
  

 

Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ 

   «Αδικούµε το Γιώργο Παπανδρέου που είχε πει ότι υπάρχουν λεφτά. Το είχε πει µε την έννοια 
να δούµε πού πάνε τα λεφτά, τότε είχε µια λογική», δήλωσε ο Γιάννης ∆ραγασάκης (βλ. 
εφηµερίδες 5/12/13), υπουργός του ΚΚΕ στη συγκυβέρνηση µε Ν.∆. (Μητσοτάκη) και ΠΑΣΟΚ, 
κορυφαίο στέλεχος σήµερα της ηγετικής οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και προαλειφόµενος για υπουργός 
Οικονοµίας. 

   Επειδή ο κ. ∆ραγασάκης είναι αδύνατο να κατάλαβε κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που κατάλαβαν όλοι 
οι υπόλοιποι Έλληνες, επειδή ο Γιωργάκης είναι αδύνατο να του διευκρίνισε ιδιαιτέρως τι εννοούσε 
(αφού δύσκολα καταλάβαινε τα σηµειώµατα που του έδιναν να διαβάζει οι άνθρωποι της 
αµερικανικής πρεσβείας και της Γκόλντµαν Σακς), το ερώτηµα είναι για ποιο λόγο ο κ. ∆ραγασάκης 
ανέλαβε αυτόκλητα την υπεράσπιση του Γιωργάκη. 

   Έχουµε ξαναγράψει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον ένα σύνολο οµάδων που κινούνται αυτόνοµα. Στις 
τελευταίες εκλογές η φιλοευρωπαϊκή οµάδα του Σηµίτη υποστήριξε διακριτικά τη ∆ΗΜΑΡ και η 
φιλοαµερικανική του Γιωργάκη το ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός από αυτούς που έγιναν µέλη (κάποιοι και 
βουλευτές) του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν κι αυτοί που υποστήριξαν ανοιχτά χωρίς ακόµη να ενταχθούν 
(Κατσέλη, Ξενογιαννακοπούλου κ.ά.) κι άλλοι που δεν εντάχθηκαν, παρά την προσπάθεια της 
ηγετικής οµάδας, γιατί υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις µέσα στο κόµµα, π.χ. ο Παπουτσής, που µας 
βοµβάρδιζε µε τα χηµικά στις πλατείες το καλοκαίρι του 2011 και τελικά ο Σαµαράς τον βόλεψε στην 
Παγκόσµια Τράπεζα. Το σχέδιο της ηγεσίας είναι να ενταχθούν πολλοί τέτοιοι ως συνεργαζόµενοι 
στην αναµπουµπούλα της προεκλογικής περιόδου, οπότε κάθε αντίρρηση µπορεί ευκολότερα ν’ 
αντιµετωπιστεί ως υπονοµευτική της ανάληψης της εξουσίας. 

   Όταν, λοιπόν, ο κ. ∆ραγασάκης αναλαµβάνει την υπεράσπιση ενός ανθρώπου που κατέστρεψε τη 
χώρα του, για να εξυπηρετήσει ξένα (και της οικογένειάς του) συµφέροντα, ενός από τα πιο απεχθή 
πρόσωπα της πολιτικής ζωής, που δεν τολµούν να τον υποστηρίζουν πλέον ούτε οι δικοί του στο 
ΠΑΣΟΚ, ενός ανθρώπου που ανά πάσα στιγµή µπορεί να βρεθεί στη φυλακή για τα εγκλήµατά του 
(γι’ αυτό είναι συνεχώς µε µια βαλίτσα στο χέρι), δεν το κάνει τυχαία. Το κάνει, γιατί είναι απαίτηση 
των Αµερικανών, που δε θέλουν να µπαίνουν οι άνθρωποί τους στη φυλακή, γιατί θα δυσκολεύονται 
µετά να βρίσκουν «προθύµους». Ως αντάλλαγµα αναµένεται µια ευρύτερη υποστήριξη της ηγετικής 
οµάδας στην οποία συµµετέχει ο κ. ∆ραγασάκης από τους Αµερικανούς και τους ανθρώπους τους 
στην Ελλάδα. 

   Τον κ. ∆ραγασάκη ακολούθησε ο κ. Τσακαλώτος, κι αυτός του οικονοµικού επιτελείου του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν ο µόνος άνθρωπος που βρέθηκε, για να υποστηρίξει το Στουρνάρα για τη 
δήλωση-πρόκληση ότι δεν υπερφορολογούνται οι Έλληνες! Ο Στουρνάρας, «υπάλληλος» της κ. 
Μέρκελ, είναι το πιο µισητό πρόσωπο όχι µόνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους υπόλοιπους 
υπουργούς και τους κυβερνητικούς βουλευτές! Μπορεί ο Στουρνάρας να µην είναι άνθρωπος των 
Αµερικανών, αλλά οι Γερµανοί είναι σύµµαχοί τους. Μπορεί να διαγκωνίζονται ποιος θα 
κατασπαράξει περισσότερες από τις σάρκες της πατρίδας µας, αλλά µαζί έφτιαξαν την τρόικα και οι 
Αµερικανοί δε θέλουν να διαλυθεί η (γερµανική) Ευρωπαϊκή Ένωση. 

   Το ζήτηµα για τον ελληνισµό δεν είναι να κάνει επιλογή προστατών, αλλά ν’ απαλλαγεί από τους 
προστάτες, κι αυτό έχει πολλές φορές στην ιστορία του αποδείξει ότι µπορεί να το κάνει (όπως και 
κάθε λαός), µε πιο πρόσφατο παράδειγµα το υπερήφανο ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν, το οποίο σε αγαστή 
σύµπνοια προσπαθούσαν να περάσουν Αµερικανοί, Γερµανοί, Άγγλοι κ.λπ. 
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