
 

Dear all, 
 
It is a pleasure and a honour to stand before you today; before a group of                
like-minded individuals that since years are fighting to bring this country           
forward, and create a new Greece in spite of adversities. Congratulations for            
your significant achievements so far. 
 
I am Andrea Venzon, the President of Volt. Volt is a pan-European political             
movement, that it is building the first transnational political party of the            
history of this continent.  
 
Volt was founded one year and a half ago, as a reaction to the Brexit. Once the                 
vote for the Brexit was cast, I heard grandparents recalling a time when the              
English were our enemies or allies, and not our brothers. I heard my parents,              
who saw Europe growing, discussing whether Europe might fall. I heard my            
friends, born Europeans, wondering about their future. 
 
So I decided to act, and create - with the help of a French woman and a German                  
man - a political force that could truly embody the European values I believed              
into. A transnational, political party waving the same flag, having the same            
vision, politics, and values, in every European country. A party able to face the              
challenges that are crossing our continent, such as financial crisis and climate            
change, and able to nurture the great opportunities of the future, like the new              
digital world and an ever-growing European integration. 
 
We started as a group of friends. After one year and a half, we are now 15,000                 
subscribers, we are in more than 300 cities in 30 European countries, we             
already created 10 political parties, but we are still driven by common citizens,             
still sustained by small donations, still not backed by former politicians or            
billionaires. In addition, we are pushing to revolutionize the way politics is done:             
Volt is a citizen-powered movement, not dependent on one single leader, and            
extremely focused on internal democracy. Our members propose and vote on           



 

each single policy and position we take, our statutes have been drafted by             
hundreds of volunteers, and we strive to have an extremely transparent           
organization. 
 
We will participate in the European elections all over Europe, and then move to              
the national, regional, and local ones. We run our first campaign in the local              
elections in Brussels in October: with a few hundreds euros, in 3 weeks of              
campaign, we got almost 2%. Our idea is powerful, and it will change European              
politics, forever. 
 
Why am I here today, you might ask. Because in these same days we are               
setting up our first presence in Greece. For us, Greece is a fundamental             
arena: we must have a significant presence in the birthplace of democracy, in             
one of the most prominent southern European countries. We must have a voice             
in the place where the euro crisis left its deepest scars, where Europe failed the               
most. 
 
When I receive the invitation for this conference, I read about To Potami. I was               
glad to see that our vision, values, and policies are really similar. We are              
actually based on 5+1 challenges, that resemble very much what I heard            
yesterday. We advocate for a smart, digital state. We push for an Economic             
renaissance, since we believe that European economies need to become the           
engine of society’s progress and allow for a decent living standard for all. We ask               
for social equality, to get equal rights for all. We want Europe to lead the way in                 
sustainability, shape the future of farming, and migration management. We fight           
for empowering citizens to have a voice in public life. Finally, we pledge to bring               
European integration to the next level, until we not only feel like one family in               
Europe, but we will become one people. 
 
To achieve these goals, last week-end we held a General Assembly in            
Amsterdam, with 500 members flying in from every corner of Europe. During            
the assembly, and through electronic voting of all our volunteers, we approved            



 

the Amsterdam Declaration, our common programme for the European         
elections. All our national chapters will run on a common political programme,            
from lisbon to warsaw, from sofia to stockholm. It has never been done before. 
 
Through this common programme we aim to bring new energy to politics and to              
shape the Europe we all need. And we have three concrete goals: 
 
First, we want to fix the European Union, making it a strong political Union,              
where risks are shared, where benefits reach all Europeans, and where every            
person has a voice. 
 
Second, we want to turn Europe in an economic powerhouse. A Europe with             
a robust economy that provides opportunities now and for generations to come.            
A Europe where youngsters will never be forced to migrate for economic            
reasons again.  
 
And finally, we want a sustainable and just society, that takes care of its              
people, where children enjoy a cleaner environment, where migration flows are           
managed together, and where rights are guaranteed and responsibilities shared.  
 
So this is Volt. A political house for those that do not want to be shaped by the                  
past, but want to shape the future. 
 
I hope we will have chances to collaborate. Feel free to come and ask me               
questions afterwards, and get to know the first members of Volt Greece. 
 
Thank you. 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Αγαπητοί σύνεδροι, 
 
Είναι ευχαρίστηση και τιμή μου να στέκομαι ενώπιόν σας σήμερα. Μπροστά σε            
μια ομάδα ανθρώπων που εδώ και χρόνια αγωνίζονται να δημιουργήσουν          
καλύτερες συνθήκες για τη χώρα τους, να φτιάξουν μια νέα Ελλάδα, κόντρα στις             
όλες αντιξοότητες. Συγχαρητήρια για τα σημαντικά επιτεύγματά σας μέχρι         
στιγμής. 
 
Είμαι ο Andrea Venzon, πρόεδρος του Volt Εuropa. Το Volt είναι ένα            
πανευρωπαϊκό πολιτικό κίνημα που σταδιακα μεταμορφώνεται στο πρώτο        
διακρατικό πολιτικό κόμμα στην ιστορία αυτής της ηπείρου. 
 
Το Volt ιδρύθηκε πριν από ενάμιση χρόνο, ως αντίδραση στο Brexit. Μόλις            
ανακοινώθηκε το Brexit, άκουσα τους παππούδες μας να θυμούνται μια εποχή           
όπου οι Άγγλοι ήταν εχθροί μας ή αργότερα σύμμαχοί μας αλλά όμως σίγουρα             
όχι αδέρφια μας. Άκουσα τους γονείς μου, που έζησαν την Ευρώπη στην εξέλιξη             
της, να συζητούν για μια Ευρώπη που κινδυνεύει να διχαστεί. Άκουσα τους            
φίλους μου, γεννημένους Ευρωπαίους, να αναρωτιούνται για το μέλλον τους. 
 
Έτσι αποφάσισα να ενεργοποιηθώ και να δημιουργήσω - με τη βοήθεια μιας            
Γαλλίδας και ενός Γερμανού - μια πολιτική δύναμη που θα αντιπροσωπεύει           
πραγματικά τις ευρωπαϊκές αξίες στις οποίες πιστεύω. Ένα διακρατικό, πολιτικό          
κόμμα με την ίδια σημαία, με το ίδιο όραμα, με τις ίδιες πολιτικές και αξίες, σε                
κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Ένα κόμμα ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που           
αντιμετωπίζει η ήπειρός μας, όπως η χρηματοπιστωτική κρίση και η κλιματική           
αλλαγή, ικανό να καλλιεργήσει τις ευκαιρίες του μέλλοντος, όπως ο νέος           
ψηφιακός κόσμος και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
 



 

Ξεκινήσαμε ως ομάδα φίλων. Μετά από ενάμιση χρόνο όμως, μετράμε 15.000           
μέλη και υποστηρικτές, βρισκόμαστε σε περισσότερες από 300 πόλεις σε 30           
ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργήσαμε ήδη 10 πολιτικά κόμματα, και ευτυχώς         
εξακολουθούμε να καθοδηγούμεθα από απλούς πολίτες, να στηριζόμαστε από         
μικρές δωρεές, και όχι από πρώην πολιτικούς ή δισεκατομμυριούχους. Επιπλέον,          
στοχοθετούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική σήμερα:            
το Volt είναι ένα κίνημα που βασίζεται σε πολίτες, δεν εξαρτάται από έναν μόνο              
ηγέτη αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά σε μια εσωτερική δημοκρατία. Τα μέλη          
μας προτείνουν και ψηφίζουν για κάθε πολιτική και θέση που λαμβάνουμε, το            
καταστατικό μας έχει συνταχθεί από εκατοντάδες εθελοντές και προσπαθούμε να          
έχουμε μια εξαιρετικά διαφανή οργάνωση. 
 
Θα συμμετάσχουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές σε όλη την Ευρώπη και στη           
συνέχεια στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές. Η πρώτη μας εκστρατεία ήταν           
αυτή των τοπικών εκλογών στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο: με λιγοστά χρήματα           
,μετά από μία εκστρατεία μόλις 3 εβδομάδων,καταφέραμε να πείσουμε σχεδόν το           
2%. Η ιδέα μας είναι ισχυρή και θα αλλάξει την ευρωπαϊκή πολιτική για πάντα. 
 
Μπορεί εύλογα τώρα να αναρωτιόμαστε “γιατί είμαι εδώ σήμερα;”. Και απαντώ,           
επειδή τις ίδιες ακριβώς μέρες με το δικό σας συνέδριο δημιουργούμε την πρώτη             
μας ομάδα στην Ελλάδα. Για εμάς, η Ελλάδα είναι μια θεμελιώδης αρένα: πρέπει             
να έχουμε μια σημαντική παρουσία στη γενέτειρα της δημοκρατίας, σε μια από            
τις προεξέχουσες χώρες της νότιας Ευρώπης. Πρέπει να έχουμε μια φωνή στον            
τόπο όπου η κρίση του ευρώ άφησε τα βαθύτερα σημάδια της, στη χωρα όπου η               
Ευρώπη απέτυχε περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. 
 
Όταν έλαβα την πρόσκληση για αυτό το συνέδριο, διάβασα για το Potami.            
Χαίρομαι που βλέπω ότι το όραμα, οι αξίες και οι πολιτικές μας είναι παρόμοιες.              
Στην πραγματικότητα το πρόγραμμα μας βασίζεται σε 5 + 1 προκλήσεις που            
μοιάζουν πραγματικά πολύ με αυτά που άκουσα χθες εδώ. Υποστηρίζουμε μια           
έξυπνη, ψηφιακή πολιτεία. Πιέζουμε για την οικονομική αναγέννηση, καθώς         
πιστεύουμε ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες πρέπει να γίνουν ο κινητήριος μοχλός           



 

της προόδου της κοινωνίας και να επιτρέψουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο           
σε όλους. Ζητάμε κοινωνική ισότητα, να έχουν ολοι οι πολίτες ίσα δικαιώματα.            
Θέλουμε την Ευρώπη να ηγηθεί της βιωσιμότητας, της σύγχρονης γεωργίας και           
της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος. Αγωνιζόμαστε για την        
ενδυνάμωση των πολιτών , για να έχουν φωνή και λόγο στη δημόσια ζωή. Τέλος,              
δεσμευόμαστε να φέρουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε επόμενο επίπεδο,         
έως ότου να μην αισθανόμαστε την Ευρώπη μόνο σαν οικογένεια, αλλά να            
είμαστε ένας λαός. 
 
Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, την περασμένη εβδομάδα         
πραγματοποιήσαμε την γενική μας συνέλευση στο Άμστερνταμ, όπου 500 μέλη          
ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης και            
μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όλων των εθελοντών μας, εγκρίθηκε η          
διακύρηξη του Άμστερνταμ, το κοινό μας πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές εκλογές.           
Όλα τα εθνικά μας κόμματα θα εκλεχθούν με ένα κοινό πολιτικό πρόγραμμα, από             
τη Λισσαβόνα μέχρι τη Βαρσοβία, από τη Σοφία μέχρι τη Σκωτία. Κάτι τέτοιο δεν              
έχει ξαναγίνει ποτέ πριν. 
 
Μέσω αυτού του κοινού προγράμματος, στοχεύουμε να φέρουμε νέα ενέργεια          
στην πολιτική και να διαμορφώσουμε την Ευρώπη που όλοι χρειαζόμαστε. Και           
έχουμε τρεις συγκεκριμένους στόχους: 
 
Πρώτον, θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας την         
μια ισχυρή πολιτική Ένωση, όπου οι οποιοιδήποτε κίνδυνοι θα αντιμετωπίζονται          
από κοινού , όπου όλοι οι Ευρωπαίοι θα απολαμβάνουν οφέλη και όπου κάθε             
άτομο θα έχει φωνή και λόγο. 
 
Δεύτερον, θέλουμε να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε μια ισχυρή οικονομική          
δυναμη. Μια Ευρώπη με ισχυρή οικονομία λοιπόν που θα προσφέρει ευκαιρίες           
τόσο στον κόσμο του σήμερα όσο και στις επόμενες γενιές. Μια Ευρώπη όπου             
οι νέοι δεν θα αναγκαστούν ποτέ ξανά να μεταναστεύσουν για οικονομικούς           
λόγους. 



 

 
Τέλος, θέλουμε μια αειφόρο και δίκαιη κοινωνία, η οποία θα φροντίζει τους            
ανθρώπους της, τα παιδιά της θα απολαμβάνουν ένα καθαρότερο περιβάλλον, οι           
μεταναστευτικές ροές θα αντιμετωπίζονται από κοινού και όπου τα ανθρώπινα          
δικαιώματα θα διασφαλίζονται αλλά και οι ευθύνες θα κατανέμονται. 
 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Volt. Ένας πολιτικός χώρος-σπίτι για αυτούς που δεν θέλουν            
να διαμορφώσουν τη ζωή τους με βάση το παρελθόν, αλλά θέλουν οι ιδιοι να              
αποφασίσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον τους. 
 
Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Και φυσικά μπορείτε           
ελεύθερα να έρθετε να μου κάνετε ερωτήσεις και επίσης να γνωρίσετε και τα             
πρώτα μέλη του Volt στην Ελλάδα! 
 
Σας ευχαριστώ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


