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Με πικρή γεύση τελείωσε μεγάλη η διάσωση των επιβαινόντων του «Norman Atlantic»
παρόλο που αποφεύχθηκε τραγική εξέλιξη με πολλούς περισσότερους νεκρούς από τους (5)
πέντε που έχουν ανακοινωθεί.

Ανθρώπινες αντοχές και σωστικά μέσα ξεπέρασαν τα όρια σε μια πετυχημένη διάσωση από
αέρος χωρίς προηγούμενο.

Θα λεχτούν πολλά για όλα, για τα αίτια της ναυτικής τραγωδίας, για τον τρόπο διάσωσης
από τις Ιταλικές αρχές, για τις ενέργειες της χώρας μας, για τον πόλεμο των εταιρειών
Ελληνικών και Ιταλικών για τα ναύλα στο Ιόνιο και την Αδριατική.

Στην χώρα μας όμως άρχισε και ένα νέο πολιτικό θρίλερ που θα κρατήσει στην καλύτερη
περίπτωση μέχρι τις 25 Ιανουαρίου που θα γίνουν οι πρόωρες εθνικές εκλογές.

Ο κ Τσίπρας που επέβαλε τις πρόωρες εκλογές μέσω της προεδρικής εκλογής δήλωσε μετά
το τέλος της ψηφοφορίας «Με τη θέληση του λαού μας, σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν
και τα μνημόνια της λιτότητας. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε, να είστε αισιόδοξοι και
χαρούμενοι».

Το κόμμα της αντιπολίτευσης έκανε την επιδίωξη του πραγματικότητα και θα ζητήσει από
τον ελληνικό λαό να απαντήσει στα ίδια διλήμματα για τρίτη φορά μέσω εκλογών από το
2009 και το «λεφτά υπάρχουν»
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Το εκλογικό σώμα γνωρίζει πολύ καλά πλέον τι προτείνουν τα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία
διαφοροποίηση από τα δύο πρώτα κόμματα στις δημοσκοπήσεις σε ότι επανειλημμένα
έχουν δηλώση. Όπως και από το ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζει πολύ καλά τι «κόμμα» είναι η Χρυσή
Αυγή. Όπως γνωρίζει πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι η τσέπη του, και η τσέπη της χώρας.

Δεν γνωρίζουν πολύ καλά τι προτείνει «το ποτάμι» και το νέο κόμμα του κ Παπανδρέου.
Υπάρχει αρκετός όμως χρόνος να έχει όση πληροφόρηση θέλει.

Σε αυτές τις εκλογές θα κριθούν πάρα πολλά και κυρίως τι επιθυμεί η πλειονότητα για τις
πολιτικές που θέλει να εφαρμοστούν.

Το ΣΥΡΙΖΑ ορίζει τον «εχθρό» στο εξωτερικό η ΝΔ επιμένει πως η έξοδος από την κρίση
είναι πρώτα από όλα δική μας υπόθεση, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει την κατεύθυνση των
μεταρρυθμίσεων.

Το Ποτάμι, το ΠΑΣΟΚ , και πιθανόν το νέο κόμμα του κ Παπανδρέου θα είναι από αυτούς
που θα συμβάλλουν στο χαρακτήρα της νέας κυβέρνησης και αυτό θα εξαρτηθεί από τη
δύναμη που θα συγκεντρώσουν.

Οι πολίτες αυτή τη φορά δεν μπορούν ούτε να φοβηθούν ούτε να παρασυρθούν από
συνθήματα. Απολύτως συνειδητά για τους λόγους που ο κάθε ένας θα επιλέξει θα ψηφίσει.
Για το καλό της χώρας; Για το καλό της τσέπης του; Για άλλους λόγους;

Ότι επιλέξει θα είναι ή δική του απόφαση.
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