Η αδιέξοδη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει, αυτή την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από
τον ΣΥΡΙΖΑ, το πολύ µικρό νοµοθετικό έργο που έχει να επιδείξει η κυβέρνησή του.
Μια νέα κυβέρνηση υποτίθεται ότι έχει διαφορετική αντίληψη για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της χώρας από αυτήν που αντικατέστησε και, κατά συνέπεια, θα περίµενε
λογικά κανείς να προχωρούσε ευθύς εξαρχής στην ψήφιση σειράς νόµων που να
αντανακλούν τη δική της πολιτική αντίληψη. Και ακόµη µεγαλύτερη εντύπωση
προκαλεί αυτή η ένδεια νοµοθετικού έργου, επειδή η νέα κυβέρνηση είναι, όπως
διατυµπανίζει, αριστερή και διαδέχθηκε µια άλλη νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας.
Υπάρχουν βέβαια λόγοι που εξηγούν αυτή την αδυναµία παραγωγής νοµοθετικού
έργου. Η κυβέρνηση, που δυστυχώς εµµένει στο ευρώ και την Ε.Ε και λόγω αυτής της
εµµονής, υπακούει πλήρως στα κελεύσµατα των δανειστών και έχει συµφωνήσει µε
αυτούς όχι µόνο να µην κάνει καµία µονοµερή ενέργεια στα οικονοµικά ζητήµατα αλλά
και να πληρώνει στο ακέραιο τα τοκοχρεωλύσια τους χωρίς να παίρνει ούτε ευρώ απ’
αυτούς. Οι απειλές για εκλογές ή δηµοψήφισµα είναι για τους αφελείς.
Εποµένως έχει αποκλείσει, για ένα χρονικό διάστηµα τουλάχιστο, οποιαδήποτε
παρέµβαση θα συνεπαγόταν διαφορετική οικονοµική πολιτική από αυτήν που
ακολουθούνταν µέχρι τώρα. Η ανοµοιογένεια επίσης αυτού του συνασπισµού κοµµάτων
–γιατί δεν αποτελεί, φυσικά, ενιαίο κόµµα ο ΣΥΡΙΖΑ– δυσχεραίνει τη θέσπιση νέων
νόµων, επειδή θα έθετε σε δοκιµασία την προβληµατική συνοχή του.
Οι λόγοι αυτοί εξηγούν ασφαλώς τη δυσκολία νοµοθετικών παρεµβάσεων που
αφορούν την οικονοµία, αλλά δεν δικαιολογούν την πλήρη αδυναµία παραγωγής
νοµοθετικού έργου. Γιατί, παραδείγµατος χάριν, να µη µπορεί να καταρτίσει ένα
ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή να µην
προωθεί τη θέσπιση νόµων για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών ή µέτρων
για τη διοικητική αναβάθµιση ώστε να σταµατήσει το αίσχος των ατελείωτης αναµονής
σε ουρές για απλές διοικητικές πράξεις;
∆ύσκολα µπορεί να κρυφτεί πλέον και από τους πιο φανατικούς απολογητές της
κυβέρνησης, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ουσιαστικά καταρτίσει κανένα πρόγραµµα
διακυβέρνησης ή αυτό που ενδεχοµένως είχε καταρτίσει ήταν µόνο για να κερδίσει τις
εκλογές ,δηλ. εντελώς ανεδαφικό, και γι’αυτό τώρα που ανέλαβε την εξουσία βρίσκεται
σε αδιέξοδο.
Αν όµως των άλλων προβληµάτων η αντιµετώπιση µπορεί να αναβληθεί για ένα
χρονικό διάστηµα, αυτών της οικονοµίας είναι επείγουσα. Περιέκοψαν τα κονδύλια που
προορίζονταν για δηµόσια έργα, για να πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις του
Απριλίου, παίρνουν, µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τα ταµειακά διαθέσιµα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Πανεπιστηµίων και των Νοσοκοµείων, για να πληρωθούν
οι µισθοί και οι συντάξεις του Μαΐου. Αυτό δεν µπορεί να συνεχισθεί. ∆ιασώζει τα
προσχήµατα, αλλά διογκώνει τα προβλήµατα. Η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε εφεδρεία και
έτσι οδηγείται δέσµια να εκβιάζεται για τα νέα µνηµόνια και να απειλείται µε
δυσάρεστες πολιτικές εξελίξεις δηλ. µε κυβερνήσεις «προθύµων» που σε βάθος χρόνου
κρύβονται «εθνικοσοσιαλιστές». Μακάρι να διαψευστούµε.

