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Του Παναγιώτη Μπούρχα, Δημοσιογράφου

Ούτε «δομικός» ήταν ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα - όπως είχε
προαναγγείλει η πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος - καθώς οι όποιες σημειακές αλλαγές στη
δομή των Υπουργείων, περισσότερο επεβλήθησαν από την ανάγκη των εσωτερικών
ισορροπιών που σημάδεψαν τελικά τον ανασχηματισμό, παρά έγιναν για να βελτιώσουν την
αποδοτικότητα του επιτελικού σχήματος. Ως εκ τούτου, η μόνη σχέση με τον όρο
«δομικός», της νέας κυβέρνησης, θα μπορούσε να είναι τα... μπάζα ή τα τούβλα, λέξεις που
προερχόμενες από την οικοδομή, έρχονται στο νου σου, όταν μιλάς για κάτι άχρηστο...

Ούτε «επανεκκίνηση» (restart) - κατά τη φράση του Ανδρέα Ξάνθου - συνιστά ο
ανασχηματισμός, γιατί πλην της εισόδου στην κυβέρνηση ενός αμφιλεγόμενου προσώπου,
εξωκοινοβουλευτικού, τεχνοκράτη, λομπίστα κτλ., ονόματι Δημήτρη Παπαδημητρίου, με τον
οποίο παρεμπιπτόντως επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά από τον Αλ. Τσίπρα, το
ανήκουστο της συμμετοχής σε μια κυβέρνηση ενός ανδρόγυνου... είχαμε απλά αφενός
μετακινήσεις στις καρέκλες της εξουσίας των ίδιων δοκιμασμένων και αναποτελεσματικών
κατά το μάλλον ή ήττον, υπουργών, έναντι των οποίων ο ΠΘ ένοιωθε την υποχρέωση να
τους βρει απαραίτητα μια κυβερνητική ενασχόληση άσχετα με τα ενδιαφέροντά τους και τις
γνώσεις τους, και αφετέρου προσθαφαιρέσεις αμελητέας αξίας, εντελώς ανώδυνες, αφού
οι μεν που μπαίνουν στην κυβέρνηση, θα είναι ευγνώμονες για την τιμή να τους αποκαλούν
αιωνίως «Υπουργέ», π.χ. Μαυραγάνης, Ζουράρις, Σαντορινιός, οι δε που φεύγουν, π.χ.
Τζάκρη, Μπόλαρης, Αλεξιάδης κα., είναι βέβαιο πως δεν θα αισθανθούν αδικημένοι και δεν
θα γκρινιάξουν για την αντικατάστασή τους.

Ούτε όμως, το άνοιγμα στη σοσιαλδημοκρατία σηματοδότησε το νέο κυβερνητικό σχήμα και
ίσως ευτυχώς, γιατί τα... «ρετάλια» που δοκίμαζε να προβάρει ο Αλέξης στην κυβέρνησή
του, μύριζαν μούχλα παλαιοκομματική. Έτσι, ο ΠΘ έφτυσε για πολλοστή φορά τον
«σύντροφο» Φώτη και ο τελευταίος ατύχησε... ξανά, σαν δεσποινίς προχωρημένης ηλικίας
που παρακαλά για γάμο αλλά ο αγαπητικός της την φτύνει κατ' εξακολούθηση...

Αυτές είναι οι τρεις διαψεύσεις ενός ανασχηματισμού που καμία εκ των αντίστοιχων
προσδοκιών δεν εκπλήρωσε, ενός ανασχηματισμού που ασφαλώς, ούτε τον βασικό στόχο
κάθε αλλαγής για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει,
ενός ανασχηματισμού που ούτε καν κατάφερε να σπάσει και το ρεκόρ γελοιότητας της
τελευταίας κυβέρνησης Σαμαρά, αφού ο Τσίπρας άφησε μόνο του στο ρόλο του
γελωτοποιού τον Πολάκη - δεν τον ενίσχυσε με κανέναν εκ των κωμικών Πάντζα,
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Σκουρολιάκο έστω, αλλά προτίμησε μια θεραπαινίδα της τραγωδίας για τη θέση του
Υπουργού Πολιτισμού.

Το ρεκόρ που ενδεχομένως θα καταγράψει ο Αλ. Τσίπρας με αυτό τον ανασχηματισμό, είναι
ότι αλλάζει για τρίτη φορά πόστο σε δύο αποτυχημένους Υπουργούς: Κανένας ηγέτης δε θα
μπορούσε να διανοηθεί πως ο Ξηρομερίτης Κουρουμπλής θα γνωρίζει τη θάλασσα όσο καλά
ενδεχομένως ήξερε την υγεία και όσο κατάφερε να μάθει την τοπική αυτοδιοίκηση... Ή πως
ο Σκουρλέτης που εγκατέλειψε κακήν κακώς το Υπ. Εργασίας λόγω της μνημονιακής
λαίλαπας που κατέκατσε από τον Ιούλιο και μετά στη χώρα, διεκπεραίωσε την υποχρέωση
της ενασχόλησης με το Περιβάλλον, αφήνοντας υποσχέσεις και στα Γιάννενα για το ΠΔ της
Λίμνης - οι τοπικοί βουλευτές το θυμούνται άραγε; - θα γνωρίζει τόσο καλά και τα θέματα
των Δήμων και των Περιφερειών... Κάλλιο Υπουργός όμως, παρά αποτυχημένος πρώην
Υπουργός...

Η ήττα

Ο ανασχηματισμός σήμανε την καθυπόταξη κάθε σκέψης πρόκλησης "ρωγμής στη
μνημονιακή πολιτική", κατά την προσφιλή προεκλογική φράση πολλών "συντρόφων" κι αυτό
απλά για να συνειδητοποιήσουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ πως πρόγραμμά τους είναι μόνο το
μνημόνιο και τίποτα άλλο: ο Ευκλείδης με την παρέα του τα πάει περίφημα με την τρόικα
και παρέμεινε, το Υπ. Υγείας ελέγχει τις δαπάνες του και παρέμεινε ως είχε, το Υπ.
Εργασίας θα "τρέξει" μια νέα επιστήμονας με άγνοια κινδύνου και με επίγνωση των
δυσκολιών, ενώ τέλος, αυτοί που δημιουργούσαν προβλήματα στην εφαρμογή του μνημονίου
και των ιδιωτικοποιήσεων, εκτοπίστηκαν: Σκουρλέτης-Δρίτσας-Μπαλτάς εναντίον
Πιτσιόρλα σημειώσατε 2! Διασώθηκε μόνο ο πρώτος εκ των τριών αλλά δεν θα χρειαστεί να
ξαναδεί μπροστά του ξανά, τον μισητό πρώην πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ...

Όσο όμως κι αν ήταν οδυνηρή η αυταπάτη του «δεν δεχόμαστε την ιδιοκτησία του
προγράμματος», όπως απέδειξα με τα παραπάνω, άλλο τόσο πόνεσε η "σφαλιάρα" από το
χέρι του Τσίπρα στο αριστερό μάγουλο εκείνων των αφελών "συντρόφων" του που
καμώνονται ακόμα τους αριστερούς... Η σφαλιάρα τους άφησε το σημάδι του σταυρού του
Ιερώνυμου, για να θυμούνται πως ο "δεινός διαπραγματευτής" Τσίπρας κιότεψε μπροστά
στον Αρχιεπίσκοπο και απέπεμψε τον "δικό" τους Φίλη, τον οποίο επιβράβευσαν για τη
σθεναρή στάση του έναντι της Εκκλησίας, οι σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, πριν μερικές ημέρες.
Αλλά επειδή ο πρόεδρός τους δε μπορούσε να τους ξαναβάλει να ψηφίσουν για την ΚΕ,
τους τιμώρησε για την επιλογή τους αυτή, στέλνοντας τον Φίλη στην «απομόνωση»...
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Και μη σας πει κανείς πως ίσως ο Φίλης να μην ήταν και καλός Υπουργός, γιατί ο ίδιος ο ΠΘ
του έβαζε «άριστα 20» κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Άλλωστε, αποτυχημένους
Υπουργούς είχε να κόψει άλλους κι άλλους: τον Σταθάκη ή τον Κοντονή για παράδειγμα που
έχει κάνει μπάχαλο το ποδόσφαιρο και αντί να τον στείλει στο νησί του, τον αναβάθμισε
κάνοντάς τον Υπ. Δικαιοσύνης!
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