Δεν κατέρρευσε η κυβερνητική
δράκα !
Αυτός ο τελευταίος βαρετός κυβερνητικός ανασχηματισμός, ένα
πράγμα είναι που μας δείχνει κυρίως…
Όχι ότι αυτή η κυβέρνηση μαζεύει τα «αζήτητα» του ΠΑΣΟΚ και
της Ν.Δ. (Παπακώστα, Ξενογιαννακοπούλου, Μπόλαρης,
Κουρουμπλής και άλλοι), ούτε ότι υπουργοποιούνται άνθρωποι
χωρίς προσόντα και βιογραφικό σαν αυτή την-κατά τ’άλλα
καλλονή-Σαλονικιά Νοτοπούλου, διότι αυτό πλέον δεν είναι
είδηση με δαύτους !
Το σοβαρό της υπόθεσης του ανασχηματισμού είναι ότι δεν
φαίνεται να υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. με
βάση το Μακεδονικό, μιας που οι υπουργοί και υφυπουργοί των
ΑΝ.ΕΛ. αυξήθηκαν στη νέα κυβέρνηση !
Έτσι ο συνειρμός λέει ότι αυτή η κυβερνητική δράκα δεν
πρόκειται να πέσει πριν την ώρα της, διότι ακόμα και αν οι
ΑΝ.ΕΛ. δεν ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως
διατείνονται, είτε αυτή θα περάσει με τις ψήφους ΠΑΣΟΚ και
«Ποταμιού, είτε δεν θα περάσει καθόλου, αλλά η κυβέρνηση θα
συνεχίσει να υφίσταται τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές !
Θα μου πείτε τώρα και τι θα γίνει, αν δεν περάσει καθόλου η
συμφωνία των Πρεσπών ; Το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα
καταλήξει κατά της Ελλάδας και η γειτονική χώρα θα μπει
αναίμακτα στο ΝΑΤΟ, είτε ως FYROM, είτε ως Δημοκρατία της
Μακεδονίας ! Εκτός πια και αν οι γείτονες απορρίψουν τη
συμφωνία με κανένα συντριπτικό ποσοστό και βάλουν τρομερό
«αυτογκόλ», σώζοντας τους εδώ κυβερνώντες !
Πάντως σε αυτήν την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, κατά κάποιον
τρόπο, καλυμμένος αφού μπορεί να ρίξει την εθνική ήττα που
θα έχει έρθει στους, ήδη σβησμένους εκλογικά από τον χάρτη,
ΑΝ.ΕΛ. ! Τότε βεβαίως οι δρόμοι τους θα χωρίσουν φιλικά,

αφού θα είναι μάλλον απίθανο να κατεβάσουν κοινό ψηφοδέλτιο
στις εκλογές (όπως λέγεται ότι σκοπεύουν να κάνουν).
Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία, διότι
τελευταία παρουσιάστηκε ένας ΣΥΡΙΖΑ που υποτίθεται ότι
συγκρούεται με τη Ρωσία λόγω Μακεδονικού και από την άλλη οι
ΑΝ.ΕΛ. πιστοί στη σκληρή εθνικιστική γραμμή και στο Ρώσικο
αφεντικό τους (μιλάμε βεβαίως για ένα κόμμα που έχει από
πίσω του τον Ρώσο ολιγάρχη Μαλοφέεφ και γενικά τη Ρωσική
υπερδύναμη).
Να όμως που στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε σοβαρό ρήγμα
στην συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως φαίνεται από τα παραπάνω…
Έτσι το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πιθανότατα η
κυβέρνηση θα συνεχίσει στη γραμμή της Ρωσοφιλίας, παρά τη
σύγκρουση για το Μακεδονικό και τις απελάσεις διπλωματών
(και πιθανότητα και τους δολοφονικούς εμπρησμούς που πολύ
πιθανό να ήταν η Ρωσική απάντηση στην κυβέρνηση…) και θα
παριστάνει τη φιλοευρωπαϊκή !
Το δεύτερο ενδεχόμενο-που παίζει σοβαρά πλέον-είναι η όλη
σύγκρουση κυβέρνησης-Ρωσίας να είναι, λίγο ως πολύ, κάλπικη
για να ρίξει στάχτη στα μάτια της Ευρώπης (για τους ντόπιους
δεν μιλάμε, αφού είναι έτσι κι’αλλιώς αδαείς…) !
Σε αυτή την περίπτωση όμως η Ρωσία δεν έχει λόγο να έχει
βάλει-με τους αντιεξουσιαστές ανθρώπους της (γιατί αυτοί τις
βάζουν συνήθως)- τις δολοφονικές φωτιές στην Αττική, οπότε
ποιος της έβαλε (διότι δεν αμφισβητείται από σοβαρό και
ενημερωμένο άνθρωπο ότι ήταν εμπρησμοί) ;
Αν τυχόν και για κάποιον λόγο
τις φωτιές έβαλαν οι
αντιεξουσιαστές για λογαριασμό αυτής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛ., τότε αυτή η κυβέρνηση είναι φασιστική, ναζιστικού
τύπου και εγκληματική !!
Αυτά όμως είναι ερωτήματα που δεν μπορούμε, τουλάχιστον προς
το παρών, να τα απαντήσουμε με σιγουριά, όσο γνώστες της

Ελληνικής και διεθνούς πολιτικής και παρασκηνίου να είμαστε.
Ελπίζουμε όμως σιγά, σιγά το κουβάρι να ξετυλιχτεί και να
μπορέσουμε να το κάνουμε για να ενημερώσουμε με ασφάλεια
και τον κόσμο για όλα αυτά τα υποχθόνια που συμβαίνουν.

