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Α.	Εισαγωγή	
	

Oι	 Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία	 ιδρύθηκαν	 στις	 4	 Σεπτεμβρίου	
2015,	 	 από	 μέλη	 κινήσεων	 πολιτών	 και	 στελέχη	 του	 ευρύτερου	 χώρου	 της	
κεντροαριστεράς	 που	 αποφάσισαν	 να	 συν-λειτουργήσουν	 με	 την	 ονομασία	
«ΚΙΝΗΣΕΙΣ	 ΠΟΛΙΤΩΝ	 ΓΙΑ	 ΤΗ	 ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,	 συμμετέχοντας	ως	 τρίτη	
συνιστώσα	στη	Δημοκρατική	Συμπαράταξη	μαζί	με	το	ΠΑΣΟΚ	και	τη	ΔΗΜΑΡ.	
	
Όλο	 το	 προηγούμενο	 διάστημα	 οι	 Κινήσεις	 Πολιτών	 συμμετείχαν	 ενεργά	
στο	 	Κεντρικό	 Συντονιστικό	 Συμβούλιο	της	 Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης	 και	
στις	επιμέρους	θεματικές	και	περιφερειακές	δομές	και	επιτροπές	της,	καθώς	και	
στην	 οργάνωση	 της	 Προγραμματικής	 Συνδιάσκεψης	 της	 του	 Μαΐου	 2016,	
επιδιώκοντας	.να	ακολουθηθούν	περισσότερα	και	πιο	γρήγορα	βήματα,	ως	προς	
την	ανάληψη	πολιτικών	πρωτοβουλιών	σύγκλισης	για	την	προγραμματική	και	
οργανωτική	ανανέωση	και	ενότητα	των	δυνάμεων	της	σοσιαλδημοκρατίας.	
Παράλληλα,	 οι	 «Κινήσεις	 Πολιτών»		 με	 ανακοινώσεις,	 	 συνεντεύξεις	 τύπου,	
ανοικτές	 εκδηλώσεις,	 παρεμβαίνουν	 στις	 πολιτικές	 εξελίξεις	 και	
πρωταγωνίστησαν	 στις	 διαδικασίες	 συνεννόησης	 και	 στις	 προσπάθειες	
σύγκλισης,	 θεωρώντας	 ότι	 η	 συμφωνία	 Γεννηματά-Θεοδωράκη	 για	 τη	
δημιουργία	 κοινής	 Επιτροπής	 Θέσεων	 και	 Διαλόγου	 αποτελεί,	 	 ταυτόχρονα,	
δικαίωση	των	προσπαθειών	αυτών	τα	τελευταία	χρόνια.		
Ως	 «Κινήσεις	 Πολιτών»	 συμβάλλαμε	 ουσιαστικά	 στην	 εξέλιξη	 αυτή	 και	 θα	
συνεχίσουμε	 να	συμβάλουμε,	 συμμετέχοντας	 ενεργά	στην	 λειτουργία	 της,	 μαζί	
με	 όλους	 όσους	 στηρίζουν	 την	 προσπάθεια,	 τερματίζοντας	 έτσι	 μια	 μακρά	
περίοδο	 κατακερματισμού	 και	 συρρίκνωσης	 του	 προοδευτικού	 δημοκρατικού	
χώρου.	
Η	1η	Συνδιάσκεψη	των	Κινήσεων	Πολιτών	έγινε	στην	Αθήνα,	στις	16	Απριλίου	
2016.	Συμμετείχαν	πάνω	απο	150	στελέχη	από	όλες	τις	περιφέρειες	της	χώρας	
εκπροσωπώντας	 τα	 900	 μεkλη	 των	 Κινηk σεων	 Πολιτωk ν	 και	 πολλοί	 άλλοι	 που	
ήρθαν	ως	παρατηρητές.		
	
Τη	 Συνδιάσκεψη	 τίμησαν,	 επίσης,	 με	 την	 παρουσία	 τους	 και	 απηύθηναν	
χαιρετισμό	 η	 Πρόεδρος	 του	 ΠΑΣΟΚ	 και	 επικεφαλής	 της	 Δημοκρατικής	
Συμπαράταξης	 Φώφη	 Γεννηματά,	 ο	 επικεφαλής	 του	 Ποταμιού	 Σταύρος	
Θεοδωράκης,	 ο	 Πρόεδρος	 της	 ΔΗΜΑΡ	 Θανάσης	 Θεοχαρόπουλος	 και	 ο	
επικεφαλής	της	Κίνησης	«	Μετά	»	Σπύρος	Λυκούδης.	
	
Οι	 εργασίες	 της	 Συνδιάσκεψης	 επικεντρώθηκαν	 κυρίως	 στην	 εξέταση	 των	
κειμένων	πάνω	στα	οποία	 είχε	προηγηθεί	ηλεκτρονική	διαβούλευση	μέσα	απο	
το	socialdemo.gr.	και	αποτελούνται	απο	τέσσερεις	ενότητες:	(α)	«Ποιοί	είμαστε»	
(β)	«Το	 ιδεολογικο-πολιτικό	πλαίσιο	της	σοσιαλδημοκρατίας»,	 (γ)	 «Η	πολιτική	
συγκυρία»,	 (δ)	 «Οι	 μεταρρυθμίσεις	 που	 προτείνουμε»,	 (ε)	 «Ο	 ρόλος	 της	
Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης»,	 (στ)	 «Ο	 νέος	 φορέας	 της	 σοσιαλδημοκρατίας»	
και	(ζ)	«Οργανωτική	εισήγηση».		
	
Στην	 τελική	 διαμόρφωση	 των	 κειμένων	αυτών	συνέβαλαν	 με	 τις	 παρεμβάσεις	
τους	 πάνω	από	 σαράντα	 μέλη	 που	 πήραν	 το	 λόγο	 και	 κατέθεσαν	 τις	 απόψεις	
τους.	
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Β.	 H	 Ιδρυτική	 Διακήρυξη	 των	 «Κινήσεων	 Πολιτών	 για	 τη	
Σοσιαλδημοκρατία»,	4/9/2015	

	
Μέλη	 κινήσεων	 πολιτών	 και	 στελέχη	 του	 ευρύτερου	 χώρου	 της	
Κεντροαριστεράς	 και	 αποφάσισαν	 να	 συν-λειτουργήσουν	 με	 την	 ονομασία	
«ΚΙΝΗΣΕΙΣ	 ΠΟΛΙΤΩΝ	 ΓΙΑ	 ΤΗ	 ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»	 συμμετέχοντας	 ως	 τρίτη	
συνιστώσα	 στη	 Δημοκρατική	 Συμπαράταξη	 μαζί	 με	 το	 ΠΑΣΟΚ	 και	 τη	 ΔΗΜΑΡ,	
καθώς	και	στις	 διαδικασίες	 του	 ιδρυτικού	Συνεδρίου	 για	 ένα	σύγχρονο	φορέα	
της	σοσιαλδημοκρατίας.	

Στην	κρίσιμη	αυτή	περίοδο	μια	ισχυρή	Δημοκρατική	Συμπαράταξη	με	κορμό	τη	
σύγχρονη	 σοσιαλδημοκρατία	 αποτελεί	 εγγύηση	 για	 τη	 διασφάλιση	 του	
ευρωπαϊκού	 προσανατολισμού,	 την	 εθνική	 συνεννόηση,	 την	 πολιτική	
σταθερότητα,	 την	 υλοποίηση	 των	 αναγκαίων	 διαρθρωτικών	 αλλαγών	 στη	
δημόσια	διοίκηση,	στην	οικονομία,	στο	πολιτικό	σύστημα	και	την	ενίσχυση	του	
κράτους	πρόνοιας	στον	πυρήνα	ενός	νέου	αναπτυξιακού	μοντέλου.	
	
Ο	 ΣΥΡΙΖΑ,	 παρά	 τις	 προσδοκίες	 που	 δημιούργησε,	 απέτυχε	 παταγωδώς	 να	
κυβερνήσει	 τον	 τόπο	 γιατί	 απέναντι	 σ’	 αυτές	 τις	 αναγκαίες	 προϋποθέσεις	 για	
την	 κοινωνική	 και	 οικονομική	 ανασυγκρότηση	 της	 χώρας,	 προέταξε	 τον	
λαϊκισμό,	τον	πολιτικό	αμοραλισμό,	τον	εθνικό	διχασμό,	τον	ευρωσκεπτικισμό,	
τον	 κρατισμό,	 τον	 κομματισμό,	 την	 πελατοκρατία.	 Με	 την	 αλλοπρόσαλλη	
πολιτική	του	και	με	το	λόμπυ	της	δραχμής	σε	νευραλγικά	κυβερνητικά	πόστα,	η	
Ελλάδα	έφτασε	στην	άτυπη	χρεοκοπία,	με	κλειστές	τράπεζες,	με	ουρές	στα	ΑΤΜ,	
με	 λουκέτα	 σε	 επιχειρήσεις,	 με	 νέο	 κύμα	 απολύσεων,	 με	 60	 δις.	 ευρώ	
επιπρόσθετο	δημοσιονομικό	κόστος	και	στο	κατώφλι	της	εξόδου	από	το	ευρώ.	
	
Η	 Ελλάδα	 έπρεπε	 να	 απωλέσει	 πόρους	 και	 δυνατότητες,	 να	 επιστρέψει	 στην	
ύφεση,	 να	 εξαντλήσει	 τα	 τελευταία	 αποθέματα	 εμπιστοσύνης	 και	 αξιοπιστίας,	
για	 να	 αναγκαστεί	 ο	 Αλέξης	 Τσίπρας	 να	 συνειδητοποιήσει	 τα	 αδιέξοδα	 της	
πολιτικής	 του	 και	 να	 υπογράψει	 ένα	 τρίτο	 πολύ	 πιο	 επώδυνο	 μνημόνιο.	 Όλοι	
αυτοί	οι	έξι	μήνες	ήταν	στρωμένοι	με	ψέματα,	με	πράξεις	που	δίχασαν	το	λαό,	με	
αποκορύφωμα	 το	 ψευδεπίγραφο	 δημοψήφισμα,	 το	 οποίο	 ανέβασε	 αντί	 να	
κατεβάσει	το	βαθμό	δυσκολίας	της	διαπραγμάτευσης.	
	
Μαζί	όμως	με	τη	χρεοκοπία	της	χώρας,	χρεοκόπησε	και	η	νεοκομμουνιστική	και	
κινηματική	αριστερά,	η	οποία	λόγω	της	κρίσης	και	 της	 τρωθείσας	αξιοπιστίας	
των	παλαιών	πολιτικών	δυνάμεων,	απέκτησε	δύναμη	αναντίστοιχη	με	τις	ιδέες	
της,	 υιοθετώντας	 πολιτικές	 και	 στρατηγικές	 ασύμβατες	 με	 τους	 κανόνες	 αλλά	
και	με	τα	δημοκρατικά	και	κοινωνικά	κεκτημένα	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	
	
Η	 σφοδρή	 σύγκρουση	 του	 ΣΥΡΙΖΑ	 με	 την	 πραγματικότητα,	 που	 οδήγησε	 στη	
διάσπαση	 του	 και	 στη	 συνεχή	 αποψίλωση	 του,	 δημιουργεί	 νέες	 ευνοϊκές	
συνθήκες	 για	 την	 επανασυσπείρωση	 των	 ευρύτερων	 δυνάμεων	 της	
Κεντροαριστεράς	 και	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 σύγχρονου	 ισχυρού	
σοσιαλδημοκρατικού	φορέα.	
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Υπηρετώντας	τα	τελευταία	τρία	χρόνια	το	σκοπό	αυτό,	δηλώσαμε	παρόντες	και	
παρούσες	 σε	 όλα	 τα	 εγχειρήματα	 σύγκλισης	 και	 ανανέωσης	 του	 χώρου,	
υποστηρίζοντας	πολλοί	από	εμάς	την	ΕΛΙΑ	στις	ευρωεκλογές,	μαζί	με	το	ΠΑΣΟΚ	
και	άλλες	πολιτικές	δυνάμεις,	καθώς	και	το	ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική	Παράταξη	στις	
εθνικές	 εκλογές,	 ανταποκρινόμενοι	 στη	 μοναδική	 πρόταση	 για	 ενότητα	 της	
κατακερματισμένης	Κεντροαριστεράς,	χωρίς	αποκλεισμούς	και	ηγεμονισμούς.	
	
Το	αποτέλεσμα	των	εθνικών	εκλογών	και	οι	δημοσκοπήσεις	που	ακολούθησαν,	
κατέστησαν	 φανερό	 ότι	 το	 ΠΑΣΟΚ	 εάν	 δεν	 μετεξελιχθεί	 και	 παραμείνει	 στη	
σημερινή	του	μορφή,	δεν	μπορεί	να	πρωταγωνιστήσει	στις	κρίσιμες	εξελίξεις	και	
να	αποτελέσει	ξανά	ισχυρή	πολιτική	δύναμη.	Όμως,	η	υπέρβαση	του	παλιού	και	
η	 γέννηση	 του	 καινούργιου	 δεν	 θα	 επιτευχθεί	 ούτε	 με	 παρθενογενέσεις,	 ούτε	
από	 μεσσίες,	 αλλά	 με	 σεβασμό	 στις	 πολιτικές	 δυνάμεις	 που	 αγωνίστηκαν	 τα	
τελευταία	χρόνια	για	την	επιβίωση	της	χώρας	με	δυσανάλογο	πολιτικό	κόστος.	
Εξάλλου,	 η	 ανασυγκρότηση	 της	 Σοσιαλδημοκρατίας	 δεν	 μπορεί	 να	
πραγματοποιηθεί	με	αποκλεισμό	του	σημερινού	ΠΑΣΟΚ	αλλά	ούτε	και	μόνο	από	
το	ΠΑΣΟΚ.	Με	αυτή	τη	διπλή	πραγματικότητα,	που	δεν	είναι	διαπραγματεύσιμη,	
πρέπει	 να	 συμφιλιωθούν	 όλοι	 όσοι	 έχουν	 τη	 φιλοδοξία	 να	 συμβάλουν	 στην	
υπόθεση	αυτή.	
	
Σε	 αυτόν	 το	 δρόμο	 καλούμαστε	 να	 πορευτούμε	 ενωτικά,	 ισότιμα	 και	
δημοκρατικά,	 χωρίς	 άσκοπες	 αμφισβητήσεις	 και	 προσωπικές	 στρατηγικές.	 Η	
κρισιμότητα	των	επόμενων	εκλογών	δεν	αφήνει	περιθώρια	για	ενδοιασμούς	και	
άλλες	 καθυστερήσεις.	 Δεν	 μας	 περισσεύει	 ο	 χρόνος,	 δεν	 περισσεύει	 κανείς.	
Σήμερα,	 περισσότερο	 από	 ποτέ,	 είναι	 αναγκαία	 η	 ενίσχυση	 της	
Κεντροαριστεράς.	 Χωρίς	 ισχυρή	 Δημοκρατική	 Συμπαράταξη	 θα	 επικρατήσει	 η	
διχαστική	 πόλωση	 που	 ήδη	 εκτρέφει	 τον	 αριστερό	 λαϊκισμό	 και	 τον	 δεξιό	
νεοσυντηρητισμό,	 θα	 αναβιώσει	 το	 πελατειακό	 κράτος	 και	 ο	 κομματικός	
συνδικαλισμός,	δηλαδή	ακριβώς	οι	παθογένειες	που	μας	οδήγησαν	στη	σημερινή	
κρίση.	
	
Σήμερα,	 περισσότερο	 από	 ποτέ,	 είναι	 αναγκαία	 η	 παρουσία	 στο	 πολιτικό	
προσκήνιο	 των	 δυνάμεων	 που	 στηρίζουν	 ριζικές	 μεταρρυθμίσεις	 στο	 κράτος,	
στην	 οικονομία,	 στην	 κοινωνία.	 Των	 δυνάμεων	 που	 μπορούν	 να	
καταπολεμήσουν	 τις	 κοινωνικές	 ανισότητες	 με	 αλληλεγγύη	 και	 με	 εφικτές	
πολιτικές,	 αποφεύγοντας	 παροχολογίες	 και	 ψεύτικες	 υποσχέσεις.	 Των	
δυνάμεων	που	 μπορούν	 να	 σχεδιάσουν	 και	 να	 εφαρμόσουν	 ένα	 εθνικό	 σχέδιο	
ανασυγκρότησης	 στηριγμένο	 στις	 αρχές	 της	 κοινωνικής	 συνοχής,	 της	
δικαιοσύνης,	 αναδιανομής	 και	 αλληλεγγύης	ανάμεσα	στις	 γενιές,	 της	 βιώσιμης	
ανάπτυξης	και	της	οικολογίας.	Των	δυνάμεων	που	υπερασπίζουν	τα	ανθρώπινα	
δικαιώματα,	τη	διαφορετικότητα,	την	περιεκτική	δημοκρατία,	τη	διαφάνεια,	τη	
συμμετοχή.	
	
Δεν	θέλουμε	να	επιστρέψουμε	στο	παρελθόν.	Θέλουμε	να	συσπειρώσουμε	όσους	
μπορούν	 να	 αντιμετωπίσουν	 τα	 αίτια	 που	 μας	 οδήγησαν	 στην	 κρίση	 και	 στα	
μνημόνια.	 Θέλουμε	 μαζί	 τους	 να	 αλλάξουμε	 την	 κοινωνία	 με	 όρους	 ισονομίας,	
διαφάνειας	 και	 δικαιοσύνης,	 να	 ενισχύσουμε	 την	 αριστεία,	 την	
επιχειρηματικότητα	 και	 την	 καινοτομία,	 να	 ξεπεράσουμε	 τις	 αγκυλώσεις	 που	
κρατούν	 την	 παιδεία	 καθηλωμένη	 και	 που	 κλονίζουν	 το	 σύστημα	 υγείας.	 Να	



	 5	

διασφαλίσουμε	 την	 επαναφορά	 της	 Ελλάδας	 στον	 πυρήνα	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	ως	ισχυρό,	ισότιμο,	ενεργό	κράτος	μέλος	και	να	συμβάλλουμε	έτσι	στην	
προσπάθεια	 να	 διαμορφώσει	 η	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 ένα	 νέο	 μείγμα	
μακροοικονομικής	και	αναπτυξιακής	πολιτικής	υπέρβασης	της	κρίσης	απέναντι	
στις	αδιέξοδες	συντηρητικές	πολιτικές.	Να	δώσουμε	τη	δυνατότητα	στους	νέους	
να	απασχοληθούν	δημιουργικά	στην	πατρίδα	μας,	σε	νέες	θέσεις	εργασίας,	που	
θα	αξιοποιούν	το	ταλέντο	και	τα	επιστημονικά	και	επαγγελματικά	τους	εφόδια.	
	
Η	ουσιαστική	μεταρρύθμιση	 της	 κοινωνίας	και	 της	 οικονομίας	μπορεί	 να	 γίνει	
μόνο	 με	 όρους	 ανοικτότητας,	 διαφάνειας	 και	 συμμετοχής.	 Θέλουμε	 και	
μπορούμε	 να	 υλοποιήσουμε	 την	 ανοικτή	 διακυβέρνηση,	 την	 συμμετοχική	 και	
περιεκτική	δημοκρατία	και	την	διαφάνεια	στη	δράση.	Όχι	μόνο	για	τη	δημόσιας	
διοίκηση,	αλλά	και	για	τον	ιδιωτικό	τομέα	που	συναλλάσσεται	με	αυτήν.	Σε	μια	
εποχή	 που	 η	 πρόσβαση	 στο	 διαδίκτυο	 και	 στην	 πληροφορία	 αποτελεί	
ανθρώπινο	 δικαίωμα	 και	 προϋπόθεση	 για	 τη	 συμμετοχή	 στην	 κοινωνική	 και	
οικονομική	ζωή,	δεν	μπορούμε	παρά	να	απαιτούμε	την	ανοικτή	πρόσβαση	στην	
τεχνολογία	 και	 στην	 πληροφορία.	 Διεκδικούμε	 το	 δικαίωμα	 να	 έχουμε	
πρόσβαση	στην	πληροφορία	που	παράγεται	με	χρήματα	του	φορολογούμενου.	
Διεκδικούμε	την	ανοιχτότητα	που	συμβάλει	στην	καινοτομία,	στην	απασχόληση	
εξειδικευμένου	προσωπικού	και	στην	βιώσιμη	τοπική	ανάπτυξη.	Διεκδικούμε	το	
δικαίωμα	στο	ανοικτό,	γιατί	αυτό,	στην	κοινωνία	της	πληροφορίας,	ταυτίζεται	
με	τη	δημοκρατία	και	το	κράτος	δικαίου.	
	
Οι	 δυνάμεις	 της	 σοσιαλδημοκρατίας,	 της	 ανανεωτικής	 αριστεράς,	 του	
μεταρρυθμιστικού	 κέντρου,	 της	 πολιτικής	 οικολογίας,	 συγκρότησαν	 για	 τις	
επερχόμενες	 εκλογές	 τη	 Δημοκρατική	 Συμπαράταξη,	 ως	 πλαίσιο	 εκλογικής	
συνεργασίας	χωρίς	να	καταλύεται	προς	το	παρόν	η	αυτοτέλεια	και	ο	διακριτός	
ρόλος	των	κομμάτων	και	των	κινήσεων	που	θα	συμμετέχουν,	αλλά	και	δίνοντας	
ταυτόχρονα	 τη	 δυνατότητα	 αυτοοργάνωσης	 και	 συμμετοχής	 σε	 κάθε	
ενδιαφερόμενο	πολίτη	με	τη	δημιουργία	Επιτροπών	σε	όλη	τη	χώρα.	
	
Εξασφαλίζοντας	παράλληλα,	σε	όλα	τα	επίπεδα	οργάνωσης	και	λειτουργίας,	τις	
δημοκρατικές	 διαδικασίες,	 την	 αντιπροσωπευτικότητα,	 τη	 συλλογικότητα	 και	
την	 ανανέωση	 σε	 ιδέες	 και	 πρόσωπα,	 ανοίγοντας	 τον	 δρόμο	 για	 πολιτική	
ενεργοποίηση	των	νεότερων	γενεών.	
	
Η	 συμφωνία	 ΠΑΣΟΚ	 και	 ΔΗΜΑΡ	 για	 τη	 συγκρότηση	 της	 Δημοκρατικής	
Συμπαράταξης	 με	 τη	 συμμετοχή	 κινήσεων	πολιτών	 και	 ανένταχτων	 δυνάμεων	
και	 στελεχών	 του	 ευρύτερου	 χώρου	 ,	 αποτελεί	 ένα	 ιδιαίτερα	 θετικό	 βήμα	 το	
οποίο	 θα	 πρέπει	 να	 ακολουθήσουν	 και	 άλλα	 για	 τη	 συσπείρωση	 όλων	 των	
δυνάμεων	 της	 Κεντροαριστεράς.	 Στόχος	 δεν	 μπορεί	 να	 είναι	 άλλος	 από	 την	
εκλογική	ενίσχυση	της	Κεντροαριστεράς,	έτσι	ώστε	να	μπορεί	να	προωθήσει	τη	
συγκρότηση	 κυβέρνησης	 με	 την	 ευρύτερη	 δυνατή	 συμμετοχή	 των	
φιλοευρωπαϊκών-μεταρρυθμιστικών	 δυνάμεων	 και	 να	 συμβάλλει	 στην	 έξοδο	
από	την	κρίση.	
	
Όταν	 εξασφαλιστεί	 η	 πολιτική-κυβερνητική	 σταθερότητα,	 οι	 συνιστώσες	 της	
Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	θα	πρέπει	να	δρομολογήσουν	τις	διαδικασίες	για	
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την	οργάνωση	του	ιδρυτικού	συνεδρίου	που	θα	αποσκοπεί	στη	δημιουργία	ενός	
σύγχρονου	φορέα	της	ελληνικής	σοσιαλδημοκρατίας.	
	
Ένα	 ιδρυτικό	 συνέδριο	 ενότητας,	 ανανέωσης	 και	 προοπτικής,	 που	 με	 τη	
συμμετοχή	κομμάτων,	κινήσεων,	προσωπικοτήτων	του	χώρου	θα	καθορίσει	τις	
ιδεολογικές	και	πολιτικές	συντεταγμένες	της	σύγχρονης	σοσιαλδημοκρατίας	και	
θα	 διαμορφώσει	 ένα	 νέο	 δημοκρατικό	 συμμετοχικό	 μοντέλο	 κομματικής	
οργάνωσης	 και	 λειτουργίας,	 απορρίπτοντας	 κάθε	 είδους	 αρχηγισμό	 που	
παραπέμπει	σε	καταδικασμένες	παλαιοκομματικές	πρακτικές	του	παρελθόντος.	
	
Η	προσωρινή	Συντονιστική	Επιτροπή:	
Παύλος	 Αθανασόπουλος,	 Τάκης	 Αναστόπουλος,	 Δανάη	 Αντωνάκου,	 Μιχάλης	
Αρτεμάκης,	Γιώργος	Βερνίκος,	Ιωακείμ	Γρυσπολάκης,	Αλέξανδρα	Δαλιάνη,	Νίκος	
Διακουλάκης,	Ρούλης	Εδιάρογλου,	Γιάννης	Ευλογημένος,	Ίρις	Ζαχμανίδου,	Τάκης	
Ιωακειμίδης,	 Πέτρος	 Καβάσαλης,	 Γιάννης	 Καλογήρου,	 Σωτήρης	 Κατσέλος,	
Θόδωρος	 Καρούνος,	 Δημήτρης	 Μερεντίτης,	Λίλιαν	 Μήτρου,	 Αλέξανδρος	
Μοντιάνο,	Χρήστος	 Μπούρας,	 Πέτρος	 Παπασαραντόπουλος,	 Γιώργος	 Πιέρρος,	
Μαρίνα	 Πετρέλλη,	 Χρήστος	 Σεβαστιάδης,	 Μάνος	 Σιφονιός,	 Δημήτρης	 Σκάλκος,	
Γιάννης	Τούντας,	Λία	Τσακαλιά,	Μιχάλης	Χάλαρης,	Κώστας	Χλωμούδης	
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Γ.				Οι	πολιτικές	παρεμβάσεις	και	τα	Δελτία	Τύπου	των	«Κινήσεων	
Πολιτών»	
	
ΔΕΛΤΙΟ	 ΤΥΠΟΥ	 :	 Η	 συγκρότηση	 «Κινήσεων	 Πολιτών	 για	 τη	
Σοσιαλδημοκρατία»		
4/9/2015	

	
Την	Τετάρτη	2	Σεπτέμβρη	συναντήθηκαν	μέλη	κινήσεων	πολιτών	και	 στελέχη	
του	 ευρύτερου	 χώρου	 της	 Κεντροαριστεράς	 και	 αποφάσισαν	 να	 συν-
λειτουργήσουν	 με	 την	 ονομασία	 «ΚΙΝΗΣΕΙΣ	 ΠΟΛΙΤΩΝ	 ΓΙΑ	 ΤΗ	
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»	 συμμετέχοντας	 ως	 τρίτη	 συνιστώσα	 στη	 Δημοκρατική	
Συμπαράταξη	μαζί	με	το	ΠΑΣΟΚ	και	τη	ΔΗΜΑΡ,	καθώς		και	στις	διαδικασίες	του	
ιδρυτικού	Συνεδρίου	για	ένα	σύγχρονο	φορέα	της	σοσιαλδημοκρατίας.	
	
Για	 το	 σκοπό	 αυτό	 εξέδωσαν	 διακήρυξη	 	 και	 εξέλεξαν	 την	 ακόλουθη	 30μελή	
προσωρινή	Συντονιστική	Επιτροπή:		
	
Παύλος	 Αθανασόπουλος	 Τάκης	 Αναστόπουλος,	 Δανάη	 Αντωνάκου,	 Μιχάλης	
Αρτεμάκης,	Γιώργος	Βερνίκος,	Ιωακείμ	Γρυσπολάκης,	Αλεξάνδρα	Δαλιάνη,	Νίκος	
Διακουλάκης,	Ρούλης	Εδιάρογλου,	Γιάννης	Ευλογημένος,	Ίρις	Ζαχμανίδου,	Τάκης	
Ιωακειμίδης,	 Πέτρος	 Καβάσαλης,	 Γιάννης	 Καλογήρου,	 Σωτήρης	 Κατσέλος,	
Θόδωρος	 Καρούνος,	 Δημήτρης	 Μερεντίτης,	 Λίλιαν	 Μήτρου,	 Αλέξανδρος	
Μοντιάνο,	 Χρήστος	 Μπούρας,	 Πέτρος	 Παπασαραντόπουλος,	 Γιώργος	 Πιέρρος,	
Μαρίνα	 Πετρέλλη,	 Χρήστος	 Σεβαστιάδης,	 Μάνος	 Σιφονιός,	 Δημήτρης	 Σκάλκος,	
Γιάννης	Τούντας,	Λία	Τσακαλιά,	Μιχάλης	Χάλαρης,	Κώστας	Χλωμούδης.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	οι	Εκλογές	της	20ης	Σεπτεμβρίου	2015	
21/9/2015	

	
Μετά	 τα	 εκλογικά	 αποτελέσματα,	 το	 αίτημα	 των	πολιτών	 για	 συνεργασία	 και	
ισχυρή	κυβέρνηση	ευρείας	λαϊκής	και	κοινοβουλευτικής	πλειοψηφίας	αγνοείται	
από	 τη	 συγκυβέρνηση	 ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ	 και	 η	 χώρα	 οδηγείται	 σε	 μια	 ακόμη	 πιο	
αδύναμη	κυβέρνηση	του	39%	και	των	155	βουλευτών	που	κυριαρχείται	από	τις	
ίδιες	δογματικές	ιδεοληψίες,	τον	λαϊκισμό,	τον	κρατισμό	και	τον	κομματισμό.	Η	
αύξηση	του	ποσοστού	αποχής	και	η	ενίσχυση	της	Χρυσής	Αυγής	αποτελούν	δύο	
ακόμη	αρνητικές	εξελίξεις.		
Είναι	γι’	αυτό	ανάγκη	η	Δημοκρατική	Συμπαράταξη,	που	βγήκε	ενισχυμένη	από	
τις	κάλπες,	παρά	την	έντονη	πόλωση,	επιβεβαιώνοντας	τη	θετική	απήχηση	της	
απόφασής	 μας	 για	 συμπόρευση	 και	 συνεργασία,	 να	 πρωταγωνιστήσει	 ως	
δύναμη	 ευθύνης,	 στην	 άσκηση	 προγραμματικής	 αντιπολίτευσης,	 στην	
προώθηση	 και	 εμπέδωση	 των	 αναγκαίων	 μεταρρυθμίσεων	 στο	 κράτος,	 στην	
οικονομία,	 στο	 πολιτικό	 σύστημα.	 Μας	 περιμένουν	 δύσκολες	 μέρες	 και	 θα	
χρειαστούν	 επίπονες	 και	 επίμονες	 προσπάθειες	 για	 την	 αντιμετώπιση	 των	
συσσωρευμένων	οξύτατων	και	πολυσύνθετων	προβλημάτων	που	χρονίζουν	και	
καθηλώνουν	την	κοινωνία	και	τη	χώρα.		
Οι	 Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία,	 που	 συμμετέχουμε	 στη	
Δημοκρατική	 Συμπαράταξη	 ως	 τρίτη	 συνιστώσα,	 καλλιεργήσαμε	 μία	 νέα	
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πολιτική	 στάση	 που	 δίνει	 έμφαση	 στη	 συνεννόηση	 και	 τη	 συνεργασία.	 Από	
σήμερα	 θα	 συνεχίσουμε	 αναλαμβάνοντας	 νέες	 πρωτοβουλίες	 διαλόγου,	 για	
βαθύτερη,	 μονιμότερη	 και	 τολμηρότερη	 σύγκλιση	 και	 ανασυγκρότηση	 των	
δυνάμεων	του	μεταρρυθμιστικού	κέντρου,	 του	δημοκρατικού	σοσιαλισμού	και	
της	 πολιτικής	 οικολογίας,	 με	 στόχο	 τη	 δημιουργία	 ενός	 ισχυρού	 φορέα	 της	
σύγχρονης	σοσιαλδημοκρατίας	στην	Ελλάδα.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	πιστεύουμε	ότι	
όλες	οι	προοδευτικές	μεταρρυθμιστικές	δυνάμεις	και	πρωτίστως	η	Δημοκρατική	
Συμπαράταξη	 και	 το	 Ποτάμι,	 θα	 πρέπει	 να	 τολμήσουν	 να	 βρουν	 έναν	 κοινό	
βηματισμό	 για	 να	 συμβάλλουν	 πιο	 αποτελεσματικά	 στην	 κοινωνική	 και	
οικονομική	ανόρθωση	της	χώρας.				
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	ο	Διάλογος	του	ΠΑΣΟΚ	με	το	Ποτάμι	
2/10/2015	
	
Σχετικά	 με	 τον	 «πόλεμο»	 ανακοινώσεων	 μεταξύ	 ΠΑΣΟΚ	 και	 ΠΟΤΑΜΙ,	 οι	
Κινήσεις		Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία	 ζητούν	 να	 πέσουν	 οι	 τόνοι,	 που	
κακώς	 ανέβηκαν	 με	 τις	 ατυχείς	 και	 οξείς	 επιθέσεις	 του	 Σταύρου	 Θεοδωράκη	
κατά	 του	 ΠΑΣΟΚ,	 υπενθυμίζοντας	 ότι	 στη	 Δημοκρατική	 Συμπαράταξη	
συμμετέχουν	 και	 οι	 ΔΗΜΑΡ,	 μέρος	 των	 δυνάμεων	 της	 οποίας	 είναι	 πλέον	 στο	
ΠΟΤΑΜΙ,	 και	 οι	 Κινήσεις	 Πολιτών,	 που	 συμπορεύθηκαν	 τα	 τελευταία	 τρία	
χρόνια	 με	 πολλά	 στελέχη	 από	 το	 Ποτάμι	 στην	 κοινή	 προσπάθεια	 για	 την	
ανασυγκρότηση	της	Κεντροαριστεράς.		
Σε	κάθε	περίπτωση,	ας	 ξεκινήσει	ο	διάλογος	για	να	δούμε	τι	μας	 ενώνει	και	 τι	
μας	χωρίζει,	διατηρώντας	ο	καθένας	την	αυτονομία	του	και	τη	διαφορετικότητά	
του.	Ο	 τόπος	 χρειάζεται	 μια	 ισχυρή	και	 όχι	 διαιρεμένη	Δημοκρατική	Παράταξη	
στον	 αγώνα	 για	 τις	 αναγκαίες	 μεγάλες	προοδευτικές	 μεταρρυθμίσεις.	Η	
συνύπαρξη	 των	 δύο	 κομμάτων	 στο	 κοινό	 ευρωπαϊκό	 σπίτι	 των	 ευρωπαίων	
σοσιαλιστών	και	δημοκρατών	δείχνει	το	δρόμο.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	:	η	επίθεση	κατά	του	Γ.Κουμουτσάκου	
8/11/2015	
	
Οι	 Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία	 καταδικάζουμε	 με	 τον	 πλέον	
κατηγορηματικό	 τρόπο,	 ως	 ένα	 ακόμη	 ακραίο	 φαινόμενο	 πολιτικής	 βίας,	 την	
επίθεση	που	δέχτηκε	ο	βουλευτής	της	ΝΔ	κ.Γ.Κουμουτσάκος	από	φασιστοειδή	
στοιχεία	 τα	 οποία	 θα	 πρέπει	 να	 εντοπισθούν	 και	 να	 τιμωρηθούν	
παραδειγματικά.	Θα	πρέπει	επιτέλους,	οι	πολιτικές	δυνάμεις	του	δημοκρατικού	
τόξου	 να	 ανοίξουν	 μια	 σοβαρή	 συζήτηση	 για	 την	 αντιμετώπιση	 της	 πολιτικής	
βίας.	
	
Επισημαίνουμε	 ότι	 η	 χρησιμοποίηση	 ενός	 έντονα	 τοξικού	 εθνικιστικού	 λόγου	
από		υπεύθυνες	πολιτικές	δυνάμεις,	αλλά	και	πρακτικές	όπως	η	κοινή	εμφάνιση	
βουλευτών	 του	 δημοκρατικού	 τόξου	 με	 βουλευτές	 της	 Χρυσής	 Αυγής	 στην	
εκδήλωση	 των	 Ποντίων	 στο	 Σύνταγμα,	 συντελούν	 στο	 γιγάντωμα	 της	
φασιστικής	 βίας	 και	 δημιουργούν	 τεράστιους	 κινδύνους	 που	 υπονομεύουν	 τη	
δημοκρατική	σταθερότητα.	
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Παράλληλα,	 πιστεύουμε	 ότι	 ο	 Υπουργός	 Παιδείας	 Ν.	 Φίλης,	 όπως	 και	 καθε	
πολίτης,	έχει	το	δημοκρατικό	δικαίωμα	έκφρασης	της	άποψής	του	για	ιστορικά	
γεγονότα.	Ωστόσο,	όταν	πρόκειται	για	πολιτικό	πρόσωπο,	οι	απόψεις	αυτές	θα	
πρέπει	 να	 εκφράζονται	 μετά	 από	 συνεκτίμηση	 των	 πολιτικών	 δεδομένων	 και	
των	ενδεχόμενων	παρενεργειών	εκμετάλλευσης	που	μπορούν	να	τύχουν.	
	
Σε	 καμιά	 περίπτωση	 όμως	 δεν	 μπορούν	 να	 γίνουν	 ανεκτές	 λογικές	
συμψηφισμού,	 όπως	αυτές	που	ακολουθούσαν	στον	παρελθόν	 και	 τα	στελέχη	
της	 σημερινής	 κυβέρνησης	 και	 πολύ	 περισσότερο	 κατηγορίες	 για	 «εθνική	
προδοσία».	Η	Ελλάδα	αντιμετωπίζει	σήμερα	πολύ	σοβαρά	προβλήματα	και	δεν	
επιτρέπεται	 να	 διολισθήσει	 σε	 άγονες	 διχαστικές	 διαμάχες	 που	 ο	 τόπος	
πλήρωσε	πολύ	 ακριβά	 στο	παρελθόν.	 Ας	 κοιτάξουμε	 το	 παρόν	 και	 μέλλον	 της	
χώρας.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	 ΤΥΠΟΥ	:	 η	 1η	 Συνεδρίαση	 του	 Κεντρικού	 Συντονιστικού	
Συμβουλίου	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης		
13/11/2015	
	
Οι	εκπρόσωποι	των	«Κινήσεων	Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία»	κατέθεσαν	
στη	1η	Συνεδρίαση	του	Κεντρικού	Συντονιστικού	Συμβουλίου	της	Δημοκρατικής	
Συμπαράταξης	(13/11/2015)	τις	εξής	προτάσεις:	

1. Να	αποσαφηνιστεί	ο	χαρακτήρας	του	«Ιδρυτικού	Συνεδρίου»	που	
αποτελεί	απόφαση	και	του	πρόσφατου	συνεδρίου	του	ΠΑΣΟΚ,	ως	συνέδριο	
για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 ενιαίου	 πολιτικού	 φορέα	 της	 σύγχρονης	
σοσιαλδημοκρατίας.	 Να	 διαμορφωθεί	 οδικός	 χάρτης	 για	 το	 ιδρυτικό	
συνέδριο,	 ο	 οποίος	 θα	 περιλαμβάνει	 το	 διάλογο	 με	 τις	 ενδιαφερόμενες	
δυνάμεις	και	στελέχη	του	ευρύτερου	χώρου	της	Κεντροαριστεράς,	δημόσιες	
εκδηλώσεις	 και	 την	 οργάνωση	 των	 προσυνεδριακών	 και	 συνεδριακών	
διαδικασιών	 με	 ευθύνη	 της	 κεντρικής	 «Επιτροπής	 Επανίδρυσης»,	 που	
αποτελεί	και	αυτή	απόφαση	του	συνεδρίου	του	ΠΑΣΟΚ.	
2. Στη	διάρκεια	της	μεταβατικής	περιόδου	μέχρι	το	Ιδρυτικό	Συνέδριο	να		
ενισχυθεί	 η	 πολιτική	 και	 οργανωτική	 λειτουργία	 της	 Δημοκρατικής	
Συμπαράταξης,	 αναβαθμίζοντας	 την	 ενιαία	 πολιτική	 της	 έκφραση	 και	
αναλαμβάνοντας	κοινές	πολιτικές	πρωτοβουλίες.	
3. Για	τις	ανάγκες	της	Προγραμματικής	Συνδιάσκεψης	να	συγκροτηθούν	
επιμέρους	θεματικές	 εισηγητικές	 επιτροπές	με	 τη	συμμετοχή	και	 στελεχών	
του	 ευρύτερου	 χώρου,	 οι	 οποίες	 θα	 επιμεληθούν	 τις	 επιμέρους	 εισηγήσεις	
και	 θα	 οργανώσουν	 θεματικές	 εκδηλώσεις	 και	 δραστηριότητες	 δημόσιου	
διαλόγου.	

	
ΔΕΛΤΙΟ	 ΤΥΠΟΥ:	 ανακοίνωση	 για	 τα	 42	 χρόνια	 απο	 την	 εξέγερση	 του	
Πολυτεχνείου		
17/11/2015	
Οι	 Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία	 δεν	 συμμετέχουν	 στην	 ετήσια	
ευκαιρία	πολιτικής	εκμετάλλευσης	και	κομματικής	 ιδιοποίησης	της	μνήμης	της	
εξέγερσης	του	Νοέμβρη	1973.	Το	Πολυτεχνείο	έχει	κατακτήσει	τη	θέση	του	στην	
Ιστορία	ως	πράξη	 αντίστασης,	 η	 οποία	 μαζί	 με	 την	 εξέγερση	 της	Νομικής	που	
είχε	 προηγηθεί,	 σήμανε	 την	 αρχή	 του	 τέλους	 της	 στρατιωτικής	 Δικτατορίας	
και	την	 επιστροφή	 της	 χώρας	 στο	 δημοκρατικό	 βίο.	 Τα	 χρόνια	 της	
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μεταπολίτευσης	παρά	τις	παθογένειες	του	πολιτικού	μας	συστήματος	υπήρξαν	η	
πλέον	δημοκρατική	και	ειρηνική	περίοδος	που	έχει	ζήσει	η	χώρα.	
Στις	 δύσκολες	 μέρες	 που	 περνάμε	 έχουμε	 ανάγκη	 από	 νηφάλια	 και	 θαρραλέα	
αποτίμηση	 του	 παρελθόντος,	 για	 να	 προχωρήσουμε	 με	 αυτογνωσία	 μπροστά.	
Αυτό	 δεν	 μπορεί	 να	 γίνει	 με	 την	 ανταλλαγή	 ξύλινων	 δογματικών	συνθημάτων	
και	αντιδημοκρατικών	πρακτικών.	Σήμερα	ο	τόπος	έχει	ανάγκη	απο	πρόοδο.	Δεν	
χρειάζεται	 ούτε	 επιστροφή	 στο	 παρελθόν	 ούτε	 νέες	 εξεγέρσεις.	 Τα	 νέα	
Πολυτεχνεία	 θα	 είναι	 αποτέλεσμα	 συλλογικής	 προσπάθειας	 στον	 τομέα	 της	
καινοτομίας,	της	επιστήμης,	της	παραγωγής	και	της	κοινωνικής	προόδου.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	για	τα	θέματα	της	Παιδείας	
02/12/2015			
	
Ο	Εθνικός	Διάλογος	για	την	Παιδεία,	τον	οποίο	εξήγγειλε	ο	Πρωθυπουργός	και	η	
ηγεσία	του	Υπουργείου	Παιδείας,	για	να	τελεσφορήσει	απαιτεί	χρονοδιάγραμμα,	
αξιόπιστους	συνομιλητές,	διατύπωση	-με	σαφήνεια	και	ειλικρίνεια-	των	αρχών,	
αξιών	 και	 των	 επιδιωκόμενων	 στόχων	 των	 αλλαγών	 επί	 των	 οποίων	 θα	
αναζητηθούν	 και	 θα	 δομηθούν	 ευρύτερες	 συναινέσεις.	 Η	 διασφάλιση	όλων	
αυτών	αποτελεί	ευθύνη	του	προκαλούντος	το	διάλογο.	
	
Οι	Κινήσεις	Πολιτών	για	την	Σοσιαλδημοκρατία,	λειτουργώντας	στο	πλαίσιο	της	
Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης,	 είναι	 υπέρ	 του	 διαλόγου.	 Το	 τονίσαμε	 από	 την	
αρχή	 και	 καλέσαμε	 την	 Κυβέρνηση	 να	 σταματήσει	 το	 ξήλωμα	 των	
μεταρρυθμίσεων	 της	 προηγούμενης	 περιόδου	 και	 να	 καλέσει	 όλους	 τους	
αρμόδιους	 παράγοντες	 σε	 διάλογο	 με	 συγκεκριμένο	 χρονοδιάγραμμα	 και	
συγκεκριμένους	στόχους	για	τον	περαιτέρω	εκσυγχρονισμό	του	εκπαιδευτικού	
συστήματος	και	την	εναρμόνισή	του	με	το	ευρωπαϊκό	κεκτημένο.	Η	κατεύθυνση	
αυτή	 άλλωστε	 αποτελεί	 υποχρέωση	 της	 χώρας,	 αφού	 στο	 Μνημόνιο	 ΙΙΙ	 (ν.	
4336/2015,	 ΦΕΚ	 94/14-8-2015,	 τεύχος	 Α,	 σελ.	 1026-1027),	 που	 φέρει	 την	
υπογραφή	 του	 κ.	 Τσίπρα,	 αναφέρεται	 ρητώς	 ότι	 η	 Ελλάδα	 δεσμεύεται	 ότι	 οι	
αρχές	 θα	 διασφαλίσουν	 τον	 περαιτέρω	 εκσυγχρονισμό	 του	 τομέα	 της	
Εκπαίδευσης,	 σύμφωνα	 με	 τις	 βέλτιστες	 πρακτικές	 της	 Ε.Ε.	 ως	 θεμέλιο	 της	
ευρύτερης	στρατηγικής	ανάπτυξης.	
	
Στην	προκείμενη	περίπτωση	έχουμε	ως	συνομιλητές	μία	κυβερνητική	ηγεσία	η	
οποία,	χωρίς	καμία	διαδικασία	διαλόγου,	στους	δέκα	μήνες	που	βρίσκεται	στην	
εξουσία	 κατάργησε	 σωρεία	 μεταρρυθμίσεων	 σε	 όλο	 το	 φάσμα	 του	
εκπαιδευτικού	συστήματος.	Χαρακτήρισε	ρετσινιά	την	αριστεία	και	κατάργησε	
τα	Πρότυπα-Πειραματικά	Σχολεία,	διέκοψε	την	εφαρμογή	της	αξιολόγησης	στην	
εκπαίδευση,	προώθησε	τον	κομματικό	έλεγχο	της	διοίκησης	του	εκπαιδευτικού	
συστήματος,	 κατάργησε	 την	 ηλεκτρονική	 ψηφοφορία	 για	 ανάδειξη	
μονοπρόσωπων	 οργάνων	 διοίκησης	 στα	 Πανεπιστήμια,	 ακρωτηρίασε	 τις	
αρμοδιότητες	των	Συμβουλίων	Ιδρύματος	των	ΑΕΙ,	περιορίζοντας	την	κοινωνική	
λογοδοσία	 των	 Ιδρυμάτων	 και	 κατόρθωσε	 να	 προσβάλει	 και	 να	 εκδιώξει	 απ΄	
αυτά	διακεκριμένους	Έλληνες	επιστήμονες	του	εξωτερικού.	
	
Για	 αυτό,	 αν	 η	 Κυβέρνηση	 ειλικρινά	 επιθυμεί	 εθνικό	 διάλογο	 για	 την	 Παιδεία,	
πρέπει	 να	 αποδείξει	 έμπρακτα	 τις	 προθέσεις	 της,	 αποσύροντας	 όλες	 τις	
νομοθετικές	της	πρωτοβουλίες,	που	ως	επί	το	πλείστον	έγιναν	με	τροπολογίες	
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και	Πράξεις	Νομοθετικού	Περιεχομένου,	χωρίς	κανένα	διάλογο	και	συζήτηση	και	
οι	 οποίες	 συνιστούν	 οπισθοδρομική	 αντιμεταρρύθμιση,	 όπως	 η	 πρόσφατη	
αιφνιδιαστική	 τροπολογία	 στο	 Σχέδιο	 Νόμου	 για	 τις	 «βοσκήσιμες	 γαίες»	 που	
αλλάζει	 ριζικά	 τον	 τρόπο	 επιλογής	 των	 Διευθυντών	 Εκπαίδευσης	 για	 να	
διευκολυνθεί	 η	 τοποθέτηση	 των	 «ημετέρων»	 και	 καταθέτοντας	 τις	 προτάσεις	
και	τους	στόχους	της	για	τις	εκπαιδευτικές	αλλαγές,	που	προτίθεται	να	θέσει	σε	
διάλογο	με	σκοπό	την	αναζήτηση	συναινέσεων.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	Κείμενο	η	«Σοσιαλδημοκρατία	που	Θέλουμε»	
8/12/2015	

	
Ο	 τόπος	 έχει	 ανάγκη	 από	 μια	 ισχυρή	 και	 σύγχρονη	 σοσιαλδημοκρατία	 για	 τη	
διασφάλιση	της	πολιτικής	σταθερότητας	με	κυβερνήσεις	ευρείας	δημοκρατικής	
πλειοψηφίας,	 της	 δημοκρατικής	 ομαλότητας,	 της	 βιώσιμης	 ανάπτυξης	 με	
δικαιοσύνη,	 της	 	 προώθησης	 διαρθρωτικών	 μεταρρυθμίσεων	 με	 προοδευτικό	
πρόσημο,	 	 καθώς	 και	 της	 διαφύλαξης	 και	 ενίσχυσης	 της	 	 Ευρωπαϊκής	
προοπτικής		της	χώρας.	
	
Η	 ανάγκη	 αυτή	 αποκτά	 πλέον	 ένα	 επείγοντα	 χαρακτήρα,	 λόγω	 των	
αυξανόμενων	κινδύνων	από	 την	αδιέξοδη	πορεία	 και	 την	παταγώδη	αποτυχία	
της	 κυβέρνησης	 ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ	 η	 οποία	 οξύνει	 την	 πολυεπίπεδη	 κρίση,	
προτάσσοντας	τον	εθνολαϊκισμό,	τον	πολιτικό	αμοραλισμό,	τον	εθνικό	διχασμό,	
τον	κρατισμό,	τον	κομματισμό,	την	ευνοιοκρατία,	δηλαδή	όλες	τις	βασικές	αιτίες	
που	μας	οδήγησαν	στην	κρίση.	
	
Για	 το	 σκοπό	 αυτό,	 οι	 «Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία»		
συμμετέχουν	και	στηρίζουν	(μαζί	με	το	ΠΑΣΟΚ	και	τη	ΔΗΜΑΡ)	τη	Δημοκρατική	
Συμπαράταξη,	 η	 οποία	 	 υπηρετεί	 το	 στόχο	 για	 μια	 ισχυρή	 και	 σύγχρονη	
σοσιαλδημοκρατία	 και	 αποτελεί	 τη	 μόνη	 πολιτική	 δύναμη	 που	 αγωνίζεται	 για	
την	 ενότητα	 και	 την	 ανανέωση	 της	 πολυκερματισμένης	 Κεντροαριστεράς,	 σε	
νέες	βάσεις	και	με	νέες	ιδέες	και	περιεχόμενο.	
	
Οι	«Κινήσεις»	συμβάλλουν	αποφασιστικά	στην	προσπάθεια	αυτή,	εκφράζοντας	
και	 συσπειρώνοντας	 μη-κομματικές	 δυνάμεις	 και	 ανένταχτα	 στελέχη	 του	
ευρύτερου	 προοδευτικού	 χώρου,	 πολλά	 από	 τα	 οποία	 πρωτοστάτησαν	 τα	
τελευταία	τέσσερα	χρόνια	με	πολιτικές	πρωτοβουλίες	και	εκδηλώσεις	δημοσίου	
διαλόγου	στην	υπόθεση	της	ενότητας,	της	ανανέωσης	και	ανασυγκρότησης	του	
χώρου.	
	
Επιδιώκουμε	 τη	 διαμόρφωση	 σύγχρονων	 θέσεων,	 αρχής	 γενομένης	 με	 το	
κείμενο	 για	 τη	 «Σοσιαλδημοκρατία	 που	 Θέλουμε»,	 στηρίζοντας	 και	
προωθώντας	 τις	 αναγκαίες	 μεταρρυθμίσεις	 και	 υποστηρίζοντας	 τη	 σταδιακή	
οργανωτική	και	προγραμματική	ενοποίηση	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	με	
στόχο	 τη	 δημιουργία	 ενός	 ισχυρού	 	 και	 σύγχρονου	 φορέα	 της	
σοσιαλδημοκρατίας	 στη	 χώρα	 μας.	 Η	 Προγραμματική	 Συνδιάσκεψη	 που	 έχει	
εξαγγείλει	η	Δημοκρατική	Συμπαράταξη	θα	αποτελέσει	ένα	ιδιαίτερα	σημαντικό	
βήμα	ενίσχυσης	της	προγραμματικής	συνοχής	και	ταυτότητας	του	χώρου.	
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Ως	συμβολή	στη	προσπάθεια	αυτή,		το	κείμενο	για	τη	«Σοσιαλδημοκρατία	που	
Θέλουμε»		προσδιορίζει		πέντε	κεντρικούς	στόχους:	

1. Επαναπροώθηση	της	δίκαιης	κοινωνίας	της	ισότητας		και	αναδιανομής.	
2. Προώθηση	 νέου	 οικονομικού	 προτύπου	 βιώσιμης	 ανάπτυξης	 και	

απασχόλησης.	
3. Επαναπροσδιορισμό	 του	 ρόλου	 του	 κράτους,	 	 προώθηση	 της	 ανοικτής	

διακυβέρνησης	 με	 νέες	 μορφές	 συμμετοχικής	 δημοκρατίας,	 οργάνωσης	
και	λογοδοσίας.	

4. Προώθηση	 της	 Πολιτικής	 Ενοποίησης	 της	 Ευρώπης	 σε	 ομοσπονδιακές	
βάσεις.	

5. Εκδημοκρατισμό	 της	 διαδικασίας	 της	 παγκοσμιοποίησης	 με	 νέο	
κανονιστικό	πλαίσιο.	

	
Για	την	προώθηση	των	στόχων	τους,	οι	«Κινήσεις»	αναπτύσσονται	σε	όλη	την	
Ελλάδα	 με	 τη	 δημιουργία	 τοπικών	 επιτροπών	 πρωτοβουλίας,	 έχουν	
συγκροτήσει	 40μελή	 Συντονιστική	 Επιτροπή	 και	 ομάδες	 με	 οργανωτικά	 και	
προγραμματικά	 αντικείμενα,	 συμμετέχουν	 ενεργά	 στην	 κεντρική	 και	
περιφερειακή	συγκρότηση	και	στη	λειτουργία	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης,	
με	 εκπροσώπους	 στο	 Κεντρικό	 Συντονιστικό	 Συμβούλιο,	 καθώς	 και	 σε	 κοινές	
ομάδες	 εργασίας	 που	 έχουν	 συγκροτηθεί,	 για	 το	 Οργανωτικό,	 τον	 Πολιτικό	
Σχεδιασμό,	το	Πρόγραμμα,	την	Επικοινωνία,	καθώς	και	στην	Επιτροπή	για	την	
Ανασυγκρότηση	της	Σοσιαλδημοκρατίας.	
	
Τον	Ιανουάριο	του	2016	προγραμματίζεται	μια	ανοικτή	δημόσια	εκδήλωση	στην	
Αθήνα,	για	να	ακολουθήσουν	και	σε	άλλες	μεγάλες	πόλεις,	και	τον	Φεβρουάριο,	
πανελλαδική	 Συνδιάσκεψη	 για	 τη	 συλλογική	 διαμόρφωση	 των	 πολιτικών	 μας	
θέσεων	 και	 επιλογών,	 τον	 καθορισμό	 της	 θεσμικής	 μας	 υπόστασης	 και	 τον	
τρόπο	 οργάνωσης	 και	 λειτουργίας,	 καθώς	 και	 για	 την	 εκλογή	 ενός	 κεντρικού	
οργάνου.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	Η	εκλογή	Μητσοτάκη	
12/1/	2016	

	
Οι	 «Κινήσεις	Πολιτών	για	 τη	Σοσιαλδημοκρατία»	 ευελπιστούν	η	 εκλογή	του	Κ.	
Μητσοτάκη	 στην	 ηγεσία	 της	 Ν.Δ.	 	 να	 συμβάλλει,	 παρά	 τις	 σημαντικές	
ιδεολογικές	και	πολιτικές	διαφορέςμας,	στην	ανανέωση	του	πολιτικού	σκηνικού,	
στον	 εκσυγχρονισμό	 του	 πολιτικού	 συστήματος,	 στην	 ενίσχυση	 των	
μεταρρυθμιστικών	δυνάμεων	όλου	του	δημοκρατικού	πολιτικού	φάσματος	και	
στην	 προώθηση	 κυβερνήσεων	 ευρύτερων	 συναινέσεων	 και	 κοινοβουλευτικών	
πλειοψηφιών	που	έχει	ανάγκη	ο	τόπος	για	την	έξοδο	από	την	κρίση.			
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	για	την	ενίσχυση	της	δημοκρατικής	συμπαράταξης	
(Εκτιμήσεις-Προτάσεις	των	Κινήσεων	Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία)	
14/1/2016	

	
Γενικά	
Η	Δημοκρατική	Συμπαράταξη	(Δ.Σ.)	είναι	ο	πολιτικός	σχηματισμός	που	στοχεύει	
στην	 ανασυγκρότηση	 της	 Κεντροαριστεράς	 και	 στη	 δημιουργία	 ενός	 ισχυρού	
φορέα	 της	 σύγχρονης	 Σοσιαλδημοκρατίας	 στη	 χώρα	 μας.	 Γιατο	 σκοπό	 αυτό	
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επιδιώκει	 την	 ενότητα	 των	 ευρύτερων	 δυνάμεων	 της	 σοσιαλιστικής,	
δημοκρατικής,	 ανανεωτικής	 αριστεράς	 και	 του	 προοδευτικού	 κέντρου,	 καθώς	
και	την	ανανέωση	σε	θέσεις,	πρακτικές	και	πρόσωπα.	
	
Μέχρι	 σήμερα	 όμως	 και	 παρά	 την	 κρισιμότητα	 της	 τρέχουσας	 περιόδου,	 τα	
βήματα	 που	 έχει	 πραγματοποιήσει	 η	 Δ.Σ.	 είναι	 περιορισμένα	 και	 ως	 προς	 την	
ανάληψη	πολιτικών	πρωτοβουλιών	 και	ως	προς	 την	πολιτική	 και	 οργανωτική	
ενίσχυσή	 της.	 Δεν	 λειτουργεί	 ακόμη	 ενιαίο	 κέντρο	 πολιτικών	 αποφάσεων,	 το	
Κεντρικό	 Συντονιστικό	 Συμβούλιο	 υπολειτουργεί,	 καθώς	 και	 οι	 τέσσερις	
επιτροπές	 που	 συγκροτήθηκαν.	 Η	 Επιτροπή	 για	 την	 Ανασυγκρότηση	 της	
Σοσιαλδημοκρατίας	 έχει	 ατονήσει.	 Το	 Περιφερειακά	 Συντονιστικά	 Συμβούλια	
δεν	 έχουν	 συγκροτηθεί	 ακόμη,	 ενώ	 στις	 δημόσιες	 τοποθετήσεις	 στελεχών	 και	
οργάνων	 (π.χ.	 δελτία	 τύπου)	 προβάλλεται	 σχεδόν	 αποκλειστικά	 η	 κομματική	
ταυτότητα	και	όχι	η	συμπαραταξιακή,	ενώπαράλληλα	και	κατά	προτεραιότητα	
προωθείται	η	οργανωτική	ενίσχυση	και	προβολή	των	επιμέρους	κομμάτων.	Όλα	
τα	 παραπάνω	 αποτελούν	 εμπόδια	 για	 την	 επιδιωκόμενη	 ενίσχυση	 και	
περαιτέρω	ανάπτυξη	της	Δ.Σ.	
	
Η	 ενίσχυση	 όμως	 της	 Δ.Σ.	 είναι	 αναγκαία	 υπό	 τις	 παρούσες	 συνθήκες,		
προκειμένου	να	μπορέσει	να	συμβάλλει	αποτελεσματικά	στην	αντιμετώπιση	της	
αδιέξοδης	 πολιτικής	 της	 κυβέρνησης	 ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ	 και	 στην	 έξοδο	 από	 την	
κρίση	 με	 ανάπτυξη	 και	 κοινωνική	 δικαιοσύνη.	Η	 δε	 εκλογή	 του	Κ.	Μητσοτάκη	
στην	 ηγεσία	 της	 ΝΔ,	 που	 αποτελεί,παρά	 τις	 σημαντικές	 διαφορές	 που	 μας	
χωρίζουν,	 ηχηρό	 μήνυμα	 ανανέωσης	 του	 πολιτικού	 σκηνικού	 και	 των	
μεταρρυθμιστικών	 δυνάμεων	 σε	 όλο	 το	 πολιτικό	 φάσμα,	 καθιστά	 ακόμα	 πιο	
επιτακτική	 την	 επιτάχυνση	 και	 εμβάθυνση	 των	 επόμενων	 βημάτων	 που	 θα	
οδηγήσουν:	
α)	 Στην	 αποσαφήνιση	 και	 τεκμηρίωση	 της	 ανάγκης	 ύπαρξης	 ενός	 ισχυρού	
φορέα	της	σοσιαλδημοκρατίας.	
β)	Στην	ανάληψη	πολιτικών	πρωτοβουλιών	για	την	ανασυγκρότηση	του	χώρου	
της	Κεντροαριστεράς.	
γ)	 Στην	 ενδυνάμωση	 της	 ενιαίας	 παρουσίας	 και	 συλλογικής-συμμετοχικής	
λειτουργίας	της	Δ.Σ.	
	
Α.	Αναγκαιότητα	
Για	να	καταστεί	κατανοητή	η	αναγκαιότητα	ύπαρξης	και	κυρίως	ενίσχυσης	της	
Δ.Σ.	θα	πρέπει	να	τεκμηριωθούν	και	να	προβάλλονται	με	κάθε	δυνατό	τρόπο	τα	
εξής	επιχειρήματα:	

1.Η	 Δ.Σ.	 ως	 ο	 κατεξοχήν	 φορέας	 των	 ριζοσπαστικών	 προοδευτικών	
μεταρρυθμίσεων	και	της	προώθησης	της	δίκαιης	κοινωνίας	της	συνοχής	
και	της	ισότητας.	
2.Η	Δ.Σ.	ως	η	δύναμη	που	μπορεί	να	αποτρέψει	την	αναβίωση	ενός	νέου	
αδιέξοδου	και	διχαστικού	δικομματισμού	ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.	
3.Η	 Δ.Σ.	 ως	 εκπρόσωπος	 της	 ευρωπαϊκής	 σοσιαλδημοκρατίας	 που	
αποτελεί	 τη	 μόνη	 εναλλακτική	 κυβερνητική	 πρόταση	 στη	 συντηρητική	
δεξιά.	
4.Η	 Δ.Σ.	 ως	 εκφραστής	 των	 δυνάμεων	 που	 αντιστρατεύονται	 τον	
λαϊκισμό	 και	 τον	 κρατισμό	 που	 ενδημούν	 τόσο	 στη	 ΝΔ	 όσο	 και	 στον	
ΣΥΡΙΖΑ.	
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5.Η	 Δ.Σ.	 ως	 καταλύτης	 κυβερνήσεων	 ευρύτερης	 κοινοβουλευτικής	
πλειοψηφίας	 και	 εθνικής	 συνεννόησης	 για	 την	 αποτελεσματική	 έξοδο	
από	την	κρίση.	
6.Η	 Δ.Σ.	 ως	 ο	 κορμός	 της	 ανασυγκρότησης	 του	 ευρύτερου	 χώρου	 της	
Κεντροαριστεράς	και	του	προοδευτικού	κέντρου.	

	
Β.	Πρωτοβουλίες:	
Η	 Δ.Σ.	 θα	 πρέπει	 να	 αναλάβει	 πολιτικές	 πρωτοβουλίες	 επιδιώκοντας	 με	
συγκεκριμένες	προτάσεις	την	εθνική	συνεννόηση	για	την	έξοδο	από	την	κρίση	
και	 τη	 στενότερη	 συνεργασία	 με	 τις	 δυνάμεις	 του	 Κέντρου	 καιτις	 ανένταχτες	
προσωπικότητες	της	Κεντροαριστεράς.	Για	το	σκοπό	αυτό	θα	πρέπει	άμεσα	να	
διατυπώσει		ολοκληρωμένες	προτάσεις	για	τα	εξής	ζητήματα	αιχμής:	

1. Ασφαλιστικό	
2. Προσφυγικό-Μεταναστευτικό	
3. Εκλογικός	νόμος-πολιτικό	σύστημα	
	

Στα	 τρία	 αυτά	 ζητήματα	 να	 επιδιωχθεί	 καταρχήν	 συνεννόηση	 και	 κοινή	
τοποθέτηση	 και	 δράση	 με	Ποτάμι,«Προσωπικότητες»	 και	 στη	 συνέχεια	 εθνική	
συνεννόηση	με	ΣΥΡΙΖΑ,	ΝΔ,	Ένωση	Κεντρώων.	

	
Για	το	ασφαλιστικό,	για	παράδειγμα,	θα	μπορούσε	να	συγκροτηθεί		Επιτροπή	με	
εκπροσώπους	και	από	τους	τέσσερις	χώρους	για	να	εισηγηθεί	κοινή	πρόταση,	η	
οποία	στη	συνέχεια	να	κατατεθεί	ως	Ν/Σ	στη	βουλή.	

	
Επιπλέον,	 θα	 πρέπει	 να	 αξιοποιηθούν	 οι	 μελέτες	 και	 οι	 θέσεις	 που	 έχουν	
επεξεργαστεί	 διάφοροι	 μη	 κομματικοίφορείς	 	 του	προοδευτικού	 χώρου	 για	 το	
ασφαλιστικό,	αλλά	και	για	άλλα	κρίσιμα	ζητήματα,	όπως	η	παιδεία,	το	χρέος,	η	
ανάπτυξη	κ.α.	

	
Άμεσης	 προτεραιότητας,επίσης,	 είναι	 ο	 σχεδιασμός	 και	 η	 ανάληψη	
πρωτοβουλιών	 για	 τη	 δημιουργία	 του	 μεγάλου	 ενιαίου	 προοδευτικού	
σοσιαλδημοκρατικού	 φορέα	 που	 έχει	 ανάγκη	 η	 χώρα.	 ενεργοποιώντας	
ευρύτερες	 δυνάμεις	 της	 Κεντροαριστεράς,	 	 καλώντας	 και	 άλλους	 να	
συστρατευθούν	μαζί	μας	στο	δρόμο	της	ενότητας	και	της	ανανέωσης.		

	
Γ.	Λειτουργία	
Για	 την	 ενίσχυση	 	 της	 ενιαίας	 πολιτικής	 παρουσίας	 και	 λειτουργίας	 της	 Δ.Σ.	
προτείνονται	τα	εξής:	

(1)	 Τακτική	 ανά	 μήνα	 συνεδρίαση	 του	 Κεντρικού	 Συντονιστικού	
Συμβουλίου	 (ΚΣΣ),	 με	 ημερήσια	 διάταξη,	 εισηγήσεις	 και	 καταγραφή	
προτάσεων	 και	 αποφάσεων.	 Θα	 χρειαστεί,	 επίσης,	 η	 λειτουργία	
οργανωμένης	γραμματειακής	υποστήριξης.	
(2)	 Τακτικές	 συνεδριάσεις	 των	 τεσσάρων	 ομάδων	 που	 έχουν	
συγκροτηθεί	 (οργανωτικού,	 πολιτικού	 σχεδιασμού-προγράμματος,	
επικοινωνίας-τύπου,	 συνεργασιών-διεύρυνσης),	 τουλάχιστον	 ανά	
15ήμερο.	
(3)	Άμεση	συγκρότηση	 των	Περιφερειακών	Συντονιστικών	Συμβουλίων	
(εντός	Ιανουαρίου	–	αρχές	Φεβρουαρίου).	
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(4)	 Δημιουργία	 σε	 κάθε	 Δήμο	 «Επιτροπής	 Πρωτοβουλίας	 για	 την	
ανασυγκρότηση	της	Σοσιαλδημοκρατίας».	
(5)	 Υιοθέτηση	 του	 λογοτύπου	 της	 Δ.Σ.	 σε	 κάθε	 δημόσια	 εμφάνιση	 των	
στελεχών	 της	 (κυρίως	 των	 βουλευτών	 και	 ευρωβουλευτών)	 και	 στις	
πολιτικές	εκδηλώσεις.	
(6)	 Στις	 δημόσιες	 εκδηλώσεις,	 εκτός	 από	 το	 λογότυπο	 της	 Δ.Σ.,	 να	
εξασφαλίζεται	 η	 συμμετοχή	 των	 τριών	 συνιστωσών	 (ΠΑΣΟΚ,	 ΔΗΜΑΡ,	
Κινήσεις)	στην	οργάνωση	και	στους	ομιλητές.	
(7)	 Στα	 κεντρικά	 πολιτικά	 ζητήματα	 θα	 πρέπει	 να	 καταβάλλεται	 κάθε	
δυνατή	προσπάθεια	για	συνδιαμόρφωση	και	συναπόφαση	των	ηγεσιών	
των	τριών	συνιστωσών.	
(8)	Να	ενταχθούν	στο	πλαίσιο	αυτό	οι	προτάσεις	για	τον	προγραμματικό	
διάλογο.	
(9)	 Να	 προγραμματιστεί	 κοινή	 συνεδρίαση	 της	 Κ.Ε.	 του	 ΠΑΣΟΚ,	 της	
ΔΗΜΑΡ	και	της	Σ.Ε.	των	Κινήσεων.	

	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	Η	διαγραφή	του	βουλευτή	Λεωνίδα	Γρηγοράκου	
14/1/	2016	
	
Σε	 σχέση	 με	 τη	 διαγραφή	 του	 βουλευτή	 Λεωνίδα	 Γρηγοράκου	 οι	 "Κινήσεις	
Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία"	 δηλώνουν	 ότι	 δεν	 είχαν	 ενημερωθεί.	
Θεωρούν	δε	ότι	στον	πυρήνα	της	σοσιαλδημοκρατίας	βρίσκεται	ο	σεβασμός	της	
διαφορετικότητας	 των	 απόψεων	 οι	 οποίες	 πρέπει	 να	 αντιμετωπίζονται	 με	
διάλογο	στο	πλαίσιο	συλλογικών	δημοκρατικών	διαδικασιών.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	 ΤΥΠΟΥ:	 ανακοίνωση	 της	 συντονιστικής	 επιτροπής	 των	
«Κινήσεων	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία»	 για	 τις	 εξελίξεις	 στη	
Δημοκρατική	Συμπαράταξη		
21/1/16		
	
Ο	στόχος	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	(ΠΑΣΟΚ,	ΔΗΜΑΡ,	Κινήσεων	Πολιτών	
για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία)	 ήταν	 και	 παραμένει	 η	 ενότητα,	 η	 ανανέωση	 και	 η	
ανασυγκρότηση	της	Κεντροαριστεράς	για	στη	δημιουργία	ενός	 ισχυρού	φορέα	
της	σύγχρονης	Σοσιαλδημοκρατίας	στη	χώρα	μας.		
	
Μέχρι	 σήμερα,	 όμως,	 και	 παρά	 την	 κρισιμότητα	 της	 τρέχουσας	 περιόδου	 που	
διανύουμε	 και	 της	 αδιέξοδης	 κυβερνητικής	 πολιτικής,	 τα	 βήματα	 που	 έχει	
πραγματοποιήσει	 η	 Δημοκρατική	 Συμπαράταξη	 είναι	 περιορισμένα	 τόσο	 ως	
προς	 την	 ανάληψη	 πολιτικών	 πρωτοβουλιών	 σύγκλισης	 όλων	 των	 δυνάμεων	
του	χώρου,	όσο	και	ως	προς	την	προγραμματική	και	οργανωτική	της	ενίσχυση	
σε	όλη	την	Ελλάδα.		
	
Οι	 πρόσφατες	 προτάσεις	 της	 προέδρου	 του	 ΠΑΣΟΚ	 ανοίγουν,	 έστω	 και	
καθυστερημένα,	το	δρόμο	για	τη	μετεξέλιξη	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	σε	
έναν	 ενιαίο	 πολιτικό	 οργανισμό	 με	 τη	 συμμετοχή	 ευρύτερων	 δυνάμεων	 και	
στελεχών	της	Κεντροαριστεράς	και	του	προοδευτικού	Κέντρου.		
	
Οι	Κινήσεις	Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία	από	την	αρχή	υποστήριξαν	την	
ανάγκη	 να	 πορευτούμε	 στον	 δρόμο	 αυτό	 με	 πιο	 αποφασιστικά	 βήματα	
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ανανέωσης	 και	 ενότητας	 χωρίς	 αποκλεισμούς	 και	 ηγεμονισμούς	 και	 αυτό	
θεωρούμε	 ότι	 αποτελεί	 και	 σήμερα	 τη	 βασική	 προϋπόθεση	 για	 τα	 επόμενα	
βήματα.		
	
Για	 το	 σκοπό	 αυτό	 προτείνουμε	 στο	 Κεντρικό	 Συντονιστικό	 Συμβούλιο	 της	
Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης	 να	 λάβει	 άμεσα	 εκείνες	 τις	 αποφάσεις	 που	 θα	
εξασφαλίζουν	 με	 τον	 καλύτερο	 δυνατό	 τρόπο	 αξιόπιστες	 διαδικασίες	
συγκρότησης	του	νέου	πολιτικού	φορέα.		
	
Ιδιαίτερη	σημασία	θα	πρέπει	να	δοθεί:		
α)	 στην	 αντιπροσωπευτική	 σύνθεση	 του	 πανελλαδικού	 σώματος	 που	 θα	
συγκληθεί	 και	 το	 οποίο	 θα	 αποφασίσει	 την	 ονομασία,	 τα	 σύμβολα,	 το	
πρόγραμμα	και	το	καταστατικό	του	νέου	φορέα.		
β)	στη	διαμόρφωση	συλλογικών	δημοκρατικών	διαδικασιών	που	θα	επιτρέψουν	
την	ενεργοποίηση	και	ισότιμη	συμμετοχή	όλων	των	ενδιαφερόμενων	δυνάμεων	
και	στελεχών,	κεντρικά	αλλά	και	σε	κάθε	δήμο	της	χώρας.		
γ)	στον	τρόπο	εκλογής	της	νέας	ηγεσίας,	αλλά	και	στον	τρόπο	συγκρότησης	και	
λειτουργίας	των	κεντρικών	οργάνων,	που	θα	κατοχυρώνουν	την	ενιαία	πολιτική	
λειτουργία,	 χωρίς	 να	 καταλύεται	 η	 πολιτική	 και	 οργανωτική	 αυτονομία	 των	
επιμέρους	 κομμάτων	 και	 φορέων,	 μέχρι	 να	 υπάρξουν	 οι	 προϋποθέσεις	 για	 τη	
δημιουργία	ενιαίου	κόμματος.		
δ)	στην	οργάνωση	του	πολιτικού	διαλόγου	που	θα	οδηγήσει	στην	απασαφήνιση	
της	 πολιτικής	 ταυτότητας	 του	 νέου	 φορέα	 και	 της	 πρότασης	 εξόδου	 από	 την	
κρίση,	 με	 όρους	 βιώσιμης	 ανάπτυξης,	 παραγωγικής	 ανασυγκρότησης	 κα	
λοινωνικής	συνοχής.	
	
Κυρίως	όμως,	αυτό	που	θα	πρέπει	να	εξασφαλιστεί	είναι	ότι	όλα	τα	παραπάνω	
ζητήματα	 θα	 συζητηθούν	 και	 θα	 συναποφασιστούν	 με	 διαδικασίες	 που	 θα	
εξασφαλίζουν	 τη	 μέγιστη	 δυνατή	 συναίνεση,	 χωρίς	 μονομερείς	 δεσμευτικές	
επιλογές	που	θα	ακυρώνουν	τον	συμμετοχικό	και	δημοκρατικό	χαρακτήρα	του	
εγχειρήματος.		
	
ΔΕΛΤΙΟ	 ΤΥΠΟΥ:	 Ανοικτή	 Εκδήλωση	 που	 διοργάνωσαν	 οι	 «Κινήσεις	
Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία»	
26/1/2016		
	
	Με	ιδιαίτερη	επιτυχία	πραγματοποιήθηκε	η	εκδήλωση	«Σοσιαλδημοκρατία	και	
Μεταρρυθμίσεις	στην	Ευρώπη	και	στην	Ελλάδα	της	κρίσης»	που	διοργάνωσαν	
οι	«Κινήσεις	Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία»	τη	Δευτέρα	25	Ιανουαρίου.	Σε	
μια	 κατάμεστη	 αίθουσα	 της	 ΕΣΗΕΑ,	 παρουσία	 του	 πρώην	 πρωθυπουργού	 Κ.	
Σημίτη	και	στελεχών	του	ΠΑΣΟΚ,	της	ΔΗΜΑΡ,	του	Ποταμιού	και	των	Κινήσεων,	
οι	 Νίκος	 Ανδρουλάκης	 ευρωβουλευτής	 με	 την	 Ελιά,	 η	 Άννα	 Διαμαντοπούλου	
πρώην	υπουργός	του	ΠΑΣΟΚ,	ο	Μίλτος	Κύρκος	ευρωβουλευτής	με	το	Ποτάμι,	ο	
Γιώργος	Σιακαντάρης,	μέλος	της	Ε.Ε.	της	ΔΗΜΑΡ	και	ο	Παναγιώτης	Ιωακειμίδης	
εκ	μέρους	των	«Κινήσεων»,	μίλησαν	για	την	αναγκαιότητα	των	μεταρρυθμίσεων	
και	για	το	ιδεολογικοπολιτικό	στίγμα	της	σύγχρονης	σοσιαλδημοκρατίας.		
	
Κοινό	σημείο	αναφοράς,	της	εκδήλωσης,	που	συντόνισε	ο	Τάκης	Αναστόπουλος	
της	 Συντονιστικής	 Επιτροπής	 των	 «Κινήσεων»,	 αναδείχθηκε	 η	 προτεραιότητα	
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που	 θα	 πρέπει	 να	 δοθεί	 στη	 διαμόρφωση	 ενός	 σύγχρονου	 μεταρρυθμιστικού	
προγράμματος,	ως	προϋπόθεση	για	την	έξοδο	από	την	κρίση	αλλά	και	για	την	
ενότητα	των	δυνάμεων	της	Κεντροαριστεράς	και	του	προοδευτικού	Κέντρου.		
	
Οι	 ομιλητές	 επεσήμαναν,	 επίσης,	 τους	 κινδύνους	 που	 ελλοχεύουν	 από	 την	
αναβίωση	ενός	νέου	δικομματισμού	και	πόλωσης	και	την	ανάγκη	ανάδειξης	ενός	
ισχυρού	πόλου	της	κεντροαριστεράς/σοσιαλδημοκρατίας	για	την	αποτροπή	του	
κινδύνου	 αυτού	 και	 για	 τη	 διασφάλιση	 της	 πολιτικής	 σταθερότητας,	
ομαλότητας	 και	 μεταρρυθμιστικής	 προοπτικής	 της	 χώρας	 σε	 προοδευτική	
κατεύθυνση.		
	
OI	KINΗΣΕΙΣ	ΠΟΛΙΤΩΝ	ΣΤΗ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	

22/02/2016			
Πραγματοποιήθηκε	χτές	με	ιδιαίτερη	επιτυχία	η	πρώτη	δημόσια	εκδήλωση	των	
Κινήσεων	 στη	 Θεσσαλονίκη,σε	 μία	 κατάμεστη	 αίθουσα	 χωριτικότητας	 300	
ατόμων	και	με	πολλούς	όρθιους.	Με	θέμα	το	ασφαλιστικό	και	το	προσφυγικό,	με	
συνδιοργανωτές	 τούς	 PES	 actvist	 και	 παρουσία	 του	 δημάρχου	 Γ.	 Μπουτάρη,	
μίλησαν	οι	Β.	Βενιζέλος,	Μ.	Νεκτάριος	και	Χ.	Μπαξεβάνης.	Στο	χαιρετισμό	του	ο	
Γιάννης	Τούντας,	ως	εκπρόσωπος		της	Συντονιστικής	Επιτροπής	των	Κινήσεων	
Πολιτών	 τόνισε	 μεταξύ	 άλλων,	 τη	 συμβολή	 των	 Κινήσεων	 στην	 προσπάθεια	
μετατροπής	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	σε	ενιαίο	πολιτικό	οργανισμό	με	
συλλογικές-συμμετοχικές	 διαδικασίες	 από	 τη	 βάση	 ως	 την	 κορυφή,	 με	 στόχο	
πάντα	τη	δημιουργία	ενός	ισχυρού	φορέα	της	σύγχρονης	σοσιαλδημοκρατίας	

	
Ανακοίνωση	της	Συντονιστικής	Επιτροπής	για	την	ενότητα	και	την	
ανανέωση	του	δημοκρατικού,	προοδευτικού,	μεταρρυθμιστικού,	
σοσιαλδημοκρατικού	χώρου	
09/03/2016			
Οι	«Κινήσεις	Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία»	θεωρούν	ότι	οι	προτάσεις	της	
Φ.	Γεννηματά	του	Στ.Θεοδωράκη	για	διάλογο	και	σύγκλιση	των	προοδευτικών,	
μεταρρυθμιστικών	και	σοσιαλδημοκρατικών	δυνάμεων	της	χώρας	δημιουργούν	
μια	νέα	βάση	για	την	υπέρβαση	του	κατακερματισμού	του	μεσαίου	χώρου.	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε	να	συσταθεί	άμεσα	κοινή	Επιτροπή	από	20-25	
στελέχη,	 με	 ευρεία	 αντιπροσωπευτική	 σύνθεση	 που	 να	 σηματοδοτεί	 όλες	 τις	
ενδιαφερόμενες	 δυνάμεις	 (κόμματα,	 κινήσεις,	 ομίλους,	 δίκτυα,	
προσωπικότητες),	χωρίς	πλειοψηφία	κανενός	φορέα.	
Η	 Επιτροπή	 αυτή	 πρέπει	 να	 ασχοληθεί	 κατά	 προτεραιότητα	 και	 μέσα	 σε	 ένα	
δεσμευτικό	 χρονοδιάγραμμα,	 με	 τη	 διαμόρφωση	 ενός	 κοινού	 προγραμματικού	
πλαισίου	 που	 να	 αναδεικνύει	 τις	 αναγκαίες	 μεταρρυθμίσεις,	 αξιοποιώντας	 τις	
μέχρι	σήμερα	επεξεργασίες	και	προτάσεις	των	επιμέρους	φορέων.	
Στη	 συνέχεια,	 η	 Επιτροπή	 να	 προχωρήσει	 με	 βάση	 το	 κοινό	 πλαίσιο	 στην	
οργάνωση		 ενός	 δημόσιου	 διαλόγου	 με	 εκδηλώσεις-συζητήσεις	 σε	 όλη	 την	
Ελλάδα	 και	 στο	 διαδίκτυο,	 επί	 των	 προτεινόμενων	 θέσεων,	 αλλά	 και	 για	 το	
τρόπο	συνεργασίας	των	δυνάμεων	του	χώρου.	
Επίσης,	 θα	 πρέπει	 να	 επιδιωχθεί	 ο	 συντονισμός	 όλων	 των	 προοδευτικών	
δυνάμεων	 στο	 Κοινοβούλιο,	 στην	 Ευρωβουλή,	 στη	 Αυτοδιοίκηση,	 στους	
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συνδικαλιστικούς	 και	 άλλους	 κοινωνικούς	 φορείς	 και	 η	 ανάληψη	 κοινών	
εθνικών	και	διεθνών	πρωτοβουλιών.	
Πιστεύουμε	ότι,	μέσα	από	το	διάλογο	και	τη	συνεργασία	θα	διαμορφωθούν	νέες	
ευνοϊκότερες	συνθήκες	για	την	ενεργοποίηση	της	ευρύτερης	κοινωνικής	βάσης	
της	 προοδευτικής	 μεταρρυθμιστικής	 παράταξης,	 προκειμένου	 να	 σχεδιαστούν	
και	να	υλοποιηθούν	νέες	μορφές	κοινής	πολιτικής	οργάνωσης	και	δράσης.	
Καθώς	 τα	 προβλήματα	 της	 χώρας	 οξύνονται	 και	 τα	 αδιέξοδα	 μεγαλώνουν,	 ο	
μεσαίος	πολιτικός	χώρος	δεν	έχει	πλέον	την	πολυτέλεια	της	πολυδιάσπασης	που	
τον	οδηγεί	σε	αδυναμία	αποφασιστικής	παρέμβασης	στις	πολιτικές	εξελίξεις,	για	
την	έξοδο	της	χώρας	από	την	πολύπλευρη	κρίση	και	για	την	ανάκαμψη	σε	όλους	
τους	τομείς.	
Είναι	καιρός	να	σταματήσει	πια	η	ρητορική	της	διεκτραγώδησης	των	συνεπειών	
του	 κατακερματισμού	 και	 οι	 εκκλήσεις	 για	 την	 ανάγκη	 της	 ενότητας,	 χωρίς	
συγκεκριμένα	 βήματα	 και	 αποφάσεις	 επί	 του	 πρακτέου.	 Κάθε	 περαιτέρω	
καθυστέρηση	 ανανέωσης	 και	 ενοποίησης	 διευκολύνει	 εξ	 αντικειμένου	 την	
παγίωση	ενός	νέου	δικομματισμού.	
Η	βάση	της	παράταξης	απαιτεί	υπερβάσεις	από	όλους,	 χωρίς	μικροκομματικές	
περιχαρακώσεις	και	ατέρμονες	συζητήσεις,	γιατί	χρόνος	δεν	υπάρχει	ούτε	για	τη	
χώρα,	ούτε	για	το	χώρο	
	
ΔΕΛΤΙΟ	 ΤΥΠΟΥ:	 Στο	 προσφυγικό	 δεν	 χρειαζόμαστε	
αναποτελεσματικότητα	και	μικροπολιτική		
21/03/2016		
	
	Η	συμφωνία	στην	οποία	κατέληξαν	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(ΕΕ)	και	Τουρκία	για	τη	
διαχείριση	 του	 προσφυγικού/	 μεταναστευτικού	 ζητήματος	 –	 η	 οποία	 τυπικά	
ισχύει	 από	 την	 Κυριακή	 20	 Μαρτίου	 –	 δημιουργεί	 ερωτηματικά	 ως	 προς	 τη	
δυνατότητα	εφαρμογής	της	στην	ολότητά	της.	Η	ΕΕ	καταφεύγει	ουσιαστικά	σε	
μια	επίφαση	λύσης	για	να	βγει	πρόσκαιρα	από	ένα	αδιέξοδο.	
	
Για	την	Ελλάδα	η	εφαρμογή	της	εν	λόγω	συμφωνίας	είναι	εξαιρετικά	δύσκολη	
άσκηση	 καθώς	 απαιτεί	 προϋποθέσεις	 (ανθρώπινο	 δυναμικό	 4.000	 περίπου,	
κ.λπ.)	 και	 διαδικασίες	 που	 είναι	 μάλλον	 δύσκολο	 να	 εκπληρωθούν	 παρά	 τη	
συνδρομή	της	ΕΕ.	
	
Η	 Ευρώπη	 χρειάζεται	 γνήσια	 κοινή	 μεταναστευτική	 πολιτική	 όπως	 έχει	
προταθεί.	Με	την	παρούσα	λύση	μεταφέρεται	η	ευθύνη	σε	δύο	μόνο	χώρες,	μια	
εντός(	 Ελλάδα)	 και	 μία	 εκτός	 ΕΕ	 (Τουρκία).	 Δεν	 προβλέπονται	 όμως	
εφαρμόσιμα	μέτρα	που	αντιμετωπίζουν	το	δράμα	των	προσφύγων.	Η	υποδοχή	
και	 φιλοξενία	 πλέον	 τους	 ενός	 εκατομμυρίου	 προσφύγων	 από	 την	 Γερμανία	
είναι	παράδειγμα	για	όλες	της	χώρες	της	ΕΕ.	
	
Σε	αυτό	το	πλαίσιο	είναι	πραγματικά	τραγικό	οι	πιο	πολλοί	πολιτικοί	και	σχεδόν	
όλα	τα	ΜΜΕ	στην	Ελλάδα	να	συναγωνίζονται	για	το	ποιος	θα	εκμεταλλευτεί	πιο	
αποτελεσματικά	 την	 καθημερινή	 δυστυχία	 που	 βιώνουν	 δεκάδες	 χιλιάδες	
πρόσφυγες	στην	χώρα	μας.	
	
Η	Κυβέρνηση	οφείλει	 να	αναλάβει	 τις	 ευθύνες	 της,	 οφείλει	 να	συντάξει	 εθνικό	
σχέδιο	 για	 τη	 διαχείριση	 του	 προσφυγικού	και	 να	 συντονίσει	 όλους	 τους	
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εμπλεκόμενους	 φορείς,	 τις	 κρατικές	 δομές,	 την	 τοπική	 αυτοδιοίκηση,	 τα	
πανεπιστήμια,	τους	συλλογικούς	φορείς,	αξιοποιώντας	την	θετική	διάθεση	της	
μεγάλης	πλειοψηφίας	των	Ελλήνων	πολιτών.	
	
Σε	δύο	τομείς	θα	πρέπει	να	εστιαστούν	οι	δράσεις	όλων	των	φορέων:	
Α)	Στη	στέγαση	
Προτείνουμε	 :	η	 Γενική	 Γραμματεία	 Δημοσίων	 Εσόδων	 να	αξιοποιήσει	 την	
δυνατότητα	 που	 έχει,	 στέλνοντας	 επιστολή	 σε	 όλους	 όσους	 έχουν	 την	
δυνατότητα	 να	 φιλοξενήσουν	 οικογένειες	 προσφυγών	 ή/και	 διαθέτουν	
ελεύθερα	 διαμερίσματα,	 ζητώντας	 να	 τα	 διαθέσουν	 για	 τη	 στέγαση	 κατα	
προτεραιότητα	οικογενειών	προσφύγων	με	παιδιά.	
Β)	Στη	σίτιση:	
Στην	 κάλυψη	 των	 καθημερινών	 αναγκών	 των	 προσφύγων,	 εκτός	 από	 την	
διατροφή	στους	 χώρους	φιλοξενίας,	 θα	πρέπει	 να	αναπτυχθεί	 ένα	πρόγραμμα	
παρόμοιο	 με	 την	“Κάρτα	 Αλληλεγγύης”	ώστε	 να	 δοθεί	 η	 δυνατότητα	 να	 έχουν	
αξιοπρεπή	 διατροφή	 οι	 οικογένειες	 που	 θα	 επιλέξουν	 να	 στεγαστούν	 σε	
διαμερίσματα	έως	την	μετεγκατάσταση	τους.	
	
Η	 κυβέρνηση	 οφείλει	 να	 αξιοποιήσει	 τα	 ευρωπαϊκά	 κονδύλια	που	
ανακοινώνονται,	 αλλά	 δεν	 αξιοποιούνται,	 για	 να	 αποζημιωθούν	 όσοι	 θα	
προσφέρουν	διαμερίσματα	αλλά	και	για	να	καλυφθούν	οι	βασικές	ανάγκες	των	
οικογενειών,	που	θα	φιλοξενηθούν	και	τα	έξοδα	εγκατάστασης	τους.	
	
Η	κινητοποίηση	των	οργανωμένων	δομών	της	πολιτείας	μαζί	με	τις	μη	κρατικές	
οργανώσεις	είναι	ο	μόνος	τρόπος	να	ανταποκριθούμε	στις	καθημερινές	ανάγκες	
των	προσφύγων	ως	χώρα	μέλος	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	–	Για	τη	συνάντηση	Φ.Γεννηματά	με	Στ.Θεοδωράκη	
1/4/2016	
Η	χτεσινή	συνάντηση	της	Φ.	Γεννηματά	με	τον	Στ.	Θεοδωράκη	και	η	συμφωνία	
που	επήλθε	για	την	συγκρότηση	25μελους	Επιτροπής	«θέσεων	και	διαλόγου	με	
την	 κοινωνία»	 για	 να	 διερευνήσει	 τις	 δυνατότητες	 πολιτικής	 και	
προγραμματικής	 σύγκλισης	 Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης	 και	 Ποταμιού,	 αλλά	
και	 των	 ευρύτερων	 δυνάμεων	 της	 Κεντροαριστεράς	 και	 του	 προοδευτικού	
Κέντρου,	 αποτελεί	 μια	 ιδιαίτερα	 θετική	 εξέλιξη	 για	 την	 ανασυγκρότηση	 του	
χώρου.	

Στη	σημαντική	αυτή	 εξέλιξη	 συνέβαλαν	σε	 μεγάλο	βαθμό	 οι	Κινήσεις	Πολιτών	
για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία,	 οι	 οποίες,	 όλο	 το	 προηγούμενο	 διάστημα,	
πρωταγωνίστησαν	στις	διαδικασίες	διαλόγου	και	στις	προσπάθειες	σύγκλισης.		
	
Οι	 «Κινήσεις»	θα	συνεχίσουν	και	 θα	κλιμακώσουν	 την	 ενεργό	συμμετοχή	 τους	
προκειμένου	 το	 μεγάλο	 βήμα	 που	 έγινε	 εχτές	 να	 το	 ακολουθήσουν	 και	 άλλα	
βήματα	για	την	ενότητα	και	την	ανανέωση	της	Προοδευτικής	Παράταξης.	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	Οργανωτική	Επιτροπή	Συνδιάσκεψης	

02/04/2016			
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Οι	«Κινήσεις	Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία»	στην	πορεία	για	την	Ενότητα	
της	Προοδευτικής	Παράταξης,	διοργανώνουν	την	1η	Πανελλαδική	Συνδιάσκεψη	
τους	 το	Σάββατο	16/04/2016	και	ώρα	11.00π.μ.-6μ.μ.,	 στο	 ξενοδοχείο	 Stanley	
(Οδυσσέως	1,	πλατεία	Καραϊσκάκη,	στάση	ΜΕΤΡΟ	Μεταξουργείο).	

Η	 Οργανωτική	 Επιτροπή	 της	 Συνδιάσκεψης	 αποτελείται	 από	 στελέχη	 της	
Γραμματείας	της	Συντονιστικής	Επιτροπής	και	στελέχη	των	κινήσεων	από	όλες	
τις	Περιφέρειες	και	είναι	οι	παρακάτω:	
	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ	
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΤΑΚΗΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗΣ	ΝΙΚΟΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΖΑΦΕΙΡΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,	ΔΥΤIKH	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	
ΖΑΧΟΣ	ΓΙΩΡΓΟΣ,	ΗΠΕΙΡΟΣ	
ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ	ΜΙΧΑΛΗΣ,	ΝΟΤIO	ΑΙΓΑΙΟ	
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ	ΑΡΗΣ,	ΑΝΑΤOΛΙΚΗ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ	
ΚΑΡΟΥΝΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΚΑΤΣΕΛΟΣ	ΣΩΤΗΡΗΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΚΟΚΚΙΝΟΣ	ΣΠΥΡΟΣ,	ΣΤΕΡΕΑ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΜΟΝΤΙΑΝΟ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΜΠΟΥΡΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ,	ΔΥΤΙΚΗ	ΕΛΛΑΔΑ	
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ	ΜΙΧΑΛΗΣ,	ΙΟΝΙΑ	
ΠΑΤΡΑΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,	ΘΕΣΣΑΛΙΑ	
ΠΕΤΡΑΚΗΣ	ΜΑΝΩΛΗΣ,	ΚΡΗΤΗ	
ΠΕΤΡΕΛΗ	ΜΑΡΙΝΑ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ,	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,	ΚΕΝΤΡΙΚΗ	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	
ΤΟΥΝΤΑΣ	ΓΙΑΝΝΗΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,	ΒΟΡΕΙΟ	ΑΙΓΑΙΟ	
ΧΑΛΑΡΗΣ	ΜΙΧΑΛΗΣ,	Γραμματεία	Συντονιστικής	Επιτροπής	
–	 Στη	συνδιάσκεψη	θα	 μπορούν	 να	 συμμετάσχουν	 όλοι	 όσοι	 εγγραφούν	 στις	
κινήσεις	μέχρι	τις	11	Απριλίου	στο:	http://socialdemo.gr/symmetoxi/	
–	 Για	 την	 καλύτερη	 οργάνωση	 τα	 μέλη	 των	 κινήσεων	 που	 θα	 συμμετάσχουν	
στην	 συνδιάσκεψη	 καταχωρούν	 το	 όνομα	 τους	 στο:	
http://doodle.com/poll/hebs7mdtaww4zd8x	
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	–	1η	Πανελλαδική	Συνδιάσκεψη	των	Κινήσεων	Πολιτών,		
το	Σάββατο	16	Απριλίου	
14	Απριλίου	2016	
	
Οι	 Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία	 πραγματοποιούν	 την	 1η	
Πανελλαδική	 Συνδιάσκεψη,	 το	 Σάββατο	 16	 Απριλίου	 στην	 Αθήνα	 (ξενοδοχείο	
Stanley,	 Οδυσσέως	 1,	 πλ.	 Καραϊσκάκη)	 με	 ώρα	 έναρξης	 στις	 11:00	 και	 με	 τη	
συμμετοχή	150	στελεχών	απ’	όλη	την	Ελλάδα,	εκπροσωπώντας	τα	900	μέλη	των	
«Κινήσεων	Πολιτών».	
	
Τη	Συνδιάσκεψη	θα	χαιρετήσουν	στις	14:00,	η	Φώφη	Γεννηματά,	Πρόεδρος	του	
ΠΑΣΟΚ,	 ο	 Σταύρος	 Θεοδωράκης,	 Επικεφαλής	 του	 Ποταμιού,	 ο	 Θανάσης	
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Θεοχαρόπουλος,	Πρόεδρος	της	ΔΗΜΑΡ	και	ο	Σπύρος	Λυκούδης,	Επικεφαλής	των	
ΜΕΤΑρρυθμιστών.	

Στη	Συνδιάσκεψη	θα	συζητηθούν	και	θα	αποφασιστούν	οι	Πολιτικές	Θέσεις,	που	
θα	 εισηγηθούν	 οι	 Νίκος	 Διακουλάκης,	 Παναγιώτης	 Ιωακειμίδης	 και	 Γιάννης	
Τούντας,	 οι	 αναγκαίες	 προοδευτικές	Μεταρρυθμίσεις	 και	 οι	 Αρχές	 οργάνωσης	
και	λειτουργίας	των	«Κινήσεων».	

Στην	πολιτική	εισήγηση	περιλαμβάνονται	τα	εξής	βασικά	σημεία:	

Ως	 ενεργοί	 πολίτες,	 πολιτικοποιημένοι	 στο	 χώρο	 της	 σοσιαλδημοκρατίας,	 τα	
τελευταία	 τέσσερα	 χρόνια	 έχουμε	 υπηρετήσει	 αταλάντευτα	 το	 σκοπό	 της	
ενότητας	και	της	ανανέωσης	του	χώρου.	Το	ιδεολογικόπολιτικό	μας	στίγμα	είναι	
η	ευρωπαϊκή	σοσιαλδημοκρατία	και	επιδίωξη	μας	είναι	να	δοθεί	ένα	τέλος	στην	
πολυδιάσπαση	 και	 αποδυνάμωση	 του	 χώρου	 με	 την	 προγραμματική	 και	
οργανωτική	 ενοποίηση	 των	 δυνάμεων	 της	 Προοδευτικής	 Παράταξης	 για	 τη	
δημιουργία	ενός	νέου	φορέα	της	σύγχρονης	σοσιαλδημοκρατίας.	
	
Ο	τόπος	έχει	ανάγκη	από	την	παρουσία	στο	πολιτικό	προσκήνιο	των	δυνάμεων	
που	 στηρίζουν	 ριζικές	 γνήσια	 προοδευτικές	 μεταρρυθμίσεις	 στο	 κράτος,	 στην	
οικονομία,	στην	κοινωνία.	Των	δυνάμεων	που	μπορούν	να	καταπολεμήσουν	τις	
κοινωνικές	ανισότητες	με	αλληλεγγύη	και	με	εφικτές	πολιτικές,	αποφεύγοντας	
παροχολογίες	 και	 ψεύτικες	 υποσχέσεις.	 Των	 δυνάμεων	 που	 μπορούν	 να	
καταρτίσουν	και	να	εφαρμόσουν	ένα	εθνικό	σχέδιο	παραγωγικής	και	θεσμικής	
ανασυγκρότησης	 στηριγμένο	 τόσο	 στους	 κανόνες	 τις	 οικονομικής	
αποτελεσματικότητας,	 όσο	 και	 στις	 αρχές	 της	 κοινωνικής	 συνοχής,	 της	
δικαιοσύνης,	 της	 αναδιανομής	 και	 αλληλεγγύης	 ανάμεσα	 στις	 γενιές,	 της	
βιώσιμης	 ανάπτυξης	 και	 της	 οικολογίας.	 Των	 δυνάμεων	που	 υπερασπίζουν	 τα	
ανθρώπινα	δικαιώματα,	τη	διαφορετικότητα,	τη	δημοκρατία,	τη	διαφάνεια,	τη	
συμμετοχή.	
	
Σήμερα,	 περισσότερο	 από	 χθες,	 η	 χώρα	 απειλείται	 από	 μια	 νέα	 εθνική	
περιπέτεια	 με	 την	 επάνοδο	 της	 ύφεσης	 και	 της	 συζήτησης	 περί	 Grexit,	 την	
ανεξέλεγκτη	 διόγκωση	 του	 προσφυγικού-μεταναστευτικού	 προβλήματος,	 το	
ασφαλιστικό	 και	 το	 φορολογικό	 να	 έχουν	 πάρει	 εκρηκτικές	 διαστάσεις,	 τα	
ζωτικά	θέματα	εξωτερικής	πολιτικής	να	περιπλέκονται	και	η	θέση	της	Ελλάδας	
να	 εξασθενεί	 επικίνδυνα.	 Οι	 κίνδυνοι	 και	 απειλές	 αυτές	 μπορούν	 να	
αντιμετωπισθούν	αποτελεσματικά	μόνο	από	μια	 ισχυρή	 κυβέρνηση	 ευρύτερης	
συνεργασίας	των	δημοκρατικών-φιλοευρωπαϊκών	δυνάμεων.	

Γι’	 αυτό	και	 δεν	αποτελεί	 λύση	οποιαδήποτε	 κυβέρνηση	οριακής	πλειοψηφίας	
με	κορμό	τον	ΣΥΡΙΖΑ	ή	τη	ΝΔ.	
	
Με	την	επικοινωνιακή	διγλωσσία,	τον	πολιτικό	αμοραλισμό	και	την	υποκρισία,	
προσπαθεί	 ο	 ΣΥΡΙΖΑ,	 και	 πρωτίστως	 ο	 πρόεδρός	 του,	 να	 νομιμοποιήσει	 τη	
κυβερνητική	πολιτική,	αγνοώντας	ή	παραβλέποντας	τα	αδιέξοδα	της	πολιτικής	
των	«δυο	αντίπαλων	κόσμων»	που	επιχειρεί	να	εφαρμόσει.	Έτσι,	δηλητηριάζει	
και	 εξασθενεί	 τις	 σχέσεις	 μας	 με	 τους	 Ευρωπαίους	 εταίρους,	 την	 ικανότητα	
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προσέλκυσης	 επενδύσεων,	 την	 εθνική	 συνεννόηση,	 την	 κοινωνική	 συνοχή.	
Δηλαδή,	τις	βασικές	προϋποθέσεις	για	έξοδο	από	την	κρίση.	

Από	την	άλλη,	η	ανάδειξη	του	Κ.	Μητσοτάκη	στην	ηγεσία	της	ΝΔ	συνιστά	θετική	
εξέλιξη	για	το	πολιτικό	σύστημα	της	χώρας.	

Ο	ΣΥΡΙΖΑ	εκφράζει	την	ανεύθυνη	εθνολαϊκίστικη	Αριστερά	που	με	καθεστωτική	
αντίληψη	 επιδιώκει	 να	 εδραιωθεί	 στην	 εξουσία.	Με	 λαϊκίστικη	 δημαγωγία	 και	
ψεύδη	επί	ψευδών.	

Είναι	 όμως	 γεγονός	 ότι	 δύσκολα	 μπορεί	 να	 αλλάξει	 ριζικά	 το	
δεξιό/παλαιοκομματικό	 δόγμα	 της	 συντηρητικής	 παράταξης.	Δύσκολα	 μπορεί	
να	 απαλλαγεί	 από	 τις	 γενεσιουργίες	 αιτίες	 που	 οδήγησαν	 στη	 χρεωκοπία	 τη	
χώρας	την	περίοδο	2004-2009	από	τις	κυβερνήσεις	του	Κ.	Καραμανλή,	αλλά	και	
στον	αντιμνημονιακό	λαϊκισμό	του	Ζαππείου	Ι	και	ΙΙ	του	Α.	Σαμαρά.	
	
Όμως,	 η	ΝΔ	όπως	και	 ο	 ΣΥΡΙΖΑ	 επιδιώκουν	 να	αποτελέσουν	 τους	 δύο	πόλους	
ενός	 συρρικνωμένου	 και	 αδιέξοδου	 δικομματισμού,	 που	 θα	 αναπαράγει	 τις	
παθογένειες	του	παρελθόντος	και	θα	επιφέρει	νέα	δεινά	για	τον	τόπο.	Γι’	αυτό	
επιτακτική	είναι	η	ανάγκη	ενίσχυσης	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	και	της	
συγκρότησης	ισχυρής	Προοδευτικής	Παράταξης,	προκειμένου	να	υπάρξουν	νέοι	
πολιτικοί	συσχετισμοί	που	θα	μπορούν	να	οδηγήσουν	σε	κυβερνήσεις	ευρύτερης	
συνεργασίας	των	δημοκρατικών	φιλοευρωπαϊκών	δυνάμεων.	
	
Για	 την	 ενίσχυση	 της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	προτείνουμε	σειρά	μέτρων	
που	 θα	 διασφαλίσουν	 την	 ενιαία	 πολιτική	 έκφραση	 και	 λειτουργία,	 με	 τη	
συγκρότηση	 Κεντρικού	 Πολιτικού	 Συμβουλίου,	 τη	 δημιουργία	 «Επιτροπής	
Πρωτοβουλίας»	 σε	 κάθε	 Δήμο	 και	 άμεση	 λειτουργία	 των	 Περιφερειακών	
Συμβουλίων.	Με	 συλλογικές	 δημοκρατικές	 διαδικασίες	 σε	 όλα	 τα	 επίπεδα	 θα	
δοθεί	 η	 δυνατότητα	 για	 την	 ενεργοποίηση	 και	 ισότιμη	 συμμετοχή	 όλων	 των	
ενδιαφερομένων	δυνάμεων.	
	
H	 συμφωνία	 που	 επετεύχθη	 στη	 συνάντηση	 της	 Φ.	 Γεννηματά	 και	 του	 Στ.	
Θεοδωράκη	στις	31/3/16	για	τη	δημιουργία	της	κοινής	Επιτροπής	«Θέσεων	και	
Διαλόγου»,	 η	 οποία	 είναι	 σύμφωνη	 με	 την	 πρόταση	 που	 έχουν	 διατυπώσει	 οι	
Κινήσεις	Πολιτών,	αποτελεί	μια	ιδιαίτερα	θετική	εξέλιξη	για	την	ανασυγκρότηση	
του	 χώρου.	 Οι	 «Κινήσεις»	 με	 τη	 συμμετοχή	 τους	 στην	 Επιτροπή	 αυτή	 θα	
κλιμακώσουν	 τη	 συμβολή	 τους,	 ώστε	 το	 πρώτο	 αυτό	 μεγάλο	 βήμα	 να	 το	
ακολουθήσουν	 και	 άλλα	 για	 την	 ενότητα	 και	 ανανέωση	 της	 Προοδευτικής	
Παράταξης.	

Οι	 Κινήσεις	 Πολιτών,	 χωρίς	 τους	 φραγμούς	 που	 προκαλούν	 οι	 κομματικές	
παθογένειες	 και	 ο	 κομματικός	 πατριωτισμός,	 δημιουργούν	 προνομιακούς	
διαύλους	 επικοινωνίας	 με	 την	 ευρύτερη	 κοινωνία	 των	 πολιτών,	
ευαισθητοποιώντας	και	κινητοποιώντας	κοινωνικές	και	πολιτικές	δυνάμεις	που	
δεν	θέλουν	 να	 εγκλωβιστούν	σε	κομματικούς	μηχανισμούς	και	σε	παθογένειες	
του	 παρελθόντος,	 αποτελώντας	 έτσι	 εκείνη	 την	 πολιτική	 δύναμη	 που	 με	
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προωθημένες	 και	 επεξεργασμένες	 θέσεις	 μπορεί	 να	 συμβάλλει	 αποφασιστικά	
στη	δημιουργία	ενός	νέου	ισχυρού	φορέα	της	σύγχρονης	Σοσιαλδημοκρατίας». 
	
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	η	Συνδιάσκεψη	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	
15/5/2016	
	
Η	 πρώτη	 πανελλαδική	 πολιτική	 –	 προγραμματική	 Συνδιάσκεψη	 της	
Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης,	 έληξε	 σήμερα	 με	 ιδιαίτερη	 επιτυχία	 και	 με	 την	
ομόφωνη	 έγκριση	 της	 πολιτικής	 διακήρυξης.	 Η	 Συνδιάσκεψη	 αποτέλεσε	 ένα	
σημαντικό	 βήμα	 για	 την	 ισχυροποίηση	 και	 πολιτική	 ενοποίηση	 της	
Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης	 με	 τη	 διαμόρφωση	 ενός	 σύγχρονου	 πλαισίου	
ριζοσπαστικών	προτάσεων	για	έξοδο	από	την	κρίση	και	για	την	κοινωνική	και	
οικονομική	 ανόρθωση	 της	 χώρας,	 για	 να	 ξαναβρεί	 η	 Ελλάδα	 τη	 θέση	 που	 της	
ανήκει	στην	Ευρώπη.	
	
Οι	 θέσεις	που	αναδείχθηκαν	σε	 όλους	 τους	 κρίσιμους	 τομείς	 του	 κράτους,	 της	
οικονομίας,	της	κοινωνίας,	όπως	οι	αλλαγές	στο	πολιτικό	σύστημα,	η	δημιουργία	
μη	 κρατικών	 πανεπιστημίων,	 για	 διακριτό	 ρόλο	 της	 εκκλησίας,	 για	 ανοιχτές	
δημοκρατικές	 διαδικασίες,	 για	 λογοδοσία,	 διαφάνεια	 και	 πολλά	 άλλα,	 θα	
αποτελέσουν,	 με	 επίκεντρο	 τον	 πολίτη,	 τη	 βάση	 του	 διαλόγου	 με	 τις	 άλλες	
προοδευτικές	 δυνάμεις	 και	 με	 την	 κοινωνία.	 Έτσι	 θα	 διευκολυνθούν	 οι	
επιθυμητές	 πολιτικές	 συγκλίσεις	 και	 κυρίως	 η	 συγκρότηση	 ενός	 ισχυρού	
προοδευτικού	μεταρρυθμιστικού	 ρεύματος	 μέσα	στην	 ίδια	 την	 κοινωνία,	 γιατί	
καμία	μεταρρύθμιση	δεν	έχει	μέλλον	χωρίς	τη	στήριξη	των	ίδιων	των	πολιτών.	
	
Οι	 «Κινήσεις	Πολιτών	για	 τη	Σοσιαλδημοκρατία»	θα	συμβάλλουν	με	 όλες	 τους	
τις	 δυνάμεις,	 ώστε	 η	 νέα	 διαδικασία	 διαλόγου	 με	 την	 κοινωνία	 πάνω	 στις	
μεγάλες	προοδευτικές	αλλαγές,	 να	δημιουργήσει	ακόμα	πιο	 ευνοϊκές	συνθήκες	
για	τη	δημιουργία	ενός	νέου,	ενιαίου	φορέα	της	σύγχρονης	Σοσιαλδημοκρατίας	
στη	χώρα	μας.	
		
ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ:	Η	απόφαση	της	Ιεράς	Συνόδου	για	τις	σχέσεις	των	
Εκκλησιών	
27/5/2016	
Στις	 Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	 Σοσιαλδημοκρατία	 έχουμε	 εκφραστεί	
επανειλημμένα,	καθώς	και	πρόσφατα	στην	Πανελλαδική	μας	Συνδιάσκεψη,	υπέρ	
του	χωρισμού	Κράτους	και	Εκκλησίας.	Κανονικά,	η	χθεσινή	απόφαση	της	Ιεράς	
Συνόδου	να	θεωρεί	τους	Καθολικούς	ως	μη	ανήκοντες	σε	Χριστιανική	Εκκλησία,	
αλλά	 σε	 κοινότητα	 ή	 ομολογία	 δεν	 θα	 έπρεπε	 να	 μας	 απασχολεί.	 Ωστόσο,	
αναγνωρίζοντας	 το	 ρόλο	 που	 διαδραματίζει	 η	 Ορθόδοξη	 Εκκλησία	 στη	
συνείδηση	 πολλών	 πολιτών,	 θεωρούμε	 ότι	 η	 απόφαση	 αυτή	 μόνον	 θλίψη	 και	
απορία	 προκαλεί.	 Εκφέροντας	 λόγο	 που	 θυμίζει	 Μεσαίωνα,	 η	 Ιερά	 Σύνοδος	
δυναμιτίζει	 προσπάθειες	 δεκαετιών,	 που	 έχουν	 γίνει	 συστηματικά	 και	 από	 τις	
δύο	Εκκλησίες	για	την	εξομάλυνση	των	μεταξύ	τους	σχέσεων.	
	
Χαιρετίζουμε	 τη	 στάση	 των	 λιγοστών	 Ιεραρχών	 που	 δεν	 συμφώνησαν	 με	 την	
πλειοψηφία	των	συναδέλφων	τους.	Η	Εκκλησία	της	Ελλάδος	πρέπει	να	εκπέμπει	
θετικά	 μηνύματα	 που	 έχουν	 στόχο	 τη	 σύγκλιση	 όλων	 των	 Χριστιανικών	
Εκκλησιών	και	τη	διευκόλυνση	του	διαθρησκευτικού	διαλόγου.	Ως	χώρα,	που	ζει	
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σε	 μία	 εξαιρετικά	 ευαίσθητη	 περιοχή	 και	 διανύει	 μία	 από	 τις	 δυσκολότερες	
φάσεις	 της	 εθνικής	 της	 ζωής,	 έχουμε	 κάθε	 λόγο	 να	 επιδιώξουμε	 την	 άμεση	
διευθέτηση	του	ζητήματος.	
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Δ	
	
Η	1η	Πανελλαδική	Συνδιάσκεψη	των	«Κινήσεων	Πολιτών	για	τη	
Σοσιαλδημοκρατία»	
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1.	Πρόγραμμα	εργασιών	της	Συνδιάσκεψης	
	
Η	 Συνδιάσκεψη	 εξέλεξε	 το	 Προεδρείο	 της,	 το	 οποίο	 αποτέλεσαν	 οι	 Τάκης	
Αναστόπουλος	 (Πρόεδρος),	 Δανάη	 Αντωνάκου,	 Χρήστος	 Μπούρας,	 Μαρίνα	
Πετρέλλη	και	Χρήστος	Σεβαστειάδης	(μέλη)	
	
10:30-
11:00	

Προσέλευση	

11:00-
13:15	

Ενότητα	 Β.2	 «Οι	 μεταρρυθμίσεις	 που	 προτείνουμε».	 Εισηγήσεις	
από	 τους	 επικεφαλής	 των	 ομάδων	 εργασίας	 (Θ.	 Καρούνος,	 Π.	
Αθανασόπουλος,	 Γ.	 Καλογήρου,	 Λ.	 Τσακαλία,	 Ι.	 Γρυσπολάκης,	 Ι.	
Ζαχμανίδου,	Σ.	Ντάλης).	Συζήτηση.	

13:15-
14:00	

Διάλειμμα		

14:00-
15:15	

Πολιτική	 εισήγηση	 (Γιάννης	 Τούντας,	Τάκης	 Ιωακειμίδης,	 Νίκος	
Διακουλάκης)	 παρουσία	 των	 καλεσμένων	 μας.	 Ακολουθούν	
χαιρετισμοί	 της	Φώφης	 Γεννηματά,	 Στ.	 Θεοδωράκη,	 Θ.	
Θεοχαρόπουλου,	Σπ.	Λυκούδη.	

15:15-
16:30	

Συζήτηση	πάνω	στις	ενότητες	Α.1,	Α.2,	Β.1,	Γ.1,	Γ.2	

16:30-
17:30	

Εισήγηση	 για	 τις	 αρχές	 Οργάνωσης	 και	 Λειτουργίας	 από	 τον	
Θόδωρο	Καρούνο	και	συζήτηση.	

17:30-
18.30	

Έγκριση	των	εισηγήσεων.		
	

18:30	 Εκλογή	Συντονιστικής	Επιτροπής.	
19:00	 Τέλος	εργασιών.	
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2.	Εισηγητικά	κείμενα		
	
	2.1	Ποιοί	είμαστε		
	
Η	 Ελλάδα	 βρίσκεται	 στην	 κρισιμότερη	 στιγμή	 της	 σύγχρονης	 ιστορίας	 της.	
Κρίνεται	 το	 μέλλον,	 η	 προοπτική,	 η	 δημοκρατική	 θεσμική	 συγκρότηση,	 η	
αναπτυξιακή	πορεία,	η		Ευρωπαϊκή	θέση	της	χώρας.	Προϋπόθεση	για	να	βγούμε	
απ’	αυτή	τη	ζοφερή	κατάσταση,	να	ξεπεράσουμε	την	κρίση,	να	προωθήσουμε	τις	
αναγκαίες	 προοδευτικές	 μεταρρυθμίσεις,	 να	 διασφαλίσουμε	 την	 Ευρωπαϊκή	
πορεία	 της	 χώρας	 είναι	 η	 ενότητα	 και	 ανανέωση	 των	 δυνάμεων	 της	
Κεντροαριστεράς	και	του	προοδευτικού	Κέντρου.	
	
Ως	 ενεργοί	 πολίτες,	 πολιτικοποιημένοι	 στο	 χώρο	 της	 σοσιαλδημοκρατίας,	 τα	
τελευταία	 τέσσερα	 χρόνια	 έχουμε	 υπηρετήσει	 αταλάντευτα	 το	 σκοπό	 της	
ενότητας	και	της	ανανέωσης	του	χώρου.	Δηλώσαμε	παρόντες	και	παρούσες	σε	
όλα	τα	ενωτικά	μέχρι	σήμερα	σχήματα.	Υποστηρίξαμε	πολλοί	από	εμάς	την	ΕΛΙΑ	
στις	 ευρωεκλογές	 και	 το	 ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική	Παράταξη	 στις	 εθνικές	 εκλογές	
του	Γενάρη	2015,	ανταποκρινόμενοι	στη	μοναδική	πρόταση	για	ενότητα,	χωρίς	
αποκλεισμούς	και	ηγεμονισμούς.		
	
Με	Ιδρυτική	Διακήρυξη	στις	4	Σεπτεμβρίου	2015,	εμείς,	μέλη	κινήσεων	πολιτών	
και	 στελέχη	 του	 ευρύτερου	 χώρου	 της	 Κεντροαριστεράς,	 αποφασίσαμε	 να	
συνενωθούμε	 με	 την	 ονομασία	 «ΚΙΝΗΣΕΙΣ	 ΠΟΛΙΤΩΝ	 ΓΙΑ	 ΤΗ	
ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»	 και	 να	 συμμετάσχουμε	 ως	 τρίτος	 συντελεστής	 και	
ισότιμος	 εταίρος	 στη	 Δημοκρατική	 Συμπαράταξη	 μαζί	 με	 το	 ΠΑΣΟΚ	 και	 τη	
ΔΗΜΑΡ.		
	
Το	 ιδεολογικόπολιτικό	 μας	 στίγμα	 είναι	 η	 ευρωπαϊκή	 σοσιαλδημοκρατία	 και	
επιδίωξη	 μας	 είναι	 να	 δοθεί	 ένα	 τέλος	 στην	 πολυδιάσπαση	 και	 αποδυνάμωση	
του	χώρου	με	την	προγραμματική	και	οργανωτική	ενοποίηση	των	δυνάμεων	της	
Προοδευτικής	 Παράταξης	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 νέου	 φορέα	 της	 σύγχρονης	
σοσιαλδημοκρατίας.	
	
Ο	τόπος	έχει	ανάγκη	από	την	παρουσία	στο	πολιτικό	προσκήνιο	των	δυνάμεων	
που	 στηρίζουν	 ριζικές	 γνήσια	 προοδευτικές	 μεταρρυθμίσεις	 στο	 κράτος,	 στην	
οικονομία,	στην	κοινωνία.	Των	δυνάμεων	που	μπορούν	να	καταπολεμήσουν	τις	
κοινωνικές	ανισότητες	με	αλληλεγγύη	και	με	εφικτές	πολιτικές,	αποφεύγοντας	
παροχολογίες	 και	 ψεύτικες	 υποσχέσεις.	 Των	 δυνάμεων	 που	 μπορούν	 να	
καταρτίσουν	και	να	εφαρμόσουν	ένα	εθνικό	σχέδιο	παραγωγικής	και	θεσμικής	
ανασυγκρότησης	 στηριγμένο	 τόσο	 στους	 κανόνες	 τις	 οικονομικής	
αποτελεσματικότητας,	 όσο	 και	 στις	 αρχές	 της	 κοινωνικής	 συνοχής,	 της	
δικαιοσύνης,	 της	 αναδιανομής	 και	 αλληλεγγύης	 ανάμεσα	 στις	 γενιές,	 της	
βιώσιμης	 ανάπτυξης	 και	 της	 οικολογίας.	 Των	 δυνάμεων	που	 υπερασπίζουν	 τα	
ανθρώπινα	δικαιώματα,	τη	διαφορετικότητα,	τη	δημοκρατία,	τη	διαφάνεια,	τη	
συμμετοχή.		
	
Δεν	θέλουμε	να	επιστρέψουμε	στο	παρελθόν.	Θέλουμε	να	συσπειρώσουμε	όσους	
μπορούν	 να	 αντιμετωπίσουν	 τα	 αίτια	 που	 μας	 οδήγησαν	 στην	 κρίση	 και	 στα	
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μνημόνια.	Θέλουμε	μαζί	τους	να	προχωρήσουμε	στην	ουσιαστική	μεταρρύθμιση	
της	 κοινωνίας	 και	 της	 οικονομίας	 με	 όρους	 ισονομίας,	 διαφάνειας	 και	
δικαιοσύνης,	 να	 ενισχύσουμε	 την	 αριστεία,	 την	 επιχειρηματικότητα	 και	 την	
καινοτομία,	 να	 ξεπεράσουμε	 τις	 αγκυλώσεις	 που	 κρατούν	 την	 παιδεία	
καθηλωμένη	και	που	κλονίζουν	το	σύστημα	υγείας.	Να	δώσουμε	τη	δυνατότητα	
στους	 νέους	 να	 απασχοληθούν	 δημιουργικά	 στην	 πατρίδα	 μας,	 σε	 νέες	 θέσεις	
εργασίας,	 που	 θα	 αξιοποιούν	 το	 ταλέντο	 και	 τα	 επιστημονικά	 και	
επαγγελματικά	 τους	 εφόδια.	 Να	 διασφαλίσουμε	 την	 επαναφορά	 της	 Ελλάδας	
στον	 πυρήνα	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 ως	 ισχυρό,	 ισότιμο,	 ενεργό,	 κανονικό		
κράτος	μέλος	και	να	συμβάλλουμε	έτσι	στην	κοινή	προσπάθεια	των	ευρωπαίων	
δημοκρατών	και	σοσιαλιστών	στο	να	διαμορφώσει	η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	ένα	νέο	
μείγμα	 μακροοικονομικής	 και	 αναπτυξιακής	 πολιτικής	 υπέρβασης	 	 της	 κρίσης	
απέναντι	στις	αδιέξοδες	συντηρητικές	πολιτικές.	
	
2.2	Το	ιδεολογικο-πολιτικό	πλαίσιο	της	σοσιαλδημοκρατίας		
	
Η	 ανασυγκρότηση	 σε	 ενιαία	 έκφραση	 του	 σοσιαλδημοκρατικού	 χώρου	 στην	
Ελλάδα	είναι	επιτακτική	για	πολιτικούς,	οικονομικούς,	κοινωνικούς	λόγους.	Για	
λόγους	 πολιτικής	 ομαλότητας	 και	 σταθερότητας.	 Για	 την	 επικράτηση	 του	
ορθολογισμού	 και	 της	 ανοιχτής	 κοινωνίας,	 των	 φιλελεύθερων	 δημοκρατικών	
πολιτικών	αξιών	και	των	αξιών	της	κοινωνικής	δικαιοσύνης,	συνοχής,	ισότητας	
και	 αλληλεγγύης.	 Για	 τη	 δυνατότητα	 διαμόρφωσης	 του	 συνολικού	 σχεδίου,	
οράματος	και	αφηγήματος	 	Ελληνικής	κυριότητας	για	 το	μέλλον	 της	 χώρας.	Η	
διαδικασία	 ανασυγκρότησης	 εγγράφεται	 στο	 ευρύτερο	 ρεύμα	 ανανέωσης	 της	
Ευρωπαϊκής	Σοσιαλδημοκρατίας.	Η	σοσιαλδημοκρατία	ιστορικά	βρίσκεται	στην	
εμπροσθοφυλακή	 των	 μεταρρυθμίσεων	 καθώς	 στον	 ιδεολογικό	 της	 πυρήνα	
τοποθετείται	 θεωρητικά	 και	 προγραμματικά	 	 η	 διαδικασία	 σταδιακής	 και	
συνεχούς	θεσμικής	αλλαγής.		
	
Βέβαια,	η	Ελληνική	περίπτωση	έχει	τα	ιδιαίτερα	ευδιάκριτα	χαρακτηριστικά	της	
που	 ορίζονται	 από	 την	 ιδιομορφία	 του	 σχηματισμού	 (πολιτικού,	 οικονομικού,	
κοινωνικού)	της	Ελληνικής	κοινωνίας	και	τη	βαθειά	πολύπλευρη	κρίση	της.	Στη	
χώρα	 μας,	 η	 σοσιαλδημοκρατία	 καλείται	 να	 συμβάλει	 αποφασιστικά	 στην	
οικονομική	ανάταξη	και	 να	διασφαλίσει	 την	 ευρωπαϊκή	προοπτική	της,	 χώρας	
διαφυλάσσοντας	ταυτόχρονα	τον	κοινωνικό	ιστό	από	τις	πολλαπλές	συνέπειες	
της	 σφοδρής	 οικονομικής	 κρίσης.	 Για	 να	 το	 επιτύχει	 αυτό	 καλείται	 να	
αντιπαλέψει	την	εσωστρέφεια	και	τον	αρτηριοσκληρωτισμό	της	συντηρητικής	
Δεξιάς	και	τον	εθνολαϊκισμό	μιας	ιδεοληπτικής	και	κατ’	επίφαση	Αριστεράς.	
	
Η	βασική	της	αξιολογική	τοποθέτηση	παραμένει	αναλλοίωτη:	η	οικοδόμηση	της	
δίκαιης	 δημοκρατικής	 κοινωνίας	 της	 ισότητας,	 αναδιανομής,	 συνοχής,	
ανεκτικότητας	 και	 αλληλεγγύης.	 Οι	 αξίες	 όμως	 αυτές	 θα	 πρέπει	 να	
επαναπροσδιορισθούν	λαμβάνοντας	υπόψη	τις	σύγχρονες	πραγματικότητες,	τις	
επιστημονικές	και	τεχνολογικές	προόδους,	τη	ραγδαία	επικοινωνιακή	δικτύωση,	
την	 ψηφιακή	 επανάσταση,	 αλλά	 και	 τη	 βαθύτερη	 αλληλεξάρτηση,	 την	
παγκοσμιοποίηση,	χρηματοπιστωτική	ολοκλήρωση,	τη	μετατόπιση	οικονομικών	
δραστηριοτήτων	 από	 την	 Ευρώπη	 σε	 άλλες	 περιοχές	 του	 πλανήτη.	 Θα	 πρέπει	
επίσης	να	ληφθούν	υπόψη	οι	νέες	προκλήσεις	που	αντιμετωπίζουν	οι	σύγχρονες	
ευρωπαϊκές	κοινωνίες,	όπως	η	κλιματική	αλλαγή	και	τα	γενικότερα	οικολογικά	
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προβλήματα,	η	γήρανση	του	πληθυσμού	και	οι	δημογραφικές	ανακατατάξεις,	οι	
έντονες	 μεταναστευτικές	 ροές,	 οι	 νέες	 τάσεις	 ανακατανομής	 του	 πλούτου	 και	
εισοδήματος	σε	εθνική	και	παγκόσμια	κλίμακα,	οι	νέες	απειλές	και	κίνδυνοι	για	
την	 ασφάλεια	 των	 πολιτών	 και	 κοινωνιών,	 η	 άνοδος	 των	 ακραίων,	
εθνολαϊκιστικών	δυνάμεων,	κ.λπ.	
	
Μπροστά	στις	ραγδαίες	αυτές	ανακατατάξεις	η	Ευρωπαϊκή	σοσιαλδημοκρατία	
σε	όλες	τις	εκδοχές	της	έχει	το	ιστορικό	κεκτημένο	της	δικαίωσης	των	βασικών	
αξιών,	 στόχων	 και	 επιλογών	 της.	Η	 χρυσή	 οικονομική	περίοδος	 και	 κοινωνική	
πρόοδος	 	 της	 μεταπολεμικής	 Ευρώπης	 στηρίχτηκε	 στη	 «σοσιαλδημοκρατική	
συναίνεση»,	δηλαδή	στην	αποτελεσματική	ισορροπία	οικονομίας	της	αγοράς	και	
δημοκρατίας.	Το	ευρωπαϊκό	κοινωνικό	κράτος	γίνεται	σήμερα	αποδεκτό	ως	το	
μεγάλο	 επίτευγμά	 της	 από	 ευρύτερο	 φάσμα	 πολιτικών	 δυνάμεων	 παρά	 τα	
οποιαδήποτε	 άλλα	 προβλήματα	 που	 αντιμετωπίζει.	 Η	 κοινωνία	 της	
αλληλεγγύης,	τα	κοινωνικά	δικαιώματα,	ο	εμπλουτισμός	της	δημοκρατίας	με	νέο	
αξιολογικό	 περιεχόμενο	 αποτέλεσαν	 κεντρικές	 επιλογές	 της	
σοσιαλδημοκρατίας,	που	σήμερα	αναγνωρίζονται	ευρύτερα	ως	οι	βάσεις	για	το	
Ευρωπαϊκό	 κοινωνικό	 συμβόλαιο.	 Σε	 σημαντικό	 βαθμό	 το	 βασικό	 πρόγραμμα	
της	σοσιαλδημοκρατίας	έχει	υιοθετηθεί	από	ευρύτερες	πολιτικές	δυνάμεις.		
	
Ταυτόχρονα,	όμως,	 το	Ευρωπαϊκό	κοινωνικό	μοντέλο	και	η	Σοσιαλδημοκρατία	
ως	 πολιτική	 έκφραση	 αμφισβητούνται	 από	 την	 κυριαρχία	 της	 συντηρητικής,	
νεοφιλελεύθερης	 ιδεολογικής	 προσέγγισης.	 Η	 χρηματοπιστωτική	 κρίση	 και	
ιδιαίτερα	η	κρίση	στην	Ευρωζώνη	έχουν	εντείνει	τις	αμφισβητήσεις	αυτές	ενώ	
έχουν	 οδηγήσει	 στην	 επιβολή	 αυστηρής	 οικονομικής	 λιτότητας	 με	 επώδυνες	
συνέπειες	 για	 την	 κοινωνία,	 τα	 κοινωνικά	 δικαιώματα	 και	 το	 κράτος	 Η	 κρίση	
του	προσφυγικού	 εντείνει	 την	 αλλαγή	 του	πολιτικού	 τοπίου	στην	Ευρώπη.	Οι	
εκλογές	 σε	 κράτη	 της	 Ε.Ε	 με	 πιο	 πρόσφατες	 τις	 περιφερειακές	 εκλογές	 στη	
Γερμανία	 επιβεβαίωσαν,	 για	 μια	 ακόμη	 φορά	 την	 τελευταία	 περίοδο,	 ότι	 ο	
λαϊκισμός	 αριστερός	 και	 δεξιός	 είναι	 ανερχόμενη	 δύναμη.	 Κάθε	 φορά	 που	 οι	
ηγεσίες	των	μεγάλων	κομμάτων	προσέγγισαν	δημαγωγούς	και	λαϊκιστές,	 τους	
ενδυνάμωσαν,	 χάνοντας	 οι	 ίδιες.	 Στο	 σύγχρονο	 (δυτικό)	 κόσμο	 βιώνουμε	 την	
αρχή	 μίας	 νέας	 περιόδου	 λειτουργίας	 της	 δημοκρατίας	 με	 νέα	 διακυβεύματα,	
απέναντι	 στην	 πραγματικότητα	 της	 παγκοσμιοποίησης,	 της	
πολυπολιτισμικότητας	και	των	νέων	τεχνολογιών	του	21ου	αιώνα.		
	
Ωστόσο,	 οι	 συντηρητικές	 δυνάμεις	 που	 εδώ	 και	 δέκα	 χρόνια	 κυριαρχούν	 στα	
περισσότερα	 κράτη	 μέλη,	 όσο	 και	 σε	 σημαντικό	 βαθμό	 	 στα	 όργανα	 της	 ΕΕ	
αδυνατούν	 να	 δώσουν	 πειστική	 απάντηση	 στην	 οικονομική	 κρίση,	 στην	
παγκοσμιοποίηση	 και	 σε	 όλες	 τις	 σύγχρονες	 προκλήσεις	 (πόλεμοι,	
μεταναστευτικά	 ρεύματα,	 τρομοκρατία,	 	 κλιματική	 αλλαγή,	 ενεργειακό	 και	
γεωπολιτικές	 ανακατατάξεις).	 Για	 αυτό	 είναι	 επιτακτική	 ανάγκη	 ο	
επαναπροσδιορισμός	 στόχων	 και	 επιδιώξεων	 της	 σοσιαλδημοκρατίας	
προκειμένου	 μεταξύ	 άλλων	 να	 δοθεί	 πειστική	 απάντηση	 στη	
συντηρητική/νεοφιλελεύθερη	πρόκληση.	Η	Ευρώπη	χρειάζεται	να	αλλάξει	προς	
μια	 προοδευτική	 κατεύθυνση	 και	 να	 ξαναφέρει	 τον	 άνθρωπο	 στο	 κέντρο	 του	
ευρωπαϊκού	 προτάγματος.	 Να	 αλλάξουν	 οι	 συσχετισμοί	 και	 να	 έρθει	
περισσότερη	κεντροαριστερά	στα	κέντρα	αποφάσεων.	Πάνω	στην	κατ’	 εξοχήν	
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προοδευτική	 πρόταση	 της	 ευρωπαϊκής	 σοσιαλδημοκρατικής	 Αριστεράς	
μπορούν	να	οικοδομηθούν	λειτουργικές	συμμαχίες	υπέρ	της	αλλαγής.		
	
Με	βάση	τα	δεδομένα	αυτά	και	το	περίπλοκο	κοινωνικό-οικονομικό	περιβάλλον	
της	 κρίσης,	 η	 Ελληνική	 Σοσιαλδημοκρατία	 ως	 τμήμα	 της	 Ευρωπαϊκής	
Σοσιαλδημοκρατίας	 πρέπει	 και	 μπορεί	 να	 ανασυγκροτηθεί	 ορίζοντας	 το	
αξιολογικό/ιδεολογικό	 της	 περιεχόμενο	 με	 αναφορά	 στις	 λειτουργικές	
διαχρονικές	αξίες	και	επιδιώξεις	 (π.χ.	δόμησης	κράτους	πρόνοιας,	αναδιανομής	
και	 προστασίας	 των	 ατομικών	 και	 πολιτικών	 δικαιωμάτων	 και	 κοινωνική	
ευημερία)	 και	 με	 την	 προώθηση	 στόχων	 και	 ριζοσπαστικών	 μεταρρυθμίσεων	
πάνω	στο	τρίπτυχο:	

α.	Ανάπτυξη	για	ευημερία	με	κοινωνική	δικαιοσύνη	και	ισότητα	
β.	 Προοδευτικές	 Μεταρρυθμίσεις	 για	 ένα	 σύγχρονο	 και	 αποτελεσματικό	
κράτος,	 με	 στέρεο	 πολιτικό	 σύστημα	 και	 θεσμούς	 με	 ισονομία	 και	
δικαιοσύνη	για	μια	δίκαιη	κοινωνία	

γ.	 Ευρωπαϊκή	 ενοποίηση	 για	 σταθερή	 προοπτική	 και	 ισχυρή	 παρουσία	
στο	διεθνές	σύστημα.	

	
Η	 υλοποίηση	 αυτού	 του	 τριπτύχου	 μπορεί	 να	 προέλθει	 από	 την	 εστιασμένη	
δράση	 πάνω	 στους	 ακόλουθους	 πέντε	 βασικούς	 άξονες,	 που	 θα	 έχουν	 ως	
καταληκτική	επιδίωξη	τον	καθολικό	μετασχηματισμό	της	Ελληνικής	κοινωνίας	
και	ανάδειξης	της	«καλύτερης	Ελλάδας»:	
	
(i)	Επαναπροώθηση	της	δίκαιης	κοινωνίας	της	ισότητας	και	αναδιανομή	
παραμένει	κεντρικός	στόχος	της	σοσιαλδημοκρατίας.		
Η	 ανάδειξη	 νέων	 μορφών	 ανισότητας	 −εισοδηματικών,	 κοινωνικών,	
περιφερειακών,	δικτυακών,	κ.λπ.	ιδιαίτερα	μετά	την	κρίση−	καθώς	και	των	νέων	
μορφών	 φτώχειας,	 κοινωνικής	 περιθωριοποίησης	 μέσω	 κυρίως	 της	
διογκούμενης	 ανεργίας,	 απαιτούν	 την	 επαναφορά	 του	 στόχου	 της	 «δίκαιης	
κοινωνίας	 της	 ισότητας»	στη	 κορυφή	 του	πολιτικού	προγράμματος	σε	 όλα	 τα	
επίπεδα,	 εθνικό	 και	 ευρωπαϊκό.	 Στον	 πυρήνα	 της	 σοσιαλδημοκρατικής	 μας	
πρότασης	βρίσκεται	 η	 καταπολέμηση	 της	ανεργίας	 και	 ιδιαίτερα	 της	ανεργίας	
των	 νέων.	 Οι	 στόχοι	 αυτοί	 συνεπάγονται	 δράσεις	 για	 την	 ενίσχυση	 και	
εκσυγχρονισμό	 του	 κοινωνικού	 κράτους,	 τη	 διασφάλιση	 των	 ζωτικών	
κοινωνικών	υπηρεσιών	με	στόχο	την	ενίσχυση	της	κοινωνίας	της	αλληλεγγύης	
με	την	άσκηση	κάθετων	και	στοχευμένων	πολιτικών	που	θα	εξυπηρετούν	κατά	
προτεραιότητα	 αυτούς	 που	 έχουν	 τη	 μεγαλύτερη	 δυνατή	 ανάγκη.	 κ.ά.	
Συνεπάγεται	 πρωτίστως	 την	 επινόηση	 νέων	 μέσων	 για	 την	 προώθηση	 του	
στόχου	 αυτού	 και	 τον	 επαναπροσδιορισμό	 του	 ρόλου	 του	 κράτους	 στη	
διαδικασία	 προώθησης	 της	 δίκαιης	 κοινωνίας,	 προσφοράς	 των	 συλλογικών	
αγαθών,	κοινωνικών	υπηρεσιών	και	θέσπισης	των	κανονιστικών	ρυθμίσεων	της	
οικονομικής	δραστηριότητας	και	αγοράς	μακριά	από	κάθε	έννοια	κρατισμού	για	
την	 αποτροπή	 ολιγοπωλιακών	 καταστάσεων	 και	 της	 κυριαρχίας	 ειδικών	
συμφερόντων.	 H	 καταπολέμηση	 των	 μεγάλων	 κοινωνικό-οικονομικών	
ανισοτήτων	στην	εποχή	μας	θέτει	ακόμη	πιο	επιτακτικά	την	ανάγκη	για	σοβαρό	
ρυθμιστικό	και	αναδιανεμητικό	ρόλο	του	κράτους.	
	
Στόχος	 είναι	 μια	 κοινωνία	 πιο	 ισότιμη	 απαλλαγμένη	 από	 κάθε	 μορφής	
διακρίσεις	 λόγω	 φύλου,	 φυλετικής	 ή	 εθνικής	 καταγωγής,	 θρησκείας	 ή	
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πεποιθήσεων,	 αναπηρίας,	 ηλικίας	 ή	 γενετήσιου	 προσανατολισμού.	 Η	 ισότητα	
των	φύλων	και	τα	δικαιώματα	της	γυναίκας,	η	ισότιμη	αντιμετώπισή	τους	στη	
δουλειά,	 στην	 εξουσία,	 στο	 χρόνο	 και	 στους	 ρόλους	 μέσα	 στη	 δημόσια	 και	
ιδιωτική	 ζωή	 έχει	 μεγάλη	 σημασία	 για	 την	 «ευρωπαϊκή	 προοδευτική	
ταυτότητα».	
	
(ii)	 Προώθηση	 νέου	 οικονομικού	 προτύπου	 βιώσιμης	 ανάπτυξης	 και	
απασχόλησης.	 Ως	 σύγχρονη	 σοσιαλδημοκρατία	 επιδιώκουμε	 τη	 διαμόρφωση	
ενός	νέου	παραγωγικού	προτύπου	οικονομικής	οργάνωσης	και	δραστηριοτήτων	
που	 αφενός	 θα	 αναγνωρίζει	 την	 πρωταρχική	 σημασία	 της	 ρυθμισμένης	
οικονομίας	 της	 αγοράς,	 της	 υγιούς	 επιχειρηματικής	 πρωτοβουλίας	 και	
επενδυτικής	δράσης	και	αφετέρου	τις	αρχές	της	κοινωνικής	ευθύνης	και	τα	νέα	
δεδομένα-οικονομικά,	 τεχνολογικά,	 δημογραφικά,	 παγκόσμια	 στα	 πρότυπα	
παραγωγής	 και	 κατανάλωσης.	 Κεντρικός	 άξονας	 της	 κρατικής	 παρέμβασης	
παραμένει	 η	 οργάνωση	 και	 το	 πλαίσιο	 ρύθμισης	 της	 οικονομίας	 και	 η	
κατοχύρωση	του	αναδιανεμητικού	ρόλου	του	κράτους	με	κριτήρια	κοινωνικής	
δικαιοσύνης.		
	
Η	Σοσιαλδημοκρατική	μας	πρόταση		αποβλέπει	μεταξύ	άλλων:	
- στην	 υποβοήθηση	 με	 κάθε	 τρόπο	 της	 ανάπτυξης	 των	 οικονομικών	

δραστηριοτήτων	 σε	 τομείς	 συγκριτικού	 πλεονεκτήματος	 της	 χώρας	
(δικτύων	 ενέργειας,	 μεταφορών,	 τουρισμού,	 πολιτισμού,	 αγροτικής	
οικονομίας,	κ.ά)	με	την	αξιοποίηση	και	της		γεωπολιτικής	θέσης.	

- στην	 αξιοποίηση	 των	 συστατικών	 στοιχείων	 των	 συγκριτικών	
πλεονεκτημάτων	 της	 χώρας	 μέσω	 κατάλληλων	 πολιτικών	 όπως	
προστασίας/	 ανάδειξης	 του	 φυσικού	 περιβάλλοντος	 -υδάτων,	 δασών,	
αιγιαλών-	βελτίωσης	αστικού	περιβάλλοντος		κ.ά)	

- στην	οικονομία	της	απασχόλησης,	σύγκλισης,	κοινωνικής	ενσωμάτωσης.	
- στη	 διαμόρφωση	 της	 ανταγωνιστικής	 «οικονομίας	 της	 γνώσης	 και	

καινοτομίας»	 στον	 ευρωπαϊκό	 χώρο	 με	 ανάδειξη	 της	 εκπαίδευσης,	
καινοτομίας,	 έρευνας,	 	 τεχνολογίας	 σε	 βασικούς	 μοχλούς	 οικονομικής	
ανάπτυξης,	

- στη	 δίκαιη	φορολόγηση	 και	 στην	 καταπολέμηση	 της	φοροδιαφυγής,	 της	
φοροαπαλλαγής	 και	 της	 φοροαπάτης	 μέσω	 (και)	 της	 Ευρωπαϊκής	 και	
διεθνούς	συνεργασίας,	

- στην	 οικονομία	 της	 οικολογικής	 ισορροπίας	 με	 ελαχιστοποίηση	 της	
ενεργειακής	 εξάρτησης,	 την	 προώθηση	 ανανεώσιμων	 πηγών	 ενέργειας,	
κ.ά.	Η	ΕΕ	πρέπει	να	υποστηρίξει	τον	διεθνή	της	ρόλο	στον	αγώνα	κατά	της	
κλιματικής	 αλλαγής.	 Η	 προστασία	 της	 φύσης	 και	 των	 φυσικών	 πόρων	
πρέπει	 να	 κατευθύνεται	 τόσο	 προς	 τη	 μείωση	 του	 οικολογικού	
αποτυπώματος,	των	ρύπων	και	του	διοξειδίου	του	άνθρακα	(post-carbon	
society)	 όσο	 και	 προς	 τη	 μείωση	 των	 λογαριασμών	 κατανάλωσης	
ενέργειας.	

- Για	 τη	βιώσιμη	ανάπτυξη	 είναι	σημαντική	η	καλλιέργεια	 της	οικολογικής	
συνείδησης	 	στον	 κάθε	 πολίτη	 και	 στην	 κοινωνία.	 Με	 τον	 οικιακό	
εθελοντισμό	 	κάθε	 μεμονωμένο	 σπίτι	 μπορεί	 να	 γίνει	 ένας	 «ζωντανός	
οργανισμός»	 που	 εξοικονομεί	 ενέργεια	 και	 νερό,	 αξιοποιεί	 εναλλακτικές	
μορφές	 ενέργειας,	 φυτεύει	 στο	 χώρο	 του,	 αποφεύγει	 τις	 πρακτικές	 που	
ρυπαίνουν	 και	 ανακυκλώνει	 τα	 απορρίμματα	 του.	 Στο	 κοινωνικό	 πεδίο	
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προωθούμε	 εθελοντικές	 συμμετοχικές	 δράσεις	 και	 τις	 δράσεις	 εταιρικής	
κοινωνικής	 ευθύνης.	Η	περιβαλλοντική	διαχείριση	 –ανακύκλωση,	αιολική	
ενέργεια–	 με	 την	 αξιοποίηση	 της	 κοινωνικής	 αλλά	 και	 της	 ιδιωτικής	
επιχειρηματικότητας	 αποτελεί	 υπολογίσιμη	 οικονομική	 δραστηριότητα	
που	συμβάλλει	στην	αύξηση	της	απασχόλησης	και	τη	μείωση	της	χρήσης	
φυσικών	 πόρων.	 Κομβικής	 σημασίας	 σε	 όλον	 τον	 κύκλο	 δράσεων	 που	
αναδεικνύει	 το	 περιβάλλον	 σε	 συγκριτικό	 πλεονέκτημα	 της	 τοπικής	
ανάπτυξης,	είναι	η	συμβολή	της	Αυτοδιοίκησης.	

	
(iii)	Επαναπροσδιορισμός	του	ρόλου	του	κράτους	 –	Προώθηση	ανοικτής	
διακυβέρνησης,	 με	 ουσιαστική	 Αποκέντρωση	 και	 Ανεξάρτητη	
Αυτοδιοίκηση,	 με	 νέες	 μορφές	 συμμετοχικής	 δημοκρατίας,	 οργάνωσης	
και	λογοδοσίας.		
	
Κεντρικός	 άξονας	 οργάνωσης	 της	 κρατικής	 παρέμβασης	 στην	 οικονομία	
αναδεικνύεται	το	“έξυπνο	κράτος”,	μικρό	και	ευέλικτο	αλλά	ταυτόχρονα	ισχυρό,	
το	 οποίο	 διαφοροποιείται	 τόσο	 από	 το	 παλαιό	 αναποτελεσματικό	 κοινωνικό	
κράτος	της	Αριστεράς	όσο	και	από	το	ανεπαρκές	ελάχιστο	κράτος	της	Δεξιάς.	Το	
“έξυπνο	 κράτος”	 αναγνωρίζει	 την	 αναγκαιότητα	 των	 δημοσίων	 επενδύσεων	
στην	 αναπτυξιακή	 διαδικασία	 και	 ταυτόχρονα	 μεριμνά	 για	 τη	 μέγιστη	
αποδοτικότητά	τους.	Ταυτόχρονα,	είναι	«συμμετοχικό»	διευκολύνοντας	ευρείες	
ομάδες	 του	 πληθυσμού	 να	 απολαύσουν	 τα	 πολλαπλά	 ωφελήματα	 της	
οικονομικής	ανάπτυξης.		
	
Ο	στόχος	αυτός,	μεταξύ	άλλων,		συνεπάγεται:	
-	 τον	σεβασμό	του	κράτους	δικαίου	και	των	θεσμών	της	Δημοκρατίας	και	
ιδιαίτερα	της	Δικαιοσύνης	και	των	Ανεξάρτητων	Αρχών	
-	 την	 προώθηση	 ριζοσπαστικών	 μεταρρυθμίσεων	 στους	 θεσμούς	 και	 το	
πολιτικό	σύστημα	της	χώρας	γενικότερα	
-	 τη	 σε	 βάθος	 μεταρρύθμιση	 του	 κρατικού/διοικητικού	 συστήματος	
προκειμένου	να	καταστεί	αποτελεσματικό,	διαφανές,	αξιοκρατικό,	ανοικτό	και	
συμμετοχικό,	 απαλλαγμένο	 από	 κάθε	 μορφής	 κομματική	 επιρροή,	 ικανό	 να	
επιλύει	 με	 ευελιξία	 προβλήματα,	 να	 σχεδιάζει	 και	 να	προωθεί	 μεταρρυθμίσεις,	
να	 διαχειρίζεται	 κρίσεις,	 να	 αφουγκράζεται	 τις	 ανησυχίες	 των	πολιτών	 και	 να	
ανταποκρίνεται	στις	φιλοδοξίες	τους	
	-	 την	 αξιοποίηση	 των	 καινοτομιών	 του	 διαδικτύου	 και	 των	 εφαρμογών,	
των	 ανοικτών	 τεχνολογιών,	 των	 ανοικτών	 διασυνδεδεμένων	 δεδομένων	 με	
στόχο	 τη	 λογοδοσία	 μέσα	 από	 την	 τεκμηριωμένη	 παραγωγή	 πολιτικών	 που	
ενημερώνουν	αξιόπιστα	και	 ενδυναμώνουν	τους	πολίτες	 να	συμμετέχουν	στην	
πολιτική	διαδικασία	εμπλουτίζοντας	την	ποιότητα	της	δημοκρατίας,	
-	 την	ανάδειξη	νέων	μορφών	διαβούλευσης	μέσα	από	την	αξιοποίηση	της	
συλλογικής	 ευφυΐας	 των	 πολιτών	 στη	 διαδικασία	 διαμόρφωσης	 πολιτικής,	
επίλυσης	 προβλημάτων,	 συγκέντρωση	 κρίσιμων	 πληροφοριών	 και	 λήψης	
αποφάσεων,	
-	 την	 προώθηση	 της	 διαφάνειας	 και	 αποκέντρωσης	 της	 πολιτικής	
διαδικασίας,	 ενίσχυση	 «της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών»,	 καταπολέμηση	 της	
προνομιακής	θέσης	των	κάθε	μορφής	επί	μέρους	«εμπεδωμένων	συντεχνιακών	
συμφερόντων»,	
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-	 την	 αποφασιστική	 και	 καλά	 μελετημένη	 καταπολέμηση	 κάθε	 είδους	
διαφθοράς	 σε	 όλα	 τα	 επίπεδα	 και	 ιδιαίτερα	 μέσα	 από	 ευρεία	 ενημέρωση	 και	
περαιτέρω	 προώθηση	 της	 νομικής	 προστασίας	 των	 μαρτύρων	 δημοσίου	
συμφέροντος	
-	 την	 αναγνώριση	 των	 δικαιωμάτων,	 στη	 βάση	 του	 σεβασμού	 της	
διαφορετικότητας	 και	 ανεκτικότητας	 για	 όλες	 τις	 κοινωνικές	
ομάδες/μειονότητες,	μετανάστες,	κ.ά.	
-	 τον	πλήρη	διαχωρισμό	εκκλησίας	και	κράτους.	
	
Βασικό	 στοιχείο	 του	 “έξυπνου	 κράτους”	 είναι	 η	 ουσιαστική	 αποκέντρωση	
σύμφωνα	με	την	αρχή	της	επικουρικότητας	στη	χώρα,	όπου	δίπλα	στο	επιτελικό	
κράτος	 με	 στρατηγικό	 ρόλο	 λειτουργεί	 μία	 ανεξάρτητη	 αυτοδιοίκηση,	 με	
οικονομική	αυτοτέλεια,	 οικονομική	διάφανη,	 συμμετοχική	και	αποτελεσματική	
λειτουργία	υπεύθυνη	για	τις	τοπικές	υποθέσεις	μέσα	από	τις	οποίες	σχεδιάζεται	
και	υλοποιείται	η	τοπική	ανάπτυξη.		
	
Αυτό	συνεπάγεται:	
-	 την	 εξασφάλιση	 της	 απαραίτητης	 οικονομικής	 αυτοτέλειας	 της	
Αυτοδιοίκησης,	τη	διαφανή	και	αποτελεσματική	λειτουργία	της	δομής	της	και	τη	
λειτουργία	των	προβλεπόμενων	θεσμών	διαφάνειας	και	συμμετοχής.		
-	 την	 εφαρμογή	 των	 δυνατοτήτων	 που	 προσδίδει	 το	 Σύνταγμα	 και	 το	
ισχύον	πλαίσιο	αντίστοιχα	για	την	άσκηση	φορολογικής	εξουσίας	και	απόκτηση	
δημοσίων	εσόδων,	χωρίς	να	αυξηθούν	συνολικά	οι	φόροι	για	τον	πολίτη.		
	
	(iv)	Εμβάθυνση	της	Πολιτικής	Ενοποίησης	της	Ευρώπης	 σε	 δημοκρατικές	
βάσεις	 με	 στόχο	 την	 ανάδειξη	 μιας	 «καλύτερης	 Ευρώπης»	 που	 δεν	 θα	
κυριαρχείται	 μονοσήμαντα	 από	 συντηρητικές	 οικονομικές	 προσεγγίσεις.	 Η	
επιστροφή	 στο	 προσκήνιο	 της	 εθνοκεντρικής	 θεώρησης	 σημαίνει	 υποχώρηση	
της	 ευρωπαϊκής	 ολοκλήρωσης	 και	 της	 υπεράσπισης	 του	 κοινοτικού	
συμφέροντος,	 δηλαδή	 της	 ισότιμης,	 ισόρροπης	 και	 αλληλέγγυας	 κοινοτικής	
μεθόδου.	 Θέλουμε	 περισσότερη	 και	 καλύτερη	 Ευρώπη,	 όχι	 ως	 ένα	 ιδεολογικό	
στόχο	 αλλά	 ως	 αναγκαιότητα	 και	 προϋπόθεση	 για	 να	 ξεπεράσει	 η	 Ελλάδα	
οριστικά	 και	 τελεσίδικα	 τον	 κύκλο	 των	 κρίσεων	 και	 να	 εδραιώσει	 μια	 ισχυρή	
θέση	 στο	 παγκοσμιοποιημένο	 σύστημα.	 Στη	 λογική	 αυτή	 η	 αναπόφευκτη	
εκχώρηση	 κυριαρχίας	 για	 την	 εμβάθυνση	 της	 ενοποίησης	 επιτρέπει	 στην	
Ελλάδα	να	ανακτήσει	διαπραγματευτική	δύναμη	στο	περιφερειακό	και	διεθνές	
σύστημα,	 καθώς	 με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 εξυπηρετούνται	 τα	 πάγια	 και	 διαχρονικά	
συμφέροντα	 της	 χώρας	 ενώ	 διασφαλίζεται	 και	 η	 προοπτική	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	 ως	 το	 θεσμικό/πολιτικό	 πλαίσιο	 	 που	 εγγυάται	 τη	 σταθερότητα	 και	
ειρήνη.	
	
Ως	 εκφραστές	 της	 σύγχρονης	 σοσιαλδημοκρατίας	 παραμένουμε	 σταθερά	
προσηλωμένοι	στο	στόχο	της	βαθύτερης	Ευρωπαϊκής	ενοποίησης.	Οι	κοινωνικοί	
και	 πολιτικοί	 στόχοι	 της	 σύγχρονης	 σοσιαλδημοκρατίας	 δεν	 μπορούν	 να	
πραγματωθούν	μέσα	στο	εθνικό	πλαίσιο	παρά	μόνο	στο	υπερεθνικό	πλαίσιο	της	
Ευρωπαϊκής	 ενοποίησης.	 Τόσο	 αυτό	 όσο	 και	 οι	 κεντρικοί	 στόχοι	 για	
σταθερότητα,	 ειρήνη,	 ευημερία,	 και	 δημοκρατία	 στην	Ευρώπη	 επιβάλλουν	 την	
προβολή	ως	πρωταρχικού	στόχου	της	προώθησης	της	πολιτικής	ενοποίησης	και	
ανάδειξης	 της	 ΕΕ	 σε	 δημοκρατική	 Πολιτική	 Ένωση	 με	 ομοσπονδιακό	
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περιεχόμενο.	 Καταληκτικός	 στόχος,	 η	 ανάδειξη	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 σε	
«σύστημα	 μεγιστοποίησης	 της	 κοινωνικής	 ευημερίας».	 Στη	 λογική	 αυτή	 ως	
Σοσιαλδημοκράτες	επιδιώκουμε:	
- την	ολοκλήρωση	της	ΟΝΕ	με	πλήρη	οικονομική	και	δημοσιονομική	ένωση,	

ισχυρό	 προϋπολογισμό/δημοσιονομική	 ικανότητα,	 αμοιβαιοποίηση	 του	
χρέους,	 	 αναδιανεμητικές	 πολιτικές,	 μηχανισμούς	 μεταφοράς	 πόρων	 και	
ισχυρούς	θεσμούς	με	δημοκρατική	νομιμοποίηση.	

- την	 ισχυρή	 κοινωνική	 διάσταση	 με	 πολιτικές	 για	 πλήρη	 απασχόληση,	
σύγκλιση,	 κοινωνική	 προστασία	 σε	 Ευρωπαϊκό	 επίπεδο,	 την	
προτεραιότητα	 για	 την	 Παιδεία	 και	 τους	 νέους,	 τον	 ισότιμο	 ρόλο	 των	
γυναικών	 και	 το	 ενδιαφέρον	 για	 της	 ευπαθείς	 κοινωνικά	 ομάδες	 την	
ανάδειξη	 δηλαδή	 της	 «κοινωνικής	 	 Ευρώπης»	 παράλληλα	 με	 την	
ολοκλήρωση	της	οικονομικής	και	νομισματικής	ένωσης(	ΟΝΕ).	

- αποτελεσματική	 κοινή	 εξωτερική	 πολιτική	 και	 πολιτική	 ασφάλειας	 και	
άμυνας	μέσα	στην	οποία	θα	αναπτύσσεται	η	Ελληνική	εξωτερική	πολιτική	
και	θα	επιτευχθεί	ο	εξορθολογισμός	των	αμυντικών	δαπανών.		

- την	ανάπτυξη	ισχυρής	κοινής	πολιτικής	για	τη	μετανάστευση,	πρόσφυγες,	
άσυλο	 και	 προστασίας	 των	 εξωτερικών	 συνόρων	 με	 σεβασμό	 των	
Ευρωπαϊκών	 αξιών	 της	 αλληλεγγύης,	 σεβασμού	 της	 ανθρώπινης	
αξιοπρέπειας	 και	 δίκαιης	 κατανομής	 των	 βαρών	 παράλληλα	 με	 την	
αντιμετώπιση	 των	 γενεσιουργών	 συνθηκών	 του	 φαινομένου	 (εξάλειψη	
συγκρούσεων,	προώθηση	οικονομικής,	κοινωνικής	ανάπτυξης,	κ.ά),	με	τη	
ριζική	 αναθεώρηση,	 μεταξύ	 άλλων,	 του	 κανονισμού	 του	 Δουβλίνου	
(Δουβλίνο	–	ΙΙΙ)	και	τη	θέσπιση	της	Ευρωπαϊκής	Συνοριακής	φύλαξης	και	
Ακτοφυλακής.	

- Οικοδόμηση	 της	 Ενεργειακής	 Ένωσης	 με	 στόχους,	 μεταξύ	 άλλων,	 την	
καταπολέμηση	της	κλιματικής	αλλαγής	και	την	προώθηση	της	ενεργειακής	
ασφάλειας,	διασυνδετικότητας	και	αλληλεγγύης.	

- Προώθηση	της	διεύρυνσης	της	Ένωσης	με	τις	χώρες	των	Δ.	Βαλκανίων	και	
την	 Τουρκία	 στη	 βάση	 εκπλήρωσης	 των	 προβλεπόμενων	 ενταξιακών	
κριτηρίων	(«κριτήρια	Κοπεγχάγης»)	και	των	άλλων	προϋποθέσεων.	

- τη	συγκρότηση	 ισχυρής	συνεκτικής	υπερεθνικής	κυβερνητικής	δομής	για	
το	 πολιτικό	 σύστημα	 της	 ΕΕ,	 δημοκρατικά	 νομιμοποιημένης	 σε	 όλα	 τα	
επίπεδα.	

- Προώθηση	 της	 Πολιτικής	 Ένωσης	 ομοσπονδιακής	 λογικής,	 ως	 του	
καταληκτικού	 ενοποιητικού	 στόχου	 με	 ισχυρούς	 κεντρικούς	 θεσμούς	
δημοκρατικά	 νομιμοποιημένους.	 Η	 Ένωση	 θα	 πρέπει	 να	 αποκτήσει	
επιτέλους	 κεντρική,	 συνεκτική	 κυβέρνηση	 δημοκρατικά	 νομιμοποιημένη.	
Το	 Ευρωπαϊκό	 Κοινοβούλιο	 θα	 πρέπει	 να	 αναδειχθεί	 στον	 ουσιαστικό	
θεσμό	 έκφρασης	 της	 δημοκρατίας	 σε	 επίπεδο	 ΕΕ	 ενώ	 παράλληλα	 θα	
πρέπει	να	ενισχυθεί	ο	ρόλος	των	εθνικών	κοινοβουλίων	στην	ενοποιητική	
διαδικασία	και	η	συμμετοχή	των	πολιτών.	

- Η	 οικοδόμηση	 της	 δημοκρατικής	 Πολιτικής	 Ένωσης	 ομοσπονδιακού	
περιεχομένου	 συνιστά	 κεντρικό	 μέρος	 του	 κεντροαριστερού	 πολιτικού	
σχεδιασμού.	
	

	
(v)	 Ο	 εκδημοκρατισμός	 της	 παγκοσμιοποίησης.	 Η	 σύγχρονη	
σοσιαλδημοκρατία	 δεν	 μπορεί	 και	 δεν	 πρέπει	 να	 είναι	 ενάντια	 σε	 αυτή	 καθ’	
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εαυτή	τη	διαδικασία	της	παγκοσμιοποίησης.	Η	διαδικασία	αυτή	είναι	στη	βάση	
της	 ένα	θετικό	φαινόμενο	που	ανταποκρίνεται	και	στη	διεθνιστική	λογική	της	
Αριστεράς.	 Αλλά	 η	 διαδικασία	 θα	 πρέπει	 να	 εκδημοκρατιστεί.	 Θα	 πρέπει	 να	
λειτουργεί	 με	 βάση	 κανόνες	 και	 θεσμούς	 και	 όχι	 χαοτικά	 όπως	 συμβαίνει	
σήμερα	με	τις	ισχυρές	οικονομικές	οντότητες	να	καθορίζουν	τη	δυναμική	της.	Η	
δημοκρατική	 κανονιστική	 και	 θεσμική	 εμπλαισίωση	 της	 παγκοσμιοποίησης	
συνιστά	την	προϋπόθεση	προκειμένου	να	λειτουργεί	η	τελευταία	ευεργετικά	για	
το	σύνολο	του	πλανήτη	και	όχι	απλά	για	περιορισμένους	συντελεστές	και	χώρες	
με	 ζημιογόνες	συνέπειες	 για	 τις	 υπόλοιπες	και	 για	 το	περιβάλλον.	Η	πίεση	και	
δυναμική	για	την	κανονιστική	 εμπλαισίωση	της	παγκοσμιοποίησης	δεν	μπορεί	
βεβαίως	 να	 προέλθει	 αξιόπιστα	 και	 αποτελεσματικά	 από	 μεμονωμένα	 εθνικά	
κράτη.	 Η	 συλλογική	 δράση	 μέσα	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	Ένωση	 μπορεί	 να	φέρει	
αποτελέσματα	 όπως	 έχει	 ήδη	 φέρει	 σε	 ορισμένους	 τομείς	 (π.χ.	
χρηματοπιστωτικό	τομέα).	
	
Η	πραγμάτωση	των	παραπάνω	στόχων	επιτυγχάνει	την	αρμονική	σύζευξη	του	
εθνικού	 και	 Ευρωπαϊκού	 συμφέροντος,	 του	 συλλογικού	 και	 ατομικού	 και	
αναδεικνύει	τον	ιδεολογικό	χαρακτήρα	και	περιεχόμενο	της	σοσιαλδημοκρατίας	
απέναντι	σε	συντηρητικές	και	νεοφιλελεύθερες	επιλογές.	
	
Μπορεί	 έτσι	 να	 δημιουργήσει	 μία	 νέα	 πολιτική	 συναίνεση	 και	 όραμα	 για	 το	
μέλλον,	για	την	Ελλάδα	της	ανάπτυξης,	κοινωνικής	δικαιοσύνης,	δικαιωμάτων,	
ανοχής,	 εξωστρέφειας	 και	 ανοιχτών	 οριζόντων.	 Για	 την	 Ελλάδα	 ως	 κανονικό,	
ισχυρό	και	ισότιμο	μέλος	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	με	τις	πολλαπλές	ταυτότητες,	
ελπίδα,	ισχυρές	προσδοκίες	και	στόχους	για	το	μέλλον.	
	
2.3 	Η	πολιτική	συγκυρία		
	
Η	έξοδος	από	την	κρίση	και	από	τα	μνημόνια	είναι	πρωτίστως	ζήτημα	πολιτικής	
και	δευτερευόντως	οικονομικών	μέτρων.	Η	Ελλάδα	έχει	αποτύχει	να	βγει	στον	
δρόμο	 της	 ανάπτυξης	 γιατί,	 σε	 αντίθεση	 με	 άλλες	 ευρωπαϊκές	 χώρες	 που	
ξεπέρασαν	την	κρίση	και	τα	μνημόνια,	δεν	μπόρεσε	να	εξασφαλίσει	τις	πολιτικές	
συνθήκες	 που	 θα	 επέτρεπαν	 την	 άμεση	 και	 αποτελεσματική	 εφαρμογή	 των	
μέτρων	 δημοσιονομικής	 προσαρμογής	 και	 των	 αναγκαίων	 διαρθρωτικών	
αλλαγών.	
	
Η	 αποτυχία	 αυτή	 οφείλεται	 στην	 απουσία	 συνεναιτικής	 προσέγγισης	 των	
προβλημάτων	 αλλά	 και	 στην	 	 αδυναμία	 των	 κυβερνήσεων	 στη	 διάρκεια	 της	
κρίσης	 να	 επωμιστούν	 το	 συνεπαγόμενο	 πολιτικό	 κόστος,	 στηριζόμενες	 σε	
εύθραυστες	 και	 οριακές	 κοινοβουλευτικές	 πλειοψηφίες.	 Το	 πολιτικό	 αυτό	
κόστος	 ξεπερνά	 τις	 αντοχές	 τους,	 κυρίως	 επειδή	 η	 πλειονότητα	 του	 λαού,	
διαποτισμένη	από	τον	δεξιό	και	αριστερό	αντιμνημονιακό	λαϊκισμό,	αντιδρά	στα	
επώδυνα	 αλλά	 αναγκαία	 μέτρα,	 μη	 συνειδητοποιώντας	 ότι	 η	 κρίση	 έφερε	 τα	
μνημόνια,	και	όχι	τα	μνημόνια	-	παρά	τις	αστοχίες	τους	-	την	κρίση.	
	
Σήμερα	 δε,	 περισσότερο	 από	 χθες,	 η	 χώρα	 απειλείται	 από	 μια	 νέα	 εθνική	
περιπέτεια	 με	 την	 επάνοδο	 της	 ύφεσης	 και	 της	 συζήτησης	 περί	 Grexit,	 την	
ανεξέλεγκτη	 διόγκωση	 του	 προσφυγικού-μεταναστευτικού	 προβλήματος,	 το	
ασφαλιστικό	 και	 το	 φορολογικό	 να	 έχουν	 πάρει	 εκρηκτικές	 διαστάσεις,	 τα	
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ζωτικά	θέματα	εξωτερικής	πολιτικής	να	περιπλέκονται	και	η	θέση	της	Ελλάδας	
να	 εξασθενεί	 επικίνδυνα.	 Οι	 κίνδυνοι	 και	 απειλές	 αυτές	 μπορούν	 να	
αντιμετωπισθούν	 	αποτελεσματικά	μόνο	από	μια	ισχυρή	κυβέρνηση	ευρύτερης	
συνεργασίας	των	δημοκρατικών-φιλοευρωπαϊκών	δυνάμεων.		
	
Η	 πρόταση	 της	 Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης	 για	 μία	 κυβέρνηση	 εθνικής	
συνεννόησης	 που	 να	 καταστρώσει	 	 χωρίς	 χρονοτριβή	 έναν	 συνεκτικό	 και	
αποδεκτό	από	τους	εταίρους	οδικό	χάρτη	εξόδου	από	την	κρίση,	μία	κυβέρνηση	
φιλοευρωπαϊκού	προσανατολισμού	και	προοδευτικών	μεταρρυθμίσεων,	με	την	
συμμετοχή	όλων	των	κομμάτων	του	ευρωπαϊκού-δημοκρατικού	τόξου,	δεν	έχει	
βρει	ανταπόκριση	μέχρι	τώρα.	
	
Μια	τέτοια	κυβέρνηση	εθνικής	συνεννόησης	δεν	είναι	εύκολο	να	προκύψει	από	
την	 παρούσα	 Bουλή.	 Ο	 μεν	 	 ΣΥΡΙΖΑ	 προσπαθεί	 να	 διατηρηθεί	 στην	 εξουσία,	
καταφεύγοντας	 ακόμα	 και	 σε	 καθεστωτικές	 πρακτικές,	 η	 	 δε	 ΝΔ	 του	 Κ.	
Μητσοτάκη	επιδιώκει	εκλογές	για	να	κυβερνήσει	«επί	ερειπίων».	Ούτε	όμως	και	
από	 μια	 επόμενη	 βουλή	 θα	 μπορέσει	 να	 προκύψει	 μια	 βιώσιμη	 και	 ισχυρή	
κυβέρνηση,	 ακόμα	 και	 αν	 κερδίσει	 η	 ΝΔ,	 εάν	 δεν	 θα	 αλλάξουν	 οι	 σημερινοί	
πολιτικοί	συσχετισμοί,	που	οδηγούν	σε	ένα	νέο	αδιέξοδο	δικομματισμό,	ο	οποίος	
αναπαράγει	όλες	τις	παθογένειες	του	παρελθόντος.	
	
Οι	πολιτικοί	συσχετισμοί	θα	αλλάξουν	μόνο	εάν	 	ανασυγκροτηθεί	ο	χώρος	της	
Κεντροαριστεράς	και	των	προοδευτικών	δυνάμεων	γενικότερα,	προκειμένου	να	
προκύψει	 μέσα	 από	 την	 ενότητα	 και	 την	 ανανέωση,	 ένας	 ισχυρός	φορέας	 της	
σύγχρονης	 Σοσιαλδημοκρατίας.	 Όταν,	 δηλαδή,	 επιτευχθεί	 ενότητα	 των	
δυνάμεων	 μεταξύ	 ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ	 χωρίς	 ηγεμονισμούς	 και	 αποκλεισμούς	 και	 με	
ριζική	 ανανέωση	 σε	 θέσεις,	 πρακτικές	 και	 πρόσωπα.	 Με	 μια	 ισχυρή	
Κεντροαριστερά,	 το	 πολιτικό	 σύστημα	 θα	 ισορροπήσει	 σε	 πολύ	 πιο	 σταθερές	
βάσεις,	 αποτρέποντας	 τον	 σχηματισμό	 αδύναμων	 κυβερνήσεων	 οριακής	
πλειοψηφίας,	είτε	με	κορμό	τον	ΣΥΡΙΖΑ	είτε	με	κορμό	τη	ΝΔ	και	επιβάλλοντας	
τον	σχηματισμό	ισχυρών	κυβερνήσεων	ευρύτερων	συνεργασιών.	Μόνο	έτσι	θα	
μπορέσουμε	 να	 ανορθώσουμε	 την	 οικονομία	 και	 την	 κοινωνία.	 Γι’	 αυτό	 και	 η	
υπόθεση	 της	 ανασυγκρότησης	 της	 Κεντροαριστεράς	 δεν	 είναι	 μόνο	 ζήτημα	
πολιτικής	επιβίωσης	του	ιδεολογικοπολιτικού	ρεύματος	της	Σοσιαλδημοκρατίας	
στη	 χώρα	 μας,	 το	 οποίο	 ιστορικά	 έχει	 πρωταγωνιστήσει	 πολιτικά	 στις	
περισσότερες	 Ευρωπαϊκές	 χώρες,	 και	 το	 οποίο	 αποτελεί	 διεθνώς	 την		
προωθητική	 δύναμη	 των	 δημοκρατικών	 προοδευτικών	 	 μεταρρυθμίσεων	 που	
τόσο	έχει	ανάγκη	ο	τόπος,	αλλά	αποτελεί	και	βασική	προϋπόθεση	για	την	ομαλή	
πορεία	της	χώρας,	πορείας	που	απειλείται		από	τη	σημερινή	κυβέρνηση	ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ.	
	
Ο	ΣΥΡΙΖΑ	εκφράζει	την	ανεύθυνη	εθνολαικίστικη	Αριστερά	που	με	καθεστωτική	
αντίληψη	 επιδιώκει	 να	 εδραιωθεί	 στην	 εξουσία.	Με	 λαϊκίστικη	 δημαγωγία	 και		
ψεύδη	 επί	 ψευδών.	 Το	 μόνο	 επιχείρημα	 που	 έμεινε	 στους	 υποστηρικτές	 του	
είναι	το	άκρως	ισοπεδωτικό,	παλαιοκομματικό	και	πελατειακό	«και	οι	άλλοι	τα	
ίδια	κάνανε».		
	
Με	τον	τρόπο	αυτό	διχάζει	ακολουθώντας	 	μια	 	κοντόφθαλμη	ταξική	πολιτική,	
με	 δυο	 εμφανείς	 στόχους.	 Πρώτον,	 παραπλανήσει	 για	 μια	 ακόμη	 φόρα	 το	
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εκλογικό	 σώμα	 προκειμένου	 να	 περάσει	 τα	 αντιλαϊκά	 μέτρα	 που	 είναι	
αναγκασμένος	 να	 εφαρμόσει.	Δεύτερον,	 να	 εγκλωβίσει	 την	 εκλογική	 του	βάση	
στην	ψευδεπίγραφη	 διαδικασία	 της	 ταξικής	 αντιπαλότητας,	 κατασκευάζοντας	
νέους	εχθρούς	τώρα	που		τελείωσε		το	αντιμνημονιακό	αφήγημα.		
	
Με	την	επικοινωνιακή	διγλωσσία,	τον	πολιτικό	αμοραλισμό	και	την	υποκρισία,	
προσπαθεί	 ο	 ΣΥΡΙΖΑ,	 και	 πρωτίστως	 ο	 πρόεδρός	 του,	 να	 νομιμοποιήσει	 τη	
κυβερνητική	πολιτική,	αγνοώντας	ή	παραβλέποντας	τα	αδιέξοδα	της	πολιτικής	
των	«δυο	αντίπαλων	κόσμων»	που	επιχειρεί	να	εφαρμόσει.	Έτσι,	δηλητηριάζει	
και	 εξασθενεί	 τις	 σχέσεις	 μας	 με	 τους	 ευρωπαίους	 εταίρους,	 την	 ικανότητα	
προσέλκυσης	 επενδύσεων,	 την	 εθνική	 συνεννόηση,	 την	 κοινωνική	 συνοχή.	
Δηλαδή,	τις	βασικές	προϋποθέσεις	για	έξοδο	από	την	κρίση.		
	
Αλλά	ακόμη	και	από	τη	σκοπιά	της	ιδεοληπτικής	«αριστεροσύνης»	του	ΣΥΡΙΖΑ,	
τι	νόημα	μπορεί	να	έχει	η	άσκηση	ταξικής	πολιτικής	υπό	τις	παρούσες	συνθήκες	
σε	μια	κοινωνία	όπως	η	 ελληνική;	Σε	μια	κοινωνία	όπου	το	 ισχνό	βιομηχανικό	
προλεταριάτο,	 τα	 υπερτροφικά	 μικροαστικά	 στρώματα,	 η	 έντονη	 κοινωνική	
κινητικότητα,	 οι	 πολλές	 οικογενειακές	 επιχειρήσεις,	 οι	 αγροτικές	
μικροϊδιοκτησίες,	οι	πολλοί	αυτοαπασχολούμενοι	επαγγελματίες,	καθώς	και	μια	
διεθνοποιημένη	 μεγαλοαστική	 ελίτ,	 κάθε	 άλλο	 παρά	 ανταποκρίνονται	 στην	
κλασική	ταξική	κοινωνία	των	μαρξιστικών	αναλύσεων.	
	
Με	την	περαιτέρω	υπερφορολόγηση,	την	αύξηση	και	επέκταση	των	εισφορών,	
τακτικών	και	έκτακτων,	οδηγεί	σε	πλήρη	εξουθένωση	τα	φτωχότερα	στρώματα,	
με	αποτέλεσμα	να	μετατρέπεται	έτσι	η	δήθεν	ταξική	πολιτική	του	σε	τοξική	για	
όλη	την	κοινωνία.	Και	αυτό	το	διαπιστώνει	ήδη	ο	ΣΥΡΙΖΑ,	αδιαφορώντας	για	τις	
συνέπειες,	 πιθανόν	 γιατί	 έχει	 ως	 μοναδική	 προτεραιότητα	 την	 προώθηση	 όχι		
της	ταξικής	αλλά	της	καθεστωτικής	του	πολιτικής,	ώστε,	ελέγχοντας	το	κράτος	
να	διατηρηθεί	με	νύχια	και	με	δόντια	στην	εξουσία.	
	
Τα	 συνολικά	 αποτελέσματα	 της	 ετερόκλητης	 συμμαχικής	 κυβέρνησης	 ΣΥΡΙΖΑ	
και	ΑΝΕΛ	συσσωρεύουν	νέα	δεινά	και	αδιέξοδα	για	τον	τόπο.	 Ισχυρίζονται	ότι	
κληρονόμησαν	τα	προβλήματα,	αλλά	η	πραγματικότητα	είναι	ότι	παρέλαβαν	τη	
χώρα	 σε	 ανάκαμψη,	 με	 ορατό	 το	 τέλος	 των	 μνημονίων,	 όπως	 έγινε	 και	 με	 τις	
άλλες	χώρες	που	βρέθηκαν	στην	ίδια	θέση,	και	την	οδήγησαν	σε	νέα	ύφεση	και	
αστάθεια,	 στο	 τρίτο	 μνημόνιο,	 σε	 ένα	 αχρείαστο	 δημοψήφισμα	 του	 ΟΧΙ	 που	
έγινε	 ΝΑΙ,	 στη	 μαζική	 φυγή	 επιχειρήσεων,	 εργαζομένων	 και	 κεφαλαίων,	 στο	
κλείσιμο	των	τραπεζών,	στα	capital	controls.		
	
Από	την	άλλη,	η	ανάδειξη	του	Κ.	Μητσοτάκη	στην	ηγεσία	της	ΝΔ		συνιστά	θετική	
εξέλιξη	 για	 το	 πολιτικό	 σύστημα	 της	 χώρας.	 Ο	 Κυριάκος	 Μητσοτάκης	
εμφανίζεται	ως	 εχθρός	 του	 λαϊκισμού,	 	 να	 εμφορείται	 από	 	 μεταρρυθμιστικές	
ιδέες,	 ιδιαίτερα	 σε	 ό,	 τι	 αφορά	 τη	 συγκρότηση,	 οργάνωση	 και	 λειτουργία	 του	
κράτους	 και	 επομένως	 μπορεί	 να	 εκσυγχρονίσει	 τον	 λόγο,	 πολιτική	 αλλά	 και	
οργάνωση	και	λειτουργία	της	συντηρητικής	παράταξης.	Και	η	χώρα	έχει	ανάγκη	
από	μια	σύγχρονη,	ευρωπαϊκού	τύπου	και	περιεχομένου	συντηρητική	παράταξη.		
	
Από	την	άποψη	αυτή	η	εκλογή	Μητσοτάκη	δεν	συνιστά	–	ως	λέγεται	–	απειλή	
για	την	Κεντροαριστερά.	Συνιστά	ευκαιρία,	αρκεί	να	γίνουν	οι	σωστές	επιλογές,	
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βήματα,	κινήσεις,	στρατηγική.	Μια	εκσυγχρονισμένη	δεξιά	δεν	θα	πάψει	να	είναι	
μια	κατά	βάση	συντηρητική	παράταξη,	όπως	θα	ορίζεται	αυτό	από	τις	βασικές	
κοινωνικές	δυνάμεις	και	συντεταγμένες	που	τη	στηρίζουν	και	όπως	συμβαίνει	σ’	
όλο	τον	Ευρωπαϊκό	χώρο.	Ο	εκσυγχρονισμός	δεν	αναιρεί	τις	βασικές	πολιτικές	
και	ιδεολογικές	κατηγορίες	και	επιλογές.	Δεν	αναιρεί	την	επιτακτική	ανάγκη	της	
Σοσιαλδημοκρατίας.	Το	αντίθετο.		
	
Είναι	 όμως	 γεγονός	 ότι	 δύσκολα	 μπορεί	 να	 αλλάξει	 ριζικά	 το	
δεξιό/παλαιοκομματικό	 δόγμα	 	 της	 συντηρητικής	 παράταξης.	 Δύσκολα	 μπορεί	
να	 απαλλαγεί	 από	 τις	 γενεσιουργίες	 αιτίες	 που	 οδήγησαν	 στη	 χρεωκοπία	 τη	
χώρας	την	περίοδο	2004-2009		από	τις	κυβερνήσεις	του	Κ.	Καραμανλή,	αλλά	και	
στον	αντιμνημονιακό	λαϊκισμό	του	Ζαππείου	Ι	και	ΙΙ	του	Α.	Σαμαρά.		
	
Ακόμα	 και	 την	 περίοδο	 της	 συγκυβέρνησης	 2012-2014,	 η	 ΝΔ,	 ειδικά	 μετά	 τις	
ευρωεκλογές	 του	 2014,	 αναδιπλώθηκε	 στον	 παραδοσιακό	 της	
παλαιοκομματισμό	 και	 λαϊκισμό,	 υπονομεύοντας	 έτσι	 την	 προσπάθεια	 εξόδου	
από	την	κρίση	και	διευκολύνοντας	την	άνοδο	του	ΣΥΡΖΑ	στην	εξουσία.	
	
Όμως,	σε	κάθε	περίπτωση,	η	ΝΔ	όπως	και	ο	ΣΥΡΙΖΑ	επιδιώκουν	να	αποτελέσουν	
τους	 δύο	 πόλους	 ενός	 συρρικνωμένου	 και	 αδιέξοδου	 δικομματισμού,	 που	 θα	
αναπαράγει	τις	παθογένειες	του	παρελθόντος	και	θα	επιφέρει	νέα	δεινά	για	τον	
τόπο.	 Γι’	 αυτό	 επιτακτική	 είναι	 η	 ανάγκη	 συγκρότησης	 της	 ισχυρής	
προοδευτικής	παράταξης.		

	
	
2.4	Ο	ρόλος	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης		
	
Η	 συμφωνία	 λίγο	 πριν	 τις	 εκλογές	 του	 Σεπτεμβρίου	 2015	 μεταξύ	 ΠΑΣΟΚ	 και	
ΔΗΜΑΡ	για	τη	συγκρότηση	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	με	τη	συμμετοχή	
των	Κινήσεων	Πολιτών	για	τη	Σοσιαλδημοκρατία	και	ανένταχτων	δυνάμεων	και	
στελεχών	 του	 ευρύτερου	 χώρου	 και	 η	 αύξηση	 των	 εκλογικών	ποσοστών	 τους	
στις	 εκλογές	 που	 ακολούθησαν,	 αποτέλεσε	 ένα	 ιδιαίτερα	 θετικό	 βήμα	 για	 τη	
συσπείρωση	 των	 δυνάμεων	 της	 σοσιαλδημοκρατίας,	 της	 ανανεωτικής	
αριστεράς,	του	μεταρρυθμιστικού	κέντρου,	της	πολιτικής	οικολογίας.	
	
Η	 συγκρότηση	 του	 15μελούς	 Κεντρικού	 Συντονιστικού	 Συμβουλίου	 της	
Δημοκρατικής	 συμπαράταξης	 με	 τη	 συμμετοχή	 εκπροσώπων	 του	 ΠΑΣΟΚ,	 της	
ΔΗΜΑΡ	 και	 των	 «Κινήσεων»,	 αποτέλεσε	 ένα	 δεύτερο	 σημαντικό	 βήμα	 για	 να	
ακολουθήσουν	 και	 άλλα	 σύμφωνα	 με	 τις	 αποφάσεις	 που	 ελήφθησαν	 από	 το	
Συμβούλιο	για	την	συγκρότηση	Περιφερειακών	Συντονιστικών	Συμβουλίων,	την	
ενίσχυση	της	κοινής	παρουσίας	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης,	τη	δημιουργία	
επιμέρους	 ομάδων	 εργασίας	 του	 Κεντρικού	 Συντονιστικού	 Συμβουλίου	 και	
κυρίως	 για	 την	 οργάνωση	 της	 Προγραμματικής	 Συνδιάσκεψης	 τον	 Μάιο	 του	
2016.	
	
Οι	 εκπρόσωποι	 των	 Κινήσεων	 Πολιτών	 συμμετέχουν	 και	 στις	 τέσσερις	 κοινές	
ομάδες	 εργασίας	 που	 έχουν	 συγκροτηθεί	 για	 το	 Οργανωτικό,	 τον	 Πολιτικό	
Σχεδιασμό,	το	Πρόγραμμα,	την	Επικοινωνία,	καθώς	και	στην	Επιτροπή	για	την	
Ανασυγκρότηση	 της	 Σοσιαλδημοκρατίας.	 Παράλληλα,	 με	 τη	 συμμετοχή	
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εκπροσώπων	μας	στα	Περιφερειακά	Συντονιστικά	Συμβούλια	της	Δημοκρατικής	
Συμπαράταξης,	 ενισχύεται	 η	 δημοκρατική	 και	 συμμετοχική	 λειτουργία	 της	
Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης.	 Σήμερα	 είναι	 ανάγκη	 η	 ΔΣ	 να	 εμπεδώσει	 και	 να	
κάνει	 καθημερινή	πράξη	 την	 συμπαραταξιακή	 λειτουργία.	Οι	 εκπρόσωποι	 των	
Κινήσεων	 Πολιτών	 έθεσαν	 επανειλημμένα	 στα	 όργανα	 της	 Δημοκρατικής	
Συμπαράταξης	 την	ανάγκη	για	περισσότερα	και	πιο	 γρήγορα	βήματα	 τόσο	ως	
προς	 την	 ανάληψη	 πολιτικών	 πρωτοβουλιών	 σύγκλισης	 όλων	 των	 δυνάμεων	
του	χώρου,	όσο	και	ως	προς	την	προγραμματική	και	οργανωτική	της	ενίσχυση	
σε	όλη	τη	χώρα.		
	
Παράλληλα,	 στο	 προηγούμενο	 διάστημα,	 η	 Συντονιστική	 Επιτροπή	 και	 η	
Συντονιστική	 Γραμματεία	 των	 Κινήσεων	 Πολιτών	 εξέδωσαν	 αρκετές	
ανακοινώσεις	 και	 οργάνωσαν	 Συνέντευξη	 Τύπου,	 παρεμβαίνοντας	 έτσι	 στις	
πολιτικές	 εξελίξεις	 και	 ιδιαίτερα	 στις	 περιπτώσεις	 που	 κρίναμε	 αναγκαίο	 να	
διαφοροποιηθούμε	 	 αναδεικνύοντας	 τις	 δικές	 μας	 προτεραιότητες	 (σχέσεις	
ΠΑΣΟΚ-Ποταμιού,	 εκλογή	 Κ.	Μητσοτάκη,	 διαγραφή	 Γρηγοράκου,	 προσφυγικό,	
σύμφωνο	 συμβίωσης,	 επεισόδιο	 Κουμουτσάκου,	 επέτειος	 Πολυτεχνείου	 κα).	
Οργανώσαμε	 επίσης	 με	 μεγάλη	 επιτυχία,	 μια	 ανοικτή	 εκδήλωση	 πολιτικού	
διαλόγου	 στην	 ΕΣΗΕΑ	 με	 συμμετοχή	 εκπροσώπων	 από	 ΠΑΣΟΚ,	 ΔΗΜΑΡ,	
ΠΟΤΑΜΙ,	ΔΙΚΤΥΟ	και	με	την	παρουσία	του	Κ.	Σημίτη.	
	
Για	την	ενίσχυση	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης		προτείνουμε:	
(1)	 Περαιτέρω	 ενίσχυση	 των	 συμπαραταξιακών	 χαρακτηριστικών	 έναντι	 των	
στενών	κομματικών,	με	μεταφορά	όλων	των	κοινών	θεμάτων	στο	ενιαίο	κέντρο	
πολιτικών	 αποφάσεων	 που	 είναι	 το	 Κεντρικό	 Συντονιστικό	 Συμβούλιο.	 Καμία	
θέση	 και	 απόφαση	 της	 Δ.Σ.	 δεν	 πρέπει	 να	 ανακοινώνεται,	 αν	 δεν	 έχει	
διασφαλιστεί	η	συμμετοχή	και	των	τριών	φορέων	της	ΔΣ	στη	διαμόρφωση	τους.	
(2)	 Τακτική,	 ανά	 μήνα,	 συνεδρίαση	 του	Κεντρικού	 Συντονιστικού	 Συμβουλίου,	
και	 έκτακτη	όποτε	χρειαστεί,	 με	ημερήσια	διάταξη,	 εισηγήσεις	και	καταγραφή	
προτάσεων	 και	 αποφάσεων.	 Θα	 χρειαστεί,	 επίσης,	 η	 λειτουργία	 οργανωμένης	
γραμματειακής	υποστήριξης.	
(3)	Ολοκλήρωση	της	συγκρότησης	της	ΔΣ	σε	περιφερειακό	επίπεδο	(οργάνωση	
και	προγραμματισμός	λειτουργίας	των	Περιφερειακών	Συμβουλίων	και	ορισμός	
Γραμματειών)	με	επιτάχυνση	των	διαδικασιών	με	στόχο	την	ολοκλήρωση	τους	
μέχρι	το	Πάσχα.	
(4)	 Δημιουργία	 σε	 κάθε	 Δήμο	 «Επιτροπής	 Πρωτοβουλίας	 για	 την	
ανασυγκρότηση	 της	 Σοσιαλδημοκρατίας»	 με	 τη	 συμμετοχή	 όλων	 των	
ενδιαφερομένων	προοδευτικών	πολιτών.	
(5)	 Έγκαιρη	 οργάνωση	 του	 προγραμματικού	 διαλόγου	 ενόψει	 της	
Συνδιάσκεψης.	
(6)	 Εντατικοποίηση	 των	 εργασιών	 των	 τεσσάρων	 ομάδων	 που	 έχουν	
συγκροτηθεί	 (οργανωτικού,	 πολιτικού	 σχεδιασμού-προγράμματος,	
συνεργασιών-διεύρυνσης,	επικοινωνίας-τύπου)	ενόψει	της	Συνδιάσκεψης.	
(7)	Υιοθέτηση	του	λογοτύπου	της	ΔΣ		σε	κάθε	δημόσια	εμφάνιση	των	στελεχών	
της	 (κυρίως	 των	 βουλευτών	 και	 ευρωβουλευτών)	 και	 σε	 όλες	 τις	 πολιτικές	
εκδηλώσεις.	
(8)	Εξασφάλιση	στις	δημόσιες	εκδηλώσεις	και	στα	μέσα,	εκτός	από	το	λογότυπο	
της	ΔΣ,		τη	συμμετοχή	των	τριών	συνιστωσών	(ΠΑΣΟΚ,	ΔΗΜΑΡ,	Κινήσεις)	στην	
οργάνωση	και	στους	ομιλητές.	
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(9)	 Διασφάλιση	 της	 οικονομικής	 και	 διοικητικής	 λειτουργίας	 και	 των	 τριών	
πόλων	με	βάση	τα	διαθέσιμα	μέσα.	
	
Αναμφισβήτητα,	 η	 Προγραμματική	 Πολιτική	 Συνδιάσκεψη	 τον	 ερχόμενο	Μάιο	
θα	αποτελέσει	ένα	σημαντικό	βήμα	ενίσχυσης	της	προγραμματικής	συνοχής	και	
ταυτότητας,	στην	προοπτική	βαθύτερης	ενοποίησης	του	χώρου	με	τα	αναγκαία	
θεσμικά	βήματα.	Πάνω	απ’	όλα,	όμως,	θα	πρέπει	οι	πολιτικές	μας	προτάσεις	και	
το	 χρονοδιάγραμμα	 να	 διασφαλίζουν	 τη	 μεγαλύτερη	 δυνατή	 συμμετοχή	 μη	
κομματικών	 δυνάμεων,	 ώστε	 να	 μπορέσει	 να	 αναπτυχθεί	 ισχυρή	 κοινωνική	
δυναμική,	 ικανή	 	 να	 οδηγήσει	 σε	 υπέρβαση	 του	 πολυκερματισμού	 και	 στη	
δημιουργία	του	«νέου»	με	όρους	πολιτικών	και	όχι	κομματικών	συσχετισμών.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό	έχουμε	προτείνει	στο	Κεντρικό	Συντονιστικό	Συμβούλιο	της	
Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης	 να	 λάβει	 άμεσα	 εκείνες	 τις	 αποφάσεις	 που	 θα	
εξασφαλίζουν	 με	 τον	 καλύτερο	 δυνατό	 τρόπο	 αξιόπιστες	 διαδικασίες	 στην	
πορεία	συγκρότησης	του	νέου	πολιτικού	φορέα.		
	
Ιδιαίτερη	σημασία	θα	πρέπει	να	δοθεί:	
(α)	 στην	 αντιπροσωπευτική	 σύνθεση	 του	 πανελλαδικού	 σώματος	 που	 θα	
συγκληθεί	 και	 το	 οποίο	 θα	 αποφασίσει	 την	 ονομασία,	 τα	 σύμβολα,	 το	
πρόγραμμα	και	τις	αρχές	οργάνωσης	και	λειτουργίας.	
(β)	 στη	 διαμόρφωση	 συλλογικών	 δημοκρατικών	 διαδικασιών	 που	 θα	
επιτρέψουν	 την	 ενεργοποίηση	 και	 ισότιμη	 συμμετοχή	 όλων	 των	
ενδιαφερόμενων	δυνάμεων	και	στελεχών,	κεντρικά	αλλά	και	σε	κάθε	δήμο	της	
χώρας.	
(γ)	στον	τρόπο	εκλογής	της	νέας	ηγεσίας,	αλλά	και	στον	τρόπο	συγκρότησης	και	
λειτουργίας	των	κεντρικών	οργάνων,	που	θα	κατοχυρώνουν	την	ενιαία	πολιτική	
λειτουργία,	 χωρίς	 να	 καταλύεται	 στη	 φάση	 αυτή	 η	 πολιτική	 και	 οργανωτική	
αυτονομία	των	επιμέρους	κομμάτων	και	φορέων.	
(δ)	στην	οργάνωση	του	πολιτικού	διαλόγου	που	θα	οδηγήσει	στον	εμπλουτισμό	
και	στην	αποσαφήνιση	της	πολιτικής	πρότασης	για	την	έξοδο	από	την	κρίση,	με	
όρους	 βιώσιμης	 ανάπτυξης,	 παραγωγικής	 ανασυγκρότησης	 και	 κοινωνικής	
συνοχής.	
	
Σε	 επόμενη	 φάση,	 όταν	 ωριμάσουν	 μέσα	 από	 τη	 συνεργασία	 και	 τη	 συνεχή	
όσμωση	 οι	 κατάλληλες	 προϋποθέσεις,	 θα	 μπορέσει	 να	 πραγματοποιηθεί	 το	
επόμενο	βήμα	για	την	ίδρυση	ενός	νέο	φορέα	της	ελληνικής	Σοσιαλδημοκρατίας	
μέσα	από	ένα	ιδρυτικό	συνέδριο.	
	
2.5. Ο	νέος	φορέας	της	σοσιαλδημοκρατίας	
	
Το	 αποτέλεσμα	 των	 διπλών	 εκλογών	 του	 2015	 αποτύπωσε	 ανάγλυφα	 τον	
κατακερματισμό	 των	 δημοκρατικών	 προοδευτικών	 δυνάμεων	 της	 χώρας.	 Τα	
μηνύματα	 που	 έρχονται	 από	 την	 κοινωνία	 και	 τα	 ευρήματα	 των	
δημοσκοπήσεων	 καταγράφουν	 τη	 βούληση	 για	 την	 ανάληψη	 ενωτικών	
πρωτοβουλιών	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 ενιαίου	 φορέα	 που	 να	 υπερβαίνει	 τα	
σημερινά	όρια	της	Δημοκρατικής	Συμπαράταξης	και	που	να	εκφράζει	τον	χώρο	
που	βρίσκεται	μεταξύ	του	εθνολαϊκιστικού	ΣΥΡΙΖΑ	και	της	νεοσυντηρητικής	ΝΔ.	
Όμως,	η	υπέρβαση	του	παλιού	και	η	γέννηση	του	καινούργιου	δεν	θα	επιτευχθεί	
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ούτε	 με	 παρθενογενέσεις,	 ούτε	 από	 μεσσίες,	 αλλά	 με	 σεβασμό	 στις	 πολιτικές	
δυνάμεις	που	αγωνίστηκαν	τα	τελευταία	χρόνια	για	την	επιβίωση	της	χώρας	με	
δυσανάλογο	πολιτικό	κόστος.		
	
Σε	 αυτόν	 το	 δρόμο	 καλούμαστε	 να	 πορευτούμε	 ενωτικά,	 ισότιμα	 και	
δημοκρατικά,	 χωρίς	 ηγεμονισμούς	 και	 προσωπικές	 στρατηγικές,	 αφήνοντας	
πίσω	τις	παθογένειες	του	πολιτικού	συστήματος,	την	αδιαφάνεια,	τη	διαπλοκή,	
το	 λαϊκισμό	 και	 τα	 πελατειακά	 δίκτυα.	 Η	 κρισιμότητα	 της	 κατάστασης	 δεν	
αφήνει	περιθώρια	για	άλλες	αναβολές	και	καθυστερήσεις.	Δεν	μας	περισσεύει	ο	
χρόνος,	δεν	περισσεύει	κανείς.		
	
Μπροστά	στον	κατακερματισμό	του	ενδιάμεσου	χώρου	δεν	μένουμε	αδρανείς.	Η	
πολιτική	 δεξαμενή	 στην	 οποία	 συναντιούνται	 πολλά	 ρεύματα	 –του	
προοδευτικού	 κέντρου,	 της	 σοσιαλδημοκρατίας,	 της	 ανανεωτικής	 αριστεράς,	
της	 πολιτικής	 οικολογίας–	 πρέπει	 να	 βρει	 τρόπους	 να	 ανασυνταχθεί.	 Η	
ανασυγκρότηση	του	μεσαίου	χώρου	είναι	για	μας	μονόδρομος.	
	
Οι	 νέες	 συνθήκες	 επιβάλλουν	 να	 δημιουργηθεί	 η	 πολιτική	 πλατφόρμα	 που	 θα	
εκφράζει	τα	σημερινά	κόμματα	του	χώρου,	τις	κινήσεις,	τα	αποστασιοποιημένα	
στελέχη,	τους	ανέστιους	πολιτικά	ψηφοφόρους,	τους	προοδευτικούς	πολίτες.	Οι	
ενωτικές	προσπάθειες	που	κατά	καιρούς	προέκυψαν	από	τον	χώρο	μας,	όπως	
το	 Φόρουμ	 Διαλόγου,	 η	 Πρωτοβουλία	 των	 58,	 η	 Ελιά,	 ενώ	 ξεκίνησαν	 με	 τις	
καλύτερες	 προϋποθέσεις	 είτε	 αντιμετωπίστηκαν	 με	 επιφυλακτικότητα	 είτε,	
σκόνταψαν	 στον	 κομματικό	 πατριωτισμό	 υπαρχόντων	 κομμάτων	 και	 τελικά	
τορπιλίστηκαν.		
	
Αυτό	που	τώρα	χρειάζεται	είναι	να	επιταχυνθούν	και	να	εμβαθύνουν	τα	βήματα	
στην	 κατεύθυνση	 της	 ενότητας	 	 και	 της	 ανανέωσης,	 με	 στόχο	 πάντα	 τη	
δημιουργία	 ενός	 ισχυρού	 φορά	 της	 σύγχρονης	 σοσιαλδημοκρατίας	 στη	 χώρα	
μας.	 Ενός	 φορέα	 της	 αριστεράς	 του	 διαφωτισμού,	 του	 ορθού	 λόγου,	 των	
προοδευτικών	μεταρρυθμίσεων,	των	ανθρώπινων	δικαιωμάτων,	της	ανάπτυξης	
με	κοινωνική	δικαιοσύνη,	και	όχι	ενός	απονευρωμένου,	ιδεολογικά	και	πολιτικά,	
κεντρώου	σχήματος	έστω	και	αν	αυτός	χαρακτηρίζεται	ως	προοδευτικός.	Μόνο	
μέσα	 από	 τις	 γραμμές	 της	 σοσιαλδημοκρατίας	 	 οι	 δυνάμεις	 του	 προοδευτικού	
κέντρου	δεν	θα	περιθωριοποιούνται,	όπως	συνέβηκε	με	την	ευρεία	συσπείρωση	
που	πέτυχε	το	ΠΑΣΟΚ	στο	παρελθόν.	
	
Σήμερα	 βρίσκονται	 σε	 εξέλιξη	 νέες	 πρωτοβουλίες	 και	 προτάσεις	 διαλόγου	 και	
σύγκλισης	 των	 δυνάμεων	 του	 χώρου.	 Ως	 Κινήσεις	 Πολιτών	 για	 τη	
Σοσιαλδημοκρατία	θεωρούμε	ότι	οι	προτάσεις	αυτές	δημιουργούν	μια	νέα	βάση	
για	την	υπέρβαση	του	κατακερματισμού	του	μεσαίου	χώρου.				
	
Για	 αυτό	 δηλώνουμε	 παρών	 σε	 αυτές	 τις	 πρωτοβουλίες	 συνάντησης	 και	 όχι	
απομάκρυνσης,	που	θέλουν	να	αποτελέσουν	πραγματική	ευκαιρία	διαλόγου	και	
σύγκλισης	 των	 προοδευτικών,	 μεταρρυθμιστικών	 και	 σοσιαλδημοκρατικών	
δυνάμεων	της	χώρας	και	όχι	υπεκφυγή	και	προσπάθεια	καλυμμένης	διαιώνισης	
των	 διαιρέσεων.	 Μιας	 συνάντησης	 όμως	 που	 θα	 πρέπει	 να	 φέρει	 άμεσα	
αποτελέσματα.	 Και	 για	 να	 έχει	 αποτελέσματα	 χρειάζεται	 όσοι	 καθίσουν	 γύρω	
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από	το	τραπέζι	να	είναι	έτοιμοι	να	κάνουν	υπερβάσεις,	με	συγκεκριμένο	χρονικό	
ορίζοντα	και	οδικό	χάρτη.		
	
Για	 το	 σκοπό	 αυτό	 προτείναμε	 στις	 αρχές	Μαρτίου	 να	 συσταθεί	 άμεσα	 κοινή	
ολιγάριθμη	Επιτροπή	από	στελέχη,	 με	 ευρεία	αντιπροσωπευτική	σύνθεση	που	
να	σηματοδοτεί	όλες	τις	ενδιαφερόμενες	δυνάμεις	(κόμματα,	κινήσεις,	ομίλους,	
δίκτυα	κ.α.),	χωρίς	πλειοψηφία	κανενός	φορέα.	
	
Η	 Επιτροπή	 αυτή,	 προτείναμε	 επίσης,	 να	 ασχοληθεί	 κατά	 προτεραιότητα	 και	
μέσα	 σε	 ένα	 δεσμευτικό	 χρονοδιάγραμμα,	 με	 τη	 διαμόρφωση	 ενός	 κοινού	
προγραμματικού	 πλαισίου	 που	 να	 αναδεικνύει	 τις	 αναγκαίες	 μεταρρυθμίσεις,	
αξιοποιώντας	 τις	 μέχρι	 σήμερα	 επεξεργασίες	 και	 προτάσεις	 των	 επιμέρους	
φορέων.	 Παράλληλα,	 η	 Επιτροπή	 να	 προχωρήσει	 στην	 οργάνωση	 	 δημόσιου	
διαλόγου	με	 εκδηλώσεις-συζητήσεις	σε	όλη	την	Ελλάδα	και	στο	διαδίκτυο,	 επί	
των	προτεινόμενων	θέσεων,	αλλά	και	για	το	τρόπο	συνεργασίας	των	δυνάμεων	
του	χώρου.	
	
Επίσης,	 θεωρούμε	 ότι	 θα	 πρέπει	 να	 επιδιωχθεί	 ο	 συντονισμός	 όλων	 των	
προοδευτικών	δυνάμεων	στο	Κοινοβούλιο,	στην	Ευρωβουλή,	στη	Αυτοδιοίκηση,	
στους	συνδικαλιστικούς	και	άλλους	κοινωνικούς	φορείς	και	η	ανάληψη	κοινών	
εθνικών	και	διεθνών	πρωτοβουλιών.	Είναι	καιρός	να	σταματήσει	πια	η	ρητορική	
της	διεκτραγώδησης	των	συνεπειών	του	κατακερματισμού	και	οι	εκκλήσεις	για	
την	ανάγκη	 της	 ενότητας,	 χωρίς	συγκεκριμένα	βήματα	και	 αποφάσεις	 επί	 του	
πρακτέου.	 Κάθε	 περαιτέρω	 καθυστέρηση	 ανανέωσης	 και	 ενοποίησης	
δημιουργεί	νέα	αδιέξοδα.	Η	βάση	της	παράταξης	απαιτεί	υπερβάσεις	από	όλους,	
χωρίς	μικροκομματικές	περιχαρακώσεις	και	ατέρμονες	συζητήσεις,	γιατί	χρόνος	
δεν	υπάρχει	ούτε	για	τη	χώρα,	ούτε	για	το	χώρο.	
	
H	 συμφωνία	 που	 επετεύχθη	 στη	 συνάντηση	 της	 Φ.	 Γεννηματά	 και	 του	 Στ.	
Θεοδωράκη	στις	31/3/16	για	τη	δημιουργία	της	κοινής	Επιτροπής,	η	οποία	είναι	
σύμφωνη	με	την	πρόταση	που	έχουν	διατυπώσει	οι	Κινήσεις	Πολιτών,	αποτελεί	
μια	 ιδιαίτερα	θετική	εξέλιξη	για	την	ανασυγκρότηση	του	χώρου.	Οι	«Κινήσεις»	
θα	 συνεχίσουν	 και	 θα	 κλιμακώσουν	 τη	 συμβολή	 τους,	 συμμετέχοντας	 στην	
Επιτροπή	αυτή	ώστε	το	πρώτο	αυτό	μεγάλο	βήμα	να	το	ακολουθήσουν	και	άλλα	
για	την	ενότητα	και	ανανέωση	της	Προοδευτικής	Παράταξης.	
	
Σε	αυτή	την	υπόθεση		πρωταρχικό	ρόλο	διαδραματίζουν	οι	Κινήσεις	Πολιτών.	Οι	
Κινήσεις	 Πολιτών,	 χωρίς	 τους	 φραγμούς	 που	 προκαλούν	 οι	 κομματικές	
παθογένειες	 και	 ο	 κομματικός	 πατριωτισμός,	 δημιουργούν	 προνομιακούς	
διαύλους	 επικοινωνίας	 με	 την	 ευρύτερη	 κοινωνία	 των	 πολιτών,	
ευαισθητοποιώντας	και	κινητοποιώντας	κοινωνικές	και	πολιτικές	δυνάμεις	που	
δεν	θέλουν	 να	 εγκλωβιστούν	σε	κομματικούς	μηχανισμούς	και	σε	παθογένειες	
του	 παρελθόντος.	 Ταυτόχρονα,	 από	 θέση	 σχετικής	 αυτονομίας	 έχουν	 τη	
δυνατότητα	 να	 αποτελέσουν	 πεδίο	 σύνθεσης	 ενός	 κοινού	 προγραμματικού	
μεταρρυθμιστικού	λόγου,	που	θα	παντρεύει	τον	πολιτικό	φιλελευθερισμό	με	τη	
σύγχρονη	 σοσιαλδημοκρατία,	 αποτελώντας	 έτσι	 εκείνη	 την	 πολιτική	 δύναμη	
που	 με	 προωθημένες	 και	 επεξεργασμένες	 θέσεις	 μπορεί	 να	 συμβάλλει	
αποφασιστικά	 στη	 δημιουργία	 ενός	 νέου	 ισχυρού	 φορέα	 της	 σύγχρονης	
Σοσιαλδημοκρατίας.	
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3.	Οι	μεταρρυθμίσεις	που	προτείνουμε			
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3.1.	 Πολιτικό	Σύστημα	
	
Για	 ένα	 νέο	 πολιτικό	 σύστημα	 που	 να	 μην	 αναπαράγει	 τις	 παθογένειες	 του	
πελατειακού	κράτους,	της	πολιτικής	ασυλίας,	της	διαφθοράς,	της	αδιαφάνειας,	
της	κομματοκρατίας	και	της	στρεβλής	κοινοβουλευτικής	εκπροσώπησης.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:	

1. Αποσύνδεση	 της	 εκλογής	πρόεδρου	Δημοκρατίας	από	 εκλογές.	Αυτό	θα	
γίνεται	 είτε	 με	 συνέχεις	 ψηφοφορίες	 με	 παράταση	 της	 θητείας	 του	
απερχόμενου	πρόεδρου	είτε	με	άμεση	εκλογή	από	τον	λαό	πρόεδρου	σε	
περίπτωση	αδυναμίας	της	Βουλής.	

2. Λελογισμένη	 ενίσχυση	 των	 εξουσιών	 του	 πρόεδρου	 για	 να	 σπάσει	 ο	
απόλυτος	 πρωθυπουργοκεντρισμός	 του	 συστήματος	 χωρίς	 να	 οδηγεί	
στις	υπερεξουσίες	του	συντάγματος	του	1975.	

3. Αποτροπή	των	συνεχών	διαλύσεων	της	Βουλής	με	την	πρόβλεψη	ότι	σε	
περίπτωση	 πρόωρης	 διάλυσης	 της	 Βουλής	 η	 νέα	 εκλεγόμενη	 Βουλή	 θα	
έχει	θητεία	μέχρι	το	συνταγματικό	τέλος	της	προηγούμενης.	

4. Εξεταστικές	επιτροπές	να	συστήνονται	με	120	ψήφους,	ώστε	να	έχει	και	
η	αντιπολίτευση	αυτή	την	δυνατότητα.	

5. Απλοποίηση	 του	 νόμου	 περί	 ευθύνης	 υπουργών	 με	 απόφαση	
παραπομπής	 της	 υπόθεσης	 σε	 δικαστικό	 συμβούλιο	 από	 την	 ολομέλεια	
της	Βουλής	και	κρίση	του	δικαστικού	συμβουλίου	περί	παραπομπής	η	όχι	
στο	ειδικό	δικαστήριο.	

6. Ενίσχυση	 του	 ρόλου	 των	 κοινοβουλευτικών	 επιτροπών	 και	 των	 απλών	
βουλευτών.		

7. Εκλογικό	 σύστημα	 που	 θα	 συνδυάζει	 την	 εκλογή	 με	 σταυρό	 σε	 μικρές	
εκλογικές	 περιφέρειες	 και	 εκλογή	 με	 λίστα	 σε	 επίπεδο	 ευρύτερης	
περιφέρειας.	Μείωση	του	bonus	των	50	εδρών,	εφόσον	το	πρώτο	κόμμα	
υπερβαίνει	 συγκεκριμένο	 ποσοστό.	 Καθιέρωση	 ψήφου	 Ελλήνων	
εξωτερικού	και	ηλεκτρονικής	επιστολικής	ψήφου.	

8. Διατήρηση	του	ορίου	του	3%	για	λόγους	κυβερνησιμότητας.	
9. Εκλογή	 της	 ηγεσίας	 των	 ανώτατων	 δικαστηρίων	 από	 την	 Βουλή	 με	

πλειοψηφία	 των	 τεσσάρων	 πέμπτων,	 κατά	 το	 πρότυπο	 των	
ανεξάρτητων	 αρχών,	 προς	 κατοχύρωση	 της	 ανεξαρτησίας	 της	
δικαιοσύνης.	

10. Δημιουργία	συνταγματικοί	δικαστηρίου.	
11. Κυρώσεις	 από	 το	 συνταγματικό	 δικαστήριο	 σε	 κόμματα	 που	 κατά	

εξακολούθηση	στρέφονται	κατά	του	πολιτεύματος	με	βίαια	μέσα.	
12. H	 θέση	 της	 χώρας	 στην	 ΕΕ	 και	 οι	 θεσμικές	 της	 υποχρεώσεις	 να	

αποτυπώνονται	στο	Σύνταγμα	
-ενίσχυση	της	ανεξαρτησίας	της	Δικαιοσύνης	
-σεβασμός	της	λειτουργίας	των	ανεξάρτητων	Αρχών	
-κωδικοποίηση/απλοποίηση	της	νομοθεσίας	με	στόχο	την	κωδικοποίηση	
των	εν	ισχύ	διατάξεων	
-χρηματοδότηση	 των	 πολιτικών	 κομμάτων	 κατά	 το	 πρότυπο	 των	
ευρωπαϊκών	πολιτικών	κομμάτων	και	των	πολιτικών	ιδρυμάτων	τους	



	 45	

13. Διαχωρισμός	εκτελεστικής	εξουσίας,	ώστε	υπουργοί,	διοικητές	δημοσιών	
οργανισμών	 να	 μπορούν	 να	 θέσουν	 υποψηφιότητα	 για	 πολιτική	 θέση	
μόνο	 μετά	 από	 8	 χρόνια	 από	 την	 λήξη	 της	 θητείας	 τους,	 και	 θητεία	 10	
ετών	σε	όλες	τις	πολιτικές	θέσεις.	

14. Πλήρης	 εφαρμογή	 της	ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,	 όλα	 τα	 έσοδα/έξοδα	και	 χορηγίες	σε	
είδος	για	όλα	τα	κοινοβουλευτικά	κόμματα	και	υποψηφίων.	

15. Επιλογή	 όλων	 των	 Γενικών	 Διευθυντών	 και	 Διοικήσεων	 Δημοσιών	
Οργανισμών	 άμεσα	 από	 συμβούλιο	 επιλογής	 που	 θα	 οριστεί	 με	
πλειοψηφία	 3/5	 της	 βουλής,	 με	 παράλληλη	 θεσμοθέτηση	 μόνιμου	
συστήματος	 επιλογής/	 λογοδοσίας/	 αξιολόγησης	 όλων	 των	 στελεχών	
του	δημοσίου		τομέα.		
	

3.2	 Σύγχρονο	Κράτος	
	

Η	έξοδος	από	την	κρίση	και	η	ανασυγκρότηση	της	κοινωνίας	και	της	οικονομίας	
προϋποθέτουν	τη	ριζική	αλλαγή	του	σημερινού	γραφειοκρατικού,	σπάταλου	και	
αναποτελεσματικού	 κράτους	 σε	 σύγχρονο	 ευρωπαϊκό	 κράτος	 με	
μεταρρυθμίσεις	στους	εξής	τομείς:	

1.	Διοικητική	Μεταρρύθμιση	&	Ανοιχτή	Διακυβέρνηση	

1. Στρατηγική	 επιδίωξη	 της	 πολιτικής	 μας	 πρότασης	 είναι	 η	 δημιουργία	
ενός	 ισχυρού	 επιτελικού	 κράτους,	 που	 θα	 επικεντρώνεται	 σε	 πολιτικές	
βελτιστοποίησης	της	αποτελεσματικότητας	και	της	αποδοτικότητας	των	
δημοσίων	υπηρεσιών,	με	αξιοποίηση	των	ικανοτήτων	και	δεξιοτήτων	του	
ανθρώπινου	 δυναμικού	 της	 διοίκησης,	 συνδυάζοντας	 τον	 έλεγχο	
απόδοσης	και	την	αξιολόγηση	με	τη	διαρκή	επιμόρφωση.	

2. Σύσταση	 Ανεξάρτητης	 Αρχής	 Δημόσιας	 Διοίκησης,	 που	 θα	 εγγυάται	 με	
σεβασμό	στις	αρχές	της	αμεροληψίας	και	 της	πολιτικής	ουδετερότητας,	
τις	 δημόσιες	 πολιτικές	 διοικητικής	 μεταρρύθμισης	 και	 την	 υποστήριξη	
της	εφαρμογής	τους.			

3. Ηλεκτρονική	 Διακυβέρνηση	 στην	 υπηρεσία	 των	 πολιτών	 και	 των	
δημοσίων	υπηρεσιών.		Συγκέντρωση	όλων	των	ηλεκτρονικών	υπηρεσιών	
σε	 ένα	 και	 μοναδικό	 κόμβο	 ηλεκτρονικών	 συναλλαγών,	 που	 συνεχώς		
αναβαθμίζεται	και	επεκτείνει	τις	εφαρμογές	του,	όπου	σ΄	αυτόν	θα	έχουν	
υποχρεωτική	πρόσβαση	το	σύνολο	της	δημόσιας	διοίκησης,	αλλά	και	των	
πολιτών,	που	 επιθυμούν	να	διεκπεραιώσουν	ηλεκτρονικά	τις	υποθέσεις	
τους.	

4. Εδραίωση	 ενός	 ανοικτού,	 δυναμικού	 συστήματος	 δημοκρατικής	
διακυβέρνησης	 με	 πρωταρχικό	 στόχο	 την	 επανατοποθέτηση	 (δομική	
επαναρρύθμιση)	 των	 σχέσεων	 μεταξύ	 κεντρικών-περιφερειακών-
τοπικών	 κυβερνήσεων,	 κοινωνίας	 των	 πολιτών	 και	 ιδιωτικής	 σφαίρας.		
Αναβάθμιση	της	λειτουργίας	των	θεσμών	και	των	δημοσίων	λειτουργών,	
με	 παροχή	 δεδομένων,	 ενθαρρύνοντας	 συνέργειες	 μεταξύ	 δημόσιου	 και	
ιδιωτικού	 τομέα,	 δίνοντας	 περιεχόμενο	 στα	 δημόσια	 αγαθά,	
ενθαρρύνοντας	 την	 έρευνα	 και	 επανατοποθετώντας	 τον	 πολίτη	 στη	
διαδικασία	 λήψης	 αποφάσεων,	 λογοδοσίας	 και	 αξιολόγησης	 των	
δημοσίων	 πολιτικών.	 Αντιλαμβανόμαστε	 τον	 πολίτη	 ως	 συνδημιουργό,	
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συμμέτοχο	 και	 συναξιολογητή	 του	 έργου	 της	 νομοθετικής	 και	
εκτελεστικής	 εξουσίας	 και	 όχι	 απλά	ως	 πελάτη	 προϊόντων	 κοινωνικών	
υπηρεσιών.	

	

2.	Αυτοδιοίκηση	

1. Να	 ενισχυθεί	 η	 εμπλοκή	 της	 κοινωνίας	 των	 πολιτών	 στις	 τοπικές	
υποθέσεις	με	την	εφαρμογή	από	την	Αυτοδιοίκηση	των	προβλεπόμενων	
θεσμών	διαφάνειας	και	συμμετοχής.	

2. Για	 την	 ενεργοποίηση	 και	 συνέργεια	 της	 κοινωνικής	 και	 ιδιωτικής	
οικονομίας	 στην	 τοπική	 ανάπτυξη,	 	να	 προωθήσει	 η	
Αυτοδιοίκηση	κοινωνικά	 σύμφωνα	 για	 την	 ανάπτυξη	 και	 την	
απασχόληση.	

3. Να	 εφαρμοσθεί	 η	 δημοσιονομική	 αποκέντρωση	 που	 βασίζεται	 στον	
καθορισμό	και	 την	 είσπραξη	 του	Φόρου	Ακίνητης	Περιουσίας	από	 τους	
ΟΤΑ	με	 ταυτόχρονη	 λειτουργία	αναδιανεμητικού	μηχανισμού	 ενίσχυσης	
των	μικρότερων	και	λιγότερο	εξοπλισμένων	δήμων.	

	

3.	Δικαιοσύνη	

1. Εκλογή	της	ηγεσίας	την	Ανώτατων	Δικαστηρίων	και	του	εισαγγελέα	του	
Α.Π	από	την	Βουλή	με	πλειοψηφία	των	τριών	πέμπτων	κατά	το	πρότυπο	
των	ανεξάρτητων	αρχών.	

2. Κατοχύρωση	 της	 εσωτερικής	 ανεξαρτησίας	 με	αναμόρφωση	 	του	
Ανώτατου	 Δικαστικού	 Συμβουλίου,	 ενίσχυση	 του	 αυτοδιοίκητου	 και	
ανεξαρτησία	του	εισαγγελικού	κλάδου.	

3. Εισαγωγή	 εναλλακτικών	 μορφών	 επίλυσης	 των	 διαφόρων	 για	
αποσυμφόρηση	 των	 δικαστηρίων	 (Διαιτησία,	 διαμεσολάβηση,	
ηλεκτρονική	επίλυση	διαφόρων,	ποινική	διαπραγμάτευση).	

4. Εισαγωγή	και	επέκταση	της	τεχνολογίας	παντού,	μηχανογράφηση	όλων	
των	δικαστικών	λειτουργιών.	

5. Συνεχής	επιμόρφωση	των	δικαστών.	

6. Συγκρότηση	 σώματος	 δικαστικών	 εμπειρογνωμόνων	 που	 θα	 βοηθούν	
τους	 δικαστές	 σε	 θέματα	εκτός	 των	 νομικών	 γνώσεων	 (οικονομικά,	
τεχνολογικά,	ιατρικά	κλπ.)	

7. Δικαστικός	Καλλικράτης	για	καλλίτερη	κατανομή	των	δικαστηρίων.	

8. Άνοιγμα	 διαλόγου	 για	 την	 ανάγκη	 και	 τον	 τρόπο	 συγκρότησης	
Συνταγματικού	Δικαστηρίου.		

	

4.	Ψηφιακή	Πολιτική	(Ηλεκτρονική	διακυβέρνηση,	ψηφιακή	σύγκλιση)			
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1. Αναβάθμιση	 της	 ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ	 και	 ενίσχυση	 του	 χαρακτήρα	 της	 ως	
καθολικής	πλατφόρμας	διαφάνειας	αλλά	και	 διακίνησης	 εγγράφων	του	
δημοσίου	 τομέα,	 να	 συμπεριληφθούν	 όλες	 οι	 δαπάνες	 εργολάβων-
υπεργολάβων	 του	 δημοσίου	 τομέα	 και	 τα	 έσοδα-έξοδα	 των	
κοινοβουλευτικών	κομμάτων.	

2. Υποχρεωτική	θεσμοθέτηση	της	δημόσιας	ηλεκτρονικής	διαβούλευσης	για	
όλες	τις	πολιτικές	αποφάσεις	και	όλο	το	νομοθετικό	έργο	σε	όλους	τους	
φορείς	της	δημόσιας	διοίκησης,	ειδικά	στην	τοπική	αυτοδιοίκηση	και	την	
κοινωνία	των	πολιτών.	

3. Υποχρεωτική	 θεσμοθέτηση	 της	 χρήσης	 του	 OpenGov	 για	 την	
επιλογή/αξιολόγηση	 όλων	 των	 θέσεων	 ευθύνης,	 εκτός	 των	 καθαρά	
πολιτικών	 θέσεων,	 η	 οποία	 να	 γίνεται	 με	 ανοιχτές	 διαδικασίες	 και	
διαφανή	κριτήρια	και	διαδικασίες.	

	
3.3.	 Οικονομία-Ανάπτυξη:	 Ένα	 νέο	 Κοινωνικό	 Συμβόλαιο	 για	 την	
παραγωγική	ανασυγκρότηση,	την	τεχνολογική	αναβάθμιση	και	την	απασχόληση		
	
Σήμερα,	 περισσότερο	 από	 ποτέ,	 έχει	 γίνει	 φανερό	 ότι	 ο	 τύπος	 της	 ανάπτυξης	
που	 επικεντρώνεται	 αποκλειστικά	 στο	 χαμηλό	 κόστος	 εργασίας,	 στην	
εκτεταμένη	 και	 διάχυτη	 φοροδιαφυγή,	 στην	 περιφρόνηση	 των	 οικολογικών	
περιορισμών,	στην	αποκλειστική	και	προνομιακή	υποστήριξη	του	κράτους,	στη	
μικρή	 συνεισφορά	 της	 γνώσης	 και	 της	 τεχνολογίας	 στην	 επιχειρηματική	 και	
οικονομική	δραστηριότητα,	δεν	είναι	διατηρήσιμος	στο	πλαίσιο	της	ευρωζώνης.	
Ούτε	όμως	και	κοινωνικά	επιθυμητός	.		
	
Η	διαπίστωση	αυτή	αν	και	δύσκολα	μπορεί	να	αμφισβητηθεί,	οι	επιπτώσεις	της	
στη	 διαμόρφωση	 και	 την	 άσκηση	 των	 δημόσιων	 πολιτικών	 δεν	 φαίνεται	 να		
έχουν	 συνειδητοποιηθεί	 Είναι	 χαρακτηριστικό	 ότι	 μια	 σχετική	 συζήτηση	
απουσιάζει	από	τον	δημόσιο	διάλογο,	και	δεν	φαίνεται	να		περιλαμβάνεται	στη	
διαμόρφωση	 και	 ακόμη	 λιγότερο	 στην	 άσκηση	 της	 δημόσιας	 πολιτικής.	 Εμείς	
λέμε,	 ότι	 η	 χώρα	 χρειάζεται	 επειγόντως	 ένα	 σχέδιο	 παραγωγικής	
ανασυγκρότησης,	που	η	διαμόρφωσή	του	καθυστερεί	επικίνδυνα.		
	
Για	 να	 αξιοποιηθούν	 τα	 αποτελέσματα	 που	 έφεραν	 οι	 μεγάλες	 θυσίες	 του	
ελληνικού	λαού	και	να	αρχίσει	μια	πορεία	εξόδου	από	την	κρίση	πρέπει	άμεσα	η	
διαχείριση	 των	 δημόσιων	 οικονομικών	 να	 συνδυασθεί	 με	 μια	 στρατηγική	 για	
την	αναβάθμιση	της	θέσης	της	ελληνικής	παραγωγής	στον	διεθνή	καταμερισμό	
εργασίας.	 Η	 στρατηγική	 αυτή,	 που	 για	 να	 είναι	 αποτελεσματική	 πρέπει	 να	
αποτελεί	οργανικό	τμήμα	της	γενικότερης	οικονομικής	στρατηγικής	της	χώρας,	
θα	 επιδιώκει	 την	 τόνωση	 των	 επενδύσεων,	 την	 αναδιάρθρωση	 και	 την	
τεχνολογική	 αναβάθμιση	 της	 παραγωγής,	 την	 ενίσχυση	 της	 απασχόλησης.	 Η	
θέση	της	Ελλάδας	στην	ευρωζώνη	διασφαλίζεται	με	έργα,	κινήσεις	και	πράξεις	
στο	πεδίο	 της	πραγματικής	 οικονομίας	 και	 της	 κοινωνίας	 και	 με	 δημιουργικές	
προτάσεις	και	συμμαχίες	στο	πλαίσιο	των	ευρωπαϊκών	θεσμών.	Μόνον	με	ένα	
δεσμευτικό	σχέδιο	παραγωγικής	ανασυγκρότησης,	μπορεί	η	ελληνική	οικονομία:		

- να	μπει	οριστικά	σε	μια	διατηρήσιμη	τροχιά	ποιοτικότερης	ανάπτυξης,	
- να	εδραιώσει	τη	θέση	της	στην	ευρωζώνη,	
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- να	σταθεί	στο	πλαίσιο	του	εντεινόμενου	διεθνούς	ανταγωνισμού,	
- να	 υποστηρίξει	 μια	 	 	 προοπτική	 σταθερής	 	 βελτίωσης	 του	 βιοτικού	

επιπέδου	και	τη	διαμόρφωση	προϋποθέσεων		για	την	κοινωνική	συνοχή.		
		

Στο	επίκεντρο	της	νέας	αναπτυξιακής	στρατηγικής		πρέπει	να	βρίσκεται:	
-	 η	 επίτευξη	 της	 διαρθρωτικής	 ανταγωνιστικότητας,	 που	 συνδέεται	 με	

αυξημένες	 παραγωγικές,	 τεχνολογικές,	 οργανωτικές	 και	 επιχειρηματικές	
δυνατότητες,	με	την	ενίσχυση	των	μηχανισμών	παραγωγής	και	αξιοποίησης	της	
γνώσης	και	με	την	ανάπτυξη	και	κατάρτιση	του	ανθρώπινου	δυναμικού.			

-	η	ανάπτυξη	νέων	καινοτόμων	δραστηριοτήτων	εντάσεως	γνώσης	
-	η	άμεση	αντιμετώπιση	των	πιεστικών	προβλημάτων	που	αντιμετωπίζει	
η	ελληνική	παραγωγή	και	επιχειρηματικότητα.	

	
Αρωγοί	σε	αυτή	τη	διαδικασία	θα	είναι:	

- νέα	 και	 υφιστάμενα	 παραγωγικά/επιχειρηματικά	 υποκείμενα	 που	
δημιουργούν	 ποιοτικά	 και	 διαφοροποιημένα	 προϊόντα	 που	 μπορούν	 να	
διατεθούν	στη	 διεθνή	αγορά	και	που	παρέχουν	υπηρεσίες	 χρήσιμες	 για	
τους	πολίτες	και	τις	επιχειρήσεις	

- 	σταθερότεροι	 θεσμοί	 και	 κανόνες	 λειτουργίας	 της	 οικονομίας	 που	
διευκολύνουν	 και	 υποστηρίζουν	 την	 παραγωγική	 εργασία	 και	 την	
παραγωγική,	δημιουργική	και	καινοτόμο	επιχειρηματικότητα.	

- η	 ανάπτυξη	 συνεργειών	 μεταξύ	 μιας	 αποτελεσματικής	 και	 αποδοτικής	
δημόσιας	 παρέμβασης	 με	 την	 πρωτοβουλία	 ενός	 δυναμικού	 και	
ανταγωνιστικού	επιχειρηματικό	τομέα.	

	
Για	 την	 υλοποίηση	 της	 νέας	 αναπτυξιακής	 στρατηγικής	 χρειάζεται	
συγκεκριμένη	 κατεύθυνση	 και	 αντίστοιχη	 δέσμευση	 του	 κράτους,	 του	 κόσμου	
των	επιχειρήσεων	και	 των	φορέων	της	γνώσης,	 των	διαμορφωτών	της	κοινής	
γνώμης.	 Πρέπει	 να	 διαμορφωθούν	 προτεραιότητες,	 συγκεκριμένοι	 μετρήσιμοι	
στόχοι,	 αξιόπιστοι	 μηχανισμοί	 αξιολόγησης	 και	 παρακολούθησης	 της	
υλοποίησης	και	κυρίως	η	διαμόρφωση	ενός	κλίματος	αξιοπιστίας,	σταθερότητας	
και	 αποτελεσματικότητας	 που	 ενθαρρύνει	 την	 παραγωγική	 εργασία	 και	 την	
καινοτόμο	επιχειρηματικότητα.			
	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:		
	
1. Η	διασφάλιση	της	χρηματοδότησης	–	από	δημόσιους	και	ιδιωτικούς	πόρους,	

κοινοτικούς,	 εθνικούς,	 διεθνείς	 –	 μιας	 κρίσιμης	 μάζας	 επενδύσεων	 για	 την	
ανανέωση	 και	 την	 ανάπτυξη	 σύγχρονων	 υποδομών	 (συμβατικών	 και	
ψηφιακών),	 για	 στοχευμένες	 επενδύσεις	 στρατηγικού	 τεχνολογικού	
χαρακτήρα	και	για	τη	δημιουργία	νέων	θέσεων	εργασίας.	Στο	πλαίσιο	αυτό	
είναι	απαραίτητη	η	άμεση	και	στρατηγική	αξιοποίηση	του	«πακέτο	Juncker»,	
η	 άμεση	 ενεργοποίηση	 του	 επενδυτικού	 νόμου,	 η	 σταθερή	 προώθηση	 των	
αποκρατικοποιήσεων	 με	 αναπτυξιακό	 προσανατολισμό	 μέσω	 αξιόπιστων	
και	 διαφανών	 διαδικασιών	 με	 συγκεκριμένα	 επιδιωκόμενα	 αναπτυξιακά	
μετρήσιμα	 αποτελέσματα,	 η	 άμεση,	 με	 γρήγορους	 ρυθμούς	 και	 με	 απλούς	
κανόνες	 και	 διαφανείς	 διαδικασίες	 υλοποίηση	 του	 νέου	 ΕΣΠΑ	 (	 ΣΕΣ	 2014-
2020),	 η	 συστηματική	 και	 επίμονη	 προσπάθεια	 προσέλκυσης	 ξένων	
επενδύσεων,		και	κυρίως	η	επαναλειτουργία	του	τραπεζικού	συστήματος	με	
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κανόνες	και	διαδικασίες	που	υποστηρίζουν	την	ανάπτυξη	και	την	καινοτόμο	
επιχειρηματικότητα.	

2. Η	 λειτουργική	 αξιοποίηση	 του	 ελλειπώς	 αξιοποιημένου	 «αναπτυξιακού	
κοιτάσματος»,	 που	 συνδέεται	 με	 τις	 εφαρμογές	 των	 Τεχνολογιών	
Πληροφορικής	 και	 Επικοινωνιών	 ιδίως	 στον	 δημόσιο	 τομέα	 και	 τις	 μικρές	
επιχειρήσεις.		

3. Η	 ενθάρρυνση	 και	 η	 χρηματοδότηση	 παρεμβάσεων	 που	 διασφαλίζουν	 την	
εξοικονόμηση	 ενέργειας	 και	 γενικότερα	 την	 ορθολογική	 ενεργειακή	
διαχείριση,	 την	 προώθηση	 ανανεώσιμων	 πηγών	 ενέργειας,	 ευρύτερα	 την	
ορθολογική	 διαχείριση	 των	 φυσικών	 πόρων	 με	 προστασία	 της	
βιοποικιλότητας	 και	 του	 τοπίου,	 την	 έγκαιρη	 ενσωμάτωση	 της	
περιβαλλοντικής	 αξιολόγησης	 στον	 σχεδιασμό	 των	 τομεακών	 και	
αναπτυξιακών	 πολιτικών	 και	 γενικά	 στην	 αλλαγή	 του	 προτύπου		
περιφερειακής	 ανάπτυξης	 με	 εισαγωγή	 των	 αρχών	 της	 αειφορίας	 και	
σεβασμό	της	τοπικής	περιβαλλοντικής	ποιότητας	ως	«χωρικό	κεφάλαιο»	και	
συγκριτικό	 πλεονέκτημα	 της	 χώρας	 σε	 εθνικό,	 περιφερειακό	 και	 τοπικό	
επίπεδο.		

4. Η	 σταθερή	 και	 σταδιακά	 αυξανόμενη	 χρηματοδότηση	 της	 έρευνας	 με	 την	
υιοθέτηση	ενός	φιλόδοξου	(αλλά	ρεαλιστικού)	δεσμευτικού	στόχου	αύξησης	
των	δαπανών	για	την	έρευνα,	την	τεχνολογική	ανάπτυξη	και	την	καινοτομία,	
σε	συνδυασμό	με	την	καθιέρωση	ενός	τακτικού	προγράμματος	έρευνας	και	
καινοτομίας	με	συγκεκριμένες	προτεραιότητες.		

5. Η	 αναγκαία	 χρηματοδότηση	 των	 εκπαιδευτικών	 ιδρυμάτων	 σε	 συνδυασμό	
με	διαδικασίες	στρατηγικού	προγραμματισμού,	αξιολόγησης,	λογοδοσίας	και	
αποτελεσματικής	διοίκησής	του	που	θα	τηρούνται.		

6. Η	 ενδυνάμωση	 της	 διασύνδεσης	 των	 ανώτατων	 εκπαιδευτικών	 και	
ερευνητικών	 ιδρυμάτων	 με	 τη	 βιομηχανία,	 την	 παραγωγή	 και	 τον	
επιχειρηματικό	τομέα,	που	αποτελεί	βασικό	συντελεστή	της	βελτίωσης	της	
παραγωγικότητας	μιας	οικονομίας.	

7. Η	 συγκρότηση	 ενός	 οικοσυστήματος	 	 για	 την	 ανάπτυξη	 της	 καινοτόμου	
επιχειρηματικότητας	 εντάσεως	 γνώσης,	 μέσω	 της	 μετατροπής	 της	
«οικονομικά	 χρήσιμης»	 γνώσης	 σε	 διατηρήσιμη,	 οικολογικά	 βιώσιμη	 και	
διεθνώς	ανταγωνιστική	οικονομική	δραστηριότητα.	Ειδικότερα,	οι	φοιτητές,	
οι	 απόφοιτοι	 και	 οι	 ερευνητές	 των	 ελληνικών	 ανώτατων	 εκπαιδευτικών		
ιδρυμάτων	και	 οι	 επιστήμονες	 των	 ερευνητικών	κέντρων	συγκροτούν	μιαν	
ευρύχωρη	 δεξαμενή	 δυνητικών	 επιχειρηματιών	 ή/και	 μελλοντικών	
εξειδικευμένων	στελεχών	επιχειρήσεων	και	άλλων	οργανισμών	που	μπορούν	
να	 συμβάλλουν	 άμεσα	 ή	 στο	 μέλλον	 στο	 πλαίσιο	 μιας	 επαγγελματικής	
διαδρομής,	 στη	 δημιουργία	 και	 τη	 λειτουργία	 νέων	 καινοτόμων	
εγχειρημάτων	 και	 στην	 παραγωγική	 και	 οργανωτική	 αναβάθμιση	 των	
υφισταμένων	 επιχειρήσεων.	 Απαιτείται	 όμως:	 η	 ενδυνάμωση	 θεσμών	
mentoring	 και	 coaching,	 καθώς	 και	 η	 ανάπτυξη	 χρηματοδοτικών	 θεσμών	
επικεντρωμένων	 στην	 υποστήριξη	 νέων	 καινοτόμων	 εγχειρημάτων.	 Με	 τη	
διαδικασία	 αυτή	 θα	 εμπλουτισθεί,	 θα	 ανανεωθεί	 και	 θα	 αναβαθμιστεί	 	 ο	
επιχειρηματικός	ιστός	της	ελληνικής	οικονομίας	και	θα	δημιουργηθούν	νέες	
και	πιο		ποιοτικές	θέσεις	εργασίας.		

8. Η	προώθηση	στοχευμένων	διαρθρωτικών	αλλαγών	και	άλλων	δημόσιων	και	
επιχειρηματικών	 παρεμβάσεων,	 που	 διευκολύνουν	 την	 ενδυνάμωση	
ευρύτερων	 αλυσίδων	 παραγωγής	 αξίας	 και	 αντίστοιχων	 «τομεακών	
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παραγωγικών	οικοσυστημάτων»,	μέσω	της	συστηματικής	συνεργασίας	των	
εμπλεκόμενων	φορέων	της	επιχειρηματικότητας,	της	δημόσιας	διοίκησης	και	
της	δημιουργίας	γνώσης.	Τέτοια	παραγωγικά	υποσυστήματα	είναι:		
• η	«αλυσίδα	της	αγροβιοδιατροφής	σε	συνδυασμό	και	με	τις	ανάγκες	και	

απαιτήσεις	της	τουριστικής	δραστηριότητας»,		
• 	«η	παραγωγή	και	διαχείριση	της	ενέργειας»,		
• «οι	κατασκευές	σε	συνδυασμό	με	την	αποδοτική	χρήση	της	ενέργειας	και	

τα	αντίστοιχα	δομικά	υλικά»,		
• η	 «περιβαλλοντική	 βιομηχανία	 (αντιρρυπαντική	 βιομηχανία,	

ανακύκλωση	υλικών,	περιβαλλοντικές	υπηρεσίες	κ.α.)»,		
• το	«οικοσύστημα	των	τεχνολογιών	πληροφορικής	και	επικοινωνιών»,		
• οι	 «δημιουργικές	 βιομηχανίες»	 (που	 καλύπτουν	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	

δραστηριοτήτων	 από	 τη	 μόδα,	 το	 design,	 την	 αρχιτεκτονική	 έως	
δραστηριότητες	 που	 συνδέονται	 με	 την	 τέχνη,	 τον	 πολιτισμό	 και	 την	
αξιοποίηση	των	ψηφιακών	τεχνολογιών),		

• «οι	υπηρεσίες	και	τα	προϊόντα	που	συνδέονται	με	τον	χώρο	της	υγείας».	
	
Για	 παράδειγμα,	 στον	 κρίσιμο	 αλλά	 ευαίσθητο	 τομέα	 του	 τουρισμού	 που	
διασυνδέεται,	 αναδεικνύει	 και	 ενισχύει	 πολλούς	 άλλους	 τομείς	 (πολιτισμός,	
αγροδιατροφή,	μεταφορές,	υπηρεσίες)	η	επιμήκυνση	της	τουριστικής	περιόδου	
αποτελεί	 στρατηγική	 επιλογή	 που	 θα	 δημιουργήσει	 νέες	 επιχειρηματικές	
ευκαιρίες,	 θα	 αυξήσει	 σημαντικά	 τον	 τζίρο,	 την	 απασχόληση	 και	 την	
βιωσιμότητα	 των	 τουριστικών	 επιχειρήσεων,	 ενώ	 παράλληλα	 θα	 τονώσει	
σημαντικά	το	ΑΕΠ	της	χώρας	στις	σημερινές	δύσκολες	συνθήκες.	

Η	 	 Ελλάδα	 είναι	 ίσως	 η	 μοναδική	 περίπτωση	 χώρας	 με	 τόσο	 «στενή»	 χρονικά	
τουριστική	περίοδο,	 σε	 σχέση	 με	 όλους	 τους	 άμεσους	 	 ανταγωνιστές	 της,	 ενώ	
διαθέτει	 σημαντικούς	 φυσικούς,	 πολιτιστικούς	 και	 άλλους	 πόρους	 για	 μια	
οργανωμένη	 και	 συνδυασμένη	 προσπάθεια,	 τόσο	 από	 πλευράς	 της	 πολιτείας	
μέσω	 ενός	 πακέτου	 διευκολύνσεων	 και	 κινήτρων,	 όσο	 και	 από	 πλευράς		
τουριστικών	φορέων,	 με	 σκοπό	 να	προσφέρουν	 ένα	 διαφοροποιημένο	προιόν,		
που	θα	συμπληρώνει	το	κλασικό	πακέτο	 	 του	θερινού	τουρισμού,	με	 ιδιαίτερα	
ανταγωνιστικές	 τιμές	 (οικοτουρισμός,	 αγροτουρισμός,	 συνεδριακός,	
πολιτιστικός,	θρησκευτικός,	ιαματικός,	περιπατητικός	τουρισμός	κλπ)	.		
Αγροτική	 ανάπτυξη:	 Ο	 πρωτογενής	 τομέας	 	 είναι	 ο	 μοναδικός	 τομέας	 της	
οικονομίας	που	υποστηρίζεται	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο	από	μια	κοινή,	για	όλα	τα	
κράτη	μέλη,	πολιτική	με	κοινούς	στόχους,	αρχές	και	κανόνες,	την	γνωστή	ΚΑΠ	
(Κοινή	 Αγροτική	 Πολιτική).	 Ενώ	 όμως	 οι	 διαθέσιμοι,	 σε	 κάθε	 κράτος	 μέλος,	
πόροι	 είναι	 δεδομένοι	 και	αμετάβλητοι,	 υπάρχει	 μεγάλη	 ευχέρεια	αναδιανομής	
των	πόρων	μέσα	στην	επικράτεια	των	κρατών	μελών	ανάλογα	με	τους	εθνικούς	
στόχους.	
	
Στη	 σημερινή	 συγκυρία,	 ως	 εθνικοί	 μεσο-μακροπρόθεσμοι	 στόχοι	 μπορεί	 να	
τεθούν	:	
α)	η	ανατροπή	της	ποσοστιαίας	διάρθρωσης	μεταξύ	φυτικής	(69%)	και	ζωικής	
(27%)	 γεωργικής	 παραγωγής	 στην	 χώρα	 μας,	 (στο	 σύνολο	 της	 Ευρωπαϊκής	
Ένωσης	το	2014	η	αντίστοιχη	διάρθρωση	είναι	52%	και	43%	αντίστοιχα)	με	την	
ενίσχυση	των	κινήτρων	για	σταθερή	αύξηση	της	παραγωγής	ζωικών	προϊόντων	
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(για	τα	οποία	σήμερα	ξοδεύουμε	τεράστια	ποσά	για	να	τα	εισάγουμε)	σε	βάρος	
των	 φυτικής	 παραγωγής	 (το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 οποίας	 παρουσιάζει	 πολύ	
μικρό	οριακό	κέρδος	ανταγωνιστικότητας).	
β)	η	διαμόρφωση	ενός	νέου	προτύπου	αγροτικής	ανάπτυξης,	που	σταδιακά	θα	
μετακινείται	από	το	ισχύον	πρότυπο	παραγωγής	βασικών	ομοειδών	προϊόντων	
(commodities:	σιτηρά,	βαμβάκι,	καπνός)	μικρής	προστιθέμενης	αξίας	σε	ένα	νέο	
πρότυπο	ανάπτυξης	που	θα	έχει	σχέση	με	την	παραγωγή	προϊόντων	«εμπειρίας	
ή	 βιωματικών	 προϊόντων»	 (experience	 goods:	 ειδικά	 προϊόντα	 ποιότητας,	
ονομασίας	 προέλευσης,	 γεωγραφικής	 ένδειξης,	 βιολογικής	 ή	 βιοδυναμικής	
γεωργίας,	«δίκαιου	εμπορίου»,	ή	τα	προϊόντα	που	αγοράζονται	απ’	ευθείας	από	
τον	 παραγωγό	 στο	 χωράφι,	 στον	 δρόμο	 ή	 στην	 τοπική	 αγορά	 ή	 προέρχονται	
από	 ορεινές	 περιοχές,	 κ.λπ.)	 για	 τα	 οποία	 οι	 καταναλωτές	 είναι	 πρόθυμοι	 να	
καταβάλουν	 ένα	 επιπλέον	 ποσό	 ως	 αντάλλαγμα	 για	 την	 «εμπειρία»	 που	 τους	
προσφέρεται.	 Ένα	 τέτοιο	 μοντέλο	 µπορεί	 να	 επιτευχθεί	 χωρίς	 απαραίτητα	 να	
τεθούν	«εκτός	µάχης»	οι	µικροί	παραγωγοί.	
	
Αναφορικά	 με	 το	 προηγούμενο	 πρότυπο	 αγροτικής	 ανάπτυξης,	 αυτό	 θα	 έδινε	
την	δυνατότητα	να	εστιάσει	η	χώρα	μας	σε	εφαρμογή	πολιτικών	ενίσχυσης	του	
αγροδιατροφικού	τομέα,	στον	οποίο	η	χώρα	μας:	
α)	 έχει	 ακόμη	 μεταξύ	 των	 ευρωπαίων	 -και	 όχι	 μόνο-	 καταναλωτών,	 το	
πλεονέκτημα	της	«φήμης»,	ως	χώρας	«καθαρής»	αναφορικά	με	την	παραγωγή	
«υγιεινών	και	αγνών»	ποιοτικών	αγροτικών	προϊόντων.	Επιπρόσθετα	μπορούν	
να	 συνδυασθούν	 με	 την	 ελληνική	 γαστρονομία	 και	 τον	 εν	 γένει	 πολλά	
υποσχόμενο	«γαστρονομικό	πολιτισμό»,	
β)	 λόγω	του	 	 μεσογειακού	 της	 χαρακτήρα,	 όπου	η	 εκτατική	μορφή	γεωργικής	
δραστηριότητας	 (έντασης	 εργασίας	 με	 έμφαση	 στην	 αξιοποίηση	 της	 γης)	
υπερισχύει	 της	 εντατικής	 που	 δίνει	 έμφαση	 στο	 κεφάλαιο	 (αγροχημικά,	
φυτοπροστασία,	 λιπάσματα,	 αμφίβολες	 ζωοτροφές	 κλπ),	 προσιδιάζει	 σε	 μια	
γεωργία	 «μικρής	 κλίμακας»	 με	 παραγωγή	 αγροδιατροφικών	 προϊόντων	
«φάρμας»	ή	ακόμη	και	«περιοχής»,	
γ)	 φαίνεται	 ότι	 μπορεί	 και	 επιτυγχάνει	 συγκριτικά	 υψηλά	 ποσοστά	
προστιθέμενης	 αξίας,	 αφού	 ο	 αγροδιατροφικός	 τομέας	 είναι	 αυτός	 με	 τις	
μεγαλύτερες	 αλληλοσυνδέσεις	 και	 συνέργειες	 μεταξύ	 των	 τριών	 τομέων	
οικονομικής	 δραστηριότητας	 (παραγωγή	 νέων	 καινοτόμων	 προϊόντων,	
μεταποίηση	 με	 υιοθέτηση	 νέων	 τεχνολογιών,	 υπηρεσίες	 συμβουλών	 και	
τεχνικής	υποστήριξης,	έρευνας	και	τεχνολογίας,	τουρισμός-πολιτισμός)	
	
Ο	αγροδιατροφικός	τομέας	αποτελεί	μακράν	λοιπόν	έναν	«προνομιακό»	τομέα	
ανάπτυξης,	 	 όπου	 θα	 πρέπει	 να	 στραφούν	 οι	 πολιτικές	 και	 τα	 προγράμματα	
έρευνας,	 τεχνολογικής	 ανάπτυξης	 και	 καινοτομίας,	 οι	 ενισχύσεις	 των	
συνεργασιών	 (ομάδες	 παραγωγών,		 συνεργατικά	 σχήματα	 και	 δίκτυα,	
αγροδιατροφικές	 συμπράξεις,	 clusters),	 χρήση	 νέων	 εργαλείων	
χρηµατοδότησης,	 αξιοποίησης	 της	 δηµόσιας	 γης,	 εκπαίδευσης	 και	 κατάρτισης	
ανθρώπινου	 δυναµικού,	 ενίσχυση	 της	 επιχειρηµατικότητας,	 ενίσχυση	 της	
πρόσβασης	 και	 της	 χρήσης	 των	 τεχνολογιών	 πληροφορικής	 και	 των	
επικοινωνιών,	 εξειδίκευση	 παρεµβάσεων	 στη	 τεχνική	 υποδοµή	 -	 έργα	
αξιοποίησης	υφιστάµενων	υποδοµών	και	η	διάδοση	αειφόρων	καλλιεργητικών	
μεθόδων	που	δημιουργούν	νέες	ευκαιρίες	απασχόλησης.		
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Τέλος	 στα	 αποσπασματικά	 μέτρα:	 Επειδή	 ,όμως,	 οι	 επιλογές	 δεν	
εξαντλούνται	 στο	 «τι»	 αλλά	 συνδέονται	 και	 με	 το	 «πώς»,	 θα	 	 πρέπει	 να	
παραμερισθεί	 οριστικά	 η	 πρακτική	 των	 αποσπασματικών	 και	 ασύνδετων	
μέτρων.	 Η	 νέα	 εκκίνηση	 θα	 πρέπει	 να	 διαμορφώσει	 ένα	 σύστημα	
τεκμηριωμένων	 δημόσιων	 πολιτικών	 που	 υποστηρίζουν	 την	 αξιοποίηση	 της	
γνώσης	 και	 της	 τεχνολογίας,	 την	 καινοτόμο	 επιχειρηματικότητα	 και	 την	
παραγωγική	εργασία.	Θα	πρέπει,	επίσης,		

• να	καθιερωθούν	και	να	εφαρμοσθούν		σταθεροί	κανόνες	λειτουργίας	της	
οικονομίας,		

• να	 βελτιωθεί	 η	 ποιότητα	 του	 νομοθετικού	 έργου	 και	 να	 επιταχυνθεί	 η		
απονομή	της	Δικαιοσύνης,	

• να	 εγκαθιδρυθεί	 ένα	 δημοκρατικό,	 ευέλικτο	 και	 σαφές	 «Σύστημα	
Χωρικού	 και	 Περιβαλλοντικού	 Σχεδιασμού»	 σε	 στρατηγικό	 και	
κανονιστικό	επίπεδο,	

• να	 εμπεδωθεί	 η	 κουλτούρα	 και	 η	 πρακτική	 της	 αξιολόγησης	 και	 της	
λογοδοσίας	στη	δημόσια	διοίκηση,	στους	φορείς	της	εκπαίδευσης	και	της	
έρευνας,	στην	αυτοδιοίκηση	κ.α.,		

• να	 ενισχυθεί	 η	 διάσταση	 της	 δικαιοσύνης,	 της	 διαφάνειας,	 της	
απλοποίησης	 και	 της	 σταθερότητας	 στο	 φορολογικό	 σύστημα,	 που	 θα	
πρέπει	 να	 υποβοηθά	 την	 παραγωγική	 απασχόληση	 και	 τη	 δημιουργική	
καινοτόμο	επιχειρηματικότητα.		

• να	διαμορφωθεί	ένα	πλαίσιο	κινήτρων	και	σταθερού	περιβάλλοντος	για	
την	 ανάπτυξη	 επιχειρηματικών	 δραστηριοτήτων	 ειδικότερα	 των	 νέων	
(όπως	 π.χ.	 ευνοϊκό	 φορολογικό	 και	 ασφαλιστικό	 πλαίσιο	 για	 τις	
νεοσύστατες	 επιχειρήσεις	 και	 την	 ανάπτυξη	 της	 κοινωνικής	
επιχειρηματικότητας).		

• να	εμπλουτισθεί	και	να	αναβαθμισθεί	ο	σχετικός	δημόσιος	διάλογος	και	
να	 σηματοδοτηθεί	 προς	 την	 κοινωνία	 η	 αξία	 και	 η	 σημασία	 της	
παραγωγικής	 εργασίας,	 της	 δημιουργικότητας,	 της	 συνεργασίας,	 της	
οικολογικής	ισορροπίας	και	της	καινοτόμου	επιχειρηματικότητας.	

	
Ένα	τέτοιο	εγχείρημα	πρέπει	να	στηριχθεί	κοινωνικά	από	μια	νέα	παραγωγική	
συμμαχία	και	να	προωθηθεί	πολιτικά	από	ένα	ευρύτερο	συνασπισμό	δυνάμεων	
που	 θα	 στηρίζεται	 σε	 μια	 στέρεη	 προγραμματική	 συμφωνία,	 θα	 έχει	 σταθερή	
κατεύθυνση	και	έναν	σαφή	ευρωπαϊκό	προσανατολισμό.	Χρειαζόμαστε	ένα	νέο	
Κοινωνικό	Συμβόλαιο,	που	θα	μας	βγάλει	από	την	ύφεση	και	τη	στασιμότητα,	θα	
επαναφέρει	 την	 ελληνική	 οικονομία	 σε	 μια	 ποιοτική	 τροχιά	 ανάπτυξης,	 θα	
ενδυναμώσει	 την	 παραγωγή,	 θα	 δημιουργήσει	 θέσεις	 απασχόλησης	 και	 θα		
διασφαλίζει	την	ανάπτυξη	με	την	κοινωνική	συνοχή.		
	
3.4.	Βιώσιμη	Ανάπτυξη	(περιβάλλον,	ποιότητα	ζωής,	χωροταξία)	

	
Α.	 Γενικά:	Πολιτικές	για	τη	Βιώσιμη	Ανάπτυξη:	
1. Προώθηση	της	οικονομίας	της	οικολογικής	ισορροπίας	τόσο	ως	προς	τη	

μείωση	 του	 οικολογικού	 αποτυπώματος	 των	 ρύπων	 και	 του	 διοξειδίου	
του	 άνθρακα	 όσο	 και	 προς	 τη	 μείωση	 των	 λογαριασμών	 κατανάλωσης	
ενέργειας.		

2. Ενεργή	 πολιτική	 περιφερειακής	 ανάπτυξης	 με	 σύνδεση	 χωρικών	 και	
αναπτυξιακών	πολιτικών.		
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3. Προώθηση	 των	 μέτρων	 και	 πολιτικών	 που	 περιλαμβάνονται	 στους	
σχεδιασμούς	της	Ε.Ε.	για	τη	σύνδεση	της	χώρας	με	διευρωπαϊκά	δίκτυα	
(συγκοινωνίες,	εμπορευματικές	μεταφορές,	ενέργεια,	κλπ).		

4. Αξιοποίηση	 της	 συμβολής	 της	 Αυτοδιοίκησης	 και	 των	 εθελοντικών	
συμμετοχικών	δράσεων.	Προώθηση	των	δράσεων	κοινωνικής	 εταιρικής	
ευθύνης	 και	 αξιοποίησης	 της	 ιδιωτικής	 επιχειρηματικότητας	 στην	
περιβαλλοντική	διαχείριση.	

5. Θέσπιση	αντισταθμιστικής	πολιτικής	στα	πλαίσια	της	 	περιβαλλοντικής	
αδειοδότησης,	 για	 τις	 μεγάλες	 εξωγενείς	 επενδύσεις.	 Πρόκειται	 για	 ένα	
παράλληλο	 πρόγραμμα	 με	 στόχο	 την	 συμβολή	 της	 επένδυσης	 στην	
τοπική/περιφερειακή	ανάπτυξη.		

6. Εκσυγχρονισμός,	 επιτάχυνση	 και	 διαφάνεια	 στην	 Περιβαλλοντική	
Αδειοδότηση	μικρών	και	μεγάλων	επενδύσεων.	

7. Ολοκληρωμένη	 Διαχείριση	 στερών	 και	 υγρών	 αποβλήτων	 με	 έμφαση	
στην	 πρόληψη/	 επανάχρηση/	 ανακύκλωση	 και	 γενικότερα	 την	
αντιμετώπιση	 των	 ‘αποβλήτων’	 ως	 πόρων,	 η	 διαχείριση	 των	 οποίων	
δημιουργεί	ευκαιρίες	επιχειρηματικότητας	και	θέσεων	εργασίας	.	

8. Προώθηση	 ενός	 ευρέως	 προγράμματος	 ενεργειακής	 αναβάθμισης	
κτιρίων	 με	 εξοικονόμηση	 ενέργειας	 (όχι	 μόνο	 σε	 δημόσια	 κτίρια	 όπως	
μέχρι	τώρα),	αλλά	σε	συνδυασμό	με:	

− Την	 αξιοποίηση	 κονδυλίων	 ΕΣΠΑ	 για	 	 μόχλευση	 και	 ιδιωτικών	
επενδύσεων		

− Την	εγκατάσταση	ΑΠΕ	σε	κτίρια		
− Την	 ενίσχυση	 της	 καινοτομίας	 σε	 επιχειρήσεις	 οικοδομικών	

υλικών	
− Τη	 δημιουργία	 clusters	 στον	 ίδιο	 τομέα	 στραμμένα	 σε	

προγράμματα	ανάπλασης	περιοχών	με	 έμφαση	στην	 	 ενεργειακή	
αναβάθμιση		

− Πρόκειται	 για	 ένα	 αναβαθμισμένο	 και	 πιο	 σύνθετο	 «εξοικονομώ	
κατ’	οίκον».	

	
Β.	 Πολιτικές	για	το	Περιβάλλον	και	τη	Χωροταξία.	
1. Δέσμευση	 για	 πλήρη	 κατάργηση	 των	 πολιτικών	 αναγνώρισης	 των	

αυθαιρέτων.	 Απλούστευση	 των	 διαδικασιών	 θεσμοθέτησης	
πολεοδομημένης	 γης	 για	 εξάλειψη	 του	 φαινομένου	 της	 αυθαίρετης	
δόμησης.	

2. Ολοκλήρωση	και	εφαρμογή	των	δασικών	χαρτών	χωρίς	τη	νομιμοποίηση	
των	 αυθαιρέτων	 οικισμών	 στα	 δάση	 που	 επιχειρεί	 στο	 Ν/Σ	 της	 η	
Κυβέρνηση	ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.		

3. Ολοκληρωμένη	 διαχείριση	 του	 φυσικού	 πλούτου,	 της	 βιοποικιλότητας	
και	του	τοπίου	σε	σύνδεση	με	τον	χωρικό	σχεδιασμό,	με	ενοποίηση	των	
διοικητικών	 και	 πολιτικών	 δομών	 Περιβάλλοντος,	 Δασών,	 Υδάτων	 και	
Τοπίου	 πέρα	 από	 στεγανά	 γραφειοκρατικού	 ή	
συντεχνιακού/επιστημονικού	τύπου.		

4. Ένα	 δημοκρατικό,	 ευέλικτο	 και	 σαφές	 Σύστημα	 Χωρικού	 και	
Περιβαλλοντικού	Σχεδιασμού	σε	στρατηγικό	και	κανονιστικό	επίπεδο,	με	
τροποποιήσεις	 στο	 πρόσφατο	 θεσμικό	 πλαίσιο	 και	 αναμόρφωση	 του	
οργανογράμματος	 του	 ΥΠΑΠΕΝ,	 στο	 πλαίσιο	 της	 προτεινόμενης	
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σύμπτυξης	 δομών,	 αποκέντρωσης	 αρμοδιοτήτων	 και	 ρόλων	 στις	
Περιφέρειες	 και	 τους	 Δήμους,	 και	 μετά	 από	 καταγραφή	 των	
περιγραμμάτων	θέσεων	εργασίας.	

5. Διοικητική	 ενοποίηση	 των	 δομών	 περιβαλλοντικής	 πολιτικής	 (φυσικού	
περιβάλλοντος)	 που	 μέχρι	 σήμερα	 παραμένουν	 στεγανοποιημένα	 ως	
«φέουδα»	 λόγω	 γραφειοκρατικής	 παράδοσης,	 επαγγελματικού	
συντεχνιασμού	και	ισχυρών	δεσμών	με	πολιτικούς	φορείς.		

6. Αναβάθμιση	 της	 Περιβαλλοντικής	 Επιθεώρησης	 με	 Αποκέντρωση	 και	
επιτελική	παρακολούθηση	από	το	Υπουργείο.	Προώθηση	της	εκχώρησης	
αρμοδιοτήτων	επιθεώρησης	σε	φορείς	της	κοινωνικής	οικονομίας.		

7. Άμεση	θεσμοθέτηση	των	Περιφερειακών	Χωρικών		Σχεδίων,	με	ενίσχυση	
του	 ρόλου	 τους	 έναντι	 των	 τομεακών	 και	 απόδοση	 της	 αρμοδιότητας	
Παρακολούθησης	 Εφαρμογής	 τους	 στην	 Περιφέρεια	 ώστε	 να	 υπάρξει	
συνέργεια	με	τα	ΠΕΠ.		

8. Ενίσχυση	του	Πολεοδομικού	Σχεδιασμού	με	απόδοση	ουσιαστικού	ρόλου	
για	την	εφαρμογή	του	στους	Δήμους.	Ολοκλήρωση	και	θεσμοθέτηση	των	
Γενικών	 Πολεοδομικών	 Σχεδίων	 και	 των	 Σχεδίων	 Βιώσιμης	
Κινητικότητας	.	

9. Αναμόρφωση	 της	 Στρατηγικής	 Περιβαλλοντικής	 Εκτίμησης	 για	
μεγαλύτερη	 σύνδεση	 με	 τον	 χωρικό	 σχεδιασμό	 και	 αξιοποίηση	 της	 για	
έγκαιρη	 ενσωμάτωση	 της	 περιβαλλοντικής	 διάστασης	 στον	 σχεδιασμό	
και	προγραμματισμό	των	τομεακών	πολιτικών		
	

Γ.	 Πολιτικές	 για	 την	 Ποιότητας	 ζωής	 και	 την	 αναβάθμιση	 του	
αστικού	περιβάλλοντος.	

Απαιτούνται	 συνδυασμένες	 πολιτικές	 για	 την	 Ποιότητας	 ζωής	 με	 	στόχο	 την	
αναβάθμιση	 του	 αστικού	 περιβάλλοντος	 για	υγιείς,	 έξυπνες,	 εξωστρεφείς	 και	
εύρωστες	πόλεις	.		

1. Βελτίωση	 της	 ατμόσφαιρας,	 πολιτικές	 για	 συμπαγείς	 πόλεις	 με	
αναβάθμιση	 των	 κέντρων	 αντί	 της	 αστικής	 εξάπλωσης	 σε	 βάρος	 του	
φυσικού	περιβάλλοντος,		αύξηση/βελτίωση	πρασίνου	και	των	ελεύθερων	
χώρων	και	αναπλάσεις	των	υδάτινων	διαδρομών	με	δημιουργία	συνεχών	
διαδρόμων	 μεταξύ	 αστικού/περιαστικού	 πρασίνου,	 πόλεων/ορεινών	
όγκων/θαλάσσιου	μετώπου.	

2. Βιώσιμη	κινητικότητα	με	προτεραιότητα	στα	Μ.Μ.Μ.	Σταθερής	Τροχιάς,	
πεζοδρομήσεις	 και	 δίκτυα	 ποδηλατοδρόμων,	 βελτίωση	 των	 συνδέσεων	
με	τις	"πύλες"	των	πόλεων.	

3. Εξυπηρέτηση	 οικονομικών	 δραστηριοτήτων	 	σε	 μεταφορές	 και	
επικοινωνίες.	Ανάπτυξη	δικτύων	για	τις	«έξυπνες	πόλεις».	

4. Σύγχρονα	δίκτυα	αντιπλημμυρικά,	αποχετευτικά/βιολογικοί	καθαρισμοί,	
φυσικό	 αέριο	 και	 προώθηση	 της	 μείωσης	 και	 ανακύκλωσης	 των	
απορριμμάτων.	

5. Ανάδειξη	 της	 αρχιτεκτονικής	 και	 πολιτιστικής	 κληρονομιάς,	 βελτίωση	
του	 οικιστικού	 αποθέματος	 σε	 συνδυασμό	 με	 πολιτικές	 εξοικονόμησης	
και	εναλλακτικές	μορφές	ενέργειας.	

6. Αναβάθμιση	 των	 λειτουργιών	 και	 υποδομών	 για	 την	 Υγεία,	 την	
Εκπαίδευση,	τον	Πολιτισμό	την	'Αθληση.	
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7. Δημιουργία	 δικτύων	 πόλεων	 για	 συμπληρωματικότητα	 σε	 υποδομές	
καθώς	και	διεθνείς	συνεργασίες	πόλεων.	
	

3.5	 Κοινωνική		Πολιτική	
	
Η	πολιτική	προοπτική	που	οραματιζόμαστε	οδηγεί	σε	ισχυρούς	δημοκρατικούς	
θεσμούς	 και	 ολοκληρωμένο	 κοινωνικό	 κράτος.	 Ο	 αγώνας	 αυτός	 δεν	 είναι	
στατικός	γιατί	οι	αλλαγές	που	επιφέρει	η	παγκοσμιοποίηση	θέτουν	συνεχώς	νέα	
δεδομένα	αμφισβητώντας	κατοχυρωμένες	ισορροπίες.	
Βασικές	 αντιλήψεις	 που	 καθορίζουν	 τις	 προτάσεις	 μας	 και	 για	 τους	 τέσσερις	
άξονες	της	κοινωνικής	μας	πολιτικής,	εκτός	των	άλλων,	είναι:	

• Πρέπει	 να	 παρέχεται	 η	 δυνατότητα	 σε	 κάθε	 άνθρωπο	 ανεξαρτήτως	
ταλέντου	 και	 γνώσεων	 να	 έχει	 μια	 θέση	 απασχόλησης.	 Αυτό	 μας	
διακρίνει	από	τον	νεοφιλελευθερισμό.	Το	κοινωνικό	κράτος	όχι	μόνο	δεν	
αδιαφορεί	 για	 όσους	 δεν	 ακολουθούν	 τους	 ρυθμούς	 του	 οικονομικού	
περιβάλλοντος,	 αλλά	 επενδύοντας	 στην	 Πρόνοια	 και	 στις	 Υπηρεσίες	
δημιουργεί	θέσεις	εργασίας	στη	δημόσιο	και	στον	ιδιωτικό	τομέα.	

• Η	 πρότασή	 μας	 για	 οικονομική	 μεταρρύθμιση	 έχει	 ταξικό	 πρόσημο	 και	
αφορά	 τόσο	 στην	 ανάγκη	 για	 μια	 βαθιά	 κοινωνική	 μεταρρύθμιση,	 όσο	
και	 σε	 αλλαγές	 στο	 θεσμικό	 επίπεδο	 (εκπαίδευση,	 κοινωνική	 ασφάλεια	
κλπ)	 αλλά	 και	 στο	 επίπεδο	 κοινωνικών	 στάσεων	 και	 πρακτικών	 (π.χ.	
επιχειρηματικές	και	εργασιακές	νοοτροπίες).		

• Αρνούμαστε	 το	 παλαιό,	 παθητικό	 κοινωνικό	 κράτος	 που	 δρα	 ως	
μηχανισμός	επιδοματικής	αναπλήρωσης	του	εισοδήματος.	Δεχόμαστε	το	
σύγχρονο	 ενεργητικό	 κράτος,	 το	 οποίο	 εγγυάται	 την	 ένταξη	 όλων	στην	
κοινωνία	και	συμβάλλει	στην	ανάπτυξη	των	δυνατοτήτων	τους.	

• Η	 άνοδος	 του	 βιοτικού	 επιπέδου	 των	 χαμηλότερων	 εισοδηματικά	
στρωμάτων	περνάει	μέσα	από	την	εγγύηση	της	ασφάλειας	των	μεσαίων	
στρωμάτων	και	της	μισθωτής	εργασίας,	 ενώ	ταυτοχρόνως	η	διατήρηση	
της	 προσδοκίας	 για	 περαιτέρω	 προσωπική	 ανέλιξη	 των	 μεσαίων	
στρωμάτων	 έχει	 ως	 εγγυητή	 της	 την	 άμβλυνση	 των	 κοινωνικών	
ανισοτήτων.	

• Καμία	 ενεργητική	 πολιτική	 απασχόλησης	 δεν	 μπορεί	 να	 πετύχει	 αν	 δεν	
υπάρχει	 ένα	 κράτος	 παροχής	 κοινωνικών	 υπηρεσιών.	 Η	 οποιαδήποτε	
αναγκαία	 επιδοματική	 και	προνοιακή	πολιτική	συνδέεται	 με	 μέτρα	που	
θα	αφορούν	όχι	μόνο	τις	λεγόμενες	ενεργητικές	πολιτικές	απασχόλησης	
και	 τη	 ζήτηση,	 αλλά	 και	 με	 μέτρα	 ενίσχυσης	 της	 προσφοράς.	 Οι	
ενεργητικές	 πολιτικές	 απασχόλησης	 δεν	 υποκαθιστούν	 τις	 λεγόμενες	
παθητικές,	αλλά	τις	συμπληρώνουν.	

	
Οι	 τέσσερεις	 άξονες	 της	 κοινωνικής	 μας	 πολιτικής	 αποτελούν	 ενιαία	 ολότητα.	
Αυτοί	διαρθρώνονται	στα	εξής:	

1. Ενίσχυση	της	αγοράς	εργασίας	και	καταπολέμηση	της	ανεργίας.	
2. Δημιουργία	 ενός	 δίκαιου	 και	 βιώσιμου,	 διαγενεακά	 αλληλέγγυου,	

ασφαλιστικού	 συστήματος,	 που	 θα	 επιμερίζει	 την	 διαγενεακή	 και	
ενδογενεακή	αλληλεγγύη.	

3. Ανάπτυξη	 προνοιακών	 πολιτικών	 στοχευμένων	 στις	 ευάλωτες	
κοινωνικές	ομάδες.		
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4. Επένδυση	 στο	 Ανθρώπινο	 Δυναμικό	 με	 παροχή	 ποιοτικών	 υπηρεσιών	
υγείας.	

	
	Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:	
	

1. Ενίσχυση	της	αγοράς	εργασίας	και	καταπολέμηση	της	ανεργίας.	
	

1. Η	αναγκαιότητα	προσαρμογής	του	βιομηχανικού	μοντέλου	εργασίας,	που	
σήμερα	εκπνέει,	στο	νέο	τεχνολογικό	μοντέλο	παραγωγής	που	ανατέλλει	
δεν	αποτελεί	 συμβιβασμό	και	 υποχώρηση,	 αντίθετα	συγκροτεί	 τη	βάση	
για	τη	διεύρυνση	της	απασχόλησης	με	ασφαλείς	θέσεις	εργασίας.			

2. Σύγχρονη	 Οικονομία	 είναι	 η	 οικονομία	 της	 καινοτομίας,	 των	
ανταγωνιστικών	προϊόντων	που	αναδεικνύουν	τα	ειδικά	χαρακτηριστικά	
ενός	 τόπου	 και	 όχι	 η	 κρατικοδίαιτη	 οικονομία.	 Με	 τη	 νέα	 πραγματική	
οικονομία	 προάγεται	 η	 καταπολέμηση	 της	 ανεργίας	 και	 της	
περιθωριοποίησης	 καθώς	 επίσης	 η	 περιφερειακή	 ανάπτυξη	 και	 η	
κοινωνική	συνοχή.	

3. Σήμερα	 είναι	 επιτακτικό	 οι	 νέες	 θέσεις	 εργασίας	 και	 η	 αύξηση	 της	
απασχόλησης	να	συνδυάζουν	ποιότητα	και	ασφάλεια	για	τον	εργαζόμενο	
και	 ευελιξία	 για	 τις	 επιχειρήσεις.	 Η	 αγορά	 εργασίας	 οφείλει	 να	 παρέχει	
δυνατότητες	σε	όλους.		

4. Ενίσχυση	 της	 αγοράς	 εργασίας	 με	 την	 εφαρμογή	 πολιτικών	 που	 θα	
προσαρμόζουν	 το	 μοντέλο	 εργασίας	 στο	 νέο	 τεχνολογικό	 μοντέλο	
παραγωγής,	 μέσα	 από	 την	 συστηματική	 αξιοποίηση	 του	 τριμερούς	
κοινωνικού	διαλόγου	
	

2. Δημιουργία	ενός	δίκαιου	και	βιώσιμου,	διαγενεακά	αλληλέγγυου,	
ασφαλιστικού	 συστήματος,	 που	 θα	 επιμερίζει	 την	 διαγενεακή	 και	
ενδογενεακή	αλληλεγγύη.	

	
Δημιουργία	ενός	δίκαιου	ασφαλιστικού	συστήματος	που	θα	καθιστά	βιώσιμο	το	
δημόσιο	και	καθολικό	σύστημα	ενώ	παράλληλα	θα	δημιουργεί	τις	προϋποθέσεις	
οικοδόμησης	 ενός	 εθελοντικού	 πυλώνα	 με	 βασικό	 εργαλείο	 την	 ανάπτυξη	 και	
συλλογικών	 επαγγελματικών	 δομών	 κοινωνικής	 ασφάλισης	 για	 παροχές	
εφάπαξ,	 πρόσθετης	 σύνταξης,	 αναβαθμισμένων	 υπηρεσιών	 υγείας	 και	
υπηρεσιών	κοινωνικού	τουρισμού.	

Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:	
	

1. Ο	 δημόσιος	 και	 καθολικός	 πυλώνας	 του	 συστήματος	 κοινωνικής	
ασφάλισης	 κατοχυρώνει	 το	 κοινά	 αποδεκτό	 επίπεδο	 και	 ωθεί	 την	
προσφορά	του	συνόλου	των	προσφερομένων	υπηρεσιών	προς	τα	πάνω	
ενώ	 παράλληλα	 το	 εθελοντικό/επαγγελματικό	 ενσωματώνει	 την	
δυναμική	 της	 εργασίας,	 ως	 οικονομικού	 και	 παραγωγικού	 συντελεστή,	
στην	αναβάθμιση	του	δικαιώματος	της	κοινωνικής	ασφάλισης.	

2. Δημιουργία	 ισχυρών	 εθνικών	 θεσμών	 εποπτείας	 και	 ελέγχου	 όλων	 των	
δημοσίων	και	επαγγελματικών	δομών	κοινωνικής	ασφάλισης	και	κυρίως	
αυτών	 που	 αποτρέπουν	 την	 εισφοροδιαφυγή	 και	 εισφοροαποφυγή	
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καθώς	 και	 αυτών	 που	 διασφαλίζουν	 την	 αξιοποίηση	 της	 κινητής	 και	
ακίνητης	περιουσίας	τους.	

3. Την	διασφάλιση	μιας	υπεύθυνης	αυτοδιοίκησης	των	δομών	της	δημόσιας	
και	 επαγγελματικής	 ασφάλισης	 από	 ένα	 σώμα	 εκλεκτόρων	 από	 τους	
εμπλεκόμενους	κοινωνικούς	φορείς	και	το	κράτος.		
	

3. Ανάπτυξη	προνοιακών	πολιτικών	στοχευμένων	στις	ευάλωτες		
κοινωνικές	ομάδες.		

	
Στην	 Ελλάδα	 η	 σύγκρουση	 με	 το	 μέχρι	 τώρα	 διαμορφωμένο	 πολιτικό,	
συντεχνιακό	 και	 πολιτισμικό	 περιβάλλον	 προϋποθέτει	 και	 απαιτεί	 ανοικτές	
συγκρούσεις	 με	 κεκτημένα	 συμφέροντα	 που	 στο	 όνομα	 της	 προάσπισης	 του	
δημόσιου	 συμφέροντος	 καταδυναστεύουν	 και	 ιδιοποιούνται	 πόρους	 του	
κοινωνικού	 συνόλου.	 Αυτό	 το	 περιβάλλον	 δημιουργεί	 συνθήκες	 ασφυξίας	 στο	
μοντέλο	του	κοινωνικού	μας	κράτους	πρόνοιας.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:	
	
Σήμερα	 είναι	 επιτακτικό	 περισσότερο	 από	 ποτέ	 ένα	 νέο	 μοντέλο	 κοινωνικού	
κράτους,	όπου:	

• θα	 προωθεί	 την	 άμβλυνση	 των	 ανισοτήτων,	 με	 τολμηρές	 αλλαγές	 και	
δυναμικές	προσαρμογές	

• θα	προάγει	την	κοινωνική	δικαιοσύνη	και	αλληλεγγύη,	
• θα	 στηρίζεται	 σε	 μια	 ισόρροπη	 εναρμόνιση	 κοινωνικών	 αναγκών	 και	

οικονομικών	πόρων.	
	
Η	 επιλογή	 είναι	 μονόδρομος:	 μετάβαση	 από	 ένα	 κοινωνικό	 κράτος	 που	
«αποζημιώνει»	σε	ένα	κοινωνικό	κράτος	που	«επενδύει».	
	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:	
	
Οι	πολιτικές	«κοινωνικής	επένδυσης»	που	προτείνουμε	έχουν	διπλό	όφελος:		
-	από	τη	μια	προσφέρουν	όσο	το	δυνατό	περισσότερες	δια	βίου	ευκαιρίες	σε	όλα	
τα	άτομα,		
-	από	την	άλλη	διευρύνουν	την	παραγωγική	βάση	των	κοινωνιών	μας.		
	
Αν	 η	 αναδιανομή	 είναι	 ορθολογική	 και	 στοχευμένη	 δεν	 είναι	 απλά	 δίκαιη,	 έχει	
και	 αναπτυξιακό	 χαρακτήρα.	 Αυτή	 την	 αναδιανομή	 θέλουμε	 να	 πετύχουμε:	 με	
μεταρρυθμίσεις	των	δημόσιων	πολιτικών,	με	την	απλούστευση	διαδικασιών,	με	
τη	διάγνωση	αναγκών	και	την	αξιολόγηση	των	επιπτώσεων	των	πολιτικών	μας,	
με	μείωση	του	κόστους,	με	στόχο	τη	βελτίωση	της	αποτελεσματικότητας	και	της	
ποιότητας	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών.		

Είναι	η	αναδιανομή	που	αποδίδει	σε	κάθε	πολίτη	τις	 ευκαιρίες,	 την	πρόσβαση	
και	τη	στήριξη	που	χρειάζεται,	χωρίς	να	προσπερνά	κανέναν.	

Γιατί	όταν	η	πρόνοια	είναι	στοχευμένη,	η	κοινωνική	ανάπτυξη	είναι	καθολική.	
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Στόχος	μας	είναι	η	δημιουργία	ενός	νέου	μοντέλου	κοινωνικού	κράτους,	με	τρεις	
βασικούς	πυλώνες:	

• την	επένδυση	στον	Άνθρωπο	και		
• την	παροχή	κοινωνικών	υπηρεσιών	υψηλής	ποιότητας	
• Πολιτική	για	την	κοινωνική	ένταξη	

	
Ένα	τέτοιο	κοινωνικό	κράτος	επενδύει	στο	Ανθρώπινο	Δυναμικό	και	επιδιώκει	
τη	 μείωση	 των	 κοινωνικών	 ανισοτήτων	 με	 στόχο	 την	 εξασφάλιση	 ίσων	
ευκαιριών	 για	 όλους	 τους	 πολίτες,	 ώστε	 να	 μπορούν	 όλοι	 οι	 άνθρωποι	 να	
αναπτύξουν	τις	δεξιότητές	τους.	
	
Η	 στροφή	 προς	 την	 ανάπτυξη	 των	 υπηρεσιών	 αποτελεί	 τη	 διέξοδο	 στα	
προβλήματα	του	σημερινού	μοντέλου	πρόνοιας	και	τον	μοναδικό	δρόμο	για	την	
υπεράσπιση	 των	 ασθενέστερων	 κοινωνικά	 στρωμάτων	 και	 κάθε	 πολίτη,	 στο	
βαθμό	που	τη	χρειάζεται.	
	
Η	 Πολιτική	 για	 την	 κοινωνική	 ένταξη	 περιλαμβάνει	 θετικές	 δράσεις	 (κίνητρα,	
ρήτρες,	 ειδικά	 προγράμματα,	 υπηρεσίες	 κλπ)	 και	 οριζόντια	 μέτρα	 που	
ενσωματώνονται	σε	όλες	τις	άλλες	πολιτικές.	
	
Προτείνουμε	 τη	 μετάβαση	 από	 ένα	 παθητικό	 επιδοματοκεντρικό	 προς	 ένα	
ενεργητικό	 κοινωνικό	 κράτος,	 επιλεκτικά	 γενναιόδωρο,	 ορθολογικό	 και	 βιώσιμα	
αναδιανεμητικό,	 με	 στοχευμένες	 πολιτικές	 και	 υψηλής	 ποιότητας	 υπηρεσίες,	 το	
οποίο	θεμελιώνεται	στο	αναπτυγμένο	Ανθρώπινο	Κεφάλαιο.		
	
Η	 ανάγκη	 ενίσχυσης	 του	 κοινωνικού	 κράτους	 είναι	 μόνιμα	 στην	 πολιτική	
ατζέντα	 και	 συνιστά	 κατάκτηση	 του	 σύγχρονου	 ευρωπαϊκού	 πολιτισμού.	
Θεσμοί	και	επιλογές	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	του	Συμβουλίου	της	Ευρώπης	
αλληλοτροφοδοτούν	 τις	 πολιτικές	 μας	 με	 στόχο	 την	 ενδυνάμωση	 του	
κοινωνικού	κράτους.	
	
Το	κοινωνικό	κράτος	το	βιώνουμε	καθημερινά.	Είναι	 έκφραση	του	πολιτισμού	
μας.	Αφορά	σε	όλες	τις	πτυχές	της	οικονομικής,	κοινωνικής,	πολιτικής	ζωής.	
Η	ενδυνάμωση	του	κοινωνικού	κράτους	καθώς	και	η	αξιοποίησή	του	κρύβουν	το	
κλειδί	 της	 αντιμετώπισης	 των	 ελλειμμάτων	 κοινωνικής	 αλληλεγγύης	 και	
κοινωνικής	πρόνοιας.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε	:	
	
1.	 Ολοκλήρωση	 των	 διαδικασιών	 δημιουργίας	 ενιαίας	 δομής	 εποπτείας,	
παρακολούθησης	και	αξιολόγησης	των	πολιτικών	πρόνοιας,	με	βασικό	στοιχείο	
και	κριτήριο	την	κοινωνική	αποτελεσματικότητα.	
2.	 Ανάπτυξη	 κοινωνικών	 πολιτικών	 και	 υπηρεσιών	 στήριξης	 της	
οικογένειας	και	των	ευπαθών	ομάδων	σε	τοπικό	επίπεδο	με	ευθύνη	της	Τοπικής	
Αυτοδιοίκησης,	με	τη	σύμπραξη	και	τη	συνδρομή	της	κοινωνίας	των	πολιτών	και	
κυρίως	των	εθελοντικών	μη-κυβερνητικών	οργανώσεων.	
3.	 Ενίσχυση	 των	 δομών	 ΚΑΠΗ,	 ΚΗΦΗ,	 Λεσχών	Φιλίας,	 για	 την	 εξασφάλιση	
συνθηκών	ευζωίας,	αξιοπρέπειας	και	ενεργούς	γήρανσης	των	ηλικιωμένων,	και	
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επαρκή	αντιμετώπιση	των	θεμάτων	αυτό-εξυπηρέτησης,	κοινωνικής	φροντίδας	
και	υγείας.	
4.	 Γενίκευση	 των	 προγραμμάτων	 βοήθειας	 στο	 σπίτι	 σε	 ηλικιωμένους,	
ασφαλισμένους	 και	 μη,	 ΑμεΑ,	 επεκτείνοντας	 τις	 παροχές	 νοσηλείας,	
ψυχαγωγικής	υποστήριξης	και	ανθρώπινης	συναναστροφής.	
5.	 Καθιέρωση	 ειδικής	 δέσμης	 πολιτικών	 για	 τα	 παιδιά	 που	 διαβιούν	 με	
οικογένειες	κάτω	από	το	όριο	φτώχειας.	
6.	 Υλοποίηση	του	Ευρωπαϊκού	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	Επισιτιστικής	
και	 Βασικής	 Υλικής	 Συνδρομής	 προς	 τους	 απόρους,	 που	 στοχεύει	 στην	
αντιμετώπιση	 της	 ακραίας	 φτώχειας,	 δυναμώνοντας	 την	 αναγκαία	 υλική	
βοήθεια.	
7.	 Καθολική	 εφαρμογή	 του	 προγράμματος	 Εγγυημένου	 Κοινωνικού	
Εισοδήματος,	το	οποίο	στοχεύει	στην	εξασφάλιση	αξιοπρεπούς	διαβίωσης	των	
πολιτών,	που	βρίσκονται	σε	κατάσταση	ακραίας	φτώχειας,	με	πλέγμα	παροχών	
και	 εξατομικευμένων	υπηρεσιών	και	 αγαθών.	Με	 τον	 τρόπο	αυτό	αφ’	 ενός	θα	
διασφαλιστεί	 η	 ύπαρξη	 ενός	 δικτύου	 ασφαλείας	 έναντι	 του	 κοινωνικού	
αποκλεισμού	και	αφ’	 ετέρου	θα	απλοποιηθεί	μια	πολιτική	η	οποία	μέχρι	τώρα	
χαρακτηρίζεται	από	ένα	σύνθετο	πλέγμα	παροχών	και	επιδομάτων.		
8.	 Υλοποίηση	και	αξιολόγηση	του	προγράμματος	Στέγασης	και	Επανένταξης,	
το	 οποίο	 στοχεύει	 στη	 στέγαση	 και	 στην	 εργασιακή	 επανένταξη	 πολιτών	 που	
αντιμετωπίζουν	πρόβλημα	στέγης	και	εργασίας.		
9.	 Εφαρμογή	του	ελάχιστου	εγγυημένου	εισοδήματος	και	την	επέκτασή	του	
για	 την	κάλυψη	του	συνόλου	πληθυσμού,	ως	μέτρου	όχι	 μόνο	καταπολέμησης	
της	 φτώχειας	 αλλά	 κυρίως	 ως	 πολιτικής	 αποτροπής	 του	 κοινωνικού	
αποκλεισμού	 και	 διευκόλυνσης	 της	 πρόσβασης	 στις	 αναγκαίες	 υπηρεσίες	
ιατροκοινωνικής	περίθαλψης.	
10.	 Ασφαλιστική	 κάλυψη	 του	 συνόλου	 του	 πληθυσμού	 για	
ιατροφαρμακευτική	 περίθαλψη,	 με	 δαπάνη	 του	 Κρατικού	Προϋπολογισμού	 σε	
ότι	αφορά	τους	ανασφάλιστους.	
11.	 Εφαρμογή	διαφοροποιημένης	ίδιας	συμμετοχής	και	λοιπών	επιβαρύνσεων	
στην	 πρόσβαση	 στις	 υπηρεσίες	 υγείας	 και	 στο	 φάρμακο	 τη	 στιγμή	 της	
ανταλλαγής,	ανάλογη	του	εισοδήματος	και	αντιστρόφως	της	ανάγκης.	
12.	 Μηδενικές	 τιμές	 πρόσβασης	 σε	 μία	 περιεκτική	 δέσμη	 υγειονομικών	
παροχών	όσων	είναι	κάτω	ή	κοντά	στο	όριο	της	φτώχειας,	καθώς	και	σε	άλλες	
ευπαθείς	ομάδες	του	πληθυσμού	(χρόνιοι	άρρωστοι	με	χαμηλό	εισόδημα,	κτλ.).	
	
4.	 Η	 αναγκαία	 ανασυγκρότηση	 του	 συστήματος	 υγείας	 με	 παροχή	
ποιοτικών	υπηρεσιών	υγείας.	

	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:	
	

1. Διαμόρφωση	 εθνικής	 πολιτικής	 υγείας	 με	 βάση	 τις	 ανάγκες	 υγείας	
του	ελληνικού	πληθυσμού,	δίνοντας	έμφαση	στα	μείζονα	νοσολογικά	
προβλήματα.	 Εθνική	 πολιτική	 υγείας	 που	 με	 την	 απαραίτητα	
διακομματική	 στήριξη,	 θα	 σχεδιάσει	 τις	 αναγκαίες	 διαρθρωτικές	
αλλαγές,	 θα	 προγραμματίσει	 τη	 βέλτιστη	 κατανομή	 πόρων	 και	 θα	
θέσει	 στο	 επίκεντρο	 την	 ολοκληρωμένη	 ιατροφαρμακευτική	
περίθαλψη	και	φροντίδα	για	κάθε	Έλληνα	πολίτη,	σύμφωνα	με	τους	
στόχους	της	ΕΕ	για	το	2020.		
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2. Σταθερή	 δέσμευση	 για	 χρηματοδότηση	 του	 τομέα	 της	 υγείας	 με	 το	
ποσό	 της	 τάξης	 του	 6%	 του	 ΑΕΠ.	 Κατανομή	 του	 ποσού	 αυτού	 σε	
περιφερειακή	 βάση	 και	 "πριμοδότηση"	 της	 τήρησης	 των	
περιφερειακών	 προϋπολογισμών.	 Σε	 περίπτωση	 διαπεριφερειακών	
ροών,	οι	πόροι	θα	πρέπει	να	μεταβιβάζονται	αναλόγως.		

3. Μετατροπή	 του	 ΕΣΥ	 από	 κακοδιοικούμενη	 δημόσια	 υπηρεσία	 σε	
σύγχρονο	δημόσιο	οργανισμό	με	νέο	νόμο	«επανίδρυση»,	γεγονός	που	
θα	 αυξήσει	 την	 αποτελεσματικότητα	 και	 αποδοτικότητα	 του	
συστήματος.		Για	το	σκοπό	αυτό	θα	πρέπει	να	υπάρξει:	
− Κεντρικό	 όργανο	 σχεδιασμού-συντονισμού-ελέγχου-αξιολόγησης	

του	 ΕΣΥ	 και	 θεσμοθέτηση	 θέσης	 Γενικού	 Διευθυντή	 ΕΣΥ.	 Η	
αξιολόγηση	 πρέπει	 να	 είναι	 πολυπαραγοντική	 και	 να	
περιλαμβάνει	υποδομές,	υπηρεσίες,	προσωπικό.	

− Επανασχεδιασμός	των	νοσοκομειακών	κλινικών	και	εργαστηρίων,	
στο	πλαίσιο	 των	 νέων	περιφερειακών	Οργανισμών,	 προκειμένου	
να	 γίνουν	 οι	 αναγκαίες	 αναδιαρθρώσεις,	 με	 συγχωνεύσεις-
ενοποιήσεις	μονάδων	και	ορθολογική	ανακατανομή	τους	και	με	τη	
δημιουργία	 νοσοκομείων	 και	 κλινικών	 αναφοράς	 για	
εξειδικευμένα	 νοσήματα,	 σύμφωνα	 με	 τις	 ανάγκες	 υγείας	 του	
πληθυσμού	κάθε	περιφέρειας.	

− Θεσμοθέτηση	 νέων	 εργασιακών	 σχέσεων	 που	 θα	 συνδέουν	 τη	
μονιμότητα	 με	 την	 αξιολόγηση	 και	 τις	 αποδοχές	 ανάλογα	 με	 το	
προσφερόμενο	έργο.	

− Ενίσχυση	με	ΠΦΥ-Πρόληψης	με	αύξηση	της	χρηματοδότησης,	έτσι	
ώστε	 να	ανέρχεται	 τουλάχιστον	στο	15%	της	δημόσιας	δαπάνης	
υγείας.	

− Άμεση	δημιουργία	του	θεσμού	του	οικογενειακού	γιατρού	στα	350	
Κέντρα	Υγείας	και	σε	κάθε	δήμο	της	χώρας,	με	την	αξιοποίηση	των	
γενικών	 γιατρών	 και	 των	 γιατρών	 συναφών	 ειδικοτήτων	
(παθολόγοι	και	παιδίατροι)	του	δημόσιου	και	του	συμβεβλημένου	
ιδιωτικού	τομέα.	

4. Αποδέσμευση	του	ΕΟΠΥΥ	από	την	εποπτεία	του	Υπουργείου	Υγείας	
και	 υπαγωγή	 του	 στον	 τομέα	 ευθύνης	 του	 Υπουργείου	 Εργασίας	 –	
Κοινωνικών	 Ασφαλίσεων	 ή	 Οικονομικών	 ανάλογα	 με	 το	 μοντέλο	
χρηματοδότησης,	 με	 θεσμοθέτηση	 όμως	 της	 διοικητικής	 και	
οικονομικής	ανεξαρτησίας	του.	

5. Αύξηση	 του	 μεριδίου	 της	 αγοράς	 των	 γενόσημων	 φαρμάκων	 με	
ειδικά	 προγράμματα	 προώθησης	 και	 την	 ένταξη	 των	 πρωτοκόλλων	
συνταγογράφησης	 στην	 ηλεκτρονική	 συνταγογράφηση	 και	
διευκόλυνση	 της	πρόσβασης	 των	ασθενών	στα	 καινοτόμα	φάρμακα	
με	 την	 άμεση	 υπαγωγή	 τους	 στη	 θετική	 λίστα	 κατόπιν	 θετικής	
αξιολόγησης	 της	 αποτελεσματικότητάς	 τους	 από	 ευρωπαϊκούς	
ειδικούς	 οργανισμούς	 και	 την	 απόδοση	 τιμής	 ταυτόχρονα	 με	 την	
έγκριση	κυκλοφορίας	τους	στην	αγορά.	

6. Ενίσχυση	του	τομέα	της	Δημόσιας	Υγείας,	με	έμφαση	στην	Πρόληψη	
και	την	Προαγωγή	Υγείας,	κυρίως	στους	τομείς	του	καπνίσματος,	της	
διατροφής,	της	άσκησης	και	στην	εφαρμογή	εθνικών	προγραμμάτων	
προσυμπτωματικού	 ελέγχου	 για	 την	 πρόληψη	 των	 καρδιαγγειακών	
νόσων	και	ορισμένων	προλήψιμων	καρκίνων.	
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3.6	 Παιδεία	
	
Το	ελληνικό	εκπαιδευτικό	σύστημα	χαρακτηρίζεται	κυρίως	από	διοικητικό	και	
οικονομικό	 συγκεντρωτισμό,	 επικέντρωση	 στη	 μετάδοση	 μεγάλου	 αριθμού	
γνώσεων	και	λιγότερο	στην	απόκτηση	δεξιοτήτων	για	συνεχή	αναζήτησή	τους	
και	 στην	 ανάπτυξη	 κουλτούρας	 συνεργασίας.	 Επίσης,	 χαρακτηρίζεται	 από	 τον	
προσανατολισμό	 του	 Λυκείου	 στις	 εξετάσεις	 και	 την	 εισαγωγή	 στην	
τριτοβάθμια	εκπαίδευση,	την	κατάτμηση	της	γνώσης	σε	«στεγανά»	αντικείμενα,	
που	 καθορίζονται	 από	 τις	 ανάγκες	 ενίσχυσης	 των	 διαφόρων	 ειδικοτήτων	 των	
εκπαιδευτικών	ή	της	 ισχύος	των	πανεπιστημιακών	τμημάτων	που	σχετίζονται	
με	αυτά	και	όχι	από	τις	ανάγκες	των	μαθητών	και	της	κοινωνίας.	
	
Σήμερα,	το	πλήγμα	που	δέχεται	η	Παιδεία	από	τις	αριστερίστικες	ιδεοληψίες	του	
ΣΥΡΙΖΑ	 κατά	 της	 αριστείας,	 της	 αξιολόγησης,	 και	 του	 εκσυγχρονισμού	 που	
επιχείρησε	το	σύνολο	των	νομοθετικών	παρεμβάσεων	Διαμαντοπούλου,	απαιτεί	
άμεσες	 παρεμβάσεις.	Η	 αντιμεταρρύθμιση	 συνεχίστηκε	 με	 την	 κατάργηση	 του	
ολοήμερου	σχολείου	και	της	ζώνης	ελεύθερης	επιλογής	μαθημάτων	γενικότερης	
καλλιέργειας	του	μαθητή	και	την	μείωση	των	ωρών	διδασκαλίας.		
	
Η	 αριστεία	 είναι	 εχθρός	 της	 ιδεολογίας	 της	 ισοπέδωσης.	 Η	 δημοκρατία	 θα	
βελτιώνεται,	όταν	θα	συνειδητοποιήσουμε	ότι	χρειαζόμαστε	τη	πρωτοπορία	της	
γνώσης,	την	αξιοκρατία	της	εκπαίδευσης	και	την	αυτογνωσία	των	μελλοντικών	
πολιτών.	 Σχολεία	 χωρίς	 άμιλλα	 χωρίς	 ανταγωνισμό	 στη	 γνώση,	 εξυπηρετούν	
μόνο	 αυτές	 τις	 αντιδραστικές	 δυνάμεις,	 που	 καθηλώνουν	 την	 κοινωνία	 στο	
τέλμα	 και	 δημιουργούν	 το	 ιδεολόγημα	 της	 ‘’καταδιωκόμενης	 και	 ανάδελφης	
‘’ελληνικής	φυλής.	
	
Θεωρούμε	ότι	είναι	απαραίτητος	ο	περιορισμός	του	Κράτους	στο	σχεδιασμό	του	
πλαισίου	μέσα	στο	οποίο	θα	μπορούν	να	λειτουργούν	με	ουσιαστική	αυτονομία	
όλες	 οι	 εκπαιδευτικές	 βαθμίδες.	 Το	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 θα	 πρέπει	 να	
αναπτύσσει	 το	κριτικό	πνεύμα	των	νέων,	απαλλάσσοντας	 τους	 νέους	από	την	
ισοπεδωτική	 και	 εξευτελιστική	 διαδικασία	 της	 «παπαγαλίας»	 και	 τη	 μάστιγα	
του	 ενός	 σχολικού	 βιβλίου	 και	 του	 ενός	 πανεπιστημιακού	 συγγράμματος.	
Επίσης,	 θα	 πρέπει	 να	 αποδαιμονοποιηθεί	 η	 διαδικασία	 της	 Μπολόνια,	 στην	
οποία	 συμμετέχουν	 47	 ευρωπαϊκές	 χώρες	 και	 στοχεύει	 στην	 συνεργασία	 τους	
στο	 πλαίσιο	 του	 Ενιαίου	 Ευρωπαϊκού	 Χώρου	 Εκπαίδευσης,	 καθώς	 και	 η	
διαδικασία	του	PISA	(Program	for	International	Student	Assessment).	Τέλος,	το	
σχολείο	θα	πρέπει	να	παρέχει	τις	απαραίτητες	δεξιότητες	που	θα	διευκολύνουν	
την	 είσοδο	 των	 νέων	 στον	 ενεργό	 οικονομικό	 βίο,	 σύμφωνα	 με	 τον	 πίνακα	
δεξιοτήτων	του	ΟΟΣΑ.	Απαραίτητη,	επίσης,	είναι	η	ενίσχυση	της	έρευνας	και	η	
σύνδεσή	της	με	την	παραγωγή.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό	προτείνουμε:	
	

1. Επαναφορά	 του	 θεσμού	 των	 Προτύπων	 Πειραματικών	 Σχολείων,	 που	
θεσμοθετήθηκαν	 με	 τον	 ν.3966/2011	 και	 καταργήθηκαν	 με	 νόμο	 τον	
Μάιο	2015.	Οι	μαθητές	των	προτύπων	πειραματικών	σχολείων	θα	πρέπει	
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να	 επιλέγονται	 μέσω	 εξετάσεων,	 ενώ	 θα	 υποχρεούνται	 να	 διατηρούν	
πολύ	 καλές	 επιδόσεις	 στα	 μαθήματα.	 Στα	 Πρότυπα	 και	 Πειραματικά	
Σχολεία	 θα	 διδάσκουν	 καθηγητές,	 οι	 οποίοι	 επιλέγονται	 βάσει	
προσόντων,	 εφ’	 όσον	 έχουν	 αιτηθεί	 την	 απόσπασή	 τους	 σε	 αυτά.	 Τo	
πανελλαδικό	 Δίκτυο	 των	 Πρότυπων	 Πειραματικών	 Σχολείων	
δημιούργησε	τις	πρώτες	δημιουργικές	κοινότητες	με	στόχο	τη	παραγωγή	
αποτελέσματος	άμεσα	διοχετεύσιμου	προς	όλη	την	δημόσια	εκπαίδευση.	

2. Υποχρεωτική	 Εκπαίδευση	 είναι	 εκείνη	 του	 Νηπιαγωγείου,	 το	 οποίο	 θα	
πρέπει	 σταδιακά	 και	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 της	 εξεύρεσης	 πόρων	 να	
επεκταθεί	 σε	 διετές,	 του	 εξατάξιου	 Δημοτικού	 και	 του	 τριτάξιου	
Γυμνασίου.	

3. Σε	 όλες	 τις	 τάξεις	 Γυμνασίου	 και	 Λυκείου	 θα	 πρέπει	 να	 διεξάγονται	
τελικές	εξετάσεις	τον	 Ιούνιο	και	κάθε	μαθητής	προάγεται	στην	επόμενη	
τάξη	μόνον	εφ’	όσον	έχει	επιτύχει	βαθμό	τουλάχιστον	10	σε	κάθε	βασικό	
μάθημα	και	μέσο	όρο	τουλάχιστον	10.		

4. Επαναφορά	 της	 Τράπεζας	 Θεμάτων,	 που	 θεσμοθετήθηκε	 το	 2010,	 και	
του	θεσμού	των	σχολικών	συμβούλων.	

5. Θεσμοθέτηση	 του	 ολοήμερου	 σχολείου,	 στο	 οποίο	 θα	 ολοκληρώνεται	 η	
διαδικασία	της	μάθησης.	Οι	σχολικές	μονάδες	θα	πρέπει	να	έχουν	σχετική	
αυτονομία.	 Τα	 κριτήρια	 λειτουργίας	 τους	 να	 καθορίζονται	 από	 τα	
Σχολικά	Συμβούλια,	ώστε	να	υπάρξει	ο	θεμιτός	ποιοτικός	ανταγωνισμός.	

6. Τα	σχολικά	βιβλία	να	μην	είναι	ενιαία.	Οι	εκδοτικοί	οίκοι	να	εκδίδουν	τα	
δικά	τους	βιβλία,	εντός	των	πλαισίων	του	αναλυτικού	προγράμματος	και	
το	 σχολείο	 να	 επιλέγει	 ποια	 θα	 προμηθευτεί.	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	
ενεργοποιείται	 περισσότερο	 η	 εκπαιδευτική	 κοινότητα,	 διευρύνεται	 ο	
κύκλος	αυτών	που	εργάζονται	για	τη	συγγραφή	και	έκδοση	των	βιβλίων,	
αναπτύσσεται	ο	θεμιτός	ανταγωνισμός	για	την	βελτίωση	της	ποιότητας	
και	 απαγκιστρώνονται	 τα	 βιβλία	 από	 τον	 ασφυκτικό	 έλεγχο	 του	
κράτους.	Και	εκτός	των	άλλων	δημιουργείται	μια	νέα	δυναμική	αγορά.	

7. Να	θεσμοθετηθεί	η	διοικητική	αυτονομία	του	σχολείου,	στην	υλοποίηση	
προγραμμάτων,	στον	τρόπο	λειτουργίας	και	σε	ζητήματα	συνεργασίας	με	
τις	 τοπικές	 κοινωνίες.	 Προτείνουμε,	 επίσης,	 τη	 δημιουργία	
περιφερειακών	ινστιτούτων	έρευνας,	τεκμηρίωσης	και	επιμόρφωσης,	σε	
συνεργασία	με	την	αυτοδιοίκηση	και	τα	πανεπιστήμια.		

8. Το	 Λύκειο	 χωρίζεται	 σε	 Γενικό	 Λύκειο	 και	 σε	 Τεχνικό-Επαγγελματικό	
Λύκειο.	 Η	 αποφοίτηση	 από	 το	 Λύκειο	 γίνεται	 με	 την	 απονομή	 του	
Εθνικού	 Απολυτηρίου	 και	 μόνον	 εφ’	 όσον	 ο	 μαθητής	 έχει	 περάσει	 τη	
βάση	του	10	σε	όλα	τα	βασικά	μαθήματα	και	μέσο	όρο	τουλάχιστον	10.		

9. Σύνδεση	της	Τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	με	τις	ανάγκες	της	παραγωγικής	
διαδικασίας	 αλλά	 και	 της	 δημιουργίας	 ολοκληρωμένων	 και	 ενεργών	
πολιτών.		

10. Η	 Μεταλυκειακή	 Εκπαίδευση	 χωρίζεται	 σε	 Πανεπιστημιακή	
(Πανεπιστήμια	 και	 Πολυτεχνεία),	 Τεχνολογική	 (ΤΕΙ),	 και	 σε	 Τεχνική	
Επαγγελματική	(ΙΕΚ).	Στα	Πανεπιστήμια	εντάσσονται	οι	θεωρητικές	και	
εφαρμοσμένες	 επιστήμες,	 ενώ	 στα	 ΤΕΙ	 οι	 τεχνολογικές	 εφαρμογές,	
βασιζόμενες	 στα	 επιστημονικά	 επιτεύγματα.	 Στην	 Τεχνική	
Επαγγελματική	 Εκπαίδευση	 εντάσσονται	 τα	 επαγγέλματα,	 που	 χρίζουν	
μεθοδικής	κατάρτισης.	
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11. Η	 είσοδος	 στα	 Πανεπιστήμια	 και	 στα	 ΤΕΙ	 γίνεται,	 βάσει	 του	 Εθνικού	
Απολυτηρίου,	 αλλά	 σε	 αριθμούς	 εισακτέων,	 που	 θα	 καθορίζουν	
αποκλειστικά	και	μόνον	τα	Πανεπιστήμια	και	τα	ΤΕΙ	και	με	συντελεστές	
βαρύτητας	στα	βασικά	μαθήματα,	 που	θα	 καθορίζονται	 από	 τα	 ίδια	 τα	
ιδρύματα.	

12. Ο	 φοιτητής	 εισέρχεται	 σε	 Σχολή	 Πανεπιστημίου	 ή	 ΤΕΙ	 και	 έχει	 τη	
δυνατότητα,	εφ’	όσον	θελήσει	και	έχει	τα	προσόντα	(που	κρίνονται	από	
το	ίδιο	το	ΑΕΙ)	να	μεταπηδήσει	σε	άλλο	γνωστικό	αντικείμενο	εντός	του	
ίδιου	 Ιδρύματος.	 Εφ’	 όσον	 ένας	 φοιτητής	 δεν	 έχει	 τη	 δυνατότητα	 να	
συνεχίσει	 τις	 σπουδές	 του	 στο	 Πανεπιστήμιο	 που	 εισήχθη,	 να	 έχει	 τη	
δυνατότητα,	με	πιστοποιητικό	καταγραφής	των	μαθημάτων	που	έχει	ήδη	
περάσει	 επιτυχώς,	 να	 μεταπηδήσει	 σε	 ΤΕΙ	 ή	 Επαγγελματική	 Σχολή	 της	
επιλογής	του,	υπό	την	προϋπόθεση	της	αποδοχής	του	από	το	ΤΕΙ	ή	την	
Σχολή.	

13. Εφαρμογή	 του	 άρθρου	 8	 του	 νόμου	 4009/2011	 για	 την	 Χωροταξική	
Αναδιάρθρωση	των	ΑΕΙ,	βάσει	αξιολόγησης	των	Τμημάτων,	των	Σχολών	
και	των	ΑΕΙ	από	την	ΑΔΙΠ.	Η	σημερινή	διασπορά	των	Πανεπιστημίων	και	
των	ΤΕΙ	θεωρείται	αντιπαραγωγική	και	αντιεπιστημονική.	

14. Επαναφορά	 σε	 ισχύ	 όλων	 των	 διατάξεων	 του	 νόμου	 4009/2011	 και	
ενεργοποίηση	της	προβλεπόμενης	από	τον	ίδιο	το	νόμο	αξιολόγησης	της	
εφαρμογής	του	από	επιτροπή	εμπειρογνωμόνων.	

15. Επανενεργοποίηση	 των	 νόμων	 3839/2010	 	 για	 το	 σύστημα	 επιλογής	
προϊσταμένων	 οργανικών	 μονάδων	 με	 αντικειμενικά	 και	 αξιοκρατικά	
κριτήρια	 και	 την	 σύσταση	 Συμβουλίου	 Επιλογής	 Προϊσταμένων,	 του	
νόμου	3848/2010	για	την	αναβάθμιση	του	ρόλου	του	εκπαιδευτικού	και	
την	καθιέρωση	κανόνων	αξιολόγησης	και	αξιοκρατίας	στην	εκπαίδευση,	
του	νόμου	3879/2010	για	την	ανάπτυξη	της	Δια	Βίου	Μάθησης	και	του	
νόμου	4027/2011	για	την	ελληνόγλωσση	εκπαίδευση	στο	εξωτερικό.	

16. Επαναλειτουργία	 των	 Σχολών	 Δια	 Βίου	 Μάθησης	 στα	 ΑΕΙ,	 οι	 οποίες	
προβλέπονται	από	τον	νόμο	4009/2011,	ώστε	να	δίδεται	η	δυνατότητα	
στους	 αποφοίτους	 να	 ανανεώνουν	 και	 να	 επικαιροποιούν	 τις	 γνώσεις	
που	απέκτησαν	με	την	λήψη	του	πτυχίου	τους.	Θεωρούμε	απαραίτητη	τη	
διαρκή	επιμόρφωση	για	προσαρμογή	των	γνώσεων	και	δεξιοτήτων	στις	
εξελίξεις	 της	 τεχνολογίας	 της	 αγοράς	 και	 της	 κοινωνίας.	 Τα	
προσφερόμενα	 σεμινάρια	 δεν	 οδηγούν	 σε	 λήψη	 πτυχίου	 και	
προσφέρονται	με	καταβολή	διδάκτρων.	

17. Άμεση	αποδοχή	των	προτάσεων	Οργανισμών	των	Ιδρυμάτων,	που	έχουν	
καταθέσει	 τα	 Συμβούλια	 και	 αποδοχή	 των	 προτάσεων	 της	 Συνόδου	
Πρυτάνεων	 για	 εφαρμογή	 του	 άρθρου	 58	 του	 νόμου	 4009/2011	 για	
ίδρυση	 των	Εταιρειών,	 που	προέρχονται	 από	 την	συνένωση	 των	ΕΛΚΕ,	
των	 Εταιρειών	 Αξιοποίησης	 της	 Περιουσίας	 και	 ενδεχομένων	
Ερευνητικών	 Πανεπιστημιακών	 Ινστιτούτων	 που	 λειτουργούν	 στο	
ίδρυμα.		

18. Αναθεώρηση	 του	 άρθρου	 16	 του	 Συντάγματος,	 ώστε	 να	 επιτρέπεται	 η	
ίδρυση	 και	 λειτουργία	 μη	 κρατικών	 πανεπιστημίων.	 Μετατροπή	 των	
Πανεπιστημίων	και	των	ΤΕΙ	σε	νομικά	πρόσωπα	ιδιωτικού	δικαίου,	ώστε	
να	ενισχυθεί	η	αυτονομία	τους.	

19. Καθιέρωση	του	διατιθέμενου	ποσοστού	επί	του	ΑΕΠ	για	την	Παιδεία	στο	
5%,	ανεξαρτήτως	ελλείμματος	του	κρατικού	Προϋπολογισμού.	
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3.7		Πολιτισμός	
	
Ο	 Πολιτισμός	 στη	 χώρα	 μας	 πρέπει	 να	 αντιμετωπίζεται	 τόσο	 ως	 οικονομικό	
εργαλείο,	 λόγω	 της	 συμβολής	 του	 στην	 ανάπτυξη	 και	 στην	 ανάδειξη	 νέων	
«κοιτασμάτων	απασχόλησης»	και	της	στενής	του	σχέσης	με	τον	Τουρισμό,	όσο	
και	 ως	 εργαλείο	 αυτοπραγμάτωσης	 μονάδων	 ή/και	 συλλογικοτήτων	 που	
επιφέρουν	διάχυση	της	δημιουργικότητας	σε	όλο	το	κοινωνικό	γίγνεσθαι.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό	θεωρούμε	ότι:	

1. Ο	Δημόσιος	και	 ο	 Ιδιωτικός	Τομέας	πρέπει	 να	συνεργάζονται,	 με	σκέπη	
όμως	την	έννοια	του	Πολιτισμού	ως	δημόσιου	αγαθού.	

2. Ο	 υφιστάμενος	 θεσμός	 των	 Πολιτιστικών	 Χορηγιών	 είναι	
γραφειοκρατικός,	 αργόσυρτος,	 και	 διόλου	 ελκυστικός	 ως	 προς	 τις	
φοροαπαλλαγές	του.	Απαιτείται	ταχύτατη	αναμόρφωση	του.	

3. Οι	 χορηγίες,	 σε	 συνδυασμό	 με	 τις	 ευκαιρίες	 Έξυπνης	 Εξειδίκευσης	 του	
ΕΣΠΑ	 2014-2020,	 θα	 ήταν	 η	 λύση	 για	 την	 ταχύτερη	 εισδοχή	 των	
ψηφιακών	διευκολύνσεων	στο	χώρο	του	Πολιτισμού,	καθώς	οι	ψηφιακές	
εφαρμογές	στις	περιηγήσεις	μουσείων,	αρχαιολογικών	χώρων	και	στους	
πολιτιστικούς	 περίπατους,	 αλλά	 και	 η	 καθιέρωση	 των	 ηλεκτρονικών	
εισιτηρίων,	καθυστερούν	αδικαιολόγητα.	

4. Το	 Υπουργείο	 Πολιτισμού	 πρέπει	 να	 προχωρήσει	 σε	 προγραμματικές	
συμφωνίες	 με	 την	 Ένωση	 Περιφερειών	 Ελλάδας	 	ή/και	 με	 την	
Κεντρική	 	Ένωση	 Δήμων	 Ελλάδας	 ώστε	 να	 στηριχτεί	 ή	 ερασιτεχνική	
δημιουργία,	 που	 απελευθερώνει	 καινοτόμους	 εαυτούς	 και	 συμβάλλει	
στην	 κοινωνική	 συνοχή.	 Οι	 τοπικές	 αυτές	 μονάδες	 πολιτισμού,	
διασυνδεόμενες	 μέσω	 υπερ-τοπικού	 ψηφιακού	 δικτύου,	μπορούν	 να	
οδηγήσουν	ως	και	στην	επαγγελματικοποίηση	των	συμμετεχόντων.	

5. Το	 Υπουργείο	 Πολιτισμού	 θα	 πρέπει	 επίσης	 να	 προχωρήσει	 άμεσα	 σε	
συμφωνίες	 	με	 τις	 Περιφέρειες	 και	 τους	 Δήμους	 που	 να	 αφορούν	
παρεμβάσεις	 στα	 ιστορικά	 κέντρα	 των	 πόλεων	 και	 στα	 παραδοσιακά	
κέντρα	 της	 υπαίθρου	 προς	 όφελος	 της	 ποιότητας	 ζωής	 των	 κατοίκων	
αλλά	και	της	οικονομίας	του	Πολιτιστικού	Τουρισμού.	

6. Το	Υπουργείο	Πολιτισμού	θα	πρέπει	να	καλλιεργήσει	τον	Πολιτισμό	των	
Δικτύων	 και	 της	 Εξωστρέφειας.	 Η	 Πύλη	 Πολιτιστικών	 Φορέων	 που	
δημιουργήθηκε	επί	Υπουργίας	Γερουλάνου	ως	μητρώο	επιχορηγούμενων	
φορέων,	 αδρανοποιημένη	 από	 το	 2012,	 μπορεί	 κάλλιστα	 να	
επαναλειτουργήσει	 ως	 δίκτυο	 επικοινωνίας	 και	 συντονισμού	 δράσεων	
των	 φορέων	 αυτών—τοπικά	 και	 υπερ-τοπικά.	 Η	 τέχνη	 των	 μουσείων	
αναμένεται	πλέον	διεθνώς	να	εκπροσωπείται	από	μικρούς	πολιτιστικούς	
οργανισμούς	 που	 λειτουργούν	 και	 σε	 μεταξύ	 τους	 συναλλαγή,	 η	 δε	
παραγωγή	 νέων	 ιδεών	 να	 ευδοκιμεί	 στο	 πλαίσιο	 μικρών	 χαλαρών	
δικτύων.	

7. Είναι	 απαραίτητη	 η	 επαναφορά	 του	 ανταποδοτικού	 φόρου	 για	 την	
ανάπτυξη	 της	 κινηματογραφικής	 τέχνης	 στα	 εισιτήρια	 των	
κινηματογράφων,	 με	 ταυτόχρονη	 υπαγωγή	 	του	ΦΠΑ	 από	 το	 23%	 στο	
13%,	ώστε	οι	τιμές	των	εισιτηρίων	να	επανέλθουν	και	αυτές	τουλάχιστον	
στα	επίπεδα		του	2015.		
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8. Πρέπει	 σταδιακά	 να	 επέλθει	 μετατροπή	 των	 μεγάλων	 κρατικών	
μουσείων	 σε	ΝΠΔΔ	 για	 τη	 διοικητική	 αυτονόμηση	 τους,	 βασισμένη	 στο	
πρότυπο	του	Μουσείου	της	Ακρόπολης.		

	
	

3.8	 Διεθνή-Ευρώπη-ΕΕ		
	
Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(ΕΕ)	είναι	σήμερα	περισσότερο	αναγκαία	παρά	ποτέ.	Και	η	
συμμετοχή	της	Ελλάδας	στον	εσωτερικό	πυρήνα	της	ΕΕ	ως	ισότιμο	και	κανονικό	
κράτος	 μέλος,	 απαραίτητος	 όρος	 για	 τη	 δημοκρατία,	 ευημερία,	 ανάπτυξη	 και	
ασφάλεια	 της	 χώρας.	 Τα	 περίπλοκα	 προβλήματα	 και	 οι	 προκλήσεις	 που	
αντιμετωπίζουμε	 (προσφυγικό/μεταναστευτικό,	 ανάπτυξης,	 ανεργίας,	
διευρυνόμενων	 ανισοτήτων,	 τρομοκρατίας,	 περιφερειακής	 αστάθειας,	
κλιματικής	 αλλαγής,	 κ.ά.)	 δεν	 μπορούν	 να	 αντιμετωπισθούν	 αποτελεσματικά	
παρά	μόνο	στο	υπερεθνικό	πλαίσιο	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.		
	
Ωστόσο	 η	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση,	 όπως	 είναι	 	 σήμερα	 είναι	 θεσμικά,	 πολιτικά,	
κοινωνικά	 και	 οικονομικά	 ατελής.	 Δεν	 είναι	 επαρκώς	 δημοκρατική	 ενώ	
κυριαρχείται	 εν	 πολλοίς	 από	 πολιτικές	 που	 δεν	 συμβάλλουν	 ισόρροπα	 και	
συμμετρικά	στην	ανάπτυξη	του	Ευρωπαϊκού	χώρου	και	στην	ισομερή		κατανομή	
των	 ωφελειών	 της	 ενοποίησης.	 Θέλουμε	 επομένως	 περισσότερο	 ενοποιημένη	
Ευρώπη	 αλλά	 μια	 άλλη,	 καλύτερη	 Ευρώπη.	Μια	 Ευρώπη	 (Ευρωπαϊκή	Ένωση)	
ως	 κοινότητα	 αξιών	 και	 σύστημα	 συνοχής	 που	 θα	 λειτουργεί	 ως	 θεσμός	
μεγιστοποίησης	 της	 κοινωνικής	 ευημερίας	 και	 εμβάθυνσης	 της	 πολιτικής	
δημοκρατίας	για	όλους	τους	πολίτες.	Λέμε	ΝΑΙ	στην	Ευρώπη	του	διαφωτισμου,	
της	 Αλληλλεγγύης	 των	 κοινωνικών	 κινημάτων,	 της	 Ελευθερίας	 του	 Λόγου	 και	
της	Ειρήνης.	
	
Για	το	σκοπό	αυτό,		υποστηρίζουμε:	

1. Την		ολοκλήρωση	της	ΟΝΕ	με	την	προωθηση	της	δημοσιονομικής	ένωσης,	
οικονομικής	 ένωσης	 και	 	 τραπεζικής	 ένωσης	 .Η	 ΟΝΕ	 	 θα	 πρέπει	 να	
αποκτήσει	όλα	τα	μέσα	και	πολιτικές	για	ισομερή	κατανομή	κόστους	και	
ωφελειών	 και	 την	 στήριξη	 των	 κρατών	 μελών	 που	 αντιμετωπίζουν	
κρίσεις	η	προβλήματα	προσαρμογής.		

2. Την	 	 προώθηση	 της	 Κοινωνικής	 Ευρώπης,	 των	 Πολιτικών	 Ανάπτυξης,	
Απασχόλησης	και	Συνοχής		και	ενίσχυσης	του	Προϋπολογισμού	της	ΕΕ,		

3. Τη	 διαμόρφωση	 ολοκληρωμένης	 πολιτικής	 για	 τη	 μετανάστευση,	 την	
οικοδόμηση	της	Ενεργειακής	Ένωσης	και	καταπολέμισης	της	κλιματικής	
αλλαγής,	έρευνας	,		τεχνολογίας	και	καινοτομίας.	

4. Την	 ενίσχυση	 της	 κοινής	 εξωτερικής	 πολιτικης(	 ΚΕΠΠΑ)	 και	 της	
πολιτικής	άμυνας	και	ασφάλειας(	ΚΕΠΑΑ)			

5. Και	τελικά	την		προώθηση	της	Πολιτικής	Ένωσης	ομοσπονδιακής	λογικής	
και	θεσμών	σε	δημοκρατικές	βάσεις	και	νομιμοποίηση.		
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4.	Οργανωτικά	Θέματα	
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1.	 Οργανωτική	απόφαση	
	

Οι	Κινήσεις	Πολιτών	στην	1η	 τους	Πανελλαδική	Συνδιάσκεψη	στις	 16/4/2016	
ενέκριναν	ομόφωνα	την	εξής	Οργανωτική	απόφαση:	

Γενικά		
Οι	 “Κινήσεις	 Πολιτών”	 συγκροτήθηκαν	 από	 στελέχη	 πολιτικών	
κινήσεων	 και	 άλλα	 στελέχη	 της	 Κεντροαριστεράς,	 προκειμένου	 να	
συμβάλλουν	 στη	 δημιουργία	 ενός	 νέου,	 ισχυρού	 φορέα	 της	
σύγχρονης	 Σοσιαλδημοκρατίας,	 προωθώντας	 τα	 αιτήματα	 για	
ενότητα	 και	 ανανέωση.	 Για	 το	 λόγο	 αυτό	 οι	 Κινήσεις	 Πολιτών	
αποτελούν	 ένα	 μεταβατικό	 πολιτικό	 οργανισμό,	 που	 δεν	
προσλαμβάνει	 χαρακτηριστικά	 κόμματος,	 αλλά	 βασίζεται	 στην	
εθελοντική	πολιτική	αυτοοργάνωση	εκατοντάδων	πολιτών	από	όλη	
τη	 χώρα,	 που	 μέσα	 από	 συλλογικές,	 δημοκρατικές	 διαδικασίες,	 και	
αξιοποιώντας	 πρωτίστως	 τα	 ηλεκτρονικά	 μέσα	 επικοινωνίας,	
επιθυμούν	να	συμμετέχουν	στη	δημιουργία	του	νέου	φορέα.	
	
Νομική	μορφή	
Η	ΚΣΕ	θα	εξετάσει	εν	καιρώ,	ανάλογα	με	τις	εξελίξεις,	το	ενδεχόμενο	
να	λάβουν	οι	Κινήσεις	Πολιτών	τη	νομική	μορφή	κόμματος.	
	
Ονομασία		
Η	 ονομασία	 τροποποιείται,	 διατηρώντας	 τον	 τίτλο	 “Κινήσεις	
Πολιτών”	και	έχοντας	ως	υπότιτλο	“Για	τη	Σοσιαλδημοκρατία	και	την	
Ενότητα	της	Προοδευτικής	Παράταξης”.	

	
Συμμετέχοντες	πολίτες	
“Συμμετέχοντες	Πολίτες”	(ΣΠ)	αποκαλούνται	οι	προοδευτικοί	πολίτες	
που	 δηλώνουν	 συμμετοχή	 στις	 δραστηριότητες	 των	 “Κινήσεων	
Πολιτών”,	 υποστηρίζουν	 	 τη	 δημιουργία	 ενός	σύγχρονου	φορέα	 της	
Σοσιαλδημοκρατίας	και	συμφωνούν	με	τις	βασικές	αρχές	οργάνωσης	
και	λειτουργίας.	
	
Οργάνωση		
Οι	 “Συμμετέχοντες	 Πολίτες”	 οργανώνονται	 κατά	 Περιφέρεια,	 Νομό	
και	 Δήμο,	 ανάλογα	 με	 τις	 κατά	 τόπους	 δυνατότητες,	 σε	
Συντονιστικές	 Επιτροπές	 (ΣΠ)	 των	 Κινήσεων	 Πολιτών.	 Κάθε	
Συντονιστική	 Επιτροπή,	 εάν	 απαρτίζεται	 από	 περισσότερα	 από	 15	
μέλη,	 ορίζει	 ολιγομελή	 (3-7	 μέλη)	Συντονιστική	 Γραμματεία	 (ΣΓ)	
Περιφέρειας,	Νομού	ή	Δήμου.	
	
Οι	 Συντονιστικές	 Επιτροπές	 και	 οι	 Συντονιστικές	 Γραμματείες	
ασχολούνται	και	παρεμβαίνουν	κατά	προτεραιότητα	στα	σημαντικά	
ζητήματα	 της	 περιοχής	 τους,	 συμμετέχουν	 στις	 κεντρικές	
δραστηριότητες	 διαλόγου,	 διαμόρφωσης	 θέσεων	 και	 πολιτικής	 των	
Κινήσεων	 Πολιτών	 και	 επιδιώκουν	 τη	 αύξηση	 των	 συμμετοχών.	 Ο	
τρόπος	 και	 η	 συχνότητα	 επικοινωνίας	 καθορίζεται	 από	 τις	 ίδιες	 τις	
Συντονιστικές	 Επιτροπές,	 ανάλογα	 με	 τις	 συνθήκες	 και	 τις	
δυνατότητες	κάθε	περιοχής.	
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Κεντρική	Συντονιστική	Επιτροπή	
Η	 Συνδιάσκεψη	 εκλέγει	 60μελή	 Κεντρική	 Συντονιστική	 Επιτροπή	
(ΚΣΕ)	η	οποία	απαρτίζεται	από	δυο	εκπρόσωπους	από	κάθε	μία	από	
τις	 12	 Περιφέρειες	 εκτός	 Αττικής	 (2Χ12=24)	 και	 από	 26	 επιπλέον	
μέλη.	Κάθε	Περιφέρεια	εκλέγει	αμέσως	μετά	τη	Συνδιάσκεψη	τα	δυο	
μέλη	 της	 στην	 ΚΣΕ,	 (ή	 εναλλακτικά	 εκλέγονται	 από	 το	 κοινό	
ψηφοδέλτιο	 της	 Συνδιάσκεψης	 βάση	 ποσόστωσης),	 και	 τα	 26	
επιπλέον	 μέλη	 εκλέγονται	 από	 κοινό	 ψηφοδέλτιο	 με	 δυνατότητα	
σταυροδοσίας	μέχρι	13	σταυρούς.		
	
Η	Κεντρική	Συντονιστική	Επιτροπή	συνεδριάζει	τακτικά	τουλάχιστον	
μια	 φορά	 ανά	 δίμηνο,	 και	 συζητάει,	 αποφασίζει	 και	 συντονίζει	 τις	
πολιτικές	και	οργανωτικές	δραστηριότητες	των	“Κινήσεων	Πολιτών”.	
Η	ημερήσια	διάταξη,	οι	εισηγήσεις	και	η	σύνοψη	των	πρακτικών	κάθε	
συνεδρίασης	κοινοποιούνται	σε	όλους	στους		Συμμετέχοντες	Πολίτες	
ώστε	να	παρέχεται	η	δυνατότητα	ενημέρωσης	συνδιαμόρφωσης.	
	
Η	 Κεντρική	 Συντονιστική	 Επιτροπή	 εκλέγει	 14μελή	 Κεντρική	
Συντονιστική	 Γραμματεία	 (ΚΣΓ),	 η	 οποία	 συνεδριάζει	 τακτικά,	
τουλάχιστον	μια	φορά	την	 εβδομάδα	και	συντονίζει,	στα	ενδιάμεσα	
των	 συνεδριάσεων	 της	 ΚΣΕ,	 τις	 πολιτικές	 και	 συντονιστικές	
δραστηριότητες.	 Η	 ΚΣΕ	 συγκροτεί	 ανάλογα	 με	 τις	 ανάγκες	 ειδικές	
Ομάδες	Εργασίας	για	επιμέρους	θέματα,	όπως	τα	προγραμματικά,	τα	
οργανωτικά	κ.α.		
	
Εκπροσώπηση		
Για	την	Κεντρική	Εκπροσώπηση	των	Κινήσεων	Πολιτών	διατηρείται	
το	σημερινό	σχήμα	της	3μελούς	εκπροσώπησης.	
		
Συνδιάσκεψη	
Η	 Συνδιάσκεψη	 των	 Κινήσεων	 Πολιτών,	 συνέρχεται	 τακτικά,	 μια	
φορά	 τον	 χρόνο	 και	 απαρτίζεται	 από	 όλους	 τους	 Συμμετέχοντες	
Πολίτες	 που	 δηλώνουν	 εμπρόθεσμα	 τη	 συμμετοχή	 τους.	 Η	
Συνδιάσκεψη	 αποφασίζει	 επί	 των	 πολιτικών	 και	 οργανωτικών	
εισηγήσεων	και	εκλέγει	την	Κεντρική	Συντονιστική	Επιτροπή	και	την	
εκπροσώπηση	 (μονοπρόσωπη	 ή	 πολυπρόσωπη).	 Το	 προεδρείο	 της	
Συνδιάσκεψης	 προτείνεται	 από	 την	 Κ.Σ.Ε.	 και	 εγκρίνεται	 από	 το	
Σώμα.	
	
Οικονομικά			
Εκτός	από	τις	δυνατότητες	κάλυψης	μέρος	των	λειτουργικών	εξόδων	
από	 την	 κρατική	 επιχορήγηση	 της	 Δημοκρατικής	 Συμπαράταξης,	
προτείνεται	 η	 καθιέρωση	συμβολικής	 ετήσιας	συνδρομής	 ύψους	10	
ευρώ	για	κάθε	Συμμετέχοντα	Πολίτη.	
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2.	 Όργανα	των	Κινήσεων	Πολιτών	

	
Α.	 Τριμελής	εκπροσώπηση	
	

1. Νίκος	Διακουλάκης	
2. Παναγιώτης	Ιωακειμίδης	
3. Γιάννης	Τούντας	

	
Β.	 Κεντρική	συντονιστική	Επιτροπή	(60	μέλη)	

	
1. Αθανασόπουλος	Παύλος,	Αθήνα	
2. Αναστόπουλος	Τάκης,	Αθήνα	
3. Αλατάς	Λεωνίδας,	Λάρισα	
4. Αλεξανδρής	Ευάγγελος,	Σπάρτη	
5. Αντωνάκου	Δανάη,	Αθήνα	
6. Βατούσιος	Αντώνης,	Αθήνα	
7. Βερνίκος	Γιώργος,	Αθήνα	
8. Γιακουμής	Ιάκωβος,	Νότ.	Αιγαίο	
9. Γρυσπολάκης	Ιωακείμ,	Χανιά	
10. Δαλιάνη	Αλεξάνδρα,	Αθήνα	
11. Διακουλάκης	Νίκος,	Αθήνα	
12. Διαμαντής	Κώστας,	Αθήνα	
13. Δουκέλης	Γιάννης,	Ξάνθη	
14. Εδιάρογλου	Χριστόφορος,	Θεσσαλονίκη	
15. Ευαγγελίδου	Μάρω,	Αθήνα	
16. Ευλογημένος	Γιάννης,	Χανιά	
17. Ζαχμανίδου	Ίρις,	Αθήνα	
18. Ζάχος	Γιώργος,	Ιωάννινα	
19. Ζαφείρης	Παναγιώτης,	Κοζάνη	
20. Θηραίου	Δέσποινα,	Αθήνα	
21. Ιωακειμίδης	Παναγιώτης,	Αθήνα	
22. Καβάσαλης	Πέτρος,	Αθήνα	
23. Καλογήρου	Γιάννης,	Αθήνα	
24. Καναπίτσας	Αθανάσιος,	Λαμία	
25. Καραμανίδης	Άρης,	Αλεξανδρούπολη	
26. Καρούνος	Θόδωρος,	Αθήνα	
27. Κατσαντώνης	Δημήτρης,	Θεσσαλονίκη	
28. Κατσέλος	Σωτήρης,	Αθήνα	
29. Κόκκινος	Σπύρος,	Λιβαδειά	
30. Λουκάτος	Αντρέας,	Αθήνα	
31. Ματθαίου	Παναγιώτης,	Αθήνα	
32. Μαυροειδής	Δημήτρης,	Κατερίνη	
33. Μερεντίτης	Δημήτρης,	Αθήνα	
34. Μήτρου	Λίλιαν,	Αθήνα	
35. Μικάλεφ	Σωτήρης,	Κέρκυρα	
36. Μουζακίτης	Μιχάλης,	Κέρκυρα	
37. Μπούρας	Χρήστος,	Πάτρα	
38. Ντάλης	Σωτήρης,	Αθήνα	
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39. Παναγιωτόπουλος	Παναγιώτης,	Αθήνα	
40. Παππάς	Σπύρος,	Αθήνα	
41. Παπαρσένος	Γιώργος,	Αθήνα	
42. Παπασαραντόπουλος	Πέτρος,	Θεσσαλονίκη	
43. Παρασκευάς	Μιχάλης,	Πάτρα	
44. Πάτρας	Παναγιώτης,	Τρίκαλα	
45. Πετράκης	Μανώλης,	Ηράκλειο	
46. Πετρέλλη	Μαρίνα,	Αθήνα	
47. Πιέρρος	Γιώργος,	Αθήνα	
48. Ρίσβας	Γρηγόρης,	Νέα	Σμύρνη	
49. Σεβαστιάδης	Χρήστος,	Θεσσαλονίκη	
50. Σιντόρης	Γιώργος,	Ιωάννινα	
51. Σκάλκος	Δημήτρης,	Αθήνα	
52. Σπανούδης	Αλέξανδρος,	Βέροια	
53. Τούντας	Γιάννης,	Αθήνα	
54. Τουτσίδης	Γιώργος,	Φλώρινα	
55. Τσακαλία	Λία,	Αθήνα	
56. Τσέκος	Θεόδωρος,	Αθήνα	
57. Χάλαρης	Μιχάλης,	Αθήνα	
58. Χαμπίδης	Κωνσταντίνος,	Αθήνα	
59. Χατζηβασιλείου	Παναγιώτης,	Μυτιλήνη	
60. Χλωμούδης	Κώστας,	Αθήνα	

	
Ελένη	Ζερβοπούλου	(Γραμματεία)		

	
Γ.	 Συντονιστική	Γραμματεία	(14	μέλη)	
	

1. Παύλος	Αθανασόπουλος	
2. Τάκης	Αναστόπουλος	(Γραφείο	Τύπου)	
3. Δανάη	Αντωνάκου	
4. Ιωακείμ	Γρυσπολάκης	
5. Νίκος	Διακουλάκης		
6. Παναγιώτης	Ιωακειμίδης	
7. Θόδωρος	Καρούνος	
8. Σωτήρης	Κατσέλος	
9. Χρήστος	Μπούρας	
10. Μαρίνα	Πετρέλλη	
11. Γρηγόρης	Ρίσβας	
12. Χρήστος	Σεβαστιάδης	
13. Γιάννης	Τούντας	
14. Μιχάλης	Χάλαρης		

	
Ελένη	Ζερβοπούλου	(Γραμματεία)	
	


