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ΟΜΙΛΙΑ 

ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΣΤΗΝ 74η ∆ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

Κυρίες και κύριοι, 

Παναγιότατε, 

Κύριε Πρόεδρε της ∆ιεθνούς Έκθεσης, 

Κύριοι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, 

Εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, λέµε κάτι πολύ απλό. 
Είναι η ώρα των αποφάσεων. Η χώρα χρειάζεται αποφάσεις. Η οικονοµία χρειάζεται αποφάσεις. 
Οι πολίτες χρειάζονται αποφάσεις. Αποφάσεις - όχι προφάσεις που επιχειρούν να δικαιολογήσουν 
τα σηµερινά αδιέξοδα της χώρας. Αποφάσεις για το συνολικό συµφέρον της πατρίδας. Για ένα 
κράτος ευνοµίας, ισχύος του δικαίου, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για µια δυναµική παρουσία της 
χώρας µας στα Βαλκάνια και την Ευρώπη. 

Είµαι έτοιµος να πάρω αυτές τις αποφάσεις. Να αλλάξουµε την πορεία αυτής της χώρας. Να 
αλλάξουµε την πορεία µαζί. Απευθύνοµαι σήµερα, από το βήµα της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, σε κάθε πολίτη της χώρας. Στον µικροµεσαίο επιχειρηµατία που αγωνιά για τις 
πληρωµές του. Στην εργαζόµενη γυναίκα που αναρωτιέται αν θα έχει εργασία αύριο. Στο νέο που 
βλέπει τα χρόνια να περνάνε, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να φτιάξει τη ζωή του. Στον 
µισθωτό που ακούει έντροµος ότι η λύση για όλα τα προβλήµατα της χώρας είναι να παγώσει ο 
µισθός του. Στον ελεύθερο επαγγελµατία που ζητάει να είναι πραγµατικά ελεύθερος να ασκήσει 
το επάγγελµά του. Στον αγρότη που βλέπει το εισόδηµά του να χάνεται κάθε χρόνο. Στον 
συνταξιούχο που ταλαιπωρείται από µια πολιτεία που έπρεπε να τον σέβεται. 

Απευθύνοµαι σε κάθε πολίτη, που βλέπει να έχουµε Υπουργεία, να έχουµε υποδοµές, να έχουµε 
υπαλλήλους, αλλά να µην έχουµε κράτος.  Που πιστεύει πολλές φορές ότι και οι πολιτικοί δεν 
έχουν πια κάτι να προσφέρουν. Και τους λέω: Είµαι εδώ σήµερα για να σας µιλήσω για τις 
ευθύνες που αναλαµβάνουµε αύριο. Είµαι εδώ σήµερα για να σας πω ότι υπάρχει ελπίδα. Ότι στις 
4 του Οκτώβρη αρχίζει µια νέα εποχή. Ξεκινάει µια νέα πορεία για τη χώρα µε αποφάσεις για ένα 
Σχέδιο Εθνικής Ανάτασης. Ήρθε η ώρα να σηκώσουµε τα µανίκια, να δουλέψουµε όλοι µαζί, για 
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να βγάλουµε τον τόπο από το τέλµα και να τον βάλουµε σε πορεία δηµιουργίας. Και η σηµερινή 
βαθιά κρίση είναι και ευκαιρία. Ευκαιρία να δούµε κατάµατα τα προβλήµατα του τόπου και να τα 
διορθώσουµε. 

Αλήθεια πρώτη: η παρακµή που βιώνουµε σήµερα δεν θα περάσει απλά, όταν ξεπεραστεί η 
διεθνής κρίση.   Μακάρι να ήταν έτσι. ∆ιότι η δική µας παρακµή δεν αφορά µόνο την οικονοµική 
κρίση. Συνδέεται δυστυχώς µε πολιτική κρίση, κρίση θεσµών, κρίση αξιών. Και είµαι σήµερα εδώ, 
για να πω πώς θα οικοδοµήσουµε το αύριο πάνω σε ό,τι καλύτερο έχει η πατρίδα. Πώς θα 
αξιοποιήσουµε τις δυνάµεις µας για να δηµιουργήσουµε πλούτο. Πώς θα τον µοιράσουµε δίκαια 
σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Και πώς θα το κάνουµε µε σεβασµό στις γενιές που έρχονται. 

Αλήθεια δεύτερη: η οικονοµία µας έχει καθηλωθεί.  Ό,τι και αν κάνουµε για να την ανακινήσουµε 
άµεσα, και θα κάνουµε, δεν θα οδηγήσει πουθενά, αν δεν συνοδεύσουµε τα άµεσα µέτρα µε 
ριζικές αλλαγές στο πρότυπο ανάπτυξης.  

Αλήθεια τρίτη: φτάσαµε εδώ, διότι δηµιουργήσαµε ένα πελατειακό συγκεντρωτικό κράτος που 
πνίγει κάθε πρωτοβουλία, δεν στηρίξαµε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, αφήσαµε 
την αγορά ανεξέλεγκτη και παραδώσαµε το κράτος στην διαφθορά, να σέρνεται από κάθε 
παράγοντα µε ισχύ. Το χειρότερο όµως είναι ότι φτάσαµε εδώ, διότι τα τελευταία έξι χρόνια 
κανείς δεν ανέλαβε τις ευθύνες του για την πορεία αυτής της χώρας.  

Φίλες και φίλοι, 

Στην πορεία µιας χώρας υπάρχουν στιγµές που καθορίζουν το µέλλον της. Στιγµές που οι λαοί 
πρέπει να δουλέψουν συλλογικά, ενωµένα, µε σχέδιο. Στιγµές που απαιτούν ηγεσία µε αίσθηµα 
της ευθύνης µπροστά στην κρίση και την παρακµή. Η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την 
συγκυρία. Στις επικείµενες εκλογές δεν συγκρούονται απλά δύο κόµµατα ή δύο 
αρχηγοί.  Συγκρούονται δύο τελείως διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για τη χώρα και για την 
πολιτική. 

Εµείς ξέρουµε ότι όταν µία κοινωνία είναι σε παρακµή, η ηγεσία έχει ρόλο και αυξηµένες ευθύνες. 
Αυτός είναι ο λόγος που για εµάς, σε αντίθεση µε εκείνους, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, αν 
δεν αλλάξει πρώτα απ' όλα ο τρόπος, η νοοτροπία και η αντίληψη της άσκησης πολιτικής εξουσίας 
σ' αυτόν εδώ τον τόπο.  

Όραµά µου, να πάµε µαζί τη χώρα µπροστά. Να χτίσουµε µια Ελλάδα δυνατή, που µπορεί να 
διεκδικήσει µια αξιοπρεπή θέση στον κόσµο, που επιτέλους θα είναι µια Ελλάδα που σέβεται, 
αναγνωρίζει και επενδύει στην αξία των ανθρώπων της, του πλούτου της, της κληρονοµιάς 
της.  Μια Ελλάδα που θα κάνει τη φωνή του Έλληνα δυνατή σε κάθε γωνιά του κόσµου. Τον 
εθνικό µας πλούτο, τους ανθρώπινους και φυσικούς µας πόρους, µόνιµο µοχλό ανάπτυξης. Το 
κοινωνικό κράτος συνεχή πηγή σιγουριάς για τον πολίτη. Την παιδεία µας, µια από τις  πιο 
ανταγωνιστικές στην Ευρώπη. Και το ελληνικό κράτος, εστία ασφάλειας, δηµιουργίας και 
ανάπτυξης. 

∆εν οραµατίζοµαι το ανέφικτο. Οραµατίζοµαι το αυτονόητο. Το αυτονόητο που δικαιούται ο 
Ελληνικός λαός. Και είµαι εδώ για να σας πω ρεαλιστικά πώς µπορούµε να αλλάξουµε τα 
πράγµατα στη χώρα. Πώς µπορούµε να αποκτήσουµε την Ελλάδα που όλοι οραµατιζόµαστε. 

Στην οικονοµία εφαρµόζουµε άµεσα σχέδιο 100 ηµερών για τη στήριξη της αγοράς, την ενίσχυση 
των µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων, τον περιορισµό της κρατικής σπατάλης. Στόχος µας; Να 
κρατήσουµε την αγορά ζωντανή, να δώσουµε ζωή στην οικονοµία. Έτσι θα δηµιουργήσουµε τη 
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βάση για το επόµενο απαιτούµενο βήµα: της ανάπτυξης, µε ριζική αλλαγή στον τρόπο µε τον 
οποίο παράγουµε πλούτο. 

Στο κράτος εφαρµόζουµε άµεσα µέτρα για την θωράκιση της αυτονοµίας της πολιτικής και τη 
διαφάνεια στον τρόπο µε τον οποίο δαπανώνται τα χρήµατα, το κάθε ευρώ του Έλληνα 
πολίτη.  Έτσι θα χτίσουµε τα θεµέλια για την απαραίτητη αλλαγή νοοτροπίας στο κράτος και σε 
όλους τους λειτουργούς του. Έτσι θα οικοδοµήσουµε και την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, το 
Ασφαλιστικό, την αγορά εργασίας, τον Πολιτισµό, ώστε το κράτος, αλλά και η αγορά, να 
υπηρετούν τον πολίτη, µε ποιοτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τα δικαιώµατά του. 

Κυρίες και κύριοι, 

Μας λένε ότι η επιλογή είναι ανάµεσα στον εύκολο και τον δύσκολο δρόµο. Κάνουν λάθος. Ο 
δρόµος θα είναι δύσκολος. Το ερώτηµα είναι, θα συνεχίσουµε στον ίδιο αδιέξοδο δρόµο ή θα 
κάνουµε νέες επιλογές, που µας πάνε µπροστά ως χώρα, πάνε µπροστά τους πολίτες, τις 
οικογένειες, τις επιχειρήσεις µας, τους εργαζόµενους; 

Η πρόταση που ακούσαµε πριν από µια εβδοµάδα, ήταν και είναι καταστροφική για τη χώρα. Αν 
σήµερα παγώσουµε τους µισθούς, θα παγώσουµε την αγορά. Αν αυξήσουµε τους φόρους στη 
µεσαία τάξη, θα µειώσουµε την αγοραστική της δύναµη, θα βαθύνουµε την ύφεση, θα µειώσουµε 
τα έσοδα του κράτους. Και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. 

 Χρειάζεται αντίθετα να στηρίξουµε την οικονοµική δραστηριότητα, τον τζίρο της αγοράς. Να 
µπει µπροστά η µηχανή. Γι' αυτό και θα θέσουµε σε άµεση εφαρµογή, στις πρώτες 100 ηµέρες, 
ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Ένα σχέδιο µε τέσσερις άξονες, που αντιµετωπίζει 
άµεσα τα µεγάλα προβλήµατα και βάζει τις βάσεις για τις µεγάλες αλλαγές. 

1ο. Στήριξη του εισοδήµατος. Με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισµό. Έκτακτο επίδοµα 
αλληλεγγύης. Μέτρα προστασίας των δανειοληπτών. Πάγωµα των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ για ένα 
χρόνο  

2ο. Ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας. Με αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων στο 4% 
του ΑΕΠ από τον πρώτο προϋπολογισµό και επιτάχυνση του ΕΣΠΑ. Ένεση ρευστότητας στην 
αγορά. Αλλαγή του ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

3ο. Προστασία και ενίσχυση της απασχόλησης και στήριξη των ανέργων. 

4ο. Νοικοκύρεµα στα δηµόσια οικονοµικά µε την καταπολέµηση της σπατάλης και την ενίσχυση 
των φορολογικών εσόδων. Θα θέσουµε σε εφαρµογή αυτό το σχέδιο, ψηφίζοντας στις πρώτες 100 
µέρες πέντε νοµοσχέδια που αφορούν στην οικονοµία. 

Νοµοσχέδιο πρώτο, για τη στήριξη του πραγµατικού εισοδήµατος και την αναδιανοµή. Με 
αυξήσεις µισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισµό και µε αναδιανοµή του 
φορολογικού βάρους. Χορήγηση του Έκτακτου Επιδόµατος Αλληλεγγύης για τις πιο ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες, καθώς και αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες.  Φορολόγηση 
όλων των εισοδηµάτων - ανεξαρτήτως πηγής -  µε µια ενιαία, προοδευτική και δίκαιη φορολογική 
κλίµακα. 

Όλοι θα προστατεύονται από τον πληθωρισµό και όλοι θα συνεισφέρουν ανάλογα µε την 
φοροδοτική τους ικανότητα. Τα µερίσµατα που διανέµονται σε µετόχους θα φορολογηθούν 
ακριβώς όπως όλα τα άλλα εισοδήµατα, αφού βέβαια αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί, 
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για να µην υπάρξει διπλή φορολογία. Έτσι, αίρεται η σηµερινή αδικία που φορολογεί τα 
εισοδήµατα από εργασία πολύ περισσότερο από το κεφάλαιο. 

∆εν θα αυξήσουµε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Καταργούµε όµως τις χαριστικές 
φοροαπαλλαγές. Τα κέρδη που παραµένουν στην επιχείρηση φορολογούνται µε χαµηλό 
συντελεστή, ώστε να γίνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Έτσι στηρίζουµε τις παραγωγικές 
επενδύσεις, τις επιχειρήσεις που παράγουν, αλλά φορολογούµε δίκαια τους µετόχους τους. 

Αντικαθιστούµε το ΕΤΑΚ που επιβαρύνει τους µικροϊδιοκτήτες, µε την προοδευτική φορολόγηση 
της µεγάλης περιουσίας. Και κανείς δεν εξαιρείται, ούτε η Εκκλησία. Βεβαίως, είµαστε σε 
διάλογο µε την Εκκλησία της Ελλάδας. 

Επαναφέρουµε το φόρο κληρονοµιάς και γονικών παροχών µε πιο υψηλό αφορολόγητο. Θέλουµε 
να προστατεύσουµε τη µικρή ιδιοκτησία που κληρονοµείται. Αλλά να φορολογήσουµε σωστά τις 
µεγάλες περιουσίες, που λόγω κληρονοµιάς αλλάζουν χέρια. ∆έσµευσή µας: κανένα νέο 
φορολογικό βάρος στα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα. 

Νοµοσχέδιο δεύτερο, για την προστασία του δανειολήπτη και την καταπολέµηση της ακρίβειας. 
Ως κυβέρνηση, θα ψηφίσουµε τις προτάσεις µας, που απέρριψε η Νέα ∆ηµοκρατία. Βάζουµε 
τέλος στις αθέµιτες χρεώσεις, στους πλειστηριασµούς ακινήτων σε εξευτελιστικές τιµές. 

                        ∆ίνουµε δυνατότητα ρύθµισης και σταδιακής απαλλαγής οφειλών σε όσους 
αποδεδειγµένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Ανακουφίζουµε έτσι χιλιάδες 
νοικοκυριά από την υπερχρέωση και το υψηλό κόστος, που αναγκάζονται να πληρώσουν στις 
τράπεζες, για επιτόκια που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουµε τις 
τράπεζες παραγωγούς ανάπτυξης και όχι κοινωνικής αδικίας. Ξεκινάµε µάχη ενάντια στα καρτέλ. 
Αναβαθµίζουµε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, µακριά από "κουµπάρους" και απαράδεκτα 
φαινόµενα τα οποία ζήσαµε. 

∆ηµιουργούµε Ειδική Υπηρεσία προληπτικής παρακολούθησης της αγοράς και καταπολέµησης 
των µονοπωλίων. Το κράτος δίνει πρώτο το παράδειγµα, µε το πάγωµα των τιµολογίων των 
∆ΕΚΟ για ένα χρόνο. 

Νοµοσχέδιο τρίτο, για την στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και τη ρευστότητα στην 
οικονοµία. Στηρίζουµε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Παγώνουµε 
για ένα χρόνο τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, που πλήττονται από την κρίση. Τους 
δίνουµε τη δυνατότητα αναχρηµατοδότησης ληξιπρόθεσµων οφειλών. Για να ανασάνει η 
µικροµεσαία επιχείρηση. 

Παρέχουµε εγγυήσεις απ' ευθείας σε επιχειρήσεις µε αντικειµενικά κριτήρια, όχι κοµµατικά 
κριτήρια. ∆ιοχετεύουµε ρευστότητα στην αγορά µέσω του ΤΕΜΠΜΕ, αξιοποιώντας τις 
παγωµένες εγγυήσεις ύψους 15 δις ευρώ από το πακέτο ρευστότητας των Τραπεζών. Αλλάζουµε 
τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, για να αντιµετωπίσουµε τα άδικα σηµερινά κριτήρια εγγραφής και παραµονής σε 
αυτόν. 

 ∆ηµιουργούµε Ταµείο Αναχρηµατοδότησης της Οικονοµίας, που θα αντλεί κεφάλαια για τη 
χρηµατοδότηση συγκεκριµένων κλάδων και θα διοχετεύει ρευστότητα κατευθείαν στην αγορά. 
Αντιµετωπίζουµε τη µάστιγα των µεταχρονολογηµένων επιταγών, µειώνοντας σταδιακά τα 
χρονικά όρια και τη διάθεση από τις Τράπεζες. Αυτές είναι επιλογές που διοχετεύουν ρευστότητα 
και στηρίζουν την πραγµατική οικονοµία. Όχι η επιδότηση των εισαγωγών, µε τα µέτρα που έλαβε 
η κυβέρνηση για τα κλιµατιστικά και τα πολυτελή αυτοκίνητα! 
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Νοµοσχέδιο τέταρτο,  για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την προώθηση των 
επενδύσεων.  Ένας επιχειρηµατίας ζητάει δύο βασικά πράγµατα: σταθερό φορολογικό πλαίσιο και 
απλές διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας. Τα ΚΕΠ είναι επίτευγµα των κυβερνήσεών µας. 
Ανακούφισαν τον πολίτη. Το ίδιο θα κάνουµε τώρα και για την επιχείρηση. Υπηρεσίες µιας 
στάσης. Θέτουµε ως στόχο να µπορεί να ιδρύεται µια επιχείρηση ακόµα και αυθηµερόν, σε 
συνεργασία µε τα Επιµελητήρια. . 

Για να προσελκύσουµε και για να µπορεί κάθε σοβαρός επενδυτής, που θέλει να τοποθετήσει τα 
κεφάλαιά του στην Ελλάδα,  να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά, µακριά από γραφειοκρατίες, 
πελατειακές σχέσεις και διαφθορά. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι 109η στη διεθνή 
κατάταξη του δείκτη επιχειρηµατικότητας της Παγκόσµιας Τράπεζας - εννιά θέσεις κάτω σε ένα 
χρόνο. 

Κανένα προϊόν, κανένας τοµέας χωρίς ρύθµιση και εποπτεία. Και ειδικά στο χρηµατοοικονοµικό 
σύστηµα, ανεξάρτητη, ισχυρή και αποτελεσµατική εποπτεία. Και τέλος: ήρθε η ώρα να ανοίξουµε 
τα κλειστά επαγγέλµατα, µετά από κοινωνικό διάλογο. 

Νοµοσχέδιο πέµπτο, για την άµεση αντιµετώπιση της κρίσης στην αγορά εργασίας.  Η κυβέρνηση 
υποτιµά τη νοηµοσύνη των πολιτών, όταν µε αλχηµείες παρουσιάζει µείωση της ανεργίας. Η 
κατάσταση µε τις απολύσεις, τις διαθεσιµότητες, τη µαύρη και ανασφάλιστη εργασία, την ψευτο-
απασχόληση µε τα «µπλοκάκια» δεν µπορεί να συνεχιστεί. 

Εφαρµόζουµε συγκεκριµένα µέτρα: Άµεση ενίσχυση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε 
το οχτάωρο, οι υπερωρίες, η κανονική άδεια και η εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων να 
ελέγχονται και να εφαρµόζονται.  Συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ώστε να σταµατήσει η προσχηµατική 
εκµετάλλευση της κρίσης για µείωση της απασχόλησης και να αναπληρώνεται στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό το εισόδηµα των εργαζοµένων. 

Το επίδοµα ανεργίας, σταδιακά στο 70% του βασικού µισθού. Ριζική αναθεώρηση του 
καθεστώτος ενοικίασης εργαζοµένων, που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική µάστιγα. Ειδικές ρήτρες, 
ώστε τα δάνεια µε εγγύηση του ∆ηµοσίου να διοχετευθούν άµεσα στις επιχειρήσεις, που 
διατηρούν ή αυξάνουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας. Όχι σε κερδοσκοπικές καταθέσεις.  

Επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού νόµου µε δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 
Κίνητρα πρόσληψης νέων, µε γενναίο πρόγραµµα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για 
νέους, για τέσσερα χρόνια. Και βέβαια, καταργούνται οι κοµµατικοί εκβιασµοί των STAGE και 
των άλλων τοποθετήσεων στο ∆ηµόσιο. 

Προωθούνται προγράµµατα Κοινωνικής Εργασίας, ιδιαίτερα για τους µακροχρόνια ανέργους και 
ηλικιωµένους ανέργους, στη βάση πραγµατικών αναγκών, διαφάνειας και κοινωνικών κριτηρίων. 
Με την ουσιαστική συµµετοχή σε όλα αυτά των κοινωνικών εταίρων για τον καθορισµό των 
προτεραιοτήτων, αλλά λαµβάνοντας υπόψη και τη δηµοσιονοµική δυνατότητα που σήµερα 
υπάρχει. 

Κυρίες και κύριοι, 

Όλα όσα σας ανέφερα, στοχεύουν στην αναθέρµανση της αγοράς, την επανεκκίνηση της 
οικονοµίας. Μόνο η ανάταξη της οικονοµίας θα αποφέρει και νέα έσοδα σε µόνιµη βάση. Όσους 
φόρους και να βάλουµε, τα έσοδα θα είναι λίγα. Η ανάταξη όµως της οικονοµίας δεν είναι εφικτή, 
αν δεν τολµήσουµε τις τοµές και ρήξεις στον τρόπο µε τον οποίο διαχειριζόµαστε τα χρήµατα των 
πολιτών - µε σεβασµό - τους δηµόσιους πόρους. 
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Μιλάµε για µια ριζική ανατροπή αντιλήψεων και πρακτικών, τη βούληση να βάλουµε τάξη στα 
οικονοµικά µας. Και µε ρωτάνε: θα κάνετε απογραφή; Να το ξεκαθαρίσουµε. ∆εν θα 
αντιγράψουµε µικροκοµµατικές πρακτικές, όπως η λεγόµενη «απογραφή», για να διασύρουµε και 
πάλι τη χώρα. Θα ενηµερώνουµε τακτικά τους πολίτες για την κατάσταση της ελληνικής 
οικονοµίας και για την πρόοδό της. 

Μέχρι τον Ιανουάριο η Στατιστική Υπηρεσία θα είναι πραγµατικά ανεξάρτητη. Τέρµα στα 
παιχνίδια µε τους αριθµούς, που απαξιώνουν διεθνώς τη χώρα µας. Σήµερα, το έλλειµµα 
ξεπερνάει το 7% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα δεν είναι εφικτό να πέσει στο 3% ούτε σε ένα, ούτε σε 
δύο χρόνια. Για να µειωθεί, χρειάζονται µεγάλες τοµές στη δηµοσιονοµική διαχείριση. Όχι µέτρα 
εντυπωσιασµού. 

Χρειάζεται να µατώσουµε στη µάχη κατά της φοροδιαφυγής, στην είσπραξη των φόρων και των 
ανείσπρακτων οφειλών, να βάλουµε φρένο στις αλόγιστες σπατάλες και στις ανεξέλεγκτες 
προµήθειες που κρύβουν διαφθορά. Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα: 

Φόροι: είναι 31 δισεκατοµµύρια ευρώ οι ανείσπρακτοι φόροι - τριπλασιάστηκαν από το 2004. 
Μόνο από τον ΦΠΑ θα µπορούσαν να εισρεύσουν στα δηµόσια Ταµεία περισσότερα από 3,5 δις, 
αν δούλευαν αποτελεσµατικά, µε διαφάνεια, σωστά, οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί. 

∆ηµόσιο χρέος: µπορούσαµε να εξοικονοµήσουµε εκατοντάδες εκατοµµύρια το χρόνο, µε 
καλύτερη και πιο αξιόπιστη διαχείριση.  Παράδειγµα: Το χρέος των νοσοκοµείων αυξήθηκε από 
ένα σε έξι δισεκατοµµύρια ευρώ µέσα σε πέντε χρόνια, λόγω κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας. 
Όπως είπε ο ΟΟΣΑ, τα νοσοκοµεία µας είναι άντρο διαφθοράς. Θα καταθέσουµε ένα νέο 
Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που θα συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 
εγγυάται στο βάθος τριετίας την ανάκαµψη της οικονοµίας, αλλά και τη σταδιακή αποκλιµάκωση 
του ελλείµµατος και του χρέους. 

Μαζί µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα καταθέσουµε στη Βουλή ένα τριετές 
σχέδιο Προϋπολογισµού. Με ρεαλιστικές εκτιµήσεις για την πορεία της οικονοµίας και την 
απόδοση των µέτρων  περιορισµού της σπατάλης, φορολογικής πολιτικής και καταπολέµησης της 
φοροδιαφυγής.  

Πώς θα ελέγξουµε τις δηµόσιες δαπάνες; Μερικά παραδείγµατα: Με διπλογραφικό σύστηµα 
παντού. Σε όλους τους δηµόσιους φορείς, στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Με προϋπολογισµούς που συνδέουν τη χρηµατοδότηση µε τις υπηρεσίες στον 
πολίτη, στο κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Με ορκωτούς λογιστές στο δηµόσιο τοµέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και µε αυστηρό έλεγχο 
δαπανών παντού, ξεκινώντας από τα νοσοκοµεία. Τέλος στο όργιο των υπερτιµολογήσεων. 
∆ιαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίες για τις προµήθειες του ∆ηµοσίου. Αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, να βλέπει ο πολίτης. Και τέλος, µε αξιολόγηση από µηδενική βάση 
των εξοπλιστικών προγραµµάτων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. 

Κυρίες και κύριοι, 

Αποτελεί κοινό µυστικό ότι αυτοί που φορολογούνται στη χώρα µας είναι κυρίως οι µισθωτοί και 
οι καταναλωτές.  Ότι η φορολογία είναι άδικη. Πιστεύει κανείς ότι µόλις 14.000 είναι οι Έλληνες 
που έχουν εισόδηµα άνω των 100.000 ευρώ το χρόνο; Τόσοι δηλώνουν. Πολυνοµία, χαριστικές 
διατάξεις, φοροαπαλλαγές, γραφειοκρατία και διαφθορά στερούν έσοδα από το κράτος. Μια 
κατάσταση  που έχει επιδεινωθεί δραµατικά την τελευταία πενταετία µε την κοµµατικοποίηση, ναι, 
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κοµµατικοποίηση και κατάρρευση ακόµα και των φοροεισπρακτικών µηχανισµών.  Πώς να έχει ο 
πολίτης εµπιστοσύνη στο κράτος, όταν ακόµα και αυτοί οι µηχανισµοί κοµµατικοποιούνται και 
γίνονται ρουσφέτια γύρω από τις φορολογικές δηλώσεις; Όλα αυτά οδήγησαν στην γιγάντωση της 
φοροδιαφυγής, την κατάρρευση των εσόδων, την κατάρρευση της αίσθησης του δικαίου. 

Οι φορολογικές υπηρεσίες θα αναδιαµορφωθούν. Όχι κοµµατικές επιλογές, που οδηγούν στη 
διάλυση των υπηρεσιών.  Πλήρης ηλεκτρονική υποστήριξη και διασύνδεση του πληροφοριακού 
συστήµατος, µε αυτό των Ταµείων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων υπηρεσιών. Κωδικοποίηση 
και απλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας, µε εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες, τους 
επιχειρηµατίες, τους εργαζόµενους στο διαδίκτυο. 

Σταθερό φορολογικό πλαίσιο, για να µην αιφνιδιάζεται κάθε τόσο ο φορολογούµενος. 
∆ειγµατοληπτικός έλεγχος, επαναφορά του point system. Ο έλεγχος των υποθέσεων δεν θα 
επαφίεται στη διακριτική και πολλές φορές αυθαίρετη ευχέρεια των υπηρεσιών. Όλες οι 
επαγγελµατικές συναλλαγές και οι συναλλαγές µε εξωχώριες εταιρίες µέσω τραπεζικών 
λογαριασµών.  

Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωµάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη 
φορολογική νοµοθεσία. Βάζουµε τέλος στην πλασµατική εµφάνιση χαµηλών κερδών από 
θυγατρικές πολυεθνικών εταιριών. Αυστηροί κανόνες για τις λεγόµενες ενδοοµιλικές συναλλαγές. 
Αυστηροί έλεγχοι στις off shore ακινήτων. Μηχανισµός επίλυσης φορολογικών διαφορών. 
Αποτελεσµατικός έλεγχος όλων των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουµένων. 

Θα βάλουµε τάξη. Θέλουµε ο Έλληνας πολίτης να πληρώνει φόρους, γιατί αισθάνεται ότι είναι 
δίκαιοι και γιατί ξέρει πού πάνε τα λεφτά του.  Στην παιδεία, στην υγεία, στην ανάπτυξη, στην 
πρόνοια, στο περιβάλλον. 

Κυρίες και κύριοι, 

Αν δεν δηµιουργηθεί και νέος πλούτος, αν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα 
της οικονοµίας, τότε θα τσακωνόµαστε για το µοίρασµα µιας όλο και µικρότερης πίτας. Τώρα 
είναι η ώρα να αποφασίσουµε τι θέλουµε να παράγει η Ελλάδα τα επόµενα πέντε, δέκα, είκοσι 
χρόνια, τι θα εξάγει, πού θα επενδύσουµε. Μιλάµε εδώ και καιρό για την πράσινη ανάπτυξη. Οι 
συνθήκες, οι εξελίξεις,  µάς έχουν δικαιώσει. 

Η πράσινη ανάπτυξη δεν αποτελεί µια πολιτική απλά για το περιβάλλον. Είναι ριζική αλλαγή του 
τρόπου µε τον οποίο παράγουµε πλούτο. Είναι η αξιοποίηση όσων µας διαφοροποιούν ως χώρα, η 
ταυτότητά µας. 

Ποιοι ωφελούνται από την πράσινη ανάπτυξη; Οι επιχειρήσεις, µικρές και µεγάλες, από τις 
πράσινες αναπτυξιακές επενδύσεις, δηµόσιες και ιδιωτικές. Οι αγρότες, από την παραγωγή 
προϊόντων ποιότητας, µε πιστοποίηση, που θα εξάγονται ανταγωνιστικά σε όλο τον κόσµο. Η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων. Οι εργαζόµενοι, από 
τις νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Οι νέοι επιστήµονες, από το άνοιγµα νέων αγορών σε νέους 
τοµείς. Οι καταναλωτές, από την εξοικονόµηση ενέργειας και την καλύτερη αποδοτικότητα των 
σπιτιών τους, από την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων, που όλα αυτά θα µεταφράζονται σε 
οικονοµίες για την οικογένεια. Και η οικογένεια, για την καλύτερη υγεία και την καλύτερη 
ποιότητα ζωής. 

Κυρίες και κύριοι, 
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Η κυβέρνηση του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, από την 5η του Οκτώβρη, ξεκινάει την 
προσπάθεια αλλαγής του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας. 

Πρώτον: νέα κατεύθυνση για την ενέργεια, µε βάση τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και την 
εξοικονόµηση ενέργειας.  Για να πετύχουµε το στόχο της παραγωγής ενέργειας, µέσω 
Ανανεώσιµων Πηγών, στο 20% της παραγωγής µας το 2020. Θα καταθέσουµε µέχρι το τέλος 
∆εκεµβρίου το νέο εθνικό ενεργειακό σχέδιο, εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆εν µας ενδιαφέρει απλώς η εισαγωγή και εγκατάσταση των διαφόρων υποδοµών για τις ΑΠΕ. 
Θέλουµε και τη δηµιουργία της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Αυτή θα αποτελέσει αναπτυξιακό 
πυρήνα, θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα µειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας 
µας. 

Το Αιγαίο θα γίνει ο ενεργειακός δίαυλος πράσινης ενέργειας από τη Μεσόγειο στο Βορρά και θα 
διασυνδεθεί µε τα µεγάλα διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Θα αναπτύξουµε τις υποδοµές 
ανανεώσιµων πηγών στα νησιά µας, µε προτεραιότητα στις βραχονησίδες.  Και η Μακεδονία, 
πάντα κόµβος ενεργειακός, µπορεί ν' αποτελέσει και κόµβο πράσινης ανάπτυξης, µε τον φιλόδοξο 
στόχο να συνδεθεί µε µια νέα ταυτότητα και της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τη 
µετεγκατάσταση αυτής της Έκθεσης µέχρι το 2012. Το 2012, που γιορτάζουµε και την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, την ένταξη της Θεσσαλονίκης στην ελεύθερη Ελλάδα. 

Tα παραπάνω σηµαίνουν κρίσιµες επιλογές για την ανάπτυξη και χρηµατοδότηση των δικτύων, 
την απρόσκοπτη αδειοδότηση των επενδύσεων, την τιµολόγηση της ενέργειας. 

Το ΕΣΠΑ θα αποτελέσει εργαλείο χρηµατοδότησης ακριβώς για αυτή την πράσινη ανάπτυξη σε 
όλη τη χώρα. Και βέβαια, αυτές οι πολιτικές, οι µεγάλες πολιτικές, δεν µπορούν να γίνουν χωρίς 
τη συµµετοχή των πολιτών. Μόνο αν µπουν δυναµικά οι πολίτες στο τρίπτυχο ανακύκλωση, 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, των σπιτιών και παραγωγή ενέργειας, θα ενδυναµωθεί η 
οικονοµία µας. Στόχος µας και δέσµευσή µου, η Ελλάδα να γίνει ένα περιβαλλοντικό πρότυπο, η 
∆ανία του νότου. 

∆εύτερον: ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Στο επίκεντρο της πράσινης ανάπτυξης βρίσκεται ο 
αγρότης, ο κάτοικος της υπαίθρου. Έχω αναλάβει συγκεκριµένες δεσµεύσεις για τον αγρότη. 
Μέτρα άµεσης ανακούφισης για το υψηλό κόστος παραγωγής και για τα προβλήµατα στη διάθεση 
των προϊόντων του. Μεσοπρόθεσµα µέτρα, ώστε τα αγροτικά προϊόντα να είναι προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, µε ταυτότητα και υψηλή αξία. Μεσογειακή διατροφή. Ελληνική ταυτότητα. Η 
ταυτότητα της Ελλάδας να συνδεθεί µε τις έννοιες «ποιότητα» και «αξία». Στήριξη ιδιαίτερα των 
νέων αγροτών. 

Τρίτον: η βαριά µας βιοµηχανία, που λέγεται «τουρισµός», που είναι από τους πιο δυναµικούς µας 
κλάδους, που όµως χρειάζεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά του, και τοµείς όπως είναι ο 
θαλάσσιος τουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ώστε να έχουµε µαζί µε τον τουρισµό, ποιότητα 
στις υπηρεσίες και µια ισχυρή ναυτιλία επίσης στον κόσµο. 

 Κάθε συγκεκριµένος προορισµός στην Ελλάδα, µε µια ιδιαίτερη ταυτότητα. Με βασικό εργαλείο 
στην στροφή του τουρισµού στην ποιότητα, το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Θα αποσύρουµε το 
Χωροταξικό του Τουρισµού, που θα κατέστρεφε τη χώρα µας, για να προστατεύσουµε και να 
αναδείξουµε τον φυσικό µας πλούτο και την παράδοσή µας. 

Κυρίες και κύριοι, 
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Οι φωτιές του 2007 όφειλαν να αποτελέσουν την κόκκινη γραµµή για το κράτος και τους πολίτες. 
∆υστυχώς, ζήσαµε και αυτές του 2009. Για µας, σηµατοδοτούν το τέλος της απουσίας σχεδιασµού 
και της επιβράβευσης της καταπάτησης και της κερδοσκοπίας στη γη. Είναι τέλος εποχής. Με ένα 
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία όλου του πρασίνου, εµείς θα 
προχωρήσουµε στην αποκατάσταση των δασών που έχουν χαθεί και στην προστασία αυτών που 
έχουν µείνει. 

Τέρµα στην καταπάτηση δασικών εκτάσεων, χωρίς καµία εξαίρεση. Η αυριανή κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ δεν θα ανεχτεί τέτοια φαινόµενα. Πράσινη ανάπτυξη σηµαίνει να αξιοποιήσουµε τα 
συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, στον τουρισµό, τον αγροτικό µας χώρο, τη ναυτιλία, τον 
πολιτισµό, το περιβάλλον, και να χτίσουµε νέα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για τις καινούργιες 
παγκόσµιες αγορές, µε την έρευνα, τις τεχνολογίες, την εκπαίδευση.  Και µαζί, τις απαραίτητες 
υποδοµές, µε ευρυζωνική πρόσβαση για κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση. 

Κυρίες και κύριοι, 

Το παράλληλο µεγάλο µέτωπο των 100 πρώτων ηµερών είναι η λήψη άµεσων µέτρων 
αποκατάστασης της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσµούς, το κράτος και το πολιτικό 
σύστηµα. Τίποτα δεν µπορούµε να πετύχουµε, αν δεν αλλάξουµε το κράτος. Αν δεν ανορθώσουµε 
και ενισχύσουµε τους δηµοκρατικούς µας θεσµούς, από την ∆ικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές, 
µέχρι την Βουλή, που καταρρακώθηκαν τα τελευταία έξι χρόνια. 

Κράτος ευνοµούµενο. Αυτονοµία της πολιτικής. Κράτος και πολιτική ηγεσία που σέβεται τους 
κόπους του Ελληνικού λαού.  Γιατί η απάντηση στο ερώτηµα «πού θα βρείτε τα λεφτά;», 
συνδέεται µε το ερώτηµα «πού πάνε τα λεφτά;» Η πελατειακή πολιτική, η διαφθορά, η 
γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, είναι πληγές που κοστίζουν, κοστίζουν όχι µόνο σε χρήµατα, αλλά 
και σε αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος. ∆εν χρειάζονται εδώ πόροι, αλλά πολιτική βούληση. 

∆εν κοστίζει τίποτα ένας νέος εκλογικός νόµος, που θα σπάει τις αχανείς εκλογικές περιφέρειες, 
θα µειώνει δραστικά τις εκλογικές δαπάνες, επιφέροντας γερό χτύπηµα στο µαύρο πολιτικό χρήµα. 
∆εν κοστίζει τίποτα η αναµόρφωση του θεσµού τού «πόθεν έσχες», ώστε να κατάσχονται υπέρ 
του ∆ηµοσίου όσα περιουσιακά στοιχεία δεν δηλώνονται. 

∆εν κοστίζει τίποτα να αναρτώνται στο διαδίκτυο όλες οι υπογραφές υπουργών και όλες οι 
πράξεις του ∆ηµοσίου και της Αυτοδιοίκησης. Και θα αποδώσουν µε χρήµατα και υπηρεσίες προς 
το συµφέρον του πολίτη, σπάζοντας το συγκεντρωτικό κράτος και ενισχύοντας την Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση, µε αποκέντρωση εξουσιών, αρµοδιοτήτων και πόρων. 

Και τέλος, δεν κοστίζει τίποτα να πάρουµε σκληρά µέτρα για τον έλεγχο του πολιτικού χρήµατος, 
ώστε οι πηγές χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και των πολιτικών, να είναι εµφανείς. 
Κάθε µας πράξη στο ∆ηµόσιο και στην πολιτική, κάθε µας µέτρο, κάθε µας πρόγραµµα θα πρέπει 
να υπηρετεί τις εξής απλές, αυτονόητες αρχές: Εφτά απλές αρχές: 

∆ιαφάνεια. 

Αξιοκρατία. 

Αξιολόγηση και πιστοποίηση. 

Συµµετοχή και διαβούλευση. 
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Έλεγχος, λογοδοσία και διάκριση εξουσιών. 

Ποιότητα και αλληλεγγύη. 

Ανθρωπιά. 

Ο πολίτης ζητά σήµερα: διαφάνεια παντού. Σε κάθε απόφαση, για κάθε ευρώ, για κάθε πρόσωπο. 
Πώς θα ζητήσουµε τη συστράτευση των πολιτών, πώς θα απαιτήσουµε από τον επιχειρηµατία να 
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του προς το κράτος, όταν ο κόσµος θεωρεί ότι το πολιτικό 
σύστηµα είναι υποχείριο χρηµάτων που διακινούνται κάτω απ' το τραπέζι; Οι πολίτες ζητούν την 
αλήθεια και τον καταλογισµό ευθυνών. Αυτή η καθαρή µας στάση θα είναι η αφετηρία για ένα 
κράτος, που λειτουργεί αποτελεσµατικά υπέρ του πολίτη και µόνο υπέρ του πολίτη και του 
δηµοσίου συµφέροντος. 

Και αναφέρω παραδείγµατα των πρωτοβουλιών µας: ηλεκτρονική διακυβέρνηση παντού, να 
σπάσει η γραφειοκρατία και τα φέουδα. Όλες οι υποθέσεις των πολιτών µέσω ΚΕΠ - Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών - παντού. Αυτός είναι ο στόχος. Περιορίζουµε δραστικά τη συνυπογραφή 
και τη συναρµοδιότητα. Αλλαγή στη σύνθεση των πειθαρχικών συµβουλίων στο ∆ηµόσιο, ώστε οι 
ελεγχόµενοι να µην προέρχονται από την ίδια υπηρεσία µε τους πειθαρχικούς ελεγκτές. Ετήσιος 
γενικός διαγωνισµός από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη όλων των µόνιµων στελεχών του ∆ηµοσίου. 
Τέρµα στα παραθυράκια. Τέρµα στο κοµµατικό ρουσφέτι. Έτσι θα χτίσουµε εµπιστοσύνη.  Έτσι 
θα χτίσουµε αξιοπιστία, για να µπορούµε να κοιτάµε τον πολίτη στα µάτια. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η ανάπτυξη για µας δεν µπορεί να υπάρξει, χωρίς να αισθάνεται ο πολίτης, ο εργαζόµενος, 
σιγουριά και ασφάλεια. Να απελευθερώσει τις δυνάµεις του, τις δηµιουργικές, να µπορεί να 
δουλέψει µε κέφι. Χωρίς άγχος. Γι' αυτό, για µας, η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη, ένα κράτος 
που σέβεται τους πολίτες, είναι ένα κράτος που διασφαλίζει αποτελεσµατικά το δικαίωµα στην 
Παιδεία, το δικαίωµα στην Υγεία, το δικαίωµα στην Ασφάλιση, στην ασφάλεια την ίδια του 
πολίτη και στο περιβάλλον. Η Αστυνοµία στην υπηρεσία του πολίτη, της γειτονιάς και της 
οικογένειας. 

Για την Παιδεία, δέσµευσή µου το 5% του ΑΕΠ και ένα δισεκατοµµύριο ευρώ επιπλέον στον 
πρώτο προϋπολογισµό. Και ξέρουµε, κάθε ευρώ που επενδύεται στην Παιδεία, επιστρέφει µε τόκο. 
Τα παιδιά µας και η νεολαία µας δεν επιτρέπεται να είναι οι χαµένοι της οικονοµικής κρίσης. 
Βέβαια, χρειάζονται τοµές. Πανελλήνιες Εξετάσεις, όχι για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά 
για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, που θα είναι το διαβατήριο για κάθε παιδί στο 
Πανεπιστήµιο, µε επιλογές. 

Ολοήµερα ποιοτικά σχολεία παντού, που σταµατούν τη σηµερινή οικονοµική αφαίµαξη των 
οικογενειών. Φορητός υπολογιστής, ηλεκτρονικό βιβλίο, δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για κάθε µαθητή και κάθε φοιτητή, ανοίγοντας ορίζοντες και αλλάζοντας τον τρόπο 
µάθησης, ώστε να διαµορφώσουµε παιδιά µε κριτική σκέψη και µε χαρά για το σχολείο. 

Στην υγεία: θα καλύψουµε - ναι, δεν χρειαζόµαστε άλλους αγροφύλακες - τις ελλείψεις σε ιατρικό, 
νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στα νοσοκοµεία. Τέλος στον κοµµατισµό σε όλους τους 
τοµείς υγείας. Ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ασθενή και αξιολόγηση των ονάδων υγείας στο 
δηµόσιο και  στον  ιδιωτικό τοµέα. ∆ηµιουργία Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής, αυτός είναι ο 
στόχος µας, στελεχωµένες µε τον οικογενειακό γιατρό και τον οικογενειακό νοσηλευτή, ώστε να 
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υπάρχει δωρεάν 24ωρη περίθαλψη επτά µέρες την εβδοµάδα, όλο το χρόνο, στις γειτονιές µας και 
στα χωριά µας. 

Με ρωτούν: θα ανοίξετε το Ασφαλιστικό; Απαντώ: είναι από τα µέτωπα που θα ανοίξουµε τον 
πρώτο χρόνο. ∆εν µπορεί η χώρα που διοργάνωσε Ολυµπιακούς Αγώνες, να καθυστερεί ένα µε 
δύο χρόνια τις συντάξεις. ∆έσµευσή µας: ως το τέλος του 2010, οι συντάξεις θα απονέµονται το 
πολύ σε τρεις µήνες και θα παρακολουθώ τον  υπουργό που θα έχει το φάκελο αυτόν. 

Στις πρώτες προτεραιότητές µας, η οικονοµική ενίσχυση του συστήµατος, η κοινοπραξία των 
τεσσάρων µεγάλων ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆), µε στόχο τον από κοινού 
έλεγχο των δαπανών της υγείας. Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε σ' έναν ουσιαστικό 
και ειλικρινή διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους στις τοµές που προτείνουµε: 

Καθιέρωση της βασικής σύνταξης, ως κοινής αφετηρίας για όλες τις συντάξεις. 

∆ιαχωρισµό των προνοιακών  από τις ασφαλιστικές  παροχές για να δηµιουργηθεί στέρεα βάση 
χρηµατοδότησης των Ταµείων. 

∆ιασφάλιση καθολικής και άµεσης πρόσβασης του πολίτη στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, 
στο γιατρό, στο φαρµακείο, στην προληπτική δηµόσια ιατρική. 

Το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης θα διασφαλίσει τη βιωσιµότητα του συστήµατος σε βάθος 
χρόνου για τις νέες γενιές. 

Το κοινωνικό κράτος δεν µπορεί να αφήνει κανέναν στο περιθώριο. ∆εν µπορεί ένας µικρός 
επιχειρηµατίας, αν κλείσει το µαγαζί του, να µην έχει σύνταξη ή δικαίωµα στο Ταµείο Ανεργίας. 
∆ιασφαλίζουµε δικαιώµατα, για να αισθάνεται ο πολίτης ότι πρέπει να σέβεται και τις δικές του 
υποχρεώσεις. Και δίνει σε όλους µια κοινή αφετηρία. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η εθνική ανάταση αφορά κατά προτεραιότητα και τη διεθνή θέση της χώρας µας. Στόχος µου, και 
ξέρω ότι µπορώ και µπορούµε, να χτίσουµε ξανά µια Ελλάδα µε διαπραγµατευτική ισχύ. Που 
υπερασπίζεται αποτελεσµατικά τα εθνικά µας δίκαια και κάνει σαφές σε όλους ότι τα κυριαρχικά 
µας δικαιώµατα είναι αδιαπραγµάτευτα. Ας θυµηθούµε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τον πρωταγωνιστικό µας ρόλο στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή, την ουσιαστική 
βελτίωση των σχέσεών µας µε την Τουρκία. 

Το κάναµε µε επιτυχία. Μπορούµε και πάλι. Να ολοκληρώσουµε αυτό που εµείς ξεκινήσαµε από 
εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, τη «Στρατηγική της Θεσσαλονίκης» το 2003, µε την ένταξη και των 
υπολοίπων Βαλκανικών χωρών. Και εδώ, η θέση µας στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων, η 
θέση της Ελλάδας, είναι γνωστή. Την χάραξε το ΠΑΣΟΚ και από αυτή την «κόκκινη εθνική 
γραµµή», εµείς δεν υποχωρούµε. Με αυτή την εξωτερική πολιτική, µε αυτή την οικονοµική 
διπλωµατία θα αναδείξουµε τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, σε οικονοµικό κέντρο για όλη 
την ευρύτερη περιοχή. Ξέρω, αυτό ακούγεται τετριµµένο, έχει ακουστεί πολλές φορές, θα 
δουλέψουµε µαζί και θα το κάνουµε πράξη, γιατί ξέρω ότι εδώ υπάρχει βούληση και δυναµικό που 
µπορεί και πρέπει ν' απελευθερωθεί. ∆ιότι ο συγκεντρωτισµός και οι πελατειακές λογικές είναι 
αυτές που καθηλώνουν τη Θεσσαλονίκη και όλες τις Περιφέρειες. 

Κυρίες και κύριοι, 
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∆ιάβασα τις πρόσφατες διεθνείς εκθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας. Είµαστε 
µαζί µε την  Μποτσουάνα και το Καζακστάν. ∆εν µπορεί να είναι αυτή η µοίρα µας. Μας αξίζει 
καλύτερα. Και µπορούµε. Και το λένε αυτές οι εκθέσεις: ξέρετε τι λένε; Ότι η απόδοσή µας είναι 
πολύ µικρότερη από τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία, ο Ελληνισµός, οι 
Έλληνες, και αν προσθέσουµε και τη ∆ιασπορά µας, που θα αξιοποιήσουµε εµείς στην κυβέρνηση, 
τότε είναι για µένα αυτονόητο ότι µπορούµε. 

Ποτέ δεν είπαµε ότι ο δρόµος είναι εύκολος. Είπαµε ότι είναι ο σωστός. Οραµατικός, ρεαλιστικός, 
αυτονόητος. Και θα τον περπατήσουµε µαζί. 

Πολλοί νοµίζουν ότι την ιστορία γράφουν µόνοι τους οι ηγέτες  ∆εν είναι έτσι. Μια κοινωνία, 
αλλάζει µόνο όταν όλοι µαζί προσπαθήσουµε.  Ιστορία µπορεί να γράψει ο αγρότης στο χωράφι 
του, ο νέος επιστήµονας στην έρευνά του. Ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας µπορεί να γράψει 
ιστορία στο µαγαζί του, η γυναίκα στην δουλειά της, ο υπάλληλος στο ∆ηµόσιο, ο µετανάστης 
στην οικοδοµή, ο καθηγητής στο πανεπιστήµιό του, ο δάσκαλος στην γειτονιά του, το άτοµο µε 
αναπηρία µε την προσπάθειά του. Η νοσοκόµα στο κέντρο υγείας µπορεί να γράψει ιστορία. 

Αρκεί να δουλέψουµε µαζί. Όλοι µαζί.  Στην µεγάλη εθνική προσπάθεια για τη νέα πορεία, θα 
είµαστε µαζί. Ναι, θα είµαι µπροστά, αλλά σας θέλω κοντά µου, σας καλώ να γράψουµε µαζί τις 
νέες σελίδες ιστορίας γι' αυτό τον τόπο. Ν' αφήσουµε την Ελλάδα ακόµη καλύτερη από ό,τι την 
κληρονοµήσαµε. Να µπορέσουµε να κοιτάξουµε τις επόµενες γενιές στα µάτια. Για το λαό να 
δουλέψουµε, µαζί µε το λαό να δουλέψουµε και να είναι κυρίαρχος ο ίδιος ο λαός.  Μόνο µαζί 
µπορούµε. Και µαζί θα πετύχουµε. 

Σας ευχαριστώ. 

 


