Ευρύς...
Συντάχθηκε απο τον/την ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Όσοι παρακολούθησαν την ομιλία Τσίπρα στην έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (εντάξει
το ξέρω πολλοί από εμάς είμαστε σαδομαζοχιστές!) κατάλαβαν ένα πράγμα: ότι πλέον
τίποτε δεν είναι ίδιο στο κυβερνών κόμμα. Ότι πια τα παίζει όλα για όλα, όχι φυσικά για να
«σώσει οτιδήποτε αν σώζεται» στη χώρα, αλλά για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, επιβεβαιώνοντας τις
σχετικές πληροφορίες των τελευταίων ημερών, ωστόσο ανακοίνωσε τη μετατροπή του
ΣΥΡΙΖΑ σε μια ευρύτερη παράταξη της κεντροαριστεράς. Κάτι σαν ένα παλιό ΠΑΣΟΚ.

Καλά θα μου πείτε, αυτό δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ; Επίσημα όχι. Ανεπίσημα ναι. Ωστόσο αυτό που
χρειάζεται να καταλάβουμε, αν θέλουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις δηλώσεις Τσίπρα είναι
η προσπάθειά του να πιαστεί απ' οτιδήποτε μπορεί να κινείται στην ιδεολογική σφαίρα που
προσδιόρισε (βλ. κεντροαριστερά).

Για αυτό και ο όποιος ανασχηματισμός γίνει, θα πρέπει να θεωρείται ευρύς. Τόσο σε
πρόσωπα, όσο και σε συνεργασίες.

Η δόση...

Υπάρχει, όμως, ένα ακόμη στοιχείο που οφείλουμε να προσέξουμε. Και κατά τη γνώμη μου
είναι πιο σημαντικό από τα παραπάνω. Η αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στα της
εκταμίευσης της δόσης, η οποία εκκρεμεί.

Όταν δεν μπορείς να πάρεις ούτε καν τη μισή από την υποσχεθείσα και αναγκαία δόση και
μπλέκεις σε ατέρμονες συζητήσεις για ελάφρυνση του χρέους, νομίζω πως έχεις
αντιληφθεί ότι η μη εκταμίευση της δόσης ή έστω η αργοπορημένη και «κουτσουρεμένη»
απόδοσή της είναι η αρχή του τέλους σου.

Πρακτικά ρωτώντας, πως θα σταθεί μια κυβέρνηση που έχει επιβάλλει τόσους πολλούς και
δυσβάστακτους φόρους και παράλληλα δεν έχει ...σταγόνα η κάνουλα;
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Προφανώς ο Τσίπρας το ξέρει αυτό πριν από εμάς, για αυτό και νομίζω ότι με το πολιτικό
άνοιγμα που κάνει, τα παίζει όλα για όλα.

Επαναλαμβάνω, όχι για να «σώσει» τη χώρα, αλλά για να αποκτήσει τα πολιτικά δεκανίκια
που νομίζει ότι μπορεί να έχει, στην ατελέσφορη προσπάθειά του να παραμείνει στην
εξουσία.

Το ...αυγό!

Πάντως, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, χθες μια ημέρα μετά την ομιλία Τσίπρα ήταν η
...Παγκόσμια Ημέρα Αυγού.

Λέτε να είναι τυχαίο που επιλέχθηκε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ παραμονή μιας τέτοιας
ημέρας ή πρόκειται για μια «συγκυρία συμπτωματικών συμπτώσεων» (Στιβ Γιατζόγλου οι
ατάκες σου μαγικές, αλλά εσχάτως μας ξενέρωσες); Ο χρόνος θα δείξει...
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