
Το έχουμε ακούσει και δια-
βάσει άπειρες φορές ως
τώρα ότι «η ελληνική
κυβέρνηση δεν δέχεται
τελεσίγραφα».

Παρά ταύτα την Παρα-
σκευή όλοι έτρεχαν, ώστε
να διαμορφωθεί, για μια
ακόμη φορα, μια ελληνική
πρόταση που να πληροί τις
προϋποθέσεις ώστε να γίνει
αποδεκτή και από τους
«θεσμούς» και από την
πολιτική ηγεσία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Διότι το περιθώριο που
άφησαν στον πρωθυπουρ-
γό Αλέξη Τσίπρα οι συνο-
μιλητές του, κατά την
Σύνοδο Κορυφής, ήταν
ασφυκτικό. Εντός 24
ωρών, έπρεπε να έχει επι-
νοηθεί από το οικονομικό
μας επιτελείο ό,τι δεν είχε
γίνει κατορθωτό να διατυ-
πωθεί επί τόσους μήνες.

Και όταν ο Έλληνας πρω-
θυπουργός επιστρέφει από
τις Βρυξέλλες με άδεια
χέρια, ενώ οι χρηματοδοτι-
κές μας ανάγκες έχουν φτά-
σει στο αμήν, το «εντός 24
ωρών» δεν είναι πια δυνα-
τόν να αντιμετωπίζεται ως
σκληρό τελεσίγραφο. Είναι
ώρα να το …βαπτίσουμε
και αυτό κάπως αλλιώς. 

Και δεν είναι μόνο το χρο-
νικό περιθώριο που «μας

στενεύει». Αλλα και το
γεγονός ότι, ενώ δείχνουν
να αποδέχονται την, λογι-
κώς ορθή, έμμονη της
ελληνικής κυβέρνησης για
«πολιτική λύση», συνοδεύ-
ουν την «αποδοχή» αυτή
από ένα «ναι μεν,
αλλά….». 

Αλλά, δηλαδή, να περά-
σουμε πρώτα από τον
πάγκο των «τεχνικών κλι-
μακίων». Τα οποία προφα-
νώς θα εισηγηθούν για το
κατά πόσον είναι «τεχνι-
κώς» εφικτή μια «πολιτική
λύση».

Διαφορετικα, μας ανακοί-
νωσαν, για πρώτη φορά
τόσον επισήμως, έχουν
έτοιμο και το «plan B”. 

Είναι ασφαλώς κέρδος της
κυβέρνησης ότι πέρασε την
θέση της για την ανάγκη
«πολιτικής λύσης». Η
οποία πρέπει να περιλαμ-
βάνει, πρωτίστως, συγκε-
κριμένες αποφάσεις για την
βιωσιμότητα του χρέους.

Από κει πέρα, για την ελλη-
νική πλευρά έχει μείνει
μόνο μια επιλογή. Αυτό
που μας πρόσταζαν οι
λοχίες στο στρατό: Και
τώρα τρέχουμε.

Ο οπισθογράφος

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της Ένωσης, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ,
θέλοντας να δείξει πόσο ενδιαφέρεται
για τους Έλληνες –και δεν θέλω να το
αμφισβητήσω- είπε, μιλώντας σε γαλ-
λικό ραδιόφωνο:   «Τηλεφωνώ στους

Έλληνες φίλους τρεις φορές την
εβδομάδα για να μου πουν τι συμβαί-

νει στους δρόμους: "Πείτε μου πώς
ζουν οι φίλοι

σας", τους
ρωτάω».

Όταν, δε,
ρωτήθηκε γιατί

κάνει αυτά τα
τηλεφωνήμα-
τα, απάντησε
πως τα κάνει

επειδή αισθά-
νεται κοντά

στους Έλληνες
που υποφέρουν. Ότι η Ελλάδα δεν

τον αφήνει να κοιμηθεί ήσυχος τα
βράδια. Διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέ-

ρεται στους πολιτικούς αλλα στους
πολίτες, στους απλούς ανθρώπους

που υποφέρουν. 

Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες
φίλοι του, στους οποίους τηλεφωνεί,
και ποια εικόνα ακριβώς του δίνουν
για την ζωή των πολιτών. Αν όμως

θέλει πραγματι μια καλη ενημέρωση,
δεν έχει παρά να μελετήσει, στην ιστο-

σελίδα της ιταλικής εφημερίδας
Corriere della Sera, την συνέντευξη

του διοικητή του νοσοκομείου "Ελπίς",
κ. Θεόδωρου Γιάνναρου,  με τίτλο

«Δέκα χιλιάδες αυτοκτονίες σε πέντε
χρόνια, η τελευταία ήταν του παιδιού
μου». Όπου δίνει μια δραματική εικό-

να της κατάστασης:

«Από την αρχή της κρίσης, έχασαν
την ζωή τους πάνω από δέκα χλιαρές

άτομα. Αυτοκτόνησαν. Είναι μια
μεγάλη πόλη, όχι ένα χωριουδάκι.

Μια μεγάλη πόλη εξαφανίσθηκε από
τον χάρτη, ο γιος μου ήταν ένας από

αυτούς. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο
κάποιος μπορεί να εξηγήσει αυτό

που συνέβη.» Και προσθέτει:

«Τώρα οι τράπεζες άρχισαν να παίρ-
νουν τα σπίτια μας. Πόσους άλλους
νεκρούς χρειάζονται για να καταλά-

βουν;»  «Αν στην Γερμανία ένα
σκυλί πεθάνει με άσχημο τρόπο, η

είδηση προβάλλεται στις τηλεοράσεις
και στις εφημερίδες. Είδατε να γίνε-
ται αναφορά σε δέκα χιλιάδες άτομα

που αυτοκτόνησαν; Δεν νομίζω, διότι
αυτή τη στιγμή η αξία της ανθρώπι-
νης ζωής είναι τίποτα. Μπορώ μόνο

να πω ότι ντρέπομαι που είμαι
Ευρωπαίος».

Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότη-
τα που δεν φαίνεται να είναι «μετρήσι-
μο μέγεθος» όχι μόνο για τους χρυσο-

πληρωμένους τεχνοκράτες των
«θεσμών» αλλα και για αρκετούς από
τους Ευρωπαίους πολιτικούς. Διό και
όλα τα προγράμματα τους έχουν ως
κύριο γνώρισμα αυτό που τους προ-

σήψε ο πραγματι μεγάλος πολιτικός, ο
σοσιαλδημοκράτης πρώην καγκελά-

ριος της Γερμανίας Χέλμουτ Σμιτ: 

Σώζουν μόνο τις τράπεζες και όχι
τους ανθρώπους. 

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Πρέπει να ομολογήσω ότι ο Αλέξης
Τσίπρας έχει ένα δικό του τρόπο να
απαντά στις εσωκομματικές επιθέ-
σεις. Παράδειγμα τυπικό αυτά που
παρακολουθούμε να εξελίσσονται
περί τον αναπληρωτή υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη καθηγητή Γιάν-
νη Πανουση, τον μόνο υπουργό της
κυβέρνησης που προέρχεται από την
ΔΗΜΑΡ. 
Οι προστριβές του κ. Πανουση με την
ιδιόρρυθμη πρόεδρο της Βουλής
Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι σχε-
δόν καθημερινώς στην ημερήσια διά-
ταξη. Με σκληρούς χαρακτηρισμούς
εκατέρωθεν. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Πανου-
σης, μιλώντας στη Βουλή, δηλαδή
μέσα στην …έδρα της κ. Κωνσταντο-
πούλου, έριξε ευθέως εναντίον της το
καρφί του:

«Όποιος και όποια πιστεύει ότι υπάρ-
χει κοινοβουλευτική δημοκρατία απα-
ξιώνοντας τον ρόλο της αστυνομίας
και μειώνοντας το κύρος του κάθε
αστυνομικού, προσφέρει κακές υπηρε-
σίες».
Ήταν η απάντηση του στην επίθεση
της η κ Κωνσταντοπούλου η οποία
πριν τρεις ημέρες τον είχε κατηγορή-
σει ότι «υποβαθμίζει το Κοινοβούλιο
και αναβιβάζει την αστυνομία σε ισό-
τιμο θεσμό», αλλα και στο επεισόδιο
που προκάλεσε εκείνη εναντίον ανω-
τέρου αξιωματικού της αστυνομίας.
Πέρα από την κ. Κωνσταντοπούλου ο

Γιάννης Πανουσης δέχεται πυρά και
από άλλα κυβερνητικά στελέχη αλλα
και ορθογράφους της «Αυγής» και
άλλων εντύπων, όπως ο επικεφαλής
της «Κομμουνιστικής Τάσης» Στα-
μάτης Καραγιαννόπουλος, (τρίτη
φωτογραφία από αριστερά) και βου-
λευτές που διαθέτουν το ...χαρισμα
της “επαναστατικότητας”, οπως η
Ραχήλ Μακρή και ο Β. Διαμαντό-
πουλος.
Το αποκορύφωμα όμως ήταν το
ψήφισμα του Κεντρικού Συμβουλίου
της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, εμπνευ-
σμένο από τον Γραμματέα της, τον

25χρονο Ηλία Παντελεάκο (δεύτερη
φωτογραφία): 
Εκτιμούμε πλέον πως ο «κόμπος έφ-
τασε στο χτένι». Φαίνεται πως ο κος
Πανούσης δεν είναι διατεθειμένος
πλέον να εξυπηρετήσει το πολιτικό
σχέδιο που υπήρξε η βάση για την
ανατροπή στις 25 Γενάρη κι ως εκ
τούτου απαιτούμε την απομάκρυν-
σή του από την κυβέρνηση.

Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας, λαμβάνο-
ντας όλα αυτά υπόψη του έδωσε με
τον δικό του τρόπο την απάντηση
του: Αναβάθμισε τον Γιάννη Πανου-
ση υπάγοντας, με δική του απόφαση,
την ΕΥΠ υπό την εποπτεία του
υπουργού που είναι «απόβλητος»
κατά τους εκ των έσω επικριτές του,
αφαιρόντας την μάλιστα από τον
“πρώτο τη τάξει” Νίκο Βούτση.

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μαξίμου εντάυθα

«Ντρέπομαι που
Είμαι Ευρωπαίος»

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ

www.massavetas.gr

Αυτή την άγρια κόντρα ποιός θα την κερδίσει;

“ΑΠΟΒΛΗΤΟΣ” ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΖΩΗ,

ΤΗΝ ‘ΑΥΓΗ’ ΚΑΙ ΤΗ Ν. ΣΥΡΙΖΑ

του Χρήστου Παπανίκου

του ΚΥΡ

του Γιάννη Ιωάννου

του Δημήτρη Χατζόπουλου
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