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Δημοκρατικός εκλογικός νόμος όπλο στα
χέρια αδίστακτων οπορτουνιστών
Ολα τα Μίντια, τηλεοπτικά-ραδιοφωνικά-δικτυακά και έντυπα, παίζουν στους συριζαίικους ρυθμούς
πολιτικαντισμού και αποπροσανατολισμού. Το «μέγα» θέμα είναι ο νέος εκλογικός νόμος που προωθεί η
κυβέρνηση, αφού διαπίστωσε ότι εδραιώνεται η δημοσκοπική κατρακύλα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ και μάλιστα
παρά το ότι έχει ως αντίπαλο τη Μητσοτακική Ν.Δ.
Οι στόχοι του, κραυγαλέα, ιδιοτελείς, να εμποδίσει το Μητσοτάκη (αν μέχρι τις εκλογές παραμένει
πρόεδρος της Ν.Δ….) να καταγάγει ευρεία (με το bonus!) εκλογική νίκη και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει στο
ΣΥ.ΡΙΖ.Α εκλογική επιβίωση και… συμμετοχή σε μελλοντικές κυβερνήσεις, ώστε να αποφύγει εξεταστικές
περιπέτειες (…), όπως τα κατάφερε ο ομόσταβλός τους ΓΑΠ, που ήδη δηλώνει ότι «μπαίνει μπροστά»!! Και,
ακόμη, αυτό το σχέδιο νόμου, έκδηλα δημοκρατικότερου των προηγούμενων, ελπίζουν(…) ότι θα μπορεί να
«πωληθεί» (κατά τη φρασεολογία Τσακαλώτου) στον κόσμο τους που τους απέμεινε ως δείγμα της πίστης
τους στις δημοκρατικές αρχές(!) και της εφαρμογής των «δεσμεύσεών» τους!! Εννοείται ότι θα έχουν
ετοιμάσει και τον αντίλογο στις εύλογες απορίες, γιατί δεν τον πρότειναν και πριν από τις εκλογές του
Σεπτέμβρη του 2015, στις οποίες κέρδισαν και τις 50 υπό κατάργηση έδρες, χάρις στις οποίες κυβερνούν και
τώρα νομοθετούν να μην τις έχουν οι άλλοι…
Για την ώρα συζητούν σε άτυπη, ακόμη, «διαβούλευση» μόνο τα, ευνοϊκά για το ΣΥ.ΡΙΖ.Α, 2 άρθρα
του άγνωστου, ακόμη, συνολικού νομοσχεδίου, αυτά για την κατάργηση του bonus των 50 εδρών στο πρώτο
κόμμα και για το δικαίωμα ψήφου στους 17χρονους, σκοπεύοντας να δημιουργήσουν προβλήματα στα
κόμματα της «Αντιπολίτευσης» για προφανείς λόγους, άρθρα που δύσκολα θα κατά ψηφίζονταν από τα
μικρότερα, τουλάχιστον, κόμματα.
Επί της ουσίας, αν προς στιγμήν αγνοηθούν οι συγκεκριμένες συνθήκες και σκοτεινές σκοπιμότητες,
δεν τίθεται θέμα για την ορθότητα της κατάργησης του bonus εδρών για το πρώτο κόμμα ή όποιου
πολιτικάντικου συνδυασμού κομμάτων, αφού αυτό καταστρατηγεί κάθε έννοια πολιτικής Δημοκρατίας, η
οποία, επί τη ευκαιρία, σε κανένα μέρος του κόσμου δεν ευδοκιμεί (!)…
Για την επέκταση της ψήφου στους 17χρονους (γιατί όχι και στους 16χρονους κ.ο.κ.;) δεν υπάρχει
δικαιολογία. Στην Ελλάδα οι εγκύκλιες σπουδές στο μεγαλύτερο μέρος των νέων, μοναδική κατάκτηση,
συμπληρούνται στο 18ο έτος. Φαντάζεται κανείς τι θα γίνεται στις αίθουσες κ.λπ. – Ο μόνος λόγος είναι να
κερδηθούν ψήφοι κολακεύοντας τους νέους, διαλύοντας τα σχολεία, κάτι που ούτως ή άλλως επιδιώκουν με
συνέπεια.
Ο μεγάλος στόχος, 200 ψήφοι
Το σχέδιο του νέου εκλογικού νόμου επιτελεί, ήδη, το ρόλο του Αποπροσανατολισμού, όμως υπάρχει
και ουσιαστικός στόχος, όπως προαναφέρθηκε. Και μόνο με τις 153 ψήφους • το νομοσχέδιο γίνεται Νόμος,
που θα ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές, που ο Τσίπρας κ.λπ. ελπίζουν ότι θα τον εκμεταλλευθούν
καταλλήλως μετά από σύντομο (και αδιέξοδο) intermedio, σύντομη παρένθεση, της Ν.Δ.
Διαφορετικά, αν εξασφαλιστούν 200 ψήφοι ο νέος νόμος θα ισχύσει και για τις άμεσα (;) επόμενες,
οπότε πολύ δύσκολα ο Μητσοτάκης θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό το είχε επιτύχει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
το 1989 σε βάρος του πατρός Μητσοτάκη, αλλά τότε δεν απαιτούνταν 200 ψήφοι για να ισχύσει άμεσα ο νέος
νόμος!
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τους έχει, σχεδόν, εξασφαλίσει ! 153 δικοί της, ο Λεβέντης, το ΚΚΕ (που
όμως το 1989 αρνήθηκε να συμπράξει με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την απλή… αναλογική!), η Χρυσή Αυγή και ο
Θεοχαρόπουλος, η μόνη προίκα του Κουβέλη στο …γάμο με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α.!
Πλην, όμως, του τελευταίου, τίποτα δεν είναι βέβαιο, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μια που δύσκολα
μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όλων και ιδιαίτερα την πιθανή απαίτηση του Μιχαλολιάκου για
αθώωση όλων των δικών του.
Πάντως, αν τυχόν και τελικά τα καταφέρει ο Τσίπρας, δεν αποκλείεται να υποκύψει στον πειρασμό για
εκλογές το Σεπτέμβρη (!), αν μάλιστα οι θεσμοί του ζητούν «τον ουρανό με τ’άστρα» για τη 2η αξιολόγηση,
όπως έκαμαν στο Σαμαρά στο τέλος του ’14...
Αλλωστε, όλα αυτά εξαρτώνται από τους πάτρωνες και, τουλάχιστο με τις επόμενες εκλογές, οι
Ελληνες πολίτες γνωρίζουν ότι τίποτα δεν μπορούν να περιμένουν απ’όλους αυτούς!

