"Ανοίγουν" στόματα στην
Κουμουνδούρου μετά το restart
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Της Νίκης Ζορμπά
Μπορείη υπόθεση Novartis να συσπειρώνει τον ΣΥΡΙΖΑ – παρά τις φωνές στο εσωτερικό του ότι
το ζήτημα του γύρισε μπούμερανγκ όταν βρισκόταν στην Κυβέρνηση – ωστόσο αν κάτι "ταλανίζει"
ακόμη το πρώην κυβερνών κόμμα είναι το ποια θα είναι ακριβώς η πορεία για τον περιβόητο
μετασχηματισμό του.
Ευκλείδης Vs Παππάς
Στηνκομματική ενδοχώρα της Κουμουνδούρου, τα ζητήματα που εκκρεμούν προς επίλυση δεν
είναι μόνον ή αμιγώς ιδεολογικής κατεύθυνσης. Αυτοκριτική για το τι οδήγησε στην ήττα, δεν έχει
γίνει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως γιατί οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα σε σωρεία τομέων
και αν ανοίξει το καπάκι στην κοχλάζουσα κομματική "κατσαρόλα", κινδυνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ να
βυθιστεί στην εσωστρέφεια.
Αυτόξορκίζει εξάλλου ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια, από την θέση
πρωθυπουργού, ακροβατούσε στο τεντωμένο σκοινί των σχέσεων οργής μεταξύ κορυφαίων
κυβερνητικών στελεχών.
Παράτην επίμονη προσπάθεια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να φύγει το κόμμα μπροστά,
αποφεύγοντας την ομφαλοσκόπηση, κορυφαία στελέχη του δεν "παραδίδουν" εύκολα τα όπλα ,
επιμένοντας να δίνουν τη "μάχη" για την ανάγκη αυτοκριτικής, όχι επιδερμικής, σχετικά με το τι
πήγε στραβά και οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τρεις εκλογικές ήττες το καλοκαίρι.
Οτέως υπουργός Οικονομικών , νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος- τομεάρχης Οικονομικών και
άτυπος επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης Ευκλείδης Τσακαλώτος, έδωσε το στίγμα
του τις προάλλες, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου,
αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς του Νίκου Παππά στα ΜΜΕ γενικώς και την ΕΡΤ
ειδικώς.
Οπρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής από καιρό βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική γραμμή με

τον κ. Τσακαλώτο και οι μεταξύ των σχέσεις ήταν εξόχως τεταμένες από ην αρχή σχεδόν της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ .
Οιαιχμές του κ. Τσακαλώτου πάντως για τις επιλογές στην ΕΡΤ εντάσσονται σε ευρύτερες
διαφωνίες των δύο στο ύφος της ασκούμενης πολιτικής στην διακυβέρνηση. Είναι πάντως ηχηρά
τα "καρφιά" του Ευκλείδη για την δημόσια ραδιοτηλεόραση επί ΣΥΡΙΖΑ: "κατά την άποψή μου το
όραμά μου για την ΕΡΤ δεν είναι να έχουμε εναν αριστερό Μπάμπη Παπαδημητρίου και έναν
Αριστερό Άρη Πορτοσάλτε. Θέλουμε μια δημόσια τηλεόραση αντικειμενική".
Δούρου για εκλογή από τη βάση
Στομεταξύ, στην "παγωμένη" για την ώρα συζήτηση περί της εκλογής προέδρου από την βάση
που εξακολουθεί και προκαλεί την καχυποψία τινών συντρόφων του Αλέξη Τσίπρα ( Σκουρλέτη ,
Βούτση, 53 κλπ) τοποθετήθηκε ανοιχτά η Ρένα Δούρου, η οποία δίνει με την παρέμβασή της
(News247) ισχυρό "νεύμα" υπέρ προεδρικών.
""Τοκαθοριστικό είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σημείο αναφοράς στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι και η
εκλογή του προέδρου πρέπει να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια με τρόπο που θα
καθορίσουμε συλλογικά όπως πάντα. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις – ταμπού και αν
χρειαστεί, και το θέμα της εκλογής προέδρου από τη βάση θα συζητηθεί ανοικτά, οργανωμένα και
δημοκρατικά”.
Μετην σχεδόν ειλημμένη απόφαση του Πάνου Σκουρλέτη να μην διεκδικήσει εκ νέου στο
επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την θέση γραμματέα , πυκνώνουν τα σενάρια που φέρουν την
πρώην περιφερειάρχη Αττικής, καίτοι… "καμμένη" στο Μάτι, ως πιθανή υποψηφιότητα.
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