
Ο Χρήστος Γιανναράς από την 
Νέα Υόρκη αφυπνίζει και 
καλεί σε εσωτερική 
επιστράτευση προτείνοντας 

ως λύση υπηρεσιακή κυβέρνηση 
προσωπικοτήτων με αποστολή την σύγκληση 
εθνικής συντακτικής συνέλευσης και αλλαγή 
συντάγματος!

«Την κρίση δεν θα την ξεπεράσουμε ούτε με τον 
ΔΝΤ ούτε με την Ε.Ε. χρειάζεται εσωτερική 
επιστράτευση! Χρειάζεται μια ρεαλιστική πρά-
ξη! Μια υπηρεσιακή κυβέρνηση προσωπικο-
τήτων με ένα στόχο και μια αποστολή: την 
σύγκληση εθνικής συντακτικής συνέλευσης 
που θα αλλάξει το σύνταγμα για να το κάνει 
αληθινά δημοκρατικό! Ένα σύνταγμα που 
δεν θα υπηρετεί την κομματικοκρατία αλλά 
τον πολίτη!» Σε αυτή την πρόταση ως πρό-
ταση διεξόδου από την κρίση κυρίως αξιών, 
κατέληξε ο Χρήστος Γιανναράς μιλώντας στην Νέα Υόρ-
κη προσκεκλημένος ομογενειακών φορέων σε διάλεξη με 
θέμα η οικονομική κρίση στην Ελλάδα πρόβλημα ηθικό ή 
κυρίως πολιτικό» ο Χρήστος Γιανναράς νωρίτερα παρουσί-
ασε διαπιστωτικά την εικόνα της Ελλάδας λέγοντας μεταξύ 
άλλων ότι « …περιμένουμε από μέρα σε μέρα μια εφιαλτική 
κοινωνική έκρηξη… απουσιάζει παντελώς η ιεράρχηση στό-
χων και αναγκών… η οικονομία έχει αυτονομηθεί από την 
κοινωνία… έχει χαθεί η συλλογικότητα μας… οφείλουμε να 
αναζητήσουμε το λάθος… υπάρχει έλλειμμα αυτοκριτικής 
και αυτοσυνειδησίας… φτάσαμε σε μια κοινωνία που δεν 
έχει μετοχή στην αλήθεια που δεν μετέχει στην εμπειρία και 
το γεγονός..υπήρξε ιδεολογικοποίηση του χριστιανισμού 
για να δημιουργηθεί το ιδεολόγημα του Ελλάς Ελλήνων 
Χριστιανών… ήρθε η μεταπολίτευση και μετά τι; Αντικατα-
στήθηκε όλο αυτό το λανθασμένο ιδεολόγημα με μια άπλη-
στη καταναλωτική κοινωνία που λειτουργεί ψηφοθηρικά…. 
Χάθηκε η ανάσχεση στην κρίση αυτή που είναι η αντικειμε-
νική κρίση και αμοιβή του άξιου, της δουλειάς και του μό-
χθου… η διαφθορά που αναπτύχτηκε μόνο με εκείνη στα 
τέλη της πτώσης του καθεστώτος της πρώην Σ. Ένωσης. 
Υπάρχει απουσία στόχων. Γίναμε μια άπληστη κοινωνία. 
Είμαστε πλέον μια χώρα ανυπόληπτη πιθανόν και εσκεμ-
μένα. Λείπει το ήθος και η τιμιότητα! Ο Έλληνας δυστυχώς 
έχει γίνει ένα εγωκεντρικό κτήνος! Δεν έχουμε δημοκρατία! 
Υπάρχει μόνον κομματοκρατία! Μια δημοκρατία δεν έχει 
εσωτερική αυτοοργάνωση δημοκρατική τότε η δημοκρατία 
έχει τελειώσει αυτό όλο περιλαμβάνεται στο σύνταγμα του 

1985… δεν υπάρχει αναζήτηση του αληθούς και συνύπαρ-
ξη που ξεπερνά και υπερβαίνει το εγώ». 
Με αυτές τις διαπιστωτικές θέσεις κάλεσε σε εθνική αφύπνι-
ση τον Ελληνισμό και την ομογένεια εκτός συνόρων για τον 
οποίο όπως χαρακτηριστικά τόνισε αποτελεί την ιστορική 
ελπίδα του έθνους ο διεθνούς φήμης και αποδοχής ακαδη-
μαϊκός καθηγητής Φιλοσοφίας και Δρ. Θεολογίας Χρήστος 
Γιανναράς. Ακολούθησε μια συζήτηση με ερωταποκρίσεις και 
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που κρύβουν αγωνία για το αύριο 
της ελληνικής κοινωνίας. Ο κ. Γιανναράς κατά την διάρκεια 
των ερωταποκρίσεων ήταν καυστικός για το σημερινό πολι-
τικό κατεστημένο και ρεαλιστικά τοποθετημένος. «Καλούνται 
οι έλληνες να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας και ευτελισμού. 
Οι έλληνες οργίζονται δίκαια για αυτό και από μέρα σε μέρα 
περιμένουμε μια μεγάλη κοινωνική έκρηξη. Θα σφαχτούμε! 
Λόγω εξαθλίωσης και πείνας» συμπλήρωσε σε ορισμένες 
απαντήσεις του. Εάν θέλουμε να ανακάμψουμε χρειαζόμαστε 
μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση! Θα βρεθούν 
άραγε εκείνες οι δυνάμεις που θα αναλάβουν πρωτεύοντα 
ρόλο για να προσδιορίσει και να ιεραρχήσει τις ανάγκες;» 
έκλεισε τις απαντήσεις του τονίζοντας –στο αυτονόητο αγω-
νιώδες ερώτημα –τι μέλει γενέσθαι μετά από όλα αυτά ότι 
αυτό που θα απαιτηθεί είναι μια συντακτική εθνική συνέλευ-
ση και ένα νέο αληθινά δημοκρατικό σύνταγμα».
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Περισσότερες από 1.100 αδήλωτες πισίνες σε πολυτε-
λείς κατοικίες και εξοχικά στους νομούς Θεσσαλονίκης, 
Χαλκιδικής και Πιερίας και φοροδιαφυγή από έχοντες 
και κατέχοντες, που προκλητικά παρακάμπτουν τα δη-
μόσια ταμεία... 
χωρίς να δηλώνουν την μεγάλη ακίνητη περιουσία που 
κατέχουν, εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ στη Βόρεια 
Ελλάδα. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών 
επεξεργάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο στοιχεία του Κτη-
ματολογίου και της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 
Συστημάτων και εντόπισαν εκατοντάδες πισίνες που «ξέ-
χασαν» οι ιδιοκτήτες τους να συμπεριλάβουν στη φορο-
λογική τους δήλωση, αλλά και άλλες περιπτώσεις φο-
ροδιαφυγής για τις οποίες τα πρόστιμα αναμένεται να 
είναι τσουχτερά. «Ξέρουμε πλέον ότι στη Θεσσαλονίκη 
και στην ευρύτερη περιοχή της υπάρχουν περίπου 220 
offshore εταιρείες που στην κατοχή τους έχουν ακίνητη 
περιουσία και σε πολλές των περιπτώσεων τα δηλωθέ-
ντα τετραγωνικά των μονοκατοικιών, εξοχικών, βιλών 
είναι προκλητικά», αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΤ3 ο ει-
δικός γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Γ. Καπελέρης. Οπως 
ανέφερε, η υπηρεσία του έχει εντοπίσει περίπτωση σε 
υπεράκτια εταιρεία «όπου έχει δηλωθεί μεζονέτα 36 τε-
τραγωνικών μέτρων με κάθε όροφο 12 τετραγωνικών, 
όταν η πραγματική της επιφάνεια είναι πάνω από 280 
τετραγωνικά». Το τελευταίο διάστημα, η Διεύθυνση Eιδι-
κών Eλέγχων του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας ερευνά 
την υπόθεση γνωστού μάνατζερ από τον χώρο του πο-
δοσφαίρου που έχει δεχθεί καταθέσεις ύψους 26 εκατ. 
ευρώ (οι οποίες δεν δηλώνονταν) ενώ εμφάνιζε βεβαι-
ώσεις στη φορολογική του δήλωση από μεγάλα κέρδη 
ποδοσφαιρικών αγώνων στοιχήματος.
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Η ευνοιοκρατία, η κομματικοποίηση, η λι-
τότητα και η ανεργία διώχνουν όλο και 
περισσότερους νέους Έλληνες από την 
χώρα, αναφέρει εκτενές ρεπορτάζ των 
New York Times από την Αθήνα.

Στο ρεπορτάζ, που κοσμεί την πρώτη σελίδα της σημερι-
νής International Herald Tribune, μιλούν νέοι άνθρωποι 
που εκφράζουν την απογοήτευση τους για την πορεία της 
χώρας και την έλλειψη ευκαιριών για καρριέρα.
«Συνειδητοποίησα ότι το σύστημα επίμονα υποστηρίζει αυ-
τούς που έχουν τις διασυνδέσεις και όχι αυτούς που έχουν 
ταλέντο», είπε ο 26χρονος Αλέξανδρος Κεντικελένης που 
απογοητευμένος από την Ελλάδα επιστρέφει στη Βρετανία 

όπου σπούδασε πολιτικές επιστήμες. 
H εφημερίδα μεταφέρει τα αποτελέσματα 
δημοσκόπησης της ΚΑΠΑ Research που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΒΗΜΑ σύμ-
φωνα με την οποία 7 στους 10 νέους θέ-

λουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Τέσσερις στους 10 
προσπαθούν ενεργά είτε να βρουν δουλειά, είτε να σπου-
δάσουν στο εξωτερικό. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η ανερ-
γία μεταξύ των νέων ηλικίας 15- έως 24 ετών ήταν 29,8% 
τον Ιούνιο. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι περίπου 20%.
Στις δεκαετίες του ́ 50 και ‘60 χιλιάδες  Έλληνες εγκατέλει-
ψαν την χώρα για μια καλύτερη ζωή στην Αμερική, Αυστρα-
λία και στην Ευρώπη. Τις τελευταίες δεκαετίες οι υψηλοί 
ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μετά την ένταξη 
στην ΕΕ, οδήγησαν πολλούς στον δρόμο της επιστροφής. 
Όμως, «το πάρτι δεν κράτησε πολύ», σημειώνει χαρακτη-
ριστικά το ρεπορτάζ αναφερόμενο στην κρίση και τον κίν-
δυνο χρεοκοπίας. «Σήμερα οι νέοι που φεύγουν από την 
Ελλάδα δεν πηγαίνουν στην Αστόρια να πλένουν πιάτα», 
υπογραμμίζει ο καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος. «Είναι 
πτυχιούχοι στην Νέα Υόρκη που επιλέγουν να ζήσουν και 
να εργασθούν εκεί».
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