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Επί μήνες η Ν.Δ. αρνιόταν πεισματικά τη συγκρότηση του 
ΕΣΡ. Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τη μη συγκρότηση 
του ΕΣΡ, που η ίδια είχε προκαλέσει, προκειμένου να μην 
γίνει διαγωνισμός για την αδειοδότηση. Και τώρα που το 
ΕΣΡ, έστω και με τόση καθυστέρηση, συγκροτήθηκε και 
μπαίνει σε τροχιά άσκησης των καθηκόντων του, έρχεται 
ο πρόεδρος της Ν.Δ. να ζητήσει από το ΕΣΡ να μην προ-
χωρήσει σε καμία αδειοδοτική διαδικασία.
Τόσο με επιστολή του Κ. Μητσοτάκη προς το ΕΣΡ, που ζη-
τάει από την ανεξάρτητη αρχή να μην εφαρμοστεί ο νόμος 
που ψήφισε η Βουλή όσο και τις χθεσινές ανακοινώσεις 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γίνεται ξεκάθαρο ότι η 
Ν.Δ. θέλει όχι μόνο να μην γίνει διαγωνισμός, αλλά να 
μην αλλάξει στο παραμικρό το καθεστώς της ανομίας που 
οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια επιμελώς στήριξαν. Στην πε-
ρίφημη αυτή επιστολή μάλιστα ο Κ. Μητσοτάκης φτάνει 
στο σημείο να κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση επειδή 
δεν νομοθέτησε την παράνομη παράταση της λειτουργίας 
των καναλιών με το προηγούμενο καθεστώς ανομίας.
Η Ν.Δ. δείχνει κάθε μέρα όλο και περισσότερο ότι εί-
ναι τόσο δέσμια της διαπλοκής, την οποία από κοινού με 
το ΠΑΣΟΚ έθρεψε και γιγάντωσε, ώστε έχει αναγάγει τις 
όποιες αλλαγές στο τηλεοπτικό περιβάλλον ως κυρίαρχο 
θέμα της δικής της πολιτικής επιβίωσης.
Χέρι - χέρι με τους καναλάρχες χτίζουν καθυστερήσεις 
και προσπαθούν να δημιουργήσουν εμπόδια εκεί που επί 
χρόνια επικαλούνταν την “νομιμότητα” προκειμένου να 
να δημιουργήσουν ένα παράνομο καθεστώς, σύμφωνα 
και με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ.
Στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει μια σαφής 
διακριτή γραμμή που χωρίζει τον καθαρό πολιτικό λόγο 
από τα επικοινωνιακά τεχνάσματα ενός έμπειρου λομπί-
στα συμφερόντων. Ο πολιτικός, ανεξαρτήτως της ιδεο-
λογικής του τοποθέτησης, έχει σαφέστατη αναφορά στο 
δημόσιο συμφέρον, όπως το εννοεί ο καθένας με βάση 
την ιδεολογική του τοποθέτηση. Ο λομπίστας, ανεξαρτή-
τως του αν το λέει φανερά ή απλώς το πράττει χωρίς να το 
διατυμπανίζει, έχει αναφορά αποκλειστικά και μόνο στο 
ιδιωτικό συμφέρον ενός μικρού ή και μεγαλύτερου αριθ-
μού επιχειρηματιών.
Η Ν.Δ. στο συγκεκριμένο θέμα έχει επιλέξει ο δρόμος της 
να είναι μακριά από το δημόσιο συμφέρον.

Πατριωτισμός γιαλαντζί
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Εις το όνομα 
της διαπλοκής

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη

TALK OF THE CITY

Αν κλειδώσετε τους σοβαρούς και μετριοπαθείς 
ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας 
σε ένα δωμάτιο, θα ταυτισθούν στο ότι τίποτε από 
όσα συμφωνήθηκαν στο Eurogroup δεν θα λύσει 
το ελληνικό πρόβλημα. Και οι έξω το ξέρουν καλά, 
αλλά κάνουν το κορόιδο.
Οσοι από τους κυβερνώντες έχουν καταλάβει τι 
συμβαίνει στη χώρα αντιλαμβάνονται ότι το πρό-
βλημα δεν λύνεται εάν (α) δεν μειωθεί και αναδι-
αρθρωθεί πλήρως ο δημόσιος τομέας και (β) δεν 
αλλάξει ριζικά όλο το πλέγμα που διώχνει τους 
επενδυτές. Η τραγωδία μας; Δεν τολμούν να ομο-
λογήσουν τα παραπάνω στους εαυτούς τους.
Για να διορθωθούν τα θεμελιώδη κακώς κείμενα 
χρειάζεται να κόψουν τον ομφάλιο λώρο με την 
εκλογική τους πελατεία και τις ιδεολογικές εμμο-
νές του προπατορικού τους 4%. Δεν το αντέχουν. 

Θα μπορούσαν, βέβαια, να απλώσουν το χέρι προς 
την αξιωματική αντιπολίτευση και να της ζητήσουν 
να «βάλει πλάτη». Προτιμούν την πόλωση χωρίς 
όρια και τις προσωπικές επιθέσεις. Η συναίνεση 
είναι ένα τερτίπι, δυστυχώς, γι’ αυτήν την κυβέρ-
νηση.
Οι ξένοι που έχουν ακτινογραφήσει τη χώρα είναι 
και αυτοί κουρασμένοι, ίσως και απελπισμένοι. 
Καταλαβαίνουν ότι το τσοπ-τσοπ-τσοπ δεν είναι 
λύση στο πρόβλημα της χώρας. Πόσο να αντέ-
ξουν άλλο οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι; Η 
χώρα χρειάζεται επειγόντως να παραγάγει πλούτο 
και να μειώσει τα έξοδά της σε τομείς που δεν είναι 
ζωτικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον.
Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να 
το κάνει. Ακόμη και αν κλείσει την αξιολόγηση, 
θα βρεθεί μπροστά στο πρόβλημα: δεν θα βγαίνει 

στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός και κανείς δεν 
μας δανείζει όσα θα λείπουν. Θα ήταν καλό για τη 
χώρα εάν αναγκαζόταν ο κ. Τσίπρας να ξορκίσει 
τους δαίμονες του λαϊκισμού που μας κατατρύχουν 
και που τον έφεραν στην εξουσία. Να έπρεπε, δη-
λαδή, να τα εξηγήσει όλα αυτά στον ελληνικό λαό.
Σήμερα πληρώνουμε το ότι τα πάλαι ποτέ μεγάλα 
κόμματα δεν συνεννοήθηκαν μεταξύ τους για να 
λύσουν αυτά τα ζητήματα, είτε τον καιρό των πα-
χειών αγελάδων είτε στην αρχή της κρίσης. Οπως 
πάμε, θα κληθεί η επόμενη κυβέρνηση να διαχει-
ριστεί το αδιέξοδο, έχοντας τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντί 
της στο πεζοδρόμιο. Είτε θα πετύχει είτε θα αντι-
κρίσουμε τον γκρεμό και θα συνεννοηθούμε όλοι 
μεταξύ μας την ύστατη στιγμή. Βλέπετε, και οι ξένοι 
έμαθαν το μάθημά τους• στο τέλος χειρουργούν με 
«τανάλια» και όποιον πάρει...

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κάποτε θα συνεννοηθούμε

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σύμφωνα με τον γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Ρήγα, η συμφωνία στο πρόσφατο Γιούρογκρουπ, πέραν 
όλων των άλλων, «δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο τριών δισ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από την ΕΚΤ 
και άλλους φορείς και θα διοχετευτούν σε αναπτυξιακά προγράμματα για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων 
εργασίας». Τέτοια νούμερα είναι φυσικό να δημιουργούν προσδοκίες σε όσους σήμερα βιώνουν τον εφιάλτη 
της ανεργίας. Ο λόγος, άλλωστε, που η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί στην προπαγάνδα της, είναι για να με-
τατρέψει τους χιλιάδες άνεργους σε χειροκροτητές των αντιλαϊκών μέτρων που ετοιμάζεται να νομοθετήσει. 
Για να έχουμε, πάντως, ένα μέτρο της «αξίας» που έχουν τέτοιες κυβερνητικές εξαγγελίες, θυμίζουμε ότι το 
2014 ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν «ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ύψους 5 δισ. ευρώ για τη δημιουργία 200.000 
- 300.000 θέσεων εργασίας». Εκτοτε, βέβαια, η ανεργία παραμένει στο απόγειο και η «ευελιξία» στην αγορά 
εργασίας τσακίζει κόκαλα. 

Ψάχνουν χειροκροτητές
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Έκανε μια δήλωση η βουλευτίνα της γερμανικής 
Αριστεράς Σάρα Βάγκενκνεχτ για το ελληνικό πρό-
βλημα, παραποιήθηκε ασυστόλως από εγχώρια 
μέσα και επί της παραποιήσεως η Νέα Δημοκρατία 
και το ΠΑΣΟΚ καλούν τον Τσίπρα να απολογηθεί 
επειδή το κόμμα της Αριστεράς είναι αδελφό κόμ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ και η βουλευτίνα του θέτει εμμέσως 
(πολύ εμμέσως όμως) θέμα Grexit. Όχι βεβαίως 
όπως το θέτει με ευθύ και δολοφονικό ύφος ο Σόι-
μπλε αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα.
Να απολογηθεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Δη-
μοκρατία δεν έβγαλε κιχ όταν Γερμανοί και άλλοι 
ομοϊδεάτες της διέπρεπαν στο άθλημα της μισαλ-
λοδοξίας. Δεν θυμάμαι να απολογήθηκε η Νέα Δη-
μοκρατία:
- για τη δήλωση Σόιμπλε: «λυπάμαι τους Έλληνες για 
την επιλογή που έκαναν τον Ιανουάριο του 2015».
- για τη δήλωση του Μαριάνο Ραχόι πριν από το 
δημοψήφισμα του Ιουλίου: «εύχομαι να ηττηθεί ο 
Τσίπρας για να έχουμε άλλον συνομιλητή».
- για τις ωμές παρεμβάσεις προέδρων, πρωθυ-
πουργών, επικεφαλής ευρωπαικών θεσμών (όλοι 
τους δεξιοί) υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα.
- για τις αλλεπάλληλες προσβλητικές δηλώσεις 
Γερμανών αξιωματούχων της Χριστιανοδημοκρα-
τίας εναντίον της Ελλάδας, των τεμπέληδων Ελ-
λήνων, των προηγούμενων κυβερνήσεων και της 
σημερινής κυβέρνησης.
- για τη δήλωση του επικεφαλής των ευρωβουλευ-
τών του Λαικού Κόμματος Βέμπερ ότι «δεν θα δώ-
σουμε ούτε ένα ευρώ στην κομμουνιστική κυβέρνηση 
της Αθήνας».

- για τις αποκαλύψεις γερμανικών εφημερίδων ότι 
το σχέδιο του Σόιμπλε είναι να διώξει την Ελλάδα 
από την ευρωζώνη.
Δεν υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης για όλα τα παρα-
πάνω και για πολλά άλλα εξίσου άθλια που εκπο-
ρεύτηκαν από εκπροσώπους του συντηρητισμού 
με τους οποίους οι παράγοντες της Ν.Δ συναγε-
λάζονται στα ευρωπαϊκά φόρα και στις κομματικές 
συναθροίσεις. Να απολογηθεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ενώ δεν έχει απολογηθεί το ΠΑΣΟΚ για τις δηλώ-
σεις και τις παρεμβάσεις στελεχών της ευρωπαϊκής 
σοσιαλδημοκρατίας, εναντίον της Ελλάδας και της 
κυβέρνησης της.
Ο κατάλογος είναι μακρύς και σε περίοπτη θέση 
βρίσκονται, εκτός του Ολλανδού Ντάισελμπλουμ, ο 
σημερινός υποψήφιος για την καγκελαρία Μάρτιν 
Σούλτς και ο πρόεδρος του SPD Γκάμπριελ. Βεβαί-
ως και οι δύο σήμερα κινούνται σε άλλο μήκος κύ-
ματος, πιο αριστερό και πιο φιλικό για την Ελλάδα, 
αλλά στο παρελθόν πολλές φορές ήταν ιδιαζόντως 
αγενείς και επιθετικοί. Καλοδεχούμενη πάντως η 
μεταστροφή τους.
Η αλήθεια είναι πως ούτε η Ν.Δ ούτε το ΠΑΣΟΚ 
αντέδρασαν όταν τα αδελφά κόμματα χτύπαγαν 
αλύπητα τη χώρα και την κυβέρνησή της, γιατί 
συμφωνούσαν. Πίστευαν πως οτιδήποτε έβλαπτε 
την κυβέρνηση, θα ευνοούσε τα ίδια. Μόνο που 
ζημιωνόταν και η χώρα ταυτοχρόνως. Ασήμαντη 
λεπτομέρεια για την πατριωτική Δεξιά και το πα-
τριωτικό ΠΑΣΟΚ.


