ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Το βράδυ των εκλογών το ΑΣΚΕ πήρε θέση για το αποτέλεσµα µε την παρακάτω
ανακοίνωση:
«Οι σηµερινές εκλογές διεξήχθησαν υπό καθεστώς πρωτοφανούς τροµοκρατίας, µε τον
ελληνικό λαό να έχει βοµβαρδιστεί επί εβδοµάδες για την καταστροφή που δήθεν θα έρθει,
εάν εκφράσει ελεύθερα τη βούλησή του για τα µνηµόνια και τη γενικότερη πολιτική που µας
οδήγησε στην εξαθλίωση. Πρωτοφανής ήταν και η επέµβαση των ξένων, οι οποίοι
θυµήθηκαν το ναζιστικό και αποικιοκρατικό τους παρελθόν και εξάντλησαν όλα τα µέσα
για να διαµορφώσουν αποτέλεσµα της αρεσκείας τους.
Τα παραπάνω φόβισαν ένα µέρος των ψηφοφόρων, εν τούτοις η πλειοψηφία για δεύτερη
φορά µέσα σε 1,5 µήνα απάντησε µ’ ένα υπερήφανο ΟΧΙ στους ξένους δυνάστεςτοκογλύφους, στα εντόπια όργανά τους, στα µνηµόνιά τους και στη γενικότερη πολιτική
τους. Το εκλογικό σύστηµα, όµως, µετέτρεψε για άλλη µια φορά την µειοψηφία της κάλπης
σε πλειοψηφία στη Βουλή, πολιτικά και ηθικά µη νοµιµοποιηµένη.
Οι πολιτικές δυνάµεις του µνηµονίου, παρά τις αστείες αρχικές δυστροπίες κάποιων,
τελικά θα συνεργαστούν, για να εξυπηρετήσουν από κοινού τα συµφέροντα των ξένων
προστατών τους, µε περαιτέρω εξαθλίωση του ελληνικού λαού και µεγάλους κινδύνους για
την πατρίδα µας. Η συνεργασία τους αυτή δε θα µακροηµερεύσει, γιατί θα καταρρεύσει
κάτω από την αυξανόµενη λαϊκή οργή.
Στην προεκλογική περίοδο κυριάρχησε το ψευτοδίληµµα «ευρώ ή δραχµή», µε τους
µνηµονιακούς να δίνουν όρκο στο ευρώ, ενώ τα µνηµόνια που εφαρµόζουν οδηγούν µε
βεβαιότητα τη χώρα προς τη δραχµή. Το εθνικό µας νόµισµα θα ήταν ένα πολύτιµο
εργαλείο στα χέρια µιας οποιασδήποτε κυβέρνησης που θα υπηρετούσε τα συµφέροντα της
Ελλάδας, θα επανέλθει όµως µε τις χειρότερες συνθήκες και θα χάσει το µεγαλύτερο µέρος
του ρόλου του, εάν έχουµε µια κυβέρνηση που θα υπηρετεί ένα ξένο νόµισµα, το γερµανικό
ευρώ, και όποια συµφέροντα βρίσκονται πίσω από αυτό.
Αντί, λοιπόν, για το ψευτοδίληµµα «ευρώ ή δραχµή», τίθεται το πραγµατικό δίληµµα, που
δεν είναι άλλο από το «κατοχή ή απελευθέρωση». Το ΑΣΚΕ, που δεν είχε τα οικονοµικά
µέσα για να συµµετάσχει στις εκλογές, συνεχίζει τον αγώνα του, µαζί µε κάθε
συλλογικότητα και κάθε πολίτη που κινούνται στη γραµµή της απελευθέρωσης, για µια
Ελλάδα ανεξάρτητη, που δε θα είναι πια µέλος της Ε.Ε. και κανενός λεόντειου οργανισµού,
που θα αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητές της για την ανάπτυξή της, που θα θέσει την
παραγωγή και τα προϊόντα της κάτω από κοινωνικό έλεγχο, που θα προασπίζει την εθνική
της κυριαρχία και την ακεραιότητά της, που δε θα επιτρέπει την παραµονή παράνοµων
µεταναστών (πλην των πραγµατικών πολιτικών προσφύγων), που θα εµβαθύνει και θα
διευρύνει τους δηµοκρατικούς της θεσµούς, που θα προασπίζει και θα αναπτύσσει τον
πολιτισµό της.»
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Η προπαγάνδα των µνηµονιακών, κατά τα γκεµπελικά πρότυπα, διαθέτοντας την
αποκλειστικότητα των συστηµικών ΜΜΕ, επιστράτευσε επιχειρήµατα, που δεν
αντέχουν, αλλά η απουσία αντίλογου τα έκανε εν µέρει αποτελεσµατικά: ότι δήθεν η
καταγγελία του µνηµονίου και συνεπαγόµενη επιστροφή στη δραχµή θα καταδίκαζαν
τους ανέργους να µη βρουν ποτέ δουλειά, θα καταργούσε την κοινωνική πρόνοια, θα
εκµηδένιζε µισθούς και συντάξεις, θα επέτρεπε τη µεταφορά ελληνικών επιχειρήσεων
στη Βουλγαρία και τα Σκόπια, θα έδιωχνε τις καταθέσεις προς τις ξένες τράπεζες κ.λπ.,
δηλ. µας απειλούσαν ότι θα υποστούµε αυτά που ήδη υφιστάµεθα µε το ευρώ και τα
µνηµόνιά του.
Εκτός, όµως, από τις άδικες επιθέσεις, µεγάλο µέρος των ψηφοφόρων δεν ήθελε την
πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των θέσεών του σε άλλα θέµατα, που τα θεώρησε µείζονα. Η
Εκκλησία, π.χ., ενώ έχει ταχθεί µε µαχητικά κείµενα κατά του µνηµονίου, έδωσε γραµµή
για Ν.∆., γιατί αισθάνθηκε ότι µε το ΣΥΡΙΖΑ απειλείται. Το συµπέρασµα απ’ όλα τα
παραπάνω είναι ότι η αντίθεση του ελληνικού λαού προς το µνηµόνιο είναι πολύ
µεγαλύτερη από αυτήν που καταγράφουν τα εκλογικά αποτελέσµατα.
Αρνητικό είναι ότι αυτή η αντίθεση εκφράστηκε κυρίως µε την ψήφο σε κόµµατα που
υποστηρίζουν την παραµονή στην Ε.Ε. και το ευρώ ή δηλώνουν αντιµνηµονιακά χωρίς
να είναι ή, το χειρότερο, µε την ψήφο στους ναζί. Γι’ αυτό η αξία του µηνύµατος που
έστειλε ο λαός µειώνεται, αλλά φυσικά δεν ακυρώνεται.
Τελικά το εκλογικό αποτέλεσµα εκφράζει ένα µερικό συµβιβασµό ανάµεσα στις
δυνάµεις του ευρώ και τις δυνάµεις του δολαρίου (βλ. άλλο άρθρο), µε τις πρώτες να
σχηµατίζουν την κυβέρνηση που σχεδίασαν και τις δεύτερες να αποτελούν µια ισχυρή
αντιπολίτευση, έτοιµη να δηµιουργήσει προσκόµµατα στο ευρώ και να διεκδικήσει την
εξουσία κάποια στιγµή.
Για το κυβερνητικό σχήµα που προωθήθηκε από τις δυνάµεις του ευρώ γράψαµε στο
προηγούµενο φύλλο της «Ε». Κάναµε επίσης κάποιες διαπιστώσεις και προβλέψεις για
τα κόµµατα, που επιβεβαιώθηκαν. Ας µην τα επαναλάβουµε. Συµπληρωµατικά ας
αναφέρουµε τα εξής:
Η νίκη της Ν.∆. είναι µια πύρρειος νίκη. Η προεκλογική της προπαγάνδα ήταν
αρνητική και στηρίχθηκε σε ψευτοδιλήµµατα. Τώρα καλείται ν’ αντιµετωπίσει τα
πραγµατικά προβλήµατα, µε τους ξένους δυνάστες-προστάτες της να µη φαίνονται
διατεθειµένοι ν’ αποδεχθούν ουσιαστικές ελαφρύνσεις στο µνηµόνιο. Έτσι ο Α. Σαµαράς
θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα απέναντι στους ψηφοφόρους του και πολύ γρήγορα θα πάρει
το δρόµο του ΓΑΠ. Λαϊκή υποστήριξη δεν έχει πλέον, µετά την κωλοτούµπα του
φθινοπώρου 2011, στηρίζεται µόνο στους µηχανισµούς του συστήµατος και οι βαρόνοι
(Ντόρα, Αβραµόπουλος, ∆ήµας, Βορίδης κ.ά.) τον υπονοµεύουν και καιροφυλακτούν.
Κάποιοι δε δίστασαν να ισχυριστούν ότι δεν πρέπει να είναι πρωθυπουργός ο Σαµαράς,
επειδή η κυβέρνηση θα είναι συµµαχική!
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Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο ευχαριστηµένο κόµµα. Πενταπλασίασε το εκλογικό του
ποσοστό, απέκτησε µια τεράστια Κοινοβουλευτική Οµάδα, αναδείχθηκε αξιωµατική
αντιπολίτευση (µε όλα τα προνόµια που αυτό συνεπάγεται), κυριάρχησε στο χώρο της
αριστεράς (τα µέλη του ανάπνευσαν από την καταπίεση που τους ασκούσε επί 40 χρόνια
και µέχρι τώρα το ΚΚΕ) και, το κυριότερο, δεν έγιναν κυβέρνηση. Όχι τόσο γιατί δεν
ήσαν έτοιµοι να κυβερνήσουν, όσο γιατί άλλοι θα συνεχίσουν να χρεώνονται τις
συνέπειες της παραµονής µας στην Ε.Ε. και οι ίδιοι θα µπορούν να ασκούν µια εύκολη
και αποδοτική γι’ αυτούς αντιπολίτευση, χωρίς να αποδεικνύεται στην πράξη το
αδιέξοδο της γραµµής τους. Οπότε, τα δύσκολα αναβάλλονται για αργότερα.
Το ΠΑΣΟΚ διατήρησε το σύνολο σχεδόν της εκλογικής του δύναµης, γιατί θα έπαιρνε
µέρος και στη νέα κυβέρνηση, έστω ως δεύτερος εταίρος, άρα ο µοναδικός συνεκτικός
ιστός, η εξουσία, εξακολουθεί να υπάρχει. Τα εσωκοµµατικά προβλήµατα, όµως,
παραµένουν τεράστια. Ο Βενιζέλος δε θέλει να είναι αντιπρόεδρος, ούτε θέλει να βάλει
πρωτοκλασάτα στελέχη στην κυβέρνηση, για να αποφύγει περαιτέρω εκλογική φθορά
και να αποδυναµώσει όσους είναι έτοιµοι να τον αµφισβητήσουν. Ο Λοβέρδος, ο
Χρυσοχοΐδης κ.ά., όµως, δεν µπορούν να δεχθούν ότι δε θα είναι οι αιώνιοι υπουργοί. Ο
Βενιζέλος θέλει να φτιάξει ένα κόµµα από την αρχή, ώστε να το ελέγχει, εγχείρηµα
καθόλου εύκολο. Το πιο δύσκολο πρόβληµα ακούει στο όνοµα ΓΑΠ. Ο Σαµαράς έχει πει
ότι θα τον κάτσει στο σκαµνί, κάτι που θα ήθελε και ο Βενιζέλος. Οµως …
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του Π. Καµµένου έχασαν το ¼ της δύναµής τους, όµως το
7,5% που διατήρησαν είναι επιτυχία. Είχαν πρόβληµα γραµµής, γιατί δεν έκαναν σαφές
ποιο κυβερνητικό σχήµα επεδίωκαν. Αν πρότειναν συνεργασία µε τη Ν.∆., θα έχαναν
τους αντιµνηµονιακούς, άρα και το λόγο ύπαρξής τους. Αν πρότειναν συνεργασία µε το
ΣΥΡΙΖΑ, θα έχαναν ψηφοφόρους ευαίσθητους στα εθνικά θέµατα, θρησκευόµενους και
συντηρητικούς. Τελικά φάνηκε ότι µάλλον προσανατολιζόνταν σε µια ψήφο ανοχής προς
το ΣΥΡΙΖΑ, µε τους Ανεξάρτητους να µη συµµετέχουν στην κυβέρνηση. Αλλά ο πολύς ο
κόσµος θέλει να ανήκει σ’ ένα κόµµα που ασκεί ή, έστω, διεκδικεί την εξουσία. Οπότε ο
Π. Καµµένος έχει ένα σοβαρό πρόβληµα να λύσει ...
Η ∆ΗΜΑΡ ήταν το µόνο κόµµα που σίγουρα θα έπαιρνε µέρος στην κυβέρνηση,
ακόµη και στη λιγότερο πιθανή περίπτωση της πρωτιάς του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού καθιερώθηκε
στις προηγούµενες εκλογές µε τις προφανέστατα κατασκευασµένες δηµοσκοπήσεις που
αρχικά της έδιναν 18%(!!), τώρα έπρεπε να συγκρατήσει τις δυνάµεις της, για να παίξει
τον κυβερνητικό της ρόλο. Έτσι θυσιάστηκαν οι ιδεολογικά συγγενείς,
συµπρωταγωνιστές της εθνικής µειοδοσίας, οι Οικολόγοι-Πράσινοι, για να
αναπληρώσουν τις απώλειες αριστερών ψηφοφόρων, που τους είναι αδιανόητος ο
συνεταιρισµός µε το Βορίδη και τον Πλεύρη. Τα σοβαρά προβλήµατα του Φ. Κουβέλη
είναι πώς θα ικανοποιήσει το πάθος για εξουσία των στελεχών του και πώς δε θ’
αποδειχθεί ότι το κόµµα του είναι µιας χρήσης.
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Ο ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη ιδρύθηκε το 2000, για να λειτουργήσει ως δεκανίκι του
ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ φάνηκε ότι άρχισε να χάνει την εκλογική του δύναµη,. Ο
ρόλος του ΛΑΟΣ έγινε φανερός ακόµη και στους «απονήρευτους» το 2011, όταν
προσπαθούσε να φθείρει µε κάθε τρόπο τον αντιµνηµονιακό τότε Α. Σαµαρά και τελικά
ψήφισε µόνον αυτός και η Ντόρα το πρώτο µνηµόνιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ
καταβαραθρώθηκε και οι ξένοι δυνάστες µας δεν µπορούσαν πλέον να εξυπηρετηθούν µε
αυτό, τότε έπαψε να έχει ρόλο και ο ΛΑΟΣ. Και … τετέλεσται.
Το ΚΚΕ υπέστη τις συνέπειες της ιδεολογίας και της πολιτικής του γραµµής, σε βαθµό
που δύσκολα µπορούσε να φανταστεί κανείς. Το χειρότερο είναι ότι ούτε τώρα το ΚΚΕ
φαίνεται ικανό να βγάλει τα αναγκαία συµπεράσµατα. Το κόµµα είναι έτσι δοµηµένο που
δεν µπορεί ν’ ανοιχτεί προς την κοινωνία, µπορεί να λειτουργήσει µόνο ως µια µικρή
κλειστή οµάδα µέσα σ’ αυτήν, χωρίς προοπτική τώρα πια να ασκήσει ποτέ εξουσία, έστω
όπως την άσκησαν τα «αδελφά» κόµµατα στην Αν. Ευρώπη, στο όνοµα του λαού, στην
πραγµατικότητα πάνω στο λαό. Ευχόµαστε τουλάχιστον αυτή τη φορά να µην
επαληθευτούν οι προβλέψεις µας.
Η Χρυσή Αυγή διατήρησε τις δυνάµεις της, γιατί διατηρήθηκαν και όλες οι συνθήκες
που την έφεραν µέχρι εδώ. Όταν το σύστηµα κάνει αβίωτο το βίο των πολιτών κι όταν η
αριστερά λειτουργεί ως µέρος του συστήµατος και περί άλλα τυρβάζει, είναι πολύ
εύκολο να λειτουργήσουν οι «δήθεν» και µάλιστα µε τρόπο που επιδεινώνει τα
προβλήµατα και απαξιώνει περαιτέρω το δηµοκρατικό πολίτευµα. Σε µια κοινωνία που
αγριεύει ας µην ξεχνούν κάποιοι την ιστορία.
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