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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Ε
να βιβλίο, του Κωστή Χατζηδάκη («Με-
ταρρυθµίσεων Ανάβασις: Ευρωπαίοι εξ 
ανάγκης ή εκ πεποιθήσεως;»), θα φέρει 

άλλη µια φορά κοντά το απόγευµα της ∆ευτέ-
ρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σταύρο 
Θεοδωράκη.

Το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης και ο επικεφαλής του Ποταµιού θα 
βρεθούν στο ίδιο πάνελ µιας βιβλιοπαρουσία-
σης αυτή τη χρονική περίοδο για πολλούς µό-
νο τυχαίο δεν είναι, έστω και αν το θέµα του βι-
βλίου -οι µεταρρυθµίσεις- τους ενώνει διαχρο-
νικά. Μάλιστα, η κοινή παρουσία των δύο έρ-
χεται να φουντώσει τα σενάρια για µετεκλογι-
κή συµπόρευση της Ν.∆. µε το Ποτάµι, µε την 
προϋπόθεση βέβαια πως το κόµµα του Στ. Θε-
οδωράκη θα κατέβει στις εκλογές και θα µπει 
στην Βουλή. Αλλωστε, ο αρχηγός της αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης έχει ξεκαθαρίσει πως -και 
αυτοδύναµη να είναι η Ν.∆. στις εκλογές- θα επι-
διώξει συνεργασίες.

Οι µυηµένοι, πάντως, υποστηρίζουν πως, πα-
ρά την επιµονή του Στ. Θεοδωράκη ότι το Πο-
τάµι θα κατέβει µόνο του στις κάλπες, το προ-
ηγούµενο διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν επα-
φές για το ενδεχόµενο να συνεργαστούν προ-
εκλογικά τα δύο κόµµατα.

Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί πως στο ενδιά-
µεσο υπήρξαν αναταράξεις στις σχέσεις της Πει-
ραιώς µε τη Σεβαστουπόλεως, ειδικά µετά την 
απόφαση του Ποταµιού να ψηφίσει τη συµφω-
νία των Πρεσπών. Το γεγονός όµως ότι το Ποτά-
µι ξεκαθάρισε πως δεν θα στηρίξει την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε µια ενδεχόµενη πρότα-
ση µοµφής άµβλυνε την κατάσταση. 

Μάλιστα, στο Συνέδριο του Ποταµιού στις αρ-
χές του Νοεµβρίου δεν είχε παρευρεθεί ο Κυρ. 
Μητσοτάκης, αλλά ο Κ. Χατζηδάκης ως εκπρό-
σωπος της Ν.∆. Εκεί ο αντιπρόεδρος του κόµ-
µατος, µεταξύ άλλων, υποστήριξε πως «η Ν.∆. 
πιστεύει στην ανάγκη µιας ευρείας µεταρρυθ-
µιστικής συµµαχίας. Τόσο πριν όσο και µετά τις 
εκλογές. Για να υπερασπιστούµε την Ελλάδα της 
Ευρώπης». Και προσέθεσε ότι «όλοι όσοι πιστεύ-
ουµε πως αξίζουµε µια καλύτερη Ελλάδα έχου-
µε την υποχρέωση να κάνουµε ένα µέτωπο ευ-
θύνης και κοινής λογικής. Το Ποτάµι έχει ξεχω-
ριστή θέση σε αυτή την προσπάθεια».

Σε κάθε περίπτωση, από την Πειραιώς έχουν 
γίνει κινήσεις καλής θέλησης, σηµειώνουν οι 
ίδιες πηγές, αφού, αν και θεωρείται πως έχουν 
«κλείσει» µε τη Ν.∆. οι βουλευτές του Ποταµιού 
Γρηγόρης Ψαριανός και 
Γιώργος Αµυράς, 
δεν υπάρχουν επί-
σηµες ανακοινώ-
σεις, για να µη 
διαλυθεί η Κοι-
νοβουλευτική 
Οµάδα του Πο-
ταµιού. Απαι-
τούνται του-
λάχιστον πέντε 
βουλευτές 

Οι µεταρρυθµίσεις τούς 
φέρνουν πιο κοντά! 
Η κοινή παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη και Σταύρου Θεοδωράκη στην αυριανή 
παρουσίαση του βιβλίου του Κωστή Χατζηδάκη έρχεται να φουντώσει τα σενάρια 
για µετεκλογική συµπόρευση της Ν.∆. µε το Ποτάµι

λάδα. Τις καταπίνουµε συχνά σαν πικρό χάπι, αισθανόµενοι πως µας τις επιβάλ-
λουν οι ξένοι. Ο λαϊκισµός έχει κερδίσει αρκετές µάχες. Τώρα, όµως, που τον δο-
κιµάσαµε στην ακραία του µορφή, ολοένα και περισσότεροι Ελληνες βλέπουν ότι 
η ελπίδα δεν βρίσκεται στα λόγια του αέρα», σηµειώνει στο οπισθόφυλλο του βι-
βλίου, δίνοντας και το στίγµα του.

 
Η ιδεολογική µάχη 
Ο αντιπρόεδρος της Ν.∆. αναφέρεται στην ιδεολογική µάχη και σηµειώνει πως 
δεν αρκεί η αντικοµµουνιστική ρητορική.

«∆εν µπορώ, βεβαίως, να κάνω υποδείξεις στην Αριστερά. Θα την προτιµούσα 
πιο υπεύθυνη, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να της αναγνωρίσω ότι κέρδισε 
την ιδεολογική µάχη. Γι’ αυτό θέλω να σταθώ περισσότερο στην Κεντροδεξιά. Για 
να σηµειώσω ότι η απλή αντικοµµουνιστική ρητορεία, συνοδευόµενη ενίοτε από 
τη λογική ότι ο σοσιαλισµός είναι καλός αλλά µη εφαρµόσιµος, προφανώς δεν εί-
ναι συνταγή νίκης», γράφει ο πρώην υπουργός ξεκαθαρίζοντας πως χρειάζεται 
µια θαρραλέα αντιπαράθεση µε την Αριστερά για να αναδειχθούν οι διαφορές.

Μάλιστα, προχωρά ένα βήµα παραπέρα, υποστηρίζοντας πως «αυτή τη µάχη 
στο επίπεδο της ιδεολογίας τη δώσαµε στα πανεπιστήµια µε τη ∆ΑΠ στις δεκαετί-
ες του ’80 και του ’90. Και ήταν µια µάχη που κερδήθηκε, αλλά δυστυχώς εγκατα-
λείφθηκε στη συνέχεια. Και, πάντως, ήταν µια εξαίρεση µέσα στο ευρύτερο σκη-
νικό µε την κυριαρχούσα ιδεολογικά Αριστερά και τη φοβική Κεντροδεξιά. ∆ιό-
τι η Ν.∆., κακά τα ψέµατα, δεν µπορεί να περηφανευτεί ότι έδωσε αυτή την ιδε-
ολογική µάχη. Φτάσαµε, αντιθέτως, σε προηγούµενες δεκαετίες, να περηφανευ-
όµαστε για το ότι κάναµε κρατικοποιήσεις, προκειµένου να κατευνάσουµε την 
επελαύνουσα Αριστερά».

Με αφορµή την ιδεολογική κυριαρχία, ο Κ. Χατζηδάκης εστιάζει στην εργα-
λειοθήκη του ΟΟΣΑ. «∆εν αντέχω να µη σηµειώσω ότι, ενώ η επέκταση της 
διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος από πέντε σε επτά µέρες συνάντησε 

«Εκεί, όχι µόνο από την Αριστερά, αλλά και από 
τµήµα της συµπολίτευσης, υπήρχε ο φόβος ότι 
ο “νεοφιλελεύθερος” υπουργός θα συµπεριφερ-
θεί σαν “νέα Μαριέττα”, που µας ήρθε από τις 
Βρυξέλλες προκειµένου να µας οδηγήσει σε λύ-
σεις που ξεβόλευαν. ∆ιότι µην ξεχνάµε ότι σε αυ-
τή τη χώρα είµαστε, θεωρητικά, πάντοτε υπέρ 
των τοµών και των ρήξεων, αλλά βρισκόµαστε 
ξαφνικά εναντίον τους όταν οι τοµές και οι ρή-
ξεις αρχίζουν να αποκτούν όνοµα», αναφέρει 
χαρακτηριστικά.

Κυβέρνηση Καραµανλή
Αναφερόµενος στην κυβέρνηση Καραµανλή, 
ο Κ. Χατζηδάκης γράφει ότι προχώρησε σε αρ-
κετά σηµαντικές µεταρρυθµίσεις. «Στην οικονο-
µία έγινε δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα και το έλ-
λειµµα έπεσε κάτω από το όριο του 3%, µε απο-
τέλεσµα η χώρα µας να βγει από το καθεστώς 
επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ανεργία 
µειώθηκε από 11% σε 7,7%. Τα έργα υποδοµής 
προχώρησαν µε ταχύτερους ρυθµούς. Η Ελλά-
δα έγινε ένας από τους ενεργειακούς κόµβους 
της ανατολικής Ευρώπης. Προωθήθηκαν σηµα-
ντικές µεταρρυθµίσεις στην Παιδεία, ξεκινώντας 
από την τριτοβάθµια εκπαίδευση». Παράλληλα, 
σηµειώνει πως σε κάποια ζητήµατα «έπρεπε να 
ήµασταν πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσµατικοί».

και σήµερα το Ποτάµι έχει έξι, για να έχει τα προνόµια της Κ.Ο. Πάντως, µετά 
τις δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ περί «Μακεδονίας του Αιγαίου», κάποιοι εκτιµούν 
πως το Ποτάµι µπορεί να επανεξετάσει τη θέση του, κάτι βέβαια που θα διευκό-
λυνε ακόµα περισσότερο τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Ν.∆. Αλλωστε, ο Γ. Αµυ-
ράς δήλωσε ότι θα ήθελε το Ποτάµι να ξανασκεφτεί τη θέση του για το Σκοπιανό.

Το βιβλίο 
Οσον αφορά το βιβλίο, ο Κ. Χατζηδάκης µέσω της προσωπικής του διαδροµής 
στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στα υπουργεία Μεταφορών και Ανάπτυξης, δεν 
αναφέρεται µόνο στις µεταρρυθµίσεις, που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά 
χρόνια, αλλά υποστηρίζει και ότι στην Ελλάδα των µνηµονίων προσέλαβαν αρ-
νητικό χαρακτήρα. «Ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων είναι ανηφορικός στην Ελ-

αντιστάσεις στην τότε κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην επέκτα-
ση του µέτρου από τις 7 στις 9 µέρες, το µέτρο 
ψηφίστηκε χωρίς αντιδράσεις από κανέναν. Εί-
ναι, πιστεύω, ακόµη µια απόδειξη για την ιδεο-
λογική κυριαρχία της Αριστεράς και για το ότι η 
Αριστερά µπόρεσε να λειτουργήσει σε κάποιο 
βαθµό στη χώρα ως κολυµβήθρα του Σιλωάµ. 
Αφού το δέχθηκε και η Αριστερά, ήταν δίκαιο 
και έγινε πράξη».

Ο αντιπρόεδρος της Ν.∆. περιγράφει τις εµπει-
ρίες του µε αφορµή το θέµα της Ολυµπιακής. 


