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Ο Οδυσσέας έφτασε στην Ιθάκη χωρίς τους συντρόφους του και ξανακάθισε στο θρόνο του. Έτσι και
ο Αλέξης Τσίπρας πήγε σήμερα στην Ιθάκη χωρίς το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τις 450.000 που
έχουν φύγει στο εξωτερικό, τα εκατομμύρια που εργάζονται για μισθούς πείνας, τους συνταξιούχους
που αγωνιούν να τα βγάλουν πέρα. Χωρίς ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ
μέχρι το 2015. Έχει βεβαίως μαζί του την Μέρκελ και τον Γιουνκέρ, τους χρυσοκάνθαρους
της ΕΕ και τους ΤΡΑΜΠούκους των ΗΠΑ, τον ΣΕΒ και το κεφάλαιο, αφού έδειξε πως μπορεί να
είναι ικανός διαχειριστής και προωθητής της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και της μνημονιακής
σφαγής. Και βεβαίως, ο Αλ. Τσίπρας ελπίζει πως με όλα αυτά θα μπορεί να ξανακαθίσει στο «θρόνο»,
στην πρωθυπουργική καρέκλα, που είναι πια το μόνο που τον ενδιαφέρει. Γι’ αυτό τους δίνει
εγγυήσεις δημοσιονομικού αντιλαϊκού σφαγείου: «Με σύνεση και ευθύνη να μη ξαναγυρίσουμε ποτέ
πίσω στην Ελλάδα των ελλειμμάτων και της χρεοκοπίας», είπε από την Ιθάκη.
Το διάγγελμα του Αλ. Τσίπρα ήταν μια έκθεση ιδεών γεμάτη καρυκεύματα συμβολισμού, με
στραμμένα τα βέλη στη ΝΔ, που διεκδικεί την κουτάλα. Άνοιξε και επίσημα η προεκλογική περίοδος,
με το βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι πως με τον Μητσοτάκη τα πράγματα θα γίνουν
χειρότερα. Ο ισχυρισμός πως «βγαίνουμε από τα μνημόνια» είναι καταγέλαστος την ώρα που όλο το
μνημονιακό νομοθετικό οικοδόμημα στέκεται στο σβέρκο του λαού, που υπάρχουν σφαγιαστικές
δεσμεύσεις μέχρι το 2022 και το 2060 και ήδη στις 10 Σεπτέμβρη θα είναι στην Αθήνα το νέο
κλιμάκιο ελέγχου για την εφαρμογή της αυξημένης εποπτείας της ΕΕ.
«Τα μνημόνια είναι εδώ γιατί είναι εδώ η ΕΕ και το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ, η ευρωδικτατορία και η νέα
Αμερικανοκρατία. Τα μνημόνια είναι εδώ γιατί αυξάνονται τα επιχειρηματικά κέρδη, οι
ιδιωτικοποιήσεις και η ληστεία του δημόσιου πλούτου, η καταστροφή του περιβάλλοντος από τη
λυσσαλέα ανάπτυξη του κεφαλαίου. Τα μνημόνια είναι εδώ ως μια γιγαντιαία διαδικασία
αντιδραστικής αναδιάρθρωσης, όπου οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Τα
μνημόνια είναι εδώ γιατί ενισχύεται ο κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός, ο εμπαιγμός του λαού, η
καταπάτηση της λαϊκής θέλησης», τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική
Απελευθέρωση.
Ο Αλ. Τσίπρας είπε πως «η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή». Προβάλλουν στο μέλλον την διακυβέρνησή τους.
Καλούν σε αντιδεξιό μέτωπο και επιδιώκουν να ενσωματώσουν το μαχόμενο δυναμικό της
Αριστεράς που είναι ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, με το βλέμμα σε με μια συμμαχία με
το χώρο του ΚΙΝΑΛ και των ρεταλιών του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα, τα μνημόνια τρώνε τις
κυβερνήσεις τους κι απ’ αυτό δεν θα ξεφύγει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Το ζητούμενο είναι να βρεθούμε στην αρχή νέων αγώνων, γιατί όπως τονίζει και το ΝΑΡ στην
ανακοίνωσή του «την έξοδο μπορεί να την επιβάλλει μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα, μόνο η είσοδος
των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της ανυπόταχτης νεολαίας στο προσκήνιο και
στο δρόμο του αγώνα». Η έξοδος από τη μνημονιακή καπιταλιστική βαρβαρότητα απαιτεί την έξοδο
από τον μονόδρομο της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της δικτατορίας των αγορών, την

έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, την παύση πληρωμών στους τοκογλύφους δανειστές και τη
διαγραφή του χρέους. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο «το επόμενο διάστημα να μην σφραγιστεί από τα
προκλητικά πανηγύρια της κυβέρνησης και τα πυροτεχνήματα της αστικής αντιπολίτευσης, τον
άθλιο προεκλογικό δικομματικό καυγά των δύο βασικών διαχειριστών της ίδιας πολιτικής, αλλά από
την αντεπίθεση του εργατικού, λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος και την αποφασιστική ενίσχυση
της αντικαπιταλιστικής, αντιΕΕ και σύγχρονα κομμουνιστικής Αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ».
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