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ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ  

ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ 

 

Τετάρτθ, 28 Μαΐου 2014 

 

 
Χαιρετιςμόσ του Πρωθυπουργοφ Αντώνη αμαρά  

ςτην ετήςια Γενική υνέλευςη του ΕΒ 
 
 

Κφριε Ρρόεδρε, Φίλεσ και Φίλοι,  
Ρρϊτα από όλα επιτρζψτε μου να ευχθκϊ ςτον καινοφριο Ρρόεδρο ςυγχαρθτιρια και καλι 
επιτυχία ςτο ζργο του. 

  
Η Ελλάδα μετά από ζξι χρόνια φφεςθσ, μπαίνει φζτοσ ςτθν ανάκαμψθ και ετοιμάηεται να 
μπει ςε μακροχρόνια Ανάπτυξθ από τθν επόμενθ χρονιά. Και για όλεσ τισ επόμενεσ 
χρονιζσ… 
Αυτά προβλζπουν όλοι οι διεκνείσ οργανιςμοί, εκείνοι οι οποίοι μζχρι πρόςφατα 
περιζγραφαν με τα πιο μελανά χρϊματα τθν ελλθνικι οικονομία.            
Και τϊρα προβλζπουν ανάκαμψθ φζτοσ, ανάπτυξθ 2,9% του χρόνου, το 2015, ακόμα 
ταχφτερθ ανάπτυξθ, 3,7% για το 2016, μείωςθ τθσ ανεργίασ κατά δζκα ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ ωσ το 2018 και ακόμα μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, κάτω από τον ευρωπαϊκό 
μζςο όρο ζωσ το 2020!  
Και μάλιςτα, πριν λίγεσ ϊρεσ μόλισ, ανακοινϊκθκε ότι με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ, ο δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ ζφταςε ςτθν Ελλάδα το 99,1  το Μάιο, από 95,4 
τον Απρίλιο. Είναι πάρα πολφ ςθμαντικόσ αυτόσ ο αρικμόσ γιατί πρόκειται για το 
υψθλότερο επίπεδο από τον Αφγουςτο του 2008 και είναι ο δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ 
από τον Αφγουςτο του 2008 όταν ξεκίνθςε αυτι  θ φφεςθ που κυριολεκτικά εξουκζνωςε τθ 
χϊρα. Και αυτό αποτελεί άλλθ μια πολφ κρίςιμθ επιβεβαίωςθ…  

  
Αυτζσ είναι οι εκτιμιςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν. Ρράγματι, είχαμε πάρα πολλά χρόνια 
να ακοφςουμε τζτοιεσ κετικζσ εκτιμιςεισ για τθν προοπτικι τθσ οικονομίασ μασ. 
-- Και αυτά προβλζπουν εκείνοι. Αν όμωσ εμείσ κάνουμε τα ςωςτά και εφ’ όςον 
παραμείνουμε ςτο ςωςτό δρόμο, κα πάμε ακόμα καλφτερα από εκείνα που εκείνοι 
προβλζπουν. Κι ακόμα ταχφτερα… 
Άλλωςτε, τα δφο τελευταία χρόνια, πιγαμε καλφτερα από τισ προβλζψεισ τουσ. Κι αν 
ςυνεχίςουμε να είμαςτε ςτο ςωςτό δρόμο, κα εξακολουκιςουμε να πθγαίνουμε 
καλφτερα… 
-- Ρροςκζτω κάτι ακόμα: Αυτζσ τισ αιςιόδοξεσ προοπτικζσ τισ επιβεβαιϊνει και ο πλζον 
αυςτθρόσ κριτισ όλων: οι διεκνείσ αγορζσ! Οι οποίεσ μασ υποδζχκθκαν πολφ νωρίτερα απ’ 
ότι ιλπιηε οποιοςδιποτε, και πολφ πιο ενκαρρυντικά απ’ ό,τι πιςτεφαμε και εμείσ οι ίδιοι. 
Και με τθ ςυνεχι βελτίωςθ των αποδόςεων των ελλθνικϊν ομολόγων, φαίνεται πια κακαρά 
ότι θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Ελλάδα  ζχει επιςτρζψει. Ζχει επιςτρζψει για τα καλά. Κι ζχει 
επιςτρζψει για να μείνει… 
Και κάτι τελευταίο ςτο ςθμείο αυτό: Ππωσ κα ζχετε ίςωσ παρατθριςει, τϊρα ο δθμόςιοσ 
διάλογοσ μετατοπίηεται πια από το τι ζγινε ωσ τϊρα, ςτο τι κα γίνει από δω και ςτο εξισ!  
Η Ελλάδα ςθκϊνει τα μάτια από τθ μιηζρια του χκεσ και από τισ δυςκολίεσ του ςιμερα 
κοιτάηει ςε ζνα πολφ πιο ελπιδοφόρο αφριο.  
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Γιατί ςυμβαίνει αυτι θ «αλλαγι ατηζντασ»; Γιατί ιδθ ςθκωκικαμε ςτα πόδια μασ! Γιατί ιδθ 
μπικαν οι βάςεισ γι’ αυτό το ελπιδοφόρο αφριο. Γιατί προβάλλει μπροςτά μασ πια. Μπορεί 
να διαφωνοφμε – και είναι φυςικό να διαφωνοφμε – αν κα προχωριςουμε ζτςι ι αλλιϊσ, 
αν κα πάμε πιο γριγορα ι πιο αργά, αλλά μόνο για το πϊσ κα προχωριςουμε μπροςτά 
ςυηθτάμε πλζον. Πχι για το αν κα… υπάρχουμε αφριο, όπωσ ςυνζβαινε ωσ πρόςφατα... 
Πχι για το αν κα χρεοκοπιςουμε. Πχι για το αν κα μείνουμε ι  δεν κα μείνουμε ςτο ευρϊ. 
Αυτι θ ςυηιτθςθ οριςτικά ζκλειςε. Και ζκλειςε γιατί ςτακικαμε ςτα πόδια μασ ωσ χϊρα, 
νοικοκυρζψαμε τα οικονομικά μασ ωσ κράτοσ και βάλαμε ιςχυρά κεμζλια για τθν ανάπτυξι 
τθσ οικονομίασ μασ! Τϊρα μιλάμε πια για Ανάπτυξθ με ανταγωνιςτικότθτα. Λζξθ που ίςωσ 
προκαλεί αλλεργία ςε κάποιουσ. Με εξωςτρζφεια, λζξθ που είναι άγνωςτθ ακόμα ςε 
μερικοφσ. Με υγιι επιχειρθματικότθτα, λζξθ που είναι ακόμα και «ανάκεμα για 
οριςμζνουσ». Αλλά προ πάντων με ςτακερότθτα, που κάποιοι κάνουν ακόμα ό,τι μποροφν 
για να τθν υπονομεφςουν.  
Αυτζσ οι λζξεισ πζραςαν πια ςτο λεξιλόγιό μασ και μπικαν πια ςτθ ηωι μασ. 
Με δφο λόγια αλλάηει θ κουλτοφρα τθσ κοινωνίασ! Απο-ενοχοποιείται και θ 
επιχειρθματικότθτα και θ ανταγωνιςτικότθτα, λζξεισ που το κυμάςτε καλά, ιταν 
απαγορευμζνεσ μζχρι πρόςφατα.   
Κι ακόμα ζκεςα ωσ άμεςθ προτεραιότθτα για το Ζκνοσ μασ τθν ανάγκθ Συνταγματικισ 
Ανακεϊρθςθσ, για να αναμορφϊςουμε και το πολιτικό τοπίο, μειϊνοντασ τθν τάςθ για 
πρόωρεσ εκλογζσ κάκε τόςο, προωκϊντασ τθν ορκι διάκριςθ των εξουςιϊν, αλλά και για 
να δουλεφει καλφτερα το πολίτευμα και να μθ μπλοκάρουν ςυνεχϊσ τα πάντα: Με αλθκινά 
καινοτόμεσ ριηοςπαςτικζσ αλλαγζσ, επαναςτατικζσ κα ζλεγα: με άμεςθ εκλογι του 
Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ από το λαό, με αςυμβίβαςτο υπουργϊν-βουλευτϊν, με χρονικά 
όρια ςε όλεσ τισ κθτείεσ ακόμα και ςε εκείνθ του Ρρωκυπουργοφ…  
Πλα αυτά κα προςδϊςουν μεγαλφτερθ ςτακερότθτα, περιςςότερθ κυβερνθςιμότθτα, 
περιςςότερθ ςυνζχεια ςτο ςφςτθμα. Και – επιτρζψτε μου να πω - περιςςότερθ ςοβαρότθτα 
ςτθν πολιτικι μασ ηωι.    
Βλζπετε κι εγϊ δεν ςτζκομαι ιδιαίτερα ςε αυτά που ιδθ επιτφχαμε. Δεν ςασ μίλθςα οφτε 
για τθ μεγαλφτερθ δθμοςιονομικι προςαρμογι που ζγινε ποτζ ςτον κόςμο και που τθν 
πετφχαμε εδϊ ςτθν Ελλάδα… 
Δεν ςασ μιλάω για το δθμοςιονομικό πλεόναςμα που επιτφχαμε ζνα χρόνο νωρίτερα απ’ 
ό,τι μασ υπολόγιηαν και πολφ μεγαλφτερο απ’ ό,τι υπολογίηαμε κι εμείσ οι ίδιοι.  
Δεν ςασ μιλάω οφτε για τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που φζρνουν τθν Ελλάδα - τθ χϊρα που 
επί δεκαετίεσ ζμενε πίςω ςυνζχεια ςτισ μεταρρυκμίςεισ – να βρίςκεται τϊρα ςτθν πρϊτθ 
κζςθ των μεταρρυκμίςεων: και για το 2012 και για το 2013, και κα είναι και για το 2014!  
Δεν ςασ μιλάω για όλα αυτά, όχι μόνο γιατί τα ξζρετε. Αλλά γιατί δεν εφθςυχάηουμε ςε 
αυτά που πετφχαμε…  
Τϊρα τρζχουμε να πιάςουμε πολφ πιο φιλόδοξουσ ςτόχουσ ανάπτυξθσ. Ρου κα φζρουν 
ειςόδθμα, κζςεισ εργαςίασ, ευκαιρίεσ για όλουσ, ζςοδα για το κράτοσ και ευθμερία για τθν 
κοινωνία. 
Δεν εφθςυχάηουμε λοιπόν. Κοιτάμε μπροςτά. Για να πάει θ Ελλάδα μπροςτά. Κοιτάμε μόνο 
προσ τα πάνω. Για να πάει θ Ελλάδα πολφ ψθλά… 
Και καλϊ όλουσ να κάνουμε το ίδιο. Να μθν εφθςυχάηουμε. Πχι «πζραςε ο κίνδυνοσ, δόξα 
τω Θεϊ», και να… αρχίςουμε πάλι τα ίδια! 
Ρζραςε ο κίνδυνοσ πράγματι…  
Τϊρα αρχίηει θ άνοδοσ, ςίγουρα… 
Αλλά αν αρχίςουμε πάλι τα ίδια, ςφντομα κα γυρίςουμε ςε εκείνα που μόλισ αποφφγαμε. 
Και ςε ακόμα χειρότερα. Κι αυτό πιςτζψτε με δεν πρζπει να το κζλει κανζνασ… 
Δυςτυχϊσ κάποιοι μζνουν προςκολλθμζνοι ςτα ίδια και μυαλό δεν βάηουν! Η 

Αντιπολίτευςθ, για παράδειγμα, δεν κατάφερε επί δφο χρόνια να ςταματιςει το ζργο τθσ 
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κυβζρνθςθσ, όςο κι αν το προςπάκθςε. Δεν κατάφερε βζβαια να ανατρζψει τθν κυβζρνθςθ, 

όςο κι αν το επεδίωξε. Οφτε και κατάφερε να προκαλζςει πρόωρεσ εκλογζσ πριν λίγεσ 

μζρεσ. Και τϊρα προςπακεί να προκαλζςει, τουλάχιςτον, ακυβερνθςία! Μασ λζει κάκε 

τόςο, «μθ διανοθκείτε να κυβερνιςετε χωρίσ να μασ ρωτιςετε»! 

Απζκτθςε τθ χειρότερθ αλαηονεία τθσ εξουςίασ, χωρίσ καν να αποκτιςει τθν εξουςία! 

Δείχνοντασ ζτςι το χειρότερο πρόςωπο… Δεν γνωρίηει, αςφαλϊσ, ότι ςτθ δθμοκρατία μασ, 

κυβερνά θ δεδθλωμζνθ πλειοψθφία. Κι αυτι είναι μία: εκείνθ που αναδείχκθκε από το 

αποτζλεςμα των τελευταίων βουλευτικϊν εκλογϊν. Γιατί τότε είναι θ τελευταία φορά που 

ο λαόσ ρωτικθκε πωσ κζλει να κυβερνθκεί.  Δεν είναι κάποια άλλθ, δεν είναι το 

αποτζλεςμα των ευρωεκλογϊν, όταν ο λαόσ ρωτικθκε πωσ κζλει να εκπροςωπθκεί ςτθν 

Ευρωβουλι. Δεν είναι αυτι που προζκυψε από τισ αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ ι τισ 

περιφερειακζσ εκλογζσ, όπου ςίγουρα δεν κα ζβγαινε κερδιςμζνθ θ αντιπολίτευςθ. Αυτά 

είναι αςτειότθτεσ.. 

Αν δεχόταν κανείσ τζτοιουσ ιςχυριςμοφσ, κάκε φορά που κα είχαμε «ενδιάμεςεσ εκλογζσ» 
για οποιοδιποτε λόγο, κα υπιρχε αμφιςβιτθςθ και για τθν πλειοψθφία τθσ Βουλισ! Αυτά 
που ιςχυρίηεται θ Αντιπολίτευςθ δεν δθμιουργοφν ακυβερνθςία μόνο ςιμερα. 
Δθμιουργοφν μόνιμθ ακυβερνθςία! Αυτό ακριβϊσ που δεν χρειαηόμαςτε, αυτό ακριβϊσ 
που δεν κζλουμε. 
Και εν πάςθ περιπτϊςει, θ κυβερνθτικι πλειοψθφία υπζςτθ μια μείωςθ ςτισ ευρωεκλογζσ. 
Και πάλι όμωσ, τα δφο κόμματα τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ, υπερζχουν άνετα τθσ 
Αντιπολίτευςθσ. Και ξζρουμε γιατί ζχαςαν ψιφουσ τα κόμματα τθσ ςυγκυβζρνθςθσ, ναι. 
Γιατί τα τελευταία δφο χρόνια ο λαόσ μασ δοκιμάςτθκε πολφ ςκλθρά… 
Η Αντιπολίτευςθ, όμωσ, γιατί ζχαςε κι εκείνθ ψιφουσ; Αφοφ καπθλεφκθκε όςο μποροφςε 
τα δεινά του κόςμου, γιατί όχι μόνο δεν κζρδιςε, αλλά ζχαςε 150 χιλιάδεσ ψθφοφόρουσ; 
Γιατί αυτόσ ο κόςμοσ διάλεξε να ενιςχφςει και το τελευταίο μικρό κόμμα κι όχι τον κ. 
Τςίπρα; 
Τουσ απαντϊ: Γιατί θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Ελλινων απεχκάνεται τθν ακυβερνθςία! 
Και γιατί γνωρίηει ότι θ ακυβερνθςία κα ζβλαπτε τθ χϊρα ανεπανόρκωτα! 
Κι όςο επιμζνουν, κα αποκαλφπτουν τθν αλαηονεία τουσ και κα επιτείνουν τθ φκορά τουσ. 
Εμείσ όμωσ κα κυβερνιςουμε όπωσ ζχουμε υποχρζωςθ. Κι όπωσ επιβάλλει το ςυμφζρον 
του τόπου.  
Αν κζλουν να ςυμβάλλουν με τθν άποψι τουσ, καλϊσ. Γιατί ωσ τϊρα δεν το ζκαναν. Μζχρι 
τϊρα ιταν μόνο καταγγελίεσ και υπονόμευςθ. Αλλά ακυβερνθςία δεν πρόκειται να τουσ 
επιτρζψουμε να δθμιουργιςουν! Δεν κα μασ κουνάνε ςτο δάχτυλο. Και δεν κα κάνουν 
εκβιαςμοφσ ςτθ χϊρα. Εγϊ τθν Ελλάδα κα τθν προχωριςω μπροςτά και ακυβερνθςία δεν 
πρόκειται να αφιςω να υπάρξει… 
Και ξζρουμε τι πρζπει να κάνουμε και άμεςα και μεςοπρόκεςμα.  
Για τα πιο μακρινά μίλθςα αναλυτικά πριν μια εβδομάδα. Με το πρϊτο ολοκλθρωμζνο 
εκνικό ςχζδιο ανάπτυξθσ που παρουςίαςα πριν οκτϊ μζρεσ ακριβϊσ.  
Αλλά ξζρουμε τι πρζπει να κάνουμε και άμεςα.  
Θα ικελα και ζχω τθν ανάγκθ να τονίςω τρία πράγματα: 
--Δίνουμε κακθμερινά τθ μάχθ κατά τθσ γραφειοκρατίασ. Με τθν ενιαία αδειοδοτικι αρχι, 
με το fast track, με τθν αλλαγι του κϊδικα βιβλίων και ςτοιχείων, με το ςυμψθφιςμό 
οφειλϊν των επιχειρθματιϊν από και προσ το δθμόςιο, αλλά και μεταξφ τουσ. Τϊρα με το 
ΦΡΑ, αργότερα και με τισ άλλεσ οφειλζσ…  
Θζλω τθ βοικειά ςασ. Το τζρασ τθσ γραφειοκρατίασ είναι πολφ πιο δυνατό από ότι πίςτεψε 
ποτζ ο οιοςδιποτε. Και τϊρα πιςτεφω ότι νικιζται και κα το νικιςουμε. Εςείσ το βλζπετε 
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κάκε μζρα μπροςτά ςασ. Κι εμείσ το αντιμετωπίηουμε κάκε μζρα, το πολεμάμε κάκε μζρα 
και με επιμονι κα το νικιςουμε ωσ το τζλοσ.  
Το είπα και προχκζσ: επιηθτϊ, κζλω μια Ελλάδα όπου κακζνασ κα μπορεί να ανοίξει και να 
κλείςει μια απλι επιχείρθςθ μζςα ςε μια μζρα! Και για τισ μεγάλεσ επενδφςεισ να μθν 
χρειάηονται παραπάνω από μερικζσ εβδομάδεσ για αδειοδότθςθ, και μερικοφσ μινεσ για να 
ξεκινιςουν οι εργαςίεσ. Αυτόσ είναι ο ςτόχοσ μου και το ξζρετε. Δεν ζχουμε φτάςει ακόμα 
εκεί και το ξζρω. Αλλά ζχουμε ιδθ κάνει μεγάλα βιματα προσ τα κει και το βλζπετε. Μαηί 
πρζπει να κάνουμε και τα υπόλοιπα.  
--Μεγάλθ μεταρρφκμιςθ που ζχουμε μπροςτά μασ είναι και να επιταχυνκεί θ απονομι τθσ 
δικαιοςφνθσ. Η Δικαιοςφνθ είναι ο καλφτεροσ ςφμμαχόσ μασ αν κζλουμε να 
αναμορφϊςουμε τθ χϊρα. Αλλά πρζπει να τθσ δϊςουμε κι εμείσ τα μζςα να κάνει τθ 
δουλειά τθσ. Κι αυτό είναι κφριοσ ςτόχοσ μασ ςτο εξισ. Θζλω μια Ελλάδα που οι υποκζςεισ 
κα τελεςιδικοφν ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα που τελειϊνουν, παρόμοιεσ, αντίςτοιχεσ 
υποκζςεισ, παντοφ ςτον κόςμο. Μαηί κα το πετφχουμε! 
--Τρίτον, εκεί που είναι θ δικι μου εμμονι και πίςτθ βακειά, θ μείωςθ των φόρων. Ππωσ 
είχα τθν ευκαιρία να πω και προχκζσ, δεν υπόςχομαι τίποτε που δεν ζχω βρει πϊσ να το 
πλθρϊςω, αλλά και δεν ξεχνϊ τισ μεγάλεσ προτεραιότθτεσ που ζχω κζςει. 
Η μείωςθ των φορολογικϊν βαρϊν – όλων των φορολογικϊν βαρϊν – είναι το πιο 
χειροπιαςτό όνειρό μου για τθν Ελλάδα του αφριο. Μαηί με το χτφπθμα τθσ φοροδιαφυγισ, 
το χτφπθμα τθσ γραφειοκρατίασ, ϊςτε να κερδίςουμε το μεγαλφτερο από όλα τα 
ςτοιχιματα και τθ μεγαλφτερθ εκνικι ανάγκθ που ζχουμε να αντιμετωπίςουμε, που είναι θ 
μείωςθ τθσ ανεργίασ.  
Βζβαια θ μείωςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν δεν μπορεί να γίνει από τθ μια ςτιγμι 
ςτθν άλλθ. Αλλά δεν τθν παραπζμπουμε ςτισ ελλθνικζσ καλζνδεσ! Το φκινόπωρο κα 
ανακοινϊςουμε «οδικό χάρτθ», δθλαδι ςυνολικό πρόγραμμα και για τθ ςταδιακι μείωςθ 
των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν τα επόμενα χρόνια. 
Η Ελλάδα δίνει πια ςε όλα τα μζτωπα τθ μάχθ για να βρεκεί ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ διεκνϊσ! Αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ τθσ μάχθσ είναι θ μείωςθ των 
φόρων και αςφαλϊσ και θ μείωςθ του κόςτουσ ενζργειασ. Και το ζνα και το άλλο, κζλουν 
ςτακερά βιματα. Και αυτά κάνουμε. 
Πμωσ, εκείνο που πρζπει να γίνει άμεςα και χωρίσ χρονοτριβι είναι να αποκαταςτιςουμε 
μια ςειρά από αδικίεσ που ζγιναν. Και που τϊρα μποροφμε ςιγά - ςιγά να τισ διορκϊνουμε.  
Υπάρχουν αρκετά κζματα. Θα τα δείτε το επόμενο διάςτθμα. Αλλά το πρϊτο που μπορϊ να 
ςασ πω, είναι ότι να κάνουμε πιο ανκρϊπινο τον ειςπρακτικό μθχανιςμό: Άτεγκτο ναι, 
απζναντι ςτουσ φοροφυγάδεσ. Γιατί αυτοί κλζβουν τον διπλανό τουσ. Αλλά με κατανόθςθ 
και πραγματικά διευκολυντικό, διευκολυντικι νοοτροπία, απζναντι ςτουσ ανκρϊπουσ που 
αλθκινά δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτα βάρθ. Ώςτε να μπορζςουν να φανοφν 
ςυνεπείσ με τισ υποχρεϊςεισ τουσ χωρίσ να πνίγονται κακθμερινά. Εδϊ ζγιναν λάκθ. Κι 
αυτά τα λάκθ κα τα διορκϊςουμε. 
Κι ζγιναν κι αδικίεσ. Κι αυτζσ τισ αδικίεσ τισ διορκϊνουμε: Για παράδειγμα, από τθν πρϊτθ 
Ιουνίου, το κράτοσ κα προςφζρει πλιρθ νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτουσ αναςφάλιςτουσ 
που ωσ ςιμερα δεν μποροφςαν να νοςθλεφονται! Κι ζτςι, ςυμπολίτεσ μασ που, λόγω τθσ 
κρίςθσ, ζχουν χάςει τθν αςφαλιςτικι τουσ κάλυψθ, τϊρα, αν ό μθ γζνοιτο βρεκοφν ςτθν 
ανάγκθ, κα μποροφν να ειςάγονται ςτα νοςοκομεία κανονικά! 
Κι αυτό είναι επί πλζον τθσ ιατροφαρμακευτικισ κάλυψθσ ςτουσ αναςφάλιςτουσ. Κι επί 
πλζον τθσ πϊλθςθσ φαρμάκων για ςοβαρζσ πακιςεισ από όλα πια τα φαρμακεία, πράγμα 
που κα μειϊςει τισ ουρζσ και τθν ταλαιπωρία των αςκενϊν.  
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Ζχουμε λοιπόν, μπροςτά μασ ζνα μακρφ δρόμο, αλλά ςχεδιαςμζνο δρόμο, 
μεταρρυκμίςεων, ανάπτυξθσ, μείωςθσ τθσ ανεργίασ, μείωςθσ του χρζουσ και διόρκωςθσ 
των αδικιϊν που ζγιναν. 
Μποροφμε να τα επιτφχουμε όλα αυτά, γιατί βάλαμε πολφ ιςχυρζσ βάςεισ. Μποροφμε γιατί 
βαδίηουμε ςε ςτζρεα βιματα και επαναλαμβάνω με ςχζδιο. Αποδείξαμε ότι βαδίηουμε 
ςωςτά. Και ότι το ςχζδιο δουλεφει… 
Και οι παραγωγικζσ επενδφςεισ τϊρα πλζον ξεμπλοκάρουν. Ξζνοι θγζτεσ, όπωσ ο Ρρόεδροσ 
του Αηερμπαϊτηάν και ο Ρρωκυπουργόσ τθσ Κίνασ, ζρχονται για ςυγκεκριμζνα επενδυτικά 
ςχζδια για τθν Ελλάδα τισ επόμενεσ εβδομάδεσ. Μία ςειρά από ξζνουσ επιχειρθματικοφσ 
κολοςςοφσ πρόκειται να επιςκεφκοφν τθν Ελλάδα το καλοκαίρι για επενδφςεισ. Ήδθ 
άλλωςτε ζχω ανακοινϊςει 37,6 διςεκατομμφρια ξζνων κεφαλαίων που μπαίνουν ςτθν 
Ελλάδα. Ρρζπει τϊρα να προωκιςουμε τισ επενδφςεισ που ιδθ εγκρίκθκαν και να 
προςελκφςουμε κι άλλεσ. Ζτςι μόνο μπορεί να μειωκεί πραγματικά θ ανεργία.  
Και πρωταγωνιςτισ πρζπει να είναι θ ελλθνικι επιχειρθματικότθτα. Διότι όλεσ οι 
προχποκζςεισ για να κάνουν οι Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ επενδφςεισ, αποκακίςτανται. 
Κλίμα, ψυχολογία, ρευςτότθτα, όλα αλλάηουν! Και ςασ καλϊ απόψε από αυτό το βιμα να 
πρωτοςτατιςετε ςε αυτό! Γιατί, άλλωςτε, να ζλκει ο ξζνοσ να επενδφςει εδϊ, αν δεν 
επενδφςει ο Ζλλθνασ ςτον τόπο του;    
Αυτι είναι θ Νζα Ελλάδα που χτίηουμε. Σασ καλϊ να μπείτε μπροςτά και να τθν ςτθρίξετε. 
Να τθν εμπιςτευκείτε και να επενδφςετε!  
Βεβαίωσ, όλα αυτά κα γίνουν, χωρίσ να κζςουμε ςε κίνδυνο οποιαδιποτε ςτιγμι τα 
πλεονάςματα. Γιατί ςτθν κατάςταςθ που βρεκικαμε δεν κα αφιςουμε να ξαναμπεί θ χϊρα 
ποτζ! 
Ρζραςε για πάντα θ εποχι που θ Ελλάδα ζβγαηε ελλείμματα και χρζθ εκτόσ ελζγχου. Αυτό 
πρζπει να το ςυμφωνιςουμε όλοι μαηί και να το περιφρουριςουμε όλοι μαηί.    
Γιατί θ Ελλάδα τθσ Ανάπτυξθσ, τθσ δθμιουργίασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, των ευκαιριϊν και 
τθσ ευθμερίασ, ανικει ςε όλουσ. Και κυρίωσ ανικει ςτα παιδιά μασ.  
Δεν κα τθν αφιςουμε ποτζ να ξαναβρεκεί ςτθν κρίςθ που τϊρα πια ξεπερνάμε για τα καλά. 
Και τθν ξεπερνάμε οριςτικά... 
Χάριν ςτισ κυςίεσ και ςτθν ωριμότθτα του Ελλθνικοφ λαοφ!  
Σασ ευχαριςτϊ  

 
 


