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Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 

                        Υπάρχουν στιγµές στη διαδροµή µιας χώρας, που αποτελούν 
ιστορικές καµπές. Όλοι συναισθανόµαστε σήµερα ότι ζούµε µια τέτοια στιγµή. Η 
ιστορία επεφύλαξε σε εµάς να είµαστε οι πρωταγωνιστές, να σηκώσουµε εµείς το 
βάρος µιας µεγάλης ευθύνης για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, για τον Ελληνισµό, για 
την πατρίδα. Σε εµάς ανέθεσε ο Ελληνικός λαός την ευθύνη να οδηγήσουµε το καράβι 
στη µεγαλύτερη τρικυµία της πρόσφατης ιστορίας µας. 

Σήµερα, όµως, το µέγεθος της πρόκλησης, µας καθιστά όλους πρωταγωνιστές, όχι 
µόνο την Κυβέρνηση, όχι µόνο το Κίνηµα, αλλά κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα, κάθε 
Έλληνα. Είµαστε όλοι πρωταγωνιστές απέναντι στις µεγάλες προκλήσεις. Και ξέρω ότι 
θα ανταποκριθούµε, και ως Κίνηµα, και ως Κυβέρνηση, και ως Ελλάδα, σε αυτές τις 
προκλήσεις που έχουµε µπροστά µας. 

Ξέρω ότι, στο µέλλον, όταν θα κοιτάζουµε πίσω, θα είµαστε σε θέση να λέµε στους 
εαυτούς µας πως, εκείνη τη στιγµή, κάναµε ό,τι έπρεπε και ό,τι περνούσε από το χέρι 
µας, για να σταθούµε στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων. 

Και το ξέρετε, από τη µέρα που βρέθηκα στην ηγεσία του Κινήµατός µας, ήµουν 
προσηλωµένος σε ένα στόχο: να δουλέψουµε σκληρά, να υπηρετήσουµε τον Έλληνα 
πολίτη, την ελληνική οικογένεια, το νέο, τον επαγγελµατία, τη µικροµεσαία επιχείρηση, 
τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, να προστατεύσουµε τους αδύναµους, να 
βάλουµε την πατρίδα µας σε τροχιά κοινωνικής δικαιοσύνης, ανάπτυξης, προοπτικής, 
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για όλους τους Έλληνες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αποκλεισµούς. Και αυτή µου η 
προσήλωση παραµένει η προτεραιότητά µου. 

Από την πρώτη µέρα που έγινα Πρωθυπουργός, οι συνθήκες επιβάλλουν να είµαι 
προσηλωµένος και σε έναν άλλο στόχο, όµως, που µπορεί να φαίνεται διαφορετικός 
και που είναι η διάσωση της οικονοµίας µας, η σωτηρία της χώρας µας. 

Όµως, οι στόχοι αυτοί δεν είναι διαφορετικοί. Ο δεύτερος, η σωτηρία της χώρας µας, 
είναι προϋπόθεση για να πετύχουµε τον πρώτο, ένα κράτος ∆ικαίου, αλλά και ένα 
ευνοµούµενο κράτος. Ένα κράτος ∆ικαίου, ένα κράτος κοινωνικής δικαιοσύνης και 
ανάπτυξης, είναι η προϋπόθεση για να µην ξαναζήσουµε την κρίση που σήµερα 
περνάµε. 

                        Γνωρίζω, καταλαβαίνω, ειλικρινά, µοιράζοµαι µαζί µε όλους, τις 
ανησυχίες και αγωνίες που έχει ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα. Τις αγωνίες κάθε 
πολίτη, αλλά και κάθε στελέχους, κάθε φίλου, κάθε µέλους του Κινήµατός µας. Τις 
σκέψεις κάθε συµπολίτη µας, που µας έδωσε τη δύναµη και την εντολή να κυβερνάµε 
σήµερα τη χώρα και που ρωτά: «ο άνεργος αδελφός µου θα βρει επιτέλους τη δουλειά 
που του αξίζει;», «θα πάρουν τα παιδιά µου σύνταξη;», «ο γονιός µου θα έχει 
νοσοκοµείο, που θα µπορεί να τον βοηθήσει όταν το χρειαστεί;», «η επιχείρησή µου, 
θα διασωθεί;», «θα µπορέσω να δανειστώ;», «γιατί δεν λειτουργεί το κράτος για 
µένα;», «εµείς θα πληρώσουµε τα σπασµένα των άλλων;», «τι µέλλον µας περιµένει;», 
«πότε θα βγούµε επιτέλους από αυτή τη δύσκολη κατάσταση;», «και ναι, να κάνω 
θυσίες, να δώσω από το υστέρηµά µου, αλλά θα πιάσουν τόπο, θα πιάσει τόπο η δική 
µου συµβολή;». 

Και απαντώ και απαντούµε: ναι, οι θυσίες θα πιάσουν τόπο. Αυτό το εγγυόµαστε, ως 
Κίνηµα και ως Κυβέρνηση. Ήδη πιάνουν τόπο, ήδη ανακτά η Ελλάδα και αξιοπιστία, 
και αξιοπρέπεια. 

Ναι, έχει αξία η συµβολή σου. 

Ναι, έχουµε τη δύναµη να ορίζουµε το µέλλον µας. 

Ναι, ήδη η Ελλάδα ορίζει σήµερα το µέλλον της, µέσα σε µια δύσκολη θύελλα. 

Συντρόφισσες και σύντροφοι, 

Όταν κληθήκαµε, πριν από πέντε µήνες, να αναλάβουµε τη διακυβέρνηση της χώρας, 
ουδείς από εµάς µπορούσε να φανταστεί τι µας περίµενε. Γνωρίζαµε ότι είχαµε βαθιά 
προβλήµατα, αλλά σήµερα πλέον, αυτή η κατάσταση της χώρας είναι γνωστή σε 
όλους. Η χώρα µας είναι πρώτη παγκόσµια είδηση και µε εµάς ασχολούνται όλα τα 
διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, όλοι οι διεθνείς Οργανισµοί. 

                        Αυτή είναι η κληρονοµιά που άφησε πίσω της η προηγούµενη 
κυβέρνηση. Αυτή είναι η υπηρεσία που προσέφερε στον τόπο και τους πολίτες, 
αφήνοντας τη χώρα στα πρόθυρα της κατάρρευσης, µε ένα έλλειµµα διπλάσιο από 
αυτό που επίσηµα ανακοίνωνε. Αλλά ακόµα χειρότερα, µε το µεγαλύτερο έλλειµµα, το 
έλλειµµα αξιοπιστίας, που είναι το µεγαλύτερο που είχαµε στην πρόσφατη ιστορία µας. 
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Με µεγάλους κινδύνους. Με τον κίνδυνο να µην µπορέσει η χώρα να δανειστεί, ή να 
δανείζεται µε επιτόκια τοκογλυφικά. Με ένα κράτος διαλυµένο από την οικονοµική και 
κοµµατική λεηλασία. 

                        Και όταν προεκλογικά έλεγα ότι «ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε», το 
εννοούσα απόλυτα. ∆εν είχα όµως ποτέ διανοηθεί ότι, η χώρα µας βρισκόταν τόσο 
εκτεθειµένη, τόσο ευάλωτη, τόσο απροστάτευτη. ∆εν είχα ποτέ διανοηθεί ότι, η χώρα 
που µπήκε στην ΟΝΕ µε το σπαθί της, που έβαλε την Κύπρο στην Ε.Ε., παρά τις 
δυσκολίες και τις αντιρρήσεις, που έγινε ηγέτιδα δύναµη στα Βαλκάνια, και πολιτικά 
και οικονοµικά, που οργάνωσε τους καλύτερους Ολυµπιακούς Αγώνες, θα αντιµετώπιζε 
τόσο βαθιά καχυποψία, ανυποληψία, ακόµα και χλεύη, εταίρων, ακόµα και φίλων. 

                        Νοµίζω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα µπορούσε να 
διανοηθεί, µε πόση ανευθυνότητα, µε πόση εγκληµατική αµέλεια, µε πόση 
ελαφρότητα οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας διαχειρίστηκαν επί 5 
χρόνια τη χώρα, το όνοµά της, τα κρατικά Ταµεία, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

                        Γιατί κανείς µας στο ΠΑΣΟΚ δεν µπορεί να αντιληφθεί διαφορετικά 
την πολιτική και την άσκησή της, την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, παρά µόνον ως 
προσφορά στη χώρα. Αυτή είναι η δική µας αντίληψη: η ανιδιοτελής αφοσίωση στην 
πατρίδα µας και στους πολίτες. 

                        Είπαµε ότι πρέπει επειγόντως να αλλάξουµε το κράτος. Να χτίσουµε 
πάνω σε όσα καλά υπήρχαν και να κάνουµε ένα βήµα προς το µέλλον. ∆εν βρήκαµε 
κράτος. 

                        Είπαµε ότι πρέπει να στηρίξουµε τους αδύναµους. Βρήκαµε όχι µόνο 
άδεια Ταµεία, αλλά και ένα χρέος που ξεπερνούσε κάθε ευφάνταστη πρόβλεψη. Οι 
αλήθειες αυτές είναι συγκλονιστικές και το τίµηµα, δυστυχώς, τεράστιο. Τίµηµα, που 
πληρώνει σήµερα η χώρα και εκατοµµύρια πολίτες, οι οποίοι δεν έφταιξαν σε τίποτα. 

                        Το δίληµµα ήταν ξεκάθαρο: ή κάνουµε κατεπειγόντως ό,τι χρειάζεται 
για να σώσουµε την πατρίδα, ή συµπεριφερόµαστε άβουλα, ανεύθυνα και 
καταδικάζουµε την Ελλάδα σε δεκαετίες ύφεσης, παρακµής, διεθνούς αποµόνωσης και 
µαρασµού. 

                        Έχει κανείς από εµάς αµφιβολία, για το ποια έπρεπε να είναι η 
επιλογή µας; Έχει κανείς από εµάς την παραµικρή αµφιβολία, για το ποιο ήταν και είναι 
το καθήκον µας, ως Έλληνες, ως πολίτες αυτής της χώρας, ως προοδευτικοί άνθρωποι, 
ως η µεγάλη προοδευτική και πατριωτική παράταξη; Έχει κανείς από εµάς αµφιβολία 
πως, το ιστορικό µας χρέος απέναντι στη χώρα και τον Ελληνισµό ήταν, καταρχήν, να 
διασώσουµε την ίδια µας τη χώρα και την οικονοµία µας; 

                        Οι συντηρητικές δυνάµεις, δυστυχώς, φάνηκε ότι έχουν άλλες 
προτεραιότητες. Το απέδειξαν ξανά στη χώρα µας, µε την καταστροφική 
διακυβέρνηση των τελευταίων ετών. Η αλήθεια είναι - σκληρή, αλλά πρέπει να λέγεται 
- ότι προτεραιότητά τους ήταν οι φίλοι, οι κουµπάροι, οι κολλητοί, τα συµφέροντα, η 
«µπίζνα», οι αγοραπωλησίες, το ιδιοτελές κοµµατικό συµφέρον, η εκλογική πελατεία. 
Οτιδήποτε άλλο, πέραν και εκτός από το συµφέρον των πολιτών και της χώρας. 
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                        Γι' αυτό, επί πέντε χρόνια γκρέµιζαν το σπίτι, εκποιούσαν τα 
κοµµάτια του και λεηλατούσαν τον προϋπολογισµό του. Κράτος - λάφυρο. 
Για να περνάνε καλά οι φίλοι τους, µικρά και µεγάλα ισχυρά συµφέροντα, 
αυτά που υπηρετούσαν. 

                        Περιµέναµε, ακόµα και σήµερα, έστω µε τη συµπεριφορά τους, αν 
όχι µε το λόγο, να δείξουν άλλο πρόσωπο µπροστά στις ευθύνες που έχουν, και τις 
χθεσινές και τις σηµερινές, αλλά και τις ευθύνες για το µέλλον της πατρίδας. Το 
αποτέλεσµα, βέβαια, το ξέρουµε: η χώρα και οι πολίτες να βρεθούν στο χείλος του 
γκρεµού. 

                        Όµως, οι προτεραιότητες µιας παράταξης µε τις δικές µας αξίες δεν 
µπορεί παρά να είναι διαφορετικές. Έχει σήµερα κανείς αµφιβολία ότι, πρώτη µας 
προτεραιότητα είναι να διασώσουµε το σπίτι µας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να το 
ξαναχτίσουµε, όπως πρέπει και όπως θέλουµε και όπως έχουµε υποσχεθεί; 

                        Έχει κανείς την παραµικρή αµφιβολία ότι, πρώτη και απόλυτη 
προτεραιότητά µας, είναι να στηρίξουµε τη χώρα, τον Ελληνισµό, τους Έλληνες, στην 
κρίσιµη αυτή συγκυρία, να µην φυγοµαχήσουµε, να µην εγκαταλείψουµε την Ελλάδα 
στη µοίρα της, να µην τους αφήσουµε - όπως έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία - 
απροστάτευτους, εκτεθειµένους, στις συνέπειες της κρίσης; 

                        Μιας κρίσης, που διογκωνόταν βεβαίως µε αστραπιαία ταχύτητα και 
θα µπορούσε να έχει και ανυπολόγιστες συνέπειες, καθιστώντας µας έρµαιους 
αποφάσεων άλλων. Μιας κρίσης, που έχει όµως σήµερα βαριές συνέπειες, όπως µε την 
επιτήρηση, στην οποία µας έβαλε δύο φορές η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

                        Και µε αυτή τη δεύτερη φορά - και εδώ είναι ένα παράδειγµα της 
εγκληµατικής τους πολιτικής - σήµερα, σύµφωνα µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και 
λόγω του ελλείµµατος του 2009, είµαστε στην πιο σκληρή επιτήρηση που προβλέπεται 
από τη Συνθήκη. 

                        Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό πρακτικά; Ότι όταν βρίσκονται οι 
Υπουργοί Οικονοµικών, της χώρας µας και των άλλων 26, στο λεγόµενο 
«ECOFIN», οι αποφάσεις για την Ελλάδα παίρνονται χωρίς την ψήφο της 
Ελλάδας - επί 26, όχι επί 27. 

Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Ότι αν εµείς, ως Κυβέρνηση, δεν είχαµε το θάρρος να 
αποφασίσουµε και να αναλάβουµε εµείς την ευθύνη για τις πολιτικές και τα µέτρα τα 
οποία πήραµε, τα δύσκολα µέτρα, θα αποφάσιζαν άλλοι για εµάς, οι 26, και θα 
έπαιρναν τα µέτρα που αυτοί θεωρούσαν σωστά για την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό. 

Συντρόφισσες και σύντροφοι, 

Εµείς, τα µέλη και τα στελέχη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, δεν έχουµε 
διλήµµατα. Ήµασταν, είµαστε και θα είµαστε µια δύναµη πάντα πατριωτική, που 
κοιτάει πρώτα απ' όλα το συµφέρον της χώρας. 
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Θυµίζω τα λόγια του ιδρυτή µας στην 3η του Σεπτέµβρη, στο τρίπτυχο «εθνική 
ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη». Έλεγε: «ναι, θα φτάσουµε στην 
κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά προϋπόθεση για την κοινωνική δικαιοσύνη, είναι να 
υπάρχει ∆ηµοκρατία, λαϊκή κυριαρχία. Και προϋπόθεση για τη λαϊκή κυριαρχία, είναι να 
υπάρχει εθνική κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία». 

Το δικαίωµα δηλαδή του λαού, της Ελλάδας, των Ελλήνων, να ορίζουµε εµείς 
την τύχη µας, χωρίς επιτηρήσεις, χωρίς κηδεµονίες, χωρίς εξαρτήσεις. Και 
αυτό παλεύουµε σήµερα, αυτό διεκδικούµε και αυτό θα καταφέρουµε και 
πάλι, ως ΠΑΣΟΚ, ως Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, σύµφωνα µε τις αρχές 
µας. Ναι, η Ελλάδα να ορίζει τη δική της τύχη. 

Ήµασταν, είµαστε και θα είµαστε µια προοδευτική δύναµη, που κοιτάει πρώτα το 
συµφέρον του πολίτη. Σε αυτή την Κυβέρνηση, στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο 
Ελληνικός λαός την εντολή να βγάλει τη χώρα από την κρίση, να τη σώσουµε ακριβώς 
από αυτές τις µεγάλες απειλές. 

Και σε αυτή την εντολή ανταποκρινόµαστε, διότι εµείς δεν λιποτακτούµε στα δύσκολα. 
Ό,τι πρέπει να κάνουµε, το κάνουµε. Όσο σκληρό, όσο επώδυνο κι αν είναι, όποιο κι 
αν είναι το κόστος, είτε για µένα προσωπικά, είτε για εµάς ως κόµµα. Γιατί πρώτα είναι 
η πατρίδα. 

Γι' αυτό και πήραµε αποφάσεις, που δεν θα λαµβάναµε ποτέ σε οµαλές συνθήκες, γιατί 
δεν ανταποκρίνονται στη δική µας πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωµία, αλλά ζούµε 
σε εµπόλεµη κατάσταση. Γι' αυτό και οι αποφάσεις µας, µπορεί να είναι άδικες για 
όσους συµπολίτες µας δεν ευθύνονται για εκεί όπου φτάσαµε σήµερα, αλλά θα ήταν 
ακόµα πιο άδικο αυτό που θα συνέβαινε στην πατρίδα µας, αν δεν παίρναµε αυτές τις 
αποφάσεις, αν καθόµασταν µε σταυρωµένα τα χέρια, περιµένοντας να παίζουν άλλοι 
µε τις τύχες µας. 

Τότε, οι συνέπειες θα ήταν αφόρητες και πολύ συγκεκριµένες: ούτε µισθούς θα 
µπορούσαµε να πληρώσουµε, ούτε συντάξεις θα µπορούσαµε να πληρώσουµε. Και οι 
συνέπειες θα ήταν ανυπολόγιστες αν, έστω και για µερικές ηµέρες, το κράτος έπαυε να 
πληρώνει µισθούς και συντάξεις, αν δεν µπορούσαν να δανεισθούν οι επιχειρήσεις µας. 

                        Και η αναξιοπιστία, µε την οποία περιβλήθηκε το όνοµα της Ελλάδας 
από αυτές τις εγκληµατικές πολιτικές της Νέας ∆ηµοκρατίας, θα εξελισσόταν τότε σε 
θηλιά στο λαιµό µας, σε κάθε προσπάθεια ανάτασης και αναγέννησης που θα κάναµε. 

Σήµερα, θέλω να δηλώσω κατηγορηµατικά: κάναµε τις επιλογές µας και γι΄ αυτό 
βγαίνουµε από την κρίση. Έχουµε τις δυνατότητες και τις επιλογές και ξεφεύγουµε 
από το σηµερινό τέλµα. Και αυτό κάναµε. 

Να είναι όλοι βέβαιοι, να είναι ακόµα πιο βέβαιοι οι διάφοροι καλοθελητές, που 
καθηµερινά διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για τη χώρα µας, µε προφανείς σκοπιµότητες: 

Η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει. 

∆εν θα την αφήσουµε να χρεοκοπήσει. 
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Η Ελλάδα έχει και ισχυρή και αποφασισµένη Κυβέρνηση, που κάνει αυτό που 
χρειάζεται, και έχει και ένα λαό θαρραλέο. 

Επανερχόµαστε στο δρόµο της οικονοµικής σταθερότητας, στο δρόµο της οµαλότητας 
και της ανάπτυξης. Γι' αυτό, πέντε µήνες τώρα, δίνουµε έναν διαρκή, πρωτόγνωρο 
αγώνα, σε όλα τα µέτωπα, ανακτώντας χαµένο χρόνο, χαµένες ευκαιρίες, χαµένη 
αξιοπιστία, τόσο εντός, όσο και εκτός της χώρας µας. 

Πέρα από το δικό µας οικονοµικό πρόβληµα, το πρόβληµα του τρόπου λειτουργίας του 
παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, δεν αφορά µόνο εµάς. Γίναµε όµως εµείς 
ένα πολύ απτό παράδειγµα, για το τι µπορεί πια να συµβεί σε οποιαδήποτε χώρα, σε 
οποιαδήποτε κοινωνία, από τις ανεξέλεγκτες και αρρύθµιστες δυνάµεις της αγοράς, 
από τους άγριους ανέµους µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. 

                        ∆ίνουµε τον αγώνα µας, ώστε οι αγορές να υπηρετούν τον άνθρωπο, 
και όχι το αντίθετο. ∆ίνουµε τον αγώνα µας και εδώ, και διεθνώς. Και σε αυτό τον 
αγώνα, σε αυτό το µέτωπο, δεν είµαστε πια µόνοι. Χτίζουµε συµµαχίες εντός και εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πείθουµε τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους διεθνείς µας 
συνοµιλητές, να αλλάξουµε. Να βάλουµε κανόνες στις αγορές, να θέσουµε λογικούς 
περιορισµούς στους κερδοσκόπους. Να σταµατήσουµε το τζόγο - κυριολεκτικά - εις 
βάρος ολόκληρων κοινωνιών. Αύριο, δεν θα είναι µόνο η Ελλάδα το θύµα. 

Τις τελευταίες εβδοµάδες, έχω κάνει έναν ολόκληρο κύκλο επαφών σε Ευρώπη και 
Αµερική. Και έχουµε πείσει. Έχουµε πείσει ότι δεν είµαστε επαίτες. Ούτε λαός ήσσονος 
προσπάθειας. ∆εν ζητάµε από κανέναν να πληρώσει τα δικά µας λάθη και τα δικά µας 
χρέη. 

Ναι, ξέρουµε ως Έλληνες, να αναλαµβάνουµε τις ευθύνες µας. Είµαστε πατριώτες, 
εµείς είµαστε υπεύθυνοι για τον τόπο µας. Τα λάθη µας, θα τα διορθώσουµε µόνοι µας. 
Το αποδεικνύουµε σε όλους κάθε µέρα, µε τις µεγάλες αλλαγές που κάνουµε παντού. 
Και τα χρέη µας, εµείς θα τα πληρώσουµε, επίσης µόνοι µας. 

Παράλληλα, η εµπειρία µας, µάς έχει διδάξει, µας έχει δείξει, ότι στον κόσµο της 
παγκόσµιας αγοράς χρειάζεται και το όπλο πάνω στο τραπέζι. Χρειάζεται το όπλο πάνω 
στο τραπέζι, ώστε να µας αφήσουν ήσυχους οι κερδοσκόποι. Να εξασφαλίσουµε 
αποδοτικά αποτελέσµατα, χωρίς υπονοµεύσεις στο Πρόγραµµά µας για τις µεγάλες 
αλλαγές. 

Ζητάµε ξεκάθαρα να µπορούµε, ήρεµα και απλά, να εφαρµόσουµε τα όσα έχουµε 
εξαγγείλει και όσα ήδη έχουµε νοµοθετήσει σε µόλις 5 µήνες. Προχθές, µάλιστα, 
µίλησα για τα θέµατα αυτά για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο, έναν θεσµό που 
αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους πολίτες και για την ενίσχυση του οποίου έχουµε 
δώσει όλοι µας αγώνες. 

Έφτασε η ώρα, τους είπα, να αποφασίσουµε αν θέλουµε το κοινό µας σπίτι, η Ευρώπη, 
να ενισχυθεί, να θωρακισθεί, να λειτουργεί πολιτικά ή, από την άλλη, να βολοδέρνει, 
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ανάλογα µε τις βουλήσεις και τις ορέξεις των αγορών και των κερδοσκόπων. Είπα απλά: 
έφτασε η ώρα να ορίσουµε επιτέλους εµείς, οι Ευρωπαίοι, τη δική µας τύχη. 

Και αυτό δεν αφορά µόνο στις αγορές, είναι και το στοίχηµα της Ευρώπης, για να έχει 
επιτέλους φωνή - και φωνή ισχυρή - σε διεθνές επίπεδο, στην παγκόσµια σκακιέρα. 
Μάλιστα, πρόσφατα, περιοδικό διεθνούς εµβέλειας, µεγάλης κυκλοφορίας, είχε στο 
εξώφυλλο το χάρτη του πλανήτη. Και από το χάρτη αυτό, έλειπε η Ευρώπη, µε το 
ερώτηµα: «υπάρχει πια η Ευρώπη; Ποιος της δίνει σηµασία;». 

Να η ευκαιρία, λοιπόν, να η µεγάλη ευκαιρία, η Ευρώπη να δείξει ότι, ναι, υπάρχει. 
Υπάρχει η πολιτική Ευρώπη, υπάρχει η Ευρώπη της δικαιοσύνης, υπάρχει η Ευρώπη 
της αλληλεγγύης, υπάρχει η Ευρώπη µε ισχυρή φωνή, και απέναντι στις αγορές.  

                        Θυµίζω ότι παλέψαµε, εδώ και χρόνια, για µια ισχυρή Ευρώπη 
οικονοµικής σταθερότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αλλά πολλές δυνάµεις ξεχνούν 
την πολιτική σηµασία ακόµα και του ευρώ. Αφαιρούν την ουσία του πολιτικού 
οράµατος του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, που είναι η κοινή µας προστασία, ώστε σε 
κλίµα ηρεµίας και σταθερότητας να αναπτύξουµε την κοινωνία µας, τις κοινωνίες µας, 
την κοινωνική συνοχή. Να εµπεδώσουµε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην 
ευρύτερη περιοχή. 

Γι' αυτό και η κρίση που εµείς περνάµε, σήµερα, αποτελεί δοκιµασία και στοίχηµα, θα 
έλεγα και ευκαιρία, για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι πράγµατι η ώρα της Ευρώπης. Και 
χαίροµαι, και πρέπει να αισθανόµαστε µια πρώτη ικανοποίηση ότι, παρά τις εις βάρος 
µας συνθήκες, µε τις πρωτοβουλίες µας, καταφέραµε τη δηµιουργία συµµαχιών που 
είναι πολύτιµες, πολύτιµες για να υπερβούµε τις κρίσεις, για µια διαφορετική 
προσέγγιση της Ένωσης, µια διαφορετική πορεία της Ένωσης. 

Καταφέραµε, το θέµα ακριβώς της συλλογικής ευθύνης για την προστασία του ευρώ, 
να µπει στην ηµερήσια διάταξη των ευρωπαϊκών συζητήσεων. 

Φίλες και φίλοι, 

Μέχρι ο αγώνας µας για τη ρύθµιση των αγορών να καρποφορήσει, δεν έχουµε την 
πολυτέλεια να µένουµε µε τα χέρια σταυρωµένα. Στον αγώνα αυτό, ανέλαβα την 
πρώτη ευθύνη. Ως Πρωθυπουργός της χώρας, είπα ότι δεν πρόκειται  να αφήσω την 
Ελλάδα να καταρρεύσει. Και αυτό κάναµε, αυτό διασφαλίσαµε, αυτό εγγυηθήκαµε. 

                        Όµως, δεν πρόκειται να αγνοήσω, όπως δεν πρόκειται όλοι µας - το 
ξέρω - να αγνοήσουµε τη φωνή ολόκληρου του Ελληνικού λαού, που φωνάζει δυνατά 
ότι θέλει µια άλλη Ελλάδα. Γι' αυτό είµαστε εδώ. Γι' αυτό µας εξέλεξαν. Μας ζητούν να 
αλλάξουµε τα πάντα. Αυτή ήταν η εντολή µας. Και αυτή παραµένει η εντολή µας. Να 
αφήσουµε πίσω µας µια ολόκληρη εποχή, να ανοίξουµε ένα νέο ελπιδοφόρο κεφάλαιο 
στην ιστορία µας. 

Από τη µεταπολίτευση και µετά, πετύχαµε πολλά, πρωτίστως µε τις 
Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, περάσαµε από µια κλειστή κοινωνία αποκλεισµών, 
σε µια ανοιχτή κοινωνία δικαιωµάτων. Εµπεδώσαµε τη ∆ηµοκρατία, 
µειώσαµε τις αποστάσεις. ∆ηµιουργήσαµε νέους, σηµαντικούς θεσµούς, 
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όπως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενδυναµώσαµε άλλους, που έπρεπε να 
ενδυναµωθούν για να αποκτήσει πιο δυνατή φωνή ο πολίτης, όπως είναι ο 
συνδικαλισµός. Βελτιώσαµε την ποιότητα της ζωής µας. Καταφέραµε και 
ενταχθήκαµε µε την αξία µας στην ΟΝΕ. 

Όλα αυτά, τα καταφέραµε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Όµως, όλη αυτή την περίοδο, 
συσσωρεύσαµε και παθογένειες, που διογκώθηκαν και έχουν γίνει πια βρόγχος. Γιατί 
σιγά-σιγά, η ελευθερία µας περιορίστηκε ξανά από την αυθαιρεσία, την ασυδοσία, το 
δίκαιο του ισχυρού. 

Ονοµάσαµε «δικαίωµα» το αποτέλεσµα της συναλλαγής του πολιτικού συστήµατος µε 
συντεχνίες και µικροσυµφέροντα. 

Ονοµάσαµε, πολλές φορές, ακόµα και «κοινωνική πολιτική» τις χαριστικές ρυθµίσεις, 
που όµως σιγά-σιγά µαζεύτηκαν και, σήµερα, βλέπουµε τα αποτελέσµατά τους για την 
οικονοµία, αλλά και για τη δυνατότητα που έχουµε τελικά να ορίζουµε το ίδιο µας το 
µέλλον. 

Την ώρα που αφήσαµε στην άκρη την πραγµατική κοινωνική πολιτική, την υγεία, την 
παιδεία, τα νοσοκοµεία µας, τα πανεπιστήµιά µας, την υγιή ανάπτυξη, που θα έφερνε 
νέες θέσεις εργασίας - γιατί τα χρήµατα πήγαιναν πια αλλού. Στις τσέπες λίγων και 
βολεµένων, στις επιχειρήσεις που φρόντιζαν να έχουν καλές σχέσεις µε τους 
πολιτικούς, και όχι καλές πολιτικές για την επέκταση και τη δηµιουργική τους 
ανάπτυξη, στους φοροφυγάδες, που το ίδιο το πολιτικό σύστηµα επιβράβευε  µε την 
ανοχή του. 

Σε αυτά λέµε όχι. Λέµε πια όχι. Εκείνη η Ελλάδα δεν είναι βιώσιµη. Εκείνη η Ελλάδα 
δεν έχει µέλλον. Εκείνη την Ελλάδα, δεν τη θέλουµε. ∆εν τη θέλει πια κανείς. 
Τουλάχιστον όχι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, οι δηµιουργικές δυνάµεις 
αυτής της χώρας, που ζουν εγκλωβισµένοι για χρόνια σε µια πραγµατικότητα που τους 
πνίγει. 

                        Εκείνη την Ελλάδα, την αφήνουµε πίσω. Και την αφήνουµε πίσω µια 
και καλή. Όραµά µου, όραµά µας, είναι στο τέλος αυτής της τετραετίας να έχουµε 
θέσει στέρεες βάσεις για µια νέα, µια πιο δίκαιη Ελλάδα, µια Ελλάδα της ανάπτυξης. 

Για µια Ελλάδα που στέκεται στα πόδια της γερά, έχει αποκτήσει ξανά την αξιοπιστία 
της, παράγει περισσότερα απ' όσα καταναλώνει και, κυρίως, έχει επιστρέψει στις αξίες 
που η ίδια κάποτε γέννησε: στο µέτρο, στη λογική, στη δικαιοσύνη, στην ανθρωπιά. 

Όλοι µαζί οφείλουµε να παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις γι' αυτό το µέλλον. Όχι 
να ξεχάσουµε όσα λάθη κάναµε, αλλά να τα θυµόµαστε πάντα, ώστε να µην τα 
επαναλάβουµε και να τα διορθώνουµε. Αλλά και να φτιάξουµε την Ελλάδα των αξιών. 

Ναι, η σηµερινή Ελλάδα, που προ ολίγου τη λοιδορούσαν οι πάντες, θα αποδείξει σε 
όλους, είναι το πατριωτικό µας στοίχηµα και καθήκον, ότι κάθε τι που φέρει το όνοµα 
«Ελλάδα», κάθε τι που φέρει το όνοµα «ελληνικό», κάθε τι που σχετίζεται µε τον 
Ελληνισµό, θα συνδέεται µε τη λέξη «αξία». Αυτή είναι η Ελλάδα που φτιάχνουµε. 
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Ο Ιρλανδός και φιλέλληνας, νοµπελίστας ποιητής Χέινι, έγραψε ότι «υπάρχουν στιγµές, 
που η λέξη "ιστορία" και η λέξη "ελπίδα" έχουν οµοιοκαταληξία, όπου γιγαντώνεται η 
απαίτηση για δικαιοσύνη, ανθρωπιά και αυτοπεποίθηση». Σήµερα, στην Ελλάδα, 
συναντιέται η ιστορία µε την ελπίδα. Αυτό είναι το µήνυµα, σήµερα: συναντιέται η 
ιστορία µε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Και αυτή είναι η υποχρέωσή µας 
απέναντι στον Ελληνικό λαό. 

Φίλοι και φίλες, 

Το ίδιο µας το κυβερνητικό Πρόγραµµα, οι ίδιες µας οι δεσµεύσεις προεκλογικά, δεν 
έκαναν τίποτε άλλο από το να περιγράφουν αυτή τη διαφορετική κοινωνία και αυτό το 
διαφορετικό κράτος, που θέλουµε να χτίσουµε. 

Και αυτούς τους µήνες, από τον Οκτώβριο µέχρι και σήµερα, ταυτόχρονα µε την 
τιτάνια προσπάθειά µας να σώσουµε την οικονοµία της χώρας, έχουµε προχωρήσει, 
όπως ακριβώς δεσµευτήκαµε, αποδεικνύοντας καθηµερινά ότι, αυτή η Κυβέρνηση είναι 
αναγκασµένη, αλλά και αποφασισµένη, να κάνει περισσότερα, να κάνει βαθύτερες 
τοµές από κάθε άλλη φορά, στο λιγότερο πολιτικό αλλά και πραγµατικό χρόνο. Με 
καθηµερινές πρωτοβουλίες, δράσεις, νέους νόµους, νέες δοµές. 

Όσα είπαµε, όσα λέµε, τα εννοούµε απόλυτα. Χωρίς να αποκλίνουµε ούτε για µια 
στιγµή από τους στόχους µας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της 
πράσινης ανάπτυξης, που αφορούν στο σύνολο των πολιτών. 

Παρά τη δεινή κατάσταση της οικονοµίας, την οποία κληθήκαµε να 
αντιµετωπίσουµε από την πρώτη µας µέρα ως Κυβέρνηση, έχουµε 
υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους Έλληνες, να αλλάξουµε 
την πατρίδα µας προς το καλύτερο, διότι η επιλογή µας είναι να µην 
ξαναφτάσουµε εδώ όπου είµαστε, ποτέ πια. 

Όµως, και σε αυτή τη δύσκολη για την οικονοµία µας ώρα, η Κυβέρνησή µας επέλεξε 
και να σταθεί κοντά στους πιο αδύναµους. Προχωρήσαµε στην καταβολή ενίσχυση 
κοινωνικής αλληλεγγύης µε την οποία στηρίχθηκαν 2,5 εκατοµµύρια συµπολίτες µας, 
αυτοί που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, µε χαµηλά εισοδήµατα. Η 
δεύτερη δόση θα καταβληθεί κανονικά µέσα στους επόµενους µήνες. 

Τα χρήµατα δίνονται από έκτακτη εισφορά - θυµίζω - από τις πιο κερδοφόρες 
επιχειρήσεις της χώρας και τη µεγάλη ακίνητη περιουσία. ∆ιότι έτσι εννοούµε εµείς και 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

Πιστοί στις αρχές µας, πιστοί σ' αυτό που πρεσβεύουµε διαχρονικά, στην ισότητα, στις 
ίσες ευκαιρίες, βάλαµε τέλος  στις πελατειακές συναλλαγές  τόσο στις προσλήψεις, όσο 
και στην αξιολόγηση και την εξέλιξη των δηµοσίων λειτουργών. 

Αυτό για το οποίο δεσµευθήκαµε, το κάναµε πράξη: η οµηρία των νέων τελείωσε, η 
εξάρτηση των κρατικών λειτουργών τελείωσε. Τέλος στο πελατειακό κράτος. 

Είναι αυτό που οδήγησε τη χώρα στην οικονοµική, θεσµική και ηθική κατάρρευση. Και 
είναι αδιανόητο που η Νέα ∆ηµοκρατία αρνήθηκε να ψηφίσει τους νόµους της 
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αξιοκρατίας, εξακολουθώντας να υπερασπίζεται τις πελατειακές πρακτικές, που 
διέλυσαν το κράτος και τη χώρα. 

Κάναµε τη Στατιστική Υπηρεσία ανεξάρτητη, το αυτονόητο θα έλεγε κανείς, αλλά δεν 
ήταν δυστυχώς αυτονόητο µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. 
Για να µπορούµε να προγραµµατίζουµε βάσει πραγµατικών δεδοµένων, και όχι 
εικονικών στοιχείων. Να γνωρίζει ο Ελληνικός λαός, ποια είναι η αλήθεια. 

Βάλαµε τάξη στο πρόβληµα της απονοµής ιθαγένειας, της συµµετοχής των οµογενών, 
των  νοµίµων µεταναστών, εγκαθιδρύοντας τους όρους για µια κοινωνία συνοχής, 
ανθρωπιάς, χωρίς αποκλεισµούς και διαχωρισµούς. Αυτή ήταν µια πράξη ευθύνης 
απέναντι στη χώρα και την κοινωνία. Μόνον έτσι τη θωρακίζουµε απέναντι σε εντάσεις 
και σε γκέτο. Ήταν µια πράξη χρέους απέναντι στην εθνική µας κληρονοµιά, την 
ιστορία µας. Ήταν µια πράξη, που σφραγίζει το πολιτικό µας στίγµα για συνοχή, 
ανθρωπιά και ισότητα. Απέναντι στο εύκολο, ανέξοδο, αλλά και επικίνδυνο διαλυτικό 
ρατσισµό. 

∆ιότι όταν επιτρέπουµε την αδικία απέναντι σε έναν άνθρωπο, τότε επιτρέπουµε η 
αδικία να στραφεί και εναντίον όλων µας, και εναντίον ηµών, όπως έχουµε δει και σε 
διεθνές επίπεδο. 

Μόλις προχθές, επίσης, παρουσιάσαµε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο. Με αυτό 
κάνουµε ένα τεράστιο, αποφασιστικό βήµα για τη δίκαιη κατανοµή των υποχρεώσεων 
όλων απέναντι στην Πολιτεία, απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και για την 
αναδιανοµή των εισοδηµάτων στη χώρα, όπως είχαµε υποσχεθεί και προεκλογικά. 

Βάζουµε τέλος στο σύστηµα, που ευνοούσε κάποιους προνοµιούχους, µε πολλά 
πραγµατικά εισοδήµατα και ελάχιστες έως και  µηδαµινές φορολογικές υποχρεώσεις, 
εις βάρος των µισθωτών, εις βάρος όσων δεν µπορούσαν να κρύψουν τα εισοδήµατά 
τους. 

Τελειώνουµε µε τα προνόµια και την αντιµετώπιση της κάθε κατηγορίας επαγγελµατία 
µε διαφορετικό τρόπο. Αφήνουµε πίσω τη φορολόγηση, µε βάση την άτυπη - θα 
µπορούσε να πει κανείς - συµφωνία που είχε κάθε κλάδος µε την Πολιτεία, και 
φορολογούµε όλους τους πολίτες µε βάση τα πραγµατικά τους εισοδήµατα. 

Λυπάµαι που, και εδώ, η Νέα ∆ηµοκρατία, ήδη από την πρώτη ηµέρα, άρχισε να 
αντιδρά σε αυτή τη θεµελιώδη αλλαγή για τον τόπο, προασπίζοντας πάλι πελατειακά 
συµφέροντα. Είναι ακόµα µια ένδειξη για εκείνους, ότι τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν 
κατάλαβαν. Ότι τα µάτια τους µένουν κλειστά µπροστά στις µεγάλες ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας.  

Χρόνια τώρα, το εργαλείο που έπρεπε να είναι η αιχµή του δόρατος της Πολιτείας 
απέναντι στην αδικία, είχε γίνει εργαλείο αναπαραγωγής, διόγκωσης της αδικίας. Και 
αυτό πρέπει να τελειώσει. 

Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι κοινωνική αδικία, εµείς αυτό πιστεύουµε, αλλά και γιατί 
λειτουργεί ακόµα και σε βάρος της ανάπτυξης, αφού τα χρήµατα συσσωρεύονται σε 
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λίγους, και δεν πάνε στον εργαζόµενο, στο µισθωτό, στο συνταξιούχο και, τελικά, 
στην ίδια την οικονοµία και την αγορά. 

Αυτός ο κύκλος κλείνει. Οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, τα µικρά και τα µεσαία 
εισοδήµατα, που προέρχονται από την εργασία, παύουν να φέρουν το µεγαλύτερο 
βάρος. 

Όλα τα εισοδήµατα θα φορολογούνται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απ' όπου και αν 
προέρχονται - όπως βεβαίως, και των µεγαλοµετόχων. Φορολογούµε πηγές πλούτου, 
που µέχρι σήµερα βρίσκονταν στο απυρόβλητο, σε ένα ιδιότυπο καθεστώς προστασίας. 
Από τη µεγάλη ακίνητη περιουσία, µέχρι τα µερίσµατα από τις µετοχές, και από τις 
offshore επιχειρήσεις, µέχρι την εκκλησιαστική περιουσία. 

Χτυπάµε αλύπητα και τη φοροδιαφυγή. Και να είναι βέβαιοι, όσοι νοµίζουν ότι θα 
συνεχίσουν να µη δηλώνουν τα εισοδήµατά τους, ότι τα πράγµατα πλέον άλλαξαν. 

∆εν γίνεται τη φοροδιαφυγή, να την πληρώνουν οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Γι' 
αυτό και η ανοχή των µισθωτών και των συνταξιούχων, όσων δηλαδή δεν µπορούν να 
κρύψουν τα εισοδήµατά τους, έχει τελειώσει. Και γι' αυτό συµµεριζόµαστε, 
συµµερίζοµαι την οργή τους, αυτήν που αισθάνονται, όταν πληρώνουν γι' αυτούς που 
µπορούν και φοροδιαφεύγουν. 

Ήρθε η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Να τηρούν υποχρεώσεις. Γι' αυτό 
και αλλάζει το κράτος, αντί να υποκύπτει στην εξαγορά, τη διαφθορά, την ανοµία. Θα 
σταµατήσει επιτέλους η ατιµωρησία. 

Τελειώνει επιτέλους η ατιµωρησία στη χώρα µας. Γιατί όλοι, για εµάς, είναι ίσοι 
απέναντι στο νόµο. Σε όποια κοινωνική τάξη και θέση βρίσκονται. 

Και βέβαια, η αλλαγή του φορολογικού νοµοσχεδίου δεν είναι µόνο ζήτηµα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αλλά στοχεύει και στη δηµιουργία ενός κράτους πιο εύρωστου, ώστε να 
µπορέσουµε επιτέλους να έχουµε σωστές υπηρεσίες στην υγεία, στην παιδεία και στην 
πρόνοια. Να µπορέσουµε να δώσουµε ακριβώς αυτόν τον κοινωνικό µισθό - ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, τον έλεγε «πράσινο µισθό» - σε κάθε πολίτη. 

                        Βέβαια, το νοµοσχέδιο έρχεται στη Βουλή πολύ σύντοµα, αλλά 
έχουµε πει ότι αν, στην πράξη, όχι µόνο γι' αυτό, αλλά για κάθε τι, λόγω του 
εσπευσµένου αυτών που κάνουµε - εκ των πραγµάτων, από τις ίδιες τις συνθήκες - αν 
υπάρξουν υπερβολές ή αδικίες, εδώ είµαστε και να τα αναγνωρίσουµε, και να τα 
διορθώσουµε προς το καλύτερο, προς το συµφέρον όλων, υπηρετώντας τους πολλούς, 
τον κάθε πολίτη, τα δικαιώµατά του, την ευηµερία του τόπου. 

                        Συντρόφισσες και σύντροφοι, 

                        Πέρα από όλα όσα ανέφερα, η Ελλάδα, το τελευταίο εξάµηνο, 
ξεκίνησε και πάλι να είναι παρούσα στο εξωτερικό. Συµµετέχει, 
συναποφασίζει, σήµερα έχει φωνή και ισχυρή φωνή. 
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                        Μπορεί, φίλες και φίλες, να µην βρεθήκαµε στο σηµείο από το οποίο 
θεωρούσαµε ότι θα ξεκινήσουµε. Αλλά η πυξίδα µας, ο τελικός µας προορισµός, 
συνεχίζει να ορίζεται από το Πρόγραµµά µας και τις αρχές µας. 

Κάθε µέρα, κάνουµε παρεµβάσεις παντού. 

                        Με το νοµοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις και την ενδυνάµωση της 
Επιθεώρησης Εργασίας, κάνουµε το πρώτο βήµα για ουσιαστική προστασία των 
εργαζοµένων, για να έχει ο εργάτης, πραγµατικά και όχι στα χαρτιά, δικαιώµατα. 

                        Θα συνεχίσουµε µε την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για 
τους νέους εργαζόµενους, ώστε να δώσουµε ώθηση, κίνητρα για θέσεις εργασίας, για 
δουλειές. Να καταπολεµήσουµε τη µάστιγα - και είναι µεγάλη, όχι µόνο στην χώρα µας 
- της ανεργίας που, σήµερα, µας απειλεί περισσότερο και ειδικότερα τους νέους. 

                        Το επόµενο δίµηνο, προκηρύσσουµε προγράµµατα για τη διατήρηση 
θέσεων εργασίας και τη διάσωση υγιών επιχειρήσεων από την οικονοµική κρίση, µέσα 
από την κατάρτιση των εργαζοµένων, την εκπαίδευσή τους και σε θέµατα 
εξοικονόµησης πόρων, πράσινης διαχείρισης και  εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 

                        Ανοίξαµε το ΤΕΜΠΜΕ, σε µια προσπάθεια να στηρίξουµε µικρές 
επιχειρήσεις και πολύ µικρές επιχειρήσεις, αλλά µαζί και τους εργαζόµενους σε αυτές. 

                        Εργαζόµαστε, παράλληλα, για να πάει η χώρα σε ένα νέο µοντέλο 
ανάπτυξης, βιώσιµο, ανταγωνιστικό, αντάξιο των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων, 
αυτό που ταιριάζει στην οικονοµία µας. ∆ιότι η ασθενική, κρατικοδίαιτη οικονοµία, 
αυτή που επικράτησε επί δεκαετίες, δεν µας οδηγεί πουθενά. Το κράτος συντηρείται 
από φόρους και εισφορές. Όµως, χωρίς οικονοµία, χωρίς παραγωγή, χωρίς ελληνικά 
προϊόντα, και µάλιστα ανταγωνιστικά, απλά θα συνεχίζουµε να δανειζόµαστε. 

                        Και πρέπει επιτέλους να µπορούµε να έχουµε προϊόντα, που τα 
εµπιστεύεται πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης. ∆ιότι όταν εµείς εµπιστευτούµε 
τη δική µας οικονοµία, θα την εµπιστευτούν και οι εταίροι µας, θα την εµπιστευτούν 
και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή την οικονοµία εµείς θα δηµιουργήσουµε, αυτή την 
οικονοµία προσδοκούµε να διαµορφώσουµε. 

                        Και βέβαια, το χειρότερο είναι να συνεχίσουµε να δανειζόµαστε και, 
µάλιστα, να δανειζόµαστε αλλά τα χρήµατα αυτά να πηγαίνουν στράφι, όχι στην 
ανάπτυξη, όχι στην παιδεία, όπως έγινε δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια.                         

                        Γι' αυτό µιλάµε για µια οικονοµία βιώσιµη όπου, ναι, ο έντιµος 
επιχειρηµατίας µπορεί να διαπρέψει και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Όπου ο 
εργαζόµενος µπορεί να αµειφθεί δίκαια για τον κόπο του, όπου η επένδυση στην 
παιδεία αυξάνει την αξία της εργασίας και ανοίγει νέους δρόµους για τους νέους αλλά 
και για την ανάπτυξη. 

                        Ήδη, όπως είχαµε δεσµευτεί προεκλογικά, προωθούµε πολιτικές για 
την πράσινη ανάπτυξη και την καινοτοµία, µε νοµοσχέδια ήδη έτοιµα, για τις 
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εναλλακτικές και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που θα φέρουν και διεθνείς επενδύσεις 
στη χώρα µας. Για την εξοικονόµηση ενέργειας, από το νοικοκυριό, το σπίτι, µέχρι τα 
ξενοδοχεία και τα δηµόσια κτίρια, που θα ανοίξουν δουλειές στον κατασκευαστικό 
κλάδο, αλλά θα µειώσουν και το λογαριασµό της ∆ΕΗ για κάθε οικογένεια. Για την 
οργάνωση της ανακύκλωσης των απορριµµάτων, που θα αποτελέσουν έναν ολόκληρο 
νέο βιοµηχανικό κλάδο και κλάδο ανάπτυξης. 

                        Τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες, κάνουµε ένα ακόµα σηµαντικό βήµα 
για την απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων, φέρνοντας σχέδιο νόµου για τη 
δραστική µείωση του χρόνου ίδρυσης επιχειρήσεων, καταργώντας έτσι την απίστευτη 
γραφειοκρατία, πολλές φορές και διαφθορά, που αποτελούσε εµπόδιο για την 
ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια και, βεβαίως, ιδιαίτερα και στην Θεσσαλονίκη. 

                        Μαζί µε το νέο νοµοσχέδιο για το ΕΣΠΑ και την αναθεώρηση του 
Αναπτυξιακού Νόµου, αλλάζουµε τον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσσεται η πατρίδα µας 
και στοχεύουµε σε µακροπρόθεσµη σταθερή προοπτική για εργασία και περιφερειακή 
ανάπτυξη. 

                        Στηρίζουµε, µε αυτό το πρόγραµµα, τη µικροµεσαία επιχείρηση αλλά 
και την ύπαιθρο. Προχωρούµε σε αλλαγές, ώστε να µετατρέψουµε τον αγροτικό τοµέα 
σε επικερδή κλάδο, προς όφελος του αγρότη, προς όφελος των ανθρώπων που 
επιλέγουν να µείνουν στην Περιφέρεια, συνδυάζοντας την επένδυσή µας µε την 
ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισµού, αλλά και φέρνοντας σηµαντικές αλλαγές και στο 
συνδικαλιστικό κίνηµα των αγροτών. 

                        Προχωράµε στην υγεία. Ο Έλληνας πολίτης και ο Έλληνας 
φορολογούµενος πληρώνει πολύ ακριβά τον τοµέα της υγείας και, όµως, 
απολαµβάνουµε πολύ κακές υπηρεσίες υγείας. Παρά το γεγονός ότι δαπανούµε 
αστρονοµικά ποσά, είτε ως κράτος, είτε ως Ασφαλιστικά Ταµεία, είτε ως ιδιώτες, δεν 
έχουµε την ποιότητα των υπηρεσιών που µας αξίζει. 

                        Ως Κυβέρνηση, βάζουµε τάξη και φροντίζουµε τα χρήµατα αυτά να 
δαπανώνται προς όφελος του πολίτη, του ασφαλισµένου, και όχι των επιτήδειων που 
λυµαίνονται τα νοσοκοµεία, τα φάρµακα και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Γι' αυτό και 
προχωράµε σε ηλεκτρονικό σύστηµα παρακολούθησης της συνταγογράφησης, για να 
µειώσουµε την κατασπατάληση των χρηµάτων των Ασφαλιστικών Ταµείων και να 
παρέχουµε καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς. 

                        Αξιοποιούµε επενδύσεις, αξίας πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, που 
έχουν γίνει για τη µηχανογράφηση των νοσοκοµείων, αλλά παραµένουν αναξιοποίητες 
στις αποθήκες τους, για να παρέχουν επιτέλους ποιοτικές υπηρεσίες στους Έλληνες 
πολίτες. 

                        Μέχρι χθες, το πρόβληµα δεν ήταν ότι δεν είχαµε υπολογιστές, ότι 
δεν είχαµε λογισµικά προγράµµατα. ∆εν υπήρχε από την προηγούµενη Κυβέρνηση η 
πολιτική βούληση να τα βάλει µε τα συµφέροντα, τα µεγάλα συµφέροντα των 
φαρµακοβιοµηχανιών, αλλά και άλλων, που δηµιουργούσαν το τεράστιο πρόβληµα 
διαφθοράς και υπερτιµολόγησης στα νοσοκοµεία. 
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                        Χτίζουµε επίσης το Καινοτόµο Σχολείο, που παρέχει εύρος γνώσεων, 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων στα παιδιά µας, που βάζει το µαθητή να µπορεί να σκεφτεί 
δηµιουργικά, να µην εγκλωβίζεται στην παπαγαλία, στην αποξένωση από τη µάθηση. 
Να µπορεί να αξιοποιεί συστηµατικά τις σύγχρονες τεχνολογίες, να µπορεί να έχει 
σίγουρη την ξένη γλώσσα µέσα από το δηµόσιο σύστηµα, να µπορεί να έχει πρόσβαση 
στην ίδια ποιότητα εκπαίδευσης, είτε βρίσκεται στην πόλη, είτε στην επαρχία. Να 
µπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ο εκπαιδευτικός, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι 
Σύλλογοι Γονέων, αλλά και η Αυτοδιοίκηση, µαζί µε τους µαθητές. 

                        Κάνουµε πράξη, επίσης, την προγραµµατική µας δέσµευση για 
διαφάνεια παντού. Με ανάρτηση όλων των υπογραφών στο ∆ιαδίκτυο. Όλες οι 
υπογραφές στο ∆ηµόσιο θα είναι στο ∆ιαδίκτυο. Το πώς ξοδεύεται κάθε ευρώ του 
Ελληνικού λαού, ποιες αποφάσεις λαµβάνονται, όλα είναι στο φως. Όλα θα ελέγχονται 
από τον Ελληνικό λαό. 

                        Αλλάζουµε εκ βάθρων, όπως µας περιέγραψε και προωθεί ο Γιάννης 
Ραγκούσης, το διοικητικό σύστηµα της χώρας µε το σχέδιο «Καλλικράτης», κάτι που 
συζητήσαµε και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, επανειληµµένως. Αποκεντρώνουµε εξουσίες, 
δηµιουργούµε ισχυρές Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις. Για να έχουν οι 
τοπικές κοινωνίες περισσότερη δύναµη και πόρους, προκειµένου να ορίζουν τις τύχες 
τους, αλλά και για να παρέχονται καλύτερες, πιο άµεσες υπηρεσίες στον πολίτη. 

                        Εµείς, το ΠΑΣΟΚ, είµαστε Κίνηµα της Αυτοδιοίκησης. Εκεί 
ανδρωθήκαµε ή στελεχωθήκαµε ή αναπτυχθήκαµε, αντλούµε δυνάµεις από εκεί, 
δενόµαστε µε την κοινωνία µέσα από την Αυτοδιοίκηση. Και ο «Καλλικράτης» δεν είναι 
τίποτε άλλο από ένα διαχρονικό, ιστορικό, ηθικό και πολιτικό µας χρέος απέναντι στην 
Αυτοδιοίκηση, αλλά και για µια άλλη διοίκηση στη χώρα. Μια ανάσα για τη χώρα. 

                        Είναι ένας µεγάλος πυλώνας διαρθρωτικών αλλαγών, όπου εκεί θα 
«κουµπώσουν» και πολλές άλλες πολιτικές, διαθρωτικές αλλαγές, στο χώρο της υγείας, 
στο χώρο της παιδείας, στο χώρο της πρόνοιας και, βεβαίως, στο χώρο της ανάπτυξης. 
Θα συµβάλλει, επίσης, στον εξορθολογισµό του κράτους και στην καλύτερη 
αξιοποίηση των χρηµάτων µας. 

                        Οι αλλαγές αυτές δεν είναι απλά θέµα ενός νοµοσχεδίου ή επιλογής 
µερικών προσώπων. Είναι ανατροπές, βαθιές τοµές, στο πώς λειτουργεί το κράτος, 
πώς λειτουργεί η οικονοµία, πώς λειτουργεί η κοινωνία. ∆εν θα υλοποιηθούν µαγικά, 
µε µια απόφαση ενός Υπουργού, ούτε θα γίνουν από τη µια µέρα στην άλλη. Θα είναι 
αντικείµενο και αποτέλεσµα δουλειάς και κόπου από όλους µας, και από το Κίνηµα. 

                        Και τα αποτελέσµατα των µεγάλων αλλαγών που προωθούµε, θα τα 
εισπράξει ο πολίτης, άλλα πιο άµεσα, άλλα σε βάθος χρόνου, στην καθηµερινότητά 
του, µόνο αν όλοι µαζί εργαστούµε σκληρά και συντεταγµένα, και βάλουµε απέναντί 
µας τα συµφέροντα που ζουν από την διαφθορά, την κακοδιαχείριση και θα 
πολεµήσουν όποια αλλαγή τα πλήττει 

                        Και εδώ, ο ρόλος του Κινήµατός µας είναι πάρα πολύ σηµαντικός. Ο 
διαχωρισµός κράτους και κόµµατος, τον οποίο εµείς εγγυηθήκαµε και κάνουµε πράξη, 
δεν αποδυναµώνει το κόµµα. Ενισχύει το ρόλο του κόµµατος. Η αποδυνάµωση του 
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κόµµατος υπήρχε όταν το κόµµα γινόταν ένα µε το κράτος. Τότε έχανε και την 
πολιτική του αξία, και τον ουσιαστικό του λόγο. Τότε βεβαίως, µετατρεπόταν όχι σε 
ένα πολιτικό εργαλείο, σύνδεσµο µε τα κοινωνικά κινήµατα, αλλά σε ένα µεταπράτη. 
Ένα µεταπράτη εξουσίας. 

                        Και εµείς, όταν το κάναµε αυτό - και είναι πράγµατι ένα από τα λάθη 
µας, αλλά έχουµε µάθει από αυτά - το Κίνηµά µας αδυνάτισε, αφυδατώθηκε, χάθηκε, 
έχασε την επαφή του µε τη βάση, µε τα κινήµατα, µε το λαό, µε τους πολίτες. Αυτό 
δεν θα το επιτρέψουµε. 

                        Θέλουµε το Κίνηµα ισχυρό, θέλουµε το Κίνηµα δίπλα στο λαό, 
θέλουµε το Κίνηµα να εκφράζει τις ανησυχίες, θέλουµε το Κίνηµα να ελέγχει την 
Κυβέρνηση. Γι' αυτό, έχει µεγάλο και σηµαντικό ρόλο, να ενηµερώνει αλλά και να 
ενηµερώνεται, να διαβουλεύεται, να είναι δίαυλος διαβούλευσης, αλλά και παραγωγής 
προτάσεων, ιδεών και πολιτικών, να δηµιουργεί πλαίσια συµµετοχής. Και όταν λέω 
«συµµετοχής», δεν εννοώ µόνο τη γνώµη, αλλά και για τα κινήµατα, όπως είναι το 
καταναλωτικό κίνηµα, των νέων, το αγροτικό, για τις µεγάλες αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν, να µπορεί να αποφασίζει καινούργιες πολιτικές, να συµβάλει ακόµα και στο 
συντονισµό πολιτικών και εφαρµογών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

                        Να διαµορφώνει κοινωνικές συµµαχίες, απαραίτητες νέες κοινωνικές 
συµµαχίες, για τις µεγάλες αλλαγές που έχουµε µπροστά µας και υλοποιούµε, αλλά και 
να µπορεί να ελέγχει και την εύρυθµη λειτουργία της Κυβέρνησης. Θέλουµε λοιπόν 
ακριβώς αυτή την ανεξαρτησία και την ισχύ του κόµµατος, για να παίξει τον 
πραγµατικό, δηµοκρατικό ρόλο που του ανήκει. 

                        Σύντροφοι και συντρόφισσες, 

                        ∆εν φοβηθήκαµε ούτε στιγµή τις ευθύνες µας, που µας ανέθεσε ο 
λαός µε την εντολή του τον Οκτώβριο. ∆εν φυγοµαχήσαµε. Έχουµε την ευθύνη να 
παραδώσουµε στις επόµενες γενιές µια χώρα που ευηµερεί, που είναι ανταγωνιστική 
και δίκαιη. Στα χέρια µας βρίσκεται η υπόθεση της ανάτασης της χώρας µας. 

                        Ας αναλογιστεί, λοιπόν, κάθε ένας από εµάς, σύντροφοι και 
συντρόφισσες, τη δική του συµβολή σε αυτό το δύσκολο, αλλά και ωραίο αγώνα. 
Ωραίο, γιατί θα είναι αγώνας που θα φέρει µια διαφορετική Ελλάδα στο προσκήνιο, µια 
διαφορετική ζωή για τους πολίτες µας. Έχουµε ευθύνες και έχουµε και την ευθύνη να 
περάσουµε το µήνυµα σε όλα τα στελέχη µας, ότι δεν αρκεί να παρακολουθούµε ως 
θεατές ή τηλεθεατές τους αγώνες της Κυβέρνησης, αλλά ότι είµαστε εµείς, ο καθένας 
µας, ο φορέας αυτών των αγώνων και αυτής της µάχης. 

                        Το ξέρουµε, γιατί το Κίνηµά µας ιστορικά υπηρετεί το λαό, ιδρύθηκε 
για να υπηρετεί τους πολίτες και το έκανε πάντα µε τρόπο άµεσο. Και σήµερα, σε 
τούτη την ιστορική στιγµή, εµείς στεκόµαστε στο ύψος των περιστάσεων. Για το λαό 
και την πατρίδα. 

                        Ζητώ από εσάς ειδικά, τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου, το βασικό 
πυρήνα των στελεχών του Κινήµατος του ΠΑΣΟΚ, τη στήριξη των πρωτοβουλιών µας 
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µε σθένος, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο εργασίας, 
σχολείο και Πανεπιστήµιο. 

                        Για κανέναν µας δεν είναι ευχάριστες οι αποφάσεις τις οποίες πήραµε. 
Ξέραµε όµως ότι ήταν για την πατρίδα, και αυτό µας δίνει κουράγιο, σθένος και 
δύναµη να υποστηρίξουµε τις δύσκολες, αλλά αναγκαίες αποφάσεις µας. Για να 
µπορέσουµε να κάνουµε και τα επόµενα βήµατα των µεγάλων ανατροπών που έχουµε 
δροµολογήσει για τον αναπτυξιακό ρόλο, την αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας και 
της Περιφέρειας, από το φορολογικό σύστηµα µέχρι την παιδεία, από την υγεία µέχρι 
την οργάνωση του κράτους, ώστε να µην ξαναβρεθούµε σε ανάλογη κρίση. Και για να 
µπορέσουµε να πούµε, επίσης, ότι παραδίδουµε µια χώρα που έχει ευηµερία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και σιγουριά. 

                        Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε να εγγυηθούµε ότι, αυτή η πορεία θα 
είναι µια πορεία σεβασµού, σεβασµού προς τον πολίτη και σεβασµού στα όνειρά του. 
Σεβασµού και στα χρήµατά του, που δεν θα γίνουν βορά προς εκµετάλλευση, αλλά 
επένδυση, επένδυση για το σήµερα και το αύριο της χώρας µας. Αλλά βεβαίως, 
µπροστά στα δύσκολα χρόνια, έχουµε και µια τεράστια, µια µοναδική ευκαιρία για να 
αλλάξουµε την πατρίδα. 

                        Αν όλοι αντιληφθούµε ότι, σε αυτή την κρίση που περνά η πατρίδα 
µας, υπάρχει η µεγαλύτερη ευκαιρία που έχουµε, για να κάνουµε µέσα σε λίγα χρόνια 
τόσα βήµατα, όσα δεν κάναµε για δεκαετίες, τότε µπορούµε - είµαι βέβαιος - όχι µόνο 
να βγούµε από την κρίση, αλλά και να προσφέρουµε, στην Ελλάδα και τους πολίτες, 
την πιο χρήσιµη και δηµιουργική υπηρεσία που µπορεί ποτέ να προσφέρει κυβέρνηση. 

                        Σε αυτή τη δηµιουργική διαδικασία, δεν µας περισσεύει κανείς. 
Κανένα µέλος και στέλεχός µας δεν µπορεί και δεν θα µείνει πίσω. 

                        Το ΠΑΣΟΚ θα εργάζεται αδιάλειπτα, αδιάκοπα, νυχθηµερόν, 
ασταµάτητα. Για να φτιάξουµε ξανά την Ελλάδα που µας κάνει υπερήφανους. ∆ίπλα 
και µαζί µε την Κυβέρνηση. Ελέγχοντας την πορεία του κυβερνητικού έργου. 
Τροφοδοτώντας τα Υπουργεία µε ιδέες. 

                        Αναδεικνύοντας στελέχη για την ανανέωση του πολιτικού 
προσωπικού της χώρας. Με φρεσκάδα, µε ήθος, µε πάθος, µε όρεξη για δουλειά. 

                        Και σήµερα, είναι η ηµέρα µιας αρχής, ξεπερνώντας αυτή την κρίση, 
αλλά και ενός µηνύµατος ελπίδας, µετά από 5 µήνες δύσκολων αγώνων, αγώνων που 
όµως φέρνουν αποτέλεσµα, κόπων που φέρνουν αποτέλεσµα, θυσιών που φέρνουν 
αποτέλεσµα. 

                        Αυτό είναι το µήνυµά µας και αυτό είναι το µήνυµα του Εθνικού 
Συµβουλίου σήµερα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον Ελληνισµό. 

                        Ναι, οι κόποι πιάνουν τόπο. 

                        Ναι, προχωράει η Ελλάδα µε αποφασιστικότητα. 
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                        Ναι, γυρίζουµε σελίδα και φτιάχνουµε ένα καλύτερο σήµερα και αύριο, 
για την Ελλάδα και τον Ελληνισµό. 

                        Καλή µας δουλειά. 

                        Καλό µας αγώνα.        

                        Θα πετύχουµε. 

                        Να είστε καλά. 

 


