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Στη βαθειά, διαχωριστική 
γραµµή που χωρίζει δύο 
παρατάξεις σε αυτές τις 

εκλογές, το κόµµα του µνηµονί-
ου και τις δυνάµεις που το αντι-
µάχονται και επιδιώκουν την 
απαλλαγή της χώρας από αυτό, 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του 
ΣΥΡΙΖΑ, µιλώντας σε συγκέ-
ντρωση, στα Καλύβια Αττικής.

«Από την µια υπάρχει το κόµ-
µα του µνηµονίου. Και η άλλη 
πλευρά είναι η εναλλακτική πο-
λιτική. Για την οποία χρειάζεται 
να συγκροτηθεί ένας νέος συ-
νασπισµός εξουσίας και να δι-
εκδικήσει τη µεγάλη κοινωνική 
πλειοψηφία, µε την δύναµη της 
οποίας θα απαλλάξει την χώρα 
από την πολιτική των µνηµονί-
ων και τις ληστρικές και ταπει-
νωτικές δανειακές συµβάσεις», 
είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και 
τη Ν∆ λέγοντας ότι οι πρώην 
µονοµάχοι και νυν συνέταιροι 
του µνηµονίου προσπαθούν 
απεγνωσµένα να αλλάξουν την 
ατζέντα. «∆εν θέλουν ο κόσµος 
να ενηµερωθεί για το µνηµό-
νιο, για τις δεσµεύσεις τους, για 
την απόφασή τους να είναι µαζί 
στην κυβέρνηση την επόµενη 
των εκλογών», σηµείωσε.

Επίσης ο κ.Τσίπρας κατηγό-
ρησε τα δύο µεγάλα κόµµατα για 
απουσία αναπτυξιακής πολιτι-
κής, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει 
ανάπτυξη όταν κόβεις κάθε τόσο 
τους ήδη κοµµένους µισθούς 
και τις ήδη κοµµένες συντάξεις, 
όταν αφαιρείς κάθε µερικούς 
µήνες δεκάδες ευρώ από την 
πραγµατική οικονοµία. Όµως, 

είπε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, 
το πιο εξοργιστικό είναι ότι µας 
έφεραν ως εδώ χωρίς διαπραγ-
µάτευση. Κυνικά, ψυχρά και µε 
σχέδιο. Αντάλλαξαν την ισοπέ-
δωση της χώρας µε την εύνοια 
της Μέρκελ και των τραπεζιτών. 
Η δηµόσια οµολογία της Μέρ-
κελ, του Γιούνκερ και του Σόι-
µπλε ότι τρέµουν στην ιδέα και 
µόνο ότι µπορεί µια χώρα να 
βγει από την ευρωζώνη, είναι 
κάτι που το ξέραµε. Και αντί να 
το βάλουµε στο τραπέζι, σηκώ-
σαµε στις πλάτες µας τις αµαρ-
τίες ολόκληρης της ευρωπαϊκής 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης.

Οι πέντε άξονες της προγραµ-
µατικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως τους παρουσίασε ο κ. 
Τσίπρας είναι: καταγγελία της 
δανειακής σύµβασης και του 
µνηµονίου, µορατόριουµ πλη-
ρωµών, αναδιανοµή πλούτου, 
τράπεζες υπό δηµόσιο έλεγχο, 
µέτρα για τους πιο αδύναµους.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

δεν θα λυθεί µε στρατόπεδα
Επίσης ο κ. Τσίπρας επιτέ-

θηκε στα συγκυβερνώντα κόµ-
µατα για την µεταναστευτική 
τους πολιτική σηµειώνοντας ότι 
«βρήκαν κάτι που νοµίζουν ότι 
θα τους διευκολύνει, το θέµα 
της µετανάστευσης. Αφήνουν 
το πρόβληµα να υπάρχει και να 
µεγαλώνει γιατί πιστεύουν πολύ 
καλά ότι το αίσθηµα ανασφά-
λειας τους βοηθά» είπε. Σχο-
λιάζοντας την εξαγγελία για την 
δηµιουργία στρατοπέδων για 
τους µετανάστες, ο κ. Τσίπρας 
είπε ότι είναι εξοργιστικό το 

πως προσπαθούν να παρουσι-
άσουν το θέµα αυτό. Ότι δηλα-
δή, η τοπική κοινωνία θα ρίξει 
τα µπετά, και τα συρµατοπλέγ-
µατα, ότι τοπικές εταιρείες θα 
αναλάβουν τα υπερσύγχρονα 
µέτρα ασφαλείας και την φύλα-
ξη, ότι τοπικοί αστυνοµικοί θα 
επανδρώσουν τα διογκωµένα 
αστυνοµικά τµήµατα. Ωστόσο, 
πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, είναι 
γνωστό ότι τα χρήµατα τα πλη-
ρώνει η FRONTEX. Αλλά µε τα 
χρήµατα που θα δαπανήσουν 
για στρατόπεδα συγκέντρωσης 
δυναµικότητας 30.000 ανθρώ-
πων, θα µπορούσαν: να εµπε-
δώσουν αίσθηµα τάξης και 
ασφάλειας εκεί που χρειάζεται, 
να δηµιουργήσουν κοινωνικές 
υποδοµές µε ανθρωπιστικούς 
όρους, να καλύψουν τις ανά-
γκες σε προσωπικό για τις υπη-
ρεσίες ασύλου, όλα αυτά που 
προδιαγράφουν όχι ο ΣΥΡΙΖΑ 
και οι κουκουλοφόροι, αλλά οι 
υπηρεσίες του ΟΗΕ για τους 
οικονοµικούς πρόσφυγες. Αυτό 
που χρειάζεται λοιπόν, είπε ο 
κ. Τσίπρας είναι: Να δίνουµε 
χαρτιά σε όσους θέλουν να φύ-
γουν από τη χώρα και που είναι 
πια η συντριπτική πλειοψηφία. 
Να οργανώσουµε κοινωνικές 
υποδοµές για αυτούς που παρα-
µένουν. Να ξηλώσουµε τα κυ-
κλώµατα εκµετάλλευσης. Και να 
δίνουµε άσυλο σε αυτούς που 
το δικαιούνται. Κυρίως όµως να 
κάνουµε το πρόβληµα υπόθε-
ση όλης της Ευρώπης. Γιατί το 
ζήτηµα δεν πρόκειται να λυθεί 
φτιάχνοντας στρατόπεδα στις 
χώρες υποδοχής, αλλά βοηθώ-
ντας τις χώρες προέλευσης.
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Ζητείται διπλωματούχος 
μηχανικός αυτοκινήτων  

για πλήρη απασχόληση (fulltime). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, 

τηλεφωνήστε στον Σπύρο Γεωργίου 
στο 02-97278438  FAX  02-97269830, 

Email – fullofgas1@gmail.com
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Georges Hall Petroleum
203 Birdwood Rd. Georges Hall 

Καταγγελία της δανειακής σύµβασης, 
µορατόριουµ πληρωµών, αναδιανοµή 
πλούτου, τράπεζες υπό δηµόσιο έλεγχο 
και µέτρα για τους πιο αδύναµους
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