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Το στοίχημα των Εκλογών
Του Κυριάκου Μητσοτάκη*

Η επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι δύσκολη. Το στοίχημα της χώρας δεν
είναι μόνο να παραμείνει στην Ευρώπη. Είναι και να κινητοποιήσει τις δημιουργικές
δυνάμεις της κοινωνίας. Να χτίσει ένα νέο κώδικα αξιών. Με έμφαση στην αξιοκρατία
και την επιβράβευση της εργατικότητας. Με ασφάλεια, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και
τήρηση των νόμων από όλους. Πιστεύω ότι οι πολίτες κατανοούν την κρισιμότητα
αυτών των εκλογών. Είναι δικαιολογημένα καχύποπτοι απέναντι στο πολιτικό
σύστημα αφού άφρονες αποφάσεις και ανεύθυνες πρακτικές του παρελθόντος μας
έφεραν στο σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Σήμερα, όμως, περισσότερο από ποτέ
άλλοτε, από τη δική τους ψήφο εξαρτάται όχι μόνο εάν η Ελλάδα κάνει ένα βήμα
μπροστά αλλά και ποιοι θα είναι εκείνοι που θα πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι της
χώρας, στην πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών.
Η επιβίωση της χώρας είναι άρρηκτα δεμένη με την παραμονή μας στο ευρώ, την αποκατάσταση της
αξιοπιστίας έναντι των εταίρων μας, την επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών, την απελευθέρωση
της οικονομίας από τα δεσμά της ύφεσης, την αποκατάσταση της ελπίδας στην κοινωνία. Ορισμένοι
προσπαθούν να πείσουν τους Έλληνες ότι δεν είναι τάχα εκείνοι που με τις επιλογές τους την τελευταία
διετία οδήγησαν τη χώρα κοντά στην καταστροφή. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν τον εύκολο «αντιμνημονιακό»
δρόμο της σπέκουλας, των κραυγών και της άρνησης της πραγματικότητας. Η Νέα Δημοκρατία, για άλλη
μια φορά, καλείται να πάρει τις τύχες του τόπου στα χέρια της. Με συγκεκριμένες και κοστολογημένες
προτάσεις τις οποίες έχει παρουσιάσει μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.
Για να ορθοποδήσει η οικονομία μας χρειαζόμαστε, μεταξύ άλλων, δικαιότερη φορολογία,
λιγότερη γραφειοκρατία, διαφάνεια, άνοιγμα νέων κλάδων της οικονομίας, απενοχοποίηση της
επιχειρηματικότητας, αξιοποίηση του δημιουργικού ανθρώπινου δυναμικού μας. Εκτός από την οικονομία,
εκείνο που χρειάζεται είναι τήρηση των νόμων, επιβολή της τάξης και αντιμετώπιση του προβλήματος
της λαθρομετανάστευσης. Θα πρέπει επίσης να αλλάξει το ίδιο το πολιτικό σύστημα με βαθιές θεσμικές
τομές και κατάργηση προκλητικών προνομίων που σκανδαλίζουν την κοινή γνώμη. Αυτά υποστηρίζω με
συνέπεια και επιμονή στην πολιτική μου πορεία. Η πρόκληση των επόμενων εκλογών για τον καθένα
από εμάς είναι να συμβάλλει ώστε να κερδηθεί το στοίχημα για την Ελλάδα.
*Υποψήφιου Βουλευτή της ΝΔ στη Β΄ Αθηνών
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