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Στηνπιο αμήχανη φάση του αντιπολιτευτικού του βίου βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ,
ιδιαίτερα εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα
στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το σκηνικό αμηχανίας για την Κουμουνδούρου "ολοκληρώνει” η εξαιρετικά καλή εκκίνηση της
νέας Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνεται και στους δείκτες της δημοσκοπικής της εικόνας.
Δεδομένου ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι νεοεκλεγείς και η Κυβέρνησή του έχει καθαρό διάδρομο
τετραετίας μπροστά χωρίς να μεσολαβεί κρίσιμος πολιτικός σταθμός για να ανακόψει την
κυβερνητική πορεία, η Κουμουνδούρου, βρίσκεται πολιτικά, με τα χέρια άδεια και ...δεμένα.
Χωρίς αφήγημα
Στηνπραγματικότητα αυτό που απασχολεί τον Αλέξη Τσίπρα στην παρούσα πολιτική συγκυρία
είναι η αναδόμηση και η ...επέκταση του κόμματός του.
Με τα εσωκομματικά πάθη ωστόσο να είναι οξυμένα, αναζητήθηκε διέξοδος στην προσπάθεια
συγκρότησης ενιαίου και αποτελεσματικού αντιπολιτευτικού λόγου.
Αφήγημα για τον κ. Τσίπρα που να δύναται να ανασχέσει αυτή την ώρα την κυβερνητική φόρα, δεν
υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε σε τρεις εκλογικές κάλπες με την Ν.Δ να εκλέγεται αυτοδύναμη μετά
από μια δεκαετία.
Ηδυσχερής θέση στην οποία βρίσκεται πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καινοφανής μεν για κόμμα που
μόλις έχασε την διακυβέρνηση της χώρας αλλά τον φέρνει σε θέση αμηχανίας.
Στιςκατ ιδίαν συνομιλίες τους εξάλλου, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνομολογούν ότι
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη θα ολοκληρώσει την τετραετία
εξ’ ού και απαιτείται για τον ΣΥΡΙΖΑ να μην βυθιστεί σε ...ατέρμονη εσωστρέφεια συζητώντας τα
εσωτερικά του.
Οι άξονες

Μετάτην εσωκομματική εκεχειρία που συμφωνήθηκε να τηρηθεί μέχρι νεοτέρας και ενόψει …
ΔΕΘ, στην Κουμουνδούρου προσπαθούν να δομήσουν αντιπολιτευτικό λόγο ως τους επεφύλαξε
το εκλογικό Σώμα της 7ης Ιουλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες δύο εβδομάδες, πέραν της τρέχουσας
επικαιρότητας, στον ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνουν σε καταγγελτικό λόγο αναφορικά με τους
πρώτους μήνες της Κυβέρνησης Ν.Δ γενικώς και υπό τον τίτλο "τρώνε από τα έτοιμα που
βρήκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Οικονομία”, ειδικώς.
Στοπλαίσιο αυτό, στην Κουμουνδούρου θα αμφισβητήσουν εμβληματικές κυβερνητικές
πρωτοβουλίες
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