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«Εμφύλιος» στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση
Τσίπρα για τον Δεκαπενταύγοστο – Η απάντηση
Καρανίκα..
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Ιστορία, Αρχαιολογία, Παλαιογραφία, Στρατιωτικά και
Εθνικά θέματα / Κοινωνιολογικά (κρατική & εκκλησ, πρόνοια και οικογενειακά θέματα)

«Εμφύλιος» ξέσπασε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ανάρτηση του
Αλέξη Τσίπρα για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία πολλοί από
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη θεώρησαν αρκετά φιλική προς τον
χώρο της πίστης και της θρησκείας υποστηρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν αρμόζει
σε ένα «ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα».

Τα σχόλια ήταν αρκετά έντονα, αφού στο παρελθόν ο Αλ. Τσίπρας έχει δηλώσει
άθεος καθώς και πως δεν επιθυμεί να αναφέρεται σε ζητήματα πίστης, και
ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και μέλη της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο, άλλα στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να στηρίξουν τον κ. Τσίπρας
για την ανάρτηση του, σχολιάζοντας πως έπραξε αυτό που επιβάλλει η θέση του
ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός της
χώρας.Η παρέμβαση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Νίκου Καρανίκα, ο οποίος με μια
ανάρτησή του στο Facebook επιτέθηκε με μένος σε όποιον τόλμησε να
αμφισβητήσει τις προθέσεις του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα ο Νίκος Καρανίκας δεν δίστασε να χαρακτηρίσει σε σχόλιό του
«αμόρφωτους μηδενιστές» και «κομπλεξικούς» όσους έκριναν αρνητικά την
ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Στην αρχική του ανάρτηση ο Ν. Καρανίκας έκανε λόγο για «αντικοινωνικό
αθεΐσμό», «αμόρφωτο και κομπλεξικό μηδενισμό», ενώ αναφερόμενος σε όσους
αντέδρασαν σημείωσε: «Θα τις/τους έλεγα ότι είναι καλύτερα να φύγουν από τον
ΣΥΡΙΖΑ».
Η αρχική ανάρτηση του Ν. Καρανίκα:

Ο αντικοινωνικός αθεϊσμός δεν σημαίνει Αριστερά ούτε και πολιτισμό.
Αντιθέτως θυμίζει αμόρφωτο και κομπλεξικό μηδενισμό….
Geplaatst door Νίκος Καρανίκας op Zaterdag 15 augustus 2020
Και η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα που προκάλεσε τις αντιδράσεις:

Ο λαός μας τιμά σήμερα την Παναγία. Την Aνύμφευτη Nύμφη, την
Υπέρμαχο Στρατηγό, την Ελεούσα, τη Γιάτρισσα, τη Θαλασσινή,…
Geplaatst door Alexis Tsipras op Zaterdag 15 augustus 2020
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