Δελτίο Τύπο 24 Μαΐου 2012
Αναλαμβάνοντας, τα καθήκοντα του συντονιστή των
οργανώσεων Στερεάς Ελλάδος του κινήματος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας τις σκέψεις μου για τον κοινό αγώνα που έχουμε
σ’ αυτή την κρίσιμη, για την χώρα μας, συγκυρία.
Όλες και όλοι γνωρίζετε ότι σημαντικός αριθμός
συμπολιτών μας νιώθει έντονη οργή και απογοήτευση
για τη σημερινή κατάσταση της χώρας και αποδίδει
σοβαρές ευθύνες στο πολιτικό σύστημα και στους
εκφραστές του.
Τα πολιτικά κόμματα με τη μορφή που τα γνωρίζουμε
έχουν αποτύχει στη μια και μόνη αποστολή τους: να
είναι χρήσιμα για τον λαό και τον τόπο.
Γι αυτό, και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι απλά ένα κόμμα, αλλά ένα κίνημα που
δημιουργήθηκε από την ίδια την κοινωνία, με ενεργούς πολίτες, χωρίς ταμπέλες.
Είναι ένα κίνημα που εκφράστηκε πολιτικά στη σθεναρή αντίσταση του Πάνου
Καμμένου σε ένα καταρρέων πολιτικό σύστημα. Σε ένα σύστημα που αδυνατεί να
αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά προβλήματα.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνημα που συνεχώς βελτιώνει τη λειτουργία και
τη δράση του, αντλώντας δυνάμεις από την αστείρευτη δεξαμενή του ανθρώπινου
δυναμικού της χώρας μας, ενσωματώνοντας συνεχώς ολοένα και περισσότερους
συμπολίτες μας, ομάδες και κινήματα.
Στο πλαίσιο της διάχυσης των θέσεων και ιδεών του κινήματος, της οργάνωσης και
της αμφίδρομης πληροφόρησης του κινήματος με τους πολίτες, συστάθηκε η
Γραμματεία Οργανωτικού και άρχισε η εθελοντική στελέχωση της με στόχο την
υποβοήθηση και το συντονισμό των τοπικών ομάδων του κινήματος στη λειτουργία
και τη δράση τους.
Η καθολική συμμετοχή των συμπολιτών μας εξασφαλίζει τη διάχυση του πολιτικού
μας μηνύματος σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε
όλους μας να εκφράζουμε τις απόψεις μας συντεταγμένα, από το βήμα που μας
παρέχουν οι εσωτερικές διαδικασίες, συνδιαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό το
κομματικό μας γίγνεσθαι. Αναδεικνύοντας τη προσήλωση των Ανεξάρτητων
Ελλήνων στις αρχές της άμεση Δημοκρατίας.
Οι εκλογές της 17 Ιουνίου 2012 μας δίνουν την ευκαιρία ακόμη πιο δυναμικά να
εγκαινιάσουμε, μια νέα, στενότερη επικοινωνία τόσο μεταξύ μας όσο και με τους
συμπολίτες μας πυκνώνοντας τις επισκέψεις μας στις πόλεις της περιφέρειας μας.
Επίσης, χρησιμοποιώντας τα μέσα που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, όπως
είναι η ιστοσελίδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και το BLOG των Ανεξάρτητων
Ελλήνων, παρέχοντάς μας άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για το σύνολο των
πολιτικών και οργανωτικών δραστηριοτήτων του κινήματος, αλλά και τη δυνατότητα
γρήγορης και εύκολης επικοινωνίας, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε, για να μοιραστείτε
μαζί μας τις σκέψεις, τις προτάσεις, τις ελπίδες και τις ανησυχίες σας.
Προσδοκούμε και προσβλέπουμε στη συνεχή και ενεργό συμμετοχή όλων των
συμπολιτών μας σε αυτήν την προσπάθεια.

Σκοπός μας είναι να δομήσουμε την κομματική μας οργάνωση σε ολοένα και πιο
στέρεες βάσεις, να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη λειτουργία και τη δράση της,
να φέρουμε κοντά μας και να δώσουμε δύναμη και κουράγιο στους συμπολίτες μας
που στενάζουν από την κρίση και έχουν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για το μέλλον, να
τους πείσουμε, ότι η απομάκρυνση από την πολιτική, η αποχή από την ψηφοφορία ή
η ψήφος σε ηγεσίες που χρόνια δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, δεν λύνουν το πρόβλημα
αλλά το επιδεινώνουν, να τους εμφυσήσουμε αγωνιστικότητα και αισιοδοξία.
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τους Ανεξάρτητους Έλληνες ρυθμιστές την επόμενη
των εκλογών και ως τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει και πάλι την
πατρίδα μας στον δρόμο της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου.
Με γνώμονα τις δικές σας παρατηρήσεις, θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις
αυτόν το σκοπό.
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