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Εκβιαςτικά διλλήματα ςτη ςκιά των δημοςκοπήςεων
Όλο και περιςςότερεσ δθμοςκοπιςεισ για το εκλογικό
αποτζλεςμα των προςεχϊν εκνικϊν εκλογϊν καταδεικνφουν
ζνα και μόνο αποτζλεςμα. Το τζλοσ τθσ εποχισ του
δικομματιςμοφ.
Είναι ςε όλουσ πλζον κατανοθτό ότι θ διαχείριςθ του κράτουσ από τισ θγεςίεσ των δφο
«μεγάλων» κομμάτων, απζτυχε οικτρά, προκαλϊντασ τθν αρνθτικι αντίδραςθ των
περιςςοτζρων πολιτϊν.
Παρόλο αυτά, οι θγζτεσ του δικομματιςμοφ παρουςιάηονται, ακόμα και ςιμερα, ωσ
εγγυθτζσ τθσ παραμονισ τθσ Ελλάδασ ςτθν ευρωηϊνθ και το ευρϊ κάτι που δεν τεκμαίρεται
από τθν μζχρι τϊρα ιςτορία αλλά και τθν μθδαμινι αποτελεςματικότθτα που επζδειξαν τα
τελευταία χρόνια. Τόςο το ΠΑΣΟΚ τα δφο (2) τελευταία χρόνια, όςο και θ ΝΔ πριν, τόνιηαν
τθν αναγκαιότθτα αλλαγϊν οι οποίεσ ποτζ δεν ζγιναν από το φόβο του πολιτικοφ κόςτουσ
και το «χάςιμο» τθσ υπουργικισ καρζκλασ.
Μιλοφν για νζο ξεκίνθμα, ενϊ δεν είναι ςε κζςθ να προτείνουν κάτι διαφορετικό από μζτρα
και άλλα μζτρα, βαπτίηοντασ τα «ιςοδφναμα».
Μιλοφν για ανάπτυξθ, ενϊ ςτραγγαλίηουν τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μζςα ςτθ
γραφειοκρατία και τθν πλθκϊρα των νόμων και υπουργικϊν αποφάςεων π.χ. για μια απλι
άδεια λειτουργίασ, δθμιουργϊντασ ςτρατιζσ ανζργων.
Ζθτοφν αυτοδυναμία για να μασ βγάλουν από τθν κρίςθ ενϊ αυτοί είναι οι πρωτεργάτεσ
του πολιτικοφ ςυςτιματοσ που μασ οδιγθςε ςτθν κρίςθ και από τθν άλλθ δεν μποροφν να
ςυμβάλλουν, με τα αυτονόθτα, ςτθν αντιμετϊπιςθσ τθσ.
Αλλάηουν ςυνεχϊσ ςτρατθγικι. Ήταν ςφόδρα αντίκετοι με τα μζτρα του μνθμονίου όςο
αυτό εξυπθρετοφςε τον πολιτικό ςχεδιαςμό τουσ και τϊρα δθλϊνουν υπζρμαχοι του νζου
μνθμονίου, κεωρϊντασ ότι ζτςι εξυπθρετοφνται τα κομματικά τουσ ςυμφζροντα και οι
πολιτικζσ τουσ φιλοδοξίεσ.
Οι μεγαλφτερεσ ευκφνεσ για το ςθμερινό οικονομικό και κοινωνικό αδιζξοδο πζφτουν ςτισ
πλάτεσ του δικομματιςμοφ.
Το ςφνκετο πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ δεν μπορεί να λυκεί από θγεςίεσ που
αλλάηουν απόψεισ ανάλογα με τισ δθμοςκοπιςεισ και ζχουν μθδαμινό μεταρρυκμιςτικό
χαρακτιρα και δυναμικό, ςε αντίκεςθ με τισ αντιμνθμονιακζσ δυνάμεισ που αν μθ τι άλλο
πιςτεφουν ςε κάτι, (εφικτό ι μθ, άμεςα ι μακροπρόκεςμα υλοποιιςιμο) και δεν
υποςτζλλουν τθ ςθμαία τθσ διαπραγμάτευςθσ, δεν απεμπολοφν εκνικά κυριαρχικά
δικαιϊματα και μζνουν πιςτοί ςτθν ευρωπαϊκι πορεία τθσ Ελλάδασ, ιςχυρότεροι εγγυθτζσ
ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ.
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