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Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και οι μετρήσεις δείχνουν ότι η αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ
δεν επιτυγχάνεται τόσο ποιο έντονα τίθεται το ζήτημα των συνεργασιών.

Η πλειονότητα των ψηφοφόρων προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας και ακόμη μεγαλύτερη
οικουμενική κυβέρνηση.

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι μια συνεργασία με ΠΑΣΟΚ, ΚΙΔΗΣΟ και Ποτάμι δεν υπάρχει
ενδεχόμενο να συμβεί και ότι θα προτιμούσε μια ψήφο ανοχής από το ΚΚΕ.

Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όλοι θέλουν να πάρουν όσο γίνεται μεγαλύτερα ποσοστά
και δεν επιθυμούν να μιλήσουν για συνεργασίες φοβούμενοι διαρροές προς την κατεύθυνση
των συνεργατών. Επίσης το κλίμα πόλωσης που επέλεξαν τα δύο κόμματα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
δεν επιτρέπει συζητήσεις και αναλύσεις αλλά «πολεμικά ανακοινωθέντα».

Διανύουμε όμως μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Αυτές οι εκλογές δε γίνονται σε «νορμάλ»
συνθήκες . Οι αποφάσεις του Ελληνικού λαού θα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη
χώρα είναι κρίσιμες.

Όταν ένας αρχηγός λέει προεκλογικά δε συνεργάζομαι, δεν μπορεί να πει μετεκλογικά είμαι
αναγκασμένος να συνεργαστώ. Ή υπάρχουν διαφορές που δεν οδηγούν σε συνεργασία ή δεν
υπάρχουν και είναι μία ακόμη προεκλογική στρατηγική για ψηφοθηρία.
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Εάν δεν υπήρχε το μπόνους των 50 εδρών για το πρώτο κόμμα που κλέβει τις έδρες κυρίως
από το δεύτερο οι συμμαχίες όχι μόνο θα ήταν αναγκαίες αλλά υποχρεωτική επιλογή που
θα καθορίζονταν πριν τις εκλογές.

Όταν ψηφίστηκε το μπόνους των 50 εδρών είχαμε κόμματα με ποσοστά από 42% έως 47%
και υπήρχε μια κάποια δικαιολογία. Τώρα έχουμε κόμματα ψηφισμένα με ποσοστά κάτω
από 30%. Έπρεπε να αλλάξουν το νόμο προς μία απλή και ανόθευτη κατανομή των εδρών
όπως η αριστερά όλα τα χρόνια φώναζε στα έδρανα της Βουλής.

Η προεκλογική ρητορική δεν μπορεί να αλλάζει σε μετεκλογική πρακτική ειδικά στο καίριο
ζήτημα των συνεργασιών. Οι μετεκλογικές στρογγυλεύσεις και οι δήθεν νέες συνθήκες δεν
μπορούν να γίνουν και πάλι ο κανόνας για την πολιτική που θα εφαρμοστεί.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται αυτές οι εκλογές επιμένω είναι ιδιαίτερα
κρίσιμες και οι ψηφοφόροι πρέπει να γνωρίζουν την απλή και ανόθευτη αλήθεια, για τις
μετεκλογικές συνεργασίες.

Εάν πάρουμε κατά γράμμα τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες τότε μετεκλογικά
εάν δεν πάρει ψήφο ανοχής από το ΚΚΕ ή εάν δεν μπουν στη Βουλή οι ΑΝΕΛ για τους
οποίους δεν υπάρχει απαγορευτικό τότε το ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με όσα λέει δεν πρέπει να
συμπράξει σε καμία άλλη συνεργασία και τελικά να μην κυβερνήσει. Κάτι που είναι απίθανο
να συμβεί.

Καθώς στην πολιτική όλα γίνονται είναι απαραίτητο οι ψηφοφόροι, όχι μόνο να γνωρίζουν
αυτά που λένε οι αρχηγοί αλλά και τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
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