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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με το σύνθημα «εμείς ή αυτοί» ο ΣΥΡΙΖΑ κήρυξε τον πόλεμο στον ιδιωτικό τομέα
Δήλωση του Προέδρου της Δράσης Θόδωρου Σκυλακάκη
Με την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ που δημοσιοποιήθηκε χθες, η αξιωματική
αντιπολίτευση με το σύνθημα «εμείς ή αυτοί» κήρυξε τον πόλεμο όχι στην
κυβέρνηση, αλλά στον ιδιωτικό τομέα και τους ανέργους. Με την ακραία
ρητορική του και υποσχέσεις που δίνει για κοινωνική ένταση [1], μη τήρηση των
υποχρεώσεων της χώρας [2], υποσχέσεις για τεράστιες αυξήσεις των δημοσίων
δαπανών [3] και ακόμα σαδιστικότερη αύξηση της φορολογίας [4] και τη
συκοφάντηση της επιχειρηματικότητας [5], διώχνει τους ελάχιστους επενδυτές που
προσελκύει η ήδη απαράδεκτη κυβερνητική πολιτική της υπεροφορολόγησης και
του υπερτροφικού κράτους και οδηγεί στην καταδίκη των ανέργων στα 20
χρόνια ανεργίας που προβλέπει η ΓΣΕΕ.
Ταυτόχρονα με τις ακραίες αυτές θέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται σε στυλοβάτη
της κυβέρνησης (ίσως αυτός να είναι τελικά ο «χρήσιμος ηλίθιος» του κ.
Στουρνάρα) και των πάσης φύσεως κρατικοδίαιτων συμφερόντων που την
στηρίζουν. Με την τακτική της κοινωνικής έντασης και πόλωσης εμποδίζει την
ουσιαστική συζήτηση για τις πραγματικές αθλιότητες που διαπράττονται
(υπερφορολόγηση, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις από τα 50, νέα stage στους δήμους,
κομματισμός, συμβάσεις του ΟΠΑΠ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύεται ο καλύτερος
σύμμαχος του «εθνικού προμηθευτή» κ.λπ.). Ταυτόχρονα, πολώνοντας
τρομοκρατεί τους λογικούς πολίτες, που ψάχνουν απεγνωσμένα μια άλλη
πολιτική έκφραση και τους οδηγεί πίσω στις αγκάλες του συστήματος,
εμποδίζοντας να αναδειχθεί μια εναλλακτική λύση πραγματικών μεταρρυθμίσεων,
που θα λειτουργήσει προς όφελος των παραγωγικών ανθρώπων αυτής της
χώρας και των νέων που ψάχνουν για δουλειά και προοπτική για τη ζωή
τους.

________________________________________
[1]Υπόσχεται «πτώση της κυβέρνησης» υπό το βάρος της «λαϊκής πίεσης» για την
οποία «ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τα πάντα» με κύριο εργαλείο «λαϊκές επιτροπές» ενάντια
«στις απολύσεις (σ.σ. δημοσίων υπαλλήλων) και στις ιδιωτικοποιήσεις σε κάθε
πόλη».

[2]Μιλά για ακύρωση των μνημονίων και λέει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να
πληρωθούν 24 δις τόκοι και χρεολύσια την επόμενη τριετία («Η χώρα δεν
χρειάζεται νέα μνημονιακά δάνεια» και «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η χώρα να
καταρρεύσει πληρώνοντας 24 δις ευρώ τόκους και χρεολύσια την επόμενη
τριετία»).
[3]Αύξηση του μεγέθους του δημοσίου τομέα με κατάργηση ιδιωτικοποιήσεων,
επαναφορά συντάξεων, επιδομάτων στα προ της κρίσης επίπεδα κ.λπ.
[4]Υπόσχεται πρόσθετη φορολογική εξόντωση, με «ριζική αναδιανομή του
εισοδήματος» και αντιμετώπιση των ελλειμμάτων «προτάσσοντας την αναδιανομή
του παραγόμενου πλούτου».
[5]Μιλά για «απολυταρχία της αγοράς» και συνεχίζει εμπράκτως να αντιτίθεται σε
κάθε επένδυση σε τοπικό επίπεδο.
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