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Μάρτιος 2004 - Μάρτιος 2009:
Από τον Κώστα Καραµανλή στο… Βασίλη Παλαιοκώστα!
Συµπληρώθηκαν πέντε χρόνια µε τη Νέα ∆ηµοκρατία στο τιµόνι της διακυβέρνησης της
χώρας. Πέντε χρόνια από τότε που ο επικεφαλής της κυβέρνησης, µε το ύφος του…
καταλληλότερου Πρωθυπουργού, διαβεβαίωνε τους πολίτες πως άρχιζε µια νέα εποχή για την
Ελλάδα.
Πέντε χρόνια από τότε που:
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης υποσχέθηκε «στους πάντες τα πάντα» και κατέληξε να
ηγείται της κυβέρνησης της Νέας ∆υστυχίας (συρρίκνωση εισοδηµάτων, πτώση του
βιοτικού επιπέδου, κλείσιµο επιχειρήσεων, φοροεπιδροµή, κατάρρευση του Ε.Σ.Υ.,
ανυπαρξία ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ελλειµµατικά Ταµεία κ.τ.λ.).
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης υποσχέθηκε δηµοσιονοµική εξυγίανση (µείωση
ελλειµµάτων, µείωση του δηµόσιου χρέους) και κατάφερε τα εντελώς αντίθετα
αποτελέσµατα, µε συνέπεια να… θρονιαστούν στη χώρα µας, ως Νέοι ∆υνάστες, οι
επιτηρητές της Ε.Ε..
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης «µοίραζε» - αφειδώς - τις παραινέσεις του για
«σεµνότητα και ταπεινότητα» και η κυβέρνησή του µετεξελίχθηκε σε κυβέρνηση της
Νέας ∆ιαφθοράς (υποκλοπές, οµόλογα, Βατοπαίδι, ΟΤΕ, Ζαχόπουλος, Παυλίδης κ.ά.).
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης υποσχέθηκε σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα και
ανακάλυψε (η κυβέρνησή του) Νέες ∆ιαδροµές στην καταλήστευση του δηµόσιου
πλούτου («ιερά» Ταµεία, offshore εταιρείες κ.ά.).
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης υποσχέθηκε περιστολή των δαπανών και το µόνο που
πέτυχε ήταν να προσθέσει Νέες ∆απάνες, ώστε τα blue boys να γίνουν… golden boys!
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης δήλωνε πως η Παιδεία αποτελεί προτεραιότητα και…
κατάφερε να την οδηγήσει σε Νέους ∆ιαλόγους!
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης υποσχέθηκε την «επανίδρυση του Κράτους» και σήµερα
κάθε πτυχή του δηµόσιου βίου αποπνέει µια Νέα ∆υσοσµία (διάλυση της δηµόσιας
διοίκησης, «γαλάζιες» συνεντεύξεις, επανεµφάνιση τροµοκρατίας, αύξηση της
εγκληµατικότητας).
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης υποσχέθηκε σταθερές εργασιακές σχέσεις και αντ’ αυτού
θέσπισε καθεστώς Νέας ∆ουλείας (απολύσεις, δηµιουργία νέας γενιάς συµβασιούχων,
επέκταση ωροµισθίας, προγράµµατα stage).
 Ως επικεφαλής της κυβέρνησης υποσχέθηκε ενίσχυση του κύρους του Κοινοβουλίου και
στην κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγµατος
επιχειρήθηκε νοθεία κατά την ψήφιση των Νέων ∆ιατάξεων.

Ο ανασχηµατισµός, η… Νέα ∆ιάλυση…
Αυτή την τραγική - για τη χώρα µας - εικόνα προσπάθησε να ανατρέψει ο
Πρωθυπουργός µε το πυροτέχνηµα του πρόσφατου ανασχηµατισµού και την αµέριστη βοήθεια
των… έγκυρων κονδυλοφόρων και µερικών καλοπληρωµένων τηλεπαρουσιαστών. Ποιες ήταν κατ’ αυτούς - οι «µαγικές» κινήσεις του… καταλληλότερου Πρωθυπουργού;
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 Έδιωξε τον κ. Αλογοσκούφη, ως αποδιοποµπαίο τράγο, βάζοντας στη θέση του τον κ.
Παπαθανασίου ο οποίος µέχρι εκείνη τη στιγµή συµµετείχε ανελλιπώς στα οικονοµικά
υπουργεία, όντας και αυτός συνυπεύθυνος στην κατάρρευση της εθνικής µας
Οικονοµίας. Αλήθεια, κ. καταλληλότερε Πρωθυπουργέ, σε ποια συνεδρίαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής ή σε ποιο Υπουργικό Συµβούλιο διαφωνήσατε µε την
ακολουθούµενη πολιτική Αλογοσκούφη;
 Συγκρότησε διυπουργική επιτροπή για τον καλύτερο «συντονισµό της οικονοµικής
πολιτικής». Αλήθεια, κ. καταλληλότερε Πρωθυπουργέ, η αιτία της αποτυχηµένης σας
πολιτικής είναι η ασυνεννοησία µεταξύ των κυβερνητικών στελεχών; Τότε, πώς
µπόρεσε και συντονίστηκε το… µισό Υπουργικό Συµβούλιο µε δεκάδες
κρατικούς αξιωµατούχους στα σκάνδαλα του Βατοπαιδίου και των δοµηµένων οµολόγων;
 Αποµάκρυνε κάποιους από τους Υπουργούς που ενεπλάκησαν στο Βατοπαίδι, βάζοντας
στο κυβερνητικό σχήµα τους βουλευτές (Μαρκογιαννάκης, ∆ένδιας κ.ά.) που έκαναν τα
πάντα στην Εξεταστική Επιτροπή για να κουκουλωθεί το σκάνδαλο. Αλήθεια, ξεχνιούνται
οι… αγωνιώδεις προσπάθειες του κ. Μαρκογιαννάκη, ως Προέδρου της Επιτροπής, να
µη φτάσουν ποτέ τα στοιχεία από το εξωτερικό;
 Μετακίνησε τον κ. Στυλιανίδη από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Μεταφορών,
ώστε να έχουµε «έξυπνες» µεταφορές και να αποκτήσουν προσωνύµιο οι
συγκοινωνίες!
Όµως, αυτός ο… δοµικός ανασχηµατισµός αποδοµήθηκε «πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις…». Η
Νέα ∆ραπέτευση του Παλαιοκώστα, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µέσα σε δυόµισι χρόνια,
κατέδειξε σε όλο της το µεγαλείο τη Νέα ∆ιάλυση του Κράτους. Κανείς από τους συναρµόδιους
Υπουργούς (∆ένδιας, Μαρκογιαννάκης, Στυλιανίδης) δεν είχε την πολιτική ευθιξία να υποβάλλει
την παραίτησή του. Τουλάχιστον, ο Υπουργός Μεταφορών κ. Στυλιανίδης, βρήκε το λογότυπο
του νέου του Υπουργείου: «Όλα είναι θέµα (αερο)Μεταφορών». Πώς σας φαίνεται, κ.
Στυλιανίδη;
Για άλλη µια φορά, επίσης, διάφοροι «κύκλοι» του Μαξίµου µας διαβεβαιώνουν πως ο
Πρωθυπουργός είναι οργισµένος. Γιατί, άραγε; Μα, ο Παλαιοκώστας ακολούθησε τα
χνάρια του κ. Καραµανλή. ∆ύο φορές - και µε πανοµοιότυπο τρόπο - δεν «δραπέτευσε» ο
Πρωθυπουργός από τη Βουλή και τη συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής,
αποσύροντας την κοινοβουλευτική του οµάδα και οδηγώντας σε παραγραφή τις ενδεχόµενες - ποινικές ευθύνες Υπουργών του; Αλήθεια, έχει ξανασυµβεί σε οποιαδήποτε χώρα
του κόσµου, να αποχωρεί η πλειοψηφία από τη Βουλή;

…και η Νέα ∆ιέξοδος
Ύστερα από όλα αυτά και την ώρα που η διεθνής κρίση προστίθεται στην κρίση που
δηµιούργησε επί πέντε χρόνια η Νεο∆εξιά διακυβέρνηση, τι µένει στον Πρωθυπουργό και την
κυβέρνησή του; ∆ύο επιλογές, πριν Νέα ∆εινά βρουν τον ελληνικό λαό:
• Να προσφύγουν στην ετυµηγορία του εκλογικού σώµατος. Τα υπόλοιπα θα τα
ρυθµίσουν οι ψηφοφόροι. Τώρα ξέρουν…
• Να ακολουθήσουν την πρόταση Βουλγαράκη: (Αυτο)µαστίγωµα στην Πλατεία
Συντάγµατος!
ΥΓ. Αν θέλετε τη συµβουλή µας, επιλέξτε τον πρώτο δρόµο: Έτσι, θα φύγετε ως «κύριοι»
(όπως ακριβώς και οι Παλαιοκώστας, Ριτζάι).
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΠΑΣΚ Πειραιά: http://users.sch.gr/dimitrako
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