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Ζητάμε εντολή για τη διακυβέρνηση του τόπου
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ*

Σ’ αυτές τις εκλογές το κεντρικό δίλημμα είναι: ή ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που υλοποιούν
μαζί την πολιτική του μνημονίου και επί της ουσίας θα έχουν κοινό προεκλογικό
πρόγραμμα ή η δυνατότητα μιας νέας πλειοψηφίας, μιας συσπειρωμένης αριστεράς
ικανή να υπερβεί τις διαιρέσεις και την προσκόλληση της σε ξεπερασμένα δόγματα.
Οι δανειστές μας επιδιώκουν την συνέχιση της κοινοπραξίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και μετά
τις εκλογές γιατί τους εξυπηρετεί, με ή χωρίς Παπαδήμο Πρωθυπουργό. Μια τέτοια
εξέλιξη θα βυθίσει ακόμη περισσότερο την χώρα και τον ελληνικό λαό στο υφεσιακό
σπιράλ του θανάτου και της μονόπλευρης λιτότητας σε βάρους των ασθενέστερων.
Όσο πιο κάτω από το 50% βρεθεί το άθροισμα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, τόσο το καλύτερο για
τον λαό και τον τόπο.
Αν θέλουμε να παραμείνει η χώρα στη ζώνη του Ευρώ, πρέπει να απαλλαγούμε το ταχύτερο δυνατό
από την πολιτική του Μνημονίου. Διότι η καταστροφική πολιτική της ύφεσης, της μονόπλευρης λιτότητας
και της ανοδικής δυναμικής του χρέους συνθέτουν έναν οδικό χάρτη ο οποίος με μαθηματική ακρίβεια
οδηγεί στην ασύνταχτη χρεοκοπία και στην επιστροφή στο εθνικό νόμισμα.
Εμείς εγκαλούμε τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι δεν αξιοποίησαν τα διαπραγματευτικά όπλα
που εξασφαλίζει η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στο Ευρώ. Αντί να εκπροσωπούν τα συμφέροντα της
ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους δανειστές μας, λειτουργούν ως εκτελωνιστές των απαιτήσεων και
των τελεσίγραφων των δανειστών απέναντι στον ελληνικό λαό.
Πρέπει πάση θυσία να σπάσει ο φαύλος κύκλος της λιτότητας που τροφοδοτεί την ύφεση και εκτοξεύει
την ανεργία στα ύψη. Με ανεργία που έχει ξεπεράσει το 21%, όχι μόνο δεν δημιουργούνται συνθήκες
ανάπτυξης αλλά αντίθετα επιδεινώνονται οι συνθήκες ύφεσης της ελληνικής οικονομίας.
Διεκδικούμε ριζικές αλλαγές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και όχι την απόδραση από τη μάχη.
Ασκούμε κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ότι δεν αξιοποίησαν και δεν αξιοποιούν τη συμμετοχή μας στο ευρώ
και τον κίνδυνο του ντόμινο, ως διαπραγματευτική πλεονέκτημα.
Σε ένα μήνα, τον Ιούνιο, έρχονται νέες περικοπές ύψους 11,5 δις ευρώ που περιλαμβάνουν μειώσεις
σε μισθούς στο δημόσιο, απολύσεις 150.000 δημοσίων υπαλλήλων ως το 2015, περικοπές σε συντάξεις
και κοινωνικά επιδόματα, καθώς και σε δαπάνες που αφορούν την υγεία.
Για να έχουμε ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει
μια παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ανασύνταξη του κράτους:
Να ενισχύσουμε με κοινοτικούς αλλά και εθνικούς πόρους τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.
Να ενισχύσουμε τα ταλέντα του έλληνα, την δημιουργικότητα του, την υγιή επιχειρηματικότητα και
όχι τους κρατικοδίαιτους ντόπιους «κομπιναδόρους» που το μόνο που κάνουν είναι να στήνουν καρτέλ
ακρίβειας και διαφθοράς χωρίς να παράγουν τίποτα.
Μπορούμε να έχουμε μια πιο ισχυρή Ελλάδα, αναπτυγμένη, με σύγχρονο δημοκρατικό κράτος μέσα
στην Ευρώπη.
Είναι ανάγκη επιτέλους να κατανεμηθούν δίκαια τα βάρη και να μην πληρώνουν μονίμως οι
ασθενέστεροι. Αυτά που τώρα υπόσχονται ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, για εκσυγχρονισμό, για φορολογική
δικαιοσύνη, για πάταξη της διαφθοράς, είχαν 40 χρόνια την δυνατότητα να τα κάνουν πράξη αλλά
έκαναν τα ανάποδα. Χρειάζεται αύξηση των εσόδων-η Ελλάδα βρίσκεται 7 μονάδες κάτω από τον
μέσο όρο της ευρωζώνης- με το να πληρώσει και η Ελλάδα που φοροδιαφεύγει ή έχει νομοθετημένη
φορολογική ασυλία. Χρειάζεται να περικόψουμε δαπάνες, όχι από μισθούς και συντάξεις, αλλά από
εξοπλισμούς. Έχουμε προτείνει να παγώσει η προμήθεια των δύο γερμανικών υποβρυχίων που κοστίζει
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ένα δις ευρώ. Να μην προχωρήσει η προμήθεια των γερμανικών φρεγατών. Να επαναξεταστούν από
μηδενική
βάση τα
www.eklogesonline.com/
gpj κονδύλια των δημοσίων σχέσεων και τα μυστικά κονδύλια.   Να σταματήσουν οι
ακριβές και αδιαφανείς απευθείας αναθέσεις σε έλληνες ολιγάρχες που έχουν γίνει πλούσιοι χωρίς να
εξάγουν τίποτα, παίρνοντας απλώς δουλειές από το κράτος. Επίσης ζητάμε να χτυπηθεί επιτέλους αυτή
η διάχυτη διαφθορά πού στερεί από την οικονομία πόρους και φρενάρει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης.    
Οι πολίτες αναγνωρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ τρία βασικά στοιχεία: α)Ασκήσαμε συνεπή, έντονη και έντιμη
αντιπολίτευση β)Είμαστε μια δύναμη που εκφράζεται με συνέπεια για την ενότητα και την συσπείρωση
της ευρύτερης αριστεράς και γ) Δεν ζητάμε απλά ψήφο διαμαρτυρίας και τιμωρίας των υπευθύνων αλλά
διεκδικούμε εντολή για τον σχηματισμό μιας άλλης κυβερνητικής πρότασης
Η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και εντολή ενότητας. Ζητάμε από τους αριστερούς, προοδευτικούς πολίτες
και απ’ αυτούς που η κοινωνική ανάγκη τους στρέφει στην αριστερά να δώσουν στην κάλπη εντολή για
συσπείρωση και ενότητα. Αν δυναμώσει αυτό το ρεύμα θα είναι δύσκολο να συνεχίσει να βαριακούει
η ηγεσία του ΚΚΕ, της ΔΗΜΑΡ και των Οικολόγων Πρασίνων. Είναι ιστορικό ζητούμενο και κοινωνική
ανάγκη.
Είναι παράδοξο η ηγεσία του ΚΚΕ να προτιμά να διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας μια άλλη κυβέρνηση
του νεοφιλελεύθερου τόξου που ρημάζει τον λαό προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση.
Από την άλλη η ΔΗΜΑΡ παρουσιάζει μία αμφισημία και ένα στρατηγικό μετεωρισμό. Είναι επιθετικότερη
και αρνητικότερη η ρητορική της εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ απ’ ό,τι εναντίον του «μνημονιακού» και του
νεοφιλελεύθερα μεταλλαγμένου ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύντομα συμπληρώνει 2 χρόνια από
την ίδρυσή της, ωστόσο, ακόμη δεν έχει αποφασίσει (διότι συνειδητά αναβάλλει) μια κρίσιμη στρατηγική
επιλογή: σε ποια ευρωπαϊκή οικογένεια θέλει να ανήκει. Στην Ευρωπαϊκή Αριστερά που ανήκει ο ΣΥΝ ή
στη Σοσιαλδημοκρατία που ανήκει το ΠΑΣΟΚ;
Εμείς δεν ζητάμε ψήφο διαμαρτυρίας, δεν ζητάμε ψήφο για να δυναμώσουν τα ποσοστά μας, δεν
φοβόμαστε τα δύσκολα. Ζητάμε εντολή για να γίνουμε μια πρωταγωνιστική δύναμη που θα αλλάξει τα
πράγματα από θέση πλειοψηφίας, από θέση διακυβέρνησης του τόπου.
* Υποψήφιου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στη Β’ Αθηνών
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