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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεταρρυθμίσεις χωρίς μεταρρυθμιστές δεν υπάρχουν
Η Δράση στηρίζει στις εκλογές αυτές το Ποτάμι και η Κεντρική μας Επιτροπή
εξέφρασε την βούληση η στήριξη αυτή να έχει διάρκεια και προοπτική. Γιατί λάβαμε
αυτή την απόφαση; Οι εκλογές αυτές είναι οι πρώτες από το 2010 που δεν
χαρακτηρίζονται από το δίλημμα «μνημονίου-αντιμνημονίου». Με την συντριπτική
πλειοψηφία του κόσμου να λέει για πρώτη φορά ότι το δίλημμα αυτό δεν έχει
κανένα νόημα, η μεγάλη απάτη του αντιμνημονίου πέθανε οριστικά.
Μπορούμε λοιπόν επιτέλους να ασχοληθούμε με το πραγματικό αίτιο της
καταστροφής και της χρεοκοπίας.
Γιατί το κεντρικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι εδώ και δεκαετίες, μέσω των
συντεχνιών, της φοροδιαφυγής και του ατομικού ρουσφετιού (και ου μην αλλά για
πολλούς και της διαφθοράς) έχουμε βάλει ο ένας το χέρι στην τσέπη του άλλου και
έχουμε έτσι περιθωριοποιήσει οικονομικά και κοινωνικά την παραγωγή και τη
δημιουργία. Στην δε προτροπή «βγάλτε ρε τα χέρια από τις τσέπες των άλλων»
απαντάμε όλοι μαζί «δεν τα βγάζω αν αυτοί πρώτα δεν βγάλουν το χέρι από τη δική
μου». Συλλογικό αδιέξοδο. Η τραγική αυτή εικόνα μιας κοινωνίας στην οποία όλοι
προσπαθούν να ρίξουν τους άλλους για λόγους αυτοάμυνας δεν οδηγεί πουθενά. Η
ανόρθωση της χώρας θα έρθει μόνο αν σπάσει αυτή η νοοτροπία και το σύμπλεγμα
προσωπικών, κοινωνικών και κομματικών σχέσεων που την ανατροφοδοτεί.
Στις εκλογές αυτές, τώρα που πέθαναν τα παραμύθια, οι πολίτες έχουν την
ευκαιρία να αρχίσουν επιτέλους να αλλάζουν τα πράγματα. Επιβάλλοντας με
την ψήφο τους μια κυβέρνηση ευρύτατης δυνατής συνεργασίας και εξασφαλίζοντας
ότι σ’ αυτήν θα έχουν επιτέλους θέση και δυνάμεις ειλικρινά μεταρρυθμιστικές,
που θα εμποδίζουν τοις ακρότητες του παρελθόντος και θα βάλουν το σπόρο εντός
των κυβερνήσεων της ουσιαστικής αλλαγής. Μόνος δρόμος για να συμβεί αυτό
είναι το Ποτάμι, που είναι σήμερα το μόνο μεταρρυθμιστικό κοινοβουλευτικό
κόμμα να βγει όσοι ισχυρότερο γίνεται σ’ αυτές τις εκλογές.
Αν συμβεί αυτό η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει ένα
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα πολύ πιο φιλόδοξο από την συμφωνία με την
ΕΕ και θα στηρίζεται σε δύο άξονες που σταθερά από την ίδρυση της υποστηρίζει η
Δράση:

•
Μείωση των φόρων και των δαπανών του κράτους για να αφεθεί
χώρος στον ιδιωτικό τομέα για να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, και
•
Αποκομματικοποίηση και εκσυγχρονισμός του κράτους έτσι ώστε
να μπορεί να προσφέρει πολύ καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες ξοδεύοντας
λιγότερα χρήματα.
Χωρίς ισχυρή παρουσία γνήσιων μεταρρυθμιστών στην επόμενη Βουλή οι στόχοι
αυτοί δεν πρόκειται να επιτευχθούν. Γι αυτό και στηρίζουμε το Ποτάμι. Γιατί
μεταρρυθμίσεις χωρίς μεταρρυθμιστές δεν υπάρχουν.
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