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Αθήνα, 02-07-2015

Στις 5 Ιουλίου αποφασίζουμε για το μέλλον της Ελλάδας
Ας αναλογιστούμε λοιπόν :
- Ποιος φταίει για τη σημερινή κατάσταση;;;
- Αποτελεί η Ευρώπη των αφεντικών εγγύηση και
ανάχωμα αλληλεγγύης ;;;

ΟΧΙ
Στα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς της φασιστικής «φραγκοκρατίας» που συνεχίζει
να μας αγαπάει …. «βαθιά» όπως το 1204, το 1453, το 1912, το 1923, και το 1940.

ΟΧΙ
Στην αποδοχή βάρβαρων και ατελείωτων μνημονίων ύφεσης και καταστροφής για να
ικανοποιηθούν οι ταγμένοι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δανειστών στην
Αθήνα, οι οποίοι, «στο όνομα της πατρίδας» κόπτονται συνεχώς για την «ενότητα» και
τα συμφέροντα του ελληνικού λαού (…… από το 1944, ενώ και στη γερμανική κατοχή
το ίδιο γινόταν με τους κουκουλοφόρους).

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ
Στην γνήσια Ελληνική Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για να διαπραγματευτεί με τους
«δανειστές» για μια βιώσιμη οικονομικά λύση και ανάπτυξη που θα μας απελευθερώσει
από τη νέα Γερμανική Κατοχή που μας οδήγησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Συνάδελφοι,
Ωραία μέρα ξημέρωσε το Σάββατο 27-06-2015. Οδηγούμαστε για πρώτη
φορά από το 1974 σε μια κορυφαία Δημοκρατική διαδικασία από τα αποτελέσματα της οποίας
όλοι θα κριθούμε γιατί με την ψήφο μας θα καθορίσουμε το μέλλον του Ελληνικού λαού δηλαδή
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Μεγάλο λάθος η πολιτική της «ήπιας προσαρμογής» της κυβέρνησης
(ήπια προσαρμογή θεωρείται : δεν κυβερνώ σύμφωνα με την λαϊκή εντολή που
πήρα και αφήνω αυτούς που καταδίκασε και αποκαθήλωσε ο ελληνικός λαός
να συνεχίζουν να κάνουν κουμάντο)

Επιτέλους η νέα Ελληνική κυβέρνηση συνειδητοποίησε ότι η πολιτική της «ήπιας
προσαρμογής» την οποία ακολούθησε από την επομένη των εκλογών ήταν εγκληματικό
λάθος γιατί άφησε μεγάλα περιθώρια δράσης εις βάρος του Ελληνικού λαού, εντός και
εκτός Ελλάδος. Αντιλήφθη έστω και με μεγάλη καθυστέρηση την εναντίον της σαρωτική
πολιτική επίθεση της Ευρώπης η οποία είναι πασιφανές ότι δεν αποτελεί εγγύηση και δεν
συνιστά ανάχωμα αλληλεγγύης για τον ελληνικό λαό.
Από τις 26 Γενάρη βλέπουμε τα αποτελέσματα της λανθασμένης πολιτικής της «ήπιας
προσαρμογής» να αποτυπώνονται και στη συμπεριφορά των τραπεζιτών – και του Κεντρικού
Τραπεζίτη με το σούσι – που είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι της κρίσης του ελληνικού χρέους και
της ρευστότητας των Τραπεζών. Με άλλα λόγια οι Τραπεζίτες δεν έπαιζαν και δεν παίζουν
το ρόλο που έπρεπε και για αυτό θα πρέπει η Κυβέρνηση Τσίπρα να αναλάβει άμεσα
πρωτοβουλία ανάληψης του ελέγχου των Τραπεζών. (αντικαθιστώντας πρωτίστως τους
εκπροσώπους του δημοσίου που η ίδια διόρισε γιατί δεν είναι καλύτεροι από τους
προηγούμενους και ειδικεύονται επί του "ιδιωτικού τομέως")

«Λυσσομανούν» οι υποκινούμενοι των ξένων και ντόπιων συμφερόντων
Φαίνεται ότι τους βλάπτει το ελληνικό ΟΧΙ

Στις κρίσιμες αυτές στιγμές τα ευρωπαϊκά και ελληνικά διαπλεκόμενα συμφέροντα επιστρατεύουν
όλες τις εφεδρείες τους. Κλείστε τα αυτιά σας στα κανάλια της διαπλοκής και στα λογής λογής
ανδρείκελα. Ο ελληνικός λαός διακρινόταν μέσα στους αιώνες στις κρίσιμες στιγμές από
αποφασιστικότητα και περηφάνια. Ας σταθούμε αντάξιοι αυτής της βαριάς κληρονομιάς
αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να δώσουμε την αρμόζουσα απάντηση.
Στην προσπάθειά τους να τρομοκρατήσουν και να αλλοιώσουν τη λαϊκή βούληση δε διστάζουν
να οδηγήσουν σε ασφυξία τις τράπεζες και την οικονομία. Ως γνήσιο πολιτικό εργαλείο εκβιασμού

η Ε.Κ.Τ. μας έπαιζε τόσο καιρό παιχνίδια ρευστότητας των Τραπεζών για να δεχτούμε τους
όρους μιας επαχθούς συμφωνίας. Τώρα έκλεισε την κάνουλα και μας περιμένει να συρθούμε
επαίτες εμείς και τα παιδιά μας (και τη Δευτέρα, εάν αποσπάσει το ΝΑΙ θα έχει το δικαίωμα να
κουρέψει και τις καταθέσεις των Ελλήνων).
Είναι βέβαιο ότι η απάντηση θα δοθεί με πυγμή την Κυριακή, 5 Ιουλίου, με το άνοιγμα της
κάλπης. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα βροντερό ΟΧΙ σε όσους είχαν παγιώσει μία λογική ότι η
Ελλάδα θα αποτελεί μόνιμη αποικία χρέους, σε όσους είχαν συνηθίσει στην πλήρη αποδοχή των
οδηγιών τους από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, βυθίζοντας τη χώρα και τον ελληνικό λαό στην
κρίση, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Η κάλπικη Νομισματική «Ενοποίηση»
Η Ευρώπη, ελλείψει αλληλεγγύης μας στερεί το δικαίωμα εναλλακτικής πορείας. Όμως
δεν θα πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας την κατρακύλα μιας κάλπικης νομισματικής
«ενοποίησης».
Ιδιαίτερα εμείς οι τραπεζοϋπάλληλοι που βρισκόμαστε για μία ακόμα φορά στο
στόχαστρο των δανειστών, ας είμαστε προσεκτικοί! Οι δανειστές δεν επιτρέπουν την
κατάργηση των αντεργατικών μνημονιακών νομοθετημάτων και των απολύσεων και ζητούν να
τοποθετήσουν το «μνημονιακό θαλαμοφύλακα» ακόμα και στο Εθνικό Τυπογραφείο ώστε να
«μην περνάει κουνούπι». Ο σχεδιασμός για άμεση, πλήρη και αποκλειστική εφαρμογή της
εθνικής σύνταξης των 360 €, όπως και οι μισθοί πείνας για τους εργαζόμενους είναι το μέλλον
που μας επιφυλάσσουν αν περάσουν η πολιτική και οι θέσεις τους.
Επομένως, ένας είναι ο δρόμος! Ο περήφανος ελληνικός λαός, όπως τόσες και τόσες φορές στο
παρελθόν σήκωσε το κεφάλι στις κρίσιμες στιγμές, να ψηφίσει ΟΧΙ με καθαρή συνείδηση στο
άδειο τελεσίγραφο των ευρωπαίων δανειστών μας! Αποβάλλετε το φόβο και να είστε σίγουροι ότι
τη Δευτέρα ούτε η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει, ούτε θα βγει από το ευρώ, αλλά θα είναι μία ακόμα
όμορφη μέρα που θα φέρει την αισιοδοξία στο προσκήνιο.

ΟΧΙ

Στην καταστροφική λιτότητα και την ύφεση.

Με τα ΟΧΙ γράφουμε ιστορία!
ΟΧΙ σημαίνει ελπίδα για τον ελληνικό λαό!
Ένα βροντερό «ΟΧΙ» θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές αφού για μια
ακόμη φορά ο ελληνικός λαός δεν έχει υποκύψει στα κελεύσματα των «φίλων»
Ευρωπαίων και των υποκινούμενών τους.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
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