
Ομιλία Σταύρου Γρηγόρη

Συμπατριώτες, μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι στιγμές που ζούμε είναι πρωτόγνωρες και ιστορικές. Βρισκόμαστε στο 
πιο κομβικό , πολιτικά και ιστορικά σημείο, τουλάχιστον μετά τη 
μεταπολίτευση. Βρισκόμαστε στο σημείο που για πρώτη φορά μία 
δύναμη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς διεκδικεί τη διακυβέρνηση της 
χώρας. Μία ιστορική καμπή που εκφράζεται από το κεντρικό 
προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ΄΄ Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ΄΄. 
Πράγματι ανατέλλει η ελπίδα σε ένα λαό καθημαγμένο, εξουθενωμένο, 
ταπεινωμένο από τις πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων της 
τελευταίας τετραετίας, των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Παπαδήμου, 
Πικραμένου και της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, που με έξωθεν 
εντολές της Τρόικας του ΔΝΤ και της ΕΚΤ και κατά εξωθεσμικό τρόπο, 
εφάρμοσαν τον πιο ακραίο νεοφιλελευθερισμό, πειραματιζόμενοι και 
ασελγώντας πάνω στον Ελληνικό λαό με στόχο το βίαιο κοινωνικό 
μετασχηματισμό και τη διάλυση κάθε κοινωνικής δομής όπως την ξέραμε 
μέχρι τώρα με τελικό στόχο τον κοινωνικό και οικονομικό 
εξανδραποδισμό που οδήγησε το 40% του Ελληνικού λαού κάτω από το 
όριο της φτώχειας, τη διάλυση των κοινωνικών δομών, των δομών 
Υγείας και Παιδείας τη μετανάστευση του πνευματικού δυναμικού της 
χώρας την εξαθλίωση των εργαζομένων μέσα από τη διάλυση των 
εργασιακών σχέσεων και τη μετατροπή της πατρίδας μας σε αποικία 
χρέους.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των κατ’ εντολή εφαρμοζόμενων μνημονιακών 
πολιτικών από τα πειθήνια όργανα τους που όλα αυτά τα χρόνια το μόνο 
που ήξεραν να κάνουν ήταν να σκύβουν το κεφάλι και να δέχονται ότι 
τους υποδείκνυαν ήταν να οδηγηθεί η Ελλάδα στην οικονομική και 
κοινωνική καταστροφή, με αποκορύφωμα το άθλιο πανευρωπαϊκό ρεκόρ 
ανεργίας τόσο στο σύνολο του πληθυσμού όσο και μεταξύ των νέων, 
ρεκόρ αξεπέραστο για χώρα σε καιρό ειρήνης. Τέτοια οικονομική και 
κοινωνική καταστροφή έχουν βιώσει χώρες μόνο μετά από πολεμική 
ήττα.
Γι αυτά τα κατορθώματα του το άθλιο δίδυμο Σαμαρά- Βενιζέλου ζητάει 
από τον ελληνικό λαό την επιβράβευση διά της ψήφου. Ο λαός μας όμως 
θα τους δώσει την απάντηση του στις 25 του Γενάρη η δε αμείλικτη 
Ιστορία θα τους καταγράψει στις πιο μαύρες σελίδες της ρίχνοντας τους 
στα σκουπίδια της. Αυτή την πολιτική ηγεσία που είτε από ανικανότητα , 
είτε από εξαρτύσεις και ιδεοληπτικές αγκυλώσεις έχει καταστρέψει μια 
χώρα κι ένα λαό. Και έρχονται τώρα εντελώς ξεδιάντροπα να πουλήσουν 
στο λαό το δήθεν κατόρθωμα της σωτηρίας της χώρας που μόνο στη 
σφαίρα της φαντασίας τους βρίσκεται και συνειδητά λένε ψέματα για να 



ζητήσουν απ’ αυτό το λαό με την ψήφο του να τους εκφράσει την 
ευγνωμοσύνη του για την εκ μέρους τους σωτηρία του.
Αναρωτιέται κανείς πόσο ξεδιάντροποι μπορεί να είναι, πόσο υποτιμούν 
την νοημοσύνη του λαού νομίζοντας ότι απευθύνονται σε ηλιθίους. 
Ξέρουν όμως πολύ καλά ότι έρχεται η ώρα της νέμεσης, έρχεται η ώρα 
της τιμωρίας τους από τον Ελληνικό λαό. Και μπροστά σ’ αυτό έχουν 
πανικοβληθεί αλλά δυστυχώς μέσα στον πανικό τους γίνονται πιο 
ακραίοι και πιο επικίνδυνοι. Δε διστάζουν μέσα από σενάρια 
τρομολαγνείας και φόβου να παίζουν τις τύχες της χώρας και του λαού 
κυριολεκτικά στα ζάρια. Με τα σενάρια φόβου που διαχέουν και που τα 
καθεστωτικά ΜΜΕ αναπαράγουν, αν και τελευταία κάποια από αυτά, 
βλέποντας το όποιο κύρος τους στα αζήτητα έχουν αρχίσει να 
αποστασιοποιούνται, παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια και απειλούν να 
τινάξουν στον αέρα την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Ευτυχώς, 
χάρις στη σταθερή, αταλάντευτη και αδιαπραγμάτευτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ 
το σκηνικό αλλάζει. Ψύχραιμες φωνές αρχίζουν να επικρατούν τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αλλαγή στάσης στην ΕΕ είναι πλέον 
εμφανής τόσο σε κορυφαίο πολιτικά όσο και  θεσμικά επίπεδο. Οι μόνοι 
σύμμαχοι που τους απέμειναν είναι οι Ισπανοί ομοϊδεάτες τους οι οποίοι 
μάχονται τον ΣΥΡΙΖΑ και κινδυνολογούν για να μη βγει το PODEMOS.
Μόνιμη επωδός τους τα τρομολαγνικό σενάριο και η απειλή προς τους 
Έλληνες ότι αν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσουν τις καταθέσεις 
τους. Έχουν το θράσος και μιλάνε γι αυτό το θέμα, αυτοί που στην πράξη 
είναι εκείνοι που έχουν πάρει τις καταθέσεις των πολιτών μέσα από την 
άγρια φορολογία και τη μείωση των εισοδημάτων. Στο διάστημα 2008-
2013 χάθηκαν λόγω της πολιτικής των μνημονίων 75 δις ΕΥΡΩ από τις 
καταθέσεις στην Ελλάδα. Αλλά πήραν την απάντηση τους από τον Αλέξη 
Τσίπρα με τον πιο κατηγορηματικό και ξεκάθαρο τρόπο με τη δημόσια 
δήλωση του τόσο στον Κεραμικό όσο και στο πρόσφατο Διαρκές 
Συνέδριο που την αναπαράγω κατά λέξη : ΄΄ Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
και των συμμάχων του θα εγγυηθεί χωρίς καμιά υποσημείωση και 
κανένα αστερίσκο τις καταθέσεις των πολιτών στις Ελληνικές Τράπεζες. 
Σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τους Ευρωπαίους ετέρους. Τελεία και 
παύλα στο παραμύθι του τρόμου΄΄.
Να αναφερθούμε και σε άλλα κατορθώματα των εθνοσωτήρων στα 
χρόνια του μνημονίου.

1. Λόγω της πολιτικής βίαιης λιτότητας χάθηκε το 25% του ΑΕΠ.
2. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία το ίδιο διάστημα έχασαν 33 δις ΕΥΡΩ . 

Μόνο από το περιβόητο PSI έχασαν 12,5 δις ΕΥΡΩ. Και έρχονται 
τώρα με κροκοδείλια δάκρυα πάνω από τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
που κατέστρεψαν να ζητάνε τώρα νέες περικοπές συντάξεων και 
αυξήσεις ορίων ηλικίας για να τα σώσουν.



3. Από το 2010 μέχρι τώρα με τα δημοσιονομικά μέτρα που 
εφάρμοσαν άρπαξαν από το εισόδημα των Ελλήνων άλλα 63 δις 
ΕΥΡΩ. 

4. Το Δημόσιο χρέος από το 120% του ΑΕΠ πήγε στο 175%.
5. 6,3 εκατομμύρια Έλληνες κινούνται μεταξύ φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού.
6. 1,5 εκατομμύρια είναι οι άνεργοι.
7. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  εκατομμύρια Έλληνες 

ξεπαγιάζουν καθώς η μέση μηνιαία κατανάλωση πετρελαίου 
θέρμανσης έχει μειωθεί κατά 62,5%.

      Και τέλος το μεγάλο κατόρθωμα των Σαμαρά-Βενιζέλου. 
Μετέτρεψαν τη χώρα μας από ανεξάρτητο κράτος σε χώρα που τελεί υπό 
το Αγγλικό Δίκαιο, υπό την εποπτεία του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου παραιτημένη από κάθε ασυλία πάνω στα περιουσιακά 
της στοιχεία.
Η ελπίδα όμως έρχεται, και έρχεται με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους 4 πυλώνες 
του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που είναι συγχρόνως και η ελπίδα 
του Ευρωπαϊκού Νότου η ελπίδα της Ευρώπης. Χρησιμοποιώντας τα 
λόγια του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη σας καλώ όλους μαζί να 
αγωνιστούμε για την Ελλάδα που μας αξίζει, για μια Ελλάδα 
δημοκρατική και δίκαιη.


