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Μετά τις κάλπες και τη λίστα Λαγκάρντ που απασχόλησαν την εθνική επικράτεια για
εβδομάδες. Έρχεται η τρομοκρ

ατία ως μέγα θέμα αντιπαράθεσης να πάρει τη σκυτάλη μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόβλημα της βίας, της τρομοκρατίας, της χρήσης όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών
είναι ιδιαίτερο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κατά τη λειτουργία της
δημοκρατίας της χώρας.

Σε μια δημοκρατία όπου ο καθένας έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην εξουσία δεν
μπορούν να υπάρξουν άλλοι τρόποι για την εφαρμογή της πολιτικής εκτός από αυτή του
διαλόγου, της ψήφισης των νόμων στη Βουλή και την εφαρμογή τους από την πολιτεία στη
συνέχεια.

Τα κόμματα που ψηφίζονται στις εκλογές έχουν κάθε δυνατότητα να αλλάξουν τους νόμους
ακόμη και το σύνταγμα εάν πιστεύουν ότι είναι χρήσιμο για τη χώρα.

Οι άλλοι τρόποι για να επιβληθούν απόψεις στην κοινωνία οδηγούν σε εκτροπή από τη
δημοκρατία και τη λειτουργία της.

Οι διάφοροι συμψηφισμοί της τρομοκρατίας των όπλων με την «τρομοκρατία» των νόμων
του κοινοβουλίου βλάπτουν κάθε ελευθερία που έχει κατακτηθεί.

Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν σε διαφορετική εφαρμογή του πολιτεύματος, ή
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δημοκρατία επιτρέπει να ακούγονται οι απόψεις τους και να κρίνονται από τους πολίτες
που επιλέγουν τελικά τι είναι το καλύτερο γι' αυτούς.

Δεν επιτρέπεται όμως από κανέναν που είναι ενταγμένος και ψηφίζεται μέσω του
δημοκρατικού πολιτεύματος να υποσκάπτει τη λειτουργία του. Εάν αυτό επιθυμεί πρέπει να
το εκφράζει απερίφραστα και να το θέτει επίσης στην κρίση του λαού, όχι να κρύβεται
πίσω από τους θεσμούς της δημοκρατίας.

Όμως το πρόβλημα αυτή την ώρα δεν είναι οι ιδεολογίες και οι πολιτικές πρακτικές που
εφαρμόζουν για να αποκτήσουν φίλους και οπαδούς τα κόμματα, αλλά οι πολιτικές και τα
αδιέξοδα που βαθαίνουν την κρίση στην κοινωνία μεγαλώνοντας το φάσμα της φτώχειας.

Δυστυχώς δεν ακούμε διαφορετικές προτάσεις για να εφαρμοστούν στην πράξη και να
αποδώσουν συγκρατώντας την κρίση.

Είναι το λιγότερο λυπηρό η χώρα να ταλανίζεται και τα κόμματα και οι εκφραστές τους να
μιλάνε γενικά για πολιτική και νομιμότητα.

Όταν στην Ιταλία ο κ. Μόντι μας δείχνει ως παράδειγμα αποφυγής δηλώνοντας «οι Έλληνες
πλέον έχουν γονατίσει»,είναι αδιανόητο να μη συγχρονίζονται οι Έλληνες πολιτικοί για να
βρουν λύση στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας.

Οι καταγγελίες δε φτάνουν πλέον για να κερδίσει κάποιος τις εκλογές, χρειάζεται να γίνει
χρήσιμος στην χώρα, να παρουσιάσει πολλές σοβαρές προτάσεις για τη λειτουργία της και
τέτοιες αυτή την ώρα ούτε τις βλέπουμε ούτε τις ακούμε.
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