
“ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ” ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ Ε.Ε.

Μεγάλη ένταση τις τελευταίες ημέρες, ένα βήμα πριν την υπογραφή της νέας συμφωνίας από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι “αναπροσαρμοσμένες” προτάσεις της κυβέρνησης έρχονται όλο
και πιο κοντά στις απαιτήσεις των δανειστών, βάζοντας τις τελευταίες πινελιές σε μία συμφωνία
που δεν μπορούσε παρά να είναι από την αρχή αντιλαϊκή όταν διαπραγματεύεσαι με την Ε.Ε.,
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.

Η αλήθεια είναι πως το λαϊκό κίνημα σε όλη αυτή την περίοδο της διαπραγμάτευσης κινήθηκε με
σπασμωδικότητα. Την ίδια ώρα, τα πιο αντιδραστικά κομμάτια εντός κι εκτός πανεπιστημίου,
με την βοήθεια των ΜΜΕ, βγήκαν μπροστά προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει καμιά
στραβή και υπάρξει ρήξη με τους “εταίρους” μας που μαζί με τις κυβερνήσεις των 5 τελευταίων
χρόνων έχουν εξαθλιώσει τον λαό. 
Τους είδαμε στα πανεπιστήμια με την ταμπέλα “Όχι Μπαλτά στην Παιδεία”. Είναι το κομμάτι
αυτό που ένα προηγούμενο διάστημα εφάρμοζε τον ν.Διαμαντοπούλου(4009) μέσα στα ιδρύματα
καταστέλλοντας  το  φοιτητικό  κίνημα,  με  πολλούς  να  αποτελούν  μέλη  των  αντιδραστικών
Συμβουλίων Ιδρύματος, οι οποίοι καταφέρονταν ενάντια σε ένα πολυνομοσχέδιο που στην ουσία
του δεν ανατρέπει τον ν.4009 παρά ενσωματώνει ορισμένα αιτήματα του φοιτητικού κινήματος στα
πλαίσια του ρεαλισμού και της δημιουργικής ασάφειας που επιβάλλει η πληρωμή του χρέους και η
συνέχιση  των  μνημονιακών  πολιτικών  και  της  λιτότητας.  Κορύφωση  της  δράσης  τους  η
κινητοποίηση-τραγέλαφος στο Σύνταγμα με Πορτοσάλτε,  Φορτσάκη και  Τζήμερο να δίνουν το
παρόν...

Τώρα, όμως, τους βλέπουμε να παρεμβαίνουν και στο κεντρικοπολιτικό
σκηνικό,  με  αφορμή  τις  διαπραγματεύσεις  της  κυβέρνησης  με  τους
“θεσμούς”  για  την  νέα  συμφωνία,  με  τις  συγκεντρώσεις  “Μένουμε
Ευρώπη”. Από Ποταμίσους και ακροδεξιούς της ΝΔ μέχρι και την ίδια
την Ευρωπαική Επιτροπή, επιδιώκουν την πάση θυσία συμφωνία με
τους εταίρους υποστηρίζοντας παράλληλα τις θέσεις των δανειστών, ενώ
ταυτόχρονα παρουσιάζουν τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης σαν
σταλινική παρέκκλιση -προτάσεις  που κινούνται μέσα στα πλαίσια των

θεσμών  και  κάθε  μέρα  έρχονται  όλο  και  πιο  κοντά-!  “ΥΨΗΛΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ=ΥΦΕΣΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ”,  “ΝΑΙ  ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΣΤΑΘΕΡΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥΣ” να είναι  μερικά από τα  ωραία που
είδαμε σε μια κοινωνία που έχει εξαθλιωθεί,
με μισθούς και συντάξεις της πείνας και με
τραπεζίτες  και  μεγαλοεπιχειρηματίες  να
συνεχίζουν να πλουτίζουν.

Τα  ΜΜΕ,  σε  όλη  αυτή  την  περίοδο
τρομοκρατούν  τον  λαό  με  μία  προπαγάνδα
περί  βιβλικών  καταστροφών,  χρεοκοπίας,
πείνας  κτλ  σε  περίπτωση  ρήξης  με  τους
καλούς  μας  πιστωτές. Προφανώς
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των αφεντικών
τους  θέλουν  και  σε  ιδεολογικό  επίπεδο  αλλά
και  σε  επίπεδο  πολιτικού  λόγου  να
διασφαλίσουν  ότι  η  κυβέρνηση  δεν  θα  κάνει



καμιά τρέλα και επέλθει ρήξη. Έτσι τα ΜΜΕ όχι απλά προβάλουν αλλά στηρίζουν επίσημα τις
συγκεκριμένες συγκεντρώσεις με ανακοινώσεις τους(βλ.κάλεσμα ΣΚΑΙ, live σύνδεση Πρώτο
Θέμα). Τα ίδια ΜΜΕ που συκοφαντούσαν κάθε λαϊκή κινητοποίηση  των τελευταίων 5 χρόνων για
το κακό που κάνουν στην ελληνική οικονομία, παρουσιάζουν τις “Μένουμε Ευρώπη” σαν το λίκνο
της δημοκρατίας και μιλάνε για το δικαίωμα των πολιτών στη συγκέντρωση και τη διαμαρτυρία.
Ταυτόχρονα  επιδόθηκαν  σε  δημόσια  σεμινάρια  μοντάζ  και  φωτογραφίας  προσπαθόντας  να
μεγαλοποιήσουν  και  να  φουσκώσουν  την  δυναμικότητα  αυτών  των  συγκεντρώσεων.
Πορτοσάλτηδες,  Μπογδάνοι  και  λοιποί  βρίσκονται  μαζί  με  τους  Άδωνη,  Μητσοτάκηδες,
Φορτσάκη, Δένδια για να βροντοφωνάξουν υπέρ της Ε.Ε. και των θεσμών. Το τι ρόλο έπαιξαν
όλοι οι προηγούμενοι στην κατασυκοφάντηση και την καταστολή του κινήματος είναι περιττό
να αναφερθεί...

Όταν  βέβαια  η  κυβέρνηση  διαπραγματεύεται  αν  θα  περικόψει  έμμεσα  ή  άμεσα  μισθούς  και
συντάξεις, όταν υιοθετεί το μνημονιακό πλαίσιο και το εμβαθύνει, όταν δεν γίνεται κουβέντα για
διαγραφή του χρέους είναι τουλάχιστον αστείο να μιλάμε για ρήξη. Όλοι αυτοί -ΜΜΕ, φιλελέδες,
πολιτικό προσωπικό και κεφάλαιο- δεν φοβούνται μία ρήξη από κυβερνητική πρωτοβουλία ούτε τις
άμαζες κινητοποιήσεις στήριξης της κυβέρνησης που καλούν κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ κι ο κυβερνητικός
συνδικαλισμός.  Φοβούνται το κίνημα που μπορεί να αναπτυχθεί ενάντια στην νέα συμφωνία
και να επιβάλλει την ρήξη με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Αυτό που φοβούνται είναι το
λαϊκό κι εργατικό κίνημα που έδειξε την δυναμική του την Κυριακή 21/6 με μία μαζικότατη
κινητοποίηση συνδικάτων, σωματείων, συλλογικοτήτων ενάντια στην νέα συμφωνία, σε ρήξη
με την Ε.Ε. και τους “θεσμούς” για διαγραφή του χρέους. 

Η πρώτη απάντηση από το λαϊκό κι εργατικό κίνημα δόθηκε. Η συνέχεια απαιτεί
ακόμα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στην νέα συμφωνία και την φυλακή
της ΕΕ και των πολιτικών της! Μονόδρομος η έξοδος από ευρώ, ΕΕ, η διαγραφή
του χρέους κι η εθνικοποίηση τραπεζών και βασικών παραγωγικών μονάδων!

ΟΛΟΙ  ΣΤΙΣ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΟΡΕΙΕΣ  ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗΝ  ΝΕΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ,  ΠΕΜΠΤΗ  25/6  και  ΚΥΡΙΑΚΗ  28/6  στις  19.00 στα
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ.




