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Η καθοριστικότερη εκλογική αναμέτρηση των
τελευταίων 30 χρόνων.
ΤΟΥ ΝΙΚΟY ΠΑχΥΛΑ*

Ελλάδα, μια χώρα ιστορίας χιλιάδων χρόνων που έθεσε τα θεμέλια του
σημαντικότερου πολιτεύματος και που άνοιξε οδούς πολιτισμού σε παγκόσμια
κλίμακα. Η χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της νομισματικής
ένωσης, χώρα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, υποδοχής χιλιάδων τουριστών,
διεξαγωγής πολιτιστικών δρωμένων.
Είναι πολυάριθμα με εξίσου σημαντική βαρύτητα το καθένα από τα γεγονότα
που αποτύπωσαν το στίγμα τους στη δεκαετία του 80, του 90 του 2000, καθώς
και σε αυτή τη δεκαετία που διανύουμε. Εκλογικές νίκες, ανατροπές, διακρίσεις,
σκάνδαλα, δικαιώσεις, απογοητεύσεις.
Είναι ένας κύκλος που δείχνει να κλείνει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το
ιδιόμορφο σύστημα των σχέσεων εξουσίας και πολιτευόμενων και οι εσφαλμένοι τρόποι διαχείρισης του
δημόσιου χρήματος, με την ανοχή της πλειοψηφίας λειτούργησαν συσωρευτικά σε βάθος χρόνου και σε
συνδυασμό με την απουσία δικλείδων ασφαλείας προέκυψε μια αλλοιωμένη κοινωνική σύνθεση. Είναι
προφανές ότι η οικονομική κατάσταση μιας χώρας προσδιορίζει και τα υπόλοιπα επίπεδα διαβίωσης.
Κάτι τέτοιο είναι ορατό εδώ και πολλούς μήνες στη χώρα μας. Το κοινωνικό πρότυπο παρελθουσών
δεκαετιών κατέρρευσε και μαζί του παρέσυρε τις όποιες έξεις που αυτό καλλιέργησε. Τώρα πλέον τα
ζητούμενα μεταβάλλονται. Γίνονται πιο ρεαλιστικά και ουσιαστικά. Μια ισορροπημένη ζωή, μια αξιοπρεπής
εργασία, ένα ήρεμο κοινωνικό περιβάλλον. Ακόμα, όμως και αυτά παραμένουν ζητούμενα. Η λογική των
μαθηματικών προβλέπει ένα μέλλον δυσοίωνο ή τουλάχιστον μακροπρόθεσμα δυσβάσταχτο.
Η πορεία αυτή διαγράφηκε από ανθρώπους και επιλογές. Τίποτα δεν έγινε τυχαία ή συγκυριακά. Σε
πρώτο επίπεδο η κοινή λογική του Έλληνα και της Ελληνίδας επιτάσσει τιμωρία και δικαίωση. Τιμωρία
σε όσους οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδους δρόμους ή και ακόμα σε όσους δεν προέβλεψαν το αδιέξοδο
που θα εμφανιζόταν. Δικαίωση σε όσους και όσες εργάστηκαν και εργάζονται τιμίως και ευσυνειδήτως,
παράγοντας έργο και στηρίζοντας νόμιμα τα οικονομικά θεμέλια του κράτους.
Σε δεύτερο επίπεδο επιθυμία του καθενός είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, καθώς αυτή
αποτελεί καίρια παράμετρο στην πορεία μιας χώρας. Στο σημείο αυτό, λοιπόν επιβεβαιώνεται ο τίτλος
του άρθρου που θέλει τις εκλογές αυτές ως τις καθοριστικότερες των τελευταίων τριάντα χρόνων. Πλέον,
κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά, ώριμα, υπεύθυνα, χωρίς κομματικές
εμπάθειες ή φανατισμούς, πρακτικές που οδήγησαν μακροπρόθεσμα σε μια δικομματική τακτική και
πολιτική. Είναι μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία αποψιλώνεται, επιβεβλημένα, το παραδοσιακό
διπολικό σύστημα, θέτοντας τους πυλώνες των ανατροπών και των τομών.
Θέλοντας να συμβάλλω στην αναστροφή του υπάρχοντος δυσμενούς κλίματος αποφάσισα να
πολιτευτώ, συνιδρύοντας ένα κίνημα που μετρά μόλις δύο μήνες τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ο
διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας στις παρούσες εκλογές ήταν ασφυκτικά μικρός, αλλά η μετεκλογική
πορεία θα με βρει σε μια ασταμάτητη προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματος του κινήματος,
αφιερώνοντας χρόνο και χώρο για τα άμεσα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Εύχομαι σε αυτή την
εκλογική αναμέτρηση να διακριθεί ο ικανότερος και ο χρησιμότερος για την ελληνική κοινωνία, για τους
γονείς μας, για τα παιδιά μας, για τα παιδιά των παιδιών μας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους
συνυποψηφίους και καλή δύναμη στο μετεκλογικό μας έργο.
* Συνιδρυτή ¨Ανεξάρτητων Ελλήνων¨ Υποψήφιου Βουλευτή Β΄Αθηνών
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