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ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
 
 
 
 
 

 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ 

ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/9/2014 
 

 
 
Με µεγάλη χαρά βρίσκοµαι και πάλι στη ∆ιεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης.  
Η παρουσία µου εδώ είναι ουσιαστική.  
Βρίσκοµαι απέναντί σας για να πω αλήθειες και να δεσµευτώ 

απέναντί στον Ελληνικό λαό, σ’ ένα σχέδιο ελπίδας, προοπτικής και 
δικαιοσύνης για την έξοδο από τη κρίση.   

Ορίζοντας τις βασικές συντεταγµένες της νέας, µεταµνηµονιακής 
πορείας του τόπου.  

∆ίνοντας συγκεκριµένο ρεαλιστικό και κοστολογηµένο 
προγραµµατικό περιεχόµενο στις βασικές αξίες και αρχές της κυβερνητικής 
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ:  

Στην κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα, στο 
κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, στην οικονοµική ασφάλεια και 
την αξιοπρεπή διαβίωση όλων των πολιτών. 

 
 
Φίλες και φίλοι, 
 
Μας αφήνει αδιάφορους η παλαιοκοµµατική εθιµοτυπία των 

φθινοπωρινών υποσχέσεων στους Θεσσαλονικείς, οι οποίες ξεχνιούνται µόλις 
απογειωθεί το αεροπλάνο του εκάστοτε Πρωθυπουργού για την Αθήνα.  

Γνωρίζουµε τα χρόνια προβλήµατα αυτής της πόλης, έχουµε 
βασανιστεί αρκετά για να βρούµε τις λύσεις τους.   

Για το πως θα απελευθερωθεί η δυναµική της Θεσσαλονίκης – που 
την πνίγει ο υδροκεφαλισµός και η εσωστρέφεια του συγκεντρωτικού και 
διαπλεκόµενου κράτους.  

Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που µπορεί και πρέπει να αναλάβει 
στην αναγκαία διαβαλκανική συνεργασία και τη βαλκανική υπανάπτυξη, 
ιδιαίτερα στους τοµείς του πολιτισµού, της οικονοµίας και του περιβάλλοντος.   

Πόσο δε µάλλον στις µέρες µας, όπου σε ένα περιβάλλον διεθνούς 
αναστάτωσης, αβεβαιότητας και ρευστότητας, έχουµε ανάγκη η Θεσσαλονίκη, 
η Βόρειος Ελλάδα να γίνει το επίκεντρο ενός νέου περιφερειακού πόλου 
συνανάπτυξης και σταθερότητας, µακριά από τις παρωχηµένες εθνικιστικές 
ιδεοληπτικές συµπεριφορές που τόσο πολύ ταλαιπώρησαν τα Βαλκάνια στο 
πρόσφατο παρελθόν. 

Σ’ ένα τέτοιο διεθνή περίγυρο,  η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να 
συµπεριφέρεται ως υπεύθυνη ευρωπαϊκή δύναµη, αλλά µε ρόλο αξιόπιστου 
συνοµιλητή διεθνώς.  

Όχι τελευταίου τροχού της άµαξας, παρακολουθητή των εξελίξεων. 
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Ασφαλώς εντός των δυνατοτήτων της, αλλά µε τόλµη. Χωρίς 
σύµπλεγµα πολιτικού επαρχιωτισµού.  

Μόνο µε ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική θα µπορεί 
να διασφαλίζει τα συµφέροντά της.  

Ξεφεύγοντας τόσο από το ρόλο του υπάκουου µαθητή όσο και του 
γραµµατοκοµιστή των γερµανικών συµφερόντων.  

Ρόλο που πρόθυµα έχουν αναλάβει οι κ.κ.Σαµαράς και Βενιζέλος. 
Που έφτασαν µάλιστα στο σηµείο να συναινέσουν άκριτα στις 

αδιέξοδες οικονοµικές κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, αδιαφορώντας για το 
κόστος στην Ελληνική οικονοµία.  

Εµπλέκοντας τη χώρα, παρά τη δραµατική οικονοµική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται, σ’ έναν επικίνδυνο οικονοµικό πόλεµο που φέρνει όλη 
την Ευρώπη πίσω στην ψυχροπολεµική εποχή. 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. 
Οι κ.κ. Σαµαράς και Βενιζέλος όχι µόνο δε λογαριάζουν το κόστος 

των επιλογών τους, αλλά επιµένουν να αρνούνται πεισµατικά να 
υπερασπιστούν τα εθνικά µας συµφέροντα στα διεθνή φόρα. 

Με κορυφαίο γεγονός την ανιστόρητη στάση της Ελλάδας στη 
κρίσιµη ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη προστασία της 
εθνικής κυριαρχίας και υπόστασης των υπερχρεωµένων κρατών, από τα 
κοράκια της ∆ιεθνούς κερδοσκοπίας. 

Εκεί όπου αποµονώθηκε φανερά η Γερµανία της κας Μέρκελ.  
Αλλά και εκεί όπου η υπερχρεωµένη Ελλάδα, συντάχθηκε µε τα 

συµφέροντα των κερδοσκόπων, απέχοντας από τη ψηφοφορία. 
Μια στάση που αναδεικνύει τον ηθικό και πολιτικό αµοραλισµό της 

κυβέρνησης Σαµαρά. 
Μιας κυβέρνησης που δε λογοδοτεί, απ’ ό,τι φαίνεται, στον Ελληνικό 

λαό, αλλά στα λόµπι των δανειστών και των διεθνών κερδοσκοπικών funds. 
 
Επιτρέψτε µου όµως να επιστρέψω στη βασική ύλη της σηµερινής 

µου οµιλίας που είναι η οικονοµία και ιδιαίτερα η δυνατότητα εξόδου από αυτή 
τη πρωτοφανή κρίση που βιώνει µε δραµατικό τρόπο ο λαός µας τα τελευταία 
χρόνια.  

Μιας κρίσης που όχι µόνο δεν αποτελεί παρελθόν, αλλά είναι 
παρούσα και υποτροπιάζει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. 

Με τη διαφορά ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη, ολοένα και 
περισσότεροι το συνειδητοποιούν και κρούουν το κώδωνα του κινδύνου για 
αλλαγή πολιτικής. 

∆ε µιλάνε για success story, όπως εδώ.  
Η Ελλάδα του κυρίου Σαµαρά κινείται µε ταχύτητα προς τα πίσω, σε 

µια Ευρώπη που κάνει, έστω και δειλά, βήµατα προς τα εµπρός.  
Γιατί, επιτέλους, συνειδητοποιεί ότι η λιτότητα, εκτός από 

ατελέσφορη και αδιέξοδη στην αντιµετώπιση της κρίσης, τώρα αποδεικνύεται 
και επικίνδυνη.  

Γιατί µεταλλάσσει την κρίση, για µία ακόµη φορά:  
Αρχικά από χρηµατοπιστωτική σε δηµοσιονοµική, στη συνέχεια από 

δηµοσιονοµική σε κρίση της πραγµατικής οικονοµίας, και τώρα σε αρχόµενη 
κρίση αποπληθωρισµού.   

 
Ο αποπληθωρισµός είναι µία ακόµα προβλέψιµη παρενέργεια της 

λιτότητας, που θα παροξύνει τα δυσµενή αποτελέσµατα όλων των 
προηγούµενων φάσεων της κρίσης και θα ξαναρίξει την Ευρώπη στην ύφεση.  
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Ως αρνητική συνέπεια της δογµατικής εµµονής του στη 

νεοφιλελεύθερη λιτότητα, το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστηµένο υποχρεώνεται 
σήµερα σε οριακές, αλλά εµφανείς, αναπροσαρµογές επιβίωσης.  

Αναγκάζονται οι ίδιοι να προκαλούν ρωγµές στο τείχος που έχουν 
ορθώσει, µήπως και προλάβουν τα χειρότερα.  

 
Η Ελλάδα του κυρίου Σαµαρά, όµως, δεν είναι απλώς απούσα από 

τις διεργασίες στην Ευρώπη.  
Είναι για άλλη µια φορά στη λάθος όχθη του ποταµού.  
Είναι ένα βήµα πίσω από την κυρία Μέρκελ. Απλώς την ακολουθεί.  
Συντάσσεται µε τις δυνάµεις του χθες που αµύνονται. 
 
Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σηµείο αναφοράς σε όλη την Ευρώπη για 

µια µεγάλη και αναγκαία αλλαγή στρατηγικής.  
Μαζί µας  συντάσσονται οι δυνάµεις του αύριο που, µε αφετηρία τον 

πολύπαθο ευρωπαϊκό Νότο, σταδιακά κάνουν την παρουσία τους όλο και πιο 
πολύ αισθητή.  

 
Γίνεται, πια, συνείδηση στην Ευρώπη ότι ο νεοφιλελευθερισµός 

απέτυχε και ότι ο µόνος ρεαλιστικός δρόµος για την έξοδο από την κρίση είναι 
ο προοδευτικός δρόµος. 

Με αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη.  
Όχι µε λιτότητα και εξοντωτικά για τις κοινωνίες προγράµµατα. 
 
Ο κίνδυνος να ξαναβυθιστεί η Ευρώπη στην ύφεση και να εξαγάγει 

τη δική της κρίση στην παγκόσµια οικονοµία καθιστά την άµεση πολιτική 
αλλαγή στη χώρα µας και την επερχόµενη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, 
προϋπόθεση κοινωνικής σωτηρίας για την Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα και 
πρόκληση για την αναγκαία στροφή στην Ευρώπη.  

 
Η πρότασή µας για άµεσο τερµατισµό της λιτότητας και 

συντονισµένες ενέργειες µε στόχο την ενίσχυση της ζήτησης. 
Οι προτάσεις µας για την αµοιβαιοποίηση του χρέους και για ένα 

γενναίο επενδυτικό πακέτο αναπτυξιακών επενδύσεων στη περιφέρεια,  δεν 
αποτελούν πια φωνή βοώντος στην έρηµο. 

Αλλά τη µόνη ρεαλιστική πρόταση για τη βιώσιµη έξοδο από την 
κρίση και τη δηµοκρατική ανασύνταξη της Ευρώπης.  

Και ως εκ τούτου, αποκτά ολοένα και µαζικότερο ακροατήριο. 
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
Στα δυο χρόνια που ακολούθησαν τις δραµατικές εκλογές του 2012, 

άλλαξαν πολλά. 
Όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στο κόσµο και στην Ευρώπη. 
Σας θυµίζω ότι: 
Όταν εµείς πρώτοι, πριν δυο χρόνια, προτείναµε ευρωπαϊκές λύσεις 

στην κρίση, µας απανατούσαν ότι είµαστε εκτός πραγµατικότητας, διότι η 
Ευρωζώνη δεν είχε τη θεσµική δυνατότητα για κοινούς µηχανισµούς 
διαχείρισης της κρίσης.  

Την απέκτησε παρακάµπτοντας τους θεσµούς. ∆υστυχώς, όµως, 
συνέδεσε αυτούς τους µηχανισµούς µε Μνηµόνια εσωτερικής υποτίµησης στα 
κράτη-µέλη της.  
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Αυτό ήταν µια πολιτική επιλογή. Μια πολιτική επιλογή που βυθίζει 
την Ευρώπη στην ύφεση και ανακυκλώνει τη κρίση. 

 Για αυτό και µπορεί και πρέπει να αλλάξει, ως αποτέλεσµα 
µετατοπίσεων στους πολιτικούς συσχετισµούς. 

Σας θυµίζω επίσης ότι, στη συνέχεια, µας είπαν πως η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα πρέπει να αγοράζει µε φειδώ κρατικά οµόλογα στη 
δευτερογενή αγορά, γιατί διαφορετικά αυτό θα συνιστούσε έµµεση 
χρηµατοδότηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία απαγορεύεται από το 
Καταστατικό της Τράπεζας.  

Έως ότου, το καλοκαίρι του 2012, ο Μάριο Ντράγκι ανακοίνωσε ότι η 
Τράπεζα θα προχωρούσε σε απεριόριστες αγορές, µόλις αυτό κρινόταν 
αναγκαίο.  

Στη συνέχεια, µας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα 
µπορούσε να ακολουθήσει την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες 
κεντρικές τράπεζες στην πολιτική της νοµισµατικής χαλάρωσης.  

Μέχρι που, πρόσφατα, έπεσε και αυτό το κάστρο των 
νεοφιλελεύθερων ιδεολογηµάτων, 

Τώρα πια η Ευρώπη συζητά ακόµα και την απευθείας αγορά 
κρατικών οµολόγων, που από την αρχή είχαµε υποστηρίξει. 

Όπως, επίσης, συζητά και το ενδεχόµενο της επεκτατικής 
δηµοσιονοµικής πολιτικής µε χαλάρωση των δηµοσιονοµικών στόχων, για 
ευρείας κλίµακας ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράµµατα και ό,τι άλλο χρειαστεί, 
για να αποτραπεί ο αποπληθωρισµός και ένα νέο επεισόδιο ύφεσης.  

Όταν εµείς προτείναµε απευθείας αγορά κρατικών οµολόγων από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική, οι 
πολιτικοί µας αντίπαλοι εδώ µας χλεύαζαν, µέσα στην άγνοια και το 
δογµατισµό τους, ότι δήθεν διατυπώναµε προτάσεις αντιευρωπαϊκές και 
ανέφικτες. 

Σήµερα οι προτάσεις αυτές είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της ΕΚΤ. 

Με µόνη διαφορά ότι δεν έχει σηµασία µόνο το τι κάνεις αλλά και 
πότε το κάνεις. 

Σήµερα οι αναγκαίες ρωγµές στο τείχος του Βερολίνου που 
επιχειρούνται από την ΕΚΤ µπορεί να είναι πολύ λίγες και πολύ 
αργοπορηµένες για να αντιµετωπίσουν την έκταση του προβλήµατος. 

 
Το αδιέξοδο της λιτότητας είναι κυρίως ορατό στην Ελλάδα. Και είναι 

αντιληπτό σε όλη την Ευρώπη.  
∆εν σκοπεύω να σας κουράσω µε την απόδειξη της αποτυχίας των 

Μνηµονίων.  
Αναλύσαµε την καταστροφή, σε όλες τις λεπτοµέρειές της, πέρσι και 

πρόπερσι από αυτό εδώ το βήµα.  
 
Αυτό που ίσως αξίζει να προστεθεί στους δείκτες της καταστροφή, 

είναι ο αποπληθωρισµός. 
Το 2013 ήταν της τάξης του 0,9%, ενώ το 2014 αναµένεται ότι θα 

κινηθεί συξηµένος στο 1,4%.  
Ο αποπληθωρισµός απειλεί να ξαναρίξει τη χώρα µας στον πάτο της 

ύφεσης πριν αυτή προλάβει να βγει από το πηγάδι.  
 
Πρόσθετη απόδειξη της αποτυχίας του προγράµµατος της 

«εσωτερικής υποτίµησης» στην Ελλάδα ότι, δια στόµατος Πρωθυπουργού, 
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από αυτό εδώ το βήµα το περασµένο Σάββατο, η µνηµονιακή 
υπερφορολόγηση των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, όχι απλώς 
συνεχίζεται, αλλά εδραιώνεται. 

 
Ο κ. Σαµαράς µονιµοποίησε το χαράτσι, µε τη µορφή του λεγόµενου 

ΕΝΦΙΑ. 
Μονιµοποίησε την «έκτακτη» εισφορά αλληλεγγύης, όπως και την 

αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης.  
Υποσχέθηκε, όµως, και µια παγκόσµια πρωτοτυπία: Ανάπτυξη σε 

συνθήκες δηµοσιονοµικής καταστολής, µε την εσωτερική αγορά διαλυµένη και 
τις επενδύσεις να αποµειώνονται διαρκώς.  

Γιατί η αποεπένδυση στην ελληνική οικονοµία συνεχίζεται. Ο 
ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 
26,7% το 2007, έχει κατρακυλήσει στο 13% το 2013.  

Και συνεχίζεται στο δεύτερο τρίµηνο του 2014 η µείωσή του σε 
ετήσια βάση, σε αξία και ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 0,8%. 

  
Έτσι, λοιπόν, στο πρώτο εξάµηνο το 2014, η ύφεση ήταν 0,7%.  
Αυτό σηµαίνει ότι για να επιτευχθεί ο φετινός στόχος για µεγέθυνση 

του ΑΕΠ κατά 0,6% , απαιτείται τα επόµενα δύο τρίµηνα µεγέθυνση 3,8 
ποσοστιαίων µονάδων. Πράγµα ανέφικτο. 

Ακόµα, όµως, κι αν ο εξωπραγµατικός αυτός ποσοτικός στόχος 
ευοδωνόταν, δεν θα συµβάδιζε µε καµία ποιοτική µεταβολή στην κοινωνία και 
την οικονοµία.  

∆εν θα άλλαζαν σε τίποτα οι συνθήκες κατάρρευσης που επικρατούν 
σε κάθε έκφανση και σε κάθε τοµέα της κοινωνικής και οικονοµικής 
δραστηριότητας.  

Η οικονοµική αποδιάρθρωση και η κοινωνική ερήµωση δεν 
αλλάζουν από οριακές µεταβολές στο πρόσηµο του ΑΕΠ.  

 
Με την πολιτική των κυρίων Σαµαρά και Βενιζέλου, η Ελλάδα είναι 

καταδικασµένη να βολοδέρνει ανάµεσα στην ύφεση και τη στασιµότητα, µε 
σταθερά υψηλή ανεργία και ασταθή και χαµηλά αµειβόµενη εργασία.  

 
Επιπλέον , όµως, ο κ. Σαµαράς, δεν υπόσχεται µόνο ανάπτυξη 

χωρίς επενδύσεις, αλλά και έξοδο από τη κρίση χωρίς αποµείωση του 
δηµόσιου χρέους της χώρας.  

Χωρίς καµία αναφορά για το στόχο αλλά και την αξία της 
διαπραγµάτευσης για το χρέος.  

Είναι ένα εύλογο ερώτηµα, βέβαια, τι να την κάνει τη στρατηγική για 
τη διαπραγµάτευση κάποιος που δεν έχει σκοπό να διαπραγµατευτεί. 

 Γιατί κατά καιρούς, σε συγχορδία µε τους δανειστές, διακηρύσσει ότι 
το χρέος είναι βιώσιµο. 

Προχθές µάλιστα µας είπε ότι περιµένει να του απονείµουν οι 
δανειστές και πιστοποιητικό βιωσιµότητας. 

Τι άλλο θα ακούσουµε; 
 Αν, όµως, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι βιώσιµο το χρέος και µε τη 

βούλα των δανειστών, που τη διαφηµίζει µάλιστα, τότε είναι σα να αποδέχεται 
ότι δεν υπάρχει καν αντικείµενο διαπραγµάτευσης! 

Τι θα έλεγε δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση στην ακυρωθείσα 
σύσκεψη της Νέας Υόρκης;  
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Ότι το χρέος είναι βιώσιµο και ως εκ τούτου η συνάντηση δεν έχει 
αντικείµενο;  

 
Φίλες και φίλοι, ας µη γελιόµαστε. 
Ο κ. Σαµαράς, κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό και µαζί και τον εαυτό 

του. 
Θα µπορούσε κανείς να διακωµωδήσει αυτή τη στάση. 
Τα πράγµατα όµως είναι πια πολύ σοβαρά για να ασχολούµαστε µε 

τέτοιου επιπέδου επιχειρήµατα. 
Είµαστε υποχρεωµένοι να πούµε αλήθειες στον ελληνικό λαό, όσο 

δυσάρεστες κι αν είναι. 
Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει το αυτονόητο: 
Ότι είναι αδύνατο η χώρα µας να βγει από την υφεσιακή κρίση, να 

ανακάµψει και να αναπτυχθεί µε βιώσιµο τρόπο, όταν υπόκειται στο 
συνδυασµό πολλαπλών αρνητικών παραµέτρων:  

∆ηµόσιο χρέος σχεδόν δύο φορές το ΑΕΠ , ιδιωτικός δανεισµός, µε 
τη µορφή οφειλών στο ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τις τράπεζες, ίσος 
σχεδόν µε ένα ΑΕΠ.  

Και επιπλέον µε µνηµονιακή υποχρέωση για πλεόνασµα €10 δις το 
χρόνο, µόνο για την αποπληρωµή τόκων.  

 
Το τελικό αποτέλεσµα δεν µπορεί παρά να είναι αρνητικό. Γιατί ως 

γνωστόν ο κύκλος δε τετραγωνίζεται. 
 
 Αυτή την αυτονόητη αλήθεια, τη γνωρίζουν φυσικά και οι εταίροι 

µας.  
Άρα, η αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέους της χώρας είναι σε κάθε 

περίπτωση µια αναπόφευκτη εξέλιξη.  
Το ζητούµενο είναι πως θα γίνει, µε ποιους όρους θα συνοδεύεται 

και υπό ποιες προϋποθέσεις. 
Θα δώσει προοπτική ουσιαστικής και κοινωνικά βιώσιµης λύσης ή 

θα υποθηκεύσει ακόµη περισσότερο τη κυριαρχία της χώρας, παραδίδοντας 
το σύνολο της οικονοµίας µας στα χέρια των δανειστών; 

Θα γίνει µε όρους που θα ευνοούν την ανάπτυξη ή µε όρους νέων 
σκληρών µέτρων λιτότητας που θα µετατρέπουν τα µνηµόνια σε καθεστώς και 
θα βυθίζουν ακόµα περισσότερο τις παραγωγικές δυνατότητες της πατρίδας 
µας; 

Αυτά είναι τα ερωτήµατα! 
 
Για αυτό λοιπόν είναι κρίσιµο το πώς θα πάει η Ελλάδα να 

διεκδικήσει λύση βιώσιµη στο θέµα του χρέους. 
Με ποια στρατηγική, µε ποιο πολιτικό σχέδιο. 
Θα πάει µόνη απέναντι σε όλους ή θα διεκδικήσει συµµαχίες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο;  
Ως ουραγός της γερµανικής στρατηγικής, ή ως αιχµή του δόρατος 

για τις αναγκαίες αλλαγές στην Ευρώπη;  
 
Πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί ειδική 

περίπτωση και η κρίση χρέους δεν είναι ελληνική αλλά ευρωπαϊκή. 
Για αυτό και ζητάµε τη σύγκληση «Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Χρέους» 

για τη διαχείριση της υπερχρέωσης της Ευρωζώνης.  
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Με στόχο µια λύση ανάλογη µε αυτήν που έδωσε η ∆ιεθνής 
∆ιάσκεψη του Λονδίνου για την ίδια τη Γερµανία. 

 
Η διαπραγµάτευση για τη λύση χρειάζεται συγκεκριµένο πολιτικό 

σχέδιο.  
Προϋποθέτει – αν µη τι άλλο -  διαφωνία για το επίδικο αντικείµενο.  
∆ιαφωνία για την ασκούµενη πολιτική και τα αποτελέσµατά της.  
Αλλά ο κ. Σαµαράς δε διαφωνεί σε τίποτα.  
Αντιθέτως συµφωνεί σε όλα.  
Ακούει και υπακούει στην κυρία Μέρκελ.  
Για αυτό και είναι ακατάλληλος να διαπραγµατευτεί. 
  
Μόλις πριν από µία εβδοµάδα, από αυτό εδώ το βήµα, για πολλοστή 

φορά ανέλυε τα θετικά αποτελέσµατα της λιτότητας.  
Που σηµαίνει ότι µε τη σηµερινή κυβέρνηση, η συνέχιση της 

λιτότητας θα συνοδεύει ως όρος οποιαδήποτε ρύθµιση αποφασίσουν οι 
δανειστές για το δηµόσιο χρέος της χώρας.  

 
Γι’ αυτό και εµείς υποστηρίζουµε ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει 

ούτε µπορεί να υπερασπιστεί τα εθνικά συµφέροντα και να διαπραγµατευτεί, 
να διεκδικήσει µια βιώσιµη λύση για τον ελληνικό λαό. 

Μόνο µια κυβέρνηση µε νωπή λαϊκή εντολή και ευρεία κοινωνική 
στήριξη, σε µια εγκεκριµένη από τη πλειοψηφία του λαού µας εθνική 
στρατηγική, µπορεί να φέρει αποτελέσµατα. 

Και για το λόγο αυτό ζητάµε εκλογές τώρα, το συντοµότερο δυνατόν, 
πριν συνεχιστεί η καταστροφή. 

∆ε ζητάµε εκλογές γιατί βιαζόµαστε να κυβερνήσουµε. 
Ζητάµε εκλογές γιατί δε µπορεί άλλο να περιµένει ο τόπος και να 

υποµένει ο λαός µας. 
Ζητάµε εκλογές γιατί το απαιτεί το συµφέρον του λαού και του 

τόπου.  
Ζητάµε ισχυρή εντολή αυτοδυναµίας και ακόµα πιο ισχυρή κοινωνική 

συµπόρευση και στήριξη για να διεκδικήσουµε τη καλύτερη δυνατή συµφωνία 
προς όφελος του λαού µας, στην Ευρώπη.  

 
Ζητάµε άµεση προσφυγή στη λαϊκή ετυµηγορία και ισχυρή εντολή 

διαπραγµάτευσης µε στόχο: 
� Τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους της 

ονοµαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιµο. Έγινε για 
τη Γερµανία το 1953. Να γίνει και για την Ελλάδα το 2014. 

� «Ρήτρα ανάπτυξης» στην αποπληρωµή του 
υπόλοιπου, έτσι ώστε να εξυπηρετείται από την ανάπτυξη και όχι 
από το πλεόνασµα του προϋπολογισµού. 

� Περίοδο χάριτος, δηλαδή «moratorium», στην 
εξυπηρέτησή του, για την άµεση εξοικονόµηση πόρων για την 
ανάπτυξη. 

� Εξαίρεση του προγράµµατος δηµόσιων επενδύσεων 
από τους περιορισµούς του Συµφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. 

� Συµφωνία για «Ευρωπαϊκό New Deal», µε δηµόσιες 
επενδύσεις για την ανάπτυξη και χρηµατοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
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� Ποσοστική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, µε απευθείας αγορά κρατικών οµολόγων. 

 
Τέλος, δηλώνουµε για ακόµα µία φορά ότι το θέµα του κατοχικού 

δανείου είναι για µας ανοικτό. Καθαρές κουβέντες. Το γνωρίζουν πλέον οι 
εταίροι µας. 

Θα γίνει επίσηµη ελληνική θέση από τη πρώτη µέρα που θα 
βρεθούµε στο τιµόνι της χώρας.  

  
Αγαπητοί φίλοι και φίλες 

 
Εµείς είµαστε έτοιµοι για τη διαπραγµάτευση και εργαζόµαστε για 

τη διαµόρφωση των ευρύτερων δυνατών συνεργασιών στην Ευρώπη. 
Η κυβέρνηση Σαµαρά είναι έτοιµη για άλλη µια φορά να 

αποδεχτεί ό,τι οι πιστωτές αποφασίσουν και η µόνη συµµαχία που 
οικοδοµεί είναι µε τη γερµανική κυβέρνηση.  

Αυτή είναι η διαφορά µας και αυτό είναι εντέλει το δίλληµα : 
Ευρωπαϊκή διαπραγµάτευση µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή 

συνυπογραφή όλων των αποφάσεων των δανειστών για την Ελλάδα, από 
τη κυβέρνηση Σαµαρά.  

 
Με δυο λόγια, το δίλληµα είναι  :  
∆ιαπραγµάτευση ή µη διαπραγµάτευση.  
Ανάπτυξη ή λιτότητα. 
ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα ∆ηµοκρατία.  
 

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι,  
 

Εξασφαλίζοντας µια κοινωνικά βιώσιµη λύση στο θέµα του χρέους, η 
χώρα θα έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει το εναποµείναν χρέος από τη 
παραγωγή νέου πλούτου που θα φέρει η επιστροφή στην ανάπτυξη και όχι 
από το υστέρηµα των πρωτόγεννων πλεονασµάτων. 

Έτσι θα οδηγήσουµε µε σχέδιο και ασφάλεια τη χώρα, στην 
ανάκαµψη και τη παραγωγική ανασυγκρότηση. 

Αυξάνοντας άµεσα το Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων κατά 4 
τουλάχιστον δισεκατοµµύρια. 

Αποκαθιστώντας σταδιακά όλες τις αδικίες του µνηµονίου. 
Επαναφέροντας σταδιακά µισθούς και συντάξεις ώστε να 

τονώσουµε τη ζήτηση και να αυξηθεί η κατανάλωση. 
Στηρίζοντας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε κίνητρα για την 

απασχόληση, αλλά και τη βιοµηχανία επιδοτώντας το ενεργειακό κόστος µε 
ρήτρα απασχόλησης και περιβάλλοντος. 

Επενδύοντας στη γνώση, την έρευνα, τη νέα τεχνολογία, µε στόχο 
να γυρίσουν πίσω στη πατρίδα οι νέοι επιστήµονες που µαζικά 
µεταναστεύουν τα τελευταία χρόνια. 

Ξαναχτίζοντας το κοινωνικό κράτος, αλλά ταυτόχρονα και ένα 
κράτος δικαίου και αξιοκρατίας. 

 
Πολλοί όµως καλοπροαίρετα µας ρωτούν : Καλά όλα αυτά που θα 

κάνετε όταν καταφέρετε µετά από σκληρή διαπραγµάτευση µια βιώσιµη 
ευρωπαϊκή λύση. 

Όσο η λύση όµως αυτή καθυστερεί, έχετε σχέδιο ; 
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 Σήµερα απαντάµε µε ευθύτητα αναλυτικά και κοστολογηµένα. 
Αναλαµβάνουµε την ευθύνη και δεσµευόµαστε απέναντι στον 

Ελληνικό λαό για ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, µε το οποίο θα 
αντικαταστήσουµε το µνηµόνιο από τις πρώτες κιόλας µέρες της νέας 
διακυβέρνησης, προτού και ανεξάρτητα από την έκβαση της 
διαπραγµάτευσης. 

 
Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης περιλαµβάνει τους τέσσερις 

µεγάλους πυλώνες για την αντιστροφή της κοινωνικής και οικονοµικής 
αποδιάρθρωσης, την ανόρθωση της οικονοµίας και την έξοδο από τη κρίση: 

 
Α. ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ :   Το Πρόγραµµά µας για 

την αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης,  
Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ : Τα άµεσα µέτρα για την 

επανεκκίνηση της οικονοµίας 
Γ.  ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ : Το εθνικό σχέδιο  για την 

ανάκτησης της εργασίας 
∆.   ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ : Ο θεσµικός και 

δηµοκρατικός µετασχηµατισµό του πολιτικού συστήµατος 
 
Α. Το πρόγραµµα µας για την άµεση αντιµετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης, εκτιµώµενου κόστος της τάξεως των 2 δις ευρώ, 
αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πλέγµα παρεµβάσεων έκτακτης ανάγκης 
προκειµένου να υψώσουµε αµέσως ασπίδα προστασίας για τα πιο ευάλωτα 
κοινωνικά στρώµατα.  

 
Περιλαµβάνει: 
(1). ∆ωρεάν ρεύµα σε 300000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της 

φτώχειας.  (κάρτα) 
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήδη, στις αρχές της 

εβδοµάδας, κατέθεσε νοµοθετική τροπολογία για την άµεση αποκατάσταση 
της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού 
τιµολογίου και δωρεάν ρεύµα στους δικαιούχους του, έως την ποσότητα των 
1200 Kwh το τετράµηνο ανά οικογένεια. ∆ηλαδή, 3600 Kwh το χρόνο.  

 
(2). Πρόγραµµα επιδότησης διατροφής µε κουπόνια σίτισης σε 

300.000 άπορες οικογένειες. (κάρτα) 
Η υλοποίησή του προβλέπεται από δηµόσιο φορέα συντονισµού, σε 

συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία της Ελλάδος, και 
οργανώσεις αλληλεγγύης, µέσω συµβεβληµένων και κοινωνικών 
παντοπωλείων.  

 
(3). ∆ωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους/ ∆ραστική µείωση 

συµµετοχής στη φαρµακευτική δαπάνη. (κάρτα) 
Το πρόγραµµά µας περιλαµβάνει δωρεάν πρόσβαση για όλους, 

ασφαλισµένους και ανασφάλιστους, στις δηµόσιες δοµές υγείας και 
διασφάλιση της πρόσβασης για όλους στην αναγκαία φαρµακευτική αγωγή µε 
δραστικό περιορισµό - έως µηδενισµό για ειδικές κατηγορίες – της 
επιβάρυνσης στη συµµετοχή των ασθενών στη φαρµακευτική δαπάνη.  

 
 (4). Πρόγραµµα εξασφάλισης στέγης.  
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Το Πρόγραµµα θα υλοποιήσει ο προς επανίδρυση Οργανισµός 
Εργατικής Εστίας. Ο σχεδιασµός περιλαµβάνει την αξιοποίηση των παλιών 
εγκαταλελειµµένων κτιρίων και κλειστών ξενοδοχείων. 

Στόχος η εξασφάλιση σε πρώτη φάση 25.000 διαµερισµάτων, 
µε την επιδότηση του ενοίκιου στα €4 ανά τµ. (κάρτα) 

 
(5). Στήριξη χαµηλοσυνταξιούχων.  
Έχουµε ήδη δεσµευθεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαµηλών 

συντάξεων. 
Σήµερα δεσµευόµαστε για ένα µέτρο που στόχο δεν έχει µόνο την 

αποκατάσταση των πληγέντων από το µνηµόνιο, αλλά και να προκαλέσει ένα 
θετικό σοκ για την ενίσχυση της ζήτησης.  

Αποκαθιστούµε, αµέσως το δώρο των Χριστουγέννων, ως 13η 

σύνταξη, σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαµβάνουν σύνταξη  έως 
€700 ευρώ. 

Είναι το πρώτο βήµα για την πλήρη αποκατάσταση της 13ης 
σύνταξης και του 13ου µισθού σε όλους, σταδιακά και σε συνάρτηση µε τις 
οικονοµικές συνθήκες. 

(6). Ειδική κάρτα µετακίνησης µε τα µαζικά µέσα µεταφοράς 
Καθιερώνουµε ειδική κάρτα µετακίνησης µε µειωµένη εως συµβολική 

συµµετοχή, για µακροχρόνια άνεργους και όσους διαβιώνουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας. 

Η κάρτα θα είναι ετήσιας διάρκειας και θα ισχύει για όλα τα µέσα 
µαζικής µεταφοράς και θα απαιτεί πολύ µικρή έως συµβολική συµµετοχή από 
τους δικαιούχους.  

 
(7). Κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης. (κάρτα) 
 Επαναφέρουµε τη λιανική τιµή εκκίνησης του πετρελαίου 

θέρµανσης στα €0,90 ανά λίτρο αντί για €1,20 που ισχύει σήµερα 
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη καταθέσει και  

σχετική νοµοθετική τροπολογία. 
Να είστε βέβαιοι ότι η επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

στο επίπεδο πριν από την εξίσωση µε τον αντίστοιχο φόρο στο πετρέλαιο 
θέρµανσης, όχι µόνο δε θα έχει κόστος αλλά θα έχει και δηµοσιονοµικό 
όφελος, διότι θα αυξήσει σηµαντικά την κατανάλωση. 

Γιατί οι άνθρωποι θα ξανανάψουν τα καλοριφέρ τους.  
 
Β. Ο δεύτερος πυλώνας περιλαµβάνει µέτρα για την επανεκκίνηση 

της οικονοµίας που έχουν ως προτεραιότητα την άρση της φορολογικής 
καταστολής στην πραγµατική οικονοµία, τη νέα σεισάχθεια βαρών, την 
ενίσχυση της ρευστότητας και της ζήτησης. 

Σε ότι αφορά τη πραγµατική οικονοµία η κατάσταση σήµερα είναι 
κυριολεκτικά ζοφερή. 

Η φοροεπιδροµή της κυβέρνησης στη µεσαία τάξη και η βεβαίωση 
υπερβολικά αυξηµένων φόρων στο τµήµα εκείνων των φορολογουµένων που 
αντικειµενικά ή από θέση δεν φοροδιαφεύγουν, παγίδευσε το µεγαλύτερο 
µέρος των πολιτών σε µια κατάσταση που απειλεί άµεσα την επαγγελµατική 
τους υπόσταση, την οποιαδήποτε ατοµική τους περιουσία, ακόµη και την ίδια 
τη βιολογική τους ύπαρξη, όπως αποδεικνύει ο πρωτοφανής αριθµός των 
αυτοκτονιών. 
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Οι άνθρωποι του µόχθου, οι αγρότες, οι επαγγελµατίες οι µικροί και 
µεσαίοι επιχειρηµατίες, ο κορµός της πραγµατικής οικονοµίας βρίσκονται 
σήµερα αντιµέτωποι µε µια λαίλαπα φόρων που υπερβαίνουν τις δυνάµεις 
τους.  

Αύριο δε κινδυνεύουν να βρεθούν αντιµέτωποι µε µια λαίλαπα 
κατασχέσεων της ιδιωτικής περιουσίας από τράπεζες, αφού αδυνατούν να 
αποπληρώσουν δάνεια που σύνηψαν στο παρελθόν, πριν ξεσπάσει η κρίση, 
πριν µείνουν άνεργοι, πριν καταρρακωθεί το εισόδηµά τους, πριν κλείσουν οι 
επιχειρήσεις τους.  

Η επιµονή της κυβέρνησης να βάζει κι άλλα βάρη σε όσους έχουν 
ήδη καταρρεύσει είναι αδιέξοδη.  

Πολύ απλά γιατί δε µπορείς να εισπράξεις κάτι από κάποιον που δεν 
το έχει για να στο δώσει. 

 «Ουκ αν λάβεις πάρα του µη έχοντος» 
 
Για του λόγου το αληθές δείτε το ύψος των βεβαιωθέντων 

ανείσπαρχτων οφειλών προς το ∆ηµόσιο : Είναι σήµερα περίπου 68 
δισεκατοµµύρια ευρώ.  

Και κάθε µήνα ο αριθµός αυτός αυξάνεται κατά 1δισεκατοµύριο 
ευρώ. 

Σήµερα λοιπόν αφιερώνουµε τη παρέµβασή µας στη ∆ΕΘ, στη 
πραγµατική οικονοµία και σας παρουσιάζουµε τα άµεσα µέτρα για την άρση 
της καταστολής που της επεβλήθη. 

Αφιερώνουµε τη παρέµβασή µας στον επαγγελµατία, το µικροµεσαίο 
επιχειρηµατία, τον αγρότη, τον υπάλληλο, τον άνεργο.  

Στα εκατοµµύρια δηλαδή των ελλήνων – θυµάτων του κου Σαµαρά 
και της τρόικας.   

 
 (1)Μέτρα για την άµεση άρση της καταστολής στη πραγµατική 

οικονοµία (κάρτα) 
 

i. Συστήνουµε Ειδικές Επιτροπές Εξώδικου ∆ιακανονισµού 
σε κάθε περιφέρεια για την Άµεση εκκαθάριση των βεβαιωµένων και 
ανείσπρακτων φορολογικών υποχρεώσεων µέχρι τις 31.12.2014  
(κάρτα) 

Η άµεση εκκαθάριση των φορολογικών υποθέσεων των 
µικρών και µεσαίων και επαγγελµατιών για βεβαιωµένες φορολογικές 
υποθέσεις, πρόστιµα και άλλες διαφορές µε τη φορολογική αρχή, 
οργανώνεται σε προτεραιότητα ώστε εντός εξαµήνου να υπάρξει άρση 
των αδικιών των φορολογικών οργάνων και υπολογισµός των 
πραγµατικών και εισπράξιµων οφειλών από το κράτος. 

ii. Τα ποσά που θα προκύψουν από την εκκαθάριση 
ρυθµίζονται σε 84 µηνιαίες δόσεις (κάρτα) και σε κάθε περίπτωση 
έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ετήσιων δόσεων να είναι µέχρι το 
20% του ετήσιου εισοδήµατος του οφειλέτη. 

iii.  Σε αντίστοιχη διαδικασία ρύθµισης ληξιπρόθεσµων 
οφειλών προχωρούν και τα ασφαλιστικά ταµεία. 

Σε περίπτωση συνδυασµού φορολογικής και 
ασφαλιστικής οφειλής, το συνολικό ποσό των ετήσιων δόσεων θα 
είναι µέχρι το 30% ετήσιου εισοδήµατος του οφειλέτη.  

iv. ¨Άµεση παύση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων 
(κάρτα) τραπεζικών λογαριασµών, πρώτης κατοικίας, µισθών, κλπ, 
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καθώς  και χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας, σε όσους 
εντάσσονται στη διαδικασία ρύθµισης. 

v. ∆ωδεκάµηνη αναστολή διώξεων και αναγκαστικών 
µέτρων σε οφειλέτες µε αποδεδειγµένο µηδενικό εισόδηµα, που 
εντάσσονται στη ρύθµιση. 

vi. Κατάργηση της αντισυνταγµατικής αυτόφωρης 
διαδικασία για οφειλές προς το ∆ηµόσιο. (κάρτα) 

vii. Κατάργηση της προκαταβολής 50% της βεβαιωθείσας 
οφειλής ως προϋπόθεση προσφυγής του φορολογουµένου στη 
∆ικαιοσύνη, που οδηγεί σε στέρηση της δικαστικής προστασίας σε 
όσους δεν µπορούν να πληρώσουν.  

Η προκαταβολή θα ορίζεται µε πράξη του δικαστή και θα 
κυµαίνεται από 10% έως 20%, σύµφωνα µε την οικονοµική δυνατότητα 
του οφειλέτη. 

 
Με αυτά τα µέτρα δε φιλοδοξούµε µόνο να ανακουφίσουµε 

τους ανθρώπους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, αλλά 
και ξανακκκινίσουµε τη πραγµατική οικονοµία αίροντας την ασφυκτική 
καταστολή που της έχει επιβληθεί από φόρους και πρόστιµα που δεν 
είναι δυνατόν να πληρωθούν.  

Το άµεσο εκτιµώµενο όφελος από τη ρύθµιση χρεών και την 
έναρξη καταβολής δόσεων θα µας δώσει τη δυνατότητα να καλύψουµε 
χρηµατοδοτικά κενά από αναγκαίες δράσεις για την ελάφρυνση και 
δικαιότερη κατανοµή των βαρών, όπως η δεύτερη δράση που σήµερα 
εξαγγέλλουµε στα πλαίσια των µέτρων για την επανεκκίνηση της 
οικονοµίας, που είναι η : 

 
(2) Άµεση Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. (προστασία της περιουσίας) 

(κάρτα) 
Ο ΕΝΦΙΑ είναι ο φόρος-σύµβολο της κοινωνικής αδικίας που 

διατρέχει το σύνολο της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης Σαµαρά.  
Είναι φόρος υπερ των εχόντων, διότι δεν αθροίζει την αξία όλων των 

ακινήτων που διαθέτουν και δεν φορολογεί αυτήν την αξία µε προοδευτική 
φορολογική κλίµακα και αφορολόγητο όριο.  

Είναι φόρος σε βάρος των φτωχών και των οικογενειών µε παιδιά 
και χαµηλά εισοδήµατα, µε µόνη περιουσία την κύρια κατοικία τους.  

Ο ΕΝΦΙΑ, λοιπόν, δεν µπορεί να διορθωθεί, δεν µπορεί να βελτιωθεί 
– µπορεί µόνον να καταργηθεί.  

Θεσπίζουµε κοινωνικά δίκαιο φόρο µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας (ΦΜΑΠ).  

Θεσπίζουµε κοινωνικά δίκαιο φόρο µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας (ΦΜΑΠ).  

∆ε θα φορολογήσουµε κανένα µε πλασµατικές αξίες. 
 Αναπροσαρµόζουµε άµεσα τις αντικειµενικές αξίες τουλάχιστον 30% 

εώς 35%.  
Ο φόρος αυτός θα έχει προοδευτική κλιµάκωση και υψηλό 

αφορολόγητο όριο.  
∆εν θα αφορά την πρώτη κατοικία εκτός από περιπτώσεις 

υπερπολυτελών κατοικιών.  
∆ε θα αφορά τη µικροµεσαία ιδιοκτησία.  
Η εισαγωγή του ΦΜΑΠ εντάσσεται στην προοδευτική µεταρρύθµιση 

του φορολογικού συστήµατος, η οποία θα αποκαταστήσει τη συνταγµατική 
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αρχή της επιβάρυνσης ανάλογα µε τη φοροδοτική ικανότητα του καθένα και 
θα περιορίσει σηµαντικά τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.  

 
(3) Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ (κάρτα) 
 
Αποκαθιστούµε την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίµακας 

φυσικών προσώπων, αυξάνοντας τον αριθµό των φορολογικών κλιµακίων και 
επαναφέροντας το αφορολόγητο όριο στα €12000 για όλους.  

Ανακατανέµουµε, συνεπώς, τα φορολογικά βάρη προς όφελος των 
χαµηλών και των µεσαίων εισοδηµάτων.  

Γιατί τέσσερα χρόνια φορολογικής φρενίτιδας έχουν ισοπεδώσει 
οικονοµικά τα χαµηλά στρώµατα και τη µεσαία τάξη. 

 
(4) Θεσµοθετούµε τη «νέα σεισάχθεια» για τη ρύθµιση των 

λεγόµενων «κόκκινων δανείων»,  (κάρτα) που είναι προϋπόθεση για την 
εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, την αποκατάσταση της 
ρευστότητας, την ανακούφιση και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
οικονοµίας.  

Η «νέα σεισάχθεια» θα περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, διαγραφή 
µέρους των οφειλών για όσους δανειολήπτες που είναι κάτω από το όριο της 
φτώχειας και, ως γενική αρχή, αναπροσαρµογή των οφειλών έτσι ώστε η 
συνολική εξυπηρέτησή τους σε τράπεζες, ∆ηµόσιο και ασφαλιστικούς 
οργανισµούς να µην ξεπερνά το ⅓ του εισοδήµατος του δανειολήπτη.  

Συστήνουµε δηµόσιο ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης ιδιωτικού 
χρέους όχι ως µία «κακή τράπεζα», δηλαδή ως µία «bad bank», αλλά, 
αντίθετα, ως διαχειριστή κάθε τύπου ληξιπρόθεσµης οφειλής προς τις 
τράπεζες και ελεγκτή των τραπεζών ως προς την εφαρµογή των 
συµφωνηµένων ρυθµίσεων.  

Τον συστήνουµε για να διασφαλίζουµε την ίση και δίκαιη µεταχείριση 
όλων των δανειοληπτών.  

Ο φορέας αυτός θα διαχειρίζεται, όπου υπάρχουν, το σύνολο των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών του δανειολήπτη σε τράπεζες και θα βρίσκεται σε 
επικοινωνία και συνεργασία µε τις Ειδικές Επιτροπές εξώδικου διακανονισµού 
για χρέη προς το ∆ηµόσιο και µε ασφαλιστικά ταµεία για χρέη προς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα των βαρών 
και άρα των διευκολύνσεων του κάθε δανειολήπτη. 

Άµεσος στόχος να εµποδίσουµε την αξιοποίηση του ιδιωτικού 
χρέους, ως µέσου άλωσης της περιουσίας των πολιτών και ελέγχου του 
ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας.  

Τις αµέσως προσεχείς ηµέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει στη Βουλή 
νοµοθετική ρύθµιση για επ’ αόριστο παράταση της αναστολής στους 
πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας, αξίας έως €300000.  

Καθώς και νοµοθετική απαγόρευση πώλησης ή εκχώρησης σε 
µη αναγνωρισµένους τραπεζικούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις 
δικαιωµάτων δανειακών συµβάσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών. 

Με δυο λόγια δηλαδή δεν θα επιτρέψουµε στα κοράκια των 
διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δηµεύοντας τις κατοικίες 
των πολιτών. 

 
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες 
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Το είπα και πέρσι, από αυτό εδώ το βήµα – το επαναλαµβάνω και 
φέτος: κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονοµίας είναι το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα. 

 Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το ∆ηµόσιο ανακτά τον έλεγχο του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και ασκεί πλήρως τα διακαιώµατά του στις 
ανακεφαλαιοποιηµένες τράπεζες.  

Αυτό σηµαίνει ότι έχει το πρώτο λόγο για τη διοίκησή τους. 
Ταυτόχρονα προχωράµε σε στοχευµένες ενέργειες µε στόχο τη 

κάλυψη ρευστότητας στη πραγµατική οικονοµία. Όπως η τέταρτη δράση που 
σήµερα εξαγγέλλουµε στα πλαίσια των µέτρων για την επανεκκίνηση της 
οικονοµίας, που είναι η: 

 (4) Ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας και τραπεζών ειδικού 
σκοπού 

Για µας η νέα αρχιτεκτονική του τραπεζικού συστήµατος θα 
περιλαµβάνει, εκτός από τις ανακεφαλαιοποιηµένες συστηµικές τράπεζες, 
νέες συνεταιριστικές, τράπεζες ειδικού σκοπού και δηµόσια αναπτυξιακή 
τράπεζα.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ιδρύουµε αναπτυξιακή τράπεζα και 
τράπεζες ειδικού σκοπού για τους µικροµεσαίους και τους αγρότες.   

Για να στηρίξουµε τις ανάγκες σε ρευστότητα των δυναµικών 
επαγγελµατικών οµάδων που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και τη 
παραγωγική ανασυγκρότηση. 

 
 (5) Επαναφορά κατώτατου µισθού 
Αυξάνουµε τον κατώτατο µισθό στα €751 για όλους τους 

εργαζόµενους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Το δικό µας οικονοµετρικό µοντέλο επιβεβαιώνει τα συµπεράσµατα 

του µοντέλου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ:  
Η επαναφορά του κατώτατου µισθού όχι µόνο δεν έχει 

δηµοσιονοµικό κόστος, αλλά θα έχει από µόνη της και αναπτυξιακό 
αποτέλεσµα.  

Μόνον τον πρώτο χρόνο, θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 
εγχώριας ζήτησης, κατά 0,75%, και του ΑΕΠ κατά 0,5%. Επιπλέον, θα 
δηµιουργήσει και 7.500 νέες θέσεις εργασίας.  

 
Αγαπητοί φίλοι,  
 
Ο τρίτος πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, που 

σήµερα σας παρουσιάζουµε, έχει να κάνει µε το νέο µεγάλο εθνικό µας στόχο 
: Να ξανακερδίσουµε την εργασία στη πατρίδα µας.  

Και να ξαναδώσουµε ελπίδα και προοπτική στους νέους ανθρώπους 
που µαζικά εγκαταλείπουν τη χώρα, να µείνουν εδώ, να σηκώσουµε µαζί στις 
γερές µας πλάτες το άχθος της ανοικοδόµησης της πατρίδας µας. 

 
Γ. Σχέδιο ανάκτησης της εργασίας. 
 

(1) ¨Άµεση επαναφορά της εργασιακής νοµοθεσίας, της 
µετενέργειας, των εργασιακών δικαιωµάτων. (κάρτα) 

 
Επαναφέρουµε άµεσα µαζί µε τον κατώτατο µισθό το πλαίσιο 

θεσµικής προστασίας των εργασιακών δικαιωµάτων που κατήργησαν οι 
µνηµονιακές κυβερνήσεις. 
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Επαναφέρουµε το θεσµό της µετενέργειας, των συλλογικών 
συµβάσεων, του ΟΜΕ∆ και της διαιτησίας.  

Καταργούµε τις ρυθµίσεις για τις µαζικές και αδικαιολόγητες 
απολύσεις, την ενοικίαση εργαζοµένων κλπ. (κάρτα) 

 
(2)  Πρόγραµµα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε 

δηµόσιο, ιδιωτικό τοµέα και κοινωνική οικονοµία. 
 
Υλοποιούµε άµεσα ένα έκτακτο πρόγραµµα για την ανάκτηση της 

εργασίας, διετούς διάρκειας, συνολικού κόστους 5 δις ευρώ εκ των οποίων 3 
δις ευρώ για τον πρώτο χρόνο. 

 Το πρόγραµµα προβλέπει την καθαρή αύξηση των θέσεων 
εργασίας της τάξης των 300.000 στο σύνολο της οικονοµίας – δηλαδή στον 
ιδιωτικό τοµέα, στο δηµόσιο, και στον τοµέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονοµίας.  

Ένα τέτοιο σχέδιο είναι – θα έλεγα υποχρεωτικό - για την 
απορρόφηση των µακροχρόνια ανέργων,ιδιαίτερα ηλικίας άνω των 55 ετών,  
και των νέων ανέργων, που θα τους προσπεράσει, σε µεγάλο βαθµό, η 
µεγέθυνση της οικονοµίας.  

∆ηλαδή αυτών που δε θα βρουν δουλειά, χωρίς ειδικά κίνητρα. 
Εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση, η απορρόφηση τους στον 

ιδιωτικό τοµέα θα συνδυαστεί µε στοχευµένες επιδοτήσεις νέων θέσεων 
εργασίας για νέους 15-24 ετών και µακροχρόνια ανέργους άνω των 35 ετών, 
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

Θα συνδυαστεί, επίσης, µε ρήτρες πρόσληψης µακροχρόνια 
ανέργων και νέων σε προγραµµατικές συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε τον 
ιδιωτικό τοµέα και τον τοµέα κοινωνικής οικονοµίας, εφόσον υλοποιούν έργα 
του ∆ηµοσίου.  

Θα περιλαµβάνει, επίσης, τη χρηµατοδότηση ανέργων για 
αυτοαπασχόληση και δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.  

 
(3) ∆ιευρύνουµε τον αριθµό των δικαιούχων του 

επιδόµατος ανεργίας  
Το πρόγραµµα µας για 300.000 νέες θέσεις εργασίας, θα 

εξοικονοµήσει πόρους, αφού ένας σηµαντικός αριθµός δικαιούχων του 
επιδόµατος θα αποκτήσει εργασία.  

Σε ισάριθµους ανέργους θα χορηγηθεί επίδοµα ανεργίας, µε 
κοινωνικά κριτήρια.  

 
Αγαπητοί φίλοι, 
Ο τέταρτος Πυλώνας του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, αφορά 

τις µεγάλες αλλαγές, τους µετασχηµατισµούς που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, στη 
θεσµούς και στη κρατική λειτουργία. 

 
∆. Παρεµβάσεις για τη θεσµική και δηµοκρατική 

ανασυγκρότηση του κράτους. 
 
Από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θέτουµε σε 

κίνηση τη διαδικασία για τη θεσµική και δηµοκρατική ανασυγκρότηση του 
κράτους. 

Η αναγκαία ανασυγκρότηση του κράτους δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί µε αλλεπάλληλους κύκλους απολύσεων.  
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Απολύσεις οι οποίες πολλές φορές είναι παράνοµες. Και αυτές 
οι παρανοµίες να είστε βέβαιοι ότι θα πάψουν να υπάρχουν. 

 Είναι ελάχιστου δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος, ενώ 
αποδιαρθρώνουν πολλές φορές κρίσιµες υπηρεσίες για τη λειτουργία 
του κράτους.  

 
Προχωράµε λοιπόν άµεσα τη θεσµική και λειτουργική ενδυνάµωση 

των τριών κυττάρων της ∆ηµοκρατίας: το Κοινοβούλιο, τη λαϊκή 
αυτοδιοίκηση και το συνδικαλισµό βάσης.  

 
(α). Προωθούµε την περιφερειακή συγκρότηση του κράτους. 
  Ενισχύουµε, αρχικά, τη δηµοκρατική συµµετοχή και διαφάνεια, 

την οικονοµική αυτοτέλεια και την αποτελεσµατική λειτουργία των δήµων και 
των περιφερειών.  

Οργανώνουµε τη συγκροτηµένη µετάβαση στο αποκεντρωµένο 
κράτος των πολιτών.  

Παράλληλα, ξεκινάµε το διάλογο µε την κοινωνία και τις 
αυτοδιοικητικές δυνάµεις για τη συνολική αντικατάσταση του «Καλλικράτη» 
µε νέο θεσµικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση, που θα ολοκληρωθεί στο 
τέλος της αυτοδιοικητικής περιόδου.  

 
Αυξάνουµε σταδιακά τους πόρους της αυτοδιοίκησης, ώστε να 

αποκτήσει ενεργό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της  χώρας.  
Στην κατεύθυνση αυτή, η αναπτυξιακή τράπεζα που θα ιδρύσουµε 

θα έχει τη δυνατότητα, εκτός από τη χαµηλότοκη δανειοδότηση, να εκδίδει και 
ειδικά οµόλογα έργου για την αυτοδιοίκηση. 

 
(β). Ενισχύουµε τους θεσµούς της αντιπροσωπευτικής 

δηµοκρατίας και εισάγουµε νέες θεσµικές εφαρµογές άµεσης 
δηµοκρατίας στη λειτουργία του πολιτικού συστήµατος.  

Εισάγουµε θεσµούς, όπως η λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία, η λαϊκή 
αρνησικυρία και τα δηµοψηφίσµατα µε πρωτοβουλία των πολιτών.  

Ενδυναµώνουµε το Κοινοβούλιο, ως νοµοθετικό και ελεγκτικό θεσµό 
της εκτελεστικής εξουσίας, περιστέλλουµε δραστικά τη βουλευτική ασυλία, και 
καταργούµε το ιδιότυπο νοµικό καθεστώς για την ποινική ευθύνη 
υπουργών, που θεσπίζει «µια φαύλη απόκλιση από τις αρχές της 
δηµοκρατικής κοινωνίας». 

 
(γ). Επαναχαράσσουµε τον χάρτη λειτουργίας των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης στην Ελλάδα.  
Ρυθµίζουµε το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, µε τήρηση όλων των 

νόµιµων προϋποθέσεων και µε αυστηρά οικονοµικά, φορολογικά και 
ασφαλιστικά κριτήρια.  

Ενισχύουµε τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. 
∆ηµιουργούµε µια πραγµατικά δηµόσια τηλεόραση, δηµοκρατική, 

πολυφωνική και µε υψηλή ποιότητα προγράµµατος, µε την επανασύσταση 
της ΕΡΤ από µηδενική βάση. 

 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες 
 
Εµείς δεν υποσχόµαστε. ∆εσµευόµαστε. 
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Και σήµερα εδώ στην 79η ∆ΕΘ, ανοίγουµε έναν µεγάλο κύκλο  
διαλόγου και συναπόφασης µε τους πολίτες. 
  Θα συνεχιστεί µε τα δεκατρία περιφερειακά προγραµµατικά 

συνέδρια, δείγµατα γραφής µιας νέας διαδικασίας αποκεντρωµένου 
δηµοκρατικού προγραµµατισµού στη χάραξη της πολιτικής για την πατρίδα 
µας. 

Επιδιώκουµε µια εθνική και κοινωνική συµφωνία µακράς πνοής στη 
µεγάλη, συλλογική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της πατρίδας µας.  

 
∆εν είναι απλή προγραµµατική επιλογή.  
Είναι η µόνη ελπίδα για το λαό µας.  
Είναι όρος εθνικής και κοινωνικής επιβίωσης.  
 
Για αυτό και σήµερα σας παρουσιάσαµε όχι αυτό που θα θέλαµε, 

αλλά αυτό που µπορούµε να κάνουµε. 
Ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιµο σχέδιο ανακούφισης και 

επανεκκίνησης της οικονοµίας. 
Το σχέδιό µας είναι κοστολογηµένο. 
Υπολογίσαµε το συνολικό κόστος για το άµεσο πρόγραµµα 

αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και το δηµοσιονοµικό 
κόστος της κατάργησης εκτρωµατικών φορολογικών µέτρων. 

Θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εξής δράσεις : 
Πρώτα από όλα από τα µέτρα και τις διαδικασίες ρυθµίσεων και 

εκκαθαρίσεων που παρουσίασα αναµένουµε διπλό όφελος.  
Και κοινωνικό και οικονοµικό, όφελος:  
Από τη µια θα ανακουφίσουν τους πολίτες από τη µέγγενη της 

εφορίας και θα αποκαταστήσουν τη φοροδοτική ικανότητά τους.  
Και από την άλλη θα συµβάλουν στην αντιστροφή της ύφεσης και 

την επανεκκίνηση της οικονοµίας, µε τα συγκεκριµένα µέτρα για την άρση της 
καταστολής της πραγµατικής οικονοµίας, τα οποία περιέγραψα. 

 
Από τα 68 δις ληξιπρόθεσµων οφειλών στοχεύουµε να 

επαναβεβαιώσουµε και να εντάξοµε στις ρυθµίσεις τουλάχιστον τα 20, σε 
βάθος επταετίας.  

Με αυτή διαδικασία υπολογίζουµε ότι από τη ρύθµιση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών θα µπουν τον πρώτο χρόνο στα δηµόσια 
ταµεία, περίπου, €3 δις. 

∆εύτερον µε την αποφασιστική πάταξη της φοροδιαφυγής και 
του λαθρεµπορίου, που απαιτεί πάνω από όλα αποφασιστικότητα και 
πολιτική βούληση για συγκρούσεις µε µεγάλα συµφέροντα.  

Επιτρέψτε µου εδώ να υπογραµµίσω το εξής.  
Η δήλωση της κ. Λαγκάρντ ότι δέχθηκε απειλές είναι 

συγκλονιστική.  
Και είναι απαράδεκτο να σιωπά η κυβέρνηση.  
∆ιερωτώµαι, όσοι κουνάνε το δάχτυλο, που θα βρούµε τα λεφτά 

έχουν υπ’ όψην τους αυτή τη δήλωση;  
Προτίθενται να κάνουν κάτι;  
Να απαντήσουν για τις προκλητικές ασυλίες συγκεκριµένων 

στρωµάτων και κατηγοριών;  
 
Σε αυτή τη κατεύθυνση, έχουµε ήδη εκπονήσει σχέδιο δράσης 

µε εξάµηνο ορίζοντα υλοποίησης.  
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Που προβλέπει: 
Καταρχάς την αναβάθµιση και ραγδαία επίσπευση των ελέγχων στις 

ενδοοµιλικές συναλλαγές, στις λίστες Λαγκάρντ, Λιχτενστάιν, εµβασµάτων, 
offshore εταιρειών και ακινήτων εξωτερικού.  

Για αυτό το σκοπό συγκροτείται ειδική υπηρεσία µε την απαραίτητη 
εξειδίκευση την τεχνολογική υποστήριξη και το προσωπικό.  

Σε αυτό το µέτωπο η κυβέρνηση έχει δείξει προκλητική και 
αδιανόητη αδράνεια.   

 
∆εύτερον, το σχέδιο δράσης µας προβλέπει την αναβάθµιση και 

ραγδαία επίσπευση της εγκατάστασης συστηµάτων εισροών-εκροών 
και µοριακών ιχνηθετών σε κάθε πρατήριο και δεξαµενή, ώστε να 
παταχθεί το λαθρεµπόριο στα καύσιµα.  

Με επίσπευση της διαδικασίας τοποθέτησης ανιχνευτών τύπου 
x ray, στις τελωνειακές εισόδους της χώρας. 

∆ιότι µπορούµε και θέλουµε είµαστε αποτελεσµατικοί µε τον έλεγχο 
του λαθρεµπορίου στα καύσιµα, τα τσιγάρα και άλλα εµπορεύµατα.  

 
Συνολικά από τη πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου, 

οι εκτιµήσεις κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολύ φιλόδοξες. 
Εµείς µετριοπαθώς υπολογίζουµε ότι το σχέδιο δράσης µας, θα 

αποφέρει τουλάχιστον τρία δις το πρώτο χρόνο στα δηµόσια ταµεία.   
Σε ό,τι αφορά το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης του δηµόσιου, 

ενδιάµεσου φορέα και το κόστος κεφαλαίου εκκίνησης της ίδρυσης τραπεζών 
ειδικού σκοπού, που συνολικά είναι της τάξης των €3 δις, θα το 
χρηµατοδοτήσουµε από το λεγόµενο «µαξιλάρι» των, περίπου, €11 δις του 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για τις τράπεζες.  

Σε ότι αφορά το συνολικό κόστος του σχεδίου για την ανάκτηση της 
εργασίας, αυτό ανέρχεται στα €5 δις από τα οποία τα €3δις στον πρώτο 
χρόνο εφαρµογής του.  

Αυτό, το πρώτο χρόνο θα χρηµατοδοτηθεί κατά 1 δις από τη γέφυρα 
του ΕΣΠΑ 2007- 2013, κατά 1,5 δις από τα 2,5 δις του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
κατά 500 εκ από άλλα εξειδικευµένα ευρωπαϊκά εργαλεία για την αύξηση της 
απασχόλησης.  

 
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι στο πλαίσιο της τιτάνιας 

προσπάθειας για αποκατάσταση των συντάξεων, η κυβέρνηση µας θα 
αποδώσει στα ασφαλιστικά ταµεία κοµµάτια της δηµόσιας περιουσίας η οποία 
αυτή τη στιγµή λιµνάζει στο ΤΑΙΠΕ∆.  

Είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει για να διορθωθεί το έγκληµα 
του PSI που κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταµεία και τους οµολογιούχους, και 
να µπούµε στο δρόµο σταδιακής αποκατάστασης των συντάξεων.  

 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες 
 
Μόλις απάντησα µε τεκµηρίωση και στοιχεία στη κλασική αντίδραση 

σε κάθε πρόταση διεξόδου που καταθέτουµε εδώ και τρία χρόνια, που είναι η 
µονότονη ρήση : Και που θα βρείτε τα λεφτά; 

Σήµερα όµως, πέρα από την ανάλυση του κόστους και την εκτίµηση 
του οφέλους στις προγραµµατικές µας δεσµεύσεις, θέλω να αναφερθώ 
ιδιαίτερα στην ανάγκη να υιοθετήσουµε όλοι µια διαφορετική φιλοσοφία, µια 
άλλη αντίληψη για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης. 
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Η οικονοµία δεν είναι απλή λογιστική.  
Η οικονοµία έχει δυναµικούς παράγοντες που τη καθορίζουν. 
∆εν είναι µια άσκηση κατανοµής δεδοµένων πόρων.  
Είναι ανοιχτό σύστηµα µε δυνατότητες παραγωγής.  
 
Σε ότι µας αφορά, γνωρίζουµε παρά πολύ καλά τα δυσχερή 

οικονοµικά µεγέθη που θα παραλάβουµε. 
Γνωρίζουµε το µέγεθος της καταστροφής που έχουν επιφέρει στη 

πραγµατική οικονοµία οι µονόδροµοι των µνηµονιακών κυβερνήσεων. 
Είµαστε όµως ταυτόχρονα βαθιά πεπεισµένοι πως η µοναδική λύση 

για να βγεί η χώρα από το τέλµα της ύφεσης, είναι η κινητοποίηση του κάθε 
Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.  

Είναι η κινητοποίηση και διάσωση του παραγωγικού δυναµικού της 
πατρίδας µας. Όσου τουλάχιστον έχει αποµείνει εντός να αγωνίζεται και να 
παλεύει. 

Εµείς πιστεύουµε ότι ΜΟΝΟ δίνοντας όραµα και προοπτική στους 
ανθρώπους του µόχθου και της παραγωγής και ιδιαίτερα στις νέες και στους 
νέους επιστήµονες, µπορούµε ξανασηκώσουµε την Ελλάδα, να 
επανεκκινήσουµε την οικονοµία. 

Με συλλογικό όραµα, σχέδιο και ελπίδα, µπορούµε να ξαναφέρουµε 
στο τόπο µας την ανάπτυξη. 

Όχι µε τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ και τις συνταγές του ∆ΝΤ. 
Αλλά µε το πατριωτισµό, το φιλότιµο, τις ικανότητες του κάθε 

Έλληνα πολίτη, που θα µπει µπροστά, θα πάρει στις πλάτες του την 
υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης. 

Αξιοποιώντας τις ανεκτίµητες δυνατότητες και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα του τόπου µας και των ανθρώπων του. 

 
Άλλωστε, αγαπητοί φίλοι, έχει πια γίνει κοινή συνείδηση:  Η κρίση 

που ζούµε δεν είναι µόνο οικονοµική, δεν είναι µόνο η καταστροφή του 
παραγωγικού ιστού, η παρατεταµένη ύφεση και αποεπένδυση.  

Η κρίση είναι και κοινωνική, µε κορυφαία εκδήλωση την πρωτοφανή 
σε καιρό ειρήνης ανεργία και τη φτώχεια.  

Είναι όµως και κρίση θεσµών και αξιών, κρίση εµπιστοσύνης 
σηµαντικής πλειοψηφίας της κοινωνίας προς την πολιτική, το Κοινοβούλιο, 
την αυτοδιοίκηση, τα κόµµατα, τα συνδικάτα, προς τις ίδιες τις δυνατότητές 
µας ως κοινωνία να αντιµετωπίσουµε συλλογικά την κρίση.  

 
Γι’ αυτό και το δικό µας σχέδιο ξεκινά από αυτό το τελευταίο: Το 

πρώτο είναι να πιστέψουµε στη συλλογική µας δύναµη, να πιστέψουν οι 
εργαζόµενοι σ’ έναν νέο, αναβαθµισµένο ρόλο, να πιστέψουν οι νέοι σ’ ένα 
µέλλον που µπορούµε να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε µαζί. 

Να πιστέψουν οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο στη δυνατότητα να 
υπάρξει ένα άλλο κράτος, φιλικό στον πολίτη και την κοινωνία, το οποίο θα 
υπηρετούν ως κοινωνικοί λειτουργοί και όχι απλά ως υπάλληλοι. 

 Ένα αποκεντρωµένο κράτος των πολιτών.  
 
Να πιστέψουµε ως κοινωνία ότι µπορούµε να κάνουµε συλλογικά 

σχέδια, να δεσµευόµαστε σ’ αυτά και να υλοποιούµε µε συνέπεια.  
Και µπορούµε διότι αυτό το πετύχαµε και σε ιστορικές στιγµές ακόµη 

πιο δύσκολες. 
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Γι’ αυτό ο πρώτος κύκλος ανασυγκρότησης της κοινωνίας θα αρχίσει 
µε την ενεργοποίηση δύο παράλληλων διαδικασιών.  

Με την πρώτη θα αρχίσουµε την κατά µέτωπο επίθεση στις 
εσωτερικές, τις ενδογενείς αιτίες της κρίσης.  

Και µε τη δεύτερη θα αντιµετωπίσουµε τις εξωτερικές, διεκδικώντας 
µια νέα θέση και έναν νέο ρόλο για τη χώρα µας στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια, 
τη Μεσόγειο, τον κόσµο.  

 
Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας, αν και 

όποτε συµβεί, θα µειώσει από µόνη της τη φτώχεια και την ανεργία ή θα 
αποκαταστήσει τη εµπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσµούς. 

 
Το δικό µας σχέδιο είναι απλό, συγκεκριµένο, ρεαλιστικό, διότι 

ξεκινάει από µια ρεαλιστική διάγνωση της πραγµατικότητας. 
Κυρίως όµως είναι ρεαλιστικό γιατί είναι ανατρεπτικό. 
Μόνος ρεαλισµός η ανατροπή των νεοφιλελεύθερων µονόδροµων, η 

ανατροπή των µνηµονιακών καθεστώτων.  
 
 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα έδωσε απαντήσεις. 
Ρεαλιστικές και ανατρεπτικές συνάµα. 
 
∆εν κάναµε υποθέσεις. 
Αναλάβαµε δεσµεύσεις. 
 
∆εν µοιράσαµε υποσχέσεις. 
Μοιράσαµε ευθύνη.  
Γιατί έχουµε µπροστά µας ένα δύσβατο δρόµο. 
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραλάβει απλά καµένη γη. 
Αλλά µια χώρα διχασµένη και διαλυµένη, πολιτικά κοινωνικά και 

οικονοµικά. 
 
Η ευθύνη µας : Να την επανενώσουµε, όλες και όλοι µαζί.  
Και να την οδηγήσουµε στο ασφαλές και γόνιµο έδαφος της 

ανασυγκρότησης, της ανάπτυξης, της δηµοκρατίας και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 

 
Αυτή την ευθύνη µοιράσαµε σήµερα. 
Την ευθύνη να αγωνιστούµε µαζί για την Ελλάδα που µας αξίζει. 
Για µια Ελλάδα περήφανη, δηµοκρατική και δίκαιη. 
 
Το οφείλουµε στην ιστορία µας. 
Το οφείλουµε στα παιδιά µας.   
Το οφείλουµε στο µέλλον αυτού του τόπου. 
  
Σας ευχαριστώ πολύ. 
   
 


