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«Μπλέξαμε» ...
Τα συμβαίνοντα του τελευταίου 15ήμερου και οι κυοφορούμενες ανησυχητικές εξελίξεις αμέσως
μετά το αίτημα άμεσων εκλογών από τον (αυτοανακηρυχθέντα ασόβαρο) ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την
επιμένουσα πανδημία του κορωνοϊού και τις δεκάδες χιλιάδες θανάτων, αποδίδουν την πλήρη, σχεδόν,
εικόνα του εσωτερικού πολιτικοοικονομικού συστήματος, που εμπλέκεται με (και καθορίζεται από) τις
κατ’ όνομα «φίλιες», κυρίως, ξένες δυνάμεις… Και η επακόλουθη «πρόταση μομφής», με νέα αφορμή
τον χιονιά στην Αθήνα, επέτεινε εμφαντικά την ανωτέρω εικόνα.
Η πανδημία έδειχνε, ήδη, να μετριάζεται, όμως η, απροσδόκητη ίσως, σφοδρή χιονοθύελλα
έδειξε την κρατική αδυναμία και ανικανότητα αντιμετώπισης τέτοιων κρίσεων. Και υπογράμμισε τις
λογικά παράλογες, ηθελημένες όμως(…), επιλογές προσώπων, του Μητσοτάκη, με κορυφαίες αυτές
του γερμανόπληκτου Σχοινά, της «προοδευτικιάς» Σακελλαροπούλου, του μακροπερίπατου και
ιαπωνικοκήπειου, Δημάρχου και, επίκαιρου τώρα, του ένθερμου Ανανιστή Κυπρίου Στυλιανίδη, που
όφειλε να παραιτηθεί αμέσως ή να τον παραιτήσουν! Αυτές, άλλωστε, θα αποδειχτούν, πιθανότατα,
καταστροφικές, και για τον ίδιο, κατά τις διαδικασίες «επίλυσης» του Κυπριακού, στις «διερευνητικές»
μετά τις επικείμενες εκλογές με «απλή» αναλογική και στις ήδη κυοφορούμενες ανακατατάξεις στο
πολιτικό σκηνικό...!
Η ανούσια, ως προς τον επιδιωκόμενο τυπικά σκοπό της πτώσης της Κυβέρνησης, «πρόταση
μομφής» ήταν ουσιαστική για την ανάδειξη της αμηχανίας έως ανικανότητας της Αντιπολίτευσης. Ο
ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε την πρόσδεσή του στον αντιδημοκρατικό πολακισμό, που θα οδηγήσει αναπόφευκτα
(και ηθελημένα) σε επιδίωξη πολιτικής και κοινωνικής «ανωμαλίας», κάτι που θεωρεί ευνοϊκή συνθήκη
γι’αυτόν(!), με άγνωστες συνέπειες.
Ανέδειξε, επίσης, τις αδυναμίες της νεότευκτης ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με την αντίφαση
να ψηφίζει την πτώση της κυβέρνησης, αλλά όχι και εκλογές(!), την πολιτική «απρέπεια» (επιεικώς) να
προτείνει στην Ν.Δ. να συμμαχήσει με τον …Βελόπουλο(!) και τον κίνδυνο να αποτύχει η αγωνιώδης
επιδίωξη εσωτερικών οικονομικών κύκλων να οδηγήσουν την δημοσκοπική άνοδο, μέσω των μιντιακών
μέσων τους, και σε εκλογική, για τους δικούς τους σκοπούς.
Και τέλος, εκμεταλλευόμενες τις παραπάνω εξελίξεις «φίλιες» γερμανοευρωπαϊκές δυνάμεις
εξαγγέλλουν ανώμαλες πολιτικές εξελίξεις συμμαχικών κυβερνήσεων(!) από δικούς τους «ηγέτες», τον
Σχοινά (!) οι πολιτικοί κύκλοι ή τον Στουρνάρα(!!) οι τραπεζικοχρηματιστηριακοί, ώστε αυτοί να
απορροφήσουν τα δισεκατομμύρια των ταμείων Ανάκαμψης!
Ομως οι ΗΠΑ, ήδη, στέλνουν οικονομικούς κολοσσούς στην Ελλάδα και ο «πόλεμος» ανάμεσα
στις ΗΠΑ και Ε.Ε. αναμένεται έντονος, όπως και ανάμεσα στις ομάδες που ελέγχουν εδώ.

Ολα τα παραπάνω διεξάγονται, δυστυχώς, ερήμην του Ελληνικού λαού, που
παρακολουθεί ανήσυχος και αμήχανος, διερευνώντας πώς επιτέλους, θα εκφραστούν
πολιτικά και Ελληνικά. Κάτι που δεν θα αργήσει.
Για την Ε.Ε. του Α.Σ.Κ.Ε.
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