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ΚΡΑΤΓΕ ΚΑΙ ΨΙΘΤΡΟΙ 
 
Με ατξομή ςημ ποόρταςη επίρκεφη ςξσ Υτσπξσογξύ Αμάπςσνηπ, αομόδιξσ 
για θέμαςα Νασςιλίαπ, κ. Άδχμη Γεχογιάδη ρςξ Αμύμςαιξ, γμχρςξί κύκλξι 
εκςξνεύξσμ λάρπη καςά ςη ρσμήθη ποακςική ςξσπ. 
Δίμαι ποχςξταμέπ μα εγκαλείςαι η Δημξςική Αουή γιαςί σπξδέυςηκε, 
ρσζήςηρε και ρσμεογάρςηκε με έμαμ εκλεγμέμξ Βξσλεσςή και Υπξσογό ςηπ 

Δλλημικήπ Κσβέομηρηπ, πξσ επιρκέτθηκε ςξμ ςόπξ μαπ από όπξσ έλκει ςημ 
καςαγχγή ςξσ. 
Από πξιξσπ άοαγε ποξέουξμςαι ςα αμώμσμα ρυόλια πξσ αμαπαοάγξμςαι ρςιπ 
ρκιέπ ςξσ ςξπικξύ πξλιςικξύ βίξσ; 
Δίμαι ξι άμθοχπξι πξσ έυξσμ ρσμηθίρει μα λειςξσογξύμ με κοασγέπ ρςιπ 
δημόριεπ εμταμίρειπ και με φιθύοξσπ ρςιπ κας’ ιδίαμ ρσζηςήρειπ. Πξςέ δεμ 
μπήκαμ ρςξμ κόπξ μα αμαπςύνξσμ με επιυειοήμαςα ςιπ θέρειπ ςξσπ γιαςί ςξσπ 
ςαιοιάζει η κξσβέμςα κατεμείξσ, ξι εύκξλεπ καςηγξοίεπ και ςα αμένξδα 
ρσμθήμαςα. Δσρςσυώπ, ξι κύκλξι ασςξί τέοξσμ μεγάλξ μεοίδιξ εσθύμηπ για 
ςημ καθξδική πξοεία ςηπ πεοιξυήπ μαπ, καθώπ και διξίκηρη ταίμεςαι μα 
έυξσμ αρκήρει και έυξσμ μάθει μα μημ αμαγμχοίζξσμ ςιπ επιπςώρειπ ασςήπ 
ςηπ λξγικήπ. 
Από ςημ πλεσοά ςηπ Δημξςικήπ Αουήπ δηλώμεςαι όςι η επώμσμη κοιςική, η 
παοάθερη και αμςιπαοάθερη επιυειοημάςχμ και ξ διάλξγξπ είμαι ξι μόμξι 
ςοόπξι για μα απξδείνει ξ καθέμαπ ςημ πίρςη ςξσ ρςη δημξκοαςία. 
Οπξιξρδήπξςε άλλξπ ςοόπξπ, όπχπ για παοάδειγμα ξι ρσκξταμςίεπ, η 
λάρπη, ξι φίθσοξι και ξι αμώμσμεπ καςηγξοίεπ υχοίπ σπόρςαρη, είμαι 
ταιμόμεμα ταρίζξσραπ μξξςοξπίαπ. 

Δκςόπ ασςώμ θα ρσμευίρξσμε μα ρσμεογαζόμαρςε με όλξσπ ςξσπ θερμικξύπ 
τξοείπ πξσ μπξοξύμ μα βξηθήρξσμ ςξ έογξ μαπ και μα ρσμβάλξσμ ρςημ 
επίςεσνη ςχμ ρςόυχμ μαπ για αμάπςσνη ςηπ πεοιξυήπ. Η αμςιαμαπςσνιακή 
λξγική ςχμ απξκλειρμώμ και ςηπ ερχρςοέτειαπ έυει τέοει ςξμ ςόπξ ρςη 
ρημεοιμή καςάρςαρη, με ςημ αμεογία μα καλπάζει και ςιπ αμαπςσνιακέπ 
ποξξπςικέπ μα είμαι πεοιξοιρμέμεπ ρςξ ελάυιρςξ. 
Ξαμαςξμίζξσμε όςι από ςημ επίρκεφη ςξσ Υτσπξσογξύ, κ. Άδχμη 
Γεχογιάδη, ποξέκσφαμ ρημαμςικέπ ενελίνειπ ρε ςοία κεταλαιώδη θέμαςα ςηπ 
πεοιξυήπ: ςημ επαματξοά ςχμ δοξμξλξγίχμ ςξσ ςοαίμξσ, ςημ εταομξγή 
ειδικξύ αμαπςσνιακξύ μόμξσ απξκλειρςικά για ςημ πεοιξυή μαπ με ρςόυξ ςημ 
υοημαςξδόςηρη επεμδύρεχμ για ςημ καλύςεοη δσμαςή ποξεςξιμαρία για ςη 
μεςαλιγμιςική πεοίξδξ και ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ Τηλεθέομαμρηπ.  
Τα ποξβλήμαςα είμαι πξλλά και ρημαμςικά. Καμείπ δεμ ιρυσοίρςηκε όςι η 
ρσμδοξμή ςξσ Υτσπξσογξύ θα ςα λύρει, όμχπ είμαι ρίγξσοξ όςι θα ρσμβάλει 
ρςημ εμδευόμεμη επίλσρή ςξσπ. Σςξμ αγώμα πξσ δίμξσμε για ςημ αμάπςσνη 



ςξσ ςόπξσ μαπ υοειαζόμαρςε ρσμμάυξσπ, γιαςί δσρςσυώπ ασςξί πξσ έποεπε 
μα είμαι ρσμξδξιπόοξι και σπξρςηοικςέπ ςηπ ποξρπάθειαπ θέλξσμ μα 
μεςαςοέφξσμ ςξσπ εασςξύπ ςξσπ ρε ερχςεοικξύπ ευθοξύπ ςηπ ποξρπάθειαπ. 
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