
12 στο Καρφί του Σαββατοκύριακου •  2 Ιανουαρίου 2021

οικονομία

A
ποτελούν το «νέο αίμα» της Προοδευτικής Παράταξης και έχουν επωμιστεί το ιστορικό 
βάρος της ανασυγκρότησής της. Ο λόγος για τα στελέχη της νεότερης γενιάς του Κινή-
ματος Αλλαγής, που συνιστούν μια δυνατή ομάδα που διαθέτει καλές σπουδές, πολιτική 
αντίληψη και γνώσεις.  Πρόκειται για πρόσωπα που βρίσκονται διαχρονικά δίπλα στην 
Παράταξη, στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα. Που δοκιμάστηκαν στην κρίση και δεν 
είχαν την τύχη της περίφημης, πλέον, γενιάς του Πολυτεχνείου, ενώ κουβάλησαν στις 

πλάτες τους, αμαρτίες άλλων στελεχών του κόμματος που μετακόμισαν σε άλλα κόμματα. Πρόκειται για 
στελέχη και νέους επιστήμονες που βγαίνουν μπροστά και μπαίνουν στη πρώτη γραμμή, τη στιγμή που 
ο ΣΥΡΙΖΑ διευρύνεται µε «παλιά και ξεπερασμένα υλικά». Με τη φλόγα και τον ενθουσιασμό της νιότης 
τους, οκτώ νέα στελέχη του χώρου μιλούν αποκλειστικά στο «ΚΑΡΦΙ», καταθέτοντας προβληματισμούς, 
σκέψεις, ιδέες και αγωνίες, αλλά και το όραμά τους για την επόμενη μέρα της Παράταξης, ενώ ταυτόχρο-
να απαντούν και  στο μεγάλο ερώτημα των ημερών, για το αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας ανάμεσα 
στον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής.

Το Κίνημα Αλλαγής πρέπει να ανακόψει την 
πορεία κατάληψης του κεντρώου χώρου 
από τη Νέα Δημοκρατία και να πείσει ότι 
αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική της, στο 
δρόμο της κυβερνώσας Σοσιαλδημοκρα-
τίας. Για να το πετύχει όμως αυτό, πρέπει 
πρώτον να ενισχύσει τον μεταρρυθμιστικό 
κεντρώο λόγο του, ειδικά τώρα που όλοι μας 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη διαχείριση 
των σοβαρών οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας και δεύτερον να ξεκαθαρίσει με 
τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ότι 
δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του ανέξοδου λαϊ-
κισμού και της ανεύθυνης δημαγωγίας, το 
κόμμα των καιροσκόπων χωρίς ιδεολογική 
ταυτότητα. Πρέπει να επιμείνει στην στρα-
τηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ηττηθεί 
οριστικά ο διχαστικός πολιτικός λόγος και 
κυρίως οι καθεστωτικές πρακτικές. Εξάλ-
λου, μην ξεχνάμε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ ιστορικά 
δεν ήταν ποτέ συμπληρωματική δύναμη 
του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, όσοι διατηρούν ή 
επιθυμούν μία τέτοια συζήτηση, απλά πα-
ραδίδουν οριστικά τα κλειδιά της ιστορικής 
αυτής παράταξης, στον πολιτικό τυχοδιω-
κτισμό του κ. Τσίπρα και συμβάλλουν στην 
πολιτική νεκρανάστασή του. Και αυτό, είναι 
ένα βαρύτατο ιστορικό ατόπημα!

Είναι σαφές, ότι κρίνεται, ως άνευ αντικειμέ-
νου κάθε συζήτηση για μελλοντική συνεργα-
σία  μεταξύ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όχι μόνο γιατί (ο τελευταίος) έχει την τάση 
να συνεργάζεται με συντηρητικές δυνάμεις 
(βλ. ΑΝΕΛ), αλλά και στελέχη της Καραμανλι-
κής Δεξιάς, αλλά και επειδή στο Κίνημά μας, 
έχουμε αποκηρύξει κάθε μορφής λαϊκισμού, 
συντήρησης και (αυτ)απάτης.
Παράλληλα, είναι ανούσια, και η  υπόνοια 
διαλόγου, μεταξύ των δυο φορέων, καθώς 
η παράταξή μας, σε αντίθεση με το κόμμα 
του κ. Τσίπρα, είναι αποδεδειγμένα, η μόνη 
που έχει την εμπειρία, την γνώση και την 
πολιτική βούληση να εφαρμόσει πολιτικές 
αναδιανομής, προστασίας της κύριας κατοι-
κίας, σταθερότητας, ανάπτυξης, κοινωνικής 
συνοχής.  
Το 2021, είναι η χρονιά που η δημοκρατική 
παράταξη πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη 
πορεία της και παρά τις πιέσεις που θα δέχε-
ται και εκ δεξιών αλλά και εξ αριστερών, έχει 
την δυνατότητα να δυναμώσει την φωνή 
της, μέσα από την δημιουργική αντιπολί-
τευση που ήδη εδώ και μήνες ασκεί. Είναι 
η ευκαιρία που η φθορά της κυβέρνησης 
αλλά και η εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ , μπο-
ρούν να ωφελήσουν πολλαπλά το ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗΣ.

Οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργα-
σία της Παράταξής μας με τον ΣΥΡΙΖΑ 
είναι ανεδαφική και εκτός πραγματικό-
τητας. Είναι νωπές, ακόμα, οι μνήμες 
μας από την καταστροφική διακυβέρ-
νησή του. Πώς θα μπορούσαμε, εξάλ-
λου να συγκλίνουμε προγραμματικά 
με το ΣΥΡΙΖΑ,  που αναλαμβάνοντας 
το τιμόνι της Χώρας, διακινδύνευσε τη 
θέση της στην Ευρώπη, μας φόρτωσε 
με ένα αχρείαστο μνημόνιο, ενώ ως 
αντιπολίτευση έστηνε λαϊκά δικαστή-
ρια για την πολιτική των Μνημονίων 
καλλιεργώντας το διχασμό; Δεν ξεχνά-
με! Ακόμα και τώρα εν μέσω πανδημί-
ας, και ενώ το μείζον είναι η προστα-
σία της δημόσιας υγείας,  τροφοδοτεί 
τη συνωμοσιολογία, υποτιμώντας τα 
επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. 
Γίνεται αντιληπτό, ότι το ΠΑΣΟΚ της 
επόμενης μέρας, όχι μόνο δεν μπορεί 
να έχει σημείο σύγκλισης με τέτοιες 
πολιτικές, αλλά στόχος πρέπει να είναι 
η συθέμελη αναγέννησή του, ώστε με 
γνώμονα πάντα τις διαχρονικές αρχές 
και  αξίες της 3ης του Σεπτέμβρη, να 
ξαναγίνει ο κυρίαρχος πόλος της Κε-
ντροαριστεράς, ως ο μόνος γνήσιος εκ-
φραστής της. Να γίνει το 2021  το έτος 
μιας Νέας Αλλαγής.

Είναι το ΠΑΣΟΚ που ταυτίστηκε με την 
πρόοδο, είναι το ΠΑΣΟΚ που ταύτισε το 
όνομά του με την απόλυτη υπεράσπιση 
των Δικαιωμάτων του πολίτη. Για μας, η 
πρόοδος είναι ο μόνος δρόμος και αυτή 
συνεπάγεται κάθε πολιτική μας επιλο-
γή, να έχει στη βάση της τον άνθρωπο 
και τις ανάγκες του, την κοινωνία.
Στη βάση αυτή, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να 
απαντά, αν θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πορεύτηκε στη λογι-
κή της προόδου κατά τη διακυβέρνησή 
του.  Δεν άλλαξε  κατεστημένες λογικές 
που πήγαιναν πίσω την κοινωνία, αλλά 
τις ενσωμάτωσε και δίχασε βαθιά. Με 
ποιον ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συνερ-
γαστούμε; Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασί-
σει τι είναι. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. 
Πρέπει να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνί-
ας και εμπιστοσύνης με την κοινωνία, με 
τους πολίτες, που νιώθουν, ότι δε τους 
συγκινεί η πολιτική εικόνα του σήμερα.
Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πο-
λιτικό παράδειγμα. Να αποδείξουμε πως 
για μας η πολιτική ανοίγει δρόμους, δί-
νει λύσεις, δε διχάζει, ενώνει και εμπνέ-
ει. Κλειστές πόρτες στις κλίκες. Ανοιχτά 
μάτια και αυτιά στην κοινωνία και πολύς 
αγώνας.
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