Στις 17 του Ιούνη έχουμε μια ιστορική ευκαιρία.
Ο φόβος έχει αλλάξει στρατόπεδο. Η ελπίδα ξανακερδίζει έδαφος μέσα στην
κοινωνία. Αυτοί που δύο χρόνια τρομοκρατούσαν τον λαό βλέπουν τα σχέδια
τους να καταρρέουν. Απαντάνε με περισσότερο φόβο γιατί θέλουν την κοινωνία
γονατισμένη. Δεν θα τα καταφέρουν! Κανένα σχέδιο δεν μπορεί να σταθεί
απέναντι στην πλειοψηφία.

Η ελπίδα για μια ζωή με αξιοπρέπεια θα νικήσει!
Δεν δημιουργήσαμε την κρίση και όμως καλούμαστε να την πληρώσουμε με τον πιο άδικο και βάρβαρο τρόπο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή είπε την αλήθεια: για τον παγκόσμιο χαρακτήρα της κρίσης που οφείλεται στην
απληστία του κεφαλαίου και των τραπεζών, για τα μέτρα που διασώζουν τα κέρδη και τα προνόμια των λίγων
και οδηγούν την κοινωνία στην καταστροφή. Μετά από δύο χρόνια “σωτηρίας”, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σου ζητάνε να
τους εμπιστευτείς για να επαναδιαπραγματευτούν το Μνημόνιο. Μιλάνε αυτοί που έχουν για σύμμαχο τους
τη Μέρκελ, τον Σαρκοζί και τους Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες που εκβιάζουν τον λαό και δηλώνουν ότι το
Μνημόνιο δεν μπορεί να αλλάξει!. Αυτοί που αρνήθηκαν το πάγωμα των μέτρων έστω και για ένα μήνα!

Θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας.
Για τον Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί περικοπές 11,5 δις από συντάξεις, προνοιακές παροχές, κλεισίματα
σχολείων και νοσοκομείων. Μειώσεις μισθών και διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Αυξήσεις στα τιμολόγια του
ρεύματος. Έχουν υπογράψει για την απόλυση 150.000 εργαζομένων του δημόσιου τομέα και ιδιωτικοποιήσεις
ύψους 50 δις (υποδομές, νερό, ενέργεια, φυσικός πλούτος). Έχουν συμφωνήσει στη δημιουργία ειδικού ταμείου
στο εξωτερικό όπου τα έσοδα τις χώρας θα πηγαίνουν πρώτα στα δάνεια και αν περισσεύει τίποτα σε μισθούς
συντάξεις και κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η “σωτηρία” που ετοιμάζουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Στις εκλογές της 6ης Μαΐου στην Ευρώπη και στον κόσμο στάλθηκε ένα μήνυμα ανατροπής.
Στις 17 Ιουνίου μπορούμε να κάνουμε το δεύτερο βήμα, να κάνουμε το Μνημόνιο παρελθόν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει όλους τους μνημονιακούς νόμους, θα καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση και
θα διαπραγματευτεί το χρέος με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του. Στα πλαίσια αυτά θα
αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα του Διεθνούς Λογιστικού Ελέγχου του χρέους.
Οι τράπεζες που έχουν δεχτεί 200 δις δημόσια χρηματοδότηση θα περάσουν υπό δημόσιο έλεγχο, θα
υπηρετήσουν ένα πρόγραμμα ενάντια στην ανεργία και θα ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Θα ακυρωθούν οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που διαλύουν το εργατικό δίκαιο και καταργούν τις
κλαδικές συμβάσεις.
Θα δημιουργηθεί ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα με κοινωνικά κριτήρια και περουσιολόγιο έτσι ώστε να
φορολογείται ο πλούτος και όχι η φτώχεια.
Οι μισθοί, οι συντάξεις, η δημόσια υγεία και παιδεία, το πραγματικό βιωτικό επίπεδο του λαού θα αποτελέσουν
την πιο ουσιαστική προτεραιότητα της κυβέρνησης της Αριστεράς.
Μέσα από την κινητοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας θα αγωνιστούμε για τον
μετασχηματισμό της οικονομικής βάσης, για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τον άνθρωπο και το
φυσικό πλούτο.
Σε ολόκληρη την κοινωνία θα αναπτυχθούν θεσμοί πραγματικής δημοκρατίας με ουσιαστικό ελέγχο ενάντια
στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Με αλλαγή του εκλογικού νόμου και καθιέρωση της απλής αναλογικής, με
κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και πραγματική τιμωρία όσων δεν σεβάστηκαν την περιουσία
του λαού.
Η κοινωνία πρέπει να εμπιστευτεί τις δυνάμεις της. Να προχωρήσει χωρίς αυτούς που συνειδητά δύο χρόνια
υλοποιούν ένα σχέδιο καταστροφής. Να δημιουργήσει μια νέα ενότητα του λαού για την ικανοποίηση των
δικών του αναγκών. Σε αυτόν τον αγώνα ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπηρετήσει τον λαό με όλες του τις δυνάμεις!
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