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Η χώρα χρειάζεται αλλαγή με ρεαλισμό και όραμα
ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ*

Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Στις 25 Ιανουαρίου ο
λαός αποφασίζει για την πορεία του τόπου. Οι πολιτικές που
απέτυχαν και η κυβέρνηση που τις εφάρμοσε πρέπει να
αλλάξουν. Ο λαός μπορεί με την ψήφο του να ανοίξει το δρόμο
για μια προοδευτική αλλαγή με ρεαλισμό και όραμα. Μπορεί με
την ψήφο του να αναδείξει το συνδυασμό «Πράσινοι –
Δημοκρατική

Αριστερά»

σε

κοινοβουλευτική

δύναμη

και

καθοριστικό παράγοντα για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής
κυβέρνησης.
Η πολιτική αλλαγή είναι ανάγκη για την κοινωνία. Δεν είναι όμως υπόθεση ενός μόνο
κόμματος και μιας μονοκομματικής κυβέρνησης. Μόνη λύση αποτελεί η διαμόρφωση συμμαχικής
προοδευτικής διακυβέρνησης στη βάση προγραμματικών συμφωνιών, με ευρεία κοινωνική πολιτική
συμφωνία.
Η πολιτική αλλαγή δεν θα είναι βιώσιμη αν δεν συγκροτεί μια αξιόπιστη εναλλακτική
πρόταση που να πείθει για το ρεαλισμό της. Η νέα πορεία της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει με
μαγικές λύσεις και υποσχέσεις για επαναφορά στην πρότερη κατάσταση. Είναι αδύνατο να υπάρξει
έξοδος από την κρίση χωρίς σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία. Είναι αδύνατο
να υπάρχει βιώσιμη προοδευτική διακυβέρνηση χωρίς να δώσει τη δική της ολοκληρωμένη
απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς.
Η προοδευτική διακυβέρνηση θα έχει τεράστιο έργο. Θα είναι μια κυβέρνηση που πρέπει να
θέσει τέρμα στις οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες πολιτικές λιτότητας. Που θα
επαναδιαπραγματευθεί

με

τους

εταίρους,

χωρίς

μονομερείς

ενέργειες,

μια

νέα

συμφωνία ουσιαστικής μείωσης του χρέους και αλλαγής του προγράμματος προσαρμογής. Μια
κυβέρνηση που θα προωθήσει σύγχρονες, οικολογικές, κοινωνικά δίκαιες, ισορροπημένες
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και δημιουργικές ανατροπές.
Προοδευτικό σχέδιο
Η αλλαγή των πολιτικών δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά και εφικτή. Δεν υπάρχουν εύκολες
λύσεις αλλά, υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Και για την προώθηση αυτών των λύσεων απαιτούνται
δύο βασικές προϋποθέσεις:
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Η πρώτη είναι δημιουργία συμμαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αλλαγή των
πολιτικών λιτότητας και την εμπέδωση μιας νέας σχέσης με τους εταίρους ώστε να ορίζονται μέσα
από διαπραγμάτευση οι δημοσιονομικοί στόχοι και η ελληνική κυβέρνηση να καθορίζει με
αυτονομία τα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη τους.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει η πολιτική βούληση για την είσοδο της χώρας σε
μια κατάσταση ευρωπαϊκής κανονικότητας, μέσα από ένα εσωτερικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
σε δημοκρατική κατεύθυνση, που θα περιλαμβάνει:


Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, αντιμετώπιση της διαφθοράς και ενίσχυση

της συμμετοχής των πολιτών.


Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης.



Ριζική αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των δημόσιων δαπανών.



Αλλαγή του φορολογικού συστήματος, με καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και

δίκαιη φορολόγηση.


Παραγωγική ανασυγκρότηση, με προστασία του περιβάλλοντος και εισαγωγή της

καινοτομίας στην οικονομική δραστηριότητα.


Αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας.

Ψήφος ευθύνης
Η προοδευτική αλλαγή χρειάζεται στη Βουλή τον συνδυασμό μας «Πράσινοι- Δημοκρατική
Αριστερά». Πρόκειται για μια συνάντηση που στοχεύει στην ανασύνθεση του χώρου της
πολιτικής οικολογίας και της ανανεωτικής-μεταρρυθμιστικής αριστεράς, ανοικτή στους ενεργούς
πολίτες και στα κοινωνικά κινήματα.
Διεκδικούμε σε αυτές τις εκλογές την παρουσία μας στη Βουλή ώστε να διαδραματίσουμε
ρόλο στη συγκρότηση αυτής της προοδευτικής αλλαγής. Για να υποστηρίξουμε ενεργά μια
ουσιαστική

αλλαγή

της

πολιτικής,

μια

προοδευτική

διακυβέρνηση

της

χώρας

με

ακλόνητες σταθερές την ευρωπαϊκή πορεία, τον δίκαιο επιμερισμό των βαρών, την μετάβαση
σε νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Όχι συνέχιση των ίδιων πολιτικών. Όχι αναπαραγωγή ξεπερασμένων
υποδειγμάτων. Όχι ιδεολογικά στερεότυπα. Όχι λαϊκισμός. Διεκδικούμε σύγχρονες και ρεαλιστικές
προοδευτικές λύσεις.
Με την παρουσία μας στη Βουλή θα θέσουμε τη δύναμή μας σε αυτή την κατεύθυνση. Θα
είμαστε μέρος των λύσεων και θα εργασθούμε για την προοδευτική αλλαγή. Ο συνδυασμός μας
επιδιώκει να συμμετάσχει στην προοδευτική αλλαγή, όχι βάζοντας φρένο στον προοδευτικό
χαρακτήρα της, όπως θέλουν άλλες δυνάμεις που στοχεύουν όπως λένε στη τρίτη θέση. Εμείς δεν
έχουμε ακολουθήσει στρατηγική σύμπλευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε σήμερα λέμε ότι θέλουμε
την τρίτη θέση για να συμμαχήσουμε με όποιον βγει πρώτος, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ.
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Διεκδικούμε σε αυτές τις εκλογές την παρουσία μας στη Bουλή, ώστε να διαδραματίσουμε
ρόλο στη συγκρότηση αυτής της νέας συμμαχίας. Για να υποστηρίξουμε ενεργά την αλλαγή της
πολιτικής με σταθερή ευρωπαϊκή πορεία, συμμαχίες ενάντια στη λιτότητα και σύγχρονες και
ρεαλιστικές προοδευτικές λύσεις. Διεκδικούμε νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης βιώσιμης
ευημερίας. Δημοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους.
Η χώρα χρειάζεται μια ελπιδοφόρα προοπτική.

* Προέδρου της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
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