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Της Νίκης Ζορμπά
Το..καραβάνι πάει να προχωρήσει μπροστά αλλά τροχοί του κάρου, βυθίζονται στην άμμο.
Όπου"καραβάνι" είναι το όχημα του νέου ΣΥΡΙΖΑ το οποίο προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να
περάσει με λούστρο κόμματος εξουσίας. ( Μέσα στις παραδοξότητες του ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου,
υπάρχει μια με θέση περίοπτη: Στην εξουσία βρέθηκε, κόμμα εξουσίας προσπαθεί να γίνει).
Τηνώρα που η ηγεσία της Κουμουνδούρου "σαλπίζει" τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ σε
κόμμα με δομές εξουσίας, άνοιγμα σε νέα μέλη και διεύρυνση τέτοιας έκτασης η οποία να
προσιδιάζει σε προφίλ κόμματος εν αναμονή της εξουσίας, καν ένα καν δυο, αλλά κάμποσα και
ισχυρού κομματικού βεληνεκούς στελέχη ( όπως ο Ν. Βούτσης), ανοίγουν - και δη με δημόσιες
τοποθετήσεις τους- ζήτημα δομικής αυτοκριτικής στο κόμμα, αρχής γενομένης από το 2014.
Έπρεπεή δεν έπρεπε να ρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυβέρνηση Σαμαρά και να βρεθεί στο τιμόνι της
χώρας το 2015 και που βρέθηκε τελικώς τι έκανε; πέταξε την μπαλωθιά ο Νίκος Βούτσης και
"απάντησε" ο Γιάννης Δραγασάκης: Δεν έπρεπε να έχουμε βάλει τον Γιάνη Βαρουφάκη σε αυτό
το πόστο.
Νερόστον "μύλο" της συζήτησης περί του "ξέρω τι έκανες ΣΥΡΙΖΑ το 2015" έριξαν και οι Στέλιος
Κούλογλου, Δημήτρης Μάρδας, συντηρώντας στον "αφρό" της επικαιρότητας μια συζήτηση που
σε αυτη τη χρονική συγκυρία, ο κ. Τσίπρας ουδόλως θεωρεί ότι τον ευνοεί να γυρίσει σελίδα.
Ερώτημαείναι αν ο "σπόρος" της αυτοκριτικής που φυτεύτηκε αρχικώς από τον κ. Βούτση για το
φοβερό 2015, θα ριζώσει στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ προς το Συνέδριό του, όπου και θα λυθούν
όλοι οι εσωκομματικοί "λογαριασμοί".
Τοπώς θα λυθούν βέβαια, ανησυχεί την ηγεσία του κόμματος καθόσον στην καλύτερή πολιτική
στιγμή της Κυβέρνησης, παράδοση του ΣΥΡΙΖΑ σε εσωστρέφεια με μαχαιρώματα συντροφικά,
μάλλον θα λαβώσουν σοβαρά το κόμμα της αξωματικής αντιπολίτευσης.
Ενδιαφέρουσα παρέμβαση Τσακαλώτου
Στησυζήτηση αυτή μπλέχτηκε - επίσης δημόσια- ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος με αυστηρή "απάντηση" σε όσους επιμένουν στα περί ανετοιμότητας του ΣΥΡΙΖΑ
να αναλάβει την διακυβέρνηση το 2015.
""Ηαριστερά το 2015 ανέλαβε την κυβέρνηση όχι γιατί κατείχε την απόλυτη αλήθεια. Αλλά γιατί
ήταν ιστορικά αναγκαίο να αναχαιτιστεί η ανθρωπιστική κρίση, να βγούμε από τα μνημόνια, να
βρεθεί λύση για το χρέος, να γίνουν δημοκρατικές τομές, να αλλάξει πορεία η χώρα. Και η
αριστερά τα κατάφερε. Και αν βρισκόμασταν πάλι εκεί, πάλι θα αναλαμβάναμε την ευθύνη. Γιατί η
κοινωνία δεν είχε, δεν έχει και δεν θα έχει την πολυτέλεια να περιμένει "να ωριμάσουν οι
συνθήκες".
Ο Τσίπρας υποβαθμίζει τη συζήτηση
ΟΑλέξης Τσίπρας πάντως επιχειρεί να υποβαθμίσει τη συζήτηση γύρω από τις αποκαλύψεις για
το πρώτο εξάμηνο του 2015 , διαμηνύοντας, πως όσο δεν τοποθετείται ο ίδιος, μάλλον είναι
...ελλιπής η συζήτηση.
Κατάαυτόν τον τρόπο "διαβάζεται" από στελέχη της Κουμουνδούρου άλλωστε και η σχετική
δήλωσή του σε πλαίσιο συνέντευξης :
"Βλέπω, ότι, τις τελευταίες ημέρες, όλοι να θέλουν να γράψουν και από ένα βιβλίο για την περίοδο
του α΄ εξαμήνου του 2015, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν πράγματι πολύ ιστορικές και κρίσιμες
και οι επιλογές αλλά και οι στιγμές. Ίσως κάποια στιγμή, ως βασικός πρωταγωνιστής αυτής της
πολύ σημαντικής περιόδου για την σύγχρονη ιστορία του τόπου, αισθανθώ κι εγώ την ανάγκη να
τοποθετηθώ με ονόματα και διευθύνσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα".
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