Κανένα περιθώριο «χαλαρής ψήφου»
σε αυτές τις Ευρωεκλογές

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ*

Οι ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου είναι οι πιο κρίσιμες για την Ευρώπη και το
μέλλον της, καθώς από το αποτέλεσμά τους θα κριθεί αν θα προχωρήσει
μπροστά ή αν θα οδηγηθεί σε οπισθοδρόμηση. Για την Ελλάδα θα έχουν γεύση
εθνικών εκλογών, όντας οι πρώτες κάλπες που στήνονται μετά από 4 χρόνια. Ως
εκ τούτου θα είναι ιδιαίτερα πολωτικές και πολιτικές, αποτελώντας το σκαλοπάτι
για τις εκλογές του φθινοπώρου.
Θα ήταν, λοιπόν, τεράστιο λάθος να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τις
ευρωεκλογές ως μια διαδικασία "χαλαρής ψήφου", ως κάτι ξένο από τους ίδιους
και την καθημερινότητά τους, αφήνοντας να κρίνουν για την τύχη τους οι τρίτοι. Κι
αυτό γιατί η ψήφος σε αυτές τις ευρωεκλογές θα καθορίσει τους συσχετισμούς
που θα δημιουργηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λαμβάνει περίπου το
80% των αποφάσεων και νομοθετικών μέτρων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ'
επέκταση επηρεάζει την καθημερνή ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, άρα και των Ελλήνων
πολιτών. Στόχος μας, και είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε, να αποτραπεί το -εφιαλτικό για την
Ελλάδα- σενάριο της εκλογής του κ. Βέμπερ στην προεδρία της Κομισιόν.
Είμαι αισιόδοξος ότι αν κάνουμε ένα δυνατό finish θα μπορέσουμε να κερδίσουμε ακόμα και την
πρωτιά στις ευρωεκλογές, αλλά και να πάρουμε το φθινόπωρο την εντολή από τον λαό για μια νέα
4ετία, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Αν καταφέραμε σε αυτά τα χρόνια, με τη θηλιά των
μνημονίων στον λαιμό μας, να κάνουμε κάποια πράγματα, όπως το να μειώσουμε την ανεργία, να
βελτιώσουμε την εικόνα της οικονομίας, αλλά και της χώρας γενικότερα, να βάλουμε τέλος στη
λιτότητα, να αρχίσουμε να οικοδομούμε το κοινωνικό κράτος, να αποτρέψουμε την περικοπή των
συντάξεων, να δημιουργήσουμε συμμαχίες ασκώντας πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, να δίνουμε
κοινωνικό μέρισμα σε όσους το έχουν ανάγκη, αλλά και να προωθούμε σημαντικά θετικά μέτρα για το
καλό των πολλών, επουλώνοντας τις πληγές της χρεοκοπίας, σκεφτείτε πόσα πολλά περισσότερα θα
μπορέσουμε να κάνουμε, έχοντας βγει πλέον από τα μνημόνια και με τα δύσκολα να είναι πίσω μας,
την επόμενη 4ετία.
Ο κόσμος δεν ξεχνά ποιος έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, ούτε ποιος την έβαλε σε αυτά,
αφήνοντάς την το 2009 με έλλειμμα 15,1%. Και σε αυτόν τον κόσμο έχω εμπιστοσύνη ότι την Κυριακή
θα επιλέξει με σύνεση, ανακηρύσσοντας τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία νικητή, δίνοντάς μας την
ευκαιρία το φθινόπωρο να δυναμώσουμε την αναπτυξιακή και δημοκρατική μας ατζέντα με μια νέα
4ετία.
Προσωπικά, ζητώ από τους πολίτες έναν από τους 4 σταυρούς, προκειμένου να συνεχίσω να
υπηρετώ από το Ευρωκοινοβούλιο όσο καλύτερα μπορώ τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
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