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Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την υποστήριξη των ΑΝΕΛ αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση της
χώρας . Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με την έννοια ότι δεν έπρεπε σε καμία
περίπτωση να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές.

Η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ θα είναι μια δοκιμασία που ίσως να εξυπηρετεί την άμεση
δημιουργία κυβέρνησης και μόνο και όχι τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Γι΄ αυτό είναι
απαραίτητο να υπάρξουν και άλλες συμμαχίες που πολύ σύντομα θα χρειαστούν.

Ο νέος πρωθυπουργός κ Τσίπρας με γρήγορους ρυθμούς σχηματίζει κυβέρνηση δείχνοντας
ετοιμότητα για την διακυβέρνηση της χώρας.

Οι ίδιοι ρυθμοί πρέπει να ισχύσουν στο νομοθετικό έργο για να διαφανεί ότι στη χώρα
συντελείται άμεσα αλλαγή, νομοθετικό έργο χωρίς την παρουσία της τρόικας και προς την
κατεύθυνση που προεκλογικά υποσχέθηκε.

Οι προγραμματικές δηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες στη βουλή θα δείξουν και
τις προθέσεις της νέας κυβέρνησης στα ζητήματα της οικονομίας και τις σχέσεις με τους
εταίρους.

Η πλειοψηφία που πέτυχε στις εκλογές δίνουν αυτοπεποίθηση που όμως δεν πρέπει σε
καμιά περίπτωση να μετατραπεί σε επιθετικότητα.
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Η κοινωνία αναμένει πολλά σε κάθε κατεύθυνση που όμως κοστίζουν επίσης πολλά δις
ευρώ. Σε όλοι την προεκλογική περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλάμβανε ότι θα έχει τη δυνατότητα
να εισπράξει από τον πλούτο της χώρας που τώρα φοροδιαφέυγει,και η διανομή προς τα
ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας θα είναι άμεσα εφικτή.

Έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να εφαρμοστεί στο ακέριο το προεκλογικό πρόγραμμα και οι
δεσμεύσεις. Δεν θα θέλαμε να ακούσουμε ότι οι ευρωπαίοι εταίροι δεν άκουσαν την θέληση
του ελληνικού λαού και δεν μας επιτρέπουν να εφαρμοστεί.

Το πρόγραμμα λιτότητας που ζούμε μας έχει εξοντώσει και θέλουμε να τελειώνει , θα ήταν
αδιανόητο να πρέπει να το ζήσουμε από την αρχή.

Οι δυσκολίες είναι πολλές αλλά η χώρα είναι ήδη σε ένα δρόμο. Το εύκολο σε μια
κυβέρνηση είναι να μοιράζεις, το δύσκολο είναι να περικόβεις και το ακόμη ποιο δύσκολο
είναι να βγάζεις χρήματα.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα αριστερή διακυβέρνηση χωρίς όμως οι ψηφοφόροι να είναι
έτοιμοι να συμπεριφερθούν με αριστερή συνείδηση εάν χρειαστεί.

Μέχρι τώρα από τους ευρωπαίους εταίρους μας έχουμε πολλά όχι για το κούρεμα του
χρέους και κάποια ναι για επιμήκυνση αλλά μέσα από διαδικασία προγράμματος. Ο κ
Τσίπρας προφανώς γνωρίζει τις διαθέσεις των υποστηρικτών της λιτότητας και τις
δυνατότητες συμμαχιών που πιθανόν να διευρύνονται μετά την εκλογική νίκη του και να
προσφέρουν στηρίγματα την ώρα της διαπραγμάτευσης.

Η νέα κυβέρνηση είναι αίτημα του ελληνικού λαού να πετύχει αυτό που για 5(πέντε) χρόνια
αποτύγχαναν η ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και προς αυτή τη κατεύθυνση θα έχει την στήριξη όλων.
Όμως σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι μπαίνει σε κίνδυνο ο ευρωπαϊκός
προσανατολισμός της χώρας και όσα με δύσκολο τρόπο έχουν επιτευχθεί.
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