Iskra: Ανάβουμε ξανά φωτιές κατά των μνημονίων

Τον απολογισμό της εκδήλωσης της Αριστερής Πλατφόρμας για τα πέντε χρόνια iskra -με
το σαφές πολιτικό μήνυμα ρήξης για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ - κάνει η σελίδα,
διαμηνύοντα πως η τάση θα προχωρήσει για να αποδείξει ότι «το όχι δεν ηττήθηκε».
Ολόκληρο το άρθρο του iskra που επιγράφεται «H Iskra ΑΝΑΒΕΙ ΞΑΝΑ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ» :
Η πολιτική εκδήλωση με αφορμή τα πέντε χρόνια της Iskra ξεπέρασε κατά πολύ τις
προσδοκίες των οργανωτών της. Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν επί ώρες το κλειστό
γήπεδο του Πανελληνίου και τους γύρω χώρους, ηλεκτρίζοντας την ατμόσφαιρα με το
μαχητικό τους πάθος, αψηφώντας και τον καύσωνα του κατακαλόκαιρου και το πάγωμα που
έφερε στις καρδιές των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων η απαράδεκτη,
Μνημονιακή συνθηκολόγηση της κυβέρνησης.
Τί ήταν αυτό που παρακίνησε όλους αυτούς τους πολίτες, κυρίως των παραγωγικών ηλικιών
και της νέας γενιάς της πατρίδας μας; Όχι βέβαια το "γινάτι" μιας εσωκομματικής μάχης, η
διάθεση για "επίδειξη δύναμης" μιας ορισμένης τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έσπευσε να
συμπεράνει ο συστημικός Τύπος. Άλλωστε, στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν άνθρωποι από
διαφορετικές "οικογένειες" του κόμματος, αλλά και πολίτες που προέρχονται από πολύ
διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα- σοσιαλιστές, κομμουνιστές, δημοκράτες,
αντικαπιταλιστές, αυτόνομοι- και δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί προσυπέγραψαν με
τον τρόπο τους και έδωσαν εγκυρότητα στο σύνθημα- υπόσχεση της εκδήλωσης: Το μεγάλο
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λαϊκό και νεανικό ΟΧΙ της 5ης Ιουλίου δεν ηττήθηκε- συνεχίζουμε, μέχρι την τελική νίκη!
Αρνούμαστε να αφήσουμε ορφανό αυτό το μεγάλο, λαϊκό ρεύμα. Αρνούμαστε να
αρκεστούμε σε "ρέκβιεμ για ένα χαμένο όνειρο", αφήνοντας ανοιχτές τις πόρτες στην
απογοήτευση και την αποστράτευση. Δίνουμε υπόσχεση μιας νέας στράτευσης, ενός νέου
κύκλου αγώνων, με μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα, δύσκολα αποχτημένη, μέσα από τη
σκληρή εμπειρία της κατάρρευσης αυταπατών και αδιέξοδων στρατηγικών.
Η εκδήλωση στον Πανελλήνιο άνοιξε, όχι σε στενούς, εσωκομματικούς κύκλους, αλλά
ευρύτερα στην κοινωνία, τη συζήτηση για την αριστερή, εναλλακτική πρόταση που τόσο
έχουν ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Ήταν μια πρώτη απάντηση στη συστηματική προσπάθεια
συστημικών κομμάτων και κέντρων εξουσίας να επιβάλουν ένα ιδιότυπο "ιδιώνυμο",
απαγορεύοντας ακόμη και τη συζήτηση για ρήξη με την ευρωζώνη ως "αντεθνική" ενέργεια,
ίσως και ποινικά κολάσιμη. Δεν θα τους περάσει!
Ο ευρύς, δημόσιος διάλογος για την εναλλακτική, ριζοσπαστική λύση είναι απαίτηση της
μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας, που δεν θα ανεχτεί, εν έτει 2015, την επιστροφή στη
λογοκρισία, τον οχετό της συκοφαντίας και το πολιτικό λιντσάρισμα που γνώρισαν οι
προοδευτικοί άνθρωποι αυτού του τόπου στα πιο σκοτεινά μετεμφυλιακά χρόνια.
Ένα πρώτο, σοβαρό βήμα έγινε, επωμίζοντας περισσότερες ευθύνες σ' αυτούς που είχαν
την πρωτοβουλία γι αυτό. Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τη θέληση, την ετοιμότητα και την
προσφορά όλων μας. Προχωράμε!

http://tvxs.gr/
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