Αυτοί θα µας «σώσουν»;
Οπωσδήποτε δε βάζουµε στο ίδιο τσουβάλι όλους τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, όµως,
σαφές ότι ολόκληρη η ηγετική οµάδα περί τον Αλ. Τσίπρα δηµιουργήθηκε και προωθήθηκε από
µηχανισµούς του συστήµατος (και µάλιστα της φιλοαµερικανικής µερίδας), για να υπηρετεί το
σύστηµα και τώρα και όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου. Ακόµη σαφέστερα είναι τα
πράγµατα µ’ αυτούς που προαλείφονται ν’ αναλάβουν την οικονοµική πολιτική.
Αναφερόµαστε σε άλλο κείµενο στον «σκιώδη υπουργό» Γιάννη ∆ραγασάκη, που υπερασπίστηκε
τόσο απροκάλυπτα το Γιωργάκη για τη µεγάλη απάτη του «λεφτά υπάρχουν». Για ποιο λόγο ο
έµπειρος ∆ραγασάκης έφτασε σ’ αυτό το σηµείο το γνωρίζει ο ίδιος.
Την εικόνα συµπληρώνουν δύο άλλα στελέχη του οικονοµικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ,
προβαλλόµενοι σκανδαλωδώς από τα συστηµικά ΜΜΕ, που προαλείφονται για υφυπουργοί, ο Γ.
Σταθάκης και ο Ε. Τσακαλώτος, άγνωστοι (και στον κόσµο του ΣΥΡΙΖΑ;) µέχρι το 2012, οπότε
άρχισε η δηµοσκοπική εκτόξευση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κύριοι αυτοί δηλώνουν «επενδυτές», δηλ.
µεγαλοκαταθέτες τεράστιων και ασύλληπτων (για τους πενόµενους πολίτες) ποσών όχι σε κάποια
ελληνική τράπεζα, αλλά σε αµαρτωλά (από τα µεγαλύτερα στον κόσµο) χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα,
όπως η BlackRock και η Morgan Stanley, που παίρνουν µέρος στην εξόντωση του ελληνικού λαού.
Για να είµαστε δίκαιοι, ποτέ δε µας είπαν οι άνθρωποι αυτοί ότι έχουν στο πρόγραµµά τους το
σοσιαλισµό, ισχυρίζονται, όµως, ότι θ’ αµβλύνουν τις κοινωνικές αδικίες. Για να είναι πειστικοί δε θα
έπρεπε πρώτα να θυµηθούν τι κάνει ο «έχων δύο χιτώνας»;
Επαναλαµβάνουµε, δεν είναι όλοι ίδιοι. ∆ίπλα σ’ αυτούς υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µε
µηδενική ή µικρή περιουσία. Αυτούς (τι σύµπτωση!) τους αγνοούν πλήρως τα συστηµικά ΜΜΕ.
Απλοί νεροκουβαλητές!
Απορίες
Συµφωνούµε πλήρως µε την κριτική του ΚΚΕ προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι στα πλαίσια της Ε.Ε. δεν είναι
δυνατό ν’ ασκηθεί καµιά φιλολαϊκή πολιτική. ∆ιαφωνούµε µε την τακτική του να µην κάθεται ποτέ
και για κανένα θέµα στο ίδιο τραπέζι µε το ΣΥΡΙΖΑ, να µη στέλνει ποτέ εκπρόσωπό του ούτε στα
συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι υπάρχει πρόσκληση. Θα υπήρχε κάποιο ελαφρυντικό, εάν κρατούσε
την ίδια στάση (ή και πιο αυστηρή) απέναντι στα κόµµατα του µνηµονίου, όµως στα συνέδρια των
µνηµονιακών κοµµάτων στέλνει εκπρόσωπο, µε τη ∆ΗΜΑΡ ιδίως οι σχέσεις «σηκώνουν
παρεξήγηση».
Το ΚΚΕ δικαιολογεί τη στάση του µε το επιχείρηµα ότι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν
στελέχη που έφυγαν από το ΚΚΕ, γι’ αυτό δεν τους έχουν εµπιστοσύνη.
Απορίες:
1) Το κριτήριο πρέπει να είναι αν έφυγε ένα στέλεχος από το ΚΚΕ ή τι κάνει αφότου έφυγε. Εάν
παραµένει συνεπής και δεν ενσωµατώθηκε στο σύστηµα; Το κριτήριο είναι η στάση του
απέναντι στο κόµµα ή απέναντι στην κοινωνία;
2) Τα µνηµονιακά κόµµατα δεν έχουν ηγετικά στελέχη προερχόµενα από το ΚΚΕ; Η επίτροπος κ.
∆αµανάκη και ο (προσφάτως ανεξάρτητος) κ. Μίµης από πού προέρχονται; Ο κ. Ν. Μπίστης,
µέχρι πριν από λίγο στη ∆ΗΜΑΡ;

3) Στα στελέχη των µνηµονιακών κοµµάτων που δεν προέρχονται από τις τάξεις του το ΚΚΕ έχει
περισσότερη εµπιστοσύνη; Στην Ντόρα; Στο Βενιζέλο και το Γιωργάκη; Στη Ρεπούση; Στον
Άδωνι;
Οι απορίες πρέπει να λυθούν. Κι ας µη βιαστούν κάποιοι. Η ερµηνεία πως ό,τι βλάπτει το
ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται καλό για το ΚΚΕ και το λαό είναι µάλλον επιφανειακή.

