
Σας λέω ευθύς εξαρχής ότι στόχος μας είναι να περιορίσουμε με 
την πολιτική μας τους καταναγκασμούς που αντιμετωπίζει καθημερινά ο 
Έλληνας πολίτης ώστε να ενισχύεται διαρκώς η αυτονομία του και η 
ελευθερία του.

Δίνουμε τη μάχη για έναν άνθρωπο ελεύθερο. Δίνουμε τη μάχη για 
μια κοινωνία σε κίνηση, με συνοχή, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.

Επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερες ευκαιρίες ατομικής 
ανάπτυξης, ατομικής ολοκλήρωσης και προσωπικής αυτοπραγμάτωσης.

Επιδιώκουμε να διευρύνουμε το χώρο δράσης του κάθε πολίτη. Να 
έχει στη διάθεσή του περισσότερα μέσα και περισσότερες ευκαιρίες. Να 
πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες όλων. Περισσότερη 
ελευθερία σε μια διαρκώς πιο δίκαιη κοινωνία. Να τι επιδιώκουμε.

Ο πόλεμος κατά της αδικίας είναι για μας πόλεμος κατά των 
καταναγκασμών που περιορίζουν το πεδίο δράσης και την ελευθερία των 
πολιτών. Η πολιτική μάχη που δίνουμε είναι μια μάχη που στον πυρήνα 
της έχει την επιδίωξη να βελτιώνονται διαρκώς οι συνθήκες ώστε ο κάθε 
πολίτης ενδυναμωμένος να μπορεί να πραγματοποιεί ευκολότερα αυτό 
που θέλει για τον εαυτό του.

Απελευθερωμένοι από ιδεολογικά δεσμά που σκοτώνουν τη σκέψη 
και νεκρώνουν την κρίση, ενισχύουμε με την πολιτική μας τις 
δυνατότητες θεμελίωσης μιας μη τυποποιημένης ζωής, δημιουργικής, με 
λιγότερους καταναγκασμούς και απείρως περισσότερες σε σύγκριση με 
το χθες νέες ευκαιρίες προόδου.

Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουμε θεμελιώνουν προοδευτικά 
μια νέα πραγματικότητα.

Κάνουμε πράξη μέρα με τη μέρα ένα όραμα περισσότερης 
ελευθερίας και αυτονομίας για του πολίτες, ένα όραμα που αποτελεί το 
συνεκτικό ιστό κάθε επιμέρους πολιτικής μας και την προσανατολίζει 
προς το συγκεκριμένο στόχο.



Σε μια ισχυρή Ελλάδα ο πολίτης διαρκώς περισσότερο ελεύθερος 
συνειδητοποιεί και πρέπει να συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα μιας νέας 
σχέσης μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ο πολίτης που έχει 
συνείδηση των δικαιωμάτων του πρέπει να έχει ταυτόχρονα συνείδηση 
και επίγνωση των υποχρεώσεών του. Η κατάχρηση όμως των 
δικαιωμάτων οδηγεί πάντοτε στην κατάργηση της ελευθερίας των άλλων 
γι' αυτό κι εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνική ευθύνη είναι μια αξία που 
πρέπει να οδηγεί την καθημερινή συμπεριφορά όλων μας.

Κοινωνική ευθύνη σημαίνει σεβασμό στους κανόνες και σεβασμό 
στα δικαιώματα του άλλου. Οι κανόνες δεν καταργούν την ελευθερία. Τη 
διασφαλίζουν και την εγγυώνται.

Παρατηρούμε συχνά ομάδες συμπολιτών μας, να υιοθετούν 
συμπεριφορές που μπορεί να φαίνεται ότι προσωρινά ενισχύουν τα 
δικαιώματά τους, στην πράξη όμως στο μέτρο που δεν σέβονται τα 
δικαιώματα των άλλων, τα υπονομεύουν.

Επιδίωξή μας είναι μια νέα συνάντηση του κόσμου με την 
πολιτική. Θέλουμε να ξαναβρεί η πολιτική τη σημασία της. Να βρεθεί 
και πάλι στη θέση που της ανήκει. Να ανακαλύψουμε και πάλι την αξία 
της ενεργοποίησης του πολίτη στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα. Να 
ανακαλύψουμε και πάλι τη σημασία της συμμετοχής.

Θέλουμε να ξαναβγεί η πολίτικη'] στου ονείρου το μπαλκόνι.

Παρατηρούμε σήμερα μια βαθμιαία και επιταχυνόμενη 
υποβάθμιση της εμπιστοσύνης σε μηχανισμούς και διαδικασίες. Σε 
σιωπηρές εγγυήσεις της κοινωνικής συμβίωσης.

Η απαξίωση της Δημόσιας Διοίκησης “του Κράτους” σε μια άλλη 
διατύπωση, έχει οδηγήσει σε μια μαζική απόσυρση λαϊκής εμπιστοσύνης 
από έναν πόλο που στην Ελλάδα μπορεί να μην γεννούσε συμπάθειες, 
αλλά λειτουργούσε σταθεροποιητικά. Ταυτόχρονα, οι υποκατάστατες 
εκδοχές θεσμών - Τοπική Αυτοδιοίκηση σε διάφορα επίπεδα, 
συνδικαλιστική'] οργάνωση, αγροτική/ συνεταιριστική οργάνωση - 
ακολούθησαν την ίδια ταχεία απαξίωση. Η αυτορύθμιση του ιδιωτικού 
τομέα και/ ή η προβολή μιας εικόνας κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους του



δεν κατόρθωσε ποτέ στην Ελλάδα να δημιουργήσει αίσθηση 
εμπιστοσύνης.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι και αυτός ένας βασικός 
στόχος της πολιτικής μας.

Η πορεία μας, το βλέπετε, είναι πορεία με πυξίδα. Ξέρουμε τι 
επιδιώκουμε και ξέρουμε που πάμε. Έχουμε στόχους. Έχουμε όραμα.

Μέσα στην καθημερινότητα χάνουμε πολλές φορές το νήμα που 
συνδέει τις επιμέρους πολιτικές και αποφάσεις, υποβαθμίζουμε το νόημά 
τους και δεν γίνεται κατανοητή πάντοτε η σημασία τους.

Η πολιτική μας είναι μια μάχη για το σήμερα, είναι μια μάχη για 
του αύριο.

Η πολιτική που εφαρμόζουμε και οι άξονες που ορίζουν την 
πορεία μας προσδιορίζουν τις μεγάλες και κεντρικές κατευθύνσεις μας, 
συμπυκνώνουν, αποκρυσταλλώνουν και εκφράζουν μια πολιτική 
δημιουργικής ανατροπής.


