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Της Νίκης Ζορμπά
Μεσωρεία ...επικολυρικών φράσεων, μεταφορών και εικόνων, που όλες είχαν ως στόχο τους την
εμφάνιση του ίδιου ως Οδυσσέα που οδήγησε την χώρα στην Ιθάκη της, ο Αλέξης Τσίπρας,
εξεφώνησε το πανηγυρικό διάγγελμά του από το νησί του Ιονίου, που πράγματι βρίθει
συμβολισμών.
Σύμφωναμε τον κ. Τσίπρα, ξημερώνει για την Ελλάδα μια καινούργια ημέρα καθώς ανακτά την
οικονομική κυριαρχία της. Κατά τον ίδιο βέβαια, οι μνημονιακές πολιτικές που "σάρωσαν" την
χώρα εφαρμόστηκαν ...αποκλειστικά από το 2010 έως το 2015, οπότε και ανέλαβε ο ίδιος και η
Κυβέρνησή του την διακυβέρνηση της χώρας.
Αφούδιαβεβαίωσε ότι η αφετηρία της νέας εποχής δεν θα οδηγήσει στην επανάληψη των λαθών
που έφεραν την χώρα στα μνημονιακά προγράμματα, επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση,
μιλώντας για "υποψήφιους μνηστήρες" που επιθυμούν να πέσει η Ελλάδα στα βράχια.
Ηομιλία του κ. Τσίπρα εξάλλου , δεν ήταν παρά ένας λόγος που έβριθε αιχμών για τις Κυβερνήσεις
της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ.
Παραλλήλως, ο κ. Τσίπρας, επιτέθηκε στον Λουκά Παπαδήμο και τον Γιάννη Στουρνάρα, χωρίς να
τους κατονομάσει, μιλώντας για "Τραπεζίτες που έγιναν Πρωθυπουργοί" και "υπουργούς που
έγιναν Τραπεζίτες" , προκειμένου να περιγράψει, τον "ευτελισμό" που υπέστη η Δημοκρατία στα
χρόνια των μνημονίων.
Μνημόνευσεπαράλληλα και τον Β. Σόιμπλε, ομοίως χωρίς να τον κατονομάσει,
"φωτογραφίζοντάς" τον ως αυτόν που είχε σχέδια εξόδου της Ελλάδας από την Ε.Ε. Αντιθέτως,
είπε ότι δεν θα ξεχάσει τους ευρωπαίους που τα απέτρεψαν.
Κοντολογίς, ο κ. Τσίπρας μετέτρεψε την Ιθάκη σε προεκλογικό μπαλκόνι, δίνοντας σαφές στίγμα
για το πώς θα κυλήσει η προεκλογική περίοδος.
Ολόκληρο το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα:

"Σήμεραστην πατρίδα μας ξημερώνει μια καινούργια μέρα.
Μιαμέρα ιστορική.
Ταμνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης, και της κοινωνικής ερήμωσης, επιτέλους τελείωσαν.
Ηχώρα μας ανακτά το δικαίωμα της, να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της.
Σανμια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
Χωρίςεξωτερικούς καταναγκασμούς.
Χωρίςάλλους εκβιασμούς.
Χωρίςάλλες θυσίες του λαού μας.
Οτόπος μας είναι κλειστός, τον κλείνουν οι δυο μαύρες Συμπληγάδες, λέει ο ποιητής.
Αυτέςτις Συμπληγάδες αφήσαμε πίσω μας.
Γνωρίζονταςότι η Ελλάδα είναι η ιστορία της.
Ταεπιτεύγματα, οι αγώνες αλλά και οι οδύνες.
Αυτάδηλαδή που καθόρισαν τη διαδρομή της στην πορεία των αιώνων.
Μιαδιαδρομή που δεν ήταν ποτέ εύκολη.
Αλλάείχε πάντα προορισμό.
Ακόμακαι στις πιο σκοτεινές μέρες, στις πιο μεγάλες φουρτούνες.
ΗΕλλάδα βίωσε από το 2010, τη σύγχρονη Οδύσσειά της.
Μέσασε πέντε χρόνια, συνέβησαν πρωτοφανή πράγματα για μια χώρα σε καιρό ειρήνης.
Χάθηκετο 25% του εθνικού μας πλούτου.
3 στους 10 έμειναν άνεργοι.
6 στους 10 νέους, επίσης.
Υλοποιήθηκανμέτρα λιτότητας 65 δις.
Ηβία και η καταστολή, έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας.
Ηδημοκρατία ευτελίστηκε.

Τραπεζίτεςέγιναν πρωθυπουργοί και υπουργοί έγιναν τραπεζίτες.
Φασιστικέςσυμμορίες, βγήκαν από τις κρυψώνες τους μετά από 60 χρόνια.
Μιαχώρα σε διαρκή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Κιένας λαός, όμως, που ποτέ δεν αποδέχτηκε τη μοίρα που του επιφύλασσαν οι ισχυροί.
Καιέγραψε νέες σελίδες αντίστασης
Αυτόςο λαός, πριν από τριάμισι χρόνια πήρε μια ιστορική απόφαση.
Ναπάρει το τιμόνι της χώρας από αυτούς που την οδήγησαν στα βράχια.
Καινα το δώσει σε νέους καπετάνιους.
Αναλάβαμεαυτή την βαριά ευθύνη.
Μεσθένος, αποφασιστικότητα αλλά και σεβασμό στις θυσίες του λαού μας.
Δενπορευτήκαμε με βεβαιότητες. Παρά μόνο με μία.
Αυτήπου μας όρισαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες:
Ναβγάλουμε τη χώρα από τη στενωπό των μνημονίων και της αέναης λιτότητας.
Περάσαμεαπό κύματα πολλά για να φτάσουμε σήμερα στον προορισμό μας.
Τοπλήρωμα άλλαξε.
Άλλοιφοβήθηκαν τα κύματα, άλλοι προτίμησαν να τα δαμάσουν.
Ακούσαμεπολλές φορές τις Σειρήνες της ματαιότητας.
Ότιτα πράγματα στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξουν.
Καιτα μνημόνια θα είναι για πάντα εδώ.
Ότιδεν έχει νόημα να αντιστέκεσαι όταν απέναντι σου στέκονται οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες.
Ταθεριά που η μικρή και αδύναμη Ελλάδα δεν θα μπορούσε να νικήσει.
Τίποτααπό αυτά, όμως, δεν λύγισε την προσπάθειά μας.
Καιαυτό γιατί, οι άνθρωποι που μόχθησαν για να φτάσουμε στον προορισμό, δεν ήταν πια στο
περιθώριο.

Δενήταν πια κλεισμένοι στο αμπάρι, χωρίς φωνή, χωρίς ελπίδα.
Αλλάήταν στο τιμόνι. Μαζί μας.
Καιστα δύσκολα ήταν αυτοί που το κράτησαν σφιχτά.
Ελληνίδες, Έλληνες,
Σήμεραείναι μια μέρα λύτρωσης.
Είναιόμως και η αφετηρία μιας νέας εποχής.
Καισε αυτή την αφετηρία, δεν θα διαπράξουμε την ύβρι να αγνοήσουμε τα διδάγματα της Ελλάδας
των μνημονίων.
Δεθα αφήσουμε τη λήθη να μας παρασύρει.
Δενθα γίνουμε λωτοφάγοι.
- Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις αιτίες και τα πρόσωπα που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια.
Τηφοροασυλία του μεγάλου πλούτου,
τη γενικευμένη διαπλοκή και διαφθορά,
την ασυδοσία μιας σειράς επιχειρηματικών και εκδοτικών ομίλων που για χρόνια θεωρούσαν ότι η
χώρα τους ανήκει,
τονκυνισμό και την περιφρόνηση μιας πολιτικής ελίτ η οποία νόμισε ότι η Ελλάδα είναι φέουδο και
οι Έλληνες πειθήνιοι υπήκοοι της.
- Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτούς που λοιδόρησαν και απαξίωσαν την Ελλάδα και τους
Έλληνες, επειδή τόλμησαν να μη συναινέσουν στην υλοποίηση ενός νεοφιλελεύθερου πειράματος
που θα κρατούσε για δεκαετίες.
- Δεν θα ξεχάσουμε όμως και αυτούς που στάθηκαν στο πλευρό των Ελλήνων και της Ελλάδας
στα δύσκολα.
Πρόσωπακαι πολιτικές δυνάμεις από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Πουαντιστάθηκαν σθεναρά στα σχέδια για έξοδο και τιμωρία της Ελλάδας.
Διότιγνωρίζουν ότι η Ελλάδα για την Ευρώπη σημαίνει πολλά περισσότερα από δημοσιονομικά
μεγέθη, .
Δεθα ξεχάσουμε τίποτα από όσα ζήσαμε γιατί δεν είναι απλά η ύλη για τους ιστορικούς του

μέλλοντος.
Αλλάείναι τα εφόδια μιας χώρας που γράφει τη νέα σελίδα της ιστορίας της, σε χρόνο ενεστώτα.
Φτάσαμεστον προορισμό μας, βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά δεν τελειώσαμε εδώ.
Νέεςμάχες είναι τώρα μπροστά μας.
Οισύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι.
Είναιόσοι επιθυμούν να δουν το καράβι ξανά να θαλασσοδέρνεται και το λαό ξανά στα αμπάρια.
Όσοιέφτιαξαν κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση τους, την Ελλάδα της διαφθοράς, της διαπλοκής και
της εξουσίας των λίγων.
Αυτοίπου θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να φοροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις βάρος του
δημοσίου συμφέροντος, έχοντας τις off shore τους και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό.
Αυτοίπου θεωρούν εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου και κανόνα ενός κράτους δικαίου.
Καιπου τρέμουν στην ιδέα μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης.
Δενπρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους.
Τώραπου φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας, έχουμε τη δύναμη να φτιάξουμε τον τόπο
μας όπως του αξίζει.
Οιπολυμήχανοι Έλληνες, γράψαμε με αγώνα και θυσίες το τέλος των μνημονίων.
Απόσήμερα, ξεκινάμε με όραμα και αποφασιστικότητα, για τη νέα εποχή της πατρίδας μας.
Μεσύνεση και ευθύνη να μη ξαναγυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα των ελλειμμάτων και της
χρεοκοπίας.
Αλλάκαι με τόλμη για την αναγέννηση της Ελλάδας
Γιαμια πατρίδα ισότητας, δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Γιατίη Ιθάκη είναι μόνο η αρχή".
*Διαβάστε ακόμα
-ΣΥΡΙΖΑ: Με τη ρύθμιση του χρέους έως το 2032, η Ελλάδα γλυτώνει 50 δισ. ευρώ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

