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Ο Μητσοτάκης όμως έχει τρία πτυχία ξένων πανεπιστημίων. Έχει 
θητεύσει ως ανώτερος σύμβουλος σε κρατική τράπεζα. Έχει καθί-
σει σε υπουργικές καρέκλες. Έχει εκλεγεί αρχηγός της Δεξιάς. Άρα, 
ακούγοντάς τον, προβληματίζεσαι για τη Λόλα του. Και καταλήγεις σε 
δυο πιθανές εκδοχές.
Αν παρακολουθήσει κανείς τη «σκέψη του Μητσοτάκη» -το βάζω σε 
εισαγωγικά, γιατί ούτε για σκέψη ακριβώς πρόκειται, ούτε και του 
Μητσοτάκη ακριβώς είναι- θα καταλάβει ότι αυτός εμπορεύεται συ-
στηματικά μια αφέλεια πρώτης δημοτικού: Λόλα, να ένα μήλο. Όσα 
προφέρει και προσφέρει, δηλαδή, είναι τόσο απλά, ώστε να αισθά-
νεσαι σχεδόν συγκινημένος. Έτσι κάνεις και τα κόβεις στο χαμηλό 
κλαδί τους, που λέει ο λόγος. Ο εκλογές είναι κακές, αλλά ο Τσίπρας 
είναι χειρότερος. Άρα εκλογές. Οι δανειστές αγριεύουν επειδή δεν 
πιστεύουν τον ψεύτη Τσίπρα. Εγώ λέω αλήθεια. Άρα, Εγώ. Οι φόροι 
είναι κακοί και θα τους κόψω. Άρα, Εγώ. Τέτοια κι άλλα παρόμοια, 
με την ίδια μονολεκτική απλότητα: Εγώ.
Ο Μητσοτάκης όμως έχει τρία πτυχία ξένων πανεπιστημίων. Έχει 
θητεύσει ως ανώτερος σύμβουλος σε κρατική τράπεζα. Έχει καθί-
σει σε υπουργικές καρέκλες. Έχει εκλεγεί αρχηγός της Δεξιάς. Άρα, 
ακούγοντάς τον, προβληματίζεσαι για τη Λόλα του. Και καταλήγεις σε 
δυο πιθανές εκδοχές. Πρώτον, παρά το παγόνι βιογραφικό, τόσο του 
κόβει. Δεν μπορεί πάνω από την πρώτη δημοτικού, όσα λεφτά κι αν 
ξόδεψε ο μπαμπάς γι’ αυτόν. Ή, δεύτερον, μπορεί να σκεφτεί και λίγο 
πιο σύνθετα, αλλά προτιμά, με τη συνδρομή των ειδικών της επικοι-
νωνιακής σπάτουλας, τον εύκολο δρόμο. Αντί να κάθεται να φυτεύει, 
να ποτίζει, να σκαλίζει τη μηλιά, προσφέρει ένα μήλο χάρτινο. Εγώ 
αλήθειες, ο Τσίπρας ψέματα. Λόλα, να ένα μήλο.
Λόλα, να ένα μήλο, ενώ η χώρα καίγεται, το ΔΝΤ εκβιάζει, ο Σόιμπλε 
πιέζει, η οικονομία δοκιμάζεται στη νέα περιπέτεια της αξιολόγησης, 
το προσφυγικό κακοφορμίζει, δεν είναι όμως για χαμόγελα νηπια-
γωγείου. Διότι η εποχή της αθωότητας έχει παρέλθει. Για όλους. Και 
η συνταγή Μητσοτάκη είναι ίδια ακριβώς με τη συνταγή κάθε δεξιού 
λαϊκιστή. Από τη μια το Κακό -ο Τσίπρας. Από την άλλη το Καλό 
-ο ίδιος. Και τελικώς το μήλο, προσφορά στη Λόλα, χωρίς αυτή να 
κάνει κανέναν κόπο. Ποια σύνθετη κατάσταση, ποιες πιέσεις, ποιες 
ανάγκες, ποιοι συσχετισμοί; Εκλογές - Κυριάκος - μήλο. Ωραιότατο. 
Μόνο που παραβλέπει ότι η Λόλα δεν είναι πια στην πρώτη δημοτι-
κού. Έχει ήδη τα πτυχία τριών Μνημονίων.
Συνεπώς, δεν θα του φταίει κανείς όταν, όπως με την παρέα της μη-
λόπιτας του Σαμαρά, του έρθει το μήλο από τη Λόλα κατακέφαλα...
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TALK OF THE CITY

Ηταν απολύτως αναμενόμενο ότι η οργισμένη Αγκυρα 
θα αντιδρούσε έπειτα από την απόφαση του Αρείου 
Πάγου να μην εκδοθούν οι οκτώ Τούρκοι αξιωματι-
κοί που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα, μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα του περασμένου καλοκαιριού 
κατά του καθεστώτος Ερντογάν. Ηταν επίσης βέβαιο 
ότι οι προκλήσεις θα εκδηλώνονταν κυρίως στο Αι-
γαίο και έχει μικρή σημασία το γεγονός ότι η πρώτη 
είχε τη μορφή θαλάσσιας επιχείρησης σε αμφισβη-
τούμενες περιοχές και όχι αεροπορικών παραβιάσε-
ων του ελληνικού εναέριου χώρου.
Αντίθετα, έχει σημασία ότι η πρόκληση έγινε την ημέ-
ρα της επετείου του επεισοδίου των Ιμίων και με τη 
συμμετοχή εν σώματι όλης της ηγεσίας των τουρκι-
κών ενόπλων δυνάμεων. Υπ’ αυτήν την έννοια δεν 
ήταν απλώς πρόκληση, αλλά και σοβαρή προειδοποί-
ηση προς την ελληνική πλευρά να μην κάνει κάποια 
άστοχη κίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι 
άλλωστε κοινό μυστικό ότι η Τουρκία παρακολου-
θεί και ενοχλείται έντονα από δηλώσεις, που θεωρεί 
προκλητικές, υψηλόβαθμων Ελλήνων αξιωματού-

χων. Ιδιαίτερα του Προέδρου της Δημοκρατίας και 
του υπουργού Αμύνης. Εκείνο όμως που θορύβησε 
την Αγκυρα και επέλεξε να προκαλέσει και ταυτόχρο-
να να προειδοποιήσει στα Ιμια ήταν το ατυχές έγγρα-
φο που έστειλε πρόσφατα στη Βουλή ο υφυπουργός 
Ναυτιλίας Ν. Σαντορινιός, με το οποίο ανακοίνωνε 
ότι επεξεργάζεται σχέδιο δημιουργίας οικονομικής 
δραστηριότητας και συνθηκών κατοίκησης 28 ερη-
μονήσων του Αιγαίου ως απάντηση στις τουρκικές 
αμφισβητήσεις κυριαρχίας σε κάποιες από αυτές ή 
όλες. Ατυχές γιατί πρώτον, αυτά τα πράγματα γίνο-
νται δίχως να ανακοινώνονται, δεύτερον, γιατί ήταν 
απολύτως βέβαιο ότι η Τουρκία θα αντιδρούσε και η 
Ελλάδα δεν είναι σε θέση στη σημερινή συγκυρία «να 
κτυπήσει τη γροθιά στο μαχαίρι». Η υπαναχώρηση 
από τέτοιες προθέσεις, που δείχνουν ακρισία, ήταν 
εκ των προτέρων αναπόφευκτη.
Επομένως, είναι λανθασμένη η εκτίμηση ότι η θεα-
ματική «εκδρομή» των ανώτατων Τούρκων αξιωματι-
κών στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων έγινε για εσω-
τερικούς λόγους, στο πλαίσιο της προσπάθειας του 

Ταγίπ Ερντογάν να περιβληθεί με αυξημένες εξουσί-
ες. Οτι, δηλαδή, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για 
να ενισχυθεί το εθνικιστικό προφίλ που προβάλλει ο 
πρόεδρος της Τουρκίας. Δεν πρέπει να υπάρχει κα-
μία αμφιβολία ότι επρόκειτο για προειδοποίηση της 
δικής μας χώρας και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά 
υπ’ όψιν και να μην προσπαθούμε να διασκεδάσουμε 
τις εντυπώσεις για εσωτερική κατανάλωση.
Η οργή, πάντως, της Τουρκίας για την απόρριψη του 
αιτήματος να εκδοθούν οι οκτώ αξιωματικοί που ζή-
τησαν άσυλο μετά το πραξικόπημα δεν αφορά μόνο 
την Ελλάδα. Χθεσινό υπόμνημα των Τούρκων διπλω-
ματών αποκαλύπτει ότι ανάλογα αιτήματα για έκδοση 
Τούρκων αξιωματικών που το καθεστώς κατηγορεί 
ότι πήραν μέρος στην απόπειρα του πραξικοπήματος 
έχει απευθύνει η Αγκυρα και σε άλλες χώρες, όπως 
η Γερμανία και το Βέλγιο, δίχως να βρει ανταπόκρι-
ση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τουλάχιστον στο 
συγκεκριμένο θέμα είμαστε καλυμμένοι όσο παραμέ-
νουμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση και η τελευταία υπάρ-
χει.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πρόκληση και προειδοποίηση

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Με τη μεθοδικότητα και τον κυνισμό που χαρακτηρίζει τις συμμορίες του οργανω-
μένου εγκλήματος και τους επαγγελματίες οικονομικούς δολοφόνους με τα λευκά 
κολάρα, προετοιμάζεται το κλίμα για ένα νέο πραξικόπημα κατά της Ελλάδας, πολύ 
χειρότερο από εκείνο του Ιουλίου του 2015. Πρωταγωνιστής και σ’ αυτή τη βρόμικη 
ιστορία είναι το Βερολίνο και κομπάρσοι οι συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή οι γνωστοί 
για την εγκυρότητα και την αμεροληψία τους οίκοι αξιολόγησης και φυσικά ορι-
σμένα μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης που σέβονται τον ρόλο και την αποστολή τους. 
«Καθυστερεί η αξιολόγηση; Υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψει το σενάριο του Grexit» 
μας προειδοποιούν οι οίκοι αξιολόγησης. Στο ερώτημα ποιος φέρει την ευθύνη για 
την καθυστέρηση, η απάντηση είναι σαφής: Η ελληνική πλευρά που δεν δέχεται τις 
προτάσεις των εταίρων.
Ούτε κουβέντα για τις σοβαρές διαφωνίες ανάμεσα στο ΔΝΤ και τη Γερμανία.
Προφανώς για τους καλοπληρωμένους συντάκτες των εκθέσεων πρόκειται για λε-
πτομέρεια άνευ σημασίας. Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνουν τα ΜΜΕ που έχουν 
καλές προσβάσεις στις πολιτικές ελίτ. Η γνωστή Bild, επικαλούμενη κύκλους της 
Χριστιανοδημοκρατίας, υποστηρίζει ότι «επειδή το ΔΝΤ αρνείται, όπως φαίνεται, 
να συνεχίσει τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, ο υπουργός Οικονομικών 
Β. Σόιμπλε τάσσεται υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ». Γιατί όμως το ΔΝΤ 
αρνείται την εμπλοκή του; Μήπως γιατί θεωρεί ότι τα πλεονάσματα (που θέλει ο 
Σόιμπλε) δεν πιάνονται με καμία κυβέρνηση και μήπως γιατί πιστεύει ότι αν δεν 
μειωθεί δραστικά το χρέος (που δεν θέλει ο Σόιμπλε) δεν υπάρχει προοπτική;
Ανίερα ερωτήματα για τον αρχιμάστορα της Ευρώπης, τα οποία δεν απασχολούν 
ούτε τους αντικειμενικούς οίκους αξιολόγησης ούτε τα μέσα μαζικής, δήθεν, ενη-
μέρωσης. Η εντολή είναι ανατριχιαστικά σαφής: Ψηφίστε από τώρα τα μέτρα για 
μείωση του αφορολόγητου, των συντάξεων και των μισθών που θα λάβετε το 2019 
αν χρειαστεί, ξεπεράστε τις αριστερές ιδεοληψίες σας για τα εργασιακά, αλλιώς έρ-
χονται μαύρες μέρες και μαύρες νύχτες.
Ή, για να το πούμε με τα λόγια του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Αδώνιδος Γεωργιάδη: 
«Αν δεν κλείσει η αξιολόγηση έως τις 20 Φεβρουαρίου, θα ζήσουμε άσχημες κατα-
στάσεις μετά, θα τρέχουμε στα σκουπίδια για φαγητό... Θα πεθάνουμε της πείνας, 
θα ζήσουμε άσχημες καταστάσεις αν επιστρέψουμε στη δραχμή».
Να κλείσει λοιπόν η αξιολόγηση, όπως φωνάζει η Ν.Δ. Δεν μας λέει όμως με ποιο 
τρόπο. Να δεχτεί η κυβέρνηση ό,τι της ζητούν για να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες;
Ναι, αλλά η ηγεσία της Ν.Δ. λέει ότι με τα συγκεκριμένα μέτρα υποθηκεύεται το 
μέλλον της χώρας. Αρα να μην κλείσει. Ναι, αλλά τότε θα έρθει η δραχμή και θα 
τρέχουμε στους κάδους σκουπιδιών να βρούμε αποφάγια για να ζήσουμε. Αρα να 
κλείσει. Μπερδεμένα μυαλά, μπερδεμένες ιδέες. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να 
επιστρέψουν στην εξουσία. Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει σχέδιο; Εχει κα-
ταλήξει τι συμφέρει τη χώρα και αυτήν; Συμβιβασμός πάση θυσία, ακόμη και ανα-
ξιοπρεπής; Παραίτηση από τις βαριές ευθύνες; Ρήξη εφ’ όλης της ύλης; Αυταπάτες 
δεν επιτρέπονται.


