
Είχα ήδη στείλει το κείμενο της
διπλανής στήλης, όταν ανα-
κοινώθηκε ότι ο Γιανης Βα-
ρουφάκης έστειλε νέα επιστο-
λή προς το «Γιούρογκρουπ», η
οποία δεν έχει πια μόνον έξη
αλλα επτά «προτάσεις».

Αλλα η νέα επιστολή δεν ήταν
πια δυνατόν να συζητηθεί κατά
την συνοδό της Δευτέρας. Διότι
είναι …εκπρόθεσμη.

Το γνωρίζουν, οφείλουν να
το γνωρίζουν, στο οικονομι-
κό επιτελείο της κυβέρνη-
σης, ότι για να συζητηθεί
οποιαδήποτε πρόταση στη
συνοδό των υπουργών Οικο-
νομικών, πρέπει να έχει προ-
ηγουμένως υποβληθεί στο
«Γιουρογόρκινγκ  Γκρουπ».
Όπου γίνεται το τεχνοκρατι-
κό της ξεσκόνισμα, ώστε να
πάει ως «μασημένη τροφή»
στους υπουργούς. 

Το ότι έστειλε ο κ. Βαρουφά-
κης την νέα επιστολή του,
μια ημέρα μετά την συνε-
δρίαση αυτού του τεχνοκρα-
τικού οργάνου, χάνοντας
ακόμη μια φορά πολύτιμο
χρόνο, επαφίεται στην αξιο-
λόγηση παντός νοήμονος.
Και ελπίζω, πρωτίστως, του
πρωθυπουργού. 

Τώρα το αν είναι καλύτερο
το έγγραφο με τις επτά προ-
τάσεις, από εκείνο που είχε
μόνον έξη, ας μην το κρίνω
επί της ουσίας. Ας ευχηθούμε
απλώς να λειτουργήσει η
θετική πλευρά της σημειολο-
γίας για τον αριθμό επτά. Να
το αποδεχθούν δηλαδή με
«θετικό πρόσημο», όπως
τους επτά σοφούς η τα επτά
θαύματα της αρχαιότητας.
Και όχι όπως της επτά πλη-
γές του Φαραώ.

Για το αν είναι σοβαρή αυτή
η τακτική, δεν φαίνεται να
έχει θετική γνώμη ο γάτος
μου ο Μήτσος.

Εδώ καιγόμαστε και ο Yanis
παίζει πειραματιζόμενος.

Η χώρα δεν έχει την πολυτέ-
λεια να χάσει ούτε δευτερό-
λεπτο. Πρέπει να μπορέσει
να «ξεκλειδώσει» τον μπεζα-
χτά της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας, εδώ και τώρα. 

Το ότι ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός, με συνέντευξη του σε
γερμανικό περιοδικό, περι-
γράφει την κατάσταση ως
«θηλιά στον λαιμό» που μας
έχει επιβάλει ο ανωτέρω
εικονιζόμενος, σε σκίτσο του
Ανδρέα Πετρουλάκη, επικε-
φαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντρά-
γκι, πιστοποιεί απλώς του
λόγου το αληθές. 

Όταν έχει τη «θηλιά στο
λαιμό», δεν κάνεις σπασμω-
δικές κινήσεις. Κοιτάς πώς

να απελευθερωθείς.

Βέβαια και ο Αλέξης Τσί-
πρας, με την συνέντευξη του
αυτή, δεν δείχνει να είναι
έτοιμος για την λύση του
προβλήματος. Γιατι δεν είναι
λύση να λες «το κρίμα στο
λαιμό σας», όπως λέει για
τον Μάριο Ντράγκι. Λύση
είναι να αποφύγουμε το
«κρίμα». 

Αυτοί που έχουμε απέναντι
το λένε μονότονα: Κινηθείτε
γρήγορα, ώστε να επιτύχετε
την αξιολόγηση των τριών
«θεσμών», για να πάρετε
βοήθεια. Το ίδιο είπε και ο
ημέτερος κεντρικός τραπεζί-
της Γιάννης Στουρνάρας
(άνω δεξιά σε σκίτσο της
Εφης Ξένου) στον πρωθυ-
πουργό. 

Τώρα πια η απειλή για έξοδο
από την ευρωζώνη δεν είναι
τόσο ισχυρό όπλο, όσο ήταν
την Άνοιξη του 2010, οπότε
πραγματι μπορούσαν να
«εκβιάσουν» ο Γιώργος Πα-
πανδρέου και ο δικαζόμενος
τούτες τις μέρες «κηπουρός»
που αναγορεύθηκε σε «τσά-
ρο». 

Τους δώσαμε άνεση χρόνου
να προετοιμασθούν, ώστε, σε
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να
έχουν τις μικρότερες πλέον
απώλειες. 

Βεβαίως η ευρωζώνη, το ευ-
ρω και η Ευρωπαϊκή Ένωση
γενικότερα, δεν πρόκειται να
περάσουν «αβρόχοις ποσί»
μια ενδεχόμενη πτώχευση
της Ελλάδας. Αλλα ενώ εκεί-
νοι θα …βρέξουν τα πόδια
τους, εμείς θα πνίγουμε μέσα
στο χείμαρρο. 

Κάθε μέρα που χάνεται είναι
πολύτιμη. 

Το ότι ο Αλέξης Τσίπρας
δηλώνει στο γερμανικό
περιοδικό πως ζήτησε από
τους υπουργούς του «λιγότε-
ρα λόγια και περισσότερα
έργα», δείχνει ότι έχει επί-
γνωση της δραματικότητας
της κατάστασης.

Αλλα αν δεν «σουτάρει»
κανέναν πολυπράγμονα, ο
οποίος την ίδια ώρα πάει από
κανάλι σε κανάλι και θέτει
ως στόχο τι θα γράψει στο
βιβλίο του, όταν …αποστρα-
τευθεί, ετσι να σφίξουν και οι
υπόλοιποι, δεν πρόκειται να
αλλάξει η κατάσταση. Να
απαλλαγούμε δηλαδή από
την εκμάθηση πολιτικής
κομμωτικής, επάνω στο
κεφάλι της κασιδιάρας ψω-
ροκώσταινας, από μαθητευό-
μενους μάγους. 

Ο θεός να σας φωτίσει. 

Ο οπισθοργάφος

Καλημέρα 
κ. Πρόεδρε

Ομολογώ ότι εντυπωσιάσθηκα. Για
πρώτη φορα, εδώ και δεκαετίες, είδα

ευρηματικό, πνευματώδες, τηλεοπτικό
πολιτικο μήνυμα από το ΚΚΕ. Με επι-

στράτευση μιας «ατάκας» του αλησμό-
νητου Λάμπρου Κωνσταντάρα από

παλιά αριστουργηματική ταινία, στην
οποία δίνει ρεσιτάλ ο Βέγγος. Δεν περί-

μενα ότι θα έχει τόσο ψυχαγωγική εξέλι-
ξη ο εμφύλιος πόλεμος στο χώρο της

Αριστεράς. Ότι
θα γινόταν

πηγή εμπνεύ-
σεως για μη

υστερικό, αλλα
όντως καυστικό

πολιτικό λόγο. 

Στους επιζώ-
ντες των πέτρι-

νων χρόνων
ίσως να παρα-
πέμπει σε θλι-
βερές αναμνή-

σεις. Να εκλαμβάνεται ως ανάλαφρη
εκδοχή του συνθήματος «τι Πλαστήρας,

τι Παπάγος». Στις «δυναμικές ηλικίες»
που παρακολουθούν οι μαρκετίστες,

διαφημιστές και επικοινωνιολογοι, από
25 έως 45, τέτοιες αναμοχλεύσεις δεν

λένε και πολλά πράγματα. Τουλάχιστον
στην πλειονότητα, που δεν ζει με το

παρελθόν, όπως συμβαίνει συχνά με
ανθρώπους της γενιάς μου. Σ’ αυτούς

λοιπόν, εκείνο που θα μείνει είναι ακρι-
βώς ο στόχος του μηνύματος. Ότι «με

κάποιον μοιάζει», ότι «κάτι μου θυμίζει»,
ο πολιτικός λόγος της σημερινής κυβέρ-

νησης, αλλα και προσωπικώς ο δικός
σας, κ. Πρόεδρε.

Οι αποσπασματικές φράσεις που έχουν
επιλεγεί, από ομιλίες των Γιώργου

Παπανδρέου, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη
Τσίπρα, όπως για παράδειγμα το

«παραλάβαμε χάος», που ακούμε στε-
ρεοτύπως, δεκαετίες τώρα, πραγματι

«σφάζουν». Ακριβώς επειδή σαρκάζουν.
Και δεν υπάρχει πιο κοφτερό πολιτικο

εργαλείο από την σάτιρα, όταν δεν
εκφυλίζεται σε χοντροκοπιές. 

Βεβαίως, πέρα από αυτή την ευρηματι-
κή έκπληξη, έχουμε μια θλιβερή κατά τα

άλλα εικόνα: Οι πρώτοι που εξεγείρο-
νται, κατά μιας, έστω μισερώς, αριστε-
ρής κυβέρνησης –να μην ξεχνάμε και

τον Καμμένο- είναι εκείνοι των οποίων
περιπαθώς ζητούσατε κ. Πρόεδρε, προ-
εκλογικώς, την συμμαχία. Οι λοιποί αρι-

στεροί. Το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι
μόνοι που δεν σας δίνουν  πίστωση
χρόνου, δεν αναγνωρίζουν περίοδο

χάριτος. 

Αν συνεχίσουν την τακτική των διαδηλώ-
σεων που εξελίσσονται σε πυρπολήσεις

αυτοκίνητων και καταστημάτων, όπως
έγινε προχθές, θα κάνουν μεν ζημία,

αλλα θα είναι «μια από τα ίδια». Αν
όμως επιδοθούν στην κριτική τους με

εμπνευσμένη εκμετάλλευση του πολιτι-
κού σας λόγου, όπως στο συγκεκριμένο

μήνυμα, να αρχίσετε να ανησυχείτε
σοβαρά. 

Διότι, ετσι πολυλογάδες που εμφανίζο-
νται τα στελέχη σας, γοητευμένα από τις
σειρήνες των μέσων ενημέρωσης, ισχύ-

ει, φευ, η επιγραμματική φράση του
φίλου Βέρνερ, ξένου ανταποκριτή: 

«Στο Ελλάντα όλο και κάποιο λέει ένα
μαλακία, και έχετε τροφή να γκράφετε». 

Να το προσέξετε.

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ
giorgis@massavetas.gr

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Μαξίμου εντάυθα

«Κάπου σας έχω ξαναδεί»

του Ηλία Μακρή

του Γιάννη Ιωάννου

του ΚΥΡ

του Ανδρέα Πετρουλάκη 

του Latuff  (Βραζιλία)
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