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Ανοίξτε τη Βουλή και πάρτε 
πίσω το δημοψήφισμα

Ο κ. Τσίπρας έκανε δύο πολύ μεγάλα λάθη. Ή μάλ-
λον τρία. Το πρώτο ότι βιάστηκε να έλθει στην εξου-
σία. Τυφλώθηκε από τη σαγήνη της και έπεσε στον 
λάκκο με τα φίδια. Λίγη υπομονή να είχε κάνει θα 
ήταν πολύ καλύτερα για τον ίδιο, για τη χώρα και 
-ίσως το κυριότερο- για τους ταλαιπωρημένους πολί-
τες που τον ψήφισαν. Αν είχε πάρει την εξουσία τον 
Σεπτέμβριο θα είχε παραλάβει μία χώρα σε τάξη, η 
οποία θα είχε αφήσει πίσω της τον μεγάλο κάβο που 
ο ίδιος προσπαθεί να περάσει. Δεύτερο λάθος, η πα-
ντελής έλλειψη σχεδίου και σοβαρής τεχνοκρατικής 
ομάδας, ικανής να διαχειρισθεί τόσο κρίσιμες υπο-
θέσεις. Για τ’ όνομα του Θεού, πού νόμιζε ότι πήγαι-
νε ο κ. Τσίπρας; Γεωπολιτικές απειλές, θεωρίες παι-
γνίων, χρεοκοπίες, κλειστές τράπεζες και προ παντός 
τα PLAN B θέλουν σχέδιο και έμπειρους ανθρώπους. 
Τρίτο μοιραίο λάθος, το γεγονός ότι έβαλε απέναντι 
τους πάντες, έκοψε γέφυρες και δεν δημιούργησε κα-
μία σοβαρή συμμαχία.
Τώρα, όμως, φτάσαμε στο απόλυτο αδιέξοδο. Ασχέ-

τως του τι θα γίνει σήμερα ή αύριο είναι σαφές ότι ο 
πρωθυπουργός μπήκε μόνος του σε μια τρύπα. Μαζί 
του και η χώρα.
Ζούμε ιστορικές ώρες. Νομίζω ότι πλέον μπορούν 
άνετα να συγκριθούν, από άποψη ιστορικής βαρύ-
τητας και κρισιμότητας, με το καλοκαίρι του 1974 ή 
άλλες εξίσου ταραγμένες στιγμές. Ο κ. Τσίπρας και η 
ομάδα του δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα μόνοι 
τους. Είναι απροετοίμαστοι, άπειροι, βαθιά διχασμέ-
νοι μεταξύ τους. Θα μπορούσαν, αν ήταν η επιλογή 
τους, να μας πάνε σε μια μη ευρωπαϊκή κατάσταση, 
που θα ήταν απολύτως στα μέτρα κάποιων εξ αυτών. 
Η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο τα τελευταία 40 
χρόνια για να την αφήσει αυτός ο λαός να βαδίσει σε 
τέτοια τριτοκοσμικά μονοπάτια και ψευτοεπαναστατι-
κές χίμαιρες. Η Ευρώπη δεν θα κόψει τα σχοινιά. Ο 
πρωθυπουργός έχει καταλάβει πού έχει μπλέξει και 
πως είναι παγιδευμένος. Το δημοψήφισμα ήταν μία 
λάθος ζαριά. Μέσα σε τρεις ημέρες η χώρα έζησε αυτά 
που οι παλαιότεροι ήθελαν πάντοτε να ξεχάσουν και 

να μη ζήσουν τα παιδιά τους. Η ηρωική έξοδος δεν 
είναι λύση, γιατί θα συνοδευτεί από μια καταστροφή. 
Οι εκλογές μπορεί να είναι μία άλλη πάλι ζαριά, που 
θα αποτελειώσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και 
θα μας παρατείνει την αβεβαιότητα.
Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχουν πολλές καλές λύ-
σεις ούτε για τον κ. Τσίπρα ούτε και για τη χώρα. Σε 
αυτές τις δύσκολες ώρες έχω τη συνήθεια να γίνομαι 
γραφικός, συστήνοντας ψυχραιμία και εθνική συνεν-
νόηση. Το ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους ακραί-
ους και τους παλαβούς κάθε απόχρωσης. Δεν βλέπω 
άλλο δρόμο όμως. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα βγούμε από 
τον λάκκο στον οποίο πέσαμε χωρίς μία κυβέρνηση 
που θα στηρίζεται σε ευρύτατη συνεννόηση στελεχω-
μένη από ό,τι καλύτερο έχουν τα κόμματα και η κοι-
νωνία. Μία κυβέρνηση, όχι προφητών ή εντεταλμέ-
νων τεχνοκρατών, αλλά ανθρώπων που θα πάρουν 
την εντολή από τον λαό να σώσουν και να ξανακτί-
σουν τον τόπο. Με σχέδιο όμως, επαγγελματισμό και 
όραμα.

Αν ο κ.Τσίπρας και η κυβέρνηση του θέ-
λουν να διατηρήσουν το τελευταίο ίχνος 
αξιοπρέπειας και σοβαρότητας που τους 
έχει απομείνει οφείλουν να ακυρώσουν 
το δημοψήφισμα της Κυριακής τώρα. Η 
επιστολή του πρωθυπουργού προς τους 
ηγέτες των ευρωπαϊκών θεσμών που 
αποκάλυψαν οι  Financial Times, απο-
δεικνύει αφενός το δραματικό αδιέξοδο 
στο οποίο έχουν περιέλθει και αφετέρου 
ότι παγίδευσαν τραγικά  σε ένα άνευ 
αντικειμένου διχαστικό δίλημμα τον ελ-
ληνικό λαό.
Ο κ.Τσίπρας με την επιστολή του αποδέ-
χεται σχεδόν το σύνολο των προτάσεων 
Γιουνκέρ, με ελάχιστες εξαιρέσεις γεγο-
νός που καθιστά άνευ αντικειμένου το 
ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν 
οι έλληνες πολίτες της Κυριακής.
Μπροστά στο αδιέξοδο που δημιούρ-
γησαν στη χώρα, την οικονομία,την 
κοινωνία, ο πρωθυπουργός και η κυ-
βέρνηση του, φαίνεται ότι οδηγούνται  
πανικόβλητοι σε άτακτη υποχώρηση.
Πριν οι επώδυνες συνέπειες των ολο-
κληρωθούν,ας κάνουν τουλάχιστον και 
το τελευταίο βήμα για να αποτρέψουν το 
διχασμό του ελληνικού  λαού. Να συγκα-
λέσουν τη Βουλή σήμερα  και να ακυρώ-
σουν το δημοψήφισμα .
Είναι ώρες ευθύνης για όλους πριν ενερ-
γοποιηθούν οι καταστροφικές συνέπει-
ες της χρεοκοπίας.Είναι ώρα επίσης ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αναλάβει 
πρωτοβουλία για σύγκλιση των πολιτι-
κών αρχηγών ,για να δρομολογηθούν οι 
αναγκαίες πολιτικές εξελίξεις, για τη σω-
τηρία της χώρας, πριν είναι πολύ αργά.
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Πρέπει να το καταλάβουμε καλά και ν’ 
αφήσουμε κατά μέρος τα παιχνίδια με 
τις ανέξοδες κουβέντες και τις εκ του 
ασφαλούς κριτικές. Τούτη η ώρα δεν 
είναι η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα 
της Ελλάδας. Την ώρα τούτη δεν κρί-
νεται ούτε η πολιτική ούτε η τύχη του 
ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνεται η μοίρα των Ελλή-
νων. Αν δεν ήρθε ακόμα η ελπίδα που 
περιμέναμε ή όπως την περιμέναμε, 
είμαστε καταδικασμένοι, όσοι αγαπά-
με τον τόπο μας, να παλέψουμε και να 
θυσιαστούμε για να ‘ρθει η ελπίδα που 
ζητάει η ψυχή μας. Γιατί, αν σκύψουμε 
τώρα το κεφάλι και αποδεχθούμε μοι-
ρολατρικά τους επαχθείς όρους των λε-
γόμενων εταίρων μας, λέμε ουσιαστικά 
στους εισβολείς «περάστε ελεύθερα».
Αλλά βρίσκονται εκτός πραγματικότη-
τας κι όσοι πιστεύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ 
κρατά στα χέρια του το μαγικό ραβδί 
και μπορεί, επομένως, χτυπώντας μ’ 
αυτό να κάνει το θαύμα. Είναι προ-
φανές πως δεν ήρθε ακόμα η ώρα της 
μεγάλης σύγκρουσης και της ηρωικής 
εξόδου. Μόνο εκείνοι που κυριαρ-
χούνται από ακραίους μεσσιανισμούς 
και παράφορα δόγματα πλάθουν μέσα 
τους παραδεισένια τοπία και στήνουν 
με τους σπινθήρες τής φαντασίωσής 
τους και της βουλησιαρχίας τους την 
«επί γης ειρήνη». Αλλά κι αυτοί πρώτοι 
θα σπεύσουν μετά να ρίξουν την πέτρα 
του αναθέματος, αν ο παράδεισος που 
φαντάζονται γίνει η κόλαση που δεν τη 
λογάριασε ο νους τους.
Η Ελλάδα βρίσκεται στον λάκκο των λε-
όντων! Κι ο πολίτης που νοιάζεται για 
τον τόπο του και το μέλλον του ξέρει 
πολύ καλά ποιοι την έριξαν μέσα σ’ αυ-
τόν. Αλλά πρέπει να ξέρει εξίσου καλά 
πως αυτοί που την έριξαν νοιάζονται 
και βρυχώνται για να δικαιώσουν την 

πράξη τους. Και να βάλουν στο μυαλό 
μας καλά πως δεν γινόταν αλλιώς. Σή-
μερα, νιώθοντας πλέον πως έχουν λυ-
μένα τα χέρια τους και πως γρήγορα θα 
ξεχάσει τα πριν ο λαός, βγαίνουν ανέ-
μελοι στον μπερντέ και προκαλούν πα-
ντοιοτρόπως: ή συνεχίζετε τα δικά μας 
προγράμματα της οριστικής ενσωμάτω-
σης και υποταγής ή οδηγήστε στη ρήξη 
τα πράγματα κι ας χάσκει από κάτω ο 
γκρεμός!
Δεν θέλει πολλή σκέψη για να κατα-
νοήσουμε πως η επιθυμία και το πρό-
γραμμα των ισχυρών της Ευρώπης και 
των συμμάχων τους στην Ελλάδα κα-
τευθύνονται σταθερά στο να αποτύχει 
το πείραμα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που νοιάζο-
νται τόσο για τον τόπο μας, επείγονται 
να κλείσει γρήγορα, λεηλατημένη και 
κουρελιασμένη, η παρένθεση της Αρι-
στεράς στην Ελλάδα. Και ν’ αρχίσουν 
αμέσως μετά να βαράνε αλύπητα τα 
βιολιά και τα ντέφια τους, αρπάζοντας 
και αγοράζοντας σε τιμή ευκαιρίας τον 
πλούτο της χώρας μας. Κι είναι αυτή 
ακριβώς η λυσσασμένη αντίδραση των 
εκπροσώπων της παγκόσμιας πλουτο-
κρατίας που καθιστά ιστορικά αναγκαία 
την ύπαρξη και τη διακυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέ-
πει να μείνει όρθιος. Τον ΣΥΡΙΖΑ πρέ-
πει να τον κρατήσει ακέραιο κι όρθιον 
ο λαός. Για να ελπίζει, να μάχεται και 
να κερδίζει με βήματα σταθερά την ανε-
ξαρτησία του και την αξιοπρέπειά του.
Είναι, γι’ αυτό, λυπηρό να ενοχλούνται 
κάποιοι Έλληνες απ’ τον τσαμπουκά 
τάχα των Ελλήνων υπουργών και να 
μην ενοχλούνται απ’ την αναλγησία των 
εκπροσώπων τού τραπεζικού κεφαλαί-
ου. Είναι λυπηρό κάποιοι Έλληνες να 
εκλαμβάνουν τις σκληρές διαπραγμα-
τεύσεις ως ποδοσφαιρικό αγώνα και, 

καθισμένοι αναπαυτικά στα μαξιλαρά-
κια της κερκίδας, να επιδίδονται σε κα-
κεντρεχή σχόλια κατηγορώντας τη νέα 
σύνθεση της εθνικής τους ομάδας γιατί 
δεν ανατρέπει, αμέσως με την είσοδό 
της στο γήπεδο, τα αρνητικά και δυσβά-
σταχτα αποτελέσματα που σημείωσαν 
οι προηγούμενες συνθέσεις. Και είναι 
λυπηρό να χαίρονται κάποιοι Έλληνες 
με την προσδοκία να αποτύχει γρήγορα 
η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιω-
θούν οι δικές τους αμφιβολίες και κα-
χυποψίες. Και δεν λογαριάζουν πως η 
αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ θα σημάνει την 
οριστική βύθιση της χώρας τους στο 
χάος και την τραγική αποκοπή της από 
αυτό που κάποτε ήταν.
Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάποιων 
φίλων να μη βολεύονται με την αλή-
θεια πως ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση. 
Και μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Είναι δικαίωμά τους να μην 
μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα 
πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας. Η συστηματική, 
ωστόσο, και επίμονη πολεμική κατά 
του ΣΥΡΙΖΑ φανερώνει απουσία, απ’ τη 
μια, διαλεκτικής σκέψης και αδυναμία, 
επομένως, για μια σοβαρή ερμηνεία της 
πραγματικότητας. Αλλά φανερώνει, απ’ 
την άλλη, και μια περίεργη προκατάλη-
ψη: ακόμη κι αν δεν έφερνε η Ιστορία 
στο προσκήνιο του ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να 
τον εφεύρουν αυτοί και να τον δαιμο-
νοποιήσουν, για να μπορούν έτσι να 
φορτώνουν σ’ αυτόν όλα τα κακά της 
μοίρας του έθνους από καταβολής του 
και ταυτοχρόνως να βρίσκουν εύκολα 
και ζουμερά θέματα για να γεμίζουν τις 
σελίδες του ελεύθερου χρόνου τους.
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