Στη Θεσσαλονίκη, στο 7ο προσυνέδριο της ΝΔ, για «Για έναν νέο Πατριωτισμό»

του Χρίστου Χ. Λιάπη (*)

Το 7ο και τελευταίο προσυνέδριο της ΝΔ κλείνει τον προγ-ραμματικό και
οργανωτικό κύκλο της μεγάλης, μαζικής και ρηξικέλευθης πορείας της...

Νέας Δημοκρατίας προς το Συνέδριο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου που θα λάβει
χώρα στην Αθήνα. Μιας πορείας με πρωτόγνωρα και καινοτόμα στοιχεία
συμμετοχικότητας και ενεργοποίησης της κομματικής βάσης αλλά και όλων των
πολιτών που μοιράζονται μαζί μας υγιείς προβληματισμούς και προτάσεις για το
μέλλον της χώρας.
Στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία μας, ανταλλάσουμε απόψεις, προτάσεις και
λύσεις «Για έναν Νέο Πατριωτισμό». Για την εμπέδωση της ασφάλειας στις
διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, για την αποκατάσταση του διεθνούς της κύρους
και του δυναμικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει, μέσα στον σύγχρονο
πολυπολικό κόσμο.
Αυτοί είναι οι άξονες του ενδιαφέροντός μας. Αυτός είναι ο «Νέος Πατριωτισμός»
που συμπυκνώνει όλες τις υγιείς ανησυχίες και τις ελπίδες των πολιτών του
ευρύτερου κεντροδεξιού χώρου. Αυτές θα είναι οι προτεραιότητες του αυριανού
κυβερνητικού μας σχεδιασμού. Μακριά από τις κακοφορμισμένες οσμές των
σκανδάλων και της διαφθοράς, όπως αυτή του «σκανδάλου των μεσαζόντων» με τη
Σαουδική Αραβία, όπου είδαμε τον κ. Τσίπρα να συνεχίζει -εντός και εκτός Βουλήςτο τοξικό σφιχταγκάλιασμα της διαφθοράς και των εξωθεσμικών παραγόντων με
τον συγκυβερνήτη του στον κατήφορο της χώρας Πάνο Καμμένο.
Πρώτη φορά βλέπουμε Κυβέρνηση να απαξιώνει θεσμούς, διπλωμάτες και
ανώτατους αξιωματικούς, προκειμένου να προωθήσει συγκεκριμένους μεσάζοντες.
Τα ερωτήματα προβάλλουν αμείλικτα αλλά και τόσο αβίαστα στην απλότητά τους.
Ή οι διπλωμάτες τους οποίους απαξιώνει ο κ. Καμμένος και ο κ. Πρωθυπουργός δεν
έκαναν καλά τη δουλειά τους, οπότε γιατί δεν τιμωρούνται αναλόγως, ή την έκαναν
καλά - όπως είμαστε βέβαιοι- οπότε θα πρέπει να εξηγήσει η Κυβέρνηση το γιατί
τους στηλιτεύει και τους ακυρώνει εξωθεσμικά.
Αυτό το νοσηρό μείγμα ερασιτεχνισμού και πολιτικής φαυλότητας το οποίο
βλέπουμε σε κάθε πτυχή του κυβερνητικού έργου, γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο
στους εθνικά ευαίσθητους τομείς των Εξωτερικών και της Άμυνας.
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Μπορεί ο χώρος των εξοπλισμών να υπέφερε και από άλλα σκάνδαλα κατά το
παρελθόν, όμως κανένα όνομα στελέχους ή Υπουγού Εθνικής Αμύνης της ΝΔ δεν
συσχετίσθηκε με σκάνδαλο αμυντικών δαπανών. Και ποτέ δεν είδαμε να
παραβιάζονται κατάφωρα, διακρατικές διαδικασίες προς χάριν ημετέρων και
λοιπών εξωθεσμικών τσαρλατάνων.
Ευτυχώς, ο κόσμος έχει αρχίσει να κατανοεί πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
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