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Η ώρα να ανατρέψουμε το Μνημόνιο, είναι τώρα.
ΤΟΥ ΑΛΕξΗ ΤΣΙΠΡΑ*

Την ερχόμενη Κυριακή, o Ελληνικός λαός έχει μια μοναδική ιστορική ευκαιρία
που δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη. Να ανατρέψει μια και καλή την
καταστροφική πολιτική των Μνημονίων και να ανοίξει τον εναλλακτικό δρόμο, Η
προσοχή των ευρωπαϊκών λαών θα είναι στραμμένη επάνω μας.
Η πολιτική των Μνημονίων δεν είναι μόνο κοινωνικά καταστροφική. Είναι και
ολοκληρωτικά αναποτελεσματική. Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης, στον οποίο η
τρόικα και το πολιτικό κατεστημένο μας έχουν εγκλωβίσει, δεν πρόκειται ούτε το
χρέος να καταστήσει βιώσιμο, ούτε ανάκαμψη της οικονομίας να επιτύχει. Εδώ
και δύο χρόνια, κάθε κύκλος αποτυχίας φέρνει νέα ακόμα πιο σκληρά οικονομικά
μέτρα. Τα μέτρα αυτά μεγαλώνουν την ύφεση, και η ύφεση φέρνει μεγαλύτερες
αποκλείσεις από τους στόχους, δηλαδή νέες αποτυχίες και νέα μέτρα. Το τέλος αυτού του κατήφορου
είναι η ολοκληρωτική κοινωνική και οικονομική χρεωκοπία, αφού προηγουμένως οι δανειστές μας, με
την βοήθεια της εξευτελιστικής δανειακής σύμβασης, θα έχουν αποστερήσει την Ελλάδα από το σύνολο
του οικονομικού και παραγωγικού της πλούτου.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκαν να πάνε σε εκλογές για να ανακόψουν την ταχύτατη
κατάρρευσή τους. Σήμερα τα δύο αυτά κόμματα εκλιπαρούν για ψήφο, επικαλούμενα την υπευθυνότητά
τους και την ικανότητα των αρχηγών τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη συμφωνήσει για τα μέτρα της
επόμενης ημέρας. Για πρόσθετες έκτακτες εισφορές, προκειμένου να βάλουν στο χέρι τα υπολείμματα των
ιδιωτικών τραπεζικών καταθέσεων. Για πρόσθετες μειώσεις των ήδη μειωμένων μισθών. Για πρόσθετες
περικοπές των ήδη κομμένων συντάξεων. Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στον δημόσιο τομέα. Για
ουσιαστική διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, μετά από την επιτυχημένη επιχείρηση λεηλασίας
των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Και όλα αυτά, για να μπορέσουν να κρατηθούν στην
εξουσία ελέω τρόικας και δανειστών, αφού το μεγαλύτερο μέρος της παραδοσιακής τους δύναμης τους
έχει οριστικά εγκαταλείψει.
Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν δεν υπάρχει δικαιολογία. ΟΙ πολίτες πρέπει να πάνε στην κάλπη με
καθαρό μυαλό και ανοιχτά μάτια.
Αν θέλουμε να αποτρέψουμε την κοινωνική καταστροφή και να υπερασπιστούμε την χώρα και την
κοινωνία, ένας δρόμος υπάρχει: Η Ελλάδα πρέπει να σπάσει τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Και δεν θα
μπορέσει να το καταφέρει να δεν πετάξει από πάνω της τα Μνημόνια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο έχει καταθέσει την εναλλακτική προγραμματική του πρόταση.
Την επόμενη των εκλογών η Ελλάδα πρέπει να καταγγείλει το Μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση. Να
προχωρήσει σε μορατόριουμ με τους δανειστές για μια τριετία τουλάχιστον, στον βαθμό που καμιά
πλευρά δεν έχει συμφέρον από μια ολοκληρωτική χρεωκοπία. Πρέπει επίσης να ασκήσει τα δικαιώματα
του δημοσίου ως βασικού μετόχου, πλέον, στις τράπεζες. Τα μέτρα αυτά, μαζί με άμεσα μέτρα
φορολόγησης του πλούτου, προστασίας των μισθών και των θέσεων εργασίας, ρύθμισης των χρεών
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, μπορούν να
επανεκκινήσουν την οικονομία.
Η πρόταση αυτή δεν είναι απλώς μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση. Είναι η μοναδική διέξοδος
που υπάρχει, προκειμένου να αποτρέψουμε την κοινωνική καταστροφή. Η κάλπη της 6ης Μαΐου μπορεί
μέσα από τα συντρίμμια του πάλαι ποτέ πανίσχυρου δικομματισμού να ανοίξει έναν νέο δρόμο και να
βάλει τέλος στην καταστροφική πολιτική των Μνημονίων.
Αυτές οι εκλογές είναι ένα δημοψήφισμα που θα κρίνει την πορεία του τόπου για πάρα πολλά
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χρόνια. Ή θα δώσουμε ψήφο ανοχής και νομιμοποίησης στον Σαμαρά τον Βενιζέλο την τρόικα και
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για να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Ή θα ανατρέψουμε το Μνημόνιο και
την πολιτική συμμαχία που το στηρίζει, ανοίγοντας τον δρόμο σε έναν Νέο Συνασπισμό Εξουσίας και
μια Κυβέρνηση της Αριστεράς. Η ώρα να ανατρέψουμε το Μνημόνιο και να ανοίξουμε τον εναλλακτικό
δρόμο, είναι τώρα. Και αυτό θα γίνει με ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.
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