Γιατί αποτυγχάνει ο ΣΥΡΙΖΑ
Η Συµφωνία της κυβέρνησης µε τους δανειστές αποτελεί έναν συµβιβασµό που
δεν έγινε µε αµοιβαίες υποχωρήσεις, όπως διακηρύσσουν οι κυβερνητικές πηγές, αλλά
µε πλήρη υποχώρηση της ελληνικής πλευράς. Και µόνο η δέσµευση της κυβέρνησης
για αποφυγή κάθε µονοµερούς ενέργειας δείχνει ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα, αν
δεν έχει την έγκριση των δανειστών. Η µετονοµασία της τρόικας είναι για αφελείς και
φανατικούς. Η πλήρης συµµόρφωση µε τις επιταγές «των θεσµών», συνοδευόµενη
από κάποιες ενστάσεις στην αρχή, αναντίρρητα στη συνέχεια, συνιστά ασφαλώς
πλήρη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόβαλε ως ο ριζοσπαστικός πολιτικός
οργανισµός που όχι µόνο θα έσωζε την Ελλάδα, αλλά και θα σηµατοδοτούσε µια
ριζική αλλαγή πολιτικής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Παρά τη σύναψη αυτής της Συµφωνίας (και ακριβώς λόγω αυτής !), ωστόσο, οι
µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζει είναι φανερές. Σχεδόν απελπιστική έλλειψη
ρευστότητας, ελλιπής είσπραξη φόρων, αδυναµία εξεύρεσης άλλων ρεαλιστικών
τρόπων για την αντιµετώπιση της οικονοµικής ασφυξίας.
Παρότι φαίνεται ότι είναι πρόωρο ακόµη, θα µπορούσε κανείς να προβλέψει την
τελική αποτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τόσο επειδή οι δανειστές είναι
πολύ σκληροί στις διαπραγµατεύσεις, αντιµετώπιση που θα έπρεπε βέβαια να
περιµένουν, ούτε λόγω των αναπόδεικτων συνωµοσιών των πολιτικών τους
αντιπάλων, θεωρία στην οποία έχει προσφύγει τελευταία, αλλά για άλλους λόγους που
αφορούν το ίδιο τους το κόµµα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώτα-πρώτα ένα κόµµα οµοϊδεατών αλλά ένα
συνονθύλευµα κοµµάτων, πολιτικών οµάδων και προσώπων που αδυνατούσαν να
προωθήσουν την πολιτική τους από µόνοι τους και επιδιώκουν να ικανοποιήσουν, οι
περισσότεροι, τις προσωπικές φιλοδοξίες τους µέσω της συγκροτήσης ενός
µεγαλύτερου πολιτικού οργανισµού. Οι διαφορές µεταξύ των οµάδων και των
προσώπων είναι, τις περισσότερες φορές, αγεφύρωτες.
Τα πράγµατα, έπειτα, έκαναν χειρότερα για την επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ οι
προεκλογικές υποσχέσεις που ήταν αδύνατο να εκπληρωθούν (π.χ. πλήρης διαγραφή
ή περικοπή χρέους, όταν ήταν γνωστό ότι το µεγαλύτερο µέρος του ανήκει πλέον σε
κράτη-µέλη της Ε.Ε.)
Ο κυριώτερος όµως λόγος για τη διαφαινόµενη αποτυχία της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ είναι, κατά τη γνώµη µας, ότι ήθελε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του
χρέους και να εφαρµόσει ένα κοινωνικό πρόγραµµα ακολουθώντας τους κανόνες της
Ε.Ε. Αλλά η Ε.Ε. δηµιουργήθηκε ακριβώς για να επιβάλει την αντίθετη οικονοµική
πολιτική στα µέλη της και δε θα άφηνε ποτέ ένα µέλος της, και µάλιστα το πιο
αδύναµο αυτήν την εποχή, να εγκαινιάσει µια αιρετική πολιτική.

