


Η χώρα μας έχει ανοιχτούς 
λογαριασμούς με το παρελθόν, 
το παρόν και το μέλλον.



Χρειάζονται τολμηρές 
αποφάσεις.

Πραγματική στήριξη 
της κοινωνίας.



Ένα νέος διάδρομος 
απογείωσης της 
ελληνικής οικονομίας. 

Μια νέα σχέση 
με το περιβάλλον.



Να αναμετρηθούμε 
με το αύριο, 
με σχέδιο 
για την πρόοδο



Με πολιτική 
που δεν διχάζει, 
αλλά ενώνει.



Με μια συμφωνία 
ελπίδας με τις 
δυνάμεις της 
Νέας Αλλαγής.



Η Ελλάδα
ΜΠΟΡΕΙ.



Γιατί σήμερα διαθέτει:
φτηνό δανεισμό
πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης
προσωρινή απαλλαγή από
τα υπέρογκα πρωτογενή
πλεονάσματα.



Ο κ. Μητσοτάκης 
δεν έχει κατανοήσει
μάλλον ότι
αποκαλύφθηκε.



Η κοινωνία 
ήδη του γυρίζει 
την πλάτη.



Αντίστοιχη πολιτική
ακολούθησε 
και ο ΣΥΡΙΖΑ.



Η Κυβέρνηση της ΝΔ
συνεχίζει την 
κοροϊδία των νέων. 
Τα δήθεν 600€/μήνα 
επιδότηση από το κράτος 
έγιναν 100€



Οι εξαγγελίες 
για το ρεύμα 
δημιουργούν σύγχυση. 



Οι ρυθμίσεις για τις
γονικές παροχές 
ευνοούν κυρίως 
μεγάλες περιουσίες.



Αρνούνται να 
μειώσουν τον ΦΠΑ
στα είδη πρώτης 
ανάγκης. 



Οι τιμές στα 
τρόφιμα καλπάζουν.



Οι μικρομεσαίοι 
θα επιστρέψουν 
μεγάλο μέρος 
των ενισχύσεων 
που έλαβαν. 



Ξεκινούν 
πλειστηριασμοί. 



Η ακρίβεια χτυπά 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά.



Αφήνουν 
απροστάτευτους 
τους αγρότες.



εισφοράς αλληλεγγύης, 
δημόσιους υπαλλήλους
και τους 
συνταξιούχους.

Αφήνουν έξω για δεύτερη φορά
από την ελάφρυνση της



Η κυβέρνηση της ΝΔ
μετρήθηκε και πέρασε
κάτω από τον πήχη.



Υψώνει και άλλα τείχη
στη νέα γενιά. 
Προσπαθεί να την
εξαγοράσει με “δωράκια”
που θα φύγουν 
από την άλλη τσέπη.



Πράγματι, 
η Ελλάδα αλλάζει. 
Η ελληνική κοινωνία
αλλάζει.



Η Κυβέρνηση της ΝΔ
δεν μπορεί. 
Η πολιτική της 
δεν αλλάζει.



H κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, στη σκιά
της πανδημίας, 
φτιάχνει μια Ελλάδα
για λίγους. 



Επιτελικό κράτος 
για τη Δεξιά σημαίνει
συγκεντρωτισμός 
και μπίζνες 
από τη “Μαξίμου ΑΕ”.



Άφησε το ΕΣΥ 
στην τύχη του, 
χωρίς σχέδιο με πολλά
λάθη στη διαχείριση
της πανδημίας. 



Στηρίζει μόνο τους 
μεγάλους και 
ισχυρούς.



Είναι μια κυβέρνηση
που δεν νοιάζεται 
για τον εργαζόμενο.



Αποδείχτηκε ανίκανη
να προστατεύσει τα
δάση και τις 
περιουσίες στις 
φετινές πυρκαγιές.



Δεν θέλει να σπάσει
τη συνομωσία 
της ακρίβειας.



απέναντι στις 
συντηρητικές πολιτικές
του κ. Μητσοτάκη 
και της ΝΔ.

Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής 
και στο ΠΑΣΟΚ στεκόμαστε 
και θα στεκόμαστε 



Το αφήγημά μας για τη
Νέα Αλλαγή στηρίζεται 
σε δύο πυλώνες:
Το πράσινο κοινωνικό 
συμβόλαιο 
την Εθνική Στρατηγική 
με νέους στόχους για την
αναβάθμιση της χώρας. 



Οι νέες συνθήκες
καθιστούν επίκαιρη
όσο ποτέ 
τη Σοσιαλδημοκρατία.  



Αλλαγή των πολιτικών
συσχετισμών 
στην Ευρώπη.



Στην καρδιά της πρότασής μας
για τη Νέα Αλλαγή, βρίσκεται 

το Πράσινο Κοινωνικό
Συμβόλαιο, 
ένα στοίχημα ζωής 
για τη χώρα 
και την κοινωνία.



1ον
Νέο παραγωγικό 
μοντέλο - Ενίσχυση
την εγχώριας 
Παραγωγής.



2ον
Πρόγραμμα για 
«Πράσινες» 
Δημόσιες Επενδύσεις.



Για εμάς η «μετάβαση» 
δεν είναι business.

Δεν είναι «πράσινο» ό,τι δεν
είναι κοινωνικά δίκαιο.

Βασικός μας στόχος είναι
η Ενεργειακή Δημοκρατία.



3ον
Αλλάζουμε τον 
προσανατολισμό του
Προϋπολογισμού και
της Φορολογικής 
πολιτικής.



4ον
«Πράσινη» Παιδεία-
Παιδεία για ίσες 
ευκαιρίες σε όλους
τους νέους.



5ον
Σύγχρονο και ισχυρό
κοινωνικό κράτος.



6ον
Εργαζόμενοι με 
δικαιώματα, 
αξιοπρέπεια 
και ασφάλεια.



7ον
Σύγχρονο σύστημα
διακυβέρνησης- 
Ψηφιακό και 
αποκεντρωμένο 
κράτος.



8ον
Σχέδιο στήριξης 
και ελπίδας 
για τους νέους.



Η Ελλάδα αποζητά 
τη νέα Αλλαγή 
μετά την αποτυχία των 
Κυβερνήσεων τόσο του ΣΥΡΙΖΑ
όσο και τώρα της ΝΔ.



Αλλαγή δίκαιη, 
βαθιά ανθρώπινη, 
παραγωγική, 
δημοκρατική.



Αλλαγή που θα κουβαλά
τις αξίες του χθες. 
Τη γνώση από τις 
επιτυχίες, αλλά και 
τα λάθη μας.



Ήθος και εντιμότητα
στην πολιτική.



Κοινωνική 
δικαιοσύνη.



Χώρο στη νέα γενιά.



Αξία στην εργασία.



Αξιοπρέπεια και ίσες
δυνατότητες 
από τα νιάτα 
μέχρι τα γηρατειά.



Κοινωνική πολιτική
θεμέλιο ανάπτυξης
και ευημερίας.



Πράσινη ανάπτυξη.



Αποκέντρωση 
εξουσιών.



Απελευθέρωση 
της Δημοκρατίας 
από κλειστά 
συστήματα.



Είναι η δέσμευσή μας,
το συμβόλαιό μας 
με τον ελληνικό λαό.



Το νέο 
ξεκίνημα νίκης 
για τη Νέα Αλλαγή.




