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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ,
ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ,

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ TOY ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Συντρόφισσες του αγώνα,
Σύντροφοι της πάλης,
Νέες και νέοι της ελπίδας,
Πολίτες της Αθήνας που αντιστέκεται,
Λαέ της Ελλάδας που επιµένει,
Απόψε τελειώνουµε µε την κυβέρνηση της καταστροφής. Ένας χρόνος ψέµατα,
εκβιασµοί και βαρβαρότητα. Φτάνει πια! Ο λαός µίλησε. Η πλατεία Συντάγµατος
στέλνει µήνυµα ανατροπής.
Ως εδώ η καταστροφή! Ως εδώ η συρρίκνωση της δηµοκρατίας!
Σε τούτο εδώ τον τόπο τίποτα δεν µας χαρίστηκε. Όλα τα κατέκτησε ο λαός µας µε
αγώνες και αίµα. Σε τούτη εδώ την πλατεία,170 χρόνια πριν ο λαός µας ξεσηκώθηκε
και διεκδίκησε το πρώτο Σύνταγµα. Σε τούτη εδώ την πλατεία, τον ∆εκέµβρη του ΄44,
ο λαός µας αντιστάθηκε στον κατακτητή και διεκδίκησε τη λευτεριά. Σε τούτη εδώ την
πλατεία, τον Ιούλη του ΄65, ο λαός µας αντιστάθηκε στο παλάτι και διεκδίκησε τη
δηµοκρατία.

Τον Ιούλη του ΄74 διεκδίκησε τη Μεταπολίτευση. Τον Οκτώβριο του ΄81 πανηγύρισε
την αλλαγή. Το καλοκαίρι του 2011 διαδήλωσε την αντίθεσή του στη βαρβαρότητα
των µνηµονίων και διεκδίκησε την αξιοπρέπεια.
Και σήµερα σε τούτη εδώ την πλατεία ο λαός µας στέλνει το µήνυµα στους
έντροµους εντολοδόχους της τρόικας. Ο πολιτικός σας χρόνος τελείωσε. Τη
∆ηµοκρατία σε αυτόν τον τόπο την κατακτήσαµε µε θυσίες. ∆εν θα σας αφήσουµε να
την πάρετε πίσω.
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Πολίτες της Αθήνας,
Αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίµου ο κ. Σαµαράς έχει καλέσει τους άλλους δύο
πολιτικούς αρχηγούς. Για να αποφασίσουν την τύχη της κυβέρνησής τους και την
προσωπική τους τύχη.

Και βρίσκω την ευκαιρία να απευθυνθώ από αυτό το βήµα στον πρωθυπουργό. Και
να τον ενηµερώσω γι' αυτό που δεν εννοεί να καταλάβει: κ. Σαµαρά, τελειώσατε. Να
το επαναλάβω άλλη µια φορά για να το εµπεδώσετε:
Τε-λει-ώ-σα-τε! Είτε τα βρείτε, είτε δεν τα βρείτε απόψε, καληνύχτα σας. Μόνο
αφήστε παρακαλώ στη θέση τους τα ασηµικά που απέµειναν, γιατί δεν σας ανήκουν.
Ανήκουν στον ελληνικό λαό.

Ναι, φίλες και φίλοι, λαέ της Αθήνας,
Αυτό είναι η κοινή πεποίθηση, το τελεσίδικο µήνυµα από τον αγώνα της ΕΡΤ και το
τεράστιο κύµα αλληλεγγύης που σαρώνει όλη την Ελλάδα. Τελειώσατε κ. Σαµαρά,
γιατί έχετε εκθέσει τη χώρα διεθνώς.Σε αυτή τη βίαιη ενέργεια, στο κλείσιµο της ΕΡΤ,
στην προσπάθεια για επιβολή του σκότους στις ζωές των ανθρώπων είστε
απελπιστικά µόνος, αλλά όχι εντελώς µόνος.
Αποµονώσατε και διαποµπεύσατε τη χώρα διεθνώς. Ο πρόεδρος του
ευρωκοινοβουλίου θέτει επιτακτικά θέµα ανοίγµατος της ΕΡΤ και παραβίασης
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ακόµα και η αγαπηµένη σας κ. Μέρκελ αρνήθηκε να
ταυτιστεί µαζί σας. Ο πρόεδρος του Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού και οι
ελληνικές κοινότητες της Γερµανίας καταδικάζουν το κλείσιµο της ΕΡΤ γιατί βυθίζει
την οµογένεια στο σκοτάδι. Θρησκευτικοί ηγέτες όπως ο αρχιεπίσκοπος και ο
πατριάρχης Αλεξανδρείας, ζητούν να ανοίξει η δηµόσια τηλεόραση. 50 γενικοί
διευθυντές δηµοσίων τηλεοπτικών σταθµών από όλη την Ευρώπη ζητούν το ίδιο. Οι
ναυτικοί µας σε όλο τον κόσµο, οι ακρίτες στα νησιά που έµειναν να ακούν στο
ραδιόφωνο µόνο αµανέδες. ∆ηµοσιογραφικές ενώσεις, συνδικάτα εργαζοµένων.

Όλοι ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στο σκοτάδι. Ένας µόνο σύµµαχος σας έµεινε κ.
Σαµαρά. Η Χρυσή Αυγή. Ναι! Μόνο οι νεοναζί συµφωνούν µε τα αίσχη σας.

Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, δεν σας ενοχλεί πλέον το σκοτάδι κ. Σαµαρά. Επιλέξατε να
το σφιχταγκαλιάσετε. Αφήνετε τους κολλητούς σας να δηλώνουν πως ενδεχοµένως
να κυβερνήσετε και µε τους νεοναζί. ∆ιαλέγετε επικίνδυνο δρόµο για το λαό και την
πατρίδα. Θα µείνετε, όµως, σε αυτό το περιθώριο.
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Γιατί ο λαός δεν ξεχνά τι σηµαίνει το σκοτάδι. Το έζησε το σκοτάδι, τον έζησε το γύψο
και δεν θα σας αφήσει να παίξετε µε τη ∆ηµοκρατία. Με τη ∆ηµοκρατία δε παίζουν σε
αυτό το τόπο!

Θα ήθελα, όµως, µε την ευκαιρία της συγκέντρωσης να ενηµερώσουµε και την κ.
Μέρκελ, που ανησυχεί. Κυρία Μέρκελ, δυστυχώς, ο εκλεκτός σας τελείωσε.
∆εν είναι σε θέση πια ούτε να κυβερνήσει, ούτε να φοβίσει, ούτε να µεταρρυθµίσει,
ούτε καν να ρυθµίσει την κυκλοφορία στη Μεσογείων - έξω από την ΕΡΤ. Όσο κι αν
σας λείψει, πρέπει να το πάρετε απόφαση:
Τα σπρεντ της αναξιοπιστίας των εκλεχτών σας στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερα από
αυτά της οικονοµίας. Η απόσταση µεταξύ της κυβέρνησης και του λαού έχει πια γίνει
αγεφύρωτη. ∆εν µαζεύεται πια ο πόθος του λαού για δηµοκρατία και αξιοπρέπεια,
όσο κι αν τον τροµοκρατήσετε.

Γι’ αυτό σταµατήστε τους εκβιασµούς, σταµατήστε τη τροµοκρατία, σταµατήστε τις
παρεµβάσεις στα εσωτερικά µιας κυρίαρχης χώρας. Η Ελλάδα δεν θα γίνει αποικία
σας. Και τα χαµόγελα της ελπίδας, της αντίστασης και της αξιοπρέπειας, δεν θα
σβήσουν από τα χείλη του λαού µας.

Πολίτες της Αθήνας,

Η κυβέρνηση Σαµαρά ένα χρόνο τώρα κατέστρεψε κι ό,τι είχε αποµείνει όρθιο.
Παρόλα αυτά, µίλησε για ιστορία επιτυχίας, προκειµένου να κρύψει την αποτυχία της
σε όλους τους τοµείς.

Και µετά τα απανωτά χαστούκια από το ίδιο το ∆ΝΤ, από το φιάσκο της ∆ΕΠΑ, από
τους δείκτες της οικονοµίας που διαρκώς επιδεινώνονται, προέβη σε µια κίνηση
υψηλού συµβολισµού. Επιχείρησε να βάλει λουκέτο στη δηµόσια Ραδιοτηλεόραση
και να ρίξει µαύρο στις οθόνες.

Το πραξικόπηµα του κ. Σαµαρά στην ΕΡΤ, ο αποκεφαλισµός χιλιάδων εργαζοµένων
αλλά και του δικαιώµατος του Έλληνα πολίτη στην ενηµέρωση, ανέδειξε τα όρια της
πολιτικής των µνηµονίων και της κυβέρνησης Σαµαρά.

Και από την άλλη, όµως, ανέδειξε τις τεράστιες δυνατότητες του λαϊκού κινήµατος, να
αλλάξει την πορεία της καταστροφής.

Ο κ. Σαµαράς έπεσε στην παγίδα του ψεύτικου success story του.
Είδε τον εαυτό του, στον ακροδεξιό του καθρέφτη, ως µεγάλο Ναπολέοντα των
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µνηµονίων. Και δεν είδε, ούτε πρόβλεψε, το Βατερλό που του προετοίµαζαν οι
εργαζόµενοι της ΕΡΤ και η µεγάλη πλειοψηφία το λαού µας.

Πίστεψε στο παραµύθι που πουλούσε πριν λίγες µέρες, ότι δήθεν στην Ελλάδα
βασιλεύει κοινωνική γαλήνη και πολιτική σταθερότητα. Ότι ο λαός έχει πια
αναισθητοποιηθεί από τα βάρβαρα µέτρα της κυβέρνησης, τα χηµικά της
αστυνοµίας, τη µπότα των νεοναζί, την πλύση εγκεφάλου και τον γενικευµένο
εµφύλιο του κοινωνικού αυτοµατισµού.
Και προχώρησε σε ένα πραξικόπηµα όχι µόνο περιφρονώντας τους εργαζόµενους,
όχι µόνο αγνοώντας τη µεγάλη πλειοψηφία του λαού, αλλά αντιµετωπίζοντας σαν
στυµµένες λεµονόκουπες και τους ίδιους τους εταίρους του.
Ήθελε να δείξει στην τρόικα, µε το κύµα των απολύσεων, καλή διαγωγή. Ήθελε να
δώσει ένα συµβολικό πλήγµα στη δηµοκρατία και στην ενηµέρωση. Ήθελε να
διαµοιράσει στους βαρόνους της διαπλοκής και της προπαγάνδας που διαφηµίζεται
ως ενηµέρωση, τα ιµάτια της ΕΡΤ. Να βγάλει τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση έξω από
τη διεκδίκηση της ψηφιακής πλατφόρµας. Και να εξουδετερώσει, ενόψει και των
εκλογών, κάθε φωνή αντίστασης, αξιοπρέπειας και δεοντολογίας.

Αυτές ήταν και είναι οι επιδιώξεις του, όσα παραµύθια και αν λέει περί
µεταρρυθµίσεων και εξυγίανσης. Γιατί αν ήθελε µεταρρυθµίσεις και εξυγίανση, αν
ήξερε τι σηµαίνει µεταρρυθµίσεις και εξυγίανση, αν δεν θεωρούσε µεταρρύθµιση τη
βαρβαρότητα και εξυγίανση τον αυταρχισµό, τότε δεν θα είχε συνδέσει την
πρωθυπουργία του µε την πιο µαύρη περίοδο της ΕΡΤ. ∆εν θα είχε σπαταλήσει τόσο
χρήµα για προσλήψεις, συµβάσεις και εξωτερικές παραγωγές ηµετέρων, δεν θα είχε
νεκραναστήσει το πνεύµα της ΥΕΝΕ∆, δεν θα είχε επιδοθεί σε κυνήγι µαγισσών.
Το µαύρο, όµως, στην οθόνη, η φίµωση του δηµόσιου σήµατος γεννά ανατριχίλα σε
κάθε δηµοκρατικό πολίτη. Το δηµόσιο σήµα σε µια κυρίαρχη χώρα παύει να
εκπέµπει µονάχα όταν έρχονται ξένα στρατεύµατα κατοχής να τη καταλάβουν ή όταν
η δηµοκρατία µπαίνει σε γύψο.
Το µαύρο στις οθόνες µας είναι το τελευταίο σκαλοπάτι της κυβερνητικής πολιτικής.
Αυτοί που υποτίθεται νοιάζονται για τη πατρίδα, άφησαν του Έλληνες της διασποράς
και τους ναυτικούς µας δίχως τη φωνή της πατρίδας. Αυτοί που δήθεν κόπτονται για
τα εθνικά µας συµφέροντα άφησαν τις ακριτικές περιοχές χωρίς εκποµπή δηµόσιου
σήµατος της Ελληνικής ραδιοτηλεόρασης. Έπνιξαν τη φωνή του πολιτισµού. Έβαλαν
λουκέτο στην ΕΡΤ του Μάνου Χατζηδάκη και του Οδυσσέα Ελύτη. Στην ΕΡΤ του
πολιτισµού και της δηµιουργίας.
Και την ίδια ώρα οι αρχιερείς της κοµµατοκρατίας και του ρουσφετιού θέλουν να µας
πείσουν ότι όλα αυτά τα κάνουν γιατί τους ενοχλεί η κοµµατοκρατία. Η ΕΡΤ, όµως,
θα αποδειχτεί το κύκνειο άσµα του κου Σαµαρά και της κυβέρνησής του. Το κίνηµα
της ΕΡΤ είναι η αρχή του τέλους της τρικοµµατικής κυβέρνησης του µνηµονίου. Η
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συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δεν πρόκειται να καθίσει µε σταυρωµένα τα
χέρια, να παρακολουθεί το βιασµό της δηµοκρατίας.

Ίσως ο κ. Σαµαράς νόµιζε ότι η κοινωνία θα δει στο πρόσωπο των απολυµένων της
ΕΡΤ, τους χρυσοκάνθαρους που ο ίδιος και το πολιτικό σύστηµα του χθες που
εκπροσωπεί, διόριζαν στην ΕΡΤ. Είδε, όµως, τους πολλούς και όχι τους εκλεκτούς.
Είδε τους χιλιάδες κακοπληρωµένους και πια απολυµένους εργαζόµενους και στο
πρόσωπό τους αναγνώρισε το δικό του µέλλον. Το µέλλον της αβεβαιότητας και της
ανασφάλειας.
Γιατί αν σήµερα απολύουν τον διπλανό µας. Αύριο θα είµαστε όλοι εµείς.
Και αν σήµερα κόβουν τους µισθούς και τις συντάξεις. Αύριο θα πάρουν και τα
σπίτια µας για να τα δώσουν στις τράπεζες.

Ο λαός µας έχει καταλάβει πια για ποιόν χτυπά η καµπάνα. Η καµπάνα δε χτυπά για
το διπλανό µας. Χτυπά για όλους µας. Και όλοι µαζί πρέπει τώρα να αντισταθούµε,
να παλέψουµε για να σταµατήσουµε τη καταστροφή.

Πολίτες της Αθήνας,
Ένα χρόνο πριν χάθηκε µια µεγάλη ευκαιρία. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον τόπο.
Ένα χρόνο πριν είπαν ψέµατα και κατατροµοκράτησαν το λαό. Του είπαν ότι αυτοί
θα επαναδιαπραγµατευθούν το µνηµόνιο, ενώ είχαν ήδη συµφωνήσει να το
εφαρµόσουν ακόµα πιο σκληρά. Του είπαν ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
θα χαθούν οι θέσεις εργασίας. Ενώ αυτοί είχαν σχέδιο για χιλιάδες απολύσεις και για
ανεργία σοκ. Του είπαν ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαθούν οι καταθέσεις στις
τράπεζες. Ενώ αυτοί ήταν έτοιµοι να δεχτούν τα πάντα, ακόµα και κούρεµα των
καταθέσεων, όπως έγινε στην Κύπρο. Του είπαν ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ η οικονοµία
θα καταρρεύσει. Ενώ ήξεραν ότι µε τις υπογραφές τους στη συνέχεια του µνηµονίου
η οικονοµία θα κατέρρεε.

Υποσχέθηκαν σταδιακή απαγκίστρωση και µας έκλειναν το αγκίστρι ακόµα πιο
βαθιά. Υποσχέθηκαν δηµοκρατική οµαλότητα και πέρασαν χειροπέδες στη
δηµοκρατία. Υποσχέθηκαν κοινωνική γαλήνη και εννοούσαν τα ΜΑΤ, τις πράξεις
νοµοθετικού περιεχοµένου, τις επιστρατεύσεις, την καταστολή. Υποσχέθηκαν ότι δεν
θα επιβάλουν νέα µέτρα, θα σεβαστούν τους συνταξιούχους, θα αντιστρέψουν την
πορεία της ανεργίας, θα προσελκύσουν επενδυτές.
Και πηγαίνουν από φιάσκο σε φιάσκο. ∆εν έχει νόηµα να συγκρίνει κανείς ένα χρόνο
µετά τις εκλογές τα λόγια µε τα έργα τους. Τώρα πια όλοι ξέρουµε! Το ψέµα και ο
εκβιασµός έχει κοντά ποδάρια. Τώρα πια ο λαός µας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
Τώρα πια ο λαός µας καταλαβαίνει πως αν τους αφήσουµε να συνεχίσουν, η
κατηφόρα δεν θα έχει τέλος.
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Από την αρχή αυτής της κρίσης, την οποία προκάλεσε το παλιό κατεστηµένο,
πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό, η χώρα είχε δύο δυνατότητες:
Η µία επιλογή ήταν αυτή που εφαρµόστηκε, χωρίς ποτέ να ζητηθεί η γνώµη του
λαού. Μια ψευδεπίγραφη πολιτική µεταρρυθµίσεων. Μια πολιτική αφαίµαξης πόρων
από την οικονοµία και την κοινωνία. Μια πολιτική ανεργίας. Μια πολιτική που ο
πρώην Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου δηλώνει σήµερα κυνικά, ότι την αποφάσισε
µέσα σε 10 λεπτά και ο νυν Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς που σήµερα την υπηρετεί,
τότε µε πάθος είχε καταγγείλει ως καταστροφική.

Αυτή ήταν η µία επιλογή, η µια δυνατότητα για την Ελλάδα και τους έλληνες.
Αυτή τη δυνατότητα τη δοκιµάσαµε και είµαστε σήµερα εδώ, µπροστά σε τεράστια
αδιέξοδα. Είµαστε σήµερα εδώ να βλέπουµε τη χώρα να ερηµώνει, να φεύγουν οι
νέες και οι νέοι για άλλες πατρίδες, να µένουν οικογενειάρχες µε υποχρεώσεις στο
δρόµο, να πληγώνεται όλο και περισσότερο η ∆ηµοκρατία και οι αξίες της.
Η δεύτερη, όµως επιλογή, η δεύτερη δυνατότητα είναι αυτή που δεν δοκιµάστηκε.
Είναι η δυνατότητα που τώρα έχουµε µπροστά µας για να βγούµε από το φαύλο
κύκλο του παλιού κατεστηµένου. Για µας, η µεγαλύτερη εθνική προτεραιότητα τώρα,
η µεγαλύτερη µεταρρυθµιστική στρατηγική, είναι αυτή που µειώνει και δεν αυξάνει
την ανεργία. Είναι αυτή που δηµιουργεί απασχόληση και δεν βαθαίνει την ύφεση.

Η στρατηγική αυτή είναι υπαρκτή και εφαρµόσιµη. Περνάει µέσα από τη στοχευµένη
αξιοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού. Την ενίσχυση των νέων
επιχειρηµατιών,
την
ενίσχυση
της
έρευνας
και
της
τεχνολογίας,
την ορθολογικοποίηση των δαπανών και τον περιορισµό της σπατάλης, µε κριτήριο
τις ανάγκες της κοινωνίας.
Και αυτή τη στρατηγική αυτόν τον νέο εθνικό στόχο, ήρθε η ώρα να τον κάνουµε
πράξη. Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούµε αποφασιστικά το δικαίωµα όλων µας για
αληθινή δηµοκρατία, για δουλειά, για αξιοπρέπεια. Ήρθε η ώρα να χτίσουµε µια
κοινωνία αλληλεγγύης για να ξεπεράσουµε τη κρίση.

Πολίτες της Αθήνας,

Οι λαοί δεν µπορούν να συµβιβαστούν µε την καταστροφή. Είναι µοιραίο. Οι λαοί
αντιδρούν και καθορίζουν την ιστορία. Η νίκη του λαού όσο πιο µεγάλη, όσο πιο
συντριπτική τόσο µεγαλύτερα τα όπλα του. Ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει και µπορεί να τα
καταφέρει. Και θα τα καταφέρει!
∆ηλώνουµε έτοιµοι να δώσουµε µαζί µε το λαό τη µάχη για την αποτροπή της
καταστροφής. ∆ουλεύουµε από τώρα για να απαλύνουµε τις πληγές του λαού µέσα
στις δοµές αλληλεγγύης σε συνεργασία µε τους θεσµούς της αυτοδιοίκησης και της
εκκλησίας. Έχουµε πρόγραµµα κι ας λένε ότι θέλουν οι προγραµµατιστές του
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ολέθρου. Έχουµε στελέχη που και ξέρουν και µπορούν να µάχονται, να οργανώνουν,
να οικοδοµούν κοινωνικές συµµαχίες και να αναβαπτίζονται στη µεγάλη δηµοκρατική
κολυµπήθρα.
Έχουµε αγωνιστές, από τον Μανόλη Γλέζο µέχρι τους νέους της καθηµερινής πάλης,
για να µας θυµίζουν όλους το απλούστατο: Ότι ο µόνος αγώνας που χάνεται σίγουρα
είναι εκείνος που δεν δίνεται.

Έχουµε τη θέληση, τη σοβαρότητα, το ηθικό φορτίο, το δηµοκρατικό πολιτισµό, το
DNA του διαλόγου. Έχουµε τους εργαζόµενους του χεριού και του πνεύµατος.
Έχουµε την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της σκέψης µας και σε κάθε αράδα των θέσεών
µας. Έχουµε την αποφασιστικότητα να αλλάξουµε και να ξανακτίσουµε την Ελλάδα.
Πολίτες της Αθήνας,
Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε εδώ και καιρό την πορεία προς τον λαό, παρουσιάζοντας το
εναλλακτικό και ριζοσπαστικό του πρόγραµµα. Στην ∆ραπετσώνα, παρουσιάσαµε
τον «χάρτη αξιοπρεπούς διαβίωσης». Κάναµε καθαρό ότι το δικό µας χρέος δεν είναι
στους τραπεζίτες και στα µεγάλα funds. Το δικό µας χρέος είναι απέναντι στους
άνεργους, στους ανασφάλιστους, στους νεόπτωχους. Σε αυτούς πρώτα χρωστάµε
και µετά στους δανειστές.
Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα θα πληρώνονται οι συντάξεις και οι µισθοί. Πρώτα θα
εξασφαλίζεται φαγητό, νερό, ρεύµα και φαρµακευτική περίθαλψη σε όλους τους
ανθρώπους και µετά θα ξεπληρώνουµε τους τόκους, τα πανωτόκια και τους
τοκογλύφους.
∆εσµευόµαστε για τη νέα «σεισάχθεια». Τη διαγραφή χρεών και απαγόρευση
πράξεων αναγκαστικής είσπραξης για όσους διαβιούν κάτω από το όριο φτώχιας, τη
µερική διαγραφή χρεών σε ποσοστό αντίστοιχο µε τη µείωση του εισοδήµατος κατά
τα χρόνια του Μνηµονίου.
∆εσµευόµαστε για την ανακούφιση από φορολογία και χρέη προς το κράτος.
Καµιά φορολογική υποχρέωση και κανένα χαράτσι για οικογένειες χωρίς εισόδηµα.
∆εσµευόµαστε για απαγόρευση πλειστηριασµών και κατασχέσεων πρώτης κατοικίας.

Για εγγυηµένη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Για τη κάλυψη των
αναγκών σε διατροφή των πιο φτωχών στρωµάτων. Για τη διασφάλιση
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλους. Για τη πλήρη δωρεάν εµβολιαστική
κάλυψη και το συστηµατικό ιατρικό έλεγχο όλων των παιδιών.

Στο Ναύπλιο παρουσιάσαµε τις θέσεις µας για την δηµόσια διοίκηση και
αυτοδιοίκηση. Το πελατειακό κράτος, το µνηµονιακό κράτος και το κράτος λάφυρο,
µε τον ΣΥΡΙΖΑ θα τελειώσει. Και µαζί του θα τελειώσει και η πρωτοφανής
κατασυκοφάντηση του ρόλου και των ανθρώπων της δηµόσιας διοίκησης. Εµείς
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θέλουµε ένα άλλο κράτος. ∆ηµοκρατικό, διαφανές, ανοιχτό, στην υπηρεσία των
εργαζοµένων, του λαού και της χώρας.

Στο Βόλο παρουσιάσαµε τις θέσεις µας για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Παρουσιάσαµε µία ριζοσπαστική πολιτική που γνώµονα θα έχει τον άνθρωπο και
προτεραιότητα την εργασία και την κοινωνία. Γιατί πέρα από το δίπολο δηµόσιου –
ιδιωτικού, υπάρχουν τα εγχειρήµατα κοινωνικής οικονοµίας που προτάσσουν τη
συµµετοχή των εργαζοµένων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Παρουσιάσαµε µια
διαφορετική εναλλακτική και ριζοσπαστική πολιτική που έχει γνώµονα τον άνθρωπο
και προτεραιότητα την εργασία και τη κοινωνία. Γι’ αυτό, άλλωστε, επιµένουµε ότι η
επαναφορά του κατώτατου µισθού, µόνο οφέλη θα φέρει στην ελληνική οικονοµία.
Θα της δώσει ώθηση, θα αυξήσει την κατανάλωση, θα ανακουφίσει τα ασφαλιστικά
ταµεία.
Την ερχόµενη Πέµπτη στην Καβάλα, τη πόλη των εργατικών αγώνων, θα
παρουσιάσουµε το σχέδιό µας για τη µεγαλύτερη και πιο αναγκαία µεταρρύθµιση. Για
τη καταπολέµηση της ανεργίας.

Αλλά επειδή γίνεται πολύς λόγος πάλι αυτές τις µέρες για µεταρρυθµίσεις, όπως
εκείνη της ΕΡΤ, ή της εκποίησης δηµόσιας περιουσίας αντί πινακίου φακής,
επιτρέψτε µου να το πω: Το θέµα δεν είναι η φιλολογία των µεταρρυθµίσεων. Το
θέµα είναι Τι µεταρρυθµίσεις χρειάζεται ο τόπος.

Για µας µεταρρύθµιση δεν είναι οι απολύσεις, τα λουκέτα, το εργασιακό καθεστώς
ζούγκλας, η περιφρόνηση των ανθρώπων εν ονόµατι των αριθµών. Για µας κάθε
µεταρρύθµιση -στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην
καθηµερινότητα, έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο της δουλειάς.
Κάθε µεταρρύθµιση στην οικονοµία, δεν έχει στο επίκεντρο τους τραπεζίτες και τους
αεριτζήδες, αλλά τους ανθρώπους της παραγωγής και της καινοτοµίας.
Κάθε µεταρρύθµιση στο κράτος, δεν έχει στο επίκεντρό της την ανασφάλεια και τις
απολύσεις, αλλά την ενίσχυση του κοινωνικού του χαρακτήρα και της προσφοράς
του στον πολίτη. Κάθε µεταρρύθµιση στο πολιτικό σύστηµα έχει στο επίκεντρό της
όχι περιορισµούς της δηµοκρατίας και των ελευθεριών, αλλά περισσότερη
δηµοκρατία, περισσότερες ελευθερίες, µεγαλύτερες δυνατότητες συµµετοχής του
πολίτη στις αποφάσεις που αφορούν στη ζωή του.
Αλλά σήµερα η πρώτη και καλύτερη µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη ο τόπος είναι να
φύγει η σηµερινή κυβέρνηση της καταστροφής. Η κυβέρνηση που υπονοµεύει τη
δηµοκρατία. Να απαλλαγεί ο τόπος από την ακροδεξιά βαρβαρότητα.
Η καλύτερη µεταρρύθµιση είναι η να δοθεί ο λόγος στο λαό.

Γιατί δεν υπάρχει αµφιβολία: Ο κ. Σαµαράς, µε το λόγο, τις απόψεις και τις πρακτικές
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του, όπως αυτή στην ΕΡΤ, απειλεί σοβαρά τη δηµοκρατία. Και είναι καθήκον όχι
µόνο της αριστεράς, αλλά κάθε δηµοκράτη, να αντισταθεί και να αντιταχθεί σε αυτή
την επέλαση των φαντασµάτων του εµφυλίου.

Ας το κάνουµε για άλλη µια φορά σαφές φίλες και φίλοι: Στη συµµαχία του µαύρου
εµείς αντιτάσσουµε την συµµαχία της δηµοκρατικής αντίστασης, της πατριωτικής
αλλαγής, της κοινωνικής και πολιτικής ανατροπής. Η δουλειά και η δηµοκρατία είναι
το πρώτο µας µέληµα.

Οι δυνάµεις της δηµοκρατίας, της εργασίας, της δηµιουργίας, είναι οι δικές µας
δυνάµεις. Σ' αυτές απευθυνόµαστε και από αυτές εξαρτάται το µέλλον του τόπου -όχι
από τους τραπεζίτες, τους βαρόνους της διαπλοκής και τους πολιτικούς τους
εκπροσώπους.
Πολίτες της Αθήνας,
Σήµερα το βράδυ, ένα χρόνο µετά τη µεγάλη χαµένη ευκαιρία για το λαό, τη
δηµοκρατία και τη πατρίδα, εδώ στην Πλατεία Συντάγµατος, στην Αθήνα.
Στην Αθήνα του Πολιτισµού και της Αντίστασης, υπογράφουµε ένα νέο συµβόλαιο
εµπιστοσύνης.
Καλούµε κάθε δηµοκράτη και προοδευτικό πολίτη που βλέπει και αντιλαµβάνεται τα
αδιέξοδα του παλιού κατεστηµένου, σε µια νέα, ελπιδοφόρα και δηµιουργική πορεία.

Καλούµε όχι µόνο τους αριστερούς και τις αριστερές αλλά κάθε δηµοκράτη και
δηµοκράτισσα. Σε έναν σκληρό και νικηφόρο αγώνα που ήδη έχει αρχίσει για να
ξαναχτίσουµε την Ελλάδα.

Καλούµε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. ∆εν ερχόµαστε για να
διχάσουµε, αλλά για να ενώσουµε τους πολίτες, κάτω από κοινούς στόχους και
οράµατα. ∆εν υπάρχουν για µας λοιπές δηµοκρατικές δυνάµεις, υπάρχουν
συµµαχητές, σύµµαχοι, συνοδοιπόροι στο δρόµο της προόδου, από όποιο πολιτικό
χώρο κι αν προέρχονται.

Η καθηµερινότητα της αντίστασης, τα κινήµατα ανυπακοής, ο αγώνας της ΕΡΤ,
δείχνουν το δρόµο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται, συνεργάζεται, µάχεται, συµµαχεί, µε µόνο κριτήριο το
συµφέρον του λαού και της χώρας. Θα είναι ο πυρήνας της µεγάλης συµπαράταξης
δυνάµεων που θα ξαναχτίσει την Ελλάδα. Λαέ της Αθήνας, κοντοζυγώνει η πιο
µεγάλη ώρα.Για την κυβέρνηση της αριστεράς, της εθνικής ανάτασης, της κοινωνικής
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δικαιοσύνης, της αντίστασης στην ξένη επιβουλή και της µάχης για µια Ελλάδας της
προόδου. Για τη δηµοκρατία. Για η δουλειά. Για την αξιοπρέπεια.

Πολίτες της Αθήνας, ελληνικέ λαέ,

Ο λαός µας θα νικήσει το φόβο. Η δηµοκρατία θα νικήσει τη βαρβαρότητα. Και ένας
δυνατός άνεµος προοδευτικών εξελίξεων θα κατακλύσει όλες τις χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου αρχικά, όλη την Ευρώπη αργότερα.
Η φωνή µας σήµερα συναντιέται µε τη φωνή των εξεγερµένων στη πλατεία Ταξίµ, µε
τη φωνή των αγανακτισµένων στην Ισπανία, µε τους διαδηλωτές στη Πορτογαλία.
∆ίνουµε έναν αγώνα και για δικό τους λογαριασµό.

Ας τους υποσχεθούµε ότι θα τα καταφέρουµε. Κυρίως, όµως, ας τους υποσχεθούµε
ότι θα αντέξουµε, ότι δε θα τους προδώσουµε. Εγγυητές αυτής της υπόσχεσης είναι
οι αγώνες του λαού µας εδώ και δεκαετίες. Είναι οι θυσίες των αριστερών, των
προοδευτικών πολιτών στη χώρα µας. Θυσίες για τη δηµοκρατία και για την Ελλάδα.
Με αφοσίωση στα συµφέροντα των εργαζοµένων παρά τους διωγµούς και τον
κατατρεγµό. Εµείς είµαστε από καλή γενιά, όπως λέει ο ποιητής -ξέρουµε τι σηµαίνει
πίστη στο λαό, αφοσίωση στην πατρίδα, αρµονία ανάµεσα στα λόγια και στα έργα.

Πολίτες της Αθήνας,
Οι µέρες που θα ακολουθήσουν δεν θα είναι εύκολες µέρες. Οι σειρήνες του
αποπροσανατολισµού θα οργιάσουν στους δέκτες της ιδιωτικής τηλεόρασης.
Οι εκβιασµοί και οι απειλές αυτή τη φορά θα είναι δυο φορές πιο ξεδιάντροποι απ’ ότι
πέρυσι. Όµως θα τα καταφέρουµε.

Ο λαός µας δε θα τους φοβηθεί. Θα εµπιστευτεί τη δική του δύναµη και θα δικαιωθεί.
∆ιότι ο πόθος για αξιοπρέπεια, για δηµοκρατία, για ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία,
αυτή τη φορά θα αποδειχτεί πιο δυνατός από το φόβο και από το µαύρο στις οθόνες
και στις ψυχές που σπέρνουν οι πανικόβλητοι εντολοδόχοι των συµφερόντων.

Θα νικήσουµε!

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/06/2013

