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Όταν κλείνει ένας κύκλος, γίνεται απολογισμός. Είναι απολύτως
ξεκάθαρο ότι εάν η αντιπολίτευση της παρούσας κυβέρνησης επιχειρούσε σε
λίγες γραμμές να κάνει τον απολογισμό της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το
2015 έως και σήμερα δεν θα έβρισκε και πολλά θετικά να καταγράψει. Όταν
με ρωτούν επίμονα αν βρίσκω κάτι θετικό, υποδεικνύω την απόφαση του
πρωθυπουργού για πρόωρες εκλογές. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι η
απαλλαγή της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη, για
την ευημερία, για τη Δημοκρατία. Ακριβώς αυτή είναι η πρόκληση των
Βουλευτικών εκλογών του Ιουλίου. Να συνειδητοποιήσουμε οι Έλληνες πόσο
ανεξάντλητο είναι το μέγεθος του κακού που παράγει ο λαϊκισμός σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής της χώρας.
Η συνέντευξη του πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν ο ελληνικός λαός προσέλθει στις κάλπες
αποτέλεσε την καλύτερη σύνοψη για το ποιοί τελικά κυβέρνησαν τεσσεράμισι χρόνια την χώρα. Η
προκλητικότητα σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας, του κυνισμού και
ακόμη της παντελούς άγνοιας αποτυπώνουν και αντανακλούν την καταστροφή που επέφερε αυτή η
παράταξη στη χώρα. Όλο το πανελλήνιο άκουσε τον κ.Τσίπρα να δηλώνει πως δεν γνώριζε ότι υπήρχαν
νεκροί στο Μάτι ένα χρόνο μετά την εκατόμβη. Είχε την ευκαιρία να ζητήσει έστω και καθυστερημένα
συγγνώμη, είχε την ευκαιρία να πει τουλάχιστον την αλήθεια. Προτάσσω το Μάτι από όλα όσα προχθές ο
πρωθυπουργός κατέθεσε στον Σκάι γιατί είναι το πλέον τραγικό συμβάν. Ο πρωθυπουργός για άλλη μια
φορά κοίταξε τους έλληνες στα μάτια και ανερυθρίαστα τους κορόιδεψε λέγοντας αυτό που συνηθίζει:
ψέματα, ψέματα, ψέματα. Χρειάζεται πολύ μεγάλο θράσος πολιτικό και ακόμη περισσότερο αμοραλισμό για
να μπορέσει κανείς να το κάνει αυτό. Ο πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι αυτά τα
χαρακτηριστικά τα διαθέτει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Στην πολιτική υπάρχουν και περιθώρια λάθους,
υπάρχουν και κόκκινες γραμμές για να προχωρήσουμε μπροστά, άλλωστε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το έχει αποδείξει και
από την κυβέρνηση, και από την συγκυβέρνηση και από την αντιπολίτευση ότι μπορεί να το κάνει αυτό,
υπάρχει και επαναχάραξη στην πορεία. Σήμερα το μόνο που οφείλουμε να δούμε μπροστά μας είναι οι
ανάγκες της χώρας να αναπτυχθεί και να ξαναβρεί το δρόμο της δημοκρατίας και των θεσμών της, που με
την κυβερνώσα παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταρρακωθεί. Ο προοδευτικός χώρος του κέντρου και της
κεντροαριστεράς πρέπει γι΄αυτό να πατήσει γερά στο ιστορικό παρελθόν του και να προσεγγίσει με
εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα το μέλλον του. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την ενίσχυση του
ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής που είναι ο μοναδικός και αυθεντικός εκφραστής αυτού του πολιτικού χώρου.
Ο κ.Τσίπρας καταρρίπτει κάθε πολιτικό ιστορικό προηγούμενο και επιμένει στην δημαγωγική του
θέση. Εάν ένα πράγμα έχει αποδείξει η πολιτική ιστορία είναι ότι ο λαϊκισμός πλήττει κυρίως και πρωτίστως
εκείνους, τους οποίους υποτίθεται ότι θέλει να προστατεύσει. Γι αυτό και σε ό,τι με αφορά εκτιμώ ότι η ήττα
του λαϊκισμού στην Ελλάδα είναι το πρώτο ζητούμενο στις κάλπες της Κυριακής. Για να ηττηθεί ο λαϊκισμός
πρέπει να ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι Έλληνες πρέπει να γυρίσουμε οριστικά την πλάτη στο ψέμα και την ευκολία.
Αυτό είναι το μήνυμα που οφείλουμε απέναντι στον εαυτό μας αλλά και στις επόμενες γενιές να στείλουμε.
Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα από τον Ιανουάριο του 2015 έχασε την ευκαιρία να φανεί λιγότερο
σκάρτο από όσο πιστεύουμε ότι είναι. Και ο πρωθυπουργός απέδειξε πως είναι περισσότερο σκάρτος απ’
όσο μπορούμε να φανταστούμε, γιατί πάνω απ’ όλα είναι αμετανόητος.
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