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Η οικονοµική κρίση της Eυρωζώνης µετατρέπεται σε κρίση της δηµοκρατίας.
Ο εξοστρακισµός της πολιτικής από την αγορά µεταφράζεται στο γεγονός ότι το δηµοκρατικό
πολιτικό σύστηµα παύει να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών.
Κυρίως µεταφράζεται στο γεγονός της συνολικής αναντιστοιχίας κράτους και κοινωνίας.
Στην Ελλάδα η πραγµατικότητα αυτή έρχεται να επιβαρύνει ένα ήδη ξεπερασµένο πολιτικό
σύστηµα µε συστατικές παθογένειες.
Οι εκτεταµένες δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης, ο κοµµατικός έλεγχος του κράτους που εν
πολλοίς ακύρωνε ακόµη και τον πολιτικό ρόλο του κοινοβουλίου µετατρέποντάς τον σε
επικυρωτικό, η αποικιοποίηση σοβαρών κρατικών δοµών από την κοµµατική νοµενκλατούρα, η
πολυσυζητηµένη διαφθορά, πολυσυζητηµένη όµως για τη βάση της πυραµίδας και όχι για την
κρίσιµη αµαρτωλή κορυφή, ήταν τα γηγενή µας χαρακτηριστικά, βαθµιαία και σταδιακά από τη
µεταπολίτευση.
Σε αυτή την ακριβή περιγραφή, εάν προσθέσει κανείς το επίπεδο διακυβέρνησης των δύο
τελευταίων χρόνων, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνταγµατική εκτροπή, από πλήρη απαξίωση
του κοινοβουλίου, από την απώλεια της εθνικής µας κυριαρχίας, από τη διάλυση της υγείας, της
παιδείας και των ασφαλιστικών ταµείων και κυρίως από την σε απόλυτο βαθµό αναντιστοιχία
ανάµεσα στη βούληση του λαού µας και τις κρισιµότατες κυβερνητικές επιλογές, οδηγούµαστε σε
ένα αδιάσειστο συµπέρασµα : Το βάθος, η ποιότητα και η ένταση της κρίσης καθιστούν
απαραίτητο τον επανακαθορισµό της σχέσης της κοινωνίας µε το κράτος.
Στη βάση του εκδηµοκρατισµού και της διαφάνειας του πολιτικού συστήµατος, της αναζωογόνησης
και της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα, για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου θεσµικού
εποικοδοµήµατος.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτύξω κάποιους βασικούς στρατηγικούς άξονες, οι οποίοι θα
συνοδεύονται από τις πρώτες τακτικές κινήσεις της κυβέρνησής µας, της κυβέρνησης της
αριστεράς.
Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου, µια πολύ σύντοµη παρένθεση.
Βρίσκοµαι στο πάνελ αυτό µε πολύ άξια, έµπειρα και ικανά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά µε τον
Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής οµάδας, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει δώσει ήδη τις πρώτες
έµπρακτες εγγυήσεις στο λαό µας, για το ύφος, την ποιότητα και τον προσανατολισµό της
διακυβέρνησής µας, θέλω όµως να τονίσω :
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ διαθέτει ένα επιστηµονικό, πολιτικό, τεχνοκρατικό αλλά και κινηµατικό δυναµικό
το οποίο είναι έτοιµο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της πατρίδας µας.
Εάν σε αυτό το εξαιρετικό υλικό προσθέσει κανείς
πρώτον το στρατηγικό µας στόχο που είναι ο ριζικός κοινωνικός, πολιτικός και οικονοµικός
µετασχηµατισµός
δεύτερον τον τρόπο που θέλουµε να πραγµατοποιήσουµε το άλµα αυτό, και ο τρόπος είναι η
δηµοκρατική διαβούλευση, η κάθετη εκπροσώπηση των κοινωνικών οµάδων,
Τότε έχουµε µπροστά µας ένα µοντέλο λαϊκής διακυβέρνησης µε την εξής έννοια :
-Λαϊκής γιατί ο έλεγχος δεν θα είναι µόνον θεσµικός, αλλά αµεσοδηµοκρατικός, από τα ζωντανό
κίνηµα το οποίο θα ελέγχει, θα διαµορφώνει προτάσεις για τους κρίσιµους τοµείς της οικονοµικής
δραστηριότητας και του δηµοσίου συµφέροντος και στο οποίο θα λογοδοτούµε
-∆ιακυβέρνησης γιατί για να φτάσει κανείς στο στρατηγικό του στόχο απαιτείται πολιτική βούληση,
άξιο στελεχιακό δυναµικό που θα υπηρετεί συνεργατικά και διάφανα και επίµονα τους τακτικούς
άξονες.
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Ξεκινώ µε δύο µεγάλες µεταρρυθµίσεις που έχουν ως στρατηγικό στόχο τον πλήρη
επαναπροσδιορισµό του πολιτικού συστήµατος σε επίπεδο κεντρικής και τοπικής διακυβέρνησης.
1. Εκδηµοκρατισµός και διαφάνεια στη δοµή και λειτουργία του πολιτικού
συστήµατος
• Αποκατάσταση αντιπροσωπευτικότητας του Κοινοβουλίου:
- Θεσµοθέτηση της απλής αναλογικής µε στόχο τη συνταγµατική της κατοχύρωση.
- Αναδιαµόρφωση των εκλογικών περιφερειών - ανακατανοµή των βουλευτικών εδρών, µε στόχο
την αντιπροσωπευτική, ισότιµη και δηµοκρατική εκπροσώπηση των πολιτών.
• Πλήρης αναµόρφωση του Συνταγµατικού Πλαισίου Λογοδοσίας και Ποινικής Ευθύνης των
µελών της Κυβέρνησης (Κατάργηση του καθεστώτος του νόµου περί ευθύνης υπουργών
και ιδιαίτερα των διατάξεων που παραβιάζουν την ισονοµία και την ισοπολιτεία,
καθιερώνοντας ειδικά προνόµια και σύντµηση χρόνου παραγραφής ποινικών αδικηµάτων
των µελών της Κυβέρνησης. Καθιέρωση θεσµικού πλαισίου που θα βάλει τέρµα στην
ατιµωρησία των ποινικών αδικηµάτων του πολιτικού προσωπικού)
• Αναµόρφωση της διαδικασίας άρσης της βουλευτικής ασυλίας: η βουλευτική ασυλία
δικαιολογείται µόνον για την προστασία των βουλευτών στην κατά συνείδηση άσκηση των
καθηκόντων τους και δεν µπορεί να µετατρέπεται σε µηχανισµό υπόθαλψης για ποινικά
αδικήµατα.
• Ενίσχυση της συνταγµατικής κατοχύρωσης και προστασίας των δηµοσίων αγαθών και
κοινωνικών δικαιωµάτων (παιδεία, υγεία, περιβάλλον, κοινωνική πρόνοια).
• Αποτελεσµατική προστασία και κοινωνικά επωφελής αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας
και ιδιοκτησίας και των φυσικών πόρων- φυσικού και ορυκτού πλούτου.
• Άµεση έναρξη διαβούλευσης για το διαχωρισµό Κράτους και Εκκλησίας.
• Αναµόρφωση του κανονισµού της Βουλής µε διεύρυνση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων και
δυνατοτήτων των Επιτροπών και των βουλευτών. ∆ικαίωµα της µειοψηφίας να προκαλεί τη
σύσταση εξεταστικών επιτροπών. Ενίσχυση της νοµοθετικής πρωτοβουλίας των βουλευτών
και των Κοινοβουλευτικών Οµάδων. Έγκριση από τη Βουλή του πλαισίου και της γενικής
κατεύθυνσης για την παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τους λοιπούς διεθνείς οργανισµούς και καθιέρωση υποχρεωτικής ενηµέρωσης
της Βουλής. Κατάργηση του προνοµίου της κυβέρνησης να εισάγει νοµοσχέδια µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς αυξηµένη πλειοψηφία.
• Επανίδρυση του Γραφείου Παρακολούθησης και Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού µε
επαρκές προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή, µε ανεξαρτησία απέναντι στην κυβέρνηση,
και υπαγωγή του στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
• Ανάθεση σε διακοµµατικές επιτροπές της Βουλής της εποπτείας νευραλγικής σηµασίας
υπηρεσιών, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, των Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Τάξης και
Ασφάλειας, της Ε.Υ.Π. κ.α. Πρόσβαση και ενηµέρωση του Κοινοβουλίου σε κάθε, εν ευρεία
εννοία, δηµόσια αρχή και υπηρεσία.
• Τήρηση της διαδικασίας δηµοσιοποίησης του «πόθεν έσχες» και κάθε µορφής χρηµατικής
ή άλλης ενίσχυσης από κάθε πηγή προς υποψηφίους, κόµµατα και συνδυασµούς σε
οποιαδήποτε διαδικασία ανάδειξης αιρετών αντιπροσώπων σε δηµόσιες θέσεις και δηµόσια
λειτουργήµατα.
• Συνολική επανεξέταση και εξορθολογισµός του πλαισίου επιστηµονικής, διοικητικής και
οικονοµικής υποστήριξης του έργου των βουλευτών, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη,
απρόσκοπτη και αποτελεσµατική επιτέλεση των θεσµικού τους ρόλου.
• Κατάργηση της διπλής σύνταξης των βουλευτών µε επιλογή ενός ασφαλιστικού φορέα.

2. Εκδηµοκρατισµός, διαφάνεια και πραγµατική αποκέντρωση της δηµόσιας
διοίκησης, ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης
•
•
•

Καθιέρωση της απλής αναλογικής για την εκλογή δηµοτικών και περιφερειακών
συµβουλίων.
Εξασφάλιση ελάχιστων εγγυηµένων σταθερών εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη
γενική φορολογία µε απευθείας και αυτόµατη µεταφορά τους στα ταµεία της (;*).
Οργανωτική ανασυγκρότηση προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αναπτυξιακής
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•

•

λειτουργίας της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της αποτελεσµατικής
εξυπηρέτησης των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.
Καθιέρωση συµµετοχικών διαδικασιών στην κατάρτιση, υλοποίηση και τον έλεγχο των
προϋπολογισµών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης (συµµετοχικός
προϋπολογισµός).
Καθιέρωση της δυνατότητας να προκαλούνται µε λαϊκή πρωτοβουλία δεσµευτικά
δηµοψηφίσµατα σε όλα τα επίπεδα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, για
υποθέσεις µείζονος τοπικής σηµασίας.

Προχωρώ µε το κρίσιµο ζήτηµα της Ασφάλειας.
Στρατηγικός µας στόχος ο σεβασµός του συνταγµατικά προστατευόµενου δικαιώµατος στην
ασφάλεια κάθε ανθρώπου στην Ελληνική Επικράτεια. Η πρόληψη, η αποτροπή και η δίωξη
του εγκλήµατος σήµερα απαιτούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, µε σύγχρονη οργάνωση και
εξοπλισµό, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αξιοκρατική- εξορθολογισµένη κατανοµή ρόλων
και αρµοδιοτήτων. Απαιτούν ακόµη πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων, της κατάρτισης και
εξειδίκευσης των ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες.
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Επαναπροσανατολισµός της αντεγκληµατικής στρατηγικής, αξιοποίηση σύγχρονων
µεθόδων πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας, µε σεβασµό στα συνταγµατικά
δικαιώµατα και αποφυγή επικοινωνιακών -αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων εναντίον
αδύναµων κοινωνικών οµάδων.
Εκσυγχρονισµός και εκδηµοκρατισµός των Σωµάτων Ασφαλείας, µε κατοχύρωση των
εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και σύµφωνα µε τις
ανάγκες της κοινωνίας.
Επιλογή της Ηγεσίας των Σωµάτων Ασφαλείας µε σύγχρονες, δηµοκρατικές- αξιοκρατικές
διαδικασίες, που θα βασίζονται στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και θα εγκρίνονται
από αρµόδια διακοµµατική κοινοβουλευτική επιτροπή, που θα στηρίζει και θα ελέγχει το
έργο τους.
Ενίσχυση της πραγµατικής αποστολής της αστυνοµίας, που είναι η προστασία του πολίτη.
Απαγόρευση της οπλοφορίας κατά την αστυνόµευση διαδηλώσεων και συλλαλητηρίων.
∆ιάλυση των Μ.Α.Τ.- Υ.Μ.Ε.Τ. και απαγόρευση χρησιµοποίησης άλλων ειδικών δυνάµεων
για την καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων. Ένταξη των ειδικών µονάδων στα αστυνοµικά
τµήµατα, µε ταυτόχρονη δηµιουργία υπηρεσιών αντιµετώπισης κρίσεων (φυσικές
καταστροφές, ακραία εγκληµατικότητα και βία). Άµεση απόσυρση απαγορευµένωνεπικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία χηµικών και υλικών.
Αξιοκρατικές διαδικασίες ένταξης- πρόσληψης σε όλους τους κλάδους των Σωµάτων
Ασφαλείας. Υποχρεωτικότητα Πανελλαδικών Εξετάσεων/Α.Σ.Ε.Π.
∆ιαρκής θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού των Σωµάτων Ασφαλείας,
σύµφωνα µε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές µεθόδους και τις υψηλές απαιτήσεις της
ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας.
Καθιέρωση αντικειµενικού συστήµατος κρίσεων και προαγωγών, χωρίς κοµµατικά κριτήρια
και πελατειακές σχέσεις
∆ιαχωρισµός των αρµοδιοτήτων αστυνόµευσης από την προανακριτική λειτουργία και από
την υποβοηθητική προς τη ∆ικαιοσύνη αρµοδιότητα. Στελέχωση της ∆ικαστικής Αστυνοµίας.

Ως προς τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και τις Σχέσεις Κράτους και Πολίτη- Κοινωνίας
Στρατηγικός µας στόχος είναι η δηµόσια διοίκηση και το ∆ηµόσιο συνολικά να υπηρετεί τις
κοινωνικές ανάγκες και το δηµόσιο συµφέρον. Ταυτόχρονα η καταπολέµηση της διαφθοράς και ο
κοινωνικός έλεγχος αποτελούν κρίσιµες προτεραιότητες.
• Εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας και προστασίας των εργαζοµένων. Καµία απόλυση στο
∆ηµόσιο Τοµέα, παρά µόνο σε περιπτώσεις βαρέων πειθαρχικών και ποινικών
παραπτωµάτων, που επισύρουν την ποινή της απόλυσης κατά το Πειθαρχικό ∆ίκαιο.
• Αποµάκρυνση των εστιών διαφθοράς και πολιτικής παρέµβασης στη δηµόσια διοίκηση,
που υπονοµεύουν τις προσπάθειες και τις δυνατότητες της πλειονότητας όσων
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•

•

•

•

•

•
•
•

εργάζονται µε αφοσίωση και ευσυνειδησία στον δηµόσιο τοµέα. (λχ. αποµάκρυνση της
στρατιάς υψηλόµισθων συµβούλων και των διορισµένων γενικών διευθυντών).
Καµία χάραξη κρατικής πολιτικής χωρίς την συµµετοχή, τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην
εκτέλεση, των ενδιαφεροµένων- επηρεαζοµένων- αρµόδιων φορέων ή συλλογικοτήτων.
(λχ. ρυθµίσεις για την αναπηρία χωρίς τους αντίστοιχους φορείς, µεταναστευτική πολιτική
χωρίς µεταναστευτικές οργανώσεις, κινήµατα στήριξης, την Ύπατη Αρµοστία του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες, ασφάλεια χωρίς τους συλλογικούς φορείς των σωµάτων ασφαλείας
και των κινηµάτων πολιτικών δικαιωµάτων και ελευθεριών κοκ).
∆ιαµόρφωση - αναθεώρηση των οργανογραµµάτων µε συλλογικές διαδικασίες σε όλους
του κλάδους, φορείς και επίπεδα της ∆ηµόσιας διοίκησης και πιστή τήρησή τους. Έλεγχος
όλων των διαδικασιών από εργαζόµενους και πολίτες.
Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων που θα προκύψουν από τα νέα
οργανογράµµατα, για την εξασφάλιση επαρκούς πολιτιστικής, εκπαιδευτικής,
ιατροφαρµακευτικής,
νοσηλευτικήςνοσοκοµειακής
κάλυψης
και
ακώλυτης
συγκοινωνιακής πρόσβασης σε κάθε σηµείο της Επικράτειας. Καµία πρόσληψη εκτός
Α.Σ.Ε.Π.
Εφαρµογή και εκτέλεση όλων των αποφάσεων της ∆ιοίκησης και της ∆ικαιοσύνης.
∆ιαµόρφωση θεσµικού πλαισίου για την κατάργηση δυνατότητας καταχρηστικής
συµπεριφοράς της ∆ιοίκησης, προς αποφυγή εφαρµογής της νοµοθεσίας και των
εκτελεστών αποφάσεων.
∆ιαρκής επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού για την εύρυθµη – αποτελεσµατική και
αξιοκρατική λειτουργία της κρατικής µηχανής καθώς και για την κάλυψη των αναγκών του
πολίτη.
Αναλυτικό «πόθεν έσχες» ιδίως στις υπηρεσίες που διαχειρίζονται χρηµατοδοτικά
προγράµµατα και σχέσεις µε το κοινό.
∆ηµιουργία ειδικού τµήµατος Οικονοµικού Ελέγχου για τον έλεγχο και την καταπολέµηση
της «παράνοµης εργασίας» και της εισφοροδιαφυγής.
Πλήρης Μηχανοργάνωση και ∆ιασύνδεση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών σε ολόκληρη την
Επικράτεια.

Εν όψει της προβλεπόµενης δυνατότητας αναθεώρησης του Συντάγµατος, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΕΚΜ
θα επιδιώξει µια ουσιαστική αναθεωρητική διαδικασία µε στόχο την ενίσχυση της
συνταγµατικής προστασίας:
Των δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών, της διαφάνειας στις προµήθειες, στα δηµόσια έργα
και στα ΜΜΕ, του ιστορικού, αρχαιολογικού, οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και του
δηµόσιου πλούτου.
Στα δηµόσιο αγαθά
συµπεριλαµβάνονται αυτονόητα και οι
συχνότητες εκποµπής
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Θέσπιση
πλαισίου για την οριστική αδειοδότηση των
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. Υποχρεωτική καταβολή χρηµατικής εισφοράς από ιδιώτες στους
οποίους παραχωρείται η χρήση των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων. Ενίσχυση της συνταγµατικής
προστασίας του δικαιώµατος στην αντικειµενική ενηµέρωση και στην ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών σε αυτήν. Θεσµοθέτηση αντίστοιχων υποχρεώσεων των φορέων ενηµέρωσης.
− Των κοινωνικών δικαιωµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εξασφάλιση και προστασία της
αξιοπρεπούς διαβίωσης µε αξιοπρεπείς αποδοχές.
Συνταγµατική κατοχύρωση των
ευρωπαϊκού και διεθνούς κεκτηµένου προστασίας των δικαιωµάτων αυτών. Προστασία της
Εργασίας, της πλήρους απασχόλησης, των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και των
ρυθµιστικών κανόνων.
− Της αποκατάστασης του Κοινωνικού Κράτους και την καθολική δωρεάν παροχή όλων των
υπηρεσιών του στους πολίτες. Ειδικότερα, την επαναρτίωση των αποθεµατικών του
Ασφαλιστικού Συστήµατος βάσει ενός συνταγµατικά δεσµευτικού σχεδίου.
− Την Συνταγµατική θωράκιση της Ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης και της ∆ιάκρισης των
Εξουσιών. Κατάργηση της διαδικασίας διορισµού της Ηγεσίας της ∆ικαιοσύνης από την
Εκτελεστική Εξουσία (άρθρο 90 Συντάγµατος).
− Την Συνταγµατική πρόβλεψη υποχρεωτικού κοινοβουλευτικού ελέγχου σε κάθε δηµόσια
δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένων των λεγόµενων απορρήτων δαπανών και ειδικών
λογαριασµών
−
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Κύριοι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες ,
Εάν κάνω µία σύντοµη επιτοµή των τελευταίων αρκετών χρόνων στη σχέση κράτους και κοινωνίας
θα διαπιστώσω ότι όλες οι προσχηµατικές προσπάθειες βελτίωσης, κατέληξαν σε εκτρωµατικά
αποτελέσµατα.
Θυµίζω τον εκσυγχρονισµό της δεκαετίας του 90.
Κατέληξε σε έναν βαθιά αντιλαϊκό τεχνοκρατισµό, µε αναπόσπαστο συστατικό τα τεραστίου
µεγέθους σκάνδαλα και τη δαιδαλώδη διαπλοκή.
Θυµίζω την πολυδιαφηµισµένη επανίδρυση του κράτους της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Κατέληξε σε έναν ερασιτεχνικό τεχνοκρατισµό, µε αναπόσπαστο συστατικό επίσης τα τεραστίου
µεγέθους σκάνδαλα και τη µετατροπή των νταβατζήδων σε ισότιµο και απαραίτητο σύµµαχο.
Θυµίζω τέλος την τραγικότερη όλων των κυβερνήσεων, διακυβέρνηση της τελευταίας διετίας που
µετέτρεψε την Ελλάδα σε προτεκτοράτο και το λαό µας σε λεηλατηµένο ιθαγενή.
Είναι όλη αυτή η λιτανεία της οικογενειοκρατίας, της διαπλοκής, της µίζας, της κόµπρας, του
ξεπουλήµατος, της αποανάπτυξης, της φτωχοποίησης του λαού µας, που σήµερα θρασύτατα και
ανερυθρίαστα διεκδικούν να σώσουν τον ελληνικό λαό από το βαθύ και λασπώδη γκρεµό που τον
παράχωσαν στην κυριολεξία.
Απέναντι σε αυτή τη γλοιώδη και δύσοσµη λιτανεία, ένας άλλος κόσµος.
Ο κόσµος της αριστεράς, της εργασίας, των κινηµάτων, της δηµοκρατίας, της διαφάνειας.
Ο κόσµος του µέλλοντος απέναντι σε ένα παρελθόν οδυνηρό και επονείδιστο.
Με το πρόγραµµά µας, µε την πολιτική µας βούληση, µε τα στελέχη µας.
Κυρίως µε τον ελληνικό λαό στην πρώτη γραµµή του αγώνα, του ελέγχου και της λογοδοσίας,
Σας λέω µε πλήρη συναίσθηση της ευθύνης µας, της πατριωτικής, της πολιτικής και της ταξικής
µας ευθύνης, ότι ήρθε η ώρα της Αριστεράς.
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