Πρωτοβουλίες υπάρχουν – Αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, διαφθορά επίσης
Εγώ κάνω κάθε προσπάθεια να συναντώ νέους ανθρώπους που καινοτομούν,
βραβεύονται, που παίρνουν πρωτοβουλίες. Είχα δει πριν από λίγους μήνες
παιδιά, που βραβεύτηκαν στο Χάρβαρντ για το λογισμικό τους. Άλλα παιδιά
βραβεύτηκαν από τη Microsoft για μια καινοτομία γύρω από τα Μουσεία, για
περιήγηση στους μουσειακούς χώρους και στα αρχαία μας μνημεία.
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Βλέπω νέους που καινοτομούν στην αισθητική, στην αρχιτεκτονική, προβάλλοντας
την ελληνική παράδοση, αλλά και δημιουργώντας και πράσινα, ενεργειακά κτίρια,
που είναι πολύ πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιούν δηλαδή πολύ μικρή
ενέργεια ή και καθόλου, με μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Βλέπω
ανθρώπους που ασχολούνται με την πράσινη ανάπτυξη και την ενεργειακή πολιτική,
με τα φωτοβολταϊκά, με τις ανεμογεννήτριες.
Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι δυνατότητες, όπως βεβαίως και πρωτοβουλίες, όπως
είναι το «Open Coffee» και «Open Tourism» – ή «e-Coffee» και «e-Tourism»,
νομίζω αυτές είναι οι ορολογίες. Κάποιες κολεκτίβες, πρωτοβουλίες νέων, όπως οι
«Atenistas», που είναι για την Αθήνα. Αυτά δείχνουν τη δυναμική που υπάρχει, το
δυναμισμό των νέων ανθρώπων.
... Αλλά εγώ σας καλώ να αλλάξουμε την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο, ...
Ότι το Δημόσιο πραγματικά εξυπηρετεί τον πολίτη και έχει το ρόλο που πρέπει να
έχει, όπως γίνεται σε όλα τα πραγματικά κράτη.
... για να αλλάξουμε την Ελλάδα θέλει ακόμα δουλειά. Δεν θα έρθει αυτό
φυσιολογικά, με την έννοια του αυτόματου πιλότου. Θέλει να δημιουργήσουμε μια
αντίληψη πάταξης της αδιαφάνειας, της διαφθοράς. Η αλλαγή νοοτροπιών στην
καθημερινότητά μας, θέλει ακόμα δουλειά. ...
Όμως, κάνοντας τη Δημόσια Διοίκηση καλύτερη, διαμορφώνοντας συνθήκες
αξιοκρατίας, διαφάνειας, αυτά αμέσως θα έχουν επιπτώσεις και σε ένα άλλο όραμα
για τη χώρα. Όταν ξέρει ο άλλος ότι η αξιοκρατία είναι πια γεγονός, θα ξέρει ότι
μπορεί τις δικές του δυνάμεις να τις καλλιεργήσει, θα δει διαφορετικά το
Πανεπιστήμιο, όχι απλώς να πάρω το πτυχίο για να έχω ένα πτυχίο, αλλά τι γνώσεις
χρειάζομαι εγώ, για να μπορώ να ανταγωνιστώ – με την καλή έννοια – για να μπορώ
να επιτύχω, για να μπορώ να έχω προοπτική.
... Δεν υπάρχει η νοοτροπία του δοκιμάζω, παίρνω πρωτοβουλία. Αλλά και μπροστά
στην πρωτοβουλία, υπάρχουν πάρα πολλά κλειστά κυκλώματα, είτε γραφειοκρατία,
είτε διαφθορά, που πολλές φορές δεν επιτρέπουν αυτή την δημιουργικότητα και
πρωτοβουλία να ανθίσει.
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