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Το δίλημμα των εκλογών της προσεχούς Κυριακής
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ*

Την Κυριακή πραγματοποιούνται εκλογές για την ανάδειξη
Βουλής και Κυβέρνησης. Οι εκλογές προκλήθηκαν από την άρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, και άλλων μικρότερων κομμάτων, να συναινέσουν στην ανάδειξη
Προέδρου της Δημοκρατίας. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η
πρόκληση διαταραχής στην εύθραυστη ισορροπία, που είχε επιτευχθεί στη
χώρα με σχέδιο, πολλή προσπάθεια και θυσίες, κατά τα τελευταία δυόμισι
χρόνια, εν μέσω ενός πιεστικού και άκαμπτου Ευρωπαϊκού και ενός
ρευστού παγκόσμιου περιβάλλοντος. Απεδείχθη ότι ο κ. Τσίπρας δεν
διδάχθηκε τίποτε από τον ανάλογο λάθος χειρισμό του κ. Παπανδρέου το 2009. Η ρεαλιστική
ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει ότι οι πολίτες έχουν να επιλέξουν για τη διακυβέρνηση της
χώρας τη μία μεταξύ των δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων. Τον πόλο με κύρια συνιστώσα τη Νέα
Δημοκρατία, ή τον πόλο με κύρια συνιστώσα τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η αξιολόγηση και τελικά η επιλογή θα πρέπει να γίνει με ορθολογικά και, αν είναι δυνατόν,
με μετρήσιμα κριτήρια.
 Η Νέα Δημοκρατία, έχει ιστορία 40 χρόνων και έχει ασκήσει διακυβέρνηση σε 4
περιόδους.
 Φέρει φορτίο στο επίπεδο των αξιών και των αρχών, έχει σταθερό προσανατολισμό
και στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα.
 Έχει εμπειρία διακυβέρνησης της χώρας και δοκιμασμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Έχει κάνει πολλά θετικά, έχει καταγράψει και παραλείψεις.
 Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διασφαλίζει και να προωθεί τα συμφέροντα του
Ελληνισμού και της χώρας. Έχει αποδείξει ότι σε στιγμές κρίσιμες για την πατρίδα
και τους πολίτες, μπορεί να εστιάζει στο εθνικά και κοινωνικά σημαντικό.
 Είναι η παράταξη που έκανε έγκαιρα τις στρατηγικές επιλογές για τη χώρα.
 Που έχει πει τα μεγάλα ΝΑΙ και τα μεγάλα ΟΧΙ για τη χώρα και τον Ελληνισμό.
 Που έχει αποδείξει ότι, με ευθύνη και δημιουργικότητα, ανταποκρίνεται σε κάθε
περίσταση στο ρόλο που της αναθέτουν κάθε φορά οι πολίτες.
Έχει διαχρονικά αποδείξει ότι δεν «παίζει» με την πορεία και την προοπτική της πατρίδας.
Μ’ αυτές τις παρακαταθήκες, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε παρά να κάνει το χρέος της
και στην κρίσιμη συγκυρία των δυόμισι τελευταίων χρόνων. Το καλοκαίρι του 2012, έλαβε την
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εντολή διακυβέρνησης της χώρας σε ένα ιδιαίτερα ασταθές εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
περιβάλλον. Το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, εντός του οποίου είχε τη δυνατότητα να
λειτουργήσει, ήταν καθορισμένο, ασφυκτικό και ανελαστικό. Μέχρι τότε, τα αποτελέσματα από την
εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής ήταν «εκτός στόχων».
Τότε, η Κυβέρνηση είχε τρεις επιλογές για τη χώρα:
 Η πρώτη ήταν να συνεχίσει το σημειωτόν, εντός του ανηφορικού «τούνελ» στο οποίο
βρισκόταν, σωρεύοντας θυσίες στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και αδιέξοδα για τη
χώρα.
 Η δεύτερη ήταν να οπισθοχωρήσει, με τεράστιο κόστος αλλά και κίνδυνο για την
Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
 Η τρίτη ήταν να προχωρήσει αταλάντευτα μπροστά, ώστε η χώρα να βγει από την κρίση
μία ώρα αρχύτερα.
Επέλεξε την πορεία προς τα εμπρός. Και επέλεξε να επιταχύνει. Επέλεξε η χώρα να
αποφύγει τις περιπέτειες και να μην διακινδυνεύσει κεκτημένα δεκαετιών. Πιστεύω ότι αυτή ήταν, και
είναι, η εθνικά ορθή επιλογή. Επιλογή που έχει αρχίσει να αποδίδει. Που παράγει μετρήσιμα, θετικά
αποτελέσματα.
Κατά την περίοδο αυτή σήκωσε το μεγάλο βάρος των δύσκολων, αλλά αναγκαίων,
επιλογών ώστε η χώρα να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, να ανακτήσει σημαντικό
κεφάλαιο της χαμένης διεθνούς αξιοπιστίας της, να νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά της και να
κάνει τα πρώτα βήματα ανάκαμψης της οικονομίας.
Ενδεικτικά:


Οι δημοσιονομικοί στόχοι, για 3η συνεχόμενη χρονιά, επιτυγχάνονται.



Πρωτογενή πλεονάσματα παράγονται.



Χρόνιες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες αντιμετωπίζονται.



Το δημόσιο χρέος σταθεροποιείται.



Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.



Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.



Η οικονομία, μετά από 6 συνεχή έτη ύφεσης, άρχισε και πάλι να μεγενθύνεται.



Η ανεργία, αν και οριακά, υποχωρεί.



Οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια, με καλύτερους όρους.

Η εναλλακτική λύση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομματικός σχηματισμός σχετικά νέος. Δεν έχει εμπειρία διακυβέρνησης,
δεν διαθέτει δοκιμασμένο ανθρώπινο δυναμικό. Φέρει το φορτίο των αξιών, των αρχών και των
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στρατηγικών της Αριστεράς, οι οποίες όπου δοκιμάστηκαν, σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής,
απέτυχαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του, αντιπροσωπεύει την ανακολουθία και
την αβεβαιότητα.
 Δεν έχει σταθερό και ρεαλιστικό προσανατολισμό και στρατηγικό σχέδιο για τη
χώρα.
 Δεν έχει ενιαία και σταθερή έκφραση.
 Δεν δημιουργεί προοπτική.
 Μοιράζει ψευδαισθήσεις.
 Συνθηματολογεί, καταγγέλλει και αποσταθεροποιεί.
 Δεν έχει τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για τα κρίσιμα προβλήματα της χώρας.
 Ενώ, σε ότι αφορά τα δημόσια οικονομικά, αναπτύσσει λόγο «εσωτερικού» και λόγο
«εξωτερικού», με συνεχείς αντιφάσεις, μακριά από την πραγματικότητα.
 Φέρει την ευθύνη για την παλινδρόμηση της χώρας στην αβεβαιότητα.
Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε σημείο καμπής.
Η Βουλή και η Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα πρέπει, αφενός να
ανταποκριθούν με υπευθυνότητα στις τεράστιες θυσίες που έχουν καταβληθεί από τους πολίτες,
αφετέρου δε να αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα, που διαμορφώνονται στην Ευρώπη και τον κόσμο
και να ξαναφέρουν τη χώρα οριστικά και βιώσιμα στην κανονικότητα.
Την Κυριακή, οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα της επιλογής, μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων,
αλλά έχουμε και την ευθύνη.

* Υποψήφιου βουλευτή στη Φθιώτιδα, Ν.Δ
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