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Της Νίκης Ζορμπά
Μόνοςδρόμος είναι για τον Αλέξη Τσίπρα η προσφυγή σε εθνικές κάλπες, άμεσα, μετά από την
εκλογική συντριβή που υπέστη απόψε, την οποία ουδείς από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ούτε οι
πιο απαισιόδοξοι, είχαν προβλέψει.
ΟΑλέξης Τσίπρας σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνοντας από
την Κουμουνδούρου και παρουσία των πιο στενών συνεργατών του ότι την επομένη του β΄ γύρου
των ευρωεκλογών θα επισκεφθεί τον Προκόπη Παυλόπουλο και θα ζητήσει την προκήρυξη
εθνικών εκλογών.
Οκ. Τσίπρας έθεσε και το δίλημμα των εκλογών, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε
θέσει και για τις ευρωεκλογές: Μαζί με τους πολλούς ή επιστροφή σε μνημονιακές πολιτικές,
φωτογραφίζοντας τη Ν.Δ.
Στηδήλωσή του ωστόσο σημείωσε εμφατικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καθιερώνεται ως ο αδιαμφισβήτητος
άλλος πόλος του πολιτικού σκηνικού.
Οιανακοινώσεις του Α. Τσίπρα έγιναν παρουσία κορυφαίων κυβερνητικών και κομματικών
στελεχών και συνεργατών του οι οποίοι τον χειροκρότησαν θερμά μετά την ολοκλήρωση των
δηλώσεών του.
Υπενθυμίζεταιότι την προσφυγή σε εθνικές κάλπες είχε ανακοινώσει με ανάρτησή του νωρίτερα
στο Facebook, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ευρισκόμενος κατά
πληροφορίες σε πλήρη συνεννόηση με τον κ. Τσίπρα.
Ολόκληρη η δήλωση Τσίπρα
"Θέλωνα ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους, στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής
Συμμαχίας, τους απλούς πολίτες που έδωσαν αυτήν τη μάχη των αυτοδιοικητικών και των

ευρωπαϊκών εκλογών, αυτήν την κρίσιμη πολιτική μάχη, με αυταπάρνηση, με εντιμότητα, με
ειλικρίνεια, με αποφασιστικότητα.
Τέσσεραχρόνια τώρα πορευτήκαμε σε πρωτοφανείς δυσκολίες για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία
του τόπου. Πορευτήκαμε κόντρα στο ρεύμα. Αλλά, πάντοτε με όπλο μας την αξιοπρέπειά μας, την
εντιμότητά μας και τη στήριξη του ελληνικού λαού.
Βγάλαμετη χώρα από τη μέγγενη των μνημονίων, καταφέραμε εντέλει να ορθοποδήσουμε, και
μόλις ανασάναμε θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της
πατρίδας μας. Ένα σχέδιο ελάφρυνσης για τους πολλούς. Ένα σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας.
Δενκρυφτήκαμε. Είπαμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Την αλήθεια θα πούμε και τώρα. Ότι δύο
δρόμοι υπάρχουν μονάχα μπροστά μας. Ο δρόμος της οριστικής εξόδου από τα μνημόνια, με τους
πολλούς στο προσκήνιο. Με τους πολλούς και για τους πολλούς.
Καιαπό την άλλη μεριά, ο δρόμος της επιστροφής στο σκοτάδι της λιτότητας, στο σκοτάδι της
κρίσης, των ολιγαρχών και του ΔΝΤ.
Ζητήσαμεμε γενναιότητα την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στο σχέδιο μας. Στα μέτρα
ελάφρυνσης, στην πορεία ανασυγκρότησης της κοινωνίας και της χώρας. Έτσι ώστε να μην
μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αυτήν την πορεία, να αμφισβητήσει αυτά τα μέτρα.
Γιανα μη μπορούν όσοι καιροφυλακτούν, και είναι πολλοί αυτοί, μέσα και έξω από τη χώρα, να τα
πάρουν πίσω. Να πάρουν πίσω τις θυσίες και τους κόπους του ελληνικού λαού.
Τοεκλογικό αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι εμπεδώνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ως πρωταγωνιστή
στην πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών μας.
Δενμου ταιριάζει, δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το πράξω ούτε τώρα, να αγνοήσω αυτό το
αποτέλεσμα.
Ποτέόλα αυτά τα χρόνια δεν πορεύτηκα με κόλπα και με στρατηγήματα. Ποτέ δεν επέλεξα τον
εύκολο δρόμο. Τον δρόμο της ιδιοτέλειας. Δεν θα το πράξω ούτε τώρα.
Μένωπιστός στις αρχές μου και στις αρχές μας. Στις αρχές της Αριστεράς και της δημοκρατικής
παράταξης.
Ηαφοσίωσή μας στον λαό δεν είναι μία τακτική επιλογή. Είναι ηθική υποχρέωση.
Είναιαπαράβατος κανόνας. Είναι η ψυχή μας. Είναι η ψυχή μου.
Κανέναςαπό μας δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε, δεν ξεχνά πού ανήκει και ποιους εκπροσωπεί.
Τοσημερινό αποτέλεσμα δίνει στην αντιπολίτευση το δικαίωμα να αμφισβητήσει συνολικά την

πορεία εξόδου από την κρίση, αλλά και το σχέδιο μας για τη στήριξη των πολλών. Δίνει τη
δυνατότητα στην αντιπολίτευση να αμφισβητήσει συνολικά αυτό το ιστορικό εγχείρημα. Ήδη το
κάνει. Το έχετε διαπιστώσει.
Όμως, η τελική ετυμηγορία ανήκει πάντοτε στον λαό. Ανήκει σε όλους εσάς.
Δενπρόκειται να αποδράσω, ούτε να το βάλω στα πόδια, ούτε να παραιτηθώ από τον αγώνα, από
τη μάχη για την ισότητα, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Από τη μάχη να
υπερασπιστούμε τις θυσίες και τους κόπους του ελληνικού λαού.
Ήμουνεδώ, είμαι εδώ, θα είμαι εδώ, θα είμαστε εδώ.
Θαδώσουμε, λοιπόν, αυτήν τη μάχη, όπως έχουμε μάθει να κάνουμε πάντα. Και στις πιο δύσκολες
στιγμές.
Αμέσωςμετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών.
Γιανα είναι τελικά ο ελληνικός λαός αυτός και μόνο αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση. Αν
επιθυμεί να συνεχίσουμε με ένα σχέδιο για τη στήριξη των πολλών ή αν επιθυμεί την επιστροφή
στα σκοτάδια της λιτότητας, του ΔΝΤ, στο χθες που όλοι και όλες ζήσαμε.
Οελληνικός λαός υπήρξε πάντοτε το στήριγμά μας. Απευθυνόμαστε, λοιπόν, για άλλη μία φορά,
σε αυτό το στήριγμα. Στο μοναδικό μας στήριγμα. Σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους
Έλληνες. Απευθύνομαι σε αυτούς, με ειλικρίνεια και πάλι, και ζητάμε τη δική τους εντολή. Την
καθαρή εντολή.
Πορεύτηκακαι πορευτήκαμε πάντοτε με το κεφάλι ψηλά. Με μοναδικό γνώμονα να μπορεί ο
ελληνικός λαός, όλοι και όλες, οι πολλοί, να πορεύονται με το κεφάλι ψηλά.
Τοίδιο θα κάνουμε και τώρα.
Σεόλες τις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, την απάντηση την έδινε και τη δίνει, θα τη δίνει
πάντα ο ελληνικός λαός. Θα τη δώσετε όλες και όλοι εσείς.
Τομέλλον είναι στα δικά σας χέρια. Κι αυτό το μέλλον πιστεύουμε ότι ανήκει στους πολλούς και γι’
αυτό θα απευθυνθούμε σε αυτούς.
Η "προαναγγελία" εκλογών από Τσακαλώτο
Νωρίτερατο capital μετέδωσε:
Η απόλυτη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα στον μονόδρομο της
προκήρυξης εθνικών εκλογών απόψε το βράδυ.
Τηνώρα που στην Κουμουνδούρου το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ και συρρέουν κορυφαία στελέχη

και συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από τον οποίο αναμένουμε επίσημες ανακοινώσεις, ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος με μια δήλωσή του στο facebook έβγαλε την "είδηση" των εθνικών εκλογών,
περιγράφοντας ακόμη και το δίλημμά της.
Σύμφωναμε πληροφορίες, η ανάρτηση Τσακαλώτου δεν ήταν εν αγνοία του πρωθυπουργού.
Ουπουργός Οικονομίας αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι "το ζήτημα τώρα είναι πως θα αντιδράσει
ο κόσμος μας, ο κόσμος της εργασίας και των μεσαίων τάξεων στην πιθανότητα επιστροφής στις
αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος" αποκαλύπτει ήδη το προεκλογικό δίλημμα για τις
εθνικές εκλογές αυτή τη φορά.
Συγκεκριμένα, η ανάρτηση Τσακαλώτου έχει ως εξής: "Η Αριστερά ξέρει να κερδίζει, ξέρει και να
χάνει. Το ζήτημα τώρα είναι πως θα αντιδράσει ο κόσμος μας, ο κόσμος της εργασίας και των
μεσαίων τάξεων στην πιθανότητα επιστροφής στις αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος. Στα
λόγια του Πάμπλο Γκαρσία: Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς!"
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

