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Στις κάλπες  
με ωριμότητα
Η κακή συνήθεια της τόσο συχνής πρό-

ωρης προσφυγής στις κάλπες τείνει να 

προσλάβει χαρακτήρα... κανονικότητας 

προκαλώντας μόνο βλάβη στην οικονο-

μία και άσκοπη αναστάτωση στον τόπο. 

Βεβαίως αυτήν τη φορά ξεπεράσθηκε 

κάθε προηγούμενο, με εξαίρεση την πε-

ρίοδο 1989-1990, λόγω του τότε ισχύο-

ντος εκλογικού νόμου και της απουσίας 

τόλμης για συνεννόηση των κομμάτων. 

Εκλογές και δημοψήφισμα μέσα σε οκτώ 

μήνες ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Εδώ που φθάσαμε όμως η συνέχιση της 

συζήτησης για το ποιος ευθύνεται που 

πάμε τόσο γρήγορα σε εκλογές δεν έχει 

καμιά ιδιαίτερη αξία. Οι πολίτες ασφαλώς 

και αντιλαμβάνονται πως η προσφυγή 

στη λαϊκή ετυμηγορία προκύπτει κυρίως 

λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της 

επιλογής του πρωθυπουργού να εκκαθα-

ρίσει το κόμμα του διά της λαϊκής ετυμη-

γορίας.

Ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι σωστό ή 

όχι, η χώρα πλέον βρίσκεται σε προεκλο-

γική περίοδο και πρέπει επιτέλους στον 

δημόσιο διάλογο να συζητηθεί το μέλλον 

του τόπου χωρίς τα συνήθη ψεύδη που 

λέγονται πριν από τις κάλπες. Τα κόμματα 

που θέλουν να κυβερνήσουν οφείλουν να 

περιγράψουν με σαφήνεια τις προθέσεις 

τους και να σταματήσουν επιτέλους ο λαϊ-

κισμός και η ελαφρότητα.

Ασφαλώς και το μέγιστο τμήμα της πο-

λιτικής είναι δεδομένο στο πλαίσιο του 

μνημονίου, αλλά έχει σημασία το πώς και 

κυρίως πόσο σύντομα θα υλοποιηθούν οι 

δεσμεύσεις για να ξανασταθεί η οικονο-

μία στα πόδια της.

Ηδη ο τόπος έχει πληρώσει βαρύτατο τί-

μημα από την άρνηση της πραγματικότη-

τας εκ μέρους του πολιτικού συστήματος 

και των ψευδαισθήσεων που καλλιεργού-

σαν σκοπίμως στο εκλογικό σώμα. Είναι 

όμως και η ώρα της ευθύνης των πολι-

τών να σταθμίσουν τα δεδομένα και να 

αποφασίσουν με ωριμότητα χωρίς φανα-

τισμούς για το σήμερα και το αύριο. Δεν 

υπάρχει η πολυτέλεια άλλων διαιρέσεων 

σε τόσο κρίσιμες στιγμές, που κρίνεται η 

πορεία του τόπου.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Διακινείται και η άποψη ότι η εκλογική μάχη θα είναι για 
τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ περίπατος. Κι αυτό γιατί ο 
πρωθυπουργός, που διεκδικεί πάλι την πρωθυπουργία, 
διαθέτει μεγάλη λαϊκή αποδοχή και ανοχή. Σε αντίθεση 
με όσα εχθρικά προπαγανδίζονται, του αναγνωρίζεται από 
τους πολλούς η σκληρή διαπραγμάτευση. Και, τέλος, οι 
αντίπαλοί του έχουν βεβαρημένο παρελθόν, μικρό πολιτι-
κό βάρος και πολύ κακή εικόνα. Ο Τσίπρας είναι κυρίαρ-
χος του παιχνιδιού, γράφεται και λέγεται εμφατικά και με 
αξιώσεις αυθεντίας.
Έχουμε δει όμως καν και καν κυρίαρχους να χάνουν κά-
ποια στιγμή από μη κυρίαρχους. Όπως έχουμε δει και δι-
άφορους χαλαρούς περιπατητές να καταλήγουν ξυπόλητοι 
στ’ αγκάθια. Και όποιος έχει την αυταπάτη ότι όλα θα εξε-
λιχθούν καλώς και ομαλώς και ο Τσίπρας θα μπει πάλι εν 
χορδαίς και οργάνοις στο Μαξίμου, χωρίς σκληρή μάχη 
και χωρίς να ιδρώσει ο κώλος τους -και ο δικός του- εί-
ναι μακριά νυχτωμένοι. Διότι αυτή η εκλογική μάχη έχει 
στοιχεία και παγίδες που κανένας δεν μπορεί να αγνοεί ή 
να παραβλέπει.
Πρώτα - πρώτα, γιατί απέναντί τους ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσί-
πρας έχουν ένα εχθρικό τόξο δυνάμεων από την Άκρα 

Δεξιά μέχρι τη λενινιστική και τη συνεπή Αριστερά. Να 
τους απαριθμήσουμε δεν υπάρχει ανάγκη. Δεύτερον δι-
ότι διαθέτουν βέλη που δεν διέθεταν στις προηγούμενες 
εκλογές. Θέλετε κάποια; Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε και έγινε 
φύλλο και φτερό. Χρεώνεται αστοχίες, αρρυθμίες, λάθος 
επιλογές σε πρόσωπα. Και η συμφωνία με τους δανειστές 
προσφέρεται με τα αρνητικά της σημεία για δημαγωγική 
σκοποβολή.
Ποιος θα είναι ο κύριος στόχος όλων τους έχει γίνει φα-
νερό από τις πρώτες τοξικές βολές: Ο Τσίπρας. Θα φάει η 
μύγα σίδερο για να τον αποδομήσουν. Και στον στόχο θα 
συναντηθούν εκ των πραγμάτων όλα τα πυρά. Εκ δεξιών 
και εξ αριστερών. Διότι θεωρείται, και καλώς θεωρείται, 
ότι στη συγκυρία αυτή ο Τσίπρας αποτελεί το δυνατό χαρτί 
τού ΣΥΡΙΖΑ. Κι έτσι όσα ακούσαμε για ψευτράκο, μνη-
μονιακό, δραπέτη, δικτάτορα, αυτουργό της εκτροπής θα 
αποτελούν πταίσματα μπροστά σε όσα έρχονται. Να μου 
το θυμηθείτε.
Ως εκ τούτου, τα πράγματα είναι σαφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερ-
δίσει τη μάχη μόνο εφόσον βγει από το νοσοκομείο των 
τραυματισμένων ψυχών και μπει στην πρώτη γραμμή. 
Έστω και με τις γάζες...

Δεν μπήκαμε ακόμη επισήμως στην 
προεκλογική περίοδο και άρχισαν τα 
περίεργα, οι κωλοτούμπες και τα ευ-
τράπελα. Εχουμε και λέμε:
- Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
της Λαϊκής Ενότητας, Δημήτρης 
Στρατούλης, δήλωσε στην «Αυγή» 
(23-8-2015) ότι «η επαναφορά σε 
εθνικό νόμισμα δεν είναι για εμάς αυ-
τοσκοπός, αλλά εργαλείο». Μπα, και 
εμείς που νομίζαμε ότι αυτός ήταν ο 
βασικός λόγος που έγινε η διάσπαση 
του ΣΥΡΙΖΑ; Τι τρέχει, άλλαξε γραμ-
μή το νεοπαγές σχήμα; Οχι φυσικά. 
Απλώς δεν θέλει να δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι είναι ένα μονοθεματι-
κό πολιτικό υποκείμενο -«κόμμα της 
δραχμής»- γιατί κάτι τέτοιο θα του 
δημιουργήσει πρόβλημα με τους πο-
λίτες που μισούν τα μνημόνια, αλλά 
ακόμη δεν έχουν καταλήξει στο ζή-
τημα του νομίσματος. Σε αυτήν την 
κατηγορία ανήκει και η πρόεδρος 
της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, 
η οποία φλερτάρει επιμόνως με την 
Λαϊκή Ενότητα, αλλά για το επίμαχο 
θέμα, ευρώ ή δραχμή, δεν έχει πάρει 
θέση.
- Εκλογές στην Ελλάδα χωρίς θεω-
ρίες συνωμοσίας δεν γίνονται. Ηλε-
κτρονικό πόλεμο κατήγγειλε η Λαϊκή 
Ενότητα γιατί υπήρξε πρόβλημα με 
τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της και 
ζήτησε την παρέμβαση της υπηρεσί-

ας δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος 
και του υπουργού Δημόσιας Τάξης Γ. 
Πανούση. Ακόμη δεν έχει κατηγορή-
σει για «δολιοφθορά» την Κουμουν-
δούρου, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα 
το κάνει τις προσεχείς ημέρες.
- Ελληνες και ξένοι δημοσιολόγοι, 
συγκροτήματα Τύπου του εσωτερι-
κού και του εξωτερικού, που μέχρι 
την υπογραφή της συμφωνίας εγκα-
λούσαν τον Τσίπρα για τα μύρια όσα 
(θα ρίξει την Ελλάδα στα βράχια, 
είναι τυχοδιώκτης, αριστεριστής, 
ερωτοτροπεί με τη Ρωσία και τους 
δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής - 
έτσι αποκαλούσαν τους εκλεγμένους 
ηγέτες αυτής της περιοχής), εδώ και 
μερικές μέρες τον αποθεώνουν για 
την υπευθυνότητα, τον ρεαλισμό και 
την αποφασιστικότητά του απέναντι 
στους δογματικούς παλαιοκομμουνι-
στές του κόμματός του. Δεν ξέρω αν 
οι νέοι και σίγουρα ιδιοτελείς σύμ-
μαχοι θα φέρουν κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ ή 
αντιθέτως θα διώξουν κόσμο.
- Η Δεξιά και παράγοντες του συ-
μπιλήματος που αυτοαποκαλείται 
Κεντροαριστερά, Δημοκρατική Πα-
ράταξη, σοσιαλδημοκρατία (αναλό-
γως τι έχει στο κεφάλι του ο καθέ-
νας), το προηγούμενο διάστημα που 
ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενωμένος εκτόξευαν 
μύδρους κατά της Αριστερής Πλατ-
φόρμας (συμμορία της δραχμής, νε-

οσταλινικοί), σήμερα αναγνωρίζουν 
στον Π. Λαφαζάνη και στα υπόλοιπα 
στελέχη του αρτιγέννητου κόμματος, 
σοβαρότητα, ειλικρίνεια και συνέ-
πεια γιατί δεν άλλαξαν θέση και δεν 
είπαν ψέματα. Γιατί το κάνουν αυτό; 
Οχι βεβαίως γιατί τους αγάπησαν 
ξαφνικά, αλλά γιατί πιστεύουν πως 
οτιδήποτε κόβει από τον ΣΥΡΙΖΑ 
του Τσίπρα, θα είναι καλό για τους 
ίδιους (μπας και εκλεγούν επιτέλους) 
και για τα γκρουπούσκουλα του σοσι-
αλφιλελεύθερου χώρου (μπας και εκ-
προσωπηθούν στη Βουλή). Πρόκει-
ται για τη γνωστή λογική «ο εχθρός 
του εχθρού μου είναι φίλος μου».
- Ο τέως υπουργός Οικονομικών Γιά-
νης Βαρουφάκης είπε ότι «ο Τσίπρας 
έπεσε θύμα τού εγώ του». Χωρίς σχό-
λια αυτό...
Ανάγωγα
Να ζητάει η Λαϊκή Ενότητα την κα-
τάργηση του μπόνους των 50 εδρών 
έχει νόημα. Νέο κόμμα είναι, θέλει 
να έχει υπολογίσιμη παρουσία στην 
επόμενη Βουλή, σε μία από τις δε-
σμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται, 
συνεπώς δικαιούται να ομιλεί, έστω 
κι αν το θυμήθηκε τώρα που διεκ-
δικεί αυτόνομο ρόλο στην πολιτική 
σκηνή. Να το ζητάει όμως το ΠΑΣΟΚ 
που μαζί με τη Ν.Δ. εμπνεύστηκαν 
και εφάρμοσαν το μέτρο είναι τουλά-
χιστον υποκριτικό.

Του Θανάση Καρτερού

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΑΥΓΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Και με τις γάζες

Και διηγώντας τα να εκπλήσσεσαι...

Αυτό που συμβαίνει στις Σκουριές 
είναι εξωφρενικό. Η κυβέρνηση 
αγνοεί επανειλημμένες αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
προκειμένου να αλιεύσει ψήφους 

και να ισοφαρίσει τις εντυπώσεις 
από την υπογραφή του τρίτου 
μνημονίου. Εν τω μεταξύ, όλοι οι 
επενδυτές θεωρούν τη συγκεκριμέ-
νη υπόθεση ένα κρίσιμο τεστ για 

το αν η Ελλάδα είναι μια σοβαρή 
χώρα με κανόνες που ισχύουν ανε-
ξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στην 
εξουσία. Κανένας δεν θα επενδύ-
σει τα κεφάλαιά του σε μία χώρα 

όπου οι κυβερνήσεις ποδοπατούν 

τις αποφάσεις των δικαστηρίων 

και αλλάζουν τους όρους του παι-

χνιδιού κατά το δοκούν.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κρίσιμο τεστ


