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Κυρίες Και Κύριοι, 

Φίλες και Φίλοι, 

Χαίροµαι που για άλλη µια φορά βρίσκοµαι στη Θεσσαλονίκη και στο 

βήµα της φιλόξενης ∆ιεθνούς Έκθεσης. 

Της ∆ιεθνούς Έκθεσης που αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους 

θεσµούς στήριξης και ανάδειξης των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας 

µας. 

Και αυτή η προσφορά της ∆ΕΘ είναι κρισιµότατη ειδικά σήµερα που 

στο κέντρο της δηµόσιας συζήτησης βρίσκεται το ερώτηµα του παραγωγικού 

προσανατολισµού της χώρας. 

Το µεγάλο ερώτηµα του οικονοµικού και κοινωνικού µοντέλου που θα 

µας οδηγήσει  στην έξοδο από την κρίση µε την κοινωνία και τους πολίτες 

όρθιους. 

Αυτό είναι και το µεγάλο ερώτηµα των εκλογών της 20ης Σεπτέµβρη. 

∆ιότι αυτό που πρέπει να διασφαλίσουµε είναι ότι τη βαθιά κρίση δε θα την 

ακολουθήσει ο κύκλος της άνεργης ανάπτυξης. 

Και είναι ακριβώς εδώ, που συγκρούονται οι αντιλήψεις του παƻιού 

και χρεοκοπη莼ένου πολιτικού συστήµατος από την µια µεριά Και οι δυνάµεῖ 
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της Ελλάδας πΟυ παράγει, της Ελλάδας που αγωνΫζεταΩ που κατακτά εκ 

νέου τη θέσΧ της διεθνώς, από την άλΫη. 

Αν κάτι πρέπει να έχουµε βγάλει ως συµπέρασµα από τα χρόνια της 

κρίσης είναι ότι η παραγωγή δεν πρέπει να στηρίζεται πάνω στα κοινωνικά 

ερείπια που αφήνει πίσω της η λιτότητα, ούτε να διευρύνει τις κοινωνικές 

ανισότητες και να στηρίζεται στους κρατικοδίαιτους ολιγάρχες, στα δίκτυα της 

διαφθοράς και της αναξιοκρατίας, στις προνοµιακές σχέσεις µε τον κρατικό και 

διοικητικό µηχανισµό, στα καρτέλ και την φοροδιαφυγή. 

Αντίθετα, θέλουµε µια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στην εργασία, 

στην επένδυση την καινοτοµία, την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος και 

των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Μια ανάπτυξη που θα έχει προσανατολισµό, θα είναι σχεδιασµένη και 

θα αξιοποιεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας; 

Μια ανάπτυξη που θα δίνει διέξοδο και προοπτική στην 

υπερπροσοντούχα νεολαία της χώρας αξιοποιώντας τις γνώσεις, το 

δυναµισµό και  την διάθεση της να ζήσει και να δηµιουργήσει. 

Μια ανάπτυξη µέσο για την προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας.  

∆εν πρόκειται εδώ για ερωτήµατα µικρής σηµασίας αλλά για τα 

µεγάλα διλήµµατα της εποχής µας που αντανακλούν και τις διαφορετικές 

αντιλήψεις των κοµµάτων.  

Από τη µια πλευρά έχουµε την αντίληψη της ισοπέδωσης των 

µισθωτών και µικροµεσαίων στρωµάτων και των αγροτών και από την άλλη 

την αντίληψη που θέλει αυτά τα στρώµατα να γίνουν κινητήρας και καταλύτης 

της εξόδου από την κρίση. 

Και για να γίνει αυτό χρειάζεται µια  πορεία που θα χαρακτηρίζεται 

από µια ισχυρή δηµόσια παρέµβαση µε επενδύσεις, πολιτικές αναδιανοµής 
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του εισοδήµατος, αλλά και µε µεγάλες θεσµικές τοµές για τον εκδηµοκρατισµό 

και την οργανωτική ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης. 

Γιατί η ανάπτυξη δεν µπορεί να είναι αποτέλεσµα της κοινωνικής 

ισοπέδωσης αλλά αντίθετα πρέπει να στηριχθεί στην στήριξη της ενεργού 

ζήτησης αλλά και ενός δυναµικού και ανταγωνιστικού εξαγωγικού τοµέα. 

 

Φίλες και Φίλοι, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Όλη την προηγούµενη περίοδο δώσαµε δείγµατα γραφής ενός άλλου 

πολιτικού ήθους και µιας νέας αντίληψης για τη διαχείριση των κοινών 

υποθέσεων. 

∆ώσαµε δείγµατα γραφής για τις πολιτικές µας προθέσεις 

υλοποιώντας µια σειρά από προεκλογικές δεσµεύσεις παρά τις εξαιρετικά 

δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες στις οποίες βρεθήκαµε. 

Κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν τον εαυτό τους.  

Κραύγαζαν ότι εµείς θα βγάλουµε τη χώρα από το ευρώ.  

Και τώρα που η προπαγάνδα αυτή κατέρρευσε δεν τους έµεινε 

τίποτα.  

Και έµειναν να συγκρίνουν το ΣΥΡΙΖΑ µε το ΣΥΡΙΖΑ.  

Το προεκλογικό µας πρόγραµµα µε όσα από αυτό µέχρι στιγµής 

καταφέραµε να υλοποιήσουµε. 

∆ηλαδή, εάν δεν φέρναµε συµφωνία θα µας λέγανε ότι καταστρέψαµε 

τη χώρα.  
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Τώρα που φέραµε συµφωνία µας λένε ότι απέχουµε από το 

προεκλογικό µας πρόγραµµα. 

Αντιλαµβάνεται καθένας ότι θέλουν να κρύψουν προθέσεις και 

στρατηγικές, και αυτό δε θα το επιτρέψουµε. 

Απουσιάζουν από την ίδια τους την καµπάνια.  

Θα ήθελα όµως µε την ευκαιρία της αποψινής µου οµιλίας εδώ στη 

∆ΕΘ λοιπόν να µου επιτρέψετε ένα σύντοµο απολογισµό για όσα 

προφτάσαµε να κάνουµε µέσα στο πυκνό και δύσκολο αυτό επτάµηνο. 

(1) Ξεκινήσαµε την υλοποίηση του πρώτου πυλώνα του 

Προγράµµατος για την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης. Στο πλαίσιο 

αυτό µε τον πρώτο νόµο µας  έχουµε ήδη προχωρήσει 

·       στην παροχή δωρεάν ρεύµατος σε 212.216 δικαιούχους 

·       στην δηµιουργία της κάρτας σίτισης για 349.826 δικαιούχους 

·       στην υλοποίηση του προγράµµατος εξασφάλισης στέγης µε 

επιδότηση ενοικίου για 30.575 οικογένειες 

·       στην παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για 

όλους τους ανέργους 

·       στην κατάργηση του πεντάευρου στα νοσοκοµεία όλης της 

χώρας 

(2) Σε ότι αφορά τον δεύτερο πυλώνα του προγράµµατος µας αν και 

δεν καταφέραµε εξαιτίας των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών και της 

µεθοδευµένης ασφυξίας να προχωρήσουµε στις αναγκαίες φοροελαφρύνσεις 

υπέρ των µισθωτών στρωµάτων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων πήραµε 

µέτρα ανακούφισης  και µάλιστα πολλές φορές σε σφοδρή σύγκρουση µε 

τους θεσµούς 
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·       Υλοποιήσαµε την µεγάλη µας δέσµευση για τις 100 δόσεις για τις 

ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων δίνοντας 

ταυτόχρονα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα σε όσους και όσες 

εντάχθηκαν.  

Τη ρύθµιση αυτή, την έχουν αξιοποιήσει πάνω από 750.000 φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα.  

·       Επίσης αποποινικοποιήσαµε τις οφειλές προς το ∆ηµόσιο µέχρι 

και του ποσού των 50.000 Ευρώ σταµατώντας το αισχρό ανθρωποκυνηγητό 

που είχε εξαπολύσει η προηγούµενη κυβέρνηση εναντίον οφειλετών που 

είχαν αντικειµενική αδυναµία να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 

-       Ήδη νοµοθετήσαµε την ∆εύτερη Ευκαιρία, πλήρης απαλλαγή 

χρεών για τα φυσικά πρόσωπα που εντίµως πτώχευσαν.  

Αυτό που η Ευρώπη επέµενε να γίνει εδώ και χρόνια και οι 

προηγούµενες Κυβερνήσεις δεν έκαναν.  

Χιλιάδες Μικροµεσαίοι και Επαγγελµατίες που πτώχευσαν έντιµα, θα 

έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν νέα επιχείρηση απαλλαγµένοι από τον 

βρόγχο των χρεών, θα στηρίξουν και πάλι τις οικογένειές τους, θα εισφέρουν 

και πάλι στην Ελληνική Οικονοµία, θα σηκώσουν και πάλι το κεφάλι ψηλά. 

(3) Στον τοµέα της ενίσχυσης της εργασίας και της προστασίας των 

µισθωτών στρωµάτων, έχουµε ήδη καταργήσει τον αντιδηµοκρατικό νόµο για 

την πολιτική επιστράτευση και αναδιαµορφώσαµε τα προγράµµατα Voucher 

ώστε να ωφελούνται πραγµατικά οι συµµετέχοντες σε αυτά. 

Βάλαµε φραγµό στην κατασπατάληση πόρων στα προγράµµατα 

κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, ενώ ο επανασχεδιασµός µας αύξησε  τον 

αριθµό των ανέργων που συµµετέχουν και τα ποσά που εισπράττουν οι 

άνεργοι, από 25 - 40%  στο  60-75% των συνολικών πόρων. 
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100.000 άνεργοι είναι ήδη σήµερα σε επιδοτούµενα προγράµµατα και 

τους επόµενους δύο µήνες ο αριθµός αυτός θα ανέλθει σε 120.000 ανέργους.  

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016  (δηλαδή σε λιγότερο απο ένα έτος) οι θέσεις 

αυτές θα ανέλθουν  σε 212.000 περίπου χιλιάδες. 

Ταυτόχρονα προγραµµατίζουµε 150.000 νέες προσωρινές θέσεις 

εργασίας για το 2016, διάρκειας 8 µηνών. 

(4) Στον τοµέα του εκδηµοκρατισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, της 

στήριξης του κοινωνικού  κράτους και στην καταπολέµηση της διαφθοράς και 

της φοροδιαφυγής έχουν γίνει εντός εξαµήνου σχεδόν όλα όσα δεν έγιναν σε 

µια πενταετία. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι 

·      Ψηφίσαµε το νόµο για τον εκδηµοκρατισµό της δηµόσιας 

διοίκησης, την κατάργηση της εργασιακής εφεδρείας και την αναδιαµόρφωση 

του θεσµού της κινητικότητας 

·      Ανοίξαµε την ΕΡΤ η οποία µεταµορφώνεται µέρα µε τη µέρα σε 

έναν ανταγωνιστικό και αντικειµενικό φορέα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας που 

αγκαλιάζει το τηλεοπτικό κοινό χωρίς να χρειαστεί αύξηση του τέλους. 

·      Βγάλαµε από τα συρτάρια µεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και 

διαφθοράς ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η συγκριτική ανάλυση των τραπεζικών 

καταθέσεων άνω των 300.000 Ευρώ σε σχέση µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα 

της τελευταίας δεκαετίας για τον εντοπισµό της πραγµατικής αφορολόγητης 

ύλης. 

·      Επαναπροσλάβαµε τους αντισυνταγµατικά απολυµένους 

κάνοντας ένα βήµα  αποκατάστασης  της δικαιοσύνης στον ρηµαγµένο και 

απαξιωµένο δηµόσιο τοµέα 
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·      ∆ροµολογήσαµε τις διαδικασίες για 3500 προσλήψεις 

νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού µε στόχο την ενίσχυση του 

συστήµατος υγείας  

·      ∆ώσαµε σε δηµόσια διαβούλευση τον νόµο για τις τηλεοπτικές 

άδειες αποδεικνύοντας έµπρακτα την βούληση µας να συγκρουστούµε µε τις 

δυνάµεις της διαπλοκής. 

·      Καταλογίσαµε τις ανείσπρακτες µέχρι σήµερα, οφειλές των 

τηλεοπτικών σταθµών.. 

 

Φίλες και Φίλοι, 

Όλα τα παραπάνω δεν έγιναν σε συνθήκες οµαλότητας και 

κανονικότητας.  

Αντιθέτως υλοποιήθηκαν σε µια περίοδο που χαρακτηρίστηκε 

κυρίαρχα από την σκληρή και επίπονη διαπραγµάτευση µε τους δανειστές σε 

ένα περιβάλλον εσκεµµένης χρηµατοδοτικής ασφυξίας. 

Της ασφυξίας που ενορχηστρώθηκε από τους φανατικούς 

υπερασπιστές της λιτότητας και του νεοφιλελεύθερου µονόδροµου στην 

Ευρώπη και συντηρήθηκε µε την αγαστή συνεργασία των εγχώριων 

δυνάµεων του πολιτικού και οικονοµικού κατεστηµένου. 

Όλοι και όλες στη χώρα και στο εξωτερικό γνωρίζουν ότι η ελληνική 

κυβέρνηση διαπραγµατευτήκε σκληρά µέσα σε συνθήκες οικονοµικού 

πολέµου 

Θέλω να σταθώ  στα αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης τόσο στο 

ευρωπαϊκό πεδίο όσο και στην Ελλάδα κάνοντας µια σύντοµη αποτίµηση της 

Συµφωνίας που πετύχαµε µε τους δανειστές. 
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Σε ότι αφορά το ευρωπαϊκό πεδίο είναι πανθοµολογούµενη αλήθεια 

ότι η Ευρώπη δεν είναι ίδια µετά την εφτάµηνη διαπραγµάτευση µεταξύ της 

κυβέρνησης µας και των δανειστών. 

Η Ευρώπη ολόκληρη συγκλονίστηκε από τον σκληρό αγώνα ενός 

αποφασισµένου λαού. 

Αυτό που έχουµε ήδη καταφέρει είναι να αναδείξουµε στο κέντρο της 

δηµόσιας αντιπαράθεσης όχι απλώς το ελληνικό ζήτηµα, αλλά τον ίδιο τον 

τρόπο διαχείρισης της οικονοµικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και 

συµπαρέσυρε ολόκληρο τον κόσµο. 

Για πρώτη φορά στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία τίθεται υπό 

αµφισβήτηση το δόγµα της σκληρής δηµοσιονοµικής προσαρµογής, της 

λιτότητας και της εσωτερικής υποτίµησης. 

Μπορεί κάποιοι να επιµένουν αλλά ήδη καταγράφονται ισχυρές τάσεις 

αµφισβήτησης τους, ενώ οι πολιτικές δυνάµεις από την ευρωπαϊκή 

σοσιαλδηµοκρατία µέχρι τους Πράσινους αναπροσαρµόζουν τη στάση τους. 

Και τούτες οι τάσεις είναι εξαιρετικά πιθανόν να διευρυνθούν στο 

βαθµό που η Γερµανία ως ατµοµηχανή της λιτότητας έχει εξαντλήσει αρκετό 

από το πολιτικό της κεφάλαιο στην αντιπαράθεση µε τη µικρή Ελλάδα, κυρίως 

λόγω της πίεσης που άσκησε και του εκβιασµού της 12ης Ιουλίου στον οποίο 

πρωταγωνίστησε. 

Παρόλη όµως την αφόρητη πίεση και παρά τις µικρές µας δυνάµεις 

δεν µπορεί κανείς να αµφισβητήσει ότι πετύχαµε µια συµφωνία η οποία υπό 

συγκεκριµένους όρους µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα προοπτική για την 

ελληνική οικονοµία. 

Η συµφωνία αποτυπώνει τον συσχετισµό δύναµης.  

Για πρώτη φορά όµως σε αυτό το συσχετισµό συµπεριλαµβάνονται 

και τα συµφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας στην Ελλάδα. 
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Πέρα όµως από τα δύσκολα µέτρα πρέπει να εξετάσουµε αφενός τι 

έρχεται να αντικαταστήσει αυτή η συµφωνία αλλά και τι προοπτικές διανοίγει, 

µε δεδοµένο ότι εξασφαλίζει την αποκατάσταση της σταθερότητας στην 

ελληνική οικονοµία ενώ κλείνει οριστικά και αµετάκλητα τη συζήτηση περί 

Grexit. 

Σε αυτό το σηµείο θέλω να σταθώ κυρίως σε τέσσερα σηµεία της 

Συµφωνίας που αποτελούν πραγµατικά και αδιαµφισβήτητα κέρδη για την 

ελληνική πλευρά. 

Το πρώτο αφορά τους δηµοσιονοµικούς στόχους.  

Οι χαµηλότεροι δηµοσιονοµικοί στόχοι αντιστοιχούν σε µια 

εξοικονόµηση πόρων που µπορουν να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη και 

την στήριξη του κοινωνικού κράτους της τάξης των 20 δις Ευρώ σε βάθος 

τετραετίας. 

Πρόκειται για δραστική µείωση των υποχρεώσεων µας αλλά και για 

µια σαφώς ηπιότερη δηµοσιονοµική προσαρµογή που µπορεί να αποδειχτεί 

εξαιρετικά κρίσιµη για την εύθραυστη ελληνική οικονοµία. 

Την γνωρίζετε την αγορά, µπορείτε να φανταστείτε τι θα σήµαινε η 

διατήρηση της υποχρέωσης 20 δις επιπλέον πλεονασµάτων για την ελληνική 

οικονοµία.  

Το δεύτερο σηµείο αφορά την χρηµατοδότηση που εξασφαλίσαµε 

από τον  ESM. 

  Ενώ το αρχικό σχέδιο των θεσµών υπό προέβλεπε χρηµατοδότηση 

ύψους 5 δις Ευρώ για ένα πεντάµηνο µε συνεχόµενες αξιολογήσεις, η νέα 

Συµφωνία εξασφαλίζει πόρους που µπορούν να φτάσουν και τα 83 δις Ευρώ 

για µια τριετία. 

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ πιο σηµαντική από όσο φαίνεται µε την 

πρώτη µατιά, καθώς κλείνει µια και καλή την υπόθεση του Grexit, ενώ την ίδια 
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στιγµή αποδυναµώνει δραστικά  το γερµανικό σχέδιο για παράταση της 

αβεβαιότητας και µειώνει τις δυνατότητες εκβιασµού από τη µεριά των  

ευρωπαϊκών ελίτ για ακόµη πιο σκληρή λιτότητα. 

∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι πολλοί αναλυτές που σκέφτονται έξω 

από τις συντεταγµένες της πολιτικής σύγκρουσης της Ελλάδας, δεν δίστασαν 

να µιλήσουν ακόµη και για ήττα της Γερµανικής στρατηγικής. 

Τρίτο θετικό σηµείο της Συµφωνίας αποτελεί φυσικά η ολοκληρωτική 

θεσµική αναπλαισίωση που πετύχαµε  µε την επιλογή µας να αφήσουµε το 

προηγούµενο πρόγραµµα να λήξει. 

Η νέα δανειακή σύµβαση, λοιπόν, έχει συναφθεί µε τον ESM που 

αποτελεί διεθνή οργανισµό και όχι ανώνυµη εταιρεία όπως ήταν ο EFSF, ο 

προηγούµενος αντισυµβαλλόµενος της ελληνικής δηµοκρατίας.  

Και αυτό έχει πολύ συγκεκριµένες συνέπειες τόσο σε ότι αφορά το 

εφαρµοστέο δίκαιο, καθώς πλέον η σχέση µας µε τους δανειστές διέπεται από 

το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι από το αγγλικό, 

 όσο και σε ότι αφορά τις ασυλίες και τα προνόµια προστασίας της 

περιουσίας της ελληνικής δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος που 

επανέρχονται στο σύνηθες θεσµικό πλαίσιο ακυρώνοντας το αποικιοκρατικό 

αίσχος των προηγούµενων δανειακών συµβάσεων. 

 

Φίλες και Φίλοι 

Κυρίες και Κύριοι, 

Η Συµφωνία που µε πολύ σκληρή διαπραγµάτευση καταφέραµε, είναι 

ένα κείµενο σκοπίµως ανοιχτό σε συγκεκριµένα ζητήµατα, µε ρητά 

διατυπωµένη τη δυνατότητα εξεύρεσης ισοδυνάµων, µέσω 

διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς, γεγονός που σηµαίνει ότι η µάχη για τη 

βελτίωση του δεν έχει επουδενί τελειώσει. 
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Από την επιτυχηµένη ή µη αντιµετώπισή τους θα εξαρτηθεί η 

αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας για τις επόµενες δεκαετίες. 

Επιτρέψτε µου λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό που θα µπορούσαµε να 

αποκαλέσουµε τα ανοιχτά ζητήµατα της Συµφωνίας. 

Πρώτη και κύρια µάχη είναι αυτή της αναδιάρθρωσης του χρέους. 

Το ζήτηµα αυτό µετά από την επιµονή µας στη διαπραγµάτευση 

µπαίνει επιτέλους στις πραγµατικές του διαστάσεις ως πρόβληµα υπερεθνικό, 

οικονοµικό και πολιτικό καθώς από την επίλυση του εξαρτάται η επιστροφή 

της ελληνικής οικονοµίας στην ανάπτυξη αλλά και η θεµελίωση µιας νέας 

χρηµατοπιστωτικής και αρχιτεκτονικής για όλη την Ευρώπη. 

Το ερώτηµα λοιπόν που αναπόφευκτα µπαίνει σε όλους και όλες είναι 

ποιος είναι ικανός να ολοκληρώσει την διαπραγµάτευση του χρέους; 

Εκείνοι που µέχρι πρόσφατα έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιµο και 

αναζητούσαν πιστοποιητικά βιωσιµότητας, ως επαίτες της Ευρώπης  

ή εκείνοι που έθεσαν το ζήτηµα στο επίκεντρο της πολιτικής 

αντιπαράθεσης στην Ευρώπη. 

 

Το δεύτερο µεγάλο θέµα που η επόµενη κυβέρνηση θα έχει 

µπροστά της θα είναι αυτό της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.  

Πρόκειται για κολοσσιαίο πρόβληµα που από την επίλυσή του 

εξαρτάται η παροχή ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιµος  να εφαρµόσει άµεσα µέτρα για την 

αντιµετώπιση του µε ταυτόχρονη µέριµνα για την προστασία της πρώτης 

κατοικίας όσων αποδεδειγµένα δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν 

τις υποχρεώσεις τους. 
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Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαπραγµάτευσης θα καταθέσουµε και θα 

διεκδικήσουµε την εφαρµογή της πρότασης µας για τη δηµιουργία φορέα που 

θα µεσολαβεί µεταξύ των εµπλεκόµενων τραπεζών και των οφειλετών. 

Τα κύρια σηµεία της πρότασης αυτής αφορούν 

·       Την επιτάχυνση εφαρµογής του νόµου Κατσέλη 

·       Την υλοποίηση του νόµου για τις  υπερχρεωµένες µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις 

·       Τις αλλαγές του Κώδικα δεοντολογίας των Τραπεζών αλλά και 

την ενεργοποίηση του θεσµού του ενήµερου δανειολήπτη. 

 

Τρίτο επίδικο της Συµφωνίας αποτελεί η δηµιουργία του νέου Ταµείου 

Αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας. 

Προς στιγµή έχουµε εξασφαλίσει ότι το Ταµείο αυτό θα έχει διάρκεια 

ζωής ίση µε αυτή του δανειακού προγράµµατος έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η 

δηµόσια περιουσία µε τις µέγιστες δυνατές αποδόσεις.  

Η µεγάλη διαφορά του Ταµείου αυτού από το αµαρτωλό ΤΑΙΠΕ∆ είναι 

η δυνατότητα που δίνεται στο ελληνικό δηµόσιο να συγκεντρώσει, να 

οργανώσει και να αξιοποιήσει τα διάφορα περιουσιακά του στοιχεία, χωρίς να 

είναι αναγκασµένο να τα ξεπουλήσει. 

Τα έσοδα εξάλλου από τη λειτουργία του Ταµείου αυτού µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κατά 50% για την αποπληρωµή του δανείου του ESM για 

την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, κατά 25% για την αποµείωση του 

χρέους και κατά 25% για την χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. 

Είναι εποµένως κρίσιµο ζήτηµα τόσο το θεσµικό πλαίσιο που θα 

διέπει το ταµείο όσο και η χρηστή διαχείριση της περιουσίας του.  
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Και µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να εγγυηθεί αυτή την επιτυχία αυτής της 

πολύπλοκης διαπραγµατευτικής και διαχειριστικής προσπάθειας. 

 

Τέταρτο πεδίο διαπραγµάτευσης είναι το κρίσιµο και κεντρικό για τον 

ΣΥΡΙΖΑ θέµα των εργασιακών σχέσεων και των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων. 

Σε αυτό το σηµείο η Συµφωνία είναι απολύτως ανοιχτή και η 

µοναδική  δέσµευση που έχουµε αναλάβει είναι να ρυθµίσουµε τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις σε αρµονία µε τις Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και 

σύµφωνα µε τις αρχές της ∆ιεθνούς Ένωσης Εργασίας.  

Εξάλλου µετά από δική µας επιµονή εντάχθηκε στη συµφωνία η 

υποχρέωση καταπολέµησης των διαφορετικών µορφών αδήλωτης εργασίας.  

Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται ως η µόνη πολιτική δύναµη που 

µπορεί να εργαστεί για την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς 

εργασίας, αντιστρέφοντας το βέλος των εξελίξεων, από την µέχρι τώρα 

αντιαναπτυξιακή και κοινωνικά άδικη απορρύθµιση της αγοράς εργασίας. 

Θυµίζω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία ήταν και εξακολουθεί να είναι η πολιτική 

δύναµη που πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια απορρύθµισης της αγοράς 

εργασίας.  

Είχε υπογράψει και απολύτως δεσµευτεί και στην απελευθέρωση 

απολύσεων στον ιδιωτικό τοµέα, και στην απόλυτη διάλυση των εργασιακών 

σχέσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση µας θα προχωρήσει : 

(1) Στο διάλογο υπό την εποπτεία της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 

ώστε να υιοθετηθεί πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, την 

συνδικαλιστική δράση και την προστασία από τις οµαδικές απολύσεις 
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(2) Στην αναβάθµιση και αναστελέχωση του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας µε στόχο την αποτελεσµατική καταπολέµηση της αδήλωτης 

εργασίας 

(3) Στην πλήρη εφαρµογή της διασύνδεσης των πληροφοριακών 

συστηµάτων του Υπουργείου Εργασίας για την παρακολούθηση της εργατικής 

νοµοθεσίας. 

 

Και θα ήθελα εδώ να θυµίσω ότι στη διάρκεια της σκληρής 

διαπραγµάτευσης αλλά και στο τελικό κείµενο, καταφέραµε να αποκρούσουµε 

την επιδίωξη των δανειστών αλλά και των εγχώριων συµφερόντων για την 

ιδιωτικοποίηση του Α∆ΜΗΕ και της µικρής ∆ΕΗ.  

Αυτό είναι η απόδειξη πως και κερδήθηκαν και µπορούν να 

κερδηθούν πράγµατα, παρόλο που πολλοί πασχίζουν να αποδείξουν ότι αυτό 

είναι απολύτως αδύνατο.  

 

Και είναι σε αυτό ακριβώς το σηµείο, αγαπητοί φίλοι, που η Ν∆ χάνει 

κατά κράτος καθώς από το ίδιο το πρόγραµµά της προκύπτει ότι µοναδικός 

της στόχος είναι όχι µόνο να µη διεκδικήσει τίποτα καλύτερο από όσα οι 

εταίροι έχουν την ευγενή καλοσύνη να µας προσφέρουν,  

αλλά να συνεχίσει χωρίς παρεκκλίσεις και ταλαντεύσεις στην 

κατεύθυνση της κοινωνικής κατεδάφισης της προηγούµενης πενταετίας.  

Ακριβώς το ίδιο προκύπτει και από την επιµονή της το διάστηµα της 

διαπραγµάτευσης, να προχωρήσει η κυβέρνησή µας σε συµφωνία όπως 

όπως.  

Ακόµα και όταν οι εταίροι ζητούσαν 20 δις µεγαλύτερα πλεονάσµατα.  

Όταν ζητούσαν κατάργηση του ΕΚΑΣ. 
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Όταν δεν ήταν διατεθειµένοι να συζητήσουν το θέµα του χρέους. 

Όταν έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση νέας συµφωνίας αν δεν 

ολοκληρωθεί η προηγούµενη. 

Και για να µιλήσω  συγκεκριµένα: 

Από τις εξαγγελίες της Νέας ∆ηµοκρατίας και του Προέδρου της δεν 

προκύπτει τίποτα άλλο πέρα από την βούληση να γυρίσουµε πίσω στις πιο 

σκοτεινές περιόδους της προηγούµενης πενταετίας, να γυρίσουµε πίσω στη 

µαύρη περίοδο του κυρίου Σαµαρά και των συνεργατών του: 

Πρώτος στόχος τους είναι ο περαιτέρω δραστικός περιορισµός 

των δηµοσίων δαπανών, δηλαδή η ακόµη πιο σφοδρή επίθεση στη υγεία 

την παιδεία και τη δηµόσια διοίκηση.  

Και µην γελιόµαστε!  

Όταν η Νέα ∆ηµοκρατία µιλάει για περιστολή δαπανών στον δηµόσιο 

τοµέα δεν εννοεί περιορισµό της σπατάλης, διότι στη σπατάλη και την 

αδιαφάνεια κατέχει απλησίαστη τεχνογνωσία και ιδιοκτησία. 

Ακριβώς µε την ίδια λογική υποστηρίζει και την απελευθέρωση 

απολύσεων στον ιδιωτικό τοµέα.  

Και σήµερα όλοι και όλες στη χώρα µας γνωρίζουν ότι αυτή η πολιτική 

δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά στην ανατροφοδότηση της ύφεσης και στην 

εκτόξευση της ανεργίας. 

Την ίδια στιγµή, και εκεί γίνεται ακόµη πιο  ξεκάθαρος ο πολιτικός 

τους προσανατολισµός, θέλουν να συνεχίσουν την πολιτική ξεπουλήµατος της 

δηµόσιας περιουσίας ακόµα και πέρα από τις υποχρεώσεις της Συµφωνίας 

που εµείς πετύχαµε. 

·       Να σταµατήσουν την µεγάλη προσπάθεια για την καταπολέµηση 

της φοροδιαφυγής και του ελέγχου της λίστας υπόπτων για φοροδιαφυγή. 
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·       Να  κλείσουν και πάλι την ΕΡΤ 

·       Να συνεχίσουν την απορύθµιση της αγοράς εργασίας 

·       Να αποσύρουν το νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των 

καναλιών 

·       Να τερµατίσουν το φιλόδοξο πρόγραµµα για την καταπολέµηση 

της ανθρωπιστικής κρίσης 

·       Να ακυρώσουν το νόµο για τις εκατό δόσεις. 

·       Να προσανατολίσουν το φοροκυνηγητό στους  µικροοφειλέτες 

που δεν έχουν αντικειµενικά δυνατότητα να πληρώσουν 

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η Ν∆ δεν έχει απολύτως κανένα 

εχέγγυο για την χρηστή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών και καµία 

απολύτως βούληση να προωθήσει ένα σοβαρό σχέδιο για την αξιοποίηση 

των ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας. 

Εκτός και αν κάποιος ισχυρίζεται ότι η αξιοποίηση ευρωπαϊκών 

πόρων προς όφελος ελαχίστων εταιρειών κατά το µέγιστο µέρος τους, είναι η 

επιλογή για την ανάπτυξη. 

Ο βίος και η πολιτεία της, βίος και πολιτεία µικρών και µεγάλων 

σκανδάλων αποτελούν αρκετή απόδειξη για αυτό.  

Τίποτα άλλο. Κανένα όραµα, καµία στρατηγική, κανένα συνεκτικό 

πρόγραµµα. 

Γιατί αν η Ν∆ επιστρέψει στην εξουσία µαζί της θα γυρίσουν και τα 

δίκτυα της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας.  
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Τα δίκτυα που νέµονταν τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις επί χρόνια 

στερώντας την πραγµατική οικονοµία από πολύτιµους πόρους και από έργα 

προοπτικής. 

Και είναι ακριβώς αυτό το πλέγµα επιλογών και δεσµεύσεων που έχει 

η Ν∆, το οποίο θα βάλει σε κίνδυνο τις δυνατότητες εξόδου της Ελλάδας από 

την κρίση.  

Πρέπει να αναρωτηθούν λοιπόν όλοι, ποιος έχει τα εχέγγυα, το ήθος, 

τις ικανότητες και τη γνώση όχι να εξυπηρετήσει τον εαυτό του και τα ιδιαίτερα 

µικρά και µεγάλα συµφέροντα, αλλά τις ζωντανές δυνάµεις της ελληνικής 

κοινωνίας, το δηµόσιο συµφέρον και το κοινό καλό. 

Μπορούν αυτό το ρόλο και αυτή τη λειτουργία εξυπηρέτησης του 

κοινού συµφέροντος να την επιτελέσουν οι αρχιτέκτονες της κοινωνικής 

καταστροφής ή µήπως είναι αναγκαία η οικοδόµηση µιας νέας µεγάλης 

κοινωνικής και πολιτικής συµµαχίας των υγειών δυνάµεων της χώρας µας;  

Οι απαντήσεις είναι αυτονόητες. 

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Φίλες και Φίλοι, 

Το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ που θα ξεδιπλωθεί σε ορίζοντα 

αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει τους κοινωνικούς και οικονοµικούς όρους για 

την απεµπλοκή από την πολιτική της λιτότητας, τη χρηµατοπιστωτική 

καταστολή, τη διαρκή βελτίωση των όρων της συµφωνίας. 
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Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει και σκοπεύει να υλοποιήσει 

10 παρεµβάσεις κλειδιά που θα µετασχηµατίσουν πρακτικές και θα 

υποστηρίξουν τις ζωντανές και παραγωγικές δυνάµεις της ελληνικής 

κοινωνίας. 

Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν: 

1.    Την αποκατάσταση της ρευστότητας και τον εκσυγχρονισµό 

του θεσµικού πλαισίου για τις επενδύσεις. 

2.    Την ενίσχυση και τον αναπροσανατολισµό της αγροτικής 

οικονοµίας 

3.    Την υλοποίηση ενός σχεδίου για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής οικονοµίας 

  

Πρώτος µας στόχος η αποκατάσταση της ρευστότητας και η 

ανατροπή της συνθήκης της χρηµατοπιστωτικής ασφυξίας που σκοπίµως 

επιβλήθηκε στην ελληνική οικονοµία.  

Τα εργαλεία µας σε αυτή την προσπάθεια περιλαµβάνουν: 

·       Την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένων και των µικρότερων και συνεταιριστικών τραπεζικών 

ιδρυµάτων, που θα ολοκληρωθεί µέχρι την 1-1-2016, 

·       Το νέο ΕΣΠΑ στο οποίο εξασφαλίσαµε τον διπλασιασµό της 

προκαταβολής για την νέα προγραµµατική περίοδο, 

·       Τη δηµιουργία µιας νέας αναπτυξιακής τράπεζας, 

·       Την αξιοποίηση του νέου επενδυτικού προγράµµατος Γιούνκερ 
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·       Τη χρηµατοδότηση που εξασφαλίσαµε µέσα από τη συµφωνία 

µε την EBRD, την ενεργοποίηση του επενδυτικού σκέλους της Παγκόσµιας 

Τράπεζας και τη νέα συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 

Η προσπάθεια να µετατοπιστεί η πίεση για την ανάκτηση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας από το σκέλος των µισθών σε 

αυτό των διαρθρωτικών αλλαγών θα προωθηθεί µέσα από: 

·       Την υλοποίηση του νόµου για την απλοποίηση της αδειοδότησης 

των επιχειρήσεων, 

·       Την ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, 

·       Την υλοποίηση του σχεδίου µας για την µείωση των τιµών που 

περιλαµβάνει,  

α) την επανεξέταση του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού,  

β) τις µεταρρυθµίσεις σε στοχευόµενους κλάδους στους οποίους 

κυριαρχούν ολιγοπωλιακά συµφέροντα, όπως το λιανεµπόριο και τα καύσιµα. 

·       Την αναβάθµιση της θεσµικής υποδοµής αναφορικά µε την 

προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων.   

·       Τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών σχεδιασµού, αδειοδότησης 

και ελέγχου της ανάπτυξης, δηµιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες 

“ασφάλειας δικαίου” για τους πολίτες και τις επενδύσεις. 

Ο στρατηγικός µας προσανατολισµός είναι να ενισχυθούν: 

·       Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που µια ενεργητική πολιτική 

διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης θα τις διευκολύνει να κάνουν το βήµα πέρα 

από τα σύνορα της χώρας µας, 
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·       Οι νεοφυείς και καινοτόµες επιχειρήσεις που θα εκµεταλλευτούν 

το νέο οικοσύστηµα πέριξ της ερευνητικής υποδοµής των ελληνικών 

πανεπιστηµίων, 

·       Οι νέες µορφές συνεργατισµού στον αγροτικό τοµέα που θα είναι 

προσανατολισµένες προς την επιχειρηµατικότητα και προς την µεταποίηση 

του προϊόντος, 

·       Οι άµεσες ιδιωτικές επενδύσεις µε σεβασµό στην εργατική και 

περιβαλλοντική νοµοθεσία 

·       Οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις που θα δηµιουργηθούν όταν 

ολοκληρωθεί το νέο θεσµικό πλαίσιο που ετοιµάζουµε. 

 

Σε ότι αφορά, τώρα, την αγροτική οικονοµία είναι δεδοµένο ότι οι 

οριστικές λύσεις στα προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας που συσσώρευσαν 

οι πολιτικές Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, απαιτούν σχεδιασµό και υλοποίηση σε βάθος 

χρόνου. 

Από σήµερα, µπορούµε και δεσµευόµαστε : 

·       Να προστατέψουµε το αγροτικό εισόδηµα µε την καταπολέµηση 

των ενδοοµιλικών συναλλαγών από τις εταιρείες γεωργικών εφοδίων, µε 

έλεγχο των παράνοµων εισαγωγών και ελληνοποιήσεων, των 

εναρµονισµένων πρακτικών και των υπερτιµολογήσεων, µε θέσπιση και 

τήρηση αυστηρών χρονικών ορίων αποπληρωµής των παραγωγών 

·       Να ξαναδώσουµε στους αγρότες το µερίδιο που τους αναλογεί 

από την αξία των προϊόντων τους, µε στήριξη των συνεργατικών σχηµάτων, 

θεσµοθέτηση αγορών παραγωγών και τοπικών δικτύων παραγωγών- 

καταναλωτών 

·       Να αναδιοργανώσουµε τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

αγροτικής πολιτικής, σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και αντιγραφειοκρατικό σύνολο, 
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που θα παρέχει συµβουλευτικές, εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές  

υπηρεσίες  προς τους αγρότες. 

·       Να διαχειριστούµε µε διαφάνεια και µε παραγωγικό 

προσανατολισµό τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα προγράµµατα αγροτικής 

ανάπτυξης 

·       Να ενισχύσουµε τη διατροφική επάρκεια της χώρας µε 

συγκεκριµένα σχέδια αύξησης της παραγωγής. 

  

Το τρίτο πεδίο παρεµβάσεων αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης 

της κοινωνικής οικονοµίας. 

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία µπορεί να παίξει σηµαντικό 

ρόλο στην αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου στην Ελλάδα και την κάλυψη 

κοινωνικών αναγκών, στο βαθµό που υποστηρίζεται από µια συνεκτική 

κυβερνητική πολιτική.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται για τις ακόλουθες θεσµικές µεταρρυθµίσεις: 

·       Ενοποίηση της κατακερµατισµένης συνεταιριστικής νοµοθεσίας 

στην Ελλάδα ώστε να διευκολυνθεί η δηµιουργία συνεταιριστικών 

εγχειρηµάτων και τοπικών δικτύων κοινωνικής οικονοµίας. 

·       ∆ιαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για τη µεταβίβαση των υπό 

πτώχευση και των πτωχευµένων επιχειρήσεων σε συνεταιρισµούς (πρώην-) 

εργαζοµένων έτσι ώστε να αποκατασταθεί η παραγωγική δυναµικότητα της 

οικονοµίας όπου υπάρχει σχέδιο βιωσιµότητας. 

·       Συγκρότηση και λειτουργία Ταµείου Κοινωνικής Οικονοµίας το 

οποίο θα αντλεί πόρους από διοικητικές κυρώσεις, δωρεές, χορηγίες και τα 

ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία και θα τα διοχετεύει σε συνεργατικά σχήµατα 

µε ποικίλους τρόπους (επιδοτήσεις, µικροδανεισµός, κάλυψη εγγυητικών 

επιστολών). 
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Ο δεύτερος πυλώνας του παράλληλου προγράµµατος του 

ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους σε όλες τις πτυχές 

του δηλαδή: 

1.    Την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης 

2.    Τις ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών µείωσης της 

ανεργίας 

3.    Την προστασία και αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και 

πρόνοιας 

4.    Την στήριξη και τον δηµοκρατικό µετασχηµατισµό του 

εκπαιδευτικού συστήµατος 

Σε ότι αφορά την καταπολέµηση της ανθρωπιστικής κρίσης έκανα ήδη 

εκτεταµένη αναφορά προηγούµενα στα µέτρα που πήρε η κυβέρνηση µας το 

προηγούµενο επτάµηνο. 

Μέσα στους επόµενους µήνες, η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα 

διευρύνει τα µέτρα αυτά µε την έκδοση ειδικής κάρτας για την µετακίνηση 

των ανέργων, και κάρτας ανασφαλίστων. 

Η νέα κυβέρνηση θα ισχυροποιήσει και θα διευρύνει το δίχτυ 

προστασίας για τα θύµατα της κρίσης και για τις ευάλωτες οικονοµικά οµάδες, 

που ξεκίνησε ο νόµος για την ανθρωπιστική κρίση, µε 3 νέα µέτρα: 

α) Την κάρτα κοινωνικού εισοδήµατος 

β) Τις στοχευµένες παροχές σε είδος (στέγη, ενέργεια, υγεία , 

µετακίνηση) 

γ) Τα σχολικά γεύµατα για όλα τα παιδιά στα δηµοτικά σχολεία των 

περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. 
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Επιπλέον, θα εγκαταστήσει και θα ενισχύσει µε εθνικούς και 

κοινοτικούς πόρους 57 δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης για τη συνεργασία 

περιφερειών, δήµων, ΜΚΟ, άτυπων δοµών αλληλεγγύης, καθώς και της 

εκκλησίας, µε διαφάνεια  και δηµοκρατικό έλεγχο.  

Στα δίκτυα αυτά θα διακινούνται αγαθά τροφής που σήµερα 

σπαταλιούνται ή χάνονται (αγροτικά προϊόντα, βιοµηχανικά προϊόντα κλπ). 

Τέλος µέσα στο 2015 θα φέρει προς ψήφιση τον νόµο για το Εθνικό 

Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ένα νέο Ε.Σ.Υ. κοινωνικής προστασίας) 

που θα αλλάξει τον χαρακτήρα όλου του προνοιακού συστήµατος από ένα 

αδιαφανές, ιδρυµατικό και επιδοµατικό σε ένα προνοιακό σύστηµα δηµόσιου 

χαρακτήρα και δηµοκρατικού ελέγχου. 

Σε ότι αφορά τις πολιτικές για την καταπολέµηση της ανεργίας το 

πρόγραµµα µας  κινείται σε τρεις άξονες: 

Πρώτον, στην ένταξη των ανέργων στην  παραγωγική διαδικασία και 

στην κοινωνική ζωή, µέσω της δηµιουργίας προσωρινών θέσεων εργασίας, µε 

βασικό µισθό και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα σε τοµείς που καλύπτουν 

κοινωνικές ανάγκες. 

Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και 

από εγχειρήµατα της κοινωνικής οικονοµίας. 

Κατά τη διάρκεια της επτάµηνης διακυβέρνησης εντάχθηκαν στο 

πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας 52.000 άνεργοι βάσει του 

προγραµµατισµού της προηγούµενης κυβέρνησης, ο οποίος 

παρουσίαζε αρκετές ανεπάρκειες. 

Η κυβέρνηση κινήθηκε σε µια κατεύθυνση νέου προγραµµατισµού, 

οκτάµηνης διάρκειας και µε µετρήσιµα αποτελέσµατα και συµφώνησε µε τους 

πιστωτές ένα πρόγραµµα εγγυηµένης απασχόλησης για 150.000 ανέργους µε 

ορίζοντα υλοποίησης το 2016.  
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Ο στόχος µας για το έκτατης ανάγκης σχέδιο πρόσληψης 300.000 

ανέργων σε βάθος 2 ετών έχει ήδη ουσιαστικά ξεκινήσει. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην υποστήριξη, πρόσληψη και  

δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµεα  καθώς και 

στη δηµιουργία συνεργατικών εγχειρηµάτων κοινωνικής οικονοµίας µε την 

επιδότηση του µισθολογικού κόστους. 

Με αυτό τον τρόπο διευκολύνονται οι επιχειρήσεις, ιδίως οι 

µικροµεσαίες, στην πρόσληψη και τη  δηµιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης. 

Ο τρίτος άξονας του σχεδίου µας αφορά στην υποστήριξη των νέων 

(σε ηλικία) ανέργων, µέσω προγραµµάτων συµβουλευτικής, κατάρτισης, 

πρακτικής άσκησης και εγγυηµένης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε ανερχόµενους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. 

Τους επτά πρώτους µήνες κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα προγράµµατα 

απασχόλησης, για πρώτη φορά, επανασχεδιάστηκαν µε συγκεκριµένους 

στόχους  και µπήκε φρένο στην κατασπατάληση των πόρων.  

Παράδειγµα είναι το πρόγραµµα που απευθύνεται σε 16.000 

ανέργους ηλικίας 29-64, συνολικού προϋπολογισµού 112 εκατοµµυρίων 

ευρώ. 

Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό το 75% των κονδυλίων θα 

κατευθυνόταν στους Παρόχους Κατάρτισης, σε ενδιάµεσους φορείς και σε 

συγκεκριµένες εταιρίες οι οποίες θα εξασφάλιζαν δωρεάν εργατικά χέρια, ενώ 

µόλις το 25% θα κατέληγε στους ανέργους. 

Με τον ανασχεδιασµό που έγινε, χρησιµοποιώντας τους ίδιους 

πόρους, πλέον στο πρόγραµµα εντάσσονται 26.000 άνεργοι οι οποίοι 

λαµβάνουν το 75% των κονδυλίων και όχι το 25% όπως προβλεπόταν 

αρχικά. 
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Η Υγεία θα αποτελέσει επίσης τα επόµενα χρόνια προµετωπίδα του 

σχεδίου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να βελτιωθεί σηµαντικά η ποιότητα 

ζωής και το αίσθηµα ασφάλειας. 

Στόχος του σχεδίου µας είναι η διασφάλιση της πρόσβασης όλων στο 

φάρµακο και στις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας. 

Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει άµεσα 

σε: 

·       Παροχή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας για όλους τους πολίτες, µε 

δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου για ασθενείς και παρόχους υπηρεσιών, 

·       Εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υγεία, γρήγορη 

ολοκλήρωση και λειτουργία του χάρτη υγείας, µε σκοπό την µείωση της 

γραφειοκρατίας, της σπατάλης και της διαφθοράς στην συνταγογράφηση. 

·       Νέο σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδα Υγείας µε την δηµιουργία 

του θεσµού του οικογενειακού γιατρού, την δηµιουργία των ιατρείων της 

γειτονιάς και την ανάπτυξη των Κέντρων Υγείας των αστικών περιοχών. 

 

Τέλος σέ ότι αφορά την εκπαίδευση είναι κοινός τόπος ότι είναι 

αναγκαία η υλοποίηση µιας µεγάλης δηµοκρατικής ριζοσπαστικής 

µεταρρύθµισης σε όλες τις βαθµίδες, από την προσχολική αγωγή µέχρι τις 

µεταπτυχιακές σπουδές. 

Οι µεγάλες τοµές, θα αποκαθιστούν τους όρους για µια γνήσια 

πολιτισµική αναγέννηση της χώρας και θα κινηθούν στους εξής άξονες: 

·       Ριζικές αλλαγές στο σχολικό πρόγραµµα και στα σχολικά βιβλία 

στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
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·       Προγράµµατα στήριξης που θα αµβλύνουν τις εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές ανισότητες και ριζική αναδιαµόρφωση της ειδικής εκπαίδευσης. 

·       ∆ιαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

·       Κρατικά πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας σε δύο ξένες γλώσσες 

και πληροφορικής από το δηµόσιο σχολείο. 

·       ∆ιαµόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου για την τεχνολογική – 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

·       Νέος Νόµος-Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση µε γνώµονα 

τη δηµοκρατία, την ακαδηµαϊκότητα και την εξωστρέφεια. 

·       Αναδιαµόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της 

Έρευνας µε ακαδηµαϊκά και γεωγραφικά κριτήρια, σε συνάρτηση µε το νέο 

αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας.  

Η συγκρότηση ενός Ενιαίου Χώρου ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και Έρευνας θα έχει ως στόχο αφενός να βρεθούν τα ερευνητικά ιδρύµατα και 

τα πανεπιστήµια στη διεθνή πρωτοπορία της καινοτοµικής τεχνολογίας, 

αφετέρου να καταστεί η Ελλάδα, µε την πολιτιστική και ιστορική της 

κληρονοµιά, διεθνές κέντρο στις ανθρωπιστικές σπουδές. 

 

Και κλείνω µε τον τρίτο πυλώνας του φιλόδοξου και 

ριζοσπαστικού προγράµµατός µας θέτει στην ηµερήσια διάταξη την 

ανάγκη για τον ριζικό οργανωτικό µετασχηµατισµό και τον 

εκδηµοκρατισµό του κράτους. 

Ο πυλώνας αυτός εξειδικεύεται µε παρεµβάσεις 

1 .για την ανασυγκρότηση της  δηµόσιας διοίκησης 
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2. για  την ενίσχυση της προσπάθειας για καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής και της διαφθοράς 

3. για την εµβάθνση της δηµοκρατίας σε κάθε πτυχή της 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής 

Τα άµεσα και µεσοπρόθεσµα µέτρα που θα πάρουµε για την 

ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης περιλαµβάνουν: 

  

·       Την καθιέρωση Μητρώου ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και Λειτουργών 

µε αυξηµένα τυπικά προσόντα και εργασιακή εµπειρία από το οποίο θα 

επιλέγονται µε ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες όλα τα στελέχη των 

∆ηµοσίων Οργανισµών -Επιχειρήσεων και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου. 

·       Βαθιά οργανωτική αλλαγή σε όλη την πυραµίδα του δηµόσιου 

τοµέα, από την Κεντρική ∆ιοίκηση έως τον τελευταίο εποπτευόµενο φορέα, µε 

σύγχρονα οργανογράµµατα. 

·       Τα νέα οργανογράµµατα δηµιουργούν τις συνθήκες για ένα 

σύστηµα κινητικότητας µέσα στο δηµόσιο τοµέα που στηρίζεται:  

α) στην εθελούσια µετακίνηση  

β) στην κάλυψη των ανά κλάδο και επιστηµονική ειδικότητα 

ελλείψεων,  

γ) στην πλήρη διαφάνεια, µέσω ανοικτού, πληροφοριακού 

συστήµατος παρακολούθησης της «εσωτερικής αγοράς εργασίας» στο 

δηµόσιο τοµέα. 

·       Καθιέρωση της αποτίµησης/αξιολόγησης του παραγόµενου 

έργου της δηµόσιας διοίκησης. 
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·       Είναι ήδη έτοιµο το ηλεκτρονικό ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ», που δίνει 

αυτοστιγµεί περίπου 20 πιστοποιητικά και σε δύο-τρεις µέρες στο ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο του κάθε πολίτη περίπου 150 πιστοποιητικά. 

·       Αναβάθµιση του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε 

βασικό σύµβουλο του δηµοσίου.  

Μετά από δύο χρόνια αδράνειας, προκηρύχτηκε ο νέος διαγωνισµός 

εισαγωγής στο Κέντρο. 

  

Ειδικά για την ψηφιακή πολιτική της δηµόσιας διοίκησης 

·       Ιδρύουµε µία και µόνη, ενιαία ∆ηµόσια Αρχή, στο υψηλότερο 

επίπεδο της Κυβέρνησης, µε αντικείµενο την ψηφιακή πολιτική και την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

·       Ελέγχουµε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις µε ενιαίο τρόπο και 

ηλεκτρονικά 

·       ∆ιασφαλίζουµε τη λειτουργικότητα των ψηφιακών µητρώων του 

δηµοσίου. 

·       Ολοκληρώνουµε και επεκτείνουµε το άνοιγµα των δηµοσίων 

δεδοµένων 

·       Ενισχύουµε, απλοποιούµε και επεκτείνουµε τη ∆ιαύγεια 

 

Οι παρεµβάσεις που αφορούν την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής 

και της διαφθοράς αποτέλεσαν τη σηµαία του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ τον 

Γενάρη του 2015, και συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία 

που διαφοροποιεί τον ΣΥΡΙΖΑ πλήρως από το παλιό πολιτικό σύστηµα. 

Συγκεκριµένα προωθούµε την 
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·       Αυστηροποίηση των ποινών και απλοποίηση των διαδικασιών 

επιβολής τους. Οι ποινές πρέπει να φτάνουν σε πλήρη δήµευση εισοδηµάτων 

που δεν δηλώθηκαν ή περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται. 

·       Ισχυρή και στελεχωµένη φορολογική διοίκηση µε τεχνικά µέσα 

και επιχειρησιακό σχεδιασµό.  

Σε αυτό το µέτωπο έχουµε δώσει ήδη δείγµατα γραφής µε την 

διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασµών και δηλώσεων 

εισοδήµατος, την απόκτηση λογισµικού ώστε να εντοπίζονται οι απάτες ΦΠΑ, 

την εκπόνηση σχεδίου νόµου και επιχειρησιακής στρατηγικής για το 

λαθρεµπόριο καυσίµων, καπνικών προϊόντων και οινοπνευµατωδών. 

·       προχωράµε σε ∆ιεθνείς συνεργασίες, τόσο για την µεταφορά 

τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών πρακτικών όσο και για την παροχή 

πληροφοριών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.   

Η κυβέρνησή µας σκοπεύει να καταθέσει αίτηµα στις χώρες του 

εξωτερικού προκειµένου να γνωστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που 

αποκτήθηκαν από έλληνες κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Επιπρόσθετα, προχωράµε σε εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων 

καταθέσεων και άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ώστε να επιβληθούν οι 

προβλεπόµενοι φόροι. 

Όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

δεσµεύεται να προχωρήσει: 

·       Στη χάραξη τοµεακής στρατηγικής κατά της διαφθοράς στο 

σύνολο της δηµόσιας διοίκησης και ιδίως στους τοµείς υψηλού κινδύνου 

(υγεία, άµυνα, δηµόσιες συµβάσεις - προµήθειες, ΟΤΑ, δηµόσια έργα κλπ). 

·       Στην πλήρη αναµόρφωση του συστήµατος και των διαδικασιών 

των ∆ηµοσίων Συµβάσεων, µε διαφανείς όρους στα ∆ηµόσια Έργα. 
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·       Στη θέσπιση νέου νοµικού πλαισίου για το πολιτικό χρήµα και 

για το πόθεν έσχες των κρατικών λειτουργών. 

 

Κλείνοντας αυτό το σκέλος της παρουσίασης του προγράµµατος δεν 

µπορώ παρά να αναφερθώ και να τονίσω την ανάγκη για τον δηµοκρατικό 

µετασχηµατισµό του κράτους που θα υλοποιηθεί µέσω ενεργητικών πολιτικών 

για την προώθηση της ισότητας, την υπεράσπιση των δηµοκρατικών 

ελευθεριών και την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων σε κάθε πτυχή της 

λειτουργίας του κράτους. 

Η µεγάλη αυτή προσπάθεια θα κορυφωθεί µε την αναγκαία 

Συνταγµατική αναθεώρηση για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανοίξει έναν πλατύ 

δηµοκρατικό διάλογο µε το σύνολο των κοινωνικών δυνάµεων και των 

πολιτών. 

 

Φίλες και φίλοι 

Κυρίες και Κύριοι, 

Πολλοί λένε, σκοπίµως και για να θολώσουν τα νερά, ότι αυτή η 

εκλογική µάχη δεν έχει επίδικο παρά µόνο τη διαχείριση της Συµφωνίας την 

οποία παρουσιάζουν επίσης σκοπίµως ως ένα ερµητικά κλειστό κείµενο. 

∆εν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα και µεγαλύτερη διαστρέβλωση. 

Στις 20 Σεπτέµβρη κρίνεται αν θα επιστρέψουµε στη σκοτεινή περίοδο 

της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, των δικτύων εξουσίας και της διαπλοκής 

που κυριάρχησαν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες και θέριεψαν κυριολεκτικά 

κατά την περίοδο της κυβέρνησης Σαµαρά 

 ή  αν θα συνεχίσουµε τον αγώνα για την έξοδο από την κρίση και τις 

πολιτικές λιτότητας που ξεκινήσαµε πριν λίγους µήνες. 
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Κρίνεται ο αναπτυξιακός προσανατολισµός και η συνέχιση µιας 

προσπάθειας για την ανασυγκρότηση οικονοµική, διοικητική, κοινωνική της 

χώρας µας πέρα και έξω από την παρακµή του χρεοκοπηµένου παλιού 

πολιτικού συστήµατος. 

Αυτό είναι το µεγάλο δίληµµα αυτών των εκλογών και είµαι βέβαιος 

ότι οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, οι ζωντανές και δηµιουργικές δυνάµεις αυτής 

της ισοπεδωµένης αλλά περήφανης κοινωνίας ξέρουν ήδη τι θα επιλέξουν. 

Θα επιλέξουν να κοιτάξουν το µέλλον µε ελπίδα και προσδοκία.  

Θα επιλέξουν να βάλουν οριστικό τέλος στο σχέδιο παλινόρθωσης 

µιας εξουσίας που χρεοκόπησε τη χώρα και ισοπέδωσε την οικονοµία. 

Θα επιλέξουν ξανά το ΣΥΡΙΖΑ. 

Σας ευχαριστώ 

 


