Το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2014 08:26 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 27 Οκτώβριος 2014 15:11

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί ένα πρώτο άνοιγμα πρός τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, με σκοπό
να ανιχνεύσει υποψηφιότητες που να εμπλουτίσουν τα βουλευτικά ψηφοδέλτια και να
αποκτήσει έτσι μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα των ψηφοφόρων.

Οι σκέψεις για τις συνεργασίες τέθηκαν και στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά
αποφασίστηκε να μετατεθούν οι αποφάσεις για άλλη ώρα, καθώς δε φαινόταν πουθενά ότι
θα υπήρχε συμφωνία ,αλλά εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις και αντιδράσεις και στην
ανίχνευση υποψηφιοτήτων.

Η αριστερή πλατφόρμα έθεσε και μια σειρά από προτάσεις τις οποίες η κεντρική επιτροπή
τις απέρριψε.

Χθες το πρωί σε τηλεοπτικό κανάλι ο κ. Λαφαζάνης ξεκαθάριζε τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ για
μνημόνιο και χρέος, θέλοντας σαν δείξει ότι υπάρχει μόνο μία άποψη αυτή που ο ίδιος
επικαλείται, ως την επίσημη του κόμματος.

Την ώρα που επιχειρείται άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε ο κ. Λαφαζάνης να θέσει τα όρια των
συνεργασιών που πιθανόν να προκύψουν καθορίζοντας τα δύο βασικά ζητήματα, την
κατάργηση των μνημονίων με νόμο, εφαρμογή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς
συζήτηση ή διαπραγμάτευση με τους δανειστές την διεκδίκηση της διαγραφής του
μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ακόμη κι αν έρθουν οδυνηρές επιπτώσεις, και εγγραφή
του κατοχικού δανείου στον προϋπολογισμό 2015.

Για τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τις αντιδράσεις των δανειστών
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απάντησε ότι «με τη θέληση του λαού θα αντιμετωπιστούν».

Ο κ. Λαφαζάνης με αυτή την τοποθέτησή του ξεκαθαρίζει προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ
και τον Κ. Τσίπρα ότι δεν θα ανεχθεί άλλες στρατηγικές από αυτές που ξεκαθάρισε με
γλαφυρό τρόπο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έδωσε ακόμη συνέχεια στο θέμα και δεν θα ανοίξει τώρα ζήτημα έντονης
εσωτερικής αντιπαράθεσης.

Όμως αργά ή γρήγορα θα πρέπει να απαντήσει και στην αριστερή πλατφόρμα και σε όσους
θα επιθυμούσαν να ενταχθούν στα βουλευτικά ψηφοδέλτια και ευρύτερα στην πλειοψηφία
των πολιτών που προσδοκά να κάνει ψηφοφόρους του για τον τρόπο διαχείρισης των
ζητημάτων που έθεσε ο κ Λαφαζάνης.
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