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Διανύουμε αναμφίβολα την πιο δύσκολη πολιτικοικονομική συγκυρία των τελευταίων
δεκαετιών. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση της χώρας και όλων μας είναι
οριακή.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός πρώτος από όλους οφείλει να αξιοποιήσει το πιο
έμπειρο πολιτικό και επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουμε, χωρίς κομματικές
ταυτότητες. Να οργανώσει ένα ολιγομελές ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα με ανθρώπους με
διοικητικές και διαχειριστικές ικανότητες, δοκιμασμένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
με γνώσεις, με αξιοπρεπή και έντιμη πολιτική/κοινωνική διαδρομή, οι οποίοι θα βγάλουν τη
χώρα από την βαθιά κρίση. Είναι ώρα να γίνει υπέρβαση των όποιων ενδεχόμενων
«άστοχων επιλογών» αλλά και των «κουρασμένων» πολιτικών οι οποίοι για 30 ή 40 χρόνια
είναι πολιτικοί και πάλι πολιτικοί!
Επομένως:

Α) Να θεσπιστεί ρητά ο περιορισμός σε 2 ή 3 θητείες κάθε εκλεγμένου σε κάθε αξίωμα.
Ταυτόχρονα είναι απαίτηση να περιοριστούν οι αχανείς και πολυπληθείς εκλογικές
περιφέρειες αποφεύγοντας μηχανισμούς, χορηγούς και μαύρο χρήμα μεταξύ των ισχυρών
υποψήφιων και των πελατειακών τους σχέσεων.

Β) Μείωση των βουλευτών από 300 σε 200 ή και 150, ειδικά σε αυτή την περίοδο κρίσης και
περικοπή των αποδοχών τους κατά 30% ή 40%.

Γ) Δραστικό περιορισμό των επιχορηγήσεων στα κόμματα.

Δ) Να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις του μαύρου χρήματος και της κατασπατάλησης του
δημοσίου χρήματος και να κριθούν όλοι στη δικαιοσύνη.
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Συμβολικές πράξεις(;) οι οποίες όμως θα αποδείξουν ότι η πολιτική ηγεσία κατανοεί τί
γίνεται γύρω μας και θα δοθεί το «παράδειγμα» πρώτα από όσους σαφώς έχουν προνόμια
αλλά και ευθύνες για τα σημερινά προβλήματα!!

Διαφορετικά όλοι είναι ένοχοι, όσοι ενδιαφέρονται για τα κοινά, συμμετέχουν στα κόμματα
κ.λ.π. όλοι είναι ύποπτοι, όλοι στο ίδιο «καζάνι».

Ας δώσει το πολιτικό προσωπικό το παράδειγμα, ας σταθεί στο ύψος των περιστάσεων..

Ζέφη Δημαδάμα
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