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Φίλες και φίλοι, 

 

Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ ! 

 

Η Μακεδονία είναι εδώ ! 

 

Η καρδιά  του δημοκρατικού  σοσιαλισμού  χτυπά ει εδώ . 

Στο ΚΙΝΗΜΑ μας. 

 

Η καρδιά  των δυνά μεων της προό δου χτυπά ει εδώ . 

Στο ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατώ ν Σοσιαλιστώ ν. 

 

Εδώ  που μετρά νε οι αξίες. 

Ό χι οι καρέκλες. 

 

Εδώ  που μιλά ει η πολιτική . 

Ό χι η παραπολιτική . 

 

Έ να πραγματικό , ειλικρινές ευχαριστώ , από  τα βά θη της καρδιά ς μου, για την 

εμπιστοσύνη σας,  

 

Αλλά  και για τη σημερινή  παρουσία σας. 

 

Θα ή ταν ενδιαφέρον να υπή ρχε μέτρο σύ γκρισης. 

Και τα ά λλα κό μματα να έκαναν ανοικτές εκδηλώ σεις, ομιλίες, σή μερα, μετά  τα 

ό σα υποσχεθηκαν και ό σα τελικά  έκαναν. 

 

Αλλά  κανείς δεν το τολμά ει. Γιατί σή μερα ή ρθε η ώ ρα για αλή θειες. 



 

 

Και αυτό  το τολμά με εμείς. 

Μό νο το ΚΙΝΗΜΑ μας. 

Είμαστε οι μό νοι που υπηρετούμε με πά θος την αλή θεια με την παρουσία μας 

δίπλα στον πολίτη. 

Με ομιλίες, με δρά σεις, ακό μα και μέσα στο καλοκαίρι. 

Και έτσι θα συνεχίσουμε. 

 

Ά λλο κό μμα δεν βλέπω τριγύρω. 

Μό νο στα γκά λοπ εμφανίζονται.  

 

Έ να πελώ ριο λοιπό ν “ευχαριστώ ” στις εταιρίες δημοσκοπή σεων! 

Που στις έρευνες ρωτά νε για τους πά ντες, αλλά  ό χι για το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατώ ν 

Σοσιαλιστώ ν. 

 

Τους κατανοώ . 

Κά νουν και αυτοί ό ,τι μπορούν για να μας εξαφανίσουν. 

Μαζί να εξαφανιστούν και οι αλή θειες που χρειά ζεται ο τό πος. 

 

Πώ ς να εξαφανίσεις ό μως αυτό ν τον κό σμο; 

Δύσκολο. 

 

Και ακό μα - Πώ ς να εξαφανίσεις αυτό  το πά θος;  

Το δικό  σας πά θος για αλή θεια. 

Το δικό  σας πά θος για αξίες. 

 

Τους ευχαριστώ  γιατί μας πεισμώ νουν. 

 

Κι ό σο μας θά βουν,  

τό σο εμείς θα φυτρώ νουμε στην κοινωνία. 

 

Τό σο θα ριζώ νουμε καλύ τερα στη συνείδηση των πολιτώ ν.  

 

Χρωστάω ό μως ακό μα δύο “ευχαριστώ ”, παρό μοια με το προηγούμενο. 

 

Πριν από  δυο εβδομά δες μίλησα στην Πά τρα. 



 

 

Είπα πολλά . 

Για το τι έφταιξε και η χώ ρα ακό μα βολοδέρνει με μνημό νια. 

Για το τι πρέπει να γίνει τώ ρα και στο μέλλον. 

 

Ή ταν συγκινητικό  που αρκετά  μέσα ενημέρωσης έκαναν τον κό πο και συνόψισαν 

την ουσία της ομιλίας μου στην Πά τρα στο εξή ς ερώ τημα: 

«Ποιος έβαλε τον Παπανδρέου να ξυρίσει το μουστά κι;» 

 

Τους “ευχαριστώ ” για το ενδιαφέρον! 

Και τους κατανοώ , φυσικά , πλή ρως. 

 

Έ τσι κι αλλιώ ς, με αυτά  έμαθαν να ασχολούνται. Με αυτά  διαπαιδαγωγούν την 

πολιτική  ζωή  της χώ ρας. Δηλαδή  με τρίχες. 

 

Οι αλή θειες, τού ς πέφτουν βαριές.  

Ό σοι τις λένε, τού ς είναι αδιά φοροι. 

 

Μπορεί πρά γματι, να είμαστε γι' αυτού ς αδιά φοροι. 

 

Έ λα ό μως που η πραγματικό τητα λέει ά λλα. 

 

Και εδώ  οφείλω ένα τρίτο “ευχαριστώ ” στη κυβέρνηση Τσίπρα. 

Αλλά  και στην προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Σαμαρά . 

 

Γιατί στην προσπά θειά  τους να ξεχειλώ σουν κά θε μεταρρύθμισή  μας που έσπαγε 

αυγά , έχουν εξελιχθεί στους καλύ τερους διαφημιστές του έργου μας. 

 

Ξαφνικά  θυμή θηκε ο πολίτης ποια κυβέρνηση το 2010 έκοψε για πρώ τη φορά  τον 

αμαρτωλό  δεσμό  πολιτικώ ν με off-shore. 

Χά ρη στην κυβέρνηση Τσίπρα που ή θελε να τον αποκαταστή σει. 

 

Ανά  τακτά  χρονικά  διαστή ματα θυμά ται ο πολίτης ποια κυβέρνηση το 2010 είπε: 

ό λες οι δαπά νες του δημοσίου με διαφά νεια στο διαδίκτυο. Δηλαδή  το απλό  - να 

ξέρει ο Έ λληνας πολίτης και φορολογούμενος που πά νε τα λεφτά  του. 

 



 

 

Χά ρη στην κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά  και Σαμαρά , που θα ή θελαν πολλά  να 

κρύψουν.  

 

Ό πως θυμή θηκε το 2012 ο πολίτης ποια κυβέρνηση έφερε επανά σταση στα 

Πανεπιστή μια, με νό μο-τομή  στην τριτοβά θμια εκπαίδευση. 

Χά ρη στην κυβέρνηση Σαμαρά -Βενιζέλου. 

Το πρώ το πρά γμα που έκαναν ή ταν να ξεχειλώ σουν το συγκεκριμένο νό μο. 

 

Ό πως θυμή θηκαν οι πολίτες ποιοι προσπά θησαν το 2010 και το 2011 να φέρουν 

την αξιοκρατία στο δημό σιο με το opengov. 

Χά ρη στην κυβέρνηση Σαμαρά  – Βενιζέλου, που ποδοσφαιροποίησαν το κομματικό  

ρουσφέτι με το 4-2-1. 

Χά ρη στην Κυβέρνηση Τσίπρα ό που απογειώ νεται η κομματικοποίηση του κρά τους: 

ακουσα σή μερα ό τι σε έναν νομό  της Μακεδονίας περνά  ο αγρό της από  πολιτικό  

γραφείο υπουργού  για να εγκριθεί η επιδό τησή  του. 

 

Η αλή θεια είναι φίλες και φίλοι ό τι από  το 2012,  

κουβέντα για μεταρρύθμιση γίνεται μό νο ό ταν είναι να ξεχειλώ σουν οι κυβερνή σεις 

το έργο της διετίας 2009-2011.   

 

Από  πό τε έχουμε να συζητή σουμε για σοβαρή  μεταρρύθμιση σε αυτή  τη χώ ρα; 

Από  τό τε που έφυγε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του «τοξικού » Παπανδρέου. 

 

Κι από  πό τε έχουμε να δούμε να γίνεται σοβαρή  μεταρρύθμιση στη χώ ρα; 

Και πά λι, από  τό τε που έφυγε η «τρισκατά ρατη» κυβέρνηση Παπανδρέου.     

 

Αυτοί οι «γερμανοτσολιά δες» που ή θελαν λέει ό λες οι δαπά νες του Δημοσίου να 

γίνονται με διαφά νεια μέσω της Διαύ γειας. Έ να παρά δειγμα τη Θεσσαλονίκη. Το 

Αριστοτέλειο μετά  την Διαύ γεια επαναπροκή ρυξε διαγωνισμό  για την καθαριό τητα 

των χώ ρων του, με αποτέλεσμα να κερδίσει πά νω από  2 εκ ευρώ  ετησίως. 

 

Αυτοί ή ταν οι «προδό τες» που ή θελαν να νοικοκυρέψουν την Ελλά δα.  

 

Την Αυτοδιοίκηση, με τον Καλλικρά τη. 

 



 

 

Να βά λουν τέλος στο πά ρτι με τα φά ρμακα, με την ηλεκτρονική  συνταγογρά φηση.  

2007: το κό στος φαρμά κων ανά  ασθενή  στην Ελλά δα ή ταν 300 ευρώ , στην 

Σουηδία 200 ευρώ , στην Ολλανδία 180 ευρώ . 

Εξοικονομή σαμε τουλά χιστον 2,5 δις ετησίως - έναν ολό κληρο ΕΝΦΙΑ μό νο με την 

ηλεκτρονική  συνταγογρά φηση. 

Ποιό ς τα πλή ρωνε αυτά ; Ο εργαζό μενος, ο εργοδό της, ο συνταξιούχος και κά θε 

φορολογούμενος.  

Σκεφτείτε αν είχαμε και τον χρό νο να κά νουμε ένα κρά τος ηλεκτρονική ς 

διακυβέρννσης και μό νο.  

Πό σο δεν θα χρειαζό μασταν ά λλα μνημό νια. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Αυτοί είμαστε - οι «Τσολά κογλου» που ή θελαν να αποκτή σει η χώ ρα Πανεπιστή μια 

της προκοπή ς με μία πρωτοφανή  διακομματική  μεταρρύθμιση. Δηλαδή , θα ή ταν 

προδοσία η Θεσσαλονίκη να είχε 30000 ξένους φοιτητές φέρνοντας συνά λλαγμα 

για τις σπουδές τους, την κατοικία και σίτισή  τους; 30.000 ξένους φοιτητές έχει η 

Κύπρος. 

 

Αυτοί που ή θελαν να ανοίξουν ό λα τα κλειστά  επαγγέλματα για τη νέα γενιά , 

και, 

ά κουσον ά κουσον, 

να γίνεται λέει ηλεκτρονική  και κοινωνική  διαβού λευση πριν από  κά θε νομοσχέδιο, 

να σταματή σουμε να νομοθετούμε στα κρυφά  με κρυμμένες διατά ξεις για 

προνομιούχους, 

αλλά  και κά θε πρό σληψη σε θέση ευθύνης να γίνεται αξιοκρατικά , 

μέσω του opengov.   

 

Αυτά  τα απαρά δεκτα θέλαμε και κά ναμε εμείς, οι «ξεπουλημένοι». 

 

Και από  τό τε που φύ γαμε, χά θηκε και η ουσία.  

Συζητά ει μία ολό κληρη χώ ρα για τα πά ντα, εκτό ς από  την ουσία.  

 

Έ χετε παρατηρή σει ό τι από  το 2012 ο πολιτικό ς κό σμος ασχολείται με τα πά ντα 

εκτό ς από  το να αλλά ξουμε τη χώ ρα; 

 

Ασχολή θηκε με το μοίρασμα κρατικώ ν θέσεων με 4-2-1, 



 

 

 

Ασχολή θηκε με το να κλείσει η ΕΡΤ κακή ν κακώ ς για να ξανανοίξει ως ΝΕΡΙΤ και 

μετά  ως ΕΡΤ, 

 

Ασχολή θηκε με το ΔΝΤ που θέλουμε να μείνει φεύ γοντας ή  να φύ γει μένοντας, 

 

Ασχολή θηκε με το να παγιδευτεί ο Τσίπρας σε αριστερή  παρένθεση, 

 

Ασχολή θηκε με το ποιος σχίζει καλύ τερα το Μνημό νιο, 

 

Με το ποιος έκανε ηρωϊκό τερη διαπραγμά τευση, 

 

Ασχολή θηκε με το σακά κι του κά θε Βαρουφά κη, 

 

Με το πό σες ώ ρες διή ρκησε η διαπραγμά τευση για μια μέρα, 

 

Με το δημοψήφισμα που έβγαλε «ΟΧΙ» που μετά  έγινε «ΝΑΙ», 

 

Ασχολή θηκε με το τι λέει ο Σό ιμπλε, 

 

Με το τι λέει ο Τό μσεν. 

 

Ό λος ο πολιτικό ς κό σμος ασχολείται με τα πά ντα, 

 

εκτό ς από  το πώ ς θα κά νουμε καμία μεταρρύθμιση για να αλλά ξει η Ελλά δα, να 

παρά ξει πλού το και να σταθεί στα πό δια της. 

 

Κά θε μέρα και ένας ανούσιος μικροκομματικό ς σκυλοκαβγά ς.  

 

«Είστε τσιρά κια του ΔΝΤ» λέει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση. 

 

«Φύ γετε» και «παραιτηθείτε» λέει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. 

 

Και οι πολίτες;  

 



 

 

Κανείς δεν ασχολείται μαζί τους.  

Κανείς δεν ασχολείται με το τι λέει και τελικά  τι αναζητά  ο Έ λληνας πολίτης. 

 

Δύο ερωτή ματα βρίσκονται στα χείλη μας, 

 

στα χείλη κά θε Έ λληνα και Ελληνίδας,  

εδώ  στην Θεσσαλονίκη,  

στην Μακεδονία,  

σε ό λη τη χώ ρα. 

 

Το πρώ το ερώ τημα είναι ένα απλό , αλλά  τό σο βαθύ  «Γιατί;» 

 

Και το δεύ τερο ερώ τημα, είναι «Τώ ρα τι κά νουμε;» 

 

Γιατί εμείς ακό μα βολοδέρνουμε και η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος που 

μπή καν σε πρό γραμμα μετά  από  εμά ς βγή καν πριν από  εμά ς; 

 

Και κυρίως τι μπορεί να γίνει τώ ρα; 

Τι μας ξημερώ νει; 

Μπορούμε να κά νουμε κά τι για αυτό ; 

 

Αυτά  είναι τα ερωτή ματα που βρίσκονται στα χείλη και στη σκέψη ό λων μας. 

Πίκρα και οργή  για το παρελθό ν. 

Αβεβαιό τητα για το σή μερα και το αύριο. 

 

Υπά ρχει ελπίδα; 

Αυτό  με ρωτά νε πολλοί στο δρό μο, στα καφενεία, στις γειτονιές ό που και αν 

βρίσκομαι. 

 

Ελπίδα; Ό χι αυτή  που ή ρθε μό νο στις αφίσες και στα συνθή ματα. 

Πραγματική  ελπίδα. 

Απαντώ : Και βέβαια υπά ρχει. 

 

Μό νο ό μως αν τα διδά γματα από  το «γιατί» γίνουν οδηγό ς μας για το «τι 

κά νουμε τώ ρα». 



 

 

 

Μό νο αν τα μαθή ματα από  το χθες, γίνουν ο οδηγό ς μας για το αύριο. 

 

ΓΙΑΤΙ, λοιπό ν, ακό μα ταλαιπωρούμαστε; 

Γιατί μετά  από  9 χρό νια σε ύφεση, 

6 χρό νια σε Μνημό νιο, 

μετά  από  τό σες θυσίες, 

γιατί δεν έχουμε διαβεί τον κά βο; 

 

Την απά ντηση δεν την δίνω εγώ . 

Μας την έδωσε η ίδια η Ιστορία. 

Δεν χρειά ζεται να πά με μακριά . 

Ας συγκρίνουμε την περίπτωσή  μας με τις ά λλες χώ ρες που μπή καν σε 

πρό γραμμα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. 

 

Μπορεί ο βαθμό ς δυσκολίας στην περίπτωση της Ελλά δας να ή ταν ο μεγαλύ τερος. 

Καμία ά λλη χώ ρα δεν είχε ζή σει την καραμανλική  λαίλαπα. 

Και εκεί ό μως χρειά στηκαν Μνημό νιο, 

και εκεί είχαν Τρό ικα με ΔΝΤ, 

και εκεί είχαν σκληρά  μέτρα. 

 

Αλλά  με κά ποιον τρό πο ό λοι τα κατά φεραν καλύ τερα από  εμά ς. 

Μπή καν αργό τερα σε πρό γραμμα και βγή καν νωρίτερα. 

Σε σχέση με αυτές τις χώ ρες, η Ιστορία έχει αποδείξει ό τι έλειψαν στην Ελλά δα 3 

βασικά  πρά γματα: 

 

Πρώ τον, στοιχειώ δης συναίνεση. 

 

Βασική  διαφορά  σε σχέση με ό λες τις ά λλες χώ ρες που μπή καν σε πρό γραμμα. 

Ό λοι πλέον παραδέχονται αυτό  που χρό νια υπογραμμίζαμε και κανείς δεν μας 

ά κουγε: 

Αν στοιχειωδώ ς είχε στηριχθεί η προσπά θειά  μας το 2010, σή μερα η Ελλά δα θα 

είχε προ πολλού  βγει και από  την κρίση και από  τα Μνημό νια. 

 

Αντί για αυτό ,  



 

 

 

Έ σκιζε τα Μνημό νια ο ένας, 

 

τα καταργούσε με ένα νό μο ο ά λλος,  

 

και ό λοι μαζί εκμεταλλευό ντουσαν την οργή  του κό σμου στο Σύνταγμα.  

 

Δεξιά  είχαμε τα Ζά ππεια, 

 

Αριστερά  τις αυταπά τες, 

 

και στη μέση μία κυβέρνηση να την πετροβολά νε ό λοι. 

 

Αυτά  ζή σαμε το 2010 και το 2011. 

 

Και στοίχισαν στη χώ ρα ά λλα δύο χειρό τερα Μνημό νια.  

Η έλλειψη εθνική ς συνεννό ησης συρρίκνωσε τις δυνατό τητες καλύ τερης 

διαπραγμά τευσης με τους εταίρους. 

Και το χειρό τερο: συνοδεύ τηκε από  εκρή ξεις δεξιά ς και αριστερή ς δημαγωγίας και 

ανορθολογισμού . 

Στερώ ντας τη χώ ρα από  την αναγκαία πολιτική  ηρεμία και σταθερό τητα, που 

πά ντοτε βοηθούν το οικονομικό  κλίμα. 

Εδώ  να θυμίσω, με ποια θηρία είχαμε και έχουμε να κά νουμε. 

Κακώ ς θεωρούμε ό τι η διαπραγμά τευση ή ταν μό νο με τους εταίρους ή  το ΔΝΤ. 

Η ουσιαστική  διαπραγμά τευση – καλώ ς ή  κακώ ς – είναι με την ψυχολογία και τις 

εντυπώ σεις στις διεθνείς αγορές. 

Ό σο εμείς εδώ  βγά ζαμε ο ένας τα μά τια του ά λλου, ό σο εμείς δεν δείχναμε, 

μια γροθιά  ό λος ο πολιτικό ς κό σμος, 

σοβαρή  βού ληση για αλλαγές, 

τό σο δεν μας εμπιστεύονταν οι αγορές. 

 

Και αυτό  με φέρνει στο δεύ τερο σκέλος της απά ντησης – ό σον αφορά  το «γιατί»: 

 

Δεύ τερος λό γος λοιπό ν, στο γιατί, είναι ό τι η Ελλά δα αντιμετώ πισε αβυσσαλέο 

έλλειμμα αξιοπιστίας. 



 

 

Καμία ά λλη χώ ρα δεν είχε το δικό  μας έλλειμμα αξιοπιστίας, εξαιτίας των Greek 

Statistics. 

Βρεθή καμε το 2009 με τρία ελλείμματα – κληρονομιά  της καραμανλική ς λαίλαπας. 

Το πρώ το ή ταν το δημοσιονομικό . 

Το δεύ τερο το έλλειμμα ανταγωνιστικό τητας. 

Δηλαδή , αγορά ζαμε πολλά  περισσό τερα από  ό σα πουλά γαμε στο εξωτερικό . 

Και το τρίτο, ή ταν το έλλειμμα αξιοπιστίας. 

Πιστέψτε με – σε ό λες τις διαπραγματεύσεις και επαφές συνειδητοποίησα ό τι ή ταν 

το πιο θανά σιμο έλλειμμα που αντιμετωπίσαμε. Και αν δεν με γνώ ριζαν προσωπικά  

από  την θητεία μου στο ΥΠΕΞ με τα θετικά  αποτελέσματα για Eλλά δα, Κύπρο και 

Βά λκανια, θα ή ταν πολύ  χειρό τερα τα πρά γματα. 

 

Ό ,τι χειρό τερο σε μία Ευρώ πη που δεν ή ξερε που πά νε τα τέσσερα στην 

αντιμετώ πιση της κρίσης. 

Ό μως, έδωσε το πά τημα στις αγορές να αμφισβητή σουν τη βιωσιμό τητά  μας ως 

οικονομία. 

Να αγνοούν κά θε αποτελεσματικό  μέτρο που παίρναμε. 

Και το πιο τραυματικό : έδωσε την αφορμή  στους συντηρητικού ς ευρωπαϊκού ς 

κύ κλους να επιμείνουν στην εξοντωτική  λιτό τητα ως τη μό νη αξιό πιστη λύση σε 

μία αναξιό πιστη περίπτωση. 

Φωνά ζαμε εξαρχή ς: «δημοσιονομική  υπευθυνό τητα αλλά  και χρό νο για 

μεταρρυθμίσεις». 

Μας έλεγαν «λιτό τητα». 

Τώ ρα ό λοι περισπούδαστα αναλύουν το γιατί η Ελλά δα χρειά ζεται «δημοσιονομική  

υπευθυνό τητα αλλά  και βαθιές μεταρρυθμίσεις». 

Έπρεπε, δυστυχώ ς, να περά σουν χρό νια. 

Αυτό  ή ταν το τίμημα της καραμανλική ς αναξιοπιστίας. 

 

Και το τρίτο που μας έλειψε στην Ελλά δα, η συνειδητοποίηση του προβλή ματος. 

Κορυφαίο θέμα. 

Ακό μα και σή μερα, ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει στις ομιλίες του ό τι το πρό βλημα της 

χώ ρας ή ταν το Μνημό νιο το 2010. 

Και ό χι η πελατειακή  ασυδοσία μέχρι το 2009 που μας ανά γκασε να χρειαζό μαστε 

Μνημό νιο. 



 

 

Ό χι τα 110 δις χρέος που φορτώ θηκε η χώ ρα σε 5 χρό νια, από  το 2004 έως το 

2009, 

ό ταν είχε φορτωθεί 180 από  το 1830 έως το 2004. 

Ό χι η συνειδητή  απά τη – το μαγείρεμα των στατιστικώ ν στοιχείων – δηλαδή , η 

από κρυψη της αλή θειας από  την τό τε κυβέρνηση, πριν τις εκλογές του 2009. 

 

Οι υπουργοί βέβαια του κ. Τσίπρα, 

ο ένας μετά  τον ά λλο, 

αναγνωρίζουν την αλή θεια – υπογρά φουν και ψηφίζουν προϋπολογισμού ς που 

αυτά  τα στοιχεία αναγνωρίζονται πανηγυρικώ ς. 

Που θα πά ει, θα διαλυθεί και αυτή  η αυταπά τη στο μυαλό  του κ. Τσίπρα. 

Γιατί πως θα επιλύσεις ένα πρό βλημα, αν δεν το αναγνωρίζεις; 

Αδύνατον. 

 

Κι ό μως, αυτό  επέλεξε να κά νει συνειδητά  ό λη η αντιπολίτευση, επί των ημερώ ν 

της κυβέρνησή ς μας. 

Σκεφτείτε: υπά ρχει κό σμος που πιστεύ ει ό τι τη χώ ρα χρεοκό πησαν δύο λέξεις από  

μία ομιλία μου και ό χι η καραμανλική  λαίλαπα της περιό δου 2004-2009. 

 

Αλλά , φίλες και φίλοι, υπά ρχει ένα αό ρατο νή μα που ενώ νει ό λα τα απίθανα για 

τα οποία κατηγορηθή καμε: 

από  τα CDS μέχρι το ΔΝΤ, 

από  το έλλειμμα μέχρι το «λεφτά  υπά ρχουν», 

από  τα δή θεν δισεκατομμύρια που μας δά νειζαν και δεν πή ραμε – μέχρι ό τι 

φουσκώ σαμε το έλλειμμα του 2009. 

 

Προσέξτε: στις ά λλες χώ ρες που μπή καν σε πρό γραμμα, 

μπορεί να υπή ρξαν αντιδρά σεις για το Μνημό νιο, 

αλλά  κανείς ουσιαστικά  δεν αμφισβή τησε ό τι υπή ρχε πραγματικό  πρό βλημα στη 

χώ ρα προ Μνημονίου. 

Και είπαν: «έχουμε πρό βλημα, ας κά νουμε κά τι να το λύσουμε για να τελειώ νουμε 

μία ώ ρα αρχύ τερα με τα Μνημό νια». 

Εδώ  έγινε το αντίθετο: στη χώ ρα με το μεγαλύ τερο πρό βλημα, έγινε μό δα η λογική  

ό τι δεν υπή ρχε πρό βλημα! 

 



 

 

Χτίστηκαν καριέρες πά νω σε ένα γενικευμένο ξέπλυμα ευθυνώ ν για το τι έγινε 

μέχρι το 2009, 

και σε πλύσιμο εγκεφά λου πως η Ελλά δα απέκτησε πρό βλημα το 2010 με το 

Μνημό νιο. 

Αυτή  είναι η αλή θεια. 

 

Ό μως, κατά φεραν πολλά  - Φτιά χτηκαν καριέρες και αναρριχή θηκαν σε θώ κους 

εξουσιά ς με την αντιμνημονιακή  τους ρητορική . 

 

Τελικά , Σαμαρά ς και Τσίπρας έγιναν οι πιο μνημονιακοί, γιατί το μό νο πρό γραμμα 

που είχαν ή ταν αυτό  που τους επέβαλε τελικά  η τρό ϊκα. 

"Ζά ππεια" και "Θεσσαλονίκες" ή ταν για το θεαθείναι. 

 

Ποιο είναι λοιπό ν το νή μα που ενώ νει κά θε ανοησία που ειπώ θηκε, 

κά θε ψέμα που διαφημίστηκε 

και κά θε δηλητή ριο που χύθηκε εναντίον μας; 

 

Είναι η λογική  «λέμε οτιδήποτε, αρκεί ο κό σμος να μην ασχοληθεί με τα 

πραγματικά  αίτια της κρίσης, να μην αναζητή σει τους πραγματικού ς υπεύθυνους». 

 

Σή μερα -  Ουδείς δικαιού ται να δηλώ νει αυταπά τη ως προς αυτό . 

Ό λοι εξαπά τησαν συνειδητά . 

Αποτέλεσμα; 

Χρειά στηκε να περά σουν χρό νια, 

χρειά στηκαν ά λλα δύο μνημό νια, 

απαιτή θηκαν εντελώ ς αχρείαστες επιπρό σθετες θυσίες χωρίς τελειωμό , 

για να αποδειχθεί στην πρά ξη, 

και να αποδεχθούν ό λοι εκτό ς από  κά ποιες γραφικές περιπτώ σεις, 

κά ποια αυτονό ητα πρά γματα που λέγαμε εξαρχή ς: 

 

Ό τι, στη διεθνή  οικονομία, στη διεθνή  πολιτική , ό ποιοι κι αν είναι οι δεσμοί, ό ποιες 

κι αν είναι οι συμπά θειες, καμία χώ ρα, κανένας δεν δανείζει χαριστικά  τα χρή ματα 

των συμπολιτώ ν του – και καλά  κά νει. 

 

Στα δά νεια, δεν υπά ρχουν χά ρες. 



 

 

Τό σο απλό . Τό σο αυτονό ητο. 

Κι ό μως, μας πή ρε 5 χρό νια να το συνειδητοποιή σουμε. 

 

Ά λλο αυτονό ητο: 

Τα περί αλλαγή ς νομίσματος, 

μονομερού ς στά σης πληρωμώ ν, 

εκβιασμό  των εταίρων, 

θεωρίες παιγνίων και ά λλα τέτοια εξωτικά , 

είναι πολύ  ωραία ό ταν παίζεις επιτραπέζια παιχνίδια. 

Στην οικονομία και στην πραγματική  ζωή , 

ό ταν έχεις στην πλά τη σου τις ζωές 11 εκατομμυρίων ανθρώ πων, 

δεν παίζεις. 

Μπορεί να προκαλέσεις αναταραχή , αλλά  θα ζή σεις εθνική  καταστροφή . 

Πό σο ηλίθιος μπορεί να είσαι για κά τι τέτοιο; 

 

Στην περσινή  διαπραγμά τευση το παίζαμε τρελοί.  

Ωραίο για reality show. 

Ό ταν ό μως χρειά ζεσαι και ζητά ς να σου δώ σουν χρή ματα, 

και σε θεωρούν τρελό , 

θα σε δέσουν και με ζουρλομανδύα. 

Αυτό  κατά φερε και αυτό  εψήφισε η σημερινή  Βουλή . 

Τό σο απλό . 

Τό σο αυτονό ητο. 

Ακό μα και για αυτό  ό μως χρειά στηκαν 5 χρό νια σε κά ποιους για να το 

συνειδητοποιή σουν. 

 

Τώ ρα, ό μως, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

Ρωτά με ό λοι μας. 

Υπά ρχει λύση και διέξοδος; 

Θα βγούμε ποτέ από  τα μνημό νια και την κρίση; 

Θα αρχίσουμε να ανεβαίνουμε ποτέ ή  ακό μα δεν φτά σαμε στον πά το; 

 

Θέτω το ίδιο δίλημμα που είχα θέσει σε ομιλία μου σε ό λους τους κοινωνικού ς 

εταίρους στο Ζά ππειο, το Δεκέμβριο του 2009. 

 



 

 

Τό σο παλιά  - τό σο νωρίς. 

 

Είχα πει τό τε επί λέξει: 

 

«Θέλει ο Έ λληνας και η Ελληνίδα μια κυβέρνηση που θα είναι απλά  ο εκκαθαριστή ς 

των υποχρεώ σεων προς τρίτους; 

Ή  θέλει μια κυβέρνηση που θα κά νει την μεγά λη ανατροπή , ανασυγκρό τησης της 

χώ ρας, και θα πά ει την Ελλά δα σε μια νέα αλλά  αυτή  τη φορά  βιώ σιμη πορεία;» 

 

Την κυβέρνηση-εκκαθαριστή  την ζή σαμε και επί Σαμαρά -Βενιζέλου, την ζούμε και 

σή μερα. 

 

Κυβέρνηση με πά θος για αλλαγές ζή σαμε μό νο την περίοδο 2009-2011. 

Ή ταν η τό τε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. 

 

Ναι, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, εγώ  δεν φοβά μαι να το πω, ά λλοι φοβούνται. 

 

Φίλες και φίλοι, 

Η χειρό τερη συνέπεια της κρίσης είναι ό τι διαμορφώ νει ψυχολογία ή ττας, 

υποταγή ς στο μοιραίο, 

μια κουλτούρα του ανέφικτου για κά τι καλύ τερο. 

Δεν θα σταματή σω ού τε στιγμή  να παλεύω απέναντι στη μιζέρια. 

 

Δεν θα σταματή σω ού τε στιγμή  να αγωνίζομαι ενά ντια στην παραίτηση. 

 

Δεν θα σταματή σω ού τε στιγμή  να πιστεύω στις δυνατό τητες του τό που μας, του 

λαού  μας! 

Αυτή  είναι και η βαθύ τερη έννοια της λέξης πολιτική .  

Ό χι το παιχνίδι εξουσίας. 

Αλλά  η δυνά τοτητα συλλογικά  να αλλά ζουμε την μοίρα μας. 

Αυτή  την πολιτική  θέλω να φέρουμε ξανά  στην χώ ρα μας. 

 

Ξέρω, γνωρίζουμε ό λοι, πως τίποτα δεν είναι εύκολο. 

Ό χι μό νο εξαιτίας ό σων έχουν γίνει. 



 

 

Και ό χι μό νο λό γω της επιμονή ς μεγά λου μέρους της συντηρητική ς ακό μα 

Ευρώ πης να βαυκαλίζεται πως η λύση είναι οι περικοπές, η λιτό τητα και ό χι οι 

πραγματικές αλλαγές. 

 

Αλλά  κυρίως γιατί η αλλαγή  πορείας προς το καλύ τερο, απαιτεί και προϋποθέτει 

υπέρβαση του ίδιου του εαυτού  μας. 

 

Να υπερβούμε τις χειρό τερες νοοτροπίες μας, για να απελευθερώ σουμε το 

απίστευτο δυναμικό  μας για πρό οδο. 

 

Και κυρίως να μά θουμε από  αυτά  που πά θαμε.  

 

Ό σο η πολιτική  διεξά γεται με ό ρους αρένας,  

«ο θά νατό ς σου, η ζωή  μου» 

Ό σο η έφοδος και παραμονή  στην εξουσία παραμένει αποκλειστικό ς αυτοσκοπό ς,  

Ό σο η ιδιοποίηση του κρά τους είναι ο κυρίαρχος στό χος, τίποτα δεν θα 

διορθωθεί, τίποτα δεν θα αλλά ξει. 

 

Το μό νο που θα αλλά ζει είναι ποιος θα κατηγορεί ως προδό τη ποιον. 

 

Για αυτό  και επιμένω στις αρχές μου. 

Ακούω τις διδαχές της ιστορίας. 

Και φωνά ζω εδώ  και χρό νια, 

και θα φωνά ζω με ό λη τη δύναμη της ψυχή ς μου, 

για μια κουλτούρα συναίνεσης και συνεργασίας. 

Έ τσι και μό νο έτσι θα στρίψουμε το τιμό νι της χώ ρας προς το καλύ τερο. 

 

Η απουσία αυτή ς της συναίνεσης ή ταν ουσιαστικό ς λό γος για να γίνει το 

δημοψήφισμα το 2011.  

Αλλά  και αυτό  πό σοι δεν το ή θελαν.  

Γιατί θα έχαναν το προνό μιο να είναι οι προστά τες του λαού .  

Γιατί ο λαό ς θα είχε αποφασίσει μό νος του. 

Γιατί ένα ΝΑΙ θα έδινε τη δύναμη σε μια κυβέρνηση να προχωρή σει αλλαγές 

ενά ντια σε κά θε μεγά λο συμφέρον και ολιγά ρχη. 

 



 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Προσωπικά  λοιδωρήθηκα από  τους αντιπά λους μου, ό σο λίγοι. 

 

Ταξίδεψα σε ό λο τον κό σμο, Ευρώ πη, Αμερική , Ασία, δύο φορές, για να πείσω τους 

εταίρους μας να μην αφή σουν την Ελλά δα να χρεοκοπή σει – την ώ ρα που η 

αντιπολίτευση αμφισβητούσε ακό μα και τον πατριωτισμό  μου. 

 

Έ κανα ως Πρωθυπουργό ς ανοίγματα πραγματική ς συναίνεσης, και το 2010 και το 

2011, ό ταν ά λλοι έχτιζαν ψεκασμένες καριέρες.  

 

Με είπαν Πινοσέτ, Τσολά κογλου, ντή λερ διεθνώ ν κερδοσκό πων, ό τι μπορεί να 

φανταστεί κανείς.   

 

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν.  

 

Μπορούμε να προχωρή σουμε; 

 

Μπορούμε να πά με παρακά τω; 

 

Δικό ς μου εχθρό ς δεν είναι ο Τσίπρας, ό πως δεν ή ταν ο Σαμαρά ς.  

Τα δε γεγονό τα του παρελθό ντος, τα διδά γματα, δεν τα αναφέρουμε από  εκδίκηση 

αλλά  για να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά  στο μέλλον. 

 

Δικό ς μου εχθρό ς είναι τα προβλή ματα του τό που. 

Είναι το πελατειακό  κρά τος. 

Που τρώ ει το βιό ς του Έ λληνα πολίτη και καταβροχθίζει τις ελπίδες της νέας 

γενιά ς. 

Με αυτό  πρέπει να τελειώ νουμε. 

 

Τι χρειαζό μαστε λοιπό ν;  

 

Τρία πολύ  συγκεκριμένα πρά γματα.  

 



 

 

Πρώ τον, κατανό ηση του πραγματικού  προβλή ματος που αντιμετωπίζει η χώ ρα.  

Ό σο η κυρίαρχη αφή γηση εντοπίζει το πρό βλημα της χώ ρας στο 2010 και στο 

Μνημό νιο, 

και ό χι σε ό σα έγιναν μέχρι το 2009, 

είναι αδύνατον να πά με μπροστά .  

Πρό βλημα που δεν αναγνωρίζεται, δεν λύνεται. 

 

Το δεύ τερο που χρειά ζεται είναι ένα εθνικό  σχέδιο, ένα εθνικό  συμβό λαιο, που να 

αντιμετωπίζει και να απαντά  στα πραγματικά  προβλή ματα.  

Έ να σχέδιο δικό  μας, που να γίνει κτή μα του Ελληνικού  λαού .  

Αυτό  το σχέδιο πρέπει να αντιμετωπίζει ουσιαστικά  και ριζικά  τις αιτίες της 

κρίσης.  

Χρειαζό μαστε λύσεις-σπαθί που κό βουν το γό ρδιο δεσμό…  

στην απονομή  δικαιοσύνης,  

στην παραγωγή  πλού του,  

στο φορολογικό  σύστημα,  

στο ασφαλιστικό  σύστημα, 

στο εκπαιδευτικό  σύστημα, 

και τέλος στη λειτουργία του τρίπτυχου δημό σιο - θεσμοί - πολιτικό  σύστημα.  

 

Οι παθογένειες σε αυτού ς τους πέντε τομείς δημιούργησαν την κρίση - εκεί 

χρειαζό μαστε λύσεις. 

Και ό χι δή θεν λύσεις που απλά  θά βουν το πρό βλημα κά τω από  το χαλί για λίγο 

διά στημα. 

Ό χι δή θεν λύσεις που απλά  προσθέτουν μερικές χιλιά δες σελίδες νό μων στην ή δη 

χαώ δη νομοθεσία μας. 

Ό χι δή θεν λύσεις που απλά  ανακυκλώ νουν την ίδια αποτυχημένη λογική  

αντιμετώ πισης των προβλημά των. 

Χρειά ζεται να τολμή σουμε έξω από  τα συνηθισμένα. 



 

 

Έ ξω από  το συνηθισμένο πλαίσιο.  

Έ ξω από  τα κατεστημένα. 

Κά θε μας παθογένεια είναι γό ρδιος δεσμό ς: η λύση της απαιτεί κόψιμο με σπαθί.  

 

Στην καρδιά  του προβλή ματος.  

 

Ό πως κά ναμε με τον “Καλλικρά τη”, με τη “Διαύ γεια”, με την ηλεκτρονική  

συνταγογρά φηση, τις ηλεκτρονικές προμή θειες, το opengov, το νό μο για τα 

πανεπιστή μια, το ά νοιγμα στην πρά σινη ενέργεια κ.ο.κ.  

 

Δεν λέω ό τι τα κά ναμε ό λα και ό τι τα κά ναμε σωστά . Ό χι.  

Αλλά  τέτοιες λύσεις θέλει ο τό πος.  

Απλές και τό σο ρηξικέλευθες.  

Την επανά σταση του αυτονό ητου. 

Ό πως ξεκινή σαμε το 2009. 

Με τα αυτονό ητα. Να ξέρουμε πό σοι υπά λληλοι δουλεύουν στο δημό σιο. 

Να επιβραβεύουμε τους ά ριστους και ό χι τους αρεστού ς. 

Σή μερα δημοσιεύ ει μια εφημερίδα σοβαρή  έρευνα για την φυγή  των νέων στα ξένα.  

Πιο είναι το πρώ το που τους παρακινεί; Η έλλειψη αξιοκρατίας και η διαφθορά . 

Αυτά  χτυπή σαμε και για αυτά  χτυπηθή καμε. 

Αυτονό ητα ό μως! 

Αλλιώ ς, θα κυνηγά με συνέχεια ως χώ ρα την ουρά  των προβλημά των μας.  

 

Και το τρίτο που χρειά ζεται, είναι η έστω μίνιμουμ συνεννό ηση των πολιτικώ ν 

δυνά μεων και των παραγωγικώ ν δυνά μεων.  

Έ να εθνικό  μορατό ριουμ σοβαρό τητας μεταξύ  των πολιτικώ ν δυνά μεων.  

Ό πως ό ταν πρό τεινα τό τε, να διαπραγματευτούμε από  κοινού  με την τρό ϊκα 

Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση. Ό πως έκανε η Πορτογαλία.  



 

 

Να βγαίναμε με κοινό  μή νυμα τό τε - ό τι μπορούμε και να μειώ σουμε τους φό ρους 

αν ό λοι τους πληρώ νουμε.  

Ού τε να το κουβεντιά σει η αντιπολίτευση. Έ κλεινε το μά τι στο "δεν πληρώ νω", για 

να πληρώ σει σή μερα πολλαπλά  ο Έ λληνας φορολογούμενος. 

 

Ό χι λοιπό ν ά λλη μιζέρια και στείρο μικροκομματικό  παιχνίδι.  

Για αλλαγές με βά θος και προοπτική , χρειά ζεται διαβού λευση και με τις πολιτικές 

δυνά μεις, και με την κοινωνία συμμέτοχη,  και με τις παραγωγικές δυνά μεις του 

τό που, για την επίτευξη του κοινού  σκοπού . 

Ακό μα και δημοψηφίσματα - που ό μως δεν θα έχουν το χαρακτή ρα τακτικισμού  

και πολιτική ς χειραγώ γησης. 

 

Και μαζί, μια προσπά θεια για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε σωστό τερους 

ό ρους με τους εταίρους μας στις προβλέψεις του μνημονίου - με στό χο μια 

βιώ σιμη ελληνική  οικονομία. 

 

Τι εμποδίζει εκπροσώ πους των πολιτικώ ν δυνά μεων, ανθρώ πους της αγορά ς και 

εκπροσώ πους φορέων να βρεθούν ά μεσα στο ίδιο τραπέζι, σε ένα τραπέζι εθνικού  

διαλό γου, με εντολή  για συγκεκριμένα αποτελέσματα ακό μα και μέσα στο 

καλοκαίρι; 

 

Δεν υπά ρχει ού τε στιγμή  για χά σιμο. 

 

Πό σο δύσκολο είναι να καταλά βουμε ό τι μό νο έτσι, με δικό  μας σχέδιο, θα μας 

πά ρουν οι εταίροι μας στα σοβαρά  και δεν θα μας επιβά λλουν κόφτες 

αναξιοπιστίας; 

 

Και πό σα μνημό νια θα χρειαστούν για να καταλά βουμε ό τι μό νο έτσι, με 

στοιχειωδώ ς αρραγές εσωτερικό  μέτωπο, θα βγούμε από  την κρίση; 

 

Δεν χρειά ζεται τα κό μματα να συμφωνούμε σε ό λα. 

 

Βού ληση απαιτείται στα αυτονό ητα. 



 

 

 

Εκεί που ό λοι συμφωνούμε, ό ποια κι αν είναι αυτά  που συμφωνούμε, ας 

προχωρή σουμε μπροστά . 

 

Πέρα από  τα μνημό νια, με ένα Εθνικό  Συμβό λαιο. 

Αυτό  ζητάω. 

 

Αυτό  ζητά ει το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατώ ν Σοσιαλιστώ ν. 

 

Κι αυτό  είναι πρωτίστως ευθύνη του Πρωθυπουργού  να το τολμή σει. 

Με ό ρους ειλικρίνειας – ό λοι κρίνονται, και πρώ τος αυτό ς. 

 

Προσοχή  ό μως φίλες και φίλοι, 

 

Η συναίνεση έχει νό ημα αν είναι να πά με μπροστά . 

Ό χι αν είναι να πά με σημειωτό ν ή  πίσω, για να μην χαϊδέψουμε μικρά  και μεγά λα 

συμφέροντα.  

Ή  να έχουμε συναίνεση στο μοίρασμα των καρεκλώ ν. 

 

Κρατή στε αυτό : 

Η επανά σταση του αυτονό ητου, φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτονό ητη για ό λους. 

 

Υπά ρχουν μικρά  και μεγά λα κατεστημένα που δεν θέλουν να αλλά ξει τίποτα στη 

χώ ρα. 

Και πολιτικοί που καταλή γουν πιό νια τους. 

 

Για αυτό  έρχομαι και στην δεύ τερη προϋπό θεση για να πά ει μπροστά  ο τό πος: 

 

Χρειά ζεται η κρίσιμη μαγιά , η κρίσιμη μά ζα, που θα ενστερνιστεί αυτές τις ιδέες, 

αυτές τις προοπτικές. 

 

Θα παλέψει για αυτές και θα τις προωθή σει. 

 

Θα κά νει το πρό γραμμα προοδευτικώ ν αλλαγώ ν στη χώ ρα μας πραγματικό  ρεύμα 

και κτή μα πλατειώ ν στρωμά των της κοινωνίας. 



 

 

 

Θα ξαναπιστέψει.  

Να πά με μαζί – Ξανά ! 

 

Για αυτό  και το ΚΙΝΗΜΑ μας, κοιτά  τη συναίνεση και την ενό τητα σε βά ση αρχώ ν, 

αξιώ ν και προγραμμά των. 

Απαιτείται να διαμορφωθεί μια νέα πολιτική  κουλτούρα. Ακό μα και ένας νέος 

πατριωτισμό ς.  

Που δεν θα βασίζεται στη δαιμονοποίηση του ά λλου. Που δεν θα στηρίζεται στην 

επίπλαστη περιχαρά κωση και την ά γνοια των ψηφοφό ρων. 

Που θα αναδεικνύ ει ό ,τι το θετικό  και δεν θα αποδομεί το κά θε πετραδά κι που 

τοποθετεί ο Έ λληνας, ο Ελληνισμό ς, η ό ποια κυβέρνηση, με τις δυνά μεις τους.  

Που ο ανταγωνισμό ς θα αποσκοπεί στην ανά δειξη του πιο σωστού  και ό χι του 

λιγό τερου κακού . 

Που θα ενώ σει πλατιές δυνά μεις του λαού .  

Που θα ανοίγει πό ρτες, αντί να χτίζει τείχη. 

Μια κοινή  βού ληση να αλλά ξει αυτό ς ο τό πος. 

 

Επειδή  ό μως τα κό μματα έχουν τις δικές τους λογικές, 

Την εύκολη πό λωση για να ανεβούν στο χρηματιστή ριο των γκά λοπ, 

Χρειαζό μαστε κά τι ά λλο. 

 

Έ να συμβό λαιο μεταξύ  μας. 

Μεταξύ  των πολιτώ ν. 

Μεταξύ  των Ελλή νων. 

Η χώ ρα χρειά ζεται ά μεσα μια πολιτική  εκεχειρία και σοβαρό τητα. Έ ναν διά λογο 

ή συχα και απλά . 

Με αλή θειες, ως βά ση. 

Αρκετά  τα κό μματα δίχασαν την Ελληνική  κοινωνία. 

Αρκετά  τη διαιρέσαμε τη στιγμή  που χρειαζό ταν κοινωνική  ενό τητα απέναντι στη 

λαίλαπα των αγορώ ν. 

 

Και ποιος ωφελείται από  τη διχό νοια; 

Αυτό ς που δεν θέλει να αλλά ξει τίποτα. 

Ό σοι παρασιτούν. 



 

 

 

Σίγουρα δεν ωφελείται ό ποιος θέλει να μπει τέλος στην ανασφά λεια και στην 

ασυδοσία, 

ο νέος επιστή μονας, 

ο καινοτό μος επιχειρηματίας, 

ο δημιουργικό ς αγρό της, 

ο πρωτοπό ρος δή μαρχος και περιφερειά ρχης, 

ο διψασμένος για δουλειά  ά νεργος, 

ο συνταξιούχος που θέλει και ζητά  μια κοινωνία ισονομίας και αλληλεγγύης για τα 

παιδιά  και τα εγγό νια του. 

 

Ό λοι αυτοί που ζητούν παραγωγή  και σωστή  ό σο και δίκαιη αξιοποίηση του 

πλού του. 

Χρειά ζεται να αναδείξουμε αυτές τις δυνά μεις. 

Να βγουν μπροστά , πρωτοπό ρες. 

Να βγουν μπροστά , δυναμικά . 

 

Και από  τη βά ση να ενώ σουν τη χώ ρα γύρω από  ένα εθνικό  και προοδευτικό  

σχέδιο αλλαγώ ν. 

 

Ας διδαχθούμε από  την Ιστορία. 

 

Ας αξιοποιή σουμε τα συμπερά σματά  μας, την εμπειρία μας. 

 

Και τώ ρα, που ό λοι φαίνεται να γίνονται πιο γνωστικοί, ξεπερνώ ντας αυταπά τες 

και Ζά ππεια που μηδένιζαν ελλείμματα σε ένα χρό νο χωρίς κό πο και πό νο, ας 

δείξουμε γενναιό τητα κι ας υπερβούμε το λαϊκισμό  και το μικροκομματικό  

υπολογισμό . 

Ας πά ρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας. 

 

Σχέδιο χρειά ζεται και αποφασιστικό τητα. 

 

Για αυτά  θα συνεχίσουμε να αγωνιζό μαστε. 

 



 

 

Και θέλω, με την ευκαιρία της σημερινή ς συνά ντησή ς μας, να στείλουμε ένα σαφές 

μή νυμα προς κά θε κατεύθυνση, ιδιαιτέρως εκτό ς των συνό ρων, επειδή  κά ποιοι 

μπορεί να ονειρεύονται διά φορα, λό γω του ό τι η χώ ρα βρίσκεται σε κρίση. 

 

Ας μην θεωρούν κά ποιοι, ό τι οι Έ λληνες δεν θα υπερασπιστούν με σθένος τα 

εθνικά  συμφέροντα. 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Από  μικρό  παιδί έμαθα να αγαπώ  τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Ό ταν 

γυρνούσα με τον Ανδρέα στους Ανένδοτους. Ό ταν μετά  τη χούντα γύρναγα ως 

υπεύθυνος οργανωτικού  στην Κεντρική  και Δυτική  Μακεδονία. 

Και ο Αντρέας λά τρευε τη Θεσσαλονίκη. 

 

Την ιστορία της, 

Τον κοσμοπολιτισμό  της, 

Τους υπέροχους ανθρώ πους της.  

 

Πό λη-μοντέλο που παραλίγο να σβή σει η συντή ρηση που κυριά ρχησε για δεκαετίες.  

 

Η Θεσσαλονίκη αναπνέει ξανά  τα τελευταία χρό νια. 

 

Υποφέρει ό μως και αυτή , ό πως και κά θε γωνιά  της χώ ρας. 

 

Γνωρίζετε, είχα πά ντα αλλεργία στο ρουσφέτι. 

Γιατί είναι δείγμα ενό ς συγκεντρωτικού  πελατειακού  κρά τους. 

Που ευνουχίζει τις δημιουργικές δυνά μεις του τό που. 

Που αναγκά ζει πολίτες, επιχειρηματίες, δημά ρχους να υποκύπτουν στις 

μικροκομματικές ορέξεις μεσαζό ντων της εξουσίας. 

 

Κλείστε τα αυτιά  σας μπροστά  σε ό λους αυτού ς. 

Να φτιά ξουμε επιτέλους ένα αποκεντρωμένο, δημοκρατικό , λειτουργικό  κρά τος. 

 

Κανό νες, που σέβεται πρώ το το ίδιο το κρά τος. 

 



 

 

Μό νο έτσι θα δούμε ά σπρη μέρα στο σημερινό  κό σμο. 

 

Το λέω και για έναν ακό μα σοβαρό  λό γο - Ας κοιτά ξουμε γύρω μας: 

 

Η υφή λιος συνταρά σσεται από  μεγά λες αλλαγές. 

 

Τεχνολογικές, επιστημονικές, οικονομικές, τηλε-επικοινωνίας, κινή σεων κεφαλαίου, 

ανθρώ πων. 

 

Δεκά δες επαγγελματικοί τομείς θα αντικατασταθούν από  τη ρομποτική . 

 

Ά λλοι θα ανθίσουν, ό πως ο ενεργειακό ς τομέας, υπό  την πίεση και της κλιματική ς 

αλλαγή ς. 

 

Οι μεταναστευτικές ροές παγκοσμίως θα αυξηθούν. 

 

Το κεφά λαιο θα διεθνοποιείται ό λο και περισσό τερο αποφεύ γοντας τις 

υποχρεώ σεις του σε εθνικό  επίπεδο μέσω, για παρά δειγμα, των φορολογικώ ν 

παραδείσων. 

 

Πανδημίες εξαπλώ νονται με ταχύ τητα σε κά θε γωνιά  της γης. 

 

Τα συστή ματα πρό νοιας βά λλονται γιατί οι χώ ρες χά νουν έσοδα από  τον 

ανταγωνισμό  από  τρίτες ακό μη και φτωχό τερες χώ ρες 

 

Η ανεργία των νέων, μό νιμο πρό βλημα σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες. 

 

Σε μια εποχή  ό που ό λα αυτά  απαιτούν στενή  συνεργασία μεταξύ  εθνώ ν, ηγεσιώ ν, 

λαώ ν, αυτό  που βλέπουμε είναι το αντίθετο: 

 

αντί για ουσιαστική  συνεργασία, βλέπουμε τον κατακερματισμό  της διεθνού ς 

κοινό τητας.  

Το βλέπουμε και στην ΕΕ. 

Δυστυχώ ς. 

 



 

 

Έ τσι γεννιέται και θεριεύ ει η ανασφά λεια, με ηγετίσκους της κακιά ς ώ ρας έτοιμους 

να την εκμεταλλευτούν. 

 

Ασχολείται κανείς στην Ελλά δα με ό λα αυτά ; 

 

Και ό μως,  

Έ χουμε φωνή . 

Μπορούμε να ακουστούμε. 

Το βλέπω παντού  και ως Πρό εδρος της Σοσιαλιστική ς Διεθνού ς. 

 

Έ χουμε απίθανες δυνατό τητες. 

Μπορούμε να τις αξιοποιή σουμε. 

 

Αλλά  η φωνή  μας θα δυναμώ νει ό σο εμείς στεκό μαστε στα δικά  μας πό δια - 

χωρίς δά νειες δυνά μεις. 

Μαζί με τη δυνατό τητα μας να ανταποκριθούμε στις επερχό μενες παγκό σμιες 

αλλαγές, ό σο θα ενδυναμώ νεται η εμβά θυνση και η δημιουργία θεσμώ ν που να 

διασφαλίζουν μια λειτουργούσα και σύ γχρονη Δημοκρατία. 

Που θα αποκαθιστά  την εμπιστοσύνη του πολίτη στο κρά τος και θα εδραιώ νει την 

εμπιστοσύνη του κρά τους στον πολίτη. 

  

Ασχολείται σή μερα κανείς αυτά ; 

 

Αστεία πρά γματα. 

 

Λίγες ατά κες και τελειώ σαμε. 

 

Μήπως κά νουμε ό ,τι μπορούμε για να σταθεροποιηθούμε βιώ σιμα ως χώ ρα μέσα 

σε ένα ασταθές περιβά λλον; 

Και πά λι, αστεία πρά γματα. 

 

Φαινό μαστε αλλοπρό σαλλοι. 

 

Ενώ  θα έπρεπε να φτιά ξουμε ένα κρά τος, μια δημοκρατία λειτουργική , που μπορεί 

να αντιμετωπίζει αυτές τις νέες συνθή κες προς όφελος του πολίτη. 



 

 

 

Ο αγώ νας για να γίνουν πρά ξη αυτές οι αυτονό ητες αλή θειες δεν τελειώ νει ποτέ. 

Δεν σταματά με. 

 

Προχωρά με. 

 

Είμαι αποφασισμένος οι επό μενες εκλογές, ό ποτε κι αν γίνουν, να βρουν το 

ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στο χέρι κά θε πολίτη. 

 

Είμαι αποφασισμένος οι επό μενες εκλογές, ό ποτε κι αν γίνουν, να βρουν το 

ΚΙΝΗΜΑ με πλή ρες οπλοστά σιο θέσεων και προτά σεων για το αύριο του τό που. 

 

Ό ,τι ισχύ ει για τη χώ ρα, ισχύ ει και για το ΚΙΝΗΜΑ. 

 

Καμία πρό ταση δεν είναι πραγματικά  προοδευτική , αν δεν έχει προκύψει από  

συμμετοχή . 

Από  τους πολίτες, για τους πολίτες. 

Θα μπω ξανά  μπροστά , αλλά  σας χρειά ζομαι ό λους. 

Κά θε προοδευτική  φωνή . 

 

Συνεχίζουμε την προσπά θεια για τη συμπό ρευση των προοδευτικώ ν δυνά μεων.  

 

Η πρό τασή  μας είναι απλή :  

 

Συμφωνία σε επαναστατικό  πλαίσιο αλλαγώ ν που κό βουν τον γό ρδιο δεσμό  της 

πελατειακή ς Ελλά δας, και μετά  ό λοι και ό λα από  τη βά ση.  

 

Τό σο απλά , τό σο καθαρά . 

 

Αν δεν ευοδωθούν οι προσπά θειες, το Κίνημα θα κατέλθει μό νο του στις επό μενες 

εκλογές.  

 

Τώ ρα που διαλύθηκαν ό λοι οι μύθοι,  

 

καλούμε ό σες και ό σους διψούν να μά θουν την αλή θεια να μας ακούσουν. 



 

 

 

Καλούμε ό σες και ό σους αναζητούν λύσεις για το από  εδώ  και μπρος να μας 

ακολουθή σουν! 

 

Στο ΚΙΝΗΜΑ μας,  

Γιατί πιστεύουμε ό τι ΜΠΟΡΟΥΜΕ.  

Εά ν σύντροφό ς μας είναι το πά θος μας για την αλή θεια, 

Εά ν σύμβουλό ς μας είναι η πίστη στη δημιουργικό τητα, την καινοτομία για τις 

προοδευτικές, ριζοσπαστικές λύσεις. 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Η Ελλά δα δεν έχει χρό νο για χά σιμο. 

 

Έ χουμε αρχές, αξίες και ιδανικά , που δεν υπό κεινται σε κανέναν κόφτη 

συναλλαγή ς. 

 

Είμαστε πά ντα ανοιχτοί στο διά λογο, 

 

Είμαστε πά ντα αλλεργικοί στη συναλλαγή , 

 

Είμαστε πά ντα αποφασισμένοι να γίνουμε εμείς η αλλαγή  που θέλουμε για τη 

χώ ρα. 

 

Έ να μεγά λο ευχαριστώ . 


