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Αλλο κάθαρση, άλλο διασυρμόβ. Αλλο τεκμηριωμένεβ υποθέσειε διαφθοράε και άλλο «λίστεε» και όποιον πάρει ο χάροβ. Δυστυχα«, το πολιτικό σύστημα τη5 χώραε δεν αντέδρασε εγκαίρου και με δική του πρωτοβουλία όπωβ θα έπρεπε και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο μ' ένα ανεξέλεγκτο «κυνήγι μαγισσών» επί δικαίουε και αδίκουε, το οποίο με τη στάση του και τιε παραλείψειβ του ευνόησε.Ο,ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο τηε χώραε είναι η πλήρηε απο- νομιμοποίηση του υπάρχοντο5 και βα- ρέωβ πάσχοντοε πολιτικού συστήματοε. Η πλήρηε αποσταθεροποίηση είναι αυτήν τη στιγμή ο μεγαλύτεροε κίνδυνοε για τον τόπο. Οι γενικεύσειβ και η ισο- πεδωτική λογική διευκολύνουν, σε τελευταία ανάλυση, να διαφύγουν οι πραγματικά ένοχοι. Χρειάζεται ιεράρχηση προτεραιότηταε και σοβαρή έρευνα. Εάν ψ ά χνει στον σωρό λ.χ. 50.000 Ελ- ληνεβ που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό, δεν θα βγει τίποτα και θα γλιτώσουν και οι πραγματικοί ένοχοι. Και κάτι ακόμα: Αλλο «ξεφώνημα» υποταγμένο στην «ανθρωποφαγία» τη 5 ατεκμηρίωτηβ δη- μοσιότηταε και άλλο πραγματική κάθαρση, που θα οδηγήσει σε τιμωρία των υπευθύνων και θα αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, το «ενοχοποιημένο» πολιτικό σύστημα δεν έχει τα «κότσια» να οριοθετήσει αυτέε τιβ καταστάσειε. Διαχειρίζεται τα πράγματα αυτοκαταστρο- φικά. Κρύβεται και το ίδιο πίσω από τιε «λίστεε», ακόμα κι όταν τιε καταγγέλλει! Δεν ξέρω αν είναι κάποια «συμφέροντα» (και τι επιδιώκουν) που σπρώχνουν, στο όνομα διαφόρων σκοπιμοτήτων, τα πράγματα σ' ένα «λασπώδεβ έδαφοε». Ή εάν έχουμε μπει ωβ χώρα σε μια αυ- τοκαταστροφική δίνη που κανείβ δεν μπορεί να σταματήσει...ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ είναι ότι μέσα από ένα τέτοιο «νοσηρό περιβάλλον» αυτοί που «πριμοδοτούνται» είναι οι δυνάμει που αμφισβητούν τη δημοκρατία, με ό,τι σημαίνει αυτό. Μόνο με ορθή αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων που έχουμε και ισχυρή κεντρική πολιτική βούληση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τηβ κάθαρσηε. Παρε- μπιπτόντωε ο κ. Μείμαράκηε μπορεί να έχει όλα τα δίκια με το μέροβ του, αλλά με τα... παντελόνια που ανεβοκατεβαί- νουν και τα «γλειψίματα» πολλαπλασιάζει την απαξίωση του πολιτικού συστή- ματο5 και αδικεί τον εαυτό του.
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