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 Η πορεία της Ελλάδος από 2009-2010 έχει χαραχθεί εντός περιβάλλοντος 

βαθύτατης συγχύσεως και απουσίας πραγματικών εναλλακτικών προτάσεων. 

Σύσσωμος ο πολιτικός της κόσμος απεδείχθη όχι μόνον κατώτερος των περιστάσεων, 

αλλά και ιδιαιτέρως επιρρεπής σε ασταμάτητες προσπάθειες να διατηρηθούν, αλλά και 

αυξηθούν, οι δομές του πελατειακού κράτους, της γενικευμένης κομματικής διαφθοράς 

και της αναλγησίας προς τον «κυρίαρχο λαό» ο οποίος μόνον κυρίαρχος δεν είναι – αλλά 

συνεχίζει να υποστηρίζει την κομματική ολιγαρχία με την ψήφο του. 

 Υπό τις συνθήκες αυτές, οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου δεν αναμένεται να 

αποτελέσουν «σταθμό» αφού, κατά πάσαν πιθανότητα, θα έχουν ως αποτέλεσμα την 

επιβεβαίωση της μη λύσεως του ελληνικού αδιεξόδου με μια εκλογική μεν επικράτηση 

του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς το δώρο της αυτοδυναμίας. Μέχρι στιγμής, οι μετρήσεις 

«αποφασίζουν» ότι όντως η απόσταση μεταξύ του κόμματος του κυρίου Σαμαρά κι αυτού 

του κυρίου Τσίπρα είναι μικρή. Με δεδομένες τις συνθήκες ακραίας πολώσεως και 

εξαπολύσεως κυριολεκτικώς πολέμου ιδεολογικής τρομοκρατίας εκ μέρους της 

«συντηρητικής» – ακόμη λεγόμενης – παρατάξεως, το μόνον ίσως δεδομένο είναι ότι το 

εκλογικό σώμα βρίσκεται υπό το κράτος σοβαροτάτων αμφιβολιών  ως προς τι πρέπει να 

γίνει. Όλα αυτά όμως δεν προσφέρουν καμιά πολιτική και, κυρίως, οικονομική 

εξασφάλιση για μια χώρα ήδη χρεοκοπημένη και κατεστραμμένη από μια άνευ 

προηγουμένου κατάρρευση του εθνικού οικοδομήματος και την εξοντωτική φορολογία 

φυσικών προσώπων και περιουσίας της πάλαι ποτέ μεσαίας τάξεως.  

 Υπάρχουν όμως πολλοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που πιστεύουν ότι μια 

αριστερή κυβέρνηση στην παρούσα φάση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την 

πορεία της Ελλάδος, αλλά και γενικότερον την πορεία της ευρωπαϊκής αριστεράς 



 

2 

 

κινήσεως κατά της γερμανικής εμπνεύσεως λιτότητος που έχει μονίμως πλέον κολλήσει 

την Ευρώπη σε οικονομικό τέλμα και πολιτική αβεβαιότητα. Από αυτήν την άποψη, η 

επικράτηση του κυρίου Τσίπρα θα δημιουργήσει ελπίδες, οι οποίες θα έχουν πιθανότατα 

πενιχρά αποτελέσματα. Ήδη η Γερμανίδα καγκελάριος προειδοποιεί ότι η Ελλάδα δεν 

είναι πλέον «τόσο σπουδαία» ώστε να απειλήσει την ενότητα του ευρώ. Οι δε τραπεζο-

οικονομικές δομές της λεγομένης Ευρωπαϊκής «ενώσεως» έχουν ήδη λάβει μέτρα ώστε η 

περίπτωση Τσίπρα να αντιμετωπισθεί δεόντως προς συνετισμό της χρεοκοπημένης 

Ελλάδος. 

 Ως προς την θεωρία που επισημαίνει ότι οι επερχόμενες εκλογές θα αποτελέσουν 

δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της παραμονής της χώρας στο ευρώ, η απάντηση είναι ότι το 

εκλογικό σώμα, παρ'όλες τις τεράστιες ζημιές και την υποβάθμιση της χώρας μετά την 

είσοδο της στην περίφημη ευρωζώνη, εξακολουθεί να προσεγγίζει το «ενιαίο νόμισμα» 

με μια όντως περίεργη συμπάθεια. Εδώ λοιπόν έγκειται και η μοναδική ίσως βεβαιότητα 

σχετικώς με την 25η Ιανουαρίου: η Ελλάς, καθημαγμένη και αιμοραγούσα, θα 

εξακολουθήσει να ανήκει εις την «Δύσιν» δηλαδή στην Ευρωπαϊκή «ένωση» με την 

σύμφωνο γνώμη και του «επαναστάτη» κυρίου Τσίπρα. 

 Το κυριότερο ερώτημα, όμως, είναι αν το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες επιθυμούν 

όντως να εφαρμόσουν τις απαράδεκτες εκτοξευόμενες απειλές τους σε περίπτωση μιας 

έστω και συμβολικής νίκης της αντιπολιτεύσεως. Κατά την άποψη μας, αυτές οι 

προκλήσεις και οι από καθέδρας οδηγίες προς τον ελληνικό λαό για το ποιον πρέπει να 

ψηφίσει στις 25/1 αποτελούν το προπέτασμα αποφάσεων που ήδη ελήφθησαν και που δεν 

θα επιτρέψουν την άρον άρον εκπαραθύρωση της Ελλάδος από το «ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα». Στην παρούσα στιγμή, τηλεοπτικές εικόνες χάους στις οδούς της Αθήνας, 

με πλήθη να πολιορκούν τράπεζες και άλλα πλήθη να αδειάζουν σούπερ μάρκετ, 

μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά επικίνδυνες για την άνωθεν επιβληθείσα «ηρεμία» 

πολιτικού νεκροταφείου που προωθείται στην Ευρώπη από το Βερολίνο.  

 Ο πραγματικός κίνδυνος έτσι συγκεντρώνεται και πάλι στους λόγους και τις 

πράξεις των Ελλήνων κατ' ευφημισμόν πλέον πολιτικών. Αν έχουν όντως 

συνειδητοποιήσει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες κυλίονται προσεκτικά και, κυρίως, σιωπηλά 

προς πρακτικότερες λύσεις χρηματοδοτικών αδιεξόδων – ίσως διότι ακόμη και οι 

σκληροτράχηλοι του Βερολίνου αντιλαμβάνονται ότι οι Αρμαγεδδώνες θα πρέπει να 

αποφεύγονται γενικώς – τότε υπάρχει αμυδρή ελπίδα κάποιας συνεννοήσεως μεταξύ 

Ελλάδος και δανειστών με βάση τα πραγματικά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα. Αν 
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όχι, τότε το άγνωστο παραμένει το μοναδικό «γνωστό» του αμέσου ελληνικού 

μέλλοντος.    

 

 

 


