
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2015 

   

 

Προς τα Μέλη και τους Φίλους του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

 

   

 

Αγαπητές Φίλες, αγαπητοί Φίλοι, 

 

Συντρόφισσες και σύντροφοι, 

 

   

 

1. Η χώρα οδηγείται στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε οκτώ μήνες. 

 

Η ευθύνη για την καταστροφική αυτή εξέλιξη, βαραίνει αποκλειστικά τις πολιτικές δυνάμεις 

και τις κυβερνήσεις που μεσολάβησαν, μετά την ανατροπή της κυβέρνησης Γιώργου Α. 

Παπανδρέου.  

 

Με σειρά λαθών και αδιέξοδων επιλογών και με μοναδικό γνώμονα την αποφυγή πολιτικού 

κόστους εκ μέρους τους.  

 

Την ανωριμότητα και την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, πληρώνουμε όλοι 

σήμερα ακριβά. Η χώρα, η πορεία της οποίας παραμένει αβέβαιη, παρά τη συμφωνία που 

επετεύχθη πρόσφατα, η Ελληνική κοινωνία που βαρύνεται με πρόσθετο κόστος, από αυτό 

της κρίσης, ύψους πολλών δεκάδων δις Ευρώ και ιδιαιτέρως οι πιο αδύναμοι οικονομικά 

συμπολίτες μας. 

 

Οι υποσχέσεις και της δεξιάς και της αριστερής συντήρησης, αποδείχθηκαν ήδη, αδιέξοδες 

και επιβάρυναν σημαντικά τις θυσίες των Ελλήνων σε πόνο και χρήμα. 

 



Η θέση της χώρας διεθνώς και η αξιοπιστία της υπέστησαν βαρύτατο πλήγμα, η οικονομκή 

κατάσταση επιβαρύνθηκε σημαντικότατα και οι Έλληνες βίωσαν ό,τι με μεγάλες 

προσπάθειες καταφέραμε να αποφύγουμε στην αρχή της κρίσης. 

 

Όλα αυτά, αποτέλεσμα των εύκολων λόγων και των φρούδων υποσχέσεων, γέμισαν με 

πολιτικές αμαρτίες κόμματα που σήμερα πασχίζουν με κάθε τρόπο να καλύψουν αυτές 

τους τις επιλογές. 

 

Έτσι, με δική τους ευθύνη, διαμορφώνεται ένα πολιτικό και επικοινωνιακό περιβάλλον, που 

ουδεμία σχέση έχει με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και του Έλληνικού λαού. 

 

Από το δημόσιο διάλογο απουσιάζει εντελώς κάθε συζήτηση που αφορά το πραγματικό 

διακύβευμα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι. Πολιτικές δυνάμεις και πολίτες. 

 

Αυτό, δηλαδή, που θα έπρεπε να έχει διδάξει όλους μας η κρίση. 

 

Την ανάγκη να αλλάξουμε τη χώρα. 

 

Απέδειξε η δεξιά συντήρηση, για μια ακόμα φορά, ότι δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στην 

Ελλάδα. Απέδειξε και η αριστερή συντήρηση, ότι απλά δεν μπορεί. 

 

Σήμερα, που σχεδόν όλοι έχουν κυβερνήσει και πληρώνουν την απρονοησία τους να μην 

αντιμετωπίσουν τις πραγματικές αιτίες τις κρίσης, αλλά αντιθέτως, ακόμη και να 

αποδομήσουν σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έγιναν το 2009-11, το 

πολιτικό σύστημα της χώρας παραμένει δέσμιο του πελατειασμού και όμηρος μικρών και 

μεγάλων κατεστημένων και συμφερόντων. 

 

Η συνεύρεσή τους, έχει ως αποτέλεσμα ένα εκρηκτικό πολιτικό και επικοινωνιακό μείγμα, 

που δυναμιτίζει την όποια προοπτική της χώρας και το μέλλον της Ελληνικής κοινωνίας. 

 

Ένα πολιτικό μείγμα που δηλητηριάζει το πολιτικό περιβάλλον και αποκλείει την έκφραση 

κάθε νηφάλιας φωνής, επωφελούς για την κοινή μας πορεία. 

 



Ένα πολιτικό μείγμα απαγορευτικό για την αναζήτηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης των 

πραγματικών προβλημάτων που έχουμε υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία και 

πολιτικό σύστημα. 

 

Το αυτονόητο ως εκ τούτου απουσιάζει - την ώρα μάλιστα, που όλα επιβεβαιώνουν την 

ανάγκη οικοδόμησης μιας σοβαρής πρότασης διακυβέρνησης της χώρας, που να απαντά 

στα πραγματικά προβλήματά της. 

 

Μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης που να μεριμνά για την απαλλαγή της χώρας 

από τα κακώς κείμενα του πελατειακού πολιτικοοικονομικού συστήματος. 

 

Η δεξιά συντήρηση δεν μπόρεσε και η αριστερά έδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε 

αυτήν την αδήριτη ανάγκη - ήθελαν ή δεν ήθελαν, ας το απαντήσουν οι ίδιοι. 

 

Σημασία έχει ότι, σήμερα βιώνουμε τους πικρούς καρπούς αυτής της πραγματικότητας. 

 

   

 

2. Το ΚΙΝΗΜΑ μας, ήταν και παραμένει η μοναδική φωνή που εκφράζει τη μεταρρυθμιστική 

αριστερά. 

 

Αποδείξαμε ότι, και τη βούληση έχουμε να συγκρουστούμε με τα κακώς κείμενα και 

μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα.  

 

Το διάστημα που μεσολάβησε από τις εκλογές του Ιανουαρίου, έγινε μια μεγάλη 

προσπάθεια για να συγκροτηθούμε σε ολόκληρη τη χώρα. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα 

σημαντικά, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για ολοκληρωθεί το εγχείρημα. 

Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι, υιοθετήθηκαν νέες ιδέες για τη συγκρότηση του 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, την Αυτοοργάνωση και την ανοιχτή λειτουργία του, αλλά και σε αυτό το πεδίο 

χρειάζονται ενισχύσεις και συμπληρώσεις. 

 

Στο πολιτικό πεδίο, το ΚΙΝΗΜΑ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη, αν και χωρίς 

κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, που παραμένει συνεπής στην ανάγκη στήριξης της 



προσπάθειας της χώρας να ξεπεράσει την κρίση. Προτάσσει το εθνικό και δημόσιο 

συμφέρον και βάζει πλάτη εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, ακόμη και με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Προέδρου του, Γιώργου Α. Παπανδρέου, σε κάθε 

γωνιά της γης. 

 

Από την πρώτη στιγμή, έθεσε μια και μόνη προϋπόθεση για να προσφέρει τη στήριξή του, 

την ύπαρξη σχεδίου. Δυστυχώς, απεδείχθη ότι, δεν υπήρχε. 

 

Εδώ και αρκετούς μήνες τονίσαμε την ανάγκη ενός διαλόγου που θα μπορούσε να 

συμβάλει στον μετασχηματισμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου ώστε να δωθεί μια 

δυναμική προοπτική στην προώθηση ενός προοδευτικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος 

για τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ, ανταποκρίθηκε προεκλογικά στην πρόσκληση αυτή με όρους που 

επιβεβαίωσαν τις ιδεολογικές μας διάφορες και δεν έγιναν αποδεκτοί από τα μέλη και τα 

στελέχη μας. 

 

 

 

3. Το ΚΙΝΗΜΑ έδωσε μέχρι τώρα δύο εκλογικές μάχες, του Ιανουαρίου και του Ιουλίου, με 

το δημοψήφισμα. Και τις έδωσε με αξιοπρέπεια, παρά τα περιορισμένα μέσα που διέθετε.  

 

Στη 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αποφασίστηκε ο Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ να 

διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασιών με ευρύτερες δυνάμεις του προοδευτικού 

χώρου αλλά και το αν υπάρχουν οι απαραίτητες πρακτικές,  επικοινωνιακές  και πολιτικές  

προϋποθέσεις  που αντικειμενικά επηρεάζουν την εκλογική ετοιμότητα των κομμάτων. 

 

Παράλληλα, διερευνήθηκε κατά πόσο οι δυνάμεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ θα δώσουν με τον 

πλέον συντεταγμένο τρόπο τη μάχη και το αποτέλεσμα ήταν απολύτως ενθαρρυντικό, 

καθώς όλα τα στελέχη μας χωρίς την παραμικρή εξαίρεση δήλωσαν την αποφασιστικότητα 

τους να στρατευθούν από όποια θέση στα ψηφοδέλτιά μας και να συμβάλλουν με όλες 

τους τις δυνάμεις σε αυτήν την προσπάθεια.  

 

Ωστόσο, από πολλούς επισημάνθηκαν δύο σημαντικές παράμετροι: 

 



- Η πρώτη, αφορά το απαγορευτικό για μια αξιοπρεπή συμμετοχή στις εκλογές περιβάλλον 

λόγω της πολύ σύντομης προεκλογικής περιόδου, των συνθηκών περιορισμού κεφαλαίων 

που καθιστά πολύ δύσκολη την οικονομική στήριξη από τα μέλη μας και τη μη προβολή των 

θέσεων μας από τα ΜΜΕ. 

 

Αξίζει ωστόσο να επισημάνουμε, ότι την τελευταία περίοδο, καθώς γινόταν όλο και 

περισσότερο ορατό το ενδεχόμενο προσφυγής σε εκλογές, τα μέλη και οι φίλοι του 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ανταποκρίθηκαν δυσανάλογα των δυνατοτήτων τους, με τα ασφυκτικά 

περιθώρια που όλοι βιώνουμε λόγω των μέτρων στις τράπεζες και στήριξαν την όλη 

προσπάθεια με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και με 

πράξεις που δύσκολα συναντά κανείς στις μέρες μας. 

 

Για όλη αυτήν την συγκινητική συμμετοχή των μελών και των φίλων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, αξίζει 

η δημόσια έκφραση του σεβασμού μας. 

 

- Η δεύτερη, που συνδέεται με την πρώτη, αφορά τον κίνδυνο να ανακοπεί η πολιτική 

δυναμική του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ με ένα εκλογικό αποτύπωμα, αποτέλεσμα μιας άνισης μάχης, 

όπου μέσα οικονομικά και μιντιακά απέκλειαν να ακουστούν δυναμικά οι θέσεις μας. 

 

Η απάντηση στο δίλλημα, δεν μπορεί παρά να είναι μια απόφαση που να διασφαλίζει τις 

στρατηγικές στοχεύσεις του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, που συνδέονται και μόνον με την υπηρέτηση του 

οράματος μας για τη χώρα και την παράταξη. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μην 

συμμετάσχουμε σε αυτές τις εκλογές. 

 

Ήδη, από προχθές το βράδυ, ο Πρόεδος μας, Γιώργος Α. Παπανδρέου, δήλωσε ότι, θα 

συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε "δυναμώνοντας το ΚΙΝΗΜΑ μας, ώστε να αποτελέσει τον 

καταλύτη της ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να υπηρετήσουμε 

αποτελεσματικά και με συνέπεια τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού και της χώρας." 

 

Καθώς δεν υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για να δώσουμε τη μάχη σε αυτές τις 

εκλογές, έχουμε χρέος, να προετοιμαστούμε για την επόμενη αναμέτρηση που απ' ό,τι 

φαίνεται, δεν θα είναι και πολύ μακριά.  

 

Ο αγώνας μας δεν τελείωσε. Το αντίθετο. 

 



Αρκεί να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, όλοι μαζί. 

 

Να ανταποκριθούμε στο χρέος μας να συνεχίσουμε. 

 

Η πορεία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ δεν τελείωσε. Το αντίθετο. 

 

Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή .  

 

Αν είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι, αξιολογώντας και  τις αλλαγές που χρειάζονται για 

οργανωθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά, είναι βέβαιο ότι θα δώσουμε την επόμενη 

εκλογική μάχη με τις προϋποθέσεις που μας αξίζουν, που αξίζουν στο ΚΙΝΗΜΑ, στις αρχές 

και τις αξίες μας, στα ιδανικά μας, στην πολιτική μας πρόταση για τη χώρα και τους 

Έλληνες.   

 

Για το λόγο αυτό, τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που διετύπωσε ήδη ο 

Πρόεδρος, αμέσως μετά την απόφαση για τη μη συμμετοχή στις εκλογές, θα ανακοινωθούν 

από τον ίδιο, όλες οι αναγκαίες αποφάσεις με τις οποίες, 

 

θα ολοκληρώσουμε τη οργανωτική μας κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα, 

 

θα οργανωθούμε καλύτερα κεντρικά και περιφερειακά, 

 

θα επικοινωνήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τα μηνύματά μας, 

 

θα πραγματοποιήσουμε την 3η Συνδιάσκεψη μας στη Θεσσαλονίκη - και τέλος, 

 

θα οδηγηθούμε στο Συνέδριο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας. Στόχος μας να ολοκληρώσουμε 

οργανωτικά την συγκρότηση μας σε όλη την Ελλάδα ώστε να οδηγηθούμε σε Συνέδριο 

μέσα στο 2015. 

 



Όλα αυτά, παράλληλα με την ανασυγκρότηση των Τομέων, των Παρατηρητηρίων και των 

Εργαστηρίων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η δουλειά μας και να 

ολοκληρώσουμε και συζητήσουμε την πρότασή μας για το Εθνικό Σχέδιο που έχει απόλυτη 

ανάγκη η χώρα. 

 

Τέλος, όσον αφορά τα περί δικαίωσης: 

 

Τώρα πλέον, πολλοί μιλούν για δικαίωση των επιλογών μας. Δεν υπάρχει ζήτημα τέτοιας 

δικαίωσης, σήμερα. Αν κάτι δικαιώθηκε, δεν είναι άλλο από όσα αναγκαστικά επιλέξαμε 

και πράξαμε τότε, για να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ, αλλά 

δεν είναι αυτό που αφορά τη δικαίωση των προσπάθεια μας για τη χώρα. 

 

Δικαίωση για εμάς, είναι να ανταποκριθούμε στο πραγματικό διακύβευμα που αφορά τη 

χώρα και τον Ελληνικό λαό. 

 

Να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, στην εκ βάθρων αλλαγή της χώρας. 

 

Αυτό είναι το όραμά μας - αυτή είναι η στρατηγική επιδίωξη όλων μας και μαζί ιδρυτική 

δέσμευση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ μας. 

 

Και για να συμβεί αυτό, απαιτείται: 

 

- Η κατανόηση του πραγματικού προβλήματος της χώρας από όλο και περισσότερους 

συμπολίτες μας, από όλο και περισσότερες πολιτικές δυνάμεις. Η αλλαγή της χώρας, 

μπορεί να είναι υπόθεση που έχουν χρέος να φέρουν σε πέρας οι προοδευτικές δυνάμεις 

του τόπου, αλλά θα γίνει μόνο με τη συμμετοχή του Ελληνικού λαού στη βάση ενός Εθνικού 

Σχεδίου. Ενός δικού μας σχεδίου.  

 

- Η απόφαση όλο και περισσότερων Ελλήνων να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε τη χώρα. 

 

- Και όλα αυτά, με όρους αληθείας. Και κάτι ακόμη, ζήτημα σημαντικό για εμάς, 

 



- Με προοδευτικό πρόσημο. 

 

Γι' αυτό ιδρύσαμε το ΚΙΝΗΜΑ μας και γι' αυτό κάθε μέρα όλο και περισσότερο φαίνεται η 

αναγκαιότητα της ύπαρξής του. 

 

Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο πάθος τον αγώνα όλοι μαζί, με το 

ΚΙΝΗΜΑ μας ακόμη πιο δυνατό. 

 

Για όλους εμάς, αυτά είναι που αποτελούν την ιστορική συνέχεια για να οδηγηθούμε με 

συνέπεια και αξιοπρέπεια στην επίτευξη των στρατηγικών στοχεύσεων της 3ης Σεπτέμβρη 

1974, όπως αναφέρουμε χαρακτηριστικά και στην Ιδρυτική Διακήρυξη  του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

μας. 


