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Άρθρο της Ελένης Σταματάκη στην εφημερίδα "Η ΑΥΓΗ”
Στις 7 Ιουλίου
ψηφίζουμε. Για τη ζωή μας ή για τα κέρδη των επιχειρηματιών;

Οι εκλογές της 7ης Ιουλίου διεξάγονται σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό
και πολιτικό περιβάλλον σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2015.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διακυβέρνηση σε μια περίοδο πολλαπλής κρίσης, οικονομικής,
ανθρωπιστικής και πολιτικής. Η χώρα είχε χάσει το 25% του ΑΕΠ, το εισόδημα των
πολιτών είχε μειωθεί δραματικά, ένας στους τρεις ανθρώπους στην Ελλάδα ζούσε κάτω
από τα όρια της φτώχειας, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα είχε
κλονιστεί. Σε διεθνές επίπεδο η χώρα δεν είχε διαπραγματευτική ισχύ.

Σήμερα, μετά από επίμονη προσπάθεια της κυβέρνησης και πολλές θυσίες του λαού, η
χώρα μας έχει βελτιώσει την θέση της στις αγορές, βγήκαμε από τα μνημόνια, πετύχαμε
μια καλή συμφωνία για το χρέος και όλα αυτά με την κοινωνία όρθια.

Η χώρα έχει μπει σε τροχιά εξόδου από την κρίση και τώρα μπορούμε να μιλάμε για
ανάπτυξη. Το ζητούμενο είναι με τι όρους και για ποιους. Η ΝΔ αντιλαμβάνεται μια
ανάπτυξη, στην οποία οι εργοδότες θα απολαμβάνουν απόλυτη ελευθερία. Χωρίς την
κρατική παρέμβαση, χωρίς να λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, το ΣΕΠΕ και το ΣΔΟΕ,
για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την απόδοση της φορολογίας, θα
επιστρέψουμε στο μοντέλο εργοδοτικής ασυλίας και φοροδιαφυγής που έφτασε την χώρα
στην χρεωκοπία.

Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για ποιοτικές θέσεις εργασίας, πλήρους
απασχόλησης, με δικαιώματα, απόδοση των δεδουλευμένων για κάθε ώρα υπερωριακής
απασχόλησης και αύξηση του κατώτατου μισθού. Ανάπτυξη που θα αποτυπωθεί στην
πραγματική οικονομία και θα αποφέρει δημόσια έσοδα.
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Ιδιαίτερη σημασία για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά. Η υγεία και η
παιδεία δέχθηκαν πλήγμα τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, αλλά και πάγιο αίτημα ήταν η
αύξηση των δαπανών. Για πρώτη φορά δρομολογήθηκαν μαζικές προσλήψεις σε αυτούς
τους χώρους και έγινε ειλικρινής προσπάθεια αναβάθμισης της ειδικής αγωγής, που η
πολιτεία είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τα προηγούμενα χρόνια.

Το διακύβευμα των εκλογών είναι αν θα συνεχίσουμε αντιστρέφοντας τα καταστροφικά
αποτελέσματα των μνημονίων, ενισχύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών
αγαθών, ενισχύοντας και προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων,
προστατεύοντας το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά απέναντι στα κέρδη των
επιχειρήσεων, στηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Η
επιστροφή στη διαδικασία συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους και του δημόσιου τομέα και
στην χωρίς όρια ελευθερία του κεφαλαίου θα είναι καταστροφική. Στις 7 Ιουλίου, το
αποτέλεσμα των εκλογών θα κρίνει την πορεία ανάπτυξης της χώρας, για τη ζωή μας ή για
τα κέρδη των επιχειρήσεων.
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