
Κατανοώ την ενόχληση της
γερμανικής πλευράς από το
σκίτσο του Αναστασίου
στην «Αυγή», που είναι το
επίσημο όργανο του κυβερ-
νώντος κόμματος, με το
οποίο εμφανιζόταν ο χερ
Σόϊμπλε με ναζιστική στολή.

Είναι απολύτως κατανοητό
–και σεβαστό- η σημερινή
δημοκρατία της Γερμανίας
να θέλει να αποφεύγεται η
ταύτιση της με το ναζιστικό
παρελθόν της χώρας. 

Το κακό όμως είναι ότι με
την πολιτική που επιβάλλει
στην Ευρώπη, τροφοδοτεί
τον ναζισμό, τον νεοφασι-
σμό και πάντως τον υστε-
ρικό εθνικισμό, του σήμε-
ρα και του αύριο, σε όλη
την ήπειρο. 

Τα ακροδεξιά κόμματα και
κινήματα, τα αντιευρωπαϊ-
κά, τα ρατσιστικά, τα φασί-
ζοντα, ξεφυτρώνουν σαν
μανιτάρια και μεγεθύνονται
σαν κολοκύθες. Και αυτό
είναι πρωτίστως «επίτευγ-
μα» αυτής της πολιτικής
που οδηγεί από την άλλοτε
«ευρωπαϊκή Γερμανία» του
Μπραντ και του Σμιτ, στην
…γερμανική Ευρώπη. 

Εκεί οδηγούν, με την συμ-
περιφορά τους απέναντι
στην Ελλάδα, με την κυ-
ριαρχία του «τιμωρητικού»
πνεύματος απέναντι στη
χώρα μας, με την πολιτική
στάση Μέρκελ-Σόϊμπλε και
την προπαγάνδα φυλλά-
δων του επιπέδου της Bild,
και την δική μας πατρίδα. 

Και αυτό δεν είναι μόνον
δικός μου ισχυρισμός, που
επιμένω, ίσως κουραστικά
για κάποιους, να επισημαί-
νω τον κίνδυνο που ονομά-
ζεται «Χρυσή Αυγή». Είναι
σαφής και καθαρή προειδο-
ποίηση και του ανωτέρω
εικονιζόμενου νομπελίστα,
αμερικανού οικονομολόγου
Πολ Κρούγκμαν. Ο οποίος,
στην τελευταία διαδικτυακή
ανάρτηση του, κρίνει αυ-
στηρά την στάση της Γερ-
μανίας και κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου:

«Συνεπώς αν η γερμανική
διαφωνία είναι στο ότι η
Ελλάδα δεν συμφωνεί σε
πλήρη παράδοση στο υπάρχον
πρόγραμμα λιτότητας αυτό
είναι σωστό. Αντιθέτως, η
Ελλάδα ψάχνει να κερδίσει
λίγο χρόνο για να στήσει μια
οικονομική στρατηγική (πρό-
κειται για μια καινούργια
κυβέρνηση χωρίς βοήθεια

από τεχνοκράτες) και να δια-
πραγματευτεί τους όρους
αργότερα.

Η Γερμανία, από την άλλη
πλευρά, προσπαθεί να ανα-
γκάσει τον ΣΥΡΙΖΑ να εγκα-
ταλείψει εντελώς τις προεκλο-
γικές του υποσχέσεις τώρα,
σήμερα.

Πιστεύουν οι Γερμανοί ότι
αυτό θα είναι το πιο πιθανό
αποτέλεσμα; Υποπτεύομαι ό-
χι. Αυτό μου μοιάζει σαν μια
προσπάθεια να αναγκάσουν
την Ελλάδα να βγει από το ευ-
ρώ τώρα. Η πολιτική της Γερ-
μανίας είναι αναμφίβολα
υπέρ του Grexit. Είναι επίσης,
εξαιτίας των πιθανών επι-
πτώσεων, υπέρ της Χρυσής
Αυγής».

Ας μην έχει κανείς αυταπά-
τες. 

Αν καταρρεύσει ενώπιον
ενός νέου, αδιαπέραστου
«τείχους του Βερολίνου»
αυτή η κυβέρνηση, δεν είναι
καθόλου βέβαιο ότι θα δι-
καιωθούν όσοι ελπίζουν ότι
μετά από μια «αριστερή
παρένθεση» θα έλθει και
πάλι η σειρά τους. 

Το πιθανότερο είναι να
έχουμε εκτίναξη των άκρων
προς τα άνω. Με τους νεο-
φασίστες να κατακτούν δι-
ψήφια ποσοστά. Ίσως α-
κόμη και την θέση της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. 

Άρα, σημασία δεν έχει μό-
νον να μη θυμόμαστε το να-
ζιστικό παρελθόν της Γερ-
μανίας εμείς. Αλλά να μη
γίνεται φωλεά επώασης, για
το αυτό του φιδιού, η κυρί-
αρχη πολιτική δύναμη της
σημερινής Γερμανίας. 

Και, δυστυχώς, έως σήμε-
ρα, αυτό ακριβώς «επιτυγ-
χάνουν» με την πολιτική
τους έναντι όλων των άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών.
Και όχι μόνον της Ελλάδος. 

Μόνο που στην δική μας
περίπτωση, λόγω της α-
δύναμης θέσης στην ο-
ποία μας οδήγησε η αφ-
ροσύνη των δικών μας
ηγεσιών, οι επιπτώσεις
για τον λαό μας, αν δεν
αλλάξει τακτική η Γερμα-
νία, αν μας οδηγήσουν
στην πλήρη χρεοκοπία,
θα είναι τόσο τραγικές, ό-
σο και εκείνες της κατο-
χής.

Ο οπισθοργάφος

Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Μέτρησα χθες τα ελληνικά λεξικά που
έχω στη βιβλιοθήκη μου. Από το «λεξι-

κό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης»
του Σταματάκου ως εκείνο του Μπαμπι-
νιώτη. Και από το λεξικό της «Πρωίας»

ως το, κατ’ εμε και τα παιδιά μου, στα
οποία έχω χαρίσει από ένα,  αναντικα-
τάστατο «Αντιλεξικό» του Μποσταντζό-

γλου. Το όλον ένδεκα. Ελπίζω να μου
φτάσουν. Διότι,

κατά πως
καταλαβαίνω,

όλο και περισ-
σότερο θα

χρειαστεί να
καταφεύγω στη

βοήθεια τους.
Ιδίως για την

κατανόηση
λέξεων με

αμφισημίες και
πολυεπίπεδες

ερμηνείες και παρερμηνείες. 

Ελπίζω δηλαδή ότι τελικώς θα υπάρξει
κάποιος συμβιβασμός, συμφωνία,

σύμπτωση, συνταίριασμα, προσαρμο-
γή, ευθυγράμμιση, συνταύτιση, συν-

διαλλαγή, μανουβράρισμα, κομπρομί,
ανάμεσα στις θέσεις της νέας ελληνικής
κυβέρνησης και του γερμανοκυριαρχού-

μενου βορειοευρωπαικού κατεστημέ-
νου. Άντε από δω να κάνουμε το 70%

λίγο πιο παχύ, άντε από κει να κάνουμε
το 30% κάπως λιγότερο ισχυρό. Αρνού-

μαι πάντως να συνταχθώ με όσους
ονειρεύονται το «σπάσιμο», το αδιέξο-
δο και την ρήξη. Και είμαι βέβαιος, ως

εκ πείρας, ότι άλλη ερμηνεία θα δίνει
στις «δύσκολες λέξεις» μιας τέτοιας

συμφωνίας ο Τσίπρας, άλλη ο Σαμα-
ράς, διαφορετική ο Λαφαζάνης, εταίροι

ο Στρατουλης. 

Θα έχουμε τρόικα; Όχι, δεν θα έχουμε.
Θα έχουμε έλεγχο; Ασφαλώς και θα

έχουμε. Τότε ποιο θα είναι το διάφορο;
Η αξιοπρέπεια. Διότι, όπως έχω κουρα-
στεί να γράφω όλα αυτά τα χρόνια, όσο
και να φτωχύναμε, όσο και να καταντή-
σαμε ζήτουλες δανεικών, δεν το αντέχει
ο τράχηλος μας να καλούν σε πειθαρχι-

κή απολογία τους εκλεγμένους εκπρό-
σωπους μας οι χρυσοπληρωμένοι χαρ-
τογιακάδες που δεν έχουν καμια λαϊκή
νομιμοποίηση. Να επιπλήττει οποιοσ-
δήποτε Τομσεν οποιονδήποτε Έλληνα

υπουργό και εκείνος να στέκεται απένα-
ντι του «σαν κότα». 

Ετοιμασθείτε λοιπόν. Ξεσκονίστε τα
παλιά λεξικά σας. Και τα ελληνικά και

τα αγγλικά. Διότι, παρά τους εκατέρω-
θεν βρυχηθμούς, ευελπιστώ ότι η όδευ-

ση στον δρόμο της καμήλας θα είναι
αναπόφευκτη. Και ότι αμφότερες οι

πλευρές, ιδίως η ελληνική, καθώς έξε-
στι ημίν λογοπαίζειν, λογομαχείν, λογο-

κοπείν και στρεψοδικείν, θα έχουν  να
προσφέρουν, έναντι των δικών τους

σκληρών και αδιάλλακτων μια διαφορε-
τική ερμηνεία, μιαν άλλη μετάφραση

κάποιων επίμαχων όρων της συμφω-
νίας.   

Από το να σφαζόμαστε για το ποιος
ευθύνεται για την καταστροφή, για την

αποτυχία, καλύτερα να διαφωνούμε για
το εύρος ή τις παγίδες μιας επιτυχίας.
Πράγματα, εν πολλοίς, αναπόφευκτα,

σε κάθε δύσκολη συμφωνία.

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Μαξίμου εντάυθα

Ξεσκονίζουμε
Τα λεξικά μας

του Ηλία Μακρή

του Γιάννη Ιωάννου

του Χρήστου Παπανίκου

του Στάθη

του Ανδρέα Πετρουλάκη 

του Στάθη
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