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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Θα ευχόµασταν καλή επιτυχία στον κ. Τσίπρα, αν πιστεύαµε ότι υπάρχει έστω και µία πιθανότητα να σωθεί 

κάποιος που έχει αποφασίσει να πηδήξει από την ταράτσα, διαπραγµατευόµενος  µε τον νόµο της βαρύτητας. 

Ενδεχοµένως αυτό να γίνεται σε ένα παράλληλο σύµπαν. Σ΄ αυτό που ζούµε, οι επιλογές είναι συγκεκριµένες: ο 

µόνος τρόπος για να ξεπληρώσεις τα 22,5 δισ. που είναι οι υποχρεώσεις της χώρας το 2015 είναι ο δανεισµός 

από την Ε.Ε. καθώς η πόρτα των αγορών είναι κλειστή. Ακόµα κι αν η διαπραγµάτευση για το νέο κούρεµα 

ευοδωθεί και τα 22,5 γίνουν π.χ. 15, πάλι θα χρειαστεί να τα δανειστούµε. ∆ηλαδή θα υπογράψουµε νέο 

µνηµόνιο. Όσο µεγαλύτερο το ενδεχόµενο κούρεµα, τόσο αυστηρότερο το πρόγραµµα επιτήρησης. ∆ανεικά, µε 

κούρεµα ή χωρίς, χωρίς δέσµευση από την πλευρά του δανειολήπτη δεν έχουν δοθεί ποτέ στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Απλά πράγµατα. 

Άρα, ο κ. Τσίπρας έχει δύο επιλογές: ή να πάρει τα δανεικά και να αποδεχθεί  µνηµόνιο, τρόικα και αξιολόγηση ή 

να µην τα πάρει και να οδηγήσει την Ελλάδα σε άτακτη χρεοκοπία. Τρίτη επιλογή δεν υπάρχει. Στην πρώτη 

περίπτωση θα αναγκαστεί να καταφύγει σε µέτρα αντιλαϊκότερα από αυτά του κ. Σαµαρά και θα καταρρεύσει από 

το µένος της «αριστερής πλατφόρµας» και των απελπισµένων που τώρα τον ζητωκραυγάζουν. Στη δεύτερη 

περίπτωση θα καταρρεύσει υπό το βάρος της κατάρρευσης της χώρας. Το τέλος της παρατεταµένης εφηβείας της 

«αριστεράς» είναι θέµα (ελάχιστου) χρόνου. Ας ρωτήσει κάποιον από τους Αγιορείτες που ανακάλυψε 

προσφάτως, πόσες µέρες πέρασαν από το «ωσαννά» στο «σταύρωσον».  

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί  να ζει στη δική του «χώρα των θαυµάτων». Τη 

ληστρική φοροεπιδροµή και τη δήµευση της περιουσίας εξακολουθεί να την αποκαλεί «δηµοσιονοµική 

εξυγίανση», τις επουσιώδεις αλλαγές σε επουσιώδη θέµατα, «δοµικές µεταρρυθµίσεις» και την καταβαράθρωση 

της οικονοµίας µε µαζική φυγή επενδυτών και επιστηµόνων, «success story». Και κυρίως, εξακολουθεί να 

πιστεύει ότι «απέφυγε τα χειρότερα» όταν ανέδειξε ένα ανυπόληπτο σύµφυρµα νεοσταλινικών, µπαχαλάκηδων 

και περιπτώσεων καταφανώς ψυχιατρικού ενδιαφέροντος  σε κυβέρνηση της χώρας. 

Αυτή θα είναι η τελευταία πράξη του δράµατος της µεταπολίτευσης. Η φύση είναι σοφή. Όταν πεθαίνει ένας 

οργανισµός αναπτύσσει µικροοργανισµούς που τον αποσυνθέτουν για να κάνουν χώρο στο νέο. Η Ν∆ και το 

ΠΑΣΟΚ είναι νεκροί, πολιτικά, οργανισµοί, εδώ και καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους αποσυνθέτει και έπεται. Υποµονή, λίγο 

ακόµα. 
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