
¶éóèçèôéëÜ Îëõåóè 

Νέου Καταστατικού 
της Νέας Δημοκρατίας



Αντιλαµβανόµαστε τη συµµετοχή των πολιτών 
στα κοινά ως συµµετοχή τους στη διαµόρφωση 
των πολιτικών και προγραµµατικών θέσεων των 
κοµµάτων µέσα από τη δηµοκρατική τους 
λειτουργία. Μέσω µιας κατάλληλης κοµµατικής 
οργάνωσης και της αξιοποίησης των νέων 
µεθόδων επικοινωνίας, µπορούµε να κάνουµε 
την πολιτική πολύ πιο προσιτή και ενδιαφέρουσα 
για τους πολίτες. Είναι σηµαντικό να στρέψουµε 
το ενδιαφέρον µας από το εσωτερικό του 
κόµµατος προς τον απλό πολίτη και να 
ενισχύσουµε - αξιοποιώντας θεσµούς άµεσης 
δηµοκρατίας - τη δυνατότητά του να παρεµβαίνει 
και να επηρεάζει την πολιτική του «ελκυστικού»  
κόµµατος.

Για να αναβιώσει η συµµετοχή των πολιτών στα 
κοινά ως συµµετοχή τους στη διαµόρφωση 
πολιτικών, χρειάζεται  µια διαφορετική κοµµατική 
οργάνωση. 
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Æï ðòÞâìèíá

Οι πολίτες γύρισαν πλάτη 
στην Πολιτική και στη Νέα 

∆ηµοκρατία διότι η πολιτική 
παράγεται ερήµην τους

Ã óôÞøï÷

Να σπάσουµε αυτόν τον 
φαύλο κύκλο κάνοντας 

τη Νέα ∆ηµοκρατία 
ελκυστική στους πολίτες

Æï íÛóïî

Η ψήφιση νέου 
Καταστατικού στο Τακτικό 
Συνέδριο 22-24 Απριλίου

Ã ôòÞðï÷

Η µεταρρύθµιση 
της λειτουργίας της 
Νέας ∆ηµοκρατίας

Η παρούσα εισηγητική 
έκθεση θα τεθεί σε ανοικτή 
ηλεκτρονική διαβούλευση 

στην οποία έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής τα µέλη της Ν∆.  

Από τη διαβούλευση θα 
προκύψει το προσχέδιο του 

Καταστατικού που θα 
συζητηθεί και θα εγκριθεί 

στο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο 
της Νέας ∆ηµοκρατίας.

ï ìÞçï÷ óôá
400.000+

íÛìè ôè÷ ÁÛá÷ 
¢èíïëòáôÝá÷
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Η Πολιτική στην Ελλάδα σήµερα γίνεται για 
τους λίγους χωρίς τη συµµετοχή των πολλών. 

Εµείς αντιλαµβανόµαστε την Πολιτική ως την 
πράξη στο όνοµα των πολλών για το 
ευρύτερο συµφέρον. 

Πιστεύουµε οτι η ενδυνάµωση του πολίτη 
µέσα από την Πολιτική ενισχύει την 
εµπιστοσύνη µεταξύ της κοινωνίας και των 
πολιτικών κοµµάτων και κάνει καλύτερη τη 
∆ηµοκρατία µας.

Το κόµµα είναι το κύτταρο της ∆ηµοκρατίας. 
Μόνο µέσα από το κόµµα µπορούν οι πολίτες 
να παρεµβαίνουν ουσιαστικά στα κοινά. 

Οι ενώσεις πολιτών και η κοινωνία των 
πολιτών στην καλύτερη περίπτωση µπορούν 
να γίνουν αποτελεσµατικές οµάδες πίεσης. 
Κανονιστική παρέµβαση και άσκηση 
εξουσίας µόνο µέσω των πολιτικών 
κοµµάτων νοείται στη ∆ηµοκρατία. 

Το κόµµα για να επιτελέσει το ρόλο του ως 
κύτταρο δηµοκρατίας οφείλει να είναι 
ανοικτό, συµµετοχικό και να λειτουργεί µε 
ξεκάθαρες δηµοκρατικές διαδικασίες. Μόνον 
τότε θα καταστεί «ελκυστικό».

Θέλουµε η Νέα ∆ηµοκρατία να υπηρετήσει την 
πραγµατική έννοια της πολιτικής.  Να δώσει νόηµα 
στην πολιτική.  Να αποτελεί µέσον διαµόρφωσης 
της αντίληψης των πολιτών ως προς το τι είναι «το 
καλό» τους. Να αποτελεί φορέα που θα 
αφουγκράζεται τις επιθυµίες των πολιτών και το 
όχηµα που θα µετουσιώνει τις επιθυµίες των 
πολιτών σε πράξη. 
Θέλουµε τη Νέα ∆ηµοκρατία να παράγει και να 
διαχέει πολιτική.

¦ö÷ áîôéìáíâáîÞíáóôå ôï òÞìï 
ôïù åìëùóôéëïà ëÞííáôï÷ óôèî 

ðïìéôéëÜ äéáäéëáóÝá
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Πιστεύουµε στο διαχωρισµό 
Κόµµατος-Κράτους

Τα σηµερινά κόµµατα δεν επιτελούν επαρκώς 
το ρόλο τους ως κύτταρο δηµοκρατίας καθώς 
υστερούν τόσο στην παραγωγή πολιτικής όσο 

και στη διάχυσή της. 

Ο εναγκαλισµός κόµµατος εξουσίας - κράτους 
που κυριάρχησε στην πολιτική ζωή του τόπου 
δηµιουργούσε σχέσεις συναλλαγής µεταξύ 
κοµµάτων και ψηφοφόρων. Πλέον η 
προσδοκία προσωπικού οφέλους από το 
κράτος µέσω της κοµµατικής ταυτότητας είναι 
εκτός πνεύµατος της εποχής µας και της Νέας 
∆ηµοκρατίας.

∆εν διαχέεται η εσωκοµµατική πολιτική 
διαδικασία στα µέλη του κόµµατος – πόσο 
µάλλον στους πολίτες.

∆εν επικοινωνεί το κόµµα µε την κοινωνία 
και δεν υπάρχει διαδικασία ουσιαστικής 
εµπλοκής των πολιτών στην παραγωγή 
πολιτικής (grassroots). 

¢éÀøùóè ðïìéôéëÜ÷ °êéïìÞçèóè - ðòïóáòíïçÜ 
ðïìéôéëÜ÷ 

∆εν τίθενται συγκεκριµένοι και µετρήσιµοι 
στόχοι που να ορίζουν το προσδοκώµενο 
αποτέλεσµα από την εφαρµογή της πολιτικής.

∆εν υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης 
πολιτικών (policies) ούτε πολιτικών (politicians) 
καθώς δεν ορίζονται στόχοι. 

Οι πολίτες αδιαφορούν για την πολιτική γενικά 
και για τα κόµµατα ειδικότερα.

∆εν εγγράφονται στα κόµµατα νέα µέλη (ιδίως νέοι).
Τα κόµµατα συρρικνώνονται 

(ποσοτικά αλλά και ποιοτικά) αντί να διευρύνονται.
Τα κόµµατα γίνονται όλο και λιγότερο αποτελεσµατικά 

και κατά συνέπεια ελκυστικά.

Æï áðïôÛìåóíá 

¦ñ÷ âìÛðïùî ïé ðïìÝôå÷ ôá ëÞííáôá;



∆εν παράγεται πολιτική συστηµατικά, 
σύµφωνα µε αρχές και µε συνέπεια προς 
αυτές.

∆εν παράγεται πολιτική συµµετοχικά 
µε δοµηµένη διαβούλευση που να µπορεί να 
περιλαµβάνει κάθε πολίτη.

Τα µέλη του κόµµατος δεν συµµετέχουν 
στη διαµόρφωση πολιτικής.

Οι αποφάσεις είναι αρχηγικές 
(top down).

¦áòáçöçÜ ðïìéôéëÜ÷ 

Το κόµµα δεν παράγει πολιτική µέσω των  
οργάνων του αλλά είναι κατά κύριο λόγο ένας 
εκλογικός µηχανισµός.

Τα µέλη / πολίτες δεν συµµετέχουν 
στη διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής και 
δεν προσφέρουν όσο θα ήθελαν.

∆εν αξιολογείται καµία λειτουργία 
του κόµµατος (άνθρωποι / όργανα / πολιτικές) 
κι έτσι δεν υπάρχει αποτίµηση της όποιας 
συµµετοχής.

∆εν εµπεδώνεται όσο πρέπει η αξιοκρατία 
µέσα στις κοµµατικές δοµές.

 ̧óèíåòéîÜ åéëÞîá ôïù 
ëÞííáôï÷ 

Πρώτο µέληµά µας είναι να αλλάξουµε τη Νέα ∆ηµοκρατία προκειµένου να αναβαθµίσουµε τη 
διαδικασία παραγωγής και διάχυσης πολιτικής και να εµπεδώσουµε την ουσιαστική δηµοκρατία 

στην πράξη. 

Μια ελκυστική Νέα ∆ηµοκρατία θα µπολιάσει το πολιτικό σκηνικό, θα αναβαθµίσει το ρόλο του 
πολίτη στη ∆ηµοκρατία και θα αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το πολίτευµά µας.

Æé åðéäéñëïùíå;
Να αλλάξουµε τον τρόπο που λειτουργούµε 

ώστε η «ελκυστική» Νέα ∆ηµοκρατία να προάγει :

Την ελευθερία της σκέψης
Την ελευθερία της έκφρασης

Την ελευθερία της πράξης
Τις αξιακές κατευθύνσεις που διέπουν την πολιτική µας

Την ενασχόληση των πολιτών µε τα κοινά 
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¦ñ÷ âìÛðïùî ïé ðïìÝôå÷ ôè ÁÛá ¢èíïëòáôÝá;



Η λειτουργία του κόµµατος – κατ’ αναλογία µε 
το πολιτικό µας σύστηµα, είναι 
Προεδρο-κεντρική. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται στο ανώτατο επίπεδο και τα µέλη 
απλά ακολουθούν. Η απόκλιση από την 
κοµµατική γραµµή θεωρείται αµφισβήτηση 
της ηγεσίας. Οι εσωκοµµατικοί θεσµοί είναι 
αδύναµοι και υπολειτουργούν. 

Η αλλαγή του κόµµατος σε Θεσµο-κεντρικό 
προϋποθέτει συνεχή, ενεργή και άµεση 
συµµετοχή των µελών στις κοµµατικές 
διαδικασίες. Αυτό είναι το προσδοκώµενο 
που καθίσταται εφικτό και διευκολύνεται µε 
την κατάλληλη εφαρµογή της τεχνολογίας. Η 
άµεση ∆ηµοκρατία µέσω τεχνολογίας και 
θεσµικής αναδιοργάνωσης είναι πλέον σε 
µεγάλο βαθµό εφικτή. 

Με τη συµµετοχή των πολιτών θα 
αναβαπτιστεί η έννοια της Πολιτικής στον 
τόπο που τη γέννησε και που δυστυχώς την 
αλλοίωσε.

¦ö÷ õá çÝîåé áùôÞ; 

Πρέπει να δυναµώσουµε τη φωνή των 
µελών και των στελεχών

Να µετατρέψουµε το κόµµα από 
Προεδρο-κεντρικό σε Θεσµο-κεντρικό 
και τη λήψη των αποφάσεων από άνωθεν 
(top down) σε αµφίδροµη.

Προς αυτή την κατεύθυνση θέλουµε 
ένα κόµµα που:

Να είναι συµµετοχικό και ανοιχτό 
σε όλους τους πολίτες
Να στηρίζεται και να λογοδοτεί στα µέλη του
Να διέπεται από δηµοκρατικές διαδικασίες
Να είναι πολυσυλλεκτικό 
Να παράγει και να διαχέει πολιτική
Να έχει θητεία για όλους τους κοµµατικούς 
αξιωµατούχους
Να αξιολογεί τους αξιωµατούχους του 

Στη Νέα ∆ηµοκρατία που χτίζουµε ο 
Πρόεδρος προτείνει, συν-διαµορφώνει 
αλλά δεν επιβάλλει πολιτικές. 

Οι σύγχρονες δοµές είναι καταλύτης για τη 
συµµετοχή πολιτών στο κόµµα και 
εγγυητής της εφαρµογής των κοµµατικών 
διαδικασιών. 
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τα µέλη, 
αξιολογείται από αυτά και λογοδοτεί σε 
αυτά.
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ªùííåôÛøö óôè 
äéáâïàìåùóè 

για το Νέο 
Καταστατικό

synedrio.nd.gr


