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Η Ελλάδα πρέπει να γίνει στρα-
τηγικά αυτάρκης. Καλές οι συμμα-
χίες, καλύτερη όμως και πιο απο-
τελεσματική η δική μας δύναμη, 
που δεν εξαρτάται από άλλους. 
Περάσαμε μία πολύ μεγάλη περί-
οδο κατά την οποία δεν παίρναμε 
στα σοβαρά τα θέματα ασφάλειας. 
Διαλύσαμε τους μηχανισμούς, την 
ιεραρχία, την πολεμική βιομηχα-
νία, ό,τι εν πάση περιπτώσει χρει-
άζεται ένα κράτος για να λειτουρ-
γεί και να το σέβονται οι αντίπαλοί 
του. Το κάναμε με μανία και ήταν 
φυσικό μετά τη λαίλαπα της δικτα-
τορίας. Το παρατραβήξαμε όμως.
Τώρα ευτυχώς το εκκρεμές έρχεται 
ξανά εκεί που πρέπει. Η απειλή εί-
ναι πολύ ορατή και δεν αφήνει πε-
ριθώρια για αστεία. Η κυβέρνηση 

έδειξε ότι με τη σωστή ηγεσία το 
ελληνικό κράτος μπορεί να γίνει 
αποτελεσματικό, παρά τις ελλεί-
ψεις του. Με τον ίδιο τρόπο που η 
κουλτούρα του χαβαλέ, του κομμα-
τισμού, της ΔΕΚΟποίησης οδήγη-
σε στη διάλυση, η κουλτούρα του 
επαγγελματισμού και της σοβαρό-
τητας της σημερινής κυβέρνησης 
ανέβασε το επίπεδο και ξύπνησε 
το φιλότιμο. Το μήνυμα δίνεται 
πάντοτε από την κορυφή, άλλωστε.
Η αριστερή διακυβέρνηση βοήθη-
σε και αυτή να σπάσουν τα στερε-
ότυπα που έφτιαξε η Αριστερά και 
το υπερλαϊκιστικό αφήγημα της 
μεταπολίτευσης για τις Ενοπλες 
Δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφα-
λείας. Δεν έκανε τίποτα σπουδαίο 
στην επίλυση των συσσωρευμένων 

προβλημάτων στην Αμυνα. Ξεκί-
νησε όμως από το «μα γιατί χρει-
άζονται όλα αυτά;» και κατέληξε σε 
επιλογές κάποιων σοβαρών προ-
σώπων που χειρίστηκαν με επαγ-
γελματισμό δύσκολες καταστάσεις. 
Σε συμβολικό επίπεδο, η συγκυ-
βέρνηση με τον υπουργό Αμυνας 
έφερε εικόνες και υπερβολικούς 
συμβολισμούς που ήταν αδιανόη-
τοι πριν. Με έναν παράδοξο τρό-
πο, και αυτό καλό έκανε. Ωρίμασε 
και αυτή, ωριμάσαμε όλοι. Αν, δε, 
επιλέξει να επιστρέψει στα άγουρα 
συνθήματα του παρελθόντος, θα 
αντιληφθεί ότι δεν θα την ακολου-
θήσει η συντριπτική πλειονότητα 
της κοινής γνώμης.
Τώρα ο στόχος πρέπει να είναι η 
δική μας στρατηγική αυτονομία. 

Να σταματήσουμε να «κλαψουρί-
ζουμε» όταν οι εταίροι ή σύμμαχοι 
δεν «καθαρίζουν» το παιχνίδι για 
εμάς. Εχουμε δρόμο να καλύψου-
με, αλλά βρισκόμαστε στη σωστή 
κατεύθυνση.
Διάβαζα τις προάλλες μία περικο-
πή του Κίσινγκερ, ο οποίος έκανε 
τη ζημιά που έκανε στα ελληνικά 
συμφέροντα, αλλά ο ωμός ρεαλι-
σμός του παραμένει διδακτικός. 
Εγραφε λοιπόν: «Το να εξαρτάσαι 
από τη συνέχιση της καλής διάθε-
σης ενός άλλου κυρίαρχου κράτους 
σού διαλύει το ηθικό, γιατί είναι 
ομολογία αδυναμίας. Ωθεί στην 
ανευθυνότητα λόγω της πεποίθη-
σης πως οι εξελίξεις δεν μπορούν 
να επηρεασθούν από τη δική σου 
θέληση». Ακριβώς αυτό.
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Στόχος η στρατηγική αυτονομία της χώρας
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Το πεντακοσάρικο
Η κυβέρνηση, αντί να κάνει 
προσλήψεις γιατρών και νο-
σηλευτών και αντί να αποσυμ-
φορήσει τα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, προσλαμβάνει ειδικούς 
φρουρούς
Τρία πράγματα έχει κάνει τις τε-
λευταίες ημέρες η κυβέρνηση. 
Το πρώτο είναι η κατάργηση της 
προστασίας για 35.000 πρώτες 
κατοικίες, που μετατέθηκε τελι-
κά για το τέλος του μήνα.
Το δεύτερο είναι η δημιουργία 
ειδικών αστυνομικών σωμάτων 
για τα πανεπιστήμια και τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς.
Το τρίτο ήταν η αύξηση του 
προστίμου για παραβίαση της 
καραντίνας στα 500 ευρώ.
Εν τω μεταξύ το πολυδιαφημι-
σμένο «σχέδιο Ελευθερία» έχει 
τιναχτεί στον αέρα. Δεν υπάρ-
χουν εμβόλια σε επάρκεια, ούτε 
εμβολιαστικά κέντρα. Οι εμβο-
λιασμοί γίνονται στα νοσοκο-
μεία. Και, τώρα σε όλη αυτή την 
ανυποληψία έρχονται να προ-
στεθούν και οι καθυστερήσεις 
από την Pfizer.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η 
μάχη ενάντια στην πανδημία θα 
διαρκέσει πολύ ακόμα. Ένα τρί-
το κύμα είναι ήδη μπροστά μας.
Και η κυβέρνηση, αντί να κάνει 
προσλήψεις γιατρών και νο-
σηλευτών και αντί να αποσυμ-
φορήσει τα μέσα μαζικής μετα-

φοράς, προσλαμβάνει ειδικούς 
φρουρούς.
Αντί να συνταγογραφήσει τα 
τεστ και να επιβάλει πρωτό-
κολλα στους εργοστασιακούς 
χώρους, αυξάνει τα πρόστιμα. 
Και αντί να στηρίξει τον κόσμο, 
ετοιμάζει κατασχέσεις με τον 
νέο Πτωχευτικό και μαζικούς 
πλειστηριασμούς πρώτης κα-
τοικίας.
Και δεν είναι μόνο αυτά.
Για την απουσία μέτρων που 
μετέτρεψε τη Θεσσαλονίκη σε 
Μπέργκαμο η κυβέρνηση στο-
χοποίησε την επιστημονική 
επιτροπή. Για τους θανάτους 
εκτός ΜΕΘ σε ποσοστό 80% 
είχε το θράσος να τα ρίξει στους 
γιατρούς.
Άνοιξε τα δημοτικά σχολεία 
χωρίς μέτρα για την αποσυμφό-
ρηση των μαθητών για να μην 
προσλάβει δασκάλους. Και μετά 
από τρεις μήνες λοκντάουν, που 
καταστρέφει χιλιάδες ανθρώ-
πους, ολοένα και περισσότερες 
περιοχές ξεπετιούνται στο κόκ-
κινο και μπαίνουν σε καθολική 
απαγόρευση.
Δεν είναι διαχείριση αυτή. Και 
ευτυχώς, μπροστά στις τεράστι-
ες αντιδράσεις, εγκατέλειψαν το 
πεντακοσάρικο.
Αλλά έστω κι έτσι, ο κόσμος 
πρέπει να καταλάβει με ποιους 
έχει να κάνει.

ΑΥΓΗ

Η συζήτηση στη Βουλή σε επίπε-
δο αρχηγών που πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή ανέδειξε 
το πόσο μακριά από την πραγ-
ματικότητα βρίσκεται η κυβέρ-
νηση και πρωτίστως ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός και στις τρεις 
ομιλίες του δεν κατάφερε να βρει 
κανένα ψεγάδι στη πολιτική που 
εφαρμόζει εδώ και δεκαεννιά 
μήνες η κυβέρνησή του, ενώ τα 
πάντα γύρω του μετατρέπονται 
καθημερινά σε ερείπια.
Τα ομαδικά πυρά όλων των πο-
λιτικών αρχηγών αποδόμησαν 
τελείως την αποτελεσματικότητα 
του επιτελικού κράτους και ανέ-
δειξαν την προσωπική του ανα-
ξιοπιστία.
Στο θέμα αντιμετώπισης της 
πανδημίας, το οποίο ήταν και το 
κύριο στη συνεδρίαση του Σώ-
ματος, κατέρριψαν το επιχείρη-
μα ότι η κυβέρνηση αποφασίζει 
μετά και όχι πριν από τις ειση-
γήσεις της επιτροπής των λοι-
μωξιολόγων, ενώ αποδόμησαν 
την επιχείρηση εμβολιασμού 
των πολιτών καθώς ανέδει-
ξαν ότι όλες οι προβλέψεις της 
έχουν πέσει πανηγυρικά έξω.
Αναδείχθηκε παρά τις απεγνω-
σμένες προσπάθειες του Κυριά-
κου Μητσοτάκη που σε αρκετές 
περιπτώσεις έχασε την ψυχραι-
μία του, ότι η οικονομία βρίσκε-

ται σε ελεύθερη πτώση χωρίς 
η κυβέρνησή του να είναι δια-
τεθειμένη να πάρει οποιοδήπο-
τε σοβαρό μέτρο ενίσχυσής της 
ενώ υπάρχουν στα ταμεία του 
κράτους 32 δις. ευρώ και από 
τις αγορές μπορεί να τραβήξει 
επιπλέον 12 δις. ευρώ εκτός 
των όσων λάβει από το περίφη-
μο Ταμείο Ανάκαμψης.
Με το α΄ τρίμηνο του 2021 να 
εκτιμάται ότι θα έχει διψήφιο 
ποσοστό ύφεσης, ο πρωθυπουρ-
γός δεν άφησε κανένα περιθώ-
ριο για επιπλέον μέτρα στήριξης 
επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
πέραν δύο εξαγγελιών για τους 
μικρομεσαίους, καθώς υποστή-
ριξε ότι τα πάντα βαίνουν καλώς 
και έχει γίνει ότι καλύτερο μπο-
ρούσε να γίνει.
Μετά από την τελευταία εμφάνι-
ση του πρωθυπουργού στη Βου-
λή και την αντιπαράθεσή του με 
τους πολιτικούς αρχηγούς, με-
γαλώνει ακόμη περισσότερο ο 
φόβος επιχειρηματιών και εργα-
ζομένων για την πορεία της οι-
κονομίας σε συνάρτηση με την 
υγειονομική και την εθνική κρί-
ση, καθώς όλο και περισσότερο 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης προ-
σομοιάζει με τον κυβερνήτη του 
Τιτανικού που οδηγεί τη χώρα 
χαρούμενος και ανέμελος ανεύ-
θυνα πάνω στο παγόβουνο.
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Όλα παν καλά με… Μητσοτάκη


