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Τώρα ξεκινάμε την ανοικοδόμηση της πατρίδας μας
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ*

Πολύ νωρίς, από το 2013, παρουσιάσαμε στον Ελληνικό λαό
το Εθνικό μας Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη της χώρας
μας, με στόχους και προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, σε τομείς όπου η
χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με αυτό, η
ανασυγκρότηση της χώρας μας, η επανεκκίνηση της οικονομίας και
της ανάπτυξης, απαιτούσε απομείωση του δημόσιου χρέους, χρόνο,
επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.
Πιστεύαμε, και εξακολουθούμε να πιστεύουμε, ότι μόνο η εφαρμογή ενός τέτοιου εθνικού
σχεδίου μπορεί να δημιουργήσει τις ικανές, αλλά και αναγκαίες συνθήκες, για την έξοδο της χώρας μας
από την κρίση και την εθνική αναδημιουργία.
Αυτό το ριζοσπαστικό Εθνικό μας Σχέδιο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης βασίζεται στους
ακόλουθους στρατηγικούς άξονες:
1. Την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας.
2. Την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα διέπεται από σεβασμό στις αρχές και τις αξίες
της δημοκρατίας.
3. Την εξυγίανση της πολιτικής και οικονομικής ζωής με συστηματική καταπολέμηση της
διαφθοράς και του παλαιοκομματικού - πελατειακού κράτους.
4. Τη συγκρότηση ενός κράτους αποτελεσματικού και αξιόπιστου, με ρόλο επιτελικό, που
θα ελέγχει χωρίς να ρυθμίζει ασφυκτικά την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.
5. Την ανασυγκρότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων (κυρίως στους στρατηγικούς
τομείς εθνικής προτεραιότητας).
6. Τη χάραξη οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη.
7. Την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και, ιδιαίτερα, των νέων.
8. Τη δημιουργία σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος.
9. Την προώθηση μιας οικονομίας που βασίζεται στην Εκπαίδευση, την Έρευνα και την
Καινοτομία.
10. Την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου της επιστημονικής διαρροής, δηλαδή της
διαρροής στο εξωτερικό του επιστημονικού δυναμικού.
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Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή του Εθνικού μας Σχεδίου θα δημιουργήσει τις ικανές, αλλά και
αναγκαίες συνθήκες, για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση και την εθνική αναδημιουργία. Η
εφαρμογή του όμως απαιτεί τη συστηματική προσπάθεια, αλλά και τη σύμπραξη όλων των ζωτικών
δυνάμεων της χώρας. Απαιτεί τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής αποστολής, που θα αναλάβει το
βαρύ έργο της ανασυγκρότησης (θεσμικής και παραγωγικής) της Ελλάδας θα εμπνεύσει την κοινωνία
και θα δημιουργήσει ένα νέο κύμα λαϊκής συμμετοχής, το οποίο θα κατανικήσει την "εθνική κατάθλιψη".
Αυτή η κυβέρνηση εθνικής αποστολής θα δώσει και πάλι ελπίδα και αυτοπεποίθηση στους Έλληνες
και θα αποτελέσει τον καταλύτη για έναν ελπιδοφόρο θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό
μετασχηματισμό, και θα μας οδηγήσει όλους μαζί στο δρόμο της εθνικής αναδημιουργίας.
Κατά την περίοδο της ευθύνης της διακυβέρνησης του χώρας από την Κυβέρνηση
Συνεργασίας που δημιουργήθηκε (με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ), οι Ανεξάρτητοι Έλληνες μείναμε πιστοί στην
εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό και σε αυτά που υποσχεθήκαμε στον προεκλογικό μας
αγώνα: ότι θα είμαστε το αναγκαίο καλό. Ανα-τρέψαμε πολλές από τις κυβερνητικές αποφάσεις που
ήταν αντίθετες στη δική μας θέση και στη λαϊκή εντολή που είχαμε λάβει.
Αποτρέψαμε όμως και τον εκτροχιασμό του τρένου της χώρας. Αντισταθήκαμε, τόσο στις
εσωτερική απειλή (μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ), όσο και στα ντόπια και ξένα
συμφέροντα και σε όλους τους διαπλεκόμενους που, επί επτά μήνες, μας πολέμησαν λυσσαλέα, και
αντέξαμε. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κρατήσαμε την κυβέρνηση και, κατά συνέπεια, τη χώρα ζωντανή
και δρομολογήσαμε την έξοδο της χώρας από τις συμπληγάδες της κρίσης.
Όμως και οι εξωτερικές απειλές, όπως το Grexit, ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή, οι πρόσφυγες,
καθώς και τα γεωπολιτικά-γεωστρατηγικά θέματα, παραμένουν. Ειδικότερα, η μαζική εισροή
προσφύγων στα ελληνικά νησιά δεν είναι απλά μια ελληνική τραγωδία, αλλά μια κρίση για όλη την
Ευρώπη, για όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Είναι βέβαιο ότι για την επίλυση της κρίσης αυτής, απαιτείται
συστηματική προσπά-θεια από την ΕΕ, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και (φυσικά) από τη χώρα μας.
Ζητήσαμε από την αρχή την τροποποίηση της Συνθήκης “∆ΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ”. Μας λοιδώρισαν.
∆ικαιωθήκαμε για μια ακόμη φορά.
Επίσης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πάλεψε με κάθε τρόπο ώστε οι διαπραγματεύσεις με τους
“θεσμούς” να έχουν θετική κατάληξη για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά βρήκε απέναντί της ένα
αδιαπέραστο τείχος. Αντιμετώπισε πραξικόπημα, συμπεριφορές απαράδεκτες και προσβλητικές για
την εθνική μας αξιοπρέπεια. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες παλέψαμε κατά των μνημονίων στο παρελθόν.
Θα παλέψουμε και στο μέλλον. Είναι στο χέρι της αυριανής κυβέρνησης να βελτιώσει τη συμφωνία και
να θέσει η χώρα σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Είναι στο χέρι της αυριανής κυβέρνησης, στην
οποία θα συμμετέχουμε, η συμφωνία αυτή να αποτελέσει την αρχή του τέλους των μνημονίων.
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Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, εμπεριέχει ωστόσο και θετικά στοιχεία. Ας δούμε όμως
ρεαλιστικά τι προσφέρει αυτή η συμφωνία:
¾ ∆ιέπεται από το Ευρωπαϊκό - ∆ιεθνές ∆ίκαιο και όχι από το Αγγλικό ∆ίκαιο,
¾ Απομείωση του δημόσιου χρέους,
¾ Χρηματοδότηση με 86 δις ευρώ, που επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών
της χώρας μέχρι το 2018, αλλά και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως επίσης
και για τα 8+8 δις ευρώ (για την αποπληρωμή των εσωτερικών οφειλών της κυβέρνησης προς
τους προμηθευτές και τους φορείς από τους οποίους δανείστηκε το τελευταίο τρίμηνο, για να
αποπληρώσει τα ομόλογα που έληγαν),
¾ Πολύ μειωμένα (σε σχέση με το 2ο μνημόνιο) πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία, αθροιστικά,
μας δίνουν ένα ποσό 20 δισεκ. ευρώ, που θα παραμείνουν στην πραγματική οικονομία και θα
ενισχύσουν την ανάπτυξη,
¾ Προοπτική δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των κεφαλαιακών ενισχύσεων
του τρέχοντος προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης του Ντράγκι, όπως και των επενδυτικών
ευκαιριών του πακέτου Γιούνκερ (35 δις ευρώ),
¾ Ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, χωρίς “κούρεμα” καταθέσεων,
Τέλος, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η συμφωνία αυτή περιέχει και όλες τις εκκρεμότητες των
δύο μνημονίων, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, παρά την πρωτοφανή ένταση δημοσιοοικονομικής κρίσης,
διαφυλάξαμε το αξιόμαχο και την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων μας ∆υνάμεων. Με εθνικό όραμα
και διάθεση για σκληρή δουλειά, καταφέραμε να συνδράμουμε στην ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας
και ασφάλειας, στην προώθηση της θέ-σης της Ελλάδας στο εξωτερικό και στην εδραίωσή της ως
δύναμης ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Αποδείξαμε ότι η χώρα μας μπορεί να
ανταποκριθεί στο στρατηγικό της ρόλο, που η γεωγραφική θέση, η ιστορία και ο πολιτισμός της
επιτάσσουν.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε η εγγύηση για:
9 Την πολιτική και κοινοβουλευτική σταθερότητα,
9 Το σχηματισμό κυβέρνησης,
9 Την εντιμότητα,
9 Την ανάκτηση της αξιοπρέπειας του λαού μας,
9 Την παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας μας,
9 Την εθνική ασφάλεια,
9 Την προστασία και αξιοποίηση του εθνικού πλούτου,
9 Την επανεκκίνηση της οικονομίας (ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα),
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9 Να ξαναβρεί ο Έλληνας τη χαμένη του ελπίδα και αυτοπεποίθηση.
Στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου. Καλώ όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να μας
δώσουν τη δύναμη, ώστε την επόμενη μέρα των εκλογών, να βρεθούμε στο τραπέζι της
διαπραγμάτευσης με μία “φρέσκια” και ισχυρή εντολή, και να θέσουμε το ζήτημα της βιωσιμότητας του
χρέους. Να μας δώσουν τη δύναμη για να γράψουμε μαζί το Μέλλον μας Ελληνικά. Οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες είμαστε ο πολιτικός φορέας που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα. Ήμασταν και
παραμένουμε το αναγκαίο καλό! Τώρα ξεκινάμε την ανοικοδόμηση της πατρίδας μας.

* Προέδρου των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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