
Ομιλία Αικατερίνης- Δάφνης Σφέτσα

Θα  ξεκινήσω  από  κάποια  πράγματα  που  μπορεί  να  ακούγονται  τυπικά,  αλλά 
ιδιαίτερα στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα είναι εξόχως ουσιαστικά.

Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΥΡΙΖΑ Λευκάδας για την τιμή που μου κάνει  να με 
συμπεριλαμβάνει στα ψηφοδέλτιά του, δίνοντάς μου έτσι τη χαρά να συμμετέχω από 
την ιδιαίτερη πατρίδα μου στον αγώνα αυτό. Έναν αγώνα που δεν έχει να κάνει με 
μια ακόμα εκλογική διαδικασία. Γιατί στις 25 Ιανουαρίου δεν καλούμαστε απλώς να 
ψηφίσουμε. Καλούμαστε να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή, να γράψουμε Ιστορία.

Πέντε σχεδόν χρόνια σε καθεστώς Μνημονίου, οι εικόνες που έρχονται στο μυαλό θα 
έπρεπε να αφορούν σενάριο ταινίας τρόμου και όχι την κατάσταση σε μια χώρα του 
21ου αιώνα. Αρνητικοί πρωταγωνιστές δεν ήταν άλλοι από την ανεργία, τη φτώχεια, 
τις απολύσεις, την επίθεση σε μισθούς και συντάξεις, τα χαράτσια και τον ΕΝΦΙΑ, 
τις αυτοκτονίες, τους εκβιασμούς.

Στις  25  Ιανουαρίου  τελειώνουμε  με  τους  σκηνοθέτες  αυτής  της  τραγωδίας, 
τελειώνουμε  με  τους  ανθρώπους  εκείνους  που  με  ύφος  καθόλα  σοβαρό,  με 
κοστούμια και γραβάτες, με τους σοφέρ τους, αλλά και τις καταθέσεις τους στην 
Ελβετία απαίτησαν από εμάς να κάνουμε θυσίες και να ζήσουμε με λιγότερα, ενώ 
αυτοί συνεχίζουν ακόμη σήμερα να περνούν ζωή χαρισάμενη.
Στις 25 Ιανουαρίου καλούμαστε, λοιπόν, να γράψουμε Ιστορία, να αφήσουμε στο 
παρελθόν το πολιτικό προσωπικό που βρίσκεται  στο τιμόνι  της χώρας 40 χρόνια 
τώρα και που μας οδήγησε στα βράχια. Μόνο που θα φύγουν θα είναι μια πρώτη 
ανάσα για την κοινωνία, τον κόσμο της εργασίας, τη νέα γενιά. 

Περισσότερη σημασία έχει τώρα να δούμε γιατί πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφέρει, γιατί 
πράγματι δεν είναι μία από τα ίδια. 
Ξεκινάμε από μια καλή αφετηρία: το γεγονός ότι δεν κυβερνήσαμε 40 χρόνια, δεν 
διακινήθηκαν  στα  δικά  μας  γραφεία  σακούλες  μαύρου  πολιτικού  χρήματος,  δεν 
κάναμε  και  δεν  κάνουμε  παρέα  με  χρεοκοπημένους  τραπεζίτες,  καναλάρχες, 
μεγαλοκατασκευαστές  (ακούγονται  πολλοί  αλλά  συχνά  είναι  ένα  και  το  αυτό 
πρόσωπο), δεν είχαμε συναλλαγές εμείς με τη Siemens.

Και αν αυτά είναι μια καλή βάση, προφανώς δεν αρκούν γιατί ζητούμενο είναι η 
επόμενη μέρα και το πώς δεν θα στήσουμε το δικό μας πάρτυ.
Το  πραγματικό  εχέγγυο,  λοιπόν,  είναι  το  πρόγραμμά  μας,  το  Εθνικό  Σχέδιο 
Ανασυγκρότησης, το οποίο δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη για Κοινωνική Δικαιοσύνη, 
Δημοκρατία, για Οικονομική Ασφάλεια και Αξιοκρατία σαν ευχολόγιο, σαν ωραία 
προεκλογικά συνθήματα, αλλά αποτελείται από συγκεκριμένα μέτρα και δεσμεύσεις, 



από συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα αρχίσουν να υλοποιούνται από την επομένη 
κιόλας των εκλογών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν  έχει  μαγικό  ραβδί  για  να  λύσει  από  τη  μια  μέρα  στην  άλλη  τα 
τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, 
η νέα γενιά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Δεσμευόμαστε,  όμως,  για  τα  βασικά:  την  άρση  των  μεγάλων  αδικιών,  την 
αντιμετώπιση  της  ανθρωπιστικής  κρίσης,  δεσμευόμαστε  ότι  όλοι  οι  πολίτες  θα 
κοιμούνται  ήσυχα  στο  σπίτι  τους  γιατί  καμία  Τράπεζα  δεν  θα  τους  το  πάρει, 
δεσμευόμαστε  ότι  θα  βάλουμε  φραγμό  στον  παραλογισμό  της  λιτότητας  που 
βουλιάζει τη χώρα μας στην ύφεση διαλύοντας έτσι κάθε δυνατότητα παραγωγικής 
ανασυγκρότησης.

Επιτρέψτε μου μόνο μισή κουβέντα για την εκστρατεία φόβου που εξαπέλυσε ο κ. 
Σαμαράς  και  η  Νέα  Δημοκρατία  με  την  έναρξη  της  προεκλογικής  περιόδου 
ανακινώντας πάλι τρομοκρατικά σενάρια περί εξόδου της χώρας από το ευρώ. Τις 
τελευταίες μέρες βλέπουμε μια προσπάθεια να τα μαζέψουν, στην ομιλία του χθες ο 
απερχόμενος  πρωθυπουργός  θύμισε  παλιές,  κακές  εποχές  προχωρώντας  στην 
κλασσική προεκλογική παροχολογία και σε μοίρασμα κούφιων υποσχέσεων.
Γιατί  αναγκάζονται  να  αλλάξουν  πλεύση;  Μα  γιατί  δεν  υπήρξε  αξιωματούχος, 
στέλεχος, εκπρόσωπος σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, 
ακόμη  και  από  το  εσωτερικό  της  Γερμανίας,  που  να  μην  απέκλεισε  ρητά  και 
κατηγορηματικά  κάθε  ενδεχόμενο  Grexit.  Όπως  και  δεν  υπάρχει  κανείς 
αξιωματούχος, στέλεχος, εκπρόσωπος που να πιστεύει ότι το ελληνικό χρέος είναι 
βιώσιμο. Χτες, σε πρωινή εκπομπή ο κ. Ρουμελιώτης, πρ. εκπρόσωπος της Ελλάδας 
στο ΔΝΤ, είπε κι αυτός το αυτονόητο ότι δηλαδή το υπέρογκο αυτό χρέος δεν μπορεί 
να  αποπληρωθεί.  Αναδιάρθρωση  λοιπόν  θα  γίνει,  δεν  υπάρχει  η  παραμικρή 
αμφιβολία επ' αυτού.
Το θέμα είναι με τι όρους θα γίνει: θα συνοδευτεί από νέα Μνημόνια, νέα πακέτα 
λιτότητας και καταστροφής; Ή θα γίνει με όρους ανάπτυξης, με ρήτρα ανάπτυξης και 
με σύνδεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα 
προβλήματα  με  τα  δικά  μας;  Αυτό  είναι  το  επίδικο  της  διαπραγμάτευσης,  μιας 
διαπραγμάτευσης που μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αυτοδύναμος μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να 
κάνει.  Πρώτον γιατί  ο κ. Σαμαράς,  όπως και γενικά οι μνημονιακές κυβερνήσεις, 
είναι ο μόνος που λέει ότι πρέπει να αποπληρωθεί το χρέος μέχρι τελευταίο cent. Για 
να κάνεις διαπραγμάτευση προς όφελος της χώρας, πρέπει να κάθεσαι από τη σωστή 
μεριά του τραπεζιού... Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος που μπορεί να διαπραγματευτεί για 
πάρα πολλούς λόγους, αλλά ας αναφέρω μόνο έναν: ακριβώς γιατί δεν κάναμε εμείς 
παρέα  με  τη  Siemens,  δεν  είμαστε  στις  διάφορες  λίστες,  δεν  μας  κρατάνε  από 
πουθενά.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραμμά μας θα εφαρμοστεί από την επόμενη μέρα 
και ανεξάρτητα από την έκβαση της διαπραγμάτευσης, καθώς είναι ρεαλιστικό και 
κοστολογημένο  και  θα  χρηματοδοτηθεί  από  πόρους  συγκεκριμένους  και  όχι  από 
δάνεια.



Κλείνω λέγοντας  ότι  δεν  εφησυχάζουμε,  δεν  την  ψωνίζουμε,  είμαστε  όμως  πολύ 
αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε την μεγάλη αλλαγή που έχουμε ανάγκη. Και θα την 
πετύχουμε όλοι μαζί, από το υπουργικό συμβούλιο, τους βουλευτές μέχρι τον κάθε 
πολίτη. Γιατί όλοι οφείλουμε να γίνουμε φορείς της αλλαγής και να αφήσουμε τις 
πρακτικές του παρελθόντος, τόσο τη μεγάλη όσο και τη μικρή διαφθορά, εκεί που 
ανήκουν: στο παρελθόν.

25  Γενάρη  αυτοδύναμη  κυβέρνηση  της  Αριστεράς,  αυτοδύναμη  κυβέρνηση  του 
λαού, έδρα στη Λευκάδα, πορεία προς το μέλλον!

Λευκάδα,
11 Ιανουαρίου 2015


