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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ*

Η Κοινωνία Αξιών αποτελείται από ανθρώπους με αξιόλογη
διαδρομή στην πραγματική οικονομία, στην επιστήμη και στον πολιτισμό
που πιστεύουν ότι το εθνικό μας πρόβλημα είναι η πολιτική χρεοκοπία. Τα
κόμματα της μεταπολίτευσης, όπως και τα νέα κόμματα με παλαιά ή και νέα
υλικά χαρακτηρίζονται από το ίδιο αξιακό σύστημα, τις ίδιες νοοτροπίες και
πρακτικές που οδήγησαν την πατρίδα μας στην οικονομική αξιακή και εθνική
χρεοκοπία. Σκοπός της συμμετοχής της Κοινωνίας Αξιών στις Ευρωεκλογές
δεν είναι η ύπαρξη ενός ακόμα κόμματος αλλά η ριζική αλλαγή του σαθρού πολιτικού συστήματος, η ποιότητα
και η ηθική της πολιτικής ζωής και της δημοκρατίας, η αποτελεσματική και έντιμη διακυβέρνηση. Αυτά άλλωστε
αποτελούν την προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, την ανάπτυξη, την πρόοδο, την κοινωνική ευημερία και τη
συνοχή.
Τα θεμελιώδη δεδομένα που τεκμηριώνουν ότι η Κοινωνία Αξιών αποτελεί ένα πραγματικό νέο, ποιοτικό
και αντι-συστημικό είναι το παρακάτω:
Πρώτον, η Κοινωνία Αξιών πιστεύει ότι η πατρίδα μας διαθέτει πλούσιους πόρους και ικανό λαό τα οποία
μπορούν ν’ αξιοποιηθούν αποδοτικά, ανταγωνιστικά και αποτελεσματικά και να γίνει μια χώρα πρότυπο και
πρωτοπόρα σε όλους τους τομείς, ισχυρή στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη και γνωρίζει το πώς
αυτό επιτυγχάνεται πρακτικά και όχι με ευχολόγια.
Δεύτερον, διαθέτει ένα σύγχρονο, ανεπτυγμένο και στιβαρό ιδεολογικό πλαίσιο που συνιστάται σε ιδέες,
αξίες και επιστημονική γνώση που απαντούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις και προβλήματα της
κοινωνίας, του ανθρώπου πολίτη και του κοινού καλού, πράγμα που δεν κάνουν οι ξεπερασμένες ιδεολογίες του
φιλελευθερισμού, του σοσιαλισμού και του νεοφιλελευθερισμού. Αν και οι όροι, δεξιά, αριστερά κτλ, είναι
ξεπερασμένοι, για λόγους συντομίας η ΚΑ τοποθετείται στο κοινωνικό ριζοσπαστικό κέντρο που δεν
τοποθετείται κανένα άλλο κόμμα.
Τρίτον, η ΚΑ διαθέτει πλήρες πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από οραματικές και πρακτικές προτάσεις
που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα, καινοτομία, ριζοσπαστισμό, εμπειρογνωμοσύνη και οδηγούν σε
ριζικές, εναρμονισμένες και συγχρονισμένες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αλλαγές στη δημοκρατία,
στο κράτος, στη δικαιοσύνη, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, στην υγεία, στις εργασιακές σχέσεις,
στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον κλπ. Η Κοινωνία Αξιών δεν λαϊκίζει, δεν στηρίζεται στον
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καταγγελτικό λόγο, σε εντυπωσιασμούς, ευχολόγια και υποσχέσεις, αλλά με λογισμό και όνειρο παρουσιάζει την
πραγματικότητα και τις προτάσεις της με αλήθεια και τεκμηρίωση.
Τέταρτον, η ΚΑ φέρνει μια νέα αντίληψη για την πολιτική και την διακυβέρνηση της χώρας. Πιστεύει ότι η
πολιτική αποτελεί λειτούργημα και όχι επάγγελμα. Η διακυβέρνηση πρέπει επιτέλους να στηρίζεται σε ένα
ανεξάρτητο από τα κόμματα, αποδοτικό, έντιμο και αποτελεσματικό κράτος, με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης
και τεχνολογίας που θα υπηρετεί την ανάπτυξη, την κοινωνία και τον πολίτη. Στις θέσεις διακυβέρνησης πρέπει
να τοποθετούνται ότι πιο άξιο διαθέτει ο Ελληνισμός και όχι οι βουλευτές και τα κομματικά στελέχη.
Πέμπτον, η ΚΑ λόγω διαδρομής των στελεχών (και των υποψήφιων Ευρωβουλευτών της), διαθέτει
σημαντική τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά το μάνατζμεντ, την οργάνωση και διοίκηση των οργανισμών, την ηγεσία,
το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλλαγών, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και τις διεθνείς σχέσεις και
διαπραγματεύσεις.
Έκτον, η ΚΑ δεν αποτελεί αρχηγικό κόμμα. Λειτουργεί με ουσιαστική συμμετοχική δημοκρατία και
στηρίζεται σε ηγετικές ομάδες και όχι σε ηγέτες.
Έβδομο, η ΚΑ δεν εξαρτάται από ΜΜΕ, οικονομικά και άλλα συμφέροντα.
Όγδοον, η ΚΑ πιστεύει ότι δεν υπάρχει λύτρωση χωρίς κάθαρση και τιμωρία. Η διαφθορά και η
παρανομία, αποτελεί εθνικό καρκίνωμα και πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί άμεσα και αποφασιστικά.
Ένατον, δεν είναι τυχαίο ότι ο υπότιτλος της ΚΑ είναι ενότητα, ανάπτυξη, πολιτισμός. Αυτά, αποτελούν
τρεις αλληλοεξαρτώμενους πυλώνες για την πρόοδο, την ισχυρή και ευημερούσα πατρίδα. Η ενότητα, δηλαδή
το εμείς, συμβάλλει στη συνεργασία και στις συνέργειες, ο πολιτισμός στην ενότητα και στην ανθρώπινη ζωή, η
ανάπτυξη στην πρόοδο και στην κοινωνική ευημερία
Δέκατον, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το σύνθημα μας είναι «Σκέψου Ευρωπαϊκά, δράσε για την
Ελλάδα».
Διαθέτουμε διακριτικές και εθνικά συμφέρουσες προτάσεις. Η Ευρώπη, χρειάζεται ουσιαστική
δημοκρατία και ισοτιμία, οικονομική ανασυγκρότηση, ανταγωνιστικότητα, και κοινωνικό κράτος, ώστε να κάνει
πράξη τις Ευρωπαϊκές αξίες, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη προς όφελος όλων των τοπικών κοινωνιών και
των πολιτών. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χωρίς να παραχωρήσει το σκληρό
πηρύνα των εθνικών δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν την επιβίωση του έθνους και του Ελληνισμού. Επίσης,
διεκδικούμε από την Ευρώπη την οικονομική υποστήριξη ενός αναπτυξιακού σχεδίου ώστε η χώρα να βγει από
την κρίση και τη φτώχεια.
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