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Στις 17 Ιουνίου ο ελληνικός λαός
αντιπαρατίθεται με το Μνημόνιο.
ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ*

Από την πλευρά του Μνημονίου βρίσκονται η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματα
αυτά άσκησαν την εξουσία για δεκαετίες. Διαχειρίστηκαν μια οικονομική ανάπτυξη
που συσσώρευσε κέρδη για τους ελάχιστους, και χρέη, ακρίβεια και ανεργία για
τους πολλούς. Γέμισαν τα ταμεία τους με μαύρο πολιτικό χρήμα, φροντίζοντας να
κλείσουν προσεκτικά τις υποθέσεις αυτές. Και τελικά υπέγραψαν το Μνημόνιο, που
δεσμεύει για χρόνια την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία σε μια πορεία
καταστροφής.
Δυστυχώς για το δικομματικό κατεστημένο, η πολιτική της κινδυνολογίας και του
φόβου κάποια στιγμή σταμάτησε να προχωρά.
Οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι η πολιτική της ατελείωτης ύφεσης και της
διαρκούς κοινωνικής λεηλασίας δεν μπορεί να μας οδηγήσει μακριά. Αν το Μνημόνιο πετύχαινε τους
στόχους του, θα μας οδηγούσε το 2020 σε ένα χρέος ίδιο με αυτό που είχαμε στην αρχή αυτής της
περιπέτειας. Σε μια κοινωνία με μισθούς Βουλγαρίας, και σε απώλεια όλων των παραγωγικών πόρων
και της δημόσιας περιουσίας μας.
Αλλά το Μνημόνιο δεν θα μας οδηγήσει ούτε καν εκεί. Μετά από πέντε τροποποιήσεις και δύο
ολοκληρωτικές αναθεωρήσεις, μας οδηγεί κατ’ ευθείαν στην οικονομική και κοινωνική χρεωκοπία. Γιατί
δεν μπορείς να αντλήσεις πόρους από μια οικονομία που δεν λειτουργεί, δεν μπορείς να εισπράξεις
χαράτσια από μια κοινωνία που δεν έχει να τα πληρώσει, δεν μπορείς να περικόψεις μισθούς και
συντάξεις όταν έχουν ήδη έχουν περικοπεί.
Και φυσικά δεν υπάρχει κανείς που να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι οι γενικόλογες και αόριστες
υποσχέσεις για επαναδιαπραγμάτευση κάποιων δυσμενών όρων, θα ξεχαστούν την επόμενη των
εκλογών.
Υπάρχει όμως και μια ηθική πλευρά στο ζήτημα. Οι Έλληνες κατηγορούνται και λοιδορούνται ως
τεμπέληδες και απατεώνες, για ένα πρόβλημα που αγγίζει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Κατηγορούνται για ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα του οποίου ήταν τα θύματα και όχι τα αφεντικά.
Κατηγορούνται γιατί αντιστέκονται σε έναν πόλεμο, που τους έχουν κηρύξει οι αγορές και οι ευρωπαίοι
τραπεζίτες. Κατηγορούνται επειδή απέναντι σε μια επιχείρηση ολοκληρωτικής λεηλασίας, υπερασπίζονται
την ζωή και την αξιοπρέπεια τους.
Ακριβώς μπροστά στον κίνδυνο να επιλέξουν οι ίδιοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα το μέλλον τους, και
να μην ακολουθήσουν έναν καταστροφικό δρόμο που έχει καθοριστεί χωρίς την συναίνεση τους, οι
πιέσεις προς την Ελλάδα τον τελευταίο καιρό εντείνονται. Οι απειλές, και η προσπάθεια παρέμβασης
στο εκλογικό αποτέλεσμα, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αλλά οι Έλληνες δεν ενδίδουν στον φόβο και την
ανασφάλεια.
Δεν ενδίδουν γιατί ξέρουν ότι οι φωνές αυτές δεν είναι τίποτα περισσότερο από αγωνιώδεις
προσπάθειες, να περισωθεί ένα χρεωκοπημένο πολιτικό και οικονομικό μπλοκ εξουσίας. Δεν ενδίδουν,
γιατί ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της σε μια αποφασιστική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με
άλλους όρους το ζήτημα της κρίσης χρέους. Δεν ενδίδουν γιατί ξέρουν ότι το κρίσιμο για την Ευρώπη
δεν είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Αλλά η ίδια η ύπαρξη της ευρωζώνης. Και αυτό δεν
θέλει κανείς να το διακινδυνεύσει.
Έτσι στις 17 Ιουνίου ο ελληνικός λαός θα στείλει έναν μήνυμα στην Ευρώπη, μέσα από μια μεγάλη
και ιστορική ανατροπή στην Ελλάδα. Στο δίλημμα «Μνημόνιο ή αξιοπρέπεια» η μεγάλη πλειοψηφία
θα δώσει την πιο ξεκάθαρη αποφασιστική και ισχυρή απάντηση, δίνοντας την πρώτη θέση στον
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ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγοντας τον δρόμο για μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Μια κυβέρνηση που θα ακυρώσει
το www.eklogesonline.com/
Μνημόνιο και gpjτους εφαρμοστικούς νόμους, θα επναδιαπραγματευτεί αποφασιστικά το ζήτημα του
χρέους, και θα υλοποιήσει ένα σχέδιο αλληλεγγύης αναδιανομής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, για
να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η κρίση.
Τώρα λοιπόν είναι η ώρα της ενότητας. Για την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής, για την
αποκατάσταση της κυριαρχίας πάνω στους παραγωγικούς μας πόρους μας και τον δημόσιο πλούτο μας,
για να ανοίξει ο εναλλακτικός δρόμος στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τώρα είναι η ώρα της δημοκρατίας,
η ώρα της αξιοπρέπειας, η ώρα της Αριστεράς. Τώρα είναι η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
*Επικεφαλή του Συνδυασμού ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο

ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2012: Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
c InfoCommunicator LTD – w w w . g p j . i n f o

2

