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Ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, στο 

κλειστό γυμναστήριο «Ιβανώφειο» στη Θεσσαλονίκη 
 

Πολίτες της Θεσσαλονίκης, αυτή την πολύ δύσκολη μέρα με τις πολύ κακές 
ειδήσεις, θέλω να εκφράσω τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήριά μας στο λαό 
της Τουρκίας και της Συρίας, που δοκιμάζονται σήμερα.  
Αυτή τη δύσκολη μέρα με τις κακές ειδήσεις, την πιο παγωμένη μέρα του χειμώνα, 
η παρουσία σας εδώ, ζεσταίνει τις καρδιές μας και δίνει μήνυμα νίκης, μήνυμα 
αλλαγής! Ήρθε η ώρα για την πολιτική αλλαγή. Ήρθα η ώρα της δημοκρατίας. Ήρθε 
η ώρα της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. 
Η κυβέρνηση των ανισοτήτων και της αδικίας, η κυβέρνηση των υποκλοπών και της 
διαφθοράς, η κυβέρνηση της ακρίβειας και της εκτροπής, ήρθε η ώρα να 
λογοδοτήσει στον Ελληνικό λαό. Και θα λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό, είτε αργά, 
είτε γρήγορα.  
Θα πέσει η χειρότερη, η αθλιότερη κυβέρνηση της Δεξιάς από τη μεταπολίτευση και 
μετά. Διότι αυτά που έχουν δει τα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια, δεν τα έχουμε 
ξαναδεί.  
Θα λογοδοτήσει στο λαό αυτή η κυβέρνηση.  Δε θα τη σώσει ούτε το ψέμα, ούτε η 
διαστρέβλωση, ούτε η τοξικότητα. Δεν ξεχνούν οι παλαιότεροι, αλλά μαθαίνουν 
εδώ και οι νεότεροι, που είναι μπροστά μπροστά, στις πρώτες καρέκλες σήμερα, 
μπροστά στον αγώνα για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.  
Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, είπα και το πιστεύω, ότι πολύ σύντομα 
θα λογοδοτήσουν. Γιατί; Γιατί τα  πειστήρια του εγκλήματος έχουν βγει πια στο 
φως, από την αρμόδια Αρχή του κράτους που ξεσκέπασε το σκοτάδι του 
παρακράτους. 
Ο κ. Μητσοτάκης παραβίαζε συστηματικά το Σύνταγμα και τους κανόνες της 
δημοκρατίας. Γιατί; Για να στήσει το δικό του καθεστώς. Για να  ελέγχει και να 
εκβιάζει τους αντιπάλους του αλλά και τους δικούς του. Ακόμη και τους αρχηγούς 
των Ενόπλων δυνάμεων. 
Και για να μπορεί μ’ αυτό τον τρόπο να υλοποιεί την πιο άδικη, την πιο παράλογη, 
την πιο εξωφρενική αναδιανομή πλούτου και εισοδήματος. Από τους αδύναμους 
και τη μεσαία τάξη, στους λίγους ισχυρούς που τον στηρίζουν και τους στηρίζει. 
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Γιατί αν τα πειστήρια του εγκλήματος των παρακολουθήσεων βρέθηκαν στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τα πειστήρια της κλοπής του εισοδήματος 
βρίσκονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, σε κάθε σπίτι, σε κάθε 
νοικοκυριό και σε κάθε επιχείρηση. Τα πειστήρια της κλοπής βρίσκονται στις τιμές 
των προϊόντων στα ράφια και στα ταμεία των σούπερ μάρκετ, στις τιμές στις αντλίες 
της βενζίνης σε κάθε βενζινάδικο. 
Η Ελλάδα, με τους χαμηλότερους μισθούς και τα χαμηλότερα εισοδήματα σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει την πιο ακριβή τιμή χονδρικής στο ρεύμα, τις 
ακριβότερες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και την ακριβότερη βενζίνη σε όλη 
την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.  
Και αυτό, ξέρετε, δεν έτυχε, αυτό πέτυχε. Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο Μητσοτάκη. 
Η αισχροκέρδεια έχει τη δική του υπογραφή. Το σχέδιό του ήταν η ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΗ. Το σχέδιό του ήταν η βίαιη απολιγνιτοποίηση. Το σχέδιό του ήταν η ΔΕΗ 
από Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που πρέπει να συγκρατεί τις τιμές του 
καταναλωτή, να είναι αυτή που καθοδηγεί  το ράλι της ακρίβειας με τις άλλες 
ιδιωτικές εταιρείες. 
Το σχέδιό του ήταν να αφήσει τα καρτέλ να αλωνίζουν ανενόχλητα. Χωρίς κανένα 
έλεγχο, με απενεργοποιημένους όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
Το σχέδιό του ήταν να αφήσει να παράγονται δισεκατομμύρια σε υπερκέρδη στις 
εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και στα διυλιστήρια και κανείς να μη 
βάζει ένα όριο, κανείς να μη τους φορολογεί. Και τα ίδια έκανε και με τους 
μεσάζοντες των τροφίμων και τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. 
Αυτό ήταν και αυτό είναι το σχέδιο Μητσοτάκη:  Αφήνει τις τιμές να πάνε στον θεό 
ανεξέλεγκτα και ταυτόχρονα κρατάει σταθερά υψηλή τη τιμή του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, 
ενώ σε όλες τις άλλες χώρες  της Ευρώπης, και όχι μόνο, έχουν παντού μειωθεί, 
τόσο ο ΦΠΑ όσο και ο ΕΦΚ.   
Με τον τρόπο αυτό, δίπλα στην ιδιωτική αισχροκέρδεια έχουμε και τη κρατική 
αισχροκέρδεια. Τα δημόσια Ταμεία γεμίζουν. Από πού; Από το υστέρημα των 
πολλών, των καταναλωτών, της μεσαίας τάξης, των αδύναμων.   
Για να έρχεται μετά να δίνει επιδοτήσεις, που και αυτές όμως κατευθύνονται 
στοχευμένα σε όσους έχουν παράξει τα υπερκέρδη, στην ενέργεια, στα διυλιστήρια, 
στα σούπερ μάρκετ.  
Προσποιούνται ότι στηρίζουν το καταναλωτή, ενώ στην ουσία και αυτές οι 
επιδοτήσεις πηγαίνουν για να στηρίξουν τους εκλεκτούς τους, που επιμένουν να 
κρατάνε υψηλές ή ακόμη και να αυξάνουν διαρκώς τις τιμές. 
Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το σχέδιό του, η πιο βίαιη αναδιανομή εισοδήματος που 
έχει δει η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Και  ακριβώς για να μπορέσει να 
υλοποιήσει αυτό το σχέδιο, χρησιμοποίησε αυτές τις  άθλιες μεθόδους, τις πιο 
άθλιες μεθόδους: Τις υποκλοπές, τις λίστες Πέτσα για τη χειραγώγηση της 
ενημέρωσης, τη χειραγώγηση των Ανεξάρτητων Αρχών και των ελεγκτικών 
μηχανισμών, τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης. 
Και οι εκβιασμοί, οι απειλές, οι δολοφονίες χαρακτήρα, η συκοφαντία, η 
διαστρέβλωση, το ψέμα είναι το λιγότερο απ’ όλα όσα έχει χρησιμοποιήσει για να 
εφαρμόσει αυτό το σχέδιο.  
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Γι’ αυτό το άθλιο σχέδιο, φίλες και φίλοι, είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό  
η κυβέρνηση Μητσοτάκη.  Γι’  αυτά τα πειστήρια την εγκαλούμε. Τα πειστήρια της 
ΑΔΑΕ αλλά και τα πειστήρια των τιμών, στα σούπερ μάρκετ στους λογαριασμούς 
ρεύματος, στα πρατήρια της βενζίνης. Αυτά είναι τα πειστήρια ενοχής του κ. 
Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του.  
Και γι’ αυτά τα πειστήρια αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την πρόταση μομφής που 
οι 156 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την απέρριψαν, στον ελληνικό λαό για να 
αποφασίσουν όχι 156, αλλά 10 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. 
Και ζητάμε άμεσα τη προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία. Για να μην αφήσουμε ούτε 
μια μέρα παραπάνω, τη ληστεία αυτή να συνεχίζεται σε βάρος του λαού μας.  
Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, έρευνα που  οποία 
παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη εδώ στη Θεσσαλονίκη: 

• 7 στους 10 καταναλωτές έχουν μειώσει τις ποσότητες για αγορές 
ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης. 

• 4 στους 10 καταναλωτές βρίσκονται σήμερα σε κοινωνικό 
αποκλεισμό. 

• Ένας εργαζόμενος ή χαμηλοσυνταξιούχος που αμείβεται με τον 
κατώτατο μισθό, ή αντίστοιχα με μια σύνταξη που φτάνει στα 700 ευρώ, έχει χάσει  
μέσα σ’ ένα χρόνο  το 40% της αγοραστικής του δύναμης. 

 • Ένας εργαζόμενος ή συνταξιούχος που αμείβεται από 1000  έως 
1150 ευρώ, έχει χάσει το 25% της αγοραστικής του δύναμης. 

 • Ένας μέσος καταναλωτής, λέει η έρευνα, δαπανά το 40% έως 50% 
του μισθού του μόνο για τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. 
Και τι να μείνει μετά, αν το 50% του μισθού πηγαίνει για τα ψώνια κι άλλο τόσο 
περίπου πηγαίνει για το ρεύμα και τους  λογαριασμούς, τι θα μείνει μετά; Ποια η 
ποιότητα ζωής, ποια η αξιοπρέπεια που μπορεί να έχει ο μέσος Έλληνας 
Πού μπορεί να φτάσει αυτή  η ληστεία στα σούπερ μάρκετ;  Μέχρι που θα φτάσει 
και πόσο προκλητική θα είναι απραξία και η κοροϊδία της κυβέρνησης με το 
«καλάθι του νοικοκυριού» που δήθεν θα έλυνε το πρόβλημα;  
Οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων τον Δεκέμβριο έφτασαν μέχρι και 25%. Μόνο 
τον μήνα Δεκέμβριο. Την ίδια στιγμή η ψαλίδα της διαφοράς των τιμών από το 
χωράφι στον παραγωγό, στο ράφι στον καταναλωτή, επίσης  με βάση όλες τις 
έρευνες,  είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη.  

• Τα μήλα φεύγουν από το χωράφι  με 0,17 ευρώ και στο ράφι 
πωλούνται έως 2,20.  

• Τα λεμόνια φεύγουν από το χωράφι 0,20 ευρώ και στο ράφι φτάνουν 
έως 1,28.  

• Τα πορτοκάλια φεύγουν από το χωράφι 0,18 και στο ράφι φτάνουν 
κοντά στο 1 ευρώ. 

• Η φέτα από τον κτηνοτρόφο φεύγει στα 6,90 ευρώ και φτάνει στο 
σούπερ μάρκετ έως και τα 20 ευρώ.   
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Αυτή είναι η ακρίβεια. Όχι, καλύτερα, δεν είναι η ακρίβεια, αυτή είναι η 
αισχροκέρδεια Μητσοτάκη. Γιατί εκεί βάλει την υπογραφή του. Και είναι ευθύνη 
της κυβέρνησης που λεηλατεί το εισόδημα του κάθε νοικοκυριού. Αυτή είναι η 
σταθερότητα που υπόσχονται.  

 

Η Δεξιά της αισχροκέρδειας, αλλά και της δημοκρατικής εκτροπής, θα φύγει, όχι αν 
εγώ το πάω γερά, αλλά αν εσείς το πάτε γερά! Από αύριο λοιπόν όλοι μαζί, να 
δώσουμε αυτή τη μάχη για την πολιτική αλλαγή, για την επιστροφή της 
δικαιοσύνης, για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία! 
Μας μιλάνε, φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, για σταθερότητα. Και 
αναρωτιέμαι: Ποια είναι η σταθερότητα με αυτή την κυβέρνηση; Μήπως είναι η 
σταθερότητας της αισχροκέρδειας; Μήπως είναι η σταθερότητα των υψηλών τιμών 
και της ακρίβειας στο ράφι, στην αντλία, στους λογαριασμούς; Αυτή είναι η 
σταθερότητα;  
Αλλά δεν είναι μονάχα τα σούπερ μάρκετ, τα βενζινάδικα, οι Εταιρείες Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Είναι και οι τράπεζες, ένας άλλος μεγάλος εφιάλτης για τις Ελληνίδες και 
για τους Έλληνες.  
Χιλιάδες δανειολήπτες έχουν δει τους τελευταίους μήνες τα επιτόκια στα δάνειά 
τους να εκτοξεύονται εκατοντάδες ευρώ επιπλέον κάθε μήνα ανατρέποντας τον έτσι 
κι αλλιώς ισχνό οικογενειακό τους προϋπολογισμό.  
Πήραν ένα στεγαστικό δάνειο με  δόση προσιτή και αυτή έχει πλέον διπλασιαστεί 
μέσα σε λίγους μήνες. Ποιος αλήθεια θα δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους  μια 
απάντηση, όταν οι τράπεζες αυξάνουν συνεχώς το επιτόκιο χορηγήσεων αλλά 
κρατάνε σταθερό το επιτόκιο των καταθέσεων; 
Ποιος θα δώσει μια  απάντηση γι’ αυτή τη ληστεία των τραπεζών, που κι αυτή έχει 
την υπογραφή Μητσοτάκη;  Όταν και οι τράπεζες -αυτές που βρίσκονται σήμερα 
στη ζωή χάρη στα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, γιατί έχουν τρεις 
ανακεφαλοποιήσεις με δημόσιο χρήμα- θέλουν να συνεχίζουν να αυγατίζουν κέρδη 
για να μοιράσουν μέρισμα μέσα στο 2023 σε ιδιώτες μετόχους; 
Και βεβαίως, θέλουν να μοιράσουν μέρισμα στους μετόχους και γι’ αυτό μοιράζουν 
θηλιές στους δανειολήπτες για να κρεμαστούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που 
βιώνει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα σ’ αυτό που  
ονομάζουμε «πραγματική οικονομία».  
Ποιος λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα δώσει απάντηση για το ρημαγμένο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, για τα σχολεία που είναι χωρίς καθηγητές, για α τα πανεπιστήμια  
που είναι χωρίς αίθουσες.  
Ακόμα και ατυχήματα είχαμε, όπως εδώ στο Αριστοτέλειο που έπεσε ένας φοιτητής 
-ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του- από το παράθυρο, διότι το στρίμωγμα την ώρα 
του διαγωνίσματος, της εξέτασης ήταν τέτοιο, που κάθονταν στα περβάζια τα 
παιδιά.  
Ποιος θα δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά; Για την εργασιακή ζούγκλα; Για τις 
απλήρωτες υπερωρίες, για τους Πάτσηδες και τους πλειστηριασμούς πρώτης 
κατοικίας, που παίρνουν τα σπίτια των φτωχών ανθρώπων για μερικές χιλιάδες 
ευρώ; Ποιος θα δώσει, φίλες και φίλοι, απαντήσεις για όλα αυτά; 
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Διαβάσαμε σήμερα ότι θα ξαναρχίσουν οι πλειστηριασμοί, γιατί η εισήγηση των 
δικαστών είναι τα funds να συνεχίσουν βάσει ενός νόμου της κυβέρνησης Σημίτη, 
του 2003 και όχι με βάση τον δικό μας νόμο, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που 
προστατεύει τους ιδιοκτήτες απέναντι στους servicers. Να συνεχίσουν και να 
προχωρήσουν σε 700.000 πλειστηριασμούς, τόσοι  είναι στα σκαριά. Για μετά, 
προφανώς, τις εκλογές. Αυτό ετοιμάζουν.  
Ποιος θα δώσει μια απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά;  Και κυρίως, ποιος θα τα 
σταματήσει όλα αυτά για λογαριασμό της μεσαίας τάξης, των αδύναμων, των 
ανθρώπων του μόχθου, των λεγόμενων μη προνομιούχων;  
Στην αντίληψη των νεοφιλελεύθερων που μας κυβερνάνε, τα πάντα είναι 
εμπορεύσιμα. Ακόμα και η ανθρώπινη ζωή. Εμείς όμως λέμε, και αυτή είναι η 
ιδεολογία μας,  και είμαστε βαθιά περήφανοι γι' αυτήν, ότι οι άνθρωποι είναι πάνω 
από τα κέρδη. Η ανθρώπινη ζωή και η ανάγκη της κοινωνίας είναι πάνω από τα 
κέρδη.  
Ποιος λοιπόν είναι αυτός που μπορεί να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά τα 
μεγάλα πραγματικά, τα πραγματικά που απασχολούν σήμερα τη συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού; Θα δώσουν απάντηση αυτοί  που όπως είπα πριν, 
θεωρούν ότι τα κέρδη είναι ακόμα και πάνω από την ανθρώπινη ζωή; 
Αυτοί που τα έχουν εκχωρήσει όλα στις αγορές; Αυτοί που έχουν δώσει 9 
δισεκατομμύρια ευρώ κρατικό χρήμα σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς 
διαγωνισμούς τα τελευταία δυο χρόνια; Ή μήπως αυτοί που δεν δίστασαν να 
φέρουν ακόμα και τη νύχτα,  το σκοτάδι της μαφίας να διοικεί την ΕΥΠ, ακόμη και 
την Ελληνική Αστυνομία; 
Και το ερώτημα, φίλες και φίλοι, είναι: Τελικά ποιος θα μας προστατέψει από τους 
προστάτες; Όταν η αστυνομία αντί να πολεμά το οργανωμένο έγκλημα 
συναλλάσσεται μαζί του. Ποιος θα μας προστατεύσει από τους προστάτες; 
Διότι, ξέρετε, αυτό το οποίο είπα στη Βουλή μιλώντας στον Προϋπολογισμό, ότι επί 
των δικών μας ημερών η ΕΥΠ παρακολουθούσε τη Greek Mafia, αλλά από το 2019 
διοικείται από τη Greek Mafia, ξέρετε, δεν ήταν σχήμα λόγου. Οι τελευταίες 
αποκαλύψεις αποδεικνύουν ότι δεν ήταν σχήμα λόγου. Είναι, δυστυχώς, μια 
πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες αποκαλύψεις, για τη 
διαφθορά στα ανώτατα κλιμάκια της Αστυνομίας, την ασυλία των επίορκων 
αστυνομικών,  τη διασύνδεσή και το αλισιβερίσι των μαφιόζων με ανώτατους 
αξιωματικούς.  
Ανατριχιάζει κάθε πολίτης με όλα αυτά, όποιο κι αν είναι το κόμμα που 
υποστηρίζει, με τις τελευταίες αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
στις εφημερίδες, όχι μόνο στο Ντοκουμέντο που αποκαλύπτει, αλλά και στο Βήμα. 
Στο Ντοκουμέντο κάνουν μηνύσεις, στο Βήμα δεν τολμάνε να κάνουν, δεν ξέρω 
γιατί, κάπου πάει το μυαλό μου... 
Θέλω λοιπόν, με βάση  αυτές τις αποκαλύψεις να καλέσω τον κ. Μητσοτάκη να 
δώσει απαντήσεις: Γνώριζε ο ίδιος ή ο υπουργός του, την παράνομη δράση 
αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν και δεν τους έστειλε στη Δικαιοσύνη; Πώς 
μπορεί να μιλά για «κάθαρση», όταν αναβαθμίζει κατηγορούμενους; 
Είναι στ’ αλήθεια συνομιλητές της μαφίας ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας και σήμερα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου; Είναι συνομιλητής 
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της μαφίας ο διευθυντής του υπουργού Προστασίας του Πολίτη; Αυτά  βγήκαν στο 
φως της δημοσιότητας. Χρωστάνε μια απάντηση για όλα αυτά, για όσα σκοτεινά 
συμβαίνουν σήμερα, όχι μόνο στην ΕΥΠ, αλλά  και στην Ελληνική Αστυνομία.  
Και, αναρωτιέμαι φίλες και φίλοι, απευθυνόμενος όχι μόνο στους προοδευτικούς 
πολίτες, αλλά και στους συντηρητικούς πολίτες, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους 
της Νέας Δημοκρατίας: Είναι αυτή η εικόνα των υποκλοπών, της διαφθοράς και της 
νύχτας που έχει παρεισφρήσει στους αρμούς του κράτους, στην ΕΥΠ και στην 
Αστυνομία, είναι η εικόνα που περιμένατε ποτέ να δείτε να συμβαίνει στη χώρα 
μας; Από μια κυβέρνηση που ήρθε στο όνομα της θεσμικής προσήλωσης στο κράτος 
δικαίου, στους νόμους και στους κανόνες της δημοκρατίας; 
Τι σχέση έχουν αλήθεια όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια 
μας με όλα υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης το 2019; Θυμάστε τι υποσχέθηκε; Να 
θυμηθούμε όλοι μαζί; 
Υποσχέθηκε καλούς μισθούς και τι φέρνει; Διαλύει σταθερά την αγοραστική δύναμη 
των εργαζομένων.  
Υποσχέθηκε φοροελαφρύνσεις και τι κάνει; Λεηλατεί σταθερά τους αδύναμους και 
τη μεσαία τάξη με τον ΦΠΑ σταθερά υψηλό και τον πληθωρισμό να είναι στο 10%  
Υποσχέθηκε καλές και καλοπληρωμένες δουλειές και τι έφερε; Την κατάργηση του 
8ωρου και σταθερά απλήρωτες υπερωρίες.  
Υποσχέθηκε την  ενίσχυση της μεσαίας τάξης και τι κάνει: Μειώνει σταθερά το 
πραγματικό της εισόδημα, αναγκάζει τη μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια, αυτός που 
κατήγγειλε εμάς, επειδή δίναμε επιδόματα στους αδύναμους.  
Υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει τους συνταξιούχους και τι έκανε; Κατάργησε τη 13η 
σύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ, που τότε έλεγε ότι είναι ψίχουλα, αλλά αυτός την κατάργησε 
για 4 χρόνια δεν έχει δώσει 4 συνεχόμενα δισεκατομμύρια στους συνταξιούχους, 
ενώ τους αφαιρεί  και τα αναδρομικά που δικαιούνται μετά την απόφαση της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης.  
Υποσχέθηκε ενίσχυση των επαγγελματιών και τους πνίγει σταθερά στα χρέη και 
τους πλειστηριασμούς. 
Υποσχέθηκε, από δω από τη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, ότι δεν θα υπάρξει παρά μια 
ασήμαντη αύξηση στην τιμή του ρεύματος.  Κι αμέσως μετά, στα κρυφά, ξεπούλησε 
τη ΔΕΗ κι έδωσε το σύνθημα της αισχροκέρδειας.  
Υποσχέθηκε μείωση της εγκληματικότητας και έφερε τους εγκληματίες μέσα στην 
Αστυνομία. 
Υποσχέθηκε κράτος δικαίου και σεβασμό στους θεσμούς και έφερε τις υποκλοπές 
και το παρακράτος στην ΕΥΠ. 
Φίλες και φίλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δοκιμαστεί από τον ελληνικό λαό. Δεν ισχυρίζομαι ότι 
δε κάναμε λάθη, δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είχαμε αστοχίες τις οποίες πληρώσαμε.  
Ένα πράγμα όμως μπορώ να ισχυρίζομαι κοιτώντας τον κάθε έναν και την καθεμιά 
στα  μάτια: Ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ  ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση που είδε η 
χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό ισχυρίζομαι, με ειλικρίνεια, κοιτάζοντας σας 
στα μάτια.   
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Σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Μας έβαλαν για 
χρόνια, ξέρετε, κάτω από το μεγεθυντικό τους φακό, κάτω από τον πιο εξονυχιστικό 
έλεγχο, Και δεν βρήκαν ούτε ένα λεκέ, ούτε ένα στίγμα.  
Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, με πολλή και έντιμη δουλειά.  
Πετύχαμε μια συμφωνία ρύθμισης του δημόσιου χρέους, χάρις στην οποία η 
ελληνική οικονομία παραμένει σήμερα ζωντανή. 
Αφήσαμε  ένα μαξιλάρι ασφαλείας 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, χάρη στο οποίο η 
Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σήμερα στις αγορές χρήματος και όχι σε νέα μνημόνια. 
Πετύχαμε να ωθήσουμε και πάλι την οικονομία σε αναπτυξιακούς ρυθμούς μετά 
από δεκαετίες, να πετύχουμε ρεκόρ 12ετίας το ’18 στις  ξένες επενδύσεις, όταν 
βγήκαμε επιτέλους από τα μνημόνια. Και αυτά τα  καταφέραμε σε συνθήκες 
ασφυξίας.  
Και τι κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης;  Αξιοποιεί όσα με θυσίες και κόστος πετύχαμε 
όχι για να πάει ένα βήμα πιο μπροστά την οικονομία, την ασφάλεια, τη κοινωνική 
συνοχή, αλλά για να εφαρμόσει το σχέδιό του, αυτό για το οποίο σας μίλησα πιο 
πριν: Την αισχροκέρδεια των λίγων και ισχυρών από την αφαίμαξη των πολλών, της 
μεσαίας τάξης και των αδύναμων. Αυτό όμως το δικό του σχέδιο, νομίζω το έχει πια 
καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας, για αυτό και ότι και να κάνει πια, η εφαρμογή 
αυτού του σχεδίου έχει ημερομηνία λήξης. 
Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι εδώ σήμερα να σας μιλήσω μόνο για το δικό του σχέδιο, 
το ξέρετε, το ζείτε. Το ζήτημα είναι να σας μιλήσω για το δικό μας σχέδιο, για το 
δικό μας όραμα. 
Το δικό μας σχέδιο λοιπόν, το δικό μας όραμα, η δική μας πολιτική  περιγράφεται 
με δυο μονάχα λέξεις –τις βλέπετε αυτές τις λέξεις παντού στα συνθήματά μας. Δύο 
λέξεις:  Δικαιοσύνη παντού! Αυτό είναι το όραμά μας!  
Ξέρετε, δεν είναι για μας η δικαιοσύνη μια σημαία ευκαιρίας.  Εμείς δεν 
καταγόμαστε από δυναστείες και τζάκια. Καταγόμαστε από εκεί  όπου η δικαιοσύνη 
είναι επιδίωξη, είναι πάθος, είναι κίνητρο ζωής και αγώνα. Καταγόμαστε από 
εκείνους που έδωσαν ζωή στο όραμα του δίκιου με το ίδιο τους το αίμα.   
Γιατί η Αριστερά και η Δημοκρατική Παράταξη ήταν παρούσες, ήταν  σε όλους τους 
αγώνες του λαού και του έθνους. Και αυτό η πόλη της Θεσσαλονίκης το γνωρίζει 
πάρα πολύ καλά αυτό. Για δεκαετίες, για πάρα πολλά χρόνια.  
Στους  αγώνες τους εργατικούς με τη ματωμένη Πρωτομαγιά του ’36, στους αγώνες 
για δικαιοσύνη ενάντια σε βασιλιάδες και δυνάστες, ενάντια σε κατακτητές και 
δικτάτορες, ενάντια σε όσους έβαζαν την ιδιοτέλεια πάνω από το δίκιο του 
εργαζόμενου λαού. 
Ας μου επιτραπεί λοιπόν η έκφραση: Η δικαιοσύνη είναι το δικό μας DNA. Και αυτό 
το ξέρουν ακόμα κι εκείνοι που είναι αντίθετοι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα κι εκείνοι που 
μας πολεμούν με όλα τα μέσα. Και ακριβώς επειδή το ξέρουν, γι’ αυτό μας 
πολεμούν με όλα τα μέσα, από τα οποία εντιμότερο το ψέμα.  
Θέλω λοιπόν σήμερα να σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιό μας, που ακουμπάει πάνω 
όραμά μας, στο όραμα για δικαιοσύνη παντού. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι 
είναι σαν ένα συμβόλαιο δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Που θα περιέχει τις 
δεσμεύσεις της προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο λαό. Τη ρεαλιστική, 
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κοστολογημένη, σταθερή πορεία προς μια κοινωνία δικαιοσύνης.  Προς μία δίκαιη 
Ελλάδα.  
Το σχέδιό μας, λοιπόν, είναι να επαναφέρουμε τη χώρα στην ευρωπαϊκή 
κανονικότητα. Να καταπολεμήσουμε τις κραυγαλέες ανισότητες, να στηρίξουμε τις 
δυνάμεις της παραγωγής, για να παράγει η Ελλάδα περισσότερο πλούτο που θα 
κατανέμεται στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας χωρίς να μένουν στο 
περιθώριο εκείνοι που τον παράγουν.                                                                                                                                                                             
Το σχέδιο μας είναι να αλλάξουμε το παραγωγικό πρότυπο, να επενδύσουμε στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, τους υψηλής κατάρτισης νέους επιστήμονες, σε ανθρώπινους  
και σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής για όλους τους εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. 
Σχέδιο μας είναι να ενισχύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις σε 
στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Να προστατεύσουμε τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα αλλά και να ενισχύσουμε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, 
όπως η καινοτομία, η νεοφυής επιχειρηματικότητα.  
Για μια δυναμική και δίκαιη κοινωνία, απαλλαγμένη από τα βάρη της διαφθοράς, 
της γραφειοκρατίας, και του πελατειακού κράτους.  
Το σχέδιο μας, τέλος, είναι να προστατεύσουμε το δικαίωμα στην εργασία, το 
δικαίωμα στην κατοικία, το δικαίωμα κάθε νέου σε ποιοτικές σπουδές, το δικαίωμα 
κάθε συνταξιούχου σε αξιοπρεπείς συντάξεις, το δικαίωμα κάθε πολίτη σε 
αξιοπρεπή φροντίδα υγείας. 
Αυτό είναι το σχέδιό μας. Και θέλουμε, πλέον ξέρουμε και μπορούμε να το κάνουμε 
αυτό το σχέδιο πράξη.  
Δεσμευόμαστε λοιπόν ότι η προοδευτική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις 
εκλογές θα είναι πάνω απ’ όλα μια κυβέρνηση βαθιά δημοκρατική. Θα κόψει 
αποφασιστικά τον ομφάλιο λώρο κόμματος και κράτους, μειώνοντας δραστικά τον 
αριθμό των μετακλητών. Θα έχει το μικρότερο αριθμό μετακλητών από κάθε 
ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα.  Και θα έχει, ακούστε το αυτό,  περισσότερες 
γυναίκες υπουργούς από κάθε ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα.  
Θα πλουτίσει τις γραμμές της με νέες και νέους, με ικανότητες και γνώσεις στο 
αντικείμενο τους και όχι με γόνους της πολιτικής ελίτ όπως κάνουν οι πολιτικοί μας 
αντίπαλοι.  
Θα έχει –και αυτό ακούστε το- το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από κάθε ελληνική 
κυβέρνηση μέχρι τώρα. Θα πλαισιώνεται από επιστήμονες, ανθρώπους του 
Πολιτισμού, ανθρώπους της πρώτης γραμμής στην οικονομία και την κοινωνία. 
Δεσμευόμαστε επίσης ότι, ως πρώτη πράξη δικαιοσύνης θα καταργήσουμε από τις 
πρώτες μέρες, με νομοθετικές ρυθμίσεις που ήδη έχουμε ετοιμάσει, όλους εκείνους 
τους νόμους και τις διατάξεις, που βάζουν φραγμό στις ελευθερίες και τα 
δικαιώματα του πολίτη.  
Δεσμευόμαστε ότι από τις πρώτες μέρες θα  βάλουμε τέρμα:  
Στο καθεστώς της εργασιακής ζούγκλας.  
Στο πτωχευτικό καθεστώς της λεηλασίας της πρώτης κατοικίας.  
Στην ποινική ασυλία των τραπεζικών στελεχών.  
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Στη φορολογική ασυλία των εταιριών που κερδοσκοπούν στο ρεύμα, το πετρέλαιο 
και τα είδη πρώτης ανάγκης.  
Στα εμπόδια που κλείνουν τις πόρτες για χιλιάδες νέα παιδιά στα ΑΕΙ. 
Στην πανεπιστημιακή Αστυνομία, που θα τη στείλουμε στις γειτονιές για να 
προστατεύει τους πολίτες από το οργανωμένο έγκλημα, και όχι στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο για να δέρνει τα νέα παιδιά!  
Θα βάλουμε επίσης ένα τέρμα στην ιδιωτικοποίηση και διάλυση του ΕΣΥ.  
Στη θεσμική απαξίωση των ανθρώπων του πολιτισμού.  
Στη θεσμοθέτηση της παραβίασης του απόρρητου των επικοινωνιών.  
Είδα ότι σηκωθήκατε όρθιοι  με αυτά που θα γκρεμίσουμε. Πού ν’ ακούσετε και 
αυτά που θα χτίσουμε! Θα είναι περισσότερα αυτά που θα χτίσουμε! Αυτά που θα 
δημιουργήσουμε. Θα έρθουμε για να δημιουργήσουμε, όχι για να γκρεμίσουμε. 
Θα προχωρήσουμε λοιπόν σ’ ένα σχέδιο με παρεμβάσεις νομοθετικές, για να 
κάνουμε πράξη αυτό το όραμα, της δικαιοσύνης παντού. Τι όμως μπορεί να 
σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να γίνει αυτό πράξη; Τι μπορεί να σημαίνει η 
δικαιοσύνη για τον καθέναν και την κάθε μια στην καθημερινότητά του, στη ζωή 
του καθενός και της κάθε μιας;  
Δικαιοσύνη λοιπόν στην πράξη, για την κοινωνία στην εποχή της ακραίας 
αισχροκέρδειας που ζούμε σήμερα, σημαίνει πρώτα απ’ όλα  δραστικά μέτρα για να 
καταπολεμήσουμε την ακρίβεια.  Να μπει ένα τέλος σ’ αυτή την αισχροκέρδεια.  
Έχουμε ήδη ετοιμάσει πολλά απ’ αυτά.  
Έχουμε ήδη ετοιμάσει το σχέδιο από τις πρώτες μέρες, να κρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ 
και να την απαλλάξουμε από τους “άριστους” που την έχουν μετατρέψει σε 
εργαλείο κερδοσκοπίας. Η ΔΕΗ θα γίνει ξανά δημόσια και θα ηγείται της 
προσπάθειας να πέσουν οι τιμές στο ρεύμα. Θα προστατεύει από τις αποκοπές 
ρεύματος τα ευάλωτα νοικοκυριά. Επίσης θα επιβάλλουμε πλαφόν  στην τιμή 
χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και διατίμηση στη λιανική φυσικού 
αερίου και πετρελαιοειδών. 
Τι σημαίνει επίσης δικαιοσύνη στην πράξη για τους ανθρώπους της εργασίας, για 
την ίδια την εργασία. Σημαίνει, και το έχουμε έτοιμο, αύξηση του κατώτατου 
μισθού στον ιδιωτικό τομέα, στα 880 ευρώ από τον πρώτο χρόνο.  
Σημαίνει αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10 %, από τον 
πρώτο χρόνο.  
Σημαίνει θέσπιση μηχανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών 
τόσο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  
Σημαίνει όχι μόνο αύξηση του κατώτατου αλλά και ξεπάγωμα των τριετιών, ώστε 
όλοι οι μισθοί να δουν αυξήσεις.  
Σημαίνει επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σημαίνει επανίδρυση 
του ΣΕΠΕ.  Σημαίνει επαναφορά του 8ωρου και των απλήρωτων υπερωριών  
Τι σημαίνει όμως δικαιοσύνη στην πράξη, γενικά για την οικονομία -όχι μόνο για  
την εργασία-, για την οικονομία.  Σημαίνει αυτά που είπα στη ΔΕΘ, εδώ δεν θα σας 
πω κάτι καινούργιο:  
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Αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους (ελεύθερους επαγγελματίες, 
μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, εργαζόμενους με μπλοκάκι). 

Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο χαμηλότερο συντελεστή 
Μείωση των ΕΦΚ στα καύσιμα στον κατώτερο συντελεστή. 
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 
Προστασία της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης και της 

επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς 
120 δόσεις και κούρεμα βασικής οφειλής για τα χρέη στο Δημόσιο. 
Κανόνες  και περιορισμοί στη λειτουργία των funds. 
Δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα.  

Τι σημαίνει δικαιοσύνη στην πράξη για τους συνταξιούχους και τις συντάξεις: 
Σημαίνει να σεβαστούμε όχι αλά καρτ, όχι όποτε μας αρέσει να σεβόμαστε τις 
αποφάσεις της Δικαιοσύνης, να σεβαστούμε την απόφαση της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους και να τους δοθούν τα 
αναδρομικά.  
Σημαίνει  επαναφορά της 13ης σύνταξης του 2019.  
Σημαίνει αύξηση των συντάξεων όπως ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ορίζει, αλλά όχι όποτε 
μας συμφέρει να λέμε ότι είναι δικός μας, όποτε δεν μας συμφέρει να λέμε ότι είναι 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει ως δικές του αυτές τις αυξήσεις που 
εμείς είχαμε αποφασίσει το ’17.  
Τώρα ο πληθωρισμός το έχει εξανεμίσει. Τότε όμως δώσαμε τη μάχη αν θυμάστε 
απέναντι στα σχέδια της τρόικας, για να μην κοπούν οι συντάξεις. Και τι μας έλεγαν 
κάποιοι άθλιοι στη Βουλή: Ανταλλάξαμε, μας έλεγαν, τις συντάξεις, με το 
Μακεδονικό. Οι άθλιοι! Πού είναι άραγε τώρα αυτοί οι φοβεροί “Μακεδονομάχοι”; 
Πού είναι να τους δούμε; Έκαναν κωλοτούμπα, στροφή 180 μοιρών. 
Τότε, λοιπόν, βρήκαμε τη φόρμουλα της προσωπικής διαφοράς για να μην κοπούν 
οι συντάξεις. Σήμερα όμως, που υπάρχουν αυξήσεις, αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς 
επειδή ήταν φόρμουλα τεχνητή, δε δικαιούνται τις αυξήσεις, έστω κι αυτές τις 
μικρές, τις πενιχρές.  
Δεσμευόμαστε, λοιπόν, ότι αυτό θα αποκατασταθεί από τις πρώτες μέρες της 
προοδευτικής διακυβέρνησης. Όπως επίσης, και η ιδιωτικοποίηση της  επικουρικής 
ασφάλισης, που θα δώσει περίπου 50 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη 
20ετία σε ιδιώτες από το Ελληνικό Δημόσιο.  
Δικαιοσύνη, για να δούμε τώρα σε πιο εξειδικευμένα θέματα: Υπάρχουν και είναι 
πολλοί, έντιμοι, δικαστικοί λειτουργοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Σ’ 
αυτούς πρέπει να δώσουμε χώρο, σ’ αυτούς πρέπει να δώσουμε κίνητρα. Σ’ αυτούς 
πρέπει να δώσουμε στήριξη. Δεν είναι ο κανόνας  οι χειραγωγούμενοι δικαστές. Ο 
κανόνας είναι οι έντιμοι δικαστές και πρέπει να  τους στηρίξουμε.  
Δικαιοσύνη για  τις μητέρες τι μπορεί να σημαίνει: Στο σχέδιό μας σημαίνει αύξηση 
και μετατροπή του επιδόματος παιδιού σε επίδομα μητέρας και χορήγησή του στη 
μητέρα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 24 έτη ανεξαρτήτως σπουδών.  
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Δικαιοσύνη για τις μητέρες σημαίνει ειδική άδεια μητρότητας σε 
αυτοαπασχολούμενες, σε  ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες. Και σημαίνει 
βρεφονηπιακοί σταθμοί για όλα τα παιδιά, να μην υπάρχει κανένα παιδί που μένει 
έξω από βρεφονηπιακούς σταθμούς.  
Τι σημαίνει δικαιοσύνη για τα νέα ζευγάρια: Σημαίνει προσιτή κατοικία με χαμηλά 
ενοίκια μέσα από τη δημιουργία της Τράπεζας Στέγης και τον έλεγχο του Airbnb. 
Καθώς επίσης σημαίνει και διπλασιασμός του επιδόματος ενοικίου.  
Τι σημαίνει τώρα, κι έρχομαι στα δύσκολα, δικαιοσύνη στην πράξη για την Υγεία: 
Μετά από δυο χρόνια πανδημίας,  όπου η Ελλάδα που τα πήγαινε πολύ καλά και 
ήμασταν οι καλύτεροι, και χειροκροτούσαν τους γιατρούς και μετά τους 
ξυλοφορτώνανε οι ίδιοι που τους χειροκροτούσαν, η Ελλάδα βρέθηκε να έχει τη 
χειρότερη επίδοση σε όλο το δυτικό κόσμο.  
Σε αναλογία πληθυσμού, είμαστε οι χειρότεροι, δυστυχώς, σε απώλειες ακόμα και 
από τη Βραζιλία του Μπολσονάρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσο και αν κάποιοι 
την κρύβουν αυτή την πραγματικότητα. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει στην πράξη 
δικαιοσύνη στην Υγεία: 
Για εμάς σημαίνει άμεση πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών και  επιπλέον 
10.000 σε βάθος τριετίας 
Για εμάς σημαίνει μονιμοποίηση του υγειονομικού προσωπικού που έδωσε τη μάχη 
της πανδημίας στην πρώτη γραμμή, γιατί αυτό είναι ηθική μας υποχρέωση. 
Για εμάς σημαίνει ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά. 
Αναδιαμόρφωση μισθολογίου με εισαγωγικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου γιατρού τα 
2.000 ευρώ και κίνητρα για την ένταξη νέων γιατρών στο ΕΣΥ. Να μη φεύγουν οι 
επιστήμονες, τα νέα παιδιά με τις πολύ καλές σπουδές, στο εξωτερικό για να έχουν 
έναν αξιοπρεπή μισθό.  
Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη στην Υγεία: ένα νέο ΕΣΥ το οποίο θα είναι ισχυρό, το 
οποίο θα  είναι ανοιχτό,  προσβάσιμο σε όλους τους  Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως 
οικονομικής δυνατότητας.  
Τι σημαίνει στην πράξη δικαιοσύνη στην Παιδεία: Κι εκεί δεν γίνεται να έχουμε 
δικαιοσύνη αν δεν έχουμε δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό λοιπόν σημαίνει 
20.000  διορισμοί μόνιμων δασκάλων και καθηγητών στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε βάθος τετραετίας.  
Σημαίνει διπλασιασμός της κρατικής χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια και του 
αριθμού των μελών ΔΕΠ σε βάθος τετραετίας.  
Σημαίνει δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Γιατί δικαίωμα στη γνώση 
δεν έχουν μονάχα όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα.  
Σημαίνει αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ με κατάργηση αυτή της 
Ελάχιστης Βάσης εισαγωγής και δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις σχολές 
χαμηλής ζήτησης. 
Δεν πρέπει όμως να ανασυγκροτήσουμε μονάχα το ΕΣΥ και την Παιδεία. Χρειάζεται 
να ανασυγκροτήσουμε και το κράτος μετά από όλα όσα τράβηξε το έρμο το κράτος 
τα τελευταία χρόνια.  
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Άρα λοιπόν, τι θα πει στην πράξη αυτό, τι θα πει στην πράξη δικαιοσύνη στο κράτος: 
Πρώτα απ’ όλα, θα πει αντικατάσταση αυτού του ανέκδοτου, -το θυμάστε το 
ανέκδοτο, «επιτελικό κράτος»;. Αντικατάσταση του επιτελικού κράτους  μ’ ένα 
δημοκρατικό, ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος. Με δομές αξιοκρατίας και 
διαφάνειας. Με δραστικό περιορισμό των μετακλητών και των απευθείας 
αναθέσεων. 
Σημαίνει ολική αναδιοργάνωση της ΕΥΠ, διαφανής και δημοκρατική λειτουργία και 
επαναφορά της στον ιδρυτικό της σκοπό, δηλαδή την εθνική ασφάλεια και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 
Σημαίνει αναδιοργάνωση και κάθαρση της Ελληνικής Αστυνομίας από τους 
επίορκους αστυνομικούς. Με στόχο να καταπολεμά και όχι να συνεργάζεται μαζί 
του.  
Σημαίνει, τέλος, έμπρακτη στήριξη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και 
ταυτόχρονα έλεγχος όλων των εξοπλιστικών προγραμμάτων που αποφασίστηκαν τα 
τρία τελευταία χρόνια.  
Θέλω σήμερα να πω δυο λόγια όμως και για το τι σημαίνει δικαιοσύνη σ’ έναν χώρο 
που ταλαιπωρήθηκα πολύ τα τελευταία 4 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. 
Και αναφέρομαι στον χώρο του Πολιτισμού. Και γνωρίζω ότι τούτη την ώρα που 
εμείς εδώ έχουμε αυτή τη συγκέντρωση, στο ΚΘΒΕ, στο λεγόμενο Βασιλικό Θέατρο, 
σπουδαστές της Δραματικής Σχολής, είναι σε κινητοποίηση για να διεκδικήσουν το 
δικαίωμά τους, οι σπουδές τους και τα χρόνια της δουλειάς τους να 
αναγνωρίζονται. 
Να διεκδικήσουν να σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να απαξιώνει τους ανθρώπους 
του πολιτισμού και τον ίδιο τον πολιτισμό. Πρώτα απ’ όλα λοιπόν δικαιοσύνη στην 
πράξη για τον πολιτισμό, σημαίνει προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομίας 
από τις επιθέσεις που δέχτηκε αυτά τα 4 χρόνια. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης και 
στα αρχαία που διαλύθηκαν μέσα σ’ ένα βράδυ, στην Ακρόπολη που τσιμεντώθηκε,  
στα μάρμαρα, στα γλυπτά του Παρθενώνα,  τα οποία μπήκαν και αυτά στη λογική 
των προεκλογικών εντυπώσεων και των ανταλλαγών. Από την αείμνηστη Μελίνα, 
πήγαμε στην κομπίνα του κ. Μητσοτάκη.  
Δικαιοσύνη στον πολιτισμό λοιπόν σημαίνει προστασία της κληρονομιάς, σημαίνει 
όμως και συλλογικές συμβάσεις για αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας 
στον χώρο του Πολιτισμού. 
Σημαίνει μια νέα προοδευτική πολιτική για τα μνημεία και τα κρατικά μουσεία, 
ενταγμένα στο σχέδιό μας για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων των ανώτερων καλλιτεχνικών Σχολών και 
δημιουργία δημόσιας ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 
Θέλω εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν μαχητές στο κίνημα της 
αναπηρίας, που δίνουν τη μάχη αυτή και είναι κι ανάμεσά μας, θέλω να πω και δυο 
λόγια, για το τι σημαίνει δικαιοσύνη για τα ΑμεΑ.  
Σημαίνει ριζική μεταρρύθμιση στο σύστημα διάγνωσης και πιστοποίησης, με 
ενίσχυση των Κέντρων Πιστοποίησης και πολλαπλασιασμό των δημόσιων δομών. 
 Εξασφάλιση προσωπικού βοηθού ή φροντιστή, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
ανάπηρου, της κάθε ανάπηρης,  ακόμη και σε 24ωρη βάση  
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Σημαίνει αύξηση της δαπάνης των επιδομάτων αναπηρίας και χορήγησή τους 
ανεξαρτήτως ηλικιακών κριτηρίων. 
Σημαίνει, τέλος, όλα  τα κτίρια δημόσιας χρήσης μέσα στην επόμενη τριετία, να 
γίνουν προσβάσιμα, να γίνουν ασφαλή για τους ανάπηρους συμπολίτες μας. 
Άφησα τελευταίο το θέμα της δικαιοσύνης στη Δικαιοσύνη. Γιατί κι εκεί πρέπει να 
έρθει η δικαιοσύνη. Εκεί λοιπόν, έχουμε σχέδιο και θα αιφνιδιάσω πολλούς: Το 
σχέδιό μας είναι να ενισχύσουμε τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και την 
ανεξαρτησία τους.  
Διότι για εμάς, μόνο αν ενισχύσουμε τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, μόνο αν 
δώσουμε χώρο στους έντιμους δικαστές, μόνο τότε θα μπορέσουμε ν’ απαλλαγούμε 
από τη γάγγραινα της χειραγώγησης της Δικαιοσύνης και της διαπλοκής μέρους της 
με τα πολιτικά και οικονομικά παιχνίδια του τόπου.  
Έχουμε λοιπόν ολοκληρωμένο σχέδιο για να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης 
με τους πολίτες. Η επιτάχυνση της απονομής της, ψηφιοποίηση και βελτίωση των 
υποδομών της. Το κόψιμο του ομφάλιου λώρου ανάμεσα στη δικαστική και την 
εκτελεστική εξουσία. 
Άφησα κάποια πράγματα να πω -ξέρω, είναι μια κρύα νύχτα για τη Θεσσαλονίκη 
αλλά εδώ είμαστε μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα- και θέλω να πω πολλά πράγματα 
για τον τόπο αλλά και για τον τόπο σας ειδικά.  
Άφησα λοιπόν τελευταίο, στη σειρά τελευταίο αλλά όχι στις προτεραιότητες της 
προοδευτικής κυβέρνησης αύριο, το σχέδιό μας για τη Θεσσαλονίκη. Για τη 
Θεσσαλονίκη που εμείς τη θεωρούμε οικονομική, ιστορική, και πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Που εμείς τη θεωρούμε κέντρο παραγωγής και 
διακίνησης αγαθών της Βαλκανικής.  
Είναι  όμως δεκάδες τα προβλήματα που μαστίζουν την πόλη. Θα ξεχωρίσω τρεις 
πρωτοβουλίες που πλαισιώνουν το σχέδιό μας για δικαιοσύνη στην πράξη στη 
Θεσσαλονίκη.  
Πρώτα απ’ όλα, να ολοκληρωθεί  επιτέλους και να επεκταθεί, όχι μόνο να 
ολοκληρωθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τέσσερα  χρόνια τώρα, το τόσο σημαντικό 
αυτό έργο υποδομής για την πόλη έχει καταντήσει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
εκ νέου ανέκδοτο αλλά και ένα πεδίο αφαίμαξης δημόσιου χρήματος.  
Το μετρό θα ήταν ήδη σε λειτουργία στην πόλη της Θεσσαλονίκης  χωρίς τον 
σταθμό Βενιζέλου εδώ και τρία χρόνια αν δεν είχε παρέμβει ο κ. Μητσοτάκης να 
αλλάξει τον σχεδιασμό. Γιατί; Για να εκδικηθούν τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που 
επιτάχυνε δραστικά την υλοποίηση του έργου, και ενδεχομένως για να κερδίσουν 
κάποιοι από τις αποζημιώσεις.  
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αντί να εκδικηθούν στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που εκδικήθηκαν 
ήταν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ήταν την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Τους πολίτες 
αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Αποκόλλησαν τα μοναδικά 
βυζαντινά ευρήματα της Βενιζέλου, τα τεμάχισαν, βίασαν την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης, και είναι δυστυχώς αμφίβολο αν θα δούμε μετρό ακόμη και το 2024. 
Για το 2023 δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Ενώ τρέχουν ήδη σχέδια για 
ιδιωτικοποίηση του μετρό και κωλυσιεργούν την επέκτασή του ανατολικά. 
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Τελειώνει λοιπόν αυτό το ανέκδοτο. Το μετρό ολοκληρώνεται, δεν ιδιωτικοποιείται 
και προχωρά η επέκτασή του ανατολικά.  
Δικαιοσύνη στην πράξη για τη Θεσσαλονίκη, σημαίνει επίσης να ολοκληρωθεί χωρίς 
καμία καθυστέρηση στο έργο του διαμετακομιστικού κέντρου στο στρατόπεδο 
Γκόνου, που έχει κρίσιμη σημασία για την οικονομία της πόλης. Η διαγωνιστική 
διαδικασία είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη το βάλτωσε. Κι 
αυτό μαζί με τις μεγάλες καθυστερήσεις και αναβολές της σιδηροδρομικής και 
οδικής σύνδεσης του λιμανιού, ακυρώνουν τον εξωστρεφή εμπορικό ρόλο της 
Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια, που προώθησε και με υποδομές αλλά και με 
διπλωματία, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 
Και το τρίτο  έργο που θα σηματοδοτήσει τη δικαιοσύνη στην πόλη, δεν είναι έργο, 
είναι μια συνολική στρατηγική. Είναι να  ενταχθεί η Θεσσαλονίκη στο Ταμείο 
Ανάκαμψης. Γιατί είναι εντελώς από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα τα κρίσιμα έργα, 
δημόσια και κοινωφελή, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά, 
είναι εκτός. Ενώ ακυρώθηκαν σημαντικές δομές, όπως ο Φορέας του Θερμαϊκού 
Κόλπου, που ζητούσε η πόλη για χρόνια και ιδρύθηκε τελικά το 2018. Η πόλη 
χρειάζεται κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να λύσει χρόνια προβλήματα και 
να μπορέσει να παίξει το ρόλο της στην περιοχή και ευρύτερα. 
Γιατί, όπως είπα, για εμάς η Θεσσαλονίκη είναι κάτι παραπάνω απ’ αυτό που 
κάποιοι ονομάζουν «συμπρωτεύουσα». Όχι, δεν τη θέλουμε εμείς τη Θεσσαλονίκη 
συμπρωτεύουσα, τη θέλουμε πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα πόλη της Βαλκανικής 
Χερσονήσου. 
Και γι’ αυτό τον λόγο, φίλες και φίλοι, δεν διστάσαμε να προχωρήσουμε μπροστά 
και να επιλύσουμε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, τη χρόνια διαμάχη μας με τους 
βόρειους γείτονές μας, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και είμαστε περήφανοι γι' 
αυτό.  
Είμαστε περήφανοι γιατί σήμερα δεν έχουμε στα βόρεια σύνορά μας, έναν 
δορυφόρο της Τουρκίας, δεν έχουμε μια “Λιβύη” στα βόρεια σύνορά μας. Είμαστε 
περήφανοι που έχουμε γείτονες που αναγνωρίζουν  πλέον ως ελληνική τη 
πολιτισμική κληρονομιά των προγόνων μας. 
Ο κ. Μητσοτάκης, που ως πρωθυπουργός έκανε στροφή 180 μοιρών και στην 
Ευρώπη εμφανίζεται πλέον, και ευτυχώς θα πω εγώ, ως υπέρμαχος της Συμφωνίας 
των Πρεσπών και της ευρωπαϊκής προοπτικής των γειτόνων μας, δε ξεχνάμε τι 
ακρότητες διέπραξε τότε, χέρι χέρι με ακραίους εθνικιστές, προκειμένου να 
κατηγορήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ακόμη και για εθνική μειοδοσία. 
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, θέλω από εδώ από τη Θεσσαλονίκη να πω όχι μόνο ότι 
είμαστε περήφανοι που δεν κάναμε πίσω αψηφώντας το πολιτικό κόστος, 
προκειμένου να προωθήσουμε το εθνικό συμφέρον, αλλά θέλω και να τον καλέσω, 
να καλέσω τον πρωθυπουργό –ποιον πρωθυπουργό; Αυτόν που επί δύο και πλέον 
έτη είχε καλωδιωμένη την ηγεσία του στρατεύματος και  μας μιλάει για μειοδότες 
και για  πατριωτισμό- να τον καλέσω λοιπόν  από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, να 
σταματήσει να κάνει μαθήματα πατριωτισμού στην Αριστερά και στη Δημοκρατική 
Παράταξη. 
Ο πρωθυπουργός που όταν το Oruc Reis παραβίαζε συστηματικά τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδας για τρεις μήνες ως το Καστελόριζο και τη Ρόδο, μας έλεγε 
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ότι το έπαιρνε ο αέρας και ότι δεν μπορούσε να κάνει έρευνες λόγω του θορύβου 
των πλοίων μας. 
Να σταματήσει τα μαθήματα σ’ εμάς. Ο πρωθυπουργός που ανέχεται να 
ανακοινώνει τον ελληνικό λαό ο Γερμανός Καγκελάριος ότι τα τεθωρακισμένα που 
μας απέστειλε σε ανταλλαγή με αυτά που εστάλησαν στην Ουκρανία, θα μείνουν 
στον Έβρο και δεν θα πάνε στα ελληνική νησιά, να  σταματήσει να κάνει σ’ εμάς 
μαθήματα πατριωτισμού.  
Και να γνωρίζει, θα το πω και από δω, από τη Θεσσαλονίκη, ότι και το τελευταίο 
ευρώ των 15 σχεδόν δισεκατομμυρίων των αμυντικών δαπανών που υπέγραψε, 
αυτών που δεν προβλέπουν ούτε μια βίδα να χτιστεί στην Ελληνική Πολεμική 
Βιομηχανία, θα ελεγχθεί εξονυχιστικά. Διότι με την εθνική μας άμυνα παιχνίδια δεν 
θ’ αφήσουμε να παίζει κανένας!  
Πολίτες της Θεσσαλονίκης, αυτό είναι, σε γενικές γραμμές, το σχέδιό μας για τη 
χώρα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την πόλη σας, για τη Μακεδονία μας. 
Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το δικό μας συμβόλαιο δημοκρατίας και 
δικαιοσύνης, που προτείνουμε στον ελληνικό λαό.  
Αυτό το συμβόλαιο σας καλούμε να υπογράψετε με την ψήφο σας στις εκλογές που 
έρχονται. Με τη υπερψήφιση και την καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, που θα ανοίξει το 
δρόμο για προοδευτική κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Από τις εκλογές της 
απλής αναλογικής.  
Κι ας μη βιάζονται κάποιοι, ας μη βιάζονται ορισμένοι, να προδικάζουν τις πολιτικές 
εξελίξεις με βάση της προεκλογικές τακτικές των κομμάτων την περίοδο την 
προεκλογική. Να μη βιάζονται κάποιοι με βάση τις τακτικές των κομμάτων της 
δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ψάχνοντας και διογκώνοντας τις φυσιολογικές 
διαφορές  που υπάρχουν ανάμεσά τους.  
Το έχω ξαναπεί, ανάμεσα στις προεκλογικές τακτικές και τις μετεκλογικές εξελίξεις, 
μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ξέρετε ποιο είναι αυτό; Οι εκλογές. Η ώρα 
της κρίσης του λαού, η λαϊκή ετυμηγορία.  
Οι εκλογές και όχι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, όπως χτες στην Κύπρο, 
που έπεσαν πάλι μονάχα 12 μονάδες έξω από το τελικό αποτέλεσμα. Και πάλι, όλως 
τυχαίως, έπεσαν έξω εις βάρος του υποψηφίου της Αριστεράς. Τυχαίο ίσως να 
είναι.  
Γι' αυτό, πιστέψτε με, το είπα και στην Αθήνα το είπα και στην Πάτρα, μην το λέτε 
αυτό το σύνθημα. Η ανατροπή έχει ήδη γίνει, δεν υπάρχει ανατροπή. Είμαστε 
μπροστά, πιστέψτε το. Να φωνάζετε «ήρθε η ώρα της αλλαγής».  
Η ανατροπή έχει γίνει. Γιατί δεν μπορεί να ζει αυτός ο λαός με λιγότερη δικαιοσύνη, 
δεν μπορεί να ζει αυτός ο λαός με λιγότερη δημοκρατία.  Δεν μπορεί να αφήσουμε 
να διαιωνίζεται αυτή η ληστεία στο εισόδημα των μη προνομιούχων Ελλήνων.  
Είμαστε μπροστά και η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή που θα  ανοίξει τον 
δρόμο για τη προοδευτική διακυβέρνηση το βράδυ των εκλογών με απλή 
αναλογική. 
Δεσμευτήκαμε ότι αμέσως μετά την καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
στην κάλπη της απλής αναλογικής θα σχηματίσουμε κυβέρνηση συνεργασίας των 
προοδευτικών δυνάμεων.  
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Και θέλω από δω, από τη Θεσσαλονίκη, να πω: Παραμένουμε σταθεροί στη θέση 
και τη δέσμευσή Και η πρόσκληση μας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του 
τόπου είναι σαφής και είναι έντιμη.  
Ούτε την κριτική τους προς εμάς ζητάμε να υποστείλουν, όπως δεν θα 
υποστείλουμε και εμείς προς αυτούς. Ούτε είμαστε εμείς αυτοί που διανοηθήκαμε 
ποτέ να τους απειλήσουμε ή να τους εκβιάσουμε, όπως αποδεδειγμένα έκανε η 
Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης.  

Θέλω λοιπόν να επαναλάβω, με όλη τη δύναμη της φωνής μου και από 
δω, από τη Θεσσαλονίκη: Μόνος αντίπαλος για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία,  
είναι η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο αγώνα, δεν 
ανοίγουμε μέτωπα με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Με καμία προοδευτική 
δύναμη.  
Από εκεί και πέρα ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι στη ιστορία και 
απέναντι στον ελληνικό λαό. 
Στη γραμμή της μάχης αυτής, στη γραμμή της μάχης για την απαλλαγή από το 
καθεστώς Μητσοτάκη, θέλουμε να καλέσουμε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής 
αντιπολίτευσης. 
Θέλουμε όμως να καλέσουμε και τους δημοκρατικούς πολίτες, ανεξάρτητα αν 
ανήκουν στο Κέντρο, στην Αριστερά, ακόμη και στη Δεξιά. Δεν ζητάμε να 
καταργήσουμε τις διαφορές μας. Είναι αναγκαίο όμως να προτάξουμε τη μάχη για 
να απαλλαγεί η χώρα από το καθεστώς Μητσοτάκη.  
Είναι αναγκαίο να προτάξουμε  τη μάχη να απαλλαγεί η χώρα από  τον καθεστωτικό 
ζόφο που ζούμε. Πριν να είναι πολύ αργά.  
Την  περασμένη Τετάρτη στο Περιστέρι, στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση της 
πορείας που ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε, της πορείας μας προς τον λαό, έθεσα 
το διακύβευμα της μάχης που έχουμε να δώσουμε όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες 
ενόψει των εκλογών. Και είπα: Το διακύβευμα είναι «δημοκρατία ή Μητσοτάκης».  
Θα περίμενα από την πλευρά της κυβέρνησης να απαντήσουν ότι δεν είναι τα 
πράγματα έτσι. Ότι οι λέξεις «Μητσοτάκης» και «Δημοκρατία» δεν είναι 
ετερώνυμες. Το αποδέχονται μάλλον.  
Αντί αυτού όμως μου απάντησαν ότι βάζω τον πήχη της σύγκρισης ανάμεσα στον 
Μητσοτάκη και τη Δημοκρατία γιατί, λένε, δεν τολμάω να βάλω το πήχη της 
σύγκρισης ανάμεσα στον Μητσοτάκη και στην αφεντιά μου. 
Τους απαντώ σήμερα από τη Θεσσαλονίκη: Τη σύγκριση δεν τη φοβήθηκα ποτέ. 
Άλλος είναι αυτός που φεύγει τρέχοντας από τις συνεδριάσεις της Βουλής, 
κλέβοντας τον ρόλο του Προέδρου και κηρύσσοντας τη λήξη των εργασιών πρόωρα 
για να μη μου απαντήσει. 
Άλλος είναι αυτός που εφτά χρόνια τώρα, ουσιαστικά, που είναι αρχηγός της Νέας 
Δημοκρατίας το βάζει στα πόδια, στις προκλήσεις και προσκλήσεις μου να κάνουμε 
επιτέλους μια τηλεοπτική τηλεμαχία χωρίς υποστηρίγματα, ανοιχτά, ενώπιος 
ενωπίω, εφ’ όλης της ύλης, μπροστά στον ελληνικό λαό.  
Εγώ είμαι εδώ και είμαι στη διάθεση του κ. Μητσοτάκη. Να συγκριθούμε και να 
συγκρουστούμε με επιχειρήματα, με αλήθειες και χωρίς υποβολείς, μπροστά στον  
ελληνικό λαό. 
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Μη θαρρείτε όμως ότι έβαλα τον πήχη της δημοκρατίας από αδυναμία. Όχι. Το 
κάνω από πλήρη επίγνωση  και όχι από αδυναμία.  Αυτό που διακυβεύεται σε αυτή 
την εκλογική αναμέτρηση είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από τη σύγκριση δύο 
προσώπων. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ένα απλό πρόσωπο.  
Αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η Δημοκρατία. Διότι ο κ. Μητσοτάκης έχει 
φτιάξει ένα καθεστώς.  Ένα καθεστώς που προσβάλει κάθε Ελληνίδα και κάθε 
Έλληνα, ανεξάρτητα σε ποια ιδεολογία ανήκει. Αυτό το καθεστώς λοιπόν πρέπει να 
ηττηθεί στις επόμενες εκλογές. Και θα ηττηθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ  έρθει πρώτος και με 
διαφορά. Γιατί πια όλοι ξέρουμε ότι δίπλα στο δίλημμα «Δημοκρατία ή 
Μητσοτάκης», υπάρχει και το δίλημμα «ΣΥΡΙΖΑ ή αισχροκέρδεια».   
Στα δύο λοιπόν αυτά βασικά διλήμματα για τον ελληνικό λαό που είναι μπροστά 
μας, Μητσοτάκης ή δημοκρατία, αισχροκέρδεια ή ΣΥΡΙΖΑ, να είσαστε βέβαιοι  η 
απάντηση θα είναι συντριπτική. 
Η απάντηση θα είναι Δημοκρατία.  Η απάντηση θα είναι  καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
απάντηση θα είναι τέλος της αισχροκέρδειας των μεγάλων συμφερόντων. Η 
απάντηση θα είναι  επιστροφή της δικαιοσύνης, παντού. 
Σας καλώ λοιπόν, όλοι μαζί να δώσουμε αυτή τη μάχη. Γιατί είναι μια μάχη για την 
κοινωνία και την πατρίδα. Είναι μια μάχη για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.  
Και είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια μάχη νικηφόρα. Γιατί, να το θυμάστε αυτό: Η  
αλλαγή είσαστε εσείς. Είναι ο καθένας και η καθεμιά από μας. Είναι ο κόσμος που 
θα συναντήσουμε στον αγώνα που θα δώσουμε μέχρι την κάλπη. 
Για να μη μείνει κανένας στο σπίτι του. Για να πάνε οι  νέοι άνθρωποι στην κάλπη. 
Για να φέρουμε την ελπίδα στην πατρίδα μας, στην κοινωνία, στην οικονομία, στις 
ζωές μας.  
Σας ευχαριστώ θερμά! Σας ευχαριστώ που ζεστάνατε αυτή την κρύα νύχτα του 
χειμώνα εδώ στον Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.  
Να είστε καλά! Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Γεια σας!  
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