«Δεν θα κρατάμε ομπρέλες, την ώρα της κοινωνικής οργής και αγανάκτησης»
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 21:49

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων στα “Παραπολιτικά FM”για
διεργασίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και κείμενα που βλέπουν το φως της
δημοσιότητας, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών ΣΥΡΙΖΑ Τρύφων Αλεξιάδης
δήλωσε:
«Την ώρα που βρέχει κοινωνική δυσαρέσκεια και κοινωνική
αγανάκτηση εμείς δεν θα κρατάμε ομπρέλες εσωστρέφειας . Είναι σαφέστατο αυτό που
λέω.Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λογική εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένας
ζωντανός διάλογος μπροστά στο Συνέδριο, υπάρχουν στελέχη ή μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που
αισθάνονται την ανάγκη να διαφοροποιηθούν και να εκφράσουν με δικά τους κείμενα κάτι
διαφορετικό. Σεβαστό αυτό που κάνουν.
Εγώ ως μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του - του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
τότε και του ΣΥΡΙΖΑ αργότερα - θέλω να πω ότι με εκφράζουν πλήρως τα κείμενα της
Κεντρικής Επιτροπήςκαι του πολιτικού συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά τα κείμενα και μπροστά στο Συνέδριο αυτά έχουμε να
συζητήσουμε».
Ακ
ούστε το ηχητικό
:
https://youtu.be/eU-xHVyzVEM

Στη συνέχεια και με αφορμή το «επικοινωνιακό πρόβλημα» που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ,
με την απόκρυψη του πολιτικού του λόγου από τα ΜΜΕ, δήλωσε πως «δεν χρειάζεται καμία
δόση εσωστρέφειας, αλλά χρειάζεται να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να καταλάβει ο
πολίτης που έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση τη χώρα». Προς επίρρωση δε της διακίνησης
ψεύτικης είδησης και της απόκρυψης της πραγματικότητας ο Τρύφων Αλεξιάδης ανάφερε
συγκεκριμένο παράδειγμα είδησης που διακινούνταν ότι «ο πρόσφατος ανασχηματισμός
έγινε με κριτήρια ανάδειξης και έκφρασης των Περιφερειών της χώρας» ενώ η
πραγματικότητα είναι «ότι στους 59 υπουργούς της κυβέρνησης δεν χώρεσε κανένας
βουλευτής της ΝΔ από τη Θράκη και από δε όλη τη Μακεδονία, την οποία αυτή η κυβέρνηση
τόσο «αγαπά» και της έδειχνε «τόση φροντίδα», υπάρχουν μόνο 6 βουλευτές στους 59
υπουργούς».

Ακούστε το ηχητικό:
https://youtu.be/_uvx6Dfxp1o
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