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Κυρίες και κύριοι,
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκοµαι σε ένα τόσο σηµαντικό
συνέδριο και που από το βήµα αυτό µου δίνεται η ευκαιρία να
εκφράσω και να µοιραστώ µαζί σας θέσεις του ΣΕΒ, ιδιαίτερα σε
δύσκολες περιόδους όπως η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία.
Την περίοδο αυτή η οικονοµία και η κοινωνία µας δοκιµάζονται από
µια

µεγάλη

κρίση.

Κρίση

οικονοµική,

κοινωνική,

ηθική

που

ταυτόχρονα αναδεικνύει πιο έντονα από ποτέ τα γνωστά χρόνια και
αλληλεξαρτώµενα διαρθρωτικά προβλήµατα της χώρας µας.
Η κρίση όµως αυτή µας προσφέρει µοναδική ίσως ευκαιρία να
θέσουµε την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε νέες ανθεκτικές
και σύγχρονες βάσεις.
Η σηµερινή κρίσιµη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την
επάνοδο σε συνθήκες ανάπτυξης. Η οριστική απεµπλοκή της χώρας
από τα δεινά του υπερδανεισµού της θα επέλθει µόνον όταν
κατορθώσουµε να δηµιουργήσουµε ένα επενδυτικό κλίµα που να
ευνοεί την επιχειρηµατική δράση και τις επενδύσεις και να ενθαρρύνει
την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
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∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συµβεί αυτό:
9 Η

ταχεία

µείωση

της

κρατικής

κυριαρχίας

και

του

παρεµβατισµού στην οικονοµία.
9 Η απελευθέρωση του δυναµισµού των υγιών δηµιουργικών
δυνάµεων της χώρας, καθώς είναι οι µόνες που µπορούν να
επαναφέρουν την οικονοµία σε αναπτυξιακή τροχιά.
Ο ΣΕΒ βάσιµα υποστηρίζει ότι οι στόχοι αυτοί µπορεί να επιτευχθούν
µόνο µε την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, που έπρεπε να
είχε υλοποιήσει η χώρα µας εδώ και πολλά χρόνια και που αφορούν
στη σπάταλη και αναποτελεσµατική λειτουργία του κράτους και στην
απελευθέρωση

των

αγορών

από

τους

παρεµβατισµούς

που

εµποδίζουν τον ανταγωνισµό. Αν δεν εγκαθιδρυθούν συνθήκες
ανταγωνισµού σε όλους τους τοµείς της αγοράς, και πρωταρχικά σε
εκείνους

που

κυριαρχούνται

από

την

κρατική

επιχειρηµατική

δραστηριότητα και τις ρυθµιστικές παρεµβάσεις του κράτους, οι
επιχειρηµατικές

δυνάµεις

δεν

µπορούν

και

δεν

πρόκειται

να

κινητοποιηθούν.
Η πρόκληση για µας, τούτη την ώρα, σε τούτο τον τόπο, είναι να
ξεφύγουµε από το τέλµα ενός συστήµατος που µονίµως βολεύεται και
αναβάλλει. Να συµµετάσχουµε στην οικοδόµηση από την αρχή ενός
συστήµατος πραγµατικών αξιών σε όλα τα επίπεδα: της οικονοµίας,
της πολιτείας και της κοινωνίας.
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Η πόλωση γύρω από το Μνηµόνιο είναι ψευδεπίγραφη. Το Μνηµόνιο
κατέστη αναγκαίο επειδή για δεκαετίες το πελατειακό κράτος
πεισµατικά απέρριπτε κάθε αλλαγή.
Το πραγµατικό δίληµµα σήµερα είναι αν θα πάµε επιτέλους µπροστά
ή αν θα κυλήσουµε οριστικά πίσω. Εµείς έχουµε µεγαλύτερο
συµφέρον από τους δανειστές µας να αλλάξουµε. Εµάς τους Έλληνες
πρέπει να µας τροµάζει το φάσµα της πτώχευσης πολύ περισσότερο
απ’ ό,τι τους Ευρωπαίους εταίρους µας!
Το Μνηµόνιο είναι ένα πολύ σηµαντικό κείµενο που αφορά στη
νεότερη ιστορία της χώρας διότι πέρα από τα επώδυνα µέτρα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής περιλαµβάνει και µια συγκροτηµένη
δέσµη σηµαντικών µεταρρυθµίσεων που εφόσον υλοποιηθούν θα
επιτρέψουν στη χώρα να ξεπεράσει οριστικά τα χρόνια αδιέξοδα και
τις παθογένειες που έχουν συσσωρευθεί, µπορούν να εξασφαλίσουν
τη µελλοντική ευηµερία όλης της ελληνικής κοινωνίας.
Περιέχει συγκεκριµένα µέτρα, βάζει µετρήσιµους στόχους και έχει
ξεκάθαρο χρονοδιάγραµµα, εργαλεία που ο κόσµος των επιχειρήσεων
τα χρησιµοποιεί στην καθηµερινή πρακτική του.
Σε ό,τι αφορά

το περιεχόµενό του υπάρχει µια θεµελιώδης

παρεξήγηση: ∆εν αποτελεί µια Βίβλο χαραγµένη σε πλάκες από
γρανίτη. Είναι ένα δυναµικό business plan και ως τέτοιο πρέπει να
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αναθεωρείται σε κάθε του βήµα, µε κάθε ευκαιρία, ως προς τα
επιµέρους µέτρα του και ειδικότερα αυτά που αφορούν τις
δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις και τα βάρη για τις ασθενέστερες τάξεις.
Η φιλοσοφία του είναι το αυτονόητο: ∆εν µπορούµε πια να
ξοδεύουµε περισσότερα από αυτά που παράγουµε. Αυτό επιτέλους
πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει
Μνηµόνιο.
Η χώρα πρέπει να εγκαταλείψει το µοντέλο κατανάλωσης που µέχρι
τώρα ακολουθούσε και να στραφεί σε αυτό της παραγωγής και της
δηµιουργίας πλούτου.
Η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου µε επίκεντρο την
επιχειρηµατικότητα µπορεί να αποτελέσει την µακροχρόνια και
οριστική λύση των προβληµάτων µας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η

ανασυγκρότηση

της

χώρας

προϋποθέτει

απαραιτήτως

τη

δηµιουργία πλούτου µέσα από τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και
την καινοτοµία.
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Κι έχει καταδειχθεί πλέον διεθνώς, ότι αυτά δηµιουργούνται κυρίως
από έναν σύγχρονο και υγιή ιδιωτικό τοµέα. Έτσι το νέο µοντέλο
ανάπτυξης της χώρας δεν µπορεί παρά να έχει ως έναν από τους
βασικούς του πυλώνες, µια σύγχρονη επιχειρηµατική τάξη.
Ο ΣΕΒ και οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν δείξει την ετοιµότητά τους
να αναδεχθούν την πρόκληση. Έχουµε διακηρύξει ότι η σύγχρονη
επιχειρηµατική µας τάξη δεν επιδιώκει ούτε κρατική προστασία ούτε
κρατικά προνόµια.
Αυτό που επίµονα ζητά είναι η άρση εµποδίων που εγκλωβίζουν και
στραγγαλίζουν υγιείς παραγωγικές δυνάµεις του τόπου µας.
Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα υφίσταται την ταλαιπωρία της
γραφειοκρατίας, τα βάρη της φορολογίας, τον λαβύρινθο της
πολυνοµίας,
κρατικό

την

αντι-επιχειρηµατική

παρεµβατισµό.

Όσο

νοοτροπία,

διατηρείται

αυτό

τον
το

ζηλότυπο
ασφυκτικό,

παρεµβατικό και διεφθαρµένο πλαίσιο τόσο οι επενδύσεις και η
ανάπτυξη θα αποτελούν φευγαλέο όνειρο.
Η Κυβέρνηση πρώτα, και η χώρα συνολικά, πρέπει να εκπέµψει
ισχυρά

και,

επιτέλους, έµπρακτα

µηνύµατα

στους

οικονοµικά

δραστήριους πολίτες της και στους ενδιαφερόµενους ξένους ότι είναι
ανοικτή στις επενδύσεις και φιλική στην επιχειρηµατικότητα.
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∆εν χωρούν πλέον πολιτικές υποσχέσεις επερχοµένων αλλαγών,
ράθυµοι ρυθµοί ανάλυσης και διαβούλευσης και περιστασιακές
πρωτοβουλίες, συχνά άτολµης και καθυστερηµένης νοµοθέτησης.
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον στη χώρα τώρα χρειάζεται ένα
ολοκληρωµένο, πολύπλευρο και πλήρες πρόγραµµα δράσης. Τώρα
απαιτείται πρακτική και άµεση δράση έξω από την πεπατηµένη. Τώρα
πρέπει να κινηθούµε σε όλα τα µέτωπα της πραγµατικής οικονοµίας
ταυτόχρονα, για να δούµε επενδύσεις και ανάπτυξη. Τώρα είναι η
ώρα να φτιάξουµε ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα.
∆ιαφορετικά η χώρα θα παραµείνει καθηλωµένη στην ύφεση και στην
κοινωνική δυσπραγία.
Το επενδυτικό κλίµα
Για τη δηµιουργία ενός επενδυτικού κλίµατος δεν αρκεί ένας απλός
αναπτυξιακός νόµος, όσο καλός κι αν είναι αυτός. Απεναντίας, αυτό
που χρειάζεται είναι η απλοποίηση, επικαιροποίηση και συµπλήρωση,
µέσα σε σύντοµο και καθορισµένο χρονικό διάστηµα, θεσµών και
διαδικασιών στα επιµέρους συστήµατα που συνθέτουν αυτό που
ορίζεται ως το «Πλαίσιο επενδύσεων» και που αφορούν:
9 στη χωροθέτηση,
9 στην αδειοδότηση,
9 στις υποδοµές,
9 στις δοµές υποστήριξης,
7

9 στο φορολογικό πλαίσιο,
9 στα χρηµατοδοτικά επενδυτικά εργαλεία.

Πρόσφατη µελέτη του ΣΕΒ αποκάλυψε ότι σε 96 περίπου τοµείς
δραστηριότητας που αφορούν πάνω από το 50% του Εθνικού
προϊόντος, οι τιµές ελέγχονται και καθορίζονται ακόµα από το Κράτος,
ενώ ταυτόχρονα πολλές αγορές και επαγγέλµατα τελούν υπό απόλυτη
κρατική προστασία, χωρίς το οξυγόνο του ανταγωνισµού που είναι η
βάση της επιχειρηµατικότητας.
Ο στόχος της ΕΕ και η πίεση που ασκεί για µείωση του διοικητικού
βάρους

των

επιχειρήσεων

που

προκύπτει

από

υποχρέωση

συµµόρφωσης σε περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, κατά 25%
µέχρι το 2012 αλλά και για άνοιγµα των αγορών των κλειστών
επαγγελµάτων, αποτελεί σίγουρα ένα παράθυρο ευκαιρίας για
εξυγίανση της επιχειρηµατικότητας.
Έχει εκτιµηθεί ότι η µείωση της γραφειοκρατίας και η απελευθέρωση
των αγορών, θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν σταθερή ανάπτυξη
τουλάχιστον 1% κατά τα επόµενα χρόνια. Αλλά, τίποτα από αυτά δεν
µπορεί να γίνει χωρίς αλλαγές στους θεσµούς.
Η ανάπτυξη δεν δηµιουργεί θεσµούς. Οι θεσµοί δηµιουργούν
ανάπτυξη. Στην Ελλάδα επιχειρήσαµε το πρώτο και αποτύχαµε.
∆ηµιουργήσαµε ανάπτυξη, αλλά αποτύχαµε στους θεσµούς. Μόνη
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µας επιλογή είναι να δοκιµάσουµε το δεύτερο: Να επιδιώξουµε την
ανάπτυξη µέσα από σύγχρονους θεσµούς.
Ο προβληµατισµός µας για την προώθηση των µεταρρυθµίσεων δεν
είναι συντεχνιακός. Είναι βαθύτατα αναπτυξιακός.
Και ενώ σε όλες τις χώρες η επιχειρηµατικότητα είναι στο επίκεντρο
των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, στη χώρα µας η κοινωνία
επιδεικνύει µια προκατάληψη κατά της επιχειρηµατικής τάξης και
ζούµε στα στερεότυπα και τη δαιµονοποίηση κάθε επιχειρηµατικής
πρωτοβουλίας.
Το επιχειρηµατικό κέρδος καθίσταται, εξ ορισµού, αισχροκέρδεια –
ενώ τα κρατικά ελλείµµατα βαφτίζονται κοινωνική µέριµνα. Έτσι,
όµως, διαιωνίζουµε τον φαύλο κύκλο της στασιµότητας τόσο στην
οικονοµία όσο και στην κοινωνία.
Ιστορικοί λόγοι αλλά και ελλειµµατικές συµπεριφορές εκ µέρους της
ίδιας της επιχειρηµατικής τάξης εξηγούν αυτό το φαινόµενο.
Στο παρελθόν είχαµε παραδείγµατα επιχειρήσεων που ασυλλόγιστα
ξόδεψαν δηµόσιους και τραπεζικούς πόρους και παρέµειναν στενά
κρατικοδίαιτες. Άλλες, µολονότι λειτούργησαν πίσω από υψηλά
προστατευτικά τείχη, δεν κατάφεραν ή δεν επεδίωξαν να γίνουν
ανταγωνιστικές.
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Η

κρίση

δοκιµάζει

δεινά

την

ελληνική

επιχειρηµατική

τάξη.

Παράλληλα, όµως της προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία να αναλάβει
πρωτοβουλίες που θα την νοµιµοποιήσουν ηθικά και θα την
καταξιώσουν στο σύνολο της κοινωνίας. Η κρίση την προκαλεί
δίνοντάς της τη δυνατότητα να ανατρέψει µια για πάντα τα αρνητικά
στερεότυπα που, αν και παρωχηµένα και αναντίστοιχα µε τη
σύγχρονη

ελληνική

επιχειρηµατικότητα,

εξακολουθούν

να

την

κατατρέχουν σε κάθε φάση της δράσης της δηµιουργώντας εµπόδια
στην οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο του τόπου µας.
Η πρόκληση για την επιχειρηµατική τάξη είναι να αποκτήσει
συνείδηση και να εκσυγχρονιστεί. Ευθύνη της είναι να µεταγγίσει
αναπτυξιακή και ανταγωνιστική συνείδηση στο σύνολο της
κοινωνίας.
Βασικό µέληµα της σύγχρονης επιχείρησης πρέπει να είναι εκτός των
άλλων η εξωστρέφεια.
Θα περάσουν πολλά χρόνια ώσπου η εσωτερική συνολική ζήτηση
καταναλωτικών

κυρίως

αγαθών

επανέλθει

στα

επίπεδα

της

προηγούµενης διετίας. Είναι µεγάλη η πρόκληση για τις επιχειρήσεις
να καλύψουν το έλλειµµα αυτό είτε αυξάνοντας τις εξαγωγές είτε
υποκαθιστώντας τα εισαγόµενα µε εγχώρια προϊόντα υψηλής
ποιότητας.
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Έτσι µόνον µπορεί η επιχείρηση να διασφαλίσει την δική της επιβίωση
αλλά και να ανταποκριθεί στην προσδοκία της κοινωνίας για νέες
θέσεις εργασίας και επαναφορά στην ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι,
Παρά τις όποιες δυσκολίες έχουµε κάθε λόγο να είµαστε αισιόδοξοι:
Η ελληνική επιχείρηση στο παρελθόν, κάτω από αντίξοες συνθήκες,
ξεπέρασε τη γραφειοκρατία, προσέλκυσε σηµαντικά ξένα κεφάλαια,
προχώρησε σε επενδύσεις, δηµιούργησε παραγωγικές θέσεις εργασίας
και άνοιξε τα φτερά της έξω από τα ελληνικά σύνορα.
Οι επιχειρήσεις έχουν

αποδείξει πως όταν βρίσκουν το κατάλληλο

περιβάλλον φεύγουν µπροστά, επιδεικνύοντας υγιή δυναµισµό,
καινοτόµα

δηµιουργικότητα

και

αυξηµένο

αίσθηµα

κοινωνικής

ευθύνης.
Τώρα που το κράτος, εκ των πραγµάτων, δεν µπορεί να σηκώσει την
ανάπτυξη, είναι σίγουρο ότι η επιχειρηµατικότητα µε την ευρύτερη
έννοια της δηµιουργικής πρωτοβουλίας, θα παραµείνει πράγµατι το
κλειδί για το µέλλον. Θα συνεχίσει να αποτελεί την κινητήρια δύναµη
για την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Και αυτό γιατί

η σύγχρονη

επιχείρηση είναι η µορφή κοινωνικής οργάνωσης που συνδυάζει πιο
αποδοτικά, όλα τα απαραίτητα συστατικά της προόδου: όραµα,

11

ανθρώπινο

δυναµικό,

γνώση,

καινοτοµία,

τόλµη,

αποτελεσµατικότητα.
Η σύγχρονη επιχείρηση, συνιστά µια κοινότητα ανθρώπων που
σχεδιάζουν, παράγουν , πασχίζουν συνεχώς για το καλύτερο, µε
συγκεκριµένους στόχους και οι οποίοι κρίνουν και κρίνονται µε
µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Η σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί, έτσι, υπόδειγµα δηµιουργικής
συνεργασίας ανθρώπων, πέρα από τον επιχειρηµατία. Είναι ένα
παραγωγικό σύνολο διευθυντών, στελεχών, απλών εργαζοµένων,
προµηθευτών κλπ, οι οποίοι, µέσα από οργανωµένη δράση, παράγουν
ένα απτό αποτέλεσµα που αποτελεί από µόνο του

πολλαπλό

κοινωνικό µέρισµα.
Η αναγωγή αυτών των χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικής δράσης
σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο ενθαρρύνει την κοινή δράση, ευνοεί
το µακρόπνοο σχεδιασµό, εµπνέει τόλµη και αποτελεσµατικότητα και
εξασφαλίζει ευηµερία για όλους όσους συµµετέχουν στην κοινή
προσπάθεια.
Αυτό το κοινωνικό πρότυπο χρειάζεται σήµερα η χώρα. Και αυτό το
πρότυπο οφείλει να προτείνει η επιχειρηµατική τάξη στην ελληνική
κοινωνία, που σήµερα εναγωνίως αναζητεί µια σύγχρονη και
ρεαλιστική κοίτη προόδου.
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Το

µόνο

που

χρειάζεται

είναι

η

δηµιουργία

ευνοϊκού

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που θα απαλλάξει τον τόπο
από το θανάσιµο για την πρόοδο πλέγµα των εµποδίων της
επιχειρηµατικότητας και που δεν επιτρέπει στις σύγχρονες,
υγιείς

και

ζωντανές

δυνάµεις

αυτού

του

τόπου

να

συνεισφέρουν στην κοινή µας προσπάθεια, στο κοινό µας
µέλλον, σε αυτούς που θέλουν και µπορούν.
Το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο θεωρεί σηµαντική τη συνεισφορά της
επιχειρηµατικότητας στο νέο αναπτυξιακό µοντέλο και µάλιστα κάνει
ιδιαίτερη

αναφορά

στη

δηµιουργία

φιλικού

επιχειρηµατικού

περιβάλλοντος προτάσσοντας την άρση εµποδίων που εγκλωβίζουν
υγιείς επιχειρηµατικές δυνάµεις. Συγκεκριµένα αναφέρει:
«Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης
για µια επιχειρηµατικά φιλική Ελλάδα όπου θα παρουσιάζεται ένα
χρονοδιάγραµµα για την αποµάκρυνση 30 εκ των σηµαντικότερων
περιορισµών που παραµένουν για την επιχειρηµατική δραστηριότητα,
την επένδυση και την καινοτοµία» µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου.
Ήδη στο Μνηµόνιο περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, η απλοποίηση της
διαδικασίας

ίδρυσης

και

αδειοδότησης

των

επιχειρήσεων,

η

ενεργοποίηση του νόµου για τις επιχειρηµατικές περιοχές, η
κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής στο µητρώο εξαγωγέων σαν
προϋπόθεση χορήγησης του certificate of origin, η µείωση του

13

φορολογικού κόστους συγχώνευσης ή µεταβίβασης επιχειρήσεων, η
δυνατότητα

πραγµατοποίησης

τελωνειακών

εργασιών

από

πιστοποιηµένες για τη διαδικασία αυτή επιχειρήσεις κ.ά.
Η

πρόβλεψη

που

υπάρχει

για

την

αποµάκρυνση

30

ακόµα

περιορισµών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, µας δίνει τώρα µια
µοναδική ευκαιρία να περιγράψουµε και άλλα τέτοια εµπόδια ώστε να
συµπεριληφθούν ρητά και αυτά στη διαδικασία παρακολούθησης της
εκτέλεσης του Μνηµονίου.
Για τον λόγο αυτό, ο ΣΕΒ έχει ήδη πάρει πρωτοβουλία ώστε µέσα από
τη συνεργασία όλων µας να συνταχθεί ο σχετικός κατάλογος µε τα 30
εµπόδια. Εδώ είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις όλων σας.
Πέραν όµως της καταγραφής των εµποδίων ο ΣΕΒ για να συµβάλλει
δυναµικά

στην

επίλυσή

τους

έχει

δροµολογήσει

την

ίδρυση

«Παρατηρητηρίου ∆ιοικητικών Εµποδίων στην Επιχειρηµατικότητα»
που θα αποτελέσει όχι µόνο φωνή της επιχειρηµατικής κοινότητας
αλλά και έναν πολύτιµο σύµβουλο της Κυβέρνησης.
Ως επιχειρηµατίες ή ως στελέχη που ταχτήκαµε στη σκληρή
καθηµερινότητα της παραγωγής και της πώλησης, οφείλουµε να
δείξουµε τον δρόµο για να βγούµε από την κρίση. Να δείξουµε τον
δρόµο κάνοντας αυτό που πάντα κάναµε καλά και αποτελεσµατικά:
την επικέντρωση στην παραγωγικότητα, στην πρωτοπορία, στην
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καινοτοµία, στην εξωστρέφεια και ακόµα στην ανάληψη των
ευθυνών µας απέναντι σε µια κοινωνία που δοκιµάζεται σκληρά,
κυρίως διότι κανείς δεν µιλά πειστικά για τα προβλήµατα του σήµερα
και τις προοπτικές του αύριο.
Κυρίες και κύριοι,
Η κρίση µας απειλεί αλλά και µας προκαλεί. Κρίση δεν σηµαίνει
καταστροφή. Σηµαίνει αναπροσαρµογή των ιδεών, των αντιλήψεων,
της λειτουργίας µας. Εµπεριέχει, έτσι και την αρχή µιας νέας εποχής,
τους κανόνες της οποίας σ’ εµάς εναπόκειται να προσδιορίσουµε και
όχι στον όποιο από µηχανής Θεό.
Στο

χέρι

µας

είναι

να

αποτολµήσουµε,

µε

πεποίθηση

και

αυτοπεποίθηση τις βαθιές τοµές που έχει ανάγκη ο τόπος,
περιθωριοποιώντας τις κραυγές αντίδρασης, τις προσχηµατικές
οιµωγές που προσπαθούν να εκβιάσουν τη µη αλλαγή. ∆εν είναι το
Μνηµόνιο

που

θα

αποκαταστήσει

τη

χαµένη

αξιοπιστία

και

ανταγωνιστικότητα της χώρας µας. Είναι η δική µας βούληση, η δική
µας απόφαση για το ποιοι εθνικό µέλλον θέλουµε –και αξίζουµε.
Από µας εξαρτάται!
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