
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ
Κάποιος πρέπει να εξηγήσει 
στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
-ιδιαίτερα σ' αυτά που 
φιλοδοξούν να γίνουν 
χαλίφηδες στη θέση του 
χαλίφη- ότι η πολιτική δεν 
εξαντλείται στη διαχείριση 
των εντυπώσεων και δη των 
τηλεοπτικών... Ούτε 
διαμορφώνεται με βάση 
λιγότερο ή περισσότερο 
περιστασιακές αντιδράσεις 
της κοινής γνώμης. Ολη 
σχεδόν την περασμένη 
εβδομάδα, μετά τον α’ γύρο 
των δημοτικών εκλογών στα 
δημοσιογραφικά γραφεία 
έφταναν πληροφορίες ότι 
μια σειρά πρωτοκλασάτα 
στελέχη περίμεναν στη 
γωνία τον Γ. Παπανδρέου 
και αμέσως μετά τον β ' 
γύρο θα τα έλεγαν έξω από 
τα δόντια στο πολιτικό 
γραφείο...
· · ·  Φευ όμως, άλλο τα 
λόγια και άλλο οι πράξεις... 
Χθες όπως φαίνεται σεμνά 
και ταπεινά, για να 
θυμηθούμε το σλόγκαν 
Καραμανλή, οι επίδοξοι 
χαλίφηδες περιορίστηκαν 
σε μερικές διαπιστώσεις 
ήσσονος σημασίας και επί 
της ουσίας συμφώνησαν σε 
γενικές γραμμές με τις 
επισημάνσεις του αρχηγού 
τους περιμένοντας 
προφανώς την επόμενη 
τηλεοπτική ευκαιρία για να 
ακονίσουν τα βέλη τους. Με 
λίγα λόγια κουβέντα να 
γίνεται, εντυπώσεις να 
δημιουργούνται ενώ η 
πολιτική προφανώς μπορεί 
να περιμένει...
· · ·  Γιατί το πρόβλημα 
του ΠΑΣΟΚ -και όχι μόνο- 
είναι αφενός η απουσία 
συλλογικής συνείδησης και 
αφετέρου η αδυναμία 
παραγωγής πολιτικής. 
Ακούμε κοινοτοπίες, 
παρακολουθούμε 
τηλεοπτικούς καβγάδες, 
βλέπουμε προσωπικές 
στρατηγικές και πέραν 
τούτου ουδέν... Καμιά 
σοβαρή συζήτηση, καμιά 
αντιπαράθεση ουσίας, 
καμιά συγκροτημένη 
παρέμβαση στα θέματα που 
ταλανίζουν τον τόπο εδώ 
και χρόνια. Το μυαλό απάτη 
μια στο πολιτικό κόστος και 
από την άλλη στη 
δημιουργία πρόσκαιρων 
εντυπώσεων στους 
τηλεψηφόρους...
· · ·  Στο κρίσιμο ερώτημα 
γιατί πρέπει να πειστούν οι 
πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 
πράγματι μια εναλλακτική 
πολιτική πρόταση 
διακυβέρνησης για τη 
χώρα, ουσιαστικά κανείς 
δεν απαντά... Γιατί δεν είναι 
απάντηση Βέβαια η άσκηση 
κριτικής -σωστής μεν αλλά 
ανεπαρκούς- για την 
κυβέρνηση της Ν.Δ. Πότε 
θα συνειδητοποιήσουν ότι η 
πολιτική για ένα κόμμα που 
θέλει μάλιστα να λέγεται 
σοσιαλιστικό δεν μπορεί να 
εξαντλείται στη διαχείριση 
της εξουσίας;
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