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Το διακύβευμα των εκλογών της 6ης Μαϊου
ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ*

Βιώνουμε ίσως την κρισιμότερη περίοδο μεταπολεμικά. Η πατρίδα μας δεν έχει
άλλα περιθώρια λαθών και καθυστερήσεων. Βρισκόμαστε στα μισά, μίας οδυνηρής
για τον τόπο μας, οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει όλους τους πολίτες.
Κατακτήσεις ετών που θεωρούντο αυτονόητες, πλέον αμφισβητούνται. Το δικαίωμα
για ευημερία, το δικαίωμα για ασφάλεια, το δικαίωμα για αξιοπρέπεια έχει κλονισθεί.
Για όλα αυτά όμως περισσότερο από ποτέ όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πρέπει
να αγωνιστούμε.
Η ανασυγκρότηση της πατρίδας μας προϋποθέτει τη στήριξη όλων των πολιτών,
προϋποθέτει τη κοινωνική συναίνεση για όλα τα αναγκαία και κρίσιμα που πρέπει
να γίνουν. Χρειαζόμαστε όλες τις κοινωνικές ομάδες, τη μεσαία τάξη που ολοένα και
συρρικνώνεται, την υγιή επιχειρηματικότητα που πλήττεται, το δημόσιο τομέα που κατασυκοφαντείται,
τη νεολαία που κοιτάζει απογοητευμένη, τους συνταξιούχους που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να
χάνονται. Χρειαζόμαστε όμως και πολιτικούς με ιδιαίτερη αίσθηση του καθήκοντος, δίπλα στους πολίτες,
να δώσουν τη μάχη με όραμα, ειλικρίνεια και ρεαλισμό. Οι νοοτροπίες του παρασιτισμού, της αλόγιστης
σπατάλης, της φαυλοκρατίας, της αναξιοκρατίας ανήκουν στο χθες. Στο χθες που τόσο μας πλήγωσε.
Οφείλουμε να μην παραδώσουμε την Ελλάδα μας στις δυνάμεις που δεν αντιλαμβάνονται τις αλλαγές,
δημαγωγούν, λαϊκίζουν και τελικά οδηγούν την πορεία της χώρας σε αδιέξοδο.
Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουμε αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι μπορούμε να
σταθούμε όρθιοι στις πιο δύσκολες στιγμές, ότι μπορούμε να δίνουμε μάχες για την πατρίδα μας.
Αυτό χρειαζόμαστε και σήμερα και αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε ξανά. Η παράταξη της Νέας
Δημοκρατίας πάντοτε υπήρξε η δύναμη των εθνικών επιλογών μακριά από τη δημαγωγία και τον
λαϊκισμό.
Το διακύβευμα των εκλογών αυτό είναι. Να κερδίσουμε την Ελλάδα που δεν επαιτεί αλλά στέκεται
περήφανη στα πόδια της και διεκδικεί αυτό που της αξίζει. Η Ελλάδα της Ευρώπης, η Ελλάδα της
Ευημερίας, η Ελλάδα της Υπερηφάνειας κρίνεται στις εκλογές της 6ης Μαϊου.
*Υποψήφιου Βουλευτή της ΝΔ Β΄ Αθηνών
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