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Η «Δηµιουργία, Ξανά!» στην Ελληνική πολιτική σκηνή 
	  
Η «Δηµιουργία, ξανά!» συµπληρώνοντας ένα χρόνο παρουσίας στην Ελληνική πολιτική 
σκηνή οργάνωσε το συνέδριο της τον Απρίλιο του 2013.  

Στο Συνέδριο αυτό εκλέχθηκαν νέα όργανα, Πρόεδρος, Πολιτικό Συµβούλιο και το ανώτατο 
όργανο µεταξύ δύο Συνεδρίων, η Εθνική Επιτροπή. 

Στην περίοδο που µεσολάβησε από την ίδρυσή της, η «Δηµιουργία, ξανά!» εδραίωσε την 
παρουσία της στον πολιτικό χώρο της προόδου, της µεταρρύθµισης, της ελευθερίας και της 
Ευρώπης ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την αναδιοργάνωσή της σε εθνικό επίπεδο. Νέες 
οργανώσεις ιδρύονται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε εξωστρεφή 
προσανατολισµό και δραστηριότητα συντονισµένη µε τις τοπικές κοινωνίες, ενώ ένα νέο 
οργανόγραµµα και τρόπος συλλογικής εργασίας σχεδιάστηκε και µπαίνει σε εφαρµογή. 
Διεθνείς σχέσεις αναπτύσσονται µε αντίστοιχους πολιτικούς φορείς και οργανισµούς, ενώ 
εγκαθιδρύονται δίαυλοι επικοινωνίας µε τον δηµιουργικό ελληνισµό και τους φορείς του. 

Την 28η Σεπτεµβρίου συνεδρίασε πανηγυρικά η Εθνική Επιτροπή, στην οποία 
παρουσιάστηκε το Σχέδιο Πολιτικής Στρατηγικής του κόµµατος, που εκπονήθηκε από οµάδα 
στελεχών µε τον συντονισµό του αρµόδιου Αντιπροέδρου. Αυτό περιλαµβάνει τις βασικές 
αρχές και αξιακές αναφορές, καθώς και την πολιτική ανάλυση, τις κατευθύνσεις και τις 
επιλογές στο πολιτικό περιβάλλον που διαµορφώνεται στη χώρα µας.  

Η εισήγηση εγκρίθηκε οµόφωνα και αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς της “Δηµιουργίας”, 
καθώς και τη βάση των επιλογών της σε σχέση µε τις πολιτικές αναµετρήσεις που έρχονται.  

Τα συµπεράσµατα της εισήγησης αποτελούν την παρούσα Πολιτική Δήλωση της Εθνικής 
της Επιτροπής. 

Η Εθνική Επιτροπή, σε αυτές τις κρίσιµες για τη χώρα µας στιγµές, καλεί κάθε σκεπτόµενο 
Έλληνα πολίτη να συµµετάσχει ενεργά στα πολιτικά πράγµατα. Να µην αφήσει τη χώρα 
στον αυτόµατο και διεφθαρµένο πιλότο της Κυβέρνησης, της ανερµάτιστης κι ανεύθυνης 
αντιπολίτευσης και των πιστωτών.  

 

Η «Δηµιουργία, ξανά!» είναι η κύρια δύναµη µιας αξιόπιστης 
αντιπολίτευσης της ορθολογικής ελπίδας και δηλώνει ότι είναι 
αποφασισµένη να αλλάξει τη χώρα. 
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1 Οι Βασικές µας Αξίες 

Το πλαίσιο αξιών το οποίο ορίζει την πολιτική µας αντίληψη συνοψίζεται σε τέσσερις 
βασικές αρχές: 

1.1 Η Ελευθερία και η Ευθύνη 
Η Ελευθερία  είναι το βασικό αγαθό το οποίο οφείλουµε να προασπίζουµε και να 
επεκτείνουµε. Επιδέχεται περιορισµούς µόνον απολύτως αναγκαίους για το κοινό συµφέρον 
και την οµαλή συµβίωση, αιτιολογηµένους και ελεγχόµενους. Μόνον άνθρωποι ελεύθεροι 
µπορούν να αναπτύξουν τις δηµιουργικές τους ικανότητες και να δηµιουργήσουν ισχυρές και 
ευηµερούσες κοινωνίες. Είναι άνθρωποι που µαθαίνουν να διαµορφώνουν τη ζωή και το 
µέλλον τους σύµφωνα µε τις αποφάσεις τους, να έχουν φιλοδοξίες, να βάζουν στόχους και να 
τους πετυχαίνουν, να σχεδιάζουν και να επιχειρούν, να παράγουν εντέλει πλούτο και γνώση 
για τον εαυτό τους και για το σύνολο.  

Η ελευθερία στις επιλογές, οικονοµικές και κοινωνικές, προϋποθέτει την κατανόηση του 
άλλου και την αποδοχή της διαφοράς. Μόνον έτσι µπορούν όλοι να έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν συνειδητά προσωπικές επιλογές, εργασιακές, κοινωνικές, τρόπου ζωής. 

Η Ευθύνη  είναι το απαραίτητο δίδυµο της Ελευθερίας. Αληθινή Ελευθερία µπορεί να 
υπάρχει µόνο σε συνδυασµό µε την Ευθύνη. Οι επιλογές που γίνονται από πολίτες που έχουν 
πρόσβαση στην πληροφορία και έχουν τη δυνατότητα να την αναλύσουν έχουν πάντοτε 
συνέπειες, θετικές ή αρνητικές, είτε ατοµικές, είτε συλλογικές. Κάθε ένας είναι υπεύθυνος 
για τις συνέπειες των επιλογών του. Η δυνατότητα του λάθους αλλά και η αποδοχή και 
κατανόησή του είναι βασικά στοιχεία της υπευθυνότητας, άρα και της Ελευθερίας στην 
πλήρη, αληθινή της έκφραση.  

Προϋποθέτει επίσης Παιδεία και καλλιέργεια. Ελευθερία χωρίς καλλιέργεια και καθολική 
πρόσβαση στην Παιδεία και την γνώση που παράγουν υπεύθυνους πολίτες δεν µπορεί να 
υπάρξει. Η ευθύνη και η ελευθερία προϋποθέτουν ακόµη πρόσβαση στην πληροφορία, τη 
γνώση και συµµετοχή στον δηµόσιο διάλογο, άρα διαφάνεια παντού και ανοιχτά σε όλους 
ΜΜΕ.  

Ακόµη όµως και όταν υπάρχει ελεύθερη πληροφόρηση, εαν οι πολίτες στερούνται τα 
εργαλεία να την αναλύσουν κριτικά και να καταλήξουν σε συµπεράσµατα µε βάση ένα 
σύστηµα αξιών, αυτά που παρέχει η Παιδεία µε την ευρεία έννοια, οι επιλογές των πολιτών 
είναι περιορισµένες. Ο ρόλος της Παιδείας στον δρόµο για την ευθύνη και την ελευθερία 
είναι για τον λόγο αυτό καθοριστικός.  

Η ευθύνη προς τις γενιές που θα ακολουθήσουν, αλλά και προς τους συνανθρώπους µας, 
εισάγει την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης στο πολιτικό και οικονοµικό πεδίο καθώς και την 
επεξεργασία πολιτικών συµβατών µε την διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος µας. 
Είναι η ατοµική και συλλογική ευθύνη που κατευθύνει το ενδιαφέρον και τις πράξεις µας, 
ώστε να εξασφαλίζεται ένα καλύτερο και βιώσιµο σήµερα που οδηγεί σε ένα ακόµη 
καλύτερο αύριο για όλους.  
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Η ξεκάθαρη χρήση του όρου “Ελευθερία” σε συνδυασµό µε την Ευθύνη και µε την 
καταγγελία του πατερναλιστικού κρατισµού διασαφηνίζει την τοποθέτηση της Δηµιουργίας.  

Η ελευθερία και η ευθύνη µάς συµφέρουν 
 

1.2 Η Πρόοδος και η Αλληλεγγύη 
Οι κοινωνίες προοδεύουν, δηλαδή επινοούν µορφές οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης 
και τρόπους ζωής που εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ζωής και µεγαλύτερη ελευθερία 
για όλους, ή οπισθοδροµούν µένοντας στάσιµες σε παρωχηµένες µορφές οργάνωσης που 
παράγουν λιγότερο πλούτο και περισσότερη καταπίεση της δηµιουργικότητας. 

Η συλλογική πρόοδος είναι το αποτέλεσµα της δυνατότητας ατοµικής προόδου κάθε ενός 
ατόµου, δηλαδή της δυνατότητας που τού παρέχει η κοινωνική οργάνωση να επινοεί και να 
σχεδιάζει τη ζωή του ελεύθερα και υπεύθυνα. Να έχει αρκετές, ίδιες µε τους άλλους 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του.  

Σε αντίθεση µε τους νεοσυντηρητικούς και ορισµένες νεοφιλελεύθερες απόψεις, η 
«Δηµιουργία, ξανά!» πιστεύει ότι η πρόοδος, δηλαδή η εξέλιξη των κοινωνιών προς το 
καλύτερο, είναι αποτέλεσµα ενός συλλογικού οράµατος και όχι ενός αυτοµατισµού της 
Αγοράς. Το µέλλον περιέχει τις πολιτικές επιλογές του παρελθόντος. Αυτή η τοποθέτηση, 
όπως και η έµφαση στην αλληλεγγύη, είναι το κλειδί της πρόσβασής της στα ευρέα εκείνα 
στρώµατα που µοιράζονται µια παρόµοια ιδέα για το µέλλον. 

Η πρόοδος µάς συµφέρει 
 

Η αλληλεγγύη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή και την πρόοδο. Στάσιµες 
κοινωνίες και οικονοµίες παρακµάζουν, εκφυλίζονται και πεθαίνουν. Η διαρκής ατοµική και 
συλλογική αλλαγή παράγει ανασφάλεια, καθώς και δυσάρεστα και απρόβλεπτα ατυχήµατα. 
Κάθε επιτυχίας προηγούνται και έπονται πολλές αποτυχίες. Η κοινωνική αλληλεγγύη, µέσω 
των συστηµάτων πρόνοιας (υγείας και σύνταξης), αλλά και οι δράσεις στήριξης όσων 
επιθυµούν να ξαναπροσπαθήσουν, ελαχιστοποιεί την απώλεια πολύτιµων ανθρώπινων 
πόρων, απελευθερώνει την δηµιουργικότητα και ενθαρρύνει το λελογισµένο ρίσκο από το 
οποίο όλοι επωφελούνται. Η αλληλεγγύη εξασφαλίζει ότι ο κίνδυνος της αποτυχίας δεν 
αποθαρρύνει την προσπάθεια. 

Η αλληλεγγύη είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να προσπαθήσουν και πάλι, 
εφόσον θέλουν και οι ίδιοι να βοηθηθούν. Εξασφαλίζει έτσι ότι οι άνθρωποι αισθάνονται 
ασφαλέστεροι µε την αλλαγή. Άρα το δίχτυ κοινωνικής προστασίας είναι βασικό στοιχείο 
παραγωγικότητας. Με τον ίδιο τρόπο, και η εξασφάλιση υποστήριξης όσον αφορά θέµατα 
υγείας, πρόνοιας και κοινωνικών παροχών που εξασφαλίζουν τη µητρότητα και την 
πατρότητα (όπως φύλαξη των παιδιών και παιδικοί σταθµοί) απελευθερώνουν πόρους, χρόνο 
και δηµιουργικότητα σε όλους. Τα κράτη µε ανεπτυγµένα και αποτελεσµατικά συστήµατα 
πρόνοιας έχουν πιο τολµηρούς πληθυσµούς, έτοιµους να προσαρµόζονται και να αλλάζουν. 

Δεν είµαστε υπέρ ενός πατερναλιστικού κράτους, µιας αλληλεγγύης που µοιάζει µε 
φιλανθρωπία. Η αλληλεγγύη για εµάς, για να είναι ηθική, οφείλει να διασφαλίζει την 
αξιοπρέπεια και την ελευθερία του αποδέκτη, αλλά και να δίνει έµφαση στην ευθύνη του. 
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Πρέπει να διασφαλίζει επιπλέον ότι τα χρήµατα των φορολογουµένων που παρέχουν την 
αλληλεγγύη χρησιµοποιούνται σωστά και δεν χάνονται. Είναι αλληλεγγύη-επένδυση. 

Η ανάδειξη της σηµασίας της αλληλεγγύης θα δώσει τη δυνατότητα έµφασης στο απολύτως 
ελλιπές σύστηµα κοινωνικής προστασίας της χώρας. Θα το τοποθετήσουµε στο κέντρο της 
ατζέντας µας.  

Η ΝΔ είναι δικαίως πολύ ευάλωτη σε αυτό το ζήτηµα, καθώς οι παροχές του συστήµατος 
υγείας και κοινωνικής ασφάλισης για τους πιο αδύναµους όλο και λιγοστεύουν ποσοτικά και 
χειροτερεύουν ποιοτικά. Η ΝΔ ούτε µπορεί, ούτε ενδιαφέρεται να κάνει αυτά που πρέπει για 
να το διορθώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη µεριά καπηλεύεται το φόβο και την οργή που 
γεννιούνται από αυτήν την κατάσταση, χωρίς να πείθει κανέναν πως έχει να προτείνει λύσεις 
βελτίωσης της απόδοσης χωρίς πρόσθετους, αβάσταχτους φόρους και απαγορευτικά κόστη. 

Το θέµα των ανέργων ανασφάλιστων είναι από τα κεντρικά θέµατα που σκοπεύει να 
αναδείξει η «Δηµιουργία, ξανά!». Στη χώρα µας, παρά το τεράστιο κόστος του συστήµατος 
Υγείας, ένας τεράστιος αριθµός πολιτών δεν έχει νοµίµως πρόσβαση σε υγειονοµική 
περίθαλψη.  

Η αλληλεγγύη µάς συµφέρει 
 

1.3 Η Θέση της Χώρας στην Ευρώπη  
Τέλος, βασική επιλογή της Δηµιουργίας αποτελεί ότι το πλεονέκτηµα της Ελλάδας είναι η 
δυνατότητά της να βρίσκεται θεσµικά, οικονοµικά και κοινωνικά ανάµεσα στα προηγµένα 
κράτη της Ευρώπης και όχι στα κράτη της Μέσης Ανατολής ή της Αφρικής.  

Πρέπει λοιπόν να συµβάλλει µε θετικές και λογικές προτάσεις στη διαδικασία και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να αναπτύξει επιχειρήµατα για το συνολικότερο 
συµφέρον του Ευρωπαϊκού εγχειρήµατος που θα προκύψει από τη µείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων.  

Σκοπός µας είναι η ισχυροποίηση της θέσης της Ευρώπης σε έναν ανταγωνιστικό κόσµο. 
Αυτός είναι και ο µόνος τρόπος να προστατευθεί και ισχυροποιηθεί το ευρωπαϊκό µοντέλο 
ζωής, αλληλεγγύης, ανάπτυξης και ελευθεριών, σε έναν κόσµο όπου αναπτύσσονται 
ηπειρωτικές οικονοµίες και κράτη, πολλά από τα οποία δεν διακατέχονται από δηµοκρατικά 
ιδεώδη. 

Η γνώση και η κατανόηση της πραγµατικότητας, ο δηµοκρατικός διάλογος και 
αντιπαράθεση, στηριγµένος σε αρχές και αξίες µε πλήρη γνώση της πραγµατικότητας, είναι ο 
µόνος τρόπος που µε τον οποίο οι πολίτες µπορούν να κατανοήσουν τα ζητήµατα και να 
οδηγηθούν στην λύση τους. Προϋπόθεση για την Δηµοκρατία, για την πρόοδο, την 
ελευθερία, την ευθύνη είναι για τον λόγο αυτό η αλήθεια. Όλη η αλήθεια, όσο δύσκολη και 
να είναι αυτή. Για κάθε θέµα.  

Για αυτό τελικά:  

Η αλήθεια µάς συµφέρει 
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2 Εκτίµηση της Τρέχουσας Πολιτικής Κατάστασης 

2.1 Το ιστορικό της Κρίσης 
Όλοι γνωρίζουµε πως η κατάρρευση είχε ωριµάσει σταδιακά µε την αδυναµία 
πραγµατοποίησης των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων, γνωστών σε όλους εδώ και χρόνια από 
τις εκθέσεις όλων των Διεθνών Οργανισµών, από το εξαντληµένο, πελατειακό και βαθιά 
διεφθαρµένο ΠΑΣΟΚ του 2000 – 2004. Θεµελιώδης αποτυχία κι ατολµία σε συνταξιοδοτικό, 
σύστηµα υγείας, αγορά εργασίας, ιδιωτικοποιήσεις, ανεξαρτησία δηµόσιας διοίκησης, 
δικαιοσύνη, ΔΕΚΟ...  

Γνωρίζουµε ακόµη ότι στην καµπή του 2004, οπότε η χώρα ήταν έτοιµη για ριζικές 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και η κοινωνία ψήφισε γι' αυτές, η οµάδα των κ.κ. Καραµανλή, 
Παυλόπουλου, Αλογοσκούφη της ΝΔ πολιτεύθηκε µε τον πλέον τυχοδιωκτικό τρόπο.  

Γνωρίζουµε επίσης ότι όλα αυτά ήταν ήδη γνωστά στο ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ πολύ πριν 
ξεσπάσει η κρίση. Κι ενώ όλοι κοιτούσαν τροµαγµένοι το τσουνάµι να έρχεται και οι 
Ευρωπαίοι χτυπούσαν, κατ' ιδίαν, αρχικά καµπανάκια και µετά σήµαντρα, ο κ. Παπανδρέου 
προτίµησε να κερδίσει τις εκλογές που θα κέρδιζε έτσι κι αλλιώς, αυτο-αιχµαλωτιζόµενος µε 
το "λεφτά υπάρχουν". 

Την απατηλή ρητορεία του κ. Παπανδρέου και τις δικολαβίστικες κατασκευές του κ. 
Βενιζέλου ακολούθησε η τυχοδιωκτική συµπεριφορά του αντι-µνηµονιακού κ. Σαµαρά. 
Κάθε φορά που κατατρόµαζε τον ελαφρώς αλλοπαρµένο πρώην πρωθυπουργό όταν 
στεκόταν απέναντι σε κάθε µέτρο που ίσως έφερνε µια αλλαγή, τροµοκρατούσε επίσης τους 
επενδυτές και την Ευρώπη και, δίνοντας αέρα στις συντεχνίες, καταδίκαζε τα ίδια αυτά 
µέτρα που ήξερε ότι θα κληθεί να εφαρµόσει ως κυβέρνηση.  

Και φυσικά, ακολούθησε η θεαµατική «κωλοτούµπα» στην τελική ευθεία γιά την 
πρωθυπουργία του. Με τα απόνερα της ρητορείας του, από Ζάππειο σε Ζάππειο, 
πριµοδότησε τους λαϊκιστές και τους οπαδούς του κ. Καµµένου. Ταυτόχρονα, αναβάθµισε 
τον κ. Τσίπρα για το στενό κοµµατικό του συµφέρον. Ο κ. Τσίπρας ακολουθεί την 
πεπατηµένη της ρητορείας του κ. Σαµαρά, έως ότου να επιχειρήσει και αυτός την δική του 
θεαµατική κωλοτούµπα (η οποία κανείς δεν εγγυάται ότι θα είναι επιτυχής).  

Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν µαζεύονται και ξανά-µαζεύονται και συνωστίζονται και 
διαγκωνίζονται για να πείσουν πως θα τα αλλάξουν όλα, ενώ το µόνο σχέδιο που έχουν 
υπόψη τους είναι η ανέµπνευστη λογιστική προσέγγιση της Τρόικας, η οποία από την πλευρά 
της δεν µπορεί να τους πάρει στα σοβαρά.  

Οι Ευρωπαίοι διαπραγµατεύονται σκληρά αλλά διαπραγµατεύονται αληθινά και 
συµβιβάζονται όταν αντιµετωπίζουν επιχειρήµατα, εναλλακτικές προτάσεις, σχέδιο. Κανείς 
δεν θέλει µια χώρα ζητιάνα στην αυλή του. Αλλά κανείς σοβαρός δεν επιτρέπει στον εαυτό 
του να διαπραγµατευθεί µε κάποιον που δεν ξέρει άλλο από το να ζητιανεύει γιατί δεν έχει 
µάθει να παράγει τίποτα εκτός από παρακάλια.  

Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι προσπαθούν στην πραγµατικότητα να µας κάνουν να αποδεχτούµε 
ότι θα βρουν κάπου µέσα τους αυτό που χρειάζεται για την αλλαγή: την αναγκαία φαντασία, 
τη δηµιουργικότητα, την ανατρεπτική διάθεση να συγκροτήσουν στο νου τους µιαν Ελλάδα 
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διαφορετική, πρωτότυπη και καινοτόµο. Να σχεδιάσουν νέες µεθόδους, να απαγκιστρωθούν 
από τον ολόδικό τους κρατικό πατερναλισµό, από τα σόγια, από τους εθνικούς εργολάβους.  

Υποστηρίζουν ότι θα είναι αυτοί οι ίδιοι που θα αντιληφθούν τη νέα εποχή, θα διεκδικήσουν 
για τον τόπο µια άλλη θέση στον διεθνή καταµερισµό εργασίας,, θα επινοήσουν το 
µηχανισµό που θα προωθεί νέους και ταλαντούχους ανθρώπους παντού, θα συζητήσουν και 
θα διαπραγµατευτούν µε επάρκεια και επιχειρήµατα µε τους ξένους τεχνοκράτες και 
πιστωτές το πρόγραµµα ανάπτυξης της χώρας, ότι θα εγκιβωτίσουν το τέρας του λαϊκισµού 
από το οποίο ζει ο δικός τους αυτάρεσκος αυταρχισµός. 

Τους πιστεύει κανείς; Είναι µια γενιά κι ένας λόγος πού έρχεται από το παρελθόν όπου 
απεγνωσµένα επιχειρούν να µας κρατήσουν όλους µαζί τους. 

Οι πρασινοµπλέ που µοίρασαν επί δεκαετίες µεταξύ τους την εξουσία και µαζί οι 
συγκυριακές µεταλλάξεις τους δεν µπορούν τώρα που πρέπει, γιατί δεν έπραξαν αυτά που 
έπρεπε όταν µπορούσαν. Ξέρουν µόνο να κρατούν το τιµόνι στην ίδια πορεία, ταχέως 
καθοδική, αρκεί να µην θιγούν τα δικά τους προνόµια, αρκεί να κουµαντάρουν οι ίδιοι. 
Βασιλιάδες σε ερείπια, αλλά τουλάχιστον βασιλιάδες. Η απελπισία της παρακµής. 

2.2 Η πραγµατικότητα σήµερα 
Μπορεί κανείς να αγνοήσει την πραγµατικότητα, όχι όµως τις συνέπειες του να αγνοεί την 
πραγµατικότητα. 

Καµία κοινωνία µε ανεργία κοντά στο 30% (δηλαδή τόσους πολύτιµους πόρους αργούς) δεν 
µπορεί να αναπτυχθεί, πόσω δε µάλλον να ισορροπήσει τον προϋπολογισµό της και τα 
δηµόσια οικονοµικά της σε επίπεδο ανεπτυγµένης οικονοµίας. Δεν µπορεί µάλιστα καν να 
ζήσει ευπρεπώς από τον λίγο πλούτο που παράγει η εργασία των υπολοίπων, πολλοί εκ των 
οποίων άλλωστε εργάζονται µη παραγωγικά. Είναι καταδικασµένη σε ένα διαρκώς φθίνον 
βιοτικό επίπεδο, το οποίο θα συντηρεί, όσο το συντηρεί, ζητιανεύοντας.  

Καµιά οικονοµία τόσο απαξιωµένη και σε τέτοιο βαθµό αναξιόπιστη, ανασφαλής κι 
εξευτελισµένη δεν µπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, δηλαδή µακροχρόνια όνειρα. Καµιά 
χώρα που χάνει τους δυναµικούς πολίτες της µε τέτοιους ρυθµούς δεν µπορεί να 
ορθοποδήσει. Και καµιά νέα ιδέα δεν µπορεί να λάµψει ως νέα, φερόµενη από παλιούς και 
φθαρµένους εξάγγελους.  

Εν κατακλείδι, καµιά τόσο ασταθής κατάσταση, σε ένα τόσο ανισόρροπο και µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον, δε µπορεί να διαρκέσει επί µακρόν.  

Αναζητείται προοπτική, αναζητείται αξιόπιστη ορθολογική ελπίδα. 

2.3 Οι τρεις δρόµοι της χώρας 
Εάν δεν µπορεί να βελτιωθεί η παραγωγή πλούτου, δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών που 
κάποιος στον κόσµο είναι διατεθειµένος να αγοράσει στην τιµή και στην ποιότητα που 
προσφέρονται, τότε αναπόφευκτα υποτιµάται διαρκώς η αξία της αµοιβής της εργασίας ώστε 
να αντιστοιχεί τελικά στον πραγµατικό πλούτο που παράγεται. Αυτό είναι η αυτόµατη 
διαδικασία της σταθεροποίησης χωρίς αναπτυξιακή δυναµική που ακολουθείται. 
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2.3.1 Ο δρόµος της καταστροφής 

Αποποµπή από το ευρώ, εξωτερική υποτίµηση, έξοδος από την Ε.Ε., επιστροφή στον 
προστατευτισµό, αποµονωτισµός, γενικευµένη φτώχεια σε µια µικρή περιφερειακή αγορά, 
πολιτική ένταση και εθνική αποσύνθεση. 

Η νοµισµατική υποτίµηση είναι εξ’ ορισµού οριζόντια. Γι’ αυτό η εξισορροπητική της 
επίπτωση ξεφουσκώνει πολύ γρήγορα και το τσουνάµι επιστρέφει χειρότερο. Όλοι γίνονται 
πολύ φτωχότεροι ισόποσα. Η εγχώρια περιουσία τους και τα εισοδήµατά τους απαξιώνονται 
όµοια, είτε είναι παραγωγικοί είτε όχι. Εν συνεχεία τα πάντα γίνονται ακριβότερα, καθώς δεν 
υπάρχει νόµισµα µε επαρκή διεθνή αξία για να προµηθευτεί µια ανοιχτή στον παγκόσµιο 
καταµερισµό εργασίας οικονοµία ούτε καν τα απαιτούµενα για να συνεχίσει να παράγει τα 
δικά της προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν επηρεάζονται δηλαδή µόνο τα ανελαστικά και 
λιγότερο ανελαστικά τελικά καταναλωτικά αγαθά που παράγονται αλλού, όπως τρόφιµα, 
αυτοκίνητα κλπ, αλλά επίσης και καίρια βασικοί παραγωγικοί συντελεστές, µηχανήµατα, 
µεταφορικά µέσα, προϊόντα τεχνολογίας, πρώτες ύλες από πετρέλαιο ως καφέ...  

Και βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική για οποιαδήποτε µακροχρόνια επένδυση υψηλής 
προστιθέµενης αξίας µια χώρα µε διαρκώς υποτιµώµενο νόµισµα, καθώς ο επενδυτής 
γνωρίζει πως θα βλέπει την επένδυσή του να απαξιώνεται διαρκώς.  

Σε µιαν οικονοµία της οποίας η παραγωγική διαδικασία είναι ενσωµατωµένη στην 
παγκόσµια κατανοµή εργασίας στον υψηλό βαθµό που είναι ενσωµατωµένη η Ελληνική 
οικονοµία, σε µια κοινωνία όπου πάνω από το 60% του πληθυσµού ζει σε µεγάλα αστικά 
κέντρα, αυτή η εξέλιξη ισοδυναµεί µε µια απότοµη επιστροφή σε έναν λιγότερο 
αποτελεσµατικό εσωτερικό καταµερισµό εργασίας, σε µια πορεία προς το παρελθόν, σε ένα 
παραγωγικό µοντέλο που η κοινωνία έχει ξεχάσει πώς λειτουργούσε. Για τον λόγο αυτό η 
Ελλάδα δεν µπορεί να επιστρέψει ούτε στο ’90, ούτε στο ’80. Θα επιστρέψει εκεί από όπου 
ξεκίνησε την πορεία της προς τον κόσµο. Τότε που άρχισε να µαθαίνει πώς γυρίζει ο τροχός. 
Γιατί θα αναγκαστεί να τον ξαναφτιάξει, αν προλάβει να τα καταφέρει.  

2.3.2 Ο δρόµος της φτωχοποίησης (η πολιτική της κυβέρνησης) 

Η πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης που εφαρµόζει η κυβέρνηση µέσω της αύξησης των 
φόρων και της µείωσης των αµοιβών είναι επίσης οριζόντια (ενώ θα µπορούσε να µην είναι) 
και γι’ αυτό έχει ανάλογες στρεβλωτικές επιπτώσεις.  

Συνήθως υποτιµά ισόποσα τον παραγωγικό και τον µη παραγωγικό τοµέα, την αµοιβή του 
εργαζόµενου που παράγει πλούτο (δηλαδή προϊόντα και υπηρεσίες) µε την εργασία του και 
αυτού που παράγει λιγότερο, δεν παράγει τίποτα ή ακόµη χειρότερα παράγει όχληση και 
εµπόδια.  

Πολύ συχνά µάλιστα, υποτιµά περισσότερο την αµοιβή της παραγωγικής δραστηριότητας σε 
σχέση µε την µη παραγωγική τόσο στη δηµόσια, όσο στην παρασιτική ιδιωτική εκδοχή της. 
Την µη παραγωγική δηλαδή συστηµατικά την προστατεύει και συγκριτικά ανταµείβει.  

Σε κάθε περίπτωση, η στρέβλωση διατηρείται και απλώς αναπαράγεται εντεινόµενη, κάθε 
φορά σε χαµηλότερο επίπεδο. Τα λογιστικά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε την άνιση και 
κυρίως αντιπαραγωγική διανοµή µιας διαρκώς µεγεθυνόµενης φτώχειας. Είµαστε ξεκάθαρα 
σε µια διαδικασία συνολικής φτωχοποίησης της χώρας.  
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Εκεί ακριβώς το οικονοµικό πρόβληµα παύει να είναι οικονοµικό και γίνεται πολιτικό. Η 
αναπτυξιακή διαδικασία είναι µια διαδικασία αύξησης του παραγόµενου πλούτου, δηλαδή 
προϊόντων και υπηρεσιών που κάποιος στις αγορές του κόσµου είναι διατεθειµένος να 
αγοράσει στην τιµή και την ποιότητα που προσφέρονται. Είναι λοιπόν µια διαδικασία 
επιλογής των τοµέων στους οποίους η χώρα έχει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα και εν 
συνεχεία η µεταφορά όλης της προσπάθειας του κράτους (ρυθµιστικής και επενδυτικής) σε 
υποδοµές υποστήριξης µε την δηµιουργία και λειτουργία κάθε είδους δικτύων, στη 
δηµιουργία των προϋποθέσεων και την άρση όλων των εµποδίων για την ανάπτυξη των 
τοµέων αυτών. 

Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους, το παραγωγικό δυναµικό, τον πραγµατικά κύριο και 
καίριο πόρο κάθε οικονοµίας. Η ενίσχυση µε κάθε τρόπο των παραγωγικών ανθρώπων και η 
ώθηση και υποστήριξη της µετάβασης των µη παραγωγικών σε παραγωγικές δραστηριότητες 
είναι τα βασικά εργαλεία δοµικής παρέµβασης εντός του κράτους και του ιδιωτικού τοµέα, 
καθώς και της κινητικότητας µεταξύ τους. 

Αυτό το σχέδιο, αυτή η προοπτική απουσιάζει εντελώς από τον λόγο ή τις ενασχολήσεις της 
πολιτικής ελίτ της χώρας και από την δανειακή σύµβαση. 

Η απουσία της από το δεύτερο είναι κατά κάποιο τρόπο λογική: δεν µπορεί να φτιάξει η 
τράπεζα το business plan της επιχείρησης που καλείται να χρηµατοδοτήσει. Κι αν ποτέ 
δοκίµαζε να το κάνει, θα το έκανε µε µόνη προτεραιότητα να εξασφαλίσει την επιστροφή 
των κεφαλαίων της ή έχοντας κατά νου και τα δικά της παράπλευρα συµφέροντα.  

Η απουσία σχεδίου και οράµατος από την πολιτική ηγεσία, όταν δεν είναι προδοσία, είναι 
απλά παρακµή, κατάπτωση, ανικανότητα, αδυναµία των ανθρώπων αυτών να δουν πέρα από 
την επανεκλογή τους και την τακτοποίηση των δικών τους.  

Κανείς, µα κανείς, ακόµη και µε την καλύτερη δυνατή πρόθεση, δεν µπορεί να 
υποκαταστήσει την ικανότητα, τη θέληση, τη δηµιουργική φαντασία ενός έθνους να 
επινοήσει το µέλλον του, αν δεν το καταφέρει το ίδιο. Κανείς επίσης δεν µπορεί να το 
αποτρέψει από το να σκηνοθετήσει την καταστροφή του. 

Η ικανότητα αυτή εκφράζεται εντέλει µε έναν και µοναδικό τρόπο: την επιτυχία του έθνους 
να αναδείξει ικανές ηγεσίες που να αγαπούν τους ανθρώπους του τόπου στο σύνολο τους 
περισσότερο από τον εαυτό τους και τους στενά δικούς τους ανθρώπους. Την επιτυχία του να 
απαλλαγεί από τα βαρίδια και τις Ερινύες του.  

Η καλή πρόθεση και η αποτελεσµατικότητα των διορατικών φίλων του (εάν υπάρχει και η 
πρόθεση και η διορατικότητα, πράγµα όχι βέβαιο πάντα) δεν µπορεί παρά να µετριέται 
επίσης µε το ίδιο µέτρο. 

2.3.3 Ο δρόµος των µεταρρυθµίσεων και της ανάπτυξης 

Η προσπάθεια της «Δηµιουργίας» είναι η µόνη ισχυρή και εφαρµόσιµη εναλλακτική 
προοπτική στο σύστηµα και στην πολιτική του πορεία, στο δίληµµα φτωχοποίηση ή 
καταστροφή.  

Είναι η εισαγωγή µιας σειράς µεταρρυθµίσεων-κλειδιών στον τρόπο, τους στόχους και την 
λειτουργία του Κράτους µε σκοπό αφενός να διασφαλίσει την αξιοποίηση των χρηµάτων των 
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φορολογουµένων µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα και αφετέρου να επιτύχει τον 
βασικό στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Η «Δηµιουργία, ξανά!» προτείνει ένα σχέδιο αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
της χώρας και του Ελληνισµού, ώστε σε δέκα χρόνια από σήµερα η θέση της χώρας στον 
διεθνή καταµερισµό εργασίας να έχει βελτιωθεί αλµατωδώς. Επιθυµούµε και δικαιούµαστε 
µια χώρα όπου ζουν και δρουν νέοι άνθρωποι, περήφανοι για τον τόπο και την εργασία τους, 
οι οποίοι παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. Μια ευρωπαϊκή 
χώρα-πύλη εµπορίου της Ευρώπης µε τον κόσµο, τουρισµού µε έµφαση στις εξειδικευµένες 
µορφές του, επιστήµης, εφαρµοσµένης έρευνας σε τοµείς που συνδέονται µε τα παραγωγικά 
της πλεονεκτήµατα, µια χώρα που θα αξιοποιήσει το µοναδικό πλεονέκτηµά της στις 
ανθρωπιστικές σπουδές και τον πολιτισµό.  

Προτείνουµε µιαν οικονοµία που θα στηρίζεται στη δηµιουργικότητα, στη φαντασία, στην 
ευελιξία που απελευθερώνεται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις τις συνδεδεµένες µε την 
καινοτοµία και την έρευνα, αλλά και στις µεγαλύτερες επενδύσεις που θα αξιοποιήσουν τις 
υποδοµές και τα χαµηλού κόστους και υψηλής ποιότητας Δηµόσια δίκτυα, που συνδέουν την 
παραγωγή και τις αγορές µιας κατακερµατισµένης χώρας στο εσωτερικό της και µε τις 
αγορές του κόσµου. Μια κοινωνία και οικονοµία παραγωγικής αλληλεγγύης, όπου κάθε ένας 
έχει τη δυνατότητα να αποτύχει και να προσπαθήσει και πάλι. Μια οικονοµία που θα 
προσελκύει µακρόπνοες επενδύσεις υψηλής προστιθέµενης αξίας, νέους δηµιουργικούς 
ανθρώπους και κεφάλαια σε έναν τόπο που πέρα από την φυσική οµορφιά του και την 
γεωγραφική του θέση θα παρέχει υψηλή ποιότητα ζωής, ασφάλεια, σταθερότητα, σεβασµό, 
αξιοπρέπεια, ανοιχτούς προσωπικούς και συλλογικούς ορίζοντες και δυνατότητες επιτυχίας, 
ελευθερία.  

Προτείνουµε µια ρεαλιστική αναθεώρηση του πολιτικού, κοινωνικού και παραγωγικού µας 
µοντέλου που θα οδηγήσει σύντοµα στην αναστροφή της διαδικασίας φτωχοποίησης σε 
διαδικασία παραγωγής πλούτου και γνώσης. Προτείνουµε ένα µέλλον στηριγµένο στην 
απελευθέρωση της δηµιουργικότητας, της γνώσης, της εργατικότητας, του φιλότιµου και της 
φαντασίας των Ελλήνων. 
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3 Οι κοινωνικές δυνάµεις που συγκρούονται γύρω 
από την µεταρρύθµιση 

3.1 Οι σύµµαχοι των µεταρρυθµιστών 
Οι µεταρρυθµιστές έχουν αντικειµενικά ως συµµάχους εκείνους που πιστεύουν στη 
δυνατότητα προόδου της χώρας προς ένα σύγχρονο ελεύθερο Ευρωπαϊκό κράτος, µε 
σύγχρονα προβλήµατα και προοπτικές και ζητούν την απαλλαγή της από το οπισθοδροµικό 
και διεφθαρµένο καθεστώς που την κυβερνά: 

• τους ανθρώπους του καθηµερινού µόχθου, αυτούς που παράγουν πλούτο στον 
ιδιωτικό τοµέα µε σκληρή δουλειά σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και δεν βλέπουν τις 
προσπάθειές τους να αποδίδουν ανάλογα. Βλέπουν τους κόπους τους να πνίγονται 
στην θάλασσα της γραφειοκρατίας και της κρατικής λαθροφορολογίας χωρίς 
υποστήριξη, χωρίς ανταπόδοση, χωρίς σταθερότητα, χωρίς µέλλον.  

• τους καλλιεργηµένους, επιστήµονες, ανθρώπους του πνεύµατος και καλλιτέχνες, 
την αληθινή πνευµατική ελίτ της χώρας η οποία είτε σωπαίνει φιµωµένη, είτε µιλά 
αλλά ο λόγος της δεν φθάνει στους πολίτες και στο πολιτικό σύστηµα γιατί 
καλύπτεται από τον θόρυβο της αµορφωσιάς και της χυδαιότητας που το ίδιο το 
σύστηµα παράγει. 

• τους πολλούς τίµιους και εργατικούς δηµόσιους λειτουργούς σε κάθε χώρο: στην 
αστυνοµία, το δικαστικό σώµα, την Παιδεία, την κεντρική Δηµόσια Διοίκηση και 
τους φορείς της και όπου αλλού παράγουν κοινωνικό παραγωγικό έργο. Αυτούς που 
υφίστανται καθηµερινά τις συνέπειες των οριζόντιων περικοπών αλλά και της 
απαξίωσης του έργου και της αξιοπρέπειάς τους από τους κοµµατικούς συµβούλους 
που διοικούν τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες. Αυτούς που ζουν τις συνέπειες της 
κατάρρευσης του κράτους χωρίς να ευθύνονται για την γενικευµένη απαξία της 
Υπηρεσίας τους στην κοινωνία και χωρίς επιπλέον να βλέπουν καµιά προοπτική 
προσωπικής εξέλιξης και καταξίωσης στην καριέρα τους µε την παραγωγή έργου για 
τους πολίτες. 

• την συντριπτική πλειοψηφία των σχεδόν δύο εκατοµµυρίων ανέργων που 
βλέπουν τις προοπτικές τους να έχουν εξαφανιστεί και αντιµετωπίζουν πλέον 
πρόβληµα επιβίωσης σε ένα κράτος όπου η δηµόσια αλληλεγγύη είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη και εκεί όπου υπάρχει είναι συνήθως στρεβλή. 

• τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων (το 60-70% των οποίων είναι άνεργοι και 
ζουν από την οικογενειακή αλληλεγγύη, όσοι έχουν αυτή την πολυτέλεια). Αυτούς 
που στην αρχή της ζωής τους αντιµετωπίζουν ένα καθεστώς που δεν τους επιτρέπει 
να φανταστούν µε έναν δηµιουργικό και θετικό τρόπο το µέλλον τους στην χώρα 
στην οποία µεγάλωσαν. Ένα νεοσύστατο κόµµα που δεν κατορθώνει να παίρνει 
περισσότερους ψήφους στους 25ρηδες από ό,τι στους 45αρηδες και πάνω είναι 
καταδικασµένο - είναι νοµοτέλεια να σβήσει. Οι πρώτοι έχουν το χρόνο µε το µέρος 
τους. Όσα κόµµατα το κατορθώνουν έχουν ρίζες, θεµέλια, µεταρρυθµιστική δύναµη 
που αντλούν από το γεγονός ότι οι οπαδοί τους έχουν περισσότερο συµφέρον παρά 
φόβο στο µέλλον. Η ισχύς αυτή πολλαπλασιάζει την απήχησή τους, διαπερνά τα πιο 
ηλικιωµένα στρώµατα και πολλές φορές εξαντλείται µόνον όταν εξαντληθεί η 
µεταρρυθµιστική δύναµη, µια γενιά µετά. 
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• τα εναλλακτικά κινήµατα που εκφράζονται χωρίς βία, τόσο µε υγιή αµφισβήτηση 
της βίας του καθεστώτος, χρησιµοποιώντας το παράδειγµα εναλλακτικών δράσεων 
και την αισθητική πρόκληση, όσο και ακόµη περισσότερο µε δηµιουργικές 
πρωτοβουλίες, για παράδειγµα τους Atenistas και τόσες άλλες σε όλη την χώρα, 
χωρίς κοµµατικό πρόσηµο, δηµιουργικές πρωτοβουλίες στις πόλεις και στην ύπαιθρο, 
πρωτοβουλίες για εναλλακτική χρήση εγκαταλελειµµένων κτιρίων, για την 
µετατροπή του αστικού περιβάλλοντος σε φιλικό και βιώσιµο, ή αυτές που 
εξερευνούν την ανάπτυξη νέων µορφών και τρόπων ζωής, από την χρήση ποδηλάτου 
στις µετακινήσεις έως νέες µορφές κοινωνικής συµβίωσης.   
Με λίγα λόγια, κάθε προσπάθεια της κοινωνίας των πολιτών που αναδεικνύει 
επιτυχηµένα παραδείγµατα βιώσιµης ανάπτυξης και δηµιουργίας άτυπων και τυπικών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων που στις προηγµένες κοινωνίες αποτελούν κυρίαρχες 
πλέον τάσεις και εξελίσσει και διευρύνει τις δυνατότητες και επιλογές των 
ανθρώπων.   
Τα κινήµατα αυτά έχουν την µουσική και την κουλτούρα τους, την οποία και 
αποδεχόµαστε µε τρόπο θετικό και δηµιουργικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η µόλυνση των 
κινηµάτων αυτών µε στοιχεία βίας υπήρξε από τις πρώτες συνέπειες του καθεστώτος 
που εγκαθίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, που δηµιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον µε τις επί 
δικαίων και αδίκων επιχειρήσεις “Αρετή” του στρατηγού Δροσογιάννη και των 
Παπαθεµελήδων που ακολούθησαν ενώ η τροµοκρατία και η γενικευµένη ανοµία, 
µικρή και µεγάλη, έβγαζε ρίζες µε την ανοχή του κράτους. Έτσι τροφοδότησαν 
περαιτέρω την βίαιη αντίδραση που εκκολάπτονταν, προσφέροντας της ένα ηθικό 
άλλοθι, και αποπροσανατολίζοντας µεγάλο µέρος των πολιτών. Οι ίδιοι πολιτικοί 
χώροι ήταν που στη συνέχεια ανέχτηκαν την ακραία βία, όταν δεν την υπέθαλψαν 
κιόλας µέσω διεφθαρµένων και αναποτελεσµατικών κρατικών µηχανισµών. Δεν θα 
έπρεπε να αµφιβάλλει κανείς ότι αυτή θα είναι και η πρώτη φροντίδα των «λαϊκών 
πολιτοφυλάκων» του κ. Τσίπρα.  
 
Το αυταρχικό και λαϊκίστικο καθεστώς µας µε τον µανδύα της ψεύτικης 
προοδευτικότητας φοβάται περισσότερο από κάθε τι άλλο οτιδήποτε ελεύθερο, 
ανήσυχο, αναθεωρητικό, νέο µπορεί να εκφραστεί ειρηνικά και να επιτύχει 
παραδειγµατικά γιατί κάτι τέτοιο ακυρώνει την δική του, βαθιά συντηρητική και 
οπισθοδροµική ιδεολογία.  

• τα νέα µέσα δικτύωσης και διακίνησης της πληροφορίας και τους χρήστες τους 
(κοινωνικά δίκτυα, διαδίκτυο) που δεν είναι εύκολα ελέγξιµα από τους µηχανισµούς 
του καθεστώτος.  

• την µη κρατικοδίαιτη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα που παράγει το 
µεγαλύτερο µέρος όποιου πλούτου παράγεται ακόµη στη χώρα στους εξωστρεφείς 
παραγωγικούς τοµείς της (τουρισµό, διατροφή, υπηρεσίες κλπ) και τις 
διασυνδεδεµένες µε αυτά επιχειρήσεις. Αυτή που σε µεγάλο βαθµό υφίσταται τις 
συνέπειες των εκβιασµών του ελληνικού κράτους, την φορολογική τροµοκρατία και 
τις κάθε είδους στρεβλώσεις του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος. Η 
επιχειρηµατικότητα αυτή έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τον κορµό της 
αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και να λειτουργήσει ως το βασικό πεδίο 
απελευθέρωσης της δηµιουργικότητας των Ελλήνων, καθιστώντας τη χώρα κέντρο 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας, επιστήµης και 
εµπορίου. Από αυτήν θα ξεπηδήσουν και µεγαλύτερες καινοτόµες επιχειρήσεις. 
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• ένα µέρος της υψηλότερης Ελληνικής επιχειρηµατικής τάξης το οποίο διαθέτει 
καλλιέργεια και εθνική συνείδηση. Καµία παραγωγική δραστηριότητα µεσαίας και 
µεγάλης κλίµακας και υψηλής προστιθέµενης αξίας, που αναπόφευκτα απαιτεί 
µακροχρόνιο σχεδιασµό και επένδυση, δεν µπορεί να επιβιώσει σε ένα παγκόσµιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς την στήριξη ενός αποτελεσµατικού κράτους - 
δηλαδή την παροχή σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ασφάλειας, 
δικαιοσύνης, και δράσης για την προώθηση των ενδιαφερόντων του σε διεθνές 
επίπεδο µε τεχνοκρατική αποτελεσµατικότητα. Η διάλυση και απαξίωση του 
ελληνικού κράτους οδηγεί στον έλεγχό του από συµµορίες αλλά και από ένα µέρος 
του ξένου παράγοντα το οποίο δεν έχει αντικειµενικά κάποιο άµεσο όφελος από την 
ανάπτυξη µιας Ελληνικής, διεθνώς ανταγωνιστικής βιοµηχανίας, ναυτιλίας, 
τουρισµού και άλλων τοµέων των υπηρεσιών. Το τραπεζικό σύστηµα, ισχυρός και 
διεθνώς ανταγωνιστικός κλάδος της χώρας, καταστράφηκε ήδη πλήρως από την 
πολιτική των µαφιών που ελέγχουν το κράτος και µάλιστα χωρίς να τιµωρηθεί κανείς. 
Η καταστροφή έχει επιπλέον στερήσει την πιστοληπτική ικανότητα των µεσαίων και 
µεγάλων επιχειρήσεων αυτών, ακόµη και τον υγιών, και έχει µειώσει την αξιοπιστία 
τους απέναντι στους προµηθευτές, φέρνοντάς τες σε θέση αδυναµίας έναντι των 
διεθνών ανταγωνιστών τους. 

• τον ελληνισµό του εξωτερικού, που έχει υποστεί την ταπείνωση της απαξίας και 
συκοφάντησης που προκάλεσε το καθεστώς στον ελληνισµό όπου γης, ενώ 
ταυτόχρονα διατηρεί µια µατιά καθαρότερη λόγω της µη άµεσης εξάρτησής του από 
το πελατειακό ελληνικό καθεστώς και της δυνατότητας ενηµέρωσής του από τα 
διεθνή ΜΜΕ. 

• τους αληθινούς φίλους της χώρας στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και συνολικά στον 
δυτικό κόσµο, στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά και αλλού, 
αυτούς για τους οποίους η Ελλάδα αποτελεί ακόµη ένα αναπόσπαστο µέρος της 
συλλογικής ψυχής της Δύσης. Αλλά και αυτούς, στην Ευρώπη ειδικά, οι οποίοι 
καταλαβαίνουν ότι η κατάρρευση της χώρας και η επικράτηση των βαλκανικών 
συµµοριών θα είναι µια τραγική προοπτική για την ίδια την Ευρώπη την οποία δεν θα 
µπορέσουν ποτέ να δικαιολογήσουν όχι µόνο στους σηµερινούς ψηφοφόρους τους, 
αλλά και στους αυριανούς πολίτες τους και στην Ιστορία. 

3.2 Οι αντίπαλοι των µεταρρυθµιστών 
Οι υγιείς δυνάµεις του Ελληνισµού, για να κατορθώσουν να γεννήσουν µια νέα Ελλάδα, 
µετά την πολιτική και στην συνέχεια οικονοµική χρεοκοπία του Ελληνικού Κράτους η οποία 
έχει ήδη συντελεστεί, θα πρέπει να εµπλακούν σε µια πολυµέτωπη σύγκρουση: 

• µε τις υπάρχουσες ανίκανες και διεφθαρµένες πολιτικές ελίτ της χώρας και το 
πελατειακό σύµπλεγµα που τις τροφοδοτεί. Αυτό έχει αποσυνθέσει και διαβρώσει την 
ανεξαρτησία της κρατικής διοίκησης και τις ασφαλιστικές δικλείδες της Δηµοκρατίας 
και εκφράζεται κύρια από την Νέα Δηµοκρατία (η οποία αναπαρήχθη ως ΠΑΣΟΚ) 
και το κακέκτυπό τους, τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρώτοι «κυβερνούν» µε µόνο στόχο να 
διατηρήσουν το status quo του καθεστώτος, δηλαδή την δική τους εξουσία. 
Προσπαθούν να επιτύχουν µια λογιστική ισορροπία σε κατώτερο οικονοµικό επίπεδο, 
επιδίδονται σε µια διαδικασία δηλαδή φτωχοποίησης, καθώς αυτός είναι ο µόνος 
τρόπος να αποφύγουν τις δοµικές µεταρρυθµίσεις και να διατηρήσουν την εξουσία 
τους. Οι δεύτεροι επιζητούν να κυβερνήσουν µε κύριο αίτηµα ακριβώς το ίδιο, αλλά 
µε τους ίδιους στη θέση του οδηγού. Χρειάζονται να µην αλλάξει τίποτα στον 
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κρατικίστικο πατερναλισµό του καθεστώτος, µε κάθε κόστος και κάθε θυσία. Ακόµη 
και την καταστροφή της χώρας. 

• µε το παρασιτικό (κρατικό και ιδιωτικό) σύµπλεγµα που ζει από την µεταφορά 
πόρων και πλούτου από την παραγωγική οικονοµία και τους ανθρώπους της στην µη 
παραγωγική οικονοµία. 

• µε µέρος του διεθνούς παράγοντα (κυρίως εκτός, αλλά και εντός Ευρώπης) που δεν 
εµπνέεται από τις ίδιες βασικές αρχές του ανθρωπισµού και της ελευθερίας και 
αντιµετωπίζει µε τρόπο καιροσκοπικό την Ελληνική χρεοκοπία και την κρίση στο 
πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµικής και πολιτικής ανακατάταξης. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι οι νεοσυντηρητικοί των ΗΠΑ, οι Βρετανοί ευρωσκεπτικιστές, τα 
εξωδυτικά συµφέροντα τα οποία χρησιµοποιούν την Ελληνική κρίση ενάντια στο 
Ευρωπαϊκό εγχείρηµα. Επίσης, το επιθετικά κερδοσκοπικό χρηµατοοικονοµικό 
κεφάλαιο που είναι σαφέστατα αντίθετο στην δηµοσιονοµικά υγιή βάση του ευρώ και 
τους περιορισµούς της κερδοσκοπίας που προωθεί, όχι όµως µε την 
αποφασιστικότητα που θα έπρεπε, ο γερµανογαλλικός άξονας και η ευρωζώνη. 

• µε το σύστηµα προπαγάνδας τους, οργανωµένο γύρω από τα ελεγχόµενα ή 
επηρεαζόµενα, µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης και χρηµατοδότησης, ΜΜΕ. 

• µε τους ακραίους «µισθοφόρους» των ανωτέρω, που ευτελίζουν κάθε σοβαρή 
αντισυστηµική προσπάθεια, που σφετερίζονται και διασύρουν µε την βία την 
προσπάθεια της ριζικής µεταρρύθµισης: 

• µια βαλκανικού τύπου ναζιστική συµµορία, µετεξέλιξη της πάντοτε υπαρκτής 
ελληνικής ακροδεξιάς, µε προφανείς στενούς δεσµούς µε τους διαβρωµένους 
κρατικούς µηχανισµούς. Αυτή ανδρώθηκε µε την ανοχή και στήριξη του πολιτικού 
συστήµατος και αποτελεί πλέον ένα οργανωµένο µόρφωµα µε στρατιωτικού τύπου 
δοµή, εσωτερική πειθαρχία και µιας µορφής οµερτά, αλλά και ικανή χρηµατοδότηση, 
επίσηµη και πιθανότατα και ανεπίσηµη. Η σύνθεσή της είναι µια πυραµίδα στην 
κορυφή της οποίας βρίσκεται ένας πυρήνας ατόµων ναζιστικής ιδεολογίας και η 
οποία εκτείνεται προς τα κάτω σε αλλεπάλληλα στρώµατα. Περιλαµβάνει στους 
κόλπους της κυρίως νέους και µεσαίων ηλικιών ανθρώπους, που συχνά προέρχονται 
από λαϊκά στρώµατα και έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, αλλά και σε πολύ µεγάλο 
βαθµό ανθρώπους που συνδέονται µε το κοινό έγκληµα (προστασία, διάφορα 
παράνοµα εµπόρια, εκβιασµοί, είσπραξη παράνοµων και νόµιµων δανείων, µπράβοι 
κλπ). Ελκύει επίσης και άτοµα µε προφανή προβλήµατα κοινωνικής ένταξης, τα 
οποία βρίσκουν αποδοχή και διέξοδο στην ζεστή αγκαλιά της στρατιωτικής 
πειθαρχίας και εκπαίδευσης που προτείνει η συµµορία. 

• εγκληµατικά στοιχεία που διεισδύουν στα εναλλακτικά κινήµατα. Η δράση τους 
είναι ανεκτή από τις κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας όλα αυτά τα χρόνια και, 
αντικειµενικά, λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τους ναζιστές. Πριµοδοτούν την 
επιλογή της ανεξέλεγκτης καταστολής και την κυριαρχία της ανασφάλειας και του 
φόβου, ακυρώνοντας την ειρηνική διάσταση µιας εναλλακτικής πρότασης και τρόπου 
ζωής. Πρόκειται πολλές φορές για παιδιά οικογενειών υπεράνω κάθε υποψίας, 
κάποτε του ίδιου του πολιτικού συστήµατος αλλά και του παρασιτικού συστήµατος 
εξουσίας γύρω από αυτό, όπως απέδειξε και η σύλληψη γόνων βουλευτών και 
ανώτερων κρατικών λειτουργών. Πλέον ανάµεσά τους κυκλοφορούν πιθανότατα και 
αρκετά άτοµα του κοινού ποινικού δικαίου. 
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3.3 Τι θα κρίνει την πολιτική σύγκρουση 
Η πολιτική σύγκρουση που ζούµε θα κριθεί από την δυνατότητα των µεταρρυθµιστικών 
δυνάµεων να πείσουν, να συσπειρώσουν, να συντονίσουν και να εµπνεύσουν στην βάση ενός 
µεταρρυθµιστικού σχεδίου και µιας παραγωγικής προοπτικής τους κοινωνικούς συµµάχους 
τους στην προσπάθεια να µεταρρυθµίσουν την χώρα. Αιχµή του δόρατος θα πρέπει να είναι η 
µεταρρύθµιση του κράτους και η αποκατάσταση, ή καλύτερα εγκαθίδρυση, ενός σύγχρονου 
Κράτους Δικαίου. Μόνον αυτή η προτεραιότητα θα δώσει το καίριο πλεονέκτηµα στις 
µεταρρυθµιστικές δυνάµεις της χώρας. 

Το εγχείρηµα θα κριθεί επίσης από την απόφαση των κοινωνικών συµµάχων τους, κυρίως 
όσων έχουν τη δυνατότητα και για εναλλακτικές επιλογές (όπως των επιχειρηµατιών που 
εγκαταλείπουν την χώρα αλλά και των χιλιάδων ανθρώπων, νέων και µεγαλύτερων, που 
ακολουθούν την ίδια πορεία επιβίωσης) να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια αυτή. 
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4 Οι στόχοι και η στρατηγική µας 

Μπορεί η “Δηµιουργία, Ξανά!” να τοποθετηθεί στην αιχµή του δόρατος της 
µεταρρυθµιστικής προσπάθειας; Φτάνουµε; Έχουµε τη θέληση; Την στρατηγική; Τη 
δυνατότητα; Μπορούµε να βρούµε τη κεντρική θέση µας στον ευρύτερο συνασπισµό της 
µεταρρύθµισης; Πώς θα διαµορφωθεί το πολιτικό τοπίο µετά τη σύγκρουση; Ποια πρέπει να 
είναι η θέση του µεταρρυθµιστικού συνασπισµού σε σχέση µε την σχιζοφρενική λαϊκή δεξιά 
του κ. Σαµαρά και τους συνοδοιπόρους της που κυβερνά, µε ένα σχήµα που περιέχει όλες τις 
αδιέξοδες αντιφάσεις και τις ευθύνες του απερχόµενου πολιτικού συστήµατος; Τι προοπτικές 
έχουν οι άλλες προσπάθειες που γίνονται παράλληλα στον χώρο της µεταρρύθµισης; Με 
ποιον τρόπο µπορεί να συγκροτηθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση των δυνάµεων αυτών 
γύρω από µια προσπάθεια αλλαγής του καθεστώτος της χώρας και µετατροπής της σε µια 
σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα, µε σύγχρονα προβλήµατα και σύγχρονες απαντήσεις στα 
προβλήµατα αυτά; Πώς µπορούµε να ξεφύγουµε από την βαλκανική και βορειοαφρικανική 
µας µοίρα; 

4.1 Τα κλειδιά της επιτυχίας 
Για να έχει πιθανότητες επιτυχίας, το σχέδιο της Δηµιουργίας για τη χώρα πρέπει: 

• να απευθύνεται στο σύνολο εκείνο των κοινωνικών δυνάµεων που προαναφέρθηκαν, 
δηλαδή στους αντικειµενικούς συµµάχους και συµµέτοχους της µεταρρύθµισης. 
Είναι αυτοί που θα ωφεληθούν από αυτήν. Αυτούς συµφέρει. 

• να απαντά στις ανησυχίες και να εµπνέει τις ελπίδες τους. 

• να δίνει έµφαση στα πρακτικά προβλήµατα που τους απασχολούν και να 
αναδεικνύει τα εµπόδια στη λύση τους, που το σηµερινό πολιτικό σύστηµα αρνείται 
να αντιµετωπίσει. 

• να διαγράφει µε σαφήνεια και πειστικότητα το µέλλον και την προοπτική που 
ονειρευόµαστε για τον τόπο µας: µια χώρα όπου παράγονται υπηρεσίες και προϊόντα 
υψηλής εγχώριας προστιθέµενης αξίας µε έµφαση στους τοµείς συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της χώρας. 

Ένα αναπτυξιακό µοντέλο που επικεντρώνεται στο εµπόριο, τον τουρισµό κάθε είδους µε 
έµφαση σε ειδικές µορφές τουρισµού, στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας 
υψηλού επιπέδου, την έρευνα και την επιστήµη, τον πολιτισµό, την ναυτιλία, την 
εξειδικευµένη βιοµηχανική παραγωγή, την αγροτοβιοµηχανική παραγωγή υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, τις καινοτόµες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε υψηλή εξωστρέφεια. 

Με την εκµετάλλευση της γεωγραφικής θέσης της χώρας ώστε αυτή να αναδειχθεί σε 
περιφερειακό κέντρο εµπορίου, επιστήµης και τεχνολογίας, σε κέντρο ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων τόσο για την ποντοπόρα ναυτιλία όσο και για την ναυτιλιακή 
δραστηριότητα αναψυχής, σε επιλογή για την µόνιµη και δευτερεύουσα διαµονή 
δηµιουργικών πολιτών αναπτυγµένων χωρών, και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που αυτή 
δίνει για την επανεκκίνηση και επέκταση του τραπεζικού της τοµέα. 
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4.2 Οι προτεραιότητες 
Για να επιτύχει η “Δηµιουργία, Ξανά!” να πείσει την κοινωνία ότι µπορεί να επιτύχει στα 
παραπάνω, οι προτεραιότητες είναι: 

• η αναδιοργάνωση του κράτους ώστε να παρέχει άµεσες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στους τοµείς της δικαιοσύνης, της ασφάλειας, της Παιδείας. 

• ο διαχωρισµός της πολιτικής ηγεσίας από την Δηµόσια Διοίκηση µε την ανάδειξη 
της ηγεσίας της τελευταίας (των Γενικών Γραµµατέων και των Γενικών Διευθυντών) 
µε ανεξάρτητο και αξιοκρατικό τρόπο. Η αποκατάσταση της φυσικής ηγεσίας της 
Δηµόσιας Διοίκησης θα γίνει µε τη στελέχωση των κορυφαίων θέσεών της µε 
έµπειρους Δηµόσιους λειτουργούς µε εξαετή θητεία. Αυτοί θα προέρχονται από την 
ιεραρχία και θα επιλέγονται µε διαφανή διαδικασία µετά από ανοιχτή πρόσκληση και 
αξιολόγηση από επιτροπή που θα περιλαµβάνει εκπροσώπους των Ανεξάρτητων 
Αρχών (ενδεικτικά ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης 
και 3 τουλάχιστον διεθνείς συµβούλους ανθρώπινου δυναµικού). Τις µεταρρυθµίσεις 
µόνο µια αποτελεσµατική Ελληνική Δηµόσια Διοίκηση µπορεί να τις φέρει σε πέρας, 
εξασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της χώρας σε µόνιµη βάση. Αυτό είναι ένα 
σηµείο-κλειδί, τόσο για την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, όσο και για την 
αποδυνάµωση του καθεστώτος της κοµµατοκρατίας, του παρασιτισµού και της 
διαφθοράς. 

• η µαζική επένδυση στην Παιδεία και την Έρευνα, τόσο µέσα από την άµεση 
Δηµόσια επένδυση όσο και µε την ενθάρρυνση της ιδιωτικής επένδυσης µε κάθε 
τρόπο (φορολογικό, βραβεία, κίνητρα), όπως επίσης και µε την αλλαγή του 
συστήµατος αξιολόγησης και διαχείρισης των πόρων αυτών. 

• η ανάπτυξη, µέσω συντονισµένης δηµόσιας επένδυσης και δράσης, και η παροχή 
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας δικτύων κάθε είδους 
(δρόµων, λιµανιών, σιδηροδροµικών δικτύων, δικτύων επικοινωνίας και µεταφοράς 
ενέργειας) µε χαµηλό κόστος για τον χρήστη. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή από τα 
ακριβά, κακής ποιότητας δίκτυα που παρέχονται σήµερα ενισχύοντας παράλληλα 
κρατικά και ιδιωτικά µονοπώλια. 

• η αποδέσµευση του κράτους από τις άµεσες παραγωγικές δραστηριότητες και η 
επικέντρωση της προσπάθειάς του στην αποτελεσµατική υποστήριξη και ρύθµιση της 
παραγωγικής δραστηριότητας και στην δηµιουργία περιβάλλοντος υγιούς 
ανταγωνισµού και συστηµικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. 

• η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων µε κυρίως αναπτυξιακό και όχι εισπρακτικό 
στόχο. Στόχος των ιδιωτικοποιήσεων είναι η δηµιουργία ανταγωνιστικών αγορών, η 
ενδυνάµωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας και όχι η 
άµεση είσπραξη χρηµάτων µε την παράλληλη διατήρηση υψηλών τιµών και 
µονοπωλίων που απλώς θα ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα. Η ανάπτυξη θα φέρει 
περισσότερα χρήµατα για όλους (και για το κράτος) και λιγότερες δαπάνες (λιγότερα 
έξοδα για επιδόµατα ανεργίας), περισσότερο πλούτο για τους πολίτες. Μιά λογική 
αντίθετη µε την λογική των ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί η κυβέρνηση και 
επικροτεί ή ανέχεται και η Τρόικα για προφανείς λόγους µείωσης της ανάγκης 
άµεσης χρηµατοδότησης, αλλά ενδεχοµένως και ιδιοτελείς άλλους. 

• η οργάνωση και ενίσχυση της ρυθµιστικής παρέµβασης του Κράτους ώστε να 
διασφαλίζεται ο Ανταγωνισµός και οι Ελευθερίες των Πολιτών από µιαν Ανεξάρτητη 
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Αρχή, µε ισχυρές εξουσίες, υποδοµές και δυναµικό. Αυτή θα πρέπει να έχει 
ευρύτατες προληπτικές και κατασταλτικές αρµοδιότητες ώστε να διασφαλίζεται η 
αποφυγή δηµιουργίας µονοπωλίων, ολιγοπωλίων, κλειστών αγορών, προσόδων για 
τρίτους, και γενικά κάθε είδους περιορισµός της δηµιουργικότητας και της 
ελευθερίας των Ελλήνων πολιτών. 

• η διεκδίκηση στην Ευρώπη (πέρα από την ισχυροποίηση των µεταβιβαστικών 
πληρωµών, που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των περιφερειών µιας Ένωσης 
µε ουσιαστικές διαφορές παραγωγικότητας) νέων µηχανισµών αύξησης της 
συστηµικής ανταγωνιστικότητας, σε µόνιµη βάση στις περιπτώσεις χωρών µε 
συγκριτικά µειονεκτήµατα όπως ο γεωγραφικός κατακερµατισµός και η απόσταση 
από τις µεγάλες αγορές της κεντρικής Ευρώπης. Η τραπεζική ένωση και η κοινή 
εγγύηση των καταθέσεων ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα του τραπεζικού 
συστήµατος, η χαµηλότερη φορολογική επιβάρυνση των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και του εισοδήµατος, η µεταφορά διοικητικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης στις περιφέρειες της Ένωσης, αποτελούν τέτοιες βασικές κατευθύνσεις 
ελληνικών προτάσεων. Επίσης η αλλαγή του συστήµατος διαχείρισης των 
µεταβιβαστικών πληρωµών και της διαδικασίας επιλογής έργων και δράσεων, µε την 
υιοθεσία αρχών συγκριτικής αξιολόγησης και benchmarking και υποχρεωτικής 
αµοιβαίας µεταφοράς εµπειρογνωµόνων και πρακτικών από επιτυχηµένες 
προηγούµενες υλοποιήσεις σε άλλες περιφέρειες της Ένωσης. 

 

Το βασικό µας επιχείρηµα είναι η ενότητα και ισχύς της Ευρώπης και το αµοιβαίο όφελος 
όλων και όχι η ζητιανιά που καταλήξαµε ψευδώς να ονοµάζουµε αλληλεγγύη για να 
αποφύγουµε την ντροπή που την συνοδεύει. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την αύξηση των πόρων του 
προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων αλλά και για την αναδόµηση του τρόπου διαχείρισης, 
της στόχευσης, του προγραµµατισµού βιώσιµης λειτουργίας, της αξιολόγησης και του 
απολογισµού των έργων των Δηµοσίων Επενδύσεων, όλα ενταγµένα σε ένα συγκροτηµένο 
και συνεκτικό Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Δράσης. 

Όλα τα ανωτέρω απαιτούν µια βασική, ριζική αναδόµηση και επανατοποθέτηση της σχέσης 
µε τους εταίρους στην επερχόµενη διαδικασία συζήτησης σχετικά µε τη συνέχιση της 
στήριξής τους. Αυτή πρέπει να γίνει στη βάση του νέου Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης το 
οποίο θα προτείνει η χώρα και όχι απλά ενός µνηµονίου σταθεροποίησης. Αυτό είναι θέµα 
που δεν µπορεί και δεν θέλει να χειριστεί το πολιτικό σύστηµα που εκπροσωπείται από τον 
κ. Σαµαρά και τον κ. Τσίπρα. 
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5 Το βασικό συµπέρασµα 

Το πρόβληµα της Ελλάδας είναι πρόβληµα αυτογνωσίας και όχι οικονοµίας. Είναι πρόβληµα 
βαθιά πολιτικό. 

Το πρόβληµα της οικονοµίας προκύπτει από την αδυναµία της πολιτικής να µελετήσει, να 
προτείνει και να συζητήσει συνολικές µακροχρόνιες στρατηγικές επιλογές για τα ουσιαστικά 
προβλήµατα της Ελληνικής κοινωνίας εκφράζοντας δηµόσια διαφορετικές και συνεκτικές 
προτάσεις και λύσεις. Προτείνοντας ένα σχέδιο. 

Αντίθετα, αντιµετωπίζει τα προβλήµατα µε στερεότυπες προσεγγίσεις οι οποίες απαγορεύουν 
ουσιαστικά την δηµόσια ανάδειξη ρεαλιστικών προτάσεων και προσεγγίσεων που θα 
συγκρουστούν σε λογική βάση. Καθιστούν µε άλλα λόγια αδύνατο έναν δηµόσιο διάλογο ο 
οποίος να ενδιαφέρει τους πολίτες, καθώς δεν υποχρεώνονται να πάρουν θέση µεταξύ 
σοβαρών διαφορετικών προτάσεων. Έτσι η πολιτική απαξιώνεται πλήρως. 

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τίποτα δεν είναι σοβαρό γιατί κανένας φορέας δεν είναι συνεπής 
µε τον εαυτό του και τις προτάσεις του. 

Τα λεγόµενα «πολυσυλλεκτικά» κόµµατα ακύρωσαν µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα 
δηµόσιου διαλόγου και εποµένως τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων µεταφέροντας τις 
συζητήσεις από την κοινωνία στο εσωτερικό τους. Εκεί δηλαδή όπου αυτές εκφυλίζονται σε 
αναζητήσεις ισορροπιών, ψιθύρους κοµµατικών διαδρόµων και ανταλλαγές 
µικροσυµφερόντων. 

Όταν αυτό ανατραπεί, έστω από έναν φορέα, θα ανατραπεί και το άρρωστο σκηνικό της 
µεταπολίτευσης. 

Με άλλα λόγια, εάν ένας µόνο φορέας κατορθώσει να αποκτήσει σαφές και συµπαγές 
κοινωνικά και πολιτικά ακροατήριο ικανού µεγέθους, το οποίο θα ταυτιστεί µαζί του, τότε θα 
υποχρεώσει και τους άλλους να αντιπαρατεθούν µε συνεπείς προτάσεις και θέσεις. Έτσι θα 
επαναφέρει το ενδιαφέρον για την πολιτική και θα οδηγήσει στο να ξαναγεννηθεί ένα 
δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα. 

5.1 Η πρόκληση 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η «Δηµιουργία, ξανά!» έχει να αντιµετωπίσει µια βασική 
πρόκληση: 

Να αποτελέσει αυτή τον φορέα που µπορεί να εκπροσωπήσει το 15-20% των 
δυναµικότερων στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας: άνεργοι, καλλιεργηµένοι άνθρωποι, 
νέοι και µεγαλύτεροι (µεσήλικες κυρίως), νέοι που αισθάνονται ότι πληρώνουν για κάτι για 
το οποίο δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, δυνάµεις αµφισβήτησης, αυτοδηµιούργητοι, µικροί και 
µεσαίοι επιχειρηµατίες, επαγγελµατίες, επιστήµονες, εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα που 
αισθάνονται τις συνέπειες της κρίσης και πολύ µεγάλο ποσοστό δηµιουργικών ανθρώπων µε 
αίσθηση του καθήκοντος από τον δηµόσιο τοµέα που έχουν αποκλεισθεί από την διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και συναισθάνονται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ανασύστασης του 
Δηµοσίου θα είναι και προς όφελός της κοινωνίας και όφελός τους. 
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Τα στρώµατα αυτά αυτοπροσδιορίζονται, και εν πολλοίς είναι, κοινωνικά προοδευτικά και 
φιλοευρωπαϊκά, ενώ έχουν εµπεδωµένη την αντίληψη της ανάγκης και σηµασίας της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της παιδείας για όλους που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες. Έχουν 
επίσης σεβασµό στην επιστήµη και στον ορθό λόγο. 

Ταυτόχρονα, είναι στρώµατα που αισθάνονται ότι η δηµιουργικότητά τους καταπιέζεται και 
δεν βρίσκει διέξοδο καθώς παγιδεύεται από µηχανισµούς και δοµές που τους ξεπερνούν. Η 
πρόοδός τους εξαρτάται από την υποταγή τους σε ένα παρωχηµένο µοντέλο οικογενειακών 
ανθρωποδικτύων και, για όσους δεν το διαθέτουν, αποκλειστικά από διασυνδέσεις στον 
κρατικό µηχανισµό, οι οποίες αποτελούν την µόνη δυνατότητα εξέλιξης. Οι διασυνδέσεις 
αυτές µάλιστα είναι απαραίτητες όχι µόνο για την απόσπαση στήριξης από το κράτος σε 
κάποια επαγγελµατική προσπάθεια, αλλά ακόµη και για την άρση των αφύσικων εµποδίων 
που τον ίδιο το κράτος έχει δηµιουργήσει µε κάθε λογής µηχανισµούς, κύρια δηµόσιους 
αλλά όχι µόνο. Παντού η ίδια διαδικασία αναπαράγεται: από την εφορία ως τον στρατό, από 
την πολεοδοµία ως την δανειοδότηση, από την ασφάλεια της καθηµερινότητας και την 
ποιότητα του περιβάλλοντος έως την διαδικασία ανεύρεσης εργασίας και εξέλιξης σε αυτήν, 
από την ασφαλιστική κάλυψη και την υγεία ως την δυνατότητά των πολιτών να στήσουν µια 
δουλειά και να εκµεταλλευθούν µιαν ιδέα τους. 

Πρόκειται για στρώµατα που δεν ανέχονται πλέον και δεν κατανοούν γιατί υποχρεώνονται 
να ζουν διαφορετικά από τους Ευρωπαίους αντίστοιχους συµπολίτες τους, ενώ έχουν τα ίδια 
προσόντα ή και περισσότερα, είναι διατεθειµένοι να εργαστούν το ίδιο σκληρά ή και 
παραπάνω και ζουν σε έναν τόπο που έχει περισσότερες από πολλούς άλλους δυνατότητες 
και ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

Τα στρώµατα αυτά αναζητούν έναν πολιτικό φορέα ο οποίος όχι µόνο θα εκφράσει τα 
συµφέροντά τους, αλλά θα είναι επίσης ικανός να εκφράσει τις ευαισθησίες τους. Δεν 
ψάχνουν κάποιον µε το δάχτυλο υψωµένο µε ύφος διδακτικό, ούτε έναν δηµόσιο κατήγορο. 
Αναζητούν κάποιον που θα τους προσφέρει ορθολογική ελπίδα µέσα από την κριτική 
ανάγνωση των επιλογών όλων µας. 

Έναν φορέα ο οποίος θα κατορθώσει να επαναφέρει την συζήτηση στο εκάστοτε πραγµατικό 
διακύβευµα, που θα επιβάλει τους όρους του διαλόγου προσερχόµενος σε αυτόν µε σκοπό να 
λύσει ένα κοινό πρόβληµα, όχι να κερδίσει από την συζήτηση. 

Αυτός ο φορέας θα κυριαρχήσει στο πολιτικό σκηνικό τα επόµενα χρόνια εφόσον 
κατορθώσει να εµφανιστεί και θα παρασύρει και τους υπόλοιπους. Εάν ο φορέας αυτός είναι 
προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρώος προς τα εκεί θα κινηθεί και η χώρα. 

5.2 Στρατηγική προς τις εκλογικές αναµετρήσεις 

Η «Δηµιουργία, ξανά!», προκειµένου να επιτύχει τον βασικό της στόχο που είναι η 
δηµιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύµατος που θα οδηγήσει την χώρα στην σύγχρονη εποχή 
για να διασφαλίσει την Δηµοκρατία, τις ελευθερίες και την ευηµερία των πολιτών, έχει 
µπροστά της την πρόκληση των προσεχών Δηµοτικών και Περιφερειακών εκλογών καθώς 
και των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η πολιτική της θα κινηθεί στο ακόλουθο πλαίσιο. 



	  

Πολιτική δήλωση της εθνικής επιτροπής της κίνησης «δηµιουργία, ξανά!» 
14/11/2013 � www.dimiourgiaxana.gr � Σελίδα 21 από 26 

Δηµοτικές / περιφερειακές εκλογές.  
 
Οι Περιφέρειες και οι Δήµοι αποτελούν βασικές πολιτικές και διοικητικές οντότητες του 
ελληνικού κράτους. Ασκούν ήδη πολύ µεγάλο µέρος της δηµόσιας εξουσίας που αφορά 
άµεσα την ζωή των πολιτών (αδειοδοτήσεις, χωροταξία, πολιτισµός, εκπαίδευση, 
κυκλοφορία, επενδύσεις…) και πραγµατοποιούν σηµαντικότατο µέρος από τις δηµόσιες 
δαπάνες, ενώ εισπράττουν και σηµαντικούς φόρους. 

Το µέλλον της Ευρώπης είναι το µέλλον των Περιφερειών και των Δήµων και όχι αυτό των 
παρωχηµένων εθνών-κρατών. Έτσι οι εκλογές αυτές συνδέονται οργανικά και πολιτικά και 
µε τις Ευρωεκλογές. 

Η παρουσία της Δηµιουργίας σε αυτές µε τον κατάλληλο τρόπο, που θα µεταδίδει το µήνυµα 
της στήριξης των καλύτερων και των ικανότερων για τους Δηµοτικούς θεσµούς είναι 
σηµαντική, αν και είναι κατανοητό ότι είναι και δυσχερής, ειδικά στις µικρότερες περιοχές. 
Είναι όµως ταυτόχρονα ένα σηµαντικό βήµα δηµόσιου λόγου και ανάδειξης στελεχών. 

Η στρατηγική θα εξεταστεί κατά περίπτωση από τις ΠΟ σε συνεργασία και µε το ΠΣ και την 
ΕΕ, ανάλογα µε τις δυνατότητες που διαθέτουν και τα αντίστοιχα σχήµατα και ανθρώπους 
στην κάθε περιφέρεια. 

Το όρια είναι σαφή. Συνεργασία ανθρώπων που συµµερίζονται τςις ιδέες της Δηµιουργίας σε 
συνδυασµούς άλλων εφόσον δεν αποφασιστεί να προταθούν αµιγώς δικοί της, υποστήριξη 
φίλων που θέλουν την υποστήριξή µας σε συνδυασµούς άλλων φορέων µε σαφή ανάδειξη 
του ρόλου της Δηµιουργίας. Οι συνδυασµοί αυτοί θα πρέπει όχι µόνο να µην είναι ακραίων 
κοµµατικών σχηµατισµών (π.χ. ΚΚΕ, ΧΑ) αλλά ούτε να κυριαρχούνται από πρασινοµπλέ 
και συριζαϊκά κοµµατικά γραφεία. 

Δεν είναι στοιχείο αποκλεισµού ενός ανεξάρτητου υποψήφιου, µε στοιχεία αξιοπρέπειας, 
τιµιότητας, οργανωτικότητας και αποδοχή στην περιοχή του µόνο η υποστήριξη της ΝΔ ή 
του ΠΑΣΟΚ ή της ΔΗΜΑΡ ή (σε περιπτώσεις υποψηφίων µεγάλης αποδοχής) και του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο ίδιος όµως ο υποψήφιος είναι αναγκαίο να κινείται σε αυτόν τον χώρο που σχηµατικά 
ορίζεται από την φιλελεύθερη και σοβαρή κεντροαριστερά ως την φιλελεύθερη και σοβαρή 
κεντροδεξιά και να µην είναι ή έχει υπάρξει πολύ πρόσφατα ενεργό κοµµατικό στέλεχος των 
κοµµάτων αυτών. 

Οι περιφέρειες είναι στην ουσία µικρά κοινοβούλια µε αποφασιστικές αρµοδιότητες σε 
κάθε τοµέα. Στις περιφερειακές εκλογές η πολιτική παρουσία της Δηµιουργίας θα είναι 
εντονότερη από αυτήν για τις Δηµοτικές Αρχές. 

Η «Δηµιουργία, ξανά!» θα πρέπει να αποκαλύψει µε όλες τις δυνάµεις της στους πολίτες ότι 
οι Περιφέρειες και οι Δήµοι έχουν ήδη σηµαντικότατες δυνατότητες, θεσµικές και 
οικονοµικές, οι οποίες µπορεί να είναι καθοριστικές για την προσέλκυση πόρων και την 
ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών αλλά ελάχιστα χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 

Η µεµψιµοιρία ότι ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά είναι µια εύκολη δικαιολογία που κρύβει την 
ανικανότητα όσων τη χρησιµοποιούν να αξιοποιήσουν δηµιουργικά και ανταποδοτικά τους 
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πόρους που έχουν από την φορολογία των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής τους 
και την πρόσβαση στις Δηµόσιες Επενδύσεις, είτε εθνικές, είτε ευρωπαϊκές. 

Από την άλλη πλευρά, η επιτυχηµένη διαχείριση στους Δήµους δεν πρέπει να τιµωρείται µε 
επιπλέον διοικητικά γραφειοκρατικά εµπόδια, προληπτικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς και 
κηδεµονία από το κέντρο που εµποδίζουν οτιδήποτε από το να λειτουργήσει γρήγορα και 
αποτελεσµατικά. Χρειάζεται πλήρης απλοποίηση και εξατοµίκευση της ευθύνης. Δήµοι που 
δεν αντιµετωπίζουν οικονοµικό πρόβληµα, δεν δανείζονται, δεν είναι χρεωµένοι και 
παράλληλα πραγµατοποιούν επενδύσεις δεν υπάρχει λόγος να υφίστανται τον προληπτικό 
έλεγχο µέσω δεκάδων άχρηστων διαδικασιών και τις συνέπειες µιας αντιφατικής νοµοθεσίας 
που δεν τους επιτρέπει να κάνουν τίποτα δηµιουργικό - ούτε καν να αξιοποιήσουν τους 
Ευρωπαϊκούς πόρους. 

Αντίθετα, Δήµαρχοι πρωταθλητές στον δανεισµό και στην σπατάλη χωρίς ανταποδοτικότητα 
όπως και στην δηµιουργία χρέους ελέγχονται και εκπίπτουν. Ελέγχονται επιπλέον και 
ποινικά, όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Η επιτυχία να αναδείξει η «Δηµιουργία, ξανά!» ικανούς πολίτες στις περιφερειακές εκλογές 
θα την κάνει παίκτη που δεν θα είναι δυνατόν να αγνοηθεί σε κάθε επίπεδο. 

Η συστηµατική δικτύωση στις περιφέρειες, η επίσκεψη και παρουσία στα επιµελητήρια, στις 
ενώσεις επιχειρήσεων, στα συµβούλια των δήµων και των περιφερειών µε προτάσεις, 
επιστολές, ερωτήµατα, φακέλους ενισχύει την αναγνωρισιµότητα των στελεχών και την 
παρουσία της Δηµιουργίας. 
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Συνοπτικά 
	  

Για τις Δηµοτικές Εκλογές: Γενικός στόχος είναι η ανάδειξη νέων, ικανών και 
δηµιουργικών ανθρώπων που συνδέονται και συµµερίζονται τις απόψεις και ιδέες της 
Δηµιουργίας σε κοινούς ανοιχτούς συνδυασµούς υποψηφίων. 

Αυτόνοµη πρωτοβουλία της Δηµιουργίας µπορεί να αναληφθεί εάν κάπου ευνοείται από τις 
τοπικές συνθήκες (πχ µια πολύ ισχυρή προσωπικότητα που θα ήθελε να συνδεθεί µε την 
Δηµιουργία) και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι δεν διευκολύνεται µε αυτήν η ανάδειξη 
κάποιου άλλου ακραίου ή διεφθαρµένου υποψηφίου. 

Γενική κατεύθυνση είναι η µη στήριξη ακραίων υποψηφίων, αλλά υποψηφίων που κινούνται 
σχηµατικά στον ευρύτερο κεντρώο χώρο από την φιλελεύθερη κεντροαριστερά ως την 
φιλελεύθερη κεντροδεξιά, όπως και η αποφυγή της στήριξης ακραιφνώς κοµµατικών 
στελεχών που κατέρχονται ως υποψήφιοι. Σε περίπτωση στήριξης οι Περιφερειακές 
Οργανώσεις θα αναλάβουν τις σχετικές συζητήσεις και το αντίστοιχο πλαίσιο, όπου κριθεί 
πως υπάρχουν άνθρωποι µε συνέπεια και αξιοπρέπεια. Σε περίπτωση που αυτοί δεν 
υφίστανται µπορεί να µην εκφραστεί κάποια γνώµη στήριξης. 

Έµφαση στις Περιφερειακές Εκλογές: Αποτελούν θεµελιωδώς πολιτικές εκλογές και θα 
επιχειρηθεί η ευρύτερη δυνατή παρουσία της Δηµιουργίας µέσω της συγκρότησης 
µεταρρυθµιστικών ψηφοδελτίων σε αυτές, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε όµορους ή 
ανεξάρτητους χώρους, στη βάση κοινών προτάσεων και θέσεων για την ανάπτυξη των 
περιφερειών και την ανανέωση του πολιτικού τους προσωπικού. 

 

Ευρωεκλογές 

Οι Ευρωεκλογές θα λειτουργήσουν ανατρεπτικά για την ΝΔ αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, 
εκτός εάν επικρατήσει και επιβληθεί κάποιο εκβιαστικό κεντρικό πολιτικό δίληµµα. Το 
γεγονός ότι δεν κρίνεται η κυβερνητική σταθερότητα σε αυτές απελευθερώνει δυνάµεις και 
πολιτικές δυναµικές. 

Η ισχυρή ευρωπαϊκή πεποίθηση και η πίστη στην αναγκαιότητα της βαθύτερης ευρωπαϊκής 
ενοποίησης οφείλει να συνυπάρξει µε το εποικοδοµητικό όραµα για την Ευρώπη και το 
µέλλον της, για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που έχει µπροστά της. Οφείλει επίσης να 
συνοδευτεί από σαφείς και υλοποιήσιµες προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας της 
Ένωσης µε παράλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του νότου και 
ιδιαίτερα της χώρας µας. 

Η Ελλάδα που θα προτείνουµε είναι η αξιοπρεπής Ελλάδα που συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή 
ευηµερία µε την δηµιουργικότητα και την εφευρετικότητα των Ελλήνων, την δική της 
παραγωγή, παράδοση και κληρονοµιά και όχι µια απαξιωµένη χώρα-ζητιάνα που 
εκπροσωπείται από περιφερόµενους επαίτες πολιτικούς. Θα επισηµάνουµε ταυτόχρονα και 
τις κοινές Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ευκαιρίες προερχόµενες από την ιδιαιτερότητα της 
Ελλάδας ως σταυροδρόµι, πύλη και σύνορο της Ευρώπης µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο. µε 
την Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και, µέσω και της ισχυρής ναυτιλίας της και της 
ελληνικής διασποράς, µε τον σύγχρονο κόσµο. 
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Η εικόνα της Δηµιουργίας θα είναι νέα πρόσωπα µε αξιοπιστία και ικανότητες που θα 
συµβολίζουν την πίστη και την ελπίδα στο µέλλον, άνθρωποι που θα αντικατοπτρίζουν 
επίσης την ελληνική κοινωνία και τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που περνά. 

Το εκλογικό σώµα στο οποίο απευθυνόµαστε έχει ανάγκη να αναγνωρίσει τον εαυτό του σε 
εµάς. Η ελληνική πολιτική τάξη είναι πλήρως αποκοµµένη από την καθηµερινότητα της 
Ελληνικής κοινωνίας. Οι άνθρωποί της ζουν σε περιοχές διαφορετικές, µεγαλώνουν σε ένα 
διακριτό περιβάλλον, σπουδάζουν σε άλλα σχολεία και πανεπιστήµια, και σε κάποια 
στιγµή επιστρέφουν για να κυβερνήσουν κληρονοµικά µια χώρα που δεν γνωρίζουν. 

Οι πολίτες το έχουν αντιληφθεί αυτό και περιµένουν να δουν µορφωµένους και 
καλοπροαίρετους ανθρώπους που να µπορούν να τους αναγνωρίζουν στη γειτονιά τους. 
Αυτό δεν αποκλείει την συστράτευση κάποιων άξιων πολιτικών που έχουν αποβληθεί από το 
πολιτικό µας σύστηµα ως ενοχλητικοί ή αποτραβήχτηκαν και οι οποίοι διαθέτουν κύρος και 
εµπειρία. Αλλά η συµµετοχή τους πρέπει να είναι ανιδιοτελής και να δεχτούν να στηρίξουν 
στην πρώτη γραµµή νέους ανθρώπους εκτός πολιτικού συστήµατος. 

Η Ευρωπαϊκή πρόταση της Δηµιουργίας θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτό σε διακριτό 
αναλυτικό κείµενο. Με γενικές κατευθύνσεις, µε υλοποιήσιµες στο παρόν θεσµικό πλαίσιο 
προτάσεις, αλλά και µε προτάσεις για την εκ βάθρων µεταρρύθµιση και τον 
εκδηµοκρατισµό του συστήµατος διακυβέρνησης της Ευρώπης που βρίσκεται προ των 
πυλών ώστε αυτό να έρθει κοντά στους πολίτες. Για µια Ευρώπη των πόλεων και των 
περιφερειών. Δηλαδή µια Ευρώπη των συµµέτοχων πολιτών. 

Θα δοθεί έµφαση στις ευρωεκλογές µε την αυτόνοµη παρουσία της Δηµιουργίας και µε τη 
συµβολική συµµετοχή πολλών νέων ανθρώπων στο ψηφοδέλτιό της, κίνηση που θα 
αποτυπώνει το άνοιγµά της στην κοινωνία. Οι ευρωεκλογές είναι η µοναδική ευκαιρία των 
πολιτών να ψηφίσουν χωρίς τον φόβο των άµεσων συνεπειών της ψήφου τους, αν και 
σίγουρα τα γνωστά διλήµµατα θα επιχειρηθεί να τεθούν, κύρια από την ΝΔ που θα επισείει 
το φόβητρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο η ίδια οδηγεί και τον οποίο η ίδια εκτρέφει. 

Οι Ευρωεκλογές αποτελούν κεντρική πολιτική προτεραιότητα της 
Δηµιουργίας 

Εάν τα πράγµατα συνεχίσουν στην κατεύθυνση που κινούνται από τους κυβερνώντες και η 
αντιπολίτευση παραµείνει τόσο βαθιά ανίκανη και ανέτοιµη, η Δηµιουργία είναι η µόνη 
διέξοδος που µπορεί να εκφράσει τα στρώµατα εκείνα που προσβλέπουν σε µια ευρωπαϊκή 
σύγχρονη Ελλάδα. Τους ανθρώπους που αναζητούν ορθολογική ελπίδα, που πιστεύουν ότι 
µπορούµε να γίνουµε καλύτεροι από τους άλλους Ευρωπαίους µε βάση ένα σχέδιο, αν 
δηλαδή µας δοθεί ένα σταθερό σηµείο να πατήσουµε. Αυτούς που βαρέθηκαν να τους µιλούν 
µε το δάχτυλο υψωµένο άνθρωποι απόµακροι, µε τους οποίους ποτέ δεν έχουν µοιραστεί το 
µετρό, το λεωφορείο ή το διπλανό γραφείο στην δουλειά. 

Από τις περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές θα αναδυθεί ένα εντελώς νέο πολιτικό 
τοπίο στη χώρα (εάν δεν προηγηθούν οι εθνικές εκλογές, πράγµα όχι απίθανο). 
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Το «απρόβλεπτο» 

Όλα δείχνουν ότι η στρατηγική του κ. Σαµαρά είναι η ενίσχυση της πόλωσης και η 
εκµετάλλευση µιας πλασµατικής εικόνας βελτίωσης της οικονοµίας για την οποία πολλοί 
µιλούν, αλλά κανείς δεν αισθάνεται καθώς τα νούµερα χειροτερεύουν κάθε µέρα. Η 
στρατηγική αυτή έχει έναν πολιτικάντικο στόχο: τη διεξαγωγή εκλογών την κατάλληλη 
στιγµή, ίσως και πριν τις περιφερειακές και τις ευρωεκλογές οι οποίες µπορεί να 
δηµιουργήσουν ένα άλλο, µη αναστρέψιµο πολιτικό σκηνικό. 

Για τον λόγο αυτό η στρατηγική που περιγράφηκε πιο πάνω θα εφαρµοστεί ταχύτατα και µε 
τρόπο αποφασιστικό ώστε να γίνει σαφές προς του πολίτες ότι κάθε ψήφος προς την ΝΔ και 
τους συµµάχους της είναι χαµένη ψήφος, αφού είναι µια ψήφος ενάντια στην 
πραγµατικότητα και γι αυτό φέρνει τον λαϊκισµό εγγύτερα. 

Πρέπει να περιοριστεί η οποιαδήποτε διαρροή προς τα παλαιά κόµµατα και κυρίως προς την 
ΝΔ, µέσω της κυριαρχίας του γνωστού, ευτελούς και βολικού αλλά ξεπερασµένου 
διλήµµατος που θα προσπαθήσουν αµοιβαία να επιβάλλουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αναγκαίο 
να συγκροτηθεί ένας πόλος του προοδευτικού µεταρρυθµιστικού χώρου που θα ταυτιστεί 
άµεσα µε το 10-15% των πλέον δυναµικών ψηφοφόρων της χώρας. Αυτοί αποτελούν τον 
πυρήνα του χώρου αυτού και αναδείκνυαν ανέκαθεν τις κυβερνήσεις. Αυτοί θα γίνουν από 
ταλαντευόµενοι, αποφασισµένοι ψηφοφόροι της Δηµιουργίας. Αυτή είναι η πρόκληση. 
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Είναι πλέον ξεκάθαρο στους ανθρώπους που πιστεύουν στην πρόοδο και ελπίζουν σε ένα 
καλύτερο µέλλον για τους ίδιους και τους αγαπηµένους τους, ότι το δίληµµα δεν είναι 
ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος της συντήρησης και της 
οπισθοδρόµησης, αλλά µεταρρύθµιση ή κατάρρευση, Δηµιουργία ή Καταστροφή. 

Η “Δηµιουργία, Ξανά!” δεν ενδιαφέρεται να µπει απλά στην Βουλή ή στην Ευρωβουλή, 
να κερδίσει κάποιες βουλευτικές έδρες. Δεν ενδιαφέρεται να είναι απλά ένας ψίθυρος 
της λογικής και της αξιοπρέπειας. 

Θέλει να αλλάξει την Ελλάδα. Θέλει να είναι η φωνή του σύγχρονου κόσµου. Θέλει να 
δηµιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύµα αλλαγής και µεταρρυθµίσεων που θα οδηγήσει 
στην αναθεώρηση του παραγωγικού µοντέλου αλλά και του µοντέλου ζωής της χώρας, 
που έχει πια εξαντληθεί όπως και το πολιτικό της σύστηµα. 

Η Δηµιουργία σκοπεύει αυτόνοµα σε διψήφιο ποσοστό. Στο 10% των ψήφων. 

Απευθύνεται στους πολλούς, πάρα πολλούς ανθρώπους, που και η καρδιά και ο νους 
τους είναι έτοιµα ήδη να ακούσουν το µήνυµα της Δηµιουργίας. Και σύντοµα θα 
ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πάρα πολλοί, όσοι αποτελούν το δηµιουργικό κοµµάτι 
του Ελληνισµού, όσοι ελπίζουν και προσβλέπουν στο αύριο. 

Η Δηµιουργία έχει σκοπό να γίνει η αιχµή του δόρατος, ο πυρήνας των δυνάµεων της 
µεταρρύθµισης. 

Έχει στόχο να είναι ο καταλύτης που θα γεννήσει ένα νέο πολιτικό σύστηµα, σύγχρονο, 
ευρωπαϊκό, δηµοκρατικό, δηµιουργικό, ελεύθερο. Έχει σκοπό να αποκαταστήσει την 
αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασµό, την υπερηφάνεια του ελληνισµού όπου γης. 

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε οµόφωνα κατά τη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής,  
την 28η Σεπτεµβρίου 2013 
 
Κωστής Ψαραδέλλης 
Γραµµατέας Εθνικής Επιτροπής 

 

 

 


