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“Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα” υπαγορεύει στον Κυρ. Μητσοτάκη η δια-
μορφούμενη νέα πραγματικότητα στο εσωκομματικό σκηνικό, αλλά και στην 
κοινωνία και την οικονομία, καθώς ο πρόεδρος της Ν.Δ. υποχρεώνεται να 
αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια 
μετατόπισης της πολιτικής γραμμής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μπορεί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι η ηγεσία της Ν.Δ. να είχε αποφασί-
σει να κινηθεί στη γραμμή της “δομικής αντιπολίτευσης” και του “Ανενδότου” 
περιμένοντας τη μεγέθυνση του πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση από την 
εφαρμογή των μέτρων της συμφωνίας, ωστόσο οι εξελίξεις αναγκάζουν το Μο-
σχάτο να αλλάξει ρότα.
Μάλιστα, ειδικά την περασμένη εβδομάδα, η μετατόπιση της πολιτικής γραμ-
μής της Ν.Δ. άρχισε να γίνεται αισθητή σε δύο επίπεδα: στο θέμα της συγκρό-
τησης του ΕΣΡ, αλλά και σε όσα είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης στην περιοδεία του 
στην Κρήτη για τα της οικονομίας, με δεδομένες και τις σοβαρές «ενστάσεις» 
των «καραμανλικών» για την πολιτική γραμμή σύγκρουσης που έχει επιλέξει 
εδώ και μήνες σε όλα τα θέματα.
Η Ν.Δ., μέσα σε μερικές μόλις ημέρες, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη στείρα 
γραμμή της απόρριψης όλων των προτάσεων του προέδρου της Βουλής στη 
Διάσκεψη των Προέδρων. Σημειωτέον ότι έως την προηγούμενη συνεδρίαση 
της Διάσκεψης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Ν. Δένδιας έλεγε 
δημοσίως ότι η Ν.Δ. “δεν θα συμφωνήσει ούτε σ’ αυτή ούτε σε καμία άλλη 
πρόταση”, ενώ έθετε ως προϋπόθεση την πλήρη κατάργηση του λεγόμενου 
“νόμου Παππά”.
Ωστόσο η άγονη στάση της Ν.Δ. προκαλούσε εσωκομματικές αντιδράσεις και 
ταυτόχρονα στο επιτελείο του Κυρ. Μητσοτάκη έφταναν άσχημα μηνύματα σχε-
τικά με το πώς εκλαμβάνει η κοινωνία την προσπάθεια “σαμποτάζ” στη συ-
γκρότηση του ΕΣΡ. Έτσι, καίτοι ο νόμος Παππά δεν καταργήθηκε ούτε ο πρω-
θυπουργός δεσμεύθηκε... δημοσίως ότι δεν θα κλείσουν κανάλια και πως η 
κυβέρνηση θα παραιτηθεί από τον ρυθμιστικό της ρόλο ως προς το τηλεοπτικό 
τοπίο, η αξιωματική αντιπολίτευση υποχρεώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε 
αναδίπλωση συμβάλλοντας στη συγκρότηση του ΕΣΡ.
Την ίδια στιγμή τα νέα οικονομικά δεδομένα προβληματίζουν ήδη το επιτελείο 
του προέδρου της Ν.Δ. Η ορατή προοπτική να ληφθούν αποφάσεις για τα βρα-
χυπρόθεσμα μέτρα που αφορούν το ελληνικό χρέος, αλλά και η -αργή, αλλά 
σταθερή- βελτίωση της οικονομίας, σε συνδυασμό με την πτώση της ανεργίας, 
οδηγούν τον πρόεδρο της Ν.Δ. σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής του.
Έως τώρα ο Κυρ. Μητσοτάκης ζητούσε -και συνεχίζει να ζητεί, ασφαλώς- εκλο-
γές με το επιχείρημα ότι “όσο παραμένει η κυβέρνηση στην εξουσία, μεγαλώνει 
η ζημιά για τη χώρα”. Ωστόσο, πλέον, με δεδομένες τις τάσεις της οικονομίας, 
αλλά και τη διάθεση των εταίρων να συζητήσουν αποφάσεις - “ανάσα” για τη 
χώρα, η Ν.Δ. αναπροσαρμόζει την επιχειρηματολογία της.
“Βεβαίως και η χώρα πρέπει να ενταχθεί, το συντομότερο δυνατόν, στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για να ξεκινήσει και η ουσιαστική συζήτηση 
για την απομείωση του χρέους. Μια αξιόπιστη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση θα 
είχε ήδη πετύχει αυτούς τους στόχους”, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. αφήνο-
ντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα παραπάνω να καταστούν εφικτά.
Εξ ου και το Μοσχάτο ετοιμάζει την αλλαγή της επιχειρηματολογίας του ως 
προς το αίτημα για εκλογές: πλέον δεν θα ζητεί κάλπες (μόνο) με το επιχείρημα 
ότι “η κυβέρνηση καταστρέφει τη χώρα”, αλλά και στέλνοντας το μήνυμα ότι 
“αν ήταν κυβέρνηση η Ν.Δ., θα τα... έκανε καλύτερα”.

Μελιγγώνης Γιώργος

Ταβερνοσυνωμοσίες!
Σύμφωνα με τα «Νέα», πράγματι υπάρχει, το προετοίμασαν από την πλευρά 
της κυβέρνησης ο υπουργός Μεταφορών και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 
Χρ. Σπίρτζης και από την πλευρά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ο «συ-
νήθης ύποπτος», Κώστας Λαλιώτης, σε μια συνάντησή τους σε ταβέρνα της 
Αθήνας - γνωστό στέκι πολιτικών, δημοσιογράφων και καλλιτεχνών.
Θα αναρωτηθεί κάποιος: Μα γίνονται τόσο σοβαρές δουλειές στα φανερά, 
μέρα μεσημέρι, μεταξύ τσίπουρου και κεφτέδων, παρουσία τρίτων και άσχε-
των περί το θέμα;
Προφανώς όχι, ωστόσο βρισκόμαστε σε περίεργη φάση.
Η πόλωση και η καχυποψία κυριαρχούν και δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα.
Δημοσιολόγοι με πριαπική φαντασία οργιάζουν προαναγγέλλοντας γεγονότα, 
παράγοντες με ιδιοτελή κίνητρα κατασκευάζουν απίθανες ιστορίες, κοινωνι-
κές σχέσεις ενοχοποιούνται, πολύχρονες φιλίες ανάμεσα σε ανθρώπους με 
διαφορετική πολιτική διαδρομή θεωρούνται επιλήψιμες και μια τυχαία συνά-
ντηση σε δημόσιο χώρο μπορεί να τροφοδοτήσει σενάρια.
Ο φερόμενος ως δράστης της «συνωμοσίας» από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ Κώ-
στας Λαλιώτης διέψευσε αμέσως το σχετικό δημοσίευμα.
Απροσδόκητα σκληρή όμως ήταν η αντίδραση του κόμματος. Στην ανακοί-
νωσή του αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η στρατηγική επιλογή για αυτόνομη 
πορεία του ΠΑΣΟΚ έχει ενοχλήσει συγκεκριμένα συμφέροντα και τους εντο-
λοδόχους τους».
Η φρασεολογία είναι ιδιαιτέρως επιθετική και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί 
απευθύνεται σε ένα μέσο ενημέρωσης που είχε (για το αν έχει ακόμη δεν βά-
ζουμε το χέρι μας στη φωτιά) εξαιρετικά καλές σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ.
Ποια είναι τα συγκεκριμένα συμφέροντα που ενοχλούνται με τη στρατηγική 
της ηγεσίας και ποιοι οι εντολοδόχοι τους;
Μπορούμε να φτάσουμε σε ορισμένα συμπεράσματα αξιολογώντας τη στάση 
κομμάτων και στελεχών του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη γραμμή των ίσων αποστά-
σεων που εφαρμόζει η Φώφη Γεννηματά.
Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία έχει ενοχληθεί σφόδρα. Μέχρι πριν από λίγο 
καιρό, η Δημοκρατική Συμπαράταξη εστίαζε την πολεμική της στον ΣΥΡΙΖΑ 
και τους ΑΝ.ΕΛΛ. 
Είχε διαμορφωθεί ένα συμπαγές αντικυβερνητικό μέτωπο. Διερράγη και στο 
θέμα του ΕΣΡ και σε άλλα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
Είναι αυτό εμφανές στις τοποθετήσεις της κ. Γεννηματά και στις επίσημες 
ανακοινώσεις του κόμματος. Η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι 
πια στο απυρόβλητο.
Σίγουρα επίσης έχει θυμώσει ο Ευάγγ. Βενιζέλος. Ο πρώην πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ δεν κρύβει τη δυσφορία του με την επιλογή της ηγεσίας να βάζει 
στο ίδιο τσουβάλι τη Δεξιά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Προσφάτως μάλιστα έθεσε θέμα 
πρόωρων εκλογών, υιοθετώντας την τακτική της Ν.Δ., ενώ η Δημοκρατική 
Συμπαράταξη είναι σε άλλο μήκος κύματος.
Οι αντίπαλοι του κ. Βενιζέλου τον κατηγορούν ότι ερωτοτροπεί με τον Κ. 
Μητσοτάκη.
Πληροφορίες από τη Χ. Τρικούπη εμφανίζουν την κ. Γεννηματά να σκέφτεται 
σοβαρά την περίπτωση να αποπέμψει τον κ. Βενιζέλο.
Λέτε να έχουμε και δεύτερο πρώην αρχηγό του ΠΑΣΟΚ εκτός ΠΑΣΟΚ;

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

ΑΥΓΗ

Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο πεδίο 
της σκληρής πραγματικότητας

Η χώρα μας ήταν πάντοτε τυχερή, διότι σε κρίσι-
μες στιγμές είχε ηγέτες που διέθεταν ακτινοβολία 
στο παγκόσμιο σκηνικό. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
στεκόταν απολύτως στο ίδιο επίπεδο με τον Λό-
ιντ Τζορτζ και τους άλλους συγχρόνους του. Δεν 
ήταν τυχαίες οι αποφάσεις που έπαιρνε ούτε το 
πώς διάβαζε τους διεθνείς συσχετισμούς και το τι 
κέρδισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ηταν 
ένας Ελληνας πατριώτης που πίστευε στη Μεγάλη 
Ελλάδα, αλλά φρόντιζε να είναι απολύτως εξαγώ-
γιμος, γιατί ήξερε ότι αυτό μετρούσε στο τέλος της 
ημέρας.
Τέτοιος ηγέτης ήταν και ο Κωνσταντίνος Καρα-
μανλής. Αυτοδημιούργητος, αλλά γεμάτος δύναμη 
και ένστικτο, μπόρεσε να σταθεί στο ίδιο επίπεδο 
με ιερά τέρατα της εποχής του: τον Σμιτ, τον Ντ’ 

Εστέν κ.ά. Επεισε με την παρουσία του και τα επι-
χειρήματά του πως η Ελλάδα έπρεπε να γίνει μέ-
λος της ΕΟΚ. Δάμασε, όμως, ταυτόχρονα ένα λαό 
που είχε ήδη μπει στην τροχιά του λαϊκισμού. Δεν 
χάιδεψε αυτιά, δεν αναμάσησε τα δημοφιλή κλι-
σέ, αλλά χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και φώναξε 
αυτό που πίστευε ότι ήταν καλό για τον τόπο. Δεν 
κλάφτηκε σε κανέναν ούτε εμφανίστηκε ποτέ να 
«ζητάει» πράγματα. Οπως και ο Βενιζέλος, φερό-
ταν με τρόπο που πρόδιδε μια συλλογική, εθνική 
αυτοπεποίθηση.
Χθες ήταν σαφές ότι δεν διαθέτουμε τέτοια ηγεσία. 
Η χώρα είχε μία τεράστια ευκαιρία να ξεπεράσει 
το ζήτημα της «αδικίας» που θεωρούμε ότι έχουμε 
υποστεί και να προβάλει αυτοπεποίθηση, θετική 
ενέργεια και όραμα για το μέλλον. Φοβάμαι ότι 

προβάλλουμε την εικόνα μιας «μικρής» χώρας και 
αυτό δεν είναι καλό. Ιδιαίτερα όταν στην ευρύτερη 
γειτονιά μας υπάρχουν ηγέτες με αυτοπεποίθηση 
και αλαζονεία. Είναι άλλο πράγμα οι γενναίες δη-
λώσεις και αποστροφές λόγων και εντελώς δια-
φορετικό ο στιβαρός λόγος που πείθει ότι κρύβει 
ισχύ, ενότητα, σχέδιο.
Μελαγχόλησαν πολλοί χθες. Ενιωσαν ότι ένας τό-
πος με μεγάλη Ιστορία πίσω του είχε μία ευκαιρία 
να λάμψει διεθνώς και δεν το έκανε. Εχει μικρύνει 
η Ελλάδα ή απλώς περνάμε μια φάση παρακμής, 
από εκείνες που έχουμε ξαναπεράσει πριν αρχί-
σουμε να ανακάμπτουμε; Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω 
είναι ότι άλλη μία φορά αναρωτήθηκα με αγωνία 
πού μπορεί να κρύβεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος ή 
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής του σήμερα...

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Απουσία ηγετών
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