
  

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΙΘΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

Η µικρή διαφορά στα ποσοστά των δηµοσκοπήσεων µεταξύ των δύο µεγαλύτερων 
κοµµάτων ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ είναι «απορίας άξιον», όσο κι αν αυτές οι δηµοσκοπήσεις 
λειτουργούν ως µέσα χειραγώγησης, κυρίως, για την προώθηση συστηµικών 
κατασκευασµάτων, όπως η Χ.Α. και το Ποτάµι. Πολύς κόσµος δεν µπορεί να 
καταλάβει πώς ύστερα από τον ορυµαγδό των αντεργατικών, αντιλαϊκών και 
φοροµπηχτικών µέτρων που πλήττουν µόνο τα χαµηλά και µεσαία κοινωνικά 
στρώµατα, δεν έχουν εκτιναχτεί τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν 
καταποντιστεί της Ν∆, µαζί µε του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ, που ήδη έχουν 
τιµωρηθεί. 
 Τα µεγαλοστελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, µεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρός του, ήδη 
φαίνονται να κατέχονται από την αλαζονεία της επικείµενης εξουσίας και δε δείχνουν 
να προβληµατίζονται. Γιατί άραγε φαίνονται τόσο σίγουροι ;    

 
∆εν πείθουν ότι θα σταµατήσουν το άγος της νέας κατοχής 

 
Πώς να τους εµπιστευτεί ο κόσµος 
 Οταν εξαγγέλλουν κατάργηση των µνηµονιακών δεσµεύσεων,  κούρεµα του χρέους 
(αρχικά είχαν πει  µονοµερώς, µετά το αναίρεσαν)  επαναδιαπραγµάτευση µε τους 
εταίρους – δανειστές από µηδενική βάση κλπ, κλπ, αλλά µέσα στο ευρώ και την ΕΕ 
της Γερµανίας, που βάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και µας έχει φέρει σ’ αυτήν 
την κατάντια. Οποιος δεν αντιτίθεται και δεν αµφισβητεί τους θεσµούς της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, όπως είναι η ΕΕ και το ∆ΝΤ στο τέλος θα 
τους υπηρετήσει.   
«Για να τελειώνουµε µια και καλή µε αυτή την ανόητη και επικίνδυνη συζήτηση, 
εθνικό µας νόµισµα είναι το ευρώ.  Είτε θέλουµε, είτε δεν θέλουµε... Το κόστος 
διάσωσης του λαού και της χώρας είναι πολύ µικρότερο από το κόστος της 
διάλυσης του ευρώ ή εξόδου µιας χώρας από την ευρωζώνη, που θα είναι 
ανυπολόγιστο»» µας είπε  ο Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ 
(«Καθηµερινή» 25-1-2013)  θυµίζοντας την Παπαρήγα  όταν στις 30-5-2011 στον 
ΑΝΤ1 µας είπε ότι «η λύση έξω από το ευρώ και δραχµή στις παρούσες συνθήκες 
είναι καταστροφική".  Εγινε πλέον σαφές και στους πιο αδαείς ότι οι Αµερικανοί 
«προστάτες» δεν επιτρέπουν στον Τσίπρα να φύγει από το ευρώ, το νόµισµα των  
κατακτητών.  
  
Πώς να τους εµπιστευτεί 
Οταν η πολυγλωσσία µε τα διάφορα ρεύµατα, συνιστώσες και µεµονωµένα στελέχη, 
που ο καθένας έχει το δικό του θεό, δηλ. «προστάτη», εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, 
πετάει όποια κοτσάνα ή άποψη αντίθετη µε την επίσηµη θέση του κόµµατος, ή άλλου 
στελέχους. Αυτό το βαφτίζουν δηµοκρατία µέσα στο κόµµα, αλλά τελικά τι θα γίνει 
όταν γίνουν κυβέρνηση ; Το «έργο» αυτό το έχουµε ξαναδεί στις κυβερνήσεις του 



  

 

ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, όπου άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν και κάθε στέλεχος εξέφραζε 
τα συµφέροντα των «προστατών» του.  
 
Πώς να τους εµπιστευτεί 
 Οταν έχουν µαζέψει πολλά από τα ήδη δοκιµασµένα και διεφθαρµένα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ, τα οποία απλά βρήκαν στον ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό τους µέλλον που βούλιαζε 
από τη λαϊκή αγανάκτηση και κατακραυγή.  
Πώς να τους εμπιστευτεί  

Οταν πολλές   ενέργειες του κόμματος είναι αντεθνικές και μερικών στελεχών 

του είναι από ανθελληνικές μέχρι προδοτικές και ξενόδουλες.Τι να 

πρωτοθυμηθούμε 

  Το ναι στο σχέδιο Ανάν του ΣΥΝ. 

  Το φόρο στους χριστιανούς για τη μισθοδοσία του κλήρου του Τ. 

Κουράκη. 

 Το σεσημασμένο  Νάσο Θεοδωρίδη (της επιτροπής ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων του κόμματος) που υποστηρίζει  όποιον είναι εναντίον  της 

Ελλάδας (όπως π.χ Καρντάκ τα Ιμια). 

 Τη βουλευτή Γαϊτάνη που στην εφημερίδα «Nova Makedonija» των Σκοπίων,  

αποκάλεσε την ΠΓΔΜ «Μακεδονία» και υποστηρίξε  ότι πίσω από το θέμα της 

ονομασίας βρίσκεται η επέκταση της οικονομίας της Ελλάδας, κάνοντας λόγο 

για συμφέροντα Ελλήνων καπιταλιστών. 

Τον υποψήφιο ευρωβουλευτή και καθηγητή του Παντείου Δ. 

Χριστόπουλο, που εναντιώθηκε στην υποψηφιότητα της ρομά Σαμπιχά, επειδή 

αγωνίζεται κατά της τουρκοποίησης των ομοφύλων της από το τουρκικό 

προξενείο, ενώ  αυτός ο κύριος υποστηρίζει ότι η μουσουλμανική  μειονότητα 

είναι «ένα ενιαίο συμπαγές τούρκικο πράμα». Τα παραδείγματα αυτά 

δυστυχώς περισσεύουν. 

 

Πώς να τους εμπιστευτεί  

Οταν βλέπει τις συχνές επαφές του Τσίπρα αλλά και µεγαλοστελεχών του ΣΥΡΙΖΑ 
µε αµερικανούς και γερµανοευρωπαίους αξιωµατούχους καθώς και µε εγχώριους 
µεγαλοαστούς. Αυτά  κάθε άλλο παρά πείθουν πως µια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα 
υπηρετήσει τα συµφέροντα του ελληνικού λαού και της χώρας. Την «αλλαγή» που 
ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει βιώσει οδυνηρά η ελληνική κοινωνία στο παρελθόν 
και µε πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες. Τα παχιά λόγια δεν πείθουν πλέον.  
Παρ’ όλα αυτά ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο την εξαθλίωση, τον 
εξανδραποδισµό και την έλλειψη στοιχειώδους εθνικής αξιοπρέπειας, που 
επιβάλλουν οι δανειστές-«εταίροι» µας,  µέσω της  δουλοπρεπούς  
συγκυβέρνησης Ν∆ και ΠΑΣΟΚ και αυτό βέβαια,  κάνει πολύ πιθανό, ότι πρώτο 
κόµµα στις επικείµενες εκλογές θα αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. 
 



  

 

Μακάρι να διαψευστούµε 
Οµως τίποτα δεν πείθει ότι µια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα συγκρουστεί  µε τα αρπακτικά 
της τρόικας και δε θα συνεχίσει την ίδια πορεία στην οικονοµία µε τον µανδύα της 
νωπής εντολής και της «παραλαβής χάους και καµµένης γης». Στα εθνικά θέµατα 
υπάρχει  ο κίνδυνος να επικρατήσουν οι θέσεις των πιο ακραίων αντεθνικών 
στοιχείων που υπηρετούν ξένους στόχους. Ελλοχεύει, όµως, ο µεγαλύτερος κίνδυνος  
από µία ενδεχόµενη αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δηλ. της βαθειάς 
απογοήτευσης που θα κυριαρχήσει µε συνέπεια την οπισθοδρόµηση και την 
επαναφορά µιας ακόµη πιο σκληρής  νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης για να 
ολοκληρώσει την καταστροφή της χώρας.  
 
Λύση είναι µόνο η ενδυνάµωση κάθε φωνής αντίθετης µε τους δυνάστες µας, 
κάθε φωνής που αγωνίζεται για την κοινωνική και εθνική απελευθέρωση της 
πατρίδας µας.  Μέσα σ’ αυτές φυσικά πάντα ήταν και θα είναι το ΑΣΚΕ.    
 
 


