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Είναι σωστό, ιδιαίτερα σε µια 
µακρά διαδροµή στενής ενα-
σχόλησης µε τα κοινά πράγµα-
τα, να ξεχωρίζεις αυθεντικές 
προσωπικότητες. Αδικούµε, 
πιο συχνά από όσο φανταζό-
µαστε, τους πολιτικούς. Καµία 
συλλήβδην αποτίµηση δεν 
µπορεί να είναι σωστή. Μετα-
ξύ των πολιτικών υπάρχουν 
πολλοί που ξεχωρίζουν για 
την ειλικρίνεια των προθέσε-
ων, την επιµονή σε ανθρωπι-
στικές ιδεολογικές επιλογές, 
την αγάπη για την πατρίδα, την 
αντίσταση στις κοινωνικές ανι-
σότητες και την ανησυχία για 
την ανεπάρκεια των κρατικών 

µηχανισµών.
Τα θυµήθηκα µε την ευκαι-

ρία δηµοσιογραφικής συζή-
τησης, από τη συχνότητα του 
ΣΚΑΪ 100,3, µε τον κ. Λαφαζά-
νη, κοινοβουλευτικό εκπρό-
σωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παναγιώ-
της Λαφαζάνης είναι ανάµεσα 
σε εκείνους που σε κάνουν να 
πιστεύεις πως, όσα λένε, ειλι-
κρινώς τα εννοούν.

Η πολιτική αυτή σαφήνεια 
ήταν, µέχρι την 20ή Ιουνίου 
2012, µέρος µιας µάλλον ρο-
µαντικής πολιτικής συζήτησης. 
Μόλις τότε, ο Αλέξης Τσίπρας 
έγινε αρχηγός της αριστερής 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης 

χωρίς να χρειαστεί να πείσει 
κανέναν πως δεν εµφορείται 
ακόµη από τις ιδεοληψίες του 
«Εγκέλαδου».

∆υστυχώς όµως, το «εκλο-
γικό άλµα», µε το οποίο εµπι-

στεύθηκε ο πολίτης τους 
πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν 
δείχνει να χρησιµοποιείται µε 
τρόπο σοφό, δηλαδή ρεαλιστι-
κό και αποδοτικό για τα κοινά 
συµφέροντα. Οι άνθρωποι 
του ΣΥΡΙΖΑ ετοιµάζονται και 
ετοιµάζουν µια φθινοπωρινή 

διαρκή επίθεση, εναντίον των 
«ανακτόρων» του «µνηµονια-
κού κυβερνητικού διδύµου».

∆ικαίωµά τους, πολιτικό, θα 
πείτε. Προφανώς! Το οποίο 
πάντως φαλκιδεύουν οι ίδιοι 

όταν απειλούν ότι «ο λαός θα 
βρίσκεται στους δρόµους µέ-
χρι να υποχρεωθεί ο Σαµαράς 
να προσφύγει σε εκλογές». Η 
οµάδα Τσίπρα-Λαφαζάνη και 
παλαιοκοµµατικών του ΠΑ-
ΣΟΚ κηρύσσουν «ανένδοτο» 
µε σκοπό να κυβερνήσουν 

το συντοµότερο δυνατόν. Η 
πολιτική αστάθεια αποτελεί 
αναπόδραστη πραγµατικότητα. 
Οπως ακριβώς το φοβούνται 
οι ξένες πρωτεύουσες. Αλλά 
και οι αγορές, οι επενδυτές 
και η µεσαία τάξη της χώρας. 
Αρα, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα 
περιορίσει, αντικειµενικά, την 
ισχύ των Σαµαρά-Στουρνάρα 
ενόψει της κρίσιµης ευρωζω-
νικής διαπραγµάτευσης.

Γιατί όµως η αριστερή αξι-
ωµατική αντιπολίτευση, που 
µοιάζει έτοιµη να επαναλάβει 
την πολιτική κάλυψη της κοι-
νωνικής αναταραχής του 2008 
ή του καλοκαιριού του 2011, 

αρνείται να εξηγήσει µε σα-
φήνεια τα βασικά µεγέθη του 
κρατικού προϋπολογισµού 
που θα ψηφίσει, αν έχει, κατά 
τον προσεχή ∆εκέµβριο, την 
ευκαιρία;

Αντίθετα µε όσα «υπόσχο-
νται», ο προϋπολογισµός θα 
είναι πλεονασµατικός; Αφού 
η καταγγελία του εξωτερικού 
δανεισµού απαγορεύει τη 
χρηµατοδότηση οιουδήποτε 
ελλείµµατος. Εκτός αν προε-
τοιµάζουν αναγκαστικό δανει-
σµό από εσωτερικούς πόρους, 
οπότε έχουν την υποχρέωση 
να το διατυπώσουν εδώ και 
τώρα!

Του Μπάµπη Παπαδηµητρίου 

Καρτερός Θανάσης

Προϋπολογισµός µε συνταγή ΣΥΡΙΖΑ 

Είναι η Ντόρα ΣΥΡΙΖΑ;

Η ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, 
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ

Η Συρία και εµείς: 
Μακριά κι αγαπηµένοι...

∆ιαβάστε: «∆ογµατικά αντιµετωπίζονται 
τα προβλήµατα τα οποία ταλανίζουν σήµερα 
τη χώρα µου (...) αυτό δηµιουργεί (...) πάρα 
πολύ µεγάλες αντιδράσεις και για πρώτη φορά 
υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι 
χαρακτηρίζουν τον κόσµο: το ένα είναι η έλλει-
ψη ελπίδας, την οποία έχει η πλειοψηφία του 
ελληνικού λαού και το άλλο είναι ότι νιώθει 
αδικηµένος και πολλές φορές περιπαιγµένος 
και αδίκως στοχοποιηµένος».

∆εν είναι λόγια κάποιου λαϊκιστή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ο οποίος έχει ως στόχο να ανακόψει την 
ανάκαµψη. Ούτε διαπιστώσεις κάποιου ανυ-
ποψίαστου -για να χρησιµοποιήσουµε γλώσσα 

Alpha Bank- που δεν εννοεί να καταλάβει την 
ανάγκη της λιτότητας. Είναι λόγια της Ντόρας 
Μπακογιάννη, απευθυνόµενα σε εκπροσώ-
πους του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ∆ιαπι-
στώσεις εκ των έσω, που κάνουν φύλλο και 
φτερό τα χαζοχαρούµενα του Σαµαρά και του 
Στουρνάρα.

«∆εν µπορεί να µας πιέζετε µέχρι τελι-
κής πτώσεως για µια φορολογική πολιτική, η 
οποία οδηγεί τον ελληνικό λαό στην απόλυτη 
εξάντλησή του, διότι δεν έχει να τα πληρώσει. 
That’s it»! Αυτή κι αν είναι ατάκα. Η Ντόρα 
αποφάσισε να διακινδυνεύσει το νεοφιλελεύ-
θερο όνοµά της και να χαρακτηριστεί όχι µόνο 
αναξιόπιστη (από τον Στουρνάρα) αλλά και 
µικρόψυχη (από την Alpha Bank), λέγοντας 
µερικές αλήθειες που σίγουρα έκαναν έξω 
φρενών τους αυτουργούς της κυβερνητικής 
προπαγάνδας.

Γιατί η πολιτικός που διαγράφηκε από τη 
Ν.∆. επειδή ψήφισε το πρώτο Μνηµόνιο (φο-
βερό, ε;) µίλησε όπως µίλησε είναι φυσικά 
ένα ερωτηµατικό. Είτε πάντως το έκανε για να 
λάβει αποστάσεις από τον Σαµαρά των νευµά-
των, είτε το έκανε για να κερδίσει συµπάθειες 
των θυµάτων, είτε το έκανε γιατί έχει αρχίσει 
να επηρεάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ (λέτε;), γεγο-
νός είναι ότι το έκανε. 

Κι αυτό δείχνει ότι ο κόσµος της µνηµονια-
κής πλειοψηφίας δεν είναι και τόσο 

συµπαγής. Η πραγµατικότητα 
το έχει αυτό το χούι, να προ-
καλεί ρωγµές και κατάγµατα 
σε όσους την αρνούνται.

Στο διά ταύτα µόνο αυτό 
µένει. Γιατί δεν µπορεί κα-
µιά Ντόρα να ξεπεράσει 
τον εαυτό της. Χρειάζεται 
µια διαφορετική λογική 
σε ορισµένους τοµείς - 
αυτό είναι το συµπέρα-
σµά της. ∆ιαφορετική 
λογική; Σε ορισµένους 
τοµείς; Από τους ίδιους 
που µας έφεραν ώς 
εδώ; Αν αυτή είναι η 
ελπίδα µιας νεοφιλε-
λεύθερης στα πρόθυρα 
νευρικής κρίσης, τότε 
ένα σχόλιο σηκώνει ο 
πολιτικός προβληµατι-
σµός της: that’s it!

Η αραβική άνοιξη που τόσες ελπίδες δη-
µιούργησε για τη δηµοκρατική µετεξέλιξη 
των αυταρχικών αραβικών καθεστώτων, 
όχι απλώς πνέει τα λοίσθια, αλλά φαίνεται 
να οδηγεί σε πλήρη αποσταθεροποίηση 
της περιοχής  της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου. Οι δραµατικές εξελίξεις στην Αίγυ-
πτο και τη Συρία µε χιλιάδες θύµατα, µε 
εκατοντάδες χιλιάδες να τρέπονται σε φυγή 
για να σώσουν τη ζωή τους, δηµιουργούν 
ένα εκρηκτικό υπόβαθρο, µε ορατό πλέον 
τον κίνδυνο να δούµε µια νέα κατάσταση 
τύπου Ιράκ στη γειτονιά µας.

Τα διλήµµατα για τη ∆ύση, αλλά και για 
τη χώρα µας είναι µεγάλα, καθώς από τη 
µια πλευρά είναι δεδοµένη η ανάγκη να 
σταµατήσουν οι ανθρωποσφαγές και από 
την άλλη οι κίνδυνοι από µια επέµβαση εί-
ναι σχεδόν ανεξέλεγκτοι, αφού κανείς δεν 
µπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η επό-
µενη µέρα.

Η προετοιµασία για µια από αέρος επί-
θεση αµερικανικών και ευρωπαϊκών δυ-
νάµεων, κατά του καθεστώτος Ασαντ, µπο-
ρεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά 
δυστυχώς κανείς δεν µπορεί να δώσει 
εγγυήσεις, ότι θα δώσει τέλος στα προβλή-
µατα  των πολύπαθων λαών της περιοχής. 
Όχι µόνο γιατί έχουµε απτά παραδείγµατα 
από ανάλογες επεµβάσεις του παρελθό-
ντος, αλλά γιατί πέρα από τις αντιµαχόµενες 
πλευρές,εµπλέκονται τα γεωπολιτικά  συµ-

φέροντα, µεγάλων και µη χωρών. 
Από τη Ρωσία του Πούτιν, που ας µην 

το  ξεχνάµε διαθέτει τη µοναδική ναυτική 
βάση της στην Ανατολική Μεσόγειο στη 
Συρία, µέχρι το Ιράν, το Ισραήλ, την Τουρ-
κία και πάει λέγοντας. Αν συνυπολογιστούν 
µάλιστα και οι θρησκευτικές αντιθέσεις 
που όλο και διογκώνονται το κοκτέιλ γίνε-
ται κάτι παραπάνω από εκρηκτικό...

∆υστυχώς το µόνο που δεν χρειαζόταν 
αυτή τη στιγµή η χώρα µας ήταν µια τέτοιου 
είδους αναστάτωση στην ευρύτερη περιο-
χή µας. Όσο κι αν υπάρχουν κάποια προ-
σωρινά οφέλη - π.χ. λόγω τουρισµού - µια 
παρατεταµένη  κρίση ,µε πολεµικές µάλι-
στα επιπλοκές δηµιουργεί παρενέργειες 
που όχι µόνο δεν τις χρειαζόµαστε αλλά τις 
απευχόµαστε.

Είναι προφανές ότι τις γενικότερες εξε-
λίξεις δεν µπορούµε  να τις επηρεάσουµε. 
Αυτό που πρέπει να διαφυλάξουµε όµως 
µε κάθε θυσία, είναι να παραµείνουµε ένας 
παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. 
Αρκετά  έχουµε πληρώσει την δική µας 
κρίση, δεν µπορούµε να διακινδυνεύσου-
µε γίνουµε συµµέτοχοι και στην  κρίση της 
ευρύτερης περιοχής µας. Ας φροντίσουµε 
λοιπόν οι όποιες εσωτερικές µας αντιθέ-
σεις για τη διαχείριση των προβληµάτων 
µας, να µη µας βάλουν στο κάδρο της γε-
νικότερης αστάθειας   και αποσταθεροποί-
ησης.

Επαινετή είναι η ευαισθησία τόσο του 
υπουργού Υγείας όσο και του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών που υπόσχονται τη δηµο-
σιοποίηση υποθέσεων υπερσυνταγογρά-
φησης, οι οποίες, πιθανόν, πιθανότατα, να 
αποτελούν σκάνδαλα εις βάρος του ΕΟΠΥΥ. 
Εκ του νόµου όµως δεν είναι δυνατή η δη-
µοσιοποίηση οποιωνδήποτε ονοµάτων µε 
µόνη την υπόνοια παραπτώµατος. ∆εν είναι 
η πρώτη φορά που απειλείται δηµοσιοποί-
ηση ονοµάτων κάποιων εν δυνάµει παρα-
βατών του όρκου τους. Στις 3/11/2010, µε 
αφορµή καταγγελίες για ανάλογες παραβά-

σεις, αναγγέλθηκε πάλι από υπουργικά χείλη 
η διερεύνηση και δηµοσιοποίηση ονοµάτων 
φοροφυγάδων ιατρών. Αφού έγινε ο ανά-
λογος θόρυβος, µην τους είδατε, µην τους 
απαντήσατε... Στην πολιτική, συχνά, η ουσία 
καλύπτεται πίσω από ένα δηµόσιο παιχνίδι 
εντυπώσεων. Καλό θα ήταν λοιπόν, προτού 
οι εµπλεκόµενοι παίξουν µια ακόµη άγονη 
παρτίδα του παιχνιδιού της κολοκυθιάς, να 
µελετήσουν τις προγενέστερες εµπειρίες. 
Και να ζητήσουν εξηγήσεις για την κατάληξή 
τους – αν πράγµατι ενδιαφέρονται να προ-
στατεύσουν τον χώρο της Υγείας. 


