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Τις τελευταίες μέρες κάθε λέξη των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στις τήλε-συζητήσεις
και τα τήλε-παράθυρα. Οι αναλύσεις δεν έχουν τέλος παρόλο που οι εκλογές δεν έχουν καν
προκηρυχθεί.

Λίγές μέρες μένουν ως την πρώτη εκλογική διαδικασία στην βουλή για την εκλογή του
Προέδρου της Δημοκρατίας και φαίνεται πως όλοι έχουν αποδεχθεί την αδυναμία εκλογής
προέδρου και την υποχρέωση για πρόωρες εθνικές εκλογές

Η προεκλογική περίοδος θα είναι τουλάχιστον δύο μηνών ένα πολύ μεγάλο διάστημα για μια
χώρα που ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί και γύρω της φυσούν δυνατοί άνεμοι.

Όλοι μας όμως δικαιούμαστε να ξέρουμε ξεκάθαρα τις προθέσεις των κομμάτων αλλά
κυρίως τις επιπτώσεις από της εξαγγελίες τους.

Όταν η ΝΔ μιλάει πχ για μεταρρυθμίσεις τι εννοεί ,ή πως σκεφτείτε για την ανάπτυξη και
με ποιους όρους και τιμήματα θα αρχίσει να δομείται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εξηγήσει σειρά από επιπτώσεις που θα προκύψουν από την
εφαρμογή του προγράμματος που έχει εξαγγείλει.

Μέχρι τις προηγούμενες εκλογές τα κόμματα μιλούσαν με ευχές και μεγαλόσχημους
σχεδιασμούς .Πλέον μετά από έξι χρόνια ύφεσης και τέσσερα στενής επίβλεψης από τους
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δανειστές μάθαμε τουλάχιστον οι πολλοί ότι οι εξαγγελίες πρέπει να είναι υποχρεωτικά
μετρημένες προς κάθε κατεύθυνση.

Κυβέρνηση ,βλέποντας και κάνοντας, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει πάρα
ελάχιστους μήνες. Και δεν την θέλουμε . Έχουν συσσωρευτεί τόσες πολλές υποσχέσεις και
τόσο άγχος για την επιβίωση που δεν θα συγχωρεθεί σε κανέναν να κάνει πίσω στο
ελάχιστο από όσα θα πει προεκλογικά.

Τα διλήμματα έχουν τεθεί ήδη και είναι δυστυχώς ίδια με αυτά από τις εκλογές του 2012
τώρα όμως πρέπει να συνοδεύονται και με τις παρενέργειες που τα ίδια τα κόμματα θα
παραθέτουν ως γνώστες των ενεργειών τους.

Είμαστε σοφότεροι από τις προηγούμενες εκλογές; Κατανοούμε καλύτερα τι μας σερβίρουν
τα κόμματα; Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνες ή θέλουμε να τις εναποθέσουμε και
πάλι στις πλάτες των κομμάτων; Πραγματικά δεν ξέρω.
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