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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Θάνου Τζήμερου στο ανοιχτό Συνέδριο της Δράσης
 

Στο ανοιχτό συνέδριο που διοργανώνει η Δράση με κύριο αντικείμενο την διερεύνηση του 
ενδεχομένου συνεργασίας των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, συμμετέχει επίσημη αντιπροσωπεία 
των θεσμικών οργάνων από τη ‘Δημιουργία, ξανά!’. 
 
Ο Θάνος Τζήμερος, στην αρχή της ομιλίας του, αναφέρθηκε στις θέσεις που διέπουν τη φιλοσοφία 
του κόμματος από την πρώτη εμφάνιση της ‘Δημιουργίας, ξανά!’, τον Οκτώβριο του ‘11 στον 
Δαναό μέχρι και σήμερα: “Δεν πάψαμε να μιλάμε και κυρίως να πράττουμε για τη συνένωση των 
φιλοευρωπαϊκών, μεταρρυθμιστικών δυνάμεων. Αυτή η προσπάθεια χρειάζεται πανστρατιά 
όλων των σκεπτόμενων Ελλήνων και δεν περισσεύει κανένας, ακόμη κι όσοι είχαν εγκλωβιστεί 
στο παρελθόν σε πολιτικούς σχηματισμούς. Από την άλλη ο πολιτικός ρόλος που ξαφνικά όλοι 
αναλάβαμε ζητούσε ρήξεις - όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά και με τις δικές μας αγκυλώσεις, τις 
φοβίες, τη μιζέρια, το σύνδρομο της κατακερματισμένης κοινωνίας.” 
 
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών είπε μεταξύ άλλων: “Ο Έλληνας 
ψηφίζει με το συναίσθημα. Ακόμη και οι ορθολογιστές. Και σε συνθήκες εκφοβισμού, απελπισίας ή 
κατάθλιψης, το συναίσθημα γίνεται πάθος και αν κάτι πάει στραβά το πάθος εύκολα μεταλλάσσεται 
σε εμπάθεια και μπορεί να καταλήξει και έγκλημα πάθους. Και το πάθος τροφοδοτείται από τα 
σύμβολα. Όχι από την ουσία, τη γνώση και την κατανόηση των θέσεων.”
 
Για την ανάγκη αλλαγής της προσέγγισης των πολιτών τόνισε πως: “Πρέπει να σταματήσουν να μας 
θεωρούν λίγο – πολύ βολεμένους, κονομημένους, ανάλγητους - είναι πέρα για πέρα λάθος. Πρέπει 
να μιλήσουμε για τις τεράστιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην παραγωγική μηχανή της 
Ελλάδας. Αυτό περιλαμβάνει τους πάντες – και του ιδιωτικού και του δημοσίου – και σε μια Ελλάδα 
που αναπτύσσεται δεν πρέπει να μιλάμε για απώλεια εργασίας, αλλά για αλλαγή εργασίας και 
το πιθανότερο είναι αυτή η καινούργια εργασία να είναι πιο ενδιαφέρουσα και καλοπληρωμένη. 
Πρέπει ο πολίτης να μας αισθανθεί δικούς του ανθρώπους, γιατί κι εμείς εκεί έξω παλεύουμε για 
να επιβιώσουμε.”
 
Στην ομιλία του ο πρόεδρος στη ‘Δημιουργία, ξανά!’ αποδόμησε την αξία της πολιτικής ταμπέλας: 
“Όλες οι πολιτικές ταμπέλες, όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα ήταν για ξεκάρφωμα. Ποτέ δεν 
είχαν ιδεολογικό περιεχόμενο. Ποτέ η αριστερά δεν ήταν προοδευτικό κόμμα, ποτέ η δεξιά δεν ήταν 
κόμμα της αστικής τάξης.”
 

Για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η συνεργασία των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, ο Θάνος 
Τζήμερος ανέφερε: “Χρειαζόμαστε βήματα, χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις στις διαδικασίες 
σύγκλισης: Συγκεκριμένα, δημιουργούμε διακομματικές ομάδες επεξεργασίας θέσεων από 
επαΐοντες, ή από εμπειρογνώμονες που δεν ανήκουν απαραίτητα σε κάποιο από τα κόμματά 
μας, αλλά τις γνώσεις και την άποψη των οποίων σεβόμαστε, και αυτές οι ομάδες καταλήγουν 
σε συγκεκριμένες θέσεις - προτάσεις, τις οποίες δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε, αρκεί να είναι 
εφαρμόσιμες και όχι ευχολόγια.”
 
Τέλος, αναφορικά με το θέμα του ηγέτη, δήλωσε: “Μία πολιτική κίνηση χωρίς ηγέτη είναι 
καταδικασμένη με το καλημέρα. Η συλλογική ηγεσία επίσης είναι ένα ιδεολόγημα που 
θεωρητικοποιεί την αδυναμία. Όμως, αυτό που χρειάζεται πραγματικά αλλαγή είναι η έννοια 
της ηγεσίας. Είναι μια δουλειά. Μια θέση ευθύνης και τίποτε άλλο. Στη ‘Δημιουργία, ξανά!’ αυτό το 
έχουμε κάνει πράξη, συμμετέχοντας όλοι σε ομάδες, με διαφορετικό κάθε φορά υπεύθυνο. Κι εγώ 
συμμετέχω σε ομάδες με άλλους επικεφαλής, οι οποίοι λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις. Έτσι μόνο 
οι συνεργάτες λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτός είναι ο νέος τύπος ηγεσίας.”
 
Κλείνοντας, μίλησε για τα στεγανά που πρέπει να σπάσουμε για να επιτύχει αυτή η προσπάθεια: 
“Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Αρετή, έχουμε.” 
 
Γραφείο Τύπου
‘Δημιουργία, ξανά!’
press@dimiourgiaxana.gr 
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