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Την Ορθοδοξία εμείς την έχουμε στην
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καρδιά μας, δεν την κρεμάμε στο πέτο μας
για μικροκομματικές και εκλογικές
σκοπιμότητες.
Η επόμενη μέρα είναι σημαντική και
για τα εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα
αναφέρομαι στο Σκοπιανό λέγοντας ότι

Η επόμενη μέρα είναι πολύ

πρέπει να επιβληθεί βέτο, ενώ για τις

σημαντική ιδιαίτερα για ένα δυναμικό

ελληνοτουρκικές σχέσεις επισημαίνω ότι οι

κόμμα το οποίο περιλαμβάνει στην

συνεχείς υποχωρήσεις έχουν αποθρασύνει

ιδεολογία δημοκρατικές, πατριωτικές και

την Τουρκία. Θα ήθελα να τονίσω ότι το

κοινωνικές διαστάσεις οι οποίες

Κυπριακό απουσιάζει για πρώτη φορά από

συμβάλλουν στην ανάδυση ενός κόμματος

την προεκλογική ατζέντα και να επισημάνω

ευθύνης και αφύπνισης. Το κόμμα της

ότι ο Προέδρος της Κύπρου Τάσος

Δημοκρατικής Αναγέννησης εκφράζει το

Παπαδόπουλος και οι αδελφοί μας Κύπριοι

δυναμικό πεδίο αναγέννησης του δημόσιου

θέλουν συμπαράσταση για να μην

βίου το οποίο συμβάλλει στο να

ξαναέλθει το σχέδιο Ανάν με άλλη μορφή.

υπερνικηθεί, παταχθεί η παρακμή και η

Επίσης, επισημαίνω ότι το βιβλίο της

διαφθορά. Σκοπός μας την επόμενη μέρα

Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού δεν είναι ούτε

είναι να εκπροσωπήσουμε και να

διδάξιμο, ούτε διορθώσιμο και πρέπει να

υπερασπισθούμε τους ανυπεράσπιστούς

αποσυρθεί.

ώστε να ξαναφέρουμε τους

Η κοινωνία μας βρίσκεται σε βαθιά

απογοητευμένους Έλληνες στην πολιτική.

κρίση θεσμών και αξιών. Βασικοί θεσμοί,

Επίσης, να εμπνεύσουμε στους νέους

όπως η δικαιοσύνη και η παιδεία,

όραμα για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αγάπης

βρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης

και αλληλεγγύης ώστε οι νέοι να

αποσύνθεσης. Η υπογεννητικότητα

σταματήσουν να απεχθάνονται και να

μετατρέπει με ταχείς ρυθμούς την κοινωνία

περιφρονούν την πολιτική.

μας σε κοινωνία γερόντων, με τραγικά

Έχουμε χρέος και καθήκον να

αποτελέσματα, που ξεκινούν από την

ταρακουνήσουμε το πολιτικό σύστημα που

εθνική μας ασφάλεια και φτάνουν μέχρι την

είναι σε παρακμή ώστε να είναι σε θέση να

κοινωνική ασφάλιση. Η ακρίβεια της ζωής

αφουγκράζεται τα προβλήματα της

και η κατάρρευση των ασφαλιστικών

νεολαίας μας. Επίσης, πιστεύουμε στις

ταμείων, ο υπερδανεισμός και η

μεγάλες ελληνικές και διαχρονικές αξίες της

εγκληματικότητα γεννούν βαθύ αίσθημα

ζωής. Την Πατρίδα και την Ορθοδοξία τις

ανασφάλειας στους πολίτες. Η κοινωνική

υπηρετούμε, δεν τις χρησιμοποιούμε, ούτε

συνοχή πλήττεται καίρια. Κεντρικό σημείο

τις εκμεταλλευόμαστε όπως κάποιοι άλλοι.

της σημερινής αποσύνθεσης και λυδία λίθος
της παρακμής είναι οι κυριάρχες σήμερα
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πολιτικές δυνάμεις, που έπαψαν να

αποφασίσει, μέσα από μια γενικευμένη

εκπροσωπούν την κοινωνία και δεν

δημόσια διαβούλευση, το ιδεώδες το οποίο

εκφράζουν πια τίποτα άλλο παρά μόνο τον

θέλει να παράγει το εκπαιδευτικό μας

ευατό τους.

σύστημα. Πιστεύουμε στην Δημοκρατική

Η δημοκρατία, που με αγώνες και

Αναγέννηση ότι το ιδεώδες αυτό για την

θυσίες κατέκτησε ο ελληνικός λαός, έχει

επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι άλλο από

μετατραπεί, με δική τους ευθύνη, σε

τον οικουμενικό Έλληνα, φορέα της

κληρονομική ολιγαρχία, φέουδο ολίγων

κλασσικής παιδείας και των ελληνικών

οικογενειών. Η κομματική ιδιοτέλεια έναντι

αξιών, υπερήφανο για το παρελθόν του

του εθνικού συμφέροντος, η ασυνέπεια, η

αλλά και αντάξιο συνεχιστή στο παρόν και

αναξιοκρατία, η ευνοιοκρατία, οι

στο μέλλον. Τον σύγχρονο Έλληνα που

πελατειακές συναλλαγές συνιστούν το

χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια και

προγραμματικό τους πρόσωπο. Η

αυτοσεβασμό, που ξέρει να χειρίζεται την

ανικανότητα, η αδιαφάνεια, η διαφθορά, η

τεχνολογία χωρίς να υποδουλώνεται σε

συναλλαγή, η πλήρης αδυναμία επίλυσης

αυτήν, που ομιλεί με επάρκεια μια από τις

και του παραμικρού προβλήματος του

πλουσιότερες γλώσσες του κόσμου, που

ελληνικού λαού χαρακτηρίζουν τις

κινείτε με ευχέρεια και διαπρέπει στο

εναλλασσόμενες οικογενειακές και

διεθνές περιβάλλον, που είναι γνώστης της

παλαιοκομματικές κυβερνήσεις των δυο

ιστορίας του, που στοχάζεται κριτικά και

κομμάτων. Με αποτέλεσμα τα περισσότερα

ελεύθερα, που αυτοπροσδιοριζέται και

από τα υγιή δημιουργικά, σκεπτόμενα

αυτοβελτιώνεται διαρκώς, που είναι

άτομα της ελληνικής κοινωνίας έχουν

παραγωγός πολιτισμού, που έχει

αποστασιοποιηθεί πλήρως από την πολιτική

ανθρωπιστικές αξίες, που ατενίζει το

διαδικασία. Τα κόμματα έχουν πάψει να

μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.

ανανεώνονται με νέα στελέχη για την
επόμενη μέρα. Μόνοι «νέοι» είναι οι γόνοι

Η οικονομία μας στον 21ο αιώνα ή θα

των απερχόμενων πολιτευτών. Η δε

καταστεί οικονομία της γνώσης και της

νεολαία αισθάνεται αποστροφή προς την

καινοτομίας ή θα σέρνεται πτωχός

πολιτική.

συγγενής και ουραγός. Κεντρικός στόχος

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι σε

της Δημοκρατικής Αναγέννησης για την

κρίση διότι το σκηνικό της εκπαιδευτικής

επόμενη μέρα είναι η Κοινωνία της

κρίσης είναι προϊόν της αναξιοκρατίας, του

Αλληλεγγύης. Η ιδιωτική πρωτοβουλία

λαϊκισμού, της ιδιοτέλειας, της

αποτελεί τη βάση της οικονομικής

ανικανότητας και όλων των

δραστηριότητας, η υγιής

χαρακτηριστικών των δύο κομμάτων που

επιχειρηματικότητα πρέπει να

εναλλάσσονται στην εξουσία. Τα σημερινά

ενθαρρύνεται, η παραγωγή πρέπει να

κόμματα είναι μέρος του προβλήματος για

στραφεί σε προϊόντα διεθνώς

την Παιδεία. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να
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ανταγωνιστικά, τα δεσμά της
γραφειοκρατίας και η διαφθορά, που
εμποδίζουν και αποθαρρύνουν τον
δημιουργικό επιχειρηματία, πρέπει να
σπάσουν με συγκεκριμένα μέτρα και όχι με
αοριστολογίες. Το κράτος πρέπει να
απαλλαγεί από προβληματικές
ελλειμματικές επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να
κρατήσει τον έλεγχο τομέων στρατηγικής
σημασίας, όπως η πολιτική αεροπορία, οι
σιδηρόδρομοι κλπ. Προτείνουμε για την
επόμενη μέρα το κατάλογο που έχουμε
συντάξει με τις εντελώς περιττές και
προκλητικές δημόσιες δαπάνες (π.χ.
δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία
χιλιάδων κομματικών στελεχών που
διορίζονται στα διάφορα άχρηστα
συμβούλια). Η ελληνική οικονομία πρέπει
να προσανατολιστεί στην παραγωγή
προϊόντων για τα οποία υπάρχει διεθνής
ζήτηση όπως π.χ. βιολογικά προϊόντα
ονομασίας προέλευσης, είδη μεσογειακής
διατροφής ή υψηλού επιπέδου τουριστικές
υπηρεσίες. Η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά
πλεονεκτήματα σ’ αυτούς τους τομείς.
Η επόμενη μέρα ανήκει σε μας. Πιστεύω ότι
η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ θα
ξεπεράσει το εκλογικό όριο για να
εκπροσωπηθεί στην Βουλή αφού είναι το
μοναδικό κόμμα που εμπνέει την αξιόπιστη
λύση για να ξεφύγει ο τόπος από τον
δικομματισμό και το φαύλο πολιτικό μας
σύστημα.
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