Τα Κομματικά Χρίσματα ήταν ανίσχυρα σε σχέση με το Κοινωνικό Χρίσμα.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ της 360news.gr

Πριν δύο μήνες περίπου αναφέραμε σε σχετικό άρθρο μας ότι: «Στις εκλογές του 2010, το
Κοινωνικό Χρίσμα θα ήταν ισχυρότερο του Κομματικού, όσο ποτέ άλλοτε» και με τα
αποτελέσματα των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών … υπήρξε επιβεβαίωση.

Οι κοινωνικές δυνάμεις κόντρα στην παλιά συνταγή της επιλογής των κομματικών
«μνηστήρων», στήριξαν με την ψήφο τους – σε σημαντικό βαθμό – τους ανεξάρτητους
υποψηφίους!

Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις ότι οι Πολίτες θα απαντήσουν … με την ψήφο ή τη στάση
τους!

Για πρώτη φορά – στα τελευταία χρόνια- το κομματικό χρίσμα λύγισε μη αντέχοντας την
κατακραυγή του κόσμου.

Των ανθρώπων που ζουν ένα καθημερινό εφιάλτη.

Που ζουν στην αβεβαιότητα για το αύριο.

Που στενάζουν από τις συνεχείς οικονομικές παρεμβάσεις στον οικονομικό
προγραμματισμό του Έλληνα Πολίτη…

Τελικά όμως η οικονομική αβεβαιότητα οδήγησε ένα σημαντικότατο αριθμό Πολιτών στην
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κοινωνική βεβαιότητα ότι οφείλουν να δείξουν την δυσαρέσκεια και απογοήτευσή τους στις
εκλογές του Νοεμβρίου 2010.

Πράγματι το έδειξαν με πολλούς τρόπους:

Με αποχή και με λευκά ψηφοδέλτια στις εκλογές, στέλνοντας τα … γνωστά μηνύματα προς
κάθε κατεύθυνση.

Τελικά οι δημοσκοπήσεις και αναλύσεις, ανέδειξαν ως πρώτο σε δύναμη τον «Κανένα»!

Σημαντικός αριθμός υποστήριξε τον «Κανένα»!

Τα κομματικά χρίσματα – σε αρκετές περιπτώσεις- δεν άντεξαν στις κοινωνικές ενωμένες
δυνάμεις.

Η φτώχεια, η μιζέρια, η αβεβαιότητα, ο δυσχερής τρόπος διαβίωσης, η συνεχής οικονομική
«αφαίμαξη» των Ελλήνων και η δυσμενής ψυχολογική κατάσταση των Πολιτών … οδήγησαν
σε μια νέα κατεύθυνση.

Ακολούθησαν την οδό μιας απάντησης με έργα – και αυτή τη φορά απάντησαν- με το υψηλό
αγαθό της Δημοκρατίας την ψήφο επιλογής…

Επέλεξαν να δώσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των μελλοντικών διαθέσεών τους σε
σχέση με τις Πολιτικές Εκλογές – όποτε και αν γίνουν.

Οι προσπάθειες δεν επαρκούν! Οι Έλληνες επιζητούν οικονομικές-κοινωνικές λύσεις που να
αντέχουν σε ένα ρεαλιστικό τρόπο ζωής στην Ελληνική Επικράτεια.
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Η επιβεβαίωση ήρθε και είναι μια πραγματικότητα.

Οι Πολίτες απέδειξαν ότι υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις – από όλους τους Πολιτικού
χώρους – που δεν υποκλίνονται στα Πολιτικά «νεύματα» υποστήριξης των εκλεκτών τους.

Επέλεξαν την εκδήλωση δυσαρέσκειας, υποστηρίζοντας την οικογενειακή και ατομική
προσπάθεια εξόδου από τα «τέλματα» που έχουν δημιουργηθεί.
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