείωση μισθών-συντάξεων συν (+) ανερ-
γία, «κόκκινα» δάνεια και υψηλές τιμές ειδών πρώτης ανάγκης συν 
(+) μεγαλύτερη φορολογία ίσον (=) κύκλος καταστροφής της χώρας, 
είναι για να παίρνουν τη δόση τους σε τοκοχρεολύσια και περιουσία 
οι δανειστές και οι... αγορές των κοράκων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Πού ζούμε! Έχουν περιλάβει τον 
Πολάκη όλοι τους, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και 
Ποτάμι και δεν αφήνουν τίποτε όρ-
θιο. Με πρώτο θύμα, ως συνήθως, 
την αλήθεια, την οποία φυσικά και 
γνωρίζουν. Γιατί, λέει η Ν.Δ., είχαν 
το θράσος, αυτός κΑι ο Ξανθός, να 
ζητήσουν την παραίτηση των οσίων 
μελών του Δ.Σ. του αγίου ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ. Άκου πράγματα! Γιατί, λέει η 
Συμπαράταξη, επιχειρούν να εγκα-
ταστήσουν βαθύ κομματικό κράτος 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ - προφανώς, τώρα 
η υπογράφουσα τα σχετικά Χριστο-
φιλοπούλου το θεωρεί ρηχό. Για-
τί, λέει ο φιλαλήθης Θεοδωράκης, 
ο Πολάκης διορίζει όποιον θέλει 
απολύει όποιον θέλει, και εν γένει 
κάνει ό,τι θέλει.
Ου να χαθούν να χάνονται οι Γραμ-
ματείς και οι Φαρισαίοι, μέρες που 
είναι. Δεν ασχολείται κανείς με 
το λοιμώδες καθεστώς που έχουν 
εγκαταστήσει στο ΚΕΕΛΠΝΟ οι 
προαγωγοί του αποθανόντος δικομ-
ματισμού. Μεταξύ τους και κάποιοι 
κατήγοροι του Πολάκη. Κάνουν ότι 
δεν ξέρουν ότι στο ΚΕΕΛΠΝΟ είχαν 
δημιουργήσει διά νόμου μια πόρτα 
για να τρυπώνουν τα δικά τους παι-
διά στο Δημόσιο, εκτός ΑΣΕΠ. Κι 
ότι ο Ξανθός με τον Πολάκη επέβα-
λαν -τι αυταρχισμός, mon Dieu!- να 
γίνει ο διαγωνισμός για το προσω-
πικό των ΜΕΘ, με τις προδιαγρα-
φές του ΑΣΕΠ.
Αμ, το άλλο; Υπερασπίζονται τον 
μαύρο κι άραχλο ισόβιο διευθυ-
ντή του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο οποίος διώ-
κεται για βαρύτατα αδικήματα, που 

έχουν σχέση ακριβώς με τη θέση 
του. Aλλά παραμένει στη θέση του. 
Αυτόν, μάλλον, εννοούν όταν ξελα-
ρυγγιάζονται ότι ο Πολάκης απολύ-
ει όποιον θέλει. Κάνουν το κορόιδο 
για το γεγονός ότι οι ιθύνοντες του 
ΚΕΕΛΠΝΟ αρνούνται να δεχτούν 
τους νόμιμους ελέγχους στα οικο-
νομικά του. Ότι τα έκαναν μαντάρα 
–εκ του πονηρού πιθανότατα- με 
τον πίνακα των προσλήψεων για 
τις ΜΕΘ. Ότι εν γένει το ΚΕΕΛΠΝΟ 
έχει καταντήσει ιστορία μου αμαρ-
τία μου.
Ε, ο Ξανθός κι ο Πολάκης, ν’ αγιά-
σει το χέρι τους, στέλνουν στα σπί-
τια τους όλα τα άνθη του Δ.Σ. Δη-
λώνουν ότι το πάρτι τελείωσε. Κι 
αντί, οι αυτουργοί και συναυτουργοί 
τουλάχιστον, αυτού του αμαρτωλού 
Κέντρου, να σωπάσουν, βγαίνουν 
στα κεραμίδια. Για να θάψουν την 
ηγεσία του υπουργείου, προφανώς, 
κι ας πάει και το παλιάμπελο του 
χορού των εκατομμυρίων, με τον 
οποίο ασχολούνται οι εισαγγελείς. 
Για να θάψουν την κυβέρνηση επί-
σης. Και από αλληλεγγύη, βεβαίως, 
στους δικούς τους άσωτους υιούς, 
που διώκονται -σώσον, Κύριε...- 
από την ηγεσία του υπουργείου!
Τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο. Ο 
Πολάκης κΑι ο Ξανθός χαλάνε μπίζ-
νες στοΝ χώρο της Υγείας στρωμέ-
νες από χρόνια. Επ’ αυτού μια συμ-
βουλή και όχι απειλή: Ας κρυφτούν 
εγκαίρως δεκατρία μέτρα κάτω από 
το χώμα ορισμένοι, γιατί έρχεται ο 
εισαγγελέας...

Καρτερός Θανάσης
Δημήτρης Τρίμης

Η ΑΥΓΗ

Τι αυταρχισμός, mon Dieu!

Οταν οι δανειστές έχουν δίκιο...
Η Ανάσταση του Κυρίου δεν συνέπε-
σε με την ανάσταση της οικονομίας, 
όπως είχε προφητεύσει ο, κατ’ άλλα 
άθεος, κ. Αλέξης Τσίπρας. Εξακο-
λουθεί να βαδίζει στον ανήφορο του 
Γολγοθά, εξαιτίας, όπως μας είπε η 
κ. Γεροβασίλη, των «νέων αξιώσεων 
του ΔΝΤ». Πρέπει, λοιπόν, να στρα-
φούμε όλοι εναντίον των ανελέητων 
δανειστών, οι οποίοι, με τη σειρά 
τους, είναι υποχρεωμένοι να ανα-
ζητήσουν κάποιον συνήγορο, έστω 
του Διαβόλου. Η διαδικασία για τη 
σύναψη ενός δανείου αρχίζει πάντα 
με πρωτοβουλία του χρήζοντος οικο-
νομικής βοήθειας. Κανείς δεν σε κυ-
νηγά, ούτε σε υποχρεώνει να δανει-
στείς. Ετσι, και οι όροι του δανείου 
καθορίζονται από τον δανειστή και 
όχι από τον αιτούντα. Επιπλέον, τα 
χρήματα που διαθέτει ο δανειστής 
δεν είναι προϊόν ληστείας. Κατά κα-
νόνα προέρχονται από τη σωστή 
διαχείριση των οικονομικών του, η 
οποία τού επιτρέπει να εξοικονομεί 

μέρος των εσόδων του, αναζητώντας 
μιαν επικερδή τοποθέτηση. Είτε πρό-
κειται για άτομα είτε για κράτη, ισχύει 
ο... απλοϊκός κανόνας, πως είναι εύ-
κολο να ξοδεύεις και πολύ δύσκολο 
να αποταμιεύεις. Προκύπτει έτσι και 
μια «ανισότητα». Ο φειδωλός μειονε-
κτεί έναντι του σπάταλου στον τρόπο 
ζωής, όσο ο τελευταίος ευημερεί ξο-
δεύοντας απερίσκεπτα. Ομως η ανι-
σότητα αυτή ανατρέπεται από τη στιγ-
μή που ο σπάταλος καταφεύγει στον 
δανεισμό.
Κανείς δεν σε δανείζει για να ευη-
μερείς ως αφερέγγυος χρεοκόπος. 
Αλλωστε φθάνει και η στιγμή που 
χρειάζεσαι δάνειο για να επιβιώσεις. 
Τότε τα διαπραγματευτικά όπλα του 
αιτούντος είναι ελάχιστα. Τα μόνα 
που μπορεί να επικαλεσθεί είναι η 
αλληλεγγύη και η φερεγγυότητα. Η 
τελευταία, όμως, εξαρτάται από τη μέ-
χρι σήμερα συμπεριφορά σου. Ο δα-
νειστής θα ζητήσει πρόσθετες ή και 
«απαράδεκτες», κατά την κ. Γεροβασί-

λη, εγγυήσεις, αν έχεις χάσει παντε-
λώς την εμπιστοσύνη του. Αυτό έχει 
συμβεί κατά το 15μηνο διακυβέρνη-
σης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ. «Διορθώνοντας» προ ημερών 
τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. 
Δραγασάκη, ο οποίος χαρακτήρισε τα 
πρόσθετα μέτρα, που ζητεί το ΔΝΤ, 
«πολιτικό πρόβλημα», η κ. Γεροβα-
σίλη δήλωσε πως το θέμα δεν είναι 
πολιτικό, αλλά οικονομικό. (Διότι, 
αν ήταν πολιτικό, θα συνεπαγόταν 
και απρόσμενες πολιτικές εξελίξεις.) 
Την ίδια στιγμή, όμως, ο κ. Τσίπρας 
επιχειρεί για μία ακόμα φορά να με-
ταφέρει τη διαπραγμάτευση σε πολι-
τικό επίπεδο, ζητώντας τη σύγκληση 
του ανωτάτου συμβουλίου της Ε.Ε. 
Και επισείει το ενδεχόμενο «πολιτι-
κής αστάθειας και απρόβλεπτων εξε-
λίξεων»...
Συνολικά, η συμπεριφορά της σημερι-
νής κυβέρνησης δίνει την εντύπωση 
ότι ο κ. Τσίπρας πιστεύει πως οι εταί-
ροι μας αδυνατούν να αντιληφθούν 

και να κρίνουν τις αλλοπρόσαλλες 
αποφάσεις του και τους αντικρουόμε-
νους χειρισμούς του. Πιθανώς μερι-
κοί να συμπεραίνουν πως η ελληνι-
κή κυβέρνηση πολιτεύεται χωρίς να 
διαθέτει σχέδιο και συγκεκριμένους 
στόχους. Δηλαδή, ότι αυτοσχεδιά-
ζει, ανάλογα με κάθε θέμα που προ-
κύπτει. Ο υπογράφων πιστεύει κάτι 
χειρότερο. Πως σε όλο το διάστημα 
του 15μήνου, ο κ. Τσίπρας πασχίζει, 
μέσω της κυβερνητικής πολιτικής (!), 
να «ανταποκριθεί» στις «ανάγκες» του 
κομματικού του προσωπικού. Δη-
λαδή να εξασφαλίσει την πίστη των 
153 βουλευτών του, να προλάβει τις 
αντιδράσεις των «53» διαφωνούντων 
και να συνετίσει τους λαφαζανίζο-
ντες. Κοντολογίς, να μετατρέψει ένα 
συνονθύλευμα ομάδων και ατόμων 
σε πολιτικό κόμμα που πιστεύει και 
υπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο. 
Η δε προσπάθεια αυτή γίνεται με κί-
νητρο τη διατήρηση της εξουσίας και 
διακύβευμα την επιβίωση της χώρας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   


