
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 24 ΝΟVEMBER 2015 13ΣΧΟΛΙΑ

Άκουσα με τη δέουσα προσοχή 
τις ομιλίες των πολιτικών αρχη-
γών στη Βουλή. Το θέμα (κόκκινα 
δάνεια, πλειστηριασμοί, έμμεσοι 
φόροι) προσφερόταν για επίδειξη 
λαικότητας.
Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατί-
ας Ευάγγελος Μειμαράκης είπε το 
εξής εκπληκτικό για εκπρόσωπο 
συντηρητικής παράταξης: «έρχεται 
ο βαρύς χειμώνας της νεοφιλελεύ-
θερης Αριστεράς» .Τρίζουν τα κό-
καλα του Φρίντριχ Χάγιεκ και του 
Μίλτον Φρίντμαν, των γκουρού 
δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού. 
Αν ζούσαν θα έσκιζαν τα πτυχία 
τους και θα έριχναν στην πυρά τα 
συγγράμματα τους επειδή δεν στά-
θηκαν ικανοί να ανακαλύψουν, 
πριν από τον κ. Μειμαράκη, τη σχέ-
ση ανάμεσα στην Αριστερά και τον 
νεοφιλελευθερισμό.
Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη 
Γεννηματά απευθυνόμενη στον 
απόντα Α.Τσίπρα σημείωσε πως 
«είστε μια ανάλγητη κυβέρνηση, 
δεν είναι αυτό Αριστερά, αντί να 
εξαφανίσετε τον ΕΝΦΙΑ, εξαφανί-
ζετε την ιδιοκτησία των πολιτών».
Απορία πρώτη: Οι κυβερνήσεις 
Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ που έφεραν και εφάρ-
μοσαν δύο μνημόνια ήταν φιλολα-
ϊκές; Ήταν κι αυτές ανάλγητες; Αν 
έχει αυτή τη γνώμη γιατί δεν το έχει 
παραδεχτεί μέχρι τώρα η κ. Γεν-

νηματά; Το αν αυτή η κυβέρνηση 
είναι κυβέρνηση της Αριστεράς δεν 
αφορά την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, 
αφορά τους πολίτες. Για το θέμα 
αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να 
ομιλεί και κυρίως δεν μπορεί να 
μοιράζει διαπιστευτήρια αριστερο-
σύνης. Έχει εγκαταλείψει από και-
ρό τις όποιες αριστερές θέσεις του. 
Απορία δεύτερη: Κατηγορεί η κ. 
Γεννηματά την κυβέρνηση ότι αντί 
να εξαφανίσει τον ΕΝΦΙΑ, εξαφα-
νίζει την ιδιοκτησία των πολιτών. 
Μήπως κάποιος πρέπει να επιση-
μάνει στην κ. Γεννηματά ότι τον 
ΕΝΦΙΑ σχεδίασε και υλοποίησε η 
κυβέρνηση Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ; Τόσο κο-
ντή μνήμη έχουν στη Χ. Τρικούπη 
ή απλώς λαικίζουν ασυστόλως, ελ-
πίζοντας ότι η κοινωνία έχει ξεχά-
σει τις πολιτικές τους και τους έχει 
δώσει συγχωροχάρτι;
Ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύ-
ρος Θεοδωράκης ήταν ομολογου-
μένως πιο συγκρατημένος στο λόγο 
του. Απέφυγε την αριστερή πλειο-
δοσία. Κάλεσε πάντως την κυβέρ-
νηση να ζητήσει συγνώμη από τον 
ελληνικό λαό επειδή τον εξαπάτησε 
υποσχόμενη έναν άλλο δρόμο που 
όμως δεν υπάρχει.
Δυσκολεύομαι να παρακολουθή-
σω τους αρχηγούς αυτών των κομ-
μάτων. Αν δεν με απατά η μνήμη 
μου, και τα τρία κόμματα ζητούσαν 

μετ’ επιτάσεως από τον Τσίπρα να 
υπογράψει συμφωνία, την όποια 
συμφωνία, προκειμένου να μη βγει 
η χώρα από την ΟΝΕ. Ο Τσίπρας 
το έκανε. Σήμερα τον εγκαλούν για 
ασυνέπεια λόγων και έργων.
Έχουν δίκιο. Άλλα έταξε ο ΣΥΡΙΖΑ 
και άλλα πράττει. Αν όμως ο Τσί-
πρας παρέμενε συνεπής σε όσα 
είχε διακηρύξει προεκλογικά θα 
πηγαίναμε σε σύγκρουση με τους 
εταίρους και πιθανότατα η χώρα 
θα έφευγε από το ευρώ. Στην περί-
πτωση αυτή ο Τσίπρας θα ήταν μεν 
συνεπής, αλλά τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης θα τον κατηγορούσαν 
για εσχάτη προδοσία και θα απαι-
τούσαν να προσαχθεί στο Ειδικό 
Δικαστήριο.
Κοντολογίς: Κριτική στην κυβέρ-
νηση και μάλιστα σκληρή νομιμο-
ποιούνται να κάνουν το ΚΚΕ που 
θέλει την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και εκτός ευρωζώνης, 
η ΛΑ.Ε. που δεν πιστεύει ότι θα κα-
ταστραφεί η οικονομία αν επιστρέ-
ψουμε στο εθνικό νόμισμα και εκεί-
νες οι δυνάμεις που είναι αντίθετες 
στη γραμμή «ευρώ πάση θυσία». Οι 
υπόλοιποι καλό είναι να σιωπούν 
γιατί εκτίθενται και μάλιστα ανεπα-
νόρθωτα. Όπως επίσης εκτίθενται 
γιατί τόσους μήνες δεν έχουν προ-
φέρει ούτε μία λέξη κριτικής κατά 
των δανειστών. Αναρωτιέμαι γιατί.

Γέμισε αριστερούς η Βουλή
Τάσος ΠαππάςΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Η χώρα χρειάζεται ισχυρή και  
υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση
Είναι γνωστή στους ασχολούμενους με την πολιτική η 
επισήμανση ότι κυβερνήσεις υπάρχουν σε όλα τα πο-
λιτεύματα και όλα τα καθεστώτα, αλλά αντιπολιτεύσεις 
υπάρχουν μόνο στις δημοκρατίες. Και φυσικά ούτε τυ-
χαία ούτε υπερβολική είναι η συγκεκριμένη διαφορο-
ποίηση. Αλλωστε, είναι και διαχρονικά αποδεδειγμένο 
ότι στις χώρες που οι αντιπολιτεύσεις ανταποκρίνονται 
καλύτερα στον ρόλο τους ανάλογη είναι και η απόδοση 
των κυβερνήσεων.
Δικαιολογημένα, κατά συνέπεια, αποτελεί η ανάδει-
ξη νέου αρχηγού στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το 
σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της σημερινής μέρας. 
Στο κάτω κάτω όλα τα υπό εξέλιξη πολιτικά γεγονότα 
και οι συντελούμενες γύρω από αυτά διαδικασίες δεν 
αναμένεται να έχουν την όποια καθοριστική εξέλιξη 
μέσα στο 24ωρο που διανύουμε. Αντίθετα, το ποιος 
θα είναι ο πολιτικός που θα αναδειχθεί σε ηγέτη της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί γεγονός που θα 
επηρεάσει ή ενδεχομένως και θα καθορίσει σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό τα πολιτικά πράγματα σε μια 
καθοριστική για το μέλλον του τόπου περίοδο.
Είναι αναμφισβήτητο ότι το κόμμα που παραδοσιακά 
εκφράζει τη συντηρητική παράταξη δεν ευτύχησε στις 
τελευταίες αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Και 
είναι βέβαιο ότι η αιτία των αποτυχιών αυτών δεν ήταν 
μόνο η απήχηση του Αλ. Τσίπρα και του κόμματός του 
στο εκλογικό σώμα, αλλά ήταν και η αδυναμία της 
Νέας Δημοκρατίας να διαμορφώσει μια πειστική πο-
λιτική πρόταση.
Αδιαμφισβήτητη απόδειξη αποτελούν οι εκλογές του 
Σεπτεμβρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε σε σχέση με την εκλο-
γική αναμέτρηση του Ιανουαρίου 300.000 ψηφοφό-
ρους. Ωστόσο, η ΝΔ όχι μόνο δεν επωφελήθηκε από 
το γεγονός αυτό για να κλείσει την ψαλίδα και να διεκ-
δικήσει την εξουσία, αλλά «κατάφερε» να χάσει και η 
ίδια 200.000 ψήφους. Σίγουρα ήταν μια επίδοση απ’ 
αυτές που σπανιότατα σημειώνονται σε εκλογικές ανα-
μετρήσεις, όπου εκείνο που κατά κανόνα ισχύει είναι 
πως τις απώλειες του πρώτου κόμματος τις εισπράττει 
το δεύτερο.
Προφανής κατά συνέπεια η ανάγκη εκλογής μιας νέας 
ηγεσίας που θα αναλάβει να προσδώσει στο κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης όλα εκείνα τα στοιχεία 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια παράταξη η οποία 
οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να διαχειρι-
στεί τις τύχες της χώρας.
Και ταυτόχρονα μια ηγεσία που έχοντας συναίσθηση 
της κρισιμότητας των στιγμών και των τεράστιων προ-
βλημάτων της χώρας θα λειτουργεί και με το απαιτού-
μενο αίσθημα ευθύνης αλλά και με την αποφασιστικό-
τητα που επιβάλλεται να επιδεικνύουν οι ηγέτες των 
μεγάλων και ιστορικών κομμάτων. Για να υποχρεώνει 
και τους κυβερνώντες να στέκονται στο ύψος των ευ-
θυνών τους.

ΕΘΝΟΣ

Στις 4 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τις εκλογές, η 
Ν.Δ. μέσω του Χρ. Σταϊκούρα διατυμπάνιζε ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ «στοίχισε» στην Ελλάδα 66 δισ. ευρώ, αφού 
φέτος θα έχουμε ύφεση έως και 4%, η πραγματική 
οικονομία έχει καταρρεύσει και ότι, ως αποτέλεσμα 
όλων αυτών, έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού.
Δύο μήνες μετά, τίποτε από αυτά δεν ισχύει. Αυτό 
που προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές ειδή-
σεις είναι ακριβώς το... αντίθετο! Όπως αποδεικνύ-
εται από τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρ-
νηση, με στοιχεία που έχουν επικαιροποιηθεί από 
την Κομισιόν και τους θεσμούς, το 2015 όχι μόνο 
δεν θα έχουμε ύφεση 4%, αλλά δεν θα υπάρχει 
καθόλου ύφεση. Επιπροσθέτως, από πουθενά δεν 
προκύπτει ότι η πραγματική οικονομία κατέρρευσε, 
ενώ οι τράπεζες την Παρασκευή βρήκαν όλα τα απα-
ραίτητα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίησή τους. 
Τέλος, ως αποτέλεσμα όλων αυτών, τα επιτόκια των 
δεκαετών ομολόγων πέφτουν σε χαμηλό έτους.
Η Ν.Δ., δυστυχώς, δεν μένει πίσω μόνο στις προ-
βλέψεις, αλλά και στην πολιτική πρακτική! Βυθι-
σμένη από το καλοκαίρι στη χειρότερη περίοδο 
εσωστρέφειας, που φθάνει σε σημείο εμφύλιας 
σύρραξης, κάνει από κοινού με τους μιντιοκράτες, 

αντιπολίτευση γενικευμένου μίσους και λάσπης με 
μοναδικό όραμα που θα μπορούσε να συνοψιστεί 
στο σύνθημα «Ρίξτε τον Τσίπρα όπως - όπως». Από 
το «όπως - όπως συμφωνία τώρα» του Ιουλίου φτά-
σαμε στις «όπως - όπως» προβλέψεις Σταϊκούρα, στη 
λογική να τρομάξουμε τον κόσμο και στη συνέχεια 
στις «όπως - όπως υποθέσεις σοκ» για τον Σταθάκη, 
τον Φλαμπουράρη και τον Φίλη έως την Πανουσιά-
δα. Τα ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια. Τόσο κοντά 
όσο κοντόφθαλμη και μικροπολιτική είναι η στάση 
της Ν.Δ. Η τακτική τού «ό,τι να ‘ναι» δεν συνιστά πο-
λιτική στάση και κυρίως δεν είναι υπεύθυνη στάση. 
Στη συνέντευξη του Χρήστου Σταϊκούρα ο τίτλος που 
έπαιζε παντού ήταν: «Σταϊκούρας: Πώς κατέστρεψε 
ο ΣΥΡΙΖΑ την οικονομία». Δυστυχώς για τη Ν.Δ., ο 
τίτλος που θα μπορούσε να αποδίδει τη συνολική 
στάση της τους τελευταίους μήνες είναι «Ν.Δ.: Πώς 
να αυτοκαταστραφείτε όπως - όπως».
Σήμερα οι νεοδημοκράτες προσέρχονται στις κάλ-
πες για να εκλέξουν νέο αρχηγό. Μακάρι αυτό να 
σηματοδοτήσει τη στροφή της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης στην πραγματική ανάγκη της κοινωνίας για 
εθνική συνεννόηση. Τουλάχιστον στα βασικά θέμα-
τα που απασχολούν τους πολίτες.

Η ΑΥΓΗ

«Ν.Δ.: Πώς να αυτοκαταστραφείτε... όπως - όπως»

Με την ψήφο τους
Η Ν.Δ. είναι σήμερα το μεγαλύτερο αντιπολιτευ-
όμενο κόμμα. Πολλοί θεωρούν ότι ήλθε η ώρα 
να μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας γιατί 
είναι πολιτικά και οικονομικά χρεοκοπημένη. 
Ξεχνούν ότι η χώρα πρέπει να έχει πάντα μία 
αξιόπιστη και προφανή εναλλακτική λύση. Οια-

δήποτε μετάλλαξη της Ν.Δ. πρέπει να γίνει προ-
σεκτικά και συντεταγμένα. Η Ν.Δ. έχει βέβαια 
απωθήσει ψηφοφόρους που κινούνται πέραν 
του στενού κομματικού πυρήνα. Το στοίχημα εί-
ναι να τους ξανακερδίσει. Αν ο επόμενος ηγέτης 
αναδειχθεί από μία στενή ομάδα ψηφοφόρων, 

θα αντιμετωπίσει κρίση φερεγγυότητας. Το έν-
στικτο πολλών που ψήφισαν τη Ν.Δ. είναι να 
μείνουν σπίτι τους σήμερα. Η στάση τους είναι 
αδιέξοδη. Οποιος πολίτης ανήκει στο φιλοευρω-
παϊκό μπλοκ οφείλει να έχει άποψη για το κόμμα 
αυτό και να την εκφράσει με την ψήφο του.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


