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Esperança da Europa

contra a austeridade

A Coordenadora Distrital de Beja emitiu em 26 de Janeiro um comunicado saudando a vitória do SYRIZA nas legislativas.
O novo governo tomou posse hoje. O povo grego iniciou uma nova fase da sua riquíssima e antiga História.

1. A Coordenadora Distrital de Beja do Bloco de Esquerda saúda a magnífica vitória do povo grego contra a austeridade
e a chantagem da Europa da finança, personificada pela arrogância da chanceler alemã Merkel. A vitória expressiva do
Syriza é a base segura da formação de um governo de esquerda, hoje mesmo formado para romper com a austeridade,
iniciar a recuperação do Estado social e do poder de compra dos trabalhadores e das camadas da população atiradas para
a miséria.

Esta grande vitória da Grécia, berço da democracia europeia infligiu uma derrota esmagadora dos partidos do
&ldquo;rotativismo ao centro&rdquo; &ndash; Nova Democracia e PASOK &ndash; que, durante décadas, atolaram o
país na crise e na corrupção e acabaram por se entregar nas mãos da troika. E é a prova viva de que HÁ ALTERNATIVAS
políticas à austeridade imposta pelos capatazes de Bruxelas e do FMI, na Grécia e em Portugal. É, também por isso, uma
bandeira de esperança para todos os povos da Europa.

2. No mesmo sentido, a CAMPANHA CONTRA A AUSTERIDADE lançada pelo Bloco de Esquerda inclui uma Petição pela
desvinculação de Portugal do Tratado Orçamental que pretende recolher pelo menos 35 mil assinaturas para levar o tema à
discussão em plenário da Assembleia da República. Esta campanha já está no terreno e trará ao distrito de Beja, no
mês de Março, dirigentes nacionais e deputados do Bloco.
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