
Υπάρχουν πολλοί, εντός
και εκτός Ελλάδος, που υ-
ποστηρίζουν ότι η Ελληνι-
κή κυβέρνηση και ειδικώς
ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας «παίζουν πόκερ»
με τους «Θεσμούς» και
ειδικότερα με τους εταί-
ρους μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλα πρωτίστως
στην Ευρωζώνη. Προφα-
νώς από αυτές τις αναλύ-
σεις εμπνεύσθηκε το σκί-
τσο της και η κ. Εφη Ξένου. 

Ότι δηλαδή «ποντάρει τα
ρέστα του», απειλώντας με
το ενδεχόμενο στάσης πλη-
ρωμών και χρεοκοπίας, για
να αναγκάσει εκείνους που
βρίσκονται απέναντι του,
σε αυτή τη σκληρή δια-
πραγμάτευση, να «πάνε
πάσο». 

Αν πραγματι συνέβαινε κά-
τι τέτοιο, αν παιζόταν το
μέλλον της χώρας, το αύριο
των παιδιών μας, σε μια
παρτίδα πολιτικού πόκερ,
δεν θα ήμουν καθόλου ευ-
τυχής. Ελπίζω και εύχομαι
να μη συμβαίνει. 

Με ενθαρρύνει το γεγονός
ότι δεν έχω, ως τώρα, ακού-
σει τον πρωθυπουργό της
χώρας να λέει την φράση
«τα ρέστα μου». Ότι ακόμη
και η τελευταία δήλωση
του, που έστειλε μέσω
πρωθυπουργικού γραφείου
από την Αγία Πετρούπολη,
επαναλαμβάνει το «ποντά-

ρω στην Ευρώπη». 

Το αν εμφανίζονται διάφο-
ροι άλλοι, πότε η "πλατ-
φόρμα", πότε η Ζωή, ο Λα-
παβίτσας, ο Μητρόπουλος,
ο Στρατούλης και οι λοιποί,
να δημιουργούν τέτοιο
κλίμα, ας πούμε ότι δεν κά-
νει κακό στην διαπραγμά-
τευση. Ότι τάχα λειτουργεί
ως ένα επιχείρημα του
Αλέξη Τσίπρα προς την
Μέρκελ, τον Ολάντ, τον
Γιουνκέρ και τους άλλους:
«Βλέπετε με τι θηρία έχω
να κάνω, δώστε κι’ εσείς
ένα χεράκι βοηθείας». 

Κάνουν όμως τεράστιο κα-
κό τόσο στο εσωτερικό της
χώρας όσο και στο εξωτε-
ρικό. Γιατι επιτείνουν το
κλίμα αβεβαιότητας, αστά-
θειας και ανησυχίας. 

Το αποτέλεσμα όλων αυ-
τών των φληναφημάτων
είναι, δυστυχώς, απολύτως
μετρίσιμο.

Μετριέται, στο εσωτερικό,
με τις καταθέσεις που φεύ-
γουν καθημερινώς από τις
τράπεζες. Και στο εξωτερι-
κό από το που έχουν φτάσει
τα περίφημα «σπρεντ» των
ελληνικών ομολόγων. 

Άντε, να τελειώνει αυτός ο
Ιούνιος, μπας και τελειώ-
σουν και τα επικίνδυνα παι-
γνίδια. 

Ο οπισθογράφος

Καλημέρα 

κ. Πρόεδρε

Αυτό που διαβάζετε στον τίτλο είναι η
ερώτηση: «Καταλαβαίνετε τη ρωσική»;

Αυτό το ερώτημα θέλω να απευθύνω
σε διάφορα μέσα ενημέρωσης που

εκφράζουν τη χαρά της «πλατφόρμας»
ότι τάχα, νάτα, είναι έτοιμα να έλθουν

τα ρούβλια της ρωσικής βοήθειας,
οπότε δεν φοβόμαστε να τα σπάσουμε

με τους εταίρους μας. 

Η χαρά τους
αυτή ξεκινάει

από τη δήλω-
ση του ανα-

πληρωτή πρω-
θυπουργού της

Ρωσίας Αρκά-
ντι Ντβόρκο-

βιτς, κατά την
οποία, όπως

την παρουσιά-
ζουν, «Η

Ρωσία είναι
έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο παρο-

χής οικονομικής βοήθειας στην Ελλά-
δα». Μόνο που το ακριβές κείμενο,

όπως το μετέδωσε το επίσημο ρωσικό
πρακτορείο Tass, έχει μια προσεκτική
διατύπωση, την οποία κάνουν ότι δεν

την «πονιμάϊ»:

«Θα στηρίξουμε όποια λύση για τη ρύθ-
μιση της ελληνικής κρίσης χρέους προ-

ταθεί από την Ελλάδα και τους Ευρω-
παίους εταίρους μας.

Η προτεραιότητά μας είναι η σταθερό-
τητα της Ευρώπης και της Ελλάδας.
Επομένως θα υποστηρίξουμε όποια

πιθανή λύση θα λύσει το πρόβλημα της
οικονομικής κρίσης στη χώρα».

Σε ελληνικά της πιάτσας, αυτό μετα-
φράζεται: Μάγκες, μας ενδιαφέρετε και

σας γουστάρουμε ιδιαιτέρως, όσο είσα-
στε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

επειδή γουστάρουμε να τα βρούμε με
τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και

άμα λάχει μπορεί να σας δώσουμε και
καμια βοήθεια, αν αυτό δεν χαλάει τη

μανέστρα των σχέσεων με τους «εταί-
ρους μας». 

Στη σύντομη παραμονή του στην Αγία
Πετρούπολη, δεν ήταν δυνατόν να

μάθει τη ρωσική ο Αλέξης Τσίπρας.
Είναι φυσικό να μην την …πονιμάϊ.
Καταλαβαίνει όμως πολύ καλά, ως

υπεύθυνος πρωθυπουργός, τη γλώσσα
της διεθνούς διπλωματίας. Άρα το έχει
πάρει ήδη το μήνυμα. Διό και την ίδια

μέρα, μέσω του πρωθυπουργικού γρα-
φείου, έσπευσε να κόψει τη φόρα της

Ζωής Κωνσταντοπούλου και διάφορων
άλλων που είναι έτοιμοι να βγουν στα
βουνά του Κολωνακίου και του Ψυχι-
κού, κηρύσσοντας το αντάρτικο κατά

της Ευρώπης:

«Όσοι επενδύουν στην κρίση και σε
σενάρια τρόμου θα διαψευστούν. Θα

υπάρξει λύση στη βάση του σεβασμού
των κανόνων της ΕΕ αλλά και της

δημοκρατίας που θα επιτρέψει στην
Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη

μέσα στο ευρώ».

Σε απλά ελληνικά: Το συμφέρον μας
είναι στην Ευρώπη και γι' αυτό παλεύ-

ουμε. Το ίδιο δηλαδή που βροντοφώνα-
ξαν και οι χιλιάδες πολίτες που συγκε-

ντρώθηκαν στο Σύνταγμα χωρίς κομμα-
τικά καπελώματα. 

Η πίσω πλευρά
Στα γεγονότα και τα πρόσωπα

Ξεκινώ από το αυτονόητο:
Αν υπάρχουν δημοσιογράφοι
που έχουν αμέσως η εμμέσως
πληρωθεί από ΔΝΤ –έμμεση
εξαγορά είναι και τα δωρεάν
ταξιδάκια στην Ουάσιγκτον
ή αλλού- για να λειτουργή-
σουν ως προπαγανδιστές του
μνημονίου, είναι κατάπτυ-
στοι, σιχαμεροί επιβήτορες
της δημοσιογραφίας. Αλλα
αν υπάρχουν και κάποιοι που
τους γνωρίζουν και δεν τους
αποκαλύπτουν, είναι εξίσου
σιχαμεροί. Και αν μάλιστα
είναι «πολιτικοί», ακόμη χει-
ρότερα.
Ε, τέτοια περίπτωση είναι ο
Παναγιώτης Ρουμελιώτης,

που κατέθεσε στην επιτροπή
για την προβολή της Ζωής
Κωνσταντοπούλου, άλλως
πως καλούμενη «Επιτροπή
Αληθείας», ότι ως εκπρόσω-
πος της Ελλάδας στο ΔΝΤ
είχε συναντήσει τέτοιους
δημοσιογράφους στην Ουά-
σιγκτον και αλλού, αλλα
όταν τον στρίμωξαν να τους

κατονομάσει, είπε ότι …δεν
τους θυμάται. 

Η περίπτωση του κ. Ρουμε-
λιώτη επιβεβαιώνει τον
υπέρτιτλο που είχα χρησιμο-
ποιήσει και όταν ο χώρος
αυτός αφιερώθηκε στο φαι-
νόμενο Παναρίτη (άλλο
φρούτο εξ Ουασιγκτώνος):
«Ελλάς, η χώρα όπου επιπλέ-
ουν κάθε είδους επιτήδειοι». 

Ο Π. Ρουμελιώτης υπήρξε
πρωταγωνιστής του σκανδά-
λου Κοσκωτά. Γλίτωσε όμως
την παραπομπή στο ειδικό
δικαστήριο, επειδή ο Ανδρέ-
ας Παπανδρέου, για να τον
προστατέψει, τον έκανε
ευρωβουλευτή, εξασφαλίζο-
ντας του ασυλία. Βλέπετε ο
κ. Ρουμελιώτης είχε μια ευει-
δέστατη σύζυγο προς την
οποία ο τότε πρωθυπουργός
είχε ιδιαίτερη αδυναμία. 

Μετά τον θάνατο του
Ανδρέα, ο ευεργετημένος,

ανακάλυψε ότι …διαφωνού-
σε με την πολιτική του. Δεν
δίστασε όμως να ξαναγίνει
«παπανδρεϊκός» ως φίλος πια
του Γιωργάκη, ο οποίος τον
αντάμειψε με την παχυλώς
αμειβόμενη θέση στο ΔΝΤ.
Έφτασε μάλιστα να τον προ-
τείνει, πριν την επιλογή
Παπαδήμου, και ως πρωθυ-
πουργό, συμφωνούντος και

του Αντώνη Σαμαρά. Περιχα-
ρής, ο Ρουμελιώτης, πήρε το
αεροπλάνο και έσπευσε στην
Φραγκφούρτη, καθ΄ οδόν
προς Αθήνας. Αλλα εκεί του
έμεινε η χαρά. Διότι ήταν
τέτοιες οι αντιδράσεις, όσων
γνώριζαν τον ρόλο του στο
σκάνδαλο Κοσκωτα, ώστε
τελικώς ο Σαμαράς υπαναχώ-
ρησε και χάλασε το προξε-
νιό. 

Όπως το συνηθίζει, μετά την
πτώση του ΓΑΠ, ανακάλυψε
ότι διαφωνούσε και με
αυτόν. 

Από μνημονιακός, αντιμνη-
μονιακός. Και όταν είδε την
άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, έσπευσε
να γλύψει και αυτός. Και
πήρε την ανταμοιβή του.
Πρόεδρος στην εταιρία του
αεροδρομίου «Ελευθέριος
Βενιζέλος», με μισθό δέκα
ωραία χιλιάρικα μηνιαίως. 
Πάντα με …ιδεολογικά κρι-
τήρια και κίνητρα. 

Ετσι, για ένα ευχαριστώ, είπε
να βοηθήσει και την επιτρο-
πή της Ζωής. Και διέπραξε
την αθλιότητα του συκοφά-
ντη που ρίχνει λάσπη επί
δικαίων και αδίκων. Αλλα θα
του βγει ξινή η εκδούλευση. 

ΠΡΟΣΩΠΑ

Μαξίμου εντάυθα

Πανιμάγιεκε
Πο ρούσκι;

Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ

www.massavetas.gr

Αυτόν ήθελαν, Γιωργάκης-Σαμαράς, για πρωθυπουργό !!!
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του Χρήστου Παπανίκου

Ο αδίκαστος 
του σκανδάλου 

Κοσκωτά, γίνεται

τώρα τιμητής, αφού

του εξασφάλισαν

μια θεσούλα 

δέκα χιλιάδων 

τον μήνα στο

“Ελευθέριος 

Βενιζέλος”

του Ingram Pinn  (Βρετανία)

του ΚΥΡ

της Έφης Ξένου
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