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Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

Παρά το γεγονός ότι οι καταστάσεις στην οικονομία δεν επιτρέπουν να 

ξεκινήσω την ομιλία μου περιγράφοντας, θετικές εξελίξεις, εντούτοις 

παραμένει θετικό το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια συμμετοχής όλων 

μας στην κορυφαία εκδήλωση του Συνδέσμου, μπορούμε να 

συνεννοούμαστε με λίγα λόγια και να επικοινωνούμε με σαφήνεια. 

Επιπλέον, η παρουσία στη Συνέλευσή μας, του αξιότιμου κ. Υπουργού, με 

γεμίζει με ισχυρή αισιοδοξία ότι απόψε μπορούμε να επιτύχουμε, μετά το 

πέρας της εκδήλωσης να φύγουμε συμφωνώντας.   

Η αισιοδοξία μου εδράζεται στο γεγονός ότι ο κ. Σταθάκης είναι αφενός ο 

καθ’ ύλη Υπουργός της Κυβέρνησης και, αφετέρου, υψηλού ακαδημαϊκού 

επιπέδου. Δεν διατηρώ επομένως καμία αμφιβολία ότι θα συμβάλει 

καθοριστικά στη συμφωνία όλων μας. 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

Το 2009, κατέρρευσε ένα οικονομικό μοντέλο και μαζί του γκρεμίστηκαν 

διάφορες δοξασίες, ιδεολογήματα αλλά και παλαιού τύπου εμμονές. 

Αυτά που ένας καλοπροαίρετος παρατηρητής μπορεί να ανακαλύψει στα 

χαλάσματα του κατεδαφισμένου μοντέλου είναι ότι  

• το να δημιουργείς κατανάλωση, αυξάνοντας τα ελλείμματά σου,  

χωρίς να έχεις ανάπτυξη από επενδυτική δαπάνη και παραγωγική 

δραστηριότητα  υπογράφεις την σίγουρη αποτυχία των επιλογών 

σου.  

• Το να ασκείς αναδιανεμητικές πολιτικές με δανεικά και να το 

πλασάρεις ως ανάπτυξη έχει και τα όριά του. Το 2009 το ελληνικό 

κράτος είχε το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ιστορία του, 36 δις €, 

ισχυριζόταν ότι είναι σε τροχιά ανάπτυξης και κατέρρευσε. 

• Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, σε εποχές διεθνοποιημένων 

αγορών, δεν είναι ο περισσότερο αξιόπιστος δείκτης για να μετρήσεις 

την ανάπτυξη. Το Εμπορικό Ισοζύγιο που μετράει εισαγωγές και 
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εξαγωγές είναι ο πιο πιστός καθρέφτης. Το 2009 το εμπορικό 

ισοζύγιο έγραψε το θηριώδες έλλειμμα των 44 δις €. 

• Η καταπολέμηση της ανεργίας, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη δεν 

διατάσσονται. Είναι κόκκινες γραμμές, που κερδίζονται με σύγχρονες 

πολιτικές ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του οικονομικού 

συστήματος.  

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, υποστηρίζει 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν την κρίση και τα μνημόνια, ότι το 

θεμελιώδες πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών είναι η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας

Χρέος, δάνεια, ανεργία, αδυναμία εφαρμογής αναδιανεμητικής πολιτικής, 

δημοσιονομικά ελλείμματα και όποια άλλη «κακιά μοίρα» και «κακό 

συναπάντημα» που συζητούμε δημοσίως, δυστυχώς αενάως – και φυσικά 

αναποτελεσματικά - είναι απότοκα της έλλειψης ανταγωνιστικότητας και 

όχι βεβαίως οι αιτίες που δημιούργησαν το πρόβλημα της χώρας. 

 της ελληνικής οικονομίας.  

Ως απόρροια της άχαρης και ατελέσφορης αυτής δημόσιας συζήτησης είναι 

οι διάφορες ηρωικές «κόκκινες γραμμές», που ο καθένας από εμάς θέτει 

κατά το δοκούν και πάντοτε, χωρίς εξαίρεση, μόνο έναντι τρίτων. 

Κατά την άποψη του Συνδέσμου μας, μία είναι και πρέπει να είναι η 

«κόκκινη γραμμή». Αυτή που οφείλουμε να θέσουμε εμείς, ΟΛΟΙ μας, 

πρώτα στον εαυτό μας: Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. 

Και επειδή, η ανταγωνιστικότητα, είναι ένας ακόμη όρος, που έχει 

διασυρθεί στην χώρα μας, επιτρέψτε μου, να δώσω έναν εκλαϊκευμένο 

ορισμό, ώστε να έχουμε μία πρώτη βάση συνεννόησης. 

Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μίας χώρας να διατηρεί και να 

βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της, να αναβαθμίζει το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, να δημιουργεί βιώσιμες θέσεις 

εργασίας, και να ενισχύει την πραγματική συνοχή, να προστατεύει 

το περιβάλλον, να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να αυξάνει τα 

μερίδια αγοράς υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης. 
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Υπάρχει η αντίληψη, ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί μία βασική 

υποχρέωση της κάθε επιχείρησης, και σε ένα βαθμό δεν είναι λανθασμένη. 

Όμως, το ασφαλές και το επωφελές «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», δεν 

αποτελεί απλή ατομική επίδοση της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Προκύπτει 

από τον βαθμό που το περιβάλλον της χώρας ενισχύει την 

επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Με άλλα λόγια, η ανταγωνιστικότητα, μολονότι φαινομενικά καταγράφεται 

ως «ατομική» επίδοση, στην πραγματικότητα παραμένει εθνική και 

συστημική. Και τελικά, το άθροισμα των ασκούμενων πολιτικών παραμένει 

καθοριστικό στην διαδικασία συγκρότησης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

(ΣΧΗΜΑ) 

Δείτε σας παρακαλώ αυτή την εικόνα. Δείχνει ποιοι παράγοντες και σε τι 

ποσοστό διαμορφώνουν τον Δείκτη της Επιχειρηματικής 

Ανταγωνιστικότητας μίας χώρας. 

Όπως προκύπτει, ό,τι καλό και να κάνει μία επιχείρηση μπορεί να 

επηρεάσει τον Δείκτη  αυτόν μόλις σε ποσοστό 17,5%. Αντίθετα, το Εθνικό 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον, δηλαδή οι υποδομές, οι θεσμοί, οι νόμοι, η 

γραφειοκρατία, κλπ επηρεάζουν τον Δείκτη σε ποσοστό 82,5%. 

Και για να γίνω σαφέστερος θέλω να σημειώσω ότι η εθνική 

ανταγωνιστικότητα δεν είναι αποσπασματικές αποφάσεις και ατάκτως 

ερριμμένα πρωτοβουλίες και επιλογές. Είναι μία συγκροτημένη 

προσπάθεια, που έχει χρονικό βάθος, στηρίζεται πάνω σε προϋποθέσεις, 

(ΓΡΑΜΜΗ) απαιτεί οριζόντιες πολιτικές, μετράει ενδιάμεσα αποτελέσματα,  

και αυτοπραγματώνεται με εύστοχα τελικά αποτελέσματα. (ΣΧΗΜΑ)  

Η πρώτη βασική προϋπόθεση μίας σύγχρονης οικονομίας είναι η 

συνεχής φροντίδα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Η βελτίωση της 

κοινωνικής συνοχής έχει ως αντίπαλο τη φτηνή εργασία, την ύπαρξη 

πληθυσμών με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και ανασφαλείς συνθήκες 

απασχόλησης και ζωής. (ΣΧΗΜΑ) 

Επόμενη προϋπόθεση είναι το κοινωνικό κεφάλαιο. Δηλαδή, τα δίκτυα 

και οι θεσμοί που ενισχύουν την εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη, την 

συλλογικότητα και την αμοιβαιότητα μεταξύ των πολιτών. (ΣΧΗΜΑ) 



 
 5 

 

 

Εξέχουσα θέση στις προϋποθέσεις έχει η επιχειρηματική κουλτούρα.  

Η σύγχρονη επιχειρηματική κουλτούρα αναγορεύει την επιχειρηματικότητα 

ως δραστηριότητα «παραγωγική» και «δημιουργό» πλούτου, θέσεων 

εργασίας και ευημερίας, και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

της ανταγωνιστικότητας. (ΣΧΗΜΑ) 

Η αμέσως επόμενη προϋπόθεση αναφέρεται στο ενεργειακό πρότυπο και 

την προστασία του περιβάλλοντος.  

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί τη βάση και το όριο ανάπτυξης, ενώ μαζί 

με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν ένα ενιαίο 

αλληλοεξαρτώμενο σύνολο.  

Η φροντίδα για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την 

οικονομία των πόρων και τη σύνδεση των δράσεων αποτελεί προϋπόθεση 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ειδικότερα στις χώρες που βρίσκονται 

σε στάδιο μετάβασης προς την οικονομία της γνώσης, ενώ παράλληλα είναι 

προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών. 

(ΣΧΗΜΑ) 

 

Τέλος, μία εξαιρετικά σημαντική προϋπόθεση για την δόμηση 

συγκροτημένων πολιτικών Ανταγωνιστικότητας είναι οι διατιθέμενες 

υποδομές, που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη.  

Ουσιαστικά, πρόκειται για όλες εκείνες τις υποδομές, οι οποίες συνθέτουν 

τα μεταφορικά δίκτυα, τους οργανωμένους χώρους επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, τα δίκτυα νερού και προστασίας του περιβάλλοντος, την 

ποιότητα των υποδομών διανομής, την αποτελεσματική και ανταγωνιστική 

λειτουργία των ενεργειακών δικτύων, τον βαθμό αξιοποίησης των 

διαμετακομιστικών πόρων και τις επενδύσεις σε συστήματα Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών. (ΓΡΑΜΜΗ) 

Πάνω στις προϋποθέσεις αυτές, έρχεται να στηριχτεί και να οικοδομηθεί 

ένα πλέγμα κρίσιμων οριζόντιων εισροών, που αποτελούν την 

συγκολλητική ουσία, στην προοπτική επιτυχούς λειτουργίας της εθνικής 

Ανταγωνιστικότητας.  
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Κυρίαρχη θέση στο πλέγμα αυτό έχει το οικονομικό και επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Δηλαδή, η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, η 

καλή λειτουργία του συστήματος απόδοσης δικαιοσύνης, το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών, και το εύρος της φορολογητέας ύλης, η 

πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, ως πτυχές 

υπονόμευσης της ανταγωνιστικότητας, η αποδοτικότητα του δημόσιου 

τομέα, η διαφθορά, και η διαφάνεια, τα δημοσιονομικά μεγέθη καθώς και 

το κατά πόσο η γραφειοκρατία ανταποκρίνεται ή όχι στις πραγματικές 

ανάγκες της οικονομίας. (ΣΧΗΜΑ) 

Είναι  «η σπονδυλική στήλη» των πολιτικών, που διαμορφώνουν την 

αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος, όπου λειτουργούν οι οικονομικές 

και κοινωνικές δυνάμεις μιάς  χώρας. (ΣΧΗΜΑ) 

 

Εξίσου σοβαρή θέση στο πλέγμα πολιτικών είναι αυτές που αφορούν στην 

αγορά εργασίας.  

Η αγορά εργασίας αποτελεί τον καθρέπτη που αντανακλά την 

ανταγωνιστικότητα και των άλλων αγορών της οικονομίας, ιδιαίτερα στη 

διαδικασία μετάβασης μιας χώρας στην «οικονομία της γνώσης», όπου το 

ανθρώπινο και το γνωστικό κεφάλαιο αποτελούν τους βασικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες. Εδώ το ζητούμενο είναι η αγορά αυτή να 

διαθέτει την ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται και την αντοχή ώστε να μην 

κάμπτεται. (ΣΧΗΜΑ) 

Το επόμενο άθροισμα πολιτικών αφορά στον κρίσιμο τομέα της 

εκπαίδευσης και του συστήματος ανάδειξης δεξιοτήτων.  

Στην «κοινωνία της γνώσης» ένα δυναμικό σύστημα παιδείας και 

εκπαίδευσης, που θα σχεδιάζει έγκαιρα, και θα επενδύει, οργανωμένα, 

πόρους ώστε να προσαρμόζει το ανθρώπινο δυναμικό, κυρίως, στις 

προοπτικές της οικονομίας και τις ανάγκες, που θα πρέπει να καλυφθούν, 

είναι το ασφαλέστερο όχημα μετάβασης στην επόμενη γενιά εξελίξεων. 

(ΣΧΗΜΑ) 

Οι πολιτικές για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη είναι ο 

αμέσως επόμενος σοβαρός κρίκος στην σειρά πολιτικών των οριζόντιων 

εισροών.  
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Χώρες με υψηλή ανταγωνιστικότητα έχουν ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα 

Έρευνας και Ανάπτυξης, σοβαρές αναπτυξιακές επιδόσεις και υψηλότερες 

συγκριτικά αμοιβές. (ΣΧΗΜΑ) 

Η επόμενη ομάδα αναγκαίων πολιτικών έχουν σχέση με την ενίσχυση της 

Επιχειρηματικότητας.  

Προφανώς, το ζητούμενο είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της 

ευκαιρίας, που προοιωνίζει βιωσιμότητα και εχέγγυα σταδιοδρομίας στην 

ανοικτή αγορά. Η «επιχειρηματικότητα» ταυτίζεται με τη διαδικασία 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και έμμεσο στη δημιουργία 

εισοδημάτων, νέων προϊόντων, νέων δυνατοτήτων κάλυψης αναδυόμενων 

αναγκών της αγοράς και, σε τελική ανάλυση, στη δημιουργία νέου πλούτου 

για τη χώρα και τους πολίτες της.  

Προέκταση των πολιτικών αυτών είναι εκείνες για την ανάδειξη της 

Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας.  

Βασικό στοιχείο αυτής της επιχειρηματικότητας είναι η καινοτομία, που 

δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά προς όφελος της επιχείρησης, του 

εργαζόμενου, του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας.  

Η Καινοτομική Επιχειρηματικότητα παραπέμπει σε δύο βασικές συνιστώσες, 

όχι της οικονομίας αλλά κατά βάση της κοινωνίας: Στην απορροφητική 

ικανότητα, δηλαδή στην ικανότητα αφομοίωσης των εξελίξεων στο 

περιβάλλον και στην θετική στάση απέναντι στις αλλαγές, και στην 

δημιουργικότητα, δηλαδή την αυξημένη ικανότητα στον μετασχηματισμό 

της νέας γνώσης σε νέα μορφή δράσης. (ΣΧΗΜΑ) 

Τέλος, ως τελευταίος κρίσιμος κρίκος στην σειρά των οριζόντιων εισροών 

είναι οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες διαμορφώνονται οι τιμές και τα 

κόστη, των προϊόντων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών.  

Επί της ουσίας, συνεχής επιδίωξη είναι οι ανοιχτές αγορές, χωρίς 

πελατειακές σχέσεις και κρατική κηδεμονία και με ανόθευτη εφαρμογή του 

ανταγωνισμού.  

Όπως και σεις θα παρατηρείτε, οι οριζόντιες εισροές μοιάζουν με μία 

αμαξοστοιχία, όπου το ένα βαγόνι είναι κουμπωμένο με το άλλο, και 
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ανάλογα με το πόσο καλά λειτουργεί το πρώτο, δημιουργεί καλές συνθήκες 

λειτουργίας και για το επόμενο. (ΓΡΑΜΜΗ) 

Τα χαρακτηριστικά, η δυναμική και η αποτελεσματικότητα του επόμενου 

επιπέδου, δηλαδή τα  Ενδιάμεσα Αποτελέσματα, καθορίζονται απόλυτα 

από τις οριζόντιες πολιτικές, που προηγήθηκαν, και συνθέτουν την 

παραγωγική και οικονομική ταυτότητα μίας οικονομίας.  

Τα Ενδιάμεσα Αποτελέσματα αξιολογούν: (ΣΧΗΜΑ) 

Πρώτον, την Τομεακή Σύνθεση του Προϊόντος και της Απασχόλησης, 

ή με άλλα λόγια αναζητούν τους τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της 

παραγωγής του προϊόντος και το εύρος της απασχόλησης, που προσφέρει 

εξειδικευμένη εργασία. Στις οικονομίες, που είναι έντασης τεχνολογίας και 

κεφαλαίου και παράγουν μέσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, 

η τομεακή σύνθεση παραπέμπει σε πρωτοπορίες στην αγορά και ενίσχυση 

της παρουσίας της γνώσης και της καινοτομίας.  

 

Δεύτερον, την Παραγωγικότητα, που επιτυγχάνει η οικονομία. Η 

παραγωγικότητα είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της ευημερίας μακροπρόθεσμα και 

εξαρτάται από την λειτουργία και τις σχέσεις του ανθρώπινου δυναμικού, 

του κεφαλαίου και τους φυσικούς πόρους. 

 

Τρίτον, τις επιδόσεις της οικονομίας στο Εξωτερικό Εμπόριο. Δηλαδή, 

την ικανότητα της οικονομίας, αφού έχει αφομοιώσει τις οριζόντιες εισροές, 

να τις μεταφράζει σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, που 

έχουν την δυνατότητα να κερδίζουν μερίδια στις διεθνείς αγορές, θέσεις 

εργασίας και εισόδημα έναντι των ανταγωνιστών και βιωσιμότητα στα 

δημόσια οικονομικά της χώρας.  

 

Τέταρτον, και τελευταίο, στα ενδιάμεσα αποτελέσματα, αξιολογείται η 

ικανότητα της οικονομίας να προσελκύει Άμεσες Ξένες παραγωγικές  

Επενδύσεις, ώστε να ενισχύει την παραγωγική της βάση, με μεγάλα 

παραγωγικά συγκροτήματα και σύγχρονη τεχνολογία.  
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Επισημαίνεται ότι οι υψηλοί ρυθμοί εισροής Ξένων Άμεσων Επενδύσεων σε 

μια χώρα ερμηνεύονται ως ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης των διεθνών 

επενδυτών στις επιδόσεις της οικονομίας της και ως πεποίθηση ότι αυτές θα 

διατηρηθούν. (ΓΡΑΜΜΗ) 

Η προσπάθεια για την δημιουργία ενός οικοδομήματος εθνικής 

ανταγωνιστικότητας ολοκληρώνεται, με τα τελικά αποτελέσματα, στο 

κορυφαίο επίπεδο.  

Είναι η φάση της αυτοπραγμάτωσης και της επίτευξης των στόχων. 

(ΣΧΗΜΑ) 

Το πρώτο εξεταζόμενο μέγεθος είναι ο ρυθμός μεταβολής του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Δηλαδή, το κατά πόσο ο παραχθείς 

πλούτος από την οικονομία παρουσιάζει ικανοποιητική αύξηση, ώστε να 

έχει θετική συμβολή στην βελτίωση της ευημερίας του πολίτη.  

Εξετάζεται, όμως και το περιεχόμενο της σύνθεσης του ΑΕΠ, ως προς το 

κατά πόσο η διεύρυνσή του προέρχεται κατά βάση από διαδρομές 

ανάπτυξης του μηχανισμού της προσφοράς ή οφείλεται σε μεγέθυνση, που 

προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ενίσχυση της κατανάλωσης.  

Το δεύτερο στοιχείο που αξιολογείται είναι το κατά πόσο η ανάπτυξη, που 

πετυχαίνει η οικονομία, μετατρέπεται σε Απασχόληση. Καμία ανάπτυξη, 

όσο και αν είναι ευρεία, δεν έχει αξία, αν δεν μετατρέπεται σε εργασία και 

εισόδημα.  

Τέλος, τρίτο αλλά με εξαιρετική αξία στοιχείο αποτελεί αυτό το οποίο 

μετράει τις επιπτώσεις, που υφίσταται η κοινωνία ως προς την Ποιότητα 

Ζωής, δηλαδή στο περιβάλλον, στην χρήση των πόρων ανάπτυξης, στην 

ποιοτική κατοικία. (ΣΧΗΜΑ) 

Η διαδικασία της εθνικής Ανταγωνιστικότητας δεν είναι ένα στατικό 

οικοδόμημα. Είναι δυναμικό, όπου η βάση δημιουργεί καλύτερες 

προϋποθέσεις για την κορυφή, (ΣΧΗΜΑ) και η κορυφή τροφοδοτεί με 

συνεχώς βελτιούμενα αποτελέσματα την βάση.  

Αγαπητές κυρίες και κύριοι,  

Επιχείρησα να σας παρουσιάσω μία λογική σειρά βημάτων, που οδηγούν σε 

πραγματικό αναπτυξιακό ξέφωτο. Είναι προφανές ότι είναι μία δύσκολη 
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διαδικασία, χρειάζεται σοβαρή ανάλωση πολιτικού κεφαλαίου, απαλλαγή 

από την πελατειακή νοοτροπία και αρκετό πολιτικό χρόνο. Το ξεχωριστό 

στοιχείο, που την  διακρίνει, είναι ότι δεν απαιτεί τόσο οικονομικούς 

πόρους όσο περίσσιο πολιτικό θάρρος και ειλικρίνεια, για μεταρρυθμίσεις. 

Ανάλογη κουλτούρα δεν διαθέτουμε είτε ως κοινωνία, είτε ως πολιτικό 

προσωπικό. Δεν μας έχουν μείνει, όμως, άλλες επιλογές. Εδώ και πέντε 

χρόνια το παλιό έχει πεθάνει και αντί να έχουμε αρχίσει να χτίζουμε 

το νέο, επιμένουμε να κάνουμε τεχνητές αναπνοές στο πτώμα.  

Είτε αλλάξουμε νόμισμα, είτε φύγουμε από την ευρωζώνη, είτε μας 

χαρίσουν το χρέος, είτε μας δώσουν νέα δάνεια, η χώρα θα παραμένει 

στην ίδια αναπτυξιακή αδράνεια. Αδύναμη να λειτουργήσει στο νέο 

αμείλικτα ανταγωνιστικό διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, επειδή θα της 

λείπει η εθνική ανταγωνιστικότητα, έτοιμη να ξανακυλήσει στην κρίση ή να 

μην βγει από την ύφεση. 

Πιστεύω, ότι είναι η κρισιμότερη μεταπολιτευτική περίοδο και το πολιτικό 

προσωπικό οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων για να αναζητήσει 

διεξόδους συνεννόησης και συναίνεσης.  

Ασφαλώς και η συναίνεση δεν είναι προϋπόθεση της Δημοκρατίας. Είναι 

κορυφαία όμως επιλογή όταν η κρίση απειλεί όρους της Δημοκρατίας. 

Χωρίς μάλιστα να επιθυμώ να μπω σε ξένα χωράφια, φαίνεται ότι το 

Μνημόνιο, σε έναν ποσοστό 70% έχει προτάσεις και προωθεί 

μεταρρυθμίσεις,  που βοηθάνε στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας 

και δεν βρίσκουν αντίθετο το πολιτικό προσωπικό της χώρας.  

Μπορεί οι πολιτικές του Μνημονίου να κατακρίθηκαν και να πετάχτηκαν 

στο πυρ το εξώτερο. Κανείς, όμως, δεν αναλογίστηκε ότι για την 

φουρτούνα δεν ευθύνεται η θάλασσα αλλά ο άνεμος. 
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Αγαπητές Κυρίες και κύριοι, 

Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστούς, δοξάζεται, 

διότι μεταξύ των θαυμάτων που έκανε είναι και οι θεραπεία δύο-τριών 

τυφλών.  

Εξ αιτίας του Μνημονίου, 182 στην Ζάκυνθο, 239 στην Χίο και 

μερικές δεκάδες ακόμη ανάπηροι, είδαν το φώς το αληθινό και 

σταμάτησαν να παίρνουν επιδόματα αναπηρίας.  
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