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Κυβέρνηση 

«τσιρλίντερς»ΤΟΥ I. Κ . ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΕίναι ευτυχες γεγονόε ότι η Ελλάδα κερδίζει μετάλλια. Είναι ευτυχέε γεγο- νόε ότι πανηγυρίζει τ »  επιτυχίεβ τηε με ενθουσιασμό. Είναι ευτυχέε γε- γονόε ότι των πανηγυρισμών προΐστα- ται η πολιτικά ηγεσία του τόπου και ότι του ενθουσιασμού μετέχει αυτοπρο- σώπα» ο Πρωθυπουργόε, ο οποίοε καταφέρνει να Εεκλέψει χρόνο από το βαρύ πρόγραμμά του και να μην αφήσει γήπεδο για γήπεδο και αγώνα για αγώνα, ιδία» όταν προβλέπεται ότι θα δια- κριθούν έλληνεε αθλητέε.
Ο λα αυτά είναι συμπαθητικά και ω ραία. Το ερώ τημα είνα ι τι ακριβά» ενθουσιάζει τον Πρωθυπουργό και τι ακριβά» χειροκροτεί. Διότι, αν δεν απατώμαι, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργόβ πανηγυρίζει τ »  επιτυχίεβ των αθλητών, η κυβέρνησή του καταγγέλλει το «σάπιο σύστη
μα ΠαΣοΚ» και στέλνει αφειδά» στον εισαγγελέα στοιχεία για σκάνδαλα που (υποτίθεται) εΕέθρεψε η προηγούμενη κατάσταση στον αθλητικό χώρο. Και ταυτόχρονα» υπόσχεται ότι θα μάθουμε πράγματα και θαύματα μ ό λ» τελεί άκτουν οι Αγάινεβ και ΕετυλίΕουν το κουβάρι των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων και των παραχωρήσεων.Προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση να δεχτώ ότι στον αθλητισμό υπήρχε ένα «σύστημα ΠαΣοΚ» το οποίο δεν ακολουθούσε ακριβά» μεθόδουε του Κατηχητικού ούτε το αποτελούσαν στρατιέε από Χερουβείμ και Σεραφείμ. Δεν έχω καμία αντίρρηση να συμφωνήσω ότι η κατάσταση χρειάζεται εκ βάθρων αναδιάρθρωση. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πολλά από αυτά που καταγγέλλει η σημερινή κατάσταση είναι και απολύτα» αληθή και εντε- λά» απαράδεκτα.Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα αυτό παρήγαγε όχι μόνο σκάνδαλα αλλά και επιτυχίεε. Και ντόπεε και μαϊ- μουδένιεβ ελληνοποιήσε» αλλά και χρυσά μετάλλια. Εβγαλε τον ελληνικό αθλητισμό από την αφάνεια. Ακόμη και το ποδόσφαιρο, το κατ’ εΕοχήν θερμοκήπιο αθλιοτήτων και ρεμούλαε, έχει να επιδείΕει την πρόσφατη επιτυχία τηε Εθνικήε.
Μ ε άλλα λόγια, αν η κυβέρνηση διώκει τα σκάνδαλα του 

«συστήματοε ΠαΣοΚ», ο Πρω- θυπουργόε χειροκροτεί την ίδια στιγμή τα μετάλλια που το ίδιο ακριβά» «σύ
στημα ΠαΣοΚ» έφερε στην Ελλάδα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσει ο Πρωθυπουργόε με την κυβέρνησή του τι ακριβά» χειροκροτούν και τι ακριβά» αποδοκιμάάουν. Οχι όπα» με τα ολυμπιακά έργα, που τα έβριίαν επί επτά χρόνια και μετά σπρώχνονταν να φωτογραφηθούν μπροστά στον Κα- 
λατράβα.Αναρωτιέμαι λοιπόν πά» θα μπορέσουν ο Πρω θυπουργόε και η κυβέρνησή του να φανούν χρήσιμοι για τον τόπο, όχι μόνο α» «τσιρλϊντερε»  στα γήπεδα. Πά» δηλαδή θα αφήσουν στην μπάντα την ενοχοπ οίησ η του αντιπάλου τουβ και θα κοιτάΕουν να εΕαλείψουν τα σκάνδαλα, να εΕυγιά- νουν τον αθλητισμό, κρατώνταε ταυτόχρονα» και τα χρυσά μετάλλια. Αυτό θα ήταν πραγματικά άΕιο χειρ ο κροτημάτων. Διότι η χώρα από «τσιρ- λ/ντερί» είναι γεμάτη. Από κυβερνή- τεε έχει ανάγκη.
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