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Τι ζήσαμε*

Ζήσαμε τον αυταρχισμό των κυβερνώντων, την υποβάθμιση της 
Δημοκρατίας, τη σκληρότητα της ΙΤ.Δ. Ζήσαμε την ανεργία, τη 
διάλυση του κοινωνικού κράτους, τους πολιτικούς διωγμούς, την 
αποσάθρωση της οικονομίας. Ζήσαμε τη νοαή της εξουσίας για τα 
συμφέροντα των ολίγων και του αρχηγού της Η.Δ., τις πελατειακές 
εξαρτήσεις και συναλλαγές, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία των 
κυβερνητικών πολιτικών. Ζήσαμε την εξουθένωση της*κοινωνίας μας 
και μία Ελλάδα αδύναμη στις διεθνείς ανακατατάξεις, ανήμπορη 
ν'απσφασίζει για το σήμερα,να ορίζει δημιουργικά το αύοιο.

Η Ν·.Δ. πέφτει. Πρέπει να φύγει και η Δεξιά. Πρέπει ν'ανατρέφουμε 
κατεστημένες πρακτικές που αναπαράγουν τη μετριότητα, την 
ελαστική ηθική, τη μιζέρια και την υπανάπτυξη.



για μία κοινωνία δικαιοσύνης και αλληλεγγύης 
για μία ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο 
για τον σοσιαλιστικό εκσυγχρονισμό

Έχουμε μία άλλη αντίληψη για την κοινωνία. Θέλουμε μία κοινωνία 
όπου η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη, η αξιοκρατία και η κοινωνική 
ευαισθησία θα ισχυροποιούν τις δυνάμεις της.

Η πολιτική απασχόλησης δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά 
στους νόμους της αγοράς. Η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να 
επιτύχει χωρίς κοινωνικό διάλογο.
Η προσαρμογή στο διεθνές περιβάλλον δεν μπορεί να σημαίνει 
αδιαφορία για τα ανθρώπινα προβλήματα, ένταση του άγχους στην 
καθημερινή ζωή.
Πρέπει να θεμελιώσουμε τις προϋποθέσεις μιάς άλλης πορείας γιο: 
την ανάπτυξη του τόπου μας. 2’ένα κόσμο ραγδαίων εξελίξεων στην 
Ευρώπη του αύριο εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί στον προσανα
τολισμό μας. 0 άνθρωπος πρώτο μέλημα της πολιτικής μας.
0 πολίτης οφείλει να έχει ρόλο δημιουργικό και συμμετοχικό.



για μία Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη 
δημιουργό στα Βαλκάνια

Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει αντιμετώπιση της εσωτερικής οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομίας, 
αποτελεσματικού κράτους, ισχυρής κοινωνίας πολιτών με υψηλό 
φρόνημα, κρίση, υπευθυνότητα. Μ ’αυτά κτίζεται σήμερα η εθνική 
υπερηφάνεια. 2ί’αυτά ορίζεις και δεν σε ορίζουν.

Η σημερινή μας αδυναμία αντικατοπτρίζεται στις αποτυχίες της 
εξωτερικής πολιτικής.
Σ'ένα κόσμο.που_αλλάζ ε-ΐ— ρ α - γ δ α ί α μ ί α  Ευρώπη που οικοδομείται 
αργα'αλλα-σταθερά, στα Βαλκάνια που ζητούν μία νέα ταυτότητα, 
στον τουρκικό επεκτατισμό που μας απειλεί αντιτάσσουμε άλλοτε 
κροιγές και άλλοτε χειραψίες.
Πρέπει να αποφασίσουμε για τους εθνικούς μας στόχους, για την 
κοινωνία που οραματιζόμαστε για αύριο, για το ρόλο που θέλουμε 
να διαδραματίζει η χώρα στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή 
οικογένεια.

ξε φύγουμε από 
ακούγεται.

την περιθωριοποίηση. Εα αποκτήσουμε λόγο που


