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Με περισσότερα ερωτηματικά νομίζω ότι έφυγαν τα μέλη και οι φίλοι της Ενότητας
Πολιτών από την προχθεσινή Ολομέλεια.

Το ίδιο φυσικά και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι και αποκλείστηκαν τελικά από την σύσκεψη
για λόγους που δύσκολα μπορώ να κατανοήσω αλλά οφείλω να τους σεβαστώ.

Αυτό που πρέπει βέβαια να απαντήσουν οι εμπνευστές αυτού του αποκλεισμού είναι αν τα
σημερινά πρωτοσέλιδα θα αποδίδουν με αντικειμενικότητα τα όσα διημείφθησαν στην
Ολομέλεια ή τελικά οι διαρροές θα δώσουν την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να κάνουν
πολιτική σε βάρος της παράταξης ή συγκεκριμένων μελών της να το πράξουν με
μεγαλύτερη άνεση.

Αν δηλαδή η απόφαση που πήραν εξυπηρέτησε το σκοπό της ή γύρισε μπούμερανκ.

Δίλλημα

Σε ότι αφορά το πολιτικό σκέλος της προχθεσινής Ολομέλειας νομίζω ότι δύο είναι τα
κεντρικά της σημεία. Η διάθεση εκ μέρους μιας μερίδας νέων κυρίως μελών της παράταξης
να υπάρξει ανανέωση προσώπων, κυρίως σε επίπεδο επικεφαλής, με την ταυτόχρονη όμως
απουσία ενός ικανού ηγέτη που θα μπορέσει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να
οδηγήσει την παράταξη στη νίκη στις επερχόμενες εκλογές.
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Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς οι διαδικασίες διαδοχής του Φ. Φίλιου άργησαν να γίνουν και
σίγουρα όλοι στην Ενότητα Πολιτών, θέλουν πρώτα να κερδίσουν τις εκλογές και μετά να
μοιράσουν την εξουσία.

Γιατί ανάποδα το πράγμα δεν δουλεύει.

Οπότε μπροστά στο ρητό: «η εξουσία ενώνει», καλούνται να απαντήσουν αν θα πάνε στις
εκλογές με Φίλιο ή αν πιστεύουν ότι μπορεί κάποιος να κερδίσει τον Ν. Γκόντα και να φέρει
την πολυπόθητη ανανέωση.

Ο χρόνος...

Όπως και να έχει πάντως οι αποφάσεις μετατέθηκαν για τα τέλη Ιανουαρίου. Όταν δηλαδή
θα έχουν απομείνει μόλις τρεις μήνες για τις εκλογές.

Για άλλους ο χρόνος αυτός είναι αρκετός.

Η απόψή μου είναι πως σε περίπτωση δομικών αλλαγών στην κεφαλή της παράταξης
μάλλον δεν αρκεί.

Εκτός αν υπάρξει συστράτευση κάτω από τον νέο επικεφαλής και δοθεί μια τιτάνια μάχη
απ' όλα τα στελέχη της παράταξης για να στηριχτεί η επιλογή αυτή.

Κάτι που με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δύσκολα μπορεί να γίνει.

Από την άλλη βέβαια μπροστά στον κοινό στόχο των εκλογών πολλά μπορούν να αλλάξουν.
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