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ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.) : Δπραξηζηώ θύξηε
Πξόεδξε. θύξην ζπλάδειθνη, επί ηεο αξρήο είλαη θνηλή ινγηθή θαη αλακελόκελν, ςεθίδνπκε ηηο
Π.Ν.Π.. Παξαθνινύζεζα αξθεηή ώξα ηηο νκηιίεο ησλ ζπλαδέιθσλ, εηδηθά ηεο Αληηπνιίηεπζεο.
Έρσ αξθεηέο παξαηεξήζεηο, δηόηη βιέπσ όηη εκκέλνπλ ζε κηα ιίζηα αίνισλ θαηεγνξηώλ γηα
ηελ θπβέξλεζε 6κελνπ – 7κελνπ Τ.ΡΗΕ.Α. – ΑΝ.ΔΛ. θαη ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα κεηά ηηο
δεύηεξεο εθινγέο. Να ζπκίδσ 2 – 3 πξάγκαηα, γηα λα μαλαζπζηεζνύκε θαη θύξηε Πξόεδξε, δελ
ζα ζπαηαιήζσ ην 15ιεπην, ζα είκαη πνιύ πην ζύληνκνο.
Ζ πξώηε επίζθεςε πνπ έθαλα όηαλ βγήθα θαηλνύξγηνο βνπιεπηήο, ήηαλ ζην Γεληθό
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα λα δσ, ζπκάηαη θαη ν θ. Μάξδαο, ηηο ρξεκαηνξνέο, πνπ έρνπκε
ιεθηά, πνπ δελ έρνπκε ιεθηά, πόηε ιήγνπλ νη ππνρξεώζεηο ηεο παηξίδαο καο, αλ έρνπκε
ιεθηά λα ην δηαρεηξηζηνύκε θ.ιπ.. Δθεί έκαζα όηη πξηλ από εκέλα, επίζεκνο θξαηηθόο
παξάγνληαο δελ είρε επηζθεθζεί ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, αιιά ην είρε επηζθεθζεί ν
Γεξκαλόο πξέζβεο. Έκεηλα έθπιεθηνο. Γειαδή, επί θπβεξλήζεσλ ΠΑΟΚ θαη Νέαο
Γεκνθξαηίαο, ν Γεξκαλόο πξέζβεο είρε ην πξάζηλν θσο λα κπαίλεη ζην Γεληθό Λνγηζηήξην
ηνπ Κξάηνπο θαη λα ειέγρεη ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ ειιεληθνύ
ηακείνπ. Δμαηξεηηθή δηαπξαγκάηεπζε.
Να πηάζνπκε ηα πξώηα θνκκάηηα ησλ Π.Ν.Π. γηα ηα capital controls. Γηαθξίλσ κία
πιήξε αλεπζπλόηεηα, εηδηθά από ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ ΠΑΟΚ, ζα
είκαη ζαθήο θαη ζα δώζσ ηα παξαδείγκαηα πνπ πξέπεη. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηα λνύκεξα πνπ
παξαιάβακε ζαλ Κπβέξλεζε ΑΝ.ΔΛ. θαη Τ.ΡΗΕ.Α. ηνλ Ηαλνπάξην είλαη ακείιηθηα. Ζ αλεξγία
ήηαλ πεξίπνπ ζην 1.400.000 ζπλάλζξσπνί καο, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θιεηζηέο επηρεηξήζεηο,
νη νπνίεο θπζηθά είραλ σο αληίθηππν ην λα κελ έρνπλ λέεο εηζθνξέο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία,
έηζη ώζηε λα θαηαξξεύζνπλ θαη γη’ απηόλ ην ιόγν ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, καδί κε ηε καγηθή,
εμαηξεηηθή ζπγρεηξνθξνηνύκελε επηηπρία από ηελ Νέα Γεκνθξαηία P.S.I., ηνπ θ. Βεληδέινπ, ην
νπνίν θαηέζηξεςε θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά 13 κε 14 δηο επξώ.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ
ΑΝΔΞΑΡΣ ΖΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩ Ν)

πγρξόλσο, ε αλεπζπλόηεηα ηεο πξνπξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο βγάδεη κάηηα. Καηά
ην PSI δεκηώζεθαλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηά 38 δηζ. επξώ, γηαηί δελ θαηάθεξε ε ηόηε
θπβέξλεζε λα βξεη αξθεηνύο εζεινληέο ζην «εζεινληηθό» PSI θαη αλαγθάζηεθε, γηα λα
πηάζνπκε ην πνζνζηό γηα λα κελ έρνπκε ηα collective action clauses πάλσ από ην 75% πνπ
ρξεηαδόηαλ γηα λα έρνπκε νκνεηδή ζπκθσλία ζε όινπο όζνπο έρνπλ έξρνληαλ γηα θνύξεκα, λα
θνπξέςεη ηηο ηξάπεδεο πνπ είραλ ειιεληθά νκόινγα θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζπλ ηα
παλεπηζηήκηα θαη ηα ινηπά.
Δίλαη αλεύζπλν, δηόηη, όηαλ αλαιάβακε ηελ θπβέξλεζε εκείο, ππήξρε απ' όιε ηελ
Δπξώπε θαη ηνπο θίινπο ηεο πξνπξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο έλαο ηεξάζηηνο πόιεκνο, γηαηί
δελ ήζειαλ ηνπο Αλεμάξηεηνπο Έιιελεο λα ζπγθπβεξλήζνπλ. Ο θ. νύιηο, ν θ.
Νηατζεικπινπκ, ν θ. Βέκπεξ, έθαλε δήισζε όηη έρεη ζπγγξάςεη ν θ. Λαδαξίδεο - ηόηε
ζύκβνπινο ηνπ θ. ακαξά -θαη ην ιόγν ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ θαηά ηεο θπβέξλεζεο θαη θαηά ηεο
θαηάζηαζεο πνπ δηαρεηξηδόκαζηαλ εθείλε ηελ επνρή. Ο θ. Νηξάγθη δελ επέζηξεθε ηα SMPs
θαη ηα ANFAs, δειαδή, είρακε έζνδα λα πάξνπκε από ηα νκόινγα πάλσ από 3,2 δηζ. επξώ,
θιείζακε ην πιαθόλ, δελ κπνξνύζακε λα κπνύκε ζηελ πξνζσπηθή ραιάξσζε εθβηαζηηθά θαη
ήξζε ε ώξα ησλ capital controls. Απόιπηε επζύλε ηεο εβδνκάδνο ηεο 25εο Μαΐνπ 2015 είλαη
ε δήισζε ηεο θπξίαο Μπαθνγηάλλε θαη ηελ ςέγσ ζε πξνζσπηθό πνιηηηθό επίπεδν, γηαηί είλαη
εκπεηξόηαηε πνιηηηθόο θαη ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα καο εμεγήζεη γηαηί έθαλε ηελ αθόινπζε
δήισζε κηα βδνκάδα πξηλ λα θιείζεη ε ζπκθσλία: «Δάλ δελ έρνπκε ζπκθσλία κέρξη ηελ
Παξαζθεπή, θνβάκαη όηη ην ζαββαηνθύξηαθν πνπ είλαη γηα ηξηήκεξν, ζα ππάξμεη έιεγρν ο
θεθαιαίσλ ζηηο ηξάπεδεο - ην ιεγόκελν capital controls - όπνπ ζα πεγαίλνπκε ζηα ΑΣΜ ησλ
ηξαπεδώλ θαη δελ ζα κπνξνύκε λα θάλνπκε αλάιεςε παξά κέρξη έλα όξην. Ο θόζκνο ζα
πξέπεη λα γλσξίδεη ηη αθνινπζεί εάλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία ηελ Παξαζθεπή». Κάιεζε ηνλ
Πξσζππνπξγό λα θέξεη άκεζα ηελ όπνηα ζπκθσλία θαη επίζεο, δήισλε: «Ζ κόλε ιύζε απηή
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ηε ζηηγκή είλαη κηα θπβέξλεζε εζληθήο ελόηεηαο θαη ε Διιάδα είλαη ζηελ θόςε ηνπ μπξαθηνύ».
Σν ζαββαηνθύξηαθν πνπ αθνινύζεζε έγηλαλ αλαιήςεηο ύςνπο 3,5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ.
Δπνκέλσο, ηη βιέπνπκε; Γήισζε εκπεηξόηαηεο πνιηηηθνύ κε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ άπνςε
ηεο, ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζην παγθόζκην ζθεληθό, ην επξσπατθό, αιιά θαη ζηνλ Έιιελα πνιίηε,
ςεθνθόξνπ νπνηνπδήπνηε θόκκαηνο, όπνπ ηνπ ιέεη όηη ηελ Παξαζθεπή ηειεηώζακε, εάλ ν
θαθόο Σζίπξαο δελ θέξεη ηε ζπκθσλία πνπ ηνπ δίλεη ν Νηατζεικπινπκ θαη ν ντκπιε. Έρεη
άκεζε θαη απόιπηε επζύλε. Σε δήηεζε θαλέλαο από ηελ θπξία Μπαθνγηάλλε; Όρη.
πγθαιύθζεθε πίζσ από ην όλνκα ηεο, πίζσ από ην θόκκα ηεο, αζρνιήζεθε θάπνηνο κε
απηό; Όρη. Θα πξέπεη λα αζρνιεζεί; Πηζαλόλ. Όηαλ εθείλε ηελ επνρή γηλόληνπζαλ νη
δειώζεηο «πάξηε ηα ιεθηά ζαο από ηηο ηξάπεδεο» θαη έγηλαλ αλαιήςεηο 41 δηζεθαηνκκπξίσλ
επξώ ην νθηάκελν θαη 118 δηζ. επξώ ζηα έμη ρξόληα θαη ηηο θνπξέςακε θαη 38 δηζ. θαη θιείζακε
200.000 επηρεηξήζεηο θαη είρακε έλα εθαηνκκύξην επηπιένλ αλέξγνπο, όιν απηό δηέιπζε ηηο
ηξάπεδεο θαη πσο έξρεηαη ζήκεξα θαη ιέεη όρη, ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., όηαλ ε
ίδηα απνδεηθλύεηαη όηη θαηέζηξεςε ην ζύζηεκα; Οη ίδηνη θαηέζηξεςαλ ην ζύζηεκα θαη έξρνληαη
λα δεηήζνπλ επζύλεο.
Γηα

πνην

e-mail

Υαξδνύβειε

κηιάηε;

Τπήξρε

θάπνηα

πξόβιεςε

γηα

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ; Όρη. Θα καο ην θέξλαηε «kinder-έθπιεμε»; Ναη. Σα 54
δηζεθαηνκκύξηα επξώ ηεο ηξηεηίαο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ήηαλ δαλεηαθέο
ππνρξεώζεηο ηεο πεληαεηίαο ηεο Ν.Γ. θαη ΠΑ.Ο.Κ., δαλείσλ κλεκνληαθώλ πνπ ιήγνπλ ηνλ
Αύγνπζην ηνπ 2018, πνηνο ζα ηα πιήξσλε; Σν e-mail Υαξδνύβειε κε ην έλα δηζεθαηνκκύξην
επξώ; Σα 54 δηζεθαηνκκύξηα επξώ πνπ ζα ηα βξίζθαηε; Δίραηε πξνζπκθσλήζεη κλεκόλην θαη
ην γλσξίδακε θαη ζηηο πξνιεπηηθέο γξακκέο πνπ είλαη πξναπαηηνύκελν ην κλεκόλην.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ Αλεμάξηεησλ
Διιήλσλ)
Πνπ ζα βξίζθαηε ηα δηζεθαηνκκύξηα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδώλ; Πνύ; Πείηε
καο; Θα βγαίλαηε ζηηο αγνξέο; Πώο;
Όηαλ ηα Spreads από ην Success story εθηηλάρζεθαλ 40% ηνλ επηέκβξην έσο ηνλ
Γεθέκβξην, ην θόζηνο δαλεηζκνύ ηεο ρώξαο από ην Success story ηνπ θ. ακαξά;
Πώο ζα βγαίλαηε, πνπ ζα βξίζθαηε ηα ιεθηά;
Απηά ηα ςέκαηα πξέπεη λα ηειεηώζνπλ θαη θάπνηα ζηηγκή, πέξα από ηηο πνιηηηθέο
επζύλεο, πηζαλόλ λα αλαδεηεζνύλ θαη άιιεο, αιιά όηαλ όινη έρνπκε δήζεη απηή ηελ παξάλνηα,
δελ κπνξνύκε λα έρνπκε ζήκεξα θαη λα ιέκε όηη δελ ςεθίδσ, θηαίλε ηα capital control, θηαίεη
ε Κπβέξλεζε ηνπ θ. Σζίπξα θαη ηνπ θ. Κακκέλνπ, όηαλ κηα βδνκάδα πξηλ πξνηξέπαηε ηνλ
θόζκν ζε θαηαζηξνθή θαη λα πήγαηλε λα θάλεη αλαιήςεηο, κεηξεκέλεο 3,5 δηο επξώ ην
ζαββαηνθύξηαθν θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο Διιάδνο είλαη δεκόζηα. Μέξα, κε ηελ κέξα από
ηελ θπξία Μπαθνγηάλλε. Πνηα εκπηζηνζύλε ζηηο ηξάπεδεο; Γελ ςεθίδνπκε ηη;
Γειαδή, ε Ν.Γ. θαη ην ΠΑ.Ο.Κ., δελ αθπξώλνπλ ηηο πξάμεηο θαη θπξώλνπλ ηηο
δειώζεηο ηνπ θ. Βέκπεξ, έρνπλ θπξώζεη ην PSI, έρνπλ θπξώζεη ηα πνιηηηθά ςέκαηα θαη όιεο
ηηο αιρεκείεο πνπ έρνπκε αθνύζεη, δηόηη ν εύθνινο αληίπαινο είλαη, «όηαλ εζύ δελ έρεη θακία
επζύλε θαη έρεηο πνιεκήζεη ην λα γίλεη ε πκθσλία θαη λα ιεο, όηη κνπ έθεξεο θαηλνύξγηα
ζπκθσλία, ε νπνία ζα πάεη ην ρξένο ζηα 195%, δειαδή, Λόια λα ε κπάια, νηθνλνκηθά 101,
πνπ ιέκε ζηε βαζηθή αξηζκεηηθή», όηαλ ην ρξένο απηή ηε ζηηγκή έρεη θηάζεη 300 δηο.
Σνλ ηειεπηαίν κήλα ην ρξένο κεηώζεθε, έρεη πάεη 300 δηο, δελ αλαιύνπκε ην πώο, ην
Α.Δ.Π. είλαη 173%, θάλεηε κηα δηαίξεζε ζηα θηλεηά ζαο. Ση είλαη ζήκεξα ην ρξένο πξνο Α.Δ.Π.;
Δίλαη επίζεκα ηα ζηνηρεία.
Γηαηί καο έιεγαλ γηα 200% ρξένπο πξνο Α.Δ.Π.; Πξόζζεηαλ 86 δηο γηα λα θάλνπλ
πνιηηηθή ζπέθνπια ζηνλ θόζκν γηα λα ηνλ θνβίζνπλ πεξηζζόηεξν, λα γίλνπλ πεξηζζόηεξεο
αλαιήςεηο; Απηή ε ππεπζπλόηεηα ηεο Αληηπνιίηεπζεο; Πνηα 200%;
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Ήδε από ηα 25 δηο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 10 δηο, θαη αλ. Τπάξρεη ηεξάζηηα
πξνζέιεπζε ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη πξνζπκία ησλ ηδησηώλ λα ζπκκεηάζρνπλ, ηα
ππόινηπα είλαη νκόινγα ηνπ IFSF, νύηε θαλ 1 επξώ κεηξεηά θαη αλ ρξεηαζηνύκε ηα 10 δηο.
Άξα, από ηα 86 δηο δπλεηηθό πιαθόλ πξνγξάκκαηνο ηξηεηίαο, ηα νπνία ζα ηα ζέιεηε
θαη εζείο ηα ιεθηά, όπσο είπα πξηλ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 71 δηο, βγάιηε ηα 7 δηο πνπ
ρξσζηάεη ην Γεκόζην, βγάιηε ηα 54 δηο, ηειηθά δελ κέλεη ηίπνηα. Απηά είλαη ηα ιεθηά, είλαη ε
κία ε άιιε.
Θα ζηακαηήζνπκε, επηηέινπο, λα θνηηαδόκαζηε θαη λα δνπιεύνπκε ν έλαο ηνλ άιινλ.
Θα θιείζσ κε έλα πνιύ ζεκαληηθό ζεκείν, ην νπνίν ην έζεζε θαη ζηνλ θ.
Νηνκπξνβόιζθη, πνπ είρε έξζεη εδώ ηηο πξνάιιεο θαη ηνπ άθεζα θαη έλαλ θάθειν.
Θεσξώ απόιπηα ππεύζπλε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. θαη ηνπο θαζ' ύιε αξκόδηνπο
Τπνπξγνύο, όηαλ ην 2012, ππήξρε ην ζρέδην European Border Civilian System, ην ιεγόκελν
Γηνπξνζνπιη, - ην νπνίν εγώ σο πνιίηεο ην είρα αλάδεημεο εθεκεξίδεο, γηα άιινπο πνιηηηθνύο
ιόγνπο - είλαη έλα ζύζηεκα ην νπνίν παξαθνινπζεί ηα ζύλνξα ηεο Δπξώπεο κε δνξπθόξν ζε
πξαγκαηηθό ρξόλν, κε Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη Κεληξηθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ
ζηηο Βξπμέιιεο. Σόηε είρα ηελ έλζηαζε, ην γηαηί δελ ππάξρεη Έιιελαο, παξά Σνύξθνο
ζηξαηεγόο ζηηο Βξπμέιιεο, γηαηί είρα δεη θαη ηνλ George Crimson, δειαδή, ην πνηνο ζα δηνηθεί
απηό ην Κέληξν Διέγρνπ θαη ήηαλ Σνύξθνο θαη δελ ήηαλ Έιιελαο.
Πέξα από απηό, ξσηάσ δεκόζηα θαη ζα ην θέξσ ζηε Βνπιή, ην έρσ δώζεη θαη ζηνλ
Πξσζππνπξγό, ην έρσ δώζεη θαη ζηελ Κπβέξλεζε, γηαηί δελ πινπνηήζεθε πνηέ ην ζρέδην
απηό θαη γηαηί ε Κπβέξλεζε δελ πίεζε ηελ Δπξώπε, ην 2012 – 2013;
Απηό ην πξόγξακκα έρεη ρξήκαηα πάλσ από 200 εθαη. γηα ηελ Διιάδα, γηα ηελ
πινπνίεζε, ζηειέρσζε θαη ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ,
πνπ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ δνξπθόξν, δελ ζα έβαδε ην ειιεληθό δεκόζην ρξήκαηα θαη γηαηί δελ
πηάζακε λα πάξνπκε ηα θνλδύιηα, γηαηί δελ πηάζακε επξσπατθά λα γίλεη, γηαηί ε Δπξώπε ην
άθεζε;
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Απηό έπξεπε λα είλαη ζε ιεηηνπξγία από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013 θαη έρνπκε ηώξα
Ννέκβξην ηνπ 2015. Γελ ζα είρακε θαλέλα ζέκα κε ην κεηαλαζηεπηηθό.
Ζ «επζύλε», δελ … θαλέλαλ, γηαηί ηελ γλσξίδσ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
πινπνηήζεθε. Έρσ πηάζεη επγεληθά ηελ Κπβέξλεζε, ην έρσ δώζεη ζε όινπο, λα ξσηήζνπκε
γηαηί ε Δπξώπε δελ ην έθαλε, γηαηί άθεζε λα πεξάζνπλ δύν ρξόληα, ρσξίο παξαθνινύζεζε
ησλ ζπλόξσλ από ην δνξπθόξν, όπσο πξνέβιεςε ην ίδην ζρέδην. Σα ρξήκαηα ππήξραλ, δελ
δεηήζακε ρξήκαηα από θαλέλαλ θαη θηάζακε ζην λα έρνπκε ζύκαηα πληγκέλα παηδηά θαη
νηθνγέλεηέο θαη έξρεηαη ρεηκώλαο θαη ζε ιίγν ζα παγώζνπλ ζηα ζύλνξα κε -15 θαη -20
βαζκνύο θειζίνπ ζηε Φιώξηλα θαη ζηα ζύλνξά καο κε ηα θόπηα. Ση ζα θάλνπκε αλ πεζάλεη
έλα παηδάθη απνθηά από ην ρεηκώλα; Πώο ζα ην δηαρεηξηζηνύκε πνιηηηθά, όινη καδί; Θα θηαίεη
ν ΤΡΗΕΑ θαη νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο ή Ν.Γ.;
Όρη.
Δάλ πεζάλεη έλα λενγλό από παγσληά ζηα ζύλνξά καο, ζα θηαίεη όινη Διιάδα.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. Γεκεηξίνπ Κακκέλνπ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ Αλεμάξηεησλ
Διιήλσλ)

Πξέπεη όινη λα πξνβιέςνπκε θαη λα ζπληξέμνπκε ζην λα κε γίλεη άιιε θαηαζηξνθή,
ηελ νπνία, αλ ζέιεηε, ρσξίο λα είλαη βαξύο νραξαθηεξηζκόο, ζα ζεσξήζσ εζληθή, ην λα
πεζάλεη ζηα ρέξηα καο, ελώ κπνξνύκε λα ην πξνβιέςνπκε θαη λα ην πξνιάβνπκε, έλα παηδί,
έλαο ελήιηθαο, ζηα ζύλνξα καο, κε παγσληά ην ρεηκώλα.
Κιείλσ, ιέγνληαο όηη απηή ε θπβέξλεζε έρεη θάλεη πνιύ κεγάιν αγώλα, έρνπκε ξίμεη
μελύρηηα, πνιύ δηάβαζκα, γηαηί καο άξεζε –ν θ. Μάξδαο εδώ γλσξίδεη, δελ ιέσ θάηη γη’ απηόλαιιά είλαη θξίκα λα βιέπνπκε όηη γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο λα αλαγθάδεηε εκέλα λα απνδεηθλύσ
ην πόζα πνιηηηθά ςέκαηα έρεηε πεη θαη εζείο αληίζηνηρα λα θαηαγξάθεηε ζηε Βνπιή θαη ζηνλ
ειιεληθό ιαό όιεο ηηο αλαθξίβεηεο πνπ ιέηε, πνπ είλαη απηαπόδεηθηα ςεπδείο.
Θα πξέπεη εδώ λα ζπλνκνινγήζνπκε όηη πξέπεη λα πάκε ηελ παηξίδα κπξνζηά, λα
ειέγμεη ν έλαο ηνλ άιινλ, λα έξζεηε λα καο ειέγμεηε θαη εκείο λα ειέγμνπκε ηελ Κπβέξλεζε,
όπσο ην θάλνπκε, όπσο βιέπεηε, νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο θαη είκαζηε εδώ γηα λα είκαζηε
ρξήζηκνη, όρη αξεζηνί, είκαζηε γηα λα ππεξεηνύκε ηελ παηξίδα θαη όρη λα εμππεξεηνύκε
πνιηηηθά ζπκθέξνληα, νύηε ηα πξνζσπηθά καο νύηε ηνπ θόκκαηόο καο, θαλελόο θαη ζην ηέινο,
αλ ν ιαόο δελ ζειήζεη, ζα πάκε ζπίηηα καο λα θάλνπκε ηε δνπιεηά καο.
Δπραξηζηώ πάξα πνιύ.
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