ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
(του
Αντώνη
Καρακούση) — Σειρά Πολιτική
Ηγεσία Επικοινωνία
Μπορεί η παρούσα πολιτική τάξη να βγάλει τη χώρα από την
κρίση;
Είναι σε θέση τα κυρίαρχα πρόσωπα της τρέχουσας πολιτικής να
εγγυηθούν το μέλλον των πολιτών;
Δύναται ο κ. Παπανδρέου, οι υπουργοί και τα στελέχη που τον
περιβάλλουν, να ξεπεράσουν εαυτούς, να αποβάλουν παραδόσεις
και πολιτικά ήθη δεκαετιών και να απαντήσουν πειστικά στις
πολλές αγωνίες των Ελλήνων;
Πείθουν άραγε ο κ. Σαμαράς και οι φίλοι του, μπορεί κανείς να
εμπιστευθεί τον Μηταράκη, τον Σταϊκούρα, τον Χρύσανθο,
τον Προκόπη, τον Αβραμόπουλο, τον Σπηλιωτόπουλο και τόσους
άλλους της νεοδημοκρατικής ηγετικής ομάδας;
Προσφέρει τα εχέγγυα ο κ. Καρατζαφέρης για μια προσπάθεια
ανόρθωσης της χώρας;
Η κυρία Μπακογιάννη δύναται να πείσει τους πολίτες ότι είναι
φορέας αλλαγής και αναγέννησης;
Ο κ. Τσίπρας επίσης μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή πορεία της
χώρας;
Ο κ. Κουβέλης και το νεότευκτο κόμμα του μπορούν να συμβάλουν
στη σύμπραξη δυνάμεων που θα φαντασθούν αλλιώς την χώρα;
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εναλλακτική αριστερή λύση, που να συνενώνει και να πείθει τον
λαό;
Οι απόψεις της κυρίας Παπαρήγα μπορούν να γίνουν πλειοψηφικές

και να επικρατήσουν σε μια κοινωνία και σε ένα λαό με
παράσταση σύγχρονης Ευρωπαικής ζωής;
Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαθέτουν ολοκληρωμένη άποψη για τη χώρα
ή απλώς δογματίζουν με το περιβάλλον;
Ολοι μαζί ή κατά τμήματα μπορούν να παρουσιάσουν και να
υπηρετήσουν ένα νέο μοντέλο οικονομίας που θα αντικαταστήσει
το σημερινό χρεοκοπημένο και απόλυτα προβληματικό;
Τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά.
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Και οι απαντήσεις δεν είναι οι καλύτερες.
Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είναι αυτή την ώρα πεπεισμένα ότι
οι παλαιές πολιτικές δυνάμεις, δεξιές, κεντρώες και αριστερές,
είναι τόσο φθαρμένες και απολύτως συνδεδεμένες με το παρόν
πρόβλημα, που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο αίτημα
της εποχής για μια μεγάλη και ουσιαστική αλλαγή, ικανής να
βγάλει τη χώρα από την κρίση.
Και είναι αλήθεια επίσης ότι οι περισσότεροι αναζητούν μια νέα
επιλογή, την οποία δεν μπορεί παρά να εκφράσει ένα νέο κόμμα
αστικού τύπου, συγκροτημένο από νέες δυνάμεις και νέα πρόσωπα,
οι οποίες θα ονειρευθούν ένα κράτος λειτουργικό κι
αποτελεσματικό σαν εκείνα της κεντρικής Ευρώπης, που θα τηρεί
τους νόμους και τους κανόνες και θα το σέβονται όλοι οι
πολίτες.
Κακά τα ψέματα, η Ελλάδα χρειάζεται μια καινούργια αστική
επανάσταση και μόνο χρέος της παλαιάς τάξης πραγμάτων είναι να
κρατήσει τη χώρα ζωντανή μέχρι αυτή να προετοιμασθεί και να
εκδηλωθεί.
Αντώνης Καρακούσης
(Πηγή: Το Βήμα)

