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 Η ρώξα καο ζεσξείηαη 

πξσηαζιήηξηα ηεο αδηαθάλεηαο θαη ηεο δηαθζνξάο. Όπσο έρνπκε 
αλαιύζεη (ζηελ πξνεθινγηθή καο ζπλάληεζε κε ηνπο εηεξνδεκόηεο 

ζηελ Αζήλα), ηα ζηνηρεία απηά ιεηηνύξγεζαλ ζηε ρώξα καο σο 
«έηεξν ήκηζπ» ηνπ δηθνκκαηηζκνύ ν νπνίνο θνπζθώλεη ηα 

θπζηνινγηθά εθινγηθά πνζνζηά ηνπ κε ηε δηαθζνξά πνπ επηηπγράλεη 
θαηά ηελ θπβεξλεηηθή πεξίνδν ηνπ θάζε θόκκαηνο. Είλαη βέβαην πσο 

ην κεγαιύηεξν θνκκάηη ζην ζπλνιηθό «ινγαξηαζκό» ην ρξσζηάεη ην 
ΠΑΣΟΚ πνπ θπβέξλεζε πεξηζζόηεξα ρξόληα.  Απιή αξηζκεηηθή. 

Δηαρσξίδνπκε ηε ζέζε καο από ηα θόκκαηα εμνπζίαο 

ππνζηεξίδνληαο θαζαξά ηε λνκηκόηεηα θαη ηελ ηζνλνκία ζην δεκόζην 
ρώξν θαη ζηε δεκόζηα δσή. Απηό δελ ζεκαίλεη απνρή από θηλεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα (πνπ δεκηνπξγεί πξόζθαηξεο δπζιεηηνπξγίεο 
«παξαλνκίαο») θαη αληίζηαζε ελάληηα ζε ηδηνηειείο παξεκβάζεηο αιιά 

αληίζεηα επζπγξακκίδεη ζε δξάζεηο θαζεκεξηλήο δηαπάιεο θαη 
αλππαθνήο γηα ην θνηλό θαιό. 

Σηελ παξνύζα πξνεθινγηθή πεξίνδν, κε βάζε ηηο ηνπηθέο θαη 
εζληθέο εκπεηξίεο ηνπ πξόζθαηνπ παξειζόληνο, ππνζηεξίδνπκε πσο 

ε λνκηκόηεηα θαη ε ηζνλνκία είλαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαη 
αλαπηπμηαθή δηάζηαζε. Σπγθεθξηκέλα: 

Η ισονομία : 
• αίξεη ηηο ζπλζήθεο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ θνηλσλία θαη πεξηνξίδεη 

ηε γέλλεζε ζπλαηζζεκάησλ απνγνήηεπζεο θαη θαηαπίεζεο πνπ 
αζθνύλ νη δπλαηνί ζην δεκόζην ρώξν θαη ηε δεκόζηα δσή (π.ρ. 

δηαηάξαμε ζπλζεθώλ θνηλήο εζπρίαο) 



• ελζαξξύλεη ηελ επηινγή θαη αλέιημε ησλ δεκνθξαηηθώλ 

δπλάκεσλ, νη νπνίεο, δηαθνξεηηθά, ή ζα απνγνεηεύνληαλ θαη ζα 
απνρσξνύζαλ ή ζα θαηαπηέδνληαλ ππεξβνιηθά θαη ζα 

εθκεδελίδνληαλ από ηνπο πξνλνκηνύρνπο δηαπιεθόκελνπο 
• αλαδεηθλύεη ηηο νπζηαζηηθέο αδπλακίεο ηδηνηειώλ θνηλσληθώλ 

ζηνηρείσλ ή αλεπαξθώλ θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ απνθαιύπηνληαο ην 
πξόζζεην θνηλσληθό θόζηνο ηεο κε ηζνλνκίαο (π.ρ. αζηπλνκηθή 

αλνρή – εηζαγγειηθή αβειηεξία – ηξαπκαηηζκνί θαη ρξήζε νπζηώλ). 
Η νομιμότητα :  

• εληζρύεη ηελ αίζζεζε θαη ηε δύλακε ηεο θνηλόηεηαο θαη 
επηηξέπεη λα απνθεύγνληαη ιύζεηο θαηά πεξίπησζε (αμηνπνίεζε 

«νηθνλνκηώλ θιίκαθαο») 
• απνθιείεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε («ζα ηα δώζνπλ ζηνπο δηθνύο 

ηνπο») θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε κε αμηνπνίεζε, κειώλ ηεο θoiλόηεηαο 
• πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηε πηζαλόηεηα παξελεξγεηώλ από ηελ 

αλάπηπμε (π.ρ. μελνδνρεηαθά κεγαζήξηα ζηηο αθηέο καο) θαη 

εδξαηώλεη ηελ  νξγαληθή ζρέζε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 
θνηλσληθήο επεκεξίαο 

• απνηειεί θαζνξηζηηθό θίλεηξν γηα ηελ αλάιεςε επελδπηηθώλ 
θαη θνηλσληθώλ πξσηνβνπιηώλ εθ κέξνπο όζσλ δελ ζπκβηβάδνληαη κε 

ηελ παξαλνκία θαη ηε δηαπινθή (νη νπνίνη, ελώ είλαη πεξηζζόηεξνη, 
κεηώλνληαη ζπζηεκαηηθά ζηε κεηαπνιηηεπηηθή Ειιάδα). 

Ωο λνκηκόηεηα δελ ζεσξείηαη πξνθαλώο απιά ε ππνηέιεηα ζην 
λνκηθό ζύζηεκα ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο θαη ηελ θνηλσληθή αδηθία πνπ 

απηό παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ζην δεκόζην ρώξν θαη ηε δεκόζηα δσή, 
αιιά θύξηα ν ζεβαζκόο ησλ θαλόλσλ πνπ κηα πόιε-θνηλόηεηα 

ζεζπίδεη θαη απνδέρεηαη, σο πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκβαηή επεκεξία 
θαη πξόνδν ησλ κειώλ ηεο.  
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