Δημήτρης Τζιώτης

Αλλάζουμε την Ελλάδα

Οι «-ισµοί» έχουν πεθάνει πια.
Ούτε ο καπιταλισµός, ούτε ο σοσιαλισµός αποτελούν ελκυστικά οράµατα για τη νέα γενιά.
Παρακολουθήσαµε το θάνατο των µεγάλων ιδεολογιών που δέσποζαν στη φαντασίακαι τη δράση
των ανθρώπων. Είχαν ένα πλεονέκτηµα. Η καθεµιά τους αποτελούσε ένα βολικό σύστηµα
αξιών.
Στις αναζητήσεις της, η νέα γενιά µοιάζει να συναρµολογεί ένα καινούργιο όραµα του
κόσµουκαι του ρόλου των ανθρώπων σ’ αυτόν. Το καινούργιο όραµα είναιανθρωπιστικό. Η
αναζήτηση αυτή για µια κοσµοθεώρηση απαλλαγµένη από ιδεολογίεςκαι µια πολιτική τάξη, στην
οποία το κράτος θα είναι ο υπηρέτης παρά ο κύριος, έχει ακόµα µακρύ δρόµο πριν φτάσει στο
στόχο της.
Η Ελευθερία του Ανθρώπου
Ανδρέας Γ. Παπανδρέου
1969
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Εισαγωγή

Η εποχή µας είναι µια από τις πιο ενδιαφέρουσες στην ανθρώπινη ιστορία.
Όλα αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ άλλοτε.
Και όµως, στην Ελλάδα πλήττουµε.
Η συντήρηση, ως νοοτροπία, έχει γίνει καθεστώς.
Η εξουσία παράγει τη συντήρηση.
Η συντήρηση βασίζεται σε κάθε µορφής φόβο.
Η δοµή του ελληνικού κράτους ευνοεί την αναπαραγωγή της.
Το ελληνικό κράτος στραγγαλίζει τη δυναµική της κοινωνίας µας.
Η Ελλάδα δεν έχει κατεύθυνση για το σύγχρονο κόσµο.
Η χώρα µας έχει εγκλωβισθεί σε µια νοοτροπία χαµηλών προσδοκιών.
Η πολιτική των δηµοσκοπήσεων αναπαράγει ό,τι υπάρχει.
Τα κόµµατα µε τη σηµερινή τους µορφή έχουν συντηρητικές αγκυλώσεις.
Πρέπει να τα αλλάξουµε όλα. Να δώσουµε τέρµα στη µιζέρια.
Η Ελλάδα χρειάζεται ανανέωση παντού.
Μια νέα κουλτούρα.
Μια νέα αντίληψη για το µέλλον.
Μια νέα νοοτροπία για τη ζωή.
Είναι υποχρέωσή µας να ανοίξουµε το διάλογο για την Ελλάδα που θέλουµε.

Α. Τέρµα στη Μιζέρια

Ο κόσµος αλλάζει
Οι αλλαγές που ζούµε στην εποχή µας ξεπερνούν σε ένταση και ταχύτητα τις εξελίξεις που
έφερε η αναγέννηση, ο διαφωτισµός, η βιοµηχανική επανάσταση.
Ζούµε σε έναν επαναστατικό κόσµο που δεν θυµίζει πλέον σε τίποτα τον 20ο αιώνα.
Μέσα σε δύο δεκαετίες είδαµε το τέλος του ψυχρού πολέµου, την πτώση των παραδοσιακών
ιδεολογιών, την εµφάνιση νέων µορφών τροµοκρατίας και θρησκευτικού ολοκληρωτισμού, την
έκρηξη της πληροφορικής, την αποκωδικοποίηση των µυστικών της ζωής.
Ο χάρτης του κόσµου αλλάζει. Το παγκόσµιο εµπόριο ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, η Ευρώπη
απέκτησε ενιαίο νόµισµα και νέες δυναµικές αγορές εµφανίζονται στην ανατολική Ευρώπη και
την Ασία.
Η Παγκόσµια Εποχή
Ζούµε µια από τις πιο ενδιαφέρουσες εποχές της παγκόσµιας ιστορίας. Η παγκοσµιότητα είναι
ένα ρεύµα που κινεί την ανθρώπινη εξέλιξη. Τα πάντα αλλάζουν γρήγορα. Η βάση της
οικονοµικής παραγωγής, η φύση των διεθνών σχέσεων, η δοµή της κοινωνικής
διαστρωµάτωσης, ο ρόλος και η αποστολή της πολιτικής.
Για πρώτη φορά στην ιστορία, το γεωγραφικό µέγεθος εκµηδενίζεται ως παράγοντας
προσδιορισµού της πολιτικής δύναµης, της οικονοµικής προόδου, της πολιτισµικής επαφής.
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, οι κοινωνίες του κόσµου βιώνουν αληθινά τη σηµασία της
αλληλεξάρτησης στη δηµόσια υγεία, την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη
δηµοκρατική συµµετοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την πολιτιστική δηµιουργία.
Νέες Οικονοµικές Δοµές
Η εποχή µας ορίζεται από µια νέα επανάσταση στα µέσα παραγωγής. Στις αρχές του 21ου
αιώνα, ερχόµαστε σε επαφή µε το ίδιο φαινόµενο που γνώρισαν οι κοινωνίες του 18ου και 19ου
αιώνα κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής επανάστασης. Βιώνουµε µια έκρηξη καινοτοµίας στα
µέσα παραγωγής και τη δηµιουργία νέων αγορών, νέων τρόπων παραγωγής και διακίνησης
των προϊόντων, νέων καταναλωτικών συνηθειών.
Το µέγεθος των παγκόσµιων αγορών, το βάθος της τεχνολογικής αλληλεξάρτησης των
οικονοµιών µας και η ταχύτητα των καθηµερινών µικρών επαναστάσεων που συµβαίνουν στην
παραγωγή επιταχύνουν ραγδαία την απόσταση ανάµεσα σε αυτούς που ηγούνται και σε αυτούς
που ακολουθούν.
Νέα Κοινωνική Διαστρωµάτωση
Η νέα παραγωγική επανάσταση συµπαρασύρει την κοινωνική διαστρωµάτωση της βιοµηχανικής
εποχής. Δηµιουργεί νέες σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων και των µέσων παραγωγής και
φέρνει στο προσκήνιο νέες κοινωνικές δοµές, αξίες, ευκαιρίες αλλά και ανισότητες.
Νέες Πολιτισµικές Αξίες
Η αλλαγή των οικονοµικών και των κοινωνικών δοµών συµπαρασύρει το αξιακό σύστηµα που
γνωρίζουµε για την ανθρώπινη συνύπαρξη. Αλλάζει η ουσία και η µορφή του πολιτισµού µας.
Αλλάζει η αντίληψη για την πρόοδο, ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργούµε συλλογικές
ταυτότητες, η σχέση µας µε την ηθική, την επιστήµη, την τέχνη και την πολιτική.
Οι παραδοσιακές ιεραρχίες γκρεµίζονται η µια µετά την άλλη, οι εθνικές κοινωνίες γίνονται
πολυπολιτισµικές, η ταξική συνείδηση δεν φαίνεται πια στα ρούχα και τη συµπεριφορά των
ανθρώπων, οικογένεια δεν είναι µόνο η πυρηνική, ηθικό δεν απαραίτητα αυτό που διδάσκεται
από την εκκλησία. Στις αρχές του 21ου αιώνα, είµαστε ελεύθεροι να επιλέξουµε πού θέλουµε να

ανήκουµε, να µοιράζουµε τη συµµετοχή µας σε πολλαπλούς ρόλους και να δηµιουργούµε τις
δικές µας συλλογικές ταυτότητες.
Νέες Διεθνείς Σχέσεις
Το έθνος-κράτος χάνει σταδιακά το µονοπώλιο στη διαµόρφωση του κόσµου µας. Η δράση του
συνεπικουρείται και ορισµένες φορές, εµποδίζεται από τους διεθνείς οργανισµούς, τις µη
κυβερνητικές οργανώσεις, τη διπλωµατία των πόλεων, τις πολυεθνικές εταιρείες, τα παγκόσµια
µέσα ενηµέρωσης, τη διεθνή κοινή γνώµη.
Τα σύγχρονα κράτη µε τη σηµερινή τους µορφή δεν µπορούν να διαχειριστούν τις προκλήσεις
και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η παγκόσµια εποχή. Η εµφάνιση της παγκόσµιας
τροµοκρατίας, η δοµική φτώχεια των υπό ανάπτυξη χωρών, η επιδείνωση της οικολογικής
ανισορροπίας, οι ηθικές προκλήσεις που απορρέουν από τη ραγδαία πρόοδο της επιστήµης
είναι ζητήµατα που επηρεάζουν άµεσα τα έθνη-κράτη, αλλά ανήκουν πλέον στην παγκόσµια
ατζέντα.
Η µονοµερής παρέµβαση των εθνικών κρατών για την επίλυση παγκοσµίων ζητηµάτων θα είναι
από εδώ και πέρα ή πολύ αδύναµη ή πολύ επικίνδυνη.

Η Ελλάδα που δεν αλλάζει
Τη στιγμή που η ιστορία γράφεται πάλι από την αρχή, υπάρχει µια Ελλάδα που µένει πίσω. Μια
Ελλάδα που φοβάται ότι θα χάσει τα προνόµια της. Μια Ελλάδα που διακυβεύει το µέλλον των
παιδιών της.
Η συντήρηση δεν έχει όραµα για την παγκόσµια εποχή. Δεν έχει πρόταση. Η δυναµική της
εξαντλείται στη µικροπολιτική, τις δηµοσκοπήσεις, το lifestyle, την ανέξοδη θεωρία και τις
υποσχέσεις σε όλους και για τα πάντα. Τη συντήρηση δεν την ενδιαφέρει η Ελλάδα του
µέλλοντος. Δεν θέλει την αλλαγή. Θέλει απλώς να επιβιώσει.
Ποιος µας κρατάει πίσω;
Το πρόσωπο της συντήρησης δεν είναι κρυφό. Είναι οι πολιτικές ολιγαρχίες που αναπαράγουν
τη µετριότητά τους και κρατούν το σύστηµα λήψης αποφάσεων κλειστό. Είναι επιχειρηµατικά
συµφέροντα που κερδίζουν από µια Ελλάδα που δεν είναι διάφανη και ανταγωνιστική. Είναι
γραφειοκράτες που φοβούνται την αποτελεσµατικότητα. Είναι κοινωνικοί θεσµοί που χάνουν το
νόηµα της ύπαρξής τους σε µια Ελλάδα που κοιτάζει µπροστά.
Ποιος διαµορφώνει την Ατζέντα της Υποτέλειας;
Στο νέο κόσµο που δηµιουργείται, υποτέλεια είναι για µια χώρα να µην έχει όραµα για την
ανάπτυξη, να είναι τελευταία στην Ευρώπη στην έρευνα και την καινοτοµία, να µην έχει
πρόταση για την παγκόσµια αλλαγή, να στηρίζει το µέλλον της στις κοινοτικές επιχορηγήσεις,
να φοβάται το ξένο, το διαφορετικό, να κλείνεται στον εαυτό της και να παρακολουθεί αµέτοχη
την ιστορία να τρέχει.
Ο Δρόµος της Ιστορίας µας
Στη µικρασιατική καταστροφή χάσαµε τις ιστορικές κοιτίδες του πολιτισµού µας. Χάσαµε τα
λιµάνια µας στον κόσµο, την αυτοπεποίθηση που έφερνε ένας παγκόσµιος διανοητικός και
εµπορικός πολιτισµός, την επιθυµία να µάθουµε από το διαφορετικό, τη φιλοδοξία να
πρωταγωνιστήσουµε.
Τα ταµπού της υποτέλειας παίρνουν πολλά πρόσωπα στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας.
Τοποθετούµαστε γεωγραφικά και πολιτισµικά έξω από την Ευρώπη.
Ανακαλύπτουµε συνωµοσίες παντού. Αποδεχόµαστε δυναστείες ξένες µε τον πολιτισµό και τις
αξίες µας. Αντιγράφουµε ξένα προς τον πολιτικό µας πολιτισµό συστήµατα διακυβέρνησης.
Ξεχνάµε την οικουµενική προοπτική της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. Εγκαταλείπουµε τις
προνοµιακές εµπορικές σχέσεις που είχαµε µε άλλους πολιτισµούς. Θαυµάζουµε άκριτα και
καθυστερηµένα ξένα πολιτισµικά και καταναλωτικά πρότυπα. Εγκαταλείπουµε τον πλούτο της
επαρχίας µας για να έρθουµε σε επαρχιώτικα αστικά κέντρα. Αφήνουµε τον παραγωγικό ιστό
της χώρας να µαραθεί. Στηρίζουµε την εθνική µας ανάπτυξη στις επιχορηγήσεις των προστατών
και των εταίρων µας.

Μια νέα Αριστερά
Οι αξίες της προόδου εκφράζουν ένα ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό ρεύµα. Ταυτίζονται µε
τους αγώνες του ελληνικού λαού για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική
απελευθέρωση και δηµοκρατία.
Το προοδευτικό όραµα θεµελίωσε τη δηµοκρατία, κατοχύρωσε την εθνική ανεξαρτησία,
ολοκλήρωσε την εθνική συµφιλίωση, έβαλε τα θεµέλια του κοινωνικού κράτους στη χώρα µας.
Οδήγησε την Ελλάδα από το διχασµό, την εξάρτηση, τη φτώχεια, τον πολιτικό αυταρχισµό και
τον κοινωνικό σκοταδισµό, σε µια δηµιουργική τροχιά ελευθερίας.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η πρόκληση είναι να δώσουµε ένα νέο περιεχόµενο στις αρχές της
προόδου. Να δηµιουργήσουµε µια σύγχρονη προοπτική για τον ελληνικό λαό.
Ένα Κίνηµα Προόδου
Στις αρχές του 21ου αιώνα, η αλλαγή αποκτά νέο περιεχόµενο. Στην εποχή µας, η αλλαγή δεν
προκαλείται µόνο από την κρατική εξουσία, δεν έρχεται µόνο µέσα από τα κόµµατα και από
τους ηγέτες.
Σήµερα, η αλλαγή γεννιέται από την κοινωνία των πολιτών. Στις αίθουσες των σχολείων και
των πανεπιστηµίων, στη νέα γνώση, στην επικοινωνία, στις νέες τεχνολογίες της
πληροφορικής. Στα όνειρα και τη δράση των νέων που ξεκινούν τη δική τους δουλειά, στην
προσπάθεια του επιστήµονα και του δηµιουργού να ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα και να
διεκδικήσει µερίδιο διεθνούς αναγνώρισης, στον αγώνα του αγρότη να αναβαθµίσει το προϊόν
του και να ανταποκριθεί σε παγκόσµιες αγορές, στο διάλογο ενός νέου ζευγαριού για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της συνύπαρξης, στον τρόπο διασκέδασης, στις προσωπικές
µας επιλογές, στις πρωτοβουλίες των εθελοντών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων της
κοινωνίας µας για έναν πιο ανθρώπινο κόσµο, στην καθηµερινή αγωνία ενός νέου µετανάστη
που αναζητά ένα καλύτερο µέλλον για την οικογένεια του, στην επιθυµία των συµπολιτών µας
της τρίτης ηλικίας να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
Δεν µας αρκεί η Πλειοψηφία
Η πρόοδος δεν έχει ως αυτοσκοπό την εξουσία. Θέλει να αλλάξει την πορεία και την
κατεύθυνση της χώρας στον κόσµο. Λέει την αλήθεια, εκφράζει τη δυναµική της εποχής, τολµά
να προτείνει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για το µέλλον.
Και όµως, η Ελλάδα αλλάζει
Η επανάσταση της νέας Ελλάδας είναι αναπόφευκτη γιατί ξεκινάει από την παραγωγική και
κοινωνική βάση για να αλλάξει το πολιτικό εποικοδόµηµα. Η Ελλάδα αλλάζει όπως αλλάζουν τα
πάντα γύρω µας. Αλλάζει η φύση της εργασίας, ο ρυθµός της ζωής µας, οι σχέσεις µεταξύ των
γενεών και των φύλων, η ηθική και η αισθητική µας, το περιεχόµενο των ονείρων µας, η
ποσότητα και η ποιότητα των προσδοκιών µας.
Το Τέλος των Βιοµηχανικών Ιδεολογιών
Η ιστορία εξελίσσεται. Η βιοµηχανική εποχή τελείωσε. Η δυναµική εξέλιξη της οικονοµικής,
κοινωνικής και πολιτισµικής πραγµατικότητας που προκύπτει από την παγκόσµια παραγωγική
επανάσταση δεν µπορεί να περιγραφεί από τις αναλύσεις, τις αφηγήσεις και τις συνταγές του
19ου και του 20ου αιώνα.

Τέρµα στη Μιζέρια
Μιζέρια είναι να είµαστε πίσω. Να µας κοιτούν οι άλλοι από ψηλά. Να έχουµε µια οικονοµία
χωρίς το δικό της αναπτυξιακό σχέδιο. Μια κοινωνία που στηρίζεται στα κοινοτικά
προγράµµατα. Μιζέρια είναι να εργαζόµαστε πιο πολύ από το µέσο Ευρωπαίο και να είµαστε
ταυτόχρονα οι πιο κακοπληρωµένοι µισθωτοί στην Ευρώπη. Μιζέρια είναι να είµαστε παθητικοί
καταναλωτές ξένων προτύπων και προϊόντων. Μιζέρια είναι να βρίσκουµε συνεχώς τη χρυσή
εποχή του ελληνισµού στο παρελθόν. Να φοβόµαστε το νέο, το διαφορετικό, το ξένο, το
τολµηρό.
Η Νέα Αλλαγή
Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή
κατεύθυνσης. Μια νέα αλλαγή.

κυβέρνησης. Χρειάζεται αλλαγή

πολιτικής

Οι κυβερνήσεις αλλάζουν µε τις προσωρινές ανακατατάξεις των πλειοψηφιών. Για να
αλλάξουµε πολιτική κατεύθυνση, χρειαζόµαστε ένα νέο κοινωνικό ρεύµα. Μια νέα κοινότητα
αξιών που θα σηµατοδοτήσει την αλλαγή σελίδας στην ιστορία της πατρίδας µας.
Μια Νέα Κατεύθυνση
Οι επτά στους δέκα Έλληνες πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται σε λανθασµένη πορεία. Το 70%
των Ελλήνων προσδοκούν µια νέα κατεύθυνση για τη χώρα.
Οι περισσότεροι πλέον Έλληνες έχουµε ανάγκη τη δηµοκρατία που θα θεµελιώσει τα
δικαιώµατα της εποχής µας. Την οικονοµία που θα µας εξασφαλίσει µερίδιο από τον παγκόσµιο
πλούτο. Τις παραγωγικές δοµές που θα µας επιτρέψουν να φτάσουµε τις ιδέες µας, τον
πολιτισµό και τα προϊόντα µας σε κάθε άκρη της γης. Την παιδεία που θα απελευθερώσει την
κοινωνική προοπτική της δηµιουργικής γνώσης. Την έξυπνη πολιτεία που θα διοχετεύει πόρους
για την ανάπτυξη. Τις κοινωνικές υπηρεσίες που θα σέβονται τον άνθρωπο και τις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες του. Το σύστηµα διακυβέρνησης που θα στρέψει την ενέργεια της
κοινωνίας µας στην περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες. Μια νέα νοοτροπία για τη σχέση του
ανθρώπου µε τη φύση. Μια στρατηγική για την οικολογική ισορροπία της χώρας. Την πολιτική
που θα ασχοληθεί επιτέλους µε τη ζωή µας.
Είναι δική µας ευθύνη να αποφασίσουµε ποια Ελλάδα θέλουµε.

Β. Στρατηγική για την Πρόοδο

1. Παραγωγική επανάσταση
Ζούµε τη µεγαλύτερη οικονοµική επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλάζουν τα
πάντα. Οι παραγωγικές δοµές µεταµορφώνονται µε ρυθµό ταχύτερο και ευρύτερο σε
γεωγραφική εµβέλεια από την αντίστοιχη αγροτική και βιοµηχανική περίοδο.
Η παγκοσµιότητα διαµορφώνει νέες συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού και αλλάζει το
περιεχόµενο της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι προοδευτικές δυνάµεις καλούνται να συµµετέχουν
ενεργά στην αύξηση και τη δηµοκρατική ανακατανοµή του παγκόσµιου πλούτου για να µην
επιτρέψουν στο µονοδιάστατο ανταγωνισµό των πολυεθνικών εταιριών να επικρατήσει σε
βάρος των συµφερόντων των πολλών.
Πρέπει να οικοδοµήσουµε µια νέα µεταβιοµηχανική οικονοµία. Να αλλάξουµε τις δοµές
παραγωγής. Σε ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο να αξιοποιήσουµε όλες τις δυνατότητες της
χώρας, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, τα εθνικά κεφάλαια, τον υλικό και άυλο πλούτο. Να
αποφασίσουµε συνολικά τι παράγουµε, που επενδύουµε και µε ποια οφέλη. Να αυξήσουµε την
αξία της εθνικής παραγωγής. Να αλλάξουµε την παραγωγική οργάνωση της Ελλάδας.
Το ανθρώπινο δυναµικό να γίνει ο πρωταγωνιστής της παραγωγικής επανάστασης. Nα
κατακτήσουµε το µερίδιο που µας αναλογεί από τον παγκόσµιο πλούτο.
Εθνική Παραγωγική Στρατηγική
Η Ελλάδα χρειάζεται µια εθνική παραγωγική στρατηγική.
Ένα σχέδιο για να αξιοποιήσουµε την εθνική ταυτότητα και τα περιουσιακά µας στοιχεία, να
ενισχύσουµε τη διαφορετικότητα των περιφερειών, να αναπτύξουµε νέα παραγωγικά πρότυπα.
Ένα σχέδιο τολµηρό, µε καινούργιες ιδέες χωρίς να αντιγράφει. Ένα σχέδιο που αναδεικνύει τη
γεωστρατηγική θέση της χώρας, τις φυσικές οµορφιές και το χαρισµατικό ανθρώπινο δυναµικό
σε συνάρτηση µε το σύγχρονο χαρακτήρα της.
Πρέπει να αποφασίσουµε τι παράγουµε και τι πουλάµε. Να κάνουµε τις σωστές επενδύσεις. Να
αποφασίσουµε µαζί. Και να συµφωνήσουµε από την αρχή τι θα κερδίσει ο καθένας.
Νέα Αναπτυξιακή Δυναµική
Η εσωτερική αγορά είναι πολύ περιορισµένη για να εξασφαλίσει συνεχή ανάπτυξη και να
καλύψει τις ανάγκες µας.
Η εσωστρέφεια της εθνικής παραγωγής είναι η αιτία της ανακύκλωσης κεφαλαίων και οδηγεί
στην περιστολή των προσδοκιών µας στο ελάχιστο.
Όσο περιορίζουµε την αγορά στην οποία απευθυνόµαστε, τόσο αυξάνουµε το κόστος της
παραγωγής και µειώνουµε τα εθνικά έσοδα.
Η ελληνική οικονοµία έχει µια κρυµµένη αναπτυξιακή δυναµική.
Η στρατηγική θέση της χώρας, η ασφάλεια που µας δίνει η Ευρώπη και η διεθνής µας
αναγνωρισιµότητα είναι µοναδικά πλεονεκτήµατα. Η συντηρητική προσέγγιση για την οικονοµία
µας, η έλλειψη τόλµης για µεγάλες θεσµικές µεταρρυθµίσεις µε ουσία και η στάση της εξουσίας
απέναντι στην οικονοµία µας κρατά δέσµιους της υστέρησης.

Νέες παραγωγικές δοµές
Είµαστε ακριβή χώρα. Κατά κύριο λόγο γιατί παράγουµε για λίγους.
Ζούµε την τρίτη µεγαλύτερη παραγωγική επανάσταση της ανθρωπότητας. Οι συνθήκες, οι
συντελεστές και οι τρόποι παραγωγής αλλάζουν σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο η µετάβαση σε
µεταβιοµηχανικές δοµές γίνεται εντατικότερη. Η µεταβιοµηχανική οικονοµία εµπλουτίζει τη
βιοµηχανική και την αγροτική, όπως η βιοµηχανική επανάσταση έδωσε νέα ώθηση στην
αγροτική παραγωγή. Οι τοµείς της οικονοµίας αλληλοσυνδέονται και δηµιουργούν νέες
συνέργιες και ισορροπίες που επηρεάζουν όλο το εποικοδόµηµα των αναπτυγµένων κοινωνιών.
Η Ελλάδα ακολουθεί ακόµα ένα µοντέλο παραγωγής που στηρίζεται σε βιοµηχανικά πρότυπα
άλλων εποχών και οικονοµιών. Το αποτέλεσµα είναι η περιορισµένη ανάπτυξη των αγορών µας,
η διόγκωση και η δυσκαµψία του κράτους, οι δύσκολες και αντιπαραγωγικές συνθήκες
εργασίας. Η µορφή της οικονοµίας µας εντείνει τα φαινόµενα της ανεργίας, της ακρίβειας, της
οικονοµικής επισφάλειας και της διεθνούς εξάρτησης.
Η Ελλάδα πρέπει να αναπτυχθεί ως πρότυπη οικονοµία υπηρεσιών µε οικολογική συνείδηση.
Όλες οι δοµές παραγωγής είναι αναγκαίες. Εντάσσουµε την αγροτική και τη βιοµηχανική
παραγωγή στους άξονες ανάπτυξης της νέας οικονοµίας των υπηρεσιών.
Η επανάσταση των παραγωγικών δοµών ξεκινά από τις τοπικές κοινωνίες.
Μεταβιοµηχανική Οικονοµία
Ο παγκόσµιος πλούτος συνεχώς αυξάνεται. Τα συναλλαγµατικά κεφάλαια που διακινούνται ανά
τον κόσµο ξεπερνούν κατά 50 φορές την αξία των εµπορευµάτων. Το περιεχόµενο του
ανταγωνισµού µεταξύ των χωρών αλλάζει για να συµπεριλάβει, εκτός από προϊόντα, τις αξίες,
τα οράµατα και τις προοπτικές τους.
Δηµιουργούµε µια νέα µεταβιοµηχανική οικονοµία. Αναπτύσσουµε ένα εθνικό επιχειρηµατικό
σχέδιο. Θέτουµε νέους στόχους, αναπτύσσουµε νέες δοµές παραγωγής, παράγουµε νέα
προϊόντα µε νέα τιµολογιακή αντίληψη για τη σχέση κόστους-ποιότητας-τιµής, αναµορφώνουµε
τη γεωγραφία της παραγωγικότητας, σχεδιάζουµε από την αρχή τα δίκτυα πωλήσεων και
διανοµής.
Οργανώνουµε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη δεκαετία. Το εµπόριο, οι
µεταφορές, ο τουρισµός, οι επικοινωνίες, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η υγεία, οι
κοινωνικές και οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να αποκτήσουν διεθνή χαρακτήρα.
Ανάπτυξη για Όλους
Θέλουµε ένα νέο κύµα οικονοµικής ανάπτυξης.
Θέλουµε να αξιοποιήσουµε τη διαφορετικότητα των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών,
να κινητοποιήσουµε το ανθρώπινο δυναµικό. Να απελευθερώσουµε την πρόσβαση των
εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων µε προγράµµατα ανταµοιβής και συµµετοχής. Να
διανείµουµε τις προοπτικές σε όλη την Ελλάδα για βελτίωση των υποδοµών, του βιοτικού
επιπέδου και της οικονοµικής ασφάλειας.

Νέο οικονοµικό σχέδιο
Από την οικονοµία διαµορφώνεται η ζωή µας. Στην οικονοµία στηρίζεται η εφαρµογή της
πολιτικής, η κοινωνική δικαιοσύνη, το επίπεδο της παιδείας, η ποιότητα εργασίας, η ανάπτυξη
των περιφερειών, η εθνική µας ανεξαρτησία.
Η οικονοµία δεν είναι ταµπού.
Θέλουµε ένα νέο οικονοµικό σχέδιο. Να αποκτήσουµε µια ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και
ένα πολιτικό πρόγραµµα µε οικονοµική προοπτική. Να συνδέσουµε τις νέες παραγωγικές δοµές
µε την κοινωνική ανάπτυξη.
Μια ισχυρή και ανταγωνιστική εθνική οικονοµία εξασφαλίζει την κοινωνική ακεραιότητα. Μια
οικονοµικά υγιής πολιτεία έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δηµοκρατικές µεθόδους
ανακατανοµής του πλούτου και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Οι Ασθένειες της Ελληνικής Οικονοµίας
Η
ελληνική
οικονοµία
διακατέχεται
από
παθητικότητα,
εσωστρέφεια, έλλειψη
δηµιουργικότητας, καινοτοµίας και παραγωγικής αυτοπεποίθησης. Εισάγουµε και
αντιγράφουµε, άρα υπάρχουµε.
Η αναντιστοιχία µισθών και τιµών, η αδυναµία αξιοπρεπούς διαβίωσης, η δηµοσιονοµική
αστάθεια, τα τεράστια ελλείµµατα, το µέγεθος της παραοικονοµίας συνεχώς διευρύνονται. Η
διαιώνιση της λιτότητας και η εξάρτηση από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις διολίσθησαν σε ένα
καθεστώς επιτήρησης που τραυµάτισε τη διεθνή φήµη της χώρας ακριβώς µετά από την
επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων.
Τρώµε από τα έτοιµα. Η λογική του εύκολου κέρδους έχει γίνει νοοτροπία. Τα κεφάλαια του
χρηµατιστηρίου δεν επενδύθηκαν πουθενά, από έλλειψη εµπιστοσύνης στη µακροπρόθεσµη
πορεία της οικονοµίας. Η ελληνική κοινωνία δεν έχει καµιά προσδοκία για το µέλλον.
Το κράτος έχει κλειδώσει την οικονοµική ανάπτυξη. Έχει διαβρώσει τον οικονοµικό πολιτισµό.
Η δηµόσια οικονοµία είναι ασθενής, η ιδιωτική είναι εγκλωβισµένη στα σύνορά µας και η
κοινωνική δεν έχει ακόµα δηµιουργηθεί.
Η παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα είναι εφικτή µόνο παράνοµα. Η ελληνική οικονοµία δεν έχει
πυξίδα.
Δηµόσια Οικονοµική Ανάπτυξη
Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα στην εθνική ανάπτυξη. Η
µεγαλύτερη παραγωγική µηχανή της χώρας, από την έλλειψη στρατηγικής και το φόβο του
πολιτικού κόστους, στρέφεται σε λάθος κατεύθυνση. Το µεγαλύτερο κόστος του δηµοσίου είναι
τα συγκριτικά οφέλη που χάνονται από τις εναλλακτικές χρήσεις αξιοποίησης του πιο ισχυρού
εθνικού παραγωγικού µηχανισµού.
Το κράτος οφείλει να οδηγήσει τη χώρα µπροστά.
Η αξιοποίηση του δηµόσιου τοµέα είναι επιτακτική για την αναδιάρθρωση της οικονοµίας µας.
Το δηµόσιο έχει οικονοµική δύναµη. Η παγιοποιηµένη αντίληψη της δεδοµένης
αντιπαραγωγικότητάς του είναι καταστροφική.
Ένα παραγωγικό κράτος µε περιφερειακές δοµές οδηγεί και τις υπόλοιπες µορφές της
οικονοµικής ανάπτυξης. Θέτει τα πρότυπα της οικονοµικής πολιτικής, καθοδηγώντας το εθνικό
επιχειρησιακό σχέδιο που αναπτύσσεται στο επίπεδο της τοπικής διακυβέρνησης.
Αναπτύσσουµε την οικονοµική δύναµη του δηµοσίου, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο, τις
αρµοδιότητες, τη γεωγραφική κατανοµή, τη νοµοθεσία, τους ανθρώπινους και οικονοµικούς
πόρους για την επίτευξη των στόχων του.

Ανταποδοτικότητα Δηµοσίων Επενδύσεων
Οι επενδύσεις του δηµοσίου πρέπει να χαράσσουν την κατεύθυνση της χώρας, προσδιορίζοντας
την ταυτότητα της αναπτυξιακής δυναµικής. Η σµίκρυνση του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων για την εύκολη µείωση του ελλείµµατος διακυβέρνησης είναι καταστροφική για την
ανάπτυξη.
Αντιθέτως, το σύνολο των εξόδων του δηµοσίου θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ως επενδύσεις
στο πλαίσιο των στόχων ενός ολιστικού προϋπολογισµού. Η ευρύτερη τοπική αυτοδιοίκηση να
αναλάβει τη διαχείριση των κεφαλαίων για την καλύτερη αξιολόγηση της ανταποδοτικότητάς
τους, µε βάση το σχεδιασµό των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων του ολιστικού
προϋπολογισµού.
Οικονοµική Δικαιοσύνη
Η ένταξη της χώρας µας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, σε συνδυασµό µε την αίολη
εξέλιξη της χρηµατιστηριακής αγοράς, συνέβαλλαν στην αναδιανοµή των πραγµατικών
εισοδηµάτων και του πλούτου εις βάρος της πλειονότητας των ελλήνων πολιτών. Οι
γραφειοκράτες της οικονοµίας και οι διαχειριστές κεφαλαίων αντέστρεψαν την κοινωνική
ισορροπία της οικονοµίας µας.
Οι ευθύνες των πολιτών, µε την ιδιότητα του καταναλωτή και του επενδυτή, είναι εξίσου
µεγάλες, καθώς µε τη βούλησή τους αποδέχθηκαν τους κανόνες της ανεξέλεγκτης αγοράς. Η
κατοχύρωση, όµως, της αναδιανοµής δεν είναι πολιτικά αποδεκτή.
Με δεδοµένα τα οφέλη της νοµισµατικής σταθερότητας, ένα νέο οικονοµικό σχέδιο πρέπει να
διασφαλίσει την καταπολέµηση της ακρίβειας, την αύξηση των µισθών και τη µεγέθυνση της
αγοραστικής δύναµης των πολιτών. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι προϋπόθεση της οικονοµικής
ασφάλειας. Η ευηµερία των Ελλήνων είναι πολιτική ευθύνη.
Ποιοτική Παραγωγικότητα
Απελευθερώνουµε την έννοια της παραγωγικότητας από την κατανάλωση. Το νέο Ακαθάριστο
Προϊόν αντικατοπτρίζει όλους τους παραγωγικούς όρους της ζωής. Η σηµασία της
δηµοσιονοµικής σταθερότητας αντικαθίσταται από την ευρύτητα της οικονοµίας του ανθρώπου.
Η κοινωνική παραγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος, οι υποδοµές κοινωνικής
κινητικότητας, η οικογενειακή παραγωγικότητα, οι συνθήκες δηµιουργικότητας, η πολιτισµική
υπεραξία εντάσσονται στο νέο χαρτοφυλάκιο της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι υλικοί όροι της
κατανάλωσης εµπλουτίζονται µε τις ποιοτικές παραµέτρους της ζωής µας.

Παραγωγικός προϋπολογισµός
Η εθνική στρατηγική πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο µιας νέας διάρθρωσης του
προϋπολογισµού. Για να διατυπωθούν µε διάφανο τρόπο οι νέοι στόχοι, το πρόγραµµα, οι
δράσεις και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.
Ο νέος προϋπολογισµός του κράτους αποτελεί ένα µηχανισµό για τη µετεξέλιξη των
παραγωγικών δοµών µε σαφή προσδιορισµό των οικονοµικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων.
Μια οικονοµική στρατηγική για την ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήµατος παροχής
ολοκληρωµένων υπηρεσιών, όπου ως υπηρεσίες νοούνται τόσο η αγροτική, όσο και η
βιοµηχανική παραγωγή.
Ολιστικός Προϋπολογισµός
Με στόχο την πλέον διάφανη, στοχευµένη και ανταποδοτική παροχή των υπηρεσιών του
κράτους, καταργείται η οργάνωση του προϋπολογισµού βάσει λειτουργιών και οργανισµών. Η
διάθεση των κεφαλαίων προσδιορίζεται µε στόχο την οικονοµική και κοινωνική
ανταποδοτικότητά τους, σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τις γεωγραφικές
περιοχές, από κάτω προς τα πάνω, µε άξονα το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη.
Στον ετήσιο προϋπολογισµό ενσωµατώνονται όλοι οι παράγοντες που διαµορφώνουν τις
προοπτικές της οικονοµίας. Σταµατάµε την κατάτµηση σε έξοδα και έσοδα ασύνδετα µεταξύ
τους. Καταργούµε όσα έξοδα εντείνουν την αίσθηση σπατάλης και δεν συνάδουν µε τους
στρατηγικούς στόχους της εθνικής οικονοµίας. Οι πηγές πλούτου της χώρας, οι δηµόσιες
επενδύσεις, οι παραγωγικές δυνάµεις και οι πολιτικές αποφάσεις αποτελούν ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα µε οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αποδόσεις.
Εντάσσουµε ποιοτικά στοιχεία και συνδέουµε τους οικονοµικούς πόρους µε το ανθρώπινο
κεφάλαιο, τις πρωτογενείς πηγές και τα αξιοποιήσιµα αποθέµατα σε δηµόσια έργα, τεχνολογία
και υποδοµές. Ο νέος προϋπολογισµός συσχετίζεται µε τοµείς παραγωγικότητας που ξεπερνούν
τα όρια των δηµοσιονοµικών δεικτών. Σταµατάµε τη βιοµηχανική λογική που αξιολογεί την
κατανάλωση ως πρωταρχικό στοιχείο προσδιορισµού του εθνικού προϊόντος.
Ο νέος προϋπολογισµός διαµορφώνει το πλαίσιο των πολιτικών προτεραιοτήτων. Ως ετήσιο
συµβόλαιο µε τους πολίτες, θέτει τους κοινωνικούς στόχους και τα κριτήρια άσκησης του
λαϊκού ελέγχου στην εξουσία.
Το σύστηµα διασύνδεσης των επενδυόµενων κεφαλαίων µε την πληροφόρηση και τη µέτρηση
της αξιοποίησής της θα προσδιορίσει την ταχύτητα της προγραµµατιζόµενης ανάπτυξης.
Η Αρχή της Ανταποδοτικότητας
Το σύνολο των διαχειριζόµενων κεφαλαίων του κράτους πρέπει να βρίσκεται σε δηµόσια θέα. Ο
υπερδανεισµός της χώρας δεν είναι πραγµατικά αναγκαίος. Οφείλεται πρωτίστως στην πολιτική
αποδοχή του.
Η ολιστική διάρθρωση του προϋπολογισµού θα επιτρέψει το σαφή προσδιορισµό της
ανταποδοτικότητας των δηµόσιων επενδύσεων. Κάθε δαπάνη µπορεί να είναι αποδεκτή µόνο ως
οικονοµική ή κοινωνική επένδυση.
Συνολική Παραγωγικότητα
Όλες οι δυνάµεις της χώρας αποτελούν κρίκους στην εθνική αλυσίδα της παραγωγικότητας. Ο
αγροτικός, ο βιοµηχανικός, ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, ο τουριστικός, ο δηµόσιος, ο ιδιωτικός
και ο κοινωνικός τοµέας παραγωγής πρέπει να αποκτήσουν ενιαία ταυτότητα και ρυθµό
αναπτυξιακής δυναµικής.
Όλες οι περιφέρειες να αποκτήσουν ρόλο σε ένα ενιαίο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για την
ανάπτυξη της ελληνικής µεταβιοµηχανικής οικονοµίας.

Ο πλούτος του περιβάλλοντος
Η παραδοσιακή έννοια της ανάπτυξης εστιάζει στη διαρκή διόγκωση της παραγωγής και της
κατανάλωσης, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και το κόστος. Για να ξεφύγουµε από το
αδιέξοδο που δηµιουργεί η εµµονή σε βιοµηχανικά πρότυπα, πρέπει να προσδώσουµε ένα νέο
αξιακό περιεχόµενο στην ανάπτυξη. Να δώσουµε προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής. Να δούµε
την προστασία του περιβάλλοντος µε την ίδια ευαισθησία που, στη βιοµηχανική εποχή,
υπερασπισθήκαµε τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα.
Οικολογικές Παραγωγικές Δοµές
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία του
περιβάλλοντος.
Αξιοποιούµε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ανανεώσιµης ενέργειας που διαθέτουµε. Σταδιακά
καθιστούµε το νερό, τον ήλιο και τον αέρα κύριες πηγές ενέργειας.
Όσο οι κλιµατικές αλλαγές θα εντείνονται, οι εθνικές οικονοµίες θα καλούνται να διοχετεύουν
µεγαλύτερα κεφάλαια στην αποκατάσταση της ατµόσφαιρας, τη διαµόρφωση περιβαλλοντικών
όρων παραγωγής, τη µείωση των εκποµπών βλαβερών αερίων. Δεν µπορούµε να αναβάλλουµε
τη λήψη µέτρων, γιατί, εκτός των άλλων, θα κοστίσει περισσότερο.
Οικολογικός Ολιστικός Προϋπολογισµός
Ένα σύγχρονο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης πρέπει να προσµετρά δείκτες ευηµερίας των
ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Να συνυπολογίζει όλες τις διαστάσεις που διασφαλίζουν τη
βιωσιµότητα. Να διαµορφώνει κριτήρια περιβαλλοντικής ανάπτυξης ως κεντρικό µέρος του
οικονοµικού σχεδιασµού. Να συνυπολογίζει στην οικονοµική ανάπτυξη τη διαχείριση των
φυσικών πόρων, την προστασία των οικοσυστηµάτων και τη µείωση των ρύπων. Οι τιµές των
προϊόντων να διαµορφώνονται ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής τους και να ενσωµατώνεται
σε αυτές το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος του. Να συνδέει τη φορολογία µε το βαθµό
στον οποίο οι επιχειρήσεις, οι ιδιώτες και ο δηµόσιος τοµέας συµβάλλουν στην περιβαλλοντική
προστασία. Να διαµορφώνει ένα χρηµατιστήριο ρύπων, µε αυστηρά πρόστιµα και επιβαρύνσεις.
Να επεµβαίνει µε οικονοµικούς όρους σε κάθε νοοτροπία αποφυγής επιπλέον κόστους και
αύξησης του κέρδους σε βάρος του περιβάλλοντος. Ο περιβαλλοντικός προϋπολογισµός και
απολογισµός να δηµοσιεύονται και να είναι δεσµευτικοί για το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Κοινωνική Οικονοµία για το Περιβάλλον
Η προστασία του περιβάλλοντος θα συµβάλλει στη διεύρυνση της κοινωνικής ανάπτυξης. Η
κοινωνική οικονοµία της χώρας προσδιορίζει την κάλυψη των οικολογικών αναγκών, µε
επίκεντρο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Αναθέτουµε στις µη κυβερνητικές οργανώσεις ευθύνες και αρµοδιότητες για να διαχειριστούν
την προστασία των οικοσυστηµάτων και να οδηγήσουν την περιβαλλοντική ανάπτυξη.
Περιβαλλοντική Παιδεία
Το οικολογικό σχολείο ξεπερνά τη βιοµηχανική λογική του καταναλωτισµού και της δηµιουργίας
πλασµατικών αναγκών. Προάγει δράσεις για τη συνειδητοποίηση της ατοµικής ευθύνης στην
ατµοσφαιρική ρύπανση, την εξοικονόµηση ενέργειας, τη σωστή διαχείριση των φυσικών
αποθεµάτων και τη συµµετοχή των µαθητών σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος.
Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση συνδέει τη θεωρητική γνώση µε νέες, οικολογικές µορφές
παραγωγής και την έρευνα µε την εφαρµογή λύσεων βιώσιµης ανάπτυξης. Αναπτύσσει
εφαρµόσιµα µοντέλα διαχείρισης απορριµµάτων, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές, αποκατάστασης της φυσικής ισορροπίας στο νερό, το έδαφος και την ατµόσφαιρα, σε

συνεργασία µε την κοινωνική οικονοµία. Φτιάχνουµε ερευνητικά κέντρα για τις νέες µορφές
παραγωγής.
Πολιτεία Βιώσιµης Ανάπτυξης
Το κράτος αναλαµβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για την ισόρροπη οικολογική αναπτυξιακή
πορεία της χώρας. Πρωτοστατεί στη διαµόρφωση απόλυτα αποκεντρωµένων δοµών που έχουν
ως στόχο την αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας.
Η διοικητική αποκέντρωση συµβάλλει στην αποσυµφόρηση των µεγάλων αστικών κέντρων από
υπερβολικές εκποµπές βλαβερών αερίων και εστίες ατµοσφαιρικής µόλυνσης. Το νοµοθετικό
πλαίσιο της χώρας αποκτά ξεκάθαρη περιβαλλοντική κατεύθυνση και προσαρµόζεται στις νέες
συνθήκες. Οι νέοι νόµοι πρέπει να είναι απόλυτοι, αυστηροί και να εγγυώνται την ανανέωση
των φυσικών πόρων.
Συνολική Περιβαλλοντική Ασφάλεια
Η ανάπτυξη οικολογικών δοµών διαµορφώνει τις κοινωνικές και τις οικονοµικές προοπτικές της
κοινωνίας.
Η ευθύνη ανήκει σε όλους. Πρέπει να προσαρµόσουµε τις επιλογές και τη δράση µας στις νέες
συνθήκες περιβαλλοντικής επισφάλειας. Να αναζητήσουµε τρόπους για µεγαλύτερη
εξοικονόµηση και αποδοτικότητα ενέργειας. Η ανακύκλωση υλικών, απορριµµάτων, νερού και
ενέργειας να γίνει τρόπος ζωής. Να επιλέξουµε νέες µορφές µετακίνησης και θέρµανσης που
δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος να διέπει όλες µας τις
επιλογές.
Η επένδυση στο νέο, οικολογικό τρόπο ζωής έχει οικονοµικό αντίκρισµα. Οι ελκυστικοί
τουριστικοί προορισµοί της επόµενης δεκαετίας είναι αυτοί µε το πιο καθαρό περιβάλλον. Οι
οικονοµίες που θα πρωταγωνιστήσουν επενδύουν τώρα σε οικολογικές δοµές, για να
εξοικονοµήσουν πόρους στο µέλλον. Από τις αποφάσεις µας εξαρτάται το µέλλον της χώρας.
Δικαίωµα στην Απλότητα
Η εποχή µας δηµιουργεί νέες ανάγκες που εκτείνονται πέρα από την κατανάλωση και τη
συσσώρευση υλικών αγαθών. Η κατάκτηση των σύγχρονων δικαιωµάτων δεν είναι πολυτέλεια,
ούτε ατοµική υπόθεση του κάθε πολίτη.
Η γενιά µας αντιλαµβάνεται ότι η ποιότητα βρίσκεται στην αισθητική, την απλότητα, την
οικολογία, την ελευθερία και την ικανοποίηση των βασικών κοινωνικών και ατοµικών αναγκών.
Απαιτούµε καθαρό περιβάλλον, σωστή διατροφή, ξεκούραση και ασφάλεια.
Αµφισβητούµε τον Καταναλωτισµό
Ο ορισµός της κοινωνικής ευηµερίας ξεπερνά τους περιοριστικούς, µακροοικονοµικούς δείκτες
ανάπτυξης. Η συσσώρευση υλικών αγαθών δεν αρκεί για να µας κάνει πιο ευτυχισµένους. Η
νοοτροπία της κατανάλωσης οδηγεί στην οικολογική καταστροφή.
Το φυσικό περιβάλλον, ο καθαρός αέρας, η διατροφή, η αρµονική συνύπαρξη, η ασφάλεια και
η ελευθερία αποτελούν ανθρώπινα αγαθά που προστατεύουµε.

Φορολογική ανταγωνιστικότητα
Στη χώρα µας, η φορολογία είναι ο εύκολος δρόµος για την κάλυψη της δηµόσιας σπατάλης.
Χρησιµοποιείται αντιπαραγωγικά, µε βραχυπρόθεσµη αντίληψη. Είναι η αρπαχτή του κράτους
έναντι των πολιτών.
Το φορολογικό µας σύστηµα είναι πολύπλοκο και αντιπαραγωγικό, µε αρνητικό αντίκτυπο στην
εθνική ανταγωνιστικότητα. Οι ξένες επιχειρήσεις το παρακάµπτουν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
καταφεύγουν σε χώρες µε ευνοϊκότερους και πιο συστηµατικούς φορολογικούς όρους. Η
ασυνάρτητη φοροεισπρακτική πολιτική οδηγεί ιδιώτες και επιχειρήσεις σε απόκρυψη κερδών,
ζηµιώνοντας την εθνική οικονοµία. Το φορολογικό µας σύστηµα είναι παρωχηµένο.
Είναι καιρός να επανεξετάσουµε το σύστηµα από τη βάση του. Να εντάξουµε την εθνική
φορολογία στον επενδυτικό και αναπτυξιακό προγραµµατισµό. Να κεφαλαιοποιήσουµε τη
γεωστρατηγική και πολιτική θέση της χώρας ως κόµβο διακίνησης των επενδυτικών κεφαλαίων
της ευρύτερης περιοχής και να δηµιουργήσουµε ελκυστικά φορολογικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Να επιτρέψουµε στις περιφέρειες να διαµορφώσουν δικές τους φορολογικές προσφορές,
ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Οι τοµές στο φορολογικό µας σύστηµα να γίνουν εργαλείο για την
άσκηση προοδευτικής πολιτικής.
Να αναπτύξουµε τη φορολογία ως ένα σύγχρονο εθνικό προϊόν.
Διεθνής Στρατηγική
Κεφαλαιοποιούµε τη γεωστρατηγική θέση της χώρας, το κλίµα φιλοξενίας στις πόλεις µας και
την ασφάλεια του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος για να αναπτύξουµε ένα προσοδοφόρο σύστηµα
φορολογικών προϊόντων και υπηρεσιών. Κάθε ελληνική περιφέρεια αποκτά την ελευθερία να
διαθέσει αυτόνοµες φορολογικές προσφορές. Η εξωστρέφεια και η ανταγωνιστική νοοτροπία
αποτελούν τους οδηγούς της νέας εθνικής φορολογικής στρατηγικής.
Σχέδιο Επενδύσεων
Αλλάζουµε την κατεύθυνση του φορολογικού συστήµατος. Η πολυπλοκότητα της εφαρµογής
του και η αδυναµία προγραµµατισµού του τελικού κόστους εξαιτίας της διαφθοράς ανακόπτουν
την ανάπτυξη της χώρας.
Η διαφάνεια και η νοµιµότητα αποτελούν τις βάσεις του νέου φορολογικού συστήµατος. Η
συγκράτηση των ελληνικών κεφαλαίων, η προσέλκυση διεθνών, η εισροή εσόδων από την
παραοικονοµία και η αύξηση του ρυθµού επενδύσεων εντάσσονται στον αναπτυξιακό
προγραµµατισµό. Αυτοµατοποιούµε τους µηχανισµούς φορολόγησης, απλοποιούµε τη νοµοθεσία
και αναπτύσσουµε προγράµµατα προβολής των φορολογικών πλεονεκτηµάτων που παρέχει η
χώρα. Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος θα διαφανεί όταν οι ελεγκτές των
φορολογουµένων φθάσουν να γίνουν πωλητές των ελληνικών φορολογικών προϊόντων.
Κίνητρα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Για τους τοµείς αιχµής της µεταβιοµηχανικής οικονοµίας, διαµορφώνουµε τη µικρότερη
φορολογία στην Ευρώπη. Ενθαρρύνουµε τις νέες ιδέες και τις νεανικές επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες που οδηγούν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Οι παραγωγικοί τοµείς που σχετίζονται µε την αισθητική, το περιβάλλον, την ανάπτυξη της
γνώσης, την τεχνολογία, το σχεδιασµό νέων προϊόντων, την κοινωνική οικονοµία, την αστική
ανανέωση, τον αθλητισµό, τον τουρισµό, τη νέα αγροτική παραγωγή αποκτούν σαφή
φορολογικά κίνητρα.

Μείωση Συντελεστών
Ο φόρος δεν είναι τιµωρία. Δουλειά του κράτους είναι η ανάπτυξη και όχι η αστυνόµευση της
οικονοµικής δραστηριότητας. Ο φόρος είναι η συµβολή µας στη δηµιουργία µιας δίκαιης
κοινωνίας και την απόλαυση των αγαθών µιας σύγχρονης πολιτείας. Οι φορολογικοί
συντελεστές θα πρέπει να εκφράζουν το επίπεδο των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών.
Σε ποσοτικό επίπεδο, θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα σύστηµα εναλλακτικών δυνατοτήτων από
τις περιφέρειες σε συνάρτηση µε την ανταγωνιστικότητα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών.
Εναλλακτική Φορολογία
Η αίσθηση της αδιαφάνειας και της σπατάλης του δηµοσίου, παράλληλα µε το χαµηλό επίπεδο
των προσφερόµενων κοινωνικών υπηρεσιών, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για τη
νόµιµη απόδοση των φόρων.
Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πού πηγαίνουν τα λεφτά τους. Η διαµόρφωση ενός ολιστικού
προϋπολογισµού σύµφωνα µε τους οικονοµικούς, κοινωνικούς και γεωγραφικούς στόχους της
εθνικής παραγωγικής στρατηγικής θα επιτρέψει το σχεδιασµό εναλλακτικών φορολογικών
προϊόντων.
Ο κάθε φορολογούµενος θα µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στην χρηµατοδότηση συγκεκριµένων
έργων, σε συγκεκριµένες περιοχές και µε µετρήσιµο κοινωνικό όφελος. Θα µπορεί να βλέπει το
αποτέλεσµα της συµβολής του στην ανάπτυξη της πολιτείας και να αναγνωρίζεται η προσφορά
του για το έργο στο οποίο συνέβαλε.

Διαχείριση εθνικών κεφαλαίων
Η Ελλάδα είναι πλούσια χώρα.
Η γη, το κλίµα, το δαιµόνιο των ανθρώπων, η γεωγραφική θέση, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές,
η ιστορία, η φήµη του πολιτισµού µας, οι αξίες µας είναι κεφάλαια που παραµένουν
ανεκµετάλλευτα.
Στη µεταβιοµηχανική οικονοµία, τα υλικά και άυλα αγαθά είναι συµπληρωµατικά και
συµβάλλουν ταυτόχρονα στην ανάπτυξη πλούτου. Αναπτύσσουµε ένα συνολικό σύστηµα για την
ανάπτυξη και τη διαχείριση όλων των εθνικών πηγών παραγωγής πλούτου.
Εθνική Περιουσία
Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν τη δηµόσια περιουσία τους. Ποια είναι, πόσο αξίζει, ποιος τη
διαχειρίζεται. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα πρέπει να
καταγραφεί και να αξιολογηθεί συνολικά.
Τα κτήµατα, τα κτίρια και τα αντικείµενα των υπουργείων, των υπηρεσιών, των οργανισµών,
των δηµόσιων ταµείων, των ιδρυµάτων, των εκκλησιών και των εθνικών χορηγιών έχουν
ανεκτίµητη αξία. Όχι µόνο χρηµατική, αλλά κυρίως ως όγκος διαχείρισης και ως µέγεθος
πολεοδοµικής, χωροταξικής και αναπτυξιακής προσέγγισης. Δεν πρόκειται να αλλάξει η
ιδιοκτησία τους, αλλά να ενοποιηθούν οι δυνατότητες και να δηµιουργηθούν συνολικές
µακροπρόθεσµες εναλλακτικές προοπτικές από την αθροιστική τους υπεραξία.
Ένα εθνικό περιουσιακό χαρτοφυλάκιο πρέπει να φροντίζει τη δηµόσια περιουσία των πολιτών,
όπως κάθε πολίτης φροντίζει για τη δική του. Τα εθνικά κληροδοτήµατα και µόνο είναι, για
παράδειγµα, 16.000. Πρέπει να αξιολογηθούν οι αποδόσεις της χρήσης τους, να είναι διάφανος
από τους πολίτες ο έλεγχός τους και να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την προσέλκυση
επενδύσεων και εθνικών ευεργεσιών.
Σχεδιάζουµε ένα νέο σύστηµα συνολικής ανταποδοτικότητας του δηµόσιου πλούτου για την
αύξηση της απόδοσής του και τη διάθεσή του σε νέες, παραγωγικές επενδύσεις.
Η Αισθητική προσδιορίζει την Ανάπτυξη
Το επίπεδο της ανάπτυξης προσδιορίζεται από το επίπεδο της αισθητικής. Η δηµόσια αισθητική
αποτελεί συλλογική αξία και περιουσία του λαού, την οποία διαφυλάσσουµε, εξελίσσουµε και
αναδεικνύουµε καθηµερινά.
Αναδεικνύουµε την αξία της αισθητικής για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα της
αρχιτεκτονικής στις πόλεις, η ανάδειξη σύγχρονων προτύπων οµορφιάς, η δηµιουργία
τοπόσηµων, η αισθητική στην παραγωγή προϊόντων και στην προσφορά υπηρεσιών
σηµατοδοτούν την κοινωνική πρόοδο.
Ανάπτυξη Εθνικής Υπεραξίας
Πρέπει να µετατρέψουµε το όνοµα και τη φήµη της Ελλάδας σε αναπτυξιακή δυναµική. Να
σχεδιάσουµε, να δηµιουργήσουµε, να αναπτύξουµε και να διαχειριστούµε την εθνική υπεραξία.
Να συνδέσουµε την εθνική παραγωγική στρατηγική µε τις διεθνείς τοπικές δυνατότητες. Να
µετουσιώσουµε την κατεύθυνση που σχεδιάζουµε σε τρόπο ζωής, σε νέες παραγωγικές δοµές,
σε οικολογική συνείδηση, σε κοινωνική ανάπτυξη, στον πολιτισµό που παράγουµε.
Κατοχυρώνουµε τις ονοµασίες των αξιών και των τόπων µας. Συνδέουµε τα άυλα κεφάλαια της
χώρας µε τις νέες δοµές παραγωγής. Αναδεικνύουµε την ποιότητα της προέλευσης των
προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουµε. Αναπτύσσουµε την υπεραξία της Ελλάδας και
διαχειριζόµαστε συστηµατικά τον υλικό και άυλο πλούτο που παράγεται από τη φήµη της.

2. Κοινωνική ανάπτυξη
Η ισορροπία των κοινωνιών της µεταβιοµηχανικής οικονοµίας είναι η µεγαλύτερη πρόκληση της
νέας εποχής.
Οι πολιτείες που θα πρωταγωνιστήσουν στη µεταβιοµηχανική εποχή είναι αυτές που θα
συνδυάσουν ταχύτερα τις νέες παραγωγικές δοµές µε τις ανάγκες της κοινωνίας. Όσες
προσδώσουν στην ανάπτυξη κοινωνική προοπτική.
Η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δοµών είναι η
αναδιάρθρωση των κοινωνικών ισορροπιών.

µεγαλύτερη

ευκαιρία για την

Η συλλογικότητα πρέπει να γίνει εθνική αξία. Σε ένα νέο συµβόλαιο µε το λαό για την Ελλάδα.
Το κοινωνικό κράτος δεν είναι κόστος, είναι επένδυση. Ως έννοια δεν είναι παθητική, είναι
ενεργητική. Για τη µετανεωτερική Ελλάδα, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι φιλανθρωπία,
είναι αναπτυξιακή δυναµική.

Επένδυση στην εργασία
Το αποτέλεσµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης εξαρτάται από τους εργαζόµενους. Οι
Έλληνες αποτελούν το µεγαλύτερο κεφάλαιο της χώρας.
Η οικονοµική ευηµερία της κοινωνίας και κάθε πολίτη ξεχωριστά είναι δηµοκρατικό δικαίωµα. Η
χώρα µας τείνει να θεσµοθετήσει τη λιτότητα και να νοµιµοποιήσει την αδράνεια. Αποτελεί
απαίτηση της κοινωνίας να διαµορφώσουµε µια οικονοµία µε συλλογική διάσταση, µια πολιτεία
µε διαφανείς δηµόσιους µηχανισµούς και µια κοινωνία όπου κάθε πολίτης απολαµβάνει καλές
και σταθερές δουλειές µε αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.
Στις βιοµηχανικές δοµές παραγωγής δόθηκε έµφαση στις µηχανές. Στην επανάσταση της
µετανεωτερικής εποχής έχουν αξία οι άνθρωποι. Αυτή είναι η µεγάλη µας ευκαιρία. Να
επενδύσουµε στους Έλληνες.
Στην Ελλάδα δουλεύουµε περισσότερες ώρες από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και όµως, η
συνολική παραγωγικότητα είναι χαµηλότερη. Την ίδια στιγµή, διαπρέπουµε σε κάθε γωνιά της
γης.
Στη δουλειά περνάµε τις περισσότερες ώρες της ηµέρας. Αλλάζουµε το σύστηµα εργασίας για
να ταιριάξει στις ικανότητές µας.
Από την εργασία ξεκινά η βελτίωση της ποιότητας στη ζωή µας. Στην εργασία χτίζονται οι
υποδοµές της ελληνικής παραγωγικής επανάστασης.
Συνδέουµε την παραγωγικότητα µε την αύξηση των προοπτικών που έχουν οι εργαζόµενοι. Οι
Έλληνες δουλεύουν καλά όταν δεν αισθάνονται ότι τους κοροϊδεύουν. Όταν υπάρχουν στόχοι,
φιλοδοξίες και προσδοκία κερδών. Ξέρουν να δουλεύουν και θέλουν να γνωρίζουν τι θα
βγάλουν. Η ντοµπροσύνη γίνεται αξία εργασίας.
Δουλεύουµε καλά για να ζούµε καλά.

Συµβόλαιο για την Ελλάδα
Για να πρωτοπορήσουµε στη µεταβιοµηχανική εποχή, πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα
ανταγωνιστικό εργασιακό σύστηµα. Ένα χαρτοφυλάκιο για την επίτευξη µετρήσιµων
οικονοµικών και κοινωνικών στόχων.
Νέο Κοινωνικό Συµβόλαιο
Το συµβόλαιο µε το λαό αποκτά παραγωγικό χαρακτήρα για την επίτευξη οικονοµικών και
κοινωνικών στόχων. Είναι απόλυτα συγκεκριµένο. Προδιαγράφει τις επενδύσεις, τις
αρµοδιότητες και τις αποδόσεις για το ρόλο του καθενός.
Οι εργαζόµενοι καθίστανται συνέταιροι στην ανάπτυξη της χώρας. Αποκτούν διοικητικές
ευθύνες για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Συµµετέχουν στα συµβούλια των εταιριών.
Το κράτος µαθαίνει να κάνει τη δουλειά του. Επενδύει στις εθνικές δοµές. Η καθηµερινή
διαχείριση γίνεται σε τοπικό επίπεδο.
Οι επιχειρήσεις απελευθερώνονται για να λειτουργήσουν σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική.
Επενδύουν για να κερδίσουν. Παίρνουν για να δώσουν.
Ο κοινωνικός τοµέας αναλαµβάνει την ικανοποίηση των συλλογικών αναγκών.
Παραγωγική Αλληλεξάρτηση
Οι υποδοµές της οικονοµίας είναι αλληλεξαρτώµενες. Οι υποχρεώσεις του κάθε τοµέα της
οικονοµίας και των µερών του παραγωγικού δυναµικού συνιστούν την εθνική αναπτυξιακή
στρατηγική. Οι πολιτικές συνδέονται µεταξύ τους από την αρχή.
Οι οικονοµικές προσδοκίες, οι κοινωνικοί στόχοι, το κόστος ζωής, η εξάλειψη της αδήλωτης
εργασίας, το σύστηµα εργασιακής εξέλιξης, η µείωση της κρατικής σπατάλης και η ευθύνη των
επιχειρήσεων για προσφορά κοινωνικού έργου εντάσσονται στο εθνικό παραγωγικό σχέδιο.
Οικονοµικές Δεσµεύσεις
Το νέο κοινωνικό συµβόλαιο ξεκινά από την εργασία και έχει οικονοµικούς όρους.
Η αύξηση των µισθών γίνεται κίνητρο για την ανάπτυξη. Η µείωση της φορολογίας αυξάνει τις
επενδύσεις. Η εγγύηση της ασφάλισης δηµιουργεί σιγουριά. Η εξάλειψη της σπατάλης του
κράτους και της λογικής του πολιτικού κόστους δηµιουργεί κλίµα εµπιστοσύνης. Η βελτίωση
των συνθηκών εργασίας αυξάνει την παραγωγικότητα. Η µείωση των ωρών εργασίας
προσφέρει µια καλύτερη ζωή.
Διανοµή Εργασιακής Υπεραξίας
Η διανοµή των ωφελειών της παραγωγικής ανασυγκρότησης πρέπει να είναι δίκαιη. Η εποχή
των παθητικών επιδοµάτων να περάσει ανεπιστρεπτί.
Κατά της διάρκεια της δεκαετίας του ’90, τα κέρδη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν
κατά 3.000%, ενώ οι µισθοί της αντίστοιχης περιόδου µόλις κατά 90%, ποσοστό που δεν
καλύπτει ούτε την αύξηση του πληθωρισµού.
Η διανοµή της εργασιακής υπεραξίας είναι αρχή µιας προοδευτικής κοινωνίας. Οι εργαζόµενοι
θα συµµετέχουν αναλογικά στην αύξηση των κερδών και της αξίας των εταιριών.

Δουλειές για όλους
Η εργασία είναι το ελάχιστο δικαίωµα των πολιτών.
Η ευθύνες του κράτους για τη διαιώνιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας και του µεγάλου
αριθµού των µη απασχολούµενων είναι µεγάλες και ξεκάθαρες.
Το πρόβληµα της απασχόλησης στην Ελλάδα είναι διαρθρωτικό. Προκύπτει από τις χρόνιες
δυσκαµψίες της ελεγχόµενης ηµικρατικής εθνικής οικονοµίας και τη λανθασµένη παραγωγική
κατεύθυνση της χώρας.
Δικαίωµα στην Εργασία
Το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στη χώρα ανέρχεται στο 57%, ενώ για τις γυναίκες
βρίσκεται στο 43%.
Το δικαίωµα της εργασίας δεν αφορά µόνο στη µικροπολιτική αντίληψη της πρόσληψης. Αφορά
στο µισθό, στην κάλυψη του κόστους ζωής, στις συνθήκες εργασίας, στις οικονοµικές και
επαγγελµατικές προοπτικές.
Αποστολή µας είναι η απόλυτη απασχόληση. Πρώτος στόχος η αύξηση της εργασιακής ζήτησης.
Με την αναδιάρθρωση των παραγωγικών δοµών, η ανεργία θα µειωθεί στο 4% και το συνολικό
ποσοστό απασχόλησης θα αυξηθεί πάνω από είκοσι ποσοστιαίες µονάδες, αγγίζοντας το 80%.
Συνολικό Πραγµατικό Εισόδηµα
Το κράτος πρέπει να µάθει να κάνει τη δουλειά του. Το πραγµατικό εισόδηµα θα αυξηθεί από τη
µείωση των πολλαπλών εξόδων για την υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση και τις ευρύτερες
ευθύνες του κράτους που θα έπρεπε να παρέχονται µε ποιότητα και πραγµατικά δωρεάν.
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύξουν µια σύγχρονη αντίληψη. Η αύξηση των µισθών, η
συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη, η διανοµή µετοχών αποτελούν στην εποχή µας
εταιρική ευθύνη και κίνητρο για την παραγωγικότητά τους.

Δικαίωµα στην επαγγελµατική επιτυχία
Η εθνική παραγωγική στρατηγική πρέπει να αναδείξει την ενεργητική διάσταση της εργασίας. Ο
εργασιακός πολιτισµός να γίνει δηµιουργικός.
Θέλουµε να δουλεύουµε καλύτερα. Να δουλεύουµε νόµιµα. Να κάνουµε τη δουλειά που
θέλουµε. Να παράγουµε περισσότερα. Οι συνθήκες εργασίας να βελτιωθούν. Να νοιώθουµε ότι
συµβάλλουµε σε κάποιο σκοπό. Να αξιοποιούνται οι γνώσεις και οι ικανότητές µας. Να
σπουδάζουµε αυτό που θέλουµε και να δουλεύουµε σε ό,τι σπουδάσαµε. Να αναγνωρίζονται οι
κόποι µας. Να έχουµε δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης. Να γνωρίζουµε τον κόσµο µε τη
δουλειά µας.
Μείωση των Ωρών Εργασίας
Η µείωση των ωρών εργασίας είναι ιστορικό δείγµα οικονοµικής και κοινωνικής εξέλιξης.
Στην Ελλάδα δουλεύουµε περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους και παράγουµε 30%
λιγότερο από ό,τι οι υπόλοιποι. Έχουµε έλλειµµα απασχόλησης και παραγωγικότητας.
Απαιτούµε την άµεση µείωση των ωρών εργασίας σε 35. Με τον εκσυγχρονισµό των
παραγωγικών δοµών και της αντίστοιχης πολιτικής θα δηµιουργηθούν αρχικά 130.000 νέες
θέσεις εργασίας.

Κοινωνική κινητικότητα
Η κινητικότητα είναι κλειδί για την κοινωνική δικαιοσύνη στην εποχή µας.
Οι όροι της κοινωνικής διαστρωµάτωσης αλλάζουν. Αποτελεί ευθύνη του κράτους να ανανεώσει
τις κοινωνικές δοµές και να διασφαλίσει ότι, στη νέα εποχή, όλοι µοιράζονται τα οφέλη της
ανάπτυξης.
Για τις προοδευτικές δυνάµεις, η µετάβαση στη µεταβιοµηχανική εποχή αποτελεί ευκαιρία για
τη δηµιουργία µιας νέας, δικαιότερης και πιο ισότιµης κοινωνίας.
Θέλουµε µια κοινωνία που συνδέει την αύξηση της παραγωγικότητας µε την κοινωνική
ανάπτυξη, που διευρύνει τη χάρτα των δικαιωµάτων και διεκδικεί περισσότερα οφέλη για
όλους τους πολίτες. Μια κοινωνία που δηµιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερη ζωή, που παρέχει
εφόδια στους νέους, διασφαλίζει τα δικαιώµατα και τις προοπτικές των εργαζοµένων και
επιβραβεύει τους κόπους και τις προσπάθειες των µεγαλύτερων. Μια κοινωνία σε συνεχή
εξέλιξη.
Νέες Κοινωνικές Ανάγκες
Η ανασυγκρότηση των παραγωγικών δοµών διαµορφώνει νέες κοινωνικές ανάγκες. Ο κύκλος
ζωής διευρύνεται, οι γνωστικές απαιτήσεις µεγαλώνουν, τα ζητούµενα διαφοροποιούνται.
Η µεγάλη πρόκληση για τις προοδευτικές δυνάµεις είναι να προσαρµόσουν το κοινωνικό
µοντέλο στις εξελίξεις. Στην εποχή µας ζούµε περισσότερο, αναλαµβάνουµε πιο πολύπλοκους
ρόλους, χρειαζόµαστε µεγαλύτερη αυτονοµία και περισσότερες δυνατότητες για προσωπικές
επιλογές. Με την πρόοδο της επιστήµης, της οικονοµίας και της τεχνολογίας αλλάζουν τα
αιτήµατα και οι προσδοκίες των πολιτών, µεταβάλλεται το περιεχόµενο της κοινωνικής
διαστρωµάτωσης και εµφανίζονται καινούργιες πηγές κοινωνικών κινδύνων.
Νέες Κοινωνικές Διεκδικήσεις
Δεν αρκούµαστε σε όσα έχουµε διασφαλίσει µέχρι σήµερα. Διεκδικούµε το δικαίωµα να
διευρύνουµε τις προοπτικές της κοινωνίας, να ισχυροποιήσουµε τα δικαιώµατα των πολιτών, να
εµπλουτίσουµε την κοινωνική πολιτική και να θέσουµε νέους όρους κοινωνικής ασφάλειας.

Κοινωνική οικονοµία
Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης εξελίσσεται. Τα αιτήµατα της εποχής έχουν πάψει να είναι
µονοδιάστατα. Η αύξηση των κοινωνικών αναγκών έχει οδηγήσει στην αδυναµία του
βιοµηχανικού κράτους να ανταπεξέλθει.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να αποτελέσουν παραγωγικό τοµέα της οικονοµικής
ανασυγκρότησης. Η ικανοποίηση των νέων αναγκών να γίνει µε παραγωγικούς όρους. Η
αύξηση της ζήτησης των κοινωνικών υπηρεσιών να καλυφθεί µε τη µεγέθυνση της αντίστοιχης
προσφοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών κοινωνικών φορέων.
Η δηµιουργία κοινωνικού πλεονάσµατος να διασφαλίζει την ευρύτερη και δικαιότερη διανοµή
του.
Κοινωνική Στρατηγική
Η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου κοινωνικής ανάπτυξης είναι πολιτική ευθύνη. Στόχος του
κράτους πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών όλων των
οµάδων, η σµίκρυνση των κοινωνικών διαφορών και η παροχή ευρύτερα εξατοµικευµένων
υπηρεσιών σύµφωνα µε δείκτες ποιότητας αντίστοιχους µε την άνοδο του επιπέδου ζωής.
Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, το επίπεδο της παιδείας, η αύξηση των µισθών, η
προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση των δηµόσιων χώρων εντάσσονται στην κοινωνική
στρατηγική.
Κοινωνικές Επενδύσεις
Η αύξηση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή όλων των
τοµέων της οικονοµίας στην παραγωγή τους. Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας θα
συµβάλλει στη συνολική αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας. Η συµµετοχή των δηµόσιων
οργανισµών, του ιδιωτικού τοµέα και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη δηµιουργία
µιας νέας, ανοικτής οικονοµίας έχει ως στόχο τη µεγιστοποίηση των κοινωνικών αποδόσεων.
Η διαχείριση σε επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης και η απεµπλοκή από τη λογική των παθητικών
δαπανών θα επιφέρει την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και
τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ανταποδοτικότητάς τους.
Κοινωνικός Προϋπολογισµός
Για τη διαµόρφωση κοινωνικού προϋπολογισµού και απολογισµού πρέπει να ευθύνονται όλοι οι
φορείς που παράγουν κοινωνικό έργο: το κράτος, οι δήµοι, οι οργανισµοί, η εκκλησία, οι
επιχειρήσεις, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Με ολιστική µεθοδολογία να καταγραφούν οι κοινωνικές υπηρεσίες, να αξιολογούνται οι
δαπάνες για την παραγωγή τους, κάθε επένδυση να αντιστοιχεί σε στόχους βάσει κοινωνικών
προτεραιοτήτων, να υπάρχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα και έλεγχος αξιολόγησης, να
διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση των οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων, να προβλέπεται
σύστηµα για την ποιότητα και τον έλεγχο των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η κοινωνική οικονοµία πρέπει να είναι διάφανη.
Κοινωνική Ανταποδοτικότητα
Η λειτουργία των νέων κοινωνικών δοµών παραγωγής, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξή τους σε
τοπικό επίπεδο, θα αποτελέσει σταδιακά το 30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Η προσφορά σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών στην υγεία, την εργασία, την πρόνοια, το
περιβάλλον, την παιδεία, τη µετανάστευση, την ασφάλιση θα συντελέσει στη διαµόρφωση µιας

νέας µορφής υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας και στην εξελικτική ανάπτυξη κοινωνικών
υπηρεσιών νέας γενιάς.
Με την επιδιωκόµενη δηµιουργία κοινωνικού πλεονάσµατος θα καλυφθούν πιο αποτελεσµατικά,
µε νέες υπηρεσίες, οι νέες ανάγκες των νέων οµάδων που µορφώνουν την πολύπλευρη
κοινωνική διαστρωµάτωση της µετανεωτερικής εποχής.
Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
Η διεύρυνση των µέσων παραγωγής κοινωνικών υπηρεσιών και η αύξηση όσων συµµετέχουν
στη διαχείρισή τους θα επιφέρουν τη µείωση της ανεργίας και την εργασιακή ένταξη µη
απασχολούµενων µέχρι σήµερα πολιτών.
Οι δείκτες αποδοτικότητας των κοινωνικών επενδύσεων θα αυξηθούν µε τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από την ανάπτυξη της τοπικής διακυβέρνησης, τη
δηµιουργία κοινωνικών συνεταιρισµών, τη συµµετοχή των πανεπιστηµίων και τη διεύρυνση των
διεθνών συνεργασιών.
Διανοµή Κοινωνικής Υπεραξίας
Η ολοκλήρωση των δοµών κοινωνικής ανάπτυξης θα δηµιουργήσει µια οικονοµική υπεραξία, µε
διεθνές αντίκρισµα.
Πολιτική ευθύνη είναι η αξιοποίηση των ωφελειών από την αύξηση της κοινωνικής
παραγωγικότητας και η διανοµή τους στην κοινωνία.

Πόλεµος κατά της φτώχειας
H φτώχεια είναι φαινόµενο κοινωνικής υπανάπτυξης.
Η κοινωνική ισορροπία καταδεικνύει το επίπεδο του πολιτισµού ενός λαού. Είναι απαράδεκτο
να υπάρχει στην Ελλάδα ένα 20% του πληθυσµού που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Συλλογική Αξιοπρέπεια
Διεκδικούµε την πρόσβαση όλων όσοι έχουν ανάγκη σε συνθήκες συλλογικής αξιοπρέπειας. Η
φτώχεια και η ανέχεια είναι ευθύνη όλων µας. Τα σηµερινά προγράµµατα πρόνοιας δεν είναι
αρκετά και υποβιβάζουν τους αδύναµους πολίτες σε παθητικούς δέκτες της κρατικής
ελεηµοσύνης. Δηµιουργούµε προγράµµατα µε στόχο την αύξηση των ευκαιριών και των
προσβάσεων στην εργασία και σε µια αξιοπρεπή διαβίωση.
Το κόστος για µια ενεργητική πολιτική προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν έχει
πρωτεύουσα σηµασία. Η διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής δεν µετριέται σε
χρήµατα. Μειώνοντας τις δαπάνες για αµυντικούς εξοπλισµούς, µπορούµε να εξασφαλίσουµε τη
στέγαση και τη διαβίωση πολλών συµπολιτών µας.

Δικαίωµα στην ασφάλιση
Το ασφαλιστικό σύστηµα συνοψίζει το δικαίωµα κάθε πολίτη να παράγει, να ζει και να
απολαµβάνει τους κόπους του µε αξιοπρέπεια. Αυτό το δικαίωµα καλούµαστε να
υπερασπίσουµε και πάλι σε µια εποχή µε νέα δεδοµένα, ως µέγιστη υποχρέωσή µας στις γενιές
του µέλλοντος. Να βρούµε τον τρόπο µε τον οποίο όλο και λιγότεροι εργαζόµενοι, που αρχίζουν
να εργάζονται αργότερα, θα υποστηρίξουν έναν αυξανόµενο αριθµό ασφαλισµένων µε
µεγαλύτερο χρόνο ζωής.
Δηµοψήφισµα για το Ασφαλιστικό
Καµιά αναβολή δεν δικαιολογείται στη µεταρρύθµιση της ασφαλιστικής λογικής της χώρας.
Κάθε δισταγµός υπονοµεύει το παρόν και το µέλλον της κοινωνίας µας. Κάθε καθυστέρηση
υποθηκεύει τα κεφάλαια, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του λαού µας.
Δεν µπορούµε να αφήσουµε την ασφάλεια του µέλλοντός µας στην εκάστοτε πολιτική εξουσία.
Το νέο ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να διαµορφωθεί µε απόφαση των ίδιων των πολιτών, µε
δηµοψήφισµα.

Μια κοινωνία για όλους
Η νέα Ελλάδα πρέπει να ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Το κοινωνικό εποικοδόµηµα των νέων
παραγωγικών δοµών πρέπει να προσφέρει σε κάθε µέλος της κοινωνίας τις δυνατότητες για να
συµµετέχει και να εξελίσσεται.
Το εύρος της κοινωνικής ανάπτυξης να διαχυθεί ισότιµα στους πολίτες όλων των κοινωνικών
στρωµάτων. Το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα να είναι εµφανές στην ποιότητα των κοινωνικών
υπηρεσιών.

3. Επένδυση στο κράτος
Το ελληνικό κράτος δηµιουργήθηκε µε βάση τις δοµικές αδυναµίες της κοινωνίας κατά τη
διάρκεια της βιοµηχανικής εποχής.
Σήµερα, έχουµε ανάγκη από µια νέα πολιτεία, µε νέους νόµους και θεσµούς, επίκαιρους για τη
βελτίωση των όρων της ζωής µας.
Χρειαζόµαστε ένα νέο νοµικό πολιτισµό για να απελευθερώσουµε τη δηµιουργικότητα της
κοινωνίας µας και να δώσουµε κίνητρα για ανάπτυξη.
Θέλουµε µια κυβέρνηση µε στρατηγική αντίληψη. Απαιτούµε την εξέλιξη της διακυβέρνησης σε
τοπικό επίπεδο.
Μια πολιτεία που θα αποκεντρώνεται αναπτυξιακά και δηµοκρατικά. Μια πολιτεία που θα ξεκινά
από τη γειτονιά.
Διεκδικούµε µια δηµόσια διοίκηση που θα δώσει ώθηση στην ανασυγκρότηση της χώρας. Μια
πολιτεία που µπορεί να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται, να παράγει.

Νέα δηµόσια οικονοµία
Η δηµόσια διοίκηση αποτελεί τη βάση για την κοινωνική και οικονοµική εξέλιξη της χώρας.
Επενδύουµε στις µεγάλες παραγωγικές δυνατότητες του δηµοσίου.
Δηµόσια Παραγωγικότητα
Η δηµόσια
οικονοµία αποκτά
στρατηγική, στόχους, λειτουργία και
τρόπους
αξιολόγησης για να αποτελέσει κεντρικό µοχλό ανασυγκρότησης των παραγωγικών δοµών.
Το κράτος πρέπει να γίνει πρότυπο ανάπτυξης. Η δηµόσια διοίκηση πρέπει να
αξιοποιήσει
τις παραγωγικές της δυνατότητες. Να εφαρµόσει νέους τρόπους για την αξιοποίηση των
δηµόσιων κεφαλαίων.
Να σχεδιαστούν εθνικά δεδοµένα απόδοσης µε άµεση δυνατότητα κοινωνικής

αξιολόγησης.

Περιφερειακά Δίκτυα Υπηρεσιών
Ο συγκεντρωτικός τρόπος παροχής δηµόσιων υπηρεσιών κοστίζει τόσο στο κράτος όσο και στον
πολίτη.
Όλο το δηµόσιο µετακοµίζει στις περιφέρειες και τους δήµους της χώρας. Η διασπορά γίνεται
αναλογικά µε τις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών και έχει ανταποδοτικά οφέλη για το κόστος
και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Από το κάθετο, αργό και δαπανηρό αθηνοκεντρικό µοντέλο παροχής υπηρεσιών, δηµιουργούµε
απόλυτα αποκεντρωµένα, οριζόντια δίκτυα σε όλη την επικράτεια. Δίκτυα που συνεργάζονται,
αλληλοσυµπληρώνονται, επικοινωνούν και παρέχουν ενοποιηµένες υπηρεσίες, µεγιστοποιώντας
την παραγωγικότητα της δηµόσιας διοίκησης και τις επιδόσεις της κοινωνικής οικονοµίας.
Εθνικό Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Η µεγιστοποίηση των αποδόσεων του δηµοσίου ξεκινά από την επένδυση στο ανθρώπινο
δυναµικό. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι αποτελούν ανεκτίµητο εθνικό κεφάλαιο. Η παραγωγική
ανασυγκρότηση αντιλαµβάνεται τους δηµόσιους υπαλλήλους στο ενεργητικό και όχι στο
παθητικό της εθνικής οικονοµίας.
Το ανθρώπινο δυναµικό του κράτους έχει ανάγκη από µια νέα κατεύθυνση. Στη νέα ελληνική
πολιτεία, όλοι έχουν ρόλο, ευθύνες, αρµοδιότητες και δουλειά να κάνουν.
Αξιοποιούµε την τεχνογνωσία, τα οράµατα, τις επαγγελµατικές φιλοδοξίες των εργαζοµένων.
Αναγνωρίζουµε το δικαίωµα της επαγγελµατικής καταξίωσης αυξάνοντας το κύρος τους στην
παραγωγική διαδικασία.
Καλλιεργούµε ένα νέο επαγγελµατισµό στη διοίκηση του κράτους, µε βάση την ακεραιότητα και
τις δυνατότητες των δηµοσίων υπαλλήλων.
Κοινωνική Ανταποδοτικότητα
Διαµορφώνουµε µια νέα στρατηγική για την αξιοποίηση της παραγωγικής µηχανής του
δηµοσίου.
Δηµιουργούµε εθνικά δεδοµένα απόδοσης και συνδέουµε τα αποτελέσµατά τους µε την κρατική
χρηµατοδότηση.

Αποκέντρωση εξουσιών
Χρειαζόµαστε νέους θεσµούς για να δώσουν φωνή και ισχύ στις νέες κοινωνικές δυνάµεις και να
καταργήσουν εξουσίες που δεν ανταποκρίνονται στη σηµερινή πραγµατικότητα.
Αποσυγκεντρώνουµε τις κρατικές εξουσίες και αναθέτουµε σε κάθε φορέα το µερίδιο που του
αναλογεί. Εισάγουµε ένα νέο πλαίσιο σχέσεων και συνεργασίας που αναδεικνύει τις νέες
κοινωνικές δυνάµεις και αξιοποιεί τη δυναµική τους προς όφελος της πολιτείας.
Κυβερνητική Αποσυµφόρηση
Η κυβέρνηση αναλαµβάνει τον επιτελικό ρόλο που της αρµόζει στην εποχή µας. Μικραίνει σε
µέγεθος και όγκο εργασίας, έχοντας το στρατηγικό ρόλο για την κατεύθυνση της χώρας. Οι
υπέρογκες ευθύνες που έχει σήµερα συγκεντρώσει αναθέτονται σε θεσµούς που είναι πιο
κατάλληλοι και ικανοί να τις φέρουν σε πέρας.
Η κυβέρνηση διαµορφώνει τη στρατηγική της χώρας και συντονίζει τον έλεγχο εφαρµογής της
στην επικράτεια. Το σύνολο των διοικητικών αρµοδιοτήτων ασκείται σε τοπικό επίπεδο.
Τοπική Διακυβέρνηση
Όλες οι διοικητικές αρµοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας διαχέονται στον τόπο εφαρµογής
τους.
Καµιά λειτουργία που αφορά στην καθηµερινή διοίκηση του κράτους δεν παραµένει στα χέρια
της κεντρικής κυβέρνησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποκτά εκτελεστικές εξουσίες και
αναλαµβάνει το σύνολο των ρόλων και των ευθυνών που η κεντρική κυβέρνηση δεν
προλαβαίνει και δεν µπορεί να υλοποιήσει.
Τρίτος Τοµέας της Οικονοµίας
Ξεπερνάµε την ολιγοπωλιακή σύγκρουση µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η ανάδειξη του
πλουραλισµού στις πηγές και τους τρόπους παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών διευρύνει τις
δυνατότητες για µια πολιτεία δικαιοσύνης.
Η θεσµική αναγνώριση της κοινωνικής οικονοµίας ανανεώνει το συλλογικό απόθεµα κοινωνικής
προσφοράς. Ο τρίτος τοµέας της οικονοµίας αυξάνει τα µεγέθη και διευρύνει τις παραµέτρους
ανάπτυξης του εθνικού προϊόντος.

Νέοι νόµοι
Διαµορφώνουµε ένα νέο νοµικό πολιτισµό. Η απλοποίηση και κωδικοποίηση όλων των νόµων
του κράτους θα αλλάξει τις δοµές της πολιτείας µας. Καταργούµε και αντικαθιστούµε κάθε νόµο
που δεν ευνοεί τη λειτουργία της δηµοκρατίας, την παραγωγικότητα και την ελευθερία. Κάθε
νέο νοµοσχέδιο παρέχει κίνητρα για την εφαρµογή του, σύµφωνα µε τις ανάγκες της εποχής.
Το Κόστος της Πολυνοµίας
Το νοµικό καθεστώς της χώρας, όπως έχει διαµορφωθεί, είναι αδύνατον να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά, σε όφελος της πολιτείας. Η πληθώρα αντικρουόµενων νόµων και αποφάσεων
αυξάνει τα δηµόσια έξοδα και επιβαρύνει τη βραδύτητα της κρατικής λειτουργίας.
Περισσότερο από 40.000 νόµοι, διατάξεις και αποφάσεις είναι ο απολογισµός του νοµικού
λαβύρινθου της χώρας τα τελευταία 30 χρόνια. Τα συµπτώµατά του κοστίζουν σε υπάρχον και
δυνητικό δηµόσιο χρήµα κάθε µέρα.
Η πολυνοµία, η αοριστία και η αδυναµία απόδοσης ευθυνών ευνοούν την αυθαιρεσία. Το
πελατειακό κράτος και η κουλτούρα του ρουσφετιού ευνοούνται, σε βάρος όλων µας.
Πολιτισµός Δικαίου
Μειώνουµε τον όγκο των νόµων στο απόλυτα απαραίτητο µέγεθος για την εποχή µας.
Απλοποιούµε και αναδιατυπώνουµε ξεκάθαρα τους νόµους, ώστε να έχουν καθολική ισχύ και να
εφαρµόζονται από όλους.
Κωδικοποίηση των Νόµων
Κωδικοποιούµε το σύνολο των διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας, ώστε να αποτελέσει ένα
ενιαίο, κατανοητό, εύχρηστο και αποτελεσµατικό εργαλείο κοινωνικής και αναπτυξιακής
πολιτικής. Ο νέος νοµικός κώδικας συγγράφεται σε γλώσσα απλή και κατανοητή ώστε να
καταστεί εφαρµόσιµος από όλους.
Προγραµµατίζουµε τον ποιοτικό έλεγχο του νοµικού πλαισίου της χώρας και την αξιολόγηση
των επιπτώσεών του στο κόστος και τον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

Ανάπτυξη των περιφερειών
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας ξεκινά από τις περιφέρειες.
Οι πόλεις µας πρέπει να αποκτήσουν δύναµη και ρόλο. Οι τοπικοί θεσµοί να έχουν εξουσία.
Αλλάζουµε τον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας. Διαµορφώνουµε ένα δυναµικό µοντέλο
αποκέντρωσης, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.
Αποκεντρώνουµε πλήρως τη διοίκηση του τόπου. Κάθε περιοχή της χώρας αναπτύσσει τη δική
της ταυτότητα για την ποιότητα ζωής.
Πολιτική Αποκέντρωση
Απελευθερώνουµε την κεντρική εξουσία από περιττές ευθύνες και αρµοδιότητες και τις τοπικές
κοινωνίες από το βάρος της υλοποίησης αποφάσεων που λαµβάνονται από κάποιο απόµακρο
κέντρο και που, τις περισσότερες φορές, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
Οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν τη θεσµική θωράκιση για να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν.
Αναπτυξιακή Αποκέντρωση
Η Ελλάδα διαθέτει πολλές και διαφορετικές πηγές πλούτου. Για την αξιοποίηση όλων των
εθνικών πόρων και τη µεγιστοποίηση των αποδόσεών τους, πρέπει να αποκτήσει ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο µε έµφαση στις ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε περιοχής.
Κάθε περιφέρεια, κάθε πόλη, κάθε περιοχή διαχειρίζεται τον πλούτο που διαθέτει χωρίς
κεντρικές παρεµβάσεις.
Οργανωτική Αποκέντρωση
Η δηµόσια διοίκηση της χώρας µετακοµίζει στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά µας.
Διαχέουµε όλες τις οργανωτικές εξουσίες στις περιφέρειες και τους δήµους της χώρας.
Τοποθετούµε τις δηµόσιες υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη, κοντά στις καθηµερινές του ανάγκες,
στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Δηµιουργούµε δίκτυα υπηρεσιών που εκτείνονται σε όλη την
επικράτεια.

Η εξουσία στην επαρχία
Αλλάζουµε την οργανωτική δοµή και τη νοοτροπία του κράτους.
Εισάγουµε το θεσµό της τοπικής διακυβέρνησης. Οι δήµοι της χώρας αποκτούν ισχύ και πόρους
για να διοικήσουν.
Αποσυγκέντρωση του Κράτους
Η νέα δοµή του κράτους αποτελεί ένα δίκτυο υπηρεσιών που καλύπτει ισόρροπα την
επικράτεια. Η αποσυγκέντρωση του πολιτικού, διοικητικού και κοινωνικού συστήµατος αυξάνει
την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παράγει η πολιτεία µας.
Διοικητικός Εκσυγχρονισµός
Οι διοικητικές δοµές της επικράτειας εκσυγχρονίζονται για να αποτελέσουν αυτόνοµες
οργανωτικές µονάδες που διαχειρίζονται την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Μεταφέρουµε
πόρους, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναµικό στις τοπικές κοινωνίες και σχεδιάζουµε ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των διοικητικών υποδοµών. Επενδύουµε στην
οριζόντια συνεργασία µεταξύ των τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών. Η τεχνολογία συνδέει τους
δηµόσιους οργανισµούς µεταξύ τους, διασφαλίζει την αµεσότητα και την ταχύτητα στην παροχή
υπηρεσιών και διευκολύνει τον έλεγχο της ποιότητας.
Πολιτική Νοµιµοποίηση
Χαρτογραφούµε τη νέα δοµή της χώρας µε άξονα τα επίπεδα εξουσιών ανά γεωγραφική
περιοχή, πληθυσµιακή κατανοµή, αναπτυξιακές δυνατότητες, πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.
Όλες οι µορφές τοπικής αυτοδιοίκησης γίνονται αιρετές.
Περιφερειακή Διακυβέρνηση
Σχεδιάζουµε από την αρχή τον παραγωγικό χάρτη της χώρας για να διαµορφώσουµε εθνικές
περιφέρειες ικανές να διαχειρίζονται την ανάπτυξή τους: Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη.
Κάθε περιφέρεια έχει την πλήρη ευθύνη του σχεδιασµού και της υλοποίησης των τοπικών
πολιτικών, την κατανοµή των πόρων, το ρυθµό και την κατεύθυνση της ανάπτυξης, τις
επιµέρους στρατηγικές, τα µεγάλα έργα.
Οι περιφερειακές αρχές υλοποιούν πολιτικές για τη διαχείριση του φυσικού και ανθρώπινου
πλούτου, την εφαρµογή αποκεντρωτικών λειτουργιών, την ανάπτυξη νέων παραγωγικών και
επιχειρηµατικών δοµών και τη διαµόρφωση νέων αναπτυξιακών ευκαιριών.
Κάθε περιφέρεια αναλαµβάνει τις πολιτικές για το περιβάλλον, το εκπαιδευτικό σύστηµα, τα
δίκτυα µεταφορών, την ανάπτυξη και διαχείριση των τηλεπικοινωνιών, τα µεγάλα έργα
υποδοµής και τα έργα κοινωνικού συµφέροντος, τις πολιτικές υγείας και πρόνοιας, το
σχεδιασµό και την υλοποίηση της ανάπτυξης στην περιοχή.

Πρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη
Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει το µητροπολιτικό κέντρο της Ελλάδας. Η Αθήνα έχει αγγίξει τον
κορεσµό. Το βόρειο τµήµα της χώρας προσφέρει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη.
Αξιοποιούµε τη στρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης.
Εθνική Ανάπτυξη προς το Βορρά
Το βόρειο τµήµα της χώρας γίνεται ο πρωτογενής άξονας της εθνικής ανάπτυξης. Έχουµε πολλά
να κερδίσουµε εάν επενδύσουµε στην περιοχή και στη δυναµική που κρύβει.
Κάνουµε τη βόρεια Ελλάδα κέντρο της εθνικής οικονοµίας, της επιχειρηµατικότητας, του
εµπορίου, του τουρισµού και του πολιτισµού. Συνδέουµε τους οδικούς άξονες, τα λιµάνια και τα
αεροδρόµια της βόρειας Ελλάδας µε τις γειτονικές χώρες. Αξιοποιούµε τη σύνδεση των
ενεργειακών αγωγών για να καταστήσουµε τη βόρεια Ελλάδα διεθνή ενεργειακό δίαυλο. Η
Μακεδονία αναπτύσσεται σε πανευρωπαϊκό και µεσογειακό κόµβο διασύνδεσης της δύσης µε
την ανατολή.
Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει η νέα πρωτεύουσα της Ελλάδας. Να αναπτύξει συγκεκριµένο
ρόλο µε διεθνή εµβέλεια. Να πρωταγωνιστήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Διεθνής οικονοµία των πόλεων
Απελευθερώνουµε την ενέργεια των ελληνικών πόλεων.
Ενθαρρύνουµε την καλλιέργεια κλίµατος συναγωνισµού µεταξύ των πόλεων. Συναγωνισµός
ποιοτικός, τουριστικός, διοικητικός, µεταφορικός, εκπαιδευτικός.
Διοικητική Ευελιξία
Δίνουµε στις πόλεις µας την ελευθερία να λειτουργήσουν αυτόνοµα. Να σχεδιάσουν και να
δηµιουργήσουν τις υποδοµές που πραγµατικά χρειάζονται. Να διαχειριστούν πόρους µε βάση
τους στόχους που έχουν θέσει. Να αναπτύξουν συνεργασίες µέσα και έξω από τον ελληνικό
χώρο. Προσαρµόζουµε το νοµοθετικό πλαίσιο για να συµβαδίζει µε το νέο, πολύκεντρο µοντέλο
της εθνικής ανάπτυξης.
Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη
Κάθε πόλη της Ελλάδας εξελίσσεται σε αυτόνοµο παραγωγικό κέντρο.
Κάθε πόλη και περιοχή εξειδικεύεται σε συγκεκριµένους τοµείς, στους οποίους µπορεί να
ξεχωρίσει. Διαµορφώνει ιδιαίτερη επενδυτική αντίληψη και το δικό της στρατηγικό σχέδιο µε
στοχευµένες πολιτικές και µετρήσιµα αποτελέσµατα που µεγιστοποιούν τις αποδόσεις των
τοπικών επενδύσεων.
Η υπεραξία που δηµιουργείται από την προβολή της ξεχωριστής ταυτότητας κάθε πόλης
συνυπολογίζεται στους δείκτες ανάπτυξής της.
Στόχος µας είναι να προσελκύσουµε χαρισµατικό ανθρώπινο δυναµικό από όλο τον κόσµο, να
αναδείξουµε νέους τουριστικούς προορισµούς, να ενισχύσουµε την επιχειρηµατικότητα και την
ανάληψη πρωτοβουλιών και να δώσουµε νέα παραγωγική πνοή σε περιοχές της χώρας που έως
σήµερα ήταν παραγκωνισµένες.
Ποιότητα Ζωής
Δηµιουργούµε νέα πρότυπα για την ποιότητα της ζωής µας. Οι ελληνικές πόλεις γίνονται πιο
δηµοκρατικές, πιο ανοικτές, πιο ευέλικτες και φιλικές προς τον πολίτη. Προσφέρουν σύγχρονες
υπηρεσίες. Παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την καθηµερινότητα και συνδυάζουν
την ανάπτυξη µε την περιβαλλοντική ισορροπία.
Πόλεις που προσφέρουν µια νέα προοπτική ζωής. Πόλεις που αξίζει να ζεις.

4. Αναγέννηση της Δηµοκρατίας
Η δύναµη της δηµοκρατίας είναι παγκόσµια.
Το γεωγραφικό µέγεθος δεν έχει πια πρωτεύοντα ρόλο.
Ο ανταγωνισµός των κρατών είναι συνολικός και ξεπερνά την παραδοσιακή άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής, το εύρος των οπλικών συστηµάτων, το βιοµηχανικό µονοπώλιο και την
ασφάλεια των συνόρων. Τα εθνικά προϊόντα, ο τρόπος ζωής, η προσφορά υπηρεσιών, τα
δίκτυα µεταφορών και η πολιτισµική επιρροή αποτελούν συστατικά στοιχεία της εθνικής
δύναµης.
Σήµερα, έχει σηµασία για κάθε κράτος να προσδιορίζει µε σαφήνεια τη θέση του. Να πιστεύει
κάθε πολίτης στις αξίες του, να γνωρίζει όλος ο κόσµος τα ιδανικά του.
Μια Νέα Κατεύθυνση για τη Χώρα
Η δηµοκρατία δεν εκφράζει απλώς την ιστορία µας. Είναι η µόνη εθνική στρατηγική που έχουµε
για το µέλλον.

Η δηµοκρατία είναι εθνικό κεφάλαιο
Οι αξίες της δηµοκρατίας αποτελούν το µεγαλύτερο εθνικό µας κεφάλαιο. Η εµβάθυνση της
δηµοκρατίας σε όλες τις πτυχές της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονοµικής µας ζωής
µπορεί να αποτελέσει το µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της χώρας στην παγκόσµια
εποχή.
Μέσα από τη δηµοκρατία η Ελλάδα πρέπει να γίνει παγκόσµια αναγνωρίσιµη ως σύστηµα
οργάνωσης, ως οικονοµική αντίληψη και ως πολιτισµικό ιδανικό.
Διεθνές Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα
Οι δηµοκρατικές αξίες έχουν τη δύναµη να διαµορφώσουν νέες οικονοµικές, κοινωνικές και
πολιτικές προοπτικές για την Ελλάδα. Να αναδείξουν µια χώρα όπου η ελευθερία γίνεται πηγή
εξέλιξης, η νοµιµότητα προσελκύει επενδύσεις και απελευθερώνει την ανάπτυξη και η
κοινωνική συνοχή αποτελεί εγγύηση οικονοµικών αποδόσεων.
Η δηµοκρατία γίνεται παραγωγικό πλεονέκτηµα, κίνητρο προσέλκυσης ανθρώπινου κεφαλαίου
και κεφάλαιο δηµιουργίας.
Μια Προοπτική για τον 21ο Αιώνα
Ο 21ος αιώνας ανήκει στις χώρες που έχουν όραµα και σχέδιο. Η προοπτική της Ελλάδας
εξαρτάται από τη δηµιουργία ενός νέου δηµοκρατικού πολιτισµού.
Το σύστηµα αξιών της δηµοκρατίας εµπλουτίζει την ατζέντα και τον τρόπο άσκησης της εθνικής
πολιτικής. Τα ιδανικά που αναζητάµε εκφράζουν µια νέα εθνική στρατηγική κατεύθυνση που θα
διαφοροποιήσει στο παγκόσµιο γίγνεσθαι το πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο της
χώρας.

Ελεύθερη παιδεία
Η παιδεία είναι η µηχανή της προόδου. Στην εποχή µας, η πρόσβαση στη γνώση προσδιορίζει
τον κοινωνικό µας ρόλο.
Από το εκπαιδευτικό σύστηµα εξαρτάται η κοινωνική διαστρωµάτωση του αύριο. Τα παιδιά µας
έχουν δικαίωµα σε όλα τα σύγχρονα εφόδια που είναι απαραίτητα για να αναπτύξουν ελεύθερα
τις αξίες, τις αρχές και τα οράµατά τους.
Το σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες γνωστικές
απαιτήσεις της εποχής µας. Η δοµή του και ο τρόπος µε τον οποίο παρέχεται η γνώση οδηγεί σε
οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες. Όσοι νέοι µπορούν, συνεχίζουν τις σπουδές τους στο
εξωτερικό, ενώ τα έξοδα για την παραπαιδεία διογκώνονται.
Οι αλλαγές στην εκπαίδευση πρέπει να είναι τόσο µεγάλες, ώστε να αλλάζουν την προοπτική
της χώρας. Πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες, η κουλτούρα, η αντίληψή µας για τη λειτουργία
των πραγµάτων, για την κοινωνία, την οικονοµία, την παραγωγή, την εργασία, τον κόσµο.
Παιδεία δεν είναι µόνο τα Βιβλία
Ανανεώνουµε το διδακτέο περιεχόµενο. Απελευθερώνουµε τη διαδικασία της µάθησης από τη
σχολική αλήθεια. Μαθαίνουµε να διοικούµε και να διαχειριζόµαστε το χρόνο.
Νέες Εκπαιδευτικές Αξίες
Εντάσσουµε την αµφισβήτηση, την αισθητική αντίληψη, την οικολογική νοοτροπία και την
οµαδική συνεργασία στο πρόγραµµα διδασκαλίας.
Σύνθεση των Γνώσεων
Ο ρυθµός του µεταβιοµηχανικού τρόπου παραγωγής οδηγεί από την εποχή της εξειδίκευσης
στην εποχή της γνωστικής αλληλεξάρτησης. Οι επιστήµες, οι ικανότητες, τα επαγγέλµατα, οι
πληροφορίες, οι οικονοµίες συνδυάζονται και δηµιουργούν ένα νέο οργανωτικό πολιτισµό
διαχείρισης της γνώσης.
Όλα είναι χρήσιµα. Απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Όλα τα πράγµατα συνδέονται µεταξύ τους.
Όσο σηµαντικά είναι τα µεγάλα, άλλο τόσο είναι και τα µικρά. Όλα εξελίσσονται και τίποτα δεν
µένει σταθερό.
Κάθε τοπική κοινωνία αναπτύσσει τα δικά της εφόδια για να αποφασίζει την πορεία και το
ρυθµό της ανάπτυξης, να διαχειρίζεται παραγωγικά τις πηγές πλούτου που διαθέτει και να
διευρύνει τα εργαλεία της δηµοκρατικής συµµετοχής.
Η Δηµιουργία θέλει Ελευθερία
Απελευθερώνουµε το κεφάλαιο της γνώσης. Καλλιεργούµε την ελευθερία ως νοοτροπία.
Η απελευθέρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος από το συγκεντρωτισµό της εξουσίας οδηγεί σε
µεγαλύτερη κινητικότητα της γνώσης. Διευρύνουµε τις επιλογές των µαθητών και των
φοιτητών, επιτρέπουµε το δηµιουργικό συναγωνισµό µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
αναβαθµίζουµε το εκπαιδευτικό προϊόν και ευνοούµε την επικοινωνία και τη διασύνδεση όλων
των εκπαιδευτικών µέσων.
Αναζητώντας τη δηµιουργικότητα ως πλουτοπαραγωγική πηγή της κοινωνίας µας,
αναδεικνύουµε την αξία της ελευθερίας σε κάθε µορφή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.

Δηµιουργικό σχολείο
Αλλάζουµε τη νοοτροπία για την παιδεία. Διαµορφώνουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα σύµφωνα
µε τις εξελίξεις των παραγωγικών δοµών για να εξασφαλίσουµε ανταγωνιστικότητα και
κοινωνική ισορροπία για την Ελλάδα του µέλλοντος.
Στο δηµιουργικό σχολείο ο δάσκαλος δεν µεταφέρει θεωρίες, οδηγεί τα παιδιά να ανακαλύψουν
τη δική τους αλήθεια. Η γνώση πηγάζει από την αλληλεπίδραση και τη συνύπαρξη µε
διαφορετικές κοινωνικές οµάδες, από την ανάληψη πρωτοβουλιών, την εξάσκηση στην κριτική
σκέψη και τη συνεχή αµφισβήτηση των δεδοµένων.
Παραγωγική Εκπαίδευση
Το παραγωγικό σχολείο επιτρέπει την ανάπτυξη αυτόνοµων µαθητικών δράσεων έξω από το
ηµερήσιο πρόγραµµα, την επιλογή του µαθησιακού αντικειµένου, την αξιοποίηση των
ιδιαίτερων ταλέντων και ικανοτήτων των µαθητών, τη µετατροπή του σχολείου σε ένα χώρο
δηµιουργικού πειραµατισµού και την ανάδειξη της γνώσης σε ένα συνεχές διαδραστικό παιχνίδι.
Οι µαθητές αποκτούν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν το δικό τους, ατοµικό πρόγραµµα
µαθηµάτων. Μαθαίνουν να λειτουργούν σε οµάδες εργασίας, οι οποίες αντικαθιστούν τις
σχολικές τάξεις. Όλη η εργασία και η προετοιµασία των µαθητών γίνεται µέσα στους χώρους
του σχολείου και συνδυάζεται µε δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και
συµµετοχή σε δράσεις πολιτισµού και αθλητισµού.
Κοινωνικό Σχολείο
Το κοινωνικό σχολείο παράγει έργο ακόµα και τις ώρες που δεν λειτουργεί. Οι τοπικές
οργανώσεις κοινωνικού χαρακτήρα αξιοποιούν τις σχολικές υποδοµές και το ανθρώπινο
δυναµικό για τη διεύρυνση των δράσεών τους. Τα παιδιά αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για
κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα και προκλήσεις της περιοχής τους στον ελεύθερο
χρόνο τους.

Αναγέννηση του πανεπιστημίου
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι η καρδιά της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Από την
ανώτατη παιδεία της χώρας κρίνεται ο δυναµισµός της δημοκρατίας, η ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας και η συνοχή της κοινωνίας. Από το πανεπιστήµιο ξεκινά η σύγχρονη παραγωγική
νοοτροπία της κοινωνίας µας.
Αλλάζουµε το σύστηµα της ανώτατης εκπαίδευσης για να διασφαλίσουµε την παραγωγική
ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ισορροπία της Ελλάδας του µέλλοντος.
Παραγωγικά Πανεπιστήµια
Η απόκτηση επιστηµονικής εξειδίκευσης αποτελεί ένα µόνο από τους
παραγωγικούς ρόλους που καλείται το πανεπιστήµιο να έχει στην εποχή µας.

πολλαπλούς

Σχεδιάζουµε εξαρχής τη δοµή της ανώτατης εκπαίδευσης, µε στόχο την καλλιέργεια σύγχρονου
επαγγελµατικού προσανατολισµού και τη δυνατότητα ευελιξίας στην επιλογή διαφορετικών
κατευθύνσεων σπουδών. Καθιστούµε το πανεπιστήµιο µοχλό κοινωνικής κινητικότητας και
ανάπτυξης. Παρέχουµε ευελιξία στη διάρκεια των σπουδών και δυνατότητα επιτάχυνσης της
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
Έρευνα Παντού
Αναδεικνύουµε τα πανεπιστήµια σε ερευνητικά κέντρα, όπου η επιστήµη συναντά την
τεχνολογία, η γνώση την αγορά και η παραγωγικότητα την κοινωνία.
Προωθούµε ερευνητικά προγράµµατα µε κοινωνικό χαρακτήρα και παραγωγική δυναµική. Τα
πανεπιστήµια τροφοδοτούν την αγορά µε νέες ιδέες και προτάσεις και στηρίζουν την κοινωνία
µε παρεµβάσεις για καλύτερη ποιότητα περιβάλλοντος, ζωής και αισθητικής.
Κοινωνικό Πανεπιστήµιο
Το πανεπιστήµιο αποτελεί διαχρονικά χώρο κοινωνικής και πολιτικής πρωτοπορίας. Το
πανεπιστήµιο γίνεται ανοικτό πεδίο συνεύρεσης και ζύµωσης όλων των δυναµικών κοινωνικών
οµάδων και ελεύθερο βήµα διατύπωσης απόψεων και προτάσεων.
Διεθνής Οικονοµία της Γνώσης
Η παιδεία είναι επένδυση για το αναπτυξιακό άλµα της ελληνικής κοινωνίας στον επόµενο
αιώνα. Διεκδικούµε έσοδα από την παγκόσµια οικονοµία της γνώσης, αξιοποιώντας το
πολιτισµικό µας κεφάλαιο και επεκτείνοντας το δίκτυο της ελληνικής παιδείας σε όλο τον
κόσµο.
Η Ελλάδα πρέπει να εξάγει παιδεία. Ανάγουµε τα πανεπιστήµια της χώρας σε πρότυπα
εκπαιδευτικά κέντρα των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης, των χωρών της Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής. Αναπτύσσουµε ένα δίκτυο παροχής γνώσεων στους τοµείς που µπορούµε
να πρωτοπορήσουµε.
Αξιοποιούµε την πολιτισµική µας κληρονοµιά και θεµελιώνουµε διεθνείς ακαδηµίες στα
αναγνωρισµένα τοπόσηµα της χώρας. Συνδέουµε τις σπουδές µε τις οικουµενικές ελληνικές
αξίες για να αναδείξουµε τη σύγχρονη προοπτική τους. Η Ολυµπία αποκτά το µεγαλύτερο
εκπαιδευτικό κέντρο για τον Ολυµπισµό, στην Αθήνα η πολιτική επιστήµη αναδεικνύει τη
σύγχρονη µορφή της δηµοκρατίας, η Θεσσαλονίκη αποτελεί κέντρο της διεθνούς
επιχειρηµατικής εκπαίδευσης.

Παραγωγή πολιτισµού
Ο πολιτισµός είναι πηγή δηµιουργίας. Η επιτυχία της ανασυγκρότησης των παραγωγικών δοµών
εξαρτάται από το ρόλο του πολιτισµού στην κοινωνία µας.
Η τέχνη εκφράζει τα πάντα. Τέχνη είναι η ίδια η ζωή. Τέχνη είναι η οικονοµία, η δηµοκρατία, η
οργάνωση. Τέχνη είναι τα όρια που αφήνουµε τον εαυτό µας ελεύθερο.
Η γνώση είναι στείρα χωρίς έκφραση. Τα προϊόντα δεν έχουν αξία χωρίς σχέδιο. Η πολιτική
είναι διαχειριστική χωρίς φαντασία.
Για να χτίσουµε µια κοινωνία πραγµατικά ελεύθερη και να αναπτύξουµε µια οικονοµία
πρωτοποριακή, πρέπει η παραγωγή πολιτισµού να γίνει τρόπος ζωής µας.
Αισθητική για την Ανάπτυξη
Η αισθητική δηµιουργεί ανεκτίµητα πλεονεκτήµατα στις παγκόσµιες αγορές. Η οικονοµία της
αισθητικής αποτελεί έναν από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόµενους κλάδους. Η ανάπτυξη της
αισθητικής προϋποθέτει την αξιοποίηση ταλέντων και δεξιοτήτων και την καλλιέργεια µιας
αντίστοιχης παιδείας στην κοινωνία.
Σταµατάµε τη µηχανική αναπαραγωγή και τη λειτουργική διεκπεραίωση στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Μεταδίδουµε την αξία της αισθητικής ως αναπόσπαστο µέρος της παραγωγικής
ανασυγκρότησης.

Η τέταρτη εξουσία
Η ενηµέρωση διαµορφώνει τα όρια και τις προοπτικές του σύγχρονου δήµου.
Η συζήτηση για το ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης συνεχώς θα διευρύνεται, εάν δεν
επιλέξουµε να την επιλύσουµε. Η δύναµή τους είναι τεράστια και δεν έχουµε την πολυτέλεια της
αντιγραφής κάποιου προτύπου από το παρελθόν ή το εξωτερικό, όπως αρέσκεται να κάνει το
ελληνικό πολιτικό σύστηµα.
Δεν έχουµε παρά να τολµήσουµε. Το γεγονός ότι τα Μ.Μ.Ε. δεν προβλέφθηκαν από τον
Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη δεν µειώνει τη σηµασία τους.
Τα Μ.Μ.Ε. δεν είναι απλά µια εταιρία. Στην πράξη είναι η τέταρτη εξουσία και είναι στο χέρι µας
εάν θα την προστατέψουµε για να την αναδείξουµε ή εάν θα την αφήσουµε να λειτουργεί ως
µέσο διαπλοκής.
Ιδεατά, είναι το σπουδαιότερο όχηµα για την εµβάθυνση και τη διεύρυνση του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος και έτσι θα πρέπει να τη δούµε. Ως µηχανισµό για την απόκτηση διεθνών
ερεθισµάτων, για την παραγωγή πολιτισµού, για την κατάκτηση της κοινωνίας της γνώσης.
Ο σκοπός µας πρέπει να είναι η ανάδειξη του δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος έναντι των
εκδοτικών συµφερόντων. Η θεσµική αναγνώριση της δηµοσιογραφίας ως εξουσία κατοχυρώνει
µε τον ασφαλέστερο τρόπο την ανεξαρτησία του τύπου.
Διαχωρίζουµε τον οικονοµικό από τον πολιτικό ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Αναθέτουµε το ρόλο του ελέγχου των λειτουργιών της πολιτείας µας στην εξουσία που έχει τη
µεγαλύτερη δύναµη να το επιτύχει.
Η ανάδειξη του Συµβουλίου της Επικοινωνίας θα γίνεται µε άµεση εκλογή από το σώµα των
µελών του.
Αυτοδιαχείριση του Τύπου
Η δηµοκρατία µας είναι ώριµη και έτοιµη για να επιτρέψει στις ανεξάρτητες εξουσίες την
αυτοδιαχείρισή τους.
Η επικοινωνιακή εξουσία ευθύνεται για το επίπεδο της ενηµέρωσης των πολιτών,
αναλαµβάνοντας την ευθύνη του ρόλου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του τρόπου
λειτουργίας τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αρχή. Εξασφαλίζουµε την αυτονοµία και
την αυτοτέλεια της ενηµέρωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την απεξάρτηση
από συµφέροντα σε όλα τα επίπεδα.

Περιφερειακή συνεργασία
Η δύναµη της Ελλάδας αναδεικνύεται από τον περιφερειακό της ρόλο.
Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, οι πολιτισµοί του γεωγραφικού µας χώρου είχαν
πρωταγωνιστική θέση. Η έλλειψη βιοµηχανικών δοµών και ο διαχωρισµός του κόσµου µε τη
µορφή των κρατών οδήγησε όλες τις χώρες της περιοχής µας στην οικονοµική και πολιτική
εξάρτηση που δεν ταιριάζει στη φυσιογνωµία των λαών τους.
Η µεταβιοµηχανική επανάσταση είναι µεγάλη ευκαιρία για όλους τους γείτονές µας. Η
συγκριτική θέση της Ελλάδας µας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουµε πρωτοβουλίες για το
µέλλον της ευρύτερης περιοχής που ανήκουµε. Να αναδείξουµε τις κοινές προοπτικές µας στο
σύγχρονο κόσµο.
Αναδεικνύουµε τα Βαλκάνια
Η ανάπτυξη των Βαλκανίων είναι κρίσιµη για το µέλλον της Ελλάδας. Η χώρα µας επωµίζεται
τεράστιο κόστος από την κατάσταση της ευρωπαϊκής πυριτιδαποθήκης. Η άµεση γεωγραφική
ένωσή µας µέσω ενός αναπτυγµένου βαλκανικού άξονα διευρύνει τις οικονοµικές µας
δυνατότητες.
Οι χώρες των Βαλκανίων αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς. Οι λαοί τους είναι περήφανοι.
Δεν θέλουν να νοιώθουν ότι πατρονάρονται. Τις προοπτικές τους, άλλωστε, τις
αντιλαµβάνονται και άλλοι. Οι ευκαιρίες που χάσαµε είναι πολλές. Οι πρωτοβουλίες που
πήραµε δεν είχαν στρατηγική.
Οι βαλκανικές χώρες εντάσσονται στην Ευρώπη. Απενοχοποιούνται από τις προκαταλήψεις του
παρελθόντος. Απλοποιούν τις διαδικασίες. Δηµιουργούν ευέλικτα σχήµατα. Θέλουν πολύ να
εξελιχθούν. Οι νέες γενιές αναλαµβάνουν την εξουσία. Προχωράνε µπροστά.
Εµείς πρέπει να γνωρίσουµε τα Βαλκάνια. Να καταλάβουµε τους ανθρώπους. Να αξιοποιήσουµε
όσα µας συνδέουν.
Συνεργασία µε την Τουρκία
Η σηµασία της Τουρκίας είναι κοµβική, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης. Γιατί αφήνουµε
άλλους να την εκµεταλλεύονται;
Η σύγκρουση µε την Τουρκία δεν συµφέρει καµιά από τις δύο χώρες. Αποτελεί τη µέγιστη πηγή
εθνικής εξάρτησης, ανακόπτει τους ρυθµούς της ανάπτυξης και κοστίζει όσο η κοινωνική µας
προοπτική.
Οι δυνατότητες των δύο χωρών είναι πολλαπλάσια µεγαλύτερες των προβληµάτων που µας
χωρίζουν. Πρέπει να αντιληφθούµε και να αναγνωρίσουµε την αξία της Τουρκίας.
Η Προοπτική της Μεσογείου
Η Μεσόγειος είναι ο φυσικός πολιτισµικός χώρος των Ελλήνων. Το σταυροδρόµι τριών ηπείρων,
η ιστορική κοιτίδα του διεθνούς εµπορίου. Η πλουσιότερη θάλασσα πολιτισµικών προτύπων
στην ανθρωπότητα.
Η παραγωγική διεθνοποίηση της σύγχρονης Ελλάδας πρέπει να ξεκινήσει από τις αγορές της
Μεσογείου. Να αξιοποιήσουµε τις προνοµιακές σχέσεις που µας συνδέουν. Να συνεργασθούµε
στενά µε την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Να επενδύσουµε στη βόρεια Αφρική και να
βοηθήσουµε στη σύνδεσή της µε την Ευρώπη. Να αξιοποιήσουµε τις προοπτικές της Μέσης
Ανατολής και του αραβικού κόσµου.

Μια περήφανη Ελλάδα
Η Ελλάδα που θέλουµε πρωταγωνιστεί. Είναι αναπτυγµένη χώρα. Έχει σύγχρονες παραγωγικές
δοµές. Παράγει πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες µε ποιότητα για τις παγκόσµιες αγορές.
Δεν αντιγράφει.
Η νέα Ελλάδα δεν φοβάται.
Το κράτος που δηµιουργούµε δεν έχει εξαρτήσεις. Δεν εκλιπαρεί για επιδοτήσεις. Δεν είναι
φτωχός συγγενής κανενός. Έχει απαλλαγεί από τα δεσµά του πολέµου. Δεν πληρώνει
προστασία. Η εξωτερική πολιτική είναι πραγµατικά ανεξάρτητη. Ο λαός είναι κυρίαρχος.
Ο πόλεµος είναι η οικονοµία της συντήρησης. Από το φόβο του πολέµου πλουτίζει µια ολόκληρη
βιοµηχανία. Πουλάνε τον κίνδυνο, τη µεσολάβηση, την προστασία, τα όπλα.
Η Ελλάδα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τις εξοπλιστικές εξαρτήσεις. Έχουµε πληρώσει αρκετά.
Έχουµε υποθηκεύσει την ανάπτυξη της χώρας.
Η θέση της Ελλάδας για την ειρήνη πρέπει να είναι απόλυτη. Οι αξίες της δηµοκρατίας να
γίνουν πιστεύω µας. Τα ιδανικά µας να είναι αδιαπραγµάτευτα.

Ηθική µας η ελευθερία
Η πραγµατική και ολοκληρωµένη δηµοκρατία είναι αυτή που διασφαλίζει την ελευθερία παντού,
για όλους, σε όλα τα επίπεδα.
Μια χώρα χωρίς προκαταλήψεις σέβεται και στηρίζει µε πράξεις τη διαφορετικότητα των
θρησκευτικών, πολιτισµικών, σεξουαλικών και κοινωνικών αξιών.
Ό,τι δεν είναι ελεύθερο είναι ανήθικο.
Ηθική πολιτεία είναι αυτή που προστατεύει και διευρύνει τα ατοµικά µας δικαιώµατα και αφήνει
ζωτικό χώρο σε κάθε πολίτη για να αναπτύξει τη διαφορετικότητά του, να αναλάβει τις ευθύνες
του και να συνεισφέρει στο δηµόσιο αγαθό.
Ηθικός δηµοκρατικός πολιτισµός είναι αυτός που εµπιστεύεται το λαό και διασφαλίζει την πνοή,
το όραµα και την προοπτική της κοινωνίας µας.

Ελλάδα. Χώρα της δηµοκρατίας
Ένα Όραµα για την Ελλάδα
Θέλουµε την πιο δηµοκρατική χώρα στον κόσµο.
Ένα νέο όραµα για τη χώρα.
Ένα όραµα αυτόφωτο, χωρίς υποψηφιότητες, φακέλους, επιτηρητές, κίτρινες και κόκκινες
κάρτες.
Ένα όραµα δικό µας.

Η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου είναι η ίδια η παλιά εκάστοτε ανανεούµενη αγωνία, που
πλακώνει τους ανθρώπους στις µεταβατικές εποχές της ιστορίας. Όταν ένας κόσµος γκρεµίζεται
και ο κόσµος ο νέος, διασκορπίζοντας τα παλιά, οργανώνοντας τα καινούργια, µάχεται ακόµη
να δηµιουργηθεί, οι άνθρωποι κυριεύονται από ένα είδος οµαδικής παραφροσύνης µε διπλά
διαφορετικά φανερώµατα: άλλοι, οι βολεµένοι, οι προνοµιούχοι άρχοντες της εποχής
κυριεύονται από φόβο µη χάσουν τα αγαθά τους υλικά και πνευµατικά. Άλλοι, οι δηµιουργοί,
που φαντάζουν -φυσικά για τους βολεµένους- σαν αντάρτες, κυριεύονται από ανυποµονησία
και λύσσα να καταστρέψουν τον παλιό κόσµο και να δηµιουργήσουν έναν καινούργιο καλύτερο.
Φρικτή είναι η µέθοδος που ανανεώνεται ο κόσµος, µα έως τώρα άλλη ειρηνικότερη
“ανθρωπινότερη” δεν υπάρχει. Σωστός άνδρας είναι αυτός, που όχι µονάχα δεν θα τροµάξει
από αυτό το θέαµα, αλλά και που θα µπορέσει να το αγαπήσει. Έτσι µονάχα θα µετατρέψει
ίσως την αγωνία σε γόνιµη συνεργασία και την αβεβαιότητα σε εµπιστοσύνη.
Σοσιαλιστικό Μανιφέστο
Νίκος Καζαντζάκης
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