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“Θα Ξαναδώσουμε την Ελλάδα στους Έλληνες”
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ*

Η χώρα μας βιώνει μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και μια
άνευ

προηγουμένου

λεηλασία

της

δημόσιας

και

ιδιωτικής

περιουσίας. Η καγκελάριος Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών και οι παγκόσμιοι
τοκογλύφοι, με όπλο τις πολιτικές λιτότητας, καταργούν σταδιακά την
εθνική μας κυριαρχία, καταρακώνουν την εθνική μας αξιοπρέπεια,
καταλύουν το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία, εξαθλιώνουν τη μεσαία
τάξη, τον εργαζόμενο, το συνταξιούχο.
H πενταετής εφαρμογή των μνημονίων επέφερε την κατάρρευση τόσο στην κοινωνία, όσο
και στην πραγματική οικονομία. Συντελέστηκε μια άνευ προηγουμένου λεηλασία της δημόσιας και
ιδιωτικής περιουσίας, καθώς και μια βάρβαρη αναδιανομή εισοδημάτων και περιουσιών, σε βάρος
της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών.
Τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών λιτότητας είναι πλέον ορατά: 1) το Σύνταγμα και οι
Δημοκρατικοί Θεσμοί έχουν καταλυθεί, 2) Η χώρα μας κυβερνάται με μέιλς από εξωθεσμικούς
παράγοντες (τρόικα), 3) Η μείωση του ΑΕΠ (σχεδόν κατά 30%) είναι μεγαλύτερη από τη μείωση
του ΑΕΠ της Μεγάλης Ύφεσης το 1930, 4) Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στο απίστευτο ποσοστό
του 175% του ΑΕΠ, 5) Από το 2008 η χώρα μας έχει δει αύξηση 50% στα ποσοστά αυτοκτονίας, 6)
Το ποσοστό ανεργίας έφθασε επισήμως στο 27% (από το 7,3% το 2008) και στο 55% για τους
νέους, 7) 300.000 νέοι επιστήμονες εγκατέλειψαν τη χώρα τους (σύμφωνα με τη Guardian “είναι η
μεγαλύτερη στον κόσμο επιστημονική διαρροή” και “ο αποδεκατισμός του ελληνικού πληθυσμού
ίσως είναι το πιο ολέθριο υποπροϊόν της οικονομικής κατάρρευσης που έχει πλήξει τη χώρα από
την αρχή της ύφεσης”, 8) 6,3 εκατομμύρια Έλληνες (δηλαδή πάνω από το ήμισυ του Ελληνικού
πληθυσμού) είναι στο όριο της φτώχειας, 9) Από τα 2,8 εκατομμύρια Ελληνικά νοικοκυριά, τα 2,3
εκατομμύρια έχουν φορολογικά χρέη που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, 10) Οι συντάξεις
αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για το 48,6% των ελληνικών οικογενειών και 11) 3,5
εκατομμύρια εργαζόμενοι πρέπει να συντηρήσουν 4,7 εκ. ανέργους ή ανίκανους για εργασία.
Κατά συνέπεια, η οικονομία μας δεν βρίσκεται σε ανάκαμψη. Δεν είναι όμως ούτε καν σε
ύφεση. Έχει απλώς καταρρεύσει.
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Στόχος μας είναι να βάλουμε την πατρίδα μας σε τροχιά ανάπτυξης όχι με λόγια, αλλά
εφαρμόζοντας άμεσα ένα

συγκροτημένο,

ρεαλιστικό

και ριζοσπαστικό

Εθνικό

Σχέδιο

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:
 Τον άξονα της παραγωγικής ανασυγκρότησης
 Τον άξονα της θεσμικής ανασυγκρότησης
 Τον άξονα της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων
Η παραγωγική ανασυγκρότηση περιλαμβάνει:
 Την αναδιάρθρωση (“κούρεμα”) του δημόσιου χρέους, μετά από λογιστικό και νομικό έλεγχο
του δημόσιου χρέους για τον προσδιορισμό του επαχθούς και επονείδιστου (ανήθικου) χρέους.
 Τη θεσμοθέτηση ενός απλού, σταθερού, δίκαιου και αναπτυξιακού φορολογικού πλαισίου.
 Την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
 Τη μετατροπή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Εθνική Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης.
 Τη δημιουργία Εθνικού Λογαριασμού Οφειλετών Δημοσίου, για την επανεκκίνηση της
Ελληνικής επιχειρηματικότητας.
 Την έκδοση νέων ομολόγων ειδικού σκοπού, των “ομολόγων αποκατάστασης“, σε
αντικατάσταση των υπαρχόντων, για όλες τις κατηγορίες οι οποίες υπέστησαν κούρεμα.
 Την προστασία της πρώτης κατοικίας με θεσμοθέτηση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών.
 Την απαγόρευση της πώλησης των “κόκκινων δανείων” από τις τράπεζες σε θυγατρικές τους ή
σε οίκους του εξωτερικού.
 Την ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).
 Την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα με στόχο την αυτάρκεια.
 Τη θέσπιση Αφορολόγητων Περιοχών σε Παραμεθόριες και Νησιωτικές Περιοχές.
 Την παροχή φορολογικών κινήτρων στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες.
 Την προσέλκυση επενδυτών (ξένων και εγχώριων) με παροχή κινήτρων ρεαλιστικών και
εφαρμόσιμων, χωρίς να εκποιείται η Δημόσια περιουσία.
 Την ενίσχυση της Ναυτιλίας.
 Τη θέσπιση ενός νέου βιώσιμου και κοινωνικά δίκαιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
 Τη νομοθετική διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής βιωσιμότητας του ΟAEE
 Τη δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες.
 Την αποκατάσταση του βασικού μισθού και της κατώτερης σύνταξης στα προ μνημονίου
επίπεδα.
Η θεσμική ανασυγκρότηση περιλαμβάνει:
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 Συντακτική Βουλή και Νέο Σύνταγμα, με πρωταρχικό μέλημα την κατάργηση της ασυλίας των
βουλευτών.
 Την εξυγίανση της πολιτικής και οικονομικής ζωής.
 Την ανεξαρτητοποίηση της Δικαιοσύνης και ενίσχυση των υποδομών της για την ταχεία
απονομή της (με συνταγματική κατοχύρωση).
 Την κατάργηση όλων των νόμων που θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων
και των μνημονίων.
 Την άμεση τροποποίηση (ακόμα και μονομερή καταγγελία) των όρων της Συνθήκης Δουβλίνο
ΙΙ. Υποχρεωτική απογραφή νόμιμων και μη νόμιμων μεταναστών, επαναπροώθηση των μη
νόμιμων μεταναστών.
 Τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Κράτους σε ρόλο επιτελικό, που θα ελέγχει χωρίς να
ρυθμίζει ασφυκτικά την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.
Η ανασυγκρότηση της Εξωτερικής Πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων περιλαμβάνει:
 Τη διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου από τη
Γερμανία.
 Τη χάραξη εθνικής στρατηγικής στα εθνικά θέματα, με συμμετοχή των εκπροσωπούμενων στη
Βουλή πολιτικών κομμάτων.
 Την επίλυση του Κυπριακού, η οποία θα βασίζεται όχι στη διζωνική και δικοινοτική
ομοσπονδία, αλλά στην αρχή της δημοκρατικής πλειοψηφίας ολόκληρου του Κυπριακού λαού.
 Την επίλυση του προβλήματος της ονομασίας των Σκοπίων, η οποία δεν θα εμπεριέχει τον όρο
Μακεδονία.
 Την προκήρυξη δημοψηφίσματος για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 Την ανάληψη από τη χώρα μας ενεργού ρόλου στα εν γένει τεκταινόμενα, όχι μόνο μέσα στην
ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας.
 Η χώρα μας, ως πυρήνας σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη
περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, πρέπει να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ
Δύσης και Ανατολής. Η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ δεν πρέπει να μας εμποδίζει να
διατηρούμε στενές πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με άλλα κράτη, ιδίως με αυτά
με τα οποία έχουμε ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς όπως, μεταξύ άλλων, είναι η
ομόδοξη Ρωσία.
 Την προστασία των δικαιωμάτων των Ελληνικών Μειονοτήτων.
Πιστεύω ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής απαιτεί τη συστηματική προσπάθεια, αλλά και
τη σύμπραξη όλων των ζωτικών δυνάμεων της χώρας. Απαιτεί τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης
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πατριωτικής και δημοκρατικής συμμαχίας η οποία θα εμπνεύσει την κοινωνία και θα δημιουργήσει
ένα νέο κύμα λαϊκής συμμετοχής, το οποίο θα κατανικήσει την "εθνική κατάθλιψη", στην οποίαν
έχουν ρίξει τη χώρα μας ο μνημονιακός αυταρχισμός και η μοιρολατρία. Απαιτεί τη δημιουργία μιας
κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, που θα αναλάβει το βαρύ έργο της ανασυγκρότησης (θεσμικής και
παραγωγικής) της Ελλάδας.
Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Καλώ όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να
ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε μαζί το μνημονιακό αυταρχισμό και να μην υποκύψουμε στο
φόβο και στην κινδυνολογία που μας επιβάλουν οι συγκυβερνώντες. Ενωμένοι μπορούμε να
πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους. Καλώ όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να μας
δώσουν τη δύναμη για να γράψουμε το Μέλλον μας Ελληνικά. Για να ανακτήσουμε την Εθνική μας
Κυριαρχία και Αξιοπρέπεια. Για να αποκτήσουμε μια Ανεξάρτητη Πατρίδα. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
είμαστε ο πολιτικός φορέας που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα. Είμαστε το αναγκαίο καλό!

*

Προέδρου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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