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Ειλικρινάεκπλήσσουν οι επιλογές και η πολιτική αφέλεια της κυρίας Γεννηματά. Τσίμπησε με
ευκολία το δόλωμα και βραχυκυκλώθηκε σε μία άχαρη και αδιέξοδη προσπάθεια.
Παρασύρθηκεστη μόνη ρητορική που ουδείς σοβαρός ψηφοφόρος είναι πρόθυμος να ακούσει.
Εκείνη της προσπάθειας... ενοχοποίησης του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση του Γιάννου
Παπαντωνίου. Κρίμα. Όταν όμως πράγματι υπήρξε ζήτημα στήριξης των πολιτικών
προσωπικοτήτων της παράταξης στις οποίες η κυβέρνηση επιτέθηκε σπιλώνοντάς τους στην
υπόθεση Novartis η κυρία Γεννηματά μάλλον έκανε κατ’ ουσίαν το κορόιδο. Δεν ξεσπάθωσε
κιόλας... Όπως κάνει τώρα κυνηγώντας το μπαλάκι που πέταξε η κυβέρνηση. Λάθος υπεράσπιση
επέλεξε...
Πέφτονταςστην παγίδα να υπενθυμίζει στην κοινωνία η ίδια με τον δημόσιο λόγο της την περίοδο
της "αρπαχτής" κραυγάζοντας ότι το κόμμα της δέχεται επίθεση με αφορμή μία υπόθεση που στη
συνείδηση της κοινωνίας έχει ήδη κριθεί. Γιατί νομίζει ότι βρίσκεται στα... τάρταρα σήμερα το
ΠΑΣΟΚ; Μόνο για τα Μνημόνια; Λάθος. Είναι η διαφθορά, η διαπλοκή, οι μίζες, η αρπαγή του
δημόσιου χρήματος. Και η κύρια Γεννηματά αντί να κοιτάξει μπροστά ομφαλοσκοπεί και
κλαψουρίζει με μία ατζέντα που υμνεί και υπερασπίζεται το διεφθαρμένο παρελθόν.
Υποστηρίζονταςότι υπερασπίζεται την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Ποια; Η πρόεδρος που το τελείωσε. Το
έκανε συνιστώσα ενός συνονθυλεύματος που παριστάνει ότι εκπροσωπεί την κεντροαριστερά.
Ένα μόρφωμα που δυστυχώς το μόνο που μπορεί να ελπίζει είναι να αποτελέσει το συμπλήρωμα
της εξουσίας. Γι' αυτό και οι μισοί είναι έτοιμοι να πάνε στη ΝΔ και οι άλλοι μισοί στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα πολιτικό μόρφωμα που μπορεί οι αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις να του δίνουν ακόμα και
κοντά σε διψήφιο ποσοστό προσπαθώντας να... μοιράσουν τα ποσοστά που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ,
όμως μάλλον φαίνεται ότι θα δώσει μάχη για να μην κινδυνέψει η κοινοβουλευτική εκπροσώπησή
του στις επόμενες εκλογές...
Καιόσο συνεχίζεται η τακτική της υπεράσπισης ατόμων και πολιτικών που αποδεδειγμένα
ζημίωσαν τον τόπο και που πολιτικά άλλωστε έχουν ήδη κριθεί και απομένει και η πιστοποίηση
της ποινικής ευθύνης, τόσο θα χάνει έδαφος. Η κυρία Γεννηματά που προσδοκά σε συνεργασία
της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να κολλήσει από δίπλα στην εξουσία χωρίς να διασπαστεί το κόμμα
της, απειλεί να διαλύσει τα τελευταία αποθέματα πολιτικής αξιοπρέπειας του ΠΑΣΟΚ και το μόνο
που θα καταφέρει θα είναι να επιβεβαιώσει την άλωση του χώρου της κεντροαριστεράς από τον
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