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Οι εκλογές της ρεαλιστικής ψήφου
του Κωστή Χατζηδάκη*

Είναι προφανές πως η κρίση που βιώνει η χώρα δεν είναι μόνο οικονομική αλλά
συστημική. Αποτελεί προϊόν του μοντέλου που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία
του 80’ δημιουργώντας ένα τεράστιο, σοβιετικού τύπου κράτος, που απαξίωσε την
επιχειρηματικότητα και ενοχοποίησε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά και η Νέα
Δημοκρατία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι κόμμα αλάθητων. Προσπαθήσαμε σε
διάφορα μέτωπα, αλλά το λάθος μας ήταν ότι δεν προχωρήσαμε όσο αποφασιστικά
και όσο γρήγορα θα έπρεπε.
Αυτή την ώρα, ωστόσο, δεν ωφελεί να αναμοχλεύουμε το παρελθόν. Καταλαβαίνω
την οργή, όμως υπάρχει και η επόμενη μέρα. Σημασία έχει να εξασφαλίσουμε την
ανάκαμψη και να θέσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Δεν ωφελεί
να τάζουμε παραδείσους, αλλά να μιλήσουμε για δράσεις που εγγυώνται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Δράσεις που, σε καμιά περίπτωση, δε θυμίζουν το «λεφτά υπάρχουν» του Γ. Παπανδρέου.
Για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να εξασφαλιστούν τρεις προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε
πρώτα απ’ όλα πολιτική σταθερότητα και κοινωνική γαλήνη. Και τα δυο αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις
για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη χώρα. Επιπλέον, απαιτείται ενίσχυση της ρευστότητας. για να
ανασάνει η αγορά, μέσω του ΕΣΠΑ, του ΕΤΕΑΝ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και να
ανοίξουν οι κάνουλες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
υγιή επιχειρηματικότητα. Αυτή, μπορεί να υποστηριχθεί κυρίως με τη δημιουργία ενός απλού και σταθερού
φορολογικού συστήματος, με την πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς και με την προώθηση των
ιδιωτικοποιήσεων. Αν συνεχίσουμε να καταδικάζουμε την επιχειρηματικότητα τότε η Ελλάδα θα συνεχίσει
να βουλιάζει σε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να έχουμε επενδύσεις χωρίς επενδυτές,
εργαζόμενους χωρίς επιχειρηματίες και αποτέλεσμα χωρίς δουλειά.
Η ΝΔ επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει η χώρα σε βιώσιμη τροχιά. Όμως,
στις δημοκρατίες ο λαός είναι το αφεντικό. Και οι Έλληνες καλούνται την Κυριακή να επιλέξουν ποιον
δρόμο θα ακολουθήσουμε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πώς μόνο
με αλήθεια πριν τις εκλογές, με σχέδιο, αποτελεσματικότητα, δικαιοσύνη και ενότητα μετά απ’ αυτές, θα
μπορέσει η πατρίδα μας να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον.
*Υποψηφίου Βουλευτή της Ν. Δ στη Β’ Αθηνών
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