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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αντιγόνη Λυμπεράκη, «Οι μεταρρυθμίσεις δυσκολεύονται να προχωρήσουν γιατί
έχουν δειλούς υποστηρικτές»
«Οι μεταρρυθμίσεις δυσκολεύονται να προχωρήσουν γιατί έχουν δειλούς
υποστηρικτές, η κυβέρνηση σέρνεται η αντιπολίτευση παραπαίει και την ίδια στιγμή
ακούμε φωνές ηττοπάθειας και λαϊκισμού που οδηγούν τη χώρα εκτός
πραγματικότητας, εντός συστήματος όμως» υπογράμμισε στην εναρκτήρια ομιλία
της η αντιπρόεδρος της Δράσης κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη.
Τόνισε δε, «Έχουμε δουλειά να κάνουμε, εμείς πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα, να
ξεπεράσουμε την ηττοπάθεια και την απογοήτευση, να μετατρέψουμε την κριτική
μας ικανότητα σε πειστικό λόγο αλλαγής, να εστιαστούμε σε αυτά που μας ενώνουν
και να φτιάξουμε γέφυρες, να αφήσουμε πίσω τις ταμπέλες και ότι μας χωρίζει».
Σημείωσε ότι χρειάζεται να μιλήσουν ειλικρινά όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις
για το τι και πως πρέπει να αλλάξει στη χώρα καθώς η συνεργασία δεν προκύπτει
από αρχομανία. «Αυτό που χρειάζεται τώρα η χώρα και πρέπει να κάνουμε είναι μια
αυτόνομη φωνή του μεταρρυθμιστικού κέντρου γιατί μετά τα μνημόνια
χρειαζόμαστε ένα δικό μας πρόγραμμα για το πως θα πορευτούμε».
«Αν θέλουμε μια Ελλάδα δυναμική να μπαίνει σε μια νέα εποχή πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι σήμερα είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, τελειώνει η φάση
του μαζέματος και οδηγούμαστε σε μια ανεκτή βιτρίνα. Ωστόσο δεν έχουν αλλάξει
τα πράγματα σε θεσμούς και νοοτροπίες, πρέπει εμείς να κάνουμε την διαφορά,
αυτό χρειάζεται η χώρα μας» ξεκαθάρισε στην συνέχεια η αντιπρόεδρος της
Δράσης για να καταλήξει, «χρειάζεται λύσεις και προτάσεις ώστε να μην
αιχμαλωτιστούμε».
Κλείνοντας την εισήγηση της η Αντιγόνη Λυμπεράκη τόνισε: «οι λύσεις απαιτούν
δουλειά, πιστεύουμε βαθιά στην συνεργασία, να βάλουμε όλοι μας ότι δυνάμεις
έχουμε. Μπορούμε να αποδείξουμε ότι το αίτημα των μεταρρυθμίσεων δεν είναι
κενό πουκάμισο και για αυτό το λόγο οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα πειστικό
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων γιατί χωρίς δυνατό κέντρο δεν μπορούμε να έχουμε
μεταρρυθμίσεις, σταθερή δημοκρατία και σεβασμό στην ελευθερία και τα ατομικά
δικαιώματα».
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