Περισσότερη Ευρώπη, με μια «κανονική» Ελλάδα

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙΡΙΔΗ*

Οι ευρω-εκλογές του 2019 είναι οι πιο κρίσιμες στην ιστορία. Η άνοδος
του ακροδεξιού λαϊκισμού αποτελεί μια απειλή για το ευρωπαϊκό ενοποιητικό
εγχείρημα αλλά και μια προειδοποίηση προς τις πολιτικές ελίτ της Ευρώπης να
ανασκουμπωθούν.
Η Ελλάδα βρίσκεται σε άλλη φάση. Ο εγχώριος λαϊκισμός τελεί σε
αποδρομή. Η ήττα του την Κυριακή θα ανοίξει τον δρόμο για τη μεγάλη
πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας για να βγει επιτέλους από την
κρίση. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε μάταια να εξαγοράσει την αμνησία των
Ελλήνων. Δοκίμασε τη σκανδαλολογία, πέρασε στη λασπολογία και κατέληξε
στην παροχολογία. Όμως οι ψηφοφόροι έχουν και κρίση και μνήμη και έχουν,
από καιρό, πάρει τις αποφάσεις τους και τις αποστάσεις τους από την
καταστροφική διακυβέρνησή του. Η χώρα σέρνεται, βυθισμένη στην πολιτική εξαπάτηση, τον
κοινωνικό διχασμό και την οικονομική καθήλωση.
Η καθαρή ήττα του εγχώριου λαϊκισμού θα στείλει ελπιδοφόρο μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Η
χώρα μας υπέφερε το περισσότερο από τις αυταπάτες και τις ψευδαισθήσεις του. Η ΝΔ θα αναλάβει σε
λίγο τη διακυβέρνηση όχι ως μια συμβατική εναλλαγή στην εξουσία αλλά ως φορέας της μεγάλης
πολιτικής αλλαγής που χρειαζόμαστε με τη συμπόρευση όλων των πατριωτικών και φιλοπρόοδων
δυνάμεων.
Ταυτόχρονα, η νίκη της θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς προκειμένου να
διεκδικήσει την περισσότερη Ευρώπη που χρειαζόμαστε. Η σημερινή Ευρώπη είναι ατελής και
λειτουργεί, συχνά, σε βάρος του Νότου. Μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, όπως η τραπεζική ένωση, ο
κοινός προϋπολογισμός και η κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική έχουν καθυστερήσει δραματικά. Η
Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιτάχυνση της ενοποίησης. Η χώρα μας αντιμετωπίζει
οξυμένα εθνικά ζητήματα και στην εθνική ασφάλειά της και στην οικονομία. Γι’ αυτό και η Ελλάδα
οφείλει να πρωτοστατήσει στην επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Με λίγα λόγια, την Κυριακή ψηφίζουμε για την περισσότερη Ευρώπη αλλά και για την επιστροφή
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Θέλουμε επενδύσεις, δουλειές, ασφάλεια και κοινωνικό
κράτος που θα χρηματοδοτείται από την ανάπτυξη και όχι από τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης. Η
Ελλάδα αποκτά φωνή και διεκδικεί αυτό που δικαιούται και που η Ευρώπη χρειάζεται για να
αποδυναμωθούν οι εκφυλιστικές δυνάμεις στο εσωτερικό της.
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