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Εθνική δικαίωση, τοπική υπεροχή
ΤΗΣ ΑΤΖΕΛΑΣ ΓΚΕΡΕΚΟΥ*

Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου δίνεται σε όλους εμάς η
δυνατότητα να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας και να αλλάξουμε τη ζωή
μας προς το καλύτερο, αναδεικνύοντας μια ισχυρή πλειοψηφία βουλευτών
που υπερμάχονται της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και δεν είναι
διατεθειμένοι να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική της σταθερότητα.
Η βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας, όχι μόνο για ένα
καλύτερο αύριο, αλλά ΕΔΩ και ΤΩΡΑ, είναι πολύ πιο εφικτή έξω από το
πεδίο της συχνά στείρας πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης σχετικά με τη διακυβέρνηση της
χώρας.
Η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες. Όμως, αυτές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αν
μείνουμε χώρια, ο καθένας μόνος του. Πλέον βρισκόμαστε στην εποχή των συμφωνιών, των
συναινέσεων και των συνεργασιών κι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει ΟΛΟΙ να ακολουθήσουμε για
να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και να αδράξουμε το μέλλον μας.
Σε αυτή τη λογική και με αυτή την ελπίδα θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών,
θέλοντας να εκφράσω ανθρώπους από διαφορετικές αφετηρίες αλλά με κοινή την αγάπη για τον
τόπο τους και την πατρίδα μας. Όσους συμφωνούν ότι οι συνεργασίες πρέπει να ξεκινούν από τους
πολίτες για τους πολίτες.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί και αξίζει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις. Έχει δε τη
δυνατότητα να εξελιχθεί σε μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Ευρώπης. Έναν
τόπο που θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες στους ανθρώπους του. Και που, πάνω απ’ όλα, δεν θα
αφήνει ΚΑΝΕΝΑΝ στη μοίρα του.
Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί πάνω σε δυο άξονες:
 Αφενός, με ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο είχε αρχίσει να υλοποιείται από
την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε ήδη παράξει τους πρώτους καρπούς, πριν διακοπεί βίαια και
με περίσσεια πολιτική ανευθυνότητα από τις δυνάμεις που υποβίβασαν την διαδικασία ανάδειξης
νέου Προέδρου της Δημοκρατίας σε μοχλό πίεσης της κυβέρνησης για την προκήρυξη πρόωρων
εκλογών. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί μετά τις εκλογές,
καθώς η ολοκλήρωσή του θα απελευθερώσει την τεράστια δυναμική της ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας ανοίγοντας το δρόμο για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.
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 Αφετέρου, με την ανάδειξη τοπικών αναπτυξιακών δράσεων που θα απελευθερώνουν τη δυναμική
των τοπικών κοινωνιών και θα τους δίνουν θετική προοπτική ανεξάρτητα από το τι θα
επιτυγχάνεται σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση της Κέρκυρας και του Ιονίου αυτό μεταφράζεται
σε αναπτυξιακές δράσεις που προβλέπουν τη σύνδεση της Αγροτικής Παραγωγής, του Τουρισμού
και του Πολιτισμού. Όραμά μου είναι η δημιουργία συνεργατικών δικτύων σε καθέναν από τους
βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους της Κέρκυρας και του Ιονίου και κατόπιν ο συντονισμός αυτών
των δικτύων αυτά έτσι ώστε να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο και επωφελές για όλους στρατηγικό
πλαίσιο. Κι αυτό να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα.
Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου πρέπει να
λειτουργήσει ως ένας αξιόπιστος και πάντα διαθέσιμος συμπαραστάτης κάθε επιχείρησης, κάθε
νέου ή ανέργου που αναζητεί δουλειά, κάθε συμπολίτη μας που έχει ανάγκη στήριξης και
προστασίας, έχοντας ως φιλοσοφία «ούτε ένας πολίτης να μην είναι μόνος» στη μάχη για την
επιβίωση.
Σε αυτές τις εκλογές μας δίνεται η ευκαιρία να αποδείξουμε στους εαυτούς μας αλλά και σε
όσους έσπευσαν να μας υποτιμήσουν πώς μπορούμε στηριγμένοι στη δική μας συλλογική
προσπάθεια, να ξεπεράσουμε την κρίση, να επιστρέψουμε σε υψηλούς και σταθερούς ρυθμούς
ανάπτυξης κι ως εκ τούτου να αποτελέσουμε παράδειγμα ευημερίας και προόδου για ολόκληρη την
Ευρώπη.

* Υποψήφιας βουλευτή στην Κέρκυρα, Ν.Δ
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