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Η πρώτη αντίδραση για το αποτέλεσµα του δη-
µοψηφίσµατος ήταν η έκπληξη. Έκπληξη µέσα, 
έκπληξη έξω, έκπληξη παντού. Μα πώς είναι δυ-
νατόν ένας λαός µε κλειστές τράπεζες και καθη-
λωµένη οικονοµία, µε τα µεγάλα τηλεοπτικά ΜΜΕ 
και τις εφηµερίδες των νταβατζήδων να κράζουν 
για το µοιραίο που περιµένει τους Έλληνες αν 
τολµήσουν να πουν Όχι, να τολµούν αψηφώντας 
τα κοράκια; Το γεγονός ήταν ιστορικό, µοναδικό 
και ανεπανάληπτο. «Η ∆ύση πού θα βρεί και-
νούργιο δρόµο για τις ανθρώπινες ψυχές, πού 
θα βρει αλλού Έλληνες;» δήλωσε στην «Αυγή» η 
Μαρίζα Κωχ.
∆ΕΝ ΕΙΧΑ τον δηµοσιογραφικό χρόνο να περιµέ-
νω τις εξελίξεις στη σύνοδο κορυφής της Τρίτης. 
Όµως, παρά τον δογµατισµό και την κακία µε την 
οποία αντιµετώπισε το Βερολίνο το ελληνικό δη-
µοψήφισµα, τίποτα δεν είναι το ίδιο από την επό-
µενη µέρα του δηµοψηφίσµατος. Τώρα όλοι ξέ-
ρουν πως οι Έλληνες είναι περισσότερο γενναίοι 
από ό,τι φαντάζονταν, λαµβάνοντας ως µέτρο τις 
δικές τους κοινωνίες. Τώρα η αµερικανική ηγεσία 
κλιµακώνει τις πιέσεις για την αντιµετώπιση της 
γερµανικής αδιαλλαξίας που συνιστά παγκόσµια 
απειλή.
ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ Οµπάµα - Ολάντ δείχνουν πως 
ο Γάλλος πρόεδρος, αυτή τη φορά, είναι αποφασι-
σµένος να χρησιµοποιήσει το µερίδιο ισχύος που 
του αναλογεί για να σταµατήσει τους ακραίους 
Γερµανούς που δεν κατάλαβαν τίποτα από το ελ-
ληνικό δηµοψήφισµα. Χαρακτηριστικά, ο Αντρέ-
ας Σόιερ, γ.γ. του Χριστιανοκοινωνικού Κόµµατος 

της Γερµανίας CSU, σχολίασε το δηµοψήφισµα 
µε δύο λέξεις: «Καληνύχτα, Ελλάδα». Στη Γαλλία 
όµως δεν µιλάει µόνον ο Ολάντ. Εκτός από τον 
Σαπέν, βγήκαν στο προσκήνιο τα βαριά χαρτιά 
της γαλλικής κυβέρνησης, όπως ο πρωθυπουργός 
Βαλς και ο υπουργός Οικονοµίας Μουσκρόν.
Η ΓΑΛΛΙΚΗ κυβέρνηση συντονίστηκε µε την 
ιταλική µε τη βοήθεια του Λευκού Οίκου. «∆εν 
βρίσκεται στον σωστό δρόµο η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση», δήλωσαν µε την από κοινού ανάρτηση άρ-
θρου, στον ιστότοπο της εφηµερίδας «Λιµπερα-
σιόν», ο πρόεδρος του γαλλικού Κοινοβουλίου 
Κλοντ Μπαρτολόν και η Ιταλίδα οµόλογός του 
Λόρα Μπολντρίνι. Την άποψη ότι αν οι Ευρω-
παίοι παραµείνουν δέσµιοι άκαµπτων κανόνων 
και γραφειοκρατών, η Ευρώπη τελείωσε διατύ-
πωσε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυ-
πουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντζι (που πριν το 
αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος την είχε κάνει 
µε ελαφρά πηδηµατάκια) καλώντας παράλληλα σε 
άµεση επίλυση του ελληνικού ζητήµατος στη Σύ-
νοδο Κορυφής της Τρίτης. Ο πρώην πρωθυπουρ-
γός της Ιταλίας Μάσιµο Ντ’ Αλέµα, σε συνέντευξή 
του στη RaiNews24, υπογράµµισε πως 220 δισ. 
ευρώ από τα συνολικά 250 δισ. ευρώ που δόθη-
καν στην Ελλάδα κατέληξαν απευθείας στις γερ-
µανικές, γαλλικές και σε µικρότερο ποσοστό στις 
ιταλικές τράπεζες.
ΟΜΩΣ και στη Γερµανία υπάρχουν αντιδράσεις. 
Εκτός από τα συγκλονιστικά για τους Γερµανούς 
και τη Μέρκελ πρωτοσέλιδα του περιοδικού 
«Spiegel», έχουµε και την επισήµανση της «Die 

Zeit». Η νίκη του Όχι, σηµειώνει η γερµανική 
εφηµερίδα, είναι η «πανωλεθρία» της Άνγκελα 
Μέρκελ. Η καγκελάριος κάθεται τώρα πάνω στα 
ερείπια της ευρωπαϊκής πολιτικής της. Το κόλπο 
της Μέρκελ, πως η Ευρωζώνη έχει εκτός από την 
Ελλάδα ακόµα 18 χώρες, δεν πιάνει. Αν Γαλλία 
και Ιταλία διαφωνήσουν, σε τίποτα δεν ενισχύει 
τη γερµανική αδιαλλαξία η τυφλή υποστήριξη της 
Λιθουανίας και τη Εσθονίας. Με λίγα λόγια, τί-
ποτα δεν είναι ίδιο σήµερα σε σχέση µε την προ-
ηγούµενη µέρα. Τίποτα δεν είναι ίδιο ούτε στην 
Ευρώπη και στον κόσµο ούτε και στην Ελλάδα.
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ που έγραψα την 1-7-15 σηµείωνα 
προφητικά: «Το πάθος τους να ανατρέψουν την 
κυβέρνηση τους παρέσυρε. Άφρονες, παρέλειψαν 
κρίσιµες εκδοχές και εξελίξεις. Χρησιµοποιήθη-
καν από τους δανειστές σε βάρος των εθνικών 
συµφερόντων, υπερασπιζόµενοι ουσιαστικά τη 
γραµµή Σόιµπλε, και τώρα κινδυνεύουν να βρε-
θούν µετέωροι και εξευτελισµένοι». Ο Σαµαράς 
εξοστρακίστηκε µε οριστική απόφαση του ελληνι-
κού λαού σε περιορισµό κατ’ οίκον. Οι άλλοι δύο 
έχουν τσουρουφλιστεί και κινδυνεύουν από τις 
παγίδες που στήνουν για τον Τσίπρα. ∆εν ξέρω 
ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εκείνο που ξέρω είναι 
ότι ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται κόµµατα που 
δεν έχουν ως προτεραιότητα τα εθνικά συµφέρο-
ντα. Ειδικά η Ν.∆., που έχει και την κληρονοµιά 
του ιδρυτή της, δεν µπορεί απλώς να πρακτορεύει 
τα συµφέροντα των δανειστών για να εξασφαλίζει 
ο αρχηγός της παραµονή στη δοτή εξουσία.

Χρήστου ∆ηµήτρηςΑΥΓΗ

Τίποτα δεν είναι ίδιο πια

Tο συντριπτικό ποσοστό του «Oχι» 
στο δηµοψήφισµα της Κυριακής λει-
τούργησε καταλυτικά και ήδη δια-
µορφώνει ένα νέο πολιτικό σκηνικό 
στη χώρα. Εχουν δίκιο οι πολιτικοί 
που ισχυρίζονται ότι η σαρωτική επι-
κράτηση του «Oχι» µε 61,3% σηµα-
τοδότησε το πολιτικό τέλος της µετα-
πολίτευσης. Ο Γιώργος Παπανδρέου, 
βάζοντας την Ελλάδα υπό µνηµονι-
ακό ζυγό, έχει ήδη διαλύσει το ΠΑ-
ΣΟΚ από το 2012, όταν από το 44% 
καταποντίστηκε στο 13%. Μετά τη 
θριαµβευτική νίκη του «Oχι», η οποία 
εξανάγκασε σε οικειοθελή παραίτηση 
τον Αντώνη Σαµαρά προκειµένου να 
µην υποστεί τον εξευτελισµό της κα-
ρατόµησης, και η Ν∆ θα οδηγηθεί σε 
υπαρξιακή κρίση ανάλογη µε εκείνη 
του ΠΑΣΟΚ.
Η εντελώς απερίσκεπτη κίνηση 
εµπλοκής του Κώστα Καραµανλή 
στην υπεράσπιση της εκ προοιµί-
ου χαµένης υπόθεσης του «Ναι» στο 
δηµοψήφισµα, τον εξουδετέρωσε ως 
ενδεχόµενο µελλοντικό ηγέτη µιας 
νέας παράταξης, ενός νέου κόµµατος 
της ∆εξιάς. Τον υποβίβασε και αυτόν 
στον εσµό των επίδοξων ηγετίσκων 
της συντηρητικής παράταξης. Ηγετί-
σκοι αφθονούν στη Ν∆, ηγέτης όµως 
δεν φαίνεται πλέον στον ορίζοντα. 
Μετά την πολιτική εξουδετέρωση οι-
κεία βουλήσει του Κώστα Καραµανλή, 
η έξοδος της Ν∆ από την υπαρξιακή 

κρίση καθίσταται πολύ πιο δύσκολη.
Αντιθέτως, αυξάνεται κατακόρυφα ο 
κίνδυνος κατακερµατισµού της ού-
τως ή άλλως φυλλορροούσας Ν∆ 
σε περισσότερα του ενός κόµµατα ή 
κοµµατίδια. Χωρίς τον συγκολλητικό 
ιστό της εξουσίας, πώς είναι δυνατόν 
να συνυπάρξουν ο αστός Νίκος ∆έν-
διας, ο εξτρεµιστής νεοφιλελεύθερος 
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ακροδε-
ξιός Μάκης Βορίδης; ∆ύσκολο, αλλά 
όχι αδύνατον, αν τους ευνοήσουν οι 
συνθήκες. Αν δεν τους βοηθήσουν 
όµως, η ∆εξιά θα καταντήσει να την 
«κλαίνε οι ρέγκες».
Τι πολιτική γραµµή θα έχει; Ακραία 
µνηµονιακή, όπως επί Σαµαρά; «Αρ-
χοντοκιµπάρικη» όπως επί Κώστα Κα-
ραµανλή που µοίραζε λεφτά; Εξτρεµι-
στικά νεοφιλελεύθερη, όπως θέλει ο 
Κυριάκος; Σοβαρή αστική, όπως εν-
δεχοµένως να ήθελε ο ∆ένδιας; Πα-
ραληρηµατική κατά το πρότυπο Αδω-
νη; Ολες αυτές είναι υπαρκτές τάσεις 
στην παράταξη της ελληνικής ∆εξιάς, 
αλλά αν δεν υπάρχει ηγέτης ικανός 
να επιβάλει µία γραµµή που θα επι-
λέξει, όλες αυτές οι γραµµές µπορεί 
να µεταβληθούν σε ηµιανεξάρτητα 
«καπετανάτα», οπότε πάνε όλα µαζί 
για φούντο!
Θα δούµε, λοιπόν, τι θα γίνει. Το 
δεύτερο αποτέλεσµα του δηµοψηφί-
σµατος είναι ότι µίκρυνε δραστικά 
την πολιτική εµβέλεια του Σταύρου 

Θεοδωράκη και του Ποταµιού του. 
Παρά την προκλητική και εξοργιστική 
για τους Ελληνες «πολιτική υιοθεσία» 
του Ποταµιού από τον σοσιαλδηµο-
κράτη πρόεδρο του Ευρωκοινοβου-
λίου, Μάρτιν Σουλτς, η παταγώδης 
αποτυχία του στο δηµοψήφισµα ήταν 
µοιραία. Σήµερα όλα δείχνουν ότι ο 
Σταύρος Θεοδωράκης θα παραµείνει 
αρχηγός ενός µικρού κόµµατος, το 
οποίο θα ονειρεύεται την υπέρβαση 
του άπιαστου γι’ αυτό ορίου του 10%. 
Ετσι όµως δεν πρόκειται να γίνει ποτέ 
το κατεξοχήν ισχυρό κεντρώο κόµµα 
του φιλογερµανικού πόλου, όπως 
είχε τις δυνατότητες να γίνει µετά τις 
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Το πολιτικά «ξοφληµένο» ΠΑΣΟΚ 
της Φώφης Γεννηµατά οδεύει ολο-
ταχώς προς το... εξωκοινοβούλιο, 
όπου «βασιλιάς» είναι µέχρι στιγµής 
ο διατελέσας επί διετία πρωθυπουρ-
γός Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώρ-
γος ονειρεύεται «κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ µέχρι τη 
Ν∆», όπως δήλωσε, προκειµένου να 
δοκιµάσει να... «τρυπώσει» κι αυτός! 
Εκείνοι όµως που είναι πραγµατικά... 
«σούργελα» είναι εκείνοι που έχουν 
µείνει ακόµη στο ΠΑΣΟΚ. Από τότε 
που το ΠΑΣΟΚ µπήκε... έβδοµο 
(!) και καταϊδρωµένο στη Βουλή µε 
4,68%, οι δηλώσεις των στελεχών 
του γίνονται ολοένα και πιο στοµ-
φώδεις, λες και έχουν τουλάχιστον... 

44,68% σε ποσοστό! «Απέτυχαν, θα 
έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί» 
δήλωσε η Φώφη Γεννηµατά, αναφε-
ρόµενη στην κυβέρνηση. «Πρέπει να 
φύγουν τώρα, να φύγουν άµεσα» δή-
λωσε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 
Τους ξεπέρασε όµως όλους ο Ανδρέ-
ας Λοβέρδος, ο οποίος ανέλαβε να... 
πνίξει στη θάλασσα τον πρωθυπουρ-
γό. «Ο πρωθυπουργός τελείωσε. Η 
πρώτη πρωτοβουλία είναι να φύγει ο 
πρωθυπουργός» δήλωσε και πρόσθε-
σε εν εξάλλω καταστάσει: «Αν χρει-
αστεί να πέσει και στη θάλασσα, να 
πέσει!».
Μετά το συµβούλιο των πολιτικών 
αρχηγών και τη συνυπογραφή του 
κοινού ανακοινωθέντος εκ µέρους 
της, η Φώφη Γεννηµατά ξέχασε ότι 
η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει πα-
ραιτηθεί και δήλωσε: «Σήµερα είναι 
επιτακτική ανάγκη η συνέχιση των 
διαπραγµατεύσεων µε ευθύνη της 
κυβέρνησης»! Κι εκεί που ο Ανδρέ-
ας Λοβέρδος είχε ρίξει στη θάλασσα 
τον πρωθυπουργό, η πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε να δηλώσει: «Η 
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για 
συνεννόηση των πολιτικών δυνάµε-
ων δυστυχώς γίνεται στο και πέντε»! 
Αυτή η... αταλάντευτα συνεκτική 
γραµµή είναι που θα στείλει το ΠΑ-
ΣΟΚ στο εξωκοινοβούλιο!

ΕΘΝΟΣ

Το πολιτικό σκηνικό του «Oχι»




