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Φίλοι και φίλες
Νάμαστε λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Στην αφετηρία μιας σύντομης χρονικά, 
έντονης όμως και σημαντικής εκλογικής μάχης ,ίσως της σημαντικότερης μετά την 
μεταπολίτευση. Στις 25 γυρίζουμε σελίδα .Σταματάμε την καταστροφή της πατρίδας 
μας ,δίνουμε ξανά ελπίδα στον Ελληνικό λαό, αρχίζουμε να γράφουμε την ιστορία 
της ανόρθωσης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Κάνουμε τα μνημόνια και την τρόικα παρελθόν.Καταργούμε τους εφαρμοστικούς 
τους νόμους,επαναδιαπραγματευόμαστε τις δανειακές συμβάσεις με στόχο την 
διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους.Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,κυβέρνηση 
της Αριστεράς.
Στη Λευκάδα ξεκινάμε με αισιοδοξία,αυτοπεποίθηση ,αποφασιστικότητα,όλοι μαζί.
Την αισιοδοξία μας την δίνουν τα αποτελέσματα των τριπλών εκλογών του Μαίου.
Σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε στα Ιόνια νησιά  πρώτη δύναμη και 
μάλιστα με την μεγαλύτερη διαφορά  Πανελλαδικά από τη ΝΔ στις Ευρωεκλογές .
Αναδειχτήκαμε σε αυτές, πρώτη δύναμη στη Λευκάδα. Θα εδραιώσουμε και θα 
αυξήσουμε τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα σε δύο βδομάδες.
Η μνημονιακή συγκυβέρνηση κατέρρευσε και θα την πνίξει η λαική πλημμύρα της 
οργής ,των εκλογών της 25ης Γενάρη.
Το μνημονιακό πολιτικό μπλόκ συντρίβεται όπως και η πολιτική των μνημονίων που 
εφάρμοσε.Ο λαός θα απαιτήσει :Ποτέ πια η Ελλάδα πειραματόζωο του διεθνούς 
χρηματιστικού κεφαλαίου,του ΔΝΤ,της ΕΕ και της ΕΚΤ.
Οι πολίτες γυρίζουν τις πλάτες στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ,που διασπώνται και 
αλληλοσπαράσσονται ,χωρίς όμως να αμφισβητούν τα μνημόνια.Δεν θα πλανηθούν 
από τις προεκλογικές μεταπηδήσεις στους μνημονιακούς θιάσους,ηθοποιών του 
μνημονίου που αποτελούν πιά  κομπάρσους της ιστορίας.
Η  πολιτική τους προσπαθεί να σπείρει τον φόβο. Εκμεταλλεύεται την τρομοκρατία 
για να τρομοκρατήσει τους πολίτες.
Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερη τρομοκρατία από την ανεργία, την φτώχεια ,την 
καταλήστευση των μισθών και των εισοδημάτων, την φτωχοποίηση του Ελληνικού 
λαού.
Τρομοκρατία είναι η απαλλοτρίωση των περιουσιών των πολιτών με τον ΕΝΦΙΑ,το 
ξήλωμα μισθών και συντάξεων.
Τρομοκρατία είναι οι πλειστηριασμοί από τις τράπεζες της πρώτης κατοικίας.
Ολόκληρη η κοινωνία αντιδρά. Με το μέιλ των 47 σελίδων ΣΑΜΑΡΑ 
-ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ προς την τρόικα δρομολογείται νέο σκληρότερο μνημόνιο, 
κατεδαφίζονται όσα είχαν απομείνει.
Επιτρέψτε μου δύο παραδείγματα από αυτό: Η αύξηση του ΦΠΑ στον Τουρισμό 
από 6.5% σε 13% ,χάρη των δανειστών,κατεδαφίζει ότι είχε μείνει όρθιο στην 
Οικονομία της χώρας. Οι επιπτώσεις του θα είναι μεγάλες σε όλο το κύκλωμα του 
Τουρισμού,την εστίαση,την ψυχαγωγία κ.λπ. Σε όλη την τοπική οικονομία.
Αποδέχονται την κατάργηση του ΕΚΑΣ σε μεγάλο αριθμό συνταξιούχων.
Επίσης επιτρέψτε μου να αναφέρω ακόμα δύο γεγονότα που δείχνουν τα αδιέξοδα 
της πολιτικής τους:



 1)Τα κόμματα της συγκυβέρνησης στη Λευκάδα και το παράγωγο του ΓΑΠ , δεν 
μπόρεσαν για πρώτη φορά να βρουν γυναίκες υποψήφιες ικανές να τους 
εμπιστευτούν. Ούτε μία γυναίκα στα ψηφοδέλτια του μπλοκ της μνημονιακής 
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αλλά και ΚΙΔΗΣΟ.
2) Η κυβέρνηση φοβάται τη νεολαία. Την έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ανεργία ,τις 
συντρίβει τα όνειρα. Ζητάμε να ψηφίσουν στις 25 Γενάρη 100000 18άρηδες που 
γεννήθηκαν στο 1997 και εμποδίζονται γιατί η
συγκυβέρνηση φοβάται την οργή τους.  
Χθες, ο Σαμαράς ισχυρίστηκε ότι θα κερδίσει η Ελλάδα αν κερδίσει η ΝΔ και ο 
Βενιζέλος, ότι το δίλημμα είναι σταθερότητα και πρόοδος, ή οπισθοχώρηση.
Πως να κερδίσει η Ελλάδα όμως όταν το χρέος από 125% έφθασε στο 180% του 
ΑΕΠ;
Ποια είναι η πρόοδος που ευαγγελίζονται; Η κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, 
των μισθών και συντάξεων και ο εργασιακός μεσαίωνας που έφθασε η χώρα ,που την 
κάνουν αποικία χρέους;
Είναι πια  σε αδιέξοδο.
Η ΝΔ την επομένη των εκλογών θα πρέπει να απαντήσει στο δίλημμα:Θα 
συμφωνήσει με τον στόχο για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους με 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή όντας με το μέρος των πιστωτών θα συνεχίσει να επιμένει ότι 
το χρέος είναι βιώσιμο και πρέπει να αποπληρωθεί στο έπακρον;
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Τα ΜΜΕ οι εφημερίδες των συγκροτημάτων, μια κορυφή  του τριγώνου της 
διαπλοκής στην χώρα μας, ασκούν μόνιμη καθημερινή προπαγάνδα.
Μην τους εμπιστεύεστε. Κοιτάξτε στα μάτια τους διπλανούς σας που είναι όπως και 
εσείς: Οργισμένοι, θυμωμένοι, αποφασισμένοι να τους ρίξουν για πάντα στο 
περιθώριο της ιστορίας με όπλο την ψήφο τους.
Εμείς πάμε:
με το πρόγραμμα της ΔΕΘ ,το πρόγραμμα της Θεσ/κης,όπως συμπληρώθηκε στο 
πρόσφατο διαρκές συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε τομή 
στην πολιτική κατάσταση στη χώρα από το Σεπτέμβρη που παρουσιάστηκε. Είναι 
εναλλακτικό πρόγραμμα που δίνει διέξοδο ,δείχνει ένα άλλο δρόμο για τη χώρα μας.
Η ΝΔ ,το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΔΗΣΟ έχουν μόνο ένα  πρόγραμμα, το μνημόνιο και την 
συνέχισή του.
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ της ΔΕΘ είναι ένα πρόγραμμα με 4 πυλώνες που θα το 
αναπτύξουμε στις επόμενες μέρες σε κάθε γωνιά της Λευκάδας και θα το 
συζητήσουμε με τον κόσμο.
Πρώτος πυλώνας: Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.
Είμαστε ικανοποιημένοι που η Περιφέρεια Ιονίων πήρε ήδη απόφαση για την 
επανασύνδεση του ρεύματος σε όσους κόβεται για οικονομικούς λόγους και την 
επιδότηση τους.
Δεύτερος πυλώνας: Η φορολογική δικαιοσύνη και η επανεκκίνηση της οικονομίας.
Τρίτος πυλώνας: Το εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της εργασίας.
Τέταρτος πυλώνας: Ο θεσμικός και δημοκρατικός μετασχηματισμός του πολιτικού 
συστήματος .
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Ξεκινάμε σήμερα ένα μεγάλο ταξίδι δύο εβδομάδων. Θα συμβάλουμε από την 
Λευκάδα στην μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ  Πανελλαδικά.
Στόχος μας ,για πρώτη φορά, κυβέρνηση της Αριστεράς,κυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ .
Για να μην υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή του προγράμματος μας, ζητάμε 
την μέγιστη δυνατή λαϊκή στήριξη, ζητάμε δυνατή λαϊκή πλειοψηφία. Ζητάμε από 
τους πολίτες της Λευκάδας ,όπως και τον Μάη έτσι και στις 25 Γενάρη να μας 
αναδείξουν πρώτη δύναμη με διαφορά στη Λευκάδα.
Καλούμε όλους και όλες να συμβάλουν κάθε μέρα παντού στο στόχο αυτό.
Η ανατροπή και η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη δύναμη και στη Λευκάδα να γίνει 
υπόθεση της κοινωνίας.
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