Τα εξηγήσιμα
ανεξήγητα !

που

μοιάζουν

Ότι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε οι πιο «μούφα» ψηφοφόροι
στον κόσμο δεν το επιβεβαίωσα τόσο με την πρώτη νίκη του
ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015. Βλέπετε άνοδος των άκρων και
του λαϊκισμού συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου, ειδικά
μέσα σε οικονομικές κρίσεις…
Το εξωφρενικό-που ακριβώς δείχνει «μούφα» ψηφοφόρους- είναι
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επανεξελέγη λίγους μήνες αργότερα σε νέες
εκλογές που προκάλεσε και μάλιστα χωρίς να χάσει καθόλου από
την εκλογική του δύναμη. Αυτό συνέβη έχοντας μεσολαβήσει
πολύμηνες καταστροφικές κυβερνητικές διαπραγματεύσεις με την
Ε.Ε. και καταστροφικό δημοψήφισμα που έβαλαν τη χώρα κάποια
δις ευρώ πιο βαθιά στην κρίση απ’ότι ήταν !
Το χειρότερο όλων είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ.
επανεξελέγη θριαμβευτικά τη στιγμή που έφερνε στη βουλή νέο
μνημόνιο-και μάλιστα το σκληρότερο όλων- έχοντας δηλαδή
αθετήσει την υπόσχεσή του πως θα τα έσκιζε ! Και δεν ήταν
φυσικά η μοναδική υπόσχεση που δεν τήρησαν διότι είχαν
υποσχεθεί στους πάντες τα πάντα…Και όμως ξαναψηφίστηκε…
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ το γέννησε
μέσα στην κρίση η καλλιεργούμενη ριζοσπαστικοποίηση,
λαϊκισμός, αντικοινοβουλευτικος λόγος και πράξεις και η
ξενοφοβία (με την έννοια ότι για την οικονομική κρίση φταίνε
οι ξένοι «διεθνής τοκογλύφοι» και κυρίως οι Γερμανοί). Σε
αυτό βέβαια συνέβαλε και η Ελληνική κουλτούρα που ευνοεί τον
ανορθολογισμό και τη ροπή προς την πίστη προς ψεύτικες
υποσχέσεις, ως μια απόδραση από την πραγματικότητα.

Σήμερα, πάνω από τρία χρόνια από την ημέρα που οι ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛ. πήραν την εξουσία, που βρισκόμαστε ; Ακόμα μέσα στα
μνημόνια, στην υπερφορολόγιση, στην ανεργία, στους χαμηλούς
μισθούς, στην αποβιομηχάνιση και στην αποεπένδυση, ενώ όλες
σχεδόν οι υποσχέσεις των κυβερνώντων έχουν αποδειχθεί
ψευδείς και την ώρα που προσπαθούν να μας πείσουν πως
βγαίνουμε σύντομα από τα μνημόνια και την κρίση (πρόκειται
για μια μέθοδο ολοκληρωτικού τύπου όπου προπαγανδίζεται τόσο
πολύ πως όλα πάνε καλά, μέχρι που ο λαός αρχίζει να
αυθυποβάλλεται και να το πιστεύει !)…
Αλλά και εκτός από τα οικονομικά οι σχέσεις της χώρας μας με
την Τουρκία, επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., έχουν οξυνθεί σε τόσο
επικίνδυνο βαθμό που ο κόσμος φοβάται πλέον είτε για θερμό
επεισόδιο, είτε για γενικευμένη σύρραξη ! Την ίδια στιγμή η
κρατική μηχανή είναι σχεδόν σε αποσύνθεση, η εγκληματικότητα
έχει «χτυπήσει κόκκινο» και αυτό το κράτος ανίκανο να
προστατέψει τους πολίτες του.
Παρομοίως και το μεταναστευτικό κυλάει στο χάος αφού η
προβοκατόρικη κυβερνητική γραμμή των ανοιχτών συνόρων
αποδείχθηκε ότι χειρότερο και για τους ίδιους τους
μετανάστες και για τους ντόπιους. Για να μην μιλήσουμε
βέβαια και για την προφανή κυβερνητική προσπάθεια για άλωση
του κράτους και του τύπου και τη δημιουργία ιδιότυπου
αυταρχικού καθεστώτος.

Για να μην τα πολυλογούμε έχουμε με διαφορά τη χειρότερη
νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση, τουλάχιστον από τον β’ παγκόσμιο
πόλεμο και μετά και η χώρα φυτοζωεί, για να μην πούμε ότι
κυλάει στο χάος ! Και όμως ακόμα και μετά από όλα αυτά οι
περισσότερες δημοσκοπήσεις δίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ ένα
αξιοσέβαστο ποσοστό κοντά στο 20% (αν και φυσικά δεύτερο
κόμμα), ενώ ακόμα και οι ΑΝ.ΕΛ. δεν έχουν εξαφανιστεί από το
χάρτη !
Πως και γιατί άραγε συμβαίνει αυτό, να υπάρχουν τόσοι πολλοί
αμετανόητοι ; Ένα ποσοστό της τάξης του 5 με 6% εκτιμώ πως
είναι οι ανέκαθεν αριστεροί, οπότε και πιο αμετανόητοι. Οι
υπόλοιποι αμετανόητοι από που προέρχονται; Πιστεύω πως
πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι που είτε βολεύτηκαν εκεί
από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε φοβούνται μήπως απολυθούν ή
εξαναγκαστούν να δουλέψουν πραγματικά (οι πιο παρασιτικοί)
! Επιπλέον υπάρχουν και πολλοί άλλοι που εξαρτιόνται
οικονομικά από γονείς ή συζύγους δημοσίους υπαλλήλους, οπότε
και προσκολλούνται στον ΣΥΡΙΖΑ…
Μεγάλη μάζα των αμετανόητων είναι και πρώην Πασοκτζήδες
(διότι το παλιό ΠΑΣΟΚ μεταφέρθηκε μαζικά στον ΣΥΡΙΖΑ) οι
οποίοι από δογματικό αντιδεξιό μένος παραμένουν ακόμα πιστοί
στον ΣΥΡΙΖΑ παρόλα αυτά που έχει διαπράξει. Το ίδιος τέλος
συμβαίνει και με πολύ ριζοσπαστικοποιημένους ψηφοφόρους
(κυρίως νέας ηλικίας) που ακόμα και τώρα δεν μπορούν ή δεν
θέλουν να δουν το λάθος τους και έχοντας από την άλλη ένα
Μητσοτάκη που δεν πείθει και δεν εμπνέει αρκετά.
Με λίγα λόγια τα ακόμη υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά αυτού του
θιάσου που παριστάνει την κυβέρνηση μοιάζουν εκ πρώτης
άποψης αρκετά ανεξήγητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ
πιο λογικά εξηγήσιμα !

