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Της Νίκης Ζορμπά
Οστόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να ενώσει τους προοδευτικούς Πολίτες, να γίνει ο κορμός της
προοδευτικής παράταξης και όποιοι κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν , θα αναγκαστούν να το
καταλάβουν όταν θα ενώσουμε τη βάση του προοδευτικού κόσμου, έφα Αλέξης Τσίπρας
στέλνοντας "συστημένο" από την Αχαία όπου περιοδεύει, στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.
Ανστο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακόμη αναζητούν το πώς, με ποιους όρους και τι
ιδεολογικό στίγμα θα γίνει η περιώνυμη διεύρυνση και ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης
Τσίπρας, χωρίς να ενθαρρύνει συγκρούσεις στο εσωτερικό του κόμματός του, έχει ήδη λάβει τις
αποφάσεις του, τις οποίες διαμηνύει δημόσια, σε κάθε ευκαιρία.
Από το άλλοτε κάστρο του ΠΑΣΟΚ, την Αχαία, εκεί όπου ο ΣΥΡΙΖΑ "κατάπιε" στις εθνικές
εκλογές το κόμμα της Φώφης Γεννηματά και εκθρόνισε από την πρωτιά την Ν.Δ, ο Αλέξης
Τσίπρας ξεκίνησε τις περιοδείες του για τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ ( επόμενος σταθμός η
ομοίως φορτισμένη πολιτικά, Κρήτη).
Τομήνυμα που επεφύλαξε ήταν προς τα "δεξιά" του, προς την ηγεσία του όμορου κόμματος, του
ΚΙΝΑΛ το οποίο διαγκωνίζεται ( χωρίς επιτυχία βάσει των εκλογικών αποτελεσμάτων) με τον
ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος εκπροσωπεί την "Δημοκρατική Παράταξη".
Στομεταξύ, μπορεί άπαντες ρητορικώς εντός της Κουμουνδούρου να αποκηρύσσουν την
"σοσιαλδημοκρατία" ( έχει πτωχεύσει από καιρού είπε πρόσφατα στην Κεντρική Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος) αλλά τα βήματα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης
οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ με ακρίβεια μαθηματική , προς το Κέντρο.
Απόψε, κατά την δεύτερη ημέρα της περιοδείας του, ο Αλέξης Τσίπρας από την Πάτρα όπου θα
μιλήσει σε "ανοιχτή εκδήλωση" για ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, θα εγκαινιάσει και την
ψηφιακή πλατφόρμα η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη
στον ΣΥΡΙΖΑ, να το κάνουν σε πρώτη φάση, ηλεκτρονικά. ( Για την ολοκλήρωση της εγγραφής
τους, απαιτείται να παραλάβουν αυτοπροσώπως την κομματική τους ταυτότητα).
Οι γκρίνιες και οι προειδοποιήσεις, συνεχίζονται

Εντόςτου ΣΥΡΙΖΑ πάντως, οι γκρίνιες συνεχίζονται.
Μετάτην δημόσια παραδοχή του Νίκου Βούτση πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει την
διακυβέρνηση της χώρας το 2015 ρίχνοντας την Κυβέρνηση Σαμαρά, ακολούθησε εσωκομματική
"μουρμούρα", την οποία ...αποκαλύπτει ο Πάνος Λάμπρου , εκ των σκληρών μελών της ομάδας
των "53".
Ο κ. Λάμπρου, με εκτενές σχόλιό του στο προσωπικό του προφίλ στο facebook,
υπεραμύνθηκε του Νίκου Βούτση και επιτέθηκε σε αυτούς που ο Πάνος Σκουρλέτης έχει
χαρακτηρίσει "επίδοξους νταβατζήδες της Αριστεράς".
Μεταξύάλλων, αναφέρει το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας:
"Κάποιοι, δυστυχώς, τσιμπάνε από πιέσεις "πολιτικών αναλυτών" και αρθρογράφων, που διόλου
τυχαία και διόλου αθώα, ασχολούνται τον ταλευταίο καιρό με τον ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη βίαιη
μετάλαξη του σε κόμμα του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού κέντρου.
Και έτσι στοχοποιούν πρόσωπα, τα οποία σηματοδοτούν μια ολόκληρη ιστορική πορεία της
αριστεράς, της ανανεωτικής, της ριζοσπαστικής... Το καλοκαίρι στόχος έγινε ο σύντροφός μ ας
Πάνος Σκουρλέτης Στη συνέχεια ο Τσακαλώτος, ο Φίλης και τώρα, στα ξαφνικά (;) ο Νίκος
Βούτσης! Σηματοδοτούν, λένε, το παλιό και τολμούν να μιλάνε...
Και επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα εμφυλίου... Αυτοί, που πάντα μισούσαν την αριστερά κα
γύρναγαν από κόμμα σε κόμμα μήπως και τους κάτσει η καλή...
Και καλά αυτοί, τη δουλειά τους κάνουν. Σε αυτή όμως τη δημόσια συζήτηση κάποιοι άλλοι,
νεόκοποι, που δεν τους έχουμε δει ποτέ και παριστάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ του 27%, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ
χωρίζεται με αυτόν τον απαράδεκτα απολίτικο τρόπο, κουνούν το δάχτυλο και ότι άλλο διαθέτουν
στη φαρέτρα τους, στον Νίκο Βούτση. Και αν ήθελαν να αντικρούσουν τις απόψεις του συντρόφου
μας έχει καλώς. Πλούτος θα ήταν ο διάλογος. Αλλά δεν κάνουν διάλογο, δεν θέλουν διάλογο.
Απλώς ανοίγουν την πόρτα της εξόδου και τον καλούν να βγει, να βγούμε... Από που άραγε;;;;;"
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