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οικονομία

Η επιλογή του Κινήματος να βρεθεί σε όλη 
την φάση της πανδημίας δίπλα σε όσους για 
άλλη μια φορά επηρεάστηκαν εντονότερα , 
σε συνδυασμό με την εξαιρετική δουλειά από 
την κοινοβουλευτική ομάδα με στοχευμένες 
παρεμβάσεις και προτάσεις στις παραλείψεις 
της κυβέρνησης, δίνουν το στίγμα της επόμε-
νης ημέρας προς την κοινωνία.
Το Κίνημα Αλλαγής στο τελευταίο του Συνέ-
δριο, αποφάσισε την αυτόνομη και ανεπη-
ρέαστη πορεία του. Ο ΣΥΡΙΖΑ  δεν έχει σχέση 
με προοδευτικές ιδέες, προτάσεις και αντιλή-
ψεις. Είναι το κόμμα του λαϊκισμού, των αυ-
ταπατών, της δημαγωγίας και της κατασυκο-
φάντησης των πολιτικών αντιπάλων του. Στον 
ιό του  Πολακισμού,  από τον οποίο «νοσεί» ο 
ΣΥΡΙΖΑ σήμερα,  απαντάμε με το εμβόλιο του  
ιδεολογικοπολιτικού και κοινωνικού χώρου 
της  ευρωπαϊκής προοδευτικής σοσιαλδημο-
κρατίας που μοναδικός εκπρόσωπός της στην 
Ελλάδα είναι το Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ.
Το Κίνημα Αλλαγής το 2021 παραμένει προση-
λωμένο στον στόχο του: Να πρωταγωνιστήσει 
στο πολιτικό σκηνικό του τόπου ξανά, επανα-
τοποθετώντας το στο κέντρο των κοινωνικών 
προσδοκιών ταυτόχρονα με την ανάδειξη του 
έμπειρου, πολυπροσοντούχου και ανανεω-
μένου στελεχιακού δυναμικού που έχει στις 
τάξεις του.

Οι συνεργασίες δεν μπορεί και δεν έχει ου-
σία να αποτελούν προϊόν αθροιστικής θεω-
ρίας. 
Η παραγωγή πολιτικής είναι ένα δυναμικό 
φαινόμενο και σίγουρα αυτό δεν μπορεί να 
ανάγεται στην επιστήμη των μαθηματικών.  
Ο μόνος δρόμος για το Κίνημα Αλλαγής είναι 
η υπεύθυνη και σταθερά αταλάντευτη προ-
σήλωσή του στην ανόρθωση της χώρας, 
από όποιο ρόλο του υποδείξει ο ελληνικός 
λαός. 
Έτσι πορεύτηκε μέχρι σήμερα, έτσι οφείλει 
να συνεχίσει και στο μέλλον. Έχω πει και στο 
παρελθόν, πως οι συνασπισμοί δυνάμεων 
έχουν αξία, όταν προκύπτουν μέσα από λαϊ-
κή όσμωση και αγώνα και όταν έρχονται ως 
αναγκαιότητα, ώστε να εκφραστεί μαζικά η 
λαϊκή βούληση. 
Οποιαδήποτε συνεργασία αποτελέσει  προϊ-
όν πολιτικάντικου μαγειρέματος είναι κατα-
δικασμένη να αποτύχει. 
Η πολιτική ιστορία της χώρας έχει δείξει 
κατά το παρελθόν, πως οι ιστορικές κοινω-
νικές συμμαχίες εκφράζονταν και πολιτικά 
- κομματικά στο τέλος μιας διαδρομής κοι-
νών δράσεων κι επιδιώξεων που ξεκίναγε 
στις βάσεις των κομμάτων κι όχι σε επίπεδο 
ηγεσίας.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μας συνδέει ούτε 
η ίδια ιδεολογία, ούτε ο ίδιος αξιακός 
κώδικας. Ο λαϊκισμός και ο τυχοδιω-
κτισμός δεν ήταν ποτέ στο DNA της δη-
μοκρατικής παράταξης και φυσικά δεν 
μπορούν να αποτελούν πυλώνες μιας 
προοδευτικής διακυβέρνησης με σύγ-
χρονο πρόγραμμα. Είναι ξεκάθαρο, ότι 
όταν κάνουμε λόγο για προοδευτικές 
πολιτικές, εννοούμε μεταρρυθμίσεις 
με κοινωνικό πρόσημο  και όχι πρόθε-
ση συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θα επιτρέψουμε να λεηλατηθεί ο 
χώρος μας, αλλά αντιθέτως θα τον δι-
εκδικήσουμε με σθένος και αυτός θα 
είναι ο στόχος για τη νέα χρονιά. Να 
αναγεννηθεί η παράταξη και να πρω-
ταγωνιστήσει ξανά. 
Για να υλοποιηθεί αυτό,  το αποτύπω-
μά μας στον πολιτικό χάρτη  πρέπει 
να είναι ξεκάθαρο. Συνεπώς, εκτός 
από την τεράστια παρακαταθήκη του 
ΠΑΣΟΚ που αποτελεί πυξίδα για το 
μέλλον, χρειάζεται σοβαρή πολιτική 
ατζέντα με ρεαλιστικές και επεξερ-
γασμένες προτάσεις για τον ελληνικό 
λαό, τις οποίες θα τις επικοινωνήσου-
με και στην κοινωνία.

Η «επόμενη ημέρα» σηματοδοτεί το τέλος 
μιας προηγούμενης. Το Κίνημα Αλλαγής 
έχει δημοκρατικά εκλεγμένη Πρόεδρο 
και, μάλιστα, με μεγάλη πλειοψηφία, και 
ξεκάθαρη αυτόνομη στόχευση το να απο-
τελέσει μια προοδευτική δύναμη διακυ-
βέρνησης. 
Ως γνήσια προοδευτική δύναμη, έχει ανοι-
χτή την πόρτα του διαλόγου προς όλες τις 
δημοκρατικές δυνάμεις, είτε αυτές αυτο-
προσδιορίζονται πολιτικά εξ αριστερών 
του, είτε εκ δεξιών του. Βασικό πρόταγμα 
μιας γνήσιας δημοκρατικής προοδευτι-
κής παράταξης δεν μπορεί να είναι, παρά 
ο διάλογος, καταλήγοντας, είτε σε συνεν-
νόηση και συμπόρευση, είτε σε εποικοδο-
μητική κριτική, πρωτίστως για το καλό της 
χώρας και δευτερευόντως για το καλό των 
χώρων.
 Το Κίνημα Αλλαγής οφείλει και την νέα 
χρονιά να συνεχίσει, χωρίς ετεροπροσδιο-
ρισμούς, να παράγει πολιτική επιτελώντας 
τον κοινοβουλευτικό του ρόλο ως αντιπο-
λίτευση, με ολοκληρωμένες και εφαρμόσι-
μες προτάσεις. Καθοδηγητής, η ψήφος των 
πολιτών και όχι τα θέλω, οι ιδεοληψίες ή τα 
μικροσυμφέροντα πολιτικών παραγόντων.
Η μάχη μπροστά είναι μεγάλη και θα πρέ-
πει όλοι να την δώσουμε για την χώρα και 
τον πολίτη.
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