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Το κυρίαρχο διακύβευμα των εκλογών:
Νομιμοποίηση ή αμφισβήτηση του Μνημονίου;
Της Σοφίας Σακοράφα*

Το κυρίαρχο διακύβευμα των εκλογών είναι εάν ελληνικός λαός με την ψήφο του
στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 θα νομιμοποιήσει το Μνημόνιο ή θα το αμφισβητήσει
μαζί με τις συνοδευτικές του συμβάσεις.
Αν θα δώσει στο δικομματισμό και τις παραφυάδες του τη νομιμοποίηση για την
εφαρμογή της κρυφής ατζέντας του Ιουνίου : κινεζοποίηση μισθών και συντάξεων,
πλήρης απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, έκρηξη των τιμών της ηλεκτρικής
ενέργειας και των μεταφορών, περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα, διάλυση της
υγείας και της παιδείας, συνταξιοδότηση στα 75, ξεπούλημα της γης και όλων των
δημοσίων αγαθών.
Ή
Αν θα επιχειρήσει την ανατροπή, με ευθεία πολιτική και εκλογική αμφισβήτηση του μνημονίου. Αυτό
πρακτικά σημαίνει δύο ταυτόχρονα πράγματα : Από τη μία τα μνημονιακά κόμματα και οι πολιτικές τους
ορντινάντσες να μην έχουν την πλειοψηφία των 151 εδρών, από την άλλη σημαντική ισχυροποίηση του
΄΄ ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ΄΄, ώστε να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με πυρήνα την αριστερά.
Ενδιάμεσες λύσεις δεν υπάρχουν.
Θολές πολιτικές εντός του μνημονίου, δεν αποτελούν λύση, αφού πολύ απλά ποτέ καμία θανατική
καταδίκη δε γίνεται πιο εύκολη, πιο ανώδυνη, πιο ΄΄ καλή΄΄.
Πολιτικές επιστροφής της λαϊκής εντολής, δεν αποτελούν λύση, αφού παραδίδουν το λαό μας στην
κτηνωδία των χρηματοπιστωτών και των πολιτικών εκφραστών τους.
Ο σχηματισμός κυβέρνησης με πυρήνα την αριστερά και με στόχο την άμεση απεμπλοκή μας από
τις συμβάσεις είναι η πιο ρεαλιστική, εφικτή και ταυτόχρονα επαναστατικής δυναμικής πράξη. Σπάνιες
ευκαιρίες στην ιστορία των κοινωνιών δίνονται, ώστε οι δυνάμεις της αριστεράς να συνθέτουν το ρεαλισμό
και την επαναστατική δυναμική, στην προοπτική μιας διακυβέρνησης.
Κάποιοι λένε ΄΄ Δε γίνονται αυτά΄΄..
Και βέβαια γίνονται!
Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα της δημοκρατικής παράδοσης, των μεγάλων αγώνων της αριστεράς,
των ισχυρών αντιστασιακών κινημάτων, των σημαντικών κατακτήσεων.
Στην Ελλάδα που το ΕΑΜ είχε τη σημαντικότερη υπεροπλία και την ευρύτατη απήχηση στην καρδιά
του λαού μας.
Στην Ελλάδα της νεολαίας Λαμπράκη και της ΕΔΑ που σαν καρφί αναπτύχθηκαν στην καρδιά
του αστικού - μετεμφυλιακού παρακράτους και απλώθηκαν στους φοιτητές, στους εργάτες, στους
επιστήμονες, στους διανοούμενους.
Στην Ελλάδα του 73 του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα, του οράματος για τον ριζικό κοινωνικό και
οικονομικό μετασχηματισμό.
Και βέβαια γίνονται!
Στο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ με πλήρη συνείδηση της ιστορικής μας ευθύνης σπάσαμε τα χαρακώματα.
Πορευόμαστε με τους συντρόφους μας από το ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στο σοσιαλισμό και
αντιπαλεύουν τη βαρβαρότητα.
Πορευόμαστε με όλους όσους χτες ήταν αλλού και σήμερα αντιλαμβανόμενοι το ταξικό τους συμφέρον,
αγκαλιάζουν το ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ.
Παλεύουμε για την άρση των μικρών και μικροκομματικών όχι, συντρόφων άλλων αριστερών χώρων,
με την πίστη ότι τις αλήθειες τις βρίσκουμε στο δρόμο των κοινών κατακτήσεων και όχι στο περιθώριο
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των κομματικών αγκυλώσεων.
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Πορευόμαστε όλοι όσοι πιστεύουμε στο στρατηγικό στόχο του ριζικού κοινωνικού και νοικονομικού
μετασχηματισμού.
Με οδικό χάρτη αυτού του μετασχηματισμού την άμεση απαλλαγή από το μνημόνιο, τον περιορισμό
της κυριαρχίας του κεφαλαίου και την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ισχυροποίηση του λαού μας.
Τακτικοί άξονες αυτού του χάρτη είναι η δημιουργία ασπίδας προστασίας για να βγει ο κόσμος της
εργασίας και του μόχθου όρθιος από την κρίση, η συγκρότηση ισχυρού κοινωνικού κράτους με σημεία
αιχμής την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, η οικοδόμηση περιβάλλοντος σταθερής εργασίας
με αξιοπρεπή μισθό και ασφάλεια.
Στις 6 του Μάη πραγματοποιούμε την μεγαλύτερη πολιτική ανατροπή, στέλνοντας μήνυμα στους
λαούς της Ευρώπης : Μπορούμε!
*Υποψήφιας Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στη Β΄ Αθηνών
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