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ίναι ρεαλιστικό ότι από τις εκλογές θα βγει απο-
δυναμωμένο το στρατόπεδο της διαχείρισης του
νέου μνημόνιου και ενισχυμένη η εργατική αντί-

σταση που παλεύει για την ανατροπή του.

Οι διακηρύξεις ότι τάχα μια διαχείριση της λιτότη-
τας από τον «προσγειωμένο» ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε θέση
να αμβλύνει τις πιο αιχμηρές πλευρές του μνημόνιου
δεν αξίζουν ούτε το χαρτί πάνω στο οποίο γράφονται.
Ποτέ δεν υπήρχαν τέτοια περιθώρια (και αυτό το έδει-
ξε όλη η πορεία της διαπραγμάτευσης), πολύ περισ-
σότερο δεν υπάρχουν σήμερα που η διεθνής κρίση
οξύνεται αντί να υποχωρεί. Χωρίς σύγκρουση και αν-
τικαπιταλιστικές ρήξεις δεν υπάρχει καμιά ελπίδα ότι
οι συμβιβασμοί θα γίνονται «ηπιότεροι».

H προοπτική του Τσίπρα μετά τις εκλογές είναι για
μονιμότερη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τις δυνάμεις
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι που ψήφισαν μαζί το νέο Μνημό-
νιο. Όσο και αν προσπαθούν ο Τσίπρας και ο Μεϊμα-
ράκης να πολώσουν αναμεταξύ τους προεκλογικά για
προφανείς λόγους, η κοινή προοπτική τους είναι να
συνεργαστούν για την εξασφάλιση της πολιτικής στα-
θερότητας που απαιτεί η υλοποίηση της μνημονιακής
επίθεσης στην εργατική τάξη και στην Αριστερά.

Υπάρχουν, όμως όλες οι δυνατότητες για να ηττηθεί
αυτή η προοπτική, για να βγάλουμε το εργατικό κίνη-
μα και την Αριστερά ενισχυμένα από τη μάχη των
εκλογών.

Οι δυνάμεις που είχαν συγκροτήσει το στρατόπεδο

του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι)
έχουν υποστεί μια πρόσφατη σκληρή ήττα. Ακόμη και
όλες μαζί αθροιστικά, είναι μια θλιβερή μειοψηφία.
Δεν μπορούν να ξεσηκώσουν ρεύμα προς τα δεξιά,
όσες ευκαιρίες και αν τους δίνει η προσγείωση του
Τσίπρα στο δικό τους «ρεαλισμό». Μια μαχητική καμ-
πάνια από τα αριστερά μπορεί να τους στερήσει κάθε
ελπίδα να σηκώσουν κεφάλι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια κρίση ευρύτερη από την
αποχώρηση της Αριστερής Πλατφόρμας του. Παραί-
τηση του Γραμματέα, αρνήσεις για υποψηφιότητες
στις εκλογές, αποστασιοποιήσεις από τον ηγετικό πυ-
ρήνα. Ο Τσίπρας όχι μόνο δεν είναι ο «κυρίαρχος του
παιχνιδιού» όπως λένε παραδοσιακοί και νέοι αυλοκό-
λακες, αλλά σπρώχνει στην έξοδο χιλιάδες αγωνιστές
της Αριστεράς που είχαν στραφεί στον ΣΥΡΙΖΑ τα τε-
λευταία χρόνια.

Ενωτικά και ξεκάθαρα

Το πραγματικό ζήτημα είναι με ποιους τρόπους
μπορεί η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποι-
ήσει τις δυνατότητες που ανοίγονται. Εδώ η πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ξεχωριστό ρόλο. Γιατί είναι ταυ-
τόχρονα ενωτική και ξεκάθαρη.

Το όπλο με το οποίο προσπαθεί η ηγεσία Τσίπρα να
περιθωριοποιήσει την εργατική αντίσταση και την αρι-
στερή αμφισβήτηση είναι ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρ-
χει εναλλακτική. Εδώ ακριβώς η αντικαπιταλιστική

για
την

για
την

Εμπρός για δυνατή 
αντικαπιταλιστική 
αριστερά

στηρίξτε

ΟΧΙ στα Μνημόνια, νέα και παλιά



αριστερά δίνει τις καλύτερες απαντήσεις, γιατί απορ-
ρίπτει τις μεσοβέζικες φόρμουλες.

• Το χρέος δεν μπορεί να ξεπληρωθεί ποτέ και δεν
ευθύνεται η εργατική τάξη γι’ αυτό. Η λύση δεν είναι
η διαπραγμάτευση για να βρεθεί πόσο μεγάλο ή μι-
κρό τμήμα μπορεί να κοπεί, αλλά η μονομερής άρνη-
ση πληρωμής και η διαγραφή του. Τώρα ξέρουμε ότι
η διαπραγμάτευση είναι ναρκοπέδιο εκβιασμών.

• Ο έλεγχος του νομίσματος και του τραπεζικού συ-
στήματος δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια των εκβια-
στών που πιέζουν για πληρωμή του χρέους και διευ-
κολύνουν τους καπιταλιστές να φυγαδεύουν κεφά-
λαια ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται να υποστούν τις
συνέπειες. 

• Η ρήξη με το Ευρώ, την ΕΚΤ και την ΕΕ, το τσάκι-
σμα της διαπλοκής του τραπεζικού συστήματος με
τους εφοπλιστές, η επιβολή εργατικού ελέγχου στα
κλειδιά της οικονομίας είναι απαραίτητα βήματα. 

Δεν χωρούν αυταπάτες ότι κάποια μπορούν να μεί-
νουν για αργότερα επειδή στο μεταξύ μπορεί «να
βρούμε συμμαχίες εντός και εκτός ΕΕ».

Η κρίση του καπιταλισμού είναι παγκοσμιοποιημένη,
αυτές τις μέρες αυτό είναι εξόφθαλμο και δεν αφήνει
περιθώρια για ψεύτικες ελπίδες ούτε από τις χώρες
της ΕΕ εκτός Ευρώ, ούτε από Κίνα, Ρωσία και «ανα-
δυόμενες αγορές».

Είναι καθοριστικό να αναδείξουμε αυτές τις απαντή-
σεις απέναντι στον Τσίπρα μέσα στη προεκλογική μά-
χη. Έτσι εξοπλίζουμε το κίνημα για τις μάχες που
ακολουθούν. 

Παράλληλα, μπορούμε και πρέπει να ενώνουμε τις
δυνάμεις μας, παρά τις υπαρκτές διαφορές, στην κοι-
νή δράση ενάντια σε όλα τα μέτωπα της αντεργατικής
επίθεσης. 

• Όλοι μαζί στο αντιφασιστικό κίνημα για να μην
υπάρχει καμιά ρωγμή για να πέσει η Χρυσή Αυγή στα
μαλακά και να ξανασηκώσουν κεφάλι οι νεοναζί σαν
τάχα «πατριωτική αντιμνημονιακή αντιπολίτευση». Εί-
ναι καλό ξεκίνημα ότι καμιά πολιτική δύναμη δεν δέ-
χτηκε να κάνει συναντήσεις με την εγκληματική οργά-
νωση των δολοφόνων.

• Όλοι μαζί στο πλευρό των προσφύγων και των με-
ταναστών, ενάντια στη ρατσιστική ισλαμοφοβία, ενάν-
τια στην ΕΕ-φρούριο, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή. Το κύμα των διαδη-
λώσεων που καλωσορίζουν τους πρόσφυγες σε όλη
την Ευρώπη μας δίνει δύναμη.

• Κοινή αλληλεγγύη στους εργατικούς αγώνες που
αντιστέκονται στις ιδιωτικοποιήσεις και τις περικοπές.
Όπως σταθήκαμε αλληλέγγυοι στον αγώνα της ΕΡΤ,
τώρα μπορούμε και πρέπει να κάνουμε το ίδιο για τη
ΔΕΗ, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, κάθε νοσοκομείο και
κάθε σχολείο.

• Ενιαίο μέτωπο ενάντια στην καταστολή, στις αστυ-
νομικές επιθέσεις σε απεργούς και διαδηλωτές, σε
όλο τον αντιδημοκρατικό κατήφορο.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά, το μέτωπο της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ έχει δείξει στην πράξη ότι αποτελεί μια τέ-
τοια ξεκάθαρη και ενωτική δύναμη. Κάθε αναδρομή
στους αγώνες που δώσαμε τα τελευταία χρόνια το
επιβεβαιώνει. Όλοι αναγνωρίζουν τον καίριο ρόλο
που έπαιξε στη νίκη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, την
εξέλιξη που σημάδεψε τις τωρινές εξελίξεις. 

Η ενίσχυσή της, η ανάδειξή της στην επόμενη Βου-
λή είναι ένα σίγουρο βήμα για να τινάξουμε τα μνημο-
νιακά σχέδια στον αέρα.
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