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Όλοι ξέρετε ότι πρόσφατα εκλέχτηκα ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Έτσι ήμουν 
μόνο σε μια πολύ σύντομη επίσκεψη στις Βρυξέλλες μέχρι στιγμής και ήμουν εντελώς σοκαρισμένη 
που σας το είπα γιατί ανακάλυψα ένα πραγματικά τρομακτικό, σκοτεινό βρώμικο μυστικό ακριβώς 

στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μια πραγματικά 
δυσάρεστη δυσωδία μύριζε στην ατμόσφαιρα, τι ήταν τα δωμάτια καπνίσματος σε κάθε όροφο που 
δεν μπορούσα να ξεπεράσω ότι ήμουν εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια πήρε το 
κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους ενώ σκέφτηκα πώς λογικό πόσο πολιτισμένο είναι το ανθρώπινο 
καλό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατανοεί τη σημασία των  εγκαταστάσεων για τους ανθρώπους 
στην εργασία για οποιοδήποτε κομμάτι και για ατέλειωτο προσωπικό και για άνεση και όταν έχετε 

τόσα πολλά να κάνετε μην ανησυχείτε πως δεν έχω πάει γηγενής ενώ καταλαβαίνω την υποκρισία 
όταν η Επιτροπή ηγείται της απαγόρευσης του καπνίσματος σε μπαρ, εστιατόρια και καφετέριες 

σε όλη την Ευρώπη, αλλά ήταν μοναχική υπενθύμιση, αλλά όχι φιλελεύθερη ερμηνεία για τη χώρα.  

Είναι οι μόνοι πολιτικοί μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μας λογοδοτούν εάν παραμένουμε εμείς 
ή μας αφήνουν. Είναι αδύναμοι υπερβολικά ένθερμοι και επιβάλλουν τους πιο φιλελεύθερους και 
απάνθρωπους κανόνες για το κάπνισμα σε αυτή τη χώρα, επειδή κατηγορούν το πρωινό που έχουν 
απαγορευτεί με μεγάλο ανθρώπινο κόστος κάπνισμα σε φυλακές που καπνίζουν σε ψυχιατρικά 
νοσοκομεία, απολύτως αηδιαστικό και επαίσχυντο τρόπο για να θεραπεύσει τους ανθρώπους που 
δεν δίνουν περιθώρια και είναι σύνολο όριο αδιαλλαξία όσον αφορά το κάπνισμα οπουδήποτε σε 

εσωτερικούς χώρους και ακόμη και οι μεγάλες εγκαταστάσεις του καπνίσματος στο εσωτερικό των 
ευρωπαϊκών κοινοβουλίων δεν παρέχονται σε καμία εγκατάσταση σε αυτή τη χώρα  και ολοένα και 

περισσότερο όπως γνωρίζετε. 

Δεν μας επιτρέπεται καν να καπνίζουμε σε πολλά μέρη του έξω κόσμου, οπότε θα πρέπει να μας 
ανήκει όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά το Γουέστμινστερ και είναι καθήκον μας να κάνουμε κάτι γι'  
αυτό. Φυσικά, η απαγόρευση του καπνίσματος ήταν πάντα μη δημοκρατική πρακτική στη νομοθε-
σία που το γραφείο από στατιστικά στοιχεία διαπίστωσαν ότι το 68% αντιτάχθηκε στην ολική απα-
γόρευση και την εργασία στο γενικό εκλογικό μανιφέστο της το 2005, υποσχέθηκαν μόνο σε χώ-

ρους που εξυπηρετούν τρόφιμα, αλλά όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνουν οι διακηρύξεις, έτσι στο τέλος 

ήταν μόνο οι γνώμες των νομοθετών που άκουγαν.  

Όταν οι ιατρικές αρχές και οι ομάδες αναμονής και οι εμπειρογνώμονες για τη δημόσια υγεία όλα 
όσα υποσχέθηκαν σε ένα μανιφέστο ή απαιτούσαν από το κοινό αγνοήθηκαν και νομίζω ότι ήταν 
ένα σημάδι των πραγμάτων να έρθει ένας πραγματικός απλός Σταυρός , μια πραγματική αποκά-
λυψη σε εμάς από μια τεχνοκρατική αντί-δημοκρατική ελίτ που συν-επέλεξαν από την καθημερινή 
ζωή να απογειίσουν αυτό που ήθελαν να κάνουν ανεξάρτητα από το κόστος αλλά την κοινωνία των 
ανθρώπων, αλλά κοίτα τώρα έχω ενταχθεί σε ένα τεχνοκρατικό Κοινοβούλιο ώστε να ξέρε ις ότι 

ίσως δεν έχουμε έναν από αυτούς και είναι λίγο αλήτης να έχει πάει σε κάτι που θα είναι, και ένα 
από τα πράγματα που παρατήρησα ήταν ότι οι συνάδελφοί μου εχθροί και έχουμε εντελώς σοκα-
ριστεί με τα κατάλληλα επίπεδα από αυτούς που τολμούν να λάβουν θέση σε σχέση με την κύρια 
ερώτηση που έχουν τρομοπάρει από την κακοποίηση που τους έκανε ως πάρτι κάθε κομμάτι και 
ως μόλυβδος ψηφοφόροι έχουν αποκαληθεί άγνοια και εύκολα επηρεάζεται για την παράβλεψη 
των αποδεικτικών στοιχείων από τους οικονομικούς εμπειρογνώμονες και ούτω καθεξής. Έχουν 
αποφύγει από την ευγενική κοινωνία να αντιμετωπίζονται με τον κοινωνικό του επικεφαλής φυ-

σικά και όλα είχαν περάσει από την πλάτη της πάπιας σε μένα . Επειδή είμαι λίγο σκληραγωγημένη 
και γιατί αυτό το παρόμοιο πλαίσιο έχει πάει περισσότερο από τους καπνιστές όλα αυτά τα χρόνια 
και ήταν μια πρώιμη γεύση του τι αφήνει την ψηφοφορία που πρόκειται να βιώσουν και νομίζω 

ότι ο λόγος για τον οποίο οι λεμούριοι και οι καπνιστές έχουν αντιμετωπιστεί ως δεύτερη.  
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Οι πολίτες των SS είναι όπως έχουν διαπράξει ένα κοινό έγκλημα που είναι ότι δεν θα συμμορφω-
θούν με τις επιθυμίες της, ξέρω καλύτερα είναι το άσχετα με την Ελίζ που μας είπε πώς να ζήσουμε 
τις ζωές μας και σε αυτή την περίπτωση επαναστάτησα. Τώρα ξέρω ότι πολλοί από εσάς στην αί-

θουσα παραμένουν υποστηρικτές και ξέρω ότι πολλοί από εσάς στην αίθουσα πιστεύουν πραγμα-
τικά ότι θα πρέπει να μείνουμε στην ΕΕ και αυτό είναι απολύτως όχι πως είναι απολύτως νόμιμο 
και δίκαιο, αλλά θα ήθελα να καλέσω να αναγνωρίσω ότι υπάρχει κάτι δυσάρεστο και επικίνδυνο  

σχετικά με την αντιμετώπιση των ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές απόψεις με περιφρόνηση 
και ασέβεια και σαν τους δεύτερους αψηφώντας τους δεν έχει σχέση με το φτιαγμένο να συνοψί-
στηκε όταν θα πήγαινα και θα έκανα τις τελευταίες δεκαετίες πολλές εκδηλώσεις δημόσιας υγείας 

επειδή ήμουν απευθείας στην Ακαδημία των ιδεών που έχω προσκαλέσει αυτά τα πράγματα ή τα 
έκανα πριν είμαι το είδος του πρωινού πάρτι τίποτα . Αλλά ούτως ή άλλως ακούω αυτούς τους αν-
θρώπους που ξέρω ότι είναι το είδος του Δαυίδ ιδρώτα για να είναι ένα είδος αληθινής ανησυχίας 
και απόλυτης ακατανοήσεως και γιατί παρά τις ατελείωτες εκστρατείες που προσθέτουν σε όρους 
ρύθμισης και απαγόρευσης και παρά το γεγονός ότι ξοδεύοντας εκατομμύρια και κιλά για να μας 
κάνουν να βασανίζαμε, οι άνθρωποι ακόμα επιμένουν στο κάπνισμα εννοώ ότι τους είπαμε ότι θα 
πουν πόσο κακό είναι γι ' αυτούς. Αλλά συνεχίζουν να πίνουν ζαχαρούχα ποτά που καπνίζουν και 

τώρα δεν έκαναν αυτό το πράγμα που μοιάζει με το κάπνισμα που δεν μπορούμε να έχουμε συμ-
βουλές και διακοπή του καπνίσματος οι αξιωματικοί ή γιατροί ή Τεχνοπολίτες της δημόσιας υγείας, 
οπλισμένοι με φατρίες. Μας δίδαξαν κάτι και νομίζω ότι όποτε συναντιόμαστε με αυτά τα τεχνο-
κρατικά με τα εργοστάσιά τους είναι δελεαστικό να τους παίζουμε στο παιχνίδι τους δεν είναι ότι 
έχουν στοιχεία και δεδομένα και στατιστικά για να κερδίσουν επιχειρήματα . Και σκεφτόμαστε καλά 
ίσως αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να πετάξουμε τα πάντα για να διαψεύσουμε αυτούς τους 

ατελείωτους ψεύτικους χάρτες και τα ύποπτα στοιχεία και να κοιτάξουμε μην με παρεξηγήσουν.  

Χαίρομαι που έχουμε κάποιους υπέροχους ανθρώπους για να το κάνουν αυτό εννοώντας ότι ο Κρις 

το ξέρει απόψε που θα ήμασταν χωρίς αυτόν. Όχι την Ακαδημία των ιδεών, έχουμε τα δικά μας 
λιοντάρια Rob και προφανώς τότε υπάρχει το ίδιο το FOREST που εμφανίζεται τι ανοησίες κρύβεται 
πίσω από τις λεγόμενες αποδείξεις, για παράδειγμα την απλή συσκευασία ή δαιμονισμό ενός από 
τους μεγαλύτερους τρόπους που οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε θέση να σας το πουν για να 
σταματήσει το κάπνισμα και ούτω καθεξής, και μου αρέσει το γέλιο. Πιστεύω ότι τα γεγονότα και 
τα στατιστικά και τα στοιχεία είναι εξαιρετικά σημαντικά και όταν η κατηγορία είναι ότι με οδήγη-

σαν στο να είμαι στο πλάι της ανάρτησης ενδυναμωμένη είμαι παράλογη ή συναισθηματική επειδή 
είμαι λαϊκιστής. Και ξέρεις ότι μπορεί να νιώθεις σαν ένα πόλεμο σήμερα και είναι Ναι είμαι κουλ 
και συγκεντρωμένη και έχω διδακτορικές διατριβές για να κάνω πίσω αυτό το πράγμα και  θα ξε-
σκεπάσουμε όλη την ψευδοεπιστήμη με πραγματικά στοιχεία αλλά στην πραγματικότητα δεν πρό-
κειται να κερδίσουμε το επιχειρήματα ή σίγουρα όχι μόνο, διότι αυτό που είναι πραγματικ ά το 
θέμα είναι ότι οι αρχές είναι η νίκη των επιχειρημάτων που κερδίζουν τους ανθρώπους από την 
πλευρά μας εξηγώντας στους ανθρώπους ότι αυτό Είναι Για Ελευθερία είναι Για Προσωπική Αυτο-

νομία είναι Για Αυτοδιάθεση είναι Για Μεμονωμένα Κυρίαρχο.  

Αν ένας καπνιστής ή άλλος μη-καπνιστής για ποιο θέμα αν θα παραμένουν να αφήσει αυτών τα 

πράγματα είναι για το πώς θα βασιζόμουν σε μια ελεύθερη κοινωνία. Θέλω το δικαίωμα να επιδο-
κιμάσω τις κακές συνήθειες σε έναν επιλεγμένο τρόπο ζωής που επέλεξα ως ενήλικος χωρίς κρατική 
παρέμβαση, απαλλαγμένη από το βάρος της νομοθεσίας που ξεφλούδισε από το κορυφαίο τρενάκι 
σε τεχνοκράτες. Πιστεύω όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή η χώρα αντιδρούν για να γίνουν 
από τεχνοκράτες για δεκαετίες ενώ έχουν αντιμετωπιστεί ως τα άτυχα θύματα συνωμοτών για να 

αντιμετωπίζονται σαν να είναι παιδιά που δεν καταλαβαίνουν και πρέπει να τους προσεγγίσουμε.  
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Έτσι μπορώ να πω ότι αν περιμένουν να μεγαλώσουν δεν θα αποφασίσουν πώς ζούμε και νομίζω 
ότι μπορούμε να βυθίσουμε μια εξέγερση να ξεσπάσει παντού και χαίρομαι για αυτό να υπάρχει 
άφθονο σε επεισόδια εχθροπραξιών εναντίον. Ζούμε σε διχαστικές στιγμές όπου πολύ συχνά γυ-

ρίζουμε ο ένας εναντίον τον άλλο. Εννοώ πως ο κόσμος έχει φύγει από τρελό δικαίωμα που ζούμε 
σε μια κοινωνία όπου σήμερα ένας παππούς ο Brian Leash απολύθηκε από μια ανακατεύθυνση για 
να μοιραστεί τον Billy Connolly σκίτσο στο Facebook και αναφέρθηκε από έναν από τους συναδέλ-

φους του και έχασε τη δουλειά του.  

Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Ζείτε σε έναν κόσμο όπου ο γείτονάς σας με την προτίμησή σας για την 
ευημερία των γυναικών παίρνει τα επιχειρήματά σας και στέλνει τη φιλονικία σε ένα ενημερωτικό 
δελτίο το μέρος της προφανώς νόμιμης πολιτικής εκστρατείας όπου ζούμε επίσης σε έναν κόσμο 
όπου καθηγητές ξέρω ότι έγραψαν το Grexit οι οποίοι περιγράφουν τον εαυτό τους ως μυστικές 

πόλεις, βγήκαν στο δωμάτιο του προσωπικού και τώρα υπάρχουν απαιτήσεις από τους συναδέλ-
φους του προσωπικού τους να είναι πειθαρχημένοι και δεν επιτρέπεται να διδάξουν σε έναν κόσμο 

όπου συνιστούν από τα καλύτερα μεταβαλλόμενα άτομα.  

Δεν με νοιάζει σε ποια πλευρά του πολιτικού χάσματος που είσαι . Ο Ματ δεν είναι καλός για να 
φέρει κοινωνία και πρέπει να ανακάμψει και να ανεβούμε ενάντια σε αυτ όν τον δαιμονισμό και να 
προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε ό,τι χρειάζεται την αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη 
γύρω από πράγματα που μπορούν να μας ενώνουν . Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη γύρω από την ιδέα 
ότι οι ενήλικες πρέπει να είναι ελεύθεροι να δεχτούν τους κινδύνους στις επιλογές του τ ρόπου 
ζωής. Αν παίξει Ρούμπικ κύβο οπότε απολαμβάνει να διακινδυνεύσει μια κωμωδία ή να θέσει σε 

κίνδυνο τους πολιτικούς, πρέπει να ενωθούμε γύρω από την ιδέα ότι οι ενήλικες δεν θα είναι ελεύ-
θεροι να μην συμμορφώνονται με κάποια φανταστική μισή έκδοση του τέλειου πολίτη όπως το 
ονειρευόταν από ένα κρώτο των μικροσκοπικών δημόσιων πωλητών όπου εμείς θα πρέπει να ενω-
θούμε γύρω από μια υπόσχεση για την ποικιλομορφία. Όλοι πιστεύουν στην ποικιλομορφία ενώ 
δεν πιστεύουν σε μια στεγανή εκδοχή της ποικιλομορφίας αλλά νομίζω ότι θέλουμε ποικιλία από-
ψεων και θέλουμε ποικιλομορφία του τρόπου ζωής. Πρέπει να καταργήσουμε την κλωνοποίηση 

της ορθότητας του τρόπου ζωής.  

Έτσι φυσικά να τελειώσω γιατί είμαι η Ακαδημία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο που πρέπει να 

αναφέρω ότι ο ζηλιάρης μύλος υποστηρίζει κοινωνική προϋπόθεση γύρω από τα πειράματα στο 
ζωντανό και αυτό είναι που θέλω και αυτό είναι η FOREST που πάντα ενθάρρυνε τα πειράματα στο 

ζωντανό μύλο.  

Ήταν κριτικός της συνήθειας και ορθοδοξίας την οποία είδε ως εχθρό της ανθρώπινης ελευθερίας 
και οδηγεί σε διανοητική στασιμότητα σε παλιά επιχειρήματά του με τα πειράματα στη ζωή να 
σημαίνει ότι χρειαζόμαστε την ελευθερία να επιλέγουμε και να δημιουργούμε και είπε ότι οι αν-
θρώπινες ικανότητες της αντίληψης κρίσης διακρίνονται σε αίσθημα διανοητικής δραστηριότητας 
και ακόμη και η σκέψη από προτίμησή για να ασκηθεί μόνο στην επιλογή μιας επιλογής χρειαζό-

μαστε την ελευθερία να επιλέξουμε να ζήσουμε τη ζωή όπως μας επιλέγουμε.  

Ο Mara ήθελε να εξαπολύσει στην κοινωνία του τότε την αυθόρμητη αλλά δημιουργικά απρόβλε-
πτη και ασυνήθιστες μορφές της ατομικότητας που θα σήμαινε την ευκαιρία που η κοινωνία τους 

μεταμόρφωσε ενώ μεταμορφώνει και αυτό είναι για το οποίο αγωνίζεται και αυτό είναι το είδος 

του πνεύματός του.  

Νομίζω ότι όλοι πρέπει να εμπνεύσουμε σήμερα ένα κομμάτι της εξέγερσης αυθόρμητης δημιουρ-
γικής απρόβλεπτης συναρπαστικής μελλοντικής προσανατολισμένης αλλά όχι να αποτρέψαμε τον 

κίνδυνο από αυτό που διακινδυνεύει να αγκαλιάσει το είδος της κοινωνίας μας.   
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Νομίζω πως θέλουμε να δούμε μια πραγματική εξέγερση εναντίον της συμμόρφωσης και την κου-

ρασμένη παλιά τεχνοκρατική ζωή που ενσωματώνουν τα κράτη νταντάς .  

Γι' αυτό ας γιορτάσουμε την πραγματική ποικιλομορφία . Είναι η 40-ή επέτειος της Forest που έ-
χουμε ακούσει. Έχω ακούσει τα 40 είναι τα νέα 20 και νομίζω ότι για αυτά είναι νέος και πειραμα-
τικός και το είδος του νέου ανθρώπου που είναι όχι  νιφάδα χιονιού αλλά ένας από εκείνους τους 

νέους ανθρώπους που δεν είναι έχουν την οργή για τη ζωή. Έχω έρθει σε αυτά τα γεγονότα και έχω 
συναντήσει σπουδαίους φίλους εδώ και χρόνια και είχα πολλούς αγώνες επίσης επειδή δεν είμα-
στε βαρετοί από αυτά τα γεγονότα αλλά ένα μάθημα, «πάντα απολαμβάνετε την συνάντηση που 
σήμερα είναι απόψε η Liz Barbra». Τώρα θέλετε να αναμειγνύεται με την επιθυμία της για τη ζωή 
να πηγαίνετε αναζήτηση και δαντέλα στη συνέχεια , πως η γυναίκα έχει περισσότερο θάρρος από 

οποιοδήποτε αριθμό των πολιτικών ότι είναι μοχλοί σας μοχλό και πάντα αγώνα για την ελευθερία .  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Simon και τον Reynolds και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν 
να γίνουν αυτά τα γεγονότα όπως το Dorset και να συγκεντρωθούν τόσο μεγάλη ποικιλί α ανθρώ-

πων και μη συμμορφωμένου Simon για κάθε νεαρό ηγέτη που δεν συμμορφώθηκε ποτέ και είναι 
στην πραγματικότητα το είδος προσώπου που αγωνίστηκε για πειράματα στη ζωή που σημαίνει ότι 
πάντα κάνει καλό να το κάνουμε αυτό να μπορούμε πρώτα από όλα να φτιάξουμε τον Simon τον 
υπέροχο κύριο «FOREST» για όλους και για το τελικό μας άγγιγμα  τότε πρέπει να είμαστε να δια-
κινδυνεύσουμε ενός ποδοσφαίρου στην Κωνσταντινούπολη. Μεγάλη υπαρξιακή άνθηση αυτήν 
είπε ας ζήσουμε την ελευθερία και για τώρα ας το εορτάσουμε σε αυτήν τη ζωή για την ελευθερία 
σας, ευχαριστώ πολύ όλους. 


