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Από τις δηλώσεις του Ντάισελμπλουμ, σύμφωνα με τις οποίες 
μεταξύ Ελλάδας και δανειστών συζητούνται τα μέτρα του 2018, 
καθώς και οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 
και τις ιδιωτικοποιήσεις, τα φιλονεοδημοκρατικά ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης συμπέραναν πανηγυρίζοντας ότι ο Ντάισελ-
μπλουμ αποκαλύπτει τα «νέα μέτρα» που θα χρειαστούν μετά το 
τέλος του προγράμματος και ήδη συζητάει στο παρασκήνιο η κυ-
βέρνηση.
Αυτή την ερμηνεία είναι δυνατόν να τη δούμε αποτυπωμένη και 
σήμερα σε εφημερίδες, συμπληρωμένη βεβαίως με τις επακό-
λουθες μυθοπλασίες της Ν.Δ.: Πάμε σε τέταρτο Μνημόνιο και, 
επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το αντέχει, σε εκλογές. Όσο βάσιμη είναι 
η ερμηνεία των δηλώσεων Ντάισελμπλουμ άλλο τόσο βάσιμη 
είναι και η εκτίμηση της Ν.Δ.
Ο πρόεδρος του Eurogroup δεν είπε τίποτε περισσότερο απ’ ό,τι 
είναι σε όλους γνωστό ή από αυτό που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης 
στην Κ.Ο. της Ν.Δ. προχθές. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας 
και τις ιδιωτικοποιήσεις, γνωρίζουμε ότι είναι θέματα που συ-
ζητιούνται στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης. Σχετικά με 
τα μέτρα του 2018, ο κ. Μητσοτάκης επέκρινε προχθές την κυ-
βέρνηση γιατί καθυστέρησε τη συζήτηση για το λεγόμενο μεσο-
πρόθεσμο πρόγραμμα που είχε προβλεφθεί για την περασμένη 
άνοιξη, με συνέπεια να βρίσκονται τώρα πολλά ζητήματα ανοι-
χτά. Και από το ρεπορτάζ γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο αυτής της 
συζήτησης, οι δανειστές υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα «κενό» 
700 εκατ. ευρώ, το ύψος του οποίου αμφισβητεί η κυβέρνηση 
υποστηρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να καλυφθεί χω-
ρίς πρόσθετα μέτρα. Με άλλα λόγια, τίποτα δεν επιτρέπει την 
ερμηνεία των δηλώσεων Ντάισελμπλουμ ως προαναγγελία νέων 
μέτρων - τέταρτου Μνημονίου μετά το 2018.
Συντόμως μάλλον, η Ν.Δ. θα διαψευσθεί και από τις εξελίξεις, 
αλλά αυτό δεν φαίνεται να την πολυενδιαφέρει, αφού δεν θα 
είναι η πρώτη φορά. Κάποιον άλλο λόγο θα βρει η ηγεσία της 
Ν.Δ. για να δικαιολογήσει την τακτική της δομικής αντιπολίτευ-
σης, του «όχι σε όλα». Όταν όμως θα έχει φύγει από τη μέση 
το ενδεχόμενο «ατυχήματος», θα αναγκαστεί να παρουσιάσει το 
πραγματικό της πρόσωπο για την ουσία των προβλημάτων, για 
τα οποία η ίδια έχει μεγάλη ευθύνη. Και τότε ίσως να μην έχει 
πού να κρυφτεί.

Εδώ, εκεί και πάλι εκεί
Ιστορικές στιγμές, φίλοι μου. Αυτό ζούμε. Ιστορικές στιγμές. Λίγο νιονιό να έχει κανείς 
(κι ένα πιάτο φαΐ βέβαια, καθώς όποιος πεινάει δεν νοιάζεται για γραμματείς και φαρι-
σαίους, καλούς και κακούς, πόσο μάλλον για κακούς και τρισχειρότερους), μπορεί εύ-
κολα να κάνει τους συσχετισμούς και να δει κατάματα τη γύμνια βασιλιάδων και τέκνων 
αυτών.
«Επάνω στην αλήθεια θα στηριχθεί ο νέος πατριωτισμός, τον οποίο εμείς υπηρετούμε 
και υψώνουμε ως αντίπαλο δέος στον λαϊκίστικο εθνικισμό», διατράνωσε τις προάλλες 
το τέκνο Μητσοτάκη και διατάραξε τα μέσα μας.
Οταν ακούω πολλούς «-ισμούς» μαζωμένους, με πιάνει ένας κλυδωνισμός άλλο πράμα. 
«Πρέπει να διδαχτούμε από τη μαζική απόρριψη των πολιτικών, οικονομικών, μιντια-
κών και ακαδημαϊκών ελίτ», ξεστόμισε.
Ο «είμαι πολιτικός πάππου προς πάππου» (και πολιτικός κρατούμενος άμα λάχει), ο στυ-
λοβάτης της διαφθοράς και του μιντιακού κατεστημένου, ο φέρων τρία πτυχία ανώτατης 
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και άλλα τόσα αυγά Τουρκίας.
Αυτός τα είπε αυτά. Ο Κυριάκος. Που θέλει ν’ ακούσει «τον βουβό πόνο μιας τραυματι-
σμένης κοινωνίας» (έλιωσα), «στους χώρους δουλειάς, στις σχολικές επιτροπές, στους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, στις συνάξεις των startuppers» (μούδιασα).
Που απευθύνεται «στις εργατικές συνοικίες της χώρας» (πού είπε;), θέλοντας «να τους 
πείσει για το “τι πρέπει να γίνει”» (πώς είπατε;). Τουτέστιν, τα δικά μας δικά μας και τα 
δικά σας δικά μας.
Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μ’ έπεισε. Επείσθην, σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαρραλέα 
και αφού (προ πάντων) δεν γελάστηκα, και κατάλαβα πως δεν ήταν όνειρο, δεν απατή-
θηκεν η ακοή μου. Επείσθην, και όρκο δεν παίρνω.
Πάμε τώρα στους συσχετισμούς. Ενώ ο υιός Μητσοτάκη/αδελφός Ντόρας έβγαζε λόγους 
επικούς, κάπου μακριά από τη νεοελληνική κατρακύλα και τον καταναλωτικό παροξυσμό 
(παράτησαν, χθες, τα παιδιά το σχολείο για να στηθούν στις ουρές, ψωνίζοντας τη νέα 
Ελλάδα που γίνεται η παλιά Αμερική), ακριβώς εκεί, στην «παλιά» Αμερική, κάποιοι 
μάχονταν για τη γη των προγόνων τους.
Για ακόμα μια φορά, μετά 140 χρόνια, επτά φυλές αυτοχθόνων Αμερικανών (το «Ινδι-
άνοι» το θεωρούν υποτιμητικό για τους ίδιους) στην Ντακότα ενώθηκαν για να προστα-
τευθούν από τον «μαύρο χρυσό».
Αγωγός πετρελαίου αξίας 3,8 δισ. δολαρίων θα διασχίσει τα εδάφη τους, περνώντας και 
κάτω από τον ποταμό Μιζούρι, σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από τον καταυλισμό 
τους.
«Σκάβουν κάτω από το ποτάμι, 500 μέτρα μακριά από τον τάφο του γιου μου, του πατέρα 
μου...», δήλωσε οργισμένη η Λαντόνα Αλαρντ, της φυλής Σιού του Standing Rock. Και 
ενώ οι ντόπιοι ιθαγενείς προσπαθούσαν ειρηνικά να αποτρέψουν τα έργα των ανθρώ-
πων που έχουν βρομίσει την ψυχή τους από το «νερό που βρομάει», οι αρχές κινήθηκαν 
εναντίον τους.
Λέγοντας «αρχές» εννοούμε δυνάμεις καταστολής, εξοπλισμένες στο έπακρο, με τεθω-
ρακισμένα φορτηγά, γερμανικούς ποιμενικούς και σπρέι πιπεριού. Οι συλλήψεις και το 
ξύλο ήταν άνευ προηγουμένου. Νέοι αυτόχθονες, αλλά και γηραιοί φύλαρχοι έχασαν 
κυριολεκτικά τη γη (τους) κάτω από τα πόδια τους.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΝΟΡΑ ΡΑΛΛΗ
ΑΥΓΗ

Η Ν.Δ. κοντά στο... ατύχημα

Η Ευρώπη στο σταυροδρόμι
Η Ευρώπη θα αναγκαστεί να ενηλι-
κιωθεί βιαίως ή θα βυθιστεί ραγδαία 
στην προϊούσα παρακμή της. Το τι 
από τα δύο θα συμβεί, θα φανεί εν-
δεχομένως μέσα στο 2017. Και θα 
επηρεάσει καθοριστικά τα ελληνικά 
συμφέροντα, την τύχη της χώρας 
μας. Δύο είναι οι μεγάλες προκλή-
σεις, η ασφάλεια και οι αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις, για να ξεφύγει η 
Ευρώπη από την αδράνεια και να 
μπορέσει να ανταγωνισθεί τις μεγά-
λες αναδυόμενες οικονομίες. Στην 
ασφάλεια ήμασταν κακομαθημένοι. 
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 
ΗΠΑ ανέλαβαν τον ρόλο του προ-
στάτη. Οι Ευρωπαίοι ξόδευαν λίγα 
για την άμυνα και δεν πήραν ποτέ 
στα σοβαρά τα ζητήματα ασφάλειας, 
είτε στρατιωτικής είτε στον τομέα της 
συλλογής πληροφοριών και αντιμε-
τώπισης της τρομοκρατίας.

Σήμερα οι απειλές είναι πολλές και 
ορατές. Η εκλογή Τραμπ έφερε πιο 
κοντά τη στιγμή της αλήθειας για τη 
Γηραιά Ηπειρο. Με τρόπο ωμό θα 
μπει το δίλημμα «ή πληρώνετε το 
μερίδιό σας ή αποτραβιόμαστε και 
το κάνετε μόνοι σας». Η Ευρώπη 
βρίσκεται ακόμη σε υβριδικό στάδιο 
σε αυτούς τους τομείς. Κανείς μα κα-
νείς δεν την παίρνει στα σοβαρά σε 
θέματα διπλωματίας και ασφάλειας. 
Διαθέτει μόνο «ήπια δύναμη», την 
ανθρωπιστική βοήθεια, την πολιτική 
της στα ανθρώπινα δικαιώματα, που 
της δίνουν κάποια πλεονεκτήματα. Σε 
ζητήματα, όμως, «σκληρής ισχύος» οι 
Ευρωπαίοι εκπρόσωποι αντιμετωπί-
ζονται με ένα ειρωνικό χαμόγελο στο 
Πεκίνο, στη Μόσχα και αλλού.
Οσο για την οικονομία, πολλά θα 
κριθούν στην Ιταλία. Ο Ασμουσεν, 
ένα από τα καλύτερα και πιο καθαρά 

μυαλά της Ευρώπης, το είχε πει πολύ 
καθαρά σε μια ομιλία του στο Μιλά-
νο: «Η τύχη του ευρώ δεν θα κριθεί 
στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες ή στη 
Φρανκφούρτη, αλλά εδώ στην Ιταλία. 
Αν εσείς δεν κάνετε αυτό που πρέπει, 
κανείς δεν μπορεί να σας σώσει». Η 
Ιταλία θα αποφασίσει την επόμενη 
Κυριακή αν δέχεται τις προτάσεις Ρέ-
ντσι, αν και όλοι ξέρουν ότι πρόκει-
ται για ένα «παραμύθι», μια και καμία 
μεγάλη πολιτική δύναμη δεν στηρίζει 
όσα είναι απολύτως αναγκαία για την 
Ιταλία. Πολλοί προβλέπουν ότι ύστε-
ρα από ένα ιταλικό «Οχι», θα μπούμε 
σε περιπέτειες-ντόμινο στην Ε.Ε. Το 
φαινόμενο Φιγιόν είναι το μόνο πα-
ρήγορο σημάδι θετικής αντίδρασης 
σε μια χώρα με μεγάλο βάρος, που 
επίσης αρνείται να μεταρρυθμιστεί. 
Είναι όμως νωρίς να προβλέψει κα-
νείς την εξέλιξή του.

Και βέβαια, πάνω απ’ όλα βρίσκεται 
το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης ηγεσί-
ας στην Ευρώπη. Πέραν της Μέρκελ, 
δεν διαφαίνεται κάποιος ισχυρός 
ηγέτης στον ορίζοντα.
Η Ελλάδα είναι, καλώς ή κακώς, ένα 
καρυδότσουφλο μέσα σε μια καταιγί-
δα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα τείχη 
έχουν υψωθεί. Οικονομικά δεν απο-
τελούμε, πλέον, συστημικό κίνδυνο 
για την Ευρωζώνη. Τα βόρεια σύνο-
ρά μας είναι σφραγισμένα και σε ένα 
καταστροφικό σενάριο θα βρεθούμε 
μόνοι με εκατοντάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες.
Μοιάζουμε πολύ με αποκομμένο και 
εκτεθειμένο κομμάτι αυτοκρατορίας 
που βρίσκεται σε παρακμή. Και όπως 
συχνά συμβαίνει, δεν ασχολούμαστε 
με το τι γίνεται γύρω μας και έξω από 
τα «τείχη»...

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


