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Οι δςο Κςπιακέρ πος θα αλλάξοςν πολλά. 

 

Οη πνιίηεο πνπ πξνζήιζαλ ζηελ θάιπε ηεο πξνεγνύκελεο Κπξηαθήο, αλέδεημαλ λέν Γήκαξρν Χίνπ, 

κε ζπληξηπηηθό πνζνζηό. Με πιήξε επίγλσζε ηνπ ηηηάληνπ έξγνπ πνπ απαηηείηαη από όινπο, εύρνκαη 

νιόςπρα ζην λέν Γήκαξρν θαιή επηηπρία. Παξάιιεια, επραξηζηώ ζεξκά όζνπο εκπηζηεύζεθαλ ηε 

Νέα Αληίιεςε. Τν κέγεζνο ηεο πξόθιεζεο ηνπ κέιινληνο δελ επηηξέπεη λα αζρνιεζνύκε άιιν κε 

ηνπο πξνθαζήκελνπο ηνπ ηνπηθνύ πνιηηηθνύ θαηεζηεκέλνπ θαη ηνπο άγξαθνπο, αγνξαίνπο ίζσο, 

θώδηθεο, κε ηνπο νπνίνπο ζπιιεηηνύξγεζαλ ζην δξόκν πξνο ηελ θάιπε.  

Πξνέρεη ε αλάγθε λα γπξίζνπκε ζειίδα, δηακνξθώλνληαο κηα λέα ηζρπξή θνηλσληθή ζπκκαρία. 

Γηαθνξεηηθά, ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ε “γξακκή παξαγσγήο” αιιά θαη ε δηαθίλεζε ςεθνθόξσλ-

πειαηώλ θαη λα ελδεκνύλ όια ηα παξειθόκελα ζπκπηώκαηά ηεο. Ππιώλαο ηεο ζπκκαρίαο απηήο, 

είλαη πάλσ από όια ε λέα γεληά. Τεο δεηώ ινηπόλ λα θαηαλνήζεη ην ιόγν ύπαξμεο ηεο πνιηηηθήο, πνπ 

είλαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ζηελ παηξίδα, θαη ηελ θαιώ λα θαηαδηώμεη ηελ 

κηθξνπνιηηηθή “από κέζα”. Τελ θαιώ λα απνξξίςεη παξσρεκέλεο λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, αιιά 

όρη κόλν. Τελ θαιώ λα αζρνιεζεί ώζηε απηέο λα πεξηζσξηνπνηεζνύλ θαη λα αιιάμνπλ. Τη αθνξά 

άξαγε ην “Γξάζε ή Σθάζε” πνπ είδα γξακκέλν ζε ηνίρν ηεο Αζήλαο; “Γξάζε” ζην δσηηθό ρώξν ηεο 

θνηλσλίαο ή “ζθάζε” ζην πεξηζώξην. Τν αληίζηξνθν δελ νδεγεί πνπζελά, όπσο ίζσο θαη ε απνρή. Γη 

απηό θαη πξνζπαζώ, όζν κπνξώ, λα κελ ζπκβάιισ ζηηο αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ. Αλαξσηηέκαη 

όκσο (πξόρεηξα), κήπσο ηειηθά ε απνρή όρη κόλν δελ νδεγεί ζηε δηακαξηπξία θαη ηελ θαηαδίθε, 

αιιά αληίζεηα απνηειεί ηε ιύζε γηα εθείλνπο πνπ ρσξίο απηήλ δελ ζα βξίζθνληαλ ζήκεξα ζηελ 

εμνπζία; Καη βέβαηα δελ αλαθέξνκαη ζε όζνπο απέρνπλ γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο απνρσξήζεηο 

ηνπ Master Chef ή ηνπ Big Brother, αιιά ζε εθείλνπο πνπ απεπδηζκέλνη απνκαθξύλζεθαλ από ηελ 

θάιπε.  

Όινη πάλησο, απέρνληεο θαη κε, λνηώζνπκε ηε ζεκεξηλή απνζάζξσζε ηνπ ηζηνύ ηεο ρώξαο. Όινη 

βιέπνπκε ηνλ Αληώλε Σακαξά λα εξγάδεηαη ζθιεξά γηα λα απνθαηαζηαζεί ην πνδνπαηεκέλν 

ζπιινγηθό καο εζηθό. Όινη, πιελ εθείλσλ πνπ αζειγνύλ ζην όλνκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Δγώ 
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πξνζσπηθά όπσο θαη πνιινί άιινη, αλήθνπκε ζηε Νέα Γεκνθξαηία γηα ηηο αξρέο ηεο, ηελ ηδενινγηθή 

ππεξνρή ηεο, ην ειπηδνθόξν κήλπκά ηεο γηα ην αύξην θαη όρη επεηδή είδακε θσο θαη κπήθακε, νύηε 

ράξηλ ππνρξέσζεο ή πξνζδνθίαο πξνζσπηθήο αληαπόδνζεο. Γελ καο ρξσζηάεη, ηεο ρξσζηάκε. Χξένο 

καο, ινηπόλ, είλαη λα αλαδείμνπκε λέα ηθαλά πξόζσπα, λα ηνπο δώζνπκε ξόιν θαη, καδί ηνπο, λα 

κεηώζνπκε ην αλάζηεκα όζσλ άξρνπλ επί ρξόληα, δηαθνλώληαο ηε κηθξνπνιηηηθή θαη δηαησλίδνληαο 

ηε κεηξηνθξαηία. Καη απηό δελ γίλεηαη από ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. Αιιά ην έρνπκε βάιεη ζηόρν.   

Η Νέα Γεκνθξαηία, κόιηο έλα ρξόλν κεηά από κηα δύζθνιε ήηηα, πξνεγείηαη ζηηο 6 από ηηο 13 

Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο θαη δηεθδηθεί κε αμηώζεηο ζην δεύηεξν γύξν ηελ πιεηνςεθία ησλ 

Πεξηθεξεηώλ. Τν κήλπκα ηεο επόκελεο Κπξηαθήο ζα είλαη θαη πάιη εμόρσο πνιηηηθό. Η νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πξέπεη επεηγόλησο λα αιιάμεη. Όρη πξνο όθεινο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αιιά ηεο ρώξαο. 

Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θαιώ όινπο λα πξνζέιζνπλ ζηελ θάιπε θαη λα ζηεξίμνπλ ηνλ 

“Αγώλα γηα ηα λεζηά καο” θαη ηνλ ππνςήθην Πεξηθεξεηάξρε Βνξείνπ Αηγαίνπ Παύιν Βνγηαηδή.  

 

 

 

 


