
Μπορεί ο χερ Σόϊμπλε να θέ-
λει την Ελλάδα εκτός ευρω,
μπορεί ο νέος υπουργός εξω-
τερικών της Φινλανδίας και
ηγέτης των «Αληθινών Φιν-
λανδών», Τίμο Σόινι, που
είναι περίπου ο Καμμένος
της χώρας του, να μας θέλει
ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να ωρύεται «όχι
άλλα λεφτά για την Ελλάδα»,
αλλα δεν θα είναι αυτοί που
θα έχουν τον τελευταίο λόγο. 

Αν είναι να υπάρξει μια λύ-
ση, μετά το επισήμως ομολο-
γούμενο αδιέξοδο στις δια-
πραγματεύσεις των Βρυξελ-
λών, αυτή θα την δώσουν η
καγκελάριος της Γερμανίας
Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόε-
δρος της Γαλλίας Φρανσουά
Ολάντ και ο πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζαν
Κλοντ Γιουνκέρ. 

Ευτυχώς υπάρχει και η τεχ-
νολογία. Που επιτρέπει την
άνεση των τηλεδιασκέψεων.
Και έτσι είχε την δυνατότη-
τα, ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσιπρας, αμέσως μετά την

ενημέρωση του από τον
Ευκλείδη Τσακαλώτο, για
την ασυμφωνία των Βρυξελ-
λών, να ζητήσει το απόγευμα
της Πέμπτης τηλεδιάσκεψη
με Μέρκελ και Ολαντ. Τηλε-
διάσκεψη που κράτησε σχε-
δόν μια ώρα. 

Είναι προφανές ότι κατά την
τηλεδιάσκεψη αυτή υπήρξε
ουσιαστική προσέγγιση για
μια πολιτική λύση του προ-
βλήματος. Και αυτό είναι
μέγα κέρδος και για την Ελ-
λάδα και για τον Αλέξη Τσί-
πρα. 

Ένα κέρδος πουν δεν είναι
διατεθειμένος να το διακιν-
δυνέψει με εσωκομματικές
αμφισβητήσεις. Αυτό το νό-
ημα είχε το ότι, αμέσως την
επόμενη, βγήκε ως «λαγός»
ο Νίκος Παππας να ανακοι-
νώσει, ως αυτονόητο, ότι για
την ψήφιση της συμφωνίας
θα υπάρξει κομματική πει-
θαρχία. 

Να σφίξουν οι... διαφωνίες. 

Ο οπισθογράφος

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Ε, λοιπόν, η συμφωνία έρχεται. Το
λέει η κοινή λογική. Το καταλαβαίνει

κανείς αξιολογώντας τις δηλώσεις των
πλέον υπεύθυνων για το θέμα κυβερ-

νητικών παραγόντων. Ας προσεγγί-
σουμε το θέμα με την τακτική μιας

μαγειρικής συνταγής. 

Παίρνουμε πρωτίστως  ως βάση τα
όσα δήλωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός

μετά την
σύσκεψη του
οικονομικού
επιτελείου.

Προσθέτουμε
τις χθεσινές

δηλώσεις του
υπουργού

Οικονομικών
στο «ΒΗΜΑ

FM». Αναμει-
γνύουμε  με

τις προχθεσι-
νές δηλώσεις του νέου συντονιστή της
διαπραγμάτευσης Ευκλείδη Τσακαλώ-

του στον βρετανικό «Guardian». Και
τέλος ψήνουμε στο φούρνο της κομ-

ματικής πειθαρχίας που προέβαλε
χθες ο υπουργός Επικρατείας Νίκος

Παππάς, που είναι όχι απλώς το «δεξί
χέρι» του Αλέξη Τσίπρα, αλλα το

«alter ego» του. 

Τα μηνύματα δεν απευθύνονται προς
τα έξω. Εκεί τα πράγματα είναι δεδο-
μένα. Η συμφωνία δεν θα επιτευχθεί
στο «Brussels Group». Εκεί, με τους
«κολλημένους χαρτογιακάδες» θα τα

σπάσουμε. Διότι η συμφωνία δεν βγαί-
νει με στεγνά τεχνοκρατικά κριτήρια.

Οι τεχνοκράτες δεν αξιολογούν ως
«μετρήσιμο μέγεθος» την ανθρωπιστι-

κή κρίση, την απόγνωση ενός λαού,
πολλώ δε μάλλον τις επιμέρους προ-

σωπικές τραγωδίες. Άρα χρειάζεται
πολιτική λίπανση. Πολιτική λύση. Που
πρέπει να την δώσουν από κοινου ο

Τσίπρας με την Μερκελ, τον Γιουνκέρ
και τον Ολαντ.

Όποιος, από το προσωπικό κουζίνας,
διαφωνεί με το παρασκεύασμα, όποι-

ος θα ήθελε κινεζική κουζίνα ή ρωσικά
μπλινίς, αν τολμά, ας αναλάβει τις

ευθύνες του. Ας καταψηφίσει, με κίν-
δυνο να ρίξει την κυβέρνηση. Στις

εκλογές που θα ακολουθήσουν, εφό-
σον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο, από

την προηγούμενη κάλπη ως την προ-
κήρυξη τους, θα ισχύει το καθεστώς
της «λίστας». Άρα ο πρωθυπουργός

θα επιλέξει ποιους θα «κόψει». Και αν
κατέβουν χωριστά, θα δούμε αν η

πλειονότητα από όσους στηρίζουν τον
ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με τον Τσίπρα ή με

τον Νταβανέλο και τον Λεουτσάκο. 

Η συμφωνία λοιπόν έρχεται, «εκτός
αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του».

Αλλα μην περιμένουμε ότι το περιεχό-
μενο της θα είναι τέτοιο που να κάνει

οποιονδήποτε να βγει στους δρόμους
και να φωνάζει ρυθμικώς το «Έ, έ,

έρχεται». Το περιεχόμενο της θα είναι
σκληρό. Αλλα θα είναι καλύτερο από

την παράταση αυτού του μετεωρισμού
στον οποίο βρισκόμαστε. Και πολύ

καλύτερο από την οριστική ρήξη. 

Υπομονή. Η καλη κουζίνα, επιβάλλει
καλό ζύμωμα. 

Η πίσω πλευρά

Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Σύσσωμο το έθνος παρακολουθεί με
αγωνία να δει πως θα καταλήξει η
υπόθεση της Έλενας Παναρίτη. Θα
την πάρει τη θέση του εκπρόσωπου
της Ελλάδας παρά τω πλευρώ της
Κριστιν Λαγκάρντ στο ΔΝΤ; Πιέζει
σχετικώς ο τωρινός προστάτης της, ο
υπουργός Οικονομικών Γιάνης
Βαρουφακης, όστις την είχε περιλά-
βει και στην αρχική ομάδα διαπραγ-
μάτευσης. Από όπου, με εντολή του
Αλέξη Τσιπρα, αποσύρθηκε … λόγω
μεγάλης επιτυχίας.
Αλλα δεν είναι η πρώτη φορα που ο
Αλέξης Τσιπρας έχει αρνητική γνώμη
για την εν λόγω κυρία που αυτοπρο-
βάλλεται, στο βιογραφικό της, ως
«θεσμική οικονομολόγος».
Το 2011, μιλώντας στη Βουλή για την
εκποίηση του δημόσιου πλούτου της
χώρας, ,είχε πει, απευθυνόμενος στον
τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπαν-
δρέου και τοτινό προστάτη της κ.
Παναρίτη την οποία είχε διορίσει
δεύτερη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας
του ΠΑΣΟΚ: 
«Έχετε την τεχνογνωσία του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου και
της κ. Παναρίτη της Παγκόσμιας
Τράπεζας που ήταν ειδικευμένη στο
real estate και σύμβουλος ενός προέ-
δρου χώρας που αυτή τη στιγμή έχει
είκοσι χρόνια κάθειρξη, του Περού».

Στο οποίο Περού, η κ. Παναρίτη,
υπηρετώντας την κυβέρνηση του
μετέπειτα καταδίκου Φουτζιμόρι,

κατάφερε να κάνει τις τράπεζες πλου-
σιότερες και τους αγρότες …ακτήμο-
νες. Διαπίστωσε ότι το πρόβλημα της
χώρας ήταν ότι είχε αγροτική οικονο-
μία, με αγρότες που δεν ειχαν τίτλους
ιδιοκτησίας. Οπότε οι τράπεζες δεν
τους δανειοδοτούσαν για να εκσυγ-

χρονίσουν την παραγωγή τους. Χάρη
στην κ. Παναρίτη, απέκτησαν τίτλους
ιδιοκτησίας με τους οποίους υποθή-
κευσαν τα χωράφια τους παίρνοντας
δάνεια. Και όταν δεν μπορούσαν να
τα εξυπηρετήσουν, οι τράπεζες βρέ-
θηκαν με τεράστιες εκτάσεις γης

…με τίτλους ιδιοκτησίας. 
Αλλα πέρα από την θητεία της στο
Περού και άλλες τριτοκοσμικές
χώρες, όπου υπηρέτησε ως στέλεχος
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι
απόψεις της για το τι πρέπει να γίνει
στην Ελλάδα. 
Ως βουλευτής πια του ΠΑΣΟκ και
σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου
είχε δώσει την συνταγή της:

«Δεν είναι το πρόβλημα, να
κόψουμε λίγο τους μισθούς, να
κόψουμε λίγο τις συντάξεις ΚΑΙ
ΟΧΙ ΛΙΓΟ, ΠΟΛΥ. Το θέμα μας
είναι να πάψουμε να έχουμε τα
ελλείμματα τα οποία δημιουργούν
ατυπικότητες στον κόσμο, ατυπι-
κότητες στην αγορά, ατυπικότητα
στην κοινωνία»!

Άρα έχει όλα τα προσόντα να προτα-
θεί για μια τέτοια διεθνή θέση, από
μια κυβέρνηση της Αριστεράς και
του λαού, έστω και αν η «Αυγή» στις
22 Σεπτεμβρίου του 2009 της είχε
αφιερώσει ειδικό αρθώ με το ερώτη-
μα: «Είναι ένας επικίνδυνος αδαής
ιδεολόγος ή ένα καλά κρυμμένο
αρπακτικό;»:  Άλλωστε σε αυτόν τον
τόπο πάντα επιπλέουν οι φελλοί και
οι επιτήδειοι. 

Η Παναρίτη φελλός δεν είναι. Και
πτυχία και γνώσεις έχει. Αλλα οι από-
ψεις της είναι τροϊκανότερες των
τροϊκανών. 

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μαξίμου εντάυθα

Έρχεται, χωρίς
«Ε, ε, έρχεται»

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ

www.massavetas.gr

Ελλάς: Η χώρα όπου επιπλέουν κάθε είδους επιτήδειοι

ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ... 

ΒΟΛΕΥΤΕΙ Η ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΡΙΤΗ

του ΚΥΡτου Κώστα Μητρόπουλου

του Γιάννη Ιωάννου
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