Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2001

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων κ. Στέφανος Μάνος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Πριν από 2,5 χρόνια, την 29η Απριλίου 1999, οι Φιλελεύθεροι ξεκινήσαµε την πορεία µας στην
ελληνική πολιτική.
Όραµα µας ήταν να συσπειρώσουµε πολιτικά ανένταχτους πολίτες που δεν δέχονται να
συµβιβαστούν ούτε µε τον τρόπο που λειτουργούν τα σηµερινά κόµµατα, ούτε µε τις ιδέες και πολιτικές
που παράγουν. Πολίτες που θα ήταν διατεθειµένοι να πολεµήσουν τις πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά,
το λαϊκισµό και τη δηµαγωγία.
Από την ιδρυτική µας διακήρυξη επισηµάναµε όµως ότι τα κόµµατα δεν είναι τα µόνα που φέρουν
ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση. Ευθυνόµαστε και όλοι εµείς, στο βαθµό που µε την ανοχή µας και την
ψήφο µας επιτρέψαµε τη δηµιουργία αυτών των φαινοµένων. Λέγαµε τότε ότι η Ελλάδα δεν θα αλλάξει
αν πρώτα δεν αλλάξουµε εµείς και ζητήσαµε να στρατευτούν µαζί µας πολίτες που είναι πάνω απ' όλα
ελεύθεροι, υπεύθυνοι, ευαίσθητοι και ασυµβίβαστοι.
Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την 29 Απριλίου 1999 προσπαθήσαµε να συσπειρώσουµε
δίπλα µας τους πολίτες αυτούς. Προσφέραµε στο εκλογικό σώµα µια νέα πολιτική πρόταση που συνδύαζε:
•

την ορθολογική αξιοποίηση της αγοράς, στην οικονοµία και το κοινωνικό κράτος,

•

το κράτος δικαίου και τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και

•

τη λογική και τον ρεαλισµό στην εξωτερική µας πολιτική.

Με µοναδικές για την Ελλάδα εσωτερικές δηµοκρατικές διαδικασίες, επεξεργαστήκαµε νέες
πολιτικές ιδέες και θέσεις. Οι Φιλελεύθεροι κατέθεσαν πρώτοι συγκροτηµένες και συγκεκριµένες
προτάσεις για την κεφαλαιοποιητική µεταρρύθµιση στην κοινωνική ασφάλιση, για τη δραστική µείωση της
φορολογίας, για την απελευθέρωση των αγορών και την αποκρατικοποίηση δηµοσίων επιχειρήσεων και
οργανισµών, για τον χωρισµό εκκλησίας και κράτους, για την πλήρη κατοχύρωση των ατοµικών
δικαιωµάτων πολιτών και µειονοτήτων, για την µεταναστευτική πολιτική, για την κατάργηση της «δωρεάν
παιδείας» για τους εύπορους, για την εκλογίκευση της πολιτικής κατά των ναρκωτικών, για την
υποστήριξη από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής στροφής της Τουρκίας, για τον επαγγελµατικό στρατό κ.α.
Ήµασταν το µόνο κόµµα που είχε το θάρρος να παρουσιάσει µια σαφή, συγκεκριµένη και διακριτή
πρόταση εξουσίας χωρίς βερµπαλισµούς και χωρίς λαϊκισµούς. Παρουσιάσαµε µια πρόταση πολιτικής που
οι ελεύθερες, δηµοκρατικά οργανωµένες κοινωνίες, έχουν από καιρό υιοθετήσει και εφαρµόσει. Αυτή την
πολιτική, το ΠΑΣΟΚ και η Ν.∆., την χαρακτήρισαν ακραία και ανεδαφική. Αυτήν όµως την πολιτική θα
κληθούν να εφαρµόσουν τα αµέσως επόµενα χρόνια, αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη ότι δεν είναι ακραία
η πολιτική µας πρόταση, αλλά ακραίος ο καιροσκοπισµός και λαϊκισµός του κυρίαρχου πολιτικού
συστήµατος.
Η έντιµη και υπεύθυνη πολιτική συµπεριφορά µας δεν επιβραβεύτηκε από το εκλογικό σώµα. ∆εν
κινητοποίησε και δεν συσπείρωσε σε ικανοποιητικό βαθµό µια οµάδα πολιτών και πολιτικών που θα
µπορούσε να δώσει αποτελεσµατικά τη µάχη σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πραγµατικότητα
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είναι ότι η κοµµατική µας απήχηση είναι δυσανάλογα µικρή σε σχέση µε την απήχηση στην ελληνική
κοινωνία των ιδεών που υποστηρίζουµε.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η έλλειψη οικονοµικών πόρων αφού, σε αντίθεση µε όλα τα άλλα
κόµµατα και παρά το γεγονός ότι εκπροσωπούµε τα 2/300 της Βουλής, δεν έχουµε καµία κρατική
χρηµατοδότηση. Χωρίς όµως πόρους δεν µπορούµε να καταστήσουµε επαρκώς γνωστές τις πολιτικές µας
θέσεις και προτάσεις.
Οι αδυναµίες αυτές ακυρώνουν τους πολιτικούς µας στόχους και περιθωριοποιούν την πολιτική
µας αποτελεσµατικότητα. ∆εν είµαστε διατεθειµένοι να καταλήξουµε σε συµβιβασµούς που δεν θα
ανταποκρίνονται στις αρχές και τις ιδέες µας. Κρίνουµε ότι, µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι αδυναµίες αυτές
δεν µπορούν να ξεπεραστούν. Η ελληνική κοινωνία δείχνει ικανοποιηµένη µε τον παρόντα δικοµµατισµό
όπως αυτός εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.∆.
Η πραγµατικότητα µας επιβάλλει να λάβουµε σήµερα την απόφαση να αναστείλουµε τη
λειτουργία του κόµµατος των Φιλελευθέρων.
Με τα σηµερινά συνεπώς δεδοµένα, οι Φιλελεύθεροι δεν θα µπορέσουν να συµµετάσχουν στις
επόµενες εκλογές. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για µένα.
Οι δύο βουλευτές θα συνεχίσουµε να εκπροσωπούµε κοινοβουλευτικά του Φιλελεύθερους µέχρι τη
λήξη της θητείας της παρούσας Βουλής.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής το Προεδρείο των Φιλελευθέρων θα έχει την ευθύνη για όλα τα
θέµατα που προκύπτουν από την απόφαση αυτή, καθώς και την ευθύνη της ιστοσελίδας των
Φιλελευθέρων.
Θέλω να ευχαριστήσω τους ελεύθερους, υπεύθυνους, ευαίσθητους και ασυµβίβαστους πολίτες που
στρατεύτηκαν µαζί µας, τους ψηφοφόρους µας και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που έκαναν δυνατή την
επί 2,5 χρόνια παρουσία µας. Τίποτε δεν θα πάει χαµένο.
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