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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
25 & 26 Μαΐου- Ανοικτό Συνέδριο της ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Στις 25 και 26 Μαΐου η Δράση διοργανώνει το Ανοικτό Συνέδριό της (πολυχώρος
HUB- Aλκμήνης 5, Κάτω Πετράλωνα). Αυτό το συνέδριο αποτελεί μια ακόμα
προσπάθεια ανοίγματος της Δράσης στην κοινωνία, με την ενσωμάτωση πολιτών
που ξεκινούν από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά συγκλίνουν προς έναν
στόχο: Την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα από τη δημιουργία ενός μεγάλου
πολιτικού φορέα που θα προτάξει την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων και της ριζικής
αλλαγής του κράτους.
Η Δράση έμεινε σταθερή σε δύσκολους πολιτικά καιρούς, διευρύνθηκε και θα
συνεχίσει να διευρύνεται για να μπορέσει να είναι πολιτικά παρούσα και να
αποτελέσει μια λύση για τους πολίτες που αναζητούν να εκφραστούν μέσα από ένα
ανοικτό, καινοτόμο και συνθετικό πολιτικό σχήμα, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία
για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, οι βασικές
μας αρχές, όπως έχουν περιγραφεί από την ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι επίκαιρες:
καλούμε ξανά «…όλους τους πολίτες, που μαζί μας αναφωνούν με αγανάκτηση ‘δεν
πάει άλλο’, να απεγκλωβιστούν από τα παρακμιακά κομματικά κατεστημένα και να
συστρατευθούν μαζί μας. […] όλους τους προοδευτικούς πολίτες,
κεντροαριστερούς και κεντροδεξιούς, σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθερους,
εκσυγχρονιστές και πραγματιστές, να συνεργασθούμε, ώστε να αναστρέψουμε την
ακάθεκτη πορεία μας προς την παρακμή.» Αυτή η πρόσκληση παραμένει ανοικτή και
αυτήν την πρόσκληση θέλουμε από κοινού να επικυρώσουμε στο επερχόμενο
Συνέδριό μας. Στη Δράση δεν πτοούμαστε από τα προβλήματα. Στη Δράση
συνδιαμορφώνουμε τις Λύσεις.
*Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου

Υπάρχουν λύσεις – Τις συνδιαμορφώνουμε
Συνέδριο Δράσης 25-26 Μαΐου 2013

Σάββατο 25 Μαΐου 2013

09.00-10.00 Προσέλευση
10.00 Έναρξη του συνεδρίου
•

Ομιλία Αντύπα Καρίπογλου, Προέδρου της Δράσης

• Εισαγωγική ομιλία από την αντιπρόεδρο της Δράσης και πρόεδρο της
Οργανωτικής Επιτροπής Αντιγόνη Λυμπεράκη:
« Ποιοί είναι οι σκοποί του συνεδρίου».
• Θόδωρος Σκυλακάκης, Μέλος ΚΕ Δράσης, Ευρωβουλευτής της ομάδας
Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη:
« Η Δράση στην Ευρώπη»
• Guy Verhofstadt, πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, Ευρωβουλευτής,
επικεφαλής της πολιτικής ομάδας ALDE:
«Οι εξελίξεις στην Ευρώπη»
•

Ομιλία Στέφανου Μάνου

•

Χαιρετισμός απο την πρωτοβουλία κυπρίων πολιτών «Μένουμε Ευρώπη»

•

Εισηγήσεις σε «ανοιχτά» πολιτικά θέματα :

1.
2.
3.
4.
5.

Λενιώ Μυριβήλη: Οι κίνδυνοι για τη Δημοκρατία
Σπύρος Κασιμάτης: Μανιφέστο δράσης για την Παιδεία
Γιώργος Παπασπυρόπουλος: Μια ιδεολογία, μια πολιτική;
Γιάννης Ληξουριώτης: Το δικαίωμα στη διεκδίκηση
Γιώργος Προκοπάκης: Υπάρχουν όρια στην ανάπτυξη;

12.00-12.30 Διάλειμμα
Έναρξη κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τα συλλογικά όργανα με λήξη κατάθεσης
Κυριακή 26/5 και ώρα 11.00 πμ
12.30-14.30 Συζήτηση καταστατικού
Εισήγηση της ΚΕ, συζήτηση, ψηφοφορία
14.30-15.30 Διάλειμμα για φαγητό
15.30-17.30 Ομάδες Εργασίας
• 1: Οικονομία
Επιχειρηματικότητα, Aπελευθέρωση Aγορών, Φορολογία , Περιβάλλον, Τουρισμός,
Αγροτική Πολιτική
• 2: Κοινωνικό Κράτος
Ισότητα στην αγορά εργασίας

•

3: Δικαιοσύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ασφάλεια

17.30-18.00 Διάλειμμα
18.00-20.00 Συζήτηση στην ολομέλεια:
«Τι κράτος θέλουμε;» (εισηγήσεις από: Κωνσταντίνο Αλεξάκο, Αρίστο Δοξιάδη,
Αλέξανδρο Φιλιππίδη, Τάσο Αβραντίνη)
ΠΑΡΤΥ

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

10.30 Παρουσίαση συμπερασμάτων των 3 Ομάδων Εργασίας, ψηφοφορίες για όλες
τις προτάσεις
12.00 Έναρξη ψηφοφορίας
13.00 – 14.30 Διάλειμμα- φαγητό
14.30-16.00 Δημιουργικές Πρωτοβουλίες – τρόποι εξόδου από την κρίση
(παρουσίαση success stories)
16.00 – 19.00 Απολογισμός ΚΕ, πολιτική εισήγηση για τα επόμενα βήματα,
ψηφοφορία για την έγκριση της πολιτικής εισήγησης
19.00 Λήξη ψηφοφορίας
20.00 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων- Λήξη συνεδρίου
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