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ΣΗΜΕΡΑ συμπληρώνονται 
εκατό ημέρες από την ορ
κωμοσία της κυβέρνησης 
Καραμανλή. Λογικά θα 
μιλούσαμε για απολογι
σμό. Αλλά τι χρειάζεται 

ένας απολογισμός όταν ο λαός αποθέ
ωσε την κυβερνητική παράταΕη μόλις 
στις ευρωεκλογές της περασμένης Κυ
ριακής; Και τι σόι απολογισμός θα μπο
ρούσε να γίνει όταν ακόμη και εμφα
νείς ολιγωρίες, αστοχίες και παραβλέ
ψεις γίνονται δεκτές σχεδόν με χειρο
κροτήματα;

Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή εί
ναι η δημοκρατία. Τελικός κριτής είναι 
μόνο ο λαός και όταν ο λαός επικροτεί 
ή αποδοκιμάζει, καθίσταται αποστο
μωτικός. Υπό αυτήν την έννοια, απο
στομωτικός είναι και ο Εβερτόταν, ερω- 
τώμενος για την απόδοση της κυβέρ
νησης, απαντάει «κοιτάΕτε τιε δημο- 
σκοπήσειε». Δεν υπάρχει η παραμικρή 
αμφιβολία ότι οι πρώτες εκατό ημέρες 
της κυβέρνησης Καραμανλή συμπλη
ρώνονται με τον απόλυτο έπαινο της 
πλειοψηφίας του δήμου.

Θ εωρητικά, λοιπόν, τα λόγια εί
ναι περιττά. Οι πολλοί Εέρουν 
καλύτερα. Αλλά δεν σημαίνει 

απαραιτήτου ότι έχουν δίκιο ή ότι αυ
τό που πρεσβεύουν οι πολλοί σήμερα 
θα το πρεσβεύουν οι πολλοί και αύριο. 
Και αυτό είναι πτυχή του δημοκρατι
κού πολιτεύματος: η δημοκρατία δεν 
έχει ούτε τελεσίδικες αποφάσειε ούτε 
οριστικέβ εκτιμήσει.

Πάρτε, για παράδειγμα, το Σχέδιο 
Αναν. Ο λαός επικρότησε και την κυ
βερνητική ακινησία και την απόρριψη 
του Σχεδίου, η οποία διευκολύνθηκε 
από την ακινησία αυτή. Αν ρωτήσετε 
κάποιον, θα απαντήσει ίσως με μεγά
λη ευκολία ότι η στάση της κυβέρνη
σης Καραμανλή στο Κυπριακό ήταν 
απολύτου θετική.

Ηταν, όμως; Διότι αν η στάση της κυ
βέρνησης ήταν θετική, αν ο λαός είχε 
δίκιο, πώς εΕηγείται ότι καθημερινά 
αναβαθμίζεται η διεθνής θέση του τουρ- 
κοκυπριακού κρατιδίου και καθημερι
νά απαΕιώνεται η ελληνοκυπριακή 
πλευρά; Κάτι που, ακόμη κι αν δεν εί
ναι σήμερα απολύτως σαφές, καθί
σταται οφθαλμοφανές όλο και περισ
σότερο.

Φταίνε οι Εένοι, θα σας πουν. Σωστά. 
Αλλά τι σόι κυβέρνηση είναι αυτή και 
τι σόι λαός είναι αυτός, που στην εκτί
μηση των πραγμάτων δεν λαμβάνουν 
υπόψη τους «Εένουε» που μπορούν να 
αναβαθμίσουν τους μεν και να απα- 
Ειώσουν τους άλλους;

Πάρτε, για παράδειγμα, τουε συμ- 
βασιούχουε. Προεκλογικώς η σημερινή 
κυβερνητική παράταΕη υποσχέθηκε να 
τους μονιμοποιήσει όλους. Δικαίωμά 
της και μπράβο της. Αλλά μετεκλογικά 
απεκαλύφθη πως όταν υποσχόταν, ού
τε γνώριζε για πόσους μιλούσε ούτε 
ήΕερε πώς γίνεται. Εκατό ημέρες τώρα 
προσπαθεί να βγάλει άκρη.

Σ ιγά το πρόβλημα, θα μου πείτε. 
Σωστά. Αλλά τι σόι παράταΕη εί
ναι αυτή που δεν καταλαβαίνει 

τι υπόσχεται και ούτε Εέρει πώς να το 
υλοποιήσει;

Ανέφερα τα δύο παραδείγματα εν
δεικτικά. Ακόμη και χειροκροτούμενη, 
η κυβέρνηση έσφαλε και στις δύο πε
ριπτώσεις. Θεωρητικά, κανένα πρό
βλημα. Μόνο που στην πολιτική, δυ
στυχώς, πρώτα εΕαντλείται το χειρο
κρότημα και μετά τα σφάλματα.
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