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Τα κόμματα στην βουλή οδηγούνται προς την τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές και
σχηματοποιούν τους χώρους τους.

Συνεργασίες, νέα κόμματα μετακινήσεις βουλευτών για να οριστεί ο χάρτης των εκλογών
και οι συσχετισμοί δυνάμεων.

Σ΄ αυτή την εκλογική διαδικασία τα είδαμε και τα ακούσαμε όλα . Είδαμε κυρίως το
χειρότερο πρόσωπο της πολιτικής και των κομμάτων που κάνουν τα πάντα για υπάρξουν .

Η εθνική συνεννόηση δεν εμπεριέχεται σε αυτή την βουλή και δεν ξέρω πως είναι δυνατόν
να μπει ως προϋπόθεση για το κοινοβούλιο και τους νέους εκλεγμένους.

Η ίδια αναγκαιότητα για εθνική συνεννόηση θα υπάρχει και μετά τις εκλογές με όποιο κόμμα
και εάν έρθει πρώτο και όποιος κυβερνητικός σχηματισμός και εάν δημιουργηθεί.

Στην διαδικασία για την εκλογή προέδρου πρυτάνευσε η λογική των κομμάτων και της
εξουσίας και όχι το συμφέρον της χώρας.

Δεν περιμέναμε τίποτε περισσότερο. Η βουλή που σχηματίστηκε το 2012 είχε την
χειρότερη σύνθεση από άποψη ποιότητας βουλευτών και παραγωγής πολιτικής σκέψης.
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Ας ελπίσουμε ότι η νέα βουλή να είναι καλύτερη με ευθύνη των πολιτών .

Ήδη έχουμε μπει σε μία περίοδο αβεβαιότητας όχι για το αποτέλεσμα των εκλογών αλλά
για το μακρύ χρονικό διάστημα που χρειάζεται στην Ελλάδα κάθε νέα κυβέρνηση μέχρι να
αρχίσει να κυβερνά.

Δυστυχώς μετά από έξι χρόνια ύφεσης δεν έχουμε καταφέρει να απαλλάξουμε την
οικονομία από την υποχρεωτική παράλληλη λειτουργία του κράτους .Το όποιο όταν δεν
λειτουργεί τσακίζει κάθε δραστηριότητα.

Στην Τρίτη ψηφοφορία όποιες προτάσεις και εάν φέρει ο κ Σαμαράς προς τους
ανεξάρτητους βουλευτές και σε όσους από την ΔΗΜΑΡ αναζητούν λύσεις έκτος ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα έχει ουσιαστικά αποτελέσματα καθώς έχουν δημιουργηθεί τα στρατόπεδα και οι
συμφωνίες .

Οι εκλογές έχουν ξεκινήσει και οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν αρχίσει να γράφονται και να
σβήνονται.
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