
Ελλθνίδεσ, Ζλλθνεσ, 

Φίλεσ και Φίλοι, 

 

Από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου ζνα ευχαριςτϊ για τθν δυναμικι και 

ςυνειδθτι ςυμμετοχι ςασ ςτο νζο μασ ξεκίνθμα. 

 

Ζνα κερμό καλωςόριςμα ςε κάκε ενεργό πολίτθ που κα υπογράψει το 

κείμενο τθσ διακιρυξισ μασ. 

Υπογραφζσ - και ςιμερα και όλεσ τισ επόμενεσ θμζρεσ, όταν κα 

οργϊνουμε τθν Ελλάδα, για το Κίνθμα Δθμοκρατϊν Σοςιαλιςτϊν, το 

Κίνθμά μασ. 

 

Αποτελεί ζνα κείμενο - ςυμβόλαιο μεταξφ μασ, για μια κοινι, δθμιουργικι 

πορεία. 

 

Μια πορεία που γεννιζται για ςασ, με εςάσ, από εςάσ. 

Μια πορεία με κακαρό πολιτικό ςτίγμα και όραμα. 

 

Μασ ρωτάνε, ποιοι είμαςτε; Τι πρεςβεφουμε; 

 

Απαντάμε: Εμείσ δεν ξεκινάμε από το μθδζν. 

Ξεκινάμε από τθν αρχι. 

 

Και αρχι είναι οι αξίεσ μασ. 

Αξίεσ που μασ ζνωςαν και μασ ενϊνουν. 

 

Εμπνεόμαςτε από τισ αξίεσ και τισ ηωντανζσ παραδόςεισ του 

Ανκρωπιςμοφ, του Διαφωτιςμοφ, του Ρολιτικοφ Φιλελευκεριςμοφ, του 

Δθμοκρατικοφ Σοςιαλιςμοφ και τθσ Οικολογίασ. 

 

Οι αξίεσ του Ανκρωπιςμοφ είναι και θ πίςτθ μασ ςτθν ελευκερία του 

ανκρϊπου, τθν προςταςία κάκε ατόμου από διακρίςεισ, από τθν 

περικωριοποίθςθ ι ακόμα τθ βία, λόγω φφλου, καταγωγισ, εκνότθτασ, 

θλικίασ, πολιτικισ άποψθσ, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ, κρθςκευτικϊν 

ι άλλων πεποικιςεων. 

 



Είναι θ δζςμευςι μασ να αγωνιςτοφμε για κεςμοφσ που προςτατεφουν και 

ςζβονται τθν προςωπικότθτα και τα δικαιϊματα κάκε πολίτθ. 

Ανκρωπιςμόσ ςθμαίνει και δζςμευςι μασ για ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια. 

 

Οι αξίεσ του Διαφωτιςμοφ - θ πίςτθ μασ να υπεραςπιςτοφμε τον 

ορκολογιςμό, με παρρθςία να αναηθτοφμε τισ αλικειεσ απζναντι ςτθν 

δθμαγωγία, τον δογματιςμό, τον φονταμενταλιςμό, αλλά και τθν 

ςυνομωςιολογία και τον λαϊκιςμό. 

Διαφωτιςμόσ ςθμαίνει και δζςμευςι μασ για ζναν πολίτθ ενθμερωμζνο, 

μζςα από τθ ςυνεχι παιδεία, τθν αυτομόρφωςθ. Θεμζλιο λίκο τθσ 

κριτικισ ςκζψθσ, τθσ καινοτομίασ και πάντα προχπόκεςθ τθσ 

ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ. 

 

Οι αξίεσ τθσ Δθμοκρατίασ και του Ρολιτικοφ Φιλελευκεριςμοφ είναι θ 

πίςτθ μασ ςτισ δυνατότθτεσ του πολίτθ, του διμου - με τθν αρχαία ζννοιά 

τθσ λζξθσ, να ελζγχουν τθν εξουςία, να πολεμοφν τθν υπερςυγκζντρωςι 

τθσ, τθν αυκαιρεςία τθσ. 

Δζςμευςι μασ για μια κοινωνία, ευνομοφμενθ, όπου κα εδραιϊνεται θ 

ιςχφσ του δικαίου και όχι το δίκιο του ιςχυροφ. 

Με τον πολίτθ ενεργό ςυμμζτοχο, αυτόνομο, ςυνδιαμορφωτι ατομικά και 

ςυλλογικά, δθμιουργό και υπεραςπιςτι κεςμϊν που προςτατεφουν τθν 

κεμελιϊδθ αρχι τθσ Ελευκερίασ και τθσ ανοιχτισ πλουραλιςτικισ 

κοινωνίασ. 

 

Οι αξίεσ του Σοςιαλιςμοφ, είναι θ πίςτθ μασ για κοινωνικι δικαιοςφνθ, 

ιςότθτα και αλλθλεγγφθ. 

Αλλθλεγγφθ ςθμαίνει και δζςμευςι μασ για δικαιοςφνθ ανάμεςα ςτισ 

κοινωνικζσ ομάδεσ, ανάμεςα ςτισ γενιζσ, αλλά και ευκφνθ για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Κοινωνικι δικαιοςφνθ ςθμαίνει δζςμευςι μασ για ζνα νζο κοινωνικό 

ςυμβόλαιο, για ιςονομία, δίκαιθ κατανομι βαρϊν και διανομι πλοφτου. 

Ιςότθτα ςθμαίνει και δζςμευςι μασ να αγωνιςτοφμε απζναντι ςε κάκε 

μορφι ανιςότθτασ που ςτερεί κεμελιϊδθ δικαιϊματα και δυνατότθτεσ 

των πολιτϊν. 

 

Οι αξίεσ τθσ οικολογίασ είναι θ πίςτθ μασ ότι το μοντζλο ανάπτυξθσ μπορεί 



να είναι βιϊςιμο, δθμιουργικό, δίκαιο μόνο αν αναδείξουμε το φυςικό μασ 

περιβάλλον και πολιτιςμό ωσ προτζρθμα και πλεονζκτθμα. 

Σθμαίνει ότι εμπνεόμαςτε από τουσ κανόνεσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

όπωσ το ςεβαςμό τθσ οικο-πολυμορφίασ, βιο-ποικιλότθτασ και 

αυτονομίασ, τθσ αποκεντρωμζνθσ ςυμβίωςθσ, τθσ ιςοπολιτείασ και 

αταξικότθτασ. 

 

Μασ ρωτάνε, ςε ποιουσ απευκυνόμαςτε; 

Ροιουσ κζλουμε να εκφράςουμε; 

 

Απαντάμε πωσ φιλοδοξοφμε να εκφράςουμε μια κοινωνικι ςυμμαχία που 

είναι ταυτοχρόνωσ Συμμαχία Δικαιοςφνθσ και Δθμιουργίασ, βάςει των 

αξιϊν και των αρχϊν μασ. 

 

Ρολιτικι αποςτολι μασ, δζςμευςθ και υποχρζωςθ μασ, είναι να 

ςφυρθλατιςουμε τθ ςυμμαχία αυτι, να τθν εκφράςουμε πολιτικά. 

 

Από τθν μια, ακριβοδίκαιθ προςταςία όςων ζχουν ανάγκθ. 

Από τθν άλλθ, υποςτιριξθ των δθμιουργικϊν δυνάμεων για να αναδείξουν 

το ταλζντο τουσ, να εφαρμόςουν τισ ιδζεσ τουσ και να απολαφςουν τουσ 

καρποφσ των κόπων τουσ. 

 

Και πάνω από όλα, αναγνωρίηοντασ ότι, τα δικαιϊματα ςυνεπάγονται 

υποχρεϊςεισ. 

Γι αυτό και δεν κα επιτρζψουμε ποτζ ξανά ο λογαριαςμόσ να ςταλεί ςτθν 

επομζνθ γενιά. 

 

Η ςυμμαχία Δικαιοςφνθσ και Δθμιουργίασ, ενϊνει πολιτικά όλουσ και όλεσ 

που αγωνίηονται να δουν τθ χϊρα να αλλάηει ριηικά προσ το καλφτερο, 

που αγωνίηονται να εμπεδωκοφν κανόνεσ διαφάνειασ που να ιςχφουν για 

όλουσ, χωρίσ εξαιρζςεισ. 

 

Μασ ρωτάνε, με ποιουσ ςυγκρουόμαςτε; 

Ροιοσ είναι ο αντίπαλόσ μασ; 

 

Το 1974, μετά τθν εκνικι τραγωδία τθσ Κφπρου και τθν κατάρρευςθ τθσ 



δικτατορίασ, λαϊκι απαίτθςθ ζγινε θ απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ. Πραμα 

του λαοφ μασ, να απεξαρτθκοφμε από τθ ρίηα τθσ ςυμφοράσ: τθν 

εξάρτθςι μασ από ξζνεσ δυνάμεισ που ικελαν κυβερνιςεισ πιόνια, 

δθμοκρατίεσ ελεγχόμενεσ και λαοφσ υποταγμζνουσ. Η απεξάρτθςι μασ 

αποτελοφςε όρο και ελάχιςτθ προχπόκεςθ για να εδραιωκεί θ λαϊκι 

κυριαρχία αλλά και να πραγματοποιθκεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

 

Αυτό ιταν το μεγάλο ςτοίχθμα, ο πατριωτικόσ αγϊνασ, που ενζπνευςε και 

τθν Ιδρυτικι Ρράξθ τθσ 3θσ του Σεπτζμβρθ του 1974. 

 

Σιμερα, το 2015, o κφκλοσ τθσ μεταπολίτευςθσ κλείνει. 

 

Απαίτθςθ των Ελλινων πολιτϊν, είναι θ απελευκζρωςι μασ από μια νζα 

εξάρτθςθ, που ζχει τθ ρίηα τθσ ςτθν αιχμαλωςία των δθμοκρατικϊν μασ 

κεςμϊν. Αιχμαλωςία από μθχανιςμοφσ ενόσ οικονομικοφ, πολιτικοφ και 

μιντιακοφ κατεςτθμζνου, που υπθρετείται από ζνα πελατειακό ςφςτθμα 

διακυβζρνθςθσ. 

 

Ραρά τα μεγάλα επιτεφγματα των προοδευτικϊν κυβερνιςεων τθσ 

μεταπολίτευςθσ, πελατειακζσ δομζσ, αντιλιψεισ, νοοτροπίεσ και 

ςυμπεριφορζσ, επιβιϊνουν, διαχζονται και κυριαρχοφν. Αυτζσ ευκφνονται 

για τθν υπονόμευςθ των δθμοκρατικϊν λειτουργιϊν, τθν 

περικωριοποίθςθ του πολίτθ από τθν πολιτικι, τθν εξάρτθςθ τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ από ζνα ςυγκεντρωτικό κράτοσ, τθ γιγάντωςθ των 

κοινωνικϊν ανιςοτιτων, τθ ςτρεβλι ανάπτυξθ και τελικά, τθ ςπατάλθ του 

πλοφτου και των δυνάμεων του Ελλθνικοφ λαοφ. 

 

Οι ςτρεβλϊςεισ και οι εξαρτιςεισ αυτζσ, αντί να αντιμετωπιςτοφν 

δθμιουργϊντασ ζνα κράτοσ δικαίου, ενιςχφκθκαν ςυνειδθτά από 

ςυντθρθτικζσ κυβερνιςεισ. Ο τρόποσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ από τθ 

ςυντιρθςθ μασ κατζςτθςε ευάλωτουσ ςτθ διεκνι χρθματοπιςτωτικι κρίςθ 

και ζκκετουσ όςον αφορά ςτθν εκπλιρωςθ των ευρωπαϊκϊν μασ 

υποχρεϊςεων. Ρζραν του ότι παρζδωςε ελλείμματα και χρζθ, 

υπονόμευςε τθ διεκνι μασ αξιοπιςτία και οδιγθςε τθ χϊρα ςτα πρόκυρα 

μιασ νζασ εκνικισ τραγωδίασ, ςτο φάςμα μιασ χρεοκοπίασ, και τθν 

κοινωνία ςε μια ςκλθρι δοκιμαςία. 



 

Σιμερα, θ απαίτθςθ των Ελλινων πολιτϊν για απελευκζρωςθ από τα 

δεςμά αυτοφ του πελατειακοφ ςυςτιματοσ, μπορεί και πρζπει να 

μεταςχθματιςτεί ςε ζνα κίνθμα αξιϊν. 

 

Απαντάμε, λοιπόν - ςε όςουσ μασ ρωτοφν με ποιοφσ ςυγκρουόμαςτε: 

 

Η διακιρυξι μασ, είναι απολφτωσ κακαρι και ςαφισ. Ρεριγράφει τουσ 

ςτόχουσ και καλεί όλουσ ςτον αγϊνα, γιατί, 

 

Συγκροτοφμε μζτωπο απζναντι ςε όςουσ κυνθγοφν τθν εξουςία ωσ 

λάφυρο για ιδιοποίθςθ, ςε όςουσ κεωροφν ότι μποροφν να παραςιτοφν ςε 

βάροσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

 

Συγκροτοφμε μζτωπο απζναντι ςε όςουσ κεωροφν ότι ζχουν το προνόμιο 

να αυκαιρετοφν χωρίσ να λογοδοτοφν. 

 

Συγκροτοφμε μζτωπο απζναντι ςτθν αντίλθψθ τθσ ςυντιρθςθσ, δεξιάσ και 

αριςτερισ, αλλά και ςε όςουσ ταυτίςτθκαν μαηί τθσ. Τθ ςυντιρθςθ, που 

αντιμετωπίηει το δθμόςιο ςαν πελατειακό λάφυρο, που υπονομεφει τθ 

δθμοςιονομικι υπευκυνότθτα με τον διαρκι κίνδυνο εκτροχιαςμοφ τθσ 

οικονομίασ. 

 

Αντίπαλόσ μασ το ςφςτθμα του πελατειακοφ καπιταλιςμοφ, και ζνα 

κατεςτθμζνο που άφθςε αυτζσ τισ αντιλιψεισ, τισ πρακτικζσ να 

γιγαντωκοφν, να οδθγιςουν τθ χϊρα ςτο γκρεμό και να πνίξουν τισ 

δυνατότθτεσ του λαοφ και τθσ πατρίδασ μασ. 

 

Συγκροτοφμε μζτωπο απζναντι ςτον νεοφιλελευκεριςμό εδϊ ςτθν Ελλάδα 

αλλά και διεκνϊσ, και κυρίωσ, απζναντι ςτισ παλιζσ και νζεσ ανιςότθτεσ 

που αυτό παράγει. 

 

Μασ ρωτάνε, τι λζμε που δεν λζνε οι άλλοι; 

Ροια είναι θ βαςικι πολιτικι μασ πρόταςθ; 

 

Απαντάμε: 



 

Η εμπειρία πζντε ετϊν από το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ, που ςοβοφςε χρόνια, 

οδθγεί ςε ζνα πολφ απλό ςυμπζραςμα, για το οποίο δεν μιλάει κανείσ – ι 

για τθν ακρίβεια, όλοι μιλάνε και τςακϊνονται για όλα, εκτόσ από τθν 

ταμπακιζρα: 

 

Εμείσ λζμε: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποφφγει οριςτικά τον κίνδυνο, 

δεν πρόκειται να μπορεί να αντιμετωπίςει τισ μεγάλεσ προκλιςεισ των 

αλλαγϊν που ηοφμε ι επζρχονται, δεν πρόκειται να υπερβεί τθν κρίςθ και 

να ανακάμψει οριςτικά, αν δεν αλλάξει οριςτικά, ςυκζμελα, ςτθ βάςθ 

αρχϊν και αξιϊν για μία ςφγχρονθ λειτουργικι δθμοκρατία. 

 

Χρειάηεται τθν επανάςταςθ του αυτονόθτου. 

Αυτι θ επανάςταςθ βαςίηεται ςτθν βακιά πεποίκθςι μασ ότι θ Ελλάδα 

μπορεί. 

Αρκεί να πιςτζψει ςτον εαυτό τθσ. 

Αρκεί να μθν κεωροφμε ότι για όλα τα δεινά φταίνε κάποιοι ξζνοι 

προςτάτεσ ι από τθν άλλθ ότι, θ ςωτθρία μασ, θ λφςθ των πάντων, κα 

ζρκει ωσ δια μαγείασ όταν εμφανιςτεί κάποιοσ ξζνοσ προςτάτθσ. 

 

Πςο και εάν μασ επθρεάηει το ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον, όςο και 

εάν ο αγϊνασ των δθμοκρατϊν και ςοςιαλιςτϊν είναι και αγϊνασ 

ευρωπαϊκόσ, είναι αγϊνασ διεκνιςτικόσ, τόςο ζχουμε χρζοσ να 

διατρανϊνουμε τθν πίςτθ μασ ςε μια αλικεια, ότι ο δικόσ μασ 

πατριωτιςμόσ εδράηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι μποροφμε, εμείσ, οι Ζλλθνεσ, 

μαηί και ςυλλογικά, να αλλάξουμε τθν Ελλάδα. 

Αν δεν το κάνουμε εμείσ, κανείσ δεν κα το κάνει. 

Και όταν εμείσ ςυλλογικά το κάνουμε, όςοι και να μασ επιβουλεφονται 

δφςκολα κα πετφχουν. 

 

Ο τόποσ μασ, ςιμερα, ζχει απόλυτθ ανάγκθ ενόσ πολιτικοφ φορζα που κα 

εκφράηει κακαρά και κα υλοποιεί με αξιοπιςτία και χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ 

ςτθν πράξθ τθν ςυλλογικι μασ δζςμευςθ για προόδο, ενϊνοντασ τισ 

δυνάμεισ τθσ προοδευτικισ αλλαγισ απζναντι ςτθν δεξιά ι αριςτερι 

ςυντιρθςθ και όςουσ ταυτίςτθκαν μαηί τθσ. 

 



Εμείσ λζμε, λοιπόν - κα δουλζψουμε, κα πιζςουμε, κα παλζψουμε για να 

αποκτιςει θ Ελλάδα το δικό τθσ Ελλθνικό Σχζδιο. 

Σχζδιο πατριωτικό, που κανείσ δεν μασ επιβάλλει. 

Ρου επιλζγουμε εμείσ, είναι κτιμα του Ζλλθνα και τθσ Ελλθνίδασ. 

Ελλθνικό ςχζδιο και Θεςμοί που λειτουργοφν, με τον πολίτθ ςυμμζτοχο 

και τελικό κριτι. 

Ζτςι κα οικοδομθκεί θ Μεταπελατειακι Ελλάδα, μία Ελλάδα Αξιϊν, 

Δικαιοςφνθσ, Δθμιουργίασ. 

 

Μόνο ζτςι οι πολίτεσ κα δουν βελτίωςθ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, 

αποτινάςςοντασ τθν αναςφάλεια και τθν αίςκθςθ ότι όλα γίνονται εριμθν 

τουσ. 

 

Μόνο ζτςι κα δοφμε επενδφςεισ και ανάπτυξθ βιϊςιμθ. 

 

Μόνο ζτςι κα μποροφμε να υποςχεκοφμε ςτισ νζεσ γενιζσ δουλειά και 

ευθμερία. 

 

Μόνο ζτςι κα εγγυθκοφμε τθν χρθςτι διοίκθςθ και υπεφκυνθ 

δθμοςιονομικι πολιτικι. 

 

Μόνο ζνα ςχζδιο κα μασ δϊςει δφναμθ διαπραγματευτικι απζναντι ςε 

εταίρουσ και δανειςτζσ, ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία, ϊςτε να ποφμε: όχι άλλθ 

πολιτικι λιτότθτασ. 

 

Μόνο ζτςι μποροφμε να πετφχουμε και τουσ καλφτερουσ όρουσ ςτθν 

διαπραγμάτευςθ για τθ διαχείριςθ του χρζουσ μασ. 

 

Το Σχζδιο μασ βαςίηεται ςε ζνα τρίπτυχο – Απελευκζρωςθ, Ανκρωπιά, 

Ανάπτυξθ: 

 

•       Ρροχπόκεςθ πρϊτθ: Απελευκζρωςθ τθσ δθμοκρατίασ μασ, των 

πολιτειακϊν κεςμϊν μασ, από τον πελατειακό και μοιραίο εναγκαλιςμό 

από ιςχυρά ςυμφζροντα και δουλείεσ. 

Οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ αξιοκρατίασ, τθσ διαβοφλευςθσ, τθσ άμεςθσ 

ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ, τθσ αποκεντρωμζνθσ και αποτελεςματικισ 



διοίκθςθσ, τθσ κοινωνικισ λογοδοςίασ, του δθμοκρατικοφ ελζγχου κάκε 

εξουςίασ, τθσ ιςχφοσ του δικαίου, αποτελοφν πυξίδα για μασ. 

 

•       Ρροχπόκεςθ δεφτερθ: Ανκρωπιά και αλλθλεγγφθ απζναντι ςτθ 

ςκλθρότθτα των ανιςοτιτων, που διαρρθγνφουν τθν κοινωνικι ςυνοχι 

ενϊ περικωριοποιοφν ανζργουσ, φτωχοφσ, ςυνταξιοφχουσ και αδφναμα 

ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ. 

Απζναντι ςτθν κυριαρχία των δθμοςιονομικϊν δεικτϊν, προβάλλουμε και 

τθν κακοριςτικι ςθμαςία των κοινωνικϊν δεικτϊν. 

Ρυξίδα μασ θ κοινωνικι δικαιοςφνθ μζςα από ζνα κράτοσ που δίκαια κα 

κατανζμει βάρθ, δίκαια κα διανζμει πλοφτο, δίκαια κα εξαςφαλίηει το 

ελάχιςτο αξιοπρεπζσ επίπεδο διαβίωςθσ – απαραίτθτοι όροι για να 

εξαςφαλίςουμε ςιγουριά και αςφάλεια για τον κάκε πολίτθ. 

 

•       Ρροχπόκεςθ τρίτθ: Ανάπτυξθ βιϊςιμθ, που κα εδράηεται ςτθν 

αναςυγκρότθςθ του παραγωγικοφ μασ ιςτοφ επενδφοντασ  ςτα δικά μασ 

ςυγκριτικά πλεονεκτιματα. 

Θζλουμε τθν επιχειρθματικότθτα, τθν επιχειρθματικι πρωτοβουλία που 

εδράηεται ςε παραγωγικζσ και όχι παραςιτικζσ βάςεισ, αξιοποιϊντασ ότι 

πολυτιμότερο ζχει θ χϊρα μασ: Τον άνκρωπο, τον ελλθνικό πολιτιςμό και 

το μοναδικό ελλθνικό περιβάλλον. 

Ρυξίδα μασ οι νζεσ βιϊςιμεσ τεχνολογίεσ, θ εκπαίδευςθ που αναδεικνφει 

τθν δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ, που απελευκερϊνει το ανκρϊπινο 

δυναμικό και το κωρακίηει απζναντι ςτισ παγκόςμιεσ τεχνολογικζσ και 

οικολογικζσ εξελίξεισ. 

 

Μασ ρωτάνε, γιατί χρειάηεται ζνα νζο Κίνθμα τϊρα; 

 

Απαντάμε: Για 5 κυρίωσ λόγουσ: 

 

Ρρϊτον, γιατί θ χϊρα, προκειμζνου να πορευκεί με αςφάλεια ςτο μζλλον, 

χρειάηεται αποφαςιςτικότθτα και πολιτικζσ δυνάμεισ και θγεςίεσ που 

βάηουν πρϊτα τθν Ελλάδα και τουσ πολίτεσ τθσ, χωρίσ να υπολογίηουν 

προςωπικό ι πολιτικό κόςτοσ. 

Η χϊρα ςτερείται τζτοιασ θγεςίασ ςιμερα – ακόμα και θ 

προγραμματιςμζνθ ζξοδοσ από το Μνθμόνιο κυςιάςτθκε ςτο βωμό 



απαράδεκτων μικροκομματικϊν ςκοπιμοτιτων. 

 

Δεφτερον, γιατί είναι αναγκαία θ κοινοβουλευτικι εκπροςϊπθςθ των 

δυνάμεων τθσ προόδου. 

Των δυνάμεων που όταν ξζςπαςε θ κρίςθ του 2009 ανζλαβαν τισ ευκφνεσ 

τουσ με γενναιότθτα και ξεκίνθςαν τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που είχε ανάγκθ θ 

χϊρα. 

Των δυνάμεων που και ςιμερα υπεραςπίηονται τθν επανάςταςθ του 

αυτονόθτου. Των δυνάμεων που υπεραςπίηονται το δικαίωμα του λαοφ να 

γνωρίηει -  μζςω τθσ διαφγειασ για παράδειγμα, ότι τα λεφτά του δεν 

ςπαταλϊνται αλλά αξιοποιοφνται με διαφάνεια και με αποτελεςματικό 

τρόπο, για τθν ανάπτυξθ, τθν πρόνοια, τθν παιδεία, τθν υγεία. 

Των δυνάμεων που είδαν με αγανάκτθςθ τθν προςπάκεια προοδευτικϊν 

δθμοκρατικϊν αλλαγϊν, που ξεκίνθςε ςτα τζλθ του 2009, να 

υπονομεφεται ςυςτθματικά τθν περίοδο 2012-2014. 

 

Τρίτον, γιατί ςτθ δθμόςια ηωι τθσ χϊρασ, είναι αναντικατάςτατοσ ο 

πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ των δθμοκρατϊν ςοςιαλιςτϊν. 

Για κυβερνθτικζσ ςυνεργαςίεσ με ξεκάκαρο προοδευτικό πλαίςιο. 

Δεν κα γίνουμε παρακολοφκθμα κανενόσ. 

Ακόμα περιςςότερο, δεν μποροφμε να είμαςτε ουραγόσ τθσ δεξιάσ, 

επιςφραγίηοντασ ςυντθρθτικζσ και πελατειακζσ πολιτικζσ. 

Οπιςκοχωρϊντασ από τθ κζςθ που μασ επιβάλλει μια αδιριτθ ανάγκθ, για 

μεταρρυκμίςεισ προοδευτικζσ και δθμοκρατικζσ. 

 

Τζταρτον, γιατί πρζπει να αποκαλφπτονται ςυνεχϊσ αλικειεσ. Αλικειεσ 

που πνίγθκαν κάτω από ζνα πζπλο ςιωπισ και ςυνομωςιολογίασ. Αλικειεσ 

που πόναγαν ζνα κατεςτθμζνο που δεν άντεχε αλλαγζσ για μια Ελλάδα 

ευνομοφμενθ και δίκαιθ. 

Κατεςτθμζνο που ιξερε και ξζρει ότι, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν ικελε και 

δεν κζλει ζνα φορολογικό ςφςτθμα δίκαιο και διαφανζσ, δεν ικελε και 

δεν κζλει να ςπάςει θ πελατειακι εξάρτθςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ, 

δεν ικελε και δεν κζλει ζνα ιςχυρό δθμόςιο να προςτατεφει τα 

δικαιϊματα του πολίτθ και όχι τα προνόμια των λίγων. 

 

Και πζμπτον, γιατί πρζπει να δϊςουμε φωνι και δφναμθ ςτουσ χιλιάδεσ 



πολίτεσ που μοιραηόμαςτε τισ ίδιεσ αξίεσ. 

Για να ξζρουν οι πολίτεσ και να αιςκάνονται ότι, δεν κα  υπονομευτεί το 

δικαίωμα τουσ να ζχουν φωνι - φωνι που κα είχε ακουςτεί όταν εμείσ 

προτείναμε δθμοψιφιςμα. 

Ρολίτεσ που ςιμερα αςφυκτιοφν, είτε γιατί είναι  πολιτικά άςτεγοι, είτε 

γιατί ζχουν να επιλζξουν κόμματα και πολιτικζσ θγεςίεσ που δεν τουσ 

εκφράηουν. 

Ρολίτεσ που κζλουν να ςυνδιαμορφϊςουν με τθ φωνι τουσ, με τθ 

ςυμμετοχι και αυτοοργάνωςι τουσ, το νζο κοινό πολιτικό μασ ςπίτι. 

 

Για να αναςυντάξουμε όλοι μαηί τισ προοδευτικζσ δυνάμεισ  - και μαηί τθν 

Ελλάδα. 

 

Φίλεσ και φίλοι, 

 

Πςοι δεν κζλουν να καταλάβουν τθν πρωτοβουλία μασ, μιλάνε για 

προςωπικι μου ατηζντα. 

 

Κλείνουν τα αυτιά ςτουσ χιλιάδεσ ςυμπολίτεσ μασ, πρϊθν και νυν μζλθ και 

φίλουσ του ΡΑΣΟΚ, που ηθτοφςαν κάτι να γίνει επιτζλουσ για να 

ςταματιςει ο αφανιςμόσ των αξιϊν μασ από τον πολιτικό χάρτθ τθσ 

χϊρασ. 

Τουσ αγνοοφν. 

 

Πςοι δεν κζλουν να καταλάβουν, μιλάνε για «διάςπαςθ». 

Εμείσ μιλάμε για λφτρωςθ. Μιλάμε για δθμιουργικι ριξθ. 

Και μζςα από αυτιν, για τθν εκ νζου ςφνκεςθ των δυνάμεων τθσ προόδου 

από τθ βάςθ - και ςτθ βάςθ των αξιϊν μασ, όχι με παιχνίδια κορυφισ που 

δεν αφοροφν κανζνα. 

 

Δεν κζλουν να καταλάβουν ότι το ςθμερινό ξεκίνθμα δεν είναι υπόκεςθ 

ενόσ. 

Είναι υπόκεςθ πολλϊν. 

Ράρα πολλϊν. 

 

Αλλά αφοφ εγκαλοφμαι προςωπικά, ασ απαντιςω και με ζνα πιο 



προςωπικό τόνο. 

 

Αν ςκεφτόμουν το προςωπικό μου όφελοσ, κα βολευόμουν ςε αυτά που 

μου πρότειναν. 

Τθ ςιγουριά τθσ επανεκλογισ, τθ ςίγουρθ βουλευτικι ζδρα. 

Με αντάλλαγμα, τι; Τθ ςιωπι μου ςε μια επίπλαςτθ ενότθτα, που βυκίηει 

μία ολόκλθρθ παράταξθ ςτθν ανυπολθψία και που οι περιςςότεροι 

καταγγζλλουν ςτισ μεταξφ τουσ ςυηθτιςεισ, αλλά "καταπίνουν" δθμοςίωσ. 

 

Αυτό κα ζκανα, αν είχα προςωπικι ατηζντα, κα ςιωποφςα - κα 

βολευόμουν. 

 

Επζλεξα, για άλλθ μία φορά, το δφςκολο δρόμο. 

Επζλεξα, να βάλω και πάλι το κεφάλι μου ςτο ντορβά και να αναλάβω 

πρωτοβουλία δθμιουργικισ ριξθσ με το κομματικό κατεςτθμζνο. 

 

Αυτόσ είμαι. 

Αυτόσ ιμουν. 

Αυτόσ κα είμαι πάντα. 

 

Η απόφαςθ αυτι ιταν από τισ δυςκολότερεσ ςτθ ηωι μου. 

 

Αλλά ςτθν πολιτικι ζχω ταχκεί να υπθρετϊ τθν πατρίδα. 

Το κοινό καλό. 

Να υπθρετϊ αυτό που κεωρϊ το δίκιο, το ςωςτό, το προοδευτικό, το 

ανκρϊπινο. 

 

Ρολλζσ φορζσ αναγκάςτθκα να πάρω δφςκολεσ αποφάςεισ για τα πιςτεφω 

μου. 

 

Δεν ςυμβιβάςτθκα ποτζ με τθν λογικι τθσ αποφυγισ του πολιτικοφ 

κόςτουσ. 

Σίγουρα ζκανα λάκθ. 

 

Αλλά για το κοινό καλό ποτζ δεν υπολόγιςα το προςωπικό όφελοσ. 

 



Πταν πάλεψα για τθν ελεφκερθ ραδιοφωνία, ενάντια ςε όςουσ μου 

φϊναηαν να μθν το κάνω. 

 

Πταν μίλθςα για τθν ανάγκθ να μθν φυλακίηουμε χριςτεσ ναρκωτικϊν 

πολλοί με λοιδϊρθςαν. 

 

Πταν ανζλαβα το Υπουργείο Ραιδείασ εν μζςω γενικευμζνθσ απεργίασ. 

 

Οταν υπεραςπίςτθκα μια πολιτεία που κα βλζπει τον μετανάςτθ με 

ανκρωπιά. 

 

Πταν άλλαξα τθν πολιτικι μασ απζναντι ςτθν Τουρκία. Ρολλοί με 

κατθγόρθςαν αλλά καταφζραμε να μπει θ Κυπριακι Δθμοκρατία ςτθν ΕΕ. 

Καταφζραμε, παρά τα ανοιχτά κζματα, να ανοίξουμε ζναν ειρθνικό 

διάλογο και διαφλουσ ςυνεργαςίασ, ςτο εμπόριο, τον τουριςμό. 

 

Πταν ανζλαβα Ρρόεδροσ του ΡΑΣΟΚ, λίγο πριν τισ εκλογζσ, μπροςτά ςτο 

φάςμα ςίγουρθσ ιττασ. Ρροςπάκθςα να τα αλλάξω όλα, μπορεί να μθν 

πζτυχα, αλλά το προςπάκθςα. 

 

Πταν μαηί με πολλοφσ ςυντρόφουσ ςθκϊςαμε το βάροσ μιασ 

επαπειλοφμενθσ χρεοκοπίασ - αναλαμβάνοντασ βάροσ που δεν μασ 

αναλογοφςε - το ζκανα για τθν πατρίδα, χωρίσ να υπολογίηω το κεφάλι 

μου. 

Ρόνεςα για τισ αποφάςεισ μου. Ρολφ. 

Και περιςςότερο βλζποντασ ότι δεν είχαμε χρόνο να είναι ακριβοδίκαιεσ. 

 

Αλλά δεν φυγομάχθςα, δεν κρφφτθκα, δεν πζταξα τθν καυτι πατάτα ςε 

άλλον, δεν ζπαιξα τθ χϊρα ςτα ηάρια. 

Κάποιοι κα πουν ότι το πλιρωςα ακριβά. 

Κςωσ, αλλά κα το πλιρωνε πολφ ακριβότερα θ χϊρα και οι Ζλλθνεσ. 

 

Μακάρι να είχαμε το χρόνο να αλλάξουμε τθν Ελλάδα πριν μασ βρει θ 

κρίςθ. 

Αλλά εμείσ αναλάβαμε όταν πια θ κρίςθ είχε φτάςει ςτο τελικό τθσ ςτάδιο. 

Και απλά εκδθλϊκθκε. 



 

Ήρκε ο λογαριαςμόσ όλου του ςάπιου ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ που 

ςπατάλθςε πόρουσ, διάβρωςε κεςμοφσ και πιγε τθν χϊρα ςτα βράχια. 

 

Με αυτό το ςφςτθμα ςυγκρουςτικαμε. 

Ραρότι, παράλλθλα, είχαμε να πάρουμε τα πιο δφςκολα και ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ άδικα μζτρα, για να μθν βουλιάξει θ χϊρα. 

 

Συγκρουςτικαμε, κάναμε τα πρϊτα βιματα. 

 

Μασ πολζμθςαν ςκλθρά. 

Για να μθν αλλάξουμε τθν Ελλάδα. 

Να μθν κάνουμε τθν κρίςθ μια ευκαιρία για μια διαφορετικι, δθμιουργικι 

και δίκαιθ Ελλάδα. 

 

Το ζργο μασ δεν ολοκλθρϊκθκε. 

Και ςτθ ςυνζχεια αποδομικθκε. 

Χάςαμε μάχεσ. 

Αλλά δεν θττθκικαμε. 

 

Αυτιν τθν πορεία οπιςκοδρόμθςθσ καλοφμαςτε ςιμερα να ανακόψουμε. 

 

Το ςθμερινό μασ ξεκίνθμα, δεν είναι ξεκίνθμα για να γίνουμε μζροσ του 

ςυςτιματοσ. 

Αντικζτωσ είναι για να ενιςχυκεί θ αντιςυςτθμικι φωνι, θ φωνι των 

αλλαγϊν που χρειάηεται επιτζλουσ θ χϊρα μασ. 

 

Αυτό κζλω και αυτό κζλουμε να υπθρετιςουμε. 

 

Ριραμε λοιπόν μια δφςκολθ απόφαςθ. 

Μζςα ςε ελάχιςτεσ μζρεσ, να ξεκινιςουμε κάτι νζο. 

Να κάνουμε τθν τομι. 

Μια ριξθ. 

Να λυτρϊςουμε δυνάμεισ που κα ςυμβάλλουνε ςτθν δθμιουργία ενόσ 

νζου κινιματοσ. 

Ενόσ κινιματοσ που ανταποκρίνεται ςτισ ιςτορικζσ ανάγκεσ του τόπου. 



Ρου δεν φοβάται να μιλιςει για τα πραγματικά προβλιματα του τόπου. 

Και πολλζσ αλικειεσ πρζπει να ειπωκοφν. 

 

Ο χρόνοσ είναι μικρόσ. Το ζργο μια μεγάλθ πρόκλθςθ. 

 

Και θ δφναμι μασ είςτε εςείσ. Κανείσ άλλοσ. Η εκελοντικι προςφορά ςασ. 

Μαηί κα ςθκϊςουμε το βάροσ ενόσ δφςκολου αγϊνα. Ρου τϊρα ξεκινά. 

Ξεκινά με πρϊτο μεγάλο ςτακμό τισ εκνικζσ εκλογζσ. 

 

Αλλά δεν ςταματά εκεί. 

Αντίκετα, τθν επομζνθ των εκλογϊν κα κορυφωκεί θ δθμιουργικι μασ 

δουλειά. 

Δουλειά ςυμμετοχικι για το πρόγραμμα, τισ δθμοκρατικζσ δομζσ του νζου 

μασ Κινιματοσ, για κεςμοφσ που καινοτομοφν και αξιοποιοφν ό,τι 

νεωτερικό υπάρχει για τθν ςυμμετοχικι και άμεςθ δθμοκρατία. 

 

Αλλά ςτόχοσ ςιμερα είναι να ακουςτοφμε, να ακουςτοφμε δυνατά και με 

κοινοβουλευτικι παρουςία. 

Μια κοινοβουλευτικι παρουςία που τολμά να αποκαλφπτει αλικειεσ. 

 

Να αναδείξουμε τισ αξίεσ μασ, να αναδείξουμε τθν ελπίδα για μια 

διαφορετικι Ελλάδα. 

Να ςυγκρουςτοφμε με νοοτροπίεσ και πρακτικζσ που πιγαν τθν Ελλάδα 

πίςω. 

 

Φίλεσ και φίλοι, 

 

Κάποιοι, ελλείψει επιχειρθμάτων, επικαλοφνται τον Αντρζα, εναντίον μου, 

εναντίον μασ. 

Δεν ξζρω πϊσ είναι τόςο ςίγουροι τι κα ζλεγε ο Αντρζασ ςιμερα. 

Ξζρω όμωσ τι ζκανε ο Αντρζασ Ραπανδρζου το 1974 όταν αποφάςιςε να 

μθ ςυμβιβαςτεί με το κομματικό κατεςτθμζνο. 

Ζχω υπθρετιςει τισ αξίεσ μασ από τθν εποχι του ΡΑΚ, πάνω από 40 

χρόνια. 

Αυτι θ διαδρομι ιταν και είναι μια ηωι και αςτείρευτθ πθγι γνϊςθσ και 

εμπειρίασ. 



Αυτι τθ διαδρομι, με τόςουσ φίλουσ, ςυναγωνιςτζσ και ςυντρόφουσ, τθν 

τιμϊ, τθ ςζβομαι. 

Αγϊνεσ αξζχαςτουσ: απεργίεσ πείνασ ζξω από Ελλθνικζσ πρεςβείεσ και 

προξενεία, ςτθ Στοκχόλμθ και ςτον Καναδά. Οργανωτικό κλιμάκιο ςτθν 

Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία ςτα πρϊτα βιματα του νζου τότε 

κινιματοσ. Δίκτυα λαϊκισ επιμόρφωςθσ παντοφ ςτθν Ελλάδα, για πολίτεσ 

ςυμμζτοχουσ. Μάχεσ για τισ μεγάλεσ τομζσ ςτο κοινωνικό κράτοσ, για ζνα 

νεό αγροτικό ςυνεταιριςμό, για το Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, για τθν ιςότθτα 

των γυναικϊν μετά το ’81. 

Για ζνα κίνθμα ςυμμετοχικό και δθμοκρατικό. 

Πλα αυτά, 

Είναι μζροσ τθσ ςυλλογικισ μασ ιςτορίασ. Είναι κομμάτι τθσ προςωπικισ 

μου ιςτορίασ. 

Είναι παράδοςθ και αρχζσ. Είναι μνιμεσ και αγϊνεσ. 

Είναι πόνοσ και χαρζσ. 

 

Ράνω από όλα όμωσ, είναι μια ευκφνθ. Μεγάλθ ευκφνθ. 

Ευκφνθ που δεν με αφινει οφτε να αδιαφοριςω οφτε να λιγοψυχιςω. 

 

Αυτό το αίςκθμα ευκφνθσ με οδιγθςε τελικά να πάρω αυτι τθν απόφαςθ. 

Ευκφνθ να αναβιϊςουμε τον αγϊνα για πραγματικι πρόοδο ςτθ χϊρα. 

Ευκφνθ να ξαναδϊςουμε κζφι και αιςιοδοξία για το τι μποροφμε να 

κάνουμε ωσ Ελλάδα. 

Ευκφνθ να μθν επικρατιςει το ψζμα, θ μιςαλλοδοξία, θ πόλωςθ. 

Ευκφνθ να επιδιϊκουμε εκνικζσ ςυναινζςεισ βαςιςμζνεσ ςε αρχζσ. 

Ευκφνθ να ςυμβάλουμε ςτθν ςτακερι πορεία εξόδου από τθν κρίςθ. 

 

Αυτι είναι θ ευκφνθ που αιςκάνομαι απζναντι ςτθν παράδοςι μασ, 

απζναντι ςε τόςουσ νζουσ και παλιοφσ ςυντρόφουσ. 

 

Με ξζρετε. 

Ξζρετε ότι δεν ζχω κάτι να κρφψω οφτε με κρατάει κανείσ. 

 

Αυτι θ μάχθ, είναι και πάλι μια μεγάλθ ευκφνθ που αναλαμβάνουμε. 

Αλλά αξίηει. 

 



Αξίηει και μόνο από τον ενκουςιαςμό ςασ. 

Ζναν ενκουςιαςμό που χρειάηεται να διαχζουμε, να ςκορπίςουμε, να 

ενςπείρουμε ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Σπάηοντασ τθ μιηζρια και τθν απογοιτευςθ. 

 

Ελλθνίδεσ, Ζλλθνεσ, 

Φίλεσ και φίλοι, 

 

Η μακρά πορεία των δθμοκρατικϊν, προοδευτικϊν, ςοςιαλιςτικϊν 

δυνάμεων του τόπου, είναι ςυνυφαςμζνθ με τα μεγάλα ςταυροδρόμια 

που ςυνάντθςε ο ςφγχρονοσ Ελλθνιςμόσ. 

 

Οι Φιλελεφκεροι του Ελευκερίου Βενιηζλου, θ Ζνωςθ Κζντρου του 

Γεωργίου Ραπανδρζου και το Ρανελλινιο Σοςιαλιςτικό Κίνθμα του Ανδρζα 

Ραπανδρζου, απάντθςαν ςτα κρίςιμα διλιμματα τθσ εκάςτοτε εποχισ. 

 

Σιμερα θ χϊρα βρίςκεται και πάλι ςε ζνα ςταυροδρόμι. 

 

Η παράταξθ των αρχϊν και αξιϊν που μασ ζνωςαν και μασ ενϊνουν, 

βρίςκεται κι αυτι ςε κρίςθ. 

Τα νζα διλιμματα και κοινωνικά προβλιματα που αντιμετωπίηουμε, δεν 

κα απαντθκοφν με βολικζσ διευκετιςεισ και ςυνδιαλλαγζσ. 

Χρειάηονται νζεσ πολιτικζσ προτάςεισ, διαρκισ ςφγκρουςθ με το 

πελατειακό κατεςτθμζνο, δθμιουργικι ριξθ με το κομματικό κατεςτθμζνο, 

ςυνεργαςία και ςυμμαχία με τα νζα κινιματα που οργανϊνονται παντοφ 

ςτθν υφιλιο - από το διαδίκτυο μζχρι τθν τοπικι κοινωνία. 

 

Ήρκε θ ϊρα για το επόμενο βιμα. 

 

Η κρίςθ μάτωςε τθν Ελλάδα και τουσ  Ζλλθνεσ. 

Είναι όμωσ και μια πρόκλθςθ να μετατρζψουμε τθν κρίςθ ςε ευκαιρία, για 

να οικοδομιςουμε τθ χϊρα ςε γερά κεμζλια. 

Από αυτιν τθν κρίςθ δεν κα βγοφμε ζνασ ζνασ. 

Από αυτι τθ κρίςθ κα βγοφμε, μόνο αν βγοφμε μαηί. 

Ναι, ςυλλογικά, με τον γείτονά μασ, τον ςυνάδελφό μασ, τον ςυμπατριϊτθ 

μασ. 



 

Εφόςον δουλζψουμε όλοι μαηί με ςυγκεκριμζνο ςχζδιο. 

 

Απευκφνουμε ςιμερα κάλεςμα ςυμμετοχισ ςτο νζο πολιτικό φορζα των 

αξιϊν μασ, 

το «ΚΙΝΗΜΑ Δθμοκρατϊν Σοςιαλιςτϊν». 

 

Απευκυνόμαςτε ςιμερα ςτουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ αναλαμβάνοντασ τθ 

δζςμευςθ να πραγματοποιιςουμε ςφντομα μετά τισ εκλογζσ το ανοικτό 

ιδρυτικό μασ Συνζδριο. 

 

Το Συνζδριο ςτο οποίο κα αποφαςιςτοφν τα πάντα: από το οριςτικό όνομα 

και το ςφμβολο του Κινιματόσ μασ ζωσ τθν περαιτζρω επεξεργαςία των 

πολιτικϊν μασ κζςεων, των ςτρατθγικϊν μασ επιλογϊν και ςυμμαχιϊν και 

τθν εκλογι οργάνων, ανοίγοντασ το δρόμο για τθν εκλογι θγεςίασ από τθ 

βάςθ. 

 

Τα πάντα μζςα από ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ, ςε μια λογικι 

αυτοοργάνωςθσ και οριηόντιασ κινθτοποίθςθσ. 

 

Πλα ςυμμετοχικά, όλα κινθματικά, όλα από τθ βάςθ. 

 

Η δζςμευςθ αυτι δεν αποτελεί ςυγκυριακι υπόςχεςθ. 

Συνδζεται άρρθκτα με τθν φιλοςοφία που μασ διζπει. 

Θζλουμε να γίνουμε θ αλλαγι που πρεςβεφουμε. 

 

Μασ ςυνδζουν, μασ ενϊνουν κοινζσ αξίεσ. 

 

Από όςουσ ενςτερνίηονται το πλαίςιο αρχϊν αυτισ τθσ διακιρυξθσ, 

ηθτοφμε να ςυμμετάςχουν ενεργά, με τισ απόψεισ τουσ, τθν πολυμορφία 

των ιδεϊν και προτάςεϊν τουσ. 

Να ςυμβάλουν ςτθν δυναμικι ενόσ Κινιματοσ που ςυνεχϊσ κα 

ανανεϊνεται ςε ιδζεσ, ςε προτάςεισ, ςε δομζσ, με ςτόχο πάντα το δθμόςιο 

καλό, τθ διαςφάλιςθ ελευκεριϊν, δικαιωμάτων, δθμιουργικϊν 

δυνατοτιτων για τθν χϊρα και τον πολίτθ. 

 



Ππωσ αξίηει ςε ζνα πραγματικό κίνθμα Δθμοκρατίασ και Σοςιαλιςμοφ. 

 

Καλοφμε τον Ελλθνικό Λαό να πάρει μζροσ ςτισ ανοιχτζσ ςυμμετοχικζσ 

διαδικαςίεσ του Κινιματοσ των Δθμοκρατϊν Σοςιαλιςτϊν. 

 

Να αναδείξει πολιτικοφσ - φορείσ νζων ιδεϊν, καινοτόμων πολιτικϊν, που 

μαηί και με τουσ ενεργοφσ πολίτεσ κα πρωτοςτατιςουν για τθ μετάβαςθ 

ςτθ «Μεταπελατειακι Ελλάδα», τθν Ελλάδα τθσ Δικαιοςφνθσ και τθσ 

Δθμιουργίασ. 

 

Να ςυνδιαμορφϊςει τθν φυςιογνωμία του νζου κεφαλαίου τθσ παράταξθσ 

των διαχρονικϊν αξιϊν που μασ ενϊνουν. 

 

Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμζνει. 

 

Οι αξίεσ μασ, μασ καλοφν και πάλι. 

 

Ήρκε θ ϊρα. 

 

Σιμερα, 3 του Γενάρθ 2015, 

 

Ράμε! 


