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ΔΗΜΟΣΙΕΣ
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Σπατάλησαν χρόνο, 
αγοράζουν... αδιέξοδα!
Σε λίγους μήνες τα γκάλοπ θα βγάζουν προοθυπουργό 
τον Καραμανλή και το Π ΑΣΟΚ... κυβέρνηση

ΤΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Π αλαιόχερα χο ερώχημα ήχαν «Τι είδε ο Γιαπωνέζος σχην Ελλάδα;». Τώρα χο ερώχημα είναι «Τι είδε ο Καραμανλής σχην Ιαπωνία;». Ανασχημαχισμό; Πρόωρες εκλογές; Και χα δύο; Πάνχως, χο μόνο που αποκλείεχαι, είναι να μην είδε χίποχα... Εν χω μεχαξύ η αίσθηση χων «ιθαγενών» αυχής χης χώρας είναι μια αίσθηση «ακυβερνησίας», αναβληχικόχηχας, καθυστερήσεων και αδυναμίας να βάλει η κυβέρνηση χη σφραγίδα χης σπς εξελίξεις, που ξεπερνάει καχά πολύ, ένα θέμα «χε- χνικού συντονισμού», ατομικού ή συλλογικού χης κυβέρνησης.Δ εν χης «κάθεται» χίποχα. Ούτε χο νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ. Ούτε η υποτιθέμενη συζήτηση για χο Ασφαλιστικό. Ούτε ακόμα και χο 42% για τις νομαρχιακές και δημοτικές ε κλογές. Κυριαρχεί μια «γενική πολιτική χλαπάτσα», που σε συνδυασμό με χη χειροτέρευση στις περισσότερες χων περιπτώσεων, χων προβλημάτων χης καθημερινότητας, διαμορφώνει μια εικόνα μεγάλης πολιτικής φθοράς για την κυβέρνηση. Σε τέτοιες καταστάσεις ο ι... Ιάπωνες ή παίρνουν πρωτοβουλίες προχωρημένες (βλέπε Κοίζούμι) ή κάνουν χαρακίρι... Τι θα κάνει ο Καραμανλής; Ειλικρινή, είναι ικανός για όλα!
> Γρήγορη φθορά...Η εικόνα χων γκάλοπ, παρά τις διαφοροποιήσεις, έχει ένα κοινό παρονομαστή: τη ραγδαία φθορά της κυβέρνησης. Π ολλοί στέκονται στο όχι δεν κερδίζει αναλόγως χο ΠΑΣΟΚ. Αά- θος... Αυτό θα φανεί αργότερα, γιατί η μεγάλη φθορά χης κυβέρνησης ήρθε πιο... γρήγορα απ’ ό,τι θα μπορούσαν να ... αφομοιώσουν οι ψ ηφοφόροι χης και γενικά χο εκλογικό σώμα! Επίσης, φυσιολογικό είναι ό χι «κρατάει» ο Καραμανλής περισσότερο από την κυβέρνησή του. Το πρωθυπουργικό - κεντρικό σύστημα προστατεύει τον πρωθυπουργό πάντα περισσότερο από την κυβέρνησή του.

Θυμόσαστε... προεκλογικά, χα γκάλοπ έβγαζαν κυβέρνηση ΝΔ με πρωθυπουργό... Σημίτη! Αυτό, όμως, δεν έσωσε ούτε χο ΠΑΣΟΚ ούτε τον Σημίτη... Οταν σε κανένα εξάμηνο χα γκάλοπ θα βγάζουν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό... Καραμανλή, τότε χα... ξαναλέμε!
> Αυτοπαγίδευση!Ο «χρόνος» έχει μετατραπεί σε πολιτικό άγχος για  την κυβέρνηση. Αφού σπατάλησαν κυριολεκτικά την πρώτη διετία τους σε ανόητους και ανερμάτιστους οικονομικούς ερασιτεχνισμούς, σήμερα με «τρόμο» βλέπουν όχι δεν τους φθάνει η ... τετραετία, για να πάρουν μέτρα, τα μέτρα να αποδώσουν και μετά... ήσυχοι να πάνε σε εκλογές! Αυτό ανατρέπει ριζικά τον πολιτικό σχεδίασμά τους και προ- καλεί σύγχυση κορυφής. Οσο περνάει ο καιρός, αυτό θα γίνεται το κυρίαρχο πολιτικό πρόβλημα της κυβέρνησης. Ο ανασχηματισμός πιο αργά ή πιο σύντομα θα γίνει. Και ένας καλύτερος «συντονισμός» ίσως επιτευχθεί. Ομως έπειτα από ελάχιστο χρόνο, πάλι... λίγα θα φαίνονται όλα αυτά εν όψει του κύριου προβλήματος, που είναι η «αυτοπαγίδευσή τους»!
> Η... επιστροφήΕίναι προφανές ότι ο «ντόρος» που έγινε, δεν είναι για το «βιβλίο» του Σημίτη, αλλά για τη διεκδίκηση από τον ίδιο πολιτικού παρόντος. Η ουσία είναι ο ίδιος ο Σημίτης και η μελλοντική παρουσία του. Αλλά για να υπάρξει «μέλλον», είναι υποχρεωμένος ο Σημίτης να υπερασπιστεί την

οκταετία του και τον «εκσυγχρονισμό» που επαγγέλθηκε. Αυτό κάνει... Οχι βέβαια για να γίνει πάλι «αρχηγός» του ΠΑΣΟΚ ή πρωθυπουργός, αλλά επειδή επιθυμεί και διεκδικεί μια ευρύτερη πολιτική παρουσία, έστω και ασαφή ακόμα, ως προς τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της... Για τον Σημίτη είναι «μονόδρομος» η υποστήριξη της οκταετίας του, είτε με την εκδοχή της υστεροφημίας είτε με την εκδοχή της μελλοντικής πολιτικής παρουσίας του. Σ ’ αυτή την εξέλιξη ο Γιώργος δεν είναι αντίπαλος του Σημίτη. Μ άλλον προνομιακός διάδοχός του είναι... Εστω κι αν υπήρξαν «διατυπώσεις» που «φούντωσαν» και τους δύο!
> Παιδιά της δημοκρατίας;Η αυτοκριτική του Σιράκ για ό,τι έγινε στα υποβαθμισμένα προάστια των περιθω ριοποιημένω ν μεταναστών του Παρισιού, έχει ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα μια φράση του: «Είμαστε όλοι παιδιά της δημοκρατίας, ανεξαρτήτως καταγωγής»! Το ενδιαφ έρον είναι διπλό. Τόσο ως προς το περιεχόμενο της φράσης, όσο και γιατί αυτό το λέει ο Σιράκ... Εάν υπήρχε και ειλικρίνεια και γινόταν ένα ευρωπαϊκό δεδομένο, θα λέγαμε ότι η εξέγερση των καταφρονεμένων δεν π ήγε... τζάμπα, έστω κι αν δεν είχαν «πολιτική εκπροσώπηση»!
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Ικανοποιημένη;
Με τους Γκρίζους Λύκους στην... πόρτα του Πατριαρχείου, η κυβέρ
νηση δείχνει υπερβολικά ικανοποιημένη από τα κείμενα της Κομι
σιόν για την Τουρκία και τα Σκόπια! 
Πέρα από την αμφισβήτηση, κατά 
πόσον μια τέτοια στάση είναι ορθή 
από διαπραγματευτική-διπλωματική 
σκοπιά, καλό θα ήταν όλα αυτά να 
περιλαμβάνονταν σε κείμενα με 
πιο ξεκάθαρη δεσμευτική νομική ι
σχύ και όχι σε διαπιστευτικές εκθέ
σεις... Δυστυχώς,η Τουρκία κατά- 
φερε να ξεκινήσει τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις στην ΕΕ διατη
ρώντας στο ακέραιο τις αξιώσεις 
της κατά της Ελλάδας...
Τα... Ιμια μάς μάραναν!


