Ανάμεσα στις εκλογικές συμπληγάδες:
το προοδευτικό στοίχημα του Κινήματος Αλλαγής
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ *

Kάτω η φαυλοκρατία των ελπίδων! H αποστροφή της Κικής Δημουλά
συμπυκνώνει την πάνδημη αγανάκτηση απέναντι στις καθεστωτικές πρακτικές του
ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική κοινωνία βίωσε, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των
τελευταίων 4,5 ετών, με τον πιο επώδυνο τρόπο, το ψέμα, την υποκρισία, την
κουτοπονηριά, την ανευθυνότητα, την ανικανότητα, τον κυνισμό, την αναλγησία,
την ατολμία, την ανομία, τη διαφθορά, το πελατειακό κράτος. Ο κ. Τσίπρας και η
«κυβέρνηση των κολλητών» που επέλεξε, έπαιξαν αναίσχυντα τη χώρα στα ζάρια,
διέψευσαν τις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών για τη Μακεδονία και
υποχώρησαν από πάγιες εθνικές θέσεις στα ελληνοτουρκικά, συνέβαλαν, με
εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις, σε μια από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες, την εκατόμβη των
θυμάτων του Ματιού, υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, μας έβαλαν στη μέγγενη των
υπερβολικών πλεονασμάτων, καρατόμησαν τα κοινωνικά δικαιώματα με αποκορύφωμα το έκτρωμα
Κατρούγκαλου, πολέμησαν κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία, ενθάρρυναν την ανομία και την
παραβατικότητα, αποπειράθηκαν να ποδηγετήσουν τη δικαιοσύνη, βυσσοδόμησαν κατά των αντιπάλων
τους και καταρράκωσαν τους θεσμούς. Για όλα αυτά θα λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό και στην
ιστορία.
Η νέα Βουλή και η νέα Κυβέρνηση οφείλουν να αμβλύνουν τις συνέπειες των καταστροφικών
πολιτικών του ΣυΡιζΑ. Να συμβάλουν στην ανόρθωση των θεσμών. Να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη που
έχουν ανάγκη οι πολίτες. Να πετύχουν το αναπτυξιακό άλμα που χρειάζεται η χώρα. Να επαναφέρουν την
εργασιακή κανονικότητα και να προστατεύσουν τους συνταξιούχους. Να χτίσουν τις μεγάλες εθνικές
συναινέσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθεί μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση και να
συγκροτηθεί ένα αρραγές εθνικό μέτωπο απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.
Τα διακυβεύματα είναι εξόχως κρίσιμα για να αφεθούν οι δυνάμεις της δεξιάς συντήρησης να
χαράξουν την πορεία της χώρας ανέλεγκτα. Πολλώ μάλλον, που στη ΝΔ συμφύρονται -όπως φαίνεται- τόσο
η καραμανλική δεξιά, που επανάρχεται ανερυθρίαστα, παρότι ευθύνεται για την εκτίναξη του δημοσίου
χρέους και τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της περιόδου 2005-2009, όσο και ακροδεξιές, αντιδραστικές
φωνές.
Το Κίνημα Αλλαγής αποτελεί προοδευτικό αντίβαρο απέναντι στις οπισθέλκουσες συντηρητικές
πολιτικές της ΝΔ και τον ανεύθυνο, επικίνδυνο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Με γνώμονα την πολιτική υπευθυνότητα, το εθνικό συμφέρον και τον ορθό λόγο θα συμβάλλουμε
στα μείζονα ζητήματα που επηρεάζουν το συλλογικό μας μέλλον: τα εθνικά θέματα και τη συνταγματική
αναθεώρηση. Ιδίως στέκομαι : πρώτον, στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας κατά τρόπο που και τον θεσμό
διαφυλάσσει, και αποτρέπει τα ανοίκεια πολιτικά παιχνίδια, και δεύτερον στην τροποποίηση του εκλογικού
νόμου, κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η αρμονική σύζευξη σταθερότητας και αναλογικότερης -και άρα
δημοκρατικότερης- εκπροσώπησης.
Θέτουμε ως βασική μας προτεραιότητα την κοινωνική διάσταση των πολιτικών. Θυμίζω ότι οι
μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα έγιναν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ: αποκέντρωση και ενδυνάμωση της
αυτοδιοίκησης, ΑΣΕΠ, ΕΣΥ, ΚΕΠ, ΕΟΠΥΥ, Διαύγεια, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Είμαστε υπερήφανοι για
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την πολιτική μας κληρονομιά και την ιστορική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στη θεσμική ανασυγκρότηση του τόπου,
με ανθρώπινο πρόσωπο, χωρίς αποκλεισμούς.
Το Κίνημα Αλλαγής θα αποτελέσει στη νέα Βουλή έναν αυτόνομο, ισχυρό πόλο, που θα συμβάλλει με
την διακριτή κοινοβουλευτική του παρουσία και τη σθεναρή του δράση να εξασφαλιστεί ένα ευκρινές,
προοδευτικό πρόσημο στις προωθούμενες πολιτικές. Όπως διδακτικά έλεγε ο Σενέκας, Δεν υπάρχει ευνοϊκός
άνεμος γι’ αυτόν που δεν ξέρει πού πηγαίνει. Απέναντι στο θολό μήνυμα της ΝΔ, εμείς αντιπαρατάσσουμε
έναν ξεκάθαρο στόχο: την αποκατάσταση των εισοδημάτων και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Θα αγωνιστούμε, λοιπόν, με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση του κοινωνικού προτάγματος:
προστασία α’ κατοικίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με πλήρη κανονιστική εμβέλεια,
δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, διασφάλιση πραγματικά εγγυημένου
εισοδήματος για όλους, ειδικά για τους συνταξιούχους επαναφορά του ΕΚΑΣ, διασφάλιση κατώτατης
σύνταξης 500 € για τον μεμονωμένο συνταξιούχο και 700 € για το ζευγάρι, και αποκατάσταση των
συντάξεων χηρείας.
Τέλος, ένα από τα πλέον εθνικά επιζήμια κατάλοιπα των πρακτικών του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο δυστυχώς
επενδύει τώρα και η ΝΔ, είναι η εμπάθεια, η πόλωση και ο διχασμός. Πρόκειται για προσέγγιση επικίνδυνη
και ανιστόρητη. Οι τόσο συχνοί στην ιστορία μας διχασμοί είχαν πάντα ολέθρια κατάληξη. Βαλθήκαμε, λέει ο
Σεφέρης, να καταβροχθίσουμε την Ελλάδα. (…). Σε λίγο θα αρχίσει να μας τρώει εκείνη. Το Κίνημα Αλλαγής
έχει ως σταθερό σημείο αναφοράς την ενότητα και την εθνική ομοψυχία, την υπέρβαση των αντιθέσεων και
των αντιφάσεων, που λειτουργούν σαν φαύλο καθοδικό σπιράλ διαρκούς πολιτικής και εθνικής
αποδόμησης. Συντασσόμαστε και πρωτοταστούμε με τις δυνάμεις της αναγέννησης και της δημιουργίας. Για
μια Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών μας. Για την εμπραγμάτωση των αρχών και των αξιών μας. Για την
αλληλεγγύη και την αξιοπρέπειά μας. Για εμάς και τα παιδιά μας.
* Υποψήφιας βουλευτή Ανατολικής Αττικής - Κίνημα Αλλαγής
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