ΕΚΛΟΓΕΣ & ΛΟΓΙΑ
Δεν είναι η πρώτη φορά που στη μικρή «αυλή» της Ελλάδας οι μεγάλοι και
ισχυροί, εταίροι και μη, λύνουν τους λογαριασμούς τους, παίζουν παιχνίδια επιρροής,
δημιουργώντας νέα πολιτικοοικονομικά δεδομένα, αγνοώντας τις συνέπειες.
Συγχρόνως δε, δεν είναι και η πρώτη φορά, κυρίως από τη στιγμή που η χώρα
ενεπλάκη στις ατραπούς της κρίσης, που μεγάλα Μέσα Ενημέρωσης κάνουν πολιτική
«καθ' υπ’ αγόρευσιν» επιδρώντας καθοριστικά στις εξελίξεις.
Ακούγοντας κάποιος την ομιλία του πρωθυπουργού, η άκρατη θριαμβολογία
του για την «αίσια έκβαση» της οικονομίας που μάλλον μόνο ο ίδιος βλέπει, αλλά
και η παροχή «μερίσματος» προς την εκλογική του πελατεία το πιστοποιούν. Όλο
αυτό είναι γεγονός ότι αποτελεί
επικοινωνιακό στοιχείο της κυβερνητικής πολιτικής, ενταγμένο σε μια επιχείρηση
αλλαγής πολιτικού και οικονομικού κλίματος στη χώρα.
Ένα είναι πάντως αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι δε μπορούμε να μιλάμε για έξοδο από
την κρίση όταν έχουμε ποσοστά ανεργίας περί το 28%.
Η κοινή λογική λέει ότι αν υπήρχε πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα στον
κρατικό προϋπολογισμό, θα έπρεπε να κατευθυνθεί σε παραγωγικές, βιώσιμες
επενδύσεις με άμεσο πολλαπλασιαστικό κέρδος τόσο για την κοινωνία, όσο και για
την γενικότερη οικονομία της χώρας, με στόχο σαφώς τη στήριξη προς τους
αδυνάτους ώστε για να ξαναγίνουν δυνατοί.
Καταλήγουμε λοιπόν ότι οι πολιτικοί που μας κυβερνούν, πιστεύουν ότι είναι σε
θέση, ακόμα και σήμερα, να κατευθύνουν σε συγκεκριμένες επιλογές, τους εκλογείς
που δείχνουν να τους ακολουθούν, πετώντας τους απλά μια εύηχη ατάκα, ένα νέο
κόμμα με ωραία βιτρίνα. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι οι πολιτικοί μας είναι
εγκλωβισμένοι, ακόμη και σήμερα, στις κομματικές τους αγκυλώσεις με
καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα.
Ο πολιτικός που θα αποδείξει ότι λειτουργεί διαφορετικά θα κυριαρχήσει στο
πολιτικό σκηνικό. Ηγέτης είναι αυτός που θα καταφέρει να υπερπηδήσει τον
«απολυταρχικό» πυρήνα του κόμματός του και να λειτουργήσει σύμφωνα με τις
επιταγές του λαού. Κοινώς αυτός που θα κάνει την υπέρβαση, μακριά από «δάκους»
και θολά νερά ποταμιών…. Αυτό βέβαια απαιτεί ασφαλώς μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Και εδώ ακριβώς έρχεται η δημιουργία των κομμάτων – κινημάτων, της ΕΛΙΑΣ &
του ΠΟΤΑΜΙΟΥ.. Για να μεγαλώσει μια ελιά θέλει που & που το νερό της…
Η γνώμη μου ως εκ τούτου είναι ότι το "Ποτάμι" δεν είναι τίποτα άλλο από μία
επικουρία, που προέκυψε για να συγκρατήσει την απογοήτευση των κοινωνίας από τα
δυο μεγάλα κόμματα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την «Ελιά». Και τα δύο μαζί
προσπαθούν να ελκύσουν, λοιπόν, τις αντιμνημονιακές ψήφους. Κατ’ εμέ μακριά από
«δάκους» και ποτάμια….
Ας θυμηθούμε το εξής αξιόλογο γεγονός ότι πριν από την ΕΛΙΑ και το ΠΟΤΑΜΙ
υπήρχαν και άλλα κόμματα που έχουν πάρει μέρος σε εκλογές, ενδεικτικά Κ.Ο.Τ.Ε.Σ,
ΠΑΝ.ΚΙ, Κίνηση 5 Αστέρων, ΕΛΛΗΝ.Ε.Σ, Κόμμα πειρατών Ελλάδας, Ουράνιο
τόξο, Σχέδιο Β΄, ΠΑΕΚΕ(παναγροτικό εργατικό κίνημα Ελλάδας), Περίκαυτος
Ελλάδα(Ζουράρις), Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, και άλλα.
Οι ψηφοφόροι θα έχουν να επιλέξουν από τα 32 κόμματα εάν συμμετέχουν όλα στις
ευρωεκλογές, είτε αυτόνομα, είτε μέσα από υβριδικούς σχηματισμούς.
1)Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.),2) Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.),3)
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), 4) ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, 5)
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.), 6) Δημοκρατική Συμμαχία, 7) Κοινωνική
Συμφωνία, 8) Ανεξάρτητοι Έλληνες, 9) Δημοκρατική Αριστερά, 10) Δράση -

Φιλελεύθερη Συμμαχία, 11) Οικολόγοι Πράσινοι, 12) Ένωση Κεντρώων, 13) Κόμμα
Φιλελευθέρων, 14) Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή, 15) Δημοσθένης Βεργής Έλληνες Οικολόγοι, 16) ΟΧΙ (συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων
Δημοκρατική Αναγέννηση και Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο -Σ. Παπαθεμελής), 17)
Κίνημα Δεν Πληρώνω, 18) Κ.Ε.Α.Ν.- Κίνημα Εθνικής Αντίστασης, 19)
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) - Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική
Συνεργασία, 20) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή
(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) - Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής
Κουμμουνιστικής Αριστερός και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας, 21) Οργάνωση
Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος- Ο.Κ.Δ.Ε., 22) Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα
(ΕΕΚ Τροτσκιστές), 23) ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, 24)
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας, 25) Κοινωνία Πολιτική Παράταξη Συνεχιστών
Καποδίστρια, 26) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας, 27) Δημιουργία Ξανά, 28)
Παναθηναϊκό Κίνημα - ΠΑΝ.ΚΙ., 29) Αξιοπρέπεια (συνδυασμός ανεξάρτητων
υποψηφίων), 30) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά,
Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα
Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό
Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.), 31) Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) - (Νικ.
Κολίτσης, μεμονωμένος υποψήφιος). 32)Επίσης, έγινε δεκτή η μεμονωμένη
υποψηφιότητα του Αθανάσιου Δασκαλόπουλου στη Β' Αθηνών.
Πριν από την ΕΛΙΑ και το ΠΟΤΑΜΙ υπάρχουν και άλλα που έχουν πάρει μέρος σε
εκλογές η όχι, όπως: Κ.Ο.Τ.Ε.Σ, ΠΑΝ.ΚΙ, Κίνηση 5 Αστέρων, ΕΛΛΗΝ.Ε.Σ, Κόμμα
πειρατών Ελλάδας, Ουράνιο τόξο, Σχέδιο Β΄, ΠΑΕΚΕ(παναγροτικό εργατικό κίνημα
Ελλάδας), Περίκαυτος Ελλάδα(Ζουράρις), Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών, και άλλα.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

