ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ

Ιδρυτική Διακήρυξη

Εμείς που ιδρύουμε το Δίκτυο «ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ» πιστεύουμε στις
οικουμενικές αξίες του ανθρωπισμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης και
της αξιοπρέπειας του πολίτη και στην προστασία των δικαιωμάτων του,
όπως αυτά αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-

Πιστεύουμε στο φιλότιμο, στη δύναμη και στη διαχρονική αξία του
ελληνισμού αλλά και στη συμβολή του στο ευρωπαϊκό και διεθνές
γίγνεσθαι και απορρίπτουμε την άγνοια ή την ιδεοληψία που ταυτίζει την
εθνική συνείδηση με τον εθνικισμό.

-

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και οι απανταχού Έλληνες, με την ιστορία μας,
την εθνική μας ταυτότητα και την πνευματική, φιλοσοφική και θρησκευτική
κληρονομιά

μας

μπορούμε

να

διατηρήσουμε

τον

έλεγχο

του

πεπρωμένου μας σ’ έναν κόσμο ανοιχτό, χωρίς όμως να κοιτάμε το
παρόν και το μέλλον μας μέσα από το πρίσμα ενός εξιδανικευμένου
παρελθόντος.
-

Πιστεύουμε στο στρατηγικό και ρυθμιστικό ρόλο ενός επιτελικού,
ευέλικτου και ορθολογικού κράτους, με αξιολόγηση δομών και
ανθρώπων, ειδικά τώρα που το κράτος βάλλεται από δύο εκ
διαμέτρου αντίθετες πλευρές. Από το συσσωρευμένο κεφάλαιο του
επιθετικού

χρηματοπιστωτικού

καπιταλισμού

και

από

τους

παραδοσιακούς ιδεολογικούς αμφισβητίες της εν γένει νομιμοποιητικής
βάσης του. Βάλλεται δηλαδή από τα άκρα.
-

Πιστεύουμε σε ένα αποτελεσματικό κράτος:



για τη διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της εσωτερικής και
εξωτερικής ασφάλειας και της εθνικής μας ταυτότητας μέσα σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον



για την προστασία των δημοσίων αγαθών και τη λειτουργία μιας
υγιούς παραγωγικής βάσης με διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού,
της εξωστρέφειας, της ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, της βιώσιμης

ευημερίας και της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής δια μέσου
προδιαγεγραμμένων

αναδιανεμητικών

διαδικασιών

του

παραγόμενου πλούτου.


για την επίτευξη εθνικών στόχων σε όλα τα μείζονα σύγχρονα θέματα,
όπως η παιδεία, η δημόσια υγεία, η πρόνοια και η κοινωνική
ασφάλιση, η ορθολογική απονομή της δικαιοσύνης, ο πολιτισμός, η
αγροτική ανάπτυξη, η επίτευξη της ενεργειακής και διατροφικής
ασφάλειας, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η προστασία του περιβάλλοντος,
η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το δημογραφικό και η
προστασία της οικογένειας, η διατήρηση του πληθυσμού στην
περιφέρεια και στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, η
έρευνα, η καινοτομία, το μεταναστευτικό, η συμμετοχή στην ψηφιακή
επανάσταση.
-

Πιστεύουμε στην ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας, στην
επιχειρηματικότητα, στην αξία, στο ταλέντο, στις ικανότητες και
την αριστεία του κάθε ανθρώπου. Πιστεύουμε ότι ο νόμιμος και
φορολογημένος ορθολογικά πλουτισμός είναι όχι μόνο θεμιτός στόχος
αλλά και καλοδεχούμενη επιδίωξη και κοινωνική επιβράβευση εκείνου
που τον επιτυγχάνει.

-

Πιστεύουμε ότι η κοινωνική ευημερία δε διασφαλίζεται ούτε με την
απορρύθμιση των αγορών ούτε με τυφλές συγκρούσεις και την
επιβολή ισχύος της μιας κοινωνικής ομάδας απέναντι στην άλλη,
αλλά μέσα από γόνιμη αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων και
συμφερόντων σε όλο το πλάτος του κοινωνικού γίγνεσθαι. Αφήνουμε
πίσω αντιλήψεις που θέλουν, είτε το κράτος μόνο του είτε το
διεθνοποιημένο ολοκληρωτισμό των αγορών μόνο του να μπορούν
να ρυθμίζουν τη ζωή μας και να διασφαλίζουν την ευημερία των
πολιτών. Όπου επικράτησε ή επικρατεί η μία ή η άλλη άποψη οι λαοί
καταδυναστεύονται και εξαθλιώνονται. Αυτή η εμπειρία μας οδηγεί

στην πίστη για έναν κόσμο στον οποίο είναι η Δημοκρατία που θα βάζει
κανόνες στις αγορές και στην ισχύ του κράτους και όχι το αντίστροφο.
-

Πιστεύουμε ότι οι αρχές μας, οι αξίες μας, οι εθνικοί μας στόχοι και
το μέλλον των παιδιών μας διασφαλίζονται αποτελεσματικότερα
μέσα σε μια Ευρώπη που θα βγει σοφότερη από τα λάθη των ηγεσιών
της και από την τρέχουσα κρίση της. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που
καλείται να ξανασυναντήσει τους ιδρυτικούς στόχους της ένωσής της,
χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον της αφυδατωμένη από το ιστορικό και
αξιακό της φορτίο. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη ασφάλειας, δημοκρατίας,
ευημερίας και αλληλεγγύης, με θεσμούς που θα διασφαλίζουν τη
σύνθεση των απόψεων και των συμφερόντων ισότιμων εταίρων.
Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που θα συμμετέχει ενεργά, ουσιαστικά
στις παγκόσμιες διεργασίες, προάγοντας πολιτικές που έχουν ως
επίκεντρο τον άνθρωπο και την ευημερία του κι όχι την επικράτηση
εθνικών επιδιώξεων ή οικονομικών συμφερόντων μιας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής ολιγαρχίας. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που
οικοδομείται με υπέρβαση των εθνικών συνειδήσεων και όχι με την
κατάργησή τους. Πιστεύουμε εν κατακλείδι στην ενότητα των
ευρωπαϊκών λαών και στις απέραντες δυνατότητες αντιμετώπισης
εσωτερικών και εξωτερικών απειλών, ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και
ευημερίας που περικλείει αυτή η ενότητα καθώς και στην αναγκαιότητα
της δίκαιης και ορθολογικής κατανομής των πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης.

-

Πιστεύουμε ότι η πορεία του τόπου σ’ έναν ανοιχτό κόσμο και τα
ευρύτερα διακυβεύματά μας απαιτούν την ουσιαστική και
αποτελεσματική ενεργοποίηση του οικουμενικού ελληνισμού με
πολιτική εκπροσώπηση του δημιουργικού και παραγωγικού αυτού
τμήματος του ελληνισμού στο εθνικό μας Κοινοβούλιο. Για το σκοπό
αυτό πιστεύουμε ότι οι απόδημοι Έλληνες πρέπει να ψηφίζουν και να

επιλέγουν απόδημους Έλληνες ως εκπροσώπους τους στην ελληνική
Βουλή. Έτσι ο ορίζοντας του εθνικού κέντρου θα ανοίξει και οι
απανταχού Έλληνες θα βρεθούν πιο κοντά στην προσπάθεια, στην
πορεία του εθνικού κέντρου.

Με αυτές τις αξίες, τις θέσεις και τις αρχές ερχόμαστε μ’ένα ανοιχτό
προσκλητήριο στις δυνάμεις που αγαπούν και αισθάνονται υπερήφανοι για
την Ελλάδα, έχουν φαντασία, διάθεση συμμετοχής και αίσθηση του
μέλλοντος, και τις καλούμε να στρατευθούν μαζί μας. Για μια Ελλάδα
κοινωνικής δημοκρατίας, υψηλής ολοκλήρωσης η οποία με κυρίαρχες αξίες
την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, και την αλληλεγγύη θα διασφαλίζει ασφάλεια
και ευημερία σε όλους τους Έλληνες.

