
3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ. ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

Φίλες και φίλοι. Μέλη και σύντροφοι. Συνεργάτες, Βουλευτές, πολιτευτές, 
στελέχη, πολίτες της Ελλάδας. Το Μάιο του 2010 αποτύχαμε ως κίνημα όλους 
τους στόχους που είχαμε βάλει στις 3 Σεπτέμβρη 1974. Αποτύχαμε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό. Το Μάιο του 2010 υπογράψαμε όχι το μνημόνιο αλλά τη 
θανατική καταδίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πίστευα ότι σώζω τη χώρα μου. Γι’ αυτό 
το υπόγραψα. Δεν έβαλα μπροστά ούτε τον εαυτό μου, ούτε το ΠΑΣΟΚ, 
ήθελα μόνο να σώσω τη χώρα μου.  

Σε πολλά που έγιναν και ειπώθηκαν αυτά τα 2 χρόνια διακυβέρνησης δεν είναι 
πολιτική ΠΑΣΟΚ ούτε φυσικά σοσιαλιστών πολιτικών. Δεν είναι κοινωνικά και 
ιδεολογικά αποδεκτό να μειώνουμε μισθούς και συντάξεις. Δεν το πιστεύω ότι 
οι ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν τη λύση στην Ελλάδα. Ούτε φυσικά πιστεύω στις 
αγορές. Γι’ αυτό θέσαμε τη συνδιάσκεψη ως στόχο για να συζητηθεί στη βάση 
το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Είδα όμως ότι τίποτα δε λειτούργησε, ειδικά σε 
μερικές συνεδριάσεις της επαρχίας ήταν καθαρά για τα πανηγύρια.  

Τι πιστεύω; Πιστεύω στις αρχές της Σοσιαλδημοκρατίας. Ποιες είναι αυτές; Η 
προστασία της εργασίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη του 
κοινωνικού Κράτους, η ενδυνάμωση της άμεσης Δημοκρατίας, η ρύθμιση της 
αγοράς και ο ενεργός ρόλος του Κράτους στην οικονομία. Στην Υγεία και την 
Παιδεία, δύο από τα πιο σημαντικά κοινωνικά αγαθά, πρέπει να έχουν 
πρόσβαση όλοι οι πολίτες της χώρας. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαι δίπλα σε 
κάθε αδύναμο μετανάστη, αγρότη, άνεργο, επιχειρηματία. Δεν είμαι ούτε 
ήμουν υπέρ σε όσα έκανα 2 χρόνια τώρα.  

Η Σοσιαλιστική λύση σήμερα για την κρίση είναι εδώ. Θα την εφαρμόσουμε 
εμείς στην Ελλάδα, για να γίνουμε φάρος ενδυνάμωσης όλων των αδύναμων 
Κρατών της Ευρώπης και του κόσμου. Χαιρετίζω προσπάθειες Κρατών όπως 
της Λατινικής Αμερικής, στην Βραζιλία, την Αργεντινή, που έδωσαν όραμα 
στους λαούς τους και πέτυχαν όπως θα πετύχουμε και εμείς. Πώς; Θα 
εφαρμόσουμε στην πράξη όσα μας έμαθαν οι δάσκαλοί μας, από τον Μαρξ και 
τον Κέυνς έως τον Κάλμπειθ και τον Στίγκλιτζ.   

Αυτή τη στιγμή έχουμε 1 εκατ. Ανέργους. Επίσης έχουμε επιχειρηματίες που 
δεν έχουν να πληρώσουν τους βασικούς λογαριασμούς. Τέλος έχουμε 
νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν τις δόσεις στις τράπεζες.  

Τι θα κάνουμε από τις 5 Σεπτέμβρη; Θα βρούμε δουλειά σε όλους όσους 
θέλουν μέσω του ΟΑΕΔ. Γιατροί, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι θα πάνε σε κενές 



θέσεις σε νησιά και παραμεθόριο, μηχανικοί θα χαρτογραφήσουν όλη τη 
χώρα, θα δημιουργήσουμε κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω των Δήμων που 
διοικούνται από άνεργους επιχειρηματίες και πτυχιούχους με έμφαση στη 
Γεωργία, στον Τουρισμό και στην Ενέργεια. Κάθε άνεργος που θα λέει «ναι» 
στο πρόγραμμα θα πληρώνεται 100€ το μήνα, (για ένα χρόνο και από τον 
επόμενο ανάλογα την υποδοχή και το ταμείο της τοπικής κοινωνίας) αλλά θα 
του παρέχονται όλες οι βασικές ανάγκες. Τροφή, στέγη, μετακινήσεις κ.λ.π. 
Στόχος του προγράμματος είναι τον πρώτο χρόνο να κοστίσει 1,2 δις € και 
από το 2ο χρόνο να έχουμε αυτοχρηματοδότηση από τα κέρδη και τις αμοιβές 
από την κοινωνία. Άλλωστε δίνουμε 700 εκ. € σε επιδόματα ανεργίας και άλλα 
8 δις €, ναι μην πω και παραπάνω, σε αμφιβόλου αξίας προγράμματα σε 
ΜΚΟ, σε κεφαλαιοκράτες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι τράπεζες. 
Άλλωστε λεφτά υπάρχουν και θα το αποδείξω.   

Τέλος η ασυδοσία. Θα ελέγχουμε εμείς που πάνε τα χρήματά μας. Οι 
επιχειρηματίες και τα νοικοκυριά θα μπουν αναγκαστικά σε ρυθμίσεις έτσι 
ώστε όλοι όσοι έχουν χρέη πάνω από κάποιο όριο ετήσιου εισοδήματος να 
διαγραφούν από τις τράπεζες τα αντίστοιχα δάνειά τους. Θα ευχαριστήσουμε 
το Κατάρ για την πρόταση, αλλά πιστεύουμε ότι δεν είναι έτοιμη η χώρα μας 
να πουλήσει 2 τέτοιου μεγέθους τράπεζες με τόσο ζωτικά εθνικά συμφέροντα 
και θα μπουν υπό κρατικό έλεγχο, όπως έκαναν όλες οι χώρες του κόσμου από 
τις ΗΠΑ και την Αγγλία έως την Βραζιλία.  

Το ΑΕΠ της χώρας θα πολλαπλασιαστεί και σε 1 χρόνο θα μπορούμε να 
μιλάμε για επανεκκίνηση της οικονομίας. ‘Όμως για να πετύχει το σχέδιο της 
εργασίας του 1 εκατ. Ανέργων δεν μπορώ να το εμπιστευτώ σε σας τους 
συνεργάτες μου και τους συντρόφους μου διότι θα θελήσετε να βγάλετε μίζες, 
να βολέψετε φίλους σας και ψηφοφόρους και να φάτε χρήματα από τις 
προμήθειες.  

Γι’ αυτό προτείνω για να υπάρχει εμπιστοσύνη από την κοινωνία της εξαγγελίας 
μου και φυσικά ότι θα εφαρμοστεί και θα μπορέσει να υλοποιηθεί σε μεγάλο 
βαθμό, να επιβλέπεται και να διοικείται από πέντε πρόσωπα. Τον Αλέκο 
Παπαδόπουλο, τον Μίκη Θεοδωράκη, το Λάκη Λαζόπουλο, τον Σταύρο 
Μπένο και τον Γιάννη Βαρουφάκη. Η 5μελής ομάδα θα δημιουργήσει 
κοινωνικές επιχειρήσεις όπου θεωρεί ότι υπάρχουν ανάγκες και θα επιτηρεί το 
όλο έργο.  

Το ΠΑΣΟΚ αλλάζει την πορεία της Ιστορίας ξαναθέτοντας ως κύριο και 
μοναδικό στόχο την εργασία για όλους.  Προβλέπω ότι η μείωση του 



ελλείμματος θα έρθει από την αύξηση του ΑΕΠ. Ακόμα θα κηρύξω το Αιγαίο 
θάλασσα ειρήνης και θα δημιουργήσω σε κάθε Νησί Αγροτουριστική 
οικονομική μονάδα. Πιστεύω η αύξηση του ΑΕΠ της Χώρας σε 3 χρόνια θα 
φέρει το χρέος μας κοντά στο 80% του ΑΕΠ, όσο είναι της Γερμανίας.   

Σε 2 χρόνια που θα γίνουν εκλογές, θα έχουμε υλοποιήσει τον μεγάλο μας 
στόχο τη μείωση της ανεργίας. Παράλληλα μέσα σ’ αυτά τα δύο χρόνια θα 
ξαναφτιάξουμε το ΠΑΣΟΚ. Οι τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις θα 
ξαναπαίξουν τον καθοδηγητικό ρόλο που τους αρμόζει. Πιο συγκεκριμένα. Θα 
καταρτίζουν το τοπικό ψηφοδέλτιο Βουλευτών. Θα διατυπώνουν τις 
περιφερειακές θέσεις του Κινήματος για την ανάπτυξη. Θα καθορίζουν τους 
στόχους και τα πρόσωπα στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Εμπιστευτείτε με για άλλα 2 χρόνια για να κάνω τα παραπάνω. Την πίστη μου 
στις αρχές της Σοσιαλδημοκρατίας θα τις αποδείξω από την Δευτέρα 5 του 
Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ.  

Υ.Γ.1  Πιστεύω ότι ο ΓΑΠ μπορεί να πει τέτοια ομιλία αντίστοιχου ύφους 
αλλά φυσικά πολύ πιο καλαίσθητη και σωστή φιλολογικά.  

Υ.Γ.2. Το κακό είναι ότι αν δεν πει κάτι από τα παραπάνω τι θα γίνει.  
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