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Του Γιώργου Κράλογλου
Ξεχάστετον χρήσιμο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν βάλετε "πλάτη", θα βροντοφωνάζουν τα "διχαστικά" μηνύματα
του Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι παραλήπτες;
Πρινπροχωρήσουμε πάρτε ένα δείγμα για το αριστερό "μεγαλείο" που ετοιμάζεται στην
Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται σε ανακοίνωση-απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις προετοιμασίες
λαϊκής αντίδρασης: "η προσπάθεια για αναβίωση της σκοτεινής εποχής του Γκοτζαμάνη από
ακροδεξιές οργανώσεις θα πέσει στο κενό και ο ακροδεξιός συρφετός που νομίζει ότι μπορεί
να κάνει κουμάντο στη Θεσσαλονίκη θα πάρει την απάντηση που του αξίζει από τους
δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες της Μακεδονίας".
Καιμε αυτό το "μήνυμα- δείγμα" ανά χείρας… ας αναζητήσουμε τους παραλήπτες που, ανάμεσά
τους, αποκλείεται να είναι ο λαός, καθώς έχει ήδη πάρει θέση αηδίας προς τον ΣΥΡΙΖΑ και την
πρώτη φορά αριστερά…
Τινα πουν στο λαό τα μηνύματα διχασμού όταν, απέναντι στους άλλους στους παλιούς…, του
στρώνουν καθεστωτικά συσσίτια, του δίνουν κρατικές ελεημοσύνες και τον περιβάλλουν με
δουλεμπόριο και μαύρη αγορά εργασίας.
Πούνα χωρέσει, ο λαός, την αριστερή αρλουμπολογία, όταν μέχρι και το πρώτο 3μηνο του 2019
σε 7.000 πλειστηριασμούς (συνολικά μέχρι τότε), θα έχει χάσει σπίτια, χωράφια, αγροτεμάχια και
μαγαζιά από περιουσία ή κληρονομιά.
Μέχρινα κάνει Πρωτοχρονιά, ο λαός, θα έχει παραδώσει τα κλειδιά σε άλλα 500-700 σπίτια που
του πήρε το κράτος γιατί δεν πλήρωσε και τον ΕΝΦΙΑ!!!
Καιμέχρι να κλείσει το 2019 θα βλέπει πώς τα 3.000.000, λαϊκοί οφειλέτες του κράτους (με χρέη
περισσότερα από 120 δισ. εκ των οποίων τα μισά μετά το 2015 της δίκαιης αριστεράς…) θα
φθάσουν τα 3.500.000 καθώς αυξάνονται κατά 50.000 τον μήνα !!!

Απορρίπτονταςόμως (όπως και πρέπει να κάνουμε) τον λαό ως παραλήπτη διχαστικών
μηνυμάτων (σαν το δείγμα που σας μεταφέραμε) και ψάχνοντας να βρούμε άκρη, επόμενο είναι να
αναρωτηθούμε μήπως με την γλώσσα του διχασμού ειδοποιούνται… τα "στηρίγματα" του ΣΥΡΙΖΑ.
Καιαν είναι έτσι ποιοι (εντός και εκτός Ελλάδος) μπορεί να στηρίζουν, ως χρήσιμο, τον Αλέξη
Τσίπρα και τους αριστερούς του… αν δεν είναι (πέραν των ανακατατάξεων στα Βαλκάνια) η νέα
"πετρελαϊκή χαρτογράφηση συμφερόντων" στο Αιγαίο (με ό,τι σημαίνει αυτό για Αμερικανούς και
Ισραήλ) και η (μετά μανίας) επιμονή της Εποπτείας και των θεσμών για άμεση (εντός 2ετίας)
εκποίηση κράτους στην ηλεκτρική ενέργεια, στα πετρέλαια, στο φυσικό αέριο, στα νερά, στις
μεταφορές, στα λιμάνια, στις μαρίνες και στις παραλίες (με ότι σημαίνει και αυτό για τους
Γερμανούς, τους Γάλλους, από τους δανειστές) και τους (ελεγχόμενους από τους Αμερικανούς)
επενδυτές που χρόνια τώρα καλοβλέπουν, τους πάλαι ποτέ, υπό κρατικό έλεγχο στρατηγικούς
τομείς της ελληνικής οικονομίας (όπως χαρακτηρίσθηκαν από την εποχή ΠΑΣΟΚ έως σήμερα).
Γιανα το αντιληφθούμε όμως αυτό και να το εμπεδώσουμε οφείλουμε να μεταφράσουμε, από τα
Συριζαικά, όσα θα ακουστούν σήμερα στην συμπρωτεύουσα κατά την πολιτική ομιλία του Αλέξη
Τσίπρα. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά τι θα πει, αλλά ρίξτε μια ματιά και την παρακάτω
"μετάφραση" του μηνύματος προς τα στηρίγματα…
Καπιταλιστέςκαι καπιταλίστριες, σώστε τον ΣΥΡΙΖΑ από την συντριβή παίρνοντας πίσω την
μείωση του αφορολόγητου που μας επιβάλλατε και κάνοντας στην αριστερή σας κυβέρνηση
ένα προεκλογικό δωράκι έστω και με υπόσχεση για ρύθμιση του χρέους ,χωρίς πισωγυρίσματα
από το ΔΝΤ, μπας και την τελευταία στιγμή μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποιες δυνάμεις να
περάσουμε αξιοπρεπώς στην αντιπολίτευση (αυτήν δεν την γλιτώνουμε).
Ανδεν μας σώσετε, καπιταλιστές και καπιταλίστριες, θα μανουβράρουμε έτσι τα πράγματα που
ούτε την συμφωνία θα περάσουμε από την Βουλή εμείς, ούτε θα ξεπαστρέψουμε το κράτος με
συμφωνίες ιδιωτικοποιήσεων να τρίβετε τα μάτια σας…, όπως μόνο οι αριστεροί μπορούν και
ξέρουν να κάνουν…
Ναλοιπόν ποιοι είναι (κατά την γνώμη μου) οι παραλήπτες των διχαστικών μηνυμάτων του
Τσίπρα, για την τυχόν επιστροφή των αριστερών "Ρίνγκο" στην ελληνική σοβιετία. Είναι τα ξένα και
τα ντόπια κυκλώματα διαπλοκής που κινδυνεύουν να αφήσουν στην μέση τις δουλειές τους (από
την οικονομική μέχρι και την εξωτερική πολιτική…) ,αν χάσουν την προστασία της αριστεράς, που
απολαμβάνουν για δεκαετίες στην Ελλάδα. Την πολύχρωμη ελληνική αριστερά που ψηφίζουμε
εδώ και 40 χρόνια για να πατάξει τα κυκλώματα αυτά!!! Για τα οποία (μας έχουν
διαβεβαιώσει) πως τα έχουν πατάξει… τρεις ή τέσσερις φορές (θα σας γελάσω…).
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