Τα προσεχή πολιτικά δεδομένα
και τα όρια του πολιτικού
τυχοδιωκτισμού
Πολλοί-και εμείς μεταξύ αυτών- ήταν αυτοί που είχαν
καταλάβει ότι η φασιστική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
τελειώνει, έστω και τυπικά, μέσα στις προηγούμενες ημέρες
και έτσι έγινε.
Το ίδιο είχαμε φανταστεί και είχαμε γράψει ότι θα βρεθεί και
ένας τρόπος να παραμείνει η κυβέρνηση του Τσίπρα για
κάποιους ακόμα μήνες στην εξουσία (άγνωστο προς το παρών το
πότε θα κάνει εκλογές, αν και πιο πιθανός ο Μάιος).
Αυτό που δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε είναι το με ποιόν
πολιτικά ραδιούργο-καγκεμπίτικο τρόπο θα βρεθεί μια φόρμουλα
ώστε ένα κομμάτι των ΑΝ.ΕΛ. να συνεχίζει άτυπα να στηρίζει
την κυβέρνηση και ο Καμμένος να συνεχίζει να λέει ότι το
κόμμα και ο ίδιος έμειναν πιστοί στις αρχές τους !
Γνωστό σε όλους το τι συνέβη και με ποιες μεθοδεύσεις ο
ευτραφής λαϊκο-φασίστας Καμμένος έσπασε το κόμμα του στα
δύο, προκειμένου να παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία.
Ο τελευταίος μάλιστα δεν δίστασε και να καταδικάσει το κόμμα
του στην ανυπαρξία ή και στη διάλυση, προκειμένου να
στηρίξει αυτήν την κυβέρνηση, καθώς με αυτές τις
δολοπλοκίες, εκτίθεται ανεπανόρθωτα και στους λίγους
ψηφοφόρους που του είχαν μείνει (τουλάχιστον όσους από
αυτούς έχουν στοιχειώδη νοημοσύνη…) !
Στο παιχνίδι της δολοπλοκίας και του πολιτικού αμοραλισμού
και ο αριστερής προέλευσης βουλευτής του «Ποταμιού» Δανέλλης
ο οποίος πουλήθηκε την κατάλληλη στιγμή (άγνωστο τι πολιτικά
ή άλλα ανταλλάγματα πήρε) και φυσικά διεγράφη από το κόμμα
του.

Υπήρχε άλλωστε ποτέ ενδεχόμενο ο «ταχυδακτυλουργός» της
πολιτικής Τσίπρας να προχωρήσει σε ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς
να είναι σίγουρος ότι θα του βγουν τα κουκιά και ότι θα την
κερδίσει ; Ούτε για αστείο…
Τι γίνεται τώρα ; Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η συμφωνία των
Πρεσπών θα ψηφιστεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και η
οποία άλλωστε χρειάζεται μόνο απλή πλειοψηφία για να περάσει
από τη Βουλή. Αυτή η απλή πλειοψηφία μεταφράζεται σε 148
ψήφους ή και λιγότερους, αν βρεθούν και ψήφοι υπέρ των
«Πρεσπών» και από άλλα κόμματα…
Ποιο θα είναι το συγκλονιστικό απρόοπτο ; Το να θέλει να
φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία (ίσως και κατόπιν εντολής από
Ρωσία του Πούτιν και με κάποιο δημαγωγικό επιχείρημα που θα
εφεύρει) και να δώσει την «καυτή πατάτα» στην
εθνικολαϊκίστικη Ν.Δ. του Μητσοτάκη που δεν θα ξέρει τι να
την κάνει !!
Σε αυτήν την περίπτωση ο Μητσοτάκης είτε θα αποδεχόταν
αδιαμαρτύρητα την περιβόητη συμφωνία και θα γινόταν
μεγαλύτερος «κωλοτούμπας» και από τον Τσίπρα, είτε θα την
τορπίλιζε και θα αποκαλυπτόταν στη δύση ως αντιδυτικός και
ρωσόδουλος μέχρι κόκκαλο και θα έβαζε και ένα εθνικό ζήτημα
σε μεγάλο κίνδυνο !!
Άλλωστε οι Σλαβομακεδόνες γείτονες των Σκοπίων μπορούν να
λένε πως ότι υποχωρήσεις είχαν να κάνουν τις έκαναν και δεν
έχουν να διαπραγματευτούν κάτι άλλο (το πως και γιατί θα το
αναλύσουμε άλλη φορά) και πως τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο
της Ελλάδας…
Πάντως κατά τη γνώμη μας αυτό το ενδεχόμενο είναι ελάχιστα
πιθανό, όσο τυχοδιώκτης και αν έχει αποδειχθεί ο Τσίπρας και
όλη η παρέα του. Αυτό διότι σε τέτοια περίπτωση θα στρέψουν
προεκλογικά όλη τη δύση εναντίον τους και θα αποκαλυφθούν ως
απατεώνες και «Ρώσοι» πράκτορες που τους δούλεψαν όλους !
Άλλωστε από πουθενά δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ή

διαρροές στον τύπο και φυσικά σε αυτήν την περίπτωση δεν θα
χρειαζόταν να στηθεί αυτή η παράσταση με την αποχώρηση
μαϊμού Καμμένου και ΑΝ.ΕΛ. και το πρόωρο τέλος της
συγκυβέρνησης. Ας περιμένουμε όμως λίγες μέρες διότι σε αυτή
τη χώρα όλα τα έχουμε δει και ειδικά από «πρώτη φορά
αριστερά»…
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η αυτή η κυβέρνηση «τραβεστί»
θα πάει ασθμαίνοντας τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο, όπως το
γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο. Όσο για το μετά η αλήθεια
είναι πράγματι ότι
οι περισσότερες εισηγήσεις από το
επιτελείο του Τσίπρα είναι οι εκλογές να γίνουν Μάιο, μαζί
με τις ευρωεκλογές.
Επιμένουμε ωστόσο στην πρότερη τοποθέτησή μας (προηγούμενο
άρθρο) ότι μια τέτοια κυβέρνηση, με ετερόκλητους αποστάτες
βουλευτές που τη στηρίζουν, θα είναι πολύ δύσκολο να πάει
μέχρι Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, εξαντλώντας τη θητείας της.
Επιμένουμε σε αυτό διότι θα προκύψουν ζητήματα και με
νομοσχέδια που θα πρέπει να περάσουν και με τις διεθνείς
σχέσεις της χώρας που απαιτούν σταθερότητα και ίσως και
μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική φθορά από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ
(για ΑΝ.ΕΛ. δεν συζητάμε…)

Τέλος θα πρέπει να υποκλιθούμε για μια ακόμη φορά
στο…αλάθητο κριτήριο του «σοφού» Ελληνικού λαού (που οι
πολιτικοί δεν το ακούν αρκετά και δεν τον αφήνουν να κάνει
και εξωτερική πολιτική) που έφτασε να δώσει στο κόμμα του

Καμμένου έως και 10 % (2012) !!
Λες και χρειάζεται και ιδιαίτερη αντίληψη για να καταλάβεις
ότι ο τύπος είναι πολιτικός απατεώνας και δημαγωγός ολκής !
Και μόνο φυσιογνωμικά και από τον τρόπο που μιλάει (να μην
πούμε για αυτά που λέει) ο στοιχειωδώς νοήμον άνθρωπος θα
έπρεπε να το καταλαβαίνει, αλλά δυστυχώς υπήρξε και ένα
σχετικά μεγάλο ποσοστό που δεν τον κατάλαβε…

