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Ο Σπόρος που ρίξαμε για ένα καλύτερο μέλλον

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΚΛΕΤΣΟΥ*

Η ΤΕΛΕΙΑ, είναι ένας σπόρος. Ο σπόρος που
ρίξαμε όταν μαζευτήκαμε λίγα άτομα για να φτιάξουμε
αυτόν τον τόπο. Με κοινό ένα πολύ σημαντικό
παρανομαστή.

Την

ανιδιοτέλεια.

Αυτό

είναι

το

απαραίτητο προσόν. Η ανιδιοΤΕΛΕΙΑ. Δεν είμαστε
γεννημένοι πολιτικοί με την κλασσική φόρμουλα όπως
αυτοί που γεννιούνται για να χτίσουν την καριέρα τους
εκεί. Εμείς είμαστε άνθρωποι δίπλα στο λαό.
Όλοι μας είμαστε άνθρωποι που έχουμε εργαστεί. Τα βιογραφικά μας αποτυπώνουν τη
δράση μας και την προσφορά μας στην αγορά εργασίας και στα λοιπά πεδία που έχουμε
δραστηριοποιηθεί. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την δουλειά, ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά και
μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά.
Το κόμμα μας δεν διαθέτει –και ευτυχώς - πλειάδα επικοινωνιολόγων,

για να

«καλλωπίσουν» έναν αυθόρμητο και πηγαίο λόγο. Λόγο , που παρεμπιπτόντως προβάλλεται και
πολιτικά. Το κόμμα μας ιδρύθηκε, για να πει τις αλήθειες, που τα υπόλοιπα κόμματα δεν τολμούν
να πουν. Και για να τελειώσουμε με αυτά οριστικά εγκαθιστώντας ένα νέο και υγιές πολιτικό
περιβάλλον.
Η ΤΕΛΕΙΑ, δεν σκοπεύει να συμπεριφερθεί ως… ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
κατεβάζοντας πάραυτα ένα Κυβερνητικό πρόγραμμα προς έγκριση στο λαό… Οτιδήποτε εθνικό
και πατριωτικό έρθει για διαβούλευση,

θα μας βρει σύμφωνους, από οποιοδήποτε κόμμα ή

πολιτικό φορέα με δημοκρατικές αρχές κι εάν προέρχεται. Και κατ΄ επέκταση μας ενδιαφέρει η
οποιαδήποτε φιλολαϊκή αλλά όχι λαϊκίστικη πολιτική.
Μετά τη Μεταπολίτευση ζήσαµε έναν εµφύλιο πράσινων και µπλε, µε αποτέλεσµα να
παράγεται διαφθορά και τίποτε άλλο. Λέµε τελεία σε όλα αυτά. Δεν ανήκουµε ούτε στη Δεξιά ούτε
στην Αριστερά. Υπάρχουν δεξιόστροφα και αριστερόστροφα εργαλεία για να λύνουµε προβλήµατα.
Θέλετε παράδειγµα; Προτείνουµε δύο φορολογικά συστήματα: Ένα εσωτερικής καύσης και ένα για
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εκείνους που ενδιαφέρονται να έρθουν ως επενδυτές. Στην πρόνοια και στην κοινωνική πολιτική
επιλέγουµε αριστερόστροφα εργαλεία.
Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε το ταλέντο και τα κεφάλαια των μεγάλων Ελλήνων
Επιχειρηματιών, να βάλουμε στο μηχανισμό του κράτους έλληνες επιστήμονες όλων των
ειδικοτήτων και πολιτικούς να δουλέψουν με ανιδιοτέλεια, ώστε να γίνουν υπολογίσιμοι σε
παγκόσμιο επίπεδο. Να επιτύχουμε μηδενική ανεργία σε όλους τους τομείς εργασίας και πραγματική
ευημερία για τον ελληνικό λαό. Να κάνουμε δηλαδή όλα αυτά που η πολιτική μαφία για να
εξυπηρετήσει δικό της όφελος, δεν έκανε και δεν θα κάνει ποτέ για τη χώρα και το λαό της.
Διεκδικούμε το αύριο που θα αρμόζει στα παιδιά μας και δεν δεχόμαστε σε αυτό καμία
έκπτωση,

κανένα

εσωτερικό όριο,

παρά

μόνον

τα όρια

και

τους όρους

αυτών

που

διαθέτουν ανθρωπιά.
Χρειαζόμαστε μια Τελεία για να υπηρετήσουμε το δίκαιο, την αλήθεια, τη διαφάνεια και τη
δημοκρατία. Εμπιστευόμαστε τους Έλληνες και τις δυνατότητές τους , τους νέους και τις γνώσεις
τους , τις γυναίκες και τη δημιουργικότητά τους. Η Ελλάδα θα σωθεί, θα τη σώσουμε όλοι εμείς, αν
επιστρατεύσει ο καθένας από εμάς τον

καλό του εαυτό. Οι Έλληνες θα λυτρωθούν και θα

λυτρώσουν ξανά τον ανθρώπινο πολιτισμό.

* Προέδρου της
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