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ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Η ΕΛΛΑΣ

Καιρισκόποι και αναξιόπιστοι

Είναι όχι απλώς δείγμα πανικού, αλλά πλήρους πολιτικής αναξιοπιστίας οι αντιδράσεις του κ. 
Αλογοσκούφη τις τελευταίες μέρες. Μετά το στραπάτσο της Eurostat, που αποκάλυψε την απάτη με την 
περιβόητη απογραφή, ο «τσάρος» της οικονομίας δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει... Καθώς 
καταρρέει ολόκληρη η στρατηγική που είχαν χαράξει από κοινού με τον κ. Καραμανλή, για να πείσουν 
τους πολίτες ότι περίπου παρέλαβαν καμένη γη και άρα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις αθρόες και 
προς πάσαν κατεύθυνση προεκλογικές υποσχέσεις, έχει όχι απλώς χάσει τον έλεγχο, αλλά οδηγείται σε 
αυτοεξευτελισμό...

*** Αφού με επανειλημμένες δηλώσεις του είχε χαρακτηρίσει «ιστορικής σημασίας την ένταξη στην 
ΟΝΕ», είχε ξεκαθαρίσει ότι «η Ελλάδα μπήκε με το σπαθί της στην ΟΝΕ», ξαφνικά προχθές ανακάλυψε... 
πολιτική απάτη από το ΠΑΣΟΚ για να μπούμε στην ΟΝΕ. Η συνέπεια, η σοβαρότητα και ο απόλυτος 
καιροσκοπισμός του ανδρός, δηλαδή, σε όλο τους το μεγαλείο... Το πρώτο πρόβλημα από αυτό τον 
θλιβερό κατήφορο του αρμόδιου για την οικονομία υπουργού, είναι ότι κατ' αρχάς δυναμιτίζει το κλίμα 
σταθερότητας και συνέχειας, που είναι ζωτικό για την οικονομία. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο κοινωνικών 
εντάσεων, με ανοιχτά πλήθος μέτωπα, το μόνο που δεν χρειαζόταν η οικονομία είναι ένα κλίμα πολιτικής 
πόλωσης. Αλλά μπροστά στα όποια μικροκομματικά οφέλη, αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον κ. 
Καραμανλή και τον υπουργό του...

*** Το δεύτερο και σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι ότι για ακόμη μία φορά η κυβέρνηση βάζει μια 
νάρκη στην αξιοπιστία της χώρας. Αφού κατάφεραν με την απογραφή να μας βάλουν κάτω από τη 
δαμόκλειο σπάθη της κοινοτικής επιτήρησης, τώρα, με πρόσχημα τη δυσφήμιση του κομματικού 
αντιπάλου, ανοίγουν ακόμη ένα μέτωπο με την κοινοτική γραφειοκρατία, αδιαφορώντας για τις όποιες 
συνέπειες... Για πολλοστή φορά, λοιπόν, ο κ. Καραμανλής και η κυβέρνησή του αποδεικνύουν ότι όχι 
απλώς δεν έχουν πολιτική, σχεδίασμά, όραμα για το μέλλον, αλλά εξακολουθούν να πολιτεύονται λες και 
είναι αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση...

ΣΗΦΗΣ ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ polimilis@enet.gr
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Ο ΤΥΠΟΣ των ήλων

Το στίγμα...
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

...Ο υπουργός, που ετοιμάζεται περιχαρής να αποκαλύψει την «άσπρη τρύπα» της οικονομίας και ν' 
αρχίσει να μοιράζει επιταγές αισιοδοξίας, μιλώντας για το οικονομικό... κατόρθωμα της κυβέρνησης είναι 
πολύ σοβαρός πολιτικός. Οταν κυβερνούσε ο «εκσυγχρονισμός», παρέμενε σχεδόν άλαλος στη Βουλή, 
αποθαυμάζοντας τις οικονομικές επιδόσεις των πολιτικών αντιπάλων του. «Θα μπορούσε να είναι 
υπουργός του Σημίτη», έλεγε -τότε, στη στήλη- ένας βουλευτής του Συνασπισμού. Οντως, ο κ. 
Αλογοσκούφης ούτε κριτική της προκοπής διατύπωνε ούτε έβλεπε επί της ουσίας τη βιτρίνα της ΟΝΕ και 
της δήθεν «ισχυρής οικονομίας». Αράδιαζε αντιπολιτευτικές κοινοτοπίες στη Βουλή -λόγια που δεν 
πίστευε- και ταυτόχρονα, με μια πλημμυρίδα λαϊκισμού, έδινε αφειδώς υποσχέσεις στο πόπολο, 
μαρκάροντας το Πρόγραμμα της Ν.Δ. με προεκλογικές απλοχεριές και εξαγγελίες. Οταν ήρθε στο 
γκουβέρνο, ο κ. Αλογοσκούφης ανέβλεψε. Ανακάλυψε το άγος της «δημιουργικής λογιστικής» και 
έσπευσε με την περιώνυμη απογραφή -ερασιτεχνική, άτσαλη και λειψή- να δώσει άλλοθι στην 
κυβέρνησή του για την αδυναμία της να υλοποιήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις. Μπλεγμένος στη 
δίνη των αντιφάσεων, δεν άντεξε και αποκάλυψε κάποια στιγμή την πραγματική του άποψη: «Η Ελλάδα 
μπήκε στην ΟΝΕ με το σπαθί της»! Κι έρχεται τώρα, δίχως συστολή να εγκαλέσει τους πρώην, λέγοντας 
ότι η χώρα μπήκε στην ΟΝΕ με «πολιτική απάτη» *** Εξίσου σοβαρός πολιτικός είναι και ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, εκστασιάζεται από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, εναντίον του νόμου Ντε Βιλπέν και 
παροτρύνει τους νέους να παραδειγματιστούν από τους Γάλλους ομηλίκους τους. Είναι όμως ο ίδιος ο κ.
Γ. Παπανδρέου, ο οποίος προεκλογικώς -μιλώντας στο Λαύριο- είχε υποστηρίξει κάτι ανάλογο (όχι ίδιο) με 
τη ρύθμιση που προωθεί ο Γάλλος πρωθυπουργός και εκθειάζει ο πρόεδρος του ΣΕΒ... Οι Λατίνοι έλεγαν: 
Eadem sed aliter (το ίδιο, με άλλον τρόπο). Και τούτο ταιριάζει απόλυτα στο ιδεολογικό στίγμα και την 
πρακτική των δύο μεγάλων κομμάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία...
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