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Η προκήρυξη δημοψηφίσματος από την κυβέρνηση με ερώτημα την επικύρωση ή μη της πρότασης 
της τρόικας, έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό ραγδαίων εξελίξεων. Εμείς σαν πληττόμενη νεολαία 
αλλά κι ολόκληρος ο λαός που βιώνει 5 χρόνια βάρβαρων πολιτικών καλούμαστε να δώσουμε 
απαντήσεις ,στο τόσο κρίσιμο δημοψήφισμα της Κυριακής 5/7 αλλά και συνολικά στη πολιτική της
λιτότητας.

Προφανώς για εμάς το ΝΑΙ θα αποτελέσει την επισφράγιση των πολιτικών της φτώχειας, της 
ανεργίας και της εξαθλίωσης. Θα δώσει το έναυσμα σε ντόπιο και διεθνές κεφάλαιο, Ε.Ε. και 
δανειστές να συνεχίσουν και να βαθύνουν με ακόμα πιο επιθετικό τρόπο τις βάρβαρες πολιτικές και
μάλιστα με σφραγίδα λαϊκής εντολής! Το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, η φτωχή πλειοψηφία, το 80% 
των καταθετών που έχουν καταθέσεις κάτω των 2000 ευρώ, εμείς η γενιά των 300 ευρώ, με λίγα 
λόγια η πληττόμενη πλατιά πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν έχει κανένα λόγο να 
υποταχθεί στην τρομοκρατία των δανειστών, του κεφαλαίου και των ΜΜΕ του που προσπαθεί
να πείσει τον λαό πως για να επιβιώσει μονόδρομος είναι η λιτότητα και η υποταγή..

Το συμφέρον όλων αυτών βρίσκεται σε ένα βροντερό ΟΧΙ. Ένα ΟΧΙ, που δεν θα αποτελεί σε 
καμία περίπτωση εντολή και χαρτί για εκ νέου διαπραγμάτευση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με τους δανειστές. Αυτό το βροντερό ΟΧΙ αφορά τόσο τα παλιά όσο και τα νέα 
μνημόνια που ετοιμάζουν, αφορά τόσο την πρόταση των θεσμών όσο και την πρόταση των 47 
σελίδων της κυβέρνησης. Πρέπει να είναι ένα θαρραλέο κι υπερήφανο ΟΧΙ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την ευρωζώνη το ΔΝΤ και κάθε δανειστή-θεσμό-τρόικα που σκοπό έχει την 
εξαθλίωση των λαών. 

Αυτό το ΟΧΙ είναι μια ιστορική ευκαιρία να πάρει ο λαός το μέλλον του στα χέρια του και δεν 
πρέπει  να περιοριστεί αποκλειστικά στην εκλογική διαδικασία του δημοψηφίσματος. Το πιο 
κρίσιμο είναι να βρεθεί ο λαός στο δρόμο για να επιβάλει ότι κανείς δεν θα παίξει παιχνίδια στις 
πλάτες του, ότι καμία συμφωνία δεν θα γίνει με την ΕΕ και το ΔΝΤ ενάντια και στις εξαγγελίες 
της κυβέρνησης για επίτευξη συμφωνίας μέσα στην εβδομάδα και ταυτόχρονη ακύρωση του 
δημοψηφίσματος. Μόνο η μαχητική παρουσία ενός λαϊκού κινήματος στο δρόμο μπορεί να 
επιβάλλει τα παραπάνω αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για τα αναγκαία ΝΑΙ:

- στην κατάργηση παλιών και νέων μνημονίων
- στη ρήξη κι έξοδο από την Ε.Ε., το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ και τους δανειστές
- στην διαγραφή του χρέους χωρίς καμία διαπραγμάτευση
- στην εθνικοποίηση των τραπεζών
- στην εθνικοποίηση των βασικών παραγωγικών μονάδων κάτω από εργατικό έλεγχο

Τα πανεπιστήμια, οι σχολές μας, οι γειτονιές, οι χώροι εργασίας θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες 
μέρες τα κύτταρα αυτού του λαϊκού αγώνα κόντρα σε κάθε είδος εκβιασμού και τρομοκρατίας από 
Ε.Ε., κράτος, ΜΜΕ. 
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ  ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΕΕ ΚΑΙ ΔΝΤ!
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