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Είδαν και απόειδαν «στελέχη» τινά του 
Ποταμιού και παίρνουν, με φιλελεύθερη 
καρδιά, τον δρόμο της αποστασίας προς 
τη Νέα Δημοκρατία• οσμίστηκαν εξου-
σία, προφανώς. Οι άνθρωποι που μας τα-
λάνισαν λέγοντας ότι φέρνουν το κάτι νέο 
στην πολιτική (άνετοι, απλότυποι, σνομπ, 
τυχάρπαστοι και λοιπά), μ’ έναν αεράτο 
αρχηγό (sic), άνθρωπο των media, περι-
βαλλόμενο από πολλούς αστέρες του πα-
νεπιστημίου και ετέρων ευαγών ιδρυμά-
των, νόμισαν ότι θα καθιερώνονταν ως 
πολιτική (νέα) δύναμη. Αμέτοχοι κάθε 
ιδεολογίας, μακριά από την κοινωνία και 
άστοχοι πολιτικά έλαμψαν για κάποιες 
εβδομάδες, άντε μήνες, και κατέπεσαν 
όπως καταπίπτουν οι διάττοντες.
Εμ, δεν αρκεί η πόζα, το εξεζητημέ-
νο στυλ, η τάχα μου άνεση με τους αν-
θρώπους και την ύλη, η αντιαριστερή ή 
αντιδεξιά ρητορεία. Χαμένοι κάπου στο 
κέντρο τού πουθενά, βυθίστηκαν τελικά 
στις ερήμους της «συγκρότησής» τους• 
γέλασε καλόκαρδα ο κόσμος και τους κοι-
τά ανέμελος να βυθίζονται.
Οσοι θέλουν να παραμείνουν στη δημο-
σιότητα (εξουσία) εγκαταλείπουν τη ροή 
του Ποταμιού και ανοίγονται γι’ άλλες θά-
λασσες, καθαρά δεξιές. Καλό τους ταξίδι.
Σιγά τα «στελέχη» θα πει κανείς -και θα 
έχει δίκιο- και σιγά τον πολιτικό θόρυβο 
της εξόδου από το Ποτάμι. Μα δεν έχουν 
σημασία τα πρόσωπα αλλά οι κινήσεις, οι 
ζυμώσεις που γίνονται με βασικό γνώμο-
να την εξουσία και τίποτε, μα τίποτε άλλο. 
Η αγάπη για την πατρίδα, ή η επίκληση 
του κοινού νου της διοίκησης και του δι-
καίου δεν νομίζω να πείθουν κάποιον, 
κοινόν νουν έχοντα...
Εκείνο που αξίζει να παρατηρήσει ένας 

τρίτος είναι η αγωνία των εκλεγέντων να 
μη χάσουν τα προνόμια της βουλευτικής 
έδρας. Ιδρώνουν, ξαφνιάζονται, αλαφιά-
ζονται (πού θα γείρει η ζυγαριά), αλληλο-
ϋποβλέπονται, παραφυλάνε σαν έχιδνες 
ώστε να χτυπήσουν τους ανύποπτους(;) 
την κατάλληλη στιγμή. Αναβρασμός. Σε 
ένα μικρό καζάνι.
Γούστο έχει μέσα σ’ όλη την κακογουστιά 
που εκπέμπουν οι κινήσεις τους. Δεν τα-
ράσσεται βέβαια το πολιτικό σύστημα της 
χώρας, δεν γεννιούνται εντός του κρίσι-
μες, επιθετικές, ανατρεπτικές ιδέες γιατί 
στο σώμα του δεν κυκλοφορεί αίμα παρά 
μόνο χρήμα. Μπα; Ρέει το χρήμα; Αν ρέει 
λέει...
Γενικά οι Ελληνες πολιτικοί δεν φαίνεται 
να ενδιαφέρονται για το κύρος τους, για 
τον δείκτη πολιτισμού τους, για την καλ-
λιέπεια• δεν δείχνουν να σέβονται την 
κοινωνία (κακό του κεφαλιού τους), δεν 
πολυνοιάζονται για τη συμπεριφορά τους 
παρά μόνο για την τηλεοπτική τους εικό-
να. Ολισθηρό δρόμο διάλεξαν.
Αχ, και πάλι. Είναι γλυκό το ποτό της 
εξουσίας... μεθάει, χτυπάει, ως φαίνεται, 
όχι κατακούτελα αλλά στη συνείδηση. Κι 
εμείς οι υπόλοιποι ένα κουβάρι που αδυ-
νατούμε να το λύσουμε, αλλά: κύμβαλα 
αλαλάζοντα. Βρε τους ποτάμιους... τι άλλο 
θα δούμε. Ο προσεκτικός παρατηρητής 
γνωρίζει ήδη ότι θα γελάσουμε αλλά και 
θα κλάψουμε πολύ, με όλον αυτόν τον 
εσμό των γυρολόγων εξουσιομανών, των 
τυχάρπαστων της πολιτικής ζωής του ευ-
κλεούς -αποθρασυνόμεθα- τόπου.
Οταν στερεύει ένα πολιτικό ποτάμι είναι 
παρηγορία• ποιος ξέρει για όσα είναι 
ακόμη στη γη.

Γιώργος Σταματόπουλος

Ο από μηχανής Άδωνις
Τελικώς έχουν δίκιο οι καλοί χριστιανοί. Κανέναν δεν αφήνει ο 
Θεός έτσι, χωρίς να του στείλει κάποια εξ ουρανού βοήθεια την 
ώρα της ανάγκης του. Απόδειξη ότι ακόμα και στον άπιστο ΣΥ-
ΡΙΖΑ και την άθεη κυβέρνηση του Τσίπρα, του Παππά, του Φίλη 
και του μετακλητού Καρανίκα, έστειλε τον Άδωνι. Το θείον νέ-
φος! Που δεν παραλείπει να παράγει καθημερινά την τοξική και 
ανθυγιεινή του ακτινοβολία και να διαλύει τις προπαγανδιστικές 
γραμμές της Ν.Δ. Κάνοντας κομμάτια και θρύψαλα όσα ο αρχηγός 
υποστηρίζει, διαφημίζει και προπαγανδίζει. Αν ήμασταν ειλικρι-
νείς και όχι ιδεοληπτικοί, εμείς οι αριστεροί θα έπρεπε να τον 
αποκαλούμε: Ο από μηχανής Άδωνις.
Τόσο πολύ; Τόσο πολύ, ναι. Διότι, δείτε: Ξοδεύει χρόνο, χρή-
μα και όση φαιά ουσία διαθέτει ο Μητσοτάκης για να πείσει, για 
παράδειγμα, ότι η Ν.Δ. είναι σοβαρό κόμμα, σε αντίθεση με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος είναι η ζώσα απόδειξη ότι λέει ανοησίες και ψέ-
ματα; Ο Άδωνις! Σκίζεται ο Μητσοτάκης να εμφανιστεί ως με-
τριοπαθής κεντρώος, απόγονος του Παπαναστασίου. Ποιος του 
σκίζει το κεντρώο καλτσόν; Πάλι ο Άδωνις! Τρέχει ο Μητσοτάκης 
να αποδείξει ότι είναι δημοκράτης, σε αντίθεση με τον Τσίπρα. 
Ποιος τον διαψεύδει με τις γκριμάτσες, τα φωνήεντα -αυτά κι αν 
είναι!-, ακόμα και με τη χωρίστρα του; Πάντα ο Άδωνις! Θέλετε 
και το τελευταίο; Άναψε το πληκτρολόγιο όσων κρύβονται κάτω 
από το δυσοίωνο «Παραιτηθείτε» για να πείσουν ότι δεν έχουν 
σχέση με κόμματα, χρώματα, και συνδικάτα. Ποιος αποκάλυψε ότι 
είναι δικά τους παιδιά; Ποιος τα διεκδικεί μάλιστα δημοσίως, όχι 
απλώς ως δικά τους, αλλά ως δικά του; Γαλάζια, αλλά με μαύρες 
ρίγες; Ο Άδωνις! Που προσέδωσε με την επιχειρηματολογία του 
επί του προκειμένου και νέα διάσταση στον αγαπημένο του ρόλο 
του ψυχαγωγού. Διότι τα κουλά ότι θα πάει στο Σύνταγμα με τα 
μαύρα συντάγματα ως απλός στρατιώτης, όχι ως στρατηγός του 
Κυριάκου, και λόγω Φίλη, όχι λόγω φιλίας με αβγά και φίδια, 
έβγαλαν, όσο να ‘ναι, κάποιο γέλιο.
Ο Άδωνις, θα πείτε, μας φταίει; Όχι βέβαια. Απλώς ο Άδωνις 
είναι η ζωντανή απόδειξη του πώς, πόσο και τι σκέφτεται, όταν 
σκέφτεται, ο Μητσοτάκης. Αλλιώς δεν θα τον είχε υπαρχηγό του 
εν κραυγαίς και τυμπάνοις. Θυμάστε οι παλιοί το Κόκκινο Βιβλίο, 
που συνόψιζε τη σκέψη του Μάο; Ε, ο Κυριάκος δεν χρειάζεται 
κανένα βιβλίο, ούτε καν μονόφυλλο. Τη σκέψη του και τη σκέψη 
της Ν.Δ., όπως την έκανε, συνοψίζει ως φάτσα, χαμόγελο, λόγος, 
φωνήεντα, σύμφωνα, σύνδεσμοι, χρώματα κι αρώματα ο Άδωνις. 
Να τους έχει ο Θεός της Αριστεράς καλά και τους δύο...

ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Για το αλάφιασμα των πολιτικών

Σούβλα
Ολα  μα όλα   εξηγούνται  τώρα. Το «αρι-
στερό»  κουβάρι  ξετυλίγεται τώρα. Το 
σενάριο  σε  «ζωντανή»  ταινία προβάλ-
λεται  τώρα.  Μπροστά στα μάτια μας!
Πρωταγωνιστές  ο Λευκός Οίκος.  Αμ 
πως αλλιώς.  Συμπρωταγωνιστές   η γερ-
μανική  Καγκελαρία και  το Διεθνές  Νο-
μισματικό Ταμείο. Παρά τις επιμέρους,  
μικροαντιθέσεις  που  έχουν αναμεταξύ 
τους!
Δευτεραγωνιστής ο  Αλέξης Τσίπρας. 
Κομπάρσοι  τα ελληνικά  χαιβάνια. Και 
«κοντάρια» (έτσι τους ονομάζουν στο Θέ-
ατρο) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Φώφη 
Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης! 
Από  την αρχή εντεταλμένος  ο  «αριστε-
ρός»  αρχηγός.  Από  την αρχή  καθοδη-
γούμενος  από την Ουάσινγκτον.  Από 
την αρχή   το σχέδιο  είχε    καταρτιστεί!
Μην  ξεχνάτε. Πάντα  πρωθυπουργός  
της Ψωροκώσταινας  ο εκλεκτός  του 
Λευκού Οίκου. Πάντα. Μια ματιά  στον 
τελευταίο μισό   αιώνα ταραγμένης Ελλη-
νικής Ιστορίας,  το    καλύτερο και αδιά-
ψευστο  τεκμήριο  αυτής  της αληθειας!

Και  έχουν τους λόγους  τους. Ολοι  αυτοί  
οι  πρωταγωνιστές.  Οι  Stars   του  διε-
θνούς  πολιτικού κατεστημένου.  Εχουν 
τα «δίκια»  τους!
Γιατί το «παιδί»   φέρει    ταμπέλα «αρι-
στερή».  Και μάλιστα όσοι  πολιτικοί, δη-
μοσιογράφοι  σχολιαστές και άλλοι πολ-
λοί  του προσάπτουν την κατηγορία  του 
«αριστερού»,  τόσο   αριστερός αυτός στα 
μάτια  των  φτωχών.  Τον  απενοχοποι-
είται  ρεεεεεεε!
Γιατί τα μισά στελέχη του  προέρχονται 
από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Και  γιατί  ακολου-
θεί, με πίστη θρυσκευτική,  Θατσερική, 
νεοφιλεύθερη πολιτική!
Με απλά  λόγια  ο  Αλέξης  το   ζωντανό 
«πλήρες»  πακέτο όλων  των «αρετών». 
Τουτέστιν και αριστερός και σοσιαλ-
δημοκράτης και  δεξιός.  Που σημαίνει 
ανώτερος  του πρώτου  διδάξαντος  Αν-
δρέα Παπανδρέου!
Γι αυτό οι έπαινοι από  Λευκό Οίκο. Γι 
αυτό  συγχαρητήρια από Σόιμπλε και 
Ντάισενμπλουμ.  Γι αυτοί όλοι οι ξένοι  
στοιχηματίζουν σε σύντομη ανάκαμψη!

Γι αυτό  ο Κυριάκος  τα  χει  χαμένα.  
Μα επειδή ο  «αριστερός»   σουλατσά-
ρει  ανεμπόδιστα και άνετα στο γήπεδο 
του  δεξιού. Γι αυτό όλα τα στελέχη  της 
Δημοκρατίας Νέας  περιφέρονται  χωρίς  
συγκεκριμένες προτάσεις και   συγκεκρι-
μένα μέτρα.  Γι αυτό,  μέσα στο  αδιέξοδό 
του,  ο Κυριάκος αρχίζει να λαικίζει  σαν 
ο  Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας!
Γι αυτό διαβεβαιώνει  ότι  δεν θα διώξει 
κανέναν  από το Δημόσιο  τομέα. Γι αυτό 
μιλάει για «νέα  συμφωνία» με τους ευ-
ρωπαίους. Και  γι αυτό στην πρόσφατη   
έρευνα αυτής εδώ  της  εφημερίδας που  
δημοσιεύτηκε  την περασμένη Κυριακή, 
το κόμμα  του Κυριάκου  μετά βίας  κερ-
δίζει το  21%  της  κοινωνίας.  Δηλαδή  
έξι με  εφτά μονάδες κάτω από  το ποσο-
στό  του Βαγγέλη Μειμαράκη!
Επειδή απροστάτευτο το «μαντρί» του 
Κυριάκου από  τον Λευκό Οίκο. Επειδή  
οι δικοί του οι ευρωπαίοι  των «λαικών» 
κομμάτων τα έχουν  βρει με τον «αριστε-
ρό»  Τσίπρα!
Και τα έχουν βρει επειδή το «καημένο 

παιδί»  θα τα κάνει όλα. Και θα τα κάνει 
όλα  με απώλειες  που ούτε  στην πιο 
τρελή φαντασία του Αντώνη Σαμαρά θα 
είχαν συμβεί αν τολμούσε να τα κάνει  
όλα αυτά!
Και τέλος ο  «αριστερός»  είναι  «χαρι-
σματικός»  και «ευνοούμενος»  για έναν  
ακόμα, βασικό, λόγο. Οι ξένοι «προ-
στάτες»  επιθυμούν, επιδιώκουν, σχε-
διάζουν,  σπρώχνουν, επιμένουν και 
εμμονικά   απαιτούν  την ολοκληρωτική 
καταστροφή της ντόπιας  ολιγαρχίας!
Αν το  «καημένο παιδί»  καταφέρει στο 
τέλος  να   καταβροχθίσει   τα μισά στελέ-
χη του και  σχεδόν όλους τους αρχηγούς   
της αντιπολίτευσης  δεν θα μου κάνει 
καθόλου εντύπωση. Φοβάμαι πως ήρθε  
για να μείνει!
Και  αν ο Κυριάκος  δεν  κάνει  στρο-
φή  180 μοιρών, αν  δεν σταματήσει όλη 
αυτή  την διαμαρτυρία σαν  την απατημέ-
νη  ζωντοχήρα που σκούζει για τα ψέμα-
τα με τα οποία  την  φλόμωσε ο σύζυγός 
της,  ε  τότε είναι ζήτημα χρόνου να τσου-
ρουφλιστή  στην ¨σούβλα»  του Τσίπρα!

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ   


