
Ελπίζω οι πολιτικές εξελίξεις
να διαμορφωθούν με πολι-
τικές πρωτοβουλίες και όχι
με βάση την πορεία της υ-
γείας του ανωτέρω εικονιζό-
μενου απεργού πείνας Νί-
κου Ρωμανού. 

Αλλα δυστυχώς οι ελπίδες
μου δεν είναι πολλές. Ιδίως
αν κρίνω από το γεγονός ότι
οι γονείς αυτού του παιδιού
νοιάζονται για το πώς θα
δώσουν συνεντεύξεις τύ-
που, κτίζοντας την δική
τους δημόσια εικόνα, και όχι
για το πως θα «πέσουν πά-
νω στο παιδί τους», ως γο-
νιοί, να το πείσουν ότι προ-
έχει η προστασία της ζωής
του και της ακεραιότητας του. 

Πολλοί κάνουν τις δικές
τους πολιτικές επενδύσεις
πάνω σε έναν νέο άνθρωπο
που δικαιούται πραγματι μια
«δεύτερη ευκαιρία» για να
ξαναφτιάξει τη ζωή του. Αν
αυτό είναι πραγματι το ζη-
τούμενο, καμια αντίρρηση
να σταθούμε όλοι στο πλευ-
ρό του. 

Από κει και πέρα περισσεύει
η υποκρισία.

Γιατι είναι υποκρισία να εμ-
φανίζονται διάφοροι να
σπεκουλάρουν παριστάνο-
ντας του προοδευτικούς.
Να αναπαράγουν τα φληνα-
φήματα περί δήθεν «πολιτι-
κού κρατούμενου».

Ξεχνώντας ότι ο Ρωμανός
έχει καταδικασθεί για συγ-
κεκριμένο ποινικό και όχι
πολιτικο κακούργημα. Την
ένοπλη ληστεία. 

Για εκείνο που θα μπορούσε
να χαρακτηρισθεί ως «πολι-
τικο», -αν συνιστά «πολιτι-
κή δράση» η τρομοκρατία-
δηλαδή τη συμμετοχή του
σε τρομοκρατική οργάνω-
ση, έχει αθωωθεί από την
δικαιοσύνη. 

Αν λοιπόν οι γονείς του, ο
πολύφερνος δικηγόρος του
και πολλοί άλλοι, είχαν προ
οφθαλμών, πρωτίστως και
υπερ πάν άλλο, το μέλλον
αυτού του παιδιού, θα μπο-
ρούσαν να το συμβουλεύ-
σουν να κρατήσει όσες πα-
ραχωρήσεις κέρδισε ως τώ-
ρα με την απεργία του.

Να μην διακινδυνεύσει πε-
ρισσότερο.

Να ξεκινήσει τις σπουδές
του εξ αποστάσεως, με την
δυνατότητα που παρέχει

σήμερα η τεχνολογία μέσω
διαδικτύου, όπερ για αλλες
κοινωνίες αυτο ειναι ήδη μια
κατακτηση. Και σε επόμενη
φάση, έχοντας ήδη αποδεί-
ξει ότι πραγματι νοιαζεται για
τις σπουδες του, να μπορει να
διεκδικήσει περισσότερα. 

Ας μη μας κοροϊδεύουν.
Είναι πολλά τα παιδιά που
πέρασαν στην ίδια σχολή με
τον Ρωμανό και δεν θα είναι
τόσο τακτικά στα αμφιθέα-
τρα, αλλα θα καλύπτουν τα
κενά τους με διάβασμα κατ’
οίκον και μέσω διαδικτύου.

Όχι για «ιδεολογικούς» λό-
γους, αλλα γιατι θα έχουν
ανάγκη να εργάζονται, κα-
θώς δεν έχουν τόσον ευκα-
τάστατους και προβεβλημέ-
νους γονείς σαν τον Ρωμα-
νό. 

Αλλα δυστυχώς πολλοί επ-
ενδύουν στο πραγματικό
δράμα ενός ανθρώπου που
είναι φυσικό να έχει διατα-
ραχθεί η ψυχική του ισορ-
ροπία από την στιγμή που
είδε τον φίλο του, τον
Αλέξη Γρηγορόπουλο, να
ξεψυχά στα χέρια του,
δολοφονημένος από τα
πυρά του Κορκονέα. 

Μακάρι τις πολιτικές εξελί-
ξεις να τις διαμορφώσει η
πρωτοβουλία των ανεξάρ-
τητων βουλευτών και εκεί-
νων των βουλευτών της
ΔΗΜΑΡ που δείχνουν να
μην πειθαρχούν στην γραμ-
μή του Φώτη Κουβέλη και
προκρίνουν εκλογή Προέ-
δρου της Δημοκρατίας από
αυτή τη Βουλή, αναθεώρη-
ση του Συντάγματος και
εκλογές μέσα στο 2015.

Μακάρι την ευκαιρία αυτή
να την αξιοποιήσουν τόσον
η κυβέρνηση όσο και η
αξιωματική αντιπολίτευση. 

Η μεν κυβερνηση αποδεχό-
μενη τον όρο για προσφυγή
σε εκλογές, είτε στο τέλος
της Άνοιξης, αν και αυτό κα-
θίσταται ανέφικτο αν θέ-
λουμε να μιλάμε και για αν-
αθεώρηση του Συντάγμα-
τος,  είτε στις αρχές του
φθινοπώρου του 2015.
Αλλα πάντως όχι μέσα στην
τουριστική περίοδο. 

Η δε αξιωματική αντιπολί-
τευση αποδεχόμενη έναν
έντιμο συμβιβασμό για την
προεδρική εκλογή και πιέζο-
ντας για ριζοσπαστικότερες
αλλαγές στην αναθεώρηση
του Συντάγματος.

Το μόνο που δεν χρειάζεται
ο τόπος είναι η πολιτική
αστάθεια.

Ούτε από τους κινδύνους
που ελλοχεύουν στον χειρι-
σμό της υπόθεσης Ρωμα-
νού, ούτε από τα πολιτικά
παίγνια των κομμάτων. 

Ο οπισθοργάφος

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Είναι λογικό να διερωτάσθε που οφείλε-
ται η τόση επίδειξη αδιαλλαξίας των

τροϊκανών, στις διαπραγματεύσεις με
την ελληνική κυβέρνηση. Κατά τις οποίες

έχει αναγορευθεί σε μέγα θέμα ένα
«δημοσιονομικό κενό» μερικών εκατο-
ντάδων εκατομμυρίων. Ποσόν δηλαδή

που θα μπορούσαμε να το πούμε ακόμη
και ασήμαντο,
μπροστά στις

τόσες δεκάδες
δισεκατομμυ-

ρίων στις οποί-
ες αθροίζονται
οι θυσίες των

Ελλήνων πολι-
τών. Όλα όσα
έχουμε χάσει

από το ξέσπα-
σμα της κρίσης

έως σήμερα.

Ειδικότερον οι πολιτικοί φίλοι της κυβέρ-
νησης, είναι φυσικό να διερωτώνται γιατι

οι δανειστές μας επιδεικνύουν τέτοια
σκληρότητα απέναντι στον πρωθυπουρ-

γό Αντώνη Σαμαρά, που είναι φιλικός
απέναντι τους. Την ίδια απορία εξέφρα-

σε Έλληνας δημοσιογράφος προς κορυ-
φαίο στέλεχος της τρόικας. (δεν έχει

νόημα πια να λέμε η τρόικα της τρόικα.
Έχει πλέον αποκτήσει …ελληνική ιθαγέ-

νεια η λέξη). Ρωτώντας μάλιστα αν δεν
τους φοβίζει (τους δανειστές) η προοπτι-

κή να ευνοηθεί από την στάση τους ο
ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν τους προβληματίζει η

διαγραφόμενη προοπτική , αντί του
Σαμαρά, να έχουν να κάνουν πια με τον

Τσίπρα. 

Η αβίαστη απάντηση του τροϊκανού,
είναι άκρως εύγλωττη και αποκαλυπτική

για το πώς μας αντιμετωπίζουν, για το
πώς μας αξιολογούν: «Γιατί να προβλη-
ματιζόμαστε; Και ο Σαμαράς το 2011 τα
ίδια έλεγε που τώρα λέει ο Τσίπρας και

ερχόμενος στην εξουσία έπραξε τα ανά-
ποδα. Και ο Τσίπρας θα πάρει έγκαιρα

το μήνυμα και θα στρώσει γρήγορα».

Στην πραγματικότητα η απάντηση αυτή
δικαιώνει τον ισχυρισμό του αρχηγού

της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατά
τον οποίο οι σημερινές πιέσεις των

δανειστών δεν έχουν ως πραγματικό
στόχο την κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ,

αλλα την αυριανή κυβέρνηση, ιδίως αν
αυτή είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ακολου-

θούν δηλαδή την πρακτικη «σένα τα
λέω πεθερά για να τα ακούει η νύφη».

Εν προκειμένω η μέλλουσα νύφη. 

Έχουν δηλαδή αποδεχθεί την πιθανότη-
τα μιας τέτοιας εξέλιξης. Και φροντίζουν

από τώρα να «δέσουν το γάιδαρο τους».
Να φέρουν τους αυριανούς κυβερνήτες,

προ τετελεσμένων. Χαράζοντας την
πολιτική τους υπό ένα σκεπτικό: Οι

Έλληνες πολιτικοί, μπορεί να κάνουν
προεκλογικώς ρητορικά «νταηλίκια»,

αλλα τελικώς «βάζουν νερό στο κρασί
τους». Οι δε Έλληνες ψηφοφόροι είναι

συνήθως έτοιμοι να γοητευθούν από
προεκλογικές υποσχέσεις, για να γίνουν,

πολλοί από αυτούς,  «κοψοχέρηδες»,
όταν διαπιστώσουν ότι «προδόθηκαν»

για μια ακόμη φορά.

Μας πήρανε χαμπάρι και οι «κουτόφρα-
γκοι». Και μας δουλεύουν αναλόγως.

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Μαξίμου εντάυθα

Μας πήρανε 
χαμπάρι

του Χρήστου Παπανίκου

του Ανδρέα Πετρουλάκη 

του Κώστα Μητρόπουλου

του Γιάννη Ιωάννου
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