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Της Νίκης Ζορμπά
Συμπόρευσητων ευρω-προοδευτικών δυνάμεων, Β. Μακεδονία και Τουρκία ήταν το κύριο
πρόταγμα στις συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες, όπου εμφανίστηκε σαν
"γεφυροποιός" αριστεράς - σοσιαλδημοκρατίας, συμμετέχοντας στην προσύνοδο του PES και
εκνευρίζοντας για μια ακόμη φορά το ΚΙΝΑΛ και την Φώφη Γεννηματά.
Πίσωστην Αθήνα, όπου προσγειώθηκε χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πλήρες
πρόγραμμα περιοδειών για την μετεξέλιξη του κόμματος και ουκ ολίγους πονοκεφάλους να
διαχειριστεί.
Στοτραπέζι της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ η οποία συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι στη
μία μ.μ υπό την προεδρία Τσίπρα θα βρεθούν στην ατζέντα -τυπικά- θέματα οργανωτικά (
καμπάνια , περιοδείες κλπ) καθώς και οι "ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις".
Τηνπροσεχή εβδομάδα ( πιθανότατα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) ο κ. Τσίπρας θα περιοδεύσει στην
Κρήτη ( πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε στην Αχαϊα).
Στοκάδρο της ΠΓ πάντως, μπαίνει προφανώς η αποτίμηση των επαφών Τσίπρα στο Βέλγιο, οι
επικίνδυνες εξελίξεις με την Τουρκία και την αλλοπρόσαλλη αμερικανική στάση αλλά και ζητήματα
εσωτερικά που καλούν επειγόντως σε διαχείρισή τους.
Ψήφος αποδήμων και ...2015
Τοζήτημα της ψήφου των αποδήμων, καθόλου καλά δεν εξελίσσεται για τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την
εμφανή απόπειρα απόσπασης συναίνεσης της Κυβέρνησης από τον Περισσό.
Οιόροι που έχει θέσει το ΚΚΕ για να υπερψηφίσει την κυβερνητική πρόταση που θα κατατεθεί ,
αντιμετωπίζονται απολύτως θετικά από το υπουργείο Εσωτερικών , με τον ΣΥΡΙΖΑ να
παρακολουθεί αμήχανα την εν εξελίξει διαβούλευση, ευρισκόμενος προς ώρας, σε πολιτική
απομόνωση.
Παραλλήλως, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ διεξάγεται μια απολύτως άβολη για τον Αλέξη
Τσίπρα συζήτηση, περί της διακυβέρνησής του το πρώτο εξάμηνο του 2015 και περί

αυτοκριτικής για το τι πήγε στραβά όχι μόνον επί των ημερών του αλλά και στην επιδίωξή του να
βρεθεί στο τιμόνι της χώρας από το 2014.
Πρόκειται για συζήτηση η οποία πραγματοποιείται σαν κλεφτοπόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
πυροδοτείται από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών που αλλάζουν την ατζέντα του κ.
Τσίπρα προκαλώντας του "παράσιτα" στην προσπάθεια να καταδείξει πως ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις
πολλαπλές ήττες στις θερινές κάλπες βρίσκεται σε τροχιά ...ολικής πολιτικής επαναφοράς.
Παραλλήλως, το μπρα ντε φερ στην κομματική ενδοχώρα για τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ είναι
σε πλήρη εξέλιξη, με τα γνωστά στρατόπεδα και διλήμματα : Κόμμα... σουπερ μάρκετ ή
...μπακάλικο, εκλογή προέδρου απευθείας από την βάση και άλλα τέτοια "δαιμόνια" θα
εξακολουθήσουν να ταλανίζουν την Κουμουνδούρου στη μακρά πορεία προς το συνέδριο (
αναμένεται να πραγματοποιηθεί Φεβρουάριο- Μάρτιο).
Τογεγονός πάντως ότι ουκ ολίγα ( και στιβαρά) κομματικά στελέχη βγαίνουν και λένε καθείς τον
πόνο του, το "μακρύ και το κοντό του", δυσκολεύουν εξόχως την ηγεσία από το να επιβάλει
ατζέντα στην ούτως ή άλλως άχαρη πολιτική φάση στην οποία βρίσκεται, έχοντας απέναντί της μια
κυβέρνηση που βρίσκεται "καβάλα στο κύμα".
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