
Το Πασοκ μας άφησε πίσω
του, πέρα από τα άλλα
καλά και κακά του και μια
κακοποίηση της γλώσσας.
Κάτι άθλια ελληνικά μιας
ξύλινης κομματικής γλώσ-
σας που κάποιοι εργάτες
του λόγου ονομάζουν, με
αίσθημα αποστροφής, «πα-
σοκικά».

Τώρα έχουμε μια άλλη
εκδοχή του φαινομένου. Τα
«συριζαίϊκα». Τα οποία
είναι μερικές φορές που
μου φαίνονται ως …ξένη
γλώσσα. Τόσο δυσκολεύο-
μαι να τα καταλάβω. Και
ενίοτε αποτυγχάνω.

Ας μου πει κάποιος «τι
εννοεί ο ποιητής», όταν ο
νέος Γραμματέας του
ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφος Τά-
σος Κορωνάκης, μιλώντας
στον διευθυντή του ραδιο-
φωνικού σταθμού «Στο
Κόκκινο» Κώστα Αρβανί-
τη, εκστομίζει τη φράση:
«να αναλάβουν τη δια-
πραγμάτευση η Αριστερά

και η κοινωνία».

Δηλαδή ως τώρα η δια-
πραγμάτευση είναι στα
χέρια της …δεξιάς; 

Εκεί πρέπει να κατατάξου-
με τους Τσίπρα, Δραγασά-

κη, Τσακαλώτο, Βαρου-
φάκη, Χουλιαράκη και
όσους άλλους ασχολούνται
με την διαπραγμάτευση; 

Και ποια είναι αυτή η «Αρι-
στερά» που πρέπει να ανα-
λάβει; 

Αλλα ακόμη πιο εκπληκτι-
κό είναι το άλλο μέρος της
πρότασης. Να αναλάβει την
διαπραγμάτευση …η κοι-
νωνία. Και στην κορφή
κανέλλα.

Έχετε και άλλες τόσο

σαφείς και καθαρές προτά-
σεις σύντροφοι;

Η μήπως εννοεί ο ποιητής
να αναλάβει το κόστος από
τις συνέπειες των όποιων
διαπραγματευτικών λαθών
η κοινωνία; 

Μου θυμίζει το τι συνέβη
όταν «κοινωνικοποιήσαμε»
τις προβληματικές επιχει-
ρήσεις.

Οι κεφαλαιοκράτες ιδιο-
κτήτες καθάρισαν από τα
χρέη τους, έσωσαν τις οικο-
γενειακές περιούσιες τους,
τα διορισμένα στις νέες
διοικήσεις κομματόσκυλα
έκαναν νέες τρανταχτές
περιουσίες και η κοινωνία
…πληρώνει ακόμη τα σπα-
σμένα. 

Δεν μιλάτε πιο απλά και
καθαρά ελληνικά παρακα-
λώ;

Ο οπισθογράφος

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Είναι και τούτο από τα σημεία των και-
ρών. Διαβάζαμε την Παρασκευή το

πρωί, μια μέρα μετά το ναυάγιο των
συνομιλιών του πρωθυπουργού με
τους προέδρους της Εκτελεστικής
Επιτροπής και της Ευρωζώνης, τι

περιείχαν οι ελληνικές προτάσεις, από
το …αγγλικό κείμενο που δημοσίευ-

σαν οι «Financial Times». Και το
οποίο αναδη-

μοσίευσαν
αυτούσιο, σε
μορφή pdf ,

διάφορες
ελληνικές ιστο-

σελίδες. Το
ελληνικό κείμε-

νο, αυτό που
θα ενημέρωνε

τον ελληνικό
λαό, παρέμενε

…μυστικό. 

Το, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πιο
ενδιαφέρον στοιχείο από τις ελληνικές

προτάσεις, είναι το αίτημα για μια
μορφή μείωσης του χρέους. Που μπο-

ρεί να μην είναι η «διαγραφή» την
οποία είχε κάνει προεκλογικώς σημαία
του ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλα πάντως οδηγεί σε
ρυθμίσεις που συνιστούν μια ανακου-

φιστική αναδιάρθρωση του χρέους.
Ετσι ώστε από 180% του Ακαθαρί-
στου Εθνικού Προϊόντος που είναι

σήμερα, να κατεβεί στο 93% ως το
2020 και κάτω από το 60% ως το

2030. 

Με απλά λόγια ζητάμε λεφτά:

1. Να μας δώσει ο μηχανισμός στήρι-
ξης ESM 27 δισεκατομμύρια για να
πάρουμε πίσω τα ομόλογα που κατέ-
χει η ΕΚΤ

2. Αλλα 9 δις για να ξοφλήσουμε προ-
ώρως το μισό του ΔΝΤ και το άλλο
μισό να το «βολέψουμε» με διάφο-
ρους τρόπους

3. Παράταση της αποπληρωμής των
δανείων του πρώτου μνημονίου, είτε
με ομόλογα «στο διηνεκές», είτε με
ρήτρα ρυθμού ανάπτυξης. 

4. Να μας χαρίσουν το 50% από τα
δάνεια του δεύτερου μνημονίου,
δηλαδή 90 δις. Τα υπόλοιπα 90 να τα
πληρώσουμε, αποζημιώνοντας τους
με διπλάσιο επιτόκιο. Από 2,5% στο
5%. 

Η πρόταση δεν είναι παράλογη. Και
μπορεί να κάνει πραγματι το χρέος

βιώσιμο. Αρκεί να το θελήσουν και οι
ηγέτες της Ευρώπης. Δεν είναι εύκο-
λο, αλλα δεν είναι και αδύνατο. Γιατι

στην πραγματικότητα δεν χάνουν.
Αλλα για να πουν το «ναι» θέλουν

εξασφαλίσεις. Ότι θα ακολουθήσουμε
πολιτική που θα υπηρετεί τους στό-
χους για χρέος 93% ως το 2020 και

κάτω του 60% ως το 2030. Ότι δεν θα
επιδοθούμε σε σκορπαλευριές ξανα-
φουσκώνοντας το χρέος που θα έχει

«αναδιαρθρωθεί». 

Εδώ είναι τα δύσκολα. Και η ώρα της
ευθύνης. Διό και έχω την αίσθηση ότι
ο Αλέξης Τσίπρας «πετάει την μπάλα
στην εξέδρα» για να κερδίσει χρόνο. 

Η πίσω πλευρά

Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Είναι αλήθεια ότι οι
Έλληνες περνάμε πολύ
δύσκολες ώρες. Και το
ακόμη χειρότερο ότι το
μέλλον μας είναι άδη-
λο. Υπάρχουν όμως κά-
ποιοι Έλληνες, εκτός
Ελλάδος, που περνάνε
ακόμη δυσκολότερα.
Που παίζεται, καθημε-
ρινώς, η ζωή τους
«κορώνα-γράμματα»
καθώς βρίσκονται εν
μέσω διασταυρούμε-
νων πυρών. 
Είναι οι Έλληνες της
Μαριούπολης. Μερικοί
υποστηρίζουν ότι ανέρ-
χονται σε τριακόσιες
χιλιάδες και άλλοι γύρω
στους εκατό χιλιάδες,
αριθμός που μάλλον
προσεγγίζει περισσότε-
ρο την πραγματικότητα. 
Όσοι και να ζουν πάν-
τως στην πόλη και τα
22 ελληνικά χώρια της
περιοχής της, αξίζουν
μεγαλύτερης προσοχής
από την ελληνική πολι-
τεία. Εδώ κινδυνεύουμε
από τη φτώχεια. Εκεί
από τις σφαίρες. Με τους
ελληνικής καταγωγής
νεκρούς να έχουν ήδη
φτάσει τους εκατό. Ανά-
μεσα τους και έξη παι-

δία. 
Την δραματικότητα των
καταστάσεων, την περι-
έγραψε με σαφήνεια,
κατά την πρόσφατη επί-
σκεψη της στην Ελλά-

δα, η πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνι-
κών Συλλόγων Ουκρα-
νίας Αλεξάνδρα Προ-
τσένκο-Πιτσατζή (εδώ
σε σκίτσο του Π. Ζερ-
βού): 
«Μας πυροβολούν από
δύο πλευρές, από τη μία

οι ανεξάρτητοι και από
την άλλη οι ουκρανικές
δυνάμεις. Από τα 22
ελληνικά χωριά τα επτά
βρίσκονται σήμερα
στους ανεξάρτητους
του Ντονέτσκ και τα
υπόλοιπα στην ουκρα-
νική πλευρά. Πολλά
είναι ακριβώς στη μέση
και οι σφαίρες πέφτουν
καθημερινά. Υπάρχουν
χωριά που δεν έχουν
κάνει μαθήματα από
τον Σεπτέμβριο, όπου
δεν λειτουργεί τίποτα,
ούτε το ταχυδρομείο
ούτε οι πολυκλινικές,
και υπάρχουν ελλείψεις
σε φάρμακα».

Η κυρία Προτσένκο-
Πιτσατζή, μετέφερε
στην Αθήνα το παράπο-
νο της ομογένειας.
«Πρέπει να έχουμε προ-
στασία από την πατρί-
δα. Η Ελλάδα πρέπει να
δώσει λίγη προσοχή σε
μας». 

Το αίτημα της ομογέ-
νειας προς την Αθήνα
είναι να φιλοξενήσει,
έστω και για έναν μήνα,
αν όχι περισσότερο,
300 γυναίκες με παιδιά
και συνταξιούχους από
τη Μαριούπολη. «Να
δείξει η Ελλάδα ότι δεν
μας ξέχασε» είπε, τονί-

ζοντας ότι η Πολωνία, η
Τσεχία και το Ισραήλ
πήραν τις μειονότητές
τους από την Ουκρανία.
Εμείς, που έχουμε και
δημογραφικό πρόβλη-
μα, τους αφήνουμε
εκεί.

«Ζητάμε να παίρνουμε

το ειδικό δελτίο ταυτό-
τητας πηγαίνοντας
απλώς στο προξενείο τα
έγγραφα που αποδει-
κνύουν ότι ο ένας
γονιός είναι ελληνικής
καταγωγής»,

Τι συμβαίνει στην
πράξη; Από τη στιγμή
που θα κάνει κάποιος
αίτηση, ώσπου να εκδο-
θεί απόφαση, περνάνε
…πέντε χρόνια. Αν στο
μεταξύ δεν τον έχει
«φάει» καμια αδέσπο-
τη. 

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μαξίμου εντάυθα

Πέτα την μπάλα
Στην …εξέδρα

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ

www.massavetas.gr

Υπάρχουν, κάπου, Έλληνες που περνούν πολύ χειρότερα από μας

ΚΑΙ ΣΥ ΛΑΕ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΕ

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ

της Έφης Ξένου

του Χρήστου Παπανίκου
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