
ι θυσίες ήδη πιάνουν τόπο, οι 
πολίτες θα δουν φως στο τού
νελ στο τέλος της τετραετίας, 
οπότε και θα κριθουμε». Πρώ
τη φορά ο πρωθυπουργός 

Γιώργος Παπανδρέου απαντά στο πιεστικά ερώ
τημα της κοινωνίας αλλά και του κόμματός του 
για τη στιγμή της εξόδου από την κρίση.
□  Απορρίπτει κατηγορηματικώς το ενδεχόμενο 
πρόωρων εκλογών και σε ό,τι αφορά την ψήφι
ση του ασφαλιστικού, κάνει λόγο για «ψήφο ευ
θύνης», εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του 
στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ γιατί, όπως υπο
στηρίζει, «παίζεται η τύχη της χώρας».
□  Παίρνει αποστάσεις από τη γνωμοδότηση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αντισυνταγματικότη
τας άρθρων του ασφαλιστικού και αναφέρει ότι 
«πολιτική μας επιλογή είναι: όλοι οι μισθωτοί να α
σφαλίζονται στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο είτε ερ
γάζονται στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα».
□  Επιμένει ότι «λεφτά υπήρχαν και υπάρχουν», 
καταγγέλλει την κυβέρνηση της Ν.Δ για σπατά
λη, διαφθορά, πελατειακές σχέσεις και κομματι
σμό και σημειώνει ότι «το πρόγραμμά μας που εί
χε σχέση με παροχές ή αυξήσεις αναστέλλεται 
μέχρι η Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση».

•  Σε λίγες μέρες ψηφίζεται το 
ασφαλιστικό, που προκαλεί α
ντιδράσεις όχι μόνο στην κοι
νωνία αλλά και στο ίδιο το 
κόμμα σας. Εχει η υπερψήφισή 
τον χαρακτήρα ψήφον εμπι
στοσύνης στην κυβέρνηση;
-  Η υπερψήφιση του ασφαλι
στικού έχει χαρακτήρα ψήφου 
ευθύνης απ’ όλους τους βου
λευτές απέναντι στην ελληνι
κή κοινωνία, αλλά και στις ε
πόμενες γενιές. Επί χρόνια ό
λοι γνώριζαν το πρόβλημα, ό
λοι γνώριζαν ότι τα ασφαλι
στικά ταμεία είχαν περιορι
σμένο χρόνο ζωής, αλλά ποτέ 
δεν τολμήσαμε να κάνουμε 

πραγματικές τομές. Η 
προηγούμενη κυ

βέρνηση τίναξε 
όλο το δημόσιο 
ασφαλιστικό 
σύστημα στον 
αέρα και ο κό
μπος έφτασε 
στο χτένι. Ή  θα 
πάρουμε απο

φάσεις
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«Ψήφικ ευθύνικ γιατί
τώρα ή πρέπει να εξηγούμε 
στα παιδιά μας αύριο γιατί 
δεν παίρνουν σύνταξη ή γιατί 
πρέπει να ασφαλίζονται ιδιω
τικά. Και αυτό δεν θα το επι
τρέψω. Εμείς αναλάβαμε την 
ευθύνη να κάνουμε μία πολύ 
μεγάλη αλλαγή, με την οποία 
εξασφαλίζουμε συντάξεις και 
για τους σημερινούς εργαζό
μενους, αλλά και για τα παι
διά μας αύριο, διορθώνοντας 
ταυτόχρονα πολλές από τις α
δικίες του παρελθόντος. Επί
σης, δεν μπορεί το ασφαλιστι
κό σύστημα να συνεχίζει τη 
λειτουργία του με ανισότητες 
και αδικίες. Αλλοι να συντα- 
ξιοδοτούνται στα 45 τους, άλ
λοι να παίρνουν πλασματικά 
χρόνια δουλειάς και μεγάλες 
συντάξεις και άλλοι να δου
λεύουν μια ζωή για να πάρουν 
τελικά ψίχουλα. Και την ίδια 
στιγμή να έχουμε τους σημερι
νούς 20άρηδες και 30άρηδες 
να ζουν με την προοπτική ότι 
δεν θα πάρουν σύνταξη ποτέ. 
Και θα ήθελα να επισημάνω

εδώ ότι πολλά απ’ όσα ακού
στηκαν τελευταία, δημιουρ
γώντας πανικό, δεν έχουν κα
μία σχέση με την πραγματικό
τητα. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι 
δεν θίγονται σχεδόν καθόλου, 
γιατί προτεραιότητά μας ήταν 
ακριβώς να προστατέψουμε 
τους πιο αδύναμους. Οσοι δη
μιούργησαν στους πολίτες 
κλίμα πανικού είναι ώρα να 
κάνουν την αυτοκριτική τους. 
•  Οποιος βουλευτής καταψη
φίσει τίθεται εκτός της κοινο
βουλευτικής ομάδας;
-  Αποδεικνύουμε, εμείς, το κί
νημά μας, ότι τολμούμε να πά
ρουμε δύσκολες αποφάσεις 
σήμερα για να διασφαλίσου
με το αύριο. Αυτό είναι ένα 
νέο πολιτικό ήθος. Εχω εμπι
στοσύνη στους βουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι όλοι 
μας αντιλαμβανόμαστε την 
ευθύνη που έχουμε να αλλά
ξουμε τη χώρα. Θα σας έλε
γα μάλιστα ότι είναι ένα νο
μοσχέδιο που θα όφειλαν 
να ψηφίσουν όλοι οι βου
λευτές. Ιδιαίτερα εκείνοι 
που τα τελευταία χρόνια εί

χαν την ευθύνη για τη διάλυ
ση των ταμείων. Το ζητού
μενο λοιπόν είναι τι θα κά

νουν οι βουλευτές των κομ
μάτων της αντιπολίτευσης και 
ιδιαίτερα της Ν.Δ. Αν θέλουν 
την έξοδο από την κρίση και 
την αποτίναξη της επιτήρησης 
στην οποία μας έβαλαν, ας α-

φήσουν τα μεγάλα λόγια και 
στην πράξη ας ψηφίσουν τις 
μεγάλες αλλαγές που κάνου
με σε όφελος του πολίτη, της 
χώρας, της διαφάνειας, της 
προόδου και της αξιοκρατίας. 
Σας θυμίζω ενδεικτικά τη στά
ση τους στα νομοσχέδια για το 
ΑΣΕΠ, για το φορολογικό, 
για την αξιοκρατία στο Δημό
σιο και για τον «Καλλικράτη». 
•  Δεν πρόκειται να το κάνουν, 
πάντως...
-  Τελικά, λειτουργούν σαν να 
επιθυμούν την παραμονή της 
χώρας μας στο τέλμα και στην 
επιτήρηση. Θα ήθελα ειλικρι- 
νά να δω τη συντριπτική πλειο
νότητα των πολιτικών δυνάμε- 
ων της χώρας να βάζουν την 
κρίσιμη αυτή στιγμή πίσω τις 
μικροκομματικές λογικές και 
να προτάσσουν το συμφέρον 
της χώρας μας και την ασφά
λεια των πολιτών. Είναι τερά
στια η δύναμη που θα έκρυβε 
ένας τέτοιος συμβολισμός για 
το πολιτικό μας σύστημα ευρύ
τερα. Εχω την αίσθηση πολλές

φορές ότι όχι μόνο δεν ανα
λαμβάνουν τις ευθύνες τους, 
αλλά και δεν κατανοούν καν 
το βάρος των αποφάσεών 
τους. Δεν είναι ώρα για μικρο- 
κομματικά παιχνίδια. Παίζε
ται η τύχη της χώρας μας.
•  Το Ελεγκτικό Συνέδριο αμ
φισβητεί τη συνταγματικότητα 
διατάξεων του ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου. Πώς θα το αντι
μετωπίσετε;
-  Σεβόμαστε τους θεσμούς 
του κράτους. Το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έχει συγκεκριμένη 
θεσμοθετημένη αρμοδιότητα 
και εν προκειμένω εκφράζει 
μη δεσμευτική γνώμη. Θα τη 
μελετήσουμε και θα τη λάβου
με σοβαρά υπόψη, όπως θα 
λάβουμε υπόψη μας και άλλες 
γνώμες που διατυπώνονται ή 
θα διατυπωθούν. Πολιτική 
μας επιλογή είναι να προωθή
σουμε μια συγκεκριμένη τομή 
που βοηθάει στην εξοικονό
μηση δαπανών και στον εξορ- 
θολογισμό του συστήματος: 
Ολοι οι μισθωτοί να ασφαλί
ζονται στο ίδιο ασφαλιστικό 
ταμείο, είτε εργάζονται στο 
Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό 
τομέα. Και η απόφασή μας α
φορά όλους τους μισθωτούς 
του Δημοσίου, συμπεριλαμβα
νομένων των δικαστών. Αυτό 
ισχύει στις περισσότερες χώ
ρες. Δεν είναι προφανές για 
ποιο λόγο το δικό μας Σύνταγ
μα θα μπορούσε να εμποδίζει

κάτι πολύ λογικό, το οποίο ι
σχύει σε πολλές άλλες χώρες. 
•  Είχατε χρησιμοποιήσει το 
δίλημμα «σοσιαλισμός ή βαρ
βαρότητα». Οι αλλαγές στο ερ
γασιακό και στο ασφαλιστικό, 
αλλά και γενικά η οικονομική 
πολιτική που εφαρμόζετε, δεν 
είναι πιο κοντά στη βαρβαρό
τητα παρά στον σοσιαλισμό;
-  Βαρβαρότητα είναι το ση
μείο στο οποίο βρέθηκε η χώ
ρα μας στα τέλη του 2009. 
Ακόμη μεγαλύτερη βαρβαρό
τητα θα ζούσαμε αν δεν είχα
με κινηθεί αποφασιστικά για 
να βάλουμε τάξη σε ένα σύ
στημα που αιμορραγούσε από 
καιρό. Μια χώρα απαξιωμένη 
και ανυπόληπτη, αναξιόπιστη 
στη διεθνή σκηνή, με διαλυμέ
νη κρατική μηχανή, ανύπαρ
κτο κοινωνικό κράτος, με ανι
σότητες που διευρύνονταν με 
πρωτοφανή ταχύτητα, με ένα 
πολιτικό σύστημα που αντιμε
τώπιζε τον πολίτη ως αντικεί
μενο προς εξαγορά, ως πελά
τη, με εύπορα τμήματα της 
κοινωνίας μας που έχαιραν

«Ολοι οι μισθωτοί να 
ασφαλιστικό ταμείο, 

Δημόσιο είτε στον
φορολογικής ασυλίας με την 
ανοχή του κράτους, με απου
σία ευνομίας και κράτους δι
καίου, με απαξιωμένους θε
σμούς, με ρεκόρ σπατάλης και 
διαφθοράς. Αυτά αλλάζουμε. 
Αυτή ήταν η αφετηρία της δι
κής μας διακυβέρνησης και 
τώρα πληρώνουμε όλοι το λο
γαριασμό της απίστευτης λεη
λασίας της οποίας γίναμε 
μάρτυρες τα προηγούμενα 
χρόνια. Οι αποφάσεις που λά
βαμε δεν ήταν επιλογή, ήταν 
αναγκαιότητα για να επιζή- 
σουμε ως χώρα και είναι το τί
μημα της δυσβάσταχτης κλη
ρονομιάς μας.
•  Αρα είστε εκτός στόχων;
-  Αυτό σε τίποτα δεν αλλάζει 
τους στόχους μας, τις σοσιαλι
στικές αξίες μας, τις αρχές 
μας, το πού θέλουμε να πάμε 
την Ελλάδα. Ισα ίσα, το έχω

«Δεν θα χαριστούμε σε
•  Στα θέματα τηε διαφθορέα μέχρι τώρα ηοήήά από τα πρόσω
πα που έχουν εμπήακεί προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και ορι
σμένα είναι πρώην υπουργοί. Συνδέεται αυτό το γεγονόε με τον 
τρόπο διακυβέρνηση την περίοδο Σημίτη;
-  Η διαφθορά σιο πολιτικό σύστημα συνδέεται απόλυτα με τον 
τρόπο που αυτό ανδρώθηκε στην Ελλάδα: την πελατειακή αντί
ληψη, την αδιαφάνεια, την ιδιοτέλεια. Αυτή είναι η ρίζα του προ- 
βλήματοε. Αυτήν καταπολεμούμε με όλεετιε θεσμικέετομέε που 
έχουμε κάνει ήδη, από τιε προσλήψειε και προαγωγέε στο Δη
μόσιο έωε την ουσιαστική διερεύνηση του «πόθεν έσχεε» και τα 
αποτελεσματικά κατασταλτικά μέτρα, από την ανάρτηση όλων 
των αποφάσεων στο Διαδίκτυο έωε τον εκλογικό νόμο που σύ
ντομα θα αλλάξουμε. Δεν μαε ενδιαφέρει καθόλου πίσω από 
ποια πολιτική σημαία κρύβονται αυτοί που ενέδωσαν στον πει
ρασμό τηε διαφθοράε. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν.

«Καθήκον μου η σωτηρία και η αλλαγή τη5 χώρα5»
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παίζεται η τύχη τηε χώραε μαε»

ασφαλίζονται στο ίδιο 
είτε εργάζονται στο 
ιδιωτικό τομέα»
ξαναπεί, η πρωτοφανής αυτή 
περιπε'τεια που ζήσαμε και ε- 
ζησα με έκανε να πιστεύω όσο 
ποτέ άλλοτε στις σοσιαλιστι
κές αξίες και ιδέες. Ακριβώς 
αυτή η βαρβαρότητα την οποία 
βιώσαμε είναι που καθιστά α
κόμη πιο επιτακτικές τις μεγά
λες τομές που κάνουμε για δι
καιοσύνη στο φορολογικό σύ
στημα, για το ξερίζωμα της 
κρατικής σπατάλης και του πε
λατειακού κράτους, για ευνο
μία στον δημόσιο βίο, για ένα 
κράτος που σέβεται και υπηρε
τεί τον πολίτη. Και βέβαια η 
φωνή της Ελλάδας είναι σήμε
ρα μια προοδευτική φωνή υ
πέρ των μεγάλων αλλαγών στο 
διεθνές χρηματοπιστωτικό σύ
στημα και τον εξανθρωπισμό 
της παγκοσμιοποίησης.
•  Από το «λεφτά υπάρχουν» 
που λέγατε προεκλογικά μέχρι

τη άκληρη λιτότητα, η απόστα
ση είναι τεράστια. Εάν δεν 
γνωρίζατε τι θα παραλάβετε, ε
γκαλείστε για έλλειψη σχεδί
ου. Εάν όμως γνωρίζατε, εγκα
λείστε για λαϊκισμό και ευχά
ριστες υποσχέσεις.
-  Λεφτά υπήρχαν και υπάρ
χουν. Και αυτό ακριβώς ήταν 
το παράδοξο. Οτι, με τα κα
τορθώματα της προηγούμενης 
κυβέρνησης, κινδύνεψε να 
χρεοκοπήσει μια από τις 25 
πλουσιότερες χώρες του κό
σμου. Λεφτά υπήρχαν, αλλά 
κατασπαταλήθηκαν στη δια
φθορά, στην αδιαφάνεια, στο 
κομματικό κράτος, στις πελα
τειακές σπατάλες, στα κάθε 
λογής συμφέροντα. Λεφτά υ
πάρχουν, αλλά κληρονομήσα
με ένα κράτος που δεν φορο
λογούσε τον πραγματικό 
πλούτο, γιατί έκανε τα στραβά 
μάτια ή τα χάριζε εδώ και ε
κεί, κάνοντας τα γλυκά μάτια 
σε κάθε λογής μικρά ή μεγάλα 
συμφέροντα. Η πικρή αλήθεια 
είναι ότι η κυβέρνηση αυτή 
παρέλαβε ένα καταχρεωμένο

κράτος, ένα βήμα πριν από τη 
χρεοκοπία. Κι αυτό αναγκα
στικά άλλαξε τα σχέδιά μας. 
Πρώτο μας καθήκον έγινε το 
να σώσουμε την Ελλάδα ώστε 
να μπορέσουμε να την αλλά
ξουμε. Να κάνουμε οικονο
μίες για να αποφύγουμε τη 
χρεοκοπία, να προστατεύσου
με τη χώρα από τις άγριες ορέ
ξεις των δανειστούν και τις επι
θέσεις των κερδοσκόπων. Και 
αυτό το στοιχείο ουδείς μπο
ρούσε να το προβλέψει. Οτι η 
Ελλάδα θα γινόταν το επίκε
ντρο ενός διεθνούς κερδοσκο
πικού παιχνιδιού αλλά και την 
αδυναμία των ευρωπαϊκών θε
σμών να αποτελέσουν αξιόπι
στη απειλή ή ανάχωμα στις ε
πιθέσεις αυτές μέχρι να πει
στεί πια η ίδια η Ευρώπη να 
δημιουργήσει έναν πρωτόγνω
ρο μηχανισμό στήριξης.
•  Ζητάτε θυσίες από το λαό 
στο όνομα του μνημονίου, αλ
λά δεν του εγγυάστε πότε θα 
δει «φως στο τούνελ». Ο,τι χά
νει σήμερα ο εργαζόμενος υ

πάρχει περίπτωση να αρχίσει 
να το κερδίζει ξανά μέσα στην 
κυβερνητική σας θητεία;
-  Δεν θα κουραστώ να επα
ναλαμβάνω ότι οι θυσίες του 
ελληνικού λαού αυτή τη φορά 
θα πιάσουν τόπο. Πιάνουν ή
δη τόπο. Είμαστε στον σωστό 
δρόμο. Και αυτό αποτελεί και 
μια μεγάλη διαφορά από την 
προηγούμενη κυβέρνηση. 
Μοίραζε αδικία με τα προνό
μια στους λίγους και ημετέ- 
ρους, ενώ βύθιζε τη χώρα σε 
μια όλο και βαθύτερη κρίση. 
Θα περάσουμε όλοι μέσα α
πό δυσκολίες, όμως στόχος 
μας -και εκεί θα κριθούμε ε- 
ντέλει- είναι στο τέλος της τε
τραετίας ο κάθε εργαζόμε
νος, ο κάθε πολίτης να απο
λαμβάνει ασφάλεια και δι
καιώματα που θα έπρεπε να 
είναι αυτονόητα, αλλά δυστυ
χώς μέχρι σήμερα δεν είναι. 
Αυτή είναι και παραμένει η 
προοδευτική μας πίστη και 
στόχος. Θέλουμε να προσφέ
ρουμε καλύτερες υπηρεσίες 
ως πολιτεία, νοσοκομεία που 
θα περιθάλπουν με αξιοπρέ
πεια τους ασθενείς, καλύτερη 
ποιότητα ζωής, να βελτιώσου
με δηλαδή την καθημερινότη
τα, τόσο στα πιο μικρά όσο 
και στα μεγαλιίτερα που απα

σχολούν τον καθένα μας. 
Προϋπόθεση είναι να χτίσου
με μια βιώσιμη οικονομία που 
μπορεί να εξασφαλίσει μια 
καλύτερη ζωή για όλους.
•  Λέτε ότι το μνημόνιο είναι α
ναγκαίο για να βγει η χώρα α
πό την κρίση. Μπορεί όμως να 
είναι εθνικό σχέδιο για τη χώ
ρα αυτό που κι εσείς οι ίδιοι λέ
τε ότι δεν σας εκφράζει ιδεολο
γικά και πολιτικά γιατί είναι 
άδικο και αναγκάζεστε να ε
φαρμόσετε;
-  Το πολιτικό μας σχέδιο εί
ναι πολύ ευρύτερο και κοιτά
ζει μακριά. Είμαστε υπερή
φανοι για το ότι σταματήσαμε 
τον κατήφορο. Αυτό φυσικά 
δεν σημαίνει ότι μένουμε εκεί. 
Ολόκληρο το προηγούμενο 
διάστημα, όμως, ήμασταν υ
ποχρεωμένοι να βάλουμε τά
ξη στο Δημόσιο και στα τα
μεία, να ξεκινήσει επιτέλους 
στη χώρα η εφαρμογή των νό
μων, να αποκαταστήσουμε 
την αξιοπιστία της χώρας μας, 
που είχε φτάσει στο ναδίρ, και

τελικά να πείσουμε τους εταί
ρους μας και τους δανειστές 
μας ότι και άξιοι είμαστε και 
ικανοί να τα βγάλουμε πέρα 
με τα προβλήματά μας ως χώ
ρα. Καθώς σταθεροποιείται η 
οικονομία, θα ξεδιπλώνονται 
οι πρωτοβουλίες μας για την 
πρόνοια, το κοινωνικό δίχτυ 
προστασίας, την καταπολέμη
ση της φτώχειας, την αντιμε
τώπιση της ανεργίας. Μαζί 
και οι συνεχείς πρωτοβουλίες 
για επανεκκίνηση της οικονο
μίας με την προσέλκυση ξέ
νων επενδύσεων αλλά και συ
στηματική διευκόλυνση της ε
πιχειρηματικότητας για τις ελ
ληνικές μικρές και μεσαίες ε
ταιρείες. Ναι, υπάρχει φως 
στο τούνελ. Αλλά πρέπει να 
πάρουμε όλοι πρωτοβουλία. 
Για να φύγουμε από επιτηρή
σεις, χρειάζεται να γίνει η 
Ελλάδα παραγωγική και όχι 
παρασιτική. Για να σπάσουμε 
εξαρτήσεις και δουλείες χρει
άζεται να αξιοποιήσουμε τις 
τεράστιες δυνατότητες που έ
χουμε. Να μην καταφεύγουμε 
στην εύκολη γκρίνια. Να μην 
ψάχνουμε εξιλαστήρια θύμα
τα. Τώρα είναι ώρα, η ώρα 
του Ελληνα, της Ελληνίδας, 
να πάρουν την τύχη τους στα 
χέρια τους.

κανέναν στη διαφθορά»
•  Οι εξεταστικέε δεν φαίνεται να αποκαδύπτουν όδπ την αδή- 
θεια για τα ακάνδαδα. Μήπωε αντί για περισσότερο φωε οι πο- 
δίτεε οδηγηθούν στην εκτίμηση ότι επιχειρείται νέα αυγκάδυψη;
-  Πολλέ$ α λή θε^  έχουν ήδη αποκαλυφθεί. θέλω να θυμίσω 
όχι ιο  καλοκαίρι ίου 2008 είχα ζητήσει από ιον κ. Καραμανλή 
να γίνουν εξεταστικέε για τιε υποθέσειε αυτέε, ακόμα και να 
«ματώσουμε» προκειμένου να γυρίσουμε σελίδα, να δούμε όχι 
μόνο το ποιοε έχει ευθύνη αλλά και το «γιατί». Το αρνήθηκε. Το 
κάναμε εμείε. Χρέοε μαε να αποδοθούν ευθύνεε εκεί που υπάρ
χουν. Χρέοε μαε να διαμορφώσουμε ένα πολιτικό ούστημα που 
αποβάλλει τέτοιεε συμπεριφορέε, που προστατεύει την πολιτική, 
τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και την περιουσία του πολίτη. 
Πρώτη φορά λειτουργούν πραγματικά οι εξεταστικέε επιτροπέε 
και εντοπίζονται ευθύνεε. Οι πολίτεε Βλέπουν ότι πρώτη φορά 
γίνεται ουσιαστική δουλειά, ανεπηρέαστα και αμερόληπτα.

Τη Δευτέρα στην «Ε»: 0 πρωθυπουργόε Γ. Παπανδρέου για τον 
Α. Σαμαρά, τον Κ. Καραμανλή, την αριστερά και το δικομματισμό.

«θα βουλιάζαμε χωρίε την κυβερνητική αλλαγή»

«Δεν φυγομαχήσαμε»
•  Κύριε πρόεδρε, δημοσιεύματα και του εδδηνικού 
αδδά και του ξένου τύπου κάνουν δόγο συχνά το τε- 
δευταίο διάστημα για το ενδεχόμενο πρόωρων εκδο- 
γών. Το σκέφτεστε;
-  Σε καμία περίπτωση. Το μόνο που μαε απασχολεί ό- 
λουε μαε είναι η δουλειά μαε, οι αλλαγέε που πρέπει 
να κάνουμε στη χώρα, ώστε σύντομα να νιώσουν ό
λοι οι πολίτεε σιγουριά και ασφάλεια, θυμίζω ότι ε- 
μείε ζητήσαμε εκλογέε και αυτέε οι εκλογέε έγιναν, 
θυμίζω ότι εμείε τιε ζητήσαμε και πολύ νωρίτερα διό
τι βλέπαμε τον κατήφορο και τιε αρνιόταν πεισματικά 
ή προηγούμενη κυβέρνηση, θυμίζω ότι εμείε είπαμε ή 
αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Και βλέπουμε όλοι πόσο 
δίκιο είχαμε τελικά. Οτι θα βουλιάζαμε εάν δεν είχε 
γίνει κυβερνητική αλλαγή ποιοε το αμφισβητεί σήμε
ρα; Και λάβαμε λαϊκή εντολή για μεγάλεε αλλαγέε.
•  Ωστόσο, άδδο κυβερνητικό πρόγραμμα υηοσχεθή- 
κατε προεκδογικά, άδδο εφαρμόζετε τώρα. Δεν υπάρ
χει ένα πρόΒδημα ποδιτικήε νομιμοποίησή τηε κυβέρ- 
νησηε, που θα δικαιοδογούσε μια νέα δαϊκή εντοδή; 
- Τ ι  υποσχεθήκαμε προεκλογικά; Μία καλύτερη και 
δικαιότερη Ελλάδα για τουε Ελληνεε. Τι μαε ηροέ- 
κυψε όμωε ωε πρώτιστη προτεραιότητα: η εθνική α
νάγκη να σώσουμε την Ελλάδα. Το τι παραλάβαμε 
δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε παρέλαβε οηοια- 
δήποτε κυβέρνηση στο παρελθόν. Δεν περιγράφεται 
ούτε ωε «καμένη γη» ούτε ωε «χάοε». ΠαραλάΒα- 
με μια χώρα στο χείλοε τηε χρεοκοπίαε. Κανείε ό
μωε δεν περίμενε ότι η Ελλάδα θα αποτελούσε τελι
κά το επίκεντρο τηε διεθνούε κρίσηε με ό,τι αυτό συ
νεπάγεται. Βρεθήκαμε μπροστά στο ιστορικό δίλημ
μα: σωτηρία ή χρεοκοπία; θα μπορούσαμε να ση
κώσουμε τα χέρια ψηλά, να αφήσουμετο μοιραίο να 
συμβεί αφού η ευθύνη ανήκε ούτωε ή άλλωε στην 
προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά εμείε δεν φυγομα
χήσαμε, επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο -  να σώσου
με ηάση θυσία την Ελλάδα. Και δεν θα απολογη- 
θούμε γ ι' αυτό. Η λαϊκή εντολή ήταν να βγάλουμε τη 
χώρα από την κρίση και να την αλλάξουμε εκ βά
θρων. Αυτή την εντολή υλοποιούμε. Και σήμερα το 
δίλημμα με το οποίο βρισκόμαστε όλοι οι Ελληνεε 
αντιμέτωποι δεν είναι «ναι ή όχι στο μνημόνιο».
•  Αδδά ποιο είναι;

-Τ ο  πραγματικό δίλημμα εξακολουθεί να είναι αυτό 
με το οποίο βρέθηκαν αντιμέτωποι όλοι οι Ελληνεε 
και οι Ελληνίδεε και προεκλογικά. Είναι το δίλημμα 
«Πραγματική αλλαγή ή όχι;», θα ακολουθήσουμε 
πολιτικέε προόδου ή πολιτικέεοπισθοδρόμησηε; Πο- 
λιτικέε που μαε οδήγησαν στην κρίση ή πολιτικέε που 
μαε βγάζουν από την κρίση; Και τελικά μαε απελευ
θερώνουν και μαε βγάζουν και από την επιτήρηση. 
Οσοι αρνούνται τιε αλλαγέε ζητούν απλά να εξαρτιό- 
μαστε από δεκανίκια και να συνεχίσουμε να είμαστε 
επιτηρούμενοι. Η δική μαε απόφαση είναι οριστική 
και αμετάκλητη: Είναι η ώρα τηε μεγάληε, τηε πραγ- 
ματικήε αλλαγήε. Και αυτό δεν απέχει καθόλου από 
τη βασική προεκλογική μαε υπόσχεση. Σίγουρα τα 
δεδομένα άλλαξαν πολύ από τότε. Είναι αλήθεια ό
τι πλευρέε του προγράμματόε μαε που έχουν σχέση 
με δημοσιονομικό κόστοε, παροχέε ή αυξήσειε, εί
μαστε υποχρεωμένοι να τιε αναστείλουμε μέχρι η 
Ελλάδα να σταθεί στα πόδια τηε, να βγει από την ε
πιτήρηση και να επανακτήσει τη δυνατότητά τηε να 
καθορίζει το μέλλον τηε μόνη τηε, υπεύθυνα πια, 
χωρίε κανέναν επιτηρητή να εγκρίνει ή όχι όσα απο
φασίζει. Οι στόχοι όμωε που είχαμε θέσει ισχύουν 
στο ακέραιο. Ακριβώε επειδή απαντούν στη ρίζα των 
προβλημάτων και όχι μόνο στα συμπτώματα.


