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ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει τη στρατηγική δημιουργίας ρηγμάτων στα κόμματα του 
Κέντρου, αν οι ηγεσίες τους συνεχίσουν να παραμένουν εγκλωβισμένες στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ 
μέτωπο που επιδιώκει η Ν.Δ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και τα οικονομικά μέτρα προς 
όφελος του κόσμου της εργασίας και το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Στρατηγική 
ρηγμάτων...

Το «κόμμα» των Πρεσπών
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Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Τ
ην πλατφόρμα συνεργασίας με τις δυ-
νάμεις που αποδεσμεύονται από την Κε-
ντροαριστερά αναζητούν στον ΣΥΡΙΖΑ 

με πιθανότερη επιλογή ένα κοινό ψηφοδέλ-
τιο στις επικείμενες εκλογές, το οποίο θα έχει 
ως πρώτο συνθετικό το όνομα του κυβερνώ-
ντος κόμματος, αλλά και -με διακριτό και ξε-
κάθαρο τρόπο- αναφορά στις συνεργαζόμε-
νες δυνάμεις. Παράλληλα, στο Μαξίμου σχε-
διάζουν την περαιτέρω άσκηση πίεσης στον 
μεσαίο χώρο, με στόχο να βαθύνουν όσο γί-
νεται περισσότερο τα ρήγματα που παρουσι-
άζονται στο ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με όσα είπαν στη Realnews κο-
ρυφαία στελέχη του Μαξίμου και της Κου-
μουνδούρου, αλλά και σημαίνοντα πρόσωπα 
της Κεντροαριστεράς, τα οποία βρίσκονται σε 
τροχιά σύγκλισης με τον ΣΥΡΙΖΑ, το πιθανότε-
ρο σενάριο για τις ερχόμενες εκλογές (ευρω-
εκλογές και εθνικές) είναι να υπάρξει ένα κοι-
νό ψηφοδέλτιο υπό τον τίτλο «ΣΥΡΙΖΑ - Προο-
δευτική Συμπαράταξη». Μολονότι το θέμα αυ-
τό δεν έχει συζητηθεί επισήμως στα συλλογι-
κά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ (η απόφαση των οποί-
ων είναι τυπική και ουσιαστική προϋπόθεση), 
η συγκεκριμένη λύση έχει τεθεί σε ανεπίση-
μες συζητήσεις και όλες οι πλευρές μοιάζουν 
να την αποδέχονται (και κατ’ αρχάς, αλλά και 
επί της αρχής) ως λογική και πιθανά ως τη μό-
νη που μπορεί να καλύψει και τις δύο πλευρές 
της σύγκλισης, με όρους διαφύλαξης της αυ-
τονομίας τους.

Αυξημένη συμβολική
σημασία και ρίσκο
Είναι φανερό ότι μια τέτοια κίνηση, να συμπε-
ριληφθεί ο χώρος της Κεντροαριστεράς στον 
τίτλο του ψηφοδελτίου, θα είχε αυξημένη βα-

«Προοδευτική Συμπαράταξη»
στις εθνικές εκλογές σχεδιάζουν
στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα προσφέρουν θέσεις 
συνεργαζομένων στα ψηφοδέλτια
σε στελέχη της Κεντροαριστεράς που 
στήριξαν τη συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ

ρύτητα και συμβολισμό και ενδεχομένως και 
κάποια ρίσκα για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι το 
κόμμα έχει επενδύσει στο χτίσιμο ενός πολιτι-
κού προφίλ στο οποίο τονίζονται τα διαφορο-
ποιητικά του στοιχεία από τα παλαιό κομματικό 
σύστημα εξουσίας. Επιφυλάξεις υπάρχουν και 
για το κατά πόσο μαζική είναι η εκπροσώπηση 
στην κοινωνία του ρεύματος στελεχών που με-
τατοπίζεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και κανείς δεν 
αμφιβάλλει για τη σημασία αυτών των εξελίξε-
ων σε σχέση με την αναδιάταξη του χάρτη των 
επίσημων κομματικών δυνάμεων του κεντρώ-
ου χώρου. Επιπλέον, η κομματική ιεραρχία του 
ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ανέκαθεν πολύ προσεκτική στα 
ανοίγματα σε άλλους χώρους, προχωρώντας 
με πολύ μελετημένα βήματα και διαφυλάσσο-
ντας τις εσωκομματικές ισορροπίες και «παρα-
δόσεις». Στελέχη της Κεντροαριστεράς που μί-
λησαν στην «R» ξεκαθάρισαν πάντως ότι κατα-
νοούν, σέβονται και αναγνωρίζουν τη χρησι-
μότητα των κομματικών διαδικασιών του ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Στο Μαξίμου και στην Κουμουνδούρου 
η λύση της αναφοράς με διακριτό τρόπο στο 
ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών των δυνά-
μεων της Κεντροαριστεράς θεωρείται η καλύ-
τερη λύση, αν όχι η μοναδική. 
f Πρώτον, γιατί το μπόνους των 50 εδρών 
στο πρώτο κόμμα δεν δίνεται σε συνασπισμό 
κομμάτων.
f Δεύτερον, γιατί όλοι συμφωνούν ότι τα κυ-
βερνητικά πεπραγμένα σε οικονομία, εθνικά 
θέματα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις έφεραν 
τον ΣΥΡΙΖΑ εγγύτερα σε νέα ακροατήρια του 
μεσαίου χώρου, τα οποία θα πρέπει να εκφρα-
στούν και σε επίπεδο συνεργασιών στις εκλο-
γές, ενώ ταυτόχρονα εξαντλήθηκε η δυναμι-
κή συμπόρευσης με το μεγαλύτερο μέρος των 
ΑΝΕΛ. Σε αυτή τη λογική, η αναφορά «Προο-
δευτική Συμπαράταξη» στον τίτλο θα σημα-
τοδοτούσε κάτι σημαντικότερο από μια απλή 
ένταξη προσώπων στα ψηφοδέλτια.
f Τρίτον, διότι αυτή η διακριτή και μορφοποι-

ημένη προσθήκη θα διαφύλαττε την αυτονομία 
των δύο χώρων. «Ούτε ο κόσμος της Κεντρο-
αριστεράς θέλει να συριζοποιηθεί, ούτε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να πασοκοποιηθεί», ανέφεραν χαρακτη-
ριστικά στελέχη και από τις δύο πλευρές. Ιδί-
ως στον ΣΥΡΙΖΑ η λογική των συνεργασιών εί-
ναι σαφώς προτιμητέα από αυτήν της «πολυ-
συλεκτικότητας».
f Τέταρτον, για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προτιμότε-
ρο ο κόσμος που αποδεσμεύεται από την Κε-
ντροαριστερά να συγκροτηθεί σε ένα συλλο-
γικό υποκείμενο ή έστω σε έναν χώρο διαλό-
γου-συνεννόησης για να μη διαπραγματεύεται 
κατά μόνας με το καθένα από αυτά τα στελέ-
χη, κάτι που δεν θεωρείται ιδιαίτερα απλό, δε-
δομένου ότι υπάρχουν διαφορετικές προσω-
πικές στρατηγικές και μικροαανταγωνισμοί με-
ταξύ τους, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ανοιχτές εκδηλώσεις
Ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει η πα-

ραπάνω λύση, κάτι που θα πρέπει να θεωρεί-
ται εξαιρετικά πιθανό, το επόμενο διάστημα ο 
χώρος της Κεντροαριστεράς αναμένεται να κά-
νει βήματα συγκρότησης και να συνεχίσει τη 
σύγκλισή του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση, προγραμματίζεται σειρά ανοιχτών 
πολιτικών εκδηλώσεων σε όλη την επικράτεια 
μέσα από τη συνεργασία τοπικών κομματικών 
δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχων κινήσε-
ων πολιτών με αναφορά στην Κεντροαριστερά. 
Χαρακτηριστική ήταν η εκδήλωση της Παρα-
σκευής στην Πεντέλη με ομιλητές τους Αλ. Χα-
ρίτση, Γ. Ραγκούση και Χ. Πουλόπουλο, όπως 
και αυτή της ερχόμενης Παρασκευής στο Ηρά-
κλειο με ομιλητές τους Δ. Τζανακόπουλο, Σπ. 
Δανέλλη και Γ. Ραγκούση. Επιπλέον, προϊόντος 
του χρόνου, θα πρέπει να αναμένονται ακόμη 
ένα κείμενο και μια συνέντευξη Τύπου που θα 
περιγράψουν με πιο σαφή τρόπο τις αρχές και 
τους στόχους του νέου και υπό διαμόρφωση 
πολιτικού χώρου.


