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Λίστα Ενημέρωσης

Ό νο μ α

Κάνουμε σήμερα ένα νέο ξεκίνημα, με ένα βήμα ανανέωσης και συνέχειας. Δεν μας 
ενδιαφέρουν οι εντυπώσεις, αλλά τα ουσιαστικά αποτελέσματα, σε όλους τους τομείς

— Πέμπτη, 8 ΙανουαρΙου 2009—-

Ο Πρω θυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής, μετά τη 
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:

Κάνουμε σήμερα ένα νέο ξεκ ίνημα , με ένα βήμα 
ανανέω σης και συνέχε ιας. Δεν μας ενδ ιαφ έρουν οι 
εντυπώσεις, αλλά τα ουσ ιαστικά αποτελέσματα, σε 
όλους τους τομείς. Α ξιοπο ιούμε την εμπειρ ία των 
παλαιότερων, αλλά και το δυναμ ισμό των νεότερων. 
Επ ιδ ιώ κουμε νέα ταχύτητα, νέους ρυθμούς, 
αποτελεσματικότητα, σταθερότητα, σ ιγουρ ιό , 
ασφάλεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εύκολες λύσεις δεν 
υπάρχουν. Έ χουμε πλήρη επ ίγνωση των δυσκολιώ ν. 
Έ χουμε μπροστά μας ανηφ ορικό  δρόμο. Είμαστε 

αποφασισμένοι να πετύχουμε. Και θα πετύχουμε, σε όλους τους τομείς, σε όλα 
τα κρίσ ιμα ζητήματα: Στα εθν ικά  μας συμφέροντα. Στα ζητήματα που αφορούν 
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Στα καθημερ ινά προβλήματα των 
ο ικονομ ικά  ασθενέστερων συμπολιτών μας. Στ ις αγω ν ίες και τα δίκαια 
ζητούμενα της νέας γεν ιάς. Στ ις  ανάγκες τ ις  πα ιδείας, της υγείας, της 
κο ινω ν ικής συνοχής. Στ ις  επ ιπτώσεις της παγκόσμ ιας ο ικονομ ική ς κατα ιγ ίδας.
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ι* Εγγραφή 

Αποστολή

Το 2009 προοιωνίζετα ι δύσκολο γ ια  ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ό λες οι χώ ρες 
αντιμετωπ ίζουν τ ις συνέπειες μ ιας κρίσης, που όμοια της δεν υπήρξε ποτέ στη 
μεταπολεμική περίοδο. Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη 
αβεβαιότητα και ανησυχία. Υπάρχει παντού συνεχής μείωση της ο ικονομ ικής 
δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας. Η αλληλεξάρτηση των ο ικονομ ιώ ν, η 
ταχύτητα των εξελ ίξεω ν, αλλά και το απρόβλεπτο της δ ιεθνούς κρ ίσης 
επ ιβάλλουν ευελιξ ία  κ ινήσεω ν και ισχυρά ανακλαστικά . Επ ιβάλλουν πολιτ ικές 
που αποδ ίδουν άμεσα αποτελέσματα, που προτάσσουν την ο ικονομ ία της 
καθημερ ινότητας, που περ ιορ ίζουν τ ις  επ ιπτώσεις της παγκόσμ ιας ο ικονομ ικής 
καταιγ ίδας, που δ ιασφ αλ ίζουν τ ις  αντοχές της ο ικονομ ία ς μας, που εγγυώνται

Ό πω ς υπογράμμισα στο Υπουργ ικό  Συμβούλιο , το Σχέδ ιά  μας απέναντι στη 
δ ιεθνή ο ικονομ ική κρίση αναπτύσσεται σε πέντε βασ ικούς άξονες: Ιον : Την 
ενίσχυση της ρευστότητας της ο ικονομ ία ς και τη στήριξη των τομέων που 
αντιμετωπίζουν εντονότερα τη δ ιεθνή πίεση. 2ον: Την προστασία της εργασίας. 
3ον: Την αρωγή στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη . 4ον: Τη 
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, των έργω ν, των παρεμβάσεων που 
δ ιασφ αλ ίζουν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμ ική . 5ον: Την εντατική εφαρμογή του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισ ίου Αναφοράς για τη νέα προγραμματική περίοδο. 
Δ ίνουμε άμεση προτεραιότητα στα προγράμματα που αφορούν: Την τόνωση της 
απασχόλησης. Τη στήριξη των μ ικρομεσα ίων επ ιχειρήσεω ν. Την εν ίσχυση του 
αγροτικού κόσμου. Τη δυναμ ική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Αυτές είναι οι βασ ικές μας προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες αυτές δεν 
αλλάζουν. Είναι απαραίτητοι όροι γ ια  τη βελτίωση του παρόντος, είναι 
ουσ ιώδεις προϋποθέσεις γ ια να βγει η πατρίδα μας από τη δ ιεθνή κρίση ακόμα 
πιο ισχυρή. Ε ίμαστε αποφασισμένο ι να αποδείξουμε απαρέγκλ ιτη προσήλωση σε 
ξεκάθαρες αρχές. Ιδ ίως μάλιστα σε ά,τι αφορά: Τη μετωπική σύγκρουση με τα 
καθημερ ινά προβλήματα. Την προσήλωση στις άλεσες ανάγκες των συμπολιτών 
μας. Τον περ ιορ ισμό των καταναλωτικών 
δαπανών. Την έμπρακτη αντίσταση στα 
φαινόμενα που π ικρα ίνουν τους πολίτες. Την 
απόλυτη αφοσίωση στο συμφέρον του 
κο ινω ν ικού συνόλου. Την αποφασιστική 
αντιμετώπιση των φα ινομένω ν καταστροφ ικής | 
βίας.

Το μέλλον του Τόπου κρίνεται από τη 
σύγκρουση υπευθυνότητας και ανευθυνότητας. Ξέρουμε ότι ορ ισμένες πολ ιτ ικές 
δυνάμεις, όπως επ ίσης και κάπο ιες συνδ ικαλ ισ τ ικές ηγεσ ίες, έχουν επιδοθεί σ '

W M a n

ενα αδ ιέξοδο πα ιχνίδ ι δημοκοπ ίας και λα ϊκ ισμού. Η δ ική μας θέση είναι 
δεδομένη και αδ ιαπραγμάτευτη: Δεν πα ίζουμε με το μέλλον του Τόπου 
Αναμεσα στην υπευθυνότητα και την ανευθυνάτητα δεν ε ίχαμε -και δεν 
εχουμ,ε- κανένα δίλημμα. Επ ιλέξαμε το δύσκολο δρόμο της υπευθυνότητας Και 
το δρομο αυτό δεν τον εγκαταλείπουμε. Από το δρόμο αυτά δεν λοξοδρομούμε. 
Προχωρούμε, αποφασισμένοι να βγάλουμε τον Τόπο από τη δ ιεθνή κρίση με τις 
μ ικρότερες δυνατές επιπτώσεις. Αποφασισμένο ι να τα καταφέρουμε. Και θα τα 
καταφέρουμε.
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