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              Δηµητρακόπουλος Γιώργος 
  Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά 

(εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

Τα… αυτονόητα, η… υπευθυνότητα και ο κ. Καραµανλής! 
 

Κώστας Καραµανλής (καταλληλότερος – επί των διαγγελµάτων – Πρωθυπουργός): 
«…Να αφήσουµε στην άκρη τις στείρες αντιπαραθέσεις… Συνεννόηση σε ότι αφορά τα 
αυτονόητα… Να µην ενθαρρύνουµε εξωπραγµατικές διεκδικήσεις…» (αποσπάσµατα 
από το τελευταίο διάγγελµα στις 5 Μαρτίου). 
 

Είναι προφανές από τα παραπάνω αποσπάσµατα, πως τα πέντε χρόνια που η Ν.∆. 
βρίσκεται στην εξουσία, ακόµη και οι λέξεις έχασαν το νόηµά τους: 

  
� Αυτονόητη είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, η ενίσχυση των Τραπεζών µε 28 δις 

Ευρώ; 
� Αυτονόητες είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, οι… στοχευµένες παροχές!!! προς τους 

οικονοµικά ασθενέστερους - 2.500.000 συµπολιτών µας – µε τα ψίχουλα των 100 ή 
200 Ευρώ, ετησίως;  

� Αυτονόητο είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, να πληρώσουν οι «συνήθεις ύποπτοι» 
(µισθωτοί, συνταξιούχοι) για να σώσουν τους «λίγους» (οι οποίοι ευθύνονται για την 
κρίση); 

� Εξωπραγµατική διεκδίκηση είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, η στήριξη του 
εισοδήµατος των εργαζοµένων; 

� Εξωπραγµατική διεκδίκηση είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, η καταβολή της 
σύνταξης; 

� Εξωπραγµατική διεκδίκηση είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, η καταβολή του 
εφάπαξ; 

� Εξωπραγµατική διεκδίκηση είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, η αξιοπρεπής 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη; 

� Εξωπραγµατική διεκδίκηση είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, η απαίτηση των 
ανέργων να εργαστούν; 

� Εξωπραγµατική διεκδίκηση είναι, για σας κ. Πρωθυπουργέ, το αίτηµα για 
∆ηµόσια και ∆ωρεάν Παιδεία; 

 
Αυτά (και άλλα) είναι τα… αυτονόητα για τα οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργός τη 

συναίνεση των υπολοίπων πολιτικών κοµµάτων. Τόνισε, µάλιστα, πως η αντιµετώπιση 
της κρίσης είναι εθνική υπόθεση και ο ίδιος διαλέγει – όπως πάντα - το δρόµο της 
υπευθυνότητας σε αντίθεση µε τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.   

Αλλά, ποια είναι διαχρονικά - η σχέση µεταξύ του κ. Καραµανλή και της 
υπευθυνότητας; Ας φρεσκάρουµε τη µνήµη του Πρωθυπουργού, γυρίζοντας λίγα χρόνια 
πίσω, τότε που ήταν αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Τότε, που τα πάντα 
υποτάσσονταν στο κοµµατικό συµφέρον. Θυµηθείτε, κ. Καραµανλή: 

 
� Την ώρα που η κυβέρνηση (του ΠΑΣΟΚ) µαχόταν για την είσοδο της χώρας µας στη 

ζώνη του Ευρώ, εσείς και η παράταξή σας µιλούσατε για «τραβεστί» οικονοµία. 
Φαντάζεστε, κ. Πρωθυπουργέ, τι θα γινόταν σήµερα, αν δεν είχαµε ως νόµισµα το 
Ευρώ; 
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� Τότε που µε τις επίµονες προσπάθειες του Κ. Σηµίτη, του Γ. Παπανδρέου και της 
κυπριακής ηγεσίας, η Κύπρος γινόταν µέλος της Ε.Ε., εσείς και η παράταξή σας 
υποστηρίζατε πως αυτό γίνεται µε «αστερίσκους και υποσηµειώσεις». Το θυµάστε, κ. 
Πρωθυπουργέ; 

� Τότε που – µετά τη σύνοδο του Ελσίνκι, 1999 – χαρακτηρίζατε, περίπου, ως «εθνικό 
µειοδότη» τον Κ. Σηµίτη, γιατί πέτυχε να µπει ως προϋπόθεση για τις ενταξιακές 
διαπραγµατεύσεις της Τουρκίας µε την Ε.Ε. η επίλυση των διαφορών της µε την 
Ελλάδα ή η προσφυγή στη Χάγη (µέχρι 31/12/2004). Κι εσείς, κ. Πρωθυπουργέ, µε 
την ανάληψη της εξουσίας ακολουθήσατε την πολιτική της «κουµπαριάς», µε 
αποτέλεσµα τα τουρκικά πολεµικά πλοία να φτάνουν ανενόχλητα µέχρι τη… Τζιά! 

� Τότε που η κυβέρνηση προετοίµαζε τη χώρα για το µεγάλο στοίχηµα της 
διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων εσείς και η παράταξή σας 
κινδυνολογούσατε είτε στο εσωτερικό είτε – ακόµη χειρότερα – στο εξωτερικό. 
Εκτός κι αν πιστεύετε, κ. Πρωθυπουργέ, πως κάνατε όλα τα έργα το τετράµηνο που 
µεσολάβησε από την ανάληψη της εξουσίας µέχρι την έναρξη των αγώνων… 

� Τότε που επισκεπτόµενος τα νοσοκοµεία της χώρας αναζητούσατε την 
«κατσαρίδα» ή καµιά ρωγµή στο ταβάνι για να πλήξετε το Ε.Σ.Υ.. Τότε, όµως, κ. 
Πρωθυπουργέ, το Ε.Σ.Υ. πρόσφερε – υποτυπωδώς, πολλές φορές – τις υπηρεσίες 
του στον πολίτη, Τώρα, οι πολίτες πεθαίνουν από έλλειψη αναλώσιµων υλικών… 

� Τότε που κάνατε «σηµαία» την πολιτική της «λακκούβας». Ναι, κ. Πρωθυπουργέ, 
το 2004 η χώρα µας είχε και λακκούβες… Είχε, όµως και την Αττική Οδό, την 
Εγνατία Οδό, τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Μετρό, το «Ελ. Βενιζέλος» κ.ά. Τώρα; 

 
Με την ίδια υπευθυνότητα, κ. Καραµανλή, οδηγήσατε τη χώρα - ως Πρωθυπουργός - 

στην απογραφή και την επιτήρηση. Με την ίδια υπευθυνότητα καταργήσατε το Φόρο 
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και τώρα σκέφτεστε να τον επαναφέρετε… Με την ίδια 
υπευθυνότητα καταργήσατε το αφορολόγητο των επαγγελµατιών – τον περασµένο 
Αύγουστο - και τώρα το επαναφέρετε… Με την ίδια υπευθυνότητα θεσµοθετήσατε – πριν 
λίγους µήνες - το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων και τώρα θα το καταργήσετε… Με την ίδια 
υπευθυνότητα οδηγήσατε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές το 2007 και µε πρόσχηµα τη 
σύνταξη προϋπολογισµού του 2008. Ενός προϋπολογισµού που έπεσε έξω από το πρώτο 
εξάµηνο, προτού εµφανιστεί - ανά τον κόσµο - η διεθνής κρίση… Με την ίδια 
υπευθυνότητα συντάξατε και τον προϋπολογισµό του 2009 και από το πρώτο δίµηνο έχει 
καταρρεύσει το σκέλος των εσόδων… Και πώς να µην καταρρεύσουν τα έσοδα, κ. 
Πρωθυπουργέ, αφού η κυβέρνησή σας κατάργησε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του 
Κράτους (Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα, Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, Σ∆ΟΕ), χαρίζοντας 
δισεκατοµµύρια Ευρώ στους «έχοντες και κατέχοντες»; 

Με την ίδια υπευθυνότητα και µε βάση το κοµµατικό συµφέρον επιχειρείτε και τώρα 
κ. Πρωθυπουργέ, να βρείτε συνενόχους στην αποτυχία της πολιτικής σας. Επικαλείστε - 
δήθεν - το εθνικό συµφέρον, τη συναίνεση, ψάχνοντας απεγνωσµένα οδό διαφυγής, πριν 
αναγκαστείτε να αναγγείλετε το «∆υστυχώς επτωχεύσαµεν»! Κι όµως, κ. Πρωθυπουργέ, 
την ύστατη αυτή στιγµή, έχετε µια ευκαιρία να δείξετε - πραγµατικά – υπευθυνότητα. 
∆εχτείτε το αίτηµα της Αντιπολίτευσης και υποβάλετε την παραίτηση της 
κυβέρνησής σας. Ο ελληνικός λαός θα σας ευγνωµονεί! 

 
 
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΠΑΣΚ Πειραιά:  http://users.sch.gr/dimitrako 
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