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Την Κυριακή η Ελλάδα ξαναβρίσκει την ελπίδα
ΤΗΣ ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗ*

Οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής θα σφραγίσουν το μέλλον της
χώρας για δεκαετίες. Η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον αδιαμφισβήτητη και
αποτελεί βεβαιότητα ότι το βράδυ της 25 ης Γενάρη θα αναδειχθεί ως πρώτη
πολιτική δύναμη στη χώρα. Σημαντικό μέρος του κόσμου αναγνωρίζει στο
ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα, που μπορεί να ηγηθεί σε μια πορεία αναγέννησης του τόπου
και ταυτόχρονα συνειδητοποιεί τη σημασία μιας καθαρής λαϊκής εντολής
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για την εφαρμογή του προγράμματος του.
Η επικείμενη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, συνέχεια και τομή των
αποτελεσμάτων των εκλογών του 2012 και των ευρωεκλογών του 2014, αλλά
και των αγώνων που αναπτύχθηκαν πριν και μετά, εκφράζει βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές που
έχουν συντελεστεί στην ελληνική κοινωνία στα χρόνια της κρίσης. Δεν αποτυπώνει απλώς οργή,
αγανάκτηση και αποδοκιμασία. Είναι ταυτόχρονα και μια χειραφετητική πορεία, καθώς άνθρωποι
απελευθερώνονται από παραδοσιακές πελατειακές εξαρτήσεις, εκφράζοντας – έστω και άτσαλα –
κάτι βαθύτερο: Ελπίδες, προσδοκίες και θέληση για μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.
Οι αλλαγές αυτές είναι αποτυπωμένες στα μέτρα και τις πρωτοβουλίες του Προγράμματος
της

Θεσσαλονίκης

και

πηγάζουν

από

τις

πραγματικές

ανάγκες

μιας

καταστροφικής

πραγματικότητας: Άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, επανεκκίνηση της οικονομίας κι
αντιστροφή της κοινωνικής και οικονομικής αποδιάρθρωσης, εθνικό σχέδιο για την ανάκτηση της
εργασίας, πραγματικές μεταρρυθμίσεις για το θεσμικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό της δημόσιας
διοίκησης και της κοινωνικής ζωής.

Παράλληλα μια ενεργητική διαπραγμάτευση εντός των

πλαισίων των ευρωπαϊκών θεσμών με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής
αξίας του χρέους, «ρήτρα ανάπτυξης» στην αποπληρωμή του και «moratorium» πληρωμής τόκων
στην εξυπηρέτησή του. Κι όλα αυτά με στόχο την αποδέσμευση πολύτιμων πόρων για επανεκκίνηση
της οικονομίας και παραγωγική ανασυγκρότηση.
Απαραίτητη

προϋπόθεση

για

την

εφαρμογή

μιας

καταστροφικών μνημονιακών αντιλαϊκών πολιτικών λιτότητας,

τέτοιας

πολιτικής

κατά

των

της εσωτερικής υποτίμησης, της

μαζικής ανεργίας, της εκποίησης του εθνικού πλούτου και παραχώρησης της εθνικής κυριαρχίας,
είναι να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό δεν
αναιρεί τη θέση του υπέρ των συμμαχιών. Τουναντίον τα κρίσιμα τελευταία χρόνια κάνουν επιτακτικό
να μη μείνει εκτός εθνικής συστράτευσης καμιά δύναμη που θα μπορούσε να βοηθήσει στην
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οικονομική και κοινωνική ανόρθωση της πατρίδας μας, στην οριστική ρήξη με την πολιτική της
λιτότητας, της μαζικής ανεργίας, της υπερφορολόγησης των εργαζομένων, της εθνικής υποτέλειας,
δηλαδή το καταστροφικό μνημονιακό καθεστώς. Και στο πνεύμα αυτό θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ την
επομένη των εκλογών, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος για να υπάρξει αναγέννηση και
ελπίδα.

* Υποψήφιας Βουλευτή στη Β΄ Αθηνών, ΣΥΡΙΖΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
GREEK POLITICS JOURNAL, INFO-COMMUNICATION RESEACH SOCIETY (ICRS), WWW.EKLOGESONLINE.COM

2

