Σπήλιος Λιβανός "..ακυβερνησία ή κυβερνησιμότητα.."
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Τις θέσεις της Κυβέρνησης ανέπτυξε ο Σπήλιος Λιβανός, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση
του εκλογικού νόμου.

Ο Σπήλιος Λιβανός, τόνισε ότι με τον εκλογικό νόμο «κλείνει ο πρώτος κύκλος των
θεσμικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, με τις οποίες έδωσε ανάγλυφο το στίγμα της
πολιτικής της φιλοσοφίας. Μιας φιλοσοφίας που επιζητεί και πετυχαίνει συναινέσεις στα
μεγάλα και τα κρίσιμα, αλλά και δεν διστάζει να συγκρουστεί μετωπικά με λογικές
τακτικισμού και κομματικής ιδιοτέλειας, που βλέπουν τα μικρά αλλά αδυνατούν να
διακρίνουν τα μεγάλα και επωφελή για την Ελλάδα.»
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ανέδειξε το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης του Κ.
Μητσοτάκη, αφού «ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, 3,5 χρόνια πριν από τις εκλογές, σ'
αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την απλή αναλογική μόνο όταν κατάλαβε ότι θα έχανε
τις εκλογές.»
Το δίλημμα που τίθεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία κατά τον Σπήλιο Λιβανό είναι
«ακυβερνησία ή κυβερνησιμότητα». Η ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης είναι απαραίτητη.
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Δυστυχώς, με ευθύνη του πολιτικού συστήματος, στη χώρα μας δεν υπάρχει κουλτούρα
συναίνεσης και συνεργασίας. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από τότε που οι
ομιλούντες σήμερα για συναίνεση, αποκαλούσαν τους συναδέλφους τους βουλευτές
γερμανοτσολιάδες και προδότες, καλώντας σε λιντσάρισμα».
Άλλωστε, κατά τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο «δεν σχηματίζεται κυβέρνηση χωρίς το
πρώτο κόμμα ως κορμό.»
Τέλος, κατά τον Σπήλιο Λιβανό «Θα ήταν δείγμα πολιτικής ωριμότητας η υπερψήφιση του
εκλογικού νόμου με ευρύτατη πλειοψηφία. Δεν εθελοτυφλούμε. Δυστυχώς, για μία ακόμη
φορά, τα τείχη του πολιτικού καιροσκοπισμού θα ορθώσουν το ανάστημά τους, κόντρα στο
κοινό καλό. Κόντρα στη βούληση των πολιτών για σταθερές κυβερνήσεις, ικανές να
ανοίξουν δρόμους προόδου και προοπτικής. Για αυτό και οι επόμενες εκλογές θα είναι
διπλές. Και με την υποστήριξη του ελληνικού λαού θα τις κερδίσουμε.»
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