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Vi är många som känner till myten om Europa, kvinnan som Zeus blev 

kär i.

Vi är också många som känner till myten om Prometheus, som gav elden 

till människorna. Vi vet att han är en symbol för mod och styrka åt alla 

dem som kämpat mot rädsla, förtryck och våld.

Vi är ännu fler som känner till demokratin och platsen där den föddes.

Efter 2a världskriget bildade man EU för att det aldrig skulle kunna 

hända igen.

Hur kan det vara möjligt att en Union som ska främja rättvisa och fred, 

försöker förstöra demokratin på platsen den kommer ifrån?

Det är möjligt, eftersom Europa styrs av brutala marknadskrafter.

Det är möjligt, eftersom de folkvalda parlamenten ersatts med skamlösa 

teknokrater.

Det är möjligt, eftersom kapitalet systematisk skyddar sina intressen.

...................................

Sedan 2010, skryter de mäktigaste länderna inom eurozonen om sin 

generositet mot det grekiska folket och andra svaga länder i eurozonen: 

Portugal, Spanien och Irland.

Samma år, 2010, lånade den grekiska regeringen miljarder euro av EU 

och Internationella valutafonden. Villkoren var extrema. EU begärde 

åtstramningsåtgärder och skattehöjningar, särskilt mot den fattigaste 

samhällsklassen.

Samtidigt som pensioner och löner skars ner, ökade överskottet, det såg 

ut som att staten gick med vinst. Och Herr Antonis Samaras, den förre 

detta premiär ministern basunerade stolt ut framgångssagan. Men mellan 

2010 och 2014 stal Samaras 13 miljarder euro från pensionssystemet. Det 

innebar att pensionerna och andra ersättningar minskade med 50%. 
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Samaras är borta men EU och Internationella valutafonden forsätter 

envist med samma tyrraniska programm. 

Jag vill att alla på Mynttorget här idag ska förstå att Grekland redan 

betalat tillbaka 44 miljoner euro mer än vad de lånat.

Ni måste också förstå att de här lånen som Grekland fick från 2010 och 

framåt aldrig nådde folket. De användes istället för att betala skyhöga 

räntor till tyska och franska banker.

Det har varit viktigare att hålla liv i banksystemet i Tyskland och 

Frankrike än att rädda det grekiska folket. Internationella valutafonden 

och den Europeiska Banken behöver inte de här pengarna. De behöver 

inte heller ha bråttom. Tidsbegränsingar är bara skrämselpropaganda.

................................... 

Ordföranden för Europaparlamentet Martin Schulz säger: ”om resultatet 

blir ja, då blir det omval i Grekland, vilket betyder att Tsipras kommer att 

avgå”. Han säger också att ”man skulle behöva utse en teknokratregering 

under perioden fram till det grekiska nyvalet. Om den här 

övergångsregeringen når en överenskommelse med fordringsägarna, så 

kommer det att vara slutet för Syrizas era.”

K.Karamanlis, den förre detta premiär ministern uttalar sig lika skamlöst. 

Manen som såg till att det grekiska folkets skuld ökade med 120 

miljarder på 5 år, uppmanar oss nu att rösta ja.

De hotfulla strategierna kulminerade efter rikstagsvalet i januari. De 

grekiska medierna ljög och sa att folkomröstningen skulle innebära 

landets självmord.

Vissa journalister har t.o.m deltagit i seminarier som arrangerats av 

Internationella valutafonden.

Medierna i Grekland och i andra europeiska länder som Sverige är ett gift 

mot demokratin.

...................................

Det är uppenbart att Europa och den Europeiska unionen av idag inte har 

något att göra med det EU den europeiska integrationen föreställde sig 

1953. I stället för ett Europa som består av folk och medborgare, istälelt 

för ett Europa med solidaritet och fred, så har vi ett Europa med Nato, vi 
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är USA:s gisslan. Usa och tyskland vill att vi ska köpa vapen av dem 

istället för att investera i kultur och utbildning.

Det är många som har lagt sig i Greklands politik genom åren. Tyskarna 

åsamkade och stort lidande under andra värdskriget. Tysklands 

nuvarande attityd liknar tredje rikets vision om en ekonomisk gemenskap 

som skulle segra över hela Europa.

Idag har vi en chans att bryta det här mönstret genom att rösta nej.

...................................

Och till er som vill rösta ja vill jag säga:

Jag respekterar dina åsikter.

Men tyvärr underminerar de våra liv och vår välgång.

Till dig som vill rösta ja, vill jag säga att:

dina åsikter bidrar till att minska pensioner och löner, att slå ner folk som 

demonstrerar, att kväva invandrare, att tvinga mig och mina vänner till 

landsflykt. Dina åsikter gör att många av oss vi Greker som är här idag 

har tvingats fly från vårt land.

Det finns t.o.m vänner som inte är här idag, som har blivit deprimerade 

och har drivits till självmord.

Miljoner människor är arbetslösa, kollektivavtal har upphört, 

levnadsstandarden har sänkts.

Du anklagar mig och mtt land för korruption. Du använder Tyskland 

argument. Landet som mutade grekiska politiker i Siemens skalndalen.

Jag har aldrig slagit dig men dina åsikter använder våld, tårgas och 

arresteringar.

Jag vill inte att rädslan ska fortsätta dominera mitt liv.

Jag vill att mitt land ska vara fritt.

Därför är det inte för sent att rösta nej.
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