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Ελληνικές Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012
Με τα µάτια του ελληνικού Τύπου
ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΝΕΒΣΕΧΙΡΛΊΟΓΛΟΥ
Περίληψη
Στις 17 Ιουνίου, η Ελλάδα αποτελεί το πεδίο µιας νευραλγικής εκλογικής αναµέτρησης, τα αποτελέσµατα
της οποίας είναι σε θέση να κρίνουν το µέλλον του διεθνούς πολιτικού και οικονοµικού στερεώµατος.
Πρόκειται για τις δεύτερες εκλογές του έτους 2012, µετά την αδυναµία σχηµατισµού κυβέρνησης
συνεργασίας την εποµένη της 6ης του Μάη. Η εκτεταµένη προεκλογική περίοδος έχει οπωσδήποτε ρίξει λάδι
στη φωτιά, µε την κοινωνική αναταραχή να εντείνεται και ακραίες πολιτικές οµάδες και δόγµατα να
γίνονται ολοένα και πιο αισθητά.
Στο κλίµα αυτό των φορτισµένων συναισθηµάτων και χάριν αντικειµενικότητας σε µια άκρως ρευστή
κατάσταση, το παρόν άρθρο έχει συγγραφεί σε δύο διαφορετικά χρονικά επίπεδα, προεκλογικά και
µετεκλογικά. Η ανασκόπηση δηλαδή του ελληνικού Τύπου έχει συγγράφει χωρίς να είναι γνωστό στη
γράφουσα το εκλογικό αποτέλεσµα. Η εν λόγω µέθοδος επελέγη διότι σε τέτοιου είδους συγκυρίες, που οι
διγλωσσίες δίνουν και παίρνουν και ο λαϊκισµός και οι µικροκοµµατικές φιλοδοξίες ξεπερνούν κάθε εύλογο
µέτρο, είναι υψίστης σηµασίας να δούµε τι λεγόταν και τι ακουγόταν προ του τετελεσµένου γεγονότος. Με
αυτή την χρονική τοποθέτηση ίσως να καταστεί ευκρινέστερη στους εξωτερικούς παρατηρητές η
πραγµατική κατάσταση στην Ελλάδα στην εποχή της λιτότητας και της πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας.
Σε τόσο κρίσιµους καιρούς, δεν υπάρχει πιο βλαβερό και πιο επικίνδυνο πράγµα από τις βεβιασµένες
εντυπώσεις.
Λέξεις-Κλειδιά: Ελληνικές Εκλογές, Νέα ∆ηµοκρατία (Ν∆), ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι
Έλληνες, ∆ηµοκρατική Αριστερά (∆ΗΜΑΡ), Χρυσή Αυγή, Ευρωζώνη, Έθνος, Καθηµερινή, Τα Νέα,
Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Real News, Η Ελλάδα Αύριο.
*
Ι. Ο (βίαιος) δρόµος προς την κάλπη
Η προεκλογική περίοδος αποτελεί ένα κοµβικό χρονικό σηµείο κάθε εθνικής δηµοκρατίας. Αυτό, διότι
είναι τότε που κάθε πολιτικός σχηµατισµός κινητοποιείται ώστε να επιτύχει την ανάληψη της εξουσίας και
κατά συνέπεια την διασφάλιση των συµφερόντων που αυτός θεωρεί σηµαντικότερα. Τι, όµως, είναι
διατεθειµένο να πράξει το κάθε κοµµατικό σχήµα για να φτάσει ως εκεί; Η απάντηση στο εν λόγω ερώτηµα
προκύπτει µόνο κατά την προεκλογική διαδικασία και είναι βέβαιο ότι προκαλεί περισσότερο ή λιγότερο
ευρείες εντάσεις µεταξύ του εκλογικού σώµατος.
Ιδιαίτερα σε µια περίοδο όχι µόνο οικονοµικής, αλλά και συγχρόνως πολιτικής και κοινωνικής
αστάθειας, µια εκτεταµένη προεκλογική περίοδος µπορεί, όπως παρατηρεί µερίδα του ελληνικού Τύπου, να
συνεισφέρει στην αποσταθεροποίηση της κοινωνίας. Οι εξήντα σχεδόν ηµέρες αγωνίας που εκτείνονται από
τα τέλη του Απρίλη ως και τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, οι συνεχείς άκαρπες προσπάθειες για σχηµατισµό
κυβέρνησης, οι γιγαντιαίες διαφωνίες µεταξύ των κοµµάτων και οι πιέσεις από το εξωτερικό αποτελούν
οπωσδήποτε βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση.
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν τις εκλογές, την επικαιρότητα µονοπωλούσαν τα πρωτοφανή (;)
συµβάντα βίας που είχαν λάβει χώρα µερικές µέρες πρωτύτερα. Η βιαιοπραγία του υποψήφιου βουλευτή και
εκπροσώπου Τύπου της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη στον τηλεοπτικό αέρα κατά των επίσης υποψήφιων
βουλευτών του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ Λιάνας Κανέλλη και Ρένας ∆ούρου αντιστοίχως, είδηση που έκανε το
γύρο της Ευρώπης, προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις από πολιτικό κόσµο και ΜΜΕ, που εδώ και καιρό
προσπαθούσαν να καταδείξουν την αληθινή φύση της ακροδεξιάς παράταξης. Την ίδια µέρα, η κοινή γνώµη
ήταν συγκλονισµένη και από ένα άλλο επεισόδιο που είχε λάβει χώρα στον οικισµό της Παιανίας. Εκεί, ένας
νεαρός κάτοικος είχε πυροβολήσει και σκοτώσει έναν επίδοξο ληστή, ο οποίος είχε εισβάλλει στο σπίτι του
στη διάρκεια της νύχτας και απειλούσε τη µητέρα του νεαρού µε µαχαίρι. Εντύπωση ωστόσο δεν είχε κάνει
µόνο η ίδια η αυτοδικία, την οποία και ο ίδιος ο δράστης καταδίκασε απερίφραστα, άλλα και η ανικανότητα
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της αστυνοµίας να προλάβει την κατάσταση. Σηµειώνουµε εδώ πως αυτή είχε ήδη κληθεί στο σηµείο, αλλά
µη βρίσκοντας τους ληστές αποχώρησε µετά από λίγο. Η περίπτωση αυτή αποτελούσε µόνο µία από τις
χιλιάδες που έχουν διαπραχθεί σε ολόκληρη τη χώρα τους τελευταίους µήνες, και δυστυχώς δεν είναι η µόνη
όπου υπήρχε θύµα. Η απαγωγή ακόµα ενός 15χρονου η οποία είχε ευτυχώς καλό τέλος αποτέλεσε ένα
ακόµη παράδειγµα της αυξηµένης βίας και εγκληµατικότητας στην ελληνική κοινωνία.
Η αντίδραση του ελληνικού Τύπου ήταν σύσσωµη και οµόψυχη. Στην Καθηµερινή του Σαββάτου δεν
ήταν λίγοι οι αρθρογράφοι που υποστήριζαν πως παλιότερα κρούσµατα βίας όπως η ρίψη φαγώσιµων και οι
αισχρολογίες κατά πολιτικών δεν έπρεπε να έχουν αγνοηθεί, καθώς αποτελούσαν προεόρτια της παρούσας
κατάστασης. «Η σύγκρουση µεταξύ ατόµων του ακροδεξιού και ακροαριστερού χώρου εξελίσσεται σε µια
βίαιη και αιµατηρή βεντέτα» αναγράφεται επίσης στη δεύτερη σελίδα της εν λόγω εφηµερίδας µε αφορµή
τις συγκρούσεις ακροδεξιών και ακροαριστερών οµάδων που γίνονται ολοένα και συχνότερες. Την άποψη
αυτή συµµεριζόταν και η εφηµερίδα Τα Νέα, τονίζοντας ακόµα πως «τα φαινόµενα ρατσισµού και
ξενοφοβίας εκκολάπτονται ευκολότερα σε συνθήκες κρίσης», δεδοµένων των συχνών επιθέσεων
ακροδεξιών σχηµάτων (συµπεριλαµβανοµένης όπως λέγεται και της Χρυσής Αυγής) σε αβοήθητους
µετανάστες. Η νεοσύστατη εφηµερίδα Η Ελλάδα Αύριο της Πέµπτης 14 Ιουνίου είχε παρόµοια άποψη,
φέροντας τον τίτλο «Οι µεραρχίες της «Χρυσής Αυγής» - Η Ακροδεξιά στήνει στο απόσπασµα την Ελλάδα»
στο πρωτοσέλιδό της.
Το θέµα της βίας στην καθηµερινή ζωή διατήρησε µείζονα ρόλο και στο υπόλοιπο της προεκλογικής
αντιπαράθεσης. Το ένοχο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και των συνιστωσών του και η σύνδεσή τους µε τον πολύ
πιο βίαιο αντιεξουσιαστικό χώρο προκάλεσε έντονη ανησυχία στα ελληνικά ΜΜΕ, και ιδιαίτερα στα προς
δεξιάς προσκείµενα. ∆ύο απανωτά περιστατικά ενίσχυσαν ακόµα περισσότερο την εντύπωση αυτή. Αρχικά,
η Νέα ∆ηµοκρατία παρέδωσε στη δηµοσιότητα ένα βίντεο ενός φαινοµενικά στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του
Ιφυκράτη Αµυρά, ο οποίος σε αυτό έκανε λόγο για «αντάρτικο πόλεων» µε βιαία µέσα, ώστε να
διασφαλιστούν ουσιαστικά τα συµφέροντα του λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να πάρει αποστάσεις τονίζοντας
πως ο Αµυράς ουδέποτε είχε συµπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο, ακριβώς λόγω των ακραίων του απόψεων. Την
επόµενη µέρα, βγήκε στο φως µια επιστολή του υποψήφιου του ΣΥΡΙΖΑ στον Νοµό Κορινθίας Νίκου
Χανιά, ο οποίος µεταξύ άλλων υποστήριζε πως η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα για έστω και µια
ώρα θα καταστρέψει τη χώρα. Το γεγονός συζητήθηκε πολύ, αν και υπήρχαν υπόνοιες πως ο κ. Χανιάς
έπραξε προς ίδιον όφελος.
Στην έκδοση της Παρασκευής 15 Ιουνίου, µόλις δύο ηµέρες πριν τις εκλογές, η Καθηµερινή σκλήρυνε
περαιτέρω τη στάση της, υπογραµµίζοντας πως είναι νευραλγικής σηµασίας να δοθεί ένα τέλος στην
ελληνική διάκριση «καλής και κακής βίας», όπου όποιος πιστεύει ότι έχει δίκιο µπορεί να βιαιοπραγεί χωρίς
ουσιαστική ποινή. Μεγάλη αλήθεια, αν σκεφτούµε πως πολλοί ταραξίες από κάθε πολιτικό χώρο είναι
γνωστοί στην αστυνοµία και παρόλα αυτά δεν τιµωρούνται ποτέ για τις ακραίες πράξεις και τα επεισόδια
που προκαλούν. Φυσικά, η νύξη για εµπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατάσταση είναι αρκετά προφανής
και όχι απαραίτητα δικαιολογηµένη.
Είναι δύσκολο να πούµε αν τα εν λόγω φαινόµενα αποτελούν πράγµατι συγκυρίες και όχι απλά τη
συνέχεια µιας επικίνδυνης κατάστασης που είχε ήδη εκκολαφθεί χωρίς να γίνει αντιληπτή. Όπως και να έχει,
είναι βέβαιο πως τόσα συνεχή ανατρεπτικά γεγονότα δεν µπορούν παρά να επηρεάσουν µε τον ένα ή µε τον
άλλο τρόπο το εκλογικό αποτέλεσµα.
ΙΙ. Κοµµατικά παιχνίδια
Ευρισκόµενοι κοντά στο τέλος της προεκλογικής αντιπαράθεσης, οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Είναι
ωστόσο εµφανές, πως τα περισσότερα πολιτικά κόµµατα δεν έκαναν καλή εντύπωση στου Έλληνες
ψηφοφόρους. Αυτό, γιατί στο πλαίσιο της κοµµατικής διαµάχης, έγιναν πολλά «φάουλ», τα οποία άγγιζαν
τα όρια της απελπισίας και δεν έµειναν απαρατήρητα από το λαό.
Ο άνευ προηγουµένου «πόλεµος λάσπης» είναι σίγουρα κάτι που ξένισε σε αρκετούς, ειδικά τη στιγµή
που σε γενικές γραµµές όλα τα κόµµατα, παλιά και νέα, θεωρούνται λιγότερο ή περισσότερο υπεύθυνα για
την παρούσα κατάσταση. Ο κάθε πολιτικός σχηµατισµός προσπάθησε να βρει την κάθε ενοχοποιητική
λεπτοµέρεια των υπολοίπων, ώστε εκθέτοντάς τα να ανεβάσει τα δικά του ποσοστά. Η εµµονή της Νέας
∆ηµοκρατίας µε το ύποπτο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, αν και υπό µια έννοια εξηγήσιµη, σίγουρα µαρτυρούσε
µια τέτοια προσπάθεια, όπως επίσης και η επικέντρωση στο φόβο και την απειλή της επόµενης µέρας. Ο
ΣΥΡΙΖΑ κινήθηκε µε κυρίως λαϊκιστικά µέσα, λέγοντας ουσιαστικά αυτά που όλοι ήθελαν να ακούσουν.
ΠΑΣΟΚ και ∆ηµοκρατική Αριστερά ελίσσονταν ανάλογα µε το που έγερνε ο τροχός (η Καθηµερινή τα
χαρακτηρίζει κόµµατα «µπαλαντέρ»), οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εστίασαν στα εθνικά θέµατα, ενώ ΚΚΕ και
Χρυσή Αυγή επέµειναν στην παραδοσιακή τους ατζέντα.
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Η εφηµερίδα Real News του Σαββατοκύριακου θέτει το αναµενόµενο ερώτηµα: Μετά από τόση
αντιπαράθεση, πως θα σχηµατιστεί αύριο κυβέρνηση συνεργασίας; Γιατί όπως κατέστη προφανές και από τα
αποτελέσµατα των εκλογών της 6ης Μαΐου, ο λαός αποσκοπεί σε µια τέτοιου είδους κυβέρνηση. Θέλει να
τελειώσουν οι µικροκοµµατικές αψιµαχίες για τα µάτια των ψηφοφόρων και να προκύψει µια σοβαρή και
υπεύθυνη λύση. Όπως λέει και ο Νίκος Χατζηνικολάου της Real News, «Ας τους «κλειδώσει» (ο Πτ∆) στο
Προεδρικό Μέγαρο, µέχρι να βγει λευκός καπνός…».
Αλλά τα τεχνάσµατα των περισσότερων κοµµάτων δεν σταµατούν στη λάσπη. Εκµεταλλευόµενα το νόµο
περί απαγόρευσης δηµοσίευσης δηµοσκοπήσεων κατά την προεκλογική περίοδο (προς προστασία του
κοινού αισθήµατος), «τα επιτελεία της Ν∆ και του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να δηµιουργήσουν κλίµα νίκης µέσω
διαρροών, µε στόχο τη συσπείρωση ψηφοφόρων και τους αναποφάσιστους», σύµφωνα µε το Γιάννη
Σαραντάκο του Έθνους. Τα δύο κυρίαρχα κόµµατα δηλαδή, γνωρίζοντας φυσικά τα περιεχόµενα των
κρυφών δηµοσκοπήσεων, προσπάθησαν να δηµιουργήσουν εντυπώσεις προκειµένου να κερδίσουν λίγες
ψήφους, η Ν∆ µε το να υπονοεί µεγάλη νίκη κατά του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός µε το να τονίζει πως η διαφορά
είναι µικρή και εύκολα µπορεί να εκλείψει αν συντελεστεί συσπείρωση.
Το timing των υποθέσεων Αµυρά και Χανιά έχει φυσικά έντονο πολιτικό και κοµµατικό ενδιαφέρον.
Από τη µια πλευρά, οι δύο περιπτώσεις αποτέλεσαν λαβή για τα υπόλοιπα κόµµατα, και ειδικά για τη Νέα
∆ηµοκρατία, για να πλήξουν την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη ωστόσο, καταδεικνύουν ένα µείζον
ζήτηµα που αντιµετωπίζει ανέκαθεν ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα η Αριστερά στο εσωτερικό της, και αυτό
είναι οι συνιστώσες. Συνιστώσες πολύ πιο ύποπτες και πιο ριζοσπαστικές από την κεντρική γραµµή που
προσπαθεί να προωθήσει το κόµµα. Όπως γράφει ο κ. Ε. Μπαρτζινόπουλος στην εφηµερίδα Έθνος, «…το
πρόβληµα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι ανακαλύπτονται κάποιοι σκελετοί στις ντουλάπες του. Είναι ότι οι
σκελετοί αυτοί είναι πολλοί, πάρα πολλοί». Τόσοι, που µπορούµε να πούµε πως ο µεγαλύτερος εχθρός του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος του ο εαυτός.
Ειδικά τις τελευταίες µέρες προ των εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πυρά από το πλήθος του ελληνικού
Τύπου, θεωρούµενος ως επικίνδυνος και ικανός να διαλύσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας παίζοντας
τυχοδιωκτικά µε τους εξωτερικούς εταίρους. Κάποιες εφηµερίδες, όπως η Καθηµερινή και Τα Νέα,
εκφράζουν φανερά την αντίθεσή τους µε τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Στο φύλλο της Παρασκευής, η
Καθηµερινή παραλληλίζει το ΣΥΡΙΖΑ µε το παλιό ΠΑΣΟΚ µε βάση τις προεκλογικές του υποσχέσεις, τις
οποίες θεωρεί αναχρονιστικές. Η ίδια άποψη εκφράζεται στα Νέα της Τρίτης 12 Ιουνίου από τον Πάνο
Καζάκο: «Αυτό που ονειρεύονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να διογκώσουν τον µηχανισµό δηµοσίων
υπαλλήλων. Επιστρέφουν σε µοντέλα που απέτυχαν. Σκέφτονται σε όρους µονίµου εισοδήµατος,
αποκοµµένου από κάθε έννοια παραγωγικότητας». «Λαϊκό όραµα άλλο από τον ηδονικό παρασιτισµό δεν
έχει εµφανιστεί (στην Ελλάδα)» τονίζει και ο Χρήστος Γιανναράς όσον αφορά στο όραµα που ευαγγελίζεται
ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Άννα Παναγιωταρέα του Ελεύθερου Τύπου συµφωνεί και επαυξάνει λέγοντας πως «∆εν
τρελαθήκαµε τελείως να θέλουµε να γυρίσουµε στην Ελλάδα του ’60».
Η Νέα ∆ηµοκρατία, θεωρούµενη από πολλούς ως βασική υπαίτιος της σηµερινής δυσχερούς συγκυρίας,
δεν αποκοµίζει κάποια ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια, καθώς αντιµετωπίζεται από πολλούς ως η «λιγότερο
χειρότερη» και η πιο ασφαλής επιλογή για την παραµονή της χώρας στο κοινό νόµισµα. Ο Στάθης Καλύβας
αναφέρει επ’ αυτού στην κυριακάτικη Καθηµερινή: «Θα ήταν τραγική ανευθυνότητα η άρνηση της επιλογής
ανάµεσα στη σίγουρη καταστροφή από τη µία και την πιθανή καταστροφή από την άλλη». Η µόνη
εφηµερίδα που καταφέρεται ανοιχτά κατά της Ν∆ είναι η Ελευθεροτυπία, η οποία κυκλοφόρησε έκτακτο
απεργιακό φύλλο για το Σαββατοκύριακο των εκλογών, µετά από απόφαση των εργαζοµένων. Να σηµειωθεί
εδώ πως οι εν λόγω εργαζόµενοι είναι εδώ και µήνες απλήρωτοι και έχουν ξεκινήσει αγώνα για να πάρουν
τα χρωστούµενα. Στο εν λόγω τεύχος αναφέρεται, σε ριζικό αντιµνηµονιακό χαρακτήρα, πως η ανάδειξη της
Ν∆ στην εξουσία θα σηµαίνει καθεαυτού συνέχιση της µνηµονιακής πολιτικής, παρά τις υποσχέσεις του
κόµµατος για επαναδιαπραγµάτευση της σύµβασης στο προεκλογικό πλαίσιο. Η Ελευθεροτυπία καταγγέλλει
την κατάσταση στο σύνολό της: «Παρά την αλλαγή σελίδας οι παθογένειες της Μεταπολίτευσης, µε το
δικοµµατισµό των σκιτζήδων, φαίνεται ότι άφησαν ανεξίτηλες επιρροές. Το «βλέποντας και κάνοντας» µας
ακολουθεί», αναφερόµενη στην αδυναµία των κοµµάτων να προτείνουν ολοκληρωµένη λύση στο πλαίσιο
του προεκλογικού τους λόγου.
ΙΙΙ. Οι εξωτερικοί εταίροι
Οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη και στον κόσµο γενικότερα έχουν οπωσδήποτε και αυτές «χρωµατίσει» την
περίοδο πριν τις εκλογές. Πρώτη καλή είδηση για πολλούς αποτέλεσε η νίκη του Φρανσουά Ολάντ στις
γαλλικές προεδρικές εκλογές και η διάλυση, συνεπώς, του λεγόµενου άξονα «Μερκοζί», ο οποίος πρέσβευε
τα σκληρά µέτρα λιτότητας στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Φυσικά οι ελπίδες αυτές
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προσγειώθηκαν κάπως, όταν ο Ολάντ έσπευσε να τονίσει πως η Ελλάδα οφείλει να τηρήσει τις δεσµεύσεις
της, αφήνοντας ταυτόχρονα ένα παράθυρο ανοιχτό για λήψη αναπτυξιακών µέτρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας
στηρίξει µεγάλο µέρος των επιχειρηµάτων του στην «σωτήρια» πολιτική των γάλλων σοσιαλιστών, δεν
έδειξε να αντιδράει ιδιαίτερα στις παραινέσεις του νέου Γάλλου Προέδρου, γεγονός που αποδοκίµασαν Τα
Νέα της Παρασκευής 15 Ιουνίου. ∆εν ήταν πλέον λίγοι αυτοί που θεωρούσαν τις αξιώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ως
επιστηµονική φαντασία.
Σύντοµα προέκυψε ένας ακόµη «πονοκέφαλος» για τους ηγέτες της Ευρωζώνης. Όπως ήταν
αναµενόµενο, η Ισπανία είχε πλέον ανάγκη να µπει στο µηχανισµό στήριξης για να αποφύγει την χρεοκοπία.
Η ταχύτητα µε την οποία διευθετήθηκε το θέµα της οικονοµικής βοήθειας προς τη χώρα αποτέλεσε
ευχάριστη έκπληξη για πολλούς. Ακόµα, έκανε µεγάλη εντύπωση το γεγονός πως δεν ζητήθηκε από την
ισπανική κυβέρνηση να θεσπίσει πρόσθετα µέτρα λιτότητας, µετά από παρέµβαση του Γάλλου Υπουργού
Οικονοµικών Μοσκοβισί. «Ισπανικό παράθυρο για επαναδιαπραγµάτευση – νέες ισορροπίες από το
Μνηµόνιο… light της Μαδρίτης και τη γερµανική αναδίπλωση» τιτλοφορείται η έκδοση της ∆ευτέρας 11
Ιουνίου του Ελεύθερου Τύπου, βλέποντας φως στο τούνελ της σκληρής λιτότητας του παρόντος Μνηµονίου.
Την ίδια ευκαιρία είδαν και οι Ιρλανδοί, οι οποίοι έσπευσαν να ζητήσουν να υπαχθούν σε µία παρόµοια
ρύθµιση. Το Έθνος της επόµενης µέρας υποστήριζε σε άρθρο του πως η προσφυγή της Ισπανίας στο
µηχανισµό υποδεικνύει την αποτυχία της πολιτικής της λιτότητας: «Η Ισπανία είναι η… τέταρτη χώρα της
Ευρωζώνης που υπάγεται σε ευρωπαϊκό σύστηµα χρηµατοδότησης. Αυτό σηµαίνει ότι «κάτι ευρύτερο» δεν
πάει καλά και ότι η «αντιµετώπιση» της κρίσης µάλλον απέτυχε…» λέει ο αρθρογράφος Παναγιώτης ∆.
Παναγιώτου.
Τα Νέα της ίδιας µέρας δεν είχαν τόσο αισιόδοξη άποψη. Η εφηµερίδα παρουσίαζε πληθώρα σεναρίων
που ήθελαν την Ευρωζώνη να προετοιµάζεται για την πιθανή αποχώρηση της Ελλάδας από το κοινό
νόµισµα. Ενδεικτικός ο τίτλος του πρωτοσέλιδου: «Το ελληνικό φάντασµα πάνω από την Ευρώπη –
Πορτοκαλί συναγερµός στις Βρυξέλλες – Ετοιµάζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ». Η Καθηµερινή της Τετάρτης τιτλοφορείται «Χρήµα έως 20 Ιουλίου έχει το ∆ηµόσιο
– ο σχηµατισµός κυβέρνησης, προϋπόθεση για καταβολή δόσεων της διεθνούς βοήθειας», τονίζοντας για
άλλη µια φορά την κρίσιµη κατάσταση και την αδιαµφισβήτητη ανάγκη για λήξη της ακυβερνησίας.
Η εφηµερίδα Η Ελλάδα αύριο της Πέµπτης προειδοποιεί για πιο προσεκτικές κινήσεις γύρω από τους
εξωτερικούς εταίρους, καθώς αυτοί είναι σε θέση να πραγµατώσουν τις απειλές τους και να οδηγήσουν τη
χώρα εκτός ευρώ. «Η Άγκελα Μέρκελ αυστηρή ή ανήσυχη;» αναρωτιέται η Καθηµερινή, εκφράζοντας
ουσιαστικά το βασικό ερώτηµα που κυριαρχεί στις συγκρούσεις των κοµµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου. Μπλοφάρουν ή όχι οι εταίροι; Μπορούν να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες µια
ελληνικής εξόδου από την Ευρωζώνη; Είναι δυνατόν πιέζοντάς τους να πετύχει η χώρα µια καλύτερη
συµφωνία; Οι γνώµες διίστανται, αλλά κανένας δεν είναι έτοιµος να αναλάβει την ευθύνη πραγµάτωσης της
µιας ή της άλλης πολιτικής.
Οι βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γαλλία την ίδια µέρα µε τις ελληνικές εκλογές θα
εδραιώσουν κατά πάσα πιθανότητα την ισχύ του Ολάντ, όχι µόνο εντός, αλλά και εκτός της χώρας του. Αν
και στην Ισπανία η κατάσταση φαίνεται να είναι σχετικά ήρεµη προς στιγµήν, κανείς δεν µπορεί ουσιαστικά
να γνωρίζει αν η παρέµβαση των κρατών-µελών της Ευρωζώνης θα επαρκέσει για τη σωτηρία της. Ιδιαίτερα
τώρα, που τόσο η ήδη φοβερά επιβαρυµένη Ιταλία όσο και η µέχρι τώρα υπόδειγµα Κύπρος φαίνεται να
έχουν ανάγκη προσφυγής στο µηχανισµό για να διατηρηθεί η ισορροπία (;) στην Ευρωζώνη.
IV. Η σωστή συνταγή
Οι δηµοσιογράφοι του ελληνικού Τύπου δεν διστάζουν να προτείνουν την πορεία που θα πρέπει να
ακολουθήσει η χώρα. Όλοι σχεδόν τάσσονται υπέρ µιας φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης, που θα διασφαλίσει
την συνέχιση της πορείας της χώρας µέσα στην Ευρωζώνη. Η Καθηµερινή τονίζει την ανάγκη η ψήφος να
είναι νηφάλια, χωρίς να κυριευθούν οι ψηφοφόροι από το θυµό τους προς το σαθρό ελληνικό πολιτικό
σύστηµα, ώστε να επικρατήσει η λογική. Τα Νέα του Σαββατοκύριακου πριν τις εκλογές τονίζουν πως είναι
σηµαντική η έµπρακτη δέσµευση του ελληνικού λαού να ακολουθήσει τον νέο ευρωπαϊκό δρόµο. Όλοι
φαίνονται να τάσσονται υπέρ της σταθερότητας και κατά ιδεών που µπορεί να οδηγήσουν σε αναχρονιστικές
πρακτικές. Πενήντα Έλληνες πανεπιστηµιακοί δηµοσιεύουν τις απόψεις τους επί του θέµατος στην
Καθηµερινή της Κυριακής 10 Ιουνίου: «Το διακύβευµα αυτών των εκλογών δεν είναι µόνο η
δηµοσιονοµική διαχείριση και η οικονοµία» τονίζουν. «Είναι η απώλεια του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, που
δεν θα µπορούµε να αλλάξουµε για πολλές γενιές». Επιπλέον υπενθυµίζουν: «Στις εκλογές που έρχονται θα
κριθεί η τύχη της Ελλάδας. Ποτέ ξανά οι πράξεις και οι αποφάσεις µας δεν ήταν τόσο σηµαντικές, τόσο
καθοριστικές για εµάς και την πατρίδα».

DÉLKELET-EURÓPA – SOUTH-EAST EUROPE

5

Την κρισιµότητα της κατάστασης εκφράζει και ο Γιάννης Βούλγαρης στα Νέα: «Η κατάσταση είναι
εξαιρετικά δύσκολη αλλά η περιγραφή της αρκετά απλή. Βρισκόµαστε σε εκείνη τη φάση των αναταράξεων
όπου µια µικρή µεταβολή, ένα µικρό «ατύχηµα», έχει τεράστιες συνέπειες ωθώντας την εξέλιξη σε
αντιδιαµετρικές κατευθύνσεις». Συνιστάται συνεπώς προσοχή στις κινήσεις µας ως κράτος τόσο σε διεθνές
όσο και σε κρατικό επίπεδο. Αυτό, γιατί είναι αναγκαίο, σύµφωνα µε το Έθνος της ∆ευτέρας 11 Ιουνίου, να
συντελεστούν µεταρρυθµίσεις στο εσωτερικό του κράτους προκειµένου να µην αντέξει µόνο το κοινό
νόµισµα, αλλά και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Η
επαναδιαπραγµάτευση λοιπόν είναι όντως απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει να γίνει µε σπασµωδικές και
παράτολµες προσπάθειες. Άρα η µονοµερής καταγγελία του µνηµονίου που προτείνουν κάποια κόµµατα,
µεταξύ αυτών φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αποκλείεται ως στρατηγική.
Ως προς τη σύνθεση της προκύπτουσας από τις εκλογές κυβέρνησης, στον ελληνικό Τύπο µπορεί να
βρεθεί ποικιλία απόψεων, οι οποίες όµως δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα µεταξύ τους. Η ζωτική ανάγκη για
νέα κόµµατα και χαρισµατικούς ηγέτες είναι αδιαµφισβήτητη, όπως τονίζει η Καθηµερινή. Αυτοί οι ηγέτες
ωστόσο, συνεχίζει, δεν χρειάζεται να είναι κατ’ ανάγκην πολιτικά πρόσωπα, αλλά αντιθέτως τεχνοκράτες, οι
οποίοι θα βρίσκονται µακριά από κοµµατικά παιχνίδια. Κατά τον συγγραφέα του εν λόγω άρθρου εξάλλου,
η αποτυχία της κυβέρνησης Παπαδήµου οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό στις µικροκοµµατικές επιδιώξεις των
πολιτικών συµµετεχόντων σε αυτή. Υπό αυτή την έννοια, και η υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραµµένου θα
µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµη, αν φυσικά δεν είχε σχηµατιστεί µονάχα µε το σκοπό να διενεργήσει
εκλογές. Ας µην ξεχάσουµε πως ο κ. Πικραµµενός παραιτήθηκε των αποδοχών του για την πρωθυπουργική
του θητεία.
V. Η ώρα των αποτελεσµάτων
Ξηµερώµατα της 18ης Ιουνίου 2012. Οι δεύτερες αυτό το χρόνο ελληνικές εκλογές έχουν ολοκληρωθεί,
τα αποτελέσµατα είναι πλέον σίγουρα και έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης
συνεργασίας. ∆εν φαίνεται να έχει εκπλαγεί κανείς ιδιαίτερα από τις εξελίξεις. Όλα δείχνουν πως τρία
κόµµατα µε παρόµοιο και πρωτίστως φιλοευρωπαϊκό προσανατολισµό θα συµπράξουν προκειµένου να
λήξει η περίοδος της ακυβερνησίας.
Τα αναλυτικά αποτελέσµατα είναι τα εξής: Νέα ∆ηµοκρατία 29,66%, ΣΥΡΙΖΑ 26,89%, ΠΑΣΟΚ
12,28%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%, Χρυσή Αυγή 6,92%, ∆ηµοκρατική Αριστερά 6,25%, ΚΚΕ 4,5%. Η
αδυναµία του ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθεί πρώτο κόµµα προέκυψε σε µεγάλο βαθµό από την ριψοκίνδυνη
πολιτική που πρέσβευε, την οποία η Ν∆ στηλίτευσε σε κάθε ευκαιρία. Να πούµε εδώ πως το ίδιο ακριβώς
έκανε και ένα συντριπτικό τµήµα του ελληνικού Τύπου. Το πρώην κραταιό ΠΑΣΟΚ µείωσε ακόµα
περισσότερο το ποσοστό του, µε αποτέλεσµα να προετοιµάζεται για ολική ανοικοδόµηση στο εσωτερικό
του. Μεγάλη πτώση για το ποσοστό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, οι οποίοι «χάθηκαν» στο πέλαγος των
λασπολογιών των δύο (νέων) µεγάλων κοµµάτων. Η Χρυσή Αυγή διατήρησε τα ποσοστά της,
αποδεικνύοντας κατά τον ηγέτη της πως «το εθνικιστικό κίνηµα ήρθε για να µείνει». Η ∆ηµοκρατική
Αριστερά δεν σηµείωσε επίσης κάποια ιδιαίτερη απώλεια, παρά την αριστερή συσπείρωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Το
ίδιο όµως δεν µπορούµε να πούµε και για το ΚΚΕ, το οποίο συρρικνώθηκε. Είναι προφανές πως η άρνηση
του να συνεργαστεί σε µία κυβέρνηση της Αριστεράς µε το ΣΥΡΙΖΑ και τη ∆ΗΜΑΡ του στοίχισε πολύ.
Η Ν∆ ως πρώτο κόµµα βάσει του εκλογικού νόµου Παυλόπουλου συλλέγει άλλες πενήντα έδρες στη
Βουλή, σύνολο 129, και χρειάζεται τουλάχιστον άλλες 22 για να κάνει κυβέρνηση. Φυσικά, δεδοµένης της
κρίσιµης κατάστασης, µια απόλυτη πλειοψηφία δεν θα επαρκέσει για να κατευνάσει τόσο τις ανησυχίες όσο
και την οργή των Ελλήνων ψηφοφόρων, οι οποίοι ψήφισαν κυρίως βάσει φόβου παρά ταύτισης µε το
εκάστοτε κόµµα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγµή πως δεν σκοπεύει να συµµετέχει σε µία
κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά αντιθέτως θα αναλάβει ευχαρίστως το ρόλο της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Τα Νέα της ∆ευτέρας 18 Ιουνίου υποστηρίζουν πως στο κόµµα επικράτησε ανακούφιση όταν κατέστη
φανερό πως βρισκόταν στη δεύτερη θέση. Είναι όντως πολύ µεγάλη η ευθύνη, ανεξάρτητα µε το κατά πόσο
έτοιµος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει. Όπως και να ‘χει, η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες δεκαετίες η
θέση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης ήταν µάλλον «διακοσµητική», µε τα δύο κόµµατα εξουσίας να
εναλλάσσονται κάθε τόσο. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούµε και κάποιο άλλο κόµµα στη θέση αυτή,
και µάλιστα µε αρκετή ισχύ ώστε ο λόγος του να έχει κάποια βαρύτητα.
Οπότε τώρα ο δρόµος ανοίγει για άλλες συνεργασίες. Μέχρι αυτή τη στιγµή, φαίνεται πως Ν∆, ΠΑΣΟΚ
και ∆ΗΜΑΡ θα κατορθώσουν να σχηµατίσουν κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία σε αυτή την περίπτωση θα
διαθέτει 179 στις συνολικά 300 έδρες, διόλου ευκαταφρόνητος αριθµός αν θυµηθούµε το ασταθές 159 της
κυβέρνησης Παπανδρέου. Οι συζητήσεις φαίνεται µέχρι τώρα να πηγαίνουν καλά, µε τα τρία κόµµατα να
βρίσκονται κοντά σε συµφωνία. Η προκύπτουσα κυβέρνηση θα έχει πιθανώς ως πρωθυπουργό τον Αντώνη
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Σαµαρά, ενώ οι υπουργοί θα προέρχονται κυρίως από το πρώτο κόµµα. Αν και το ΠΑΣΟΚ αρχικά δεν
σκόπευε να προωθήσει στελέχη του σε υπουργικές θέσεις, αρκετές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόµµατος
µπορεί να διαφοροποιήσουν κάπως τα πράγµατα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ αρχικά θεωρούσε αδιανόητη τη
συµµετοχή σε ένα σχήµα χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτή η γραµµή φαίνεται να έχει εγκαταλειφτεί. Η
∆ηµοκρατική Αριστερά µέχρι τώρα έχει προτείνει βασικά τεχνοκράτες, ενώ συζητείται η παραµονή στις
θέσεις τους δύο από τους τεχνοκράτες που ήταν υπουργοί στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Πικραµµένου.
VI. Η επόµενη µέρα
Θα σχηµατιστεί κυβέρνηση; Με τι σύνθεση και πόσο θα αντέξει; Είναι απορίας άξιο κατά πόσο τα όποια
κόµµατα τελικά συµµετάσχουν στην κυβέρνηση θα καταφέρουν να λειτουργήσουν αρµονικά, κάτι που
σηµειωτέον ποτέ δεν έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο κυβερνήσεων συνεργασίας. Ίσως όµως οι
δυσχερείς συνθήκες αναγκάσουν τα πολιτικά πρόσωπα να σοβαρευτούν και να βάλουν στην άκρη τα
κοµµατικά τους συµφέροντα. Το ευχάριστο σε πρώτη φάση είναι πως κατά πάσα πιθανότητα η χώρα δεν θα
χρειαστεί να υποµείνει και τρίτη εκλογική αναµέτρηση, η οποία πολύ πιθανόν να οδηγούσε στην πλήρη
αποσύνθεση του (εναποµείναντα) ελληνικού κοινωνικού ιστού. Τι µέλλει γενέσθαι, θα το µάθουµε τις
επόµενες µέρες. Ας ελπίσουµε µετά και από αυτές τις επεισοδιακές εκλογές να επέλθει σταδιακά η πολιτική,
κοινωνική και οικονοµική σταθερότητα.
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