Γιατί είμαστε εδώ
Μαζευτήκαμε σήμερα, 29 Μαρτίου 2017, εδώ
στην Αθήνα, στην κορύφωση μιας πορείας άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες που ξεκίνησε
πριν δυόμιση μήνες, στις 15 Ιανουαρίου 2017,
από τη Θεσσαλονίκη,
 με μια κοινή διαπίστωση: Ότι δεν υστερούν
μόνον οι πολιτικοί θεσμοί, αλλά κι εμείς ως
πολίτες έχουμε αργήσει πολύ να δράσουμε.
 σε μια κοινή αφετηρία: Ότι έχει έρθει πλέον
η ώρα των αποφάσεων, τις οποίες οφείλουμε να πάρουμε, όσοι μοιραζόμαστε τις
ίδιες αγωνίες για το παρόν και το μέλλον
της πατρίδας μας.
Δεν είναι μόνον ότι μετά από τόσα χρόνια αδυνατούμε να βγούμε από την κρίση.
 Είναι ότι εδώ και χρόνια είμαστε μια χώρα
με έλλειμμα εμπιστοσύνης.
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Ώρα Αποφάσεων

 Παίρνουμε αποστάσεις, ιδιωτεύουμε, δυσπιστούμε, βάζουμε απέναντι ο ένας τον
«άλλον».
 Απομακρυνόμαστε από την ίδια μας τη μήτρα: την γενέθλια γη και την Πατρίδα μας.
 Συμβιβαζόμαστε με το ψέμα, βρίσκουμε εύκολες αιτιολογίες για την εθνική κακοδαιμονία μας, καταλογίζουμε απλόχερα ευθύνες
σε τρίτους, χωρίς να τολμάμε να σηκώσουμε
το πέπλο των δικών μας αδυναμιών.
 Το έλλειμμα εμπιστοσύνης μετατρέπει τη
δυσπιστία σε σύγκρουση και διχασμό. Έτσι
αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος της κρίσης
και κάθε ημέρα που περνά καθιστά όλο και
πιο δύσκολη την αντιστροφή της καθοδικής
πορείας.
 Υπερασπιζόμαστε με πάθος αυτό που μισούμε περισσότερο και μισούμε αυτό που
τόσο υπερασπιζόμαστε: τον κύκλο της μεταπολίτευσης.
Ώρα Αποφάσεων
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 Αρνούμαστε διαρκώς να δράσουμε πρωτότυπα, να ρισκάρουμε, να ριζοσπαστικοποιηθούμε.
 Αρνούμαστε να υιοθετήσουμε τη διαχρονική δύναμη που κινεί σε υψηλότερα επίπεδα την ανθρωπότητα: την προοδευτική
σκέψη και δράση.

Τι θέλουμε να κάνουμε
Εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, και χιλιάδες άλλοι σε όλη την Ελλάδα, αποφασίσαμε:
 να πάμε κόντρα στο ρεύμα της προσωπικής
ομηρείας και της συλλογικής παράδοσης
 να αντισταθούμε στην κατεδάφιση της χώρας μας και της ζωής μας.
Αποφασίσαμε:
 να ενθαρρύνουμε και να πρωτοστατήσουμε σε νέες μορφές διαλόγου και συμπεριφορών στο δημόσιο χώρο
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 να νοιώσουμε ξανά τη χαρά της συλλογικής
προσφοράς
 να καλύψουμε τα κοινωνικά και γενεακά
χάσματα
 να αναδείξουμε τις παραγωγικές μας δυνατότητες και τη δημιουργικότητα μας.
Ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.
Υπάρχουν στη χώρα κι άλλα πρόσωπα, κι άλλες
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, που συμμερίζονται τις ανησυχίες και τους στόχους μας και πιστεύουν πως μπορούμε να ξεκινήσουμε το επόμενο κύμα δημιουργίας. Ένα κύμα του προοδευτισμού, που διαχρονικά εκπροσωπεί:
 την οικουμενικότητα και τον ευρωπαϊσμό
μέσα στον ελληνισμό
 την πολιτική αντιπαράθεση απέναντι σε
κάθε είδους λαϊκισμό και
 την παραγωγική δημιουργία απέναντι στον
παρασιτισμό.

Ώρα Αποφάσεων
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Ξέρουμε ότι:
 Η μάχη αυτή δεν περιορίζεται στα κλειστά
σύνορα της επικράτειάς μας. Θα τη δώσουμε μαζί με τους άλλους λαούς και τα
νέα προοδευτικά πολιτικά ρεύματα στην
Ευρώπη και τον κόσμο
 Με εμπιστοσύνη στην εθνική μας ταυτότητα, με οικουμενικές αντιλήψεις και συμπράξεις, με αίσθημα μέτρου και δικαιοσύνης στη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, των τεχνολογιών, κ.ά.
 Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ξέρουμε πως:
 το μέλλον μας είναι μέσα στην γενικευμένη
παγκοσμιοποίηση, αλλά ξέρουμε επίσης
ότι αυτή δεν πρέπει να δρα ανεξέλεγκτα και
πρέπει να ρυθμιστεί.
 Η μεταπολεμική Ευρώπη τις αξίες της οποίας υπερασπιζόμαστε παραμένει η ήπειρος με την μεγαλύτερη ευημερία και την
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περισσότερη δημοκρατία και επιδιώκουμε
την εμβάθυνση και διεύρυνση του κοινωνικού ελέγχου στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Πώς θα το κάνουμε
Ξεκινήσαμε ως μία πρωτότυπη ανοικτή συλλογική πρωτοβουλία, χωρίς τα γνωστά προσωποπαγή και αυτοαναφορικά χαρακτηριστικά που
κατατρέχουν το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας.
Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα.
Μετατρέπουμε την «Ώρα Αποφάσεων» σε πολιτική κίνηση-πρόπλασμα ενός νέου, μεγάλου, προοδευτικού, αξιόμαχου πολιτικού σχηματισμού.
Στόχος μας είναι να απαλλαγούμε οριστικά από
τις δεσμεύσεις των μνημονίων και την κηδεμονία
των δανειστών:
 με το δικό μας ελληνικό πρόγραμμα και τις
δικές μας δυνάμεις
Ώρα Αποφάσεων
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 κατακτώντας ξανά την αξιοπρέπεια που
είχε η Ελλάδα σε όλα τα σημεία της γης
Η λύση για την κρίση, η έξοδος από την ύφεση, είναι πρωτίστως υπόθεση και χρέος των Ελλήνων.
Τιμούμε τους φίλους που βοήθησαν και βοηθούν
την Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές της. Δεν τους ξεχνούμε. Όπως δεν ξεχνούμε και όσους απειλούν
την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας μας.
Με τους πρώτους θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι
σύμμαχοι και εταίροι, με τους άλλους να ξεκαθαρίσουμε ότι οι σχέσεις μας οφείλουν να διέπονται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες και τους διεθνείς κανόνες δικαίου.

Σε ποιους απευθυνόμαστε
Η «Ώρα Αποφάσεων»:
 απευθύνεται στις Ελληνίδες, στους Έλληνες
και σε όσους νοιάζονται για την Ελλάδα, σε
όλο τον κόσμο.
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 Απευθύνεται στους «εκτός των τειχών» που
αναίτια σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος
της κρίσης, για να συντηρούνται παράλογα
προνόμια των ευνοούμενων.
 Απευθύνεται στους ανθρώπους της εργασίας και της παραγωγής, από τον αγρότη
μέχρι τον επιχειρηματία, που στενάζουν
κάτω από τη βαριά φορολογία.
 Απευθύνεται στους άνεργους, σ’ αυτούς
που έχασαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, στις νέες και τους νέους που
είναι εγκλωβισμένοι, παραγκωνισμένοι ή
αποκλεισμένοι, στη νέα και παλιά διασπορά
 Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που, απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι με την
πολιτική και τους πολιτικούς, απέχουν.

Ώρα Αποφάσεων
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Τι επιδιώκουμε
Η «Ώρα Αποφάσεων»:
 Επιδιώκει την εκ βάθρων αλλαγή του πολιτικού συστήματος, την ομαλή και κατά την
ουσία του Συντάγματος λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, την ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών.
 Επιδιώκει ένα κράτος που είναι «καθολικά»
παρόν στην παροχή υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας, Ασφάλειας και Άμυνας.
 Επιδιώκει την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου με προτεραιότητα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων
και την ανάπτυξη υπηρεσιών στην αιχμή
των σύγχρονων τεχνολογιών. Μόνο έτσι
μπορούν να δημιουργηθούν νέες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
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Οργανωνόμαστε
Εμείς που σήμερα συγκροτούμε την «Ώρα Αποφάσεων» προχωράμε σε οργανωτική συγκρότηση
μέσα στη οποία θα εντάσσονται οι οριζόντιες και
ανοικτές δομές που ανταποκρίνονται στον σύγχρονο κόσμο και την εποχή του διαδικτύου.
 Με θέληση για πειραματισμό και πρωτοτυπία.
 Με γρήγορη και απρόσκοπτη επικοινωνία.
 Με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στις παρεμβάσεις και τη δράση μας.
 Με την πείρα αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων και τον ενθουσιασμό της νεανικής καινοτομίας και ορμής
 Με τη βαθειά πεποίθηση ότι υπάρχει τρόπος να πολλαπλασιάσουμε τις δυνατότητες
μας, αν συνεργαστούμε, αν ακούσουμε και
αν ακουστούμε.
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Ξέρουμε από πού ερχόμαστε
Οι μεταρρυθμιστικές αναλαμπές του κύκλου της
μεταπολίτευσης άφησαν σημαντικά επιτεύγματα
αλλά δεν κατάφεραν να κυριαρχήσουν απέναντι
στις δυνάμεις της καθυστέρησης και του παρασιτισμού. Δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την πολυεπίπεδη κρίση στην οποία βυθίστηκε η πατρίδα μας.
Όμως η ήττα αυτή δεν είναι οριστική, δεν είναι
αμετάκλητη. Και δεν θέλουμε να την καταστήσουν οριστική και αμετάκλητη η απραξία μας και
ο συμβιβασμός μας με τη συντήρηση αδιέξοδων
πολιτικών και πρακτικών.
Για το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει ανάγκη η
Χώρα, εμείς πιστεύουμε ότι η επανατοποθέτηση
της ριζικής αντίθεσης πρόοδος – συντήρηση αποκτά κεντρική σημασία.
Η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας είναι η
νίκη των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στις
δυνάμεις του κυβερνητικού εθνικολαϊκισμού, της
ήσσονος προσπάθειας και της συντήρησης.
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Για να πετύχουμε
Καλούμε σε κοινή πορεία πρόσωπα, κινήσεις, ομάδες και πολιτικούς σχηματισμούς που νοιώθουν
πως μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες σκέψεις με τις δικές μας, που επιζητούν το νέο στην
πολιτική μας ζωή, στον χώρο και στην χώρα.
Που αρνούνται παλαιοκομματικές μεθόδους
και μεθοδεύσεις. Που προτάσσουν το «τι» και κυρίως το «πώς» θα κάνουν πράξη τις εξαγγελίες
τους. Που είναι απέναντι στην δεξιά και αριστερή
συντήρηση. Που είναι έτοιμοι για μια έντιμη ενωτική πορεία στο αύριο
 Δεν θα υπάρξει άλλη εκλογική αναμέτρηση
με τις προοδευτικές δυνάμεις λεηλατούμενες από ψευδεπίγραφους σωτήρες.
 Δεν θα υπάρξει ξανά εκλογική επιλογή με
«μισή καρδιά».
Το επόμενο κύμα προόδου ξεκινάει!
29 Μαρτίου 2017
Ώρα Αποφάσεων
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