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Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ  ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 

Η Ευρώπη των λαών (!!) με δυναμισμό και παρρησία κατατρόπωσε επιτέλους τις οικονομικές ελίτ, τους 
στυγερούς τοκογλύφους, τους νεοφιλελεύθερους ηγέτες, που ήθελαν να επιβάλουν σκληρό και ακραίο 
καπιταλισμό, να τιμωρήσουν τους ατίθασους και τεμπέληδες Ελληνες. Ο ηρωικός Τσίπρας με σκληρές 
διαπραγματεύσεις έξι μηνών, κατάφερε να υπογράψει το 3ο μνημόνιο, πολύ πιο σκληρό από τα προηγούμενα, 
υποσχόμενος όπως όλοι οι προηγούμενοι ότι θα είναι το τελευταίο !!! 

Μα επιτέλους δεν υπάρχουν όρια στο θράσος;  Δεν είναι μόνο η αντιδιαμετρική πολιτική απ΄ αυτήν  που 
είχε υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Δεν είναι η συμπόρευση με ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – Ποτάμι, για την επιβολή του 
νέου μνημονίου. Δεν είναι η ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες όπου γης, να 
βρουν απάγγειο στην αγκαλιά της Χριστοδουλοπούλου. Είναι η περιφρόνηση του αποτελέσματος του 
δημοψηφίσματος, το οποίο ο Τσίπρας ενήργησε (περιμένοντας άλλο αποτέλεσμα) και στο οποίο η σαφής 
απάντηση του ελληνικού λαού, ακύρωσε τον εκφοβισμό και την αφόρητη προπαγάνδα των ΜΜΕ και των λοιπών 
εκπροσώπων -ξένων και εγχώριων- των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων, περί μονοδρόμου, καταστροφής 
της Ελλάδας  κλπ, συνοδεία βεβαίως «πατριωτικών»!   κορόνων. 

Αφού λοιπόν ο Τσίπρας έκανε τη δουλειά που έπρεπε, αφού ολοκλήρωσε τις δεσμεύσεις που είχε, αφού 
κατήργησε τη Δημοκρατία και σπίλωσε την έννοια της «Αριστερής Κυβέρνησης», αγνοώντας εκτός των 
υποσχέσεών του και ένα μεγάλο μέρος του κόμματός του και αντιλαμβανόμενος ότι η έσχατη ξεφτίλα να 
στηρίζεται για να εκτελέσει την τούμπα του σ’ αυτούς που έβριζε σκαιότατα και να κάνει ό,τι  αυτοί 
προγραμμάτιζαν πολύ πιο πριν, δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί ούτε με τις πιο γελοίες προφάσεις, (εξ’ άλλου 
πήρε την έγκριση της Μέρκελ που είναι σίγουρη ότι με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, η δουλειά θα γίνει), οδήγησε τη 
χώρα σε εκλογές υποσχόμενος τί; Την πιθανή όχι απομείωση αλλά διαιώνιση του χρέους και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς ! Ουσιαστικά ο Τσίπρας παραδέχτηκε (αν και το ήξερε από την αρχή), ότι τερματισμός των 
μνημονίων και της λιτότητας μέσα στη μάντρα της ΟΝΕ και της ΕΕ είναι αδύνατη. Φυσικά επέλεξε τη μάντρα, 
τον γενιτσαρισμό και την τυφλή συμμόρφωση προς τας υποδείξεις – διαταγές. 

Ο Λαφαζάνης ουσιαστικά κρατώντας τις αρχικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (τουλάχιστον δεν ενέδωσε), 
συνεχίζει να εθελοτυφλεί υποστηρίζοντας πως είναι δυνατόν και η πίτα να μείνει ακέραια και ο σκύλος να είναι 
χορτάτος. Δεν προχώρησε σε ξεκάθαρες λύσεις. 

Το μέγα όφελος απ’ όλα αυτά είναι ότι ο ελληνικός λαός διαπίστωσε με επώδυνο τρόπο, ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την Ελλάδα σημαίνει διαδοχικά μνημόνια, 3ο τώρα, 4ο αύριο, 5ο μεθαύριο κλπ, δηλαδή ανεργία, 
μειώσεις μισθών και συντάξεων, εξοντωτικοί φόροι, αντιλαϊκοί νόμοι, λιτότητα, έλλειμμα δημοκρατίας, 
καταστροφή του κράτους πρόνοιας, υπονόμευση των εθνικών θεμάτων, διάλυση της υγείας και της παιδείας και 
το σπουδαιότερο όλων την απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.  

 Ο ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να (ξανα)δώσει στις εκλογές την πρέπουσα απάντηση.     


