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Για μία Προοδευτική Διακυβέρνηση
ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ*

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή
για το μέλλον της. Είναι αναγκαίο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος Ιουνίου η
Ελλάδα να αποκτήσει, κυβέρνηση. Κυβέρνηση Προοδευτική, Σταθερή, Κυβέρνηση
ευρύτατης στήριξης στη Βουλή και στο Λαό.
Πιστεύουμε ότι οι εκλογές της Κυριακής γίνονται πάνω στις προτεραιότητες
που θέσαμε. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ότι σχεδόν 8 τους 10
πολίτες θέλουν να αποδεσμευτούμε σταδιακά από το Μνημόνιο και ταυτόχρονα
να εξασφαλίσουμε την θέση της χώρας στην ΕΕ και το ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική
που προτείναμε με θάρρος και ειλικρίνεια στο λαό μας στις δύσκολες ώρες των
διερευνητικών εντολών.
Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Με τη Δημοκρατική Αριστερά ισχυρή, η χώρα δεν θα μείνει
ακυβέρνητη. Για αυτό και ζητάμε από τους πολίτες να μας δώσουν εντολή για Λύση . Να μας δώσουν
την τρίτη θέση, την τρίτη και καθοριστική εντολή για να πιάσει η ψήφος τους τόπο.
Η ΔΗΜΑΡ είναι το κόμμα που δεν χρειάζεται να μετακινήσει ούτε ένα χιλιοστό τη βασική πολιτική
της γραμμή. Γιατί είπε την αλήθεια στο λαό και του έδειξε ρεαλιστική και συνάμα μαχητική διέξοδο από
την κρίση.
Όταν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θεωρούσαν απαραβίαστο και αδιαπραγμάτευτο το μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ
καλούσε σε άλμα στο κενό με τη μονομερή καταγγελία του μνημονίου, εμείς προβάλαμε το διπλό στόχο:
παραμονή της χώρας στο ευρώ και σταδιακή αποδέσμευση από τις δυσμενείς επιπτώσεις του μνημονίου.
Τότε οι ζηλωτές του μνημονίου μας είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ενώ οι οπαδοί της
καταγγελίας «όλα η τίποτε» δεν θεώρησαν την πρόταση μας αρκούντως ριζοσπαστική.
Σήμερα κάθε καλοπροαίρετος πολίτης εύκολα θα παρατηρήσει ότι όλη η
σοβαρή συζήτηση στον τόπο μας γίνεται ακριβώς πάνω στο δίλημμα
που αναδείξαμε.
Και επειδή εμείς δεν χαθήκαμε σε ηττοπαθείς ή ανέφικτες περιπλανήσεις για αυτό ακριβώς
είμαστε έτοιμοι με σχέδιο για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Και για αυτό μπορούμε να
αναλάβουμε τη δέσμευση ότι δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα ακυβέρνητη.
Διατυπώσαμε δημόσια, πριν από τις εκλογές, ένα σχέδιο άμεσης διακυβέρνησης της χώρας,
αυτό που θα διαπραγματευτούμε με τα κόμματα μετά τις εκλογές. Πρόκειται για μια ιεράρχηση
προτεραιοτήτων, με στόχους, μέτρα, πολιτικές που ανταποκρίνονται από τη μια πλευρά στην κρισιμότητα
της κατάστασης στην ελληνική οικονομία, και από την άλλη, παίρνουν υπόψη τους το σύνθετο πολιτικό
σκηνικό.
Με βάση τα παραπάνω κοιτάμε στα μάτια τους πολίτες και τους λέμε ότι η ΔΗΜΑΡ όσο πιο
ισχυρή είναι, τόσο περισσότερο θα συμβάλει ώστε να συναντηθούν ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις για μια
προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Μια κυβέρνηση που θα είναι στη βάση έγγραφων δεσμεύσεων,
προς όφελος της χώρας και της κοινωνίας.
*Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς
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