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Δημήτρης Παφίλας

Από τον ο Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Πολλά και διάφορα ειπώθηκαν από την ομάδα καταστροφών της Δε-
ξιάς και τους δυναμιτιστές συνοδοιπόρους της στη χτεσινή εκρηκτική 
συνεδρίαση της Βουλής. Αριθμοί, πλεονάσματα, προβλέψεις, οιμωγές, 
αλλαγές, συναλλαγές, παραλλαγές, μπαμ και μπουμ, ομού και ταυτο-
χρόνως, να μην ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. 
Αλλά, ένας μόνο, μέσα στον χαμό των υλιστικών σχημάτων, ασχολή-
θηκε με ζητήματα ψυχής. Αριστερής ψυχής, μάλιστα, την οποία, ως 
γνωστό, οι ακραιφνείς εθνικόφρονες όχι απλώς απεχθάνονταν, αλλά 
είχαν πάντα ως στόχο να μας τη βγάλουν.
Και όμως, ο Κωστής Χατζηδάκης εμφανίστηκε στη Βουλή με εντελώς 
άλλο πρόσωπο. Όχι απλώς δεν απεχθάνεται την ψυχή μας. Όχι μόνο 
δεν θέλει να μας τη βγάλει. Αλλά και εξέφρασε ευθαρσώς έναν γνήσιο 
πόνο, ου μην αλλά και οργή, για τη βάσκανο μοίρα της. Γιατί πουλήσα-
τε την ψυχή ΣΑΣ, εκσφενδόνισε στον Τσακαλώτο, που προσπαθούσε 
να εξηγήσει με το γνωστό ευκλείδειο ύφος τα τι και τα πώς της αξιο-
λόγησης. Την ψυχή ΜΑΣ, που πάει να πει όχι την ψυχή ενός ή δύο, 
πρωταιτίων ας πούμε, την ψυχή του Τσακαλώτου, ή του Τσίπρα, ας 
πούμε, αλλά όλων μας.
Τι ευαισθησία!  Όχι μόνο ενδιαφέρεται για την ψυχή μας, αλλά της 
αποδίδει και εμπορική αξία. Ενώ οι πολιτικοί του πρόγονοι, στα πέτρι-
να χρόνια, όπως και οι σύγχρονοι συνάδελφοί του, τύπου Άδωνι, θε-
ωρούσαν και θεωρούν την ψυχή μας μηδενικής αξίας, βδελυρή, εθνι-
κώς χαλασμένη και άξια μόνο για να μας τη βγάλουν με την τανάλια, 
σαν χαλασμένο δόντι, αυτός είδε ότι επωλήθη. Πόσο και σε ποιους δεν 
είπε, αλλά πάντως επωλήθη. Που πάει να πει ότι μια αξία την έχει. Και 
όσο κι αν δεν ανέφερε την τιμή, ή τους αγοραστές, εκείνο που μένει 
είναι ότι δεν είμαστε για πέταμα.
Για να σοβαρευτούμε: Αγαπητέ μαθητή της αθλιότητας, άσε τις ψυχές 
μας ήσυχες. Αρκετά ασχολήθηκαν ψυχοβγάλτες, βασανιστές, καιρο-
σκόποι, προπαγανδιστές, κομπιναδόροι μ’ αυτές. Στη σχετική τέχνη 
ειδικεύονται, εξάλλου, τα καλόπαιδα του ΛΑΟΣ που αγκαλιάσατε, οι 
ακροδεξιοί σας, οι χρυσαυγίτες, οι βαμμένοι αντικομμουνιστές, όλοι 
οι σκατόψυχοι του χώρου σας. Κι αν επιμείνεις να εμφανίζεσαι ως ψυ-
χοπομπός των αριστερών, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να επιβε-
βαιώνεσαι ως μιμητής του Άδωνι. Νούμερο, συνεπώς. Αλλά νούμερο 
δύο και σ’ αυτό...

Καρτερός Θανάσης

Το στοίχημα της επόμενης μέρας
H αναμενόμενη συνολική συμφωνία στο Eurogroup, είτε αύριο είτε σε λί-
γες μέρες, ανοίγει ένα νέο ελπιδοφόρο κεφάλαιο για την ελληνική οικονο-
μία. Για τη χώρα συνολικά. Επειτα από αυτό το αποφασιστικό βήμα προς 
τα εμπρός και την προαναγγελλόμενη ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αρχίζει μια άλλη μέρα.
Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, θα επιχειρηθεί πιλοτική έξο-
δος στις αγορές. Γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα και εσπευσμένα, όπως προκύ-
πτει από τις πάντα έγκυρες πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής». Για να 
δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες δυνατότητες, προοπτικές και επενδυ-
τικές διαθέσεις. Παρόμοιο εγχείρημα από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, όπως 
είναι γνωστό, είχε ναυαγήσει κατά το παρελθόν. Βασικός λόγος, φυσικά, 
ήταν το μη βιώσιμο χρέος. Παρ’ όλα αυτά αποτολμήθηκε προς ζημία, τελικά, 
των πολιτών. Στην επικείμενη απόπειρα, όμως, το χρέος θα έχει διευθετη-
θεί. Επομένως υπάρχουν, στις νέες συνθήκες, οι προϋποθέσεις για μια επι-
τυχή δοκιμαστική έξοδο. Βεβαίως, δεν αρκεί αυτό. Ούτε και οι ανάσες από 
το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Απαιτείται μελετημένο σχέδιο, με 
ακριβείς στοχεύσεις. Στις βασικές πτυχές, αλλά και στις λεπτομέρειες. Μα-
κριά από επικοινωνιακές κινήσεις για εσωτερική κατανάλωση. Διότι καρα-
δοκούν απρόοπτα και απρόβλεπτα. Κίνδυνοι να επέλθουν αντίθετα από τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και σ΄ αυτή την περίπτωση θα πάνε χαμένοι 
κόποι, θυσίες και προσδοκίες.
Μικροσκοπικά χρειάζεται να εξεταστούν τα πάντα. Από τη διάρκεια και το 
ύψος του πιλοτικού ομολόγου, που θα τεθεί στην κρίση των αγορών, έως τη 
διάρθρωση και την ποιότητα των επενδυτών. Αν και η χώρα δεν έχει άμε-
ση ανάγκη από χρηματοδότηση, αφού είναι εξασφαλισμένη από το τρέχον 
πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η απόπειρα εξόδου 
είναι κρίσιμη. Πρόκριμα για το επόμενο βήμα, που θα δείξει αν μπορεί να 
σταθεί όρθια μόνη της. Με μείζον ζητούμενο αν μπορεί να χρηματοδοτεί η 
ίδια τις ανάγκες της μετά το τέλος του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018.
Η δυνατότητα εξόδου στις αγορές, χωρίς δεκανίκια. Η προσέλκυση και η 
ενίσχυση των επενδύσεων. Αυτά συνιστούν βασικούς παράγοντες για την 
επίτευξη μιας βιώσιμης πορείας. Μιας δίκαιης ανάπτυξης. Αντίστοιχης με 
τις αλλεπάλληλες θυσίες του λαού όλα τα χρόνια της λιτότητας. Μαζί και 
με τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Η νέα φάση στην οποία εισέρχεται η χώρα 
απαιτεί υπεύθυνους σχεδιασμούς. Στήριξη στις επενδύσεις, στην καινοτο-
μία, την έρευνα. Αλλά και στον κόσμο της εργασίας. Στην αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, που ασφυκτιά υπό τα μνημόνια και την 
επιτροπεία.

ΕΘΝΟΣ
ΑΥΓΗ

Πωλητές ψυχών

Αλαζόνας μέχρι το τέλος
Ε μπλεος έπαρσης και αλαζο-

νείας ο έγκλειστος του Μα-
ξίμου οριοθέτησε τα νέα 
χρονικά όρια της εξουσίας 

του. Θα φθάσει έως το 2019, όπου 
στις κάλπες, όπως είπε, θα κερδί-
σει την ΝΔ, και όχι στις δημοσκο-
πήσεις.
Το γεγονός ότι, στήνει οδοφράγ-
ματα με αυτοκίνητα των ΜΑΤ στο 
Μαξίμου δεν τον απασχολεί διό-
λου.
Άλλωστε, τελευταία έφθασε στο 
σημείο να αλιεύει ψηφοφόρους 
ακόμα και από την ποδοσφαιρική 
ομάδα του επιχειρηματία  (ΠΑΟΚ) 
ο οποίος συνέστησε στους Έλλη-
νας να “κρεμαστούν” από τον Τσί-
πρα. Γεμάτος αλαζονεία εξαιτίας 
της στήριξης που λαμβάνει τώρα 

από τους δανειστές και τους εγχώ-
ριους επιχειρηματίες που ανέλα-
βαν έργα, δεν ανέφερε τίποτα για 
μέτρα. 
Η αλαζονεία, όμως, θα φύγει στο 
πρώτο φύσημα των δανειστών, 
αφού η δουλειά τους τελείωσε.   
Γιατί, όμως, δεν μίλησε για τα μέ-
τρα; Ποσώς ενδιαφέρεται για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και 
τις μικρές επιχειρήσεις. Άλλωστε 
το επόμενο διάστημα όλοι όσοι 
πληρώνουν ακόμη ΕΦΚΑ θα κα-
ταλάβουν ότι, πιο μεγάλες συγκε-
ντρωμένες επιχειρήσεις θα προ-
σφέρουν  πιο φθηνές υπηρεσίες 
και προϊόντα. Ο επιχειρηματικός 
χάρτης λόγω των κόκκινων δανεί-
ων θα αλλάζει μέρα με την μέρα, 
είτε στις μεγάλες, είτε στις μικρότε-

ρες επιχειρήσεις. 
Πάνω στην ομιλία του, όμως, του 
ξεφεύγουν και τα όσα γράφουν οι 
ραδιούργοι λογογράφοι. Ύστερα 
από 7 χρόνια  εκ των οποίων τα  
2,5 χρόνια με Σύριζα- Ανελ, ση-
μασία δεν έχει η πραγματική οικο-
νομία, αλλά το να έχεις αφήγημα, 
δηλαδή κοινώς να έχεις έτοιμο 
το παραμύθι. Και από παραμύθι, 
άλλο τίποτα στον Σύριζα. Θα οδεύ-
σει λοιπόν με μια αόριστη δήλωση 
για το χρέος και - εκτός απροόπτου 
διότι οι δανειστές είναι απρόβλε-
πτοι - σχεδιάζει να φορολογήσει 
με το περιουσιολόγιο τα υψηλότε-
ρα και μεσαία στρώματα του πλη-
θυσμού. Αυτή θα είναι η ..“αριστε-
ρή” πολιτική εν όψει των εκλογών. 
Φορολογούμε τους πλούσιους, το 

νέο αφήγημα.  

Για δουλειές,  ούτε κουβέντα, ούτε 

για ανάπτυξη διότι το επιτόκιο 

του 10ετούς, ενδιαφέρει τον ΟΔ-

ΔΗΧ και 5-6 επιχειρηματίες όσο 

κι αν κραδαίνει το τηλέφωνο του ο 

υπουργός Άμυνας και ιμπρεσσάρι-

ος του Ιβαν Σαββίδη.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης αντί 

να ξεδιπλώνει το πρόγραμμα του 

τόσο σε ξένους επενδυτές, όσους 

και στους Έλληνες επιλέγει μια ιδι-

ότυπη αντιπολίτευση με σποτάκια.

Η ήδη διχασμένη Ελλάδα σε οικο-

νομία και κοινωνία χρειάζεται ένα 

σοκ και όχι να περιμένει κάθε έξι 

μήνες την δήλωση του Eurogroup. 

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ


