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Προκειμένου να μην υπάρξει καμία αμφιβολία, το κόμμα μου – ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ 

– είναι αποφασισμένο να κρατήσει την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης. 

 

Ο Πρόεδρος Barack Obama είχε δίκιο όταν είπε την προηγούμενη 

Παρασκευή: «Ας κάνουμε ότι μπορούμε για να αναπτυχθούμε τώρα, ακόμη κι 

αν «κλειδώσουμε» σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο σταθεροποίησης του 

χρέους και των ελλειμμάτων μας, και ας αρχίσουμε να τα μειώνουμε με 

σταθερό, λογικό τρόπο». Αυτό ισχύει και για την δική μου χώρα. Η ανάγκη να 

δοθεί στην Ελλάδα μια ευκαιρία για πραγματική ανάπτυξη και ένα νέο μέλλον 

είναι τώρα ευρύτερα αποδεκτή από ποτέ.  

 

Πιστεύω ακράδαντα ότι θα λάβουμε μια σαφή, δημοκρατική εντολή από τον 

λαό της Ελληνικής Δημοκρατίας την Κυριακή. Με αυτήν την εντολή θα 

αναλάβουμε άμεσα δράση για να βάλουμε ένα τέλος στα διεφθαρμένα και 

ανεπαρκή πολιτικά και κανονιστικά συστήματα της Ελλάδας που έχουν 

λεηλατήσει την οικονομία μας τις τελευταίες δεκαετίες.  Ο λαός της Ελλάδας 

περιμένει από εμάς να αναλάβουμε άμεσα την ευθύνη για να αποσοβήσουμε 

την εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στην χώρα.  

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ είναι το μόνο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα σήμερα που 

μπορεί να παράσχει οικονομική, κοινωνική και πολιτική σταθερότητα στην 

χώρα μας. Η σταθεροποίηση της Ελλάδας βραχυπρόθεσμα θα ωφελήσει την 

Ευρωζώνη σε μια κρίσιμη καμπή στην εξέλιξη του ενιαίου νομίσματος. Αν δεν 

αλλάξουμε την πορεία μας,  η απειλή της εξόδου από το ευρώ, που είναι 

αποτέλεσμα της λιτότητας, θα είναι ακόμη πιο βέβαιη. 

 

Μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ μπορεί να γίνει εγγυητής της σταθερότητας στην 

Ελλάδα επειδή δεν κουβαλά τις πολιτικές αποσκευές των κομμάτων του 

κατεστημένου που έχουν φέρει την Ελλάδα στα πρόθυρα της καταστροφής. 

Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο οι ψηφοφόροι στηρίζουν την δέσμευσή μας να 

τραβήξουμε την χώρα μακριά από το χείλος της καταστροφής. Θα βάλουμε 

την Ελλάδα σε ένα νέο μονοπάτι ανάπτυξης μέσω της κυβέρνησης με 

διαφάνεια. Μια ανανεωμένη Ελλάδα θα συμβάλλει στα νέα θεμέλια μιας 

εγγύτερης, πιο ενοποιημένης Ευρώπης. Οι εξελίξεις στην Ισπανία το 

Σαββατοκύριακο επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή κρίση 

και ότι ο τρόπος με τον οποίον έχει αυτή αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα είναι 

πλήρως αναποτελεσματικός.  

 

Οι Έλληνες θέλουν να αντικαταστήσουν το αποτυχημένο παλιό μνημόνιο 



(όπως υπεγράφη τον Μάρτιο με την Ε.Ε. και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) 

με ένα «εθνικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης». Αυτό είναι αναγκαίο 

τόσο για να αποσοβηθεί η ανθρωπιστική κρίση της Ελλάδας όσο και για να 

διασωθεί το ενιαίο νόμισμα.  

 

Τα συστημικά δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας είναι σε μεγάλο 

βαθμό ένα πρόβλημα χαμηλών δημοσίων εσόδων. Χιλιάδες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και εξαιρέσεις που έχουν εκχωρηθεί από προηγούμενες 

κυβερνήσεις σε διαπλεκόμενα συμφέροντα, σε συνδυασμό με έναν χαμηλό 

πραγματικό συντελεστή φορολόγησης στο ατομικό εισόδημα καθώς και στο 

κεφάλαιο, εξηγούν μεγάλο μέρος του προβλήματος.  Το ίδιο προκαλεί και η 

ιδιαίτερα αναποτελεσματική φοροεισπρακτική μέθοδος.  

 

Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα υπολείπεται σε σχέση με τον μέσο όρο 

κρατικών εσόδων της Ευρωζώνης ως ποσοστό επί του ακαθάριστου 

εγχώριου εισοδήματος κατά 4 τοις εκατό. Το δικομματικό πολιτικό σύστημα 

έχει αφήσει να παρέλθουν δεκαετίες αγνοώντας βολικά την επιτακτική ανάγκη 

αποτελεσματικής φορολογικής μεταρρύθμισης. Έχει εστιάσει τις 

φοροεισπρακτικές του προσπάθειες στη μοναδική εξαντλούμενη πηγή φόρου 

εισοδήματος: στα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.  

 

Βάσει του δικού μας σχεδίου ανοικοδόμησης και ανάπτυξης, δεσμευόμαστε 

να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικής και κοινωνικά δίκαιης 

δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει: 

σταθεροποίηση δημόσιων δαπανών σε ποσοστό περίπου 44 τοις εκατό του 

ΑΕΠ και επαναπροσανατολισμό των δαπανών ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι 

σωστά κατανεμημένες, αύξηση των εσόδων από άμεση φορολόγηση στο 

μέσο όρο των Ευρωπαϊκών επιπέδων (κατά περισσότερο από 4 τοις εκατό 

του ΑΕΠ) σε μία περίοδο τετραετίας και μεταρρύθμιση του φορολογικού 

καθεστώτος προκειμένου να αναγνωριστεί ο πλούτος και το εισόδημα όλων 

των πολιτών και να κατανεμηθεί ισότιμα το βάρος της φορολόγησης.  

 

Επικρατεί  έλλειψη οικονομικής διαφάνειας ακόμη και κατά τη διάρκεια 

ανακεφαλαίωσης των Ελληνικών τραπεζών με δάνεια από την τρόϊκα (Ε.Ε., 

ΔΝΤ και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα). Θα διασφαλίσουμε ότι η 

ανακεφαλαίωση των βιώσιμων τραπεζών θα πραγματοποιηθεί με διαφάνεια 

και κατά τρόπον που να είναι πλήρως συμβατός με το δημόσιο συμφέρον. 

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι το οικονομικό σύστημα θα 

επανέλθει σε πλήρη σταθερότητα στο σύνολό του.  

 

Ο Άρθουρ Μίλερ έγραψε κάποτε ότι «μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχει 

τελειώσει μια εποχή όταν οι βασικές της ψευδαισθήσεις έχουν εξαντληθεί». Η 

βασική ψευδαίσθηση της καλής Ελληνικής κυβέρνησης υπό το καθεστώς 

παλαιάς κοπής του δικομματισμού έχει τελειώσει. Είναι πλέον πλήρως 



ανίκανος ο δικομματισμός να διασφαλίσει την επιστροφή της χώρας μας στην 

ανάπτυξη και την πλήρη συμμετοχή της στην ευρωζώνη. Την Κυριακή αυτή 

θα φέρουμε την Ελλάδα σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας.  

 

Η νέα εποχή ξεκινά την Δευτέρα.  

 

 


