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ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

(σελ. 1)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ 

ΜΑΣ
(σελ. 1)

Η ΜΟΡφΗ ΤΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς διαφθορᾶς  
τότε καί τώρα 

(σελ. 4)

ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Μέ μεγάλη ]επιτυχία {εγινε τήν Κυριακή 18 ] Απριλίου 2010 στό γήπεδο το~υ 

Sporting στά Πατήσια, με προσέλευση πού ξεπερνο~υσε τά 1.000 {ατομα, 
τό {εκτακτο συνέδριο τ~ης Παρατάξεώς μας γιά τήν ]εθνική μας ]αξιοπρέπεια καί 
τήν ο]ικονομία, πού ε@ιχε σάν θέμα: «ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ ΛΑΟΥ».[ Ομιλητές @ησαν [ο Πρόεδρος τ~ης Παρατάξεως ] Εμμανουήλ Β. 
Βολουδάκης καί [ο [υπεύθυνος το~υ ο]ικονομικο~υ σχεδιασμο~υ τ~ης Παράταξης 
Δρ Κωνσταντ~ινος Πολυχρονίου, καθηγητής τ~ης Διεθνο~υς Ο]ικονομολογίας 
στό Πανεπιστήμιο το~υ Σινσιννάτι, στό ] Οχάιο τ~ων ΗΠΑ.

Τό συνέδριο ξεκίνησε μέ τό Χριστός ] Ανέστη καί μέ [ενός λεπτο~υ σιγή 
στή μνήμη το~υ ] Αρχιμανδρίτου π. Μάρκου Μανώλη, [ο [οπο~ιος ]ανεχώρησε ]από 
α]υτή τή ζωή τήν Παρασκευή 16 Απριλίου. [ Ο π. Μ~αρκος @ηταν μία μεγάλη 
πνευματική μορφή το~υ καιρο~υ μας, καί τό κενό πού ]αφήνει πίσω του ε@ιναι 
δυσαναπλήρωτο. [ Η Παράταξή μας ]ιδιαίτερα τόν ε]υγνωμονε~ι, γιατί ]από τήν 
]αρχή @ηταν [ολόψυχα κοντά μας καί μ~ας στήριζε.

Μετά ]από τήν [ενός λεπτο~υ σιγή, [ο ]εκπρόσωπος Τύπου τ~ης Παρατάξεώς 
μας, κ. Σωτήρης Λαιζηνός }εκανε μιά σύντομη ε]ισαγωγή καί {εδωσε τό λόγο 
στόν πρ~ωτο [ομιλητ~η, τόν κ. Κωνσταντ~ινο Πολυχρονίου, [ο [οπο~ιος ξεκίνησε 
]αναλύοντας τίς δύο ]αρχές τ~ης Ο]ικονομικ~ης μας πολιτικ~ης, δηλαδή, τό δογ-
ματικό «πιστεύω» καί τό λειτουργικό «πιστεύω» μας. Καί πολύ δικαιολογη-
μένα ]αναρωτήθηκε: [ο σίδηρος τήκεται στούς 1535ο Κελσίου. Τό ]αλουμίνιο 
τήκεται στούς 660ο Κελσίου. Ποιό ε@ιναι τό σημε~ιο τήξης τ~ης κρατούσης 
κοινωνικοοικονομικ`~ης κουλτούρας τ~ων [Ελλήνων;

Στή συνέχεια }εθεσε τούς στόχους τ~ης ο]ικονομικ~ης μας πολιτικ~ης. Σάν 
πρ~ωτο στόχο }εθεσε τή διάσωση καί σταθεροποίηση τ~ης ο]ικονομίας καί σάν 
δεύτερο στόχο τήν ]ανάπτυξη τ~ης ο]ικονομίας.

[ Ο λόγος του @ηταν ο]υσιαστικός καί κατανοητός ]από \ολους, ]ακόμη 
καί ]από τούς μή ε]ιδικούς καί κάλυψε \ολους τους τομε~ις, ]από τήν Παι-
δεία, τήν ]εργασία καί τά ]εργασιακά δικαιώματα, τίς ]επιχειρησιακές καί 
ο]ικονομικές πρακτικές, τήν κατανάλωση, τήν συνταξιοδότηση, τήν [υγεία, τήν 
ε]ισοδηματική καί φορολογική πολιτική, τήν τεχνολογία καί τήν ]αντιμετώπιση 
τ~ων μή προνομιούχων, γιά την [οποία προτείνει συνεργασία Κυβέρνησης καί 
θρησκευτικ~ων [ιδρυμάτων, καθώς καί μη κερδοσκοπικ~ων ]οργανώσεων. Μετά 
τό τέλος τ~ης ε]ισηγήσεώς του, [ο κ. Πολυχρονίου χειροκροτήθηκε με μεγάλο 
]ενθουσιασμό. 

Στή συνέχεια π~ηρε τό λόγο [ο Πρόεδρος τ~ης Παρατάξεώς μας κ. ] Εμμα-
νουήλ Βολουδάκης, [ο [οπο~ιος τόνισε \οτι, για νά λυθο~υν \ολα τά προβλήματα 
– καί τά ο]ικονομικά καί τά {αλλα – πρέπει [ο λαός μας νά ]αλλάξει νοοτροπία, 
νά μάθει νά μην ]ενδιαφέρεται μόνο γιά τό μικροσυμφέρον του καί την ]εξα-
σφάλιση τ~ης ο]ικογένειάς του, νοοτροπία πού στό παρελθόν μ~ας ε@ιχε κατα-
τμήσει σέ πόλεις–κράτη που πολεμο~υσαν [η μιά τήν {άλλη. Πρέπει ]επιτέλους 
να μάθουμε νά λειτουργο~υμε σάν σύνολο, σάν Κράτος καί νά δουλεύουμε 
γιά τό κοινό καλό, μέ πρώτους τούς πολιτικούς, ο[ι [οπο~ιοι θά πρέπει να 
μιμηθο~υν τόν ] Ιωάννη Καποδίστρια καί νά ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ τήν περιουσία 
τους ]αντί νά κάνουν περιουσίες σέ βάρος το~υ [ελληνικο~υ λαο~υ καί μετά νά 
{εχουν τό θρ~ασος νά ]απαιτο~υν καί θυσίες.

[ Ο Πρόεδρος ]ανέπτυξε μέ {αμεσο καί κατανοητό τρόπο ποιές {αμεσες και 
]εφικτές λύσεις {εχει [η Παράταξή μας γιά \ολα τά θέματα, ]επικεντρώνοντας τήν 
προσοχή του στήν [ Υγεία καί τό ] Ασφαλιστικό, ]αλλά κάνοντας ]αναφορά καί 
στά θέματα τ~ης ]ιθαγένειας–[υπηκοότητας καί τ~ων μέτρων για τήν ]εξασφάλιση 
τ~ης ]εργασίας.

Τέλος, ]αναφέρθηκε στην [υποδούλωση τ~ων Κομμάτων στούς χρηματοδό-
τες τους ]επιχειρηματίες, [η [οποία, τελικά, καταλήγει σέ βάρος τ~ων ]εργαζομέ-
νων πολιτ~ων. Καί τόνισε \οτι τό Κράτος δέν μπορε~ι νά βλέπει τούς ]ανθρώ-
πους σάν ]αριθμούς μι~ας στατιστικ~ης {ερευνας, ]αλλά σάν ]ανθρώπους, σάν 
την α]ιτία τ~ης [υπάρξεώς του και, τελικά, σάν τους ]εργοδότες τ~ων ]εκάστοτε 
κυβερνήσεων.

[ Η [ομιλία το~υ Προέδρου διεκόπτετο συχνά ]από τά ]ενθουσιώδη χει-
ροκροτήματα τ~ων ]ακροατ~ων. ] Εντύπωση προξένησε [ο ]ενθουσιασμός ]ακόμη 
και μικρ~ων παιδι~ων, πού φώναζαν «μπράβο», δίνοντας σέ \ολους μας τήν 
]ελπίδα \οτι [η πατρίδα μας δέν μπορε~ι νά πέσει θ~υμα τ~ης ]αλλοτρίωσης πού 
προγραμματίζεται γι’ α]υτήν, \οσο [υπάρχουν ο[ι [ελληνικές ο]ικογένειες πού ]εξ
ασφαλίζουν τό μέλλον της.

Μετά την [ομιλία το~υ Προέδρου ]ακολούθησε μια {ομορφη και κατατο-
πιστική συζήτηση, πού κράτησε πολύ πέραν τ~ης καθορισμένης \ωρας, δεί-
χνοντας {ετσι \οτι [ο ]ενθουσιασμός καί τό ]ενδιαφέρον τ~ων ]ανθρώπων, νίκησε 
]ακόμη κι α]υτόν τόν κόπο τ~ης [ημέρας. 

[ Η Παράταξή μας βγ~ηκε ]από α]υτό τό συνέδριο πιό πλούσια σέ ]εμπειρίες 
καί ]ελπίδες. 

Στίς ]επόμενες σελίδες παρατίθεται [ολόκληρη [η ε]ισήγηση το~υ Προέδρου 
τ~ης Παρατάξεώς μας.

Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες καί Κύριοι, 
Σᾶς καλωσορίζω στό πρῶτο συνέδριο τό ὁποῖο ὀργάνωσε ἔκτακτα ἡ Παράταξή μας, καί ἔχει σάν πρῶτο θέμα τήν 

ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καί κατόπιν τήν οἰκονομία.
Ἡ Παράταξή μας πιστεύει ἀκράδαντα ὅτι σήμερα, ἡ οἰκονομία χρησιμοποιεῖται ὡς μοχλός πίεσης γιά ἕνα καί μόνο 

σκοπό. Τοῦ νά ἀλλοιωθεῖ -ἄν ὄχι νά ἐξαφανιστεῖ- ἀπό τόν παγκόσμιο χάρτη ἡ Ἑλλάδα ὅπως πάντα ὑπῆρχε καί ὅπως ἀκόμα 
ὑπάρχει. Ἡ Ἑλλάδα, πού ἐπιθυμοῦν παγκοσμίως οἱ ἡγέτες σήμερα, εἶναι ἕνας τόπος ἀναψυχής, ἕνας τόπος ἀδιάφορος 
πολιτισμικά καί θρησκευτικά, ἕνας τόπος χωρίς ἰδεολογία, ἕνας τόπος οἰκονομικά ἐξαθλιωμένος, ἕνας τόπος πού ἔχει 
πολύ ἥλιο καί πολύ ὄμορφες παραλίες γιά νά περνοῦν καλά οἱ πλούσιοι τῆς γῆς.

Ὅμως ὅλοι ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἑλλάδα κάθε ἄλλο παρά αὐτό εἶναι. Ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε πάντοτε ὁ τόπος στόν ὁποῖο 
τά ἰδανικά, οἱ ἀρχές, ἦταν τό πρῶτο καί τό κύριο μέλημα. Καί ὅταν λέμε ἰδανικά καί ἀρχές δέν ἐννοοῦμε γενικά καί 
ἀόριστα κάποιες ἀρχές, ἀλλά μιλᾶμε γιά τήν ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου πραγμάτων πέρα ἀπό τά γήινα. Τήν ἀναζήτηση 
τοῦ ἀνθρώπου πού θέλει νά βρεῖ τό βαθύτερο νόημα τῆς ὕπαρξής του καί νά ὁλοκληρωθεῖ σάν ὀντότητα. Γιατί γνωρίζουμε 
πάρα πολύ καλά ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀκόμα καί ὅλα τά ὑλικά ἀγαθά τοῦ κόσμου νά ἔχει δέν εἶναι ἱκανοποιημένος. Πού 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Ἐπικαιρότητα Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2010
www.koinwnia.com�

Τό πολιτικό μας πρόγραμμα 
τοποθετεῖ σάν ἀπαραίτητη βάση 

τό νά ἀπέχει ἡ κυβέρνηση ἀπό κάθε 
οἰκονομική δραστηριότητα. Ὁ ρόλος 
τοῦ κράτους, ὁ ρόλος τοῦ πολιτικοῦ, 
θά πρέπει νά εἶναι αὐτός τοῦ 
ἐπιβλέποντος στούς νόμους πού θά 
θεσμοθετήσει ὁ ἴδιος πρός ὄφελος 
καί πρός ἐνδυνάμωση τῆς Πατρίδος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)
σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κάτι μέσα του τό ὁποῖο ζητᾶει τήν ἀνάπαυση, ζητᾶει τήν 
δικαίωση, ζητᾶει τήν πληρότητα. Εἴτε θέλουμε νά τό ξεχάσουμε, εἴτε θέλουμε νά 
μήν τοῦ δώσουμε σημασία αὐτό τό κάτι εἶναι ἡ καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ 
πνοή πού τοῦ ἔδωσε ὁ δημιουργός του, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Θεό. Καμία 
πολιτική καί κανένα σύστημα πού θά παραβλέψει αὐτή τήν καταγωγή τοῦ 
ἀνθρώπου δέν μπορεῖ νά πετύχει, ὅσα διεθνῆ πρότυπα καί ἄν ἀκολουθεῖ καί 
ὅσες διεθνεῖς μεθοδολογίες νά συμπεριλάβει στό πρόγραμμά του.

Ἡ Παράταξή μας ἱδρύθηκε ἔχοντας σκοπό νά 
ὑπηρετήσει τή δημόσια ζωή, χωρίς νά ξεχνάει 
οὔτε στιγμή ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, χωρίς νά 
ξεχνάει ὅτι προηγεῖται ἡ θεϊκή καταγωγή μας 
καί ἀκολουθεῖ ἡ ὑλική μας ὑπόσταση. Μόνον μέ 
αὐτή τήν προοπτική μποροῦν νά ἀξιοποιηθοῦν 
στό ἔπακρο οἱ ἀνθρώπινες δυνατότητες καί ἡ 
ἀνθρώπινη λογική. Ἔτσι λοιπόν, ἡ πολιτική πού 
θά ἀκούσετε ὅτι θέλει νά ὑλοποιήσει ἡ Παράταξή 
μας, ὅπως θά διαπιστώσετε, εἶναι πρῶτα ἀπ’ 
ὅλα ἐφαρμόσιμη, δεύτερον ὑλοποιήσιμη καί 
τρίτον δέν ἀπαιτεῖ ὅλες αὐτές τίς θυσίες πού ἀκούσατε πρίν ἀπό λίγο.

Αὐτά πού ὁ κύριος Καθηγητής πολύ εὔστοχα μᾶς ἀνέπτυξε στήν ὁμιλία του, 
εἶναι ἀνελέητα τεχνοκρατικά, εἶναι οἱ ἀπόψεις τῶν οἰκονομολόγων καί αὐτό τό 
εἶπε ἀπό τήν ἀρχή. Εἶναι ἡ διάγνωση τῆς κατάστασης. Εἶναι ἡ διάγνωση πού 
κανένας Ἕλληνας πολιτικός δέν πρόκειται νά κάνει, ἀλλά καί πού ποτέ μά ποτέ 
δέν θά πεῖ τήν ἀλήθεια ὅταν θά τήν ἐφαρμόσει χωρίς οἶκτο καί κοινωνικό 
πρόσωπο. 

Ὅλοι, τόν τελευταῖο καιρό, στή χώρα μας βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ 
μιά δύσκολη πραγματικότητα, ἡ ὁποία δείχνει νά δυσκολεύει μέρα μέ τή 
μέρα, χωρίς προοπτική νά ἀνορθωθεῖ.

Ἐμεῖς δέν πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Ἐάν πιστεύαμε κάτι τέτοιο δέν θά 
μπαίναμε κάν στόν κόπο νά καλέσουμε ὅλους ἐσᾶς γιά νά σᾶς μιλήσουμε 
καί νά σᾶς προτείνουμε πραγματοποιήσιμες λύσεις.

Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀρχή πρέπει νά γίνει ἀπό τό νά ξαναβρεῖ ἡ πατρίδα μας 
τήν χαμένη της ταυτότητα. Καί ὅταν λέμε νά ξαναβρεῖ τήν χαμένη της ταυτότητα 
ἐννοοῦμε νά ἱεραρχήσει τίς προτεραιότητές της.

Σήμερα τό συνέδριό μας διεξάγεται κάτω ἀπό τή σκιά ἑνός πολύ θλιβεροῦ 
γεγονότος τό ὁποῖο δέν εἶμαι σίγουρος πόσοι ἀπό τούς συμπολῖτες μας σέ ὅλη 
τήν ἐπικράτεια εἶναι σέ θέση νά ἐκτιμήσουν. Συνέβησαν καί στό παρελθόν 
παρόμοια θλιβερά γεγονότα τά ὁποῖα κανείς δέν σπουδαιολόγησε, κι ἔτσι ὁ 
τόπος μας ἔφτασε σιγά σιγά στή σημερινή πνευματική παρακμή του.

Οἱ ἄνθρωποι πού πραγματικά στήριζαν τό Ἔθνος φεύγουν ὁ ἕνας μετά τόν 
ἄλλο. Φεύγουν καί μένουν οἱ ἄνθρωποι πού ὑποδαυλίζουν καί ξηλώνουν κάθε 
μέρα τίς ἠθικές ἀξίες τοῦ ἔθνους καί συνεπῶς τό ἴδιο τό ἔθνος. Προχθές ἔφυγε 
ἀκόμα ἕνας μεγάλος στυλοβάτης τοῦ Ἔθνους τόν ὁποῖο οἱ πολιτικοί μας, τά 
μέσα ἐνημερώσεως καί ὁ πολύς κόσμος δέν τόν γνωρίζει. Ὅμως τό κενό του, ἐάν 
τελικά μᾶς ἐγκαταλείψει καί ἀπό ἐκεῖ πού πῆγε, θά φανεῖ. Ὅπως τό κενό ὅλων 
τῶν πατέρων μας φαίνεται σιγά σιγά γιατί ἐμεῖς τούς ξεχνᾶμε ὄχι ἐκεῖνοι. Ἐκεῖνοι 
προσπαθοῦν, ἀπό ὅπου βρίσκονται, νά βοηθοῦν καί νά συμπαραστέκονται σέ 
ὅλους ὅσους ἐργάζονται γιά τό κοινό καλό, ἔστω κι ἄν εἶναι λίγοι, ἔστω κι ἄν 
δέν μποροῦν νά πετύχουν καί πολλά πράγματα. Ἐμεῖς ὅμως καί ὅσο ζοῦν τούς 
ἀγνοοῦμε καί ὅταν φύγουν ἀπ’ αὐτή τή ζωή τούς ξεχνᾶμε. Βλέπετε, ὁ νοῦς μας 
εἶναι ἀπασχολημένος μέ τούς τηλεοπτικούς καί κινηματογραφικούς ἀστέρες 
καί μέ ὅσους διαφημίζονται καί προβάλλονται ἀπό τά ΜΜΕ καί δέν μᾶς μένει 
καιρός νά ψάξουμε νά βροῦμε τούς ἀνθρώπους πού εἶναι ὁ κρυφός θησαυρός 
τοῦ τόπου μας.

Προχθές ἔφυγε – ἀπό τή γῆ τουλάχιστον – ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Μάρκος 
Μανώλης, τοῦ ὁποίου ἡ δράση, ἦταν ἀφανῆς καί κρυμμένη ἀπό τά μάτια τῶν 
πολλῶν. Τό πόσο ὅμως πολύτιμη καί ἀπαραίτητη ἦταν ἡ παρουσία του στόν 
κόσμο μας, θά φανεῖ τώρα πού τόν χάσαμε. Μπορεῖ νά σᾶς φαντάζει ἄσχετο 
αὐτό πού λέω μέ τήν οἰκονομία καί τήν ἐθνική ἀξιοπρέπεια, ἀλλά ἄνθρωποι σάν 
κι αὐτόν ἦταν πάντοτε καί εἶναι καί σήμερα: Ἡ ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια!

Πάντοτε ὁ ἑλληνισμός εἶχε περί πολλοῦ τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί 
ἦταν πάντα τό καύχημά μας, ὁ συνδετικός μας κρίκος πού ἔνωνε τή γῆ μέ τόν 
οὐρανό, ἡ ἀσφάλειά μας καί, τελικά, αὐτοί ἀποδείχτηκαν ἡ λύση σέ ὅλα μας τά 
ἀδιέξοδα. Σήμερα βγάλαμε τό ὀξυγόνο ἀπό τήν ζωή μας καί προσπαθοῦμε νά 
«ἀναπνεύσουμε» μέ τεχνητά μέσα, νά σώσουμε τό ἔθνος μέ τροπολογίες, μέ 
μεθοδολογίες καί φοροεισπράξεις. Τό Ἔθνος δέν θά σωθεῖ ἔτσι. Τό Ἔθνος θά 
ἀλλάξει ἄν καταλάβει ὅτι πρέπει νά ἐπιστρέψει στίς ρίζες του. Τό Ἔθνος θά πάει 
μπροστά μόνον ἄν γυρίσει νοητικά πίσω καί ψάξει νά βρεῖ τί ἦταν αὐτό πού 
κάποτε τοῦ ἔδωσε τή δύναμή του. Πώς, κάποτε, εἶχε μία οἰκονομία πού κράτησε 
χίλια χρόνια μέ μηδέν πληθωρισμό καί μηδέν ἀνεργία. Σήμερα οἱ οἰκονομολό-
γοι πιστεύουν ὅτι αὐτό τό μοντέλο δέν ἐφαρμόζεται. Ἐμεῖς ὅμως ξέρουμε ἀπό 
τήν παράδοση τῶν πατέρων μας ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Θεός ἦταν καί χθές καί σήμερα 
ὁ ἴδιος. Καί τά ἀνθρώπινα προβλήματα ἦταν καί τότε καί σήμερα τά ἴδια. Δέν 
νομίζω ὅτι ὑπάρχει κάποιος νουνεχῆς ἄνθρωπος πού πιστεύει ὅτι ἡ τεχνολογική 
ἀνάπτυξη θά ἐμποδίσει τό Θεό νά κάνει τό ἔργο Του ἐάν καί ἐφόσον ἐμεῖς τό 
θελήσουμε. 

Ὅμως, τί σημαίνει νά κάνει ὁ Θεός αὐτό πού θά Τοῦ ζητήσουμε; Σημαίνει 
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νά ‘ρθοῦμε σέ συναίσθηση καί νά καταλάβουμε τό τί 
ζητᾶμε. Νά σκεφτοῦμε ὅλοι μας ἄν, τελικά, θέλουμε νά ὑπάρχει τό Ἑλληνικό 
κράτος καί ποιό ρόλο θέλουμε νά παίξει στόν κόσμο. Ἔχουμε τήν ἔννοια 
τῆς κοινωνίας μέσα μας; Τό τί σημαίνει κοινωνία, ὁ σημερινός Ἕλληνας τό 
ξέρει; 

Ὁ Ἕλληνας σήμερα χαρακτηρίζεται δυστυχῶς ἀπό δύο πολύ μεγάλες 
ἀρνητικές ἰδιότητες. Ἡ μία εἶναι ὁ ἀκράδαντος καί βαθύς ἐγωϊσμός του 
καί ἡ δεύτερη ἡ ἀδιαφορία του καί ἡ προσπάθειά του νά ἀποφύγει τήν 
ἐργασία. Αὐτά, εἴτε θέλουμε νά τά δεχτοῦμε, εἴτε ὄχι, εἶναι γεγονότα. 

Σήμερα βλέπουμε ὅτι στή χώρα μας ἀπασχολεῖται τό 17% τοῦ ἐργατικοῦ 
δυναμικοῦ, ὅπως μᾶς ἔλεγε ὁ οἰκονομολόγος μας σήμερα τό πρωί, στόν 
εὐρύτερο δημόσιο τομέα. Καί ἄν ἦταν νά ἀπασχολεῖται πρός ὄφελος τοῦ 
κράτους θά ἦταν καλό. Ὅμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ὅτι τό ὄνειρο 10 
ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων εἶναι νά μπορέσουν νά βροῦν μία θέση στό δημόσιο 
γιά νά μπορέσουν ἀπό κεῖ καί μετά νά δοῦν τί ἄλλο θά κάνουν ὥστε νά 
ἐξασφαλίσουν ἕνα πρόσθετο εἰσόδημα καί μιά καλύτερη διαβίωση. Αὐτό τό 
ὄνειρο τό καλλιέργησαν ὅλοι οἱ πολιτικοί πού ἔχουν περάσει ἀπό τό θάνατο 
τοῦ μαρτυρικοῦ κυβερνήτου τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια μέχρι σήμερα. Ἔτσι 
δη μιουργήθηκε στούς Ἕλληνες ψηφοφόρους ἡ νοοτροπία νά ψηφίζουν 
αὐτόν πού τούς ἔταζε τά περισσότερα ρουσφέτια, δίνοντάς τους ἔτσι ἐλ
πίδες γιά μιά καλύτερη ζωή.

Ἔχουν περάσει διακόσια χρόνια, ἔχει ἀπογοητευτεῖ ἡ μία γενιά πίσω ἀπό τήν 
ἄλλη, καί ὅμως παρόλα αὐτά βλέπουμε ὅτι μέχρι καί σήμερα, στόν εἰκοστό πρῶτο 
αἰῶνα, στήν ἐποχή δῆθεν τῆς τεχνολογίας, ἡ νοοτροπία ἡ Ἑλληνική παραμένει 
ἡ ἴδια. Ἡ ἐξάρτηση ἀπό ἀνθρώπους πού ξέρουν ὅλοι ὅτι δέν θά ἐκπληρώσουν 
καμία ἀπό τίς ὑποσχέσεις πού ἔχουν δώσει, παραμένει ἡ ἴδια. Κι ἀκοῦμε καί 
σήμερα τούς συμπολῖτες μας νά λένε ὅτι «ἔχω ἀκόμη μία εὐκαιρία» καί «ἔχω 
αὐτόν τόν γνωστό», «ἔχω τόν δεῖνα γνωστό καί θά μπορέσω νά πετύχω αὐτό 
πού θέλω».

Ἡ Παράταξή μας ἔρχεται καί λέει ὅτι πρέπει νά ἀλλάξει ἡ νοοτροπία 
μας. Πρέπει, πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά σκεφτοῦμε ὅτι δέν εἴμαστε μόνοι σ’ αὐτό τό 
κράτος. Δέν ὑπάρχει μόνο ἡ οἰκογένειά μας. Δέν ὑπάρχει μόνο τό παιδί μας, 
δέν ὑπάρχει μόνο τό ἐγγόνι μας. Ὑπάρχουν 10 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι καί 
κάποια στιγμή ὁ Ἕλληνας πρέπει νά ἀποκτήσει τή συνείδηση τοῦ κράτους. 
Αὐτό πού λέω εἶναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ἀπό τήν ὕπαρξή της ἡ Ἑλληνική 
φυλή δυσκολεύεται νά ὀργανωθεῖ σάν κράτος. Ἀκόμα καί στά χρόνια τῆς 
πνευματικῆς της ἄνθησης ἡ Ἑλλάδα εἶχε πόλειςκράτη. Μέχρι ἐκεῖ ἄντεχε ὁ 
Ἕλληνας τόν συγχρωτισμό μέ τούς ὑπόλοιπους. Μέχρι τό χωριό μας, μέχρι 
τό πολύπολύ τήν πόλη πού μένουμε. Οἱ ἀπέναντι θεωροῦνται ἐχθροί. 

Σήμερα, πρέπει νά κάνει τήν πρώτη ὑπέρβαση ὁ Ἕλληνας καί νά κα
ταλάβει ὅτι πρέπει νά δουλέψει ὁμαδικά. Καί γιά νά δουλέψει ὁμαδικά 
θά πρέπει νά βροῦμε ἕναν τρόπο νά πάρουμε τό κύριο στοιχεῖο του πού 
εἶναι ὁ ἀτομικισμός του καί νά τό κάνουμε νά δουλέψει γιά τό κοινό 
καλό. Αὐτό ἀκούγεται λίγο ἀντιφατικό. Ἀκούγεται λίγο ὀξύμωρο. Τό νά 
χρησιμοποιήσουμε τήν ἀτομικότητα τοῦ καθενός γιά νά βγεῖ καλό γιά τό 
σύνολο. Δέν εἶναι ὅμως. Στίς βασικές ἀρχές τοῦ management ἀναφέρεται ὅτι 
ἡ ἱκανότητα τοῦ ἡγέτη εἶναι νά ἀναγνωρίσει τά δυνατά στοιχεῖα τοῦ κάθε 
μέλους τῆς ὁμάδας του καί νά τά ἀξιοποιήσει πρός ὄφελος τῆς ὁμάδος. Νά 
προβλέψει καί νά ἀποφύγει τίς συγκρούσεις καί νά δημιουργήσει ἕνα κλῖμα 
σύμπνοιας ἀνάμεσα στά μέλη τῆς ὁμάδος. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ δουλειά 
τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν. Αὐτή καί μόνο!

Τό πολιτικό μας πρόγραμμα τοποθετεῖ σάν ἀπαραίτητη βάση τό νά ἀπέχει 
ἡ κυβέρνηση ἀπό κάθε οἰκονομική δραστηριότητα. Ὁ ρόλος τοῦ κράτους, ὁ 
ρόλος τοῦ πολιτικοῦ, θά πρέπει νά εἶναι αὐτός τοῦ ἐπιβλέποντος στούς νόμους 
πού θά θεσμοθετήσει ὁ ἴδιος πρός ὄφελος καί πρός ἐνδυνάμωση τῆς Πατρίδος. 
Αὐτό πού πρέπει νά κάνουν οἱ Ἕλληνες πολιτικοί εἶναι νά σκεφτοῦν πάρα πολύ 
καλά τό νομοθετικό πλαίσιο τό ὁποῖο θά δώσει ὤθηση στόν τόπο καί θά τόν 
ἀπεγκλωβίσει ἀπό τά πολιτικά καί οἰκονομικά συμφέροντα πού σήμερα τόν 
κρατοῦν ἐγκλωβισμένο καί μικρό. Ἐξυπακούεται ὅτι πρέπει νά ἀποδεσμευτεῖ 
καί ἡ ἐκλογή τῶν πολιτικῶν ἀπό τά οἰκονομικά αὐτά συμφέροντα.

Βλέπετε λοιπόν ὅτι οἱ πρῶτοι πού πρέπει νά σηκώσουν τό βάρος τῶν 
ἀλλαγῶν, εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἀπο
φασίσει νά ἀσχοληθοῦν μέ τά κοι
νά. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς πού εἶπε ὅτι 
θέτει τόν ἑαυτό του στήν ὑπηρεσία 
τῆς Πατρίδος, εἶναι ὁ πρῶτος πού πρέ-
πει νά θυσιάσει τόν ἑαυτό του. Καί 
νά τόν θυσιάσει ἔμπρακτα. Πρέπει νά 
βγεῖ καί νά διεκδικήσει τήν εἴσοδό του 
στήν ἡγεσία τῆς χώρας μακριά ἀπό 
οἰκονομικά συμφέροντα. Καί γιά νά 
μπορέσει νά πείσει ὅτι βρίσκεται μακριά 
ἀπό οἰκονομικά συμφέροντα θά πρέπει 
νά ἐφαρμόσει ἕνα σταθερό νομοθετικό 
πλαίσιο διάρκειας τουλάχιστον 20 

ἐτῶν τό ὁποῖο θά δίνει ἴσες εὐκαιρίες γιά ἀνάπτυξη σέ ὁποιονδήποτε θέλει 
νά δραστηριοποιηθεῖ μέσα στήν Ἑλληνική οἰκονομία. Θά πρέπει νά ὁρίσει 
τούς κανόνες ἐκείνους μέ τούς ὁποίους προάγεται ἡ Ἑλληνική οἰκονομία, 
διασφαλίζεται τό συμφέρον τοῦ καταναλωτῆ καί προστατεύονται οἱ θέσεις 
ἐργασίας. 

Παρότι ἀκούσαμε ὅτι οἰκονομικά συμβουλεύσιμο εἶναι τό νά ὑπάρξουν ἀπο-
λύσεις ἤ νά ὑπάρξουν ρυθμίσεις πλαισίων ὥστε τίς θέσεις τῶν ἀπολυμένων νά τίς 
παίρνουν μεταναστευτικά χέρια μέ φανερά χαμηλότερο κόστος, ἐμεῖς ἀντίθετα 
πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη ἔρχεται, ὄχι συρρικνώνοντας τίς θέσεις ἐργασίας, 
ἀλλά ἀνοίγοντας νέες θέσεις ἐργασίας. Αὐτό πού ἐπείγει νά γίνει σήμερα ἀπό τήν 
Ἑλληνική κυβέρνηση εἶναι νά ἀπεγκλωβίσει τήν Ἑλληνική οἰκονομία ἀπό τούς 
δέκα ἐπιχειρηματίες πού τήν κρατᾶνε σφικτᾶ κλεισμένη! Στό τέλος τοῦ συ-
νεδρίου θά καλέσουμε τήν κυβέρνηση, τήν ἀξιωματική ἀντιπολίτευση ἀλλά 
καί ὅλους τούς ἐκπροσώπους τῶν κομμάτων πού βρίσκονται σήμερα στό 
ἑλληνικό κοινοβούλιο νά πάρουν τίς προτάσεις μας καί νά τίς υἱοθετήσουν 
καί νά ἀπολαύσουν οἱ ἴδιοι τόν ἔπαινο τῶν συμπολιτῶν μας γιά τήν ἐπι
τυχία τους. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει νά κυβερνήσουμε! Μᾶς ἐνδιαφέρει νά φύγει 
ὁ τόπος ἀπό ἐδῶ πού βρίσκεται! Πρέπει νά καταλάβουμε ὅλοι ὅτι ἡ παρούσα 
φάση δέν εἶναι ὥρα οὔτε γιά προσωπική προβολή, οὔτε γιά νά δείξουμε 
ποιός ἔχει τήν καλύτερη πολιτική, ἤ τό ποιός βγαίνει πιό ὄμορφα στά 

Οἱ ἄνθρωποι πού πραγμα-
τικά στήριζαν τό Ἔθνος 

φεύγουν ὁ ἕνας μετά τόν 
ἄλλο. Φεύγουν καί μένουν οἱ 
ἄνθρωποι πού ὑποδαυλίζουν 
καί ξηλώνουν κάθε μέρα τίς 
ἠθικές ἀξίες τοῦ ἔθνους καί 
συνεπῶς τό ἴδιο τό ἔθνος.
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Θ ά πρέπει νά ξεχάσουν 
ὅλοι τό νά ὑπάρχει ἕνα 

κέντρο, ἕνα ἵδρυμα τό ὁποῖο 
ἀποφασίζει ποιές εἰδήσεις θά 
μεταδίδονται. Γιατί; Ποῦ εἶναι 
ἡ δημοκρατία τῆς Ἑλλάδος; 

κανάλια. Ἡ Παράταξή μας ἀδιαφορεῖ γιά ὅλα αὐτά! Ἡ Παράταξή μας ἔχει 
σηκώσει τά μανίκια καί ἐργάζεται καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐργασίας αὐτῆς 
εἶναι, σήμερα, μία Παράταξη μόλις δύο ἐτῶν νά ἔχει γεμίσει ἕνα γήπεδο 
μόνο καί μόνο ἀπό τό πεῖσμα δέκα ἀνθρώπων! Ἀπό τό πεῖσμα τό δικό σας καί 
ἀπό τό πεῖσμα ἀκόμα καί ἐκείνων οἱ ὁποῖοι, γιά διάφορους λόγους, δέν μπόρεσαν 
σήμερα νά βρίσκονται ἐδῶ.

Ἦρθε ἡ ὥρα ὁ λαός νά δείξει στούς ἄρχοντες τό δρόμο, γιατί τελικά οἱ ἡγέτες 
δέν τόν ξέρουν καί πρέπει νά τόν δείξει ὁ λαός τό δρόμο. Οἱ ἡγέτες μας, δυστυχῶς, 
ἀποδεικνύονται ἀνίκανοι γιά τή δουλειά πού τούς ἔχει ἀνατεθεῖ καί πρέπει ὁ λαός 
νά ἀπαιτήσει ἀπ’ αὐτούς νά ἐργαστοῦν σωστά, ἄν θέλουν νά τούς δοθεῖ ἄλλη μία 
εὐκαιρία. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική δεύτερη εὐκαιρία πού θέλουν. Τώρα μποροῦν 
νά ἀφήσουν τά προγράμματά τους στήν ἄκρη, νά ἀφήσουν τά συμφέροντα 
τά ὁποῖα ἐξυπηρετοῦν στήν ἄκρη καί νά υἱοθετήσουν τίς δραστικές καί πρα
γματοποιήσιμες λύσεις πού τούς προτείνουμε! Θά εἶμαι ὁ πρῶτος πού θά 
βγῶ δημόσια καί θά στηρίξω μία κυβέρνηση πού θά υἱοθετήσει πλήρως τίς 
ἀπόψεις καί τίς προτάσεις τῆς Παρατάξεώς μας! Εἶμαι ὁ πρῶτος ὁ ὁποῖος 
θά ἀποσύρω κάθε κατηγορία ἐναντίων ὅλων αὐτῶν πού κυβερνοῦν ἐάν 
ἔμπρακτα υἱοθετήσουν τίς προτάσεις τῆς Παράταξής μας!

Ἀκοῦμε σήμερα πολλές συζητήσεις γιά τό ὅτι πρέπει νά λεπτυνθεῖ τό κράτος 
καί νά μειωθοῦν οἱ θέσεις τῶν ἀνθρώπων πού ἀπασχολοῦνται στόν εὐρύτερο 
δημόσιο τομέα. Συμφωνοῦμε ὅτι αὐτό εἶναι ἕνα πρόβλημα. Συμφωνοῦμε ὅτι αὐτό 
πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει νά γίνει. Ὅμως δέν συμφωνοῦμε μέ τό νά 
ξεχνοῦν ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν οἰκογένειες. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι 
οἱ αἴτιοι τοῦ κακοῦ. Συνεπῶς δέν πρέπει νά τιμωρηθοῦν. Ἐάν θέλουμε νά 
μειώσουμε τίς θέσεις τῶν ἀπασχολούμενων στόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα, 
θά πρέπει νά ἀνοίξουμε πολύ περισσότερες καί πολύ πιό συμφέρουσες στόν 
ἰδιωτικό τομέα. Καί ἐπανερχόμαστε λοιπόν στήν ἀρχική μας πρόταση ὅτι πρέπει 
νά μπεῖ ἕνα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο πού θά κόψει τό μονοπώλιο ἀπό 
τίς ἑταιρεῖες πού σήμερα λυμαίνονται 
τίς τηλεπικοινωνίες, πού λυμαίνο
νται τόν χῶρο τῆς ὑψηλῆς τεχνολο
γίας, πού λυμαίνονται τή βιομηχανία, 
πού λυμαίνονται τά φάρμακα, πού 
λυμαίνονται τίς τράπεζες, πού λυμαί
νονται ὅλες τίς ἐπιχειρήσεις καί ὅλη 
τήν Ἑλληνική οἰκονομία. Αὐτή τή στιγμή 
ὑπάρχουν δέκα ἄνθρωποι, τούς ὁποίους 
τούς ξέρετε ὅλοι, τούς ὁποίους τούς ξέρει 
ὅλος ὁ λαός καί γνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἡ πηγή καί τό αἴτιο τοῦ κακοῦ. Αὐτοί 
οἱ δέκα τροφοδοτοῦν καί πληρώνουν τούς τριακόσιους πού νομοθετοῦν 
ὑπέρ τους. Καί ὅλοι αὐτοί λαμβάνουν ἐντολές ἔξωθεν!

Σήμερα δέν κάνω ἐξαιρέσεις στόν πολιτικό χῶρο. Αὐτή τή στιγμή κατη-
γοροῦνται καί οἱ τριακόσιοι γιά ἐσχάτη προδοσία καί ἔχω ἐπίγνωση τοῦ τί 
λέω! Ὁ τόπος βρίσκεται ἕνα βῆμα πρίν τήν καταστροφή καί αὐτοί ἔχουν φρο-
ντίσει πολύ ἔντεχνα νά δεχτοῦν ἕνα νέο δάνειο, τοῦ ὁποίου ὁ σκοπός δέν εἶναι 
γνωστός στόν πολύ κόσμο. Μία ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πού 
πέρασε ἀπαρατήρητη ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως εἶναι ὅτι θά δοῦμε ὅλα μας τά 
διεθνῆ θέματα ἀπό μηδενική βάση. Γιατί κύριε Πρωθυπουργέ τά σύνορά 
μας περνᾶνε σέ μηδενική βάση; Γιατί συζητᾶμε ἀπό μηδενικῆς βάσεως μέ 
τούς Τούρκους καί τούς Σκοπιανούς; Ποιός σᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα νά δια
χειριστεῖτε τά νησιά τοῦ Αἰγαίου; Πήρατε τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιατί 
εἴπατε ὅτι χρήματα ὑπάρχουν! Αὐτό πίστεψε ὁ λαός καί ἐκεῖ σᾶς ἔδωσε τήν εὐ-
καιρία. Καί σήμερα λέτε ὅτι, ναί, ὑπάρχουν γιατί θά πουλήσουμε τά νησιά τοῦ 
Αἰγαίου καί θά πουλήσουμε τή Θράκη! Ἔ, ὄχι κύριοι δέν θά γίνει αὐτό! Δέν 
εἶναι στό χέρι σας ἡ διαπραγμάτευση οὔτε μίας πέτρας ἀπό τόν τόπο τόν 
Ἑλληνικό! Δέν εἶναι στά χέρια καί στή δικαιοδοσία κανενός δῆθεν πατριωτικοῦ 
κόμματος τό ὁποῖο αὐτή τή στιγμή φλερτάρει ἄγρια μέ τήν ἀξιωματική ἀντι
πολίτευση ἔτσι ὥστε νά μπορέσει νά ξαναενισχυθεῖ πολιτικά. 

Εἶναι καιρός νά γυρίσουμε τήν πλάτη μας σ’ αὐτό τό κοινοβούλιο τό 
ὁποῖο τό μόνο πού μπορεῖ νά κάνει εἶναι νά ἀλλάξει τήν ἐπωνυμία του καί νά μήν 
γράφει τό κοινοβούλιο μέ “οι” ἀλλά μέ “υ”, γιατί δέν εἶναι τίποτα παραπάνω ἀπό 
αὐτό. Δέν ἔχουν τίποτε ἄλλο νά ἐπιδείξουν παρά τούς κοκορισμούς, τίς διαμάχες 
μπροστά στίς τηλεοπτικές κάμερες καί στό τέλος τήν ἐσχάτη προδοσία μέσω τῶν 
πράξεών τους. Γιατί αὐτή τή στιγμή βρισκόμαστε σέ ἕνα πολύ κρίσιμο σημεῖο. 

Καί γιά νά μή νομίζει κανείς ὅτι εἶναι μόνο λόγια αὐτά πού λέω, θά προχωρήσω 
σέ ἀναφορά σέ ὅλους αὐτούς τούς τομεῖς πού ἀκούσατε ὅτι ὑπάρχει μόνο ἡ 
ἀνελέητη κρίση, γιά νά δεῖτε πόσο ἁπλά τακτοποιοῦνται τά πράγματα καί πώς 
ὑπάρχουν λύσεις ἐάν ἡ πρώτη προϋπόθεση πού θέσαμε ἰσχύει. Εἶναι ἀνάγκη ὁ 
πολιτικός νά ξέρει ποῦ βαδίζει καί νά μήν χάνει τό σκοπό γιά τόν ὁποῖο βρίσκεται 
στή θέση πού βρίσκεται. Κι ὁ μοναδικός σκοπός κάθε Ἕλληνα πολιτικοῦ 
πρέπει νά εἶναι τό νά ὑπηρετήσει τήν πατρίδα καί ὄχι νά προβληθεῖ. Πρέπει 
νά μιμηθεῖ τόν Ἰωάννη Καποδίστρια καί νά καταθέσει τήν περιουσία του, ὄχι 
νά κάνει περιουσία.

Ὁ καιρός ἀπαιτεῖ νά καλέσουμε τήν Ἑλληνική κυβέρνηση νά διευρύνει τήν 
οἰκονομική ἀγορά. Κι ἡ Παράταξή μας ἔρχεται νά προτείνει μία μεγάλη καινο-
τομία – ἀφοῦ σ’ ὅλο τόν κόσμο ψάχνουν γιά καινοτομίες πού θά βοηθήσουν τήν 
παγκόσμια οἰκονομία – ἡ ὁποία θά ὠφελήσει τό σύστημα Ὑγείας τῆς Πατρίδος 
μας. Αὐτή τή στιγμή ἔχουμε ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες πού παλεύουν νά ἐπιβιώ-
σουν. Ἔχουμε ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἕνα ἐθνικό σύστημα ὑγείας τό ὁποῖο, μέσα 
στήν γενικότερη σήψη, προσπαθεῖ νά «βολέψει» ἀνθρώπους καί ἐπιχειρήσεις 
πού ἐμπλέκονται μέ αὐτό. Καί ἐδῶ βλέπουμε νά θριαμβεύουν καί πάλι δύο, τρεῖς 
προμηθευτές καί ἕνα κύκλωμα τό ὁποῖο σπιλώνει τό ὄνομα τῶν γιατρῶν, σπιλώνει 
ὅλο τόν ἰατρικό κλάδο, σπιλώνει ὅλο τό ἐθνικό σύστημα ὑγείας. Ἡ Παράταξή μας 
λέει λοιπόν ὅτι ἡ κυβέρνηση χρειάζεται νά ὁρίσει νομοθετικά τά ἀπαιτούμενα 
πρότυπα τοῦ ΕΣΥ καί μετά νά δώσει τήν ἐλευθερία στίς ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες 
νά βροῦν ἐκεῖνες τούς τρόπους ὥστε νά ὑλοποιηθοῦν αὐτά τά πρότυπα, εἴτε 
σέ συνεργασία μέ ἰδιωτικά νοσοκομεῖα, εἴτε ὅπως ἀλλιῶς σκεφτοῦν. Γιατί 
εἶναι ἀπαράδεκτο νά πληρώνουν οἱ ἐργαζόμενοι τίς ὑψηλές κρατήσεις γιά τά 
ἀσφαλιστικά ταμεῖα καί, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα πού θά ἔχουν ἀνάγκη νοσηλείας, νά 
χρειάζεται νά πηγαίνουν στό ἐξωτερικό γιά τήν ὑγεία τους. Γιατί νά φεύγουμε 

στό ἐξωτερικό καί νά μήν φέρουμε τίς πρακτικές τοῦ ἐξωτερικοῦ στήν 
Ἑλλάδα; Γιατί νά μιμούμαστε τά τοῦ ἐξωτερικοῦ μόνο στήν ἐξαλλοσύνη, μόνο 
στά ἀνούσια καί ποτέ σ’ αὐτά πού εἶναι δημιουργικά καί πρός ὄφελος τοῦ τόπου; 
Βλέπετε λοιπόν πῶς, τά δῆθεν πολύπλοκα καί δυσεπίλυτα προβλήματα τοῦ ΕΣΥ, 
μποροῦν νά λυθοῦν μέ μιά ἁπλή κίνηση; Ὅμως, νομίζετε ὅτι δέν τό ἔχουν σκεφτεῖ 
αὐτό οἱ κυβερνήσεις; Γιατί δέν τό ἐφαρμόζουν; Γιατί αὐτόματα αὐτό θά σήμαινε 
ὅτι, ἐκεῖ πού ἔχουμε μία, δύο, τρεῖς, τέσσερις ἐπιχειρήσεις μέ ἰδιωτικά νοσοκομεῖα 
πού ἀνήκουν συνήθως σέ ἕναν ἤ σέ δύο ἀνθρώπους, τώρα θά μπορεῖ νά μπεῖ 
στό σύστημα ὑγείας καί ὅποιος ἄλλος ἔχει τή δυνατότητα νά ἀκολουθήσει τά πρό-
τυπα πού θά ὁρίζει τό νομοθετικό πλαίσιο πού θά δημιουργηθεῖ. Ναί, ἀλλά ἔτσι 
ὁ πολιτικός χάνει τόν ἔλεγχο. Ἐάν ὑπάρχουν δέκα ἤ ἐκατό ἰδιωτικά νοσοκομεῖα 
πού θά παρέχουν περίθαλψη ἀντάξια αὐτής τοῦ ἐξωτερικοῦ ποιόν θά ἔχει γιά 
νά βολέψει ὁ βουλευτής; Ποιόν θά ἔχει γιά νά διορίσει ὁ ὑποψήφιος βουλευτής; 
Μεθαύριο, τόν Νοέμβριο, ἔρχονται νομαρχιακές καί δημοτικές ἐκλογές, ποιούς θά 
βολέψουν οἱ ὑποψήφιοι δήμαρχοι, ἀντιδήμαρχοι καί νομάρχες; Γι’ αὐτό σᾶς εἶπα 
ἀπό τήν ἀρχή ὅτι ἐμεῖς οἱ πολιτικοί εἴμαστε αὐτοί οἱ ὁποῖοι πρέπει πρῶτοι 
νά θυσιαστοῦν. Δέν θά θυσιαστεῖ ὁ λαός! Στό κάτω κάτω τά προβλήματα 
πού ἔφεραν τόν τόπο ἐδῶ τά δημιούργησαν πολιτικοί, δέν τά δημιούργησε 
ὁ λαός! 

Γιά νά φύγω ἀπό τήν ὑγεία καί νά περάσω σέ δύο τομεῖς στούς ὁποίους ἄν 
συνεχίσουμε ἔτσι ὅπως πάμε, σέ δέκα, δεκαπέντε χρόνια δέν θά ἀποτελοῦν 
οὔτε ἀνάμνηση γιά τή χώρα μας. 

Σήμερα δέν ὑπάρχει ἀγροτική οἰκονομία στήν Ἑλλάδα καί ἄς λέει ὁ 
κόσμος ὅ,τι θέλει. Σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν λάβει ἐπιδοτήσεις 
πληρώνοντας τίς ἀντίστοιχες προμήθειες καί τά ἀντίστοιχα κεφάλαια στούς 
πολιτευτές ἀπό τούς ὁποίους ἐξασφάλισαν αὐτές τίς ἐπιχορηγήσεις. Ὡστόσο, ἡ 
παραγωγή τῆς Ἑλλάδος γίνεται ἀπό οἰκονομικούς μετανάστες, γιά νά μήν πῶ 
τόν ὅρο λαθρομετανάστες. Καί, ναί μέν μπορεῖ νά εἶναι οἰκονομικά συμφέρον νά 
ἐργάζονται οἱ οἰκονομικοί μετανάστες μέ τέτοια μεγάλη διαφορά στά ἡμερομίσθια, 
ἡ πολιτική τῆς Παρατάξεώς μας λέει ὅμως ὅτι οἱ οἰκονομικοί μετανάστες καί οἱ 
Ἕλληνες ἐργαζόμενοι δέν πρέπει νά διαφέρουν. Καί τί ἐννοοῦμε μ’ αὐτό; Ὅλοι 
εἴμαστε ἄνθρωποι. Δέν δικαιοῦται καμία κυβέρνηση νά ἔχει ρατσιστικές θέσεις 
καί τάσεις. Ἀπό τή στιγμή πού κάποιοι ἄνθρωποι βρίσκονται στήν πατρίδα μας 
θά πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται ὡς ἄνθρωποι. Ὅμως δέν θά μπορεῖ ὁ καθένας 
νά βρίσκεται στήν πατρίδα μας! Πρέπει νά ὑπάρχει μεταναστευτική πολιτική. 
Πρέπει νά ὑπάρχει τρόπος νά ἐλέγχεται τό ποιός μπαίνει καί πῶς μπαίνει στήν 
πατρίδα μας. Οἱ τάχα πατριῶτες πού βρίσκονται στά διάφορα κόμματα καί 
ἐκφράζονται μέσα στό κοινοβούλιο βγαίνουν καί κατηγοροῦν ἀνοιχτά αὐτούς 
πού χρησιμοποιοῦν τούς οἰκονομικούς μετανάστες ὡς μοχλό πίεσης, ἀλλά δέν 
ἔχουν προτάσεις, δέν ἔκαναν τίποτε τόσα χρόνια οὔτε στό εὐρωκοινοβούλιο, 
οὔτε στό ἑλληνικό κοινοβούλιο. Κυρίως ὅμως, δέν περιόρισαν μέ κανένα τρόπο 
τίς ἐπιχειρήσεις πού ἐκμεταλλεύονται τούς λαθρομετανάστες. Αὐτή ἡ ὑποκρισία 
καί ἡ ἐκμετάλλευση ἀνθρώπων γιά νά μποροῦμε νά χαϊδεύουμε τά αὐτιά τῶν 
ψηφοφόρων μέ ὡραῖα λόγια, πρέπει νά σταματήσει πιά. Αὐτό λοιπόν πού λέει 
ἡ Παράταξή μας εἶναι ὅτι θά πρέπει νά ὑπάρχει μιά σταθερή μεταναστευτική 
πολιτική. Θά πρέπει νά ὁριστεῖ τό ποσοστό εἰσαγωγῆς οἰκονομικῶν μεταναστῶν 
πού ἀντέχει τό κράτος μας ὥστε νά μήν κινδυνεύσει ἡ ἐθνική του ταυτότητα. Γιατί 
δέν πιστεύουμε ὅτι ἡ ἔλλειψη μεταναστευτικῆς πολιτικῆς εἶναι τυχαία. Γνωρίζουν 
καλά τήν κατάσταση οἱ κυβερνῶντες καί προχωροῦν βάσει σχεδίου, ἐκτελῶντας 
διατεταγμένη ὑπηρεσία. Κι ἡ ἀλλοίωση τό-
σων περιοχῶν τῆς πατρίδας μας, γίνεται 
γιατί ὑπάρχει σχέδιο νά ἀλλοιωθεῖ τό 
ἔθνος: Νά χαθεῖ ὁ Ἑλληνισμός. Ὅσοι 
μετανάστες μείνουν - ἀφοῦ πληροῦν τίς 
ἀπαραίτητες προϋποθέσεις - θά πρέπει νά 
δέχονται ὅτι ἔχουν καί ὑποχρεώσεις. Ὄχι 
μόνο δικαιώματα. Θά πρέπει, ὅπως ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες πολῖτες, νά ἀποδίδουν αὐτά πού 
χρειάζεται στό κράτος. Ὅποια εἶναι αὐτά. 
Θά πρέπει νά βρίσκονται νόμιμα στό κράτος. 
Θά πρέπει νά ἔχουν τά ἀπαραίτητα δικαιολογητικά πού θά ἀποδεικνύουν ὅτι 
μποροῦν νά ἐνταχθοῦν στήν ἑλληνική κοινωνία καί ὅτι δέν θά δημιουργήσουν 
προβλήματα ἤ δέν συμβάλλουν στήν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας. Γι’ αὐτά τά 
θέματα, καμία μέριμνα δέν λαμβάνεται σήμερα. Καί δέν εἶναι ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε 
πιό ἔξυπνοι καί σκεφτήκαμε τίς λύσεις πρῶτοι. Εἶναι πάρα πολύ ἁπλᾶ ὅτι, ὅπως 
εἴπαμε καί στήν ἀρχή, ὑπάρχει ἕνα σχέδιο τό ὁποῖο ζητάει τήν ἀλλοίωση τῆς 
πατρίδος μας. 

Σ’ αὐτό τό σημεῖο, θά θέλαμε νά διευκρινίσουμε κάτι σημαντικό. Ἡ ἰθαγένεια 
εἶναι κάτι τελείως διαφορετικό ἀπό τήν ὑπηκοότητα. Καί τώρα ἔρχομαι σέ ἕνα θέμα 
τό ὁποῖο πέρασε καί αὐτό στά ψηλά τῶν ἐφημερίδων, γιατί ἐπισκιάστηκε ἀπό τό 
μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς οἰκονομίας. Ὅμως εἶναι κι αὐτό ἕνα πολύ σημαντικό 
–καί ἴσως σημαντικότερο τῆς οἰκονομίας– θέμα. Ἡ ἰθαγένεια εἶναι κάτι τό ὁποῖο 
δέν μπορεῖ νά τό ἀπαιτήσει κάποιος. Εἶναι κάτι τό ὁποῖο δέν ἐξασφαλίζεται μέ τή 
συγκέντρωση προϋποθέσεων. Τήν ἰθαγένεια θά πρέπει νά τήν ἀποδίδει ὅποτε 
καί ἐάν κρίνει τό Ἑλληνικό κράτος. Καί τό νά ἀποδώσει τήν ἰθαγένεια σέ κάποιον 
θά πρέπει νά εἶναι προϊόν καί καρπός μιᾶς ζωῆς σύμμορφης καί σύννομης μέ τό 
Ἑλληνικό κράτος. Ἀλλά καί ἡ Ἑλληνική ὑπηκοότητα δέν μπορεῖ νά δίδεται στόν 
ὁποιονδήποτε μέ προχειρότητα καί εὐκολία. Ἡ Ἑλληνική ὑπηκοότητα θά πρέπει 
νά ἀποκτηθεῖ ἐάν καί ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος ἔχει κλείσει τουλάχιστον δεκαπέντε 
γιά νά μήν πῶ εἴκοσι χρόνια ἐναρμονισμένης παρουσίας στή χώρα. Πρέπει νά 
καταλάβουν ὅλοι ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι ὁ σκουπιδοτενεκές τοῦ κόσμου! Στήν 
Ἑλλάδα εἶναι προνόμιο νά ζεῖ κανείς! Καί ἄν δέν τό ξέρουν οἱ πολιτικοί μας νά τό 
μάθουν! Στήν Ἑλλάδα ζοῦν οἱ προύχοντες αὐτῆς τῆς γῆς! 

Ἐμεῖς ἐκεῖ θέλουμε νά γυρίσουμε τήν πατρίδα μας, ἐκεῖ πού τήν εἶχε ὁ Ἰωάννης 
Καποδίστριας, ἐκεῖ πού ἦταν τιμή καί δόξα νά ἀνήκεις, ὄχι ἐδῶ πού θέλουν 
οἱ σημερινοί κυβερνῆτες. Αὐτό λοιπόν πού θά πρέπει νά καταλάβουν ὅλοι, 
ἀλλοδαποί καί μή, εἶναι ὅτι γιά νά κατακτήσει κάποιος τήν Ἑλληνική ὑπηκοότητα 
θά πρέπει νά ἔχει δουλέψει. Θά πρέπει νά ἔχει ἐργαστεῖ πάνω σ’ αὐτό. Δέν μᾶς 
ἐνδιαφέρει ἄν κάποιος βρίσκεται εἴκοσι καί τριάντα χρόνια ἐδῶ καί ἐργάζεται 

Αὐτό πού ἐπείγει νά γίνει ἀπό 
τήν Ἑλληνική κυβέρνη-

ση εἶναι νά ἀπεγκλωβίσει τήν 
Ἑλληνική οἰκονομία ἀπό τούς 
δέκα ἐπιχειρηματίες πού τήν 
κρατᾶνε σφικτᾶ κλεισμένη!
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Στίς μέρες μας γίνεται ὁλοένα καί πιό αἰσθητή 
ἡ διαφθορά πού ἐπικρατεῖ στό δημόσιο βίο, 
ὅπως καί ἡ ἀσυλλόγιστη σπατάλη τοῦ δη-

μοσίου χρήματος. Τό φαινόμενο αὐτό, δυστυχῶς, 
δέν εἶναι καινούριο. Ὑπῆρχε ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κράτους καί φθάνει ἕως τίς ἡμέρες μας. 
Ἡ ἀντιμετώπιση ὅμως τότε, ἦταν τελείως διαφορετι-
κή ἀπό τή σημερινή. Τότε, ἡ Ἑλλάδα εἶχε Κυβερνήτη 
ἔντιμο καί ἀκέραιο καί ἀποφασισμένο νά ἐξυγιάνει 
τή χώρα. Τώρα, ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ κατέχοντες τήν 
ἐξουσία εἶναι λίγο ἤ πολύ βυθισμένοι μέσα στήν ἴδια 
λάσπη.

Ἀπό τίς βασικές προτεραιότητες τοῦ Ἰ. Καποδίστρια ἦταν νά ὀργανώσει 
τήν κάθε κρατική ὑπηρεσία μέ τάξη καί ἀκρίβεια, ὥστε νά γίνεται ἔλεγχος γιά 
τή διαχείριση τοῦ δημοσίου χρήματος καί νά ἐπιβάλλονται κυρώσεις κατά τῆς 
διαφθορᾶς. Ὅπου ὑπῆρχε ὑπόνοια γιά κατάχρηση καί διαφθορά, ἡ ἀντίδραση 
ἦταν ἄμεση: «... παράπονα κατά τῆς παρανόμου πολιτείας τῶν τε λιμεναρχῶν 
καί τῶν ὑγειονόμων καί τῶν δασμοτελωνῶν, ἐκτρεπομένων εἰς καταχρήσεις 
πιεστικάς τοῦ λαοῦ, τῶν ὁποίων λαμπρά ἀπόδειξις εἶναι ὁ σήμερον ὄχι μόνον 
ἄνετος βίος, ἀλλά καί ἡ σκανδαλώδης πολυτέλεια αὐτῶν, ... Θέλει διορισθῆ ἄνευ 
ἀναβολῆς ἐπίτηδες γενικός ἐπιθεωρητής ὅλων τῶν λιμένων τῆς ἐπικρατείας μέ 
ἁρμοδιότητες ὁπόταν εὐρίσκη ἐλλείψεις, ὑποψίαν διδούσας σφετερισμοῦ ἤ κα-
κοπολιτείας, νά τούς διαπαύη τῆς ὑπηρεσίας, νά τούς ἐγκαλῆ πρός τήν κυβέρ-
νησιν, καί ἀντ’ αὐτῶν νά καθιστᾶ ἄλλους προσωρινῶς...».

Πῶς, ἐνῶ τό κράτος βρισκόταν στή δεινή οἰκονομική αὐτή θέση, ὁ κρατι-
κός λειτουργός ζοῦσε ὄχι μόνο ἄνετα ἀλλά καί πολυτελῶς; Ἡ ζωή κάθε κρατικοῦ 
λειτουργοῦ ἦταν στό ἄπλετο φῶς καί δέν ὑπῆρχαν εὐαίσθητα περιουσιακά δε-
δομένα νά κρύπτονται. Ἕνας ἐπιθεωρητής ἀρκοῦσε νά ἐλέγξει καί νά διαλευκά-
νει τήν ὑπόθεση. 

Σήμερα φθάσαμε στό σημεῖο, γιά νά βγεῖ ἕνα πόρισμα πού θά λέει αὐτό πού 
«ὁ κόσμος, τό ἔχει τούμπανο καί ἐμεῖς κρυφό καμάρι», νά ἀπαιτοῦνται ἐπίπονες 
καί μακροχρόνιες διαδικασίες μέ τήν ἀνάμειξη πολλῶν εἰσαγγελέων, κρατικῶν 
λειτουργῶν, τραπεζῶν, δικηγόρων. Τό πόρισμα δέ πού βγαίνει εἶναι ἄχρωμο καί 
ἄοσμο. Ὁ κόσμος βοᾶ, ἀκόμα καί τά νήπια γνωρίζουν πρόσωπα καί καταστά-
σεις, ἀλλά οἱ διοικοῦντες ἀρνοῦνται τά πάντα.

Ἔμαθε κανείς ποτέ τά περιουσιακά στοιχεῖα βουλευτῶν, δημοσιογράφων, 
ὑπουργῶν, μητροπολιτῶν; Πῶς τά ἀπέκτησαν καί πότε;

Ἔμαθε κανείς πῶς φτωχοί πολιτικοί, ἄσημοι δημοσιογράφοι βρέθηκαν νά 
ζοῦν μέσα στήν πολυτέλεια; 

Οἱ ὑπόλογοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί ὅμως στήν ἐποχή τοῦ Καποδίστρια 
ἔπρεπε νά ἀποδόσουν τά πεπραγμένα γιά τόν χειρισμό τῶν λογαριασμῶν: «Δέν 
ἀγνοεῖτε δέ ὅτι ὁ ἔλεγχος συνίσταται ὄχι μόνο ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῶν λογαριασμῶν 
καί τῶν αὐτοῖς προσκείμενων ἐγγράφων, ἀλλά καί ἐκ τοῦ βασανισμοῦ τῶν πε-
πραγμένων. Καί οὐδείς πολιτευτής διατάξας ἤ τελέσας δαπάνας ὑπέρ τῆς πο-
λιτείας δύναται νά ἀπαλλαχθῆ τῆς εὐθύνης, ἐάν τό ἐλεγκτικό συμβούλιον δέν 
λάβη ἀπόδειξιν ὅτι τά εἰς τάς δαπάνας προσνεμηθέντα χρήματα ἐδαπανήθησαν 
ἄνευ καταχρήσεως καί σφετερισμοῦ».

Ἐμεῖς, βεβαίως, ἐξυπνότεροι, ἔχουμε τό Νόμο περί «εὐθύνης» Ὑπουργῶν. 
Νόμος ὁ ὁποῖος διατρανώνει τήν ἀνευθυνότητα τῶν Ὑπουργῶν, ἐφόσον μέ τήν 
παρέλευση πέντε ἐτῶν τούς ἀπαλλάσει κάθε εὐθύνης τῶν πολιτικῶν πράξεών 
τους στό Ὑπουργεῖο.

Πῶς λοιπόν μέ τέτοιους πολιτικούς καί τέτοια νομοθετήματα νά ἀναπτυχθεῖ 
ἡ πατρίδα μας; Ὁ λαός μας πρέπει γρήγορα νά τά δεῖ ὅλα αὐτά καί νά ἀφυπνισθεῖ. 
Νά μήν δώσει γιά ἄλλη μία φορά συγχωροχάρτι, ἀλλά νά σταθεῖ στό πλευρό τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», ὥστε ὅλοι μαζί στίς ἑπόμενες ἐκλογές νά δείξουμε σέ  ὅλους 
αὐτούς ὅτι δέν μποροῦν νά μᾶς ἐμπαίζουν μπροστά στά μάτια μας.

εἴτε μόνο γιά τό προσωπικό του συμφέρον, εἴτε γιά 
τό συμφέρον τῆς μειονότητας τήν ὁποία ἐκφράζει. 
Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ καμία μειονότητα νά 
ἔρθει καί νά δουλεύει εἰς βάρος τοῦ κράτους. Δέν 
θά ἐμποδίσουμε τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη 
ἐργασίας καί ζητοῦν μιά καλύτερη ζωή, ἀλλά δέν 
θά ἀνεχτοῦμε ταραχοποιούς καί συμπεριφορές πού 
ζημιώνουν καί ταλαιπωροῦν τούς ἕλληνες πολῖτες. 
Σέ κανέναν δέν ἀρέσει ὁ ρατσισμός, ἀλλά, τελικά, 
εἶναι ὁ λαός μας πού ὑφίσταται τή ρατσιστική 
συμπεριφορά τῶν μειονοτήτων. Ποιός δέν ἔχει 
δεῖ τό χάλι πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένες περιοχές 
τῆς Ἀθήνας; Τί εἴδους κυβερνήσεις εἶναι αὐτές πού 
ἀδιαφοροῦν γιά τίς ταλαιπωρίες τῶν πολιτῶν τους 
καί φοβοῦνται μήπως δυσαρεστήσουν αὐτούς πού 
ἦρθαν νά μᾶς ἐπιβάλλουν τό δικό τους τρόπο ζωῆς 
καί τρομοκρατοῦν τούς πολῖτες στά σπίτια τους; Ἄν 
οἱ ἄρχοντες δέν ἐξασφαλίζουν τούς πολῖτες τους, 
ἦρθε ἡ ὥρα νά φύγουν ἀπό ἐκεῖ πού εἶναι. Ἦρθε ἡ 
ὥρα ὁ λαός νά τούς ζητήσει νά φύγουν μία καί 
καλή καί νά μήν ξαναζητήσουν τήν ψήφο του! 
Νά μήν ὑποβάλλουν ποτέ ξανά ὑποψηφιότητα σέ 
ἐκλογές! 

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ὅτι ἡ Παράταξή μας 
δέν ἔχει πρόσβαση στά μέσα ἐνημερώσεως 
γιατί κανένας ἀπό αὐτούς πού διοικοῦν καί 
διαμορφώνουν τή σημερινή κοινή γνώμη δέν 
θέλει νά ἀκουστεῖ αὐτός ὁ λόγος. Εἶναι ὁ μόνος 
λόγος πού βγάζει τόν τόπο ἀπό τό ἀδιέξοδο καί 
πιστεύω ὅτι ὁ καθένας ἀπό ἐσᾶς ἀρχίζει καί τό 
συνειδητοποιεῖ σιγάσιγά. 

Στή συζήτηση πού θά ἐπακολουθήσει μπορεῖ ὁ 
καθένας ἀπό ἐσᾶς νά ἐκφράσει τήν ἔνστασή του ἤ 
τήν ἀντίρρησή του. Ὅμως θά δεῖτε ὅτι γιά ὅλα τά 
ζητήματα - τά ὁποῖα δέν εἶναι δυστυχῶς δυνατόν νά 
τά καλύψουμε μέσα στή λίγη ὥρα ἑνός συνεδρίου - 
ὑπάρχει λύση, ἄν ὁ πολιτικός ἀκολουθήσει τά 
βήματα τῶν Πατέρων μας. Δέν ξεκίνησα τυχαῖα μέ 
τήν ἀναφορά μου σέ αὐτούς. 

Ἕνας πολιτικός, προκειμένου νά πάει μπροστά ὁ 
τόπος, δέν μπορεῖ νά ὑπολογίζει τό πολιτικό κόστος. 
Δέν ὑπάρχει πολιτικό κόστος ὅταν πρόκειται γιά 
τό γενικό καλό. Αὐτό πού σήμερα λένε ἀναιδῶς οἱ 
πολιτικοί μας πολιτικό κόστος, εἶναι τό οἰκονομικό 

κόστος πού θά ἔχουν ἀπ’ αὐτούς πού τούς πλη-
ρώνουν γιά νά κάνουν αὐτά πού κάνουν. Ἀπ’ αὐτούς 
πού τούς συντηροῦν γιά νά βρίσκονται ἐκεῖ πού 
βρίσκονται. Αὐτό πού σίγουρα θά πρέπει νά ξεχά-
σουν ὅλοι εἶναι τό νά ὑπάρχει ἕνα κέντρο, ἕνα ἵδρυμα 
τό ὁποῖο ἀποφασίζει ποιές εἰδήσεις θά μεταδίδονται. 
Γιατί; Ποῦ εἶναι ἡ δημοκρατία τῆς Ἑλλάδος; Ποῦ 
εἶναι; Ὑπάρχει ἕνα ἵδρυμα πού σήμερα λυμαίνεται 
τηλεόραση, ραδιόφωνο καί ἐφημερίδες! Ὑπάρχει 
μόνο μία ἄποψη. Αὐτή πού προσπαθεῖ νά μᾶς 
πείσει μέ κάθε τρόπο, μέ κάθε ἄρθρο, ἀκόμα καί 
στίς πιό ἄσχετες στῆλες ὅτι ἡ μόνη λύση εἶναι ἡ 
ὁμοφυλοφιλία, ἡ ἐλευθέρωση τῶν ἠθῶν καί τέλος 
πάντων τό νά ἐναρμονιστοῦμε σέ ἕνα παγκόσμιο 
εἶναι, τό ὁποῖο οὔτε ἀρχή ἔχει οὔτε τέλος. Ὄχι! Ὁ 
Ἕλληνας ἔχει ταυτότητα! Ὁ Ἕλληνας δέν μπορεῖ νά 
γίνει ὅτι θέλετε ἐσεῖς! Ὁ Ἕλληνας δέν ταίριαξε καί δέν 
θά ταιριάξει ποτέ μέ μοντέλα ἀνήθικα, μέ μοντέλα 
πού δέν ἔχουν ἀρχή καί τέλος, μέ μοντέλα πού δέν 
ἔχουν σκοπό καί προορισμό. Οἱ Ἕλληνες ἀκόμα καί 
ὅταν δέν ξέρανε ποιά εἶναι ἡ Ἀλήθεια, εἶχαν φτιάξει 
ἕνα βωμό στόν ἄγνωστο Θεό, σ’ Αὐτόν πού θά 
ἱκανοποιοῦσε τό βαθύτερο εἶναι τους. Καί θά μᾶς 
ποῦν σήμερα οἱ κρατοῦντες καί οἱ ἐλέγχοντες ἤ τά 
μέσα ἐνημερώσεως ὅτι τό μόνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει 
εἶναι τί θά φᾶμε καί τί θά πιοῦμε; Ἔ, ὄχι κύριοι δέν 
εἶναι! 

Ὅσον ἀφορᾶ στούς ὑπόλοιπους τομεῖς μπορεῖτε 
νά καταλάβετε ὅτι, κάτω ἀπό τό γενικότερο πλαίσιο 
τοῦ νά ἀπελευθερωθοῦν οἱ ἀγορές, τοῦ νά μή μᾶς 
ἐνδιαφέρουν καί κυρίως νά μή χρηματοδοτοῦνται 
οἱ πολιτικοί καί τά κόμματα ἀπό ἐπιχειρηματίες, 
εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά βγεῖ ὁ τόπος ἀπό τό 
ἀδιέξοδο. 

Θά ἀφήσω στή συζήτηση καί σέ σᾶς νά 
κατευθύνετε στούς τομεῖς ἐκείνους πού θέλετε 
περισσότερες πληροφορίες γιά τό πῶς βλέπουμε 
ἐμεῖς πιά τό κοινωνικό πρόγραμμα. Αὐτά πού 
ἀκούσατε ἀπό τόν κύριο Καθηγητή εἶναι οἱ βάσεις, 
οἱ ἀρχές πού ἐξασφαλίζουν ἕνα ὑγιές οἰκονομικό 
σύστημα. Ὅμως ἡ Παράταξή μας δέν ξεχνάει ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι νούμερα! Οἱ ἄνθρωποι δέν 
εἶναι συντελεστές σέ μία οἰκονομική ἐξίσωση! Οἱ 
ἄνθρωποι δέν εἶναι ἁπλές παράμετροι κάποιου 

προβλήματος. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἡ οὐσία τοῦ 
κράτους! Οἱ ἄνθρωποι εἶναι αὐτοί γιά τούς 
ὁποίους ὑλοποιοῦνται τά συστήματα, αὐτοί γιά 
τούς ὁποίους ἐφαρμόζονται οἱ μέθοδοι, αὐτούς 
γιά τούς ὁποίους γράφτηκε τό ISO γιά τήν 
διευκόλυνση τή δικιά τους. Αὐτό ἡ Παράταξή 
μας δέν τό ξεχνάει! Αὐτό ἡ Παράταξή μας τό ἔχει 
μεταφράσει σέ ἁπλή καθημερινότητα, σέ ἕναἕνα 
ἀπό τά βήματα. 

Δέν θά σᾶς κουράσω ἄλλο καί θά ἀφήσω τόν 
ὑπόλοιπο χρόνο στίς ἐρωτήσεις σας καί στούς 
τομεῖς πού θέλετε ἐσεῖς νά διευκρινιστοῦν 
καί νά δοθεῖ περισσότερη βάση. Θέλω νά σᾶς 
εὐχαριστήσω μέσα ἀπό τήν ψυχή μου γιά τόν 
χρόνο ὅλων σας, ἀλλά κυρίως γιά τό ἐνδιαφέρον 
σας στό νά βγεῖ ὁ τόπος ἀπό τό ἀδιέξοδο.

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)
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