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Σημεία Ομιλίας 

Γιώργου Α. Παπανδρέου 

Προέδρου ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών 

Στην Αθήνα 

 

 

Φίλες και φίλοι,  
 

Η Αθήνα μίλησε!  

 

Στείλτε το μήνυμα παντού:  

 

Στις 25,  

ΚΙΝΗΜΑ! 

 

Πάμε λοιπόν! 

 

Πάμε ξανά!  

Πόρτα πόρτα, 

 

Φίλο με φίλο, 

 

Συνάδελφο με συνάδελφο 

 

Μέχρι την τελευταία στιγμή! 

 

Στις 25 του Γενάρη, 

 

Με το δικό σας πάθος, 
 



 

Τον δικό σας παλμό, 
 

 

Βάζει την υπογραφή της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μία νέα Πολιτική Δύναμη! 
 

 

Μία Δύναμη Προόδου, Αξιών, Δημοκρατίας, Σοσιαλισμού. 
 

Δύναμη συμμετοχής και αυτο-οργάνωσης 

 

Δύναμη που εγγυάται αλλαγές που πάνε την Ελλάδα μπροστά. 

 

Δύναμη που δεν θα αφήσει κανέναν να κρατά τη χώρα πίσω! 
 

 

Και αυτή η υπογραφή θα γράφει «ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ»! 
 

Το όνομά μας! 
 

Σηκώστε το ΚΙΝΗΜΑ μας όσο ψηλότερα γίνεται! 
 

Για την Ελλάδα! 
 

Για το σήμερα και το αύριο! 

 

 

Kάποιοι δεν θέλησαν να ακουστεί η φωνή μας 

 

Ναι, επιχείρησαν τα πάντα. 

 

Να κακοποιήσουν το όνομά μας. 

 

Να κάμψουν την αποφασιστικότητά μας. 

 

 

Ποιος μπορεί να κάμψει όμως αυτό το πάθος; 

 

Ποιος μπορεί να φιμώσει τις αξίες; 

 

Ποιος μπορεί να σταματήσει τη δύναμη των πολιτών; 



 

Κανείς! 

 

 

Στις 25, 

Φέρνουμε τις αξίες των Δημοκρατών Σοσιαλιστών μέσα στο Κοινοβούλιο!  

 

 

Αξίες και παραδόσεις που ενέπνευσαν γενιές και κινήματα. 

 

Και κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει! 

 

Την Κυριακή, 

Εκεί θα δουν πολλοί τι σημαίνει ανατροπή! 

 

 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

 

Κάθε ψήφος στο ΚΙΝΗΜΑ είναι ψήφος ευθύνης για το μέλλον της χώρας. 

 

Γιατί εμείς αποδείξαμε όλα τα τελευταία χρόνια ότι βάζουμε πρώτα την Ελλάδα και 
τους Έλληνες! 

 

Χωρίς να υπολογίζουμε προσωπικό ή πολιτικό κόστος! 

 

Αυτό κάναμε- πάντα με συνέπεια! 

Αυτό αποδείξαμε στην πράξη. 

Πάνω από όλα η Ελλάδα και ο πολίτης! 

  

 

Κάθε ψήφος στο ΚΙΝΗΜΑ είναι και ψήφος για την αυτονομία της πολιτικής. 

 

Είναι ψήφος για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και μόνο! 

Κανενός άλλου! 

 

Αυτό λέγαμε, πάντα με συνέπεια! 

Αυτό έχει και τώρα ανάγκη η Ελλάδα! 



 

Για αυτό κανείς δεν θα μας χαριστεί! 

Κανείς ισχυρός δεν θα μας χαϊδέψει! 
 

Ε, λοιπόν, δεν τους έχουμε ανάγκη! 

 

Η δύναμη στο ΚΙΝΗΜΑ είναι μόνο οι πολίτες! 
 

Αυτούς και μόνο αυτούς θα υπηρετούμε στη Βουλή από τις 25 του Γενάρη! 

 

 

Κάθε ψήφος στο ΚΙΝΗΜΑ είναι και ψήφος για ευρύτερες συναινέσεις, κυβερνητικές 
συνεργασίες με ξεκάθαρο, αδιαπραγμάτευτο προοδευτικό πλαίσιο! 

 

Μόνο η παρουσία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας στην Βουλή θα επιβάλλει τη συνεργασία για 
την πρόοδο.  
 

Με σταθερή και ασφαλή πορεία της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Κανένα κόμμα - ούτε αυτοδύναμο, το ξέρω από την εμπειρία μας, δεν μπορεί να 
κυβερνήσει σήμερα, σε αυτή τη συγκυρία, μόνο του. 

 

Το έργο που πρέπει να γίνει, θέλει πολλές πλάτες, ευρύτερες συναινέσεις. 

 

Άλλα βέβαια πάντα σε ένα προοδευτικό πλαίσιο – και μόνο!  

 

Αυτό λέγαμε και λέμε με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια! 

Αυτό χρειάζεται και τώρα η πατρίδα! 

 

Η χώρα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις με καθαρή πολιτική ταυτότητα. 

 

Όχι θολά νερά για να μας αγαπάνε όλοι. 

 

Στο ΚΙΝΗΜΑ μας ξέρουμε ποιοι είμαστε. 
 

 

Είμαστε Δημοκράτες και Σοσιαλιστές! 
 

 

Και αυτό είναι εγγύηση για όποια κυβερνητική ή άλλη συνεργασία σε ξεκάθαρο 
προοδευτικό πλαίσιο. 



 

 

Εμείς δεν θα γίνουμε «πατερίτσα» και παρακολούθημα κανενός, για μερικές 
καρέκλες και οφίτσια! 

 

Και σίγουρα όχι ουραγός μιας δεξιάς πολιτικής και κυβέρνησης. 
 

 

 

Κάθε ψήφος στο ΚΙΝΗΜΑ δίνει φωνή στον πολίτη. 

Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κρίση του πολίτη. 

 

Μας έριξαν επειδή ζητήσαμε την κρίση του λαού. 

 

Ερχόμαστε γιατί πιστεύουμε στην κρίση του λαού! 

 

 

Προτείναμε, προτείναμε προς όλους,  

 

Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για το χρέος και το 
πρόγραμμα προσαρμογής, 

 

η λύση για να μπει οριστικό τέλος στην λιτότητα και την ανασφάλεια, 

 

να βασίζεται σε ένα δικό μας Ελληνικό Σχέδιο με βαθιές αλλαγές στο κράτος και την 
οικονομία, 

 

και να έχει τη γνώμη και την απόφαση του Ελληνικού λαού. 

 

 

 

Να έχει την υπογραφή του λαού μέσα από την δημοκρατική διαδικασία ενός 
δημοψηφίσματος! 

 

Για τρεις λόγους: 

 

Πρώτον, γιατί είναι το πιο ουσιαστικό διαπραγματευτικό χαρτί οποιασδήποτε 
ελληνικής κυβέρνησης. 

 

Δεύτερον γιατί θα εγγυάται ότι καμμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα φέρει μέτρα και 



πολιτικές που αποτελούν νέα βάρη ή θα αποσταθεροποιούν την χώρα. 

 

 

Και τρίτον,  

γιατί κανένα Σχέδιο,  

κανένα Πρόγραμμα,  

καμία λύση,  

όσο καλή κι αν είναι, 

δεν θα έχει πραγματική επιτυχία, 

 

αν ο Ελληνικός λαός δεν την αισθανθεί δική του.  

 

Αν δεν αισθανθεί, 

Ότι δεν του την επιβάλλει κανείς. 

Ότι είναι δικό του Σχέδιο. 

Δική του απόφαση! 

 

Μόνο έτσι θα κινητοποιηθούν όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου σε ένα κοινό 
στόχο.  

Έναν κοινό σκοπό. 

 

Αυτό λέει η εμπειρία μου. 

Αυτό λέει η εμπειρία όλων μας. 

Όσων δεν εθελοτυφλούν. 

 

Αυτά λέγαμε πριν τρία χρόνια. 

Αυτά λέμε με συνέπεια και τώρα! 

 

 

Εμείς προτείναμε Ελληνικό Σχέδιο και δημοψήφισμα. 

 

Ακούσατε κανέναν άλλο να μιλάει για αυτά; 

 

 

Ακούσατε κανέναν άλλο να μιλάει για την ανάγκη να φτιάξουμε δικό μας Ελληνικό 
Σχέδιο με βαθιές αλλαγές σε κράτος και οικονομία; 

 

Ακούσατε κανέναν άλλο να λέει ότι πρέπει επιτέλους να εμπιστευτούμε τους 
πολίτες; 

Την κρίση τους; 



Με ένα δημοψήφισμα;  

 

Κανείς άλλος! 

 

Κάνουν ότι δεν ακούν! 

 

Κανείς άλλος δεν μιλάει για αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα! 

 

Μόνο το ΚΙΝΗΜΑ μας!  

Ρωτώ και θα ρωτώ συνέχεια τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτώ τις ηγεσίες και των άλλων 
κομμάτων: 

 

 

Να μας πουν ξεκάθαρα - ναι ή όχι στο δημοψήφισμα; 

 

Γιατί φοβούνται τον Ελληνικό λαό;  

 

Οι πολίτες ζητούν σε συντριπτικό ποσοστό να τους εμπιστευτούμε! 

 

Γιατί τους φοβούνται τα άλλα κόμματα;  

 

Θα θέσουν την όποια συμφωνία με τους εταίρους μας στην κρίση του λαού; 

 

‘Η θα θέλουν απλώς λευκή επιταγή; 

 

Οι εκλογές δεν είναι δημοψήφισμα. 

 

Στις εκλογές εκλέγουμε 300 εκπροσώπους. 

 

Αυτοί μετά αποφασίζουν. 

 

Αυτό δεν αρκεί. 

 

Πρέπει να υπάρξει η υπογραφή, η απόφαση του Ελληνικού λαου για το μέλλον της 
χώρας! 

 

 

 

Φίλες και φίλοι, 

 



Κάθε ψήφος στο ΚΙΝΗΜΑ είναι και ψήφος για πραγματικές προοδευτικές αλλαγές 
στην Ελλάδα! 

 

Θα επιβάλουμε την επανάσταση του αυτονόητου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
 

 

Το αποδείξαμε, το ξέρετε, μαζί σηκώσαμε τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το 2009 
και το 2010 βάρος που δεν μας ανήκε, αλλά το κάναμε για την πατρίδα. 
 

 

Με αυτήν την συνέπεια και αποφασιστικότητα χρειάζεται τώρα να πολεμήσουμε 
για τις μεγάλες αλλαγές. 
 

 

Αυτές που ξεκινήσαμε το 2009,  

αυτές που ζήτησε ο Ελληνικός λαός,  

αυτές πρέπει να γίνουν παντού –  

αλλά κανένας δεν ασχολείται δυόμιση χρόνια τώρα! 
 

Με το ΚΙΝΗΜΑ μας, 

 

Υπερασπιστήκαμε μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες τις επιλογές και το έργο της 
κυβέρνησης 2009-2011, 

Όσο δεν το έκανε ποτέ η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δυόμιση χρόνια τώρα! 

 

Εμείς, δεν ντρεπόμαστε - μην αφήσετε κανέναν πια να ρίχνει λάσπη, να θέλει να 
νιώσουμε ενοχές.  

 

Γιατί εμείς το μόνο που κάναμε, ήταν το πατριωτικό μας καθήκον! 

 

Δεν το κρύβουμε! 

Γιατί ανοίξαμε δρόμους! 

Καταρρίψαμε ταμπού! 

 

Συγκρουστήκαμε με τα κακώς κείμενα. 

 

Για αυτό μας πολέμησαν. 

Για αυτό μας λασπολόγησαν. 

Φοβούνται την δύναμη της αλήθειας και των αλλαγών. 

 

Αλλά εμείς, σε αυτό το έργο, το δικό μας έργο, θα χτίσουμε το αύριο! 



 

Για αυτό χρειάζεται φωνή δυνατή, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, των δυνάμεων 
της προόδου και των αλλαγών. 

 

Που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης με γενναίες 
πράξεις! 

 

Ότι «σπάνε αυγά» στην πράξη, όχι στα λόγια.  
 

Και κάθε ψήφος στο ΚΙΝΗΜΑ είναι και ψήφος για την αποκατάσταση της αλήθειας. 

 

Όχι άλλης μίας «αλήθειας». 

 

Αλλά της αλήθειας των γεγονότων. 

 

Όλες αυτές τις ημέρες ακούστηκε η φωνή των γεγονότων. 

 

Έσπασε το πέπλο της σιωπής και της συνομωσιολογίας! 

 

Σπάσαμε τους μύθους! 

 

 

 

Μιλήσαμε για αυτούς που κατέκαψαν τη χώρα, είπαν ψέματα και μετά πήδηξαν 
από το καράβι! 

 

Που φυγομάχησαν επειδή ήξεραν τι έρχεται! 

 

Ήξεραν τι είχαν κάνει! 

 

 

Μιλήσαμε για αυτούς που την ώρα που εμείς κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον, 

μέσα στην αρένα της συντηρητικής Ευρώπης, 

 

αυτοί οι ίδιοι οι εμπρηστές, 

 

κάθονταν στην εξέδρα και μας πετροβολούσαν! 

 

Αυτή είναι η πραγματικότητα! 

 



Ξέρω, ξέρετε, τα έχετε ζήσει καθημερινά και εσείς,  

στα καφενεία,  

στη δουλειά,  

στα δελτία των καναλιών. 

 

Στόχος να δρέψουν μικροκομματικά οφέλη. 

Στόχος να συγκαλύψουν πραγματικές ευθύνες. 

Στόχος να κρύψουν τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα της χώρας. 

Στόχος να μην σηκώσουμε ποτέ πάλι το ανάστημά μας. 

 

Να όμως, που είμαστε εδώ, μαζί, σε μια νέα αρχή. 

 

 

Μιλήσαμε για τις αποφάσεις που πήραμε εμείς, 

Αποφάσεις δύσκολες, αλλά πατριωτικές! 

 

Αποφάσεις που δικαιώθηκαν από αυτούς που πριν τις πολεμούσαν λυσσαλέα και 
μετά επιδόθηκαν σε κωλοτούμπες. 

 

Αποφάσεις που δικαιώθηκαν από τις εξελίξεις στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, 
στην Κύπρο. 

Και εκεί τις ίδιες πατριωτικές αποφάσεις πήραν! 

 

Αποφάσεις, πολλές από τις οποίες πόνεσαν, το ξέρω, αυτούς που δεν έφταιγαν.  

 

Αλλά δεν θα χρειαζόταν ποτέ να τις πάρουμε,  

αν δεν είχαμε παραλάβει μια χώρα που ήδη βούλιαζε! 

 

Με ένα δημόσιο γονατισμένο από το ρουσφέτι, τα ελλείμματα, τις σπατάλες, την 
πελατειακή λογική. 

Ανήμπορο να κατανείμει δίκαια βάρη! 

 

Mιλήσαμε για το πως ξεκινήσαμε το νοικοκύρεμα  - και πως θα μπορούσαμε να 
αποφύγουμε τους βαρείς φόρους, τον ΕΝΦΙΑ, τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις 
και στους μισθούς. 

 

Μερικά μόνο παραδείγματα! 

Είναι συντριπτικά: 

 



Με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τη μείωση των τιμών των φαρμάκων 
γλυτώσαμε πάνω από 2 δισ. ευρώ. 

 

Όσο περίπου τα συνολικά έσοδα του ΕΝΦΙΑ! 

  

Με τον Καλλικράτη εξοικονομήσαμε 1,8 δισ. και γλυτώσαμε την Αυτοδιοίκηση από 
σίγουρη κατάρρευση. 

 

Στην ΕΡΤ που έκλεισαν απαράδεκτα και αντιδημοκρατικά,  

 

στην ΕΡΤ στα τέλη του 2009,  

υπήρχαν ζημιές 120 εκατομμύρια και χρέη 80 εκατομμύρια. 

Στα τέλη του 2011, μηδέν χρέος στην αγορά και κέρδη 50 εκατομμύρια! 

 

Ξεκινήσαμε, εμείς, τον έλεγχο των μαϊμού συντάξεων που στερούσαν για χρόνια 
πόρους από τους πραγματικούς συνταξιούχους.  

Κέρδος: 180 εκατομμύρια το χρόνο! 

Ξεκινήσαμε, εμείς, τον έλεγχο των ψεύτικων αναπηρικών συντάξεων που 
στερούσαν πόρους από τα άτομα με αναπηρία.  

Κέρδος: 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο! 

 

Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δαπάνες 120 εκατομμύρια το 
2009,  

50 εκατομμύρια το 2011. 

Μείωση 60%! 

 

Για αυτό λέγαμε λεφτά υπάρχουν  

αν αλλάξουμε τις δομές,  

λεφτά υπάρχουν αν υπάρχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα,  

λεφτά υπάρχουν αν φτιάξουμε ένα διαφανές δημόσιο που υπηρετεί τον πολίτη, τον 
συνταξιούχο, τον άνεργο, την οικογένεια και όχι τα διάφορα ισχυρά συμφέροντα.  

 

 

Τότε ΝΑΙ, υπάρχουν λεφτά για τη χώρα. 

 

Αυτό λέγαμε τότε.  

Αυτό λέμε με συνέπεια και τώρα! 

 
 

 



Μιλήσαμε για αυτούς που έκαναν τα πάντα για να πέσει εκλεγμένη κυβέρνηση με 
44%. 

 

Για αυτούς, που μετά τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν ένα πράγμα: 

 

Να βγάλουν την Ελλάδα από το Μνημόνιο σε προγραμματισμένη εδώ και τρία 
χρόνια έξοδο. 

 

 

Είχαν διακομματική στήριξη που η δική μας κυβέρνηση ποτέ δεν είχε. 

 

Είχαν κοινωνική ηρεμία που η δική μας κυβέρνηση ποτέ δεν είχε. 

 

Είχαν έργο, απτό έργο μεγάλων αλλαγών από μία κυβέρνηση που έκανε και όλη 
ουσιαστικά τη λάντζα, με δύσκολες αποφάσεις, στη δημοσιονομική προσαρμογή. 

 

Και τι έκαναν; Απέτυχαν! 

 

Τα έκαναν μαντάρα. 

 

Και όταν κατάλαβαν ότι απέτυχαν, τι έκαναν;  

 

Σκηνοθέτησαν και αυτοί τη φυγή τους! 

 

Όπως οι εμπρηστές της χώρας το 2009! 

 

Πέταξαν την καυτή πατάτα στον όποιο επόμενο. 

 

Βύθισαν και πάλι τον τόπο στην ανασφάλεια, παίζοντας μικροκομματικά παιχνίδια 
στην πλάτη της χώρας και της ελληνικής οικογένειας. 

 

 

 

Μιλήσαμε πάνω και πρώτα από όλα για το παρόν και το μέλλον. 

Για το τι πρέπει να γίνει. 

 

Καθαρές κουβέντες. 

 
Εμείς, είμαστε απέναντι στην συντηρητική δεξιά ηγεσία και όσους ταυτίστηκαν μαζί 
της -   



αντί να συνεργαστούν επί ίσοις όροις.  
 
Αλλά και απέναντι στην αριστερή συντήρηση.  

 

Γιατί δεν ήταν μόνο η δεξιά συντήρηση που πετούσε πέτρες από την εξέδρα, όταν 
εμείς κάναμε το καθήκον μας.  
 

Βαρύτατες ευθύνες έχει και η ηγεσία της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης.  
 

Είμαστε απέναντι σε όσους υπηρετούν την πελατειακή λογική, και σε όσους 
υπηρετούν ένα συγκεντρωτικό κομματικό κρατισμό. 
Λέμε ότι πρέπει να συνεχιστεί το έργο των δημοκρατικών, συμμετοχικών, 
αποκεντρωτικών, προοδευτικών αλλαγών, της περιόδου 2009-2011.  
 
 

Αυτό το έργο που διακόπηκε.  
 

Γιατί η χώρα δεν πρόκειται να φύγει οριστικά από την ανασφάλεια, δεν πρόκειται 
να ανακάμψει οριστικά, αν δεν αλλάξει οριστικά.   
 

Αν δεν αλλάξει συθέμελα, στη βάση αρχών και αξιών για μία σύγχρονη λειτουργική 
δημοκρατία. 
 

Κι αυτό είναι δική μας ευθύνη, κανενός άλλου. 
 

 

Όσο και εάν μας επηρεάζει το Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, και έχουν οι 
εταίροι μας τις δικές τους ευθύνες, που δεν στήριξαν στην αρχή– και μάλιστα, 
μεγάλες ευθύνες  

 

-και τότε και τώρα-  
τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δική μας ευθύνη να αλλάξουμε την Ελλάδα.  
 

Μην ψάχνουμε ούτε για προστάτες που θα αλλάξουν την Ελλάδα,  

 

ούτε για φταίχτες που δεν αλλάζει η Ελλάδα.  
 

Εμείς θα αλλάξουμε την Ελλάδα. 
Κανείς δεν θα το κάνει για εμάς.  
Από το 1922 ο Ελευθέριος Βενιζέλος τόνιζε ότι δεν υπάρχει Θεός της Ελλάδος.  
 

Μόνοι μας θα αλλάξουμε τα πράγματα ή μόνοι μας θα καταστραφούμε. 
 



Γι’αυτό και το δικό μας ΚΙΝΗΜΑ μιλά για το Ελληνικό Σχέδιο για το μέλλον.  

 

Οραματιζόμαστε να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα Αξιών, Δικαιοσύνης και 
Δημιουργίας. 

 

Με ένα τρίπτυχο: Απελευθέρωση, Ανθρωπιά, Ανάπτυξη. 

 

 

Απελευθέρωση των θεσμών της Δημοκρατίας μας από τα δεσμά του πελατειακού 
κράτους. 

 

Ανθρώπινο κοινωνικό κράτος, που δεν αφήνει κανέναν που έχει ανάγκες χωρίς 
στήριξη. 

 

Ανάπτυξη βιώσιμη, πράσινη, που αξιοποιεί το ταλέντο των Ελλήνων και το 
ανεξάντλητο δυναμικό της Ελλάδας, δημιουργώντας νέο πλούτο, με σεβασμό στο 
περιβάλλον.   

 

 

 

Όραμα και Σχέδιο που πηγάζουν από τις διαχρονικές αξίες των δυνάμεων της 
Δημοκρατίας και του Σοσιαλισμού. 

Όραμα και Σχέδιο που εμπνέονται από τα μεγάλα επιτεύγματα των κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ. 

Αλλά και έχουν ενσωματώσει τα διδάγματα από τα λάθη. 

 

 

Οραματιζόμαστε μία Ελλάδα Αξιών, Δικαιοσύνης και Δημιουργίας, που διασφαλίζει 
δικαιώματα και κανόνες που ισχύουν για όλους, όχι προνόμια και εξαιρέσεις για 
λίγους. 

 

Για μας, δεν υπάρχει πιο επείγον διακύβευμα για τη χώρα 

 

από τη σωστή λειτουργία των θεσμών της Δημοκρατίας μας, 

 

από το πώς θα χτυπήσουμε τις κοινωνικές ανισότητες και την ανεργία, 

 

και από το πώς θα παράξει αυτή η ευλογημένη χώρα και η αποκεντρωμένη 
περιφέρεια, υγιώς, νέο πλούτο.  

 

Γεννώντας συνεχώς ευκαιρίες σταδιοδρομίας και βιώσιμες θέσεις εργασίας.        



 

 

Εμείς, το ΚΙΝΗΜΑ μας, 

 

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε από την βάση  

των αρχών μας,  

των αξιών μας,  

της ιστορίας μας, 

Όπως και των αρχών που πρεσβεύει η Σοσιαλιστική Διεθνής της οποίας είμαι 
Πρόεδρος. 

 

Για αυτό και πιστεύουμε και δουλεύουμε για να μπει τέλος στην κατάρρευση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, από τη δεξιά συντήρηση.  

 

Αλλά επιτέλους να γίνει και η σωστή αναδιοργάνωση και διαχείρισή του. 

 

Πιστεύουμε και δουλεύουμε για να έχει κάθε ελληνική οικογένεια τη στήριξη 
βρεφονηπιακών σταθμών!   

 

Πιστεύουμε και δουλεύουμε για να καλύψει το Βοήθεια στο Σπίτι κάθε ηλικιωμένο 
που έχει ανάγκη! 

 

Πιστεύουμε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων  

την καταπολέμηση της ανεργίας και της μαύρης εργασίας,  

πιέζουμε για τη ριζική μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τα 3 πρώτα χρονια 
για τους νέους εργαζόμενους και τους μακροχρόνια ανέργους.  
 

 

 

Πιέζουμε για πραγματικές ασφαλιστικές και φορολογικές διευκολύνσεις σε κάθε 
περίπτωση που οι νέοι μας προχωρούν στη σύσταση νέων επιχειρήσεων.  
 
Προτείνουμε τη δυνατότητα απασχόλησης συνταξιούχων με περιορισμένη μείωση 
της σύνταξης,  

 

με την εισφορά του εργοδότη στις περιπτώσεις αυτές, να καταβάλλεται στο Ταμείο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών, για προγράμματα που απευθύνονται σε νέους 
ανέργους. 

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για την κατοχύρωση της ελληνικής ιθαγένειας σε όλα τα 
παιδιά των νομίμων μεταναστών! 



 

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου και καταπολεμούμε κάθε μορφή 
διάκρισης ή περιθωριοποίησης λόγω φύλου, καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού! 

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για μια Παιδεία της προκοπής, μια δημόσια παιδεία 
που θα αναδιοργανωθεί στη βάση των ανοιχτών οριζόντων, της κριτικής σκέψης, 
των νέων διαδικτυακών μέσω και ανοιχτών λογισμικών, της πράσινης τεχνολογίας 
και της καινοτομίας. 

 

 

Γιατί ξέρουμε ότι, χωρίς μια διαφορετική παιδεία δεν πρόκειται να ρίξουμε γερές 
βάσεις για το σήμερα και το αύριο, ώστε να σταθούμε στα δικά μας πόδια χωρίς 
δανεικές δυνάμεις. 

 

 

 

Ξεκινάμε στη βάση των αρχών μας,  

των αξιών μας,  

της ιστορίας μας,  

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για ένα δημόσιο με το οποίο όλες οι επαφές του πολίτη 
θα γίνονται ηλεκτρονικά και με διαφάνεια.  

Εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες συναλλαγής, διαφθοράς και εκβιασμών. 

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε ώστε όλα τα πόθεν έσχες, όχι μόνο των πολιτικών, αλλά 
και όλων των υπόχρεων δημοσίων λειτουργών, δικαστών, δημοσιογράφων να 
δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική βάση, ανοιχτά στο δημόσιο έλεγχο! 

 

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για την ενίσχυση και συνταγματική κατοχύρωση της 
Διαύγειας και των ηλεκτρονικών προμηθειών στο δημόσιο!  

 

Για την απόλυτη κατοχύρωση της αξιοκρατίας στο δημόσιο, χωρίς εξαιρέσεις και 
ανεξάρτητα από την εναλλαγή κυβερνήσεων! 

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε ώστε κάθε υπόθεση στα δικαστήρια να εκδικάζεται σε 
διάστημα καλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο! 

 

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε ώστε να αποκτήσει επιτέλους η χώρα με οικουμενική 
συμφωνία, νέο, σύγχρονο, φορολογικό μηχανισμό, που θα φορολογεί δίκαια και θα 



λειτουργεί με τα πιο σύγχρονα πρότυπα!    

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για να επιφέρουμε καίριο χτύπημα στο πελατειακό και 
γραφειοκρατικό κράτος, με τη ριζική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στην 
περιφέρεια, στους δήμους, στα δημοτικά διαμερίσματα. 



 

Εκεί όπου λύνονται προβλήματα, όπου υπάρχει λογοδοσία, εκεί όπου υπάρχει 
έλεγχος, εκεί όπου μπορεί να δημιουργηθούν συλλογικές δράσεις που σπάνε την 
εξάρτηση από ένα άρρωστο κράτος. 

 

Να ενισχύσουμε τον Καλλικράτη! 

 

 

Μαζί με τα επόμενα βήματα για την αποκέντρωση εξουσίας...  

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για την αναζωογόνηση της Δημοκρατίας μας.  

 

 

Μέσα από τη συμμετοχή του πολίτη, με επαναφορά της ουσιαστικής ηλεκτρονικής 
και κοινωνικής διαβούλευσης πριν από τη λήψη αποφάσεων και με 
δημοψηφίσματα όπου χρειάζονται! 

 

 

Σχεδίο έχουμε - Δίνουμε φωνή στον πολίτη!  

 

Πιστεύουμε και παλεύουμε για να αλλάξουμε συθέμελα το πολιτικό σύστημα!  

 

Καταργώντας ένα εκλογικό σύστημα που ευνοεί τη διαπλοκή και το μαύρο χρήμα!  

Να σπάσουμε τον ομφάλιο λώρο που συνδέει οικονομικά και μιντιακά συμφέροντα 
με τον πολιτικό κόσμο! 

Ώστε κάθε πολιτικός να λογοδοτεί μόνο στον πολίτη! 

Να μην είναι όμηρος κανενός!  

 

 

Το λέγαμε πάντα,  

Το λέμε με συνέπεια και τώρα: 

 

Η πολιτική ηγεσία του τόπου πρέπει πρώτη να δίνει το παράδειγμα οριστικής ρήξης 
με την πελατειακή νοοτροπία!  

Την ατιμωρησία!  

Τη διαφθορά!  

Την κουλτούρα της ήσσονος προσπάθειας!  

Τους ασφυκτικούς εναγκαλισμούς με τα κατεστημένα και τα παρασιτικά 
συμφέροντα! 

 



 

 

Αλλά, φίλες και φίλοι: 

 

Η πραγματική αλλαγή δεν πρόκειται να γίνει πράξη από κάποια «πεφωτισμένη 
ηγεσία». 

 

Αλλαγή δεν θα γίνει ποτέ αν απλά ψηφίζουμε και δίνουμε λευκή επιταγή.  

 

Αλλά μόνο αν γίνει υπόθεση όλων.  

 

Μαζί να διαμορφώσουμε κοινούς κανόνες για όλους.  

Ακόμα και εάν χάσουμε μερικά πελατειακά προνόμια θα κερδίσουμε τη ισχύ του 
δικαίου - απέναντι στο "δίκαιο" του ισχυρού.  

Δεν θα χρειαζόμαστε, το μέσο, το ρουσφέτι, τον παράγοντα για τα αυτονόητα.  

Γιατί θα έχουμε κερδίσει δικαιώματα, το δικαίωμα στην καλύτερη υγεία, στην 
καλύερη παιδεία, σιγουριά και ασφάλεια.  

 

 

 

Προς τη νέα γενιά: 

Δεσμευόμαστε: 

 

Να βάλουμε τέλος στην εξάρτηση της υπερχρέωσης,  

 

αναγνωρίζοντας ότι κάθε δικαίωμα συνεπάγεται υποχρεώσεις. 

 

για να μην σταλεί ποτέ ξανά ο λογαριασμός στην επόμενη γενιά! 

 

Να τους ανοίξουμε δρόμους ανοίγοντας επαγγέλματα, διασφαλίζοντας διαφάνεια, 
αξιοκρατία και τη σιγουριά ότι θα βρουν και αυτοί ένα δημόσιο συνταξιοδοτικό 
σύστημα βιώσιμο. 

Αυτό είναι το όραμά μας. 

 

Αυτές είναι οι αρχές του Ελληνικού Σχεδίου που προτείνουμε! 

 

Για τέτοιες αλλαγές μιλάει το ΚΙΝΗΜΑ μας! 

 

Με τέτοιες αλλαγές η Ελλάδα δεν θα ξαναχρειαστεί Μνημόνια. 

 



Με τέτοιες αλλαγές θα βγούμε οριστικά και αμετάκλητα από την κρίση. 

 

Όλοι οι άλλοι δεν λένε κουβέντα!  

 

 

Τους ακούτε να μοιράζουν δεξιά και αριστερά υποσχέσεις,  

Αλλά κανείς τους δεν λέει,  

πως αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε ως κράτος και οικονομία, 

θα τσακωνόμαστε συνεχώς για μία πίτα που μειώνεται μέσα στη σπατάλη και τη 
διαφθορά!  

Θα τσακωνόμαστε ενώ άλλοι θα απομυζούν τον πλούτο του Ελληνικού λαού. 

 

 

 

Εμείς, για αυτό μιλάμε για την επανάσταση του αυτονόητου στην Ελλάδα.  
 

 

Βαθιές τομές που λυτρώνουν και απελευθερώνουν το δυναμικό της χώρας! 
 

Και βαθιές τομές, σημαίνουν ποιοτικές αλλαγές.  
 

Στον αντίποδα των ποσοτικών μέτρων, 

των οριζόντιων περικοπών,  

της σημερινής λιτότητας. 
 

 

Οι ποιοτικές αλλαγές, είναι η υπεύθυνη διαχείριση του δημοσιονομικού αλλά και η 
ανατροπή όσων πρακτικών και λειτουργιών δημιούργησαν το κοστοβόρο και άδικο 
πελατειακό σύστημα. 

 

Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. 
 
 

Όχι άλλη λιτότητα.  

Νοικοκύρεμα ναι!  

Όχι οριζόντιες περικοπές. 
 
 

 

Αυτό έλεγα και στους ευρωπαίους ως Πρωθυπουργός.  

 



Δεν με άκουσαν. 

 

Σήμερα όμως την τότε πρότασή μου, μπορούμε σοβαρά να τη διαπραγματευτούμε.  
 

 

 

Έχουμε πετύχει με θυσίες του Ελληνικού λαού πλεόνασμα. 
 
Τώρα πρέπει να μας δοθούν οι απαραίτητες ανάσες για να αντιμετωπίσουμε εμείς, 
με δικό μας Ελληνικό Σχέδιο, το πραγματικό πρόβλημα της χώρας.  
 

Το πελατειακό κατεστημένο και το πολιτικο-οικονομικό σύστημα που το στήριζε. 
 

Αυτό πρέπει να αλλάξει.  
 

 

Για να κλείσει αυτός ο μεγάλος κύκλος της κρίσης,  

 

1 - Θα ζητήσουμε τη στήριξη της ΕΕ και για αυτές, τις μεγάλες αλλαγές, αλλά και για 
να αναπνεύσει ο τόπος οικονομικά και να μπορέσουμε να τις πετύχουμε. 
 

Να απελευθερωθούν πόροι - το πλεόνασμά μας, για την ανάπτυξη, την παιδεία, την 
πρόνοια. 

 

2 - Από την πλευρά μας - Δικές μας βαθιές αλλαγές στη δικαιοσύνη, στο φορολογικό 
σύστημα, στην υγεία, στην παιδεία, στο πώς λειτουργούμε. 

 

 
 
3 - Με Αντάλλαγμα, την αποτίναξη της ανασφάλειας - που σήμερα αφορά 
πρωτίστως την οριστική και λυτρωτική διευθέτηση του χρέους. 
 
Αν δεν γίνει κάτι οριστικό και λυτρωτικό για το δημόσιο χρέος, δεν θα έχει χώρο η 
οικονομία να αναπνεύσει. 
 

Αυτή πρέπει να είναι η Μεγάλη Συμφωνία με τους εταίρους μας. 
 

 

Το ΚΙΝΗΜΑ μας εδώ και μέρες κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για την οριστική 
διευθέτηση του χρέους.  
 
 

Ένα συγκεκριμένο και ρεαλιστικό πακέτο ενεργειών που μπορεί να γίνει άμεσα 



αποδεκτό από τους εταίρους μας - και θα οδηγήσει στη σημαντική μείωση του 
δημοσίου χρέους. 
 

Πιστεύω πως είναι έτοιμοι οι εταίροι μας για αυτό, εφόσον εμείς δείξουμε τη 
βούληση μας - ότι έχουμε βάλει την Ελλάδα σε ένα δρόμο αλλαγών. 
 

Απαιτεί ένα αρραγές εθνικό μέτωπο που να στηρίζει αυτές τις επιλογές. 

 

Και το Κίνημά μας - και εγώ προσωπικά - έχουμε αποδείξει ότι υπηρετούμε -και 
προσπαθούμε, για την δημιουργία ενός μετώπου εθνικού. 
 
Σήμερα με ένα Ελληνικό Σχέδιο – μπορούμε - ως δέσμευση για βαθιές 
μεταρρυθμίσεις. 
 
Για μία Μεγάλη Συμφωνία-Συμβόλαιο με τους εταίρους μας και τους λαούς των 
άλλων χωρών. Που θα απαλλάξει εμάς από την εξάρτηση και τους εταίρους από την 
συνεχή ανάγκη να μας σώζουν. 
 



 

Πρόταση μας - Συμβόλαιο το οποίο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες απαιτείται να 
αποφασίσουμε με δημοψήφισμα! 

 

 

Και μην ακούτε κανέναν που λέει «δεν θα αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα» - 

«Δεν γίνονται αλλαγές στην Ελλάδα!» 

 

Γίνονται! 

Εμείς το αποδείξαμε - γίνονται! 

 

 

Μας έλεγαν για τον Καλλικράτη «δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί τέτοια 
αλλαγή στην αυτοδιοίκηση».  

 

 

Μας έλεγαν για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση «δεν υπάρχει περίπτωση να 
λειτουργήσει». 

 

Μας έλεγαν για τη Διαύγεια «δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει». 

 

Και όμως έγιναν. 

 

Είπαμε να ανοίξουμε τον τουρισμό από Ισραήλ, Τουρκία, Κίνα, Ρωσία. 

Έγινε. 

 

Είπαμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Δεν μας πίστευαν - Έγινε. 

 

Όπως ξεκινήσαμε και τις έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Ελλάδα! 

Έγιναν!     
Γιατί υπήρχε πολιτική βούληση για πραγματικές ποιοτικές αλλαγές. 

 

Για σύγκρουση με τα κακώς κείμενα! 

 

Κάναμε την αρχή! 

 

Με λάθη, με καθυστερήσεις, αλλά κάναμε την αρχή! 

 

Είμαστε έτοιμοι ως χώρα για το επόμενο βήμα; 

 



 

 

Το ΚΙΝΗΜΑ μας είναι! 
 

Εμείς δεν μιλάμε στο κενό. 
 

Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε από την αρχή. 
 

 

Εμείς έχουμε δείξει σε όλη μας την πορεία δείγμα γραφής: 
 

 

Ποιοι απέδειξαν ότι δεν υπολογίζουν το προσωπικό και πολιτικό κόστος μπροστά 
στο δημόσιο συμφέρον; 
 

Σε ποια περίοδο δρομολογήθηκαν πραγματικές προοδευτικές αλλαγές στη χώρα; 
Ποιους χτύπησαν λυσσαλέα τα κατεστημένα; 
 
Ποιοι άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς; 
 

Ποιοι φορολόγησαν πρώτοι τις off-shore;  
 

Ποιοι μάτωσαν για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον στην 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τις κοινές μετοχές; 
 
 

 

Έχουμε δείξει ποιοι είμαστε.  
 

Έχουμε δείξει σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάει η Ελλάδα. 
 

Πάνω σε αυτό το έργο να χτίσουμε. 
 

Ναι, να διορθώσουμε τα λάθη,  
να καλύψουμε τα κενά.  
 

Όχι όμως να το αποδομήσουμε  - όπως έγινε δυστυχώς τα τελευταία δυόμιση 
χρόνια. 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ 

 



Φίλες και φίλοι, 
 

Το ΚΙΝΗΜΑ μας, είστε εσείς. 

 

Όλοι και όλες που μοιραστήκαμε στο παρελθόν και μοιραζόμαστε ακόμα τις ίδιες 
αξίες. 

Δεν είναι υπόθεση ενός. 

Είναι υπόθεση πολλών.   

 

Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο. 

Μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες. 

Τη ρήξη με το κομματικό κατεστημένο. 

 

Όπως ο Αντρέας το 1974. 

 

Προσωπικά, επέλεξα και πάλι να μη σκεφτώ το προσωπικό κόστος και να αναλάβω 
πρωτοβουλία.  
 

 

Αυτός είμαι. 
 

Αυτός ήμουν. 
 

Αυτός θα είμαι πάντα. 
 

 

Η απόφαση αυτή ήταν από τις δυσκολότερες στη ζωή μου. 
 

Αλλά ήταν ακόμα πιο δύσκολο να συμβιβαστώ στη λογική μιας συνιστώσας της 
δεξιάς, έναντι μιας βουλευτικής έδρας! 

 

Θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να συμβιβαστώ με εκείνους που απαξίωσαν συνειδητά 
το ΠΑΣΟΚ και το θυμούνται μόνο προεκλογικά. 

 

Μόνο όποτε τους βολεύει. 

 

Επιχείρησαν να το κρύψουν πίσω από κομματικά μορφώματα, επειδή ντρέπονται 
για αυτό. 

 

Εγώ δεν ντρέπομαι για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. 

 



Ούτε για τις αξίες μας! 

 

Αυτές υπηρετώ. 

 

Αυτές υπηρετεί το ΚΙΝΗΜΑ μας! 

 

Πολλές φορές αναγκάστηκα να πάρω δύσκολες αποφάσεις για τα πιστεύω μου. 
 

Δεν συμβιβάστηκα ποτέ όμως με την λογική της αποφυγής του πολιτικού κόστους. 
 

 

 

Σίγουρα έκανα λάθη. 
 

 

Αλλά για τις αξίες μας ποτέ δεν υπολόγισα το προσωπικό όφελος. 
 

 

Και την κρίσιμη για τον τόπο στιγμή, 

Την ώρα που η χώρα κινδύνευε με οικονομικό αφανισμό, 

 

Με μία εθνική τραγωδία βίαιης χρεοκοπίας, 

 

Δεν φυγομάχησα,  

δεν κρύφτηκα,  

δεν πέταξα την καυτή πατάτα σε άλλον,  

δεν έπαιξα τη χώρα στα ζάρια! 
 

 

Μακάρι να είχαμε το χρόνο να αλλάξουμε την Ελλάδα πριν μας βρει η κρίση. 
 

 

Αλλά εμείς αναλάβαμε όταν πια η κρίση είχε φτάσει στο τελικό της στάδιο. 
 

 

Και απλά εκδηλώθηκε. 
 

 

Ήρθε ο λογαριασμός όλου του σάπιου συστήματος διακυβέρνησης που σπατάλησε 
πόρους, διάβρωσε θεσμούς και πήγε την χώρα στα βράχια. 
 



 

 

Με αυτό το σύστημα συγκρουστήκαμε. 
 

Μας πολέμησαν σκληρά. 
 

Για να μην αλλάξουμε την Ελλάδα. 
 

Το έργο μας δεν ολοκληρώθηκε. 
Και στη συνέχεια αποδομήθηκε. 
 

Χάσαμε μάχες. 
Αλλά δεν ηττηθήκαμε. 
 

Σήμερα είμαστε πάλι εδώ!!! 

 

Μας έριξαν επειδή ζητήσαμε την κρίση του λαού. 

 

Ερχόμαστε γιατί πιστεύουμε στην κρίση του λαού! 

Μαζί να ανακόψουμε την πορεία οπισθοδρόμησης. 

 

Όχι δικαίωση προσωπική, αλλά δικαίωση ιδεών. 

Δικαίωση αξιών! 

Δικαίωση οραμάτων! 
 

Το νέο ξεκίνημα μας, δεν είναι ξεκίνημα για να γίνουμε μέρος του συστήματος. 
 

Είναι  για να ενισχυθεί η αντισυστημική φωνή, η φωνή των ριζικών αλλαγών που 
χρειάζεται επιτέλους η χώρα μας! 

 

Και πάντα, με αίσθημα ευθύνης. 
 

 

 

Αυτό θέλω και αυτό θέλουμε να υπηρετήσουμε. 
 

Ο χρόνος μπορεί να ήταν μικρός.  

 

Το έργο μπορεί να συνιστά μια μεγάλη πρόκληση. 
 

Αλλά έτσι έμαθα! 



 

Έτσι έμαθε πάντα αυτή η παράταξη! 

 

Η παράταξη της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού! 

 

Πάντα στα δύσκολα! 

 

Πάνω από όλα οι αξίες μας! 

 

Πάνω από όλα, οι Έλληνες! 

 

Πάνω από όλα, η Ελλάδα! 

 

Η δύναμή μας, είστε εσείς.  

 

Κανείς άλλος! 

 

Πάμε λοιπόν! 

 

Πάμε δυνατά! 

 

Πόρτα-πόρτα! 

 

Μέχρι την κάλπη. 

 

 

Καλό μας αγώνα! 

 


