
Εθνικές  Εκλογές  

με  

Ευρωπαϊκές Προεκτάσεις 

 

Ενώ στο κλειστό μαύρο κουτί του πολιτικού συστήματος, ο κομματικός ανταγωνισμός 

βρίσκεται στο έπακρο, το εξωτερικό περιβάλλον περιμένει τα αποτελέσματα από τους 

διαξιφισμούς και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Από τη μια πλευρά,  η αμήχανη ελληνική 

κοινωνία αναμένει προσανατολισμό, από την άλλη η διεθνής και ειδικότερα η ευρωπαϊκή 

κοινότητα αδημονούν για τις πολιτικές επιλογές του ελληνικού λαού, προκειμένου να 

καταγραφεί ο απόηχος στις ευρωπαϊκές αυλές.  

 Η φράση «Σκέψου παγκόσμια, Δράσε τοπικά» τροποποιημένη σε «Σκέψου 

ευρωπαϊκά, Ψήφισε τοπικά» εκφράζει το πολιτικό περιεχόμενο των εκλογών. Είναι η 

στιγμή της κοινωνικής φωνής και αντίδρασης απέναντι στις επιταγές και κελεύσματα του 

διεθνούς  οικονομικού περιβάλλοντος.  

 Ειδικότερα, είναι η ώρα της κοινωνικής διάστασης απέναντι στην «αναμφιβόλου» 

πολιτική αποτελεσματικότητα και «ορθή» οικονομική συνταγή του δημοσιονομικού 

προγράμματος  του ΔΝΤ και της ΕΕ. Ένα πρόγραμμα που βίαια και ασυνάρτητα 

εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Η κοινωνία ασφυκτιά εδώ και χρόνια από τη λανθασμένη αυτή 

συνταγή. Οι πολυδιαφημιζόμενες μεταρρυθμίσεις των τεσσάρων ετών, στην 

πραγματικότητα δεν μετριούνται ούτε στα δάκτυλα του ενός χεριού. Η μονιστική επιμονή 

σε τυφλές δημοσιονομικές περικοπές, με τσεκούρωμα των δαπανών και συντάξεων, οδηγεί 

σε ασφυκτικό πλαίσιο την αγορά, αποσυνθέτοντας την παραγωγική δομή και το εμπόριο. 

 O αριθμός των 1εκ. ανέργων, η πληθώρα υποχρεώσεων των νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων προς τις τράπεζες (λ.χ. ιδιωτικό χρέος 77δισ. στο ένα τρίτο του ΑΕΠ) και τα 

ασφαλιστικά ταμεία (13δισ. ληξιπρόθεσμες εισφορές) είναι μόνο μερικοί αριθμοί που 

αποδεικνύουν τον εκτροχιασμό του προγράμματος. Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες 

για νέα καταγραφή υποχρεώσεων με την τακτική των μακροχρόνιων δόσεων, διογκώνουν 

το πρόβλημα χωρίς την παραμικρή ελπίδα είσπραξης (70δισ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 

την εφορία)· συνθήκες, οι οποίες οδηγούν πλέον και τα ευρωπαϊκά οικονομικά και 

πολιτικά πρόσωπα να μιλούν «περί λάθους συνταγής». Το ελληνικό δημόσιο χρέος, όπως 

και πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών δεν είναι βιώσιμα (το ελληνικό χρέος ανήλθε στο 

174,1% του ΑΕΠ, Η Ιταλία έχει χρέος 135,6% και η Πορτογαλία 132,9%). Η διεθνής και 



καθιερωμένη συνταγή του ΔΝΤ με τις αλόγιστες περικοπές δεν είναι το φάρμακο. Το 

ελληνικό πρόβλημα είναι πλέον καθαρά ευρωπαϊκό πρόβλημα.  

 Διακύβευμα, λοιπόν, των εκλογών, είναι «το ελληνικό πρόβλημα να γίνει 

ευρωπαϊκό θέμα», διαχειριζόμενο από τους πολιτικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και όχι από τεχνοκράτες του ΔΝΤ. Είναι ευκαιρία να αναδειχτεί στις ευρωπαϊκές αυλές και 

τα πολιτικά ανακτοβούλια, η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης παραμερίζοντας τη στείρα 

νομισματική προσαρμογή, η οποία δεν εμπεριέχει ούτε καν την έννοια της ευρωπαϊκής 

οικονομικής ολοκλήρωσης.  

 Μπροστά σε αυτό το διακύβευμα, ο κομματικός ανταγωνισμός αναπτύσσεται με 

ποικίλες εκφράσεις. Η πολιτική πρόταση του Γ. Παπανδρέου για δημοψήφισμα καθίσταται 

για δεύτερη φορά άτοπη και άκαιρη, καθώς το περιεχόμενό της εμπεριέχεται στο 

πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητά στις προσεχείς εθνικές εκλογές, ρητά και 

κατηγορηματικά από τον ελληνικό λαό πολιτική εντολή για την ριζική 

επαναδιαπραγμάτευση με τους δανειστές. Ταυτόχρονα, άκυρη αποδεικνύεται και η φοβική 

καμπάνια της ΝΔ, η οποία αντί της φιλελεύθερης πτυχής προς τον δρόμο των πραγματικών 

μεταρρυθμίσεων μέσω της αγοράς, προέβαλε ένα ιδιόρρυθμο επικοινωνιακό λαϊκό 

πρόσωπο, φέρνοντάς την πίσω από τα γεγονότα και τις εξελίξεις. 

 Έτσι, λοιπόν, την ώρα που ο Ντράγκι, μιλά για αγορά χρέους από την ΕΚΤ, 

ακούγεται το σποτ της ΝΔ για τον κίνδυνο ρευστότητας και εξόδου, ενώ το Χρηματιστήριο 

Αθηνών κλείνει με δυναμική άνοδο των 5 μονάδων. Από την άλλη μεριά, η φιλότιμη 

προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να προβληθεί ως «δύναμη ευθύνης» δεν γίνεται πιστευτή καθώς 

διαχειριζόταν την πολιτική κατάσταση για 3 σχεδόν χρόνια. Ουσιαστικά, το κόμμα σερνόταν 

πίσω από την πολιτική σκιά της ΝΔ, χωρίς αυτόνομη πολιτική ταυτότητα. Το Ποτάμι του 

Σταύρου Θεοδωράκη, με συνονθύλευμα ιδεολογιών και προσώπων, κερδίζει από την 

«αγανάκτηση» παρά από τις πολιτικές του θέσεις. Ποσοστό του εκλογικού σώματος, 

εξαιτίας του αυξημένου κοινωνικού θυμού, θα κατανεμηθεί και στο ΚΚΕ και ΧΡ. Αυγή, ενώ 

οι ΑΝΕΛ αναπτύσσοντας  την κοινωνική διάσταση των δεξιών ψηφοφόρων  σε συνδυασμό 

με την εθνική κυριαρχία, προσδοκούν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. 

 Η έλλειψη αυτονομίας, και ο σχηματισμός εθνικών κυβερνήσεων με επιμέρους 

κομματικές συνθέσεις και συσχετισμούς, οι οποίες συλλογικά και ενιαία -πάντα θεωρητικά- 

δύνανται να πετύχουν τον εθνικό συντονισμό για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

προβολή του ελληνικού προβλήματος στην Ευρώπη, κρίνεται αναποτελεσματική. Στην 

ελληνική πολιτική ζωή τα συλλογικά κομματικά, κυβερνητικά σχήματα είναι ρευστά, 

μεσοπρόθεσμης χρονικής διάρκειας, και ιδιαίτερα ευάλωτα στις κοινωνικές διαμαρτυρίες 



(λ.χ. απόσχιση Καρατζαφέρη από κυβέρνηση Παπαδήμου, αποχώρηση ΔΗΜΑΡ από τη 

συγκυβέρνηση λόγω ΕΡΤ κ.ο.κ.). 

 Η ολική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ με παράσταση νίκης 80% (γκάλοπ ALCΟ), με 

αυτοδυναμία πρώτης ή δεύτερης Κυριακής, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής τακτικής, η 

οποία  απαντά στο πραγματικό διακύβευμα των εκλογών, αντανακλώντας την προσδοκία 

του ελληνικού λαού, για την ευρωπαϊκή διάσταση του ελληνικού προβλήματος μέσω της 

επαναδιαπραγμάτευσης χρέους. Ο αντίκτυπος και η διαφορά του αποτελέσματος θα δώσει 

δύναμη διαπραγματευτικής ισχύος με απευθείας μήνυμα στην Ευρώπη περί των 

πραγματικών αδιεξόδων των μονιστικών συνταγών του ΔΝΤ. Στην περίπτωση αυτή, ο 

κίνδυνος περικλείεται στο πλέγμα των «ορίων διαπραγμάτευσης» όσο και των τεχνικών 

αυτής, καθώς η «εθνική πολιτική εντολή» θα αναμετρηθεί με τη «γερμανική σιδηρά 

πειθαρχία», η οποία αφενός αναμένεται να θέσει όρια ελαστικοποίησης στην 

δημοσιονομική χαλάρωση, αφετέρου θα προβάλλει πυγμή, φοβούμενη μια γενική τάση 

ευρωπαϊκού μιμητισμού του ελληνικού παραδείγματος. 

 Η επιτυχία ή αποτυχία των διαπραγματεύσεων, θα κρίνει στην πράξη την πολιτική 

επιλογή του ελληνικού λαού, αλλά και την ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ να μεταβεί από κόμμα 

διαμαρτυρίας σε κόμμα κυβερνητικής εντολής, ισορροπώντας μεταξύ κοινωνικής οργής 

και ευρωπαϊκής πρακτικής. 

 Συμπερασματικά, η κοινωνική αναμονή και προσδοκία βρίσκει αντανάκλαση και 

έκφραση στην πολιτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι παρά τα όποια οργανωτικά και 

προγραμματικά μειονεκτήματα, τις συνιστώσες και τις ιδεολογικές βεντάλιες, το κόμμα  

συγκεντρώνει το μεγάλο όγκο του εκλογικού σώματος, αφήνοντας μικρότερα ποσοστά να 

κατανέμονται στα υπόλοιπα σχήματα. Μάλιστα, η μελλοντική εκλογική του επικράτηση, 

μέσα στο μαύρο κουτί του κομματικού ανταγωνισμού, θα είναι μια απλή τυπική διαδικασία 

επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων της θετικής ή αρνητικής έκβασης των 

διαπραγματεύσεων με τους παράγοντες διεθνούς περιβάλλοντος.  
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