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Η Ισχυρή Κυβερνητική Εντολή στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΒΕΤΤΑ*

Οι εκλογές
εκλογικές

της 20ης του Σεπτέμβρη είναι από τις πιο σημαντικές

αναμετρήσεις

της

μεταπολιτευτικής

περιόδου

που

θα

καθορίσουν το μέλλον και την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια.
Καθοριστικά για την μοίρα της χώρας τα διακυβεύματα και σπουδαίες όσο
και μεγάλες οι προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας. Μια χώρα
γονατισμένη ηθικά, οικονομικά και κοινωνικά όχι μόνο από την υλοποίηση
των σκληρών μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια αλλά και εξαιτίας
της εκούσιας στρεβλής πολιτικής που ασκήθηκε από τα δυο κόμματα εξουσίας τις τελευταίες
δεκαετίες.
Μια χώρα που αναζητά όσο ποτέ άλλοτε δικαιοσύνη, ισονομία, ισοπολιτεία και κοινωνική
ισότητα,

τα δομικά στοιχεία της δημοκρατίας, πάνω στα οποία ή με τα οποία θα χτίσει τους νέους

θεσμούς που της αξίζουν. Μια χώρα που πρέπει να επιστρέψει στην ανάπτυξη για να μπορέσει να
τιθασεύσει

το μεγάλο θηρίο της ανεργίας αλλά και να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση

δημιουργώντας ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
Αυτή την ώρα ο ελληνικός λαός βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη απόφαση. Στην μεγάλη
στιγμή του, που δεν είναι άλλη από να επιλέξει ποιά κυβέρνηση θέλει να τον εκπροσωπήσει. Αυτή
την ώρα θα αποφασίσει ποια κυβέρνηση εμπιστεύεται και γιατί. Θα τολμήσω να πω πως σπάνια
πίστευα στον όρο αναποφάσιστος στην πολιτική, για να είμαι ειλικρινής δεν μπόρεσα ποτέ να τον
εξηγήσω. Σ’ αυτήν εδώ την ιστορική χρονική στιγμή και ιδιαίτερα στην επτάμηνη διακυβέρνηση της
χώρας από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο ελληνικός λαός για πρώτη φορά είδε τι ακριβώς είχαμε να
αντιμετωπίσουμε, είδε με ευκρίνεια τη σκληρή και αμετακίνητη στάση των εταίρων, είδε
ταυτόχρονα όμως και τη σκληρή μάχη μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού να προασπίσει τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ή σε
αυτό δεν μπορεί εύκολα να διαφωνήσει κάποιος.
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Την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός έχει απόλυτα ξεκαθαρισμένο στη συνείδησή του τι ακριβώς
συνέβη με τα μεταπολιτευτικά κόμματα εξουσίας και πως αυτά συνέβαλαν με τις ασκούμενες
πολιτικές τους, το πελατειακό κράτος που έθρεψαν, την είσοδο και την κυριαρχία της αδιαφάνειας
και της διαφθοράς σε κάθε έκφραση και πτυχή της οικονομικο‐κοινωνικής ζωής της χώρας, την
επικράτηση και την εγκατάσταση του κομματικού στρατεύματος στη δημόσια διοίκηση κτλ.
Έχοντας όλοι μπροστά μας όλα αυτά δύσκολα νιώθω πως κάποιος μπορεί να είναι αναποφάσιστος.
Ποιος αλήθεια σήμερα μπορεί να νιώθει αναποφάσιστος όταν γνωρίζει πως απολύτως τίποτα δεν
μπορούμε να σχεδιάσουμε για τη χώρα, εάν δεν λύσουμε το μεγάλο ζήτημα της διευθέτησης του
δημοσίου χρέους μας, ζήτημα που προώθησε με σθένος η κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ποιος άραγε
μπορεί να νιώσει αναποφάσιστος όταν η ίδια η κυβέρνηση πέτυχε μέσα σ’ αυτήν την
ομολογουμένως σκληρή συμφωνία να μπορέσει σύντομα να νομοθετήσει για τα «κόκκινα δάνεια»
στοιχείο σημαντικό στην προσπάθεια απομείωσης του ιδιωτικού χρέους φυσικών προσώπων αλλά
και του επιχειρηματικού κόσμου βγάζοντας τους από το περιθώριο και ξαναβάζοντας

τους στο

παιχνίδι της οικονομίας που τόσο ανάγκη το έχει η χώρα.
Πόσο αλήθεια αναποφάσιστος μπορεί να νιώθει κάποιος όταν μπροστά μας είναι η
δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας που με αγωνία περιμένει ο αγροτικός κόσμος και η μικρή
επιχειρηματικότητα για να αποκτήσει τη σχετική ρευστότητα και να ενισχύσει την παραγωγική του
δυνατότητα.
Πόσο αναποφάσιστος και πόσο «μπερδεμένος» μπορεί να νιώθει κάποιος βλέποντας μια
κυβέρνηση να μάχεται στο φως κι όχι στο σκοτάδι, να νομοθετεί στις πρώτες μέρες της μέτρα
στήριξης των λαϊκών στρωμάτων, των φτωχών ανθρώπων έχοντας απέναντι της όχι μόνο τους
εταίρους αλλά και την «εγχώρια πολιτική οικογένεια» με τους πολυπληθείς κουμπάρους να
πασχίζουν να μην αλλάξει τίποτα.
Για να μπορέσουμε να μιλάμε στο μέλλον για μια χώρα που δεν θα μοιάζει σε τίποτα με τη
σημερινή σε θετική κατεύθυνση, για μια χώρα που θα έχει λύσει τις χρόνιες παθογένειες της, που
θα έχει σαν εργαλείο ανάπτυξης αλλά και προστασίας του κοινωνικού ιστού μια σύγχρονη και
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, που θα πολεμήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά και θα
αποδώσει δικαιοσύνη χρειαζόμαστε μια αποφασισμένη αλλά και ικανή κυβέρνηση που δεν μπορεί
να είναι άλλη από μια κοινοβουλευτικά ισχυρή κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
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Αποφασισμένοι και αρκετά πιο έμπειροι πλέον είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη με τον
ελληνικό λαό στο πλάι μας για να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη, έχοντας μπροστά μας το μεγάλο
στόχο που δεν είναι άλλος από τη μείωση της ανεργίας, αλλά και έχοντας ως όπλο μας το ηθικό
πλεονέκτημα που μας έχει αναγνωρίσει ο ελληνικός λαός. Τον σκληρό αγώνα που έδωσε ο Αλέξης
Τσίπρας και τα καθαρά μας χέρια.

* Υποψήφιου βουλευτή στη Φθιώτιδα, ΣΥ.ΡΙΖ.Α
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