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Η  επιτυχία 
δεν φέρνει 
εκλογική 
νίκη
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ περασμένη 
Παρασκευή στο παγκόσμιο συνέ
δριο τραπεζών στη Βιέννη, ο Γιώργος 
Παπανδρέου προκάλεσε το δυνατό 
χειροκρότημα των τραπεζιτών, όταν 
τον άκουσαν να δηλώνει πως δεν εν- 
διαφέρεται αν αυτή είναι η πρώτη και 
τελευταία του θητεία στο πρωθυπουρ- 
γικό αξίωμα.
0 Παπανδρέου φαίνεται πως έπει
σε σε μεγάλο βαθμό τους τραπεζίτες 
ότι είναι αποφασισμένος να βγάλει 
την Ελλάδα από την οικονομική κρί

ση αδιαφορώντας 
για το πολιτικό κό
στος. Ομως φοβού
μαι πως οι τραπεζί
τες είναι μάλλον... 
ακατάλληλο ακροα
τήριο για μια τέτοια 
δήλωση με εσωτε
ρικό αντίκτυπο.
Το ζητούμενο, σε 
πρώτη φάση, είναι 
όντως να πειστούν 

οι αγορές και οι πάτρωνές τους ότι εί
μαστε αποφασισμένοι.
Σε δεύτερη φάση όμως έχει σημασία 
και (πρέπει να) παραμένει ζητούμε
νο για τον Πρωθυπουργό το πόσο έχει 
πείσει το εσωτερικό της κυβέρνησής 
του αλλά και το ΠΑΣΟΚ πως ο πρώτι
στος στόχος του είναι η σωτηρία της 
χώρας. Υπάρχει έστω και ένας που να 
πιστεύει ότι η παραμονή του κόμματος 
στην εξουσία έχει περάσει σε δεύτε
ρη μοίρα; Δεν το πιστεύω. Κορυφαίος 
υπουργός έλεγε πως η κυβέρνηση 
Παπανδρέου είναι πολύ πιθανόν να 
υπακούσει στον αμείλικτο νόμο του 
παραδόξου: να βγάλει τη χώρα από 
την ύφεση και να τη βάλει σε τροχιά 
ανάπτυξης, αλλά οι πολίτες να της δεί
ξουν την πόρτα εξόδου από την εξου
σία. Το έχουν πράξει και άλλοι στο μα
κρινό αλλά και στο πολύ πρόσφατο 
παρελθόν, «εξοστρακίζοντας» κορυ
φαίες ηγετικές προσωπικότητες. Από 
τον Θεμιστοκλή και τον Αριστείδη τον 
Δίκαιο μέχρι τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
και τον Κώστα Σημίτη.
Οι τελευταίες μετρήσεις της κοινής 
γνώμης δείχνουν πως η κοινωνία,
8 μόλις μήνες από τις εκλογές του 
Οκτωβρίου, έχει αρχίσει να εκδηλώ
νει την απογοήτευσή της από την κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ και δεν εκφράζει 
καμία προσδοκία πως η κατάσταση 
θα βελτιωθεί. Ολα αυτά χωρίς καν να 
έχει κατατεθεί το ασφαλιστικό νομο
σχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι κρύβει 
στο εσωτερικό του πολλές δυσάρε
στες εκπλήξεις. Οι κυβερνώντες προ
βλέπουν ότι η κοινωνική δυσφορία θα 
ενταθεί από τον Σεπτέμβριο όταν οι 
πολίτες εξαντλημένοι από τα οικονομι
κά μέτρα και την έλλειψη... διακοπών 
θα επιστρέφουν στην οδυνηρή πραγ
ματικότητα. Και πιθανόν, τα όστρακα 
που θα φέρουν μαζί τους δεν θα είναι 
ενθύμια διακοπών, αλλά ένδειξη απο
δοκιμασίας.
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