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Προς τον
Πρόεδρο της Κυβέρνησης και
Πρωθυπουργό
κ. Αλέξη Τσίπρα
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Δεχθείτε παρακαλώ τα συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Πρωθυπουργού της
χώρας μας και τις καλύτερες ευχές μου για καλή υγεία και δύναμη για να μπορέσετε να
ανταποκριθείτε στο πολύ δύσκολο έργο που αναλάβατε.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.) με σεβασμό στο θεσμικό
της ρόλο που είναι κατοχυρωμένος με το Σύνταγμά μας και από την υφιστάμενη Νομοθεσία
που διέπει τη λειτουργία της αλλά και από την ιδιαίτερη θεσμική και κοινωνική ευθύνη που
έχουν τα μέλη της θα προσπαθήσει, με όσες δυνατότητες διαθέτει, να βοηθήσει την
Κυβέρνηση για να πετύχει στους στόχους που ο Ελληνικός λαός, με την πρόσφατη
ετυμηγορία του, έθεσε, προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες που οι προηγηθείσες
πολιτικές επέφεραν και που, ως γνωστό, αποσταθεροποίησαν κάθε έννοια κοινωνικής
συνοχής.
Για να προωθήσουμε αποτελεσματικά αυτή μας τη βοήθεια, στέλνουμε στον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στους αρμόδιους Υπουργούς, τις πιο πρόσφατες γνώμες
μας επί σημαντικών θεμάτων, που εξακολουθούν να είναι επίκαιρες, προκειμένου να
αξιοποιηθούν σε όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης υπέρ του κοινωνικού
συνόλου, με προτεραιότητα τα πλατιά λαϊκά στρώματα που επλήγησαν βάναυσα και
βάρβαρα από τις μνημονιακές πολιτικές.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κατά καιρούς εύστοχα έχετε αναφερθεί, στην απαξίωση των θεσμών με πρώτο
αυτόν του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης σας, αποτελεί
η αναζωογόνηση της λειτουργίας των θεσμικών εκφράσεων της κοινωνίας και η ενίσχυσή
τους, ώστε να εκφράζεται αυθεντικά και γνήσια ο κάθε πολίτης με την όποια ιδιότητά του.
Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι απολύτως απαραίτητο, ώστε η κοινωνία μας και οι
πολίτες να αισθάνονται ότι υπάρχει ασπίδα θεσμικής προστασίας και ότι συμμετέχουν στο
εγχείρημα αποκατάστασης των δικαιωμάτων τους σε μια καλώς λειτουργούσα Δημοκρατία,
το κύρος της οποίας έχει τρωθεί, ας ελπίσουμε, όχι ανεπανόρθωτα.
Τέλος, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την ελπίδα ότι θα πετύχετε στο έργο σας στη
δυσκολότερη στιγμή της μεταπολιτευτικής περιόδου.
Καλή σας δύναμη,
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Πολυζωγόπουλος

