ΣΥΡΙΖΑ: Πολλές προσδοκίες, λίγες
βεβαιότητες για τον μεγάλο
συμβιβασμό.
Ο νέος χρόνος μπήκε βίαια σαν το κρύο
ρεύμα που σάρωσε την χώρα. Λιγότερες
καταθέσεις, μικρότερος τζίρος, παγωμένα
έσοδα και σπίτια. Παρότι χωρίς απτές
αποδείξεις, οι προσδοκίες μεγαλώνουν για
μια αναστροφή των πραγμάτων. Στο
πολιτικό παιχνίδι που ξεκινά στις 26 του
μήνα, δύο προβάλλουν ως τα πλέον
σίγουρα. Η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και η τρίτη
θέση για την ΧΑ. Όλα τα υπόλοιπα ανοικτά.
Ανοικτή η αυτοδυναμία και σε αντίθετη περίπτωση η απουσία της ως αφορμή για
σταθερές ή ασταθείς συμμαχίες ή ως άλλοθι για νέες εκλογές. Η άνεση με την
οποία πολιτικά στελέχη μετακινούνται προεκλογικά από κόμμα σε κόμμα, χωρίς
κριτήριο την ιδεολογία ή την πολιτική συμπεριφορά, προϊδεάζει για μια μεγάλη
ελαστικότητα στις μετεκλογικές συμπαρατάξεις. Η αξία της πολιτικής ως
επάγγελμα είναι πλέον κυρίαρχη στο σύστημα αξιών του ελληνικού
πολιτικού συστήματος.
Η αυτοδυναμία είναι πιο επιθυμητή για την πολιτική ωρίμανση του εκλογικού
σώματος διότι έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δοκιμαστεί καθαρά αν μπορεί να καταφέρει κάτι
καλύτερο για την χώρα με διαφορετικό τρόπο.
Ωστόσο, για να έχουμε καλύτερη αίσθηση της πραγματικότητας δεν πρέπει να
ξεχνάμε:
Ότι το άνοιγμα του δρόμου για αυτό το νέο ελληνικό πείραμα ξεκίνησε με
πρωτοβουλία των ίδιων των δανειστών και της Γερμανίας, μετά από την αποδοχή
της πρότασης για επίσπευση στην εκλογή ΠτΔ.
Ότι οι προτάσεις για περιουσιολόγιο και κεφαλαιακό φόρο ήταν προτάσεις της

Bundesbank και του ΔΝΤ και ότι Μέρκελ και Σόιμπλε παρότι επαναλάμβαναν σε
κάθε ευκαιρία ότι πρέπει να συμβάλλουν και οι Έλληνες πλούσιοι στα βάρη, αυτό
διαρκώς αναβαλλόταν.
Ότι η πρόταση για αναθεώρηση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων
στο ΜΠΔΣ 2015-2018 είναι θέση της κ. Λαγκάρντ και του ΔΝΤ.
Ότι η δέσμευση των Ευρωπαίων και των δανειστών για ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.
Ακόμα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός, ότι η διαπραγμάτευση για την
επόμενη ημέρα έχει ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τους δανειστές, όπως
μαρτυρούν και οι συναντήσεις με τον κ. Άσμουσεν.
Μπορούμε επίσης, να θεωρήσουμε ως πιθανό, ότι από το maximum-τρίπτυχο που
βάζει ο κ. Τσίπρας στο τραπέζι, δηλαδή κούρεμα χρέους, περίοδο χάριτος και
ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωμή, μπορεί κάποια, εν μέρει ή
τροποποιημένα, να ικανοποιηθούν εφόσον βέβαια γίνουν σε αντάλλαγμα
κάποια άλλα, που δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση.
Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι
υποχρεωτικά η ανατροπή των πεπραγμένων ΝΔ/ΠΑΣΟΚ – πέρα από το
ανθρωπιστικό κομμάτι – αλλά μια συνέχεια, όχι σε αυτά που έκαναν οι
προηγούμενοι, αλλά σε αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν. Με άλλα λόγια
θα είναι το πρόγραμμα, αλλά «επικαιροποιημένο» σε ένα πιο κοινωνικό και
ανθρώπινο πρόσωπο.
Οι Γερμανοί απομάκρυναν έντεχνα τον κ. Σαμαρά και διότι αυτός δεν μπορούσε να
τα βάλει με την διαπλοκή και την διαφθορά και διότι ο ελληνικός λαός πλέον τον
απεχθανόταν. Αυτοί οι ίδιοι οι Γερμανοί θα βρουν τον τρόπο να συμβιβαστούν με
τον ΣΥΡΙΖΑ αρκεί αυτός να φέρει εις πέρας την «μάνα των μεταρρυθμίσεων»
στην Ελλάδα. Την συντριβή της διαπλοκής και της διαφθοράς.
Αυτή θα είναι η μεγάλη πρόκληση στο εσωτερικό της χώρας και η αφορμή για
έναν μεγάλο συμβιβασμό με τους ξένους, που όμως θα είναι πιο ελκυστικός στα
ευρωπαϊκά εκλογικά ακροατήρια, αφού τότε η βοήθεια στην Ελλάδα θα αξίζει
γιατί πράγματι η Ελλάδα θα αλλάζει.
Αυτός ο αναπόφευκτος πόλεμος κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς θα δώσει

πλατύ κοινωνικό έρεισμα σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή θα την ρίξει,
απελευθερώνοντας όμως νέες πολιτικές δυνάμεις – όχι παραλλαγές της διαπλοκής
όπως το ΠΟΤΑΜΙ ή το ΚΙΔΗΣΟ – που θα αναλάβουν να εκτελέσουν το έργο της
κάθαρσης και της ανάκαμψης, πιο αξιόπιστα και δυναμικά.
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