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Πρϐλογοσ 
 

Σον Νοϋμβριο του 2014, η ιςτοςελύδα «Προοδευτικό Πολιτικό – 

ppol.gr», ϋπαψε να λειτουργεύ. Σο αρχεύο πολλών χιλιϊδων πρωτοτϑπων 

ϊρθρων, ςυνεντεϑξεων, μεταφρϊςεων απϐ τον ξϋνο τϑπο κλπ. που εύχε 

ςωρευθεύ κατϊ την διϊρκεια τησ ενδεκαετοϑσ λειτουργύασ του ιςτοτϐπου 

χϊθηκε οριςτικϊ. 

 

ημαντικϐ μϋροσ αυτοϑ του αρχεύου όταν και η αρθρογραφύα του 

ύδιου του δημιουργοϑ και διαχειριςτό του PPOL, Νύκου Ρϊπτη. Η 

αρθρογραφύα αυτό εύναι ϊξια διαςώςεωσ και αρχειοθετόςεωσ για δϑο 

κυρύωσ λϐγουσ: αφ’ ενϐσ, λϐγω των ύδιων των πολιτικών ιδεών του Νύκου 

Ρϊπτη: τησ πολυετοϑσ αναλϑςεωσ τησ (τϐτε) «νϋασ μεταπολύτευςησ», τησ 

ειςαγωγόσ του προτϊγματοσ τησ υντακτικόσ Εθνοςυνϋλευςησ για την 

Ελλϊδα ςόμερα, τησ εναςχϐληςησ με το δημογραφικϐ πρϐβλημα και το 

οικολογικϐ πρϐβλημα ωσ εθνικϐ θϋμα κλπ. κλπ. Αφ’ ετϋρου, για την 

ιδιϐτυπη «πολιτικό χρονογραφύα» που ςυνιςτϊ η παρακολοϑθηςη, μϋςα 

απϐ ϊρθρα ενδεκαετύασ, τησ πολιτικόσ διαδρομόσ του Νύκου Ρϊπτη: απϐ 

την ανανεωτικό αριςτερϊ, τον εκςυγχρονιςμϐ και το ςημιτικϐ (ενύοτε και 

μετα-ςημιτικϐ) ΠΑΟΚ ςτην πολιτικό οικολογύα και ςτο εγχεύρημα ενϐσ 
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μετα-μεταπολιτευτικοϑ «νϋου κϋντρου», καταλόγοντασ ςε θϋςεισ μϊλλον 

ςυντηρητικϊ χριςτιανοδημοκρατικϋσ. (Εμεύσ ςτο ΙΝΠΟΛ προτιμοϑμε 

να το βλϋπουμε ωσ μια… πολιτικό διαδρομό μετανούασ). Πϊντοτε ϐμωσ 

με ϋνα ςυγκεκριμϋνο πολιτικϐ και ιδεολογικϐ πρϐγραμμα/πρϐταγμα, 

απλώσ «εύδεςι διηλλαγμϋνο». Πρϐκειται για ϋνα ενδιαφϋρον πεδύο 

ςυνϋχειασ μϋςα ςτισ αςυνϋχειεσ, ειδικϊ αν λϊβουμε υπ’ ϐψιν την 

αδιαπραγμϊτευτη ανιδιοτϋλεια του Νύκου Ρϊπτη, την οπούα πιςτοποιοϑμε 

ϐςοι τον γνωρύζουμε. 

 

Σο Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ δημοςιεϑει εδώ ολϐκληρο 

το αρχεύο αρθρογραφύασ του Νύκου Ρϊπτη για την ενδεκαετύα 2003-2014, 

ϐπωσ αυτϐ δημοςιεϑθηκε ςτην «Προοδευτικό Πολιτικό» (με ελϊχιςτα 

ϊρθρα τησ δϑςησ του 2014 απϐ την «Μεταρρϑθμιςη»). Υυςικϊ, δεν 

αποτελεύ το ςϑνολο του υλικοϑ αυτοϑ πεδύο πρωτογενοϑσ ενδιαφϋροντοσ 

για το ΙΝΠΟΛ και τουσ τομεύσ μελϋτησ του—μϊλιςτα, ςε ςυγκεκριμϋνεσ 

περιπτώςεισ οι επικαιρικϋσ θϋςεισ που εκφρϊζονται ςτην αρθρογραφύα 

αυτό αποτελοϑν το αντιδιαμετρικώσ αντύθετο απϐ τισ θϋςεισ του 

ΙΝΠΟΛ. Μολαταϑτα, διαςώζουμε κατ’ αρχϊσ ολϐκληρο το υλικϐ με την 

επιθυμύα και προοπτικό να προβοϑμε, ςε δεϑτερο χρϐνο, ςε μια διαλογό 

του υλικοϑ και ςε μιαν ϋκδοςη αποτελοϑμενη απϐ το υλικϐ που κυρύωσ 

μασ ενδιαφϋρει—και τοποθετεύται εν πολλούσ ςτα τελευταύα ϋτη τησ εν 

λϐγω αρθρογραφύασ. 

 

 

άςωσ αποτελεύ μιαν ειρωνεύα προξενοϑςα δϐλιχο υπομειδύαμα το 

γεγονϐσ πωσ το αρχεύο μιασ ιςτοςελύδασ με την επωνυμύα «Προοδευτικό 

Πολιτικό» παρουςιϊζει ιδιαύτερο ενδιαφϋρον—ενδιαφϋρον διϊςωςησ του 

αρχεύου και μελϋτησ του—για το «Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ». 

Αυτϐ ϐμωσ εύναι μϊλλον ϋνα απϐ τα πιο όπια δεύγματα ςουρεαλιςμοϑ 

ςτην ελληνικό πολιτικό ζωό, ό τϋλοσ πϊντων ςτισ παρυφϋσ τησ—οπϐτε, 

ασ εύναι… 

 

ωτόρησ Μητραλϋξησ 
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Βιογραφικϐ ημεύωμα 

 

Ο δρ Νύκοσ Ρϊπτησ Γεννόθηκε το 1963 ςτη 
Λωζϊννη Ελβετύασ. ποϑδαςε 
Παιδαγωγικό και Χυχολογύα ςτο Ηρϊκλειο 
Κρότησ, το Μονπελιϋ Γαλλύασ και το ΑΠΘ, 
απϐ ϐπου αναγορεϑτηκε Διδϊκτορασ 
Παιδαγωγικόσ το 1991. 
Απϐ το 1985 εργϊζεται διαρκώσ ωσ 
εκπαιδευτικϐσ ςε διϊφορα εκπαιδευτικϊ 
ιδρϑματα πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςε 
ςεμινϊρια επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και 
ςε ΑΕΙ. Δύδαξε Περιβαλλοντικό 

Εκπαύδευςη ςτο Σμόμα Περιβϊλλοντοσ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου 
(1994-2000). όμερα εύναι Διευθϑνων ϑμβουλοσ ςε ιδιωτικϐ 
εκπαιδευτόριο. 
Απϐ τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1980 ςυμμετεύχε ςε διϊφορεσ κινόςεισ 
του φιλοευρωπαώκοϑ μεταρρυθμιςτικοϑ χώρου. Απϐ το 2002 ωσ το 2004 
όταν διευθυντόσ του Ομύλου Προβληματιςμοϑ για τον Εκςυγχρονιςμϐ 
τησ Κοινωνύασ (ΟΠΕΚ). Σο 2007-2009 πρωτοςτϊτηςε ςτη «διακόρυξη 
τησ 24ησ Ιουλύου» (2008) και ςτην ύδρυςη του κϐμματοσ Δημοκρατικού 
(Ιανουϊριοσ 2009). Σο διϊςτημα 2009-2013 ςυμμετεύχε ςτουσ 
Οικολϐγουσ Πρϊςινουσ και εκλϋχτηκε μϋλοσ του Πανελλαδικοϑ 
υμβουλύου τουσ. Σο 2013-2014 ςυμμετεύχε ςτη «διακόρυξη των 58» και 
πρωτοςτϊτηςε ςτη δημιουργύα του κϐμματοσ Ευρώπη Οικολογύα 
(www.europe-ecology.gr). Απϐ το 2003 ωσ το 2014 όταν διαχειριςτόσ τησ 
ιςτοςελύδασ Προοδευτικό Πολιτικό (ppol.gr). 
Απϐ μαθητόσ ςυμμετϋχει ςε διϊφορεσ χριςτιανικϋσ κινόςεισ. Τπόρξε 
μϋλοσ των Δ τησ SOS Ρατςιςμϐσ (1988-1992), τησ Κύνηςησ υνϑπαρξη 
και Επικοινωνύα ςτο Αιγαύο (1996-2000), του Δικτϑου για την 
Κεντροαριςτερϊ (2000-2002). Επιςτημονικϊ και πολιτικϊ του κεύμενα 
ϋχουν δημοςιευτεύ ςε πολλϋσ εφημερύδεσ, περιοδικϊ, ςτο διαδύκτυο, ςε 
πρακτικϊ ςυνεδρύων και ςε ςυλλογικοϑσ τϐμουσ. υμμετεύχε κατϊ 
καιροϑσ ςτισ υντακτικϋσ Επιτροπϋσ πολλών περιοδικών (Εκπαιδευτικό 
Κοινϐτητα, Νϋα Πολιτικό, Οικοτοπύα  κ.α.). Ϊχει εκδώςει 
μυθιςτορόματα, ϋνα βιβλύο για την Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςη και ϋνα 
βοόθημα ιςτορύασ. 
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2003 

 

Sleeping with the Enemy 

 

"Κανεύσ δε θα θυμϐταν τον καλο αμαρεύτη, αν εύχε μϐνο καλϋσ 

προθϋςεισ. Καλϊ που εύχε χρόματα" 

 

"Σο πρϊγμα που ονομϊζεται ,κοινωνύα, δεν υπϊρχει: υπϊρχουν μϐνο 

ϊτομα και οικογϋνειεσ" 

 

Μ.Θϊτςερ 

 

Πριν απϐ δεκατρύα χρϐνια, ςτισ 22 Νοεμβρύου 1990, η Μϊργκαρετ 

Θϊτςερ εγατϋλειπε με λυγμοϑσ την Πρωθυπουργύα και την ηγεςύα του 

υντηρητικοϑ Κϐμματοσ. 

 

Για τουσ αριςτεροϑσ τησ γενιϊσ μου αυτό όταν μύα μεγϊλη ςτιγμό. Η 

«ςιδηρϊ κυρύα» αντιπροςώπευε για μασ το απϐλυτο κακϐ: ϋριχνε ςτη 

φτώχεια τουσ εργαζϐμενουσ, διϋλυε τα ςυνδικϊτα, ιδιωτικοποιοϑςε τισ 

υπηρεςύεσ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ, υποςτόριζε την εγκατϊςταςη των 

«Πϋρςινγκ» και των «Κρουζ», ςυνϋτριβε με την αρμϊδα τησ, ςτην ϊλλη 

ϊκρη του κϐςμου, τουσ αργεντινοϑσ για πλϊκα. 

 

Σύποτα δεν ςταμϊταγε τη ςιδηρϊ κυρύα. Οϑτε το φιλειρηνικϐ κύνημα, 

οϑτε οι ανθρακωρϑχοι, οϑτε οι ταραχϋσ ςτισ φτωχογειτονιϋσ του 

Λονδύνου, οϑτε οι χοϑλιγκαν, οϑτε -κυρύωσ- το πανικϐβλητο εργατικϐ 

κϐμμα, που κϊθε φορϊ ανακϊλυπτε ϋναν ϐλο και «δεξιϐτερο» ηγϋτη, 

μπασ και κατορθώςει να ανατρϋψει αυτϐ το κακϐ δεξιϐ ςπυρύ που εύχε 

ριζώςει για τα καλϊ ςτην πλϊτη μασ. 

Αδιϊφορη για ϐλα αυτϊ η Μϊργκαρετ Θϊτςερ κϋρδιζε αλλεπϊλληλεσ 

εκλογϋσ, με ϋναν τρϐπο ακατϊληπτο για εμϊσ, που την ύδια ώρα, ωσ 

νεαρού βαλκϊνιοι αριςτερού, ψϊχναμε ϋμπνευςη μεταξϑ του ΕΑΜ, τησ 
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γιουγκοςλαβικόσ αυτοδιαχεύριςησ και των διαφϐρων «δημοκρατικών» 

εξεγϋρςεων ςτη κεντρικό Αμερικό. 

 

Όπωσ ςυμβαύνει ςυχνϊ με τισ μεγϊλεσ ϋχθρεσ, αυτό η ανϋραςτη 

μικροαςτό γεροντοκϐρη, κατϊφερε ςταδιακϊ να μασ τυλύξει. τη 

διϊρκεια τησ δεκαετύασ του ,90 οι νεανικϋσ μασ αγϊπεσ αποκαλϑπτονταν 

η μύα μετϊ την ϊλλη ανϐητεσ, μοχθηρϋσ, απατηλϋσ. Δεν εύμαςταν πια 

τϐςο νεαρού και εύχαμε γύνει αρκετϊ λιγϐτερο βαλκϊνιοι. Μιλοϑςαμε για 

τη κινητόριο δϑναμη τησ επιχειρηματικϐτητασ, για τισ παρενϋργειεσ του 

κρατιςμοϑ, για τον ϐλεθρο που τελικϊ αποτϋλεςε ο «υπαρκτϐσ 

ςοςιαλιςμϐσ» για την ελευθερύα ςτην Ευρώπη. Νεοφιλελεϑθεροι μπορεύ 

να μη γύναμε, αλλϊ ολϐκληρη η ευρωπαώκό αριςτερϊ ϊρχιςε, απϐ κϊποιο 

ςημεύο και πϋρα, να επιςκϋπτεται ςτα κρυφϊ τον εχθρϐ. 

Δεν όταν μϐνο οι αγϊπεσ που μασ πρϐδωςαν: όταν και που οι φϐβοι μασ 

αποδεύχθηκαν ςυχνϊ παιδιϊςτικεσ υπερβολϋσ. Μετϊ απϐ εύκοςι χρϐνια 

θατςερικόσ «λαύλαπασ», η Αγγλύα μϐνο ϊςχημα δεν τα πόγε. όμερα 

εύναι με διαφορϊ η πιο ζωντανό και πετυχημϋνη χώρα τησ Ευρώπησ. Σο 

Λονδύνο εύναι παραςϊγγασ καλϑτερο απϐ το Παρύςι, το Μϊντςεςτερ και 

το Λύβερπουλ ϋγιναν τησ μϐδασ (!), η βρετανικό αριςτερϊ εύναι απϐ τισ 

πιο ϋξυπνεσ και ενδιαφϋρουςεσ που υπϊρχουν. 

 

όμερα πλϋον, το ϋτοσ 13 μ.Θ., κανεύσ, του ΚΚΕ ςυμπεριλαμβανομϋνου, 

δεν ζητϊει ςτα ςοβαρϊ να γύνουν κρατικοποιόςεισ, οϑτε καν 

«κοινωνικοποιόςεισ». Η αυτοδιαχεύριςη εξαφανύςτηκε ξαφνικϊ, και 

κανεύσ δεν την αναζότηςε.  

Και ϐλο και πιο ςυχνϊ αναζητοϑμε ϋναν πολιτικϐ πειςμϋνο, με ϐραμα, με 

ψυχό, με τϐλμη, που θα προχωρϊ το πρϐγραμμϊ του βαςιςμϋνοσ μϐνο 

ςτην πλειοψηφύα του, χωρύσ να παζαρεϑει ϐλη την ώρα με μικρϊ, 

κοντϐφθαλμα, εγωιςτικϊ ςυμφϋροντα. Σϐτε, ύςωσ για μύα και μϐνο 

ςτιγμό -πριν ϋρθουμε ςτα ςυγκαλϊ μασ- το μυαλϐ μασ πϊει, ςαν ςε 

αμαρτωλό ςκϋψη, ςτην κυρύα Θϊτςερ. 

Η ζωό τα φϋρνει περύεργα καμιϊ φορϊ. Εύτε το θϋλουμε εύτε ϐχι, δεν 

γύναμε καθϐλου παιδιϊ του Λϋνιν, οϑτε του Μϊο, οϑτε των αντινύςτασ. 

Τπϊρχουν μερικϋσ προςωπικϐτητεσ που πλϊθουν την ιςτορύα με τϐςο 

ριζικϐ τρϐπο που δεν μπορεύσ να αποφϑγεισ τα ςημϊδια τουσ. Μϋνουμε 
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πια ςτον κϐςμο που ϋφτιαξε η Θϊτςερ, και κϊθε βρϊδυ κοιμϐμαςτε ςτο 

κρεβϊτι τησ. 
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Απϐ την Κεντροαριςτερϊ ςτο Νϋο Κϋντρο (14/12/2003) 
 

ϑγχρονη και παλαιϐτερη κεντροαριςτερϊ 

Σο δεϑτερο μιςϐ τησ δεκαετύασ του ,90 επανεμφανύςθηκε ςτην ελληνικό 

πολιτικό ςκηνό, μετϊ απϐ τριϊντα χρϐνια, ο ϐροσ Κεντροαριςτερϊ (κ/α). 

Όταν πρωτοεμφανύςθηκε ο ϐροσ ςόμαινε πωσ το κϋντρο, ο κληρονϐμοσ 

του βενιζελιςμοϑ, εγκατϋλειπε το ςτρατϐπεδο των εθνικοφρϐνων για να 

ςυντηχθεύ -τουλϊχιςτο εν μϋρει- με την εαμογενό αριςτερϊ, ςτην 

προςπϊθειϊ του να αντικαταςτόςει τη δεξιϊ ςτην εξουςύα. 

Προκειμϋνου να ςυςπειρώςει ψόφουσ, το κϋντρο αποδεχϐταν να 

εγκαταλεύψει τισ παραδοςιακϋσ του αρχϋσ και αντιλόψεισ ςτην αριςτερό 

ηγεμονύα. Όςο κυριαρχοϑςε το δύπολο εθνικϐφρονεσ / εαμικού, το κϋντρο 

όταν πολιτικϊ καταδικαςμϋνο. Μϐλισ η αντιδεξιϊ αντιπαρατϋθηκε με τη 

δεξιϊ, η πλειοψηφύα τησ ϋγινε χειροπιαςτό. 

Μετϊ τη μεταπολύτευςη εκπληρώθηκαν οι ϐροι για την πλόρη ανϊπτυξη 

τησ ςτρατηγικόσ αυτόσ. Σο ΠΑΟΚ εξϋφραςε τη λογικό του αντιδεξιοϑ 

αγώνα με μϋγιςτη επιτυχύα. 

ε μύα ςπϊνια υπερρεαλιςτικό ϋμπνευςη τησ Ιςτορύασ, ςτα γραφεύα του 

κϐμματοσ του Παπανδρϋου το πορτρϋτο του Αρη Βελουχιώτη 

αντικατϋςτηςε εκεύνο του Ελευθερύου Βενιζϋλου. 

Ο κϑριοσ αντιδεξιϐσ πολιτικϐσ φορϋασ πλϋον πρϋςβευε το μαρξιςμϐ, το 

ςοςιαλιςμϐ, την κοινωνικοπούηςη των μϋςων παραγωγόσ. Δυςτροποϑςε 

με το δυτικϐ προςανατολιςμϐ τησ χώρασ, αποκηρϑςςοντασ 

«ΕΟΚ και ΝΑΣΟ». Κϋρδιςε ϋτςι την εξουςύα και την κρϊτηςε, για πρώτη 

φορϊ απϐ τη δεκαετύα του ,20. Βεβαύωσ και ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ ο κϑριοσ 

αντιδεξιϐσ φορϋασ παρϋμενε διακριτϐσ χώροσ. Ουδϋποτε μοιρϊςθηκε την 

εξουςύα με τουσ κομμουνιςτϋσ και εξαντλοϑςε τα ςτενϊ -ςυνόθωσ 

ςημειολογικϊ- περιθώρια για διϊκριςη απϐ την «παραδοςιακό» 

αριςτερϊ. 
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Η δεϑτερη κ/α, εκεύνη τησ δεκαετύασ του ,90, ςηματοδϐτηςε την αντύθετη 

πορεύα, απϐ τισ αριςτερϋσ προσ τισ παραδοςιακϋσ κεντρώεσ αντιλόψεισ. 

Ο κομμουνιςμϐσ εύχε πλϋον καταρρεϑςει και η ταϑτιςη ενϐσ κϐμματοσ 

εξουςύασ με την αριςτερϊ λειτουργοϑςε αρνητικϊ για την κατϊληψη τησ 

εξουςύασ. Νϋα μεςαύα ςτρώματα ϊυξηςαν το πολιτικϐ τουσ βϊροσ κι 

εμφανύςθηκαν πιο χαλαρϋσ κομματικϋσ ταυτϐτητεσ. 

Κεντροαριςτερϊ τώρα ςημαύνει τη ςτροφό του ΠΑΟΚ -και μικρών 

ομϊδων που αποκολλώνται απϐ την αριςτερϊ- προσ το κϋντρο1. Ο χώροσ 

αποδϋχεται πλόρωσ την οικονομύα τησ αγορϊσ και γύνεται πρωταθλητόσ 

του ευρωπαώςμοϑ και των ιδιωτικοποιόςεων. Ενώ ςτισ αρχϋσ τησ 

δεκαετύασ του ,90 το ΠΑΟΚ χαρακτηρύςθηκε ωσ «το μεγαλϑτερο 

κομμουνιςτικϐ κϐμμα τησ Ευρώπησ»2, ςτο τϋλοσ τησ αναφερϐταν ωσ «το 

κϐμμα του χρηματιςτηρύου»3. 

  

Πολιτικό χωρύσ θεωρύα; 

Σο εκπληκτικϐ εύναι πωσ η ραγδαύα αυτό μεταςτροφό ουδϋποτε 

αποτυπώθηκε ςτην κομματικό ςυζότηςη ςτο ΠΑΟΚ. Ακϐμα και η 

«διακόρυξη τησ 3ησ του επτϋμβρη» παρϋμεινε εν ιςχϑ. Η ιδεολογικό 

αντιπαρϊθεςη θυςιϊςτηκε ςτην ανϊγκη για ενϐτητα και ομαλό 

κυβερνητικό λειτουργύα. 

Η πολιτικό πρϊξη ϐμωσ δεν μπορεύ παρϊ να ςυνδιαλϋγεται με τη 

θεωρύα. Η αντύφαςη μεταξϑ τουσ ϋχει επιπτώςεισ, ϐπωσ πρϊγματι εύχε 

ςτο ΠΑΟΚ. ε ϐλα τα κομματικϊ επύπεδα η πύςτη χϊθηκε, και 

αντικαταςτϊθηκε απϐ την πλόρη -και λύγο αςτεύα- ιδεολογικό ςϑγχυςη ό 

απϐ τον εξουςιαςτικϐ κυνιςμϐ. Η αντιδεξιϊ ταυτϐτητα ςυγκολλϊ ακϐμα 

ϐτι μπορεύ, δεν παρϊγει ϐμωσ ιδεολογύα, ϋμπνευςη και ςτρϊτευςη. 

Σα ϊδεια γραφεύα, ο κυνιςμϐσ των αξιωματοϑχων, η απϊθεια των 

ψηφοφϐρων, δηλώνουν ϐλα το ύδιο πρϊγμα. 

Ο χώροσ τησ ςϑγχρονησ κ/α θα αναγκαςθεύ να μιλόςει πολιτικϊ. Η 

πολιτικό πρϊξη θα αποκτόςει θεωρύα. 
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Σο αύτημα για «οςιαλδημοκρατικϐ» ΠΑΟΚ 

Αραγε, εύναι ζητοϑμενο για το ΠΑΟΚ να γύνει ϋνα ςϑγχρονο αριςτερϐ, 

«ςοςιαλδημοκρατικϐ» κϐμμα; Οι ϐμιλοι, τα δύκτυα, οι πρωτοβουλύεσ και 

τα ινςτιτοϑτα τησ ελληνικόσ κεντροαριςτερϊσ αντιμετώπιςαν πρϊγματι 

το ζότημα τησ μετεξϋλιξησ του αντιδεξιοϑ χώρου ωσ τϋτοιο. Δεν εύναι 

τυχαύο πωσ ποτϋ δε ςυγκϋντρωςαν λαώκϐ ακροατόριο, πωσ παρϋμειναν 

υπϐθεςη παλαύμαχων αναθεωρητών κι αξιωματοϑχων ςε αναζότηςη 

πολιτικών αναφορών. 

Εδώ και εκατϐ περύπου χρϐνια η ςοςιαλδημοκρατύα εκφρϊζει πολιτικϊ 

την ευρωπαώκό εργατικό τϊξη. Σαυτοχρϐνωσ απϐ πολϑ νωρύσ γεϑθηκε τον 

«απαγορευμϋνο καρπϐ» τησ διακυβϋρνηςησ, πρϊγμα που την ωθεύ να 

παρακολουθεύ τισ κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ εξελύξεισ ώςτε να παραμϋνει 

κϐμμα εξουςύασ. 

Ψσ εκφραςτόσ τησ εργατικόσ τϊξησ η ςοςιαλδημοκρατύα ςυνδϋθηκε με 

τα επαναςτατικϊ κηρϑγματα και το ςοςιαλιςτικϐ πρϐταγμα. 

Αναγκϊςθηκε ϐμωσ να παρακολουθεύ τισ κοινωνικϋσ αλλαγϋσ που 

εξαφϊνιζαν -ενϊντια ςε κϊθε πρϐβλεψη- το προλεταριϊτο, μαζύ με τισ 

πολιτικϋσ του παρακαταθόκεσ. 

Ο γενετικϐσ κώδικασ τησ ςοςιαλδημοκρατύασ περιγρϊφεται ϋτςι απϐ τη 

ςϑνδεςη με το επαναςτατικϐ πρϐταγμα, τισ ραγδαύεσ αλλαγϋσ ςτην 

κοινωνικό τησ βϊςη και τον κυβερνητικϐ προςανατολιςμϐ τησ. 

Αυτϊ τα τρύα ςτοιχεύα τησ υπαγϐρευςαν την ιςτορύα τησ, των αιωνϐβιων 

επώδυνων αναθεωρόςεων, που τη δεκαετύα του ,90 κλιμακώθηκαν με τη 

ςυζότηςη για τη «νϋα ςοςιαλδημοκρατύα». 

όμερα τα ιςτορικϊ εργατικϊ κϐμματα τησ Δϑςησ βιώνουν μύα ακϐμα 

κρύςη, που τώρα ϐμωσ αγγύζει τον πυρόνα τησ ιςτορικόσ τουσ 

ταυτϐτητασ. Αν διαβϊςουμε πώσ περιγρϊφουν το ςοςιαλιςμϐ τα ύδια τα 

κϐμματα που τον επιδιώκουν, θα δοϑμε να επαναλαμβϊνονται 

παραδοςιακϊ φιλελευθερα και δημοκρατικϊ μοτύβα του 19ου αιώνα: η 
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ιςϐτητα των ευκαιριών, η δημοκρατύα, η ατομικό ολοκλόρωςη, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ο αντιρατςιςμϐσ, η ειρόνη4. 

την πραγματικϐτητα παρακολουθοϑμε την αργό ϋκλειψη του 

ςοςιαλιςτικοϑ προτϊγματοσ απϐ την προοδευτικό ευρωπαώκό πολιτικό. 

όμερα το ςοςιαλιςμϐ το ςυναντϊμε ωσ ιδεοληψύα, δημαγωγύα ό 

νοςταλγύα. Και πϊντα ωσ απογοότευςη. Μεγϊλα λϐγια που δε γύνονται 

πρϊξη ό ανερμϊτιςτη πολιτικό που αυξϊνει τα κοινωνικϊ και οικονομικϊ 

προβλόματα. 

Αϑριο θα τον ςυναντϊμε ωσ το «μϊντρα» ελϊχιςτων μυημϋνων, 

αποξενωμϋνων απϐ τισ μεγϊλεσ λαώκϋσ μϊζεσ. 

Ϋδη τα μεγϊλα κ/α κϐμματα τησ Ευρώπησ μοιϊζουν πολϑ περιςςϐτερο 

με τουσ αμερικϊνουσ Δημοκρατικοϑσ απ, ϐτι με τον -μϐλισ προ 

εικοςαετύασ- εαυτϐ τουσ. Η ςοςιαλδημοκρατύα μπορεύ ακϐμα να 

αναθεωρεύται, βρύςκεται ϐμωσ ςε τϋτοια κρύςη ταυτϐτητασ που εύναι 

απύθανο να μεταφυτευθεύ ςε εδϊφη που ϋωσ ςόμερα δεν ευδoκύμηςε. 

Και ςτην Ελλϊδα, η ςοςιαλδημοκρατύα δε ευτϑχηςε ποτϋ. ε αντύθεςη με 

τη βιομηχανικό Ευρώπη, εδώ η αναφορϊ ςτην ταξικό πϊλη μϐνο 

παρεπιμπτϐντωσ επηρϋαςε την πολιτικό ζωό. Σα πολιτικϊ πϊθη και οι 

ιδεολογικϋσ ταυτϐτητεσ διαμορφώθηκαν ςε ςυγκροϑςεισ που αφοροϑςαν 

τα εθνικϊ θϋματα, τη λειτουργύα του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, την 

ανακατανομό του ειςοδόματοσ, ςπϊνια ϐμωσ απϐ τη ςτρϊτευςη ςε ϋνα 

εναλλακτικϐ προσ τον καπιταλιςμϐ κοινωνικϐ πρϐτυπο. Η ςυζότηςη για 

τον εκςυγχρονιςμϐ τησ δημοκρατικόσ παρϊταξησ ςτην Ελλϊδα μπορεύ να 

παρακϊμψει την «πϊλη των τϊξεων», πολϑ περιςςϐτερο τη 

«ςοςιαλδημοκρατύα». Εύναι χαρακτηριςτικϐ απϐ την ϊποψη αυτό πϐςο 

εϑκολα αποδϋχθηκε ο κϐςμοσ του ΠΑΟΚ τισ αρετϋσ των 

ιδιωτικοποιόςεων, ανεξϊρτητα απϐ εςωκομματικό τϊςη ό κοινωνικό 

προϋλευςη. 

Απϐ τον εκςυγχρονιςμϐ ςτο νϋο Κϋντρο 

Εδώ και αρκετϊ χρϐνια και ςτην Ελλϊδα η κυβερνητικό πολιτικό 
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υλοπούηςε εκ των πραγμϊτων μύα ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη ςτην 

κοινωνικό και πολιτικό πραγματικϐτητα. Ϊγινε μύα τομό, που ϐμωσ 

μοιϊζει, τουλϊχιςτο ωσ προσ τη θεωρητικό τησ τεκμηρύωςη, με «μουγκό 

επανϊςταςη». Σο ΠΑΟΚ ϋφερε λαώκϊ ςτρώματα ςτο προςκόνιο· 

κατϋςτηςε πιο φιλελεϑθερη την κοινωνύα· ϋςτηςε θεςμοϑσ που 

αναφϋρονται ςτο κρϊτοσ πρϐνοιασ. Αργϐτερα ενϋταξε τη χώρα 

ςτην ΟΝΕ και την κατϋςτηςε εκπρϐςωπο τησ Δϑςησ ςτα Βαλκϊνια. Εύναι 

παρακινδυνευμϋνο να ποϑμε πωσ αυτϐ το ϋργο αναφϋρεται θεωρητικϊ 

ςτη «Διακόρυξη τησ 3ησ του επτϋμβρη» ό ςτην «Αλλαγό». 

Παρακινδυνευμϋνο να ιςχυριςθοϑμε πωσ υλοποιεύ την «ελληνικό 

ςοςιαλδημοκρατύα» ό τη «ςϑγχρονη αριςτερϊ»· θα ταύριαζε μϊλλον να 

ονομαςθεύ «νϋο κϋντρο». 

Η πολιτικό αυτό θα πρϋπει να πει το ϐνομϊ τησ. Να ςυνδϋςει την πολιτικό 

πρϊξη με τη θεωρύα· να αναδεύξει το ριζοςπαςτιςμϐ τησ· να οριοθετόςει 

ταυτϐχρονα ϋνα νϋο κοινϐ ϋδαφοσ ιδεών, νϋεσ διαχωριςτικϋσ γραμμϋσ που 

να ενιςχϑουν το προοδευτικϐ ςτρατϐπεδο. Να γυρύςουμε λοιπϐν 

ςελύδα. Μετϊ το Βενιζελιςμϐ, το Κϋντρο και το ΠΑΟΚ, να ανούξουμε 

ϋνα νϋο κεφϊλαιο ςτην ελληνικό προοδευτικό πολιτικό. 

Αυτϐ δε θα προκϑψει κυρύωσ ωσ αντιπαρϊθεςη με το παρελθϐν, αλλϊ ωσ 

τολμηρϐσ βηματιςμϐσ προσ το μϋλλον. Ψσ κατϊφαςη και θετικό 

διατϑπωςη τησ εναλλακτικόσ πολιτικόσ· ϐχι ωσ ϊρνηςη, εμπλοκό ςε 

ατϋρμονεσ ςυζητόςεισ με το μυθοποιημϋνο και θνόςκον παρελθϐν. 

υμβιβαςμού μπορεύ και πρϋπει να υπϊρξουν, και η ταχϑτητα των 

αλλαγών θα ςϋβεται -ϐπωσ κϊθε πολιτικό πρϊξη- τουσ ςυςχετιςμοϑσ 

δϑναμησ. Απϐ την ϊλλη ϐμωσ η νϋα προοδευτικό θϋςη οφεύλει να 

διακηρϑξει απϐ τώρα τουσ ακρογωνιαύουσ λύθουσ τησ πολιτικόσ τησ. 

Ιδϋεσ και ϐχι τϊξεισ 

Οι κοινωνικϋσ μασ αναφορϋσ δεν προκϑπτουν απϐ μύα μϐνιμη «ταξικό» 

επιλογό. Σο πρϐταγμα για ενύςχυςη των μη προνομιοϑχων (ό του 

ςυνώνυμοϑ τουσ, των μη εχϐντων και κατεχϐντων), και για κοινωνικϐ 

κρϊτοσ, δεν προκϑπτει απϐ την ταϑτιςη με κϊποια κοινωνικό ομϊδα, 

αλλϊ απϐ την ιδϋα πωσ η δημοκρατύα ανθεύ με κοινωνικό ςυνοχό και 
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μειωμϋνεσ ανιςϐτητεσ. Η ενύςχυςη των μη προνομιοϑχων δεν περνϊει απϐ 

την ταξικό πϊλη, αλλϊ απϐ την ενθϊρρυνςη τησ καπιταλιςτικόσ 

παραγωγόσ πλοϑτου. Ο ταξικϐσ ανταγωνιςμϐσ (ό η ςυνεργαςύα) εύναι 

ωφϋλιμα εφϐςον παρϊγουν ευημερύα. ε ϐτι αφορϊ την ιδιοκτηςύα των 

μϋςων παραγωγόσ, κριτόριο εύναι η αποτελεςματικϐτητα, ϐχι η 

δογματικό επιλογό εύτε τησ ιδιωτικόσ, εύτε τησ δημϐςιασ ιδιοκτηςύασ. 

Ελλϊδα και Δϑςη 

ε ϐτι αφορϊ τισ γεωπολιτικϋσ μασ προτιμόςεισ, αυτϋσ δεν προκϑπτουν εξ 

ανϊγκησ (λϐγω τησ αδυναμύασ για μύα «εθνικοαπελευθερωτικό» 

προοπτικό) οϑτε ωσ λογιςτικό επιλογό, ωσ η προςκϐλληςη ςτην 

οικονομικϊ πιο αποδοτικό ςυμμαχύα. Η δυτικό επιλογό προκϑπτει απϐ 

αξύεσ και ιδεώδη που υπερβαύνουν την ορατό ςυγκυρύα και ριζώνουν ςτην 

Αρχαύα Ελληνικό Δημοκρατύα, τον ελληνικϐ διαφωτιςμϐ, τουσ λαώκοϑσ 

πολιτικοϑσ αγώνεσ για δημοκρατύα. 

Δημοκρατικϐσ Διεθνιςμϐσ 

Η ςυμμετοχό τησ χώρασ ςτην παγκοςμιοπούηςη τησ υπαγορεϑει ευθϑνεσ 

για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την αλληλεγγϑη προσ τον τρύτο 

κϐςμο, τη διατόρηςη τησ ειρόνησ, την προϊςπιςη των ανθρωπύνων 

δικαιωμϊτων, την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ. τοιχεύο νϋου 

ριζοςπαςτιςμοϑ εύναι η ςυνεπόσ αντιμετώπιςη των ζητημϊτων αυτών 

εντϐσ του εθνικοϑ χώρου, αλλϊ και η ανϊληψη τησ ευθϑνησ για 

υπερϊςπιςη τησ δημοκρατύασ ςε παγκϐςμιο επύπεδο. 

Αλλαγό ςτη μεταπολιτευτικό  δημοκρατύα 

Ϊχει τϋλοσ ανούξει το ζότημα τησ μεταρρϑθμιςησ τησ δημοκρατύασ μασ. 

Με μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των πολιτών. Διαρκό ανανϋωςη του πολιτικοϑ 

προςωπικοϑ. Αποδυνϊμωςη του πολιτικοϑ χρόματοσ ωσ παρϊγοντα ςτο 

πολιτικϐ παιχνύδι. Καταπολϋμηςη του νεποτιςμοϑ, με τη βολονταριςτικό 

πολιτικό υπϋρ τησ παραγωγόσ δημοκρατικόσ ελύτ. 

Σι περιγρϊφει η ατζϋντα αυτό; Μα ϋνα κεντρώο, προοδευτικϐ, 

δημοκρατικϐ, φιλελεϑθερο κύνημα. Περιγρϊφει επύςησ μύα θεματολογύα 
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που δεύχνει το εϑροσ τησ θεωρητικόσ ςυζότηςησ και τησ πολιτικόσ 

παρϋμβαςησ που οφεύλει να αναλϊβει ϋνα «νϋο Κϋντρο». 

Περιγρϊφει τϋλοσ το ςυγκρουςιακϐ χαρακτόρα του εγχειρόματοσ, τον 

απαραύτητο ριζοςπαςτιςμϐ που θα το ςυνοδεϑει. Πρϐκειται για μύα 

γοητευτικό προοπτικό, και το καλϑτερο εύναι πωσ δε βλϋπω πώσ θα 

την αποφϑγουμε. 
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Ο προϒπολογιςμϐσ τησ Παιδεύασ (19/12/2003) 
 

Εύναι αλόθεια ϐτι -τουλϊχιςτο επύ ΠΑΟΚ- κϊθε χρϐνο οι δαπϊνεσ για 

την παιδεύα αυξϊνουν.   

Σα τελευταύα χρϐνια μϊλιςτα ανταγωνύζονται -ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ- τισ 

αντύςτοιχεσ δαπϊνεσ ϊλλων ευρωπαώκών κρατών. 

Απϐ την ϊλλη εύναι οφθαλμοφανόσ η υςτϋρηςη τησ ποιϐτητασ τησ 

εκπαύδευςόσ μασ ςε ςχϋςη με τισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. 

Όπωσ ϋδειξε η ςχετικό ϋρευνα PISA, οι Ϊλληνεσ μαθητϋσ υςτεροϑν κατϊ 

πολϑ ςε ςχϋςη με τουσ Ευρωπαύουσ ςυναδϋλφουσ τουσ ςε επιδϐςεισ ςτα 

κρύςιμα μαθόματα. 

Τπϊρχουν δϑο τρϐποι να αντιμετωπύςει κανεύσ την αντύφαςη αυτό: 

Ο πρώτοσ εύναι να την αγνοόςει. Να μεύνει προςηλωμϋνοσ ςτο δεύκτη 

«δαπϊνεσ για την παιδεύα / ΑΕΠ» και να καυτηριϊζει ό να κακύζει 

οποιοδόποτε ϊλλο δεδομϋνο. 

Ο ϊλλοσ  εύναι να αντιμετωπύςει κριτικϊ το δεύκτη «δαπϊνεσ για την 

παιδεύα / ΑΕΠ». 

την ελληνικό περύπτωςη ο δεύκτησ αυτϐσ «κρϑβει» δϑο κρύςιμα 

δεδομϋνα: 

1. Πϐςο εύναι το πραγματικϐ ΑΕΠ τησ Ελλϊδασ 

Σο επύςημο ΑΕΠ ςτην Ελλϊδα υςτερεύ κατϊ πολϑ του πραγματικοϑ. Η 

παραοικονομύα ςτη χώρα μασ εύναι αυξημϋνη, ύςωσ πολϑ περιςςϐτερο 

απϐ το 40% του ΑΕΠ που δϋχονται τα επύςημα ςτοιχεύα. 

Και ϐταν ςτην Ελλϊδα λϋμε «παραοικονομύα» δεν εννοοϑμε μϐνο τισ 

παρϊτυπεσ οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ ςτο εμπϐριο, ό τισ υπηρεςύεσ. 

 Εννοοϑμε και το «μαϑρο» χρόμα που προκϑπτει απϐ παρϊνομεσ 
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δραςτηριϐτητεσ. 

ϑμφωνα με ϋρευνα του Παντεύου Πανεπιςτημύου, μϐνο η διαφθορϊ 

πιθανϐ να παρϊγει περύ τα 50 δισ. Ευρώ, ϐςο δηλαδό εύναι ϋνασ ελληνικϐσ 

προϒπολογιςμϐσ. 

Για ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ δεν υπϊρχουν ςτοιχεύα: αγνοοϑμε τι ποςϐ 

παρϊγει η πορνεύα, το λαθρεμπϐριο, η εμπορύα ναρκωτικών, ο παρϊνομοσ 

τζϐγοσ κ.ο.κ. 

Αν ϐμωσ κϊποιοσ μπει ςτον κϐπο να ςυνδυϊςει τα δημοςιευμϋνα ςτον 

τϑπο ςτοιχεύα, καταλόγει ςε δυςθεώρητα ποςϊ! 

Εύναι πολϑ πιθανϐ το μαϑρο χρόμα να βρύςκεται πολϑ παραπϊνω απ,ϐςο 

υπολογύζει το υπουργεύο οικονομύασ και οικονομικών. 

Μϐνο ϋτςι θα εξηγοϑνταν η παςιφανόσ αντύφαςη μεταξϑ «δημϐςιασ 

φτώχειασ» και «ιδιωτικοϑ πλοϑτου» ςτη χώρα.  

Πρϊγμα που ςυνεπϊγεται πωσ οι «δαπϊνεσ για την παιδεύα / ΑΕΠ» εύναι 

μικρϐτερεσ απϐ τα επύςημα ςτοιχεύα. Σϐςο μικρϐτερεσ ϐςο υποτιμημϋνο 

εύναι το ΑΕΠ τησ χώρασ, λϐγω του τμόματϐσ του που παρϊγεται απϐ 

παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ. 

2. H δαπϊνη ανϊ μαθητό ό φοιτητό 

Σο δεϑτερο δεδομϋνο που «κρϑβει» ο επύςημοσ δεύκτησ «δαπϊνεσ για την 

παιδεύα  / ΑΕΠ», εύναι η κατανομό τησ δαπϊνησ αυτόσ ανϊμεςα ςτουσ 

διϊφορουσ παρϊγοντεσ τησ εκπαύδευςησ. 

Η κατανομό αυτό ϐμωσ γύνεται με τρϐπο που καθορύζεται απϐ την 

πολιτικό απϐδοςη των δαπανών και ϐχι απϐ την εκπαιδευτικό τουσ 

αποτελεςματικϐτητα. 

Φαρακτηριςτικό εύναι η περύπτωςη των δαπανών ςτην τριτοβϊθμια 

εκπαύδευςη, ϐπωσ την κατϋγραψε πρϐςφατα ο ανεξϊρτητοσ βουλευτόσ -

και απϐ τουσ ειδόμονεσ παγκϐςμιου βεληνεκοϑσ ςτα θϋματα τησ 

οικονομύασ τησ εκπαύδευςησ- κ. Γιώργοσ Χαχαρϐπουλοσ. 
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Υαύνεται ϋτςι πωσ ϋνα κρύςιμο μϋγεθοσ -η κατϊ κεφαλό δαπϊνη- ϋχει τα 

τελευταύα χρϐνια μειωθεύ εντυπωςιακϊ. 

Η αϑξηςη των φοιτητών και ςπουδαςτών τα τελευταύα χρϐνια -που δε 

ςυνοδεϑτηκε απϐ αντύςτοιχη αϑξηςη των δαπανών- μεύωςε την ανϊ 

κεφαλό δαπϊνη ςτα ΑΕΙ και ςτα ΣΕΙ. Κϊθε φοιτητόσ ςόμερα εύναι κατϊ 

20-50% πιο φτηνϐσ απ, ϐτι πριν τϋςςερα χρϐνια! 

Όπωσ δεύχνει ο πύνακασ, την ύδια ώρα που τα ΣΕΙ «ανωτατοποιοϑνταν», 

το χϊςμα που τα χώριζε απϐ τα ΑΕΙ αυξόθηκε κατϊ 50%! 

Πολλού δεχϐμαςτε πωσ η αϑξηςη των δαπανών για την Παιδεύα 

πιςτώνεται ςτο ΠΑΟΚ. 

Απϐ εκεύ και πϋρα ϐμωσ, πολλϊ και ενδιαφϋροντα μϋνει να ςυζητηθοϑν! 

Κρατικϋσ δαπϊνεσ και φοιτητϋσ ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη 
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2004 

 

Νϋα ςελύδα για την προοδευτικό παρϊταξη (4/1/2004) 

 

Με την απϐφαςη του Κώςτα ημύτη να κινόςει τισ διαδικαςύεσ για τη 

διαδοχό του απϐ το Γιώργο Παπανδρϋου, μπαύνουμε ςτην τελικό ευθεύα 

προσ τισ εκλογϋσ. 

Μετϊ την «Αλλαγό» του 1981 και τον «Εκςυγχρονιςμϐ» του 1996, η 

«Ανανϋωςη» του 2004 εύναι το ςϑνθημα που θα επιτρϋψει ςτη 

προοδευτικό παρϊταξη να ορύςει την πολιτικό ατζϋντα και να 

ηγεμονεϑςει ςτην κοινωνύα. Αντύθετα απϐ ϐτι φαινϐταν λύγεσ εβδομϊδεσ 

πριν, το ΠΑΟΚ απϋδειξε πωσ διαθϋτει δεςμοϑσ με την κοινωνύα, 

πολιτικϊ αντανακλαςτικϊ και τϐλμη.  

τισ δϑο προηγοϑμενεσ ιςτορικϋσ του φϊςεισ, τα ςυνθόματα του ΠΑΟΚ 

μεταφρϊςτηκαν ςε πολιτικϋσ επιλογϋσ που ςφρϊγιςαν την πολιτικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςτικό πραγματικϐτητα τησ χώρασ:  

Η «Αλλαγό» ϋφερε ςτην πολιτικό εξουςύα -και ϐχι απλϊ ςτη 

διακυβϋρνηςη- ϋναν αντιδεξιϐ φορϋα, για πρώτη φορϊ μετϊ τη δεκαετύα 

του ,30 και τακτοπούηςε μύα ςειρϊ απϐ ζητόματα δημοκρατικόσ 

ευταξύασ.  

Ο «Εκςυγχρονιςμϐσ» ενςωμϊτωςε τη χώρα ςτην ΟΝΕ, βελτύωςε τη θϋςη 

τησ Ελλϊδασ ςτο διεθνό χώρο, ανϊπτυξε τισ υποδομϋσ, και βελτύωςε τουσ 

θεςμοϑσ. 

Σο γεγονϐσ ϐμωσ πωσ και τα δϑο αυτϊ πολιτικϊ εγχειρόματα εξϋπνευςαν, 

δεύχνει πωσ η πολιτικό του κυβερνώντοσ κϐμματοσ ςυνϊντηςε επύςησ 

εμπϐδια που δεν μποροϑςε ό δεν όθελε να υπερβεύ. 

Απϐ αυτόν την ϊποψη η αποχώρηςη ημύτη εύναι πρϊγματι ομολογύα 
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αποτυχύασ, κυρύωσ για τον Πρωθυπουργϐ και την ομϊδα των προςωπικών 

υποςτηρικτών του.  

το εκλογικϐ επύπεδο, απϐ τα ενδεχϐμενα τησ πανωλεθρύασ, τησ 

λελογιςμϋνησ όττασ και τησ νύκησ, ο Κώςτασ ημύτησ απϋκλειςε, με την 

κύνηςό του, μϐνο το πρώτο. 

Ϊνα τϋταρτο ϐμωσ ενδεχϐμενο, εκεύνο τησ νϋασ εκλογικόσ νύκησ του 

«Εκςυγχρονιςμοϑ» και του Κώςτα ημύτη, εύχε καταςτεύ -ωσ μη ώφειλε- 

οριςτικϊ ανϋφικτο, λϐγω των πεπραγμϋνων τησ τετραετύασ 2000-2004. 

Οι ευθϑνεσ για την εξϋλιξη αυτό θα πρϋπει να ςυζητηθοϑν και να 

καταλογιςτοϑν. 

Η εξϊντληςη του «Εκςυγχρονιςμοϑ» ϐμωσ, περιγρϊφει επύςησ τισ 

πολιτικϋσ προκλόςεισ που θα αντιμετωπύςει ο Γιώργοσ Παπανδρϋου και 

το ανανεωτικϐ του εγχεύρημα. 

Μετϊ απϐ εύκοςι χρϐνια ςτην διακυβϋρνηςη, εύμαςτε πλϋον 

αναγκαςμϋνοι να αντιμετωπύςουμε τουσ πολιτικοϑσ μασ δαύμονεσ: 

 - Να ανανεώςουμε το πολιτικϐ προςωπικϐ και τουσ θεςμοϑσ τησ 

δημοκρατύασ μασ. 

 - Να ανανεώςουμε τον πολιτικϐ και ιδεολογικϐ μασ λϐγο, ώςτε να 

ξεκϐψουμε απϐ τισ πρακτικϋσ και τα ιδεολογόματα τησ 

«Μεταπολύτευςησ». 

 - Να ρυθμύςουμε τισ ςχϋςεισ του κρϊτουσ με το κεφϊλαιο και τισ 

επιχειρόςεισ, ενιςχϑοντασ τον ανταγωνιςμϐ και τη διαφϊνεια. 

 - Να ανανεώςουμε το κοινωνικϐ κρϊτοσ, προςφϋροντασ ςτουσ Ϊλληνεσ 

πολύτεσ ςυςτόματα παιδεύασ, υγεύασ και κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που να 

εύναι μακροπρϐθεςμα βιώςιμα, χρόςιμα και κοινωνικϊ δύκαια. 

 - Να ανανεώςουμε τϋλοσ την παραγωγικό δομό τησ χώρασ, να 

εμπνευςθοϑμε ϋνα νϋο κοινωνικϐ ςυμβϐλαιο που θα ενθαρρϑνει την υγιό 

επιχειρηματικϐτητα, την κοινωνικό ευθϑνη των επιχειρόςεων και την 

δύκαιη κατανομό των καρπών τησ ανϊπτυξησ. 
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 Προσ το παρϐν ασ χαροϑμε, διϐτι αποφϑγαμε τα χειρϐτερα. Μύα 

εκλογικό διαμϊχη μεταξϑ «ΠΑΟΚ» και «Δεξιϊσ» δηλαδό, ό μεταξϑ 

«ημύτη» και «Καραμανλό», που θα οδηγοϑςαν την δημοκρατικό 

παρϊταξη ςε βαριϊ εκλογικό όττα. 

 Σο εκλογικϐ διακϑβευμα μετατοπύςτηκε ευτυχώσ ςτο Κϋντρο, ςτο ποιοσ 

δηλαδό πολιτικϐσ ςχηματιςμϐσ μπορεύ να ανανεώςει τη χώρα ςε πολιτικϐ 

προςωπικϐ, ιδϋεσ και πρακτικϋσ. 

 το πεδύο αυτϐ μποροϑμε να νικόςουμε. 

 Μα για να το κϊνουμε, θα χρειαςθοϑν επώδυνεσ και αναγκαύεσ 

μεταρρυθμύςεισ. 

 Ο νϋοσ ηγϋτησ τησ παρϊταξησ όδη πϋτυχε να καλλιεργόςει προςδοκύεσ. 

Σο ςημαντικϐ ϐμωσ εύναι να υπηρετόςει τισ νϋεσ προςδοκύεσ, ϐπωσ το 

ϋκαναν πριν απϐ αυτϐν οι Ανδρϋασ Παπανδρϋου και Κώςτασ ημύτησ. 

 Αυτό εύναι η πρϐκληςη για το νϋο ηγϋτη και εκεύ τελικϊ θα κριθεύ. 
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Μύα πρώτη αποτύμηςη τησ ηγεςύασ του Γ. Παπανδρϋου 

(23/1/2004) 

 

Λύγεσ μϐνο ημϋρεσ ϋχουν περϊςει απϐ την de facto αναγϐρευςη του Γ. 

Παπανδρϋου ςτην ηγεςύα τησ «Μεγϊλησ Δημοκρατικόσ Παρϊταξησ», 

αλλϊ μποροϑμε όδη να κϊνουμε μύα πρώτη αποτύμηςη. 

Ο νϋοσ ηγϋτησ πϋτυχε να μειώςει την ψαλύδα τησ διαφορϊσ μεταξϑ 

ΠΑΟΚ και ΝΔ ςε εντυπωςιακϐ βαθμϐ. 

όμερα που μιλϊμε, οι εκλογϋσ παραμϋνουν ανοικτϋσ, ενώ ϋδειχναν 

τελειωμϋνεσ τουλϊχιςτο απϐ τισ αρχϋσ του 2001. 

Σα αρνητικϊ χαρακτηριςτικϊ του νϋου ςκηνικοϑ 

Οριςμϋνα δεδομϋνα ϐμωσ του νϋου πολιτικοϑ ςκηνικοϑ μειώνουν την 

πολιτικό αποτελεςματικϐτητα τησ νϋασ μασ ηγεςύασ. 

• τϋλνονται αντιφατικϊ μηνϑματα ωσ προσ το μϋλλον τησ 

«Μεγϊλησ Δημοκρατικόσ Παρϊταξησ». 

Απϐ τη μύα ο ϐροσ «ΠΑΟΚ» ϋχει εξαφανιςτεύ απϐ τισ ομιλύεσ του Γ. 

Παπανδρϋου, απϐ την ϊλλη το τηλεοπτικϐ πρϐςωπο τησ Παρϊταξησ 

παραμϋνει απελπιςτικϊ οικεύο και πολϑ περιςςϐτερο Παςοκικϐ απϐ ϐτι 

αντϋχεται απϐ το εκλογικϐ ςώμα. 

Σο ύδιο ςυμβαύνει με την αιςθητικό των ςυγκεντρώςεων. 

Πρϊςινεσ ςημαύεσ, ηλικιωμϋνο και «λαώκϐ» ακροατόριο, και ρετρϐ 

ςυνθόματα, με αποκορϑφωμα το creepy που ζητϊ απϐ τον ιδρυτό του 

ΠΑΟΚ να ςτοιχειώςει ώςτε να καμαρώςει το «παιδύ τησ αλλαγόσ». 

• Εξακολουθεύ να υφύςταται ςϑγχυςη ςε ςχϋςη με τισ 

προγραμματικϋσ μασ θϋςεισ, ενϐψει μϊλιςτα εκλογών. 

Απϐ τη μια ο πρωθυπουργϐσ και οι «εκςυγχρονιςτϋσ» ςυνεχύζουν να 

διακινοϑν και να εξειδικεϑουν τη «χϊρτα ςϑγκλιςησ». 

Ωλλοι περιμϋνουν το αμιγϋσ παπανδρεώκϐ πρϐγραμμα, και μϋχρι τϐτε 

διακινοϑν ϋναν αμόχανο και κενϐ λϐγο για το «νϋο», το «τολμηρϐ» κ.ο.κ., 

που ϋχει όδη αρχύςει να κουρϊζει. 

Ο ύδιοσ ο Γιώργοσ Παπανδρϋου ρύχνει ςτο τραπϋζι μύα ιδϋα ημερηςύωσ, 

ακολουθώντασ μύα επικοινωνιακό τακτικό που ςκοπεϑει προφανώσ να 
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ςϋρνει την αντιπολύτευςη πύςω του. 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ οι ιδϋεσ αυτϋσ δεν ςυγκροτοϑνται ςε πολιτικϐ 

πρϐγραμμα, οϑτε ςε ϋνα αναγνωρύςιμο προςανατολιςμϐ για τη χώρα και 

την παρϊταξη. 

Εύναι αυτϐ ϊλλο ϋνα ςτοιχεύο που επιτεύνει τη ςϑγχυςη και μειώνει 

καθημερινϊ την αποτελεςματικϐτητα των ςτελεχών μασ ςτα προεκλογικϊ 

πϊνελ. 

ϑμφωνα με ϐλεσ τισ δημοςκοπόςεισ, ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξησ του 3-4% 

μοιϊζει να ϋχει αποχωρόςει απϐ το ΠΑΟΚ και να ϋχει οδεϑςει για τα 

καλϊ προσ τη ΝΔ. 

Αυτϐ το ςτοιχεύο απϐ μϐνο του φϋρνει το ΠΑΟΚ 5-6 μονϊδεσ πύςω απϐ 

τη ΝΔ διαφορϊ που δεν καλϑπτεται απϐ την υπεροχό του Γ. 

Παπανδρϋου επύ του Κ. Καραμανλό ςτην αριςτερϊ (2-3 μονϊδεσ) και 

τουσ νϋουσ ψηφοφϐρουσ (ϊλλη μιςό μονϊδα), ακϐμα και αν προςτεθεύ ςε 

αυτϐ το ποςοςτϐ μύα διαφαινϐμενη ϋλξη του Γ. Παπανδρϋου ςε παλιοϑσ 

ψηφοφϐρουσ τησ ΝΔ (ϊλλη 1 μονϊδα). 

Αν θϋλει να κερδύςει ο Γ. Παπανδρϋου τισ εκλογϋσ, θα πρϋπει να 

απευθυνθεύ ςτο χώρο των μετακινοϑμενων μεταξϑ ΝΔ και ΠΑΟΚ. 

Με κϊποιον τρϐπο το ιςοζϑγιο των μετακινόςεων δε θα πρϋπει να 

υπερβαύνει τισ 2 μονϊδεσ υπϋρ τησ ΝΔ (αντύ των 4-5 που εύναι ςόμερα). 

Σα υπϐλοιπα ςχεδϐν δεν ϋχουν καμύα ςημαςύα. Οι εκλογϋσ παύζονται ςτο 

κϋντρο, ςτο χώρο μεταξϑ των μεγϊλων κομμϊτων και μϐνο εκεύ!    

Σι πρϋπει να γύνει για να νικόςουμε 

  

1. Να ξεκαθαρύςει, ςε επύπεδο προςώπων και θϋςεων, η «ανανϋωςη» που 

επικαλεύται ο Γ. Παπανδρϋου. 

2. Να δηλώςουν πριν τισ εκλογϋσ οριςμϋνα ιςτορικϊ ςτελϋχη πωσ δε θα 

εύναι ξανϊ υπουργού. 

3. Να μιλόςει ο Γ. Παπανδρϋου για το πολιτικϐ του πρϐταγμα, τισ 

προτεραιϐτητϋσ του, τισ ιδεολογικϋσ του θϋςεισ. 

4. Να εμφανιςθεύ ςτα τηλεοπτικϊ παρϊθυρα μύα δεκϊδα νϋων ςτελεχών, 

που θα ςηματοδοτεύ την «εποχό Γ. Παπανδρϋου». 

5. Να αλλϊξει το χρώμα και το κλύμα των ςυγκεντρώςεων, με ϋμφαςη ςε 

μύα νϋα ςημειολογύα και την προςϋλκυςη ενϐσ νεανικοϑ κοινοϑ. 

6. ΠΑΟΚ και ΝΔ να δεςμευτοϑν, μετϊ απϐ ςχετικό πρϐκληςη του Γ. 
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Παπανδρϋου, πωσ δε θα ςϑρουν τη χώρα ςε εκλογϋσ το 2005, για το 

ζότημα τησ Προεδρύασ τησ Δημοκρατύασ. 

  

Η ψόφοσ ςτην νϋα Δημοκρατικό Παρϊταξη θα πρϋπει να εκφρϊζει την 

«ανανϋωςη». 

Να εγγυϊται δηλαδό την πολιτικό ςταθερϐτητα και ςυναύνεςη, την 

ευημερύα και πρϐοδο τησ χώρασ πιο πειςτικϊ απ, ϐτι η ΝΔ και ιδύωσ ο Κ. 

Καραμανλόσ. 

Αυτό εξϊλλου όταν η κεντρικό ιδϋα τησ πρωτοβουλύασ του Κώςτα 

ημύτη. 

Ο Γ. Παπανδρϋου εύναι ϐμωσ που οφεύλει να ξεδιπλώςει αυτόν την 

πρωτοβουλύα, να επεκτεύνει το εϑροσ τησ και να ενιςχϑςει τη δυναμικό 

τησ. 
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Η δυναμικό τησ νϋασ Μεταπολύτευςησ (27/1/2004) 

 

Η αλλαγό ςτην ηγεςύα του ΠΑΟΚ ξεκύνηςε ςαν μύα τολμηρό πολιτικό 

μπλϐφα, με ςκοπϐ την ανανϋωςη τησ εμπιςτοςϑνησ των πολιτών ςτο 

κυβερνών κϐμμα. Απϐ τη ςτιγμό ϐμωσ που ϋνασ Παπανδρϋου ςυνϊντηςε 

την τροπολογύα Πϊχτα, το μεύγμα ϋγινε τϐςο εκρηκτικϐ, που τινϊζει ςτον 

αϋρα τη μεταπολύτευςη, μπροςτϊ ςτα μϊτια μασ. 

 

Πρώτο θϑμα τησ αλλαγόσ το ΠΑΟΚ, που εξαφανύζεται γοργϊ απϐ το 

πολιτικϐ προςκόνιο. Η τροπολογύα Πϊχτα ανϋδειξε ϐλα τα αρνητικϊ του 

«ςυςτόματοσ ΠΑΟΚ»: αύςθημα ατιμωρηςύασ, επιπολαιϐτητα, γκρύζεσ 

ςχϋςεισ με οικονομικϊ ςυμφϋροντα, πολιτικό αςυνεννοηςύα, 

εγωκεντριςμϐ και πολιτικό αφϋλεια. 

 

Σο ϐτι ϐλα αυτϊ ςυνϋβηςαν καταμεςόσ ςε μύα δϑςκολη προεκλογικό 

περύοδο διαψεϑδοντασ τισ -αναπτερωμϋνεσ- ελπύδεσ του ΠΑΟΚ για 

εκλογικό νύκη, οδόγηςαν τον κϐςμο τησ «δημοκρατικόσ παρϊταξησ» 

ςτην οριςτικό απϐρριψη του ΠΑΟΚ και των ςτελεχών του. 

 

Ενώ ϐμωσ το ΠΑΟΚ ξαναβουλιϊζει ςτισ δημοςκοπόςεισ, η 

δημοτικϐτητα του Παπανδρϋου εκτοξεϑεται ςε ποςοςτϊ που 

υπερβαύνουν κατϊ πολϑ τα ϐρια του κομματικοϑ του χώρου. 

 

Οι πολύτεσ καθιςτοϑν τον Γιώργο Παπανδρϋου ϐχι πλϋον ςε αντύπαλο τησ 

δεξιϊσ, αλλϊ ολϐκληρου του κατεςτημϋνου πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. 

Αφοϑ βρόκε πολιτικϐ αποκοϑμπι ςτο Γιώργο Παπανδρϋου, ο κϐςμοσ τησ 

δημοκρατικόσ παρϊταξησ αφόνει το ΠΑΟΚ να πεθϊνει απϐ εξουςύα, 

αδρανοποιώντασ κϊθε ςϑνηθεσ κομματικϐ του αντανακλαςτικϐ.  

 

Ο Γιώργοσ Παπανδρϋου καθύςταται ϋτςι ςε μϐνη πολιτικό αναφορϊ τησ 

δημοκρατικόσ παρϊταξησ, ςτην ευρϑτατη μϊλιςτα μορφό τησ. Εύτε η 

παροϑςα κατϊςταςη υπεβλόθη ςτον Γιώργο Παπανδρϋου, εύτε τη 
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ςχεδύαςε ο ύδιοσ, ο νϋοσ ηγϋτησ εύναι πλϋον αναγκαςμϋνοσ να προχωρόςει 

μπροςτϊ, ακϐμα και ςτα τυφλϊ, με ϐλη του τη δϑναμη. 

 

Προοριςμϐσ η νϋα μεταπολύτευςη, με κυρύαρχο ςτοιχεύο το ϊνοιγμα των 

πολιτικών διαδικαςιών ςτουσ πολύτεσ και την εμφϊνιςη ενϐσ νϋου 

κϐμματοσ εξουςύασ, με διαφορετικϋσ δομϋσ, πρϐγραμμα, ςτελϋχη, ϐνομα 

και ςόμα απϐ το (πρώην) ΠΑΟΚ. 

 

Πρϐκειται για ϋνα ριψοκύνδυνο διϊβημα, με απρϐςμενο ακϐμα 

αποτϋλεςμα. Θα υπϊρξει μύα κρύςιμη φϊςη ϐπου οι εκπρϐςωποι του 

παλιοϑ θα αντιδρϊςουν με ςφοδρϐτητα.   

 

Αν πετϑχει ο Γ. Παπανδρϋου θα δημιουργόςει μύα εντελώσ νϋα πολιτικό 

δϑναμη, που θα εκφρϊζει αυθεντικϊ τισ δυνατϐτητεσ και τισ προκλόςεισ 

τησ «ιςχυρόσ Ελλϊδασ» ϐπωσ αυτό προϋκυψε απϐ τη διακυβϋρνηςη 

ημύτη. 

Θα ςυμπαραςϑρει τϐτε ςτη νϋα εποχό και τισ υπϐλοιπεσ πολιτικϋσ και 

κοινωνικϋσ δυνϊμεισ, τουσ θεςμοϑσ και τισ ελύτ τησ χώρασ. 
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Η Φύμαιρα τησ κεντροαριςτερϊσ και το νϋο πολιτικϐ 

ςκηνικϐ (19/2/2004) 

 

Καθώσ ο Γιώργοσ Παπανδρϋου ξεδιπλώνει μύα πολιτικό ανανϋωςησ και 

ρόξεων, πολλού δηλώνουν πωσ δεν κατορθώνουν να νοηματοδοτόςουν 

τισ τρϋχουςεσ εξελύξεισ. 

  

Καταφεϑγουν τϐτε ςε εϑκολουσ χαρακτηριςμοϑσ, καμιϊ φορϊ και ςε 

καταγγελύεσ, του νϋου ςκηνικοϑ ωσ "μεταμοντϋρνου" και "light". 

  

Ανϊμεςα ςτουσ επικριτϋσ του Παπανδρϋου βρύςκουμε και μερικοϑσ 

ακραιφνεύσ "ςημιτικοϑσ", που επαναφϋρουν το αύτημα για την περύφημη 

"κεντροαριςτερϊ", ωσ ςυνεννϐηςη μϊλιςτα δϑο υπαρκτών μορφωμϊτων, 

του ΠΑΟΚ (που θα το όθελαν πιο ςοςιαλδημοκρατικϐ) και του ΤΝ 

(που θα τον όθελαν πιο ανανεωτικϐ). 

  

τουσ πολύτεσ αυτοϑσ η "κεντροαριςτερϊ" αντηχεύ μνόμεσ και 

προςδοκύεσ ϐπωσ αυτϋσ του "κοινοϑ προγρϊμματοσ" τησ δεκαετύασ του 

,70, του "ευρωκομμουνιςμοϑ" τησ δεκαετύασ του ,80 και τησ "πολλαπλόσ 

αριςτερϊσ" ό τησ "ελιϊσ" τησ δεκαετύασ του ,90. 

  

Αντηχεύ δηλαδό ωσ η προςδοκύα μύασ εποικοδομητικόσ ςυνεννϐηςησ 

ςοςιαλιςτών-κομμουνιςτών. 

  

Τπϊρχουν ϐμωσ λϐγοι που αυτό η κεντροαριςτερϊ δεν ϋγινε ςτη χώρα 

μασ πραγματικϐτητα. 

  

Ο βαςικϐτεροσ εύναι πωσ ςτη χώρα μασ η ςοςιαλδημοκρατύα δε 

γεννόθηκε ποτϋ, ενώ η ανανεωτικό αριςτερϊ μασ ϋχει όδη "αφόςει 

χρϐνουσ". 

  

Σο ΠΑΟΚ οϑτε υπόρξε ποτϋ, οϑτε θα μποροϑςε ποτϋ να γύνει, 
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"ςοςιαλδημοκρατικϐ". 

  

Η ςοςιαλδημοκρατύα ευδοκύμηςε ςε οριςμϋνουσ κοινωνικοϑσ 

ςχηματιςμοϑσ που παρουςύαζαν ϐλοι κοινϊ χαρακτηριςτικϊ: 

  

- Διϋθεταν μύα πλατιϊ εργατικό τϊξη, με ιςτορικϋσ ρύζεσ και αυτϐνομεσ 

παραδϐςεισ. 

  

- Διϋθεταν ϋνα ιςχυρϐ εργατικϐ κύνημα, που κϊποια ςτιγμό διεκδύκηςε το 

ςοςιαλιςμϐ, ωσ εναλλακτικϐ και αντιπαραθετικϐ προσ τον καπιταλιςμϐ 

πρϐτυπο κοινωνικόσ οργϊνωςησ. 

  

- Διϋθεταν αμειγό και ιςχυρϊ εργατικϊ κϐμματα, που 

διατηροϑςαν οργανωτικοϑσ δεςμοϑσ με τα ςυνδικϊτα και πλατειϊ 

εκλογικό απόχηςη. 

  

- Ϊφεραν, τϋλοσ, απϐ νωρύσ τον προηγοϑμενο αιώνα, τα εργατικϊ αυτϊ 

κϐμματα ςτην εξουςύα. 

  

Η ςοςιαλδημοκρατύα προκϑπτει απϐ το ςοκ τησ ςϑγκρουςησ των 

επαναςτατικών οραμϊτων με την πραγματικϐτητα τησ κοινοβουλευτικόσ 

διακυβϋρνηςησ. 

  

Σύποτα απϐ αυτϊ δεν υπόρξε ςτη χώρα μασ. 

  

Σο ΠΑΟΚ προϋκυψε απϐ μύα πολϑπλοκη πολιτικό διαδικαςύα που 

ξεκινϊ τη δεκαετύα του ,60, κατϊ την οπούα το ριζοςπαςτικϐ, βενιζελικϐ, 

φιλελεϑθερο, αντιμοναρχικϐ ρεϑμα δϋχτηκε να υποταγεύ ιδεολογικϊ ςτην 

εαμογενό "αριςτερϊ" προκειμϋνου να κερδύςει τισ ψόφουσ τησ και να 

εκτοπύςει τη δεξιϊ απϐ την εξουςύα. 

  

Δεν εύναι τυχαύο που επύ δεκαετύεσ το ΠΑΟΚ ελϊχιςτεσ ςχϋςεισ εύχε με 

την ευρωπαώκό ςοςιαλδημοκρατύα. 

  

όμερα μϊλιςτα, που παντοϑ ςτην Ευρώπη ζοϑμε την ϋκλειψη του 
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ςοςιαλιςτικοϑ προτϊγματοσ, ςόμερα που η ςοςιαλδημοκρατύα ξεκϐβει 

οδυνηρϊ απϐ την παρακμϊζουςα εργατικό τϊξη, αποτελεύ φενϊκη η 

προςπϊθεια μεταφορϊσ τησ ςοςιαλδημοκρατύασ ςτην Ελλϊδα. 

  

Σο πιο κοντινϐ ςτην ευρωπαώκό ςοςιαλδημοκρατύα που μποροϑμε να 

ϋχουμε εύναι η "πολιτικό των Δολιανών". 

  

Μύα αμόχανη δηλαδό επιχεύρηςη να αναδειχθεύ ςτη ςημερινό Ελλϊδα η 

καύρια υποτύθεται ςημαςύα τησ διαμϊχησ μεταξϑ "νεοφιλελευθεριςμοϑ" 

και "ςοςιαλιςμοϑ". 

  

Εν μϋςω αποκρατικοποιόςεων, ευρωπαώςμοϑ και κοινωνικοϑ 

φιλελευθεριςμοϑ, η πολιτικό αυτό δεν μπορεύ να ξεπερϊςει το επύπεδο 

τησ κοϑφιασ πολυλογύασ και αδυνατεύ να διαμορφώςει πολιτικό 

πλειοψηφύα. 

  

ε ϐτι αφορϊ το δεϑτερο πυλώνα τησ "κεντροαριςτερϊσ", την ανανεωτικό 

αριςτερϊ, αυτό ϋχει όδη ολοκληρώςει τη μακρϊ και επύπονη πορεύα τησ 

προγραμματικόσ, πολιτικόσ, δημογραφικόσ και οργανωτικόσ τησ 

εξαφϊνιςησ. 

  

Ο "ϊλλοσ κϐςμοσ" δεν εύναι απλώσ "εφικτϐσ" για την ανανεωτικό 

αριςτερϊ. 

  

Βρύςκεται όδη, προ πολλοϑ, εκεύ! 

  

Προγραμματικϊ η ανανεωτικό αριςτερϊ τελειώνει ςτα τϋλη τησ 

δεκαετύασ του ‘80. 

  

Σϐτε -με αφορμό την ύδρυςη τησ ΕΑΡ- αναδεικνϑει την τελευταύα ςειρϊ 

καινοτϐμων προγραμματικών προτϊςεων: το κϐμμα "προγραμματικόσ 

ςυμφωνύασ", την ανϊπτυξη τησ δυτικόσ Ελλϊδασ, την πϊταξη τησ 

φοροδιαφυγόσ, την περιφερειακό οργϊνωςη του κρϊτουσ, τον "αριςτερϐ 

δημοκρατικϐ εκςυγχρονιςμϐ", την υποςτόριξη των δικαιωμϊτων των 

μειονοτότων, την οικολογικό διϊςταςη ςτην πολιτικό, την υποςτόριξη 
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τησ ομοςπονδιακόσ Ευρώπησ. 

  

Ϊκτοτε τςιμπολογϊει τα αποφϊγια του πλοϑςιου προγραμματικοϑ 

γεϑματοσ που παρϋθεςε ςτην ελληνικό κοινωνύα απϐ το 1974 ϋωσ το 1988-

89. 

  

Όποτε προχωρϊ πλϋον ςε προγραμματικϋσ αναθεωρόςεισ, αυτϐ γύνεται 

υιοθετώντασ νεοκομμουνιςτικϋσ ό αριςτερύςτικεσ θϋςεισ. 

  

Πολιτικϊ η ανανεωτικό αριςτερϊ τελειώνει το διϊςτημα που παύζει ρϐλο 

ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό, μεταξϑ δηλαδό 1988 και 1990. 

  

Μϐλισ η ανανεωτικό αριςτερϊ απϋκτηςε δυνατϐτητα να κινηθεύ ελεϑθερα 

ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό, ςυμπεριφϋρθηκε ςαν καταπιεςμϋνη 

τρϐφιμοσ παρθεναγωγεύου που βρύςκεται ξαφνικϊ ελεϑθερη και μϐνη ςτο 

πανεπιςτόμιο: 

  

Σουσ "πόρε" ϐλουσ! 

  

"Πόρε" το ΚΚΕ, με την ςυγκρϐτηςη του "υναςπιςμοϑ τησ Αριςτερϊσ και 

τησ Προϐδου". 

  

"Πόρε" τη ΝΔ, με τη ςυγκυβϋρνηςη Σζανετϊκη. 

  

"Πόρε" το ΠΑΟΚ με τη ςυμφωνύα για κοινό κϊθοδο ςτισ μονοεδρικϋσ το 

1989 και το 1990, "για να μην ϋλθει η Δεξιϊ"! 

  

Αυτό η κραιπϊλη φυςικϐ όταν να μην προςφϋρει ςτην αξιοπιςτύα ό την 

ψυχολογικό τησ ςταθερϐτητα. 

  

Ϊμεινε λοιπϐν ςτο ρϊφι και ςταδιακϊ αναγϐρευςε τη μοναξιϊ τησ ςε 

ιδεολογύα. 

  

Δημογραφικϊ η ανανεωτικό αριςτερϊ τελειώνει επύςησ ςτα τϋλη τησ 

δεκαετύασ του ,80. 
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Η απόχηςό τησ ςόμερα ςτη νεολαύα δεν φθϊνει καν εκεύνη των "ΜΛ" 

κομμϊτων τη δεκαετύα του ‘70. 

  

Όταν εγκατϋλειψα το χώρο, ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ,90, με 

αποκαλοϑςαν, κοντϊ ςτα τριϊντα, "νεολαύο"! 

  

Υοβϊμαι πωσ ακϐμα και ςόμερα οι ςυνομόλικού μου αποτελοϑν 

την νεϐτερη μαζικό "γενιϊ" του χώρου. 

  

Οργανωτικϊ, ϐπωσ θα ανϋμενε κανεύσ, το πρϊγμα ςϑρθηκε επύ χρϐνια, 

αργϊ, δυςϊρεςτα, εξευτελιςτικϊ. 

  

Με τη ςυγκρϐτηςη του ςυναςπιςμοϑ τησ "ριζοςπαςτικόσ αριςτερϊσ" 

ϐμωσ, και αυτϐ το κεφϊλαιο τελειώνει. 

  

Οϑτε καν οι ύδιοι πλϋον δεν αυτοπροςδιορύζονται ωσ "ανανεωτικό 

αριςτερϊ". 

  

Με ϐχημα τον ΤΡΙΖΑ, "γενουϊτεσ" και νεοκομμουνιςτϋσ, διαμορφώνουν 

το πρώτο ελληνικϐ κϐμμα τησ ϊκρασ αριςτερϊσ που προοπτικϊ θα 

κυναύνεται μεταξϑ 1-2%! 

  

Φωρύσ ςοςιαλδημοκρατύα λοιπϐν, χωρύσ ανανεωτικό αριςτερϊ, το 

εγχεύρημα τησ κεντροαριςτερϊσ μϋνει μετϋωρο, αμόχανη μεταφορϊ 

δυτικοευρωπαώκών επεξεργαςιών ςε ϋνα διαφορετικϐ κοινωνικϐ και 

πολιτικϐ πλαύςιο. 

  

Σι ςυμβαύνει ςόμερα ςτη χώρα; Σι εκφρϊζουν οι κινόςεισ του Γιώργου 

Παπανδρϋου; 

  

Με τισ πρωτοβουλύεσ του ο Παπανδρϋου ςτοιχύζει τισ πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ ςτη βϊςη τησ μεύζονοσ αντύθεςησ ςτην κοινωνύα μασ. 

  

Αυτόσ δηλαδό μεταξϑ "ευρωπαώςμοϑ" και "βαλκανιςμοϑ"! 
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Αυτόσ μεταξϑ "φιλελευθεριςμοϑ" και "ςυντηρητιςμοϑ"! 

  

Αυτόσ μεταξϑ (νϋου) κϋντρου και δεξιϊσ! 

  

Η ϋκλειψη του ςοςιαλιςτικοϑ προτϊγματοσ δεν παρϊγει ςτη χώρα μασ 

"νϋα" ςοςιαλδημοκρατύα. 

  

Παρϊγει το νϋο κϋντρο. 

  

Ξαναφϋρνει ςτο προςκόνιο την κϑρια αντύθεςη που ςυνοδεϑει την εθνικό 

μασ ζωό απϐ πολϑ νωρύσ και που μορφοποιεύ την πολιτικό μασ ζωό απϐ 

τον "εθνικϐ διχαςμϐ" και εντεϑθεν. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 44 

 

Πολλαπλαςιϊςτε λοιπϐν ϋνα μικρϐ λϊθοσ επύ ϋξι 

εκατομμϑρια... (1/3/2004) 

 

το βιβλύο του "All too human" o Σζορτζ τεφανϐπουλοσ περιγρϊφει 

πωσ εύχε ςυμβουλϋψει τον Μπιλ Κλιντον να μην ςκουπύζει τον ιδρώτα του 

ϐταν μιλϊει ςε δημοςιογρϊφουσ. 

  

Απϐ τη ςτιγμό που ο ηγϋτησ βγϊζει το μαντόλι του και ςκουπύζει το 

μϋτωπϐ του, εκτύθεται ςε "θανϊςιμο" κύνδυνο. 

  

Σο χϋρι να ςκουπύζει το μϋτωπο δύνει μύα εικϐνα κοϑραςησ, 

απογοότευςησ, αδιεξϐδου. 

  

Σύποτα απϐ αυτϊ ϐμωσ δεν επιτρϋπεται ςτουσ ηγϋτεσ. 

   

Ο καημϋνοσ ο Μπιλ Κλύντον ιδροκοποϑςε λοιπϐν επύ χρϐνια κϊτω απϐ 

τουσ προβολεύσ, ακοϑνητοσ και πειθαρχημϋνοσ! 

  

Πολϑ πρϐςφατα, η εικϐνα του Φϊουαρντ Ντιν να ουρλιϊζει ϋμεινε ςτην 

ιςτορύα ωσ η ομιλύα "Ι have a scream". 

  

Μύα και μϐνη ϊτυχη τηλεοπτικό ςτιγμό κατϋςτρεψε μύα πολλϊ 

υποςχϐμενη προεκλογικό εκςτρατεύα, που εύχε κινητοποιόςει χιλιϊδεσ 

ανθρώπουσ και εκατομμϑρια δολϊρια. 

  

Φρειϊςτηκε μύα και μϐνη εικϐνα, πολλαπλαςιαςμϋνη εκατομμϑρια 

φορϋσ, για να τον καταςτρϋψει για πϊντα. 

  

Απϐ την ημϋρα του debate ζοϑμε κι εμεύσ, ςτην προοδευτικό παρϊταξη, 

μύα παρϐμοια κατϊςταςη. 

  

Σα λϊθη που ϋκανε ο Γ. Παπανδρϋου ςτο ζότημα αυτϐ θα μποροϑςαν να 
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διδϊςκονται ςε ςεμινϊριο ωσ παρϊδειγμα προσ αποφυγό. 

  

Και η κακό αυτό παρϊςταςη δϐθηκε ςτην κορυφαύα πολιτικό ςτιγμό τησ 

τελευταύασ τετραετύασ. 

  

Δϐθηκε ςτο debate, ϐπου κϊθε λϊθοσ πολλαπλαςιϊζεται επύ ϋξι 

εκατομμϑρια τηλεθεατϋσ, που εύναι πολϑ κοντϊ ςτο ϊπειρο για το 

ελληνικϐ πολιτικϐ ςϑμπαν. 

  

Σο πρώτο λϊθοσ του Γ. Παπανδρϋου όταν η αποδοχό τησ παρουςύασ των 

τριών ηγετών τησ ελϊςςονοσ αντιπολύτευςησ. 

  

Απϋκτηςε ϋτςι τη βεβαιϐτητα πωσ θα πιϋζεται απϐ τϋςςερισ πλευρϋσ, αντύ 

απϐ μύα. 

  

Σουσ ανϋδειξε ςε ιςϐτιμουσ ςυνομιλητϋσ, ενώ ζυγύζουν πολιτικϊ ελϊχιςτα 

ςε ςχϋςη με τα δϑο μεγϊλα κϐμματα. 

  

Και το ϋκανε για αρχηγοϑσ "ϐμορων" κομμϊτων, που τςιμπολογϊνε 

αποκλειςτικϊ ςχεδϐν απϐ δυςαρεςτημϋνουσ του ΠΑΟΚ! 

  

Σο δεϑτερο λϊθοσ όταν πωσ η παρουςύα των μικρών κομμϊτων προϋκυψε 

απϐ ξαφνικό αλλαγό ϊποψησ, λεσ κι ϋπρεπε να υπογραμμιςτεύ μύα 

εικϐνα αμφιταλαντεϑςεων, επιπολαιϐτητασ, ϋλλειψησ ςτρατηγικόσ, 

ςτοιχεύων που υποςκϊπτουν την ηγετικό του εικϐνα! 

  

Σο τρύτο λϊθοσ του όταν πωσ δεν εξαςφϊλιςε τουλϊχιςτο, ϋςτω ωσ 

αντϊλλαγμα ςτην κύνηςό του αυτό, το πλεονϋκτημα μύασ θετικόσ 

διϊταξησ τησ θεματολογύασ τησ ςυζότηςησ, ϐπωσ π.χ. να προκριθεύ η 

εξωτερικό πολιτικό. 

  

Σο εύπε μεν, αλλϊ δεν επϋμεινε. Αυτϐ απϐ μϐνο του φοβϊμαι πωσ 

προςτύθεται ςτα λϊθη του. 

  

Σο τϋταρτο λϊθοσ όταν πωσ δεν επϋμεινε να εύναι ϐρθιοι οι 
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ςυζητητϋσ μπροςτϊ ςτισ κϊμερεσ. 

  

Γιατύ να επιμεύνει ςε αυτϐ; 

  

Μα για τουσ ύδιουσ λϐγουσ που ο αςουλοϑπωτοσ Κώςτασ 

Καραμανλόσ και η Αλϋκα Παπαρόγα δεν το δεχϐντουςαν επουδενύ. 

  

Για τον ύδιο λϐγο που ο Νύκοσ Κωνςταντϐπουλοσ "δεν εύχε πρϐβλημα"! 

  

Γιατύ η ϐρθια ςτϊςη ευνοεύ ςτην τηλεϐραςη τουσ ψηλοϑσ, φυςικϊ! 

  

Σο πϋμπτο λϊθοσ του όταν πωσ δεν ανταποκρύθηκε ικανοποιητικϊ ςε 

οριςμϋνεσ ερωτόςεισ sos, κυρύωσ εκεύνη που αφοροϑςε τισ χαμηλϋσ 

ςυντϊξεισ. 

  

Ϊδειξε ϋτςι πωσ εύχε προετοιμαςθεύ ελλειπώσ για την κορυφαύα ςτιγμό 

τησ πιο κρύςιμησ εκλογικόσ περιπϋτειασ ςτην μϋχρι τώρα ςταδιοδρομύα 

του. 

  

Καμύα ςχϋςη με την θϋςη που βρϋθηκε ο Κώςτασ Καραμανλόσ ϐταν 

κλόθηκε να απαντόςει ςτην περύπτωςη Κατςιγιϊννη. 

  

Εδώ ο Νύκοσ Ευαγγελϊτοσ ϋςτηςε κανονικϊ παγύδα ςτον Καραμανλό -

ευχαριςτοϑμε, Νύκο!- και ςκϐραρε επύ του ςυντηρητικοϑ ηγϋτη με ϋνα 

καλϊ ςχεδιαςμϋνο, μελετημϋνο και αριςτοτεχνικϊ εκτελεςμϋνο 

ςτρατόγημα, που καμύα ςχϋςη δεν εύχε με τη βαρετό, προβλϋψιμη και 

εϑκολα αντιμετωπύςιμη ερώτηςη για τισ χαμηλϋσ ςυντϊξεισ. 

  

Σο ϋκτο και ολϋθριο ϐμωσ ςφϊλμα του Γ. Παπανδρϋου όταν το 

"κλεύςιμϐ" του. 

  

Μϋχρι εκεύ η παρτύδα παιζϐταν ακϐμα, το παιχνύδι μποροϑςε να ςωθεύ. 

  

Όμωσ ο Παπανδρϋου προτύμηςε να αυτοςχεδιϊςει, λεσ κι "ϋκλεινε" 

καμιϊ κομματικό διαδικαςύα! 
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Αντύ να κοιτϊξει κατϊματα την κϊμερα και να πει απϐ καρδιϊσ (με την 

ϋννοια τϐςο τησ ςυναιςθηματικϐτητασ ϐςο και τησ απομνημϐνευςησ) 

μύα νϐςτιμη και καλϊ προετοιμαςμϋνη πρϐζα, χϊζευε πϐτε το χαρτύ, πϐτε 

κϊπου προσ τουσ παρϐντεσ δημοςιογρϊφουσ, ϋπεςε εκτϐσ χρϐνου, εύπε 

διϊφορα αςϑνδετα μεταξϑ τουσ και ανοϑςια πρϊγματα, αφόνοντασ το 

χειρϐτερο ςτον τηλεθεατό αυτϐ το πρϊγμα ωσ την τελευταύα -και 

αποφαςιςτικό- εικϐνα. 

  

Πϊλι καλϊ να λϋμε που δεν ϋξυςε τη μϑτη του ό δεν κούταζε προσ το 

ταβϊνι δηλαδό! 

  

Σο αποτϋλεςμα του εφιαλτικοϑ εκεύνου βραδιοϑ το ζοϑμε ϐλοι εκεύ ϋξω 

αυτϋσ τισ ημϋρεσ. 

  

Ολϐκληρη η παρϊταξη εύναι αποκαρδιωμϋνη, αδρανόσ, με αμφιβολύεσ 

και μύα ϋντονη τϊςη να παραδοθεύ αμαχητύ. 

  

Σο ζότημα τησ επύδοςησ του Γ. Παπανδρϋου ςτο debate αποτελεύ ϋνα 

ζότημα που φανερώνει πολλϋσ απϐ τισ αδϑναμεσ πλευρϋσ ςτο μοντϋλο 

ηγεςύασ που προτεύνει. 

  

Ο υπερβολικϐσ αυθορμητιςμϐσ, η ςυχνό αμφιταλϊντευςη, ϋνασ κϊποιοσ 

ζαμανφουτιςμϐσ ϐταν τα πρϊγματα γύνονται πολϑπλοκα ό κουραςτικϊ 

εύναι μερικϋσ απϐ αυτϋσ. 

  

Η παρουςύα οριςμϋνων ευγενών νϋων ςτο πολϑ ςτενϐ του περιβϊλλον, 

που χαρακτηρύζονται απϐ πολιτικό ϊγνοια, αν ϐχι και αδιαφορύα, και 

κϊνουν εκλογϋσ με μύα ςπορτύβ διϊθεςη για νϋεσ εμπειρύεσ, εύναι μύα 

πρϐςθετη. 

  

Ϊχουμε ϐλοι μασ -εκατομμϑρια ϊνθρωποι- ποντϊρει τα ρϋςτα μασ ςτο Γ. 

Παπανδρϋου και την εποχό που αυτϐσ ανούγει. 

  

ηκώνει, το ϋχει παραδεχθεύ και ο ύδιοσ, μύα τερϊςτια ευθϑνη ςτισ πλϊτεσ 
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του. 

  

Δεν ϋχει δικαύωμα να χϊνει, με αυτϐν το γελούο τρϐπο, τισ μϊχεσ του-τισ 

μϊχεσ μασ! 
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Εύμαςτε ϐλοι Ιςπανού! (12/3/2004) 

 

άςωσ τελικϊ να μεύνουμε ςτην ιςτορύα ωσ μύα αγαθό, ανϋμελη γενιϊ. 

άςωσ η αντιπροςωπευτικό εικϐνα αυτών των καιρών να εύναι ο Σιτανικϐσ, 

με την ορχόςτρα να παύζει ανϋμελη ενώ το καρϊβι, ταχϑτατα, βουλιϊζει. 

Ϊνασ ολϐκληροσ κϐςμοσ ςυνεχύζει να εθελοτυφλεύ, προςποιοϑμενοσ πωσ 

ζει τη ςυνόθη του καθημερινϐτητα, ενώ κϊτι που μοιϊζει ςχεδϐν με τον 

τρύτο παγκϐςμιο πϐλεμο λυςςομανϊει, εδώ και καιρϐ, γϑρω του. 

Εύναι αλόθεια πωσ η γενοκτονικό λαγνεύα, που τϐςο ξεδιϊντροπα 

επιδεικνϑει η Αλ Κϊιντα, μασ προκαλεύ κϊποτε ελαφρϊ ρύγη, και μασ 

κλεύνει ςπύτι, μπροςτϊ ςτισ τηλεορϊςεισ μασ, ενώ τα ντελύβερι οργώνουν 

τουσ δρϐμουσ εκεύ ϋξω, ςτο πεδύο τησ μϊχησ. 

Προσ το παρϐν, απλϊ βλϋπουμε τα γεγονϐτα ςτην τηλεϐραςη. 

Επύςησ ςταυρώνουμε τα δϊκτυλϊ μασ μη μασ βρει κανϊ κακϐ. 

Α, υπϊρχουν κι ϐςοι διαδηλώνουν, εκλιπαρώντασ τισ κυβερνόςεισ να μασ 

παρϊςχουν μύααυςτηρό ουδετερϐτητα, ελπύζοντασ να μεταβϊλουν τη 

γηραιϊ μασ Ευρώπη ςε μύα αςφαλό, «μεγϊλη Ελβετύα». 

Υοβϊμαι πωσ ςϑντομα θα αλλϊξουμε ςτϊςη. Με την επιχεύρηςη «τρϋνα 

του θανϊτου», η ιςλαμικό τρομοκρατύα όδη ϋφθαςε μϋςα ςτα 

ευρωπαώκϊ μασ ςπύτια. Σύποτα δε δεύχνει πωσ θα ςταματόςει εδώ. 

Οι ειδικού μασ διαβεβαιώνουν πωσ το ζότημα δεν εύναι αν αλλϊ πϐτε θα 

αντιμετωπύςουμε χημικϊ, πυρηνικϊ και βιολογικϊ ϐπλα. 

Αποδεδειγμϋνα η Αλ Κϊιντα δεν μασ ξεχωρύζει 

ςε ειρηνιςτϋσ ό φιλοπϐλεμουσ, ςεαγγλοςϊξονεσ ό μεςϐγειουσ, 

ςε αριςτεροϑσ ό δεξιοϑσ, ςε πλοϑςιουσ ό φτωχοϑσ. Μπορεύ να ϋχουμε κϊθε 

καλό διϊθεςη να κατεβϊςουμε τα βρακιϊ μασ ςτουσ ιςλαμιςτϋσ, δε θα 

μπορϋςουμε ϐμωσ να τουσ κϊνουμε να μασ δουν ςαν οτιδόποτε ϊλλο 

παρϊ ςαν ςταυροφόρουσ, που «δεν κατανοοϑν παρϊ τη γλώςςα του 

φϐνου και του αύματοσ». 

Εύμαςτε ϐλοι υποψόφια θϑματα ςε μύα γενοκτονύα που ςχεδιϊζεται 

επιχειρηςιακϊ εδώ και τώρα. Μϐνο η οργϊνωςη, τα διαθϋςιμα ποςϊ και 

τα ςτρατιωτικϊ μϋςα που διαθϋτουν οι τρομοκρϊτεσ θα ορύςουν εντϋλει 
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πϐςοι απϐ εμϊσ θα ςυμπεριληφθοϑμε ςτην εκατϐμβη. 

Ο ςτϐχοσ τουσ ϐμωσ θα παραμϋνει να μασ εξαφανύςουν ϐλουσ εμϊσ 

τουσ ςταυροφϐρουσ. 

Αν αποκτόςουν καμιϊ πυρηνικό βϐμβα, θα μασ τη ρύξουν κατακϋφαλα, 

χωρύσ τη παραμικρό αναςτολό. 

Σι δυνατϐτητεσ αντύδραςησ ϋχουμε; 

Μποροϑμε να παραδοθοϑμε χωρύσ ϐρουσ. Να ςεβαςτοϑμε τισ 

ιδιαιτερϐτητεσ του ιςλαμικοϑ κϐςμου και να αναδεύξουμε δύπλα μασ 

ϋνα χαλιφϊτο που θα εκτεύνεται απϐ το Μαρϐκο και τη αουδικό Αραβύα 

ϋωσ την Ινδονηςύα και το ουδϊν. Όποιοσ επιλϋγει κϊτι τϋτοιο, ασ αρχύςει 

καλοϑ κακοϑ να μαθαύνει αραβικϊ και να προβϊρει τισ μποϑρκεσ του. 

Μποροϑμε και να πολεμόςουμε. Να τουσ εξουδετερώςουμε δηλαδό, πριν 

μασ εξουδετερώςουν. 

Αυτό εύναι η μοναδικό μασ πραγματικό επιλογό. Θα πρϋπει ϐμωσ να 

ςυμφωνόςουμε ςτισ αρχϋσ τησ ςτρατηγικόσ μασ. 

Η ΠΡΨΣΗ εύναι πωσ εμεύσ δεν εύμαςτε οι χριςτιανού, αλλϊ οι δημοκρϊτεσ. 

Δε θα νικόςουμε αντιπαραθϋτοντασ τον ϋνα φανατιςμϐ (ό πολιτιςμϐ) 

ςτον ϊλλο, αλλϊ επιχειρώντασ να επεκτεύνουμε ϋνα απελευθερωτικϐ, 

φιλελεϑθερο, δημοκρατικϐ πρϐταγμα ςτην καρδιϊ του αντιπϊλου, ςτον 

ιςλαμικϐ κϐςμο. 

Αυτϐ ςυνεπϊγεται μύα δημοκρατικό αναγϋννηςη ςτη Δϑςη. Δεν πρϐκειται 

να ξεριζώςουμε το Κορϊνιο προςφϋροντασ μϐνο απορρυπαντικϊ και 

αυτοκύνητα, οϑτε, ϐπωσ θα ϋλεγε ο Κορνόλιοσ Καςτοριϊδησ με βύντεο 

κλιπ που απεικονύζουν «ημύγυμνα αγϐρια και κορύτςια που ουρλιϊζουν».  

Θα πρϋπει να ξαναπιϊςουμε το νόμα του απελευθερωτικοϑ νοόματοσ που 

επϋτρεψε τη δημοκρατικό αναγϋννηςη ςτη Δϑςη. 

Να προςφϋρουμε ϋνα καινοϑργιο νϐημα ςτη ζωό των ανθρώπων, ικανϐ να 

προςελκϑςει τον τρύτο, και ιδιαύτερα τον αραβικϐ, κϐςμο. 

Η ΔΕΤΣΕΡΗ εύναι πωσ παρακϊμπτουμε τισ εςωτερικϋσ μασ 

αντιπαραθϋςεισ, προσ ϐφελοσ τησ διεϑρυνςησ τησ ςυμμαχύασ μασ. 

Ξεχϊςτε την αντιπαρϊθεςη ΗΠΑ-Ευρώπησ. Ο ατλαντιςμϐσ εύναι η μϐνη 

μασ διϋξοδοσ, και περνϊει απϐ την πολιτικό όττα των απομονωτιςτών 

ϋνθεν κακεύθεν, εύτε λϋγονται Μπουσκαι νϋο-ςυντηρητικού, 

εύτε ιρϊκ και ευρωπαώςτϋσ. 

Σην 13η επτεμβρύου 2001, ο Jean Marie Colombani ϋγραφε 
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ςτη Monde πωσ «εύμαςτε ϐλοι Αμερικανού». Απϐ χτϋσ εύμαςτε επύςησ 

ϐλοι Ιςπανού, ςυμπεριλαμβανομϋνων, πρώτα απ, ϐλα, των αμερικανών. 

Που ϐςο πιο γρόγορα κατανοόςουν πωσ «μαζύ ςτεκϐμαςτε, χώρια 

πϋφτουμε», τϐςο το καλϑτερο. 

Η ΣΡΙΣΗ εύναι πωσ δε ςπαταλϊμε δυνϊμεισ. Ο πϐλεμοσ ςτο Ιρϊκ φερ, 

ειπεύν, μοιϊζει να εξυπηρϋτηςε πολλϊ παρϊλληλα ςυμφϋροντα ϊςχετα με 

το υπϋρτατο, τησ καταπολϋμηςησ τησ ιςλαμικόσ τρομοκρατύασ. 

Οι ΗΠΑ ςπατϊληςαν, ςε μύα επιχεύρηςη που τώρα μοιϊζει ϊςχετη με το 

διακϑβευμα, οικονομικοϑσ πϐρουσ, πολιτικϐ κϑροσ, επιχειρηςιακό 

ικανϐτητα ςε ϊλλα, πιο κρύςιμα, ςημεύα του πλανότη. 

Σώρα μοιϊζουν εξουθενωμϋνεσ κι αγκομαχοϑν αναζητώντασ μύα 

ϋξοδο απϐ το Ιρϊκ. 

Η ΣΕΣΑΡΣΗ εύναι πωσ ψυχολογικϊ θα πρϋπει να προετοιμαζϐμαςτε για 

«αύμα, ιδρώτα και δϊκρυα». 

Κϊθε πϐλεμοσ προκαλεύ πϐνο, καταςτροφό, θϊνατο και μύςοσ. 

Κϊθε πϐλεμοσ καταλόγει να τςακύζει ανθρώπουσ, οικογϋνειεσ, κϊθε 

εύδουσ δεςμοϑσ. 

Κϊθε πϐλεμοσ ςτερεύ, πρώιμα και ϊδικα, η ζωό απϐ εκατομμϑρια 

ϊςχετουσ με τη ςϑγκρουςη ανθρώπουσ, 

Αυτϐσ δεν θα εύναι η εξαύρεςη. άςωσ μϊλιςτα να εύναι πιο καταςτροφικϐσ 

και πολϑνεκροσ, αν υπολογύςουμε τα τεχνικϊ μϋςα και την απανθρωπιϊ 

των φανατικών ιςλαμιςτών.  

Αρχύζουμε να υποψιαζϐμαςτε πωσ ϋχουμε ειςϋλθει ςτον τρύτο παγκϐςμιο 

πϐλεμο, ϋςτω κι αν προσ το παρϐν αυτϐσ διεξϊγεται ςε αργό κύνηςη. 

Σο διακϑβευμϊ του δεν εύναι ακϐμα ξεκϊθαρο, αλλϊ μπορεύ να γύνει η 

επϋκταςη του απελευθερωτικοϑ δημοκρατικοϑ προτϊγματοσ και τησ 

οικονομικόσ ευημερύασ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο, ςε αντύθεςη με την 

επαναφορϊ τησ ανθρώπινησ ϑπαρξησ ςτο ςτϊδιο τησ 

θρηςκευτικόσ ετερονομύασ, του φυλετιςμοϑ, τησ παραδοςιακϐτητασ και 

τησ ϋνδειασ. 
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Όχι τϐςο καλϊ, ςϑντροφε Θαπατϋρο! (15/3/2004) 

 

Η ανϋλπιςτη νύκη του PSOE όταν πικρό, αφοϑ για να ϋρθει 

χρειϊςθηκε να επιτεθεύ η Αλ Κϊιντα ςτη Μαδρύτη, με θϑματα 

διακϐςιουσ νεκροϑσ και εκατοντϊδεσ τραυματύεσ. 

  

το εκλογικϐ ςώμα που ϋδωςε τη νύκη ςτο PSOE υπόρχαν παραδοςιακού 

ειρηνιςτϋσ ψηφοφϐροι, που ϐμωσ δεν ϋφταναν να δώςουν τη νύκη. 

  

Οι τελευταύεσ δημοςκοπόςεισ πριν την επύθεςη ϋδιναν ςτο Λαώκϐ 

Κϐμμα ϊνετο προβϊδιςμα. 

  

Η προοδευτικό νύκη όρθε αφοϑ προςτϋθηκαν, τα τελευταύα 

εικοςιτετρϊωρα, ϐλοι ϐςοι προτύμηςαν το Θαπατϋρο αναζητώντασ ϐχι 

παςιφιςμϐ, αλλϊ ειλικρύνεια. 

  

Πρϊγματι το ςυντηρητικϐ κϐμμα και οι ηγϋτεσ του 

(Αθνϊρ, Ραχϐι, Ντε Παλϊθιο) εύχαν αντιμετωπύςει την κρύςη 

προςηλωμϋνοι ςτα εκλογικϊ οφϋλη που μποροϑςαν να αποκομύςουν απϐ 

την εκατϐμβη! 

  

Επϋμεναν μικροπολιτικϊ ςτην ϊποψη πωσ επρϐκειτο για χτϑπημα τησ 

βαςκικόσ τρομοκρατύασ, ακϐμα και ϐταν οι ενδεύξεισ πρώτα, οι 

αποδεύξεισ αργϐτερα, για το αντύθετο, ςυςςωρεϑονταν γϑρω τουσ. 

  

Μετϊ τη νύκη του ϐμωσ, ο Θαπατϋρο δεν εξϋφραςε το νϋο ςυναςπιςμϐ 

που του ϋδωςε και τη νύκη, αλλϊ μϐνο την παςιφιςτικό του βϊςη. 

  

Διακόρυξε ϋτςι την αποχώρηςη, μϋχρι το τϋλοσ Ιουνύου, των 

Ιςπανών ςτρατιωτών απϐ το Ιρϊκ. 

  

Με αυτό του την απϐφαςη ϋςτειλε λϊθοσ μηνϑματα, προσ πολλϋσ 
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κατευθϑνςεισ: 

  

Επιβεβαύωςε τουσ τρομοκρϊτεσ πωσ εύναι ςε θϋςη να διαμορφώνουν τισ 

πολιτικϋσ εξελύξεισ. 

  

Πωσ μποροϑν να εκβιϊζουν αποτελεςματικϊ τισ κυβερνόςεισ. 

  

Πωσ αξύζει τον κϐπο να ςυνεχύςουν την παρϋμβαςό τουσ, με τον 

καταςτροφικϐ, αιματηρϐ και απϊνθρωπο τρϐπο που γνωρύζουν. 

  

Επιβεβαύωςε επύςησ τη νϋο-ςυντηρητικό αμερικανικό ϊποψη πωσ η 

Ευρώπη δεν εύναι ςε θϋςη να πολεμόςει την τρομοκρατύα. 

  

Πωσ οι ευρωπαώκϋσ κοινωνύεσ εύναι μαλθακϋσ, χωρύσ αξύεσ, ϋτοιμεσ να 

υποκϑψουν ςτον τρομοκρατικϐ εκβιαςμϐ, ϋτοιμεσ να θυςιϊζουν ϐλο και 

μεγαλϑτερα τμόματα τησ κυριαρχύασ τουσ, εκλιπαρώντασ τουσ 

δολοφϐνουσ για μύα -δυςτυχώσ ανεϑρετη-αςυλύα. 

  

Σα πρώτα μηνϑματα που ϋςτειλε ο Θαπατϋρο προσ την Αλ Κϊιντα και τισ 

ΗΠΑ εύναι λανθαςμϋνα. 

  

Αδυνατύζουν απϐ τη μια την ατλαντικό ςυνεννϐηςη, ενθαρρϑνουν απϐ 

την ϊλλη την τρομοκρατικό δρϊςη ςτην Ευρώπη. 
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Οι τρεισ εκδοχϋσ του νϋου ΠΑΟΚ (25/3/2004) 

 

Μετϊ την όττα του το ΠΑΟΚ βρύςκεται, για πρώτη φορϊ μετϊ ϋνα 

τϋταρτο του αιώνα, αναγκαςμϋνο ϐχι τϐςο να εφαρμϐςει, ϐςο 

να μιλόςει για πολιτικό. 

 

Όπωσ ϐλα τα προοδευτικϊ κϐμματα ςτη ςημερινό Ευρώπη, ϋτςι και το 

ΠΑΟΚ ϋχει μπροςτϊ του τρεισ εναλλακτικϋσ εκδοχϋσ: 

  

Σο «αριςτερϐ ΠΑΟΚ» 

Η πρώτη, εύναι η επιςτροφό ςτισ «αριςτερό ρύζα» του. 

Σο καλϐ με αυτόν την εκδοχό εύναι πωσ ϋτςι το ΠΑΟΚ θα ξαναγύνει 

ριζοςπαςτικϐ, λαώκϐ, θα ςυνδεθεύ με τα χαμηλϊ μιςθοςυντόρητα και 

αγροτικϊ ςτρώματα. 

 

Σο κακϐ εύναι πωσ ϋνα αριςτερϐ ΠΑΟΚ, θα πϊψει να φιλοδοξεύ πωσ θα 

πϊρει την εξουςύα, πωσ θα περιθωριοποιηθεύ κοινωνικϊ και πολιτικϊ, πωσ 

θα καταντόςει μύα ακϐμα ςυνιςταμϋνη τησ μειοψηφικόσ 

ελληνικόσ αριςτερϊσ. 

Η αριςτερϊ ϋδωςε τον τϐνο ςτην μεταπολιτευτικό Ελλϊδα. 

Πολλϊ απϐ τα ςημερινϊ μασ αδιϋξοδα ϋχουν αριςτερό καταγωγό. 

Καθώσ ο μεταπολιτευτικϐσ κϑκλοσ εξαντλεύται, κϊθε αναμϊςημα των 

αριςτερών ιδεολογημϊτων (κρατικό προςταςύα, αναδιανομό απϐ τα 

πϊνω, ςυνδικαλιςτικό ςυμμετοχό, ταξικό αντιπαρϊθεςη και εςωςτρεφόσ 

εξωτερικό πολιτικό) απλώσ αναπαρϊγει τα αδιϋξοδα και απωθεύ την 

πλειοψηφύα των πολιτών. 

  

Η «Μεγϊλη Δημοκρατικό Παρϊταξη» 

Η δεϑτερη εύναι η μετατροπό του ΠΑΟΚ ςε μύα ςοςιαλφιλελεϑθερη 

«μεγϊλη δημοκρατικό παρϊταξη», που θα ξεχωρύζει απϐ τουσ 

ςυντηρητικοϑσ ςτον ευρωπαώςμϐ τησ, ςτην προϊςπιςη τησ 

διαφορετικϐτητασ, των μεταναςτών δηλαδό και κϊθε λογόσ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 55 

μειονοτότων, ςτην ανεκτικό αντιμετώπιςη τησ εγκληματικϐτητασ, των 

ναρκωτικών κ.ο.κ. 

 

Σο καλϐ με αυτόν την εκδοχό εύναι πωσ το ΠΑΟΚ θα γύνει ελκυςτικϐ ςε 

εξωςτρεφό, μορφωμϋνα κι ευαύςθητα κοινωνικϊ ςτρώματα και θα «ρύξει 

ϊγκυρα» ςτο μϋλλον τησ ευρωπαώκόσ Ελλϊδασ του 21ου αιώνα. 

Σο κακϐ εύναι πωσ θα αποκοπεύ απϐ τη «βαθιϊ Ελλϊδα» και θα 

εγκλωβιςθεύ επύ μακρϐν ςτη μειοψηφύα. 

 

Εύναι ςχεδϐν ςύγουρο πωσ ακϐμα και ςτη ςημερινό «ιςχυρό» και 

«ευρωπαώκό» Ελλϊδα ϋνα «εκτενϋσ ΚΚΕ Εςωτερικοϑ» δε θα εύχε 

πλειοψηφικϋσ φιλοδοξύεσ. 

  

Σο «Νϋο Κϋντρο» 

Η τρύτη εκδοχό εύναι να γύνει το ΠΑΟΚ το κϐμμα τησ ριζοςπαςτικόσ και 

δυναμικόσ υπερϊςπιςησ των «ύςων ευκαιριών», ϋνα δηλαδό λαώκϐ, 

προοδευτικϐ, φιλελεϑθερο κύνημα που θα μποροϑςε να ονομαςθεύ «νϋο 

κϋντρο». 

 

Ϊτςι το ΠΑΟΚ θα μποροϑςε να απευθυνθεύ εκ νϋου, χϊρη ςε ϋναν 

«θετικϐ λαώκιςμϐ», ςτα κοινωνικϊ ςτρώματα που κινητοπούηςε κατϊ 

την περύοδο 1970-1990, και θα αποκτοϑςε και πϊλι πλειοψηφικό 

προοπτικό. 

Σο αρνητικϐ εύναι πωσ ο δρϐμοσ αυτϐσ περνϊει απϐ τον αγνωςτικιςμϐ 

ςτα κοινωνικϊ ζητόματα που κινητοποιοϑν τουσ ςοςιαλφιλελεϑθερουσ 

και απϐ την αντιπαρϊθεςη με την ελληνικό αριςτερϊ, το αντιδραςτικϐ 

κϐμμα των «ύςων αποτελεςμϊτων». 

 

Περνϊει επύςησ απϐ την πνευματικό κινητοπούηςη για εξειδύκευςη ενϐσ 

ριζοςπαςτικοϑ προγρϊμματοσ αλλαγών, που θα παραγϊγει νϋα λαώκϊ 

ςυνθόματα και κινόματα.   

  

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ, εφϐςον τελικϊ το ΠΑΟΚ κατορθώςει να 

ξεπερϊςει την πνευματικό του οκνηρύα, ςυζητόςει πολιτικϊ και 

παραμεύνει ενωμϋνο, η νϋα ιςορροπύα θα βρεθεύ ςε ϋνα μεύγμα των 
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παραπϊνω τριών προςεγγύςεων. 

Σο διακϑβευμα τησ νϋασ περιϐδου εύναι η φϑςη του μεύγματοσ αυτοϑ. 

Σο αν το τελικϐ αποτϋλεςμα θα δύνει ςτο ΠΑΟΚ, ϐποια μορφό κι αν 

πϊρει αυτϐ, τη δυνατϐτητα να αποκτόςει και πϊλι την πλειοψηφύα και να 

κυβερνόςει προοδευτικϊ, αποτελεςματικϊ, προσ ϐφελοσ τησ χώρασ και 

των κοινωνικών ςτρωμϊτων που ςυνεχύζουν να το υποςτηρύζουν. 
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Προσ το νϋο κϋντρο (13/5/2004) 

 

Α, μϋροσ: Ειςαγωγό, Ιδιωτικϐ - κρατικϐ 

Β, μεροσ: Ίςεσ ευκαιρύεσ, "Βαθιϋσ" πολιτιςτικϋσ αξύεσ, 

Εκπροςώπηςη 

Γ, μϋροσ: χϋςεισ τησ χώρασ με τη Δϑςη, Υϑςη του κοινωνικοϑ 

κρϊτουσ 

 

«Νικημϋνοι τϐτε απϐ την ντροπό και τον πϐνο, δοκύμαςαν να κλϊψουν 

και να θρηνόςουν τη μούρα τουσ. Που να μην το ,χαν κϊνει ποτϋ! Αντύ για 

βογκητϊ και θρόνουσ ϋβγαζαν γαώδουρινϊ γκαρύςματα· και γκαρύζοντασ 

βροντερϊ, κϊνανε κι οι δυο μαζύ: "χιν χαν, χιν χαν, χιν χαν"» 

«Πινϐκιο», του Carlo Collodi [1] 

  

«το μεταξϑ, μαζύ με την πριγκύπιςςα, ξϑπνηςε ολϐκληρο το παλϊτι. την 

Αύθουςα του υμβουλύου, ο βαςιλιϊσ ϊνοιξε τα μϊτια του και ζότηςε απϐ 

τον Λϐρδο Καγκελϊριο να ξαναδιαβϊςει αυτόν την τελευταύα πρϐταςη, 

ϐμωσ λύγο πιο καθαρϊ. Ο Λϐρδοσ Καγκελϊριοσ, βϑθιςε την πϋνα του ςτο, 

ςτεγνϐ πια, μελανοδοχεύο, ρωτώντασ ψιθυριςτϊ τον Επύςκοπο πώσ 

γρϊφεται "λυπηρϐ". Ο Επύςκοποσ, ρουφώντασ λύγο καπνϐ, που εύχε εδώ 

και χρϐνια καταντόςει πια ςκϋτη ςκϐνη, απϊντηςε με ϋνα τρομερϐ 

φτϊρνιςμα, που ϐμωσ καλϑφτηκε απϐ το χτϑπημα ϐλων των ρολογιών 

ςτο παλϊτι, που με φρενύτιδα προςπαθοϑςαν να καλϑψουν το χαμϋνο 

χρϐνο». 

«Η Ψραύα Κοιμωμϋνη», του Sir Arthur Quiller-Couch 

  

Κϊπου εκεύ βριςκϐμαςτε τώρα. Μεταξϑ τησ «παιχνιδοχώρασ», ϐπου ο 

Πινϐκιο μεταμορφώνεται ςε γϊιδαρο, και του παλατιοϑ που ξυπνϊ, μετϊ 

απϐ χρϐνια ϑπνου. 

  

τον μϋχρι ςόμερα διϊλογο για την εκλογικό όττα, τα μϋλη και τα 

ςτελϋχη του ΠΑΟΚ μοιϊζουν εύτε με το δυςτυχιςμϋνο Πινϐκιο, που 
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ξϋχαςε πώσ να μιλϊ, εύτε με τουσ αξιωματοϑχουσ που ξυπνϊνε, μετϊ 

χρϐνια, και εξακολουθοϑν να ρουφϊνε καπνϐ που ϋχει γύνει πια ςκϐνη, να 

χώνουν την πϋνα ςτο ξερϐ πια μελανοδοχεύο, και να επαναλαμβϊνουν τα 

πολιτικϊ τςιτϊτα που ϋμαθαν μικρού, το 1977, το 1985, το 1991, ϐταν ακϐμα 

αςχολοϑνταν με την Πολιτικό. 

  

Η αμηχανύα ςτισ τοποθετόςεισ των ςτελεχών θα όταν δικαιολογημϋνη, 

αλλϊ εδώ δεν πρϐκειται μϐνο γι, αυτϐ. 

Σο πραγματικϊ ανηςυχητικϐ εύναι πωσ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διϊλογο 

μοιϊζουν να ϋχουν ξεχϊςει πώσ να ςυνδϋουν την ϊςκηςη πολιτικόσ με 

τουσ θεωρητικοϑσ ϐρουσ που την προϒποθϋτουν. 

  

Όλα ςυμβαύνουν ωσ το ΠΑΟΚ να εύναι βαριϊ ϊρρωςτο απϐ εξουςύα. 

Με ϊλλα λϐγια, πύςω απϐ την πολιτικό πρακτικό μοιϊζει να μην υπϊρχει 

διϐλου θεωρύα. 

Αυτϐ εύναι το τελευταύο που χρειαζϐμαςτε. 

  

Ποιοσ όταν ο καμβϊσ ςτον οπούο αναπτϑχθηκε ωσ ςόμερα ο διϊλογοσ; 

Μασ πρϐτειναν «να δομηθεύ ςτην πρϊξη ϋνασ νϋοσ ριζοςπαςτικϐσ 

προγραμματικϐσ λϐγοσ» (Κ. κανδαλύδησ), «να εύναι εμφανόσ η διϊκριςη 

των πολιτικών δυνϊμεων με βϊςη την ιςτορικό καταβολό τουσ, αλλϊ και τα 

ιδεολογικϊ και πολιτικϊ προτϊγματα που ςφραγύζουν τη φυςιογνωμύα 

τουσ» (Δ. Ρϋππασ) και «να δημιουργόςει και πϊλι το προοδευτικϐ 

πλειοψηφικϐ ρεϑμα μϋςα ςτην κοινωνύα, επαναςυνδϋοντασ μασ με τουσ 

παραδοςιακοϑσ κοινωνικοϑσ "ςυμμϊχουσ" μασ, αλλϊ και ςφυρηλατώντασ 

μια δυναμικό ςχϋςη με τισ νϋεσ κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που ςόμερα 

διαμορφώνονται» (Φ. Πρωτϐπαπασ). 

  

Μασ εύπαν δηλαδό δημοςιογραφικϋσ κοινοτυπύεσ, χωρύσ εξειδύκευςη, 

χωρύσ τεκμηρύωςη, χωρύσ απογεύωςη προσ τη θεωρύα, χωρύσ, το 

χειρϐτερο, να διαφαύνεται καμιϊ πραγματικό αγωνύα πύςω απϐ τα λϐγια. 

  

Η «νϋα εποχό» δεν εύναι τύποτα αν δεν εύναι νϋεσ θεωρητικϋσ ςυλλόψεισ, 

νϋεσ ςυγκροϑςεισ, νϋεσ τομϋσ και ςυνθϋςεισ. 
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Εδώ που βριςκϐμαςτε τώρα, μεταξϑ τησ παιχνιδοχώρασ και 

του μαγεμϋνου παλατιοϑ, δεν εύμαςτε ςε θϋςη να βροϑμε απαντόςεισ. 

  

Εξϊλλου, για να γύνει μύα καλό ςυζότηςη, τα γϐνιμα ερωτόματα εύναι ύςωσ 

πιο χρόςιμα απϐ τισ απαντόςεισ. 

  

Οι ερωτόςεισ, φυςικϊ, δεν εύναι ποτϋ αθώεσ. 

  

Προτεύνοντασ τα παρακϊτω, κϊτι ϋχω ςτο μυαλϐ μου. 

  

Ϊχω ςτο μυαλϐ μου μύα διϊγνωςη: πωσ η όττα τησ 7ησ Μαρτύου 

ιςοδυναμεύ με ςυνταξιοδϐτηςη ενϐσ ολϐκληρου πολιτικοϑ προςωπικοϑ, 

του μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ λϐγου, πολλών απϐ τισ προτεραιϐτητεσ 

που ςυνηθύςαμε, ύςωσ ακϐμα ενϐσ κϐμματοσ-κινόματοσ που ϊλλα ϋλεγε 

και ϊλλα ϋκανε, επύ τριϊντα χρϐνια. 

  

Εύναι ςύγουρο πωσ ςτην πολιτικό υπϊρχουν πρϊγματα που γύνονται και δε 

λϋγονται, ϐπωσ και ϊλλα που λϋγονται, αλλϊ δε γύνονται. 

Εύναι επύςησ λογικϐ πωσ, ϐταν κυβερνϊσ, δεν προςηλώνεςαι ςτη θεωρύα, 

την ιδεολογύα ό τη ςυνϋπεια λϐγων-ϋργων. 

Εύναι ϐμωσ επύςησ αλόθεια πωσ ενώ κυβερνϊσ, οι ψηφοφϐροι, ολϐκληρη 

η κοινωνύα, ψϊχνουν να βγϊλουν νϐημα. 

 

Κι αν νϐημα δεν τουσ δοθεύ, μπορεύ να καταλόξουν πωσ δε φταύνε αυτού 

που δεν καταλαβαύνουν, αλλϊ οι κυβερνώντεσ, που δεν ξϋρουν ποϑ τουσ 

παν τα τϋςςερα και κϊνουν καριϋρα ςτην πολιτικό για δικοϑσ τουσ, και 

ϐχι τϐςο καθαροϑσ, λϐγουσ.     

  

Ξυπνϊσ λοιπϐν μια μϋρα και ανακαλϑπτεισ, ϐχι μϐνο πωσ ο καπνϐσ που 

ρουφοϑςεσ ϋχει γύνει ςκϐνη, αλλϊ και πωσ εύςαι πλόρωσ, και ςυλλογικϊ, 

αναξιϐπιςτοσ. 

Πασ να μιλόςεισ, και τα λϐγια ςου ακοϑγονται ςαν γκϊριςμα. 

  

Ϋρθε ϋτςι η ώρα να δοϑμε αν μποροϑμε να δώςουμε ϋνα νϐημα ςτην 

ϑπαρξη αυτόσ τησ Παρϊταξησ πρώτα, αυτοϑ του κϐμματοσ 
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δευτερευϐντωσ. 

Ϋρθε η ώρα να δώςουμε νϐημα, αν ϐχι ςε κϊτι ϊλλο, ςτη δικό μασ 

πολιτικοπούηςη. 

Ϋρθε η ώρα να δοϑμε ποϑ εύμαςτε, πώσ φτϊςαμε εδώ και ποϑ θϋλουμε να 

πϊμε. 

  

Η ςυζότηςη, κατϊ τη γνώμη μου, αφορϊ ϋξι δύπολα: 

1. Ιδιωτικϐ-κρατικϐ 

2.  Αναδιανομό-ύςεσ ευκαιρύεσ 

3. Βαθιϋσ πολιτιςτικϋσ αξύεσ-μεταμοντϋρνεσ πολιτιςτικϋσ 

αξύεσ 

4. Εκπροςώπηςη απϐ διαςημϐτητεσ-απϐ πολιτικϊ ςτελϋχη 

5. Εκδυτικιςμϐσ τησ χώρασ-εθνικό αυτοδυναμύα 

6. Καθολικϐ κοινωνικϐ κρϊτοσ-επιλεκτικϐ κοινωνικϐ κρϊτοσ 

1. Ιδιωτικϐ-Κρατικϐ 

Ση δεκαετύα του ,80 το ερώτημα για τουσ προοδευτικοϑσ ϋμοιαζε ακϐμα 

να αφορϊ την επιλογό μεταξϑ 

κρατικοπούηςησ, κοινωνικοπούηςησ ό αυτοδιαχεύριςησ. 

  

Απϐ εκεύ φθϊςαμε ξαφνικϊ ςτο διϊζευγμα μετοχοπούηςη ό 

ιδιωτικοπούηςη. 

  

Όπωσ και ςε πολλϊ μεγϊλα πολιτικϊ ζητόματα ο πολιτικϐσ διϊλογοσ δεν 

ϋπαιξε ςπουδαύο ρϐλο ςτην πολιτικό αυτό μεταμϐρφωςη. 

Ψσ ϑπατο επιχεύρημα επελϋγη και εδώ η, ηττοπαθόσ ςτην ουςύα, επύκληςη 

μύασ πραγματικϐτητασ που δεν μποροϑμε να αλλϊξουμε και ςτην οπούα 

«οφεύλουμε να προςαρμοςτοϑμε». 

Αυτϐσ ο διπλϐσ λϐγοσ, ϊλλουσ μεν καθηςϑχαζε (κατϊ βϊθοσ εμμϋνουμε 

ςτισ κοινωνικοποιόςεισ, αλλϊ τώρα οι ςυνθόκεσ δε τισ επιτρϋπουν), 

ϊλλουσ δε ςτρϊτευε ςτη νϋα πολιτικό. 

Σο αποτϋλεςμα εύναι να βρύςκουμε ςόμερα παςϐκουσ που θα όθελαν να 

ιδιωτικοποιόςουν την Πατηςύων, ϐπωσ και ϊλλουσ, που θα όταν 

πρϐθυμοι να κρατικοποιόςουν τα ΙΦ που την διαςχύζουν. 

  

Ϊτςι δεν πϊμε μακριϊ. 
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Ασ αποφαςύςουμε λοιπϐν αν αποδεχϐμαςτε την ελεϑθερη αγορϊ ωσ 

βαςικϐ κινητόρα τησ οικονομύασ, ωσ παραγωγϐ του πλοϑτου αυτόσ τησ 

κοινωνύασ, με ϐτι αυτϐ ςυνεπϊγεται: Παραγωγό πλοϑτου αλλϊ και 

ανταγωνιςμϐ, επενδϑςεισ αλλϊ και κλεύςιμο επιχειρόςεων, κοινωνικό 

διαπραγμϊτευςη αλλϊ και ελαςτικϐτητα ςτισ ςχϋςεισ εργαςύασ, ελεϑθερη 

διαμϐρφωςη των τιμών ςτη βϊςη τησ προςφορϊσ και τησ ζότηςησ 

και επϋκταςη του ιδιωτικοϑ τομϋα πϋραν του ςημερινου αναιμικοϑ 35-

40%. 

  

Αν αποδεχϐμαςτε την ελεϑθερη αγορϊ, ϊραγε μποροϑν να λειτουργόςουν 

ςτην αγορϊ αυτό και κρατικϋσ επιχειρόςεισ και υπηρεςύεσ, που αν και θα 

ακολουθοϑν ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια ςτη λειτουργύα και τη διαχεύριςό 

τουσ θα εξακολουθοϑν να ανόκουν ςτο δημϐςιο;  

  

Πολλού ιςχυρύζονται πωσ δεν υπϊρχει λϐγοσ να θεωροϑμε πωσ οι 

κρατικϋσ επιχειρόςεισ εύναι a priori λιγϐτερο παραγωγικϋσ απϐ τισ 

ιδιωτικϋσ, εφϐςον βϋβαια λειτουργοϑν ςε ϋνα ανταγωνιςτικϐ πλαύςιο.       

  

Όπωσ και να, ναι, η πολιτικό ϋχει ςπουδαύο ρϐλο να παύξει. 

  

Οφεύλει να ρυθμύζει το παιχνύδι, ώςτε να αποκλειςθοϑν οι μονοπωλιακϋσ 

καταςτϊςεισ, η διαμϐρφωςη ειδικών ςχϋςεων με το κρϊτοσ, ώςτε να 

διαφυλϊςςεται ο ανταγωνιςμϐσ, χωρύσ γραφειοκρατύα, διαφθορϊ, 

διαπλοκό και παραοικονομύα. 

  

Ϊνα ϊλλο διακϑβευμα αφορϊ την οργϊνωςη τησ κοινωνικόσ 

διαπραγμϊτευςησ. 

  

όμερα, ολϐκληροι τομεύσ του δημϐςιου τομϋα μοιϊζουν να λειτουργοϑν 

ωσ υπαλληλοκομεύα. 

ε ϋνα τοπύο ανεξϋλεγκτησ αποδοτικϐτητασ, αρχαώκόσ οργϊνωςησ, 

εμπϐρευςησ τησ κρατικόσ εξουςύασκαι «κεκτημϋνων» ξεχνιϋται εντϋλει πωσ 

οι υπηρεςύεσ αυτϋσ φτιϊχτηκαν για την εξυπηρϋτηςη των πολιτών, ϐχι των 

υπαλλόλων. 
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Αυτϐ το ςκηνικϐ θα μποροϑςε να χαρακτηριςτεύ μύα ιδιϐτυπη μορφό 

ιδιωτικοπούηςησ, με την ϋννοια πωσ η δημϐςια 

λειτουργύα υποβαθμύζεται προσ ϐφελοσ ιδιωτικών προςποριςμών εκ 

μϋρουσ των δημοςύων λειτουργών (με τη μορφό τησ εργαςιακόσ 

αςφϊλειασ, τησ καλοπϋραςησ, τησ μειωμϋνησ προςπϊθειασ ό 

των «τυχερών», παρϊνομων ειςοδημϊτων).   

  

Εύναι προφανϋσ πωσ η διαπραγμϊτευςη θα πρϋπει να εγκαταλεύψει 

τη δυαδικό μορφό τησ, μεταξϑ διούκηςησ και υπαλλόλων, υιοθετώντασ 

ϋνα τριαδικϐ πρϐτυπο (με την ενεργό παρουςύα και των χρηςτών). 

  

Η αξιολϐγηςη των υπηρεςιών αυτών με δεύκτεσ, η παρουςύα 

μύασ ανεξϊρτητησ ελεγκτικόσ αρχόσ, η αϑξηςη των 

δυνατοτότων επιλογόσ απϐ τουσ χρόςτεσ (π.χ. ςτα ςχολεύα), η 

ενδυνϊμωςη του θεςμικοϑ ρϐλου των χρηςτών ςτα οργανογρϊμματα των 

υπηρεςιών, εύναι μερικϊ ακϐμα θϋματα που θα ϊξιζε να εξετϊςουμε, ςτην 

πορεύα προσ το νϋο αυτϐ υπϐδειγμα. 

  

Σο ςκηνικϐ του κρϊτουσ-υπαλληλοκομεύου, αντιςτρϋφεται πλόρωσ ςτον 

ιδιωτικϐ τομϋα. 

  

Εδώ μποροϑμε να μιλϊμε για πακιςτανοπούηςη, με την ϋννοια πωσ ϐλα τα 

προβλόματα που αφοροϑν την παραγωγικϐτητα, το μϊνατζμεντ, την 

ανταγωνιςτικϐτητα, επιχειρεύται να επιλυθοϑν με αϑξηςη τησ ϋνταςησ τησ 

εργαςύασ, ςτισ πλϊτεσ δηλαδό των εργαζϐμϋνων. 

  

Αυτό η κατϊςταςη ςυνδϋεται απολϑτωσ με τισ ανεπϊρκειεσ του δημϐςιου 

τομϋα. 

  

Απϐ τη μύα, η κρατικό λειτουργύα ωσ υπαλληλοκομεύου δημιουργεύ ϋνα 

πλαύςιο γραφειοκρατύασ, παραοικονομύασ και διαφθορϊσ που πνύγει την 

ανϊπτυξη και διαςτρϋφει τον ελεϑθερο ανταγωνιςμϐ. 

Απϐ την ϊλλη, αντύ οι ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ να αντιμετωπύςουν 

κατϊφατςα τα προβλόματα που πηγϊζουν απϐ το αρχαώκϐ τουσ 
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μϊνατζμεντ, την μικρό τουσ κλύμακα, την εςωςτρϋφεια και τη χαμηλό 

τουσ παραγωγικϐτητα, εύναι απολϑτωσ ελεϑθερεσ να μετακυλϑουν 

διαρκώσ το κϐςτοσ τησ δικόσ τουσ αναμϐρφωςησ ςτην, ολοϋνα 

αυξανϐμενη, ϋνταςη τησ εργαςύασ,    

  

Παρϊλληλα με την αναμϐρφωςη τησ λειτουργύασ του κρϊτουσ, χρειϊζεται 

εδώ μύα πολιτικό ενδυνϊμωςησ των εργαζϐμενων του ιδιωτικοϑ τομϋα. 

  

Η ενδυνϊμωςη αυτό δεν προτεύνεται υπϐ το πρύςμα τησ ταξικόσ 

πϊλησ, αλλϊ υπϐ αυτϐ του εξορθολογιςμοϑ τησ ιδιωτικόσ 

επιχειρηματικϐτητασ. 

  

Η καταγραφό και αντιμετώπιςη τησ εργαςιακόσ υπερκμετϊλλευςησ, η 

λειτουργύα μορφών εκπροςώπηςησ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (π.χ. με τη 

μορφό ςυμβουλύων επιχειρόςεων) ςυγκροτοϑν ϋνα ακϐμα πεδύο διαλϐγου. 

 

2. Αναδιανομό ό ύςεσ ευκαιρύεσ; 

Προοδευτικϊ πολιτικϊ κϐμματα ϐπωσ 

οι Αμερικϊνοι Δημοκρατικού αλλϊ και το ιςτορικϐ γερμανικϐ 

ςοςιαλδημοκρατικϐ SPD δύνουν ϋμφαςη ςτισ ύςεσ ευκαιρύεσ 

(ςτην ιςϐτητα δηλαδό ςτην αφετηρύα), ςε αντύςτιξη με μύα 

πολιτικό αναδιανομόσ (ςτην ιςϐτητα ςτα αποτελϋςματα). 

Η δεϑτερη προςϋγγιςη θεωρεύται κϊποτε αντιδραςτικό, με την ϋννοια 

πωσ αποθαρρϑνει την ανϊπτυξη και την παραγωγό κοινωνικοϑ πλοϑτου. 

Η απϊντηςη ςτο ερώτημα αναδιανομό ό ύςεσ ευκαιρύεσ ξεπερνϊει ϋνα 

απλϐ πολιτικϐ ζότημα. 

υνδϋεται εν τϋλει με υπαρξιακϊ ζητόματα, με την ύδια την ταυτϐτητα τησ 

προοδευτικόσ πολιτικόσ. 

Η προβολό των ύςων ευκαιριών ςημαύνει πωσ μιλϊμε για φιλελεϑθερα (με 

την αμερικανικό ϋννοια) μορφώματα του «νϋου κϋντρου». 

Η εμμονό ςτην αναδιανομό παραπϋμπει ςε μαρξιςτικϊ, 

εξιςωτικϊ προτϊγματα. 

Η επιλογό υπϋρ των ύςων ευκαιριών ςυνεπϊγεται μύα ευρεύασ ϋκταςησ 

εργαςύα εξειδύκευςόσ τησ πολιτικόσ αυτόσ ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ, ςτην 

εκπαύδευςη, την υγεύα, την ενημϋρωςη, την αςφϊλεια, την αςφϊλιςη, την 
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πολεοδομύα κ.λπ. 

υνεπϊγεται την προβολό νϋων ζητημϊτων αιχμόσ και 

νϋων ςυνθημϊτων, ικανών να κινητοποιόςουν τουσ πολύτεσ ςτη βϊςη ενϐσ 

νϋου ριζοςπαςτιςμοϑ, ενϐσ θετικού λαώκιςμού. 

  

3. Πολιτιςτικϐσ ριζοςπαςτιςμϐσ ό πολιτιςτικϐ κϋντρο; 

Ϊνα ϊλλο ζότημα που απαςχολεύ τα προοδευτικϊ κϐμματα εύναι μύα 

αναθεωρητικό και ςυχνϊ μεταμοντϋρνα ςτϊςη απϋναντι ςε ζητόματα 

ϐπωσ η θρηςκεύα, το ϋθνοσ, η ιςτορύα και η ηθικό. 

υχνϊ, ςτο λϐγο των προοδευτικών, οι μειονϐτητεσ (θρηςκευτικϋσ, 

ςεξουαλικϋσ, φυλετικϋσ) αντικατϋςτηςαν τουσ -παραδοςιακοϑσ- 

εργαζϐμενουσ. 

Η αποδϐμηςη εννοιών ϐπωσ η παραβατικϐτητα (ςε ζητόματα ϐπωσ 

η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικϊ κ.λπ) αλλϊ 

και ϋθνοσ, πατρύδα και ιςτορύα ανεδεύχθη ςε αγαπημϋνο πνευματικϐ 

παιχνύδι των προοδευτικών περιοδικών, των εφημερύδων και των 

ςαλονιών. 

Πολλού προοδευτικού, ιδύωσ αυτού που νιώθουν αμόχανα απϐ την όττα 

των παραδοςιακών «αριςτερών» αντιλόψεων ςτην οικονομύα, βρύςκουν 

ςτον κοινωνικϐ φιλελευθεριςμϐ τη βαςιλικό οδϐ να διαφοροποιηθοϑν απϐ 

τουσ ςυντηρητικοϑσ. 

Όμωσ ϋτςι καθιςτοϑν ταυτϐχρονα τουσ ςυντηρητικοϑσ ςε μοναδικοϑσ 

παύκτεσ ςτο πεδύο τησ θρηςκευτικόσ πύςτησ και των βαθιών πολιτιςτικών 

αξιών. 

Σο γεγονϐσ αυτϐ ϋχει πολιτικϋσ επιπτώςεισ. 

Απϐ τη μύα πύςτη και βαθιϋσ αξύεσ μετατρϋπονται ςε κομματικϋσ 

αξύεσ των ςυντηρητικών και τουσ «ςτρώνουν το χαλύ» προσ ευρϑτατα 

λαώκϊ ακροατόρια. 

Απϐ την ϊλλη η ιδιοπούηςη των βαθιών αξιών απϐ τουσ δεξιοϑσ ευνοεύ μύα, 

ριζικϊ πιο ςυντηρητικό, ανϊγνωςό τουσ. 

Σο ερώτημα λοιπϐν που προκϑπτει εύναι το αν οι προοδευτικού θα 

προωθοϑμε την πολιτιςτικό ρόξη ό αντύθετα θα εγγραφοϑμε 

ςτο πολιτιςτικό κϋντρο, προτεύνοντασ μύα προοδευτικό ανϊγνωςη των 

βαθιών πολιτιςτικών αξιών, που να προωθεύ τη λαώκό ςυμμετοχό και την 

κοινωνικό πρϐοδο. 
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4. Εκπροςώπηςη του λαοϑ απϐ πολιτικϊ ςτελϋχη ό διαςημϐτητεσ; 

Τπϊρχει ϊραγε διαφορϊ ςτο πώσ αναδεικνϑει τουσ εκπροςώπουσ του 

ϋνα προοδευτικϐ απϐ ϋνα ςυντηρητικϐ κϐμμα; 

Σο ςημερινϐ ΠΑΟΚ απαντϊει ςτην κρύςιμη αυτό ερώτηςη με τισ πρϊξεισ 

του, και απαντϊει αρνητικϊ. 

Οι εκπρϐςωπού του εύναι ϐλο και 

περιςςϐτεροι κληρονϐμοι, διϊςημοι ό διανοοϑμενοι. 

Κοινϐ τουσ χαρακτηριςτικϐ: αντύ να εκλϋγονται επειδό ανόκουν ςτην 

παρϊταξη, μοιϊζει να ανόκουν ςτην παρϊταξη επειδό (απϐ κϊπου θα 

πρϋπει να) εκλϋγονται. 

Θα πρϋπει ϊραγε να διαφϋρει η ςυμπεριφορϊ 

ενϐσ προοδευτικοϑ εκπροςώπου, απϐ αυτόν ενϐσ ςυντηρητικοϑ; 

 

H παρϊταξό μασ και εδώ φαύνεται να απαντϊει αρνητικϊ. 

Οι εκπρϐςωπού μασ κατοικοϑν ςτισ ύδιεσ γειτονιϋσ με τουσ 

ςυντηρητικοϑσ, τρώνε ςτα ύδια εςτιατϐρια, πϊνε ςτα ύδια πϊρτι, 

παραθερύζουν ςτα ύδια ξενοδοχεύα, ντϑνονται με τα ύδια ροϑχα και, αν 

θϋλαμε να ρύξουμε πραγματικϊ το επύπεδο, θα λϋγαμε πωσ ερωτεϑονται 

τισ ύδιεσ γυναύκεσ. 

Όλο και περιςςϐτερο βλϋπουμε να εμφανύζεται μπροςτϊ μασ 

μύα ομοιογενόσ πολιτικό τϊξη, που ςυγκροτεύται ανεξϊρτητα απϐ 

παρατϊξεισ και αν διαφϋρει κϊπου, εύναι ςε ςχϋςη με το πϐςο καλϑτερα 

διαβιώνει, ςε ςϑγκριςη τουλϊχιςτο με τουσ περιςςϐτερουσ απϐ ϐςουσ 

εκπροςωπεύ. 

Οι εκπρϐςωποι ϐμωσ ϋχουν κοινϐ ϋναν τρϐπο ζωόσ που, ϐπωσ εύπε 

κϊποιοσ κακεντρεχόσ «μοιϊζει με αυτϐν των υψηλϐβαθμων ςτελεχών του 

ιδιωτικοϑ τομϋα, αλλϊ χωρύσ τη δουλειϊ». 

Εύναι πρϊγματι ϋτςι; 

Αν εύναι ϋτςι, μπορεύ -ό πρϋπει- να εύναι αλλιώσ; 

Αποτελεύ η ϐποια κριτικό ςτο ζότημα αυτϐ λαώκιςμϐ ό μόπωσ αποτελεύ 

κεντρικϐ πολιτικϐ ζότημα; 

Ποιοσ εύναι ο ρϐλοσ του κϐμματοσ ςτην επιλογό εκπροςώπων του λαοϑ 

και ποια πρϋπει να εύναι η ςυμπεριφορϊ ενϐσ εκπροςώπου των 

προοδευτικών εργαζϐμενων; 
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την παραπϊνω θεματολογύα μπαύνουν και ϊλλα ζητόματα, που αφοροϑν 

την ανϊγκη για καθιϋρωςη περιοριςμϋνων θητειών, τον ϋλεγχο του 

πολιτικοϑ χρόματοσ, τον εκλογικϐ νϐμο κ.ο.κ. 

 

 

5. Ανόκουμε ςτη Δϑςη; 

  

Πώσ ορύζεται ϐμωσ η «Δϑςη»; Αποτελεύ ϋνα ςϑςτημα αξιών, και ποιών 

ακριβώσ; Πρϐκειται για μύα γεωςτρατηγικό και πολιτικό οντϐτητα, και τι 

την ορύζει; 

  

Αυτϊ εύναι επύςησ ανοικτϊ ζητόματα, που απαςχολοϑν το διεθνό πολιτικϐ 

προβληματιςμϐ, ακϐμα και ςε ζητόματα ςυγκυρύασ, ϐπωσ ασ ποϑμε ςτον 

προςδιοριςμϐ των ςυνϐρων τησ ΕΕ ό τισ διατλαντικϋσ ςχϋςεισ. 

  

Όπωσ ϐμωσ κι αν οριςθεύ η Δϑςη, οι ςχϋςεισ τησ Ελλϊδασ με αυτόν 

αποτελοϑν το ϑπατο ερώτημα τησ νεοελληνικόσ ςυγκρϐτηςησ. 

  

Η ύδια η νεοελληνικό ουςύα εξαρτϊται τελικϊ απϐ τη ςχϋςη τησ με 

τη «Δϑςη», εύτε ςαν γεωςτρατηγικό, εύτε ςαν πολιτιςμικό οντϐτητα. 

  

Ακϐμα κι η ύδρυςη του νεοελληνικοϑ κρϊτουσ οφεύλεται εν πολλούσ 

ςτουσ δυτικοϑσ και τουσ δυτικϐφιλουσ. 

  

Εκεύ ϐμωσ που οι διαφωτιςτϋσ, οι επαναςτϊτεσ και οι λϐγιοι ϋβλεπαν 

τουσ απογϐνουσ τησ μητρικόσ δημοκρατύασ, εκεύ ϐπου οι ρομαντικού 

ϋβλεπαν τη χώρα του μϋτρου και τησ ομορφιϊσ, υπόρχε επύςησ ϋνασ 

κοινωνικϐσ ςχηματιςμϐσ που ερχϐταν απϐ τα βϊθη 

του βυζαντινοϑ και οθωμανικοϑ παρελθϐντοσ και που, ϐταν κλόθηκε να 

φανταςτεύ τον εαυτϐ του ςαν ενϐτητα, ενϐτητα βρόκε κϑρια ςτην 

εκκληςύα, ςτη θρηςκευτικό διαφοροπούηςη απϐ τον μουςουλμϊνο-

τοϑρκο. 

  

Ο ελληνιςμϐσ εφευρϋθηκε ςτισ αρχϋσ του 19ου αιώνα, ωσ διϊλογοσ 

μεταξϑ Κοραό και Μακρυγιϊννη, μεταξϑ δηλαδό μύασ δυτικϐτροπησ ελύτ 
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του πλοϑτου, τησ πολιτικόσ και τησ μϐρφωςησ απϐ τη μια και 

του βαλκανικοϑ, ορθϐδοξου και οθωμανικοϑ λαώκοϑ ςτοιχεύου απϐ την 

ϊλλη. 

  

Ϊτςι ςυνεχύςτηκε ςε μεγϊλο βαθμϐ, ϋωσ ςόμερα. 

  

Ο διϊλογοσ μεταξϑ των δϑο πϐλων εύναι μϐνιμο παρακολοϑθημα τησ 

πολιτικόσ, πολιτιςτικόσ, κοινωνικόσ, και οικονομικόσ μασ ζωό. 

  

Και η ενϐτητα, ϐςο ενϐτητα υπόρξε, βρϋθηκε ςε ϋνα θεμελιακϐ 

ςυμβϐλαιο, ςε μύα ανταλλαγό: 

  

Σο βαλκανικϐ ςτοιχεύο παρϋδωςε ςτουσ δυτικϐτροπουσ την εξουςύα, με 

αντϊλλαγμα τη ςταθερϐτητα, την ευημερύα, την προκοπό του ϋθνουσ. 

  

Δεν υπϊρχει ςτην ευρϑτερη γεωγραφικό μασ περιοχό ϊλλη χώρα με τϐςο 

ϋξυπνουσ και υπολογιςτϋσ πολιτικοϑσ ηγϋτεσ, που όξεραν πϊντα να 

οδηγοϑν τη χώρα ςτην πλευρϊ των νικητών. 

  

Δεν υπϊρχει ϊλλη χώρα που να εξυπηρϋτηςε με τϋτοια αφοςύωςη 

τον δυτικϐ παρϊγοντα ςτην περιοχό, και που να απϐλαυςε τουσ καρποϑσ 

τησ υπακοόσ τησ τϐςο πλουςιοπϊροχα. 

• Σο 1827 ςτο Ναβαρύνο, η νεοελληνικό πολιτικό οντϐτητα 

ιδρϑθηκε ςαν ανόκουςτο ξεθεμϋλιωμα τησ «ιερϊσ ςυμμαχύασ», 

ξεθεμελύωμα που ϋγινε δυνατϐ υπϐ την πύεςη του μύςουσ προσ 

τον τούρκο, τησ ορθϐδοξησ αδελφοςϑνησ και τησ φιλελληνικόσ 

κινητοπούηςησ (ρομαντικόσ ό διαφωτιςτικόσ πολιτικόσ 

κατεϑθυνςησ), μια ολϐκληρη γενιϊ πριν το ξϑπνημα των εθνών 

ςτην Ευρώπη. 

• Σο 1912 ςυμμετεύχε ανϋλπιςτα ςτη μοιραςιϊ τησ 

Μακεδονύασ και το 1913 ϋφταςε να εκτοπύςει τη Βουλγαρύα απϐ το 

θρϐνο του «εκλεκτοϑ» τησ περιοχόσ και να γύνει μϐνη ςχεδϐν 

δϑναμη ςτο Αιγαύο! 
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• Σο 1949 εδώ ϋςτειλε η Δϑςη τα παιδιϊ τησ να ςκοτωθοϑν, 

για να ξεγραπώςουν τη χαώδεμϋνη κϐρη απϐ τα νϑχια 

του κομμουνιςμοϑ. 

• Και το 1981 εδώ ϋπαψε η Ενωμϋνη Ευρώπη, για χϊρη τησ, 

να, ναι κλαμπ πλουςύων. 

Υυςικϊ υπόρξαν ςτιγμϋσ που το «καλϐ παιδύ» ϋκανε και ςκανταλιϋσ, 

ξϋχαςε τη θϋςη του, και τιμωρόθηκε: το 1897, το 1922, το 1974. 

  

Καμύα ϐμωσ ςχϋςη με τη βουλγαρικό μυωπύα, (απϐ 

τον Κϊιζερ ςτον ϊξονα και ςτον κομμουνιςμϐ) που μετϋτρεψε τη μεγϊλη 

βαλκανικό ελπύδα του τϋλουσ του 19ου αιώνα ςτα ερεύπια του 1989. 

  

Καμύα ςχϋςη με τη ςερβικό αλαζονεύα, που επιβύωςε 

του κομμουνιςμοϑ, αλλϊ κατελόφθη απϐ πραγματικϐ παροξυςμϐ αμϋςωσ 

μετϊ, και ςυρρικνώθηκε ϐςο μϐνο τα πραγματικϊ χαμϋνα κρϊτη το 

κατορθώνουν. 

  

Καμύα ακϐμα ςχϋςη με την τελευταύα ευρωπαώκό αυτοκρατορύα, που 

μετετρϊπη ςε λύγεσ δεκαετύεσ ςτο καλοκϊγαθο μεν και εξυπηρετικϐ, 

αςιατικϐ ϐμωσ εντϋλει (;) τουρκικϐ κρϊτοσ. 

  

Σι παραχώρηςε, ςε αντϊλλαγμα για την πολιτικό του κυριαρχύα, 

ο δυτικιςμϐσ; 

  

Απϐ τη μύα επϋτρεψε ςτην εκκληςύα να παραμεύνει κεντρικϐσ 

παρϊγοντασ ςτην οργϊνωςη τησ λαώκϐτητασ και τησ κοινωνικόσ ζωόσ. 

  

Εδώ, και παρϊ τισ ςυγκροϑςεισ πολιτεύασ-εκκληςύασ, δεν υπόρξε λαώκϐσ 

αντικληρικαλιςμϐσ, οϑτε χωριςμϐσ εκκληςύασ-κρϊτουσ. 

  

Απϐ την ϊλλη ςε πολλοϑσ τομεύσ τησ οικονομικόσ, πολιτικόσ, κοινωνικόσ 

και πολιτιςτικόσ ζωόσ ϊφηςε ϋντονα ύχνη η βαλκανικό-οθωμανικό 

ςφραγύδα: ϋχουμε ϋνα φυλετικϐ εθνικιςμϐ, μύα περύπλοκη ςχϋςη αγϊπησ-

μύςουσ με το δοβλϋτι, τον εκχρηματιςμϐ των αξιωμϊτων, 
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την κοτζαμπϊςικη λειτουργύα ακϐμα και ςτισ ελύτ (πολιτικόσ, 

ακαδημαώκόσ και πολιτιςτικόσ), μύα αφελό χρόςη του χρόματοσ (με 

τζϐγο, επιδύωξη ϊμεςησ απϐδοςησ, επϋνδυςη ςε γη και ακύνητα). 

  

Εύναι ϊραγε λειτουργικό η παραπϊνω διόγηςη; 

  

Και αν ναι, περιγρϊφει τον τρϐπο με τον οπούο εύμαςτε δυτικού, ό την 

αδυναμύα μασ να ανόκουμε ςτη Δϑςη, και ςε ποιο βαθμϐ; 

  

Αν αυτϐσ εύναι ο τρϐποσ με τον οπούο εύμαςτε δυτικού, ποια ακριβώσ εύναι 

τα χαρακτηριςτικϊ του ςημερινοϑ διαλϐγου μεταξϑ «Κοραό» και 

«Μακρυγιϊννη»; 

  

Σι πρϋπει να αλλϊξουμε, και τι ϐχι; 

  

Απϐ τι απειλοϑμεθα και ποια φϐβητρα δεν εύναι παρϊ ςκιϋσ, χρόςιμα 

μϐνο για τηλεοπτικϊ παρϊθυρα, επιφυλλύδεσ και πολιτικϋσ ςκιαμαχύεσ; 

  

Aν πϊλι δεν εύμαςτε -ακϐμα- δυτικού, πώσ μποροϑμε να γύνουμε; Ποιεσ 

μϊχεσ οφεύλουμε να δώςουμε εδώ και τώρα, και ποιεσ μποροϑν να 

περιμϋνουν; 

  

Σο κυριϐτερο, ποια εύναι η Δϑςη ςτην οπούα θϋλουμε να ανόκουμε, και τι 

απϐ τα χαρακτηριςτικϊ τησ μποροϑμε να αφόςουμε πϋρα; 

  

Ποια απϐ τα ανατολύτικα χαρακτηριςτικϊ μασ θϋλουμε να διατηρόςουμε, 

ωσ ςτοιχεύα ιδιαιτερϐτητασ και εθνικόσ ταυτϐτητασ; Ποια 

τϋλοσ εμποδύζουν την πρϐοδο και την ευημερύα του ϋθνουσ αλλϊ και κϊθε 

πολύτη ξεχωριςτϊ; 

  

6. Καθολικϐ ό επιλεκτικϐ κοινωνικϐ κρϊτοσ; 

  

Η κρύςη που γνώριςε το κοινωνικϐ κρϊτοσ, ιδύωσ απϐ τη δεκαετύα του 

,70, οδόγηςε την προοδευτικό ςκϋψη να αναζητόςει την προςαρμογό με 

τισ αδιαμφιςβότητεσ αλόθειεσ τησ κρύςησ, χωρύσ ϐμωσ να εγκαταλεύψει 
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την ηθικό τησ δϋςμευςη υπϋρ ενϐσ κρϊτουσ που θα λειτουργοϑςε υπϋρ 

των πιο αδϑναμων. 

  

Προϋκυψε ϋτςι η αντύληψη του επιλεκτικοϑ κοινωνικοϑ κρϊτουσ, ςτο 

οπούο οι πϐροι δεν κατανϋμονται αδιαφοροπούητα προσ ϐλουσ, αλλϊ 

ςτοχευμϋνα, προσ εκεύνουσ που ϋχουν τη μεγαλϑτερη ανϊγκη. 

  

Ο αντύλογοσ βϋβαια θεωρεύ την προςϋγγιςη αυτό ηττοπαθό, μύα ακϐμα 

υποχώρηςη ςτην ηγεμονύα των νεοφιλελεϑθερων. 

  

Ωλλοι ιςχυρύζονται πωσ το καθολικϐ κοινωνικϐ κρϊτοσ αυξϊνει 

οριςμϋνεσ ανιςϐτητεσ, ευνοώντασ π.χ. τα μεςαύα ςτρώματα εισ βϊροσ των 

κατώτερων, τουσ ςυνδικαλιςμϋνουσ εισ βϊροσ των απροςτϊτευτων, τουσ 

ντϐπιουσ εισ βϊροσ των μεταναςτών, τουσ ηλικιωμϋνουσ εισ βϊροσ τησ 

νεολαύασ κ.ο.κ. 

  

Σο κοινωνικϐ κρϊτοσ διαπερνϊται απϐ ταξικϐ ανταγωνιςμϐ. 

  

Η κατανομό των πϐρων του αντανακλϊ τουσ ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ 

μεταξϑ των κοινωνικών δυνϊμεων που ϋχουν πρϐςβαςη ςε αυτοϑσ. 

  

Σο να διαγνωςθοϑν οι ανιςϐτητεσ αυτϋσ εύναι το πρώτο ζότημα του 

ςχετικοϑ διαλϐγου. 

  

ημαντικϐτερο ϐμωσ δεν εύναι να διαγνωςθεύ η ανϊγκη για 

μεταρρϑθμιςη, αλλϊ να εφαρμοςθεύ η ορθό πολιτικό, πρϊγμα πολϑ πιο 

πολϑπλοκο. 

  

Ο κϑριοσ ϐγκοσ τησ κοινωνικόσ δϑναμησ των προοδευτικών κομμϊτων 

αποτελεύται ακριβώσ απϐ τα κοινωνικϊ εκεύνα ςτρώματα που ευνοοϑνται 

απϐ τισ παραμορφώςεισ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ: δημϐςιοι υπϊλληλοι, 

ςυνδικαλιςμϋνοι και ςυνταξιοϑχοι αντιδροϑν ςε οποιαδόποτε 

μεταρρϑθμιςη και δε ςυγκινοϑνται απϐ τισ εκκλόςεισ υπϋρ των δικαύων 

των νϋων, των ανϋργων, των μεταναςτών. 
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Απϐ την ϊλλη, αν τα προοδευτικϊ κϐμματα δε ςυγκρουςτοϑν με τουσ 

ευνοημϋνουσ του καθολικοϑ κοινωνικοϑ κρϊτουσ, κινδυνεϑουν να 

χαρακτηριςτοϑν ωσ ταξικϋσ και αντιδραςτικϋσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ, που 

εκπροςωποϑν την κοινωνικό ακινηςύα. Οι φιλελεϑθεροι και οι 

ςυντηρητικού εύναι τϐτε ςε θϋςη να διεκδικόςουν το χαρακτηριςμϐ του 

«κϐμματοσ τησ κύνηςησ», με οδυνηρϋσ εκλογικϋσ και πολιτικϋσ 

επιπτώςεισ για τουσ προοδευτικοϑσ. 

  

Αυτό η «κολαςμϋνη διαλεκτικό» μεταξϑ των μεταρρυθμύςεων που εύναι 

αναγκαύεσ και εκεύνων που εύναι πολιτικϊ δυνατϐ να προχωρόςουν 

αντιπροςωπεϑει ϋνα πραγματικϐ γϐρδιο δεςμϐ για το διεθνϋσ 

προοδευτικϐ κύνημα. 

  

Απϐ την ϊλλη γύνεται ζωηρό ςυζότηςη για το κατϊ πϐςο η διϊθεςη πϐρων 

απϐ το κοινωνικϐ κρϊτοσ θα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ την 

ανϊληψη ευθυνών και απϐ ϐςουσ ευνοοϑνται απϐ αυτοϑσ. 

  

Πώσ ακριβώσ οικοδομεύται η ςχϋςη μεταξϑ ατομικόσ 

ευθϑνησ και κοινωνικόσ παροχόσ, χωρύσ να καταλόγει μύα ακϐμα 

μορφό ανιςϐτητασ, αλλϊ αντύθετα να ευνοεύ την ατομικό ϊνοδο και την 

κοινωνικό ςυνοχό; 

  

Ϊνα τρύτο ζότημα αφορϊ την ανακατανομό των πϐρων, ςϑμφωνα με τισ 

νϋεσ ανϊγκεσ. 

  

Νϋα κοινωνικϊ ζητόματα εμφανύζονται, παλιϐτερα αποκτοϑν εντελώσ 

διαφορετικό ςημαςύα: η περιβαλλοντικό προςταςύα, ο ϋλεγχοσ των 

ΜΜΕ, η διατόρηςη τησ τϊξησ, ο κοινωνικϐσ αποκλειςμϐσ των ατϐμων με 

ειδικϋσ ανϊγκεσ, οριςμϋνων μειονοτότων και μεταναςτών κ.ο.κ. εύναι 

τομεύσ που απαιτοϑν αυξανϐμενο μερύδιο απϐ τουσ πϐρουσ του 

κοινωνικοϑ κρϊτουσ. 
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Η ςτρατηγικό τησ όττασ (1/7/2004) 

 

Εντϊξει ακριβώσ πώσ θα κερδύςουμε μπορεύ να μην ξϋρουμε, ξϋρουμε 

ϐμωσ όδη τι θα πρϋπει να αποφϑγουμε αν δε θϋλουμε να χϊνουμε «απϐ τα 

αποδυτόρια». 

  

Ασ θυμηθοϑμε μαζύ ποια εύναι τα ςυςτατικϊ για τη ςυνταγό τησ όττασ: 

  

Ϊνα: τραβόξτε αριςτερϊ 

  

Για τα περιςςϐτερα ςτελϋχη του προοδευτικοϑ χώρου, η αριςτερϊ εύναι, 

πρώτα απ, ϐλα νεανικϐ αμϊρτημα. 

  

Για τουσ πολύτεσ εύναι ο τοποτηρητόσ τησ «ςωςτόσ ςκϋψησ» κι ϋνα βόμα 

διαμαρτυρύασ. 

  

Σο πρώτο εύναι θλιβερϐ· το δεϑτερο επικύνδυνο· το τρύτο αδιϊφορο. 

  

Σο ΠΑΟΚ ϋκανε και ςτο παρελθϐν «ανούγματα» προσ την αριςτερϊ, 

ιδύωσ την ανανεωτικό. 

  

Γι, αυτϊ το εκλογικϐ ςώμα δε μύληςε απλώσ, όταν πιο φλϑαρο κι απϐ 

την Παπακώςτα: 

  

Αριςτύδην ϋγιναν βουλευτϋσ οι Παραςκευϊσ Παραςκευϐπουλοσ (το 

1996) και πϑροσ Βοϑγιασ (το 2000): αποδοκιμϊςτηκαν κι οι δυο απϐ το 

λαϐ ϐταν κυνόγηςαν την ψόφο (το 2000 ο πρώτοσ, ςτισ δημοτικϋσ του 

2002 ο δεϑτεροσ). 

  

Όπωσ αποδοκιμϊςτηκαν η Μαρύα Δαμανϊκη (ςτισ δημοτικϋσ του 1998) 

και ο Νύκοσ Μπύςτησ (το 2004, μαζύ με κϊμποςουσ ϊλλουσ υποψόφιουσ 

τησ ΑΕΚΑ). 
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Όπωσ ςυνϋβη και με πϊμπολλουσ ακϐμα του χώρου, που διεκδύκηςαν 

μικρϐτερα, αυτοδιοικητικϊ κυρύωσ, αξιώματα, ςε ϐλη την Ελλϊδα, με 

θλιβερϊ -ϋωσ εξευτελιςτικϊ κϊποτε- αποτελϋςματα. 

  

Μετϊ απϐ οκτώ χρϐνια ςυνεχών προςπαθειών, οι εκλεγμϋνοι (εννοώ αυτϐ 

το πρϊγμα που παύρνεισ περιςςϐτερουσ ςταυροϑσ απϐ τον 

ϊλλο) κεντροαριςτερού εύναι πιο ςπϊνιοι κι απ, τισ αλλόθωρεσ 

πεταλοϑδεσ. 

  

Σο εκλογικϐ ςώμα θϋλει ςτην κυβϋρνηςη πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ προςανατολιςμϋνεσ ςτο μϋλλον (που να μην αναμαςοϑν δηλαδό 

τισ νοςταλγύεσ ό τισ ιδεοληψύεσ τουσ), ανεκτικϋσ (που να μην λειτουργοϑν 

δηλαδό ςαν ιερατεύα), ςυνεπεύσ (που να μην αλλϊζουν δηλαδό τα 

κϐμματα -δικαύωσ ό αδύκωσ- ςαν τα πουκϊμιςα) και χρόςιμεσ (που να 

θϋλουν δηλαδό και να μποροϑν να αςκόςουν εξουςύα, ϐχι μϐνο να 

διαμαρτϑρονται). 

  

Και, τριϊντα μϊλιςτα χρϐνια απϐ τη μεταπολύτευςη, δε θϋλει ςτην 

κυβϋρνηςη την αριςτερϊ, ό οτιδόποτε που να τη θυμύζει ςε ιδϋεσ, 

ςυνθόματα, φϊτςεσ, αιςθητικό, προβληματιςμοϑσ κ.ο.κ. 

  

Η αριςτερού και η αριςτερϊ μποροϑν να κϊνουν ςυγκεκριμϋνα πρϊγματα, 

και το να κερδύςουν εκλογϋσ δεν ανόκει ςε αυτϊ. 

  

Σο να προςπαθεύσ να κερδύςεισ αναφερϐμενοσ -ό επιδιώκοντασ 

ςυνεργαςύα (!)- με την αριςτερϊ μοιϊζει ςαν να πηγαύνεισ να πϊρεισ 

το Euro2004 με ςϋντερ φορ τον Μουζϋλη! 

  

Αποδεικνϑει αμηχανύα, υποκριςύα και ϊγνοια, που δε ςυγχωροϑνται πια 

απϐ τουσ πολύτεσ! 

  

Δϑο: κϊντε πολιτικό αξιών 

  

Σο πρώτο αντανακλαςτικϐ του προοδευτικοϑ που ξεμϋνει 
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απϐ ορϊματα εύναι να βϊζει ςτη θϋςη τουσ διϊφορα ζητόματα αρχών: η 

κοςμικϐτητα, τα νϐμιμα ναρκωτικϊ, τα δικαιώματα ςτουσ 

ομοφυλϐφιλουσ και τουσ μετανϊςτεσ, ο ευρωπαώςμϐσ, εύναι τα πιο 

ςυνόθη. 

  

Ξεχϊςτε το! 

  

Οι προοδευτικϋσ απϐψεισ ςε ϐλα αυτϊ τα ζητόματα εύναι εξωφρενικϊ 

μειοψηφικϋσ. 

  

Εμεύσ θϋλουμε την προοδευτικό παρϊταξη μεγϊλη και 

νικηφϐρα, ϐχι «μικρϊ πλην τιμύα»! 

  

Ο πρώτοσ ϐροσ για να προωθόςουμε τισ προοδευτικϋσ μασ απϐψεισ ςτα 

ζητόματα αυτϊ εύναι να μην επιτρϋπουμε επουδενύ να καταλαμβϊνουν 

τη βιτρύνα τησ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ, ϐπωσ -ϐχι τυχαύα- με πϊθοσ 

διεκδικεύ η δεξιϊ. 

  

Γιατύ ξϋρει πωσ ςε αυτϊ μπορεύ να μασ λιανύςει! 

  

Θυμηθεύτε το ςκοπιανϐ, τισ ταυτϐτητεσ, τον Οτςαλϊν! 

  

Εδώ εμφανύζεται ο προοδευτικϐσ Γκοϑφι και ρωτϊει: «Γιουκ, γιουκ! Και 

ποια εύναι τα θϋματα ςτα οπούα μποροϑμε να κερδύςουμε;» 

  

Εύναι η οικονομύα χαζοϑλη! 

  

Εύναι η καθημερινϐτητα η υγεύα, οι ςυγκοινωνύεσ, η ςχϋςη πολύτη-

κρϊτουσ, η παιδεύα, η ποιϐτητα ζωόσ, η αςφϊλεια κ.λπ! 

  

ε αυτϊ πρϋπει να βρεθοϑν πειςτικϋσ, καινοτϐμεσ και ρεαλιςτικϋσ λϑςεισ, 

πρϊγμα που απϐ μϐνο του εύναι απεύρωσ δυςκολϐτερο απϐ το να 

αναπτϑςςεισ πολιτικϊ ορθϋσ πραγματεύεσ υπϋρ των δικαιωμϊτων και του 

κοινωνικοϑ φιλελευθεριςμοϑ. 
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Σρύα: ξεχϊςτε τα λαώκϊ ςτρώματα 

  

Σα πολιτικϊ ςτελϋχη τησ μϐδασ, οι ςϑμβουλού τουσ, ςυχνϊ οι 

δημοςιογρϊφοι, οι πολιτικοποιημϋνοι πανεπιςτημιακού, οι 

επικοινωνιολϐγοι κ.ο.κ. εύναι καλϊ παιδιϊ, καλών οικογενειών, με καλϋσ 

ςπουδϋσ κ.λπ. 

  

Πρϐβλημα: τεύνουν να αγνοοϑν -και να περιφρονοϑν ςυχνϊ-

 ϐςουσ παθιϊζονται με την Εθνικό Ελλϊδασ, παραπονιοϑνται για 

την ακρύβεια, ταλαιπωροϑνται ςτη δουλειϊ τουσ, λατρεϑουν την 

Καλομούρα και ϊμα τουσ τη δώςει, παύρνουν κι ϋνα λϊβαρο με το 

«αςτϋρι τησ Βεργύνασ» και ξαμολιοϑνται ςτο δρϐμο. 

  

Οκϋι, ύςωσ και να χουν τα δύκια τουσ, και τα επιχειρόματϊ τουσ και 

ωραιϐτατεσ ςχετικϋσ αναλϑςεισ. 

  

Σο πρϐβλημα ϐμωσ εύναι πωσ οι εκπρϐςωποι δε γύνεται να ζουν αλλοϑ απϐ 

τουσ εκπροςωποϑμενουσ. 

  

Κϊποιοι πρϋπει να γύνουν γϋφυρα μεταξϑ των δϑο επιπϋδων, για να 

παύξουν με ςτοιχειώδη επϊρκεια το ρϐλο τησ πολιτικόσ ηγεςύασ. 

  

Σο να βροϑμε ποια να εύναι τα φυςικϊ αυτϊ πρϐςωπα, εύναι μύα απϐ τισ 

μεγϊλεσ προκλόςεισ που αντιμετωπύζει η προοδευτικό παρϊταξη. 

  

Σο να μεταφραςτεύ η προοδευτικό πολιτικό ςε ςυνθόματα και «θετικϐ 

λαώκιςμϐ» εύναι μύα δεϑτερη. 

  

Μια τρύτη εύναι οι ϊνθρωποι αυτού, η νϋα ηγετικό μασ ομϊδα δηλαδό, να 

εύναι καθημερινού ϊνθρωποι, που θα πιςτεϑουν ϐτι λϋνε και που θα τουσ 

απαςχολεύ η πολιτικό δρϊςη καθεαυτό και ϐχι ο μεταςχηματιςμϐσ τησ ςε 

ατομικό ευζωύα. 

  

Όςο περιςςϐτεροι τϋτοιοι βρεθοϑν, τϐςο πιο ιςχυρό θα γύνει 

η προοδευτικό πολιτικό. 
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Φρωςτϊμε ειλικρύνεια, ανιδιοτϋλεια και όθοσ ςτουσ φύλουσ και τα μϋλη 

μύασ παρϊταξησ που επύ τριϊντα χρϐνια ϊλλα λϋει και ϊλλα κϊνει. 

  

Καλού εύναι κι οι τρϐφιμοι των μοδϊτων καφϋ, των ερευνητικών κϋντρων, 

των υψηλών θεαματικοτότων και των κυριλϊτων χαι τεκ επιχειρόςεων, 

αλλϊ για ϊλλεσ δουλειϋσ. 

  

Οι πολύτεσ τησ προοδευτικόσ παρϊταξησ θα πρϋπει -ύςωσ πϊνω απ, ϐλα- 

να δουν ανϊμεςα ςτουσ «μεγϊλουσ» και πολλοϑσ δικοϑσ τουσ 

ανθρώπουσ, αναγνωρύςιμουσ και καθημερινοϑσ. 

  

Σο ΠΑΟΚ τησ περιϐδου 1974-1985 το πϋτυχε αυτϐ με αριςτοτεχνικϐ 

τρϐπο. 

  

Εύναι αλόθεια πωσ ςε εκεύνη τη γενιϊ πολλϋσ ςυνειδόςεισ δεν ϊντεξαν το 

χϊςμα μεταξϑ ανατρεπτικών λϐγων και προχειροφτιαγμϋνων, μικροϑ 

βεληνεκοϑσ, πρϊξεων και ϋπεςαν ςτο κενϐ του κυνιςμοϑ και τησ 

διαφθορϊσ. 

  

Η εμπειρύα ϐμωσ αυτό δε δύνει ϊλλοθι ςτην παλινϐρθωςη των «τζακιών» 

και των πολιτικών «του ςαλονιοϑ»! 
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Ο λυγμϐσ του μεταπολιτευτικοϑ ανθρώπου (23/7/2004) 

 

O μεταπολιτευτικϐσ ϊνθρωποσ 

  

Πολλϊ ςυνϋβηςαν ςτα αμφιθϋατρα, τισ κομματικϋσ οργανώςεισ και τισ 

διαδηλώςεισ τησ ϑςτερησ περιϐδου τησ δικτατορύασ και τησ πρώιμησ 

μεταπολύτευςησ, ασ ποϑμε τη δεκαετύα 1972-1982. 

  

Μεταξϑ αυτών ςφυρηλατόθηκαν, ϐπωσ όταν 

φυςικϐ, φιλύεσ, πλϋχτηκαν δύκτυα γνωριμιών, 

γεννόθηκαν ςυμπϊθειεσ και αντιπϊθειεσ. 

  

Σϐτε δεν ϋμοιαζε τϐςο ςημαντικϐ, αλλϊ τώρα ξϋρουμε καλϑτερα: τα 

δύκτυα αυτϊ όταν που κυβϋρνηςαν τη χώρα τα τελευταύα εύκοςι πϋντε 

χρϐνια. 

  

Αυτϐ εύχε επιπτώςεισ, καθώσ ςτα αμφιθϋατρα, τισ κομματικϋσ 

οργανώςεισ κ.λπ, αναπτϑχθηκε επύςησ ϋνασ 

ςυγκεκριμϋνοσ ανθρωπολογικϐσ τϑποσ και ϋνασ ςυγκεκριμϋνοσ τρϐποσ 

αντιμετώπιςησ τησ πολιτικόσ, που ϊρχιζε και τελεύωνε ςτην διατϑπωςη 

ϊποψησ. 

  

Σο «ϋχω ϊποψη!» όταν η πολεμικό κραυγό του μεταπολιτευτικοϑ 

ανθρώπου. 

  

Αυτϐ αρχικϊ δε μοιϊζει κακϐ. 

  

Όμωσ οι καθοδηγητϋσ των αμφιθεϊτρων ϋμαθαν πωσ πολιτικό εύναι 

η ιδεολογικό εκφορϊ ϊποψησ για τα πϊντα, απϐ τα δωρεϊν 

ςυγγρϊμματα ϋωσ την Καμπϐτζη, απϐ τα ναρκωτικϊ ϋωσ την 

αυτοδιαχεύριςη, απϐ τη ςυνδιούκηςη ςτα πανεπιςτόμια ϋωσ τισ αυξόςεισ 

ςτισ ΔΕΚΟ, την ϋνταξη ςτην ΕΟΚ, το ϊρθρο 4 κ.ο.κ. 
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Η πολιτικό όταν, πϊνω απ, ϐλα, μύα παςαρϋλα αξιών. 

  

Προςπαθώ να πω πωσ ϐτι κϋρδιζε ο μεταπολιτευτικϐσ 

ϊνθρωποσ ςε εκτεταμϋνη θεματολογύα, το ϋχανε ςε εισ βϊθοσ γνώςη των 

ζητημϊτων και ςε προςόλωςη ςτο αποτϋλεςμα. 

  

Ϊςτω και αν ϋβριςκεσ -πϊντωσ ϐχι και τϐςο ςυχνϊ - ςτα αμφιθϋατρα και 

τισ κομματικϋσ οργανώςεισ ανθρώπουσ πλατιϊ ενημερωμϋνουσ, που 

διακρύνονταν απϐ γνόςια πνευματικό ανηςυχύα κι ϋμοιαζαν, ςε ςχϋςη με 

την ελληνικό κοινωνύα, πραγματικού πανεπιςτόμονεσ! 

  

Σα χρϐνια πϊντωσ πϋραςαν. 

  

Ο μεταπολιτευτικϐσ ϊνθρωποσ γϑριςε ςτην Ελλϊδα απϐ τισ 

μεταπτυχιακϋσ του ςπουδϋσ, ϋκανε οικογϋνεια, απϋκτηςε επαγγελματικό 

απαςχϐληςη που ςυχνϊ όταν πολϑ απαιτητικό, μεγϊλωςε και βαρϋθηκε. 

  

Επύςησ τα βρόκε ςχετικϊ εϑκολα: η γενιϊ του ϋπαιρνε ςταδιακϊ την 

εξουςύα και οι πϐρτεσ μποροϑςαν να ανούξουν, ενώ η αριςτερϊ 

ηγεμϐνευε ιδεολογικϊ, κοινωνικϊ και πολιτικϊ. 

  

Και ςε ςχϋςη με τη γενιϊ του 114 ό, ακϐμα περιςςϐτερο εκεύνη τησ 

«εθνικόσ αντύςταςησ», όταν πιο ενημερωμϋνοσ, μορφωμϋνοσ, με τισ 

ξϋνεσ γλώςςεσ , τα διδακτορικϊ και τα ϐλα του. 

  

Οι αντικειμενικϋσ λοιπϐν ςυνθόκεσ δε βοόθηςαν να διατηρηθεύ το πηγαύο 

ενδιαφϋρον για την πολιτικό οϑτε η πνευματικό του ζωτικϐτητα. 

  

Οι χώροι που θα μποροϑςαν να τα ζωογονοϑν 

αυτϊ, τα πηγαδϊκια, τα ϋντυπα, τα πανεπιςτόμια και οι 

παρϋεσ αποξηρϊνθηκαν ςταδιακϊ, κϊνοντασ τα πρϊγματα ακϐμα πιο 

δϑςκολα. 

  

Σο αποτϋλεςμα όταν να μετατραπεύ η αρχικό ζωτικϐτητα ςε μανιϋρα. 
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Πολλού απϐ τουσ μεταπολιτευτικοϑσ ανθρώπουσ μοιϊζει πλϋον 

να μηρυκϊζουν ϋτοιμεσ, γενικϐλογεσ απαντόςεισ επύ παντϐσ του 

επιςτητοϑ, που επαναλαμβϊνουν ςτην πρώτη, τηλεοπτικό κυρύωσ, 

ευκαιρύα. 

  

την εξωτερικό πολιτικό, την οικονομύα, την κοινωνύα κ.ο.κ., οι 

απαντόςεισ ϋγιναν ϐλο και περιςςϐτερο προκϊτ. 

  

Η νϋα ιδεολογικό ομοιογϋνεια 

  

Σαυτϐχρονα ςυνϋβη κϊτι, που αφαύρεςε απϐ τον μεταπολιτευτικϐ 

ϊνθρωπο τη γοητεύα και την πολιτικό του αποτελεςματικϐτητα. 

  

Οι ιδεολογικϋσ διαφορϋσ ϋπαψαν να παύζουν ςημαντικϐ ρϐλο ςτο 

δημϐςιο διϊλογο και δεν ενδιϋφεραν πλϋον την κοινωνύα. 

  

Υταύει ϊραγε η τηλοψύα, η ευημερύα, η κατϊρρευςη του κομμουνιςμοϑ; 

  

Δεν ϋχει τϐςη ςημαςύα. 

  

Σο γεγονϐσ εύναι πωσ η χώρα ενοποιόθηκε ιδεολογικϊ γϑρω απϐ ϋνα 

ςϑςτημα αξιών (ο πλουτιςμϐσ, ο εθνικιςμϐσ, η ευρωπαώκό προοπτικό, η 

κρατικό προςταςύα, η παραδοςιακϐτητα  κ.λπ), που διακατϋχει ςχεδϐν 

ϐλουσ τουσ Ϊλληνεσ και τεύνει να θϋτει την ιδεολογικό διαφορϊ και 

τισ αξύεσ εκτϐσ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ. 

  

Δεν νομύζω πωσ υπϊρχουν πολλού που επιμϋνουν πωσ η πολιτικό 

ςϑγκρουςη ςτην Ελλϊδα αφορϊ μύα δεξιϊ εναντύον μύασ αριςτερϊσ. 

  

Πιο τησ μϐδασ εύναι ϋνα ϊλλο ςχόμα, που το διατϑπωςε ο Νικηφϐροσ 

Διαμαντοϑροσ, αλλϊ και πολλού ακϐμα διανοοϑμενοι. 

  

Τποςτόριξαν πωσ ςτην ελληνικό κοινωνύα υφύςταται ϋνασ 

διχαςμϐσ, μεταξϑ «μεταρρυθμιςτικόσ» και «παρωχημϋνησ» κουλτοϑρασ, 
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που τϋμνει οριζϐντια την παραδοςιακό διαιρετικό τομό μεταξϑ 

«αριςτερϊσ» και «δεξιϊσ». 

  

Νομύζω πωσ ςτο επύπεδο των υποκειμϋνων δεν υπϊρχει κϊτι τϋτοιο: η 

ςυντριπτικό πλειοψηφύα των Ελλόνων πολιτών αςπϊζονται 

ιδεολογικϊ κρϊματα «μεταρρυθμιςτικών» και «παρωχημϋνων» αξιών, 

ταυτϐχρονα. 

  

Αυτϐ ϋχει δϑο επιπτώςεισ: 

• Πρώτο, πολιτικϊ ςυμπεριφϋρονται ϐλο και περιςςϐτερο 

«αλϊ καρτ», αναζητώντασ αυτϐν που κϊθε φορϊ θα τουσ 

προςφϋρει ευημερύα και αςφϊλεια. 

• Δεϑτερο, αντιπαθοϑν τισ ιδεολογικϋσ τοποθετόςεισ και 

την πολιτικό των αξιών. 

Ο ιδεοτυπικϐσ διχαςμϐσ που βλϋπει -μεταξϑ ϊλλων- ο Νικηφϐροσ 

Διαμαντοϑροσ ςτην ουςύα δεν υφύςταται παρϊ ςε ολιγϊριθμεσ 

«καθαρϋσ» ομϊδεσ, που η μεγϊλη πλειοψηφύα αντιπαθεύ και βλϋπει με 

δυςπιςτύα. 

  

Εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ ηττόθηκαν ϐλοι ϐςοι τα τελευταύα χρϐνια 

προςπϊθηςαν να μεταφϋρουν την πολιτικό απϐ το πεδύο 

των ζητημϊτων ςε εκεύνο των αξιών: και οι αριςτερού, και 

οι φιλελεϑθεροι και οι «εκςυγχρονιςτϋσ». 

  

Εύναι επύςησ χαρακτηριςτικϐ πϐςο μοιϊζει ο λϐγοσ των ακραιφνών 

«ευρωπαώςτών» με τουσ ακραιφνεύσ «ανατολικορθϐδοξουσ», ϐταν 

αναφϋρονται ςτην ελληνικό κοινωνύα. 

  

Οι μεν μπορεύ να βλϋπουν μύα «χομεώνικό» χώρα, ενώ οι δε το «τϋλοσ 

του Ϊλληνα». 

  

Αμφϐτεροι ϐμωσ βλϋπουν απϊθεια, αφαςύα, ϋλλειψη αγωνιςτικϐτητασ, 

εκμαυλιςμϐ των ςυνειδόςεων κ.ο.κ. 

  



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 81 

Όλα αυτϊ εύναι φυςικϊ υπερβολϋσ. 

  

Απλώσ αυτό εύναι μύα κοινωνύα που ζητϊει απϐ την πολιτικό να τησ λϑνει 

τα προβλόματα, και δεν ϋχει καμύα διϊθεςη να αμφιςβητόςει την εθνικό 

τησ ταυτϐτητϊ, την τϊςη τησ προσ τον πλουτιςμϐ, τον ευρωπαώκϐ 

τησ προςανατολιςμϐ, τον κορμϐ δηλαδό των αξιών τησ. 

  

Εύναι μύα μετριοπαθόσ, κεντρώα κοινωνύα, ϐπου κυριαρχεύ η μεςαύα 

τϊξη και ϐςοι επιθυμοϑν να ειςϋλθουν ςε αυτόν, και που αντιπαθεύ 

τισ ιδεολογικϋσ προςεγγύςεισ. 

  

Κϐμματα εξουςύασ και αξύεσ 

  

Ερωτηθεύσ το 1914 απϐ το περιοδικϐ «Γρϊμματα» για «το μϋλλον τησ 

φυλόσ», ο Γεώργιοσ Παπανδρϋου ϋκανε μύα πρϐβλεψη για τα κϐμματα 

αρχών που θα δημιουργοϑνταν ςτην Ελλϊδα ςτο μϋλλον (Γεωργύου 

Παπανδρϋου. Πολιτικϊ Θϋματα. Αθόνα: Αετϐσ, 1941) 

  

Περιγρϊφει ϋτςι το «Υιλελεϑθερον», το «Λαώκϐν» και το «οςιαλιςτικϐν» 

κϐμμα (δεν αναφϋρεται ςτα κϐμματα τησ εποχόσ του, καθώσ θεωρεύ 

τουσ «Υιλελεϑθερουσ» ςυντηρητικοϑσ και τουσ «Λαώκοϑσ» 

προοδευτικοϑσ! Γρϊφει μϊλιςτα ςχετικϊ: «δεν εννοώ το ςημερινϐν 

Υιλελεϑθερον, το οπούον εύναι απλώσ Βενιζελικϐν») 

  

Σο «Υιλελεϑθερον κϐμμα» εκφρϊζει ϐςουσ «διατηροϑν... Μιςτριωτικόν 

ψυχολογύαν... διδϊςκουν αναχρονιςμϐν και μύμηςιν των 

προγϐνων», εφαρμϐζουν «αντιλαώκό πολιτικό... εμμϋςουσ φϐρουσ, 

υπερβολικοϑσ προςτατευτικοϑσ δαςμοϑσ» και «αντιδροϑν κατϊ πϊςησ 

κοινωνικόσ νομοθεςύασ του Κρϊτουσ». 

  

Η διαφορϊ μεταξϑ των προοδευτικών του «Λαώκοϑ» κϐμματοσ και τησ 

αριςτερϊσ (του «οςιαλιςτικοϑ» κϐμματοσ) εύναι πωσ οι 

πρώτοι «διαφωνοϑν με τουσ ςοςιαλιςτϊσ επειδό πιςτεϑουν πωσ τα 

πολιτικϊ κϐμματα "εκφρϊζουν", αλλϊ δεν δημιουργοϑν καταςτϊςεισ». 
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Νομύζω πωσ η διατϑπωςη παραμϋνει και ςόμερα ϊριςτη για να εκφρϊςει 

τη διαφορϊ μεταξϑ κομμϊτων εξουςύασ και μικρϐτερων 

κομμϊτων, δεξαμενών ςκϋψησ, κινόςεων πολιτών κ.ο.κ. 

  

Σα κϐμματα εξουςύασ οφεύλουν να ςτρογγυλοκϊθονται ςτισ κυρύαρχεσ 

αξύεσ και να προτεύνουν ρεαλιςτικϋσ λϑςεισ ςτα ζητόματα. 

  

Οφεύλουν να εκφρϊζουν καταςτϊςεισ που εύναι όδη εκεύ! 

  

Ο -πολϑτιμοσ- ρϐλοσ του «δημιουργοϑ καταςτϊςεων», του επικριτό και 

αναμορφωτό των κυρύαρχων αξιών, ανόκει ςε ϊλλα πολιτικϊ υποκεύμενα, 

που ύςωσ να μποροϑν να ςυμπλϋουν κριτικϊ, δεν εύναι ϐμωσ δυνατϐ να 

αντικαθιςτοϑν τα κϐμματα εξουςύασ. 

  

Επειδό ακοϑω το βουητϐ των ενςτϊςεων, να δοϑμε αν ο Κώςτασ 

ημύτησ «δημιοϑργηςε» ό «εξϋφραςε» αξύεσ. 

  

Σι πρϐτεινε ο Κώςτασ ημύτησ (αν και ϐχι αναγκαςτικϊ οι 

«εκςυγχρονιςτϋσ»); 

  

Να μποϑμε ςτην ΟΝΕ· να νοικοκυρϋψουμε τον τϐπο· να ςπϊςει 

ο κομματιςμϐσ· να «τα βροϑμε» με την Σουρκύα υπϐ τον ϐρο πωσ δεν θα 

απεμπολόςουμε τα εθνικϊ μασ ςυμφϋροντα ςτην Κϑπρο ό το Αιγαύο· να 

«μετοχοποιηθοϑν» (αλλϊ να μην «ιδιωτικοποιηθοϑν») οριςμϋνεσ 

δημϐςιεσ επιχειρόςεισ, να δημιουργηθεύ πλοϑτοσ, να επεκταθεύ και 

να μεταρρυθμιςτεύ το κοινωνικϐ κρϊτοσ. 

  

Όλα αυτϊ, ειδικϊ μετϊ την περύοδο Μητςοτϊκη και την τελευταύα φϊςη 

τησ διακυβϋρνηςησ απϐ τον Ανδρϋα Παπανδρϋου όταν κυρύαρχεσ αξύεσ 

τησ μεςαύασ τϊξησ, που βοοϑςε τϐςο ώςτε να την ακοϑςουν ακϐμα και οι 

κομματικού απαρϊτςνικ του παλιοϑ ΠΑΟΚ. 

  

Πϐτε ηττόθηκε ο Κώςτασ ημύτησ;; 

  

Όταν ϊνοιξε ιδεολογικϋσ αντιπαραθϋςεισ που κρύθηκαν ανοϑςιεσ απϐ την 
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κοινωνύα. 

  

Όταν προςπϊθηςε να «δημιουργόςει καταςτϊςεισ». 

  

Όταν αντιπαρατϋθηκε με την εκκληςύα ςτο ζότημα των ταυτοτότων ό 

επϋλεξε το «ςκληρϐ ροκ» ςτην αντιπαρϊθεςό του με τη ΝΔ. 

  

Όταν θεωρόθηκε υπεϑθυνοσ για την απώλεια ευημερύασ με την 

κατϊρρευςη του ΦΑΑ, ϋςτω κι αν η απελπιςύα που προκϊλεςε το «κραχ» 

εκφρϊςτηκε μεταςχηματιςμϋνη, ωσ διαμαρτυρύα για 

τη διαφθορϊ, την ακρύβεια, τη φτώχεια κ.ο.κ. 

  

Πριν ξαναγυρύςουμε ςτον μεταπολιτευτικϐ ϊνθρωπο, μύα ακϐμα 

παρατόρηςη: 

  

Ωραγε, μύα πολιτικό για τα ζητόματα, δεν περιϋχει κι αυτό -εξ οριςμοϑ-

 αξύεσ; (να μύα ερώτηςη που ςύγουρα θα κϊνει ο μεταπολιτευτικϐσ 

ϊνθρωποσ!) 

  

Ϊτςι εύναι πρϊγματι, με τη διαφορϊ ϐμωσ πωσ η λϑςη ςτα ζητόματα 

«πουλιϋται» ϋτςι ςτην κοινωνύα, ςκϋτη, χωρύσ ιδεολογικϊ περιτυλύγματα. 

  

Εύναι αλόθεια π.χ. πωσ τα «Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ των Πολιτών» 

(ΚΕΠ) ταυτϐχρονα ανϋδειξαν τη ςημαςύα τησ πληροφορικόσ ςτην αλλαγό 

των ςχϋςεων πολύτη-δημοςύου και ςυνηγϐρηςαν υπϋρ του 

εκςυγχρονιςμοϑ, τησ Ευρώπησ κ.λπ. 

  

Απϐ αυτόν την ϊποψη, περιςςϐτερα πρϐςφεραν τα ΚΕΠ ςτον αφοπλιςμϐ 

ενϐσ ςκοταδιςτικοϑ λϐγου, παρϊ η αφαύρεςη του θρηςκεϑματοσ απϐ τισ 

ταυτϐτητεσ! 

  

Σο αποτϋλεςμα ϐμωσ αυτϐ προϋκυψε απϐ τη λειτουργύα των ΚΕΠ, και ϐχι 

απϐ ιδεολογικϋσ διατριβϋσ! 

  

Σο πρϐβλημα που ςόμερα ϋχουμε ςτον προοδευτικϐ χώρο εύναι πωσ, ενώ 
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ο μεταπολιτευτικϐσ ϊνθρωποσ φτϊνει ςτον Κολοφώνα τησ πολιτικόσ και 

κοινωνικόσ του ιςχϑοσ, θα πρϋπει ταυτϐχρονα να κατανοόςει μύα 

πραγματικϐτητα που απαιτεύ εντελώσ διαφορετικϊ πρϊγματα απϐ 

ϐςα ϋμαθε να κϊνει! 

 

Ϊνα case study: η Μαρύα Δαμανϊκη ωσ μεταπολιτευτικϐσ 

ϊνθρωποσ 

  

Σο τελευταύο διϊςτημα, η υπεϑθυνη του ΠΑΟΚ για την 

εκπαύδευςη Μαρύα Δαμανϊκη κλόθηκε να τοποθετηθεύ ςε δϑο επύκαιρα 

ζητόματα. 

  

Εύναι ενδιαφϋρον πωσ ϋκανε και ςτα δϑο ακριβώσ το ανϊποδο απϐ ϐτι 

ϋπρεπε. 

  

Λειτοϑργηςε και ςτισ δϑο περιπτώςεισ ωσ μεταπολιτευτικϐσ 

ϊνθρωποσ, δύνοντασ ϋμφαςη ςτην ϋκφραςη τησ ϊποψόσ τησ και 

υποτιμώντασ το πολιτικϐ αποτϋλεςμα και τη λϑςη των προβλημϊτων. 

  

Για τουσ «μεταξικοϑσ νϐμουσ» 

  

Όπωσ εύναι γνωςτϐ ςτην Ελλϊδα ιςχϑουν οι νϐμοι 1363/1938 και 

1672/1939, που απαγορεϑουν τον προςηλυτιςμϐ. 

  

Μετϊ απϐ οριςμϋνεσ καταδύκεσ με βϊςη το νϐμο, το Ευρωπαώκϐ 

Δικαςτόριο καταδύκαςε την Ελλϊδα δισ (το 1993 και το 1998). 

  

Ϊκτοτε οι νϐμοι απλώσ ϋπαψαν, ουςιαςτικϊ να εφαρμϐζονται, και κανεύσ 

δεν ξανακαταδικϊςτηκε. 

  

ϑμφωνα με το γενικϐ γραμματϋα τησ «Ελληνικόσ Ϊνωςησ για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου», «οι δικαςτικϋσ μασ αρχϋσ ακολουθοϑν ςε 

γενικϋσ γραμμϋσ μύα ςϑμφωνη με το ςϑνταγμα ερμηνεύα τησ νομοθεςύασ 

για τον προςηλυτιςμϐ». 
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Να ϐμωσ που ςε κϊποιο πολύτη, που υπηρετεύ τη θητεύα του, ϋγιναν 

ςυςτϊςεισ να μην προπαγανδύζει τη θρηςκεύα του ςτο χώρο τησ 

υπηρεςύασ του. 

  

Ο πολύτησ κατϋφυγε ςτην κ. Δαμανϊκη που «αμ, ϋποσ, αμ, ϋργον» ϋθεςε 

ζότημα «κατϊργηςησ των μεταξικών νϐμων». 

• Τπόρχε περύπτωςη να φϋρει κϊποιο νομικϐ αποτϋλεςμα η 

κύνηςη αυτό; Προφανώσ ϐχι! 

• Τπϊρχει κϊποια υπολογύςιμη μερύδα πολιτών, που να 

πιϋζει προσ την κατεϑθυνςη τησ κατϊργηςησ των νϐμων; Χυχό! 

Σο μϐνο πραγματικϐ αποτϋλεςμα που ϋφερε η παρϋμβαςη τησ 

κ. Δαμανϊκη όταν να αντεπιτεθεύ ο κ. Φριςτϐδουλοσ και να 

αμφιςβητόςει το status quo για το ζότημα 

  

Ϊτςι ο αρχιεπύςκοποσ κατηγϐρηςε τουσ ειςαγγελεύσ πωσ απϋχουν «απϐ 

πϊςησ αςκόςεωσ ποινικών διώξεων επύ προςηλυτιςμώ» και ζότηςε 

τη «διϐρθωςη» τησ κατϊςταςησ αυτόσ διϐτι «αυτού που αςκοϑν 

προςηλυτιςμϐ δρουν ανενϐχλητα». 

  

Σι κϋρδιςε η κ. Δαμανϊκη (και το ΠΑΟΚ) απϐ τη φαςαρύα αυτό; 

  

Σύποτα, εκτϐσ απϐ την ευκαιρύα να μασ πει «την ϊποψό τησ». 

  

Λεσ και υπόρχε ϊνθρωποσ ςτη χώρα αυτό που να πύςτευε πωσ η 

κ. Δαμανϊκη (ό το ΠΑΟΚ) εύναι ϋνθερμοι θιαςώτεσ των μεταξικών 

νϐμων και ςκοπεϑουν να τουσ εμπλουτύςουν και να 

καταςτόςουν δρακϐντεια την εφαρμογό τουσ! 

  

Σι ϋπρεπε να κϊνει η κ. Δαμανϊκη; 

  

άςωσ μύα ερώτηςη ςτον αρμϐδιο υπουργϐ για τα πραγματικϊ περιςτατικϊ 

του γεγονϐτοσ, ύςωσ μύα επύςκεψη ςτο χώρο ϐπου ο πολύτησ υπηρετεύ τη 

θητεύα του, μύα πϊντωσ κύνηςη που να αντιςτοιχεύ με τουσ ςυςχετιςμοϑσ 

δϑναμησ ςτην κοινωνύα και το βαθμϐ ενδιαφϋροντοσ των πολιτών, ϋςτω 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 86 

μϐνο τησ προοδευτικόσ τουσ μερύδασ. 

  

Για την πρϐςληψη καθηγητών ςτα ιδιωτικϊ δημοτικϊ 

  

Λϐγω των μαζικών διοριςμών δαςκϊλων ςτα ολοόμερα ςχολεύα, πολλϊ 

ιδιωτικϊ ςχολεύα, ιδύωσ ςτην επαρχύα, δε βρύςκουν δαςκϊλουσ για να 

ςτελεχώςουν τα δημοτικϊ τουσ. 

  

Οι ιδιοκτότεσ των ιδιωτικών ζότηςαν να διορύζουν καθηγητϋσ 

«ειδικοτότων» ςτισ μεγϊλεσ τϊξεισ του Δημοτικοϑ, για ϋνα μϐνο χρϐνο 

και μϐνο εφϐςον ο ΟΑΕΔ και οι προώςτϊμενοι εκπαύδευςησ 

διαβεβαιώνουν εγγρϊφωσ πωσ δε διαθϋτουν ανϋργουσ δαςκϊλουσ. 

  

Αυτϐ εξϊλλου προβλϋπει και ο νϐμοσ 682/77. 

  

Η κ. Δαμανϊκη ϐμωσ παρενϋβη και εύπε την ϊποψό τησ, πωσ κϊτι τϋτοιο 

δηλαδό «θα προςαρμϐζεται ςτισ επιταγϋσ των ιδιοκτητών ιδιωτικών 

Εκπαιδευτηρύων». 

  

Ευκαιρύα βρόκε η υπουργϐσ παιδεύασ και «ϋνιψε τασ χεύρασ τησ», μη 

δύνοντασ λϑςη ςτο πρϐβλημα. 

  

Η εκκρεμϐτητα πλϋον μπορεύ να λυθεύ με δϑο τρϐπουσ: εύτε να κλεύςουν 

τα ιδιωτικϊ ςχολεύα τησ επαρχύασ, εύτε -που εύναι και το πιθανϐτερο- να 

προςλϊβουν de facto καθηγητϋσ ςτα δημοτικϊ τουσ, που μϊλιςτα εκ των 

πραγμϊτων θα εύναι ϋκθετοι ςτην αυθαιρεςύα, καθώσ θα 

λειτουργοϑν υπϐ παρϊτυπο καθεςτώσ. 

  

Όπωσ και να ,ναι, πολλού θα χϊςουν: 

• Αν ςυμβεύ το πρώτο, χιλιϊδεσ γονεύσ και μαθητϋσ θα 

ςτερηθοϑν τισ εκπαιδευτικϋσ παροχϋσ των ςχολεύων που ϋχουν 

επιλϋξει, ενώ πολλού εκπαιδευτικού και ϊλλοι εργαζϐμενοι, θα 

μεύνουν ϊνεργοι. 
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• Αν ςυμβεύ το δεϑτερο, απλώσ θα μειωθοϑν τα εργαςιακϊ 

δικαιώματα και οι απολαβϋσ μερικών εκατοντϊδων 

εκπαιδευτικών, που θα προςληφθοϑν με παρϊτυπο καθεςτώσ. 

Και ςτισ δϑο περιπτώςεισ, εκατοντϊδεσ ϊνεργοι εκπαιδευτικού δεν 

πρϐκειται να προςληφθοϑν κανονικϊ. 

  

Σι μποροϑςε να κϊνει η κ. Δαμανϊκη; 

• Να ζητόςει να ϋχει η πρϐςληψη των καθηγητών αυςτηρϊ 

ϋκτακτο χαρακτόρα και να πραγματοποιεύται μϐνο εφϐςον δεν 

υπϊρχει διαθϋςιμοσ δϊςκαλοσ. 

• Να ζητόςει να ενημερώνονται οι γονεύσ για το αν το παιδύ 

τουσ διδϊςκει δϊςκαλοσ ό καθηγητόσ. 

• Να διαςφαλύςει πωσ οι προςληφθϋντεσ θα αμεύβονται ωσ 

δϊςκαλοι πλόρουσ απαςχϐληςησ. 

• Να ζητόςει απϐ το ΤΠΕΠΘ να οργανώςει ϋκτακτα 

ςεμινϊρια για τουσ προςληφθϋντεσ καθηγητϋσ. 

• Να απαιτόςει να αυξηθοϑν -ϋςτω για ϋνα περιοριςμϋνο 

χρονικϐ διϊςτημα- οι θϋςεισ ειςακτϋων ςτα Παιδαγωγικϊ 

Σμόματα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, κ.ο.κ. 

Αντ’ αυτοϑ διατϑπωςε μύα προκϊτ «αριςτερό» θϋςη, χϊνοντασ την 

ευκαιρύα να φανεύ το ΠΑΟΚ χρόςιμο, να ςυμβϊλει ςε μύα λϑςη 

επωφελό για τουσ γονεύσ, τουσ μαθητϋσ, τουσ ύδιουσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ 

ακϐμα και -γιατύ ϐχι;- τουσ ιδιοκτότεσ των ςχολεύων! 

  

υμπϋραςμα 

• Καθώσ το ΠΑΟΚ αλλϊζει ρϐλο ςτο πολιτικϐ ςκηνικϐ και 

ανανεώνει την ηγεςύα του, ςυχνϊ με ςτελϋχη που δεν ϋχουν μϊθει 

να λειτουργοϑν ςε κϐμματα εξουςύασ, κινδυνεϑει να ςτραφεύ ςε 

μύα πολιτικό που θα δύνει ϋμφαςη ςτην ιδεολογικοπούηςη και ςτισ 

αξύεσ και θα υποτιμϊ την επύλυςη προβλημϊτων. 

• Η ςτϊςη αυτό εξϊλλου εύναι ϋκδηλη ςε μύα μερύδα του 

μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ προςωπικοϑ, που ενηλικιώθηκε 

πολιτικϊ ςε μύα εποχό διαφορετικό, ϐπου η ελληνικό 
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κοινωνύα βύωνε ακϐμα ϋντονεσ αξιακϋσ και πολιτικϋσ πολώςεισ και 

ϐπου η μεταπολιτευτικό αριςτερϊ ηγεμϐνευε. 

• Ιδύωσ ςόμερα, που η κοινωνύα εύναι αξιακϊ 

ομογενοποιημϋνη, κϐμματα εξουςύασ ϐπωσ το ΠΑΟΚ οφεύλουν 

αντύθετα να ςτρογγυλοκϊθονται ςτισ κυρύαρχεσ αξύεσ και να 

προωθοϑν ωφϋλιμεσ κοινωνικϊ και αποτελεςματικϋσ λϑςεισ ςτα 

προβλόματα. 

• Σο ρϐλο τησ διαμϐρφωςησ καταςτϊςεων δεν τον παύζουν 

τα κϐμματα εξουςύασ, αλλϊ ϊλλα πολιτικϊ υποκεύμενα, 

ϐπωσ κινόςεισ πολιτών, δεξαμενϋσ ςκϋψεισ ό μικρϊ πολιτικϊ 

κϐμματα και κινόςεισ. 
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ΕΕ-Σουρκύα: η ακϑρωςη τησ Ελλϊδασ; (26/8/2004) 

 

Κατϊ την οκταετό θητεύα τησ, η κυβϋρνηςη του Κώςτα ημύτη πϋτυχε, 

ςτην εξωτερικό πολιτικό: 

• Nα ακυρώςει τισ τουρκικϋσ επιδιώξεισ για διμερό διαπραγμϊτευςη 

των ελληνοτουρκικών διαφορών, 

• Nα εντϊξει την Κϑπρο ςτην ΕΕ χωρύσ επύλυςη του πολιτικοϑ τησ 

προβλόματοσ και 

• Nα οδηγόςει την Σουρκύα να αποδεχτεύ πωσ 

το status quo ςτην Kϑπρο αποτελεύ διεθνϋσ πρϐβλημα. 

το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο του Ελςύνκι (11 Δεκεμβρύου 1999) και μετϊ 

απϐ αποφαςιςτικό παρϋμβαςη τησ ύδιασ κυβϋρνηςησ, η ΕΕ αποφϊςιςε τα 

εξόσ για τη ςχϋςη τησ Σουρκύασ με την ΕΕ και την ϋναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων: 

  

Η Σουρκύα εύναι υποψόφιο κρϊτοσ που προορύζεται να προςχωρόςει ςτην 

Ϊνωςη με βϊςη τα ύδια κριτόρια τα οπούα ιςχϑουν για τα λοιπϊ υποψόφια 

κρϊτη (§12). 

  

Η ϋναρξη των ενταξιακών διαπραγματεϑςεων εξαρτϊται απϐ: 

• Σην επύλυςη του κυπριακοϑ προβλόματοσ (§9). 

• Σην παραπομπό των ελληνοτουρκικών διαφορών ςε ϋναν κοινϊ 

αναγνωριςμϋνο διεθνό επιδιαιτητό, και ςυγκεκριμϋνα ςτο Διεθνϋσ 

Δικαςτόριο τησ Φϊγησ (§4). 

Όπωσ ϋχει τονύςει ο Γιώργοσ Παπανδρϋου, «Η ευρωπαώκό πορεύα τησ 

Σουρκύασ... περνϊ μϋςα απϐ... την επύλυςη του Κυπριακοϑ. Ωμεςη 

προϒπϐθεςη εύναι επύςησ ϐτι η Σουρκύα ςυμφωνεύ με τισ αρχϋσ και 

τισ προδιαγραφϋσ... του Δικαςτηρύου τησ Φϊγησ» 

  

Καθώσ ϐμωσ απϋχουμε ελϊχιςτα απϐ το Δεκϋμβριο του 2004, οπϐτε 

το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο θα ςυζητόςει την ϋναρξη ό μη ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων με την Σουρκύα, ςυγκεκριμϋνα γεγονϐτα ϋχουν 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 90 

διαμορφώςει ϋνα διαφορετικϐ πλαύςιο. 

• Σο πρώτο γεγονϐσ εύναι πωσ, μετϊ την αποτυχύα τησ 

πρωτοβουλύασ του Κϐφι Ανϊν, το κυπριακϐ πρϐβλημα παραμϋνει 

εκκρεμϋσ. 

Όποιοσ κι αν φταύει γι, αυτϐ, εύναι γεγονϐσ πωσ τα κατοχικϊ ςτρατεϑματα 

παραμϋνουν ςτο νηςύ, η νϐμιμη κυπριακό κυβϋρνηςη δεν μπορεύ να 

αςκόςει κυριαρχύα ςτο κατεχϐμενο τμόμα, το ευρωπαώκϐ 

κεκτημϋνο παραμϋνει αδρανϋσ ςτο βϐρειο τμόμα λϐγω τησ παρουςύασ 

κατοχικοϑ ςτρατοϑ, οι ελληνοκϑπριοι (και τουρκοκϑπριοι) πρϐςφυγεσ δε 

δικαιοϑνται να ξαναγυρύςουν ςτισ πατρογονικϋσ τουσ εςτύεσ κ.ο.κ. 

  

Εκφρϊζοντασ προφανώσ και τον ομοτρϊπεζϐ του Σαγύπ Ερντογϊν, 

ο Κώςτασ Καραμανλόσ εύχε δηλώςει ςε δεύπνο, ςτισ 7 ΜαϏου 

2004, μετϊ το «ϐχι» των ελληνοκυπρύων ςτο ςχϋδιο Ανϊν, πωσ 

«οφεύλουμε να διατηρόςουμε ανοικτϐ το δύαυλο αναζότηςησ 

ςυμφωνημϋνησ λϑςησ του προβλόματοσ τησ Κϑπρου, ςτη βϊςη του 

χεδύου Ανϊν, εναρμονιςμϋνησ με τισ αρχϋσ και το κεκτημϋνο τησ ΕΕ, 

δύκαιησ και βιώςιμησ, που να εγγυϊται ςυνθόκεσ αςφϊλειασ για ϐλουσ». 

  

Ϊκτοτε ϐμωσ κανεύσ δεν πόρε, καθ, α γνωρύζουμε, κϊποια ςχετικό 

πρωτοβουλύα.. 

• Σο δεϑτερο γεγονϐσ εύναι πωσ ϋχει απομακρυνθεύ το ενδεχϐμενο 

κοινόσ προςφυγόσ Ελλϊδασ και Σουρκύασ ςτη Φϊγη. 

Και πϊλι παρουςύα του Σοϑρκου πρωθυπουργοϑ, ο Κώςτασ 

Καραμανλόσ φϊνηκε να εγκαταλεύπει το χρονοδιϊγραμμα του Ελςύνκι: 

«δεν μπορεύ κανεύσ να προβλϋψει αν (οι διμερεύσ διερευνητικϋσ 

ςυνομιλύεσ) θα ολοκληρωθοϑν ςτο ϊμεςο μϋλλον. Ϊχουμε την 

πολιτικό βοϑληςη να ςυνεχιςτοϑν». 

  

Με ϊλλα λϐγια, απ, ϐτι φαύνεται ςόμερα, το Δεκϋμβριο του 2004 δε θα 

ϋχουν εκπληρωθεύ οι ϐροι τησ απϐφαςησ του υμβουλύου του Ελςύνκι: 

οϑτε η επύλυςη του κυπριακοϑ, οϑτε η παραπομπό των ελληνοτουρκικών 

διαφορών ςτο δικαςτόριο τησ Φϊγησ. 
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Πολιτικϊ, οι ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ θα βρύςκονται ςε χειρϐτερο ςημεύο 

απϐ ϐτι βρύςκονταν πριν το Ελςύνκι. 

  

Σι θα ςημϊνει, ςτο πλαύςιο αυτϐ, ϋνα «ναι» τησ Ελλϊδασ για ϋναρξη 

των ενταξιακών διαπραγματεϑςεων ΕΕ-Σουρκύασ; 

• Θα ςημαύνει πωσ η ύδια η Ελλϊδα, ξεχνϊ την ειςβολό και την 

κατοχό ςτην Κϑπρο, την προςφυγιϊ, τη ςτϋρηςη των 

δικαιωμϊτων των Κυπρύων πολιτών και ανούγει διϊπλατο 

παρϊθυρο ςτην περαιτϋρω αναβϊθμιςη τησ τουρκοκυπριακόσ 

κρατικόσ οντϐτητασ. 

• Θα ςημϊνει επύςησ πωσ η ύδια η Ελλϊδα θα αποδεχτεύ την πϊγια 

τουρκικό θϋςη για διμερεύσ διαπραγματεϑςεισ των ελληνοτουρκικών 

διαφορών. 

Βϋβαια τώρα η κυβϋρνηςη λϋει πωσ η μϐνη ελληνοτουρκικό διαφορϊ που 

αναγνωρύζει εύναι η υφαλοκρηπύδα. 

  

Εφϐςον ϐμωσ παγιωθεύ η διαδικαςύα των διμερών διαπραγματεϑςεων, και 

ενώ η Σουρκύα θα αναβαθμύζεται (ϐταν αρχύςουν οι ενταξιακϋσ 

διαπραγματεϑςεισ πρώτα, πολϑ περιςςϐτερο εφϐςον γύνει πλόρεσ μϋλοσ) 

πώσ θα κατορθώςει να αποφϑγει η Ελλϊδα να ςυρθεύ ςε ςυζητόςεισ και 

για τισ υπϐλοιπεσ διαφορϋσ που η Σουρκύα ϋχει όδη θϋςει -ό θα θϋςει ςτο 

μϋλλον- ςτο τραπϋζι;. 

  

Αυτϊ εύναι υπαρξιακϊ ζητόματα για την ελληνικϊ εθνικϊ ςυμφϋροντα και 

την πορεύα των ελληνοτουρκικών ςχϋςεων. 

  

ϑμφωνα με το Γιώργο Παπανδρϋου «ο ευρωπαώκϐσ 

προςανατολιςμϐσ τησ Σουρκύασ δεν αντιμετωπύζεται με δογματικϋσ 

προκαταλόψεισ». 

  

Πιςτεϑω πρϊγματι πωσ η κατϊςταςη που διαμορφώθηκε μετϊ την7η 

Μαρτύου 2004 ςτισ ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ θϋτει ςτισ πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ τησ χώρασ, και ςύγουρα ςτο ΠΑΟΚ, ζότημα αναγνώριςησ του 

γεγονϐτοσ πωσ το Ελςύνκι «ξηλώνεται», πωσ οι ϐροι του δεν ϋχουν 
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εκπληρωθεύ, και ωσ εκ τοϑτου η Ελλϊδα δεν μπορεύ να εγκρύνει  το 

Δεκϋμβριο την ϋναρξη των ενταξιακών διαπραγματεϑςεων μεταξϑ ΕΕ-

Σουρκύασ. 

  

Σο Ελςύνκι όταν επιτυχύα διϐτι ϊνοιγε το δρϐμο ςτην ευρωπαώκό 

προοπτικό τησ Σουρκύασ, αλλϊ ςε ϋνα περιβϊλλον εξαςφϊλιςησ των 

εθνικών μασ ςυμφερϐντων, ϐπου προϒποτύθετο η επύλυςη των 

ελληνοτουρκικών διαφορών. 

  

Φωρύσ τουσ ϐρουσ του Ελςύνκι ϐμωσ, το ϊνοιγμα των ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων ΕΕ-Σουρκύασ θα ςημαύνει ταυτϐχρονα αποφαςιςτικό 

ενύςχυςη των τουρκικών θϋςεων ςτα ϊλυτα προβλόματα ςτο Αιγαύο και 

την Κϑπρο. 

  

Δυςτυχώσ ςτα εθνικϊ μασ θϋματα η ελληνικό πολιτικό ζωό ζει ςόμερα 

ςτον αςτεριςμϐ τησ προχειρϐτητασ, των επικοινωνιακών τρικ και 

τησ αφαςύασ. 

  

Σα ελληνοτουρκικϊ ϐμωσ ζητόματα δεν εξαφανύζονται 

με κουμπαριϋσ, οϑτε με ελαφρϊ τη καρδύα παραχωρόςεισ ςτην Σουρκύα. 

  

το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο τησ 18ησ Ιουνύου π.χ. η ελληνικό 

κυβϋρνηςη ϋφταςε ςτο ςημεύο να χαιρετύςει (!) «τη θετικό ςυμβολό τησ 

τουρκικόσ κυβϋρνηςησ... για την επύτευξη ςυνολικόσ διευθϋτηςησ του 

Κυπριακοϑ». 

  

Αυτό η φρϊςη αποτελεύ ϋνα εύδοσ αντι-Ελςύνκι, ϋνα δώρο ςε ϐςουσ θα 

όθελαν να αμνηςτεϑςουν ςυνολικϊ την Σουρκύα για το κυπριακϐ. 

  

Αυτού τώρα μποροϑν να ιςχυριςτοϑν πωσ οϑτε ειςβολό, οϑτε κατοχό, 

οϑτε παρανομύα δεν υφύςτανται πλϋον ςτην Κϑπρο, πωσ κανεύσ πλϋον δε 

δικαιοϑται να επικαλεύται το κυπριακϐ πρϐβλημα προκειμϋνου να 

καθυςτερόςει την ϋναρξη των ενταξιακών διαπραγματεϑςεων ΕΕ-

Σουρκύασ. 
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Πϐςοι Ϊλληνεσ το ϋμαθαν αυτϐ; 

  

Και γιατύ δεν το ϋμαθαν; 

  

Ωλλο παρϊδειγμα εύναι η διαμϐρφωςη των θϋςεων του Καραμανλό για 

το ςχϋδιο Ανϊν:   

• Όταν διαμορφωνϐταν η κοινό γνώμη (ςτο Μποϑργκενςτοκ, τη 

1/4/2004), το υποδϋχτηκε με το περύφημο «δυςτυχώσ, δεν 

κατϋςτη δυνατϐ να επιτευχθεύ μια ςυμφωνημϋνη λϑςη», 

ςυμβϊλλοντασ καθοριςτικϊ ςτην ϊρνηςη του ςχεδύου. 

• Μετϊ (ςτη Βουλό, ςτισ 2/4/2004) ανακϊλυψε πωσ πρϐκειται για 

«ϋνα κεύμενο που χρόζει ενδελεχοϑσ μελϋτησ», 

• Όταν πλϋον η ελληνοκυπριακό κοινό γνώμη εύχε διαμορφωθεύ και 

μετϊ... δεκατρεύσ ημϋρεσ «ενδελεχοϑσ μελϋτησ», ανακϊλυψε πωσ 

«τα θετικϊ ςημεύα (του ςχεδύου) μποροϑν να αποδειχθοϑν 

υπϋρτερα των αρνητικών» 

• Κι ο κϑκλοσ ϋκλειςε με τα ςυγχαρύκια του Κώςτα 

Καραμανλό ςτη «θετικό ςυμβολό τησ τουρκικόσ κυβϋρνηςησ... 

για τη... διευθϋτηςη... του Κυπριακοϑ» 

Ο Κώςτασ Καραμανλόσ λοιπϐν απϋρριψε το ςχϋδιο Ανϊν, πριν 

το μελετόςει, ανακϊλυψε πωσ μπορεύ (;) να εύναι θετικϐ αφοϑ εύχε 

αποφαςύςει ο κυπριακϐσ λαϐσ και ςτο τϋλοσ ϋβγαλε την Σουρκύα 

λϊδι διϐτι εκεύνη ϋκανε ϐτι εκεύνοσ δεν μπϐρεςε, κι ϋπειςε τον 

τουρκοκυπριακϐ λαϐ! 

  

Πϐςοι Ϊλληνεσ το ςυνειδητοπούηςαν αυτϐ; 

  

Και γιατύ δεν το ςυνειδητοπούηςαν; 

  

Δεν θϋλω να πιςτϋψω πωσ ϑςτερα απ, ϐλα αυτϊ ο Κώςτασ 

Καραμανλόσ ςκοπεϑει τώρα να δώςει η ύδια η Ελλϊδα (ακϐμα κι η 

Κϑπροσ;) ςυγχωροχϊρτι ςτην Σουρκύα για την Κϑπρο και να ανούξει 

ατϋρμονα ςυζότηςη για τισ διαφορϋσ μασ ςτο Αιγαύο. 
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Αλλϊ αυτϊ θα το δοϑμε ϋωσ το Δεκϋμβριο. 

  

Τπϊρχουν ϐμωσ Ευρωπαύοι κι Ϊλληνεσ για τουσ οπούουσ το Ελςύνκι δεν 

όταν μύα πρϐφαςη για να δικαιολογηθεύ η ϋνταξη τησ Σουρκύασ. 

  

Τπϊρχουν Ευρωπαύοι κι Ϊλληνεσ για τουσ οπούουσ η ϋναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων ΕΕ-Σουρκύασ δεν μπορεύ να γύνει ενώ η Σουρκύα 

κατϋχει τμόμα του εδϊφουσ μύασ ϊλλησ ευρωπαώκόσ χώρασ! 

  

Λϐγω τησ κριςιμϐτητασ των ςτιγμών, η θϋςη πωσ δεν μπορεύ τώρα να 

αρχύςουν ενταξιακϋσ διαπραγματεϑςεισ ΕΕ-Σουρκύασ θα πρϋπει να 

προβληθεύ με οριςμϋνεσ πολιτικϋσ πρωτοβουλύεσ: 

• Να ζητηθεύ απϐ τον πρϐεδρο τησ δημοκρατύασ να 

ςυγκαλϋςει ςυμβοϑλιο πολιτικών αρχηγών των ελληνικών 

κομμϊτων τησ Βουλόσ και τησ Ευρωβουλόσ, που να εξετϊςει το 

ζότημα τησ ελληνικόσ θϋςησ για την ϋναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων ΕΕ-Σουρκύασ. 

• Να εξεταςτεύ η δυνατϐτητα ενϐσ φθινοπωρινοϑ δημοψηφύςματοσ, 

ϐπου ο ελληνικϐσ λαϐσ, αφοϑ ενημερωθεύ για την πορεύα των 

εθνικών μασ θεμϊτων, θα εκφρϊςει κυρύαρχα τη θϋληςό του για το 

ζότημα. 

Η ϋνταξη τησ Σουρκύασ αποτελεύ για την ΕΕ μϋγιςτο ζότημα αλλαγόσ τησ 

ύδιασ τησ φϑςησ τησ, που δεν μπορεύ να μϋνει χωρύσ δημοκρατικό 

νομιμοπούηςη. 

  

Αυτϐ εύναι δϑο φορϋσ αλόθεια για την Ελλϊδα, για την οπούα οι 

ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ ϋχουν πελώριο ιςτορικϐ-ςυμβολικϐ βϊροσ ϐντασ 

και ςόμερα ζωτικϊ ςυνδεδεμϋνεσ με την ειρόνη και την ευημερύα του 

λαοϑ τησ. 

  

Ειδικϊ ςτην Ελλϊδα, αποφϊςεισ ϐπωσ η ϋναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων ΕΕ-Σουρκύασ και -αργϐτερα- η ϋνταξη τησ Σουρκύασ 

ςτην ΕΕ, θα πρϋπει να τϑχουν τησ μϋγιςτησ δημοκρατικόσ 

νομιμοπούηςησ. 
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Αυτό εύναι και η πιο καθαρό ςτϊςη απϋναντι ςτο φύλο τουρκικϐ λαϐ, που 

τον θϋλουμε ςτην Ευρώπη μαζύ μασ: θα εύναι πολϑ χειρϐτερο να αφόςει η 

Ελλϊδα τισ ενταξιακϋσ διαπραγματεϑςεισ να ςϋρνονται, μϐνο και μϐνο για 

να ανακαλϑψουμε -μετϊ πϋντε, δϋκα ακϐμα και δεκαπϋντε χρϐνια- πωσ 

εύναι πολιτικϊ αδϑνατο να γύνει αποδεκτό η ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ 

απϐ τον ελληνικϐ λαϐ! 

  

Οι ενταξιακϋσ ςυνομιλύεσ ΕΕ-Σουρκύασ μποροϑν να ξεκινόςουν 

μϐνο εφϐςον η Ελλϊδα ϋχει εξαςφαλύςει την εθνικό τησ αςφϊλεια και 

τα ςυμφϋροντϊ τησ, ϐπωσ το ϋκανε με τη ςυμφωνύα του Ελςύνκι, που 

τϐςο επιπϐλαια τορπύλλιςε η κυβϋρνηςη Καραμανλό. 
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ΕΕ-Σουρκύα: Σο ςκληρϐ δύλημμα του Δεκεμβρύου 

(22/9/2004) 

 

Προκειμϋνου να αντεπεξϋλθει ςτη δϑςκολη γειτονύα με την Σουρκύα, η 

Ελλϊδα ιςτορικϊ προςϋβλεπε ςτην προνομιακό τησ ςχϋςη με την 

Ευρώπη. 

Η Ελλϊδα γνώριζε πϊντα πωσ τυχϐν ϋνταξό τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ θα 

αϑξαινε καταλυτικϊ τη διεθνό πολιτικό ςημαςύα τησ Ωγκυρασ. 

Αν ενταχθεύ ςτην ΕΕ η Σουρκύα θα εύναι το πολυπληθϋςτερο και 

πιο αξιϐμαχο κρϊτοσ-μϋλοσ τησ, με ϐτι αυτϐ ςημαύνει για το βϊροσ που θα 

ϋχει ςτισ πολιτικϋσ αποφϊςεισ των Βρυξελλών.  

Η κυβϋρνηςη ημύτη αποδϋχτηκε την ενταξιακό προοπτικό τησ 

Σουρκύασ ςτην ΕΕ, ςυνδϋοντασ ϐμωσ την ϋναρξη των διαπραγματεϑςεων 

ΕΕ-Σουρκύασ με την επύλυςη των εκκρεμοτότων μεταξϑ των Ελλϊδασ-

Σουρκύασ μϋςω τησ παραπομπόσ: 

• Σων ελληνοτουρκικών διαφορών ςε ουδϋτερο επιδιαιτητό (το 

Διεθνϋσ Δικαςτόριο τησ Φϊγησ), 

• Σου κυπριακοϑ ςτισ προβλϋψεισ ενϐσ ςχεδύου του ΟΗΕ. 

Η κυβϋρνηςη Καραμανλό απαρνόθηκε την πολιτικό αυτό, ςτην 

καλϑτερη περύπτωςη διϐτι πιςτεϑει πωσ: 

• τισ ελληνοτουρκικϋσ διαφορϋσ οι απ, ευθεύασ ςυνομιλύεσ θα 

αποβοϑν πιο καρποφϐρεσ απϐ την προςφυγό ςτη Φϊγη.  

• το κυπριακϐ το μϋλλον θα φϋρει μύα καλϑτερη και δικαιϐτερη 

λϑςη, 

Περιμϋνοντασ ϐμωσ, και παρϊ τισ ϐποιεσ επικοινωνιακϋσ 

διακυμϊνςεισ ςτισ ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ, η Σουρκύα εξακολουθεύ 

να διεκδικεύ ελληνικϊ κεκτημϋνα ςτο Αιγαύο και να κατϋχει, μετϊ 

απϐ ειςβολό, τη μιςό Κϑπρο, που πλϋον εύναι κρϊτοσ-μϋλοσ ϐχι μϐνο του 

ΟΗΕ, αλλϊ και τησ ΕΕ! 

Μετϊ το «ϐχι» των ελληνοκυπρύων ςτο ςχϋδιο Ανϊν υπϊρχει πρϊγματι 

μύα ανακατανομό των ευθυνών για την κυπριακό τραγωδύα. 

Ϊτςι π.χ. το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο τησ 18ησ Ιουνύου 2004, υπογρϊμμιςε 
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ομϐφωνα (!) «τη θετικό ςυμβολό τησ τουρκικόσ κυβϋρνηςησ για την 

επύτευξη ςυνολικόσ διευθϋτηςησ του Κυπριακοϑ». 

Όπωσ ϐμωσ κι τοποθετεύται κανεύσ ςτην απϐρριψη του «ςχεδύου Ανϊν», 

το ςύγουρο εύναι πωσ η απϐρριψη ενϐσ ςχεδύου επύλυςησ εύναι εντελώσ 

διαφορετικϐ πολιτικϐ μϋγεθοσ ςε ςχϋςη με την ειςβολό και κατοχό ενϐσ 

κυρύαρχου κρϊτουσ. 

Η ϊρνηςη ασ ποϑμε του Γιαςϋρ Αραφϊτ να δεχτεύ τισ 

προτϊςεισ Κλύντον το 2000, καθϐλου δεν δικαιώνουν την κατοχό τησ 

Δυτικόσ Όχθησ εκ μϋρουσ του Ιςραόλ! 

Η Σουρκύα κοντολογύσ παραμϋνει υπϐλογη για 

την ειςβολό, τουσ αγνοοϑμενουσ, την κατοχό, την ϊρςη κϊθε 

νομιμϐτητασ ςτο βϐρειο τμόμα, την εγκαθύδρυςη του αντιδημοκρατικοϑ 

καθεςτώτοσ Ντενκτϊσ κ.λπ. 

Κι αυτϐ δεν το λϋμε εμεύσ, αλλϊ η διεθνόσ κοινϐτητα, που εξακολουθεύ να 

θεωρεύ παρϊνομο το καθεςτώσ Ντενκτϊσ· το λϋει η ΕΕ, που θεωρεύ 

πϊντα «υπϐ αύρεςη» την κοινοτικό νομοθεςύα ςτα κατεχϐμενα. 

Η ςκληρό πραγματικϐτητα (εξακολουθεύ να) εύναι πωσ Ελλϊδα και 

Σουρκύα ςυνεχύζουν να ϋχουν διαφορϋσ ςτο Αιγαύο, πωσ η Κϑπροσ 

εξακολουθεύ κατεχϐμενη, πωσ δηλαδό -εφϐςον εξϋλειπε η «win-win» 

κατϊςταςη του Ελςύνκι- ενδεχϐμενη ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ θα 

ϋβλαπτε την Ελλϊδα! 

Σο ςυμπϋραςμα εύναι πωσ η Ελλϊδα (πϐςο μϊλλον η Κϑπροσ) δεν εύναι 

πολιτικϊ δυνατϐ να δεχτοϑν να δώςουν το Δεκϋμβριο ςτην Σουρκύα 

ημερομηνύα ϋναρξησ των διαπραγματεϑςεών τησ με την ΕΕ. 

   

Αν το κϊνουν, θα πρϐκειται για 

μύα πρωτοφανό κολοτοϑμπα τησ ελληνικόσ εξωτερικόσ πολιτικόσ.  

Σην ύδια ςτιγμό που πολλού ςτην Ευρώπη απειλοϑν να κλεύςουν την 

πϐρτα ςτην Σουρκύα επειδό προτύθεται να διατηρόςει παρϊνομη τη... 

μοιχεύα, θα όταν τραγικϐ οι Ϊλληνεσ και οι Κϑπριοι να ξεχϊςουμε ϋνα 

τϐςο ςπϊνιο και απεχθϋσ γεγονϐσ ϐςο η ειςβολό και η κατοχό μύασ χώρασ 

μϋλουσ του ΟΗΕ και τησ ΕΕ! 

Ο αντύλογοσ ςτη θϋςη αυτό ιςχυρύζεται: 

1) Πωσ δεν αντϋχουμε πολιτικϊ να ποϑμε «ϐχι». 

Όμωσ το κϊναμε πολλϊκισ ϐταν -ςε ςυνθόκεσ ψυχροϑ πολϋμου- οι ΗΠΑ 
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πύεζαν για βελτύωςη των ςχϋςεων ΕΕ-Σουρκύασ. 

Γιατύ να μην το μποροϑμε ςόμερα, που οι περιςςϐτεροι Ευρωπαύοι 

πολύτεσ, πολλϊ ευρωπαώκϊ κϐμματα ςε ολϐκληρο το πολιτικϐ φϊςμα και 

πολλϋσ προςωπικϐτητεσ τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ ζωόσ, εφημερύδεσ, 

διανοοϑμενοι κ.λπ. δύνουν αγώνα για τη μη ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ; 

2) Πωσ ακϐμα κι αν ποϑμε «ναι», τελικϊ η Σουρκύα δεν θα πϊρει 

ημερομηνύα ϋναρξησ των διαπραγματεϑςεων για ϋνταξη ςτην ΕΕ. 

Όμωσ, ακϐμα κι αν ςυμβεύ ϋτςι, ςτοιχειώδησ πολιτικό υποχρϋωςη τησ 

Ελλϊδασ εύναι να διακηρϑςςει τισ θϋςεισ τησ και να υπεραςπύζεται τα 

ςυμφϋροντϊ τησ. 

Νϐμοσ τησ ζωόσ εύναι να ξεχνιοϑνται ό να θεωροϑνται αςόμαντεσ οι 

θϋςεισ ϐςων κρϑβονται. 

Αν λοιπϐν δεν διατυμπανύζονται ςε ϐλα τα fora οι ελληνικϋσ θϋςεισ, 

καθύςτανται αυτομϊτωσ ευϊλωτεσ ςε οποιαδόποτε εξϋλιξη των ςχϋςεων 

ΕΕ-Σουρκύασ, που ακϐμα κι αν δεν πϊρουν ποτϋ τη μορφό ϋνταξησ, δεν 

πρϐκειται επύςησ ποτϋ να κινηθοϑν επϋκεινα του ςκληροϑ νϐμου του 

«πϊρε-δώςε». 

3) Πωσ μποροϑμε να ποϑμε το «ϐχι» κϊποια ςτιγμό ςτο μϋλλον. 

Όμωσ το μϋλλον εξακολουθεύ και επύ «νϋασ διακυβερνόςεωσ» να 

παραμϋνει αϐρατο. 

Αποτελεύ τυχοδιωκτιςμϐ να προεξοφλοϑμε ελαφρϊ τη καρδύα εξελύξεισ 

που ςυνδϋονται με εθνικϊ μασ ςυμφϋροντα. 

Αν ςυμφωνοϑμε πωσ με ανοικτϋσ τισ διαφορϋσ ςε Κϑπρο και Αιγαύο η 

Ελλϊδα δεν μπορεύ παρϊ να πει «ϐχι», αν ςυμφωνοϑμε πωσ αυτϐ εύναι 

εφικτϐ -αν και επώδυνο- πολιτικϊ, οφεύλουμε να ποϑμε το ϐχι αυτϐ τώρα! 

  

Αϑριο μπορεύ να εύμαςτε πολϑ πιο μϐνοι. 

Αϑριο, μετϊ δϋκα ό δεκαπϋντε χρϐνια ϊκαρπων -και εξευτελιςτικών για 

την Ωγκυρα- ενταξιακών διαπραγματεϑςεων, η οργό τησ Σουρκύασ ύςωσ 

να εύναι πολϑ πιο λυςςαλϋα και πολϑ πιο προςηλωμϋνη εναντύον μασ. 
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ΕΕ: ναι ςτον Ερντογϊν, ϐχι ςτην Σουρκύα (05/10/2004) 

 

Ενϐψει του ςυμβουλύου του Δεκεμβρύου που θα αποφαςύςει για το αν η 

Σουρκύα θα λϊβει ημερομηνύα ϋναρξησ των ενταξιακών τησ 

διαπραγματεϑςεων με την ΕΕ, διαμορφώνεται ϋνα παρϊδοξο και 

επικύνδυνο ςκηνικϐ. 

 

Η Σουρκύα αναμϋνεται εντϋλει να λϊβει την πολυπϐθητη ημερομηνύα. 

Παρϊ την προφανό οικονομικό και πολιτικό απϐςταςη που τη χωρύζει απϐ 

τα ϊλλα κρϊτη-μϋλη, παρϊ το γεγονϐσ πωσ εξακολουθεύ να 

διατηρεύ ςτρατεϑματα κατοχόσ ςε ϋνα κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ (!), 

παρϊ την δυςπιςτύα με την οπούα αντιμετωπύζεται η ενταξιακό τησ 

προοπτικό απϐ την πλειοψηφύα των πολιτών, των πολιτικών δυνϊμεων, 

των προςωπικοτότων και του τϑπου ςε πολλϊ κρϊτη-μϋλη, φαύνεται 

πωσ τελικϊ η Σουρκύα θα λϊβει μύα ημερομηνύα ϋναρξησ των ενταξιακών 

τησ διαπραγματεϑςεων με την ΕΕ. 

 

Επιβραβεϑεται ϋτςι ο Σαγύπ Ερντογϊν για τισ ςημαντικϋσ προϐδουσ που 

ϋχει πραγματοποιόςει η Σουρκύα ςε ζητόματα πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, 

ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, καλόσ γειτονύασ και 

οικονομικόσ τησ λειτουργύασ. 

Ο φϐβοσ των Ευρωπαύων ηγετών εύναι πωσ μύα ϊρνηςη τησ ΕΕ να 

προχωρόςει ςτην επϐμενη «πύςτα» τησ ενταξιακόσ πορεύασ τησ Σουρκύασ 

θα ευνοοϑςε τισ ιςλαμικϋσ, ςτρατοκρατικϋσ, αυταρχικϋσ πολιτικϋσ τησ 

δυνϊμεισ και θα ϋθετε ςε κύνδυνο την ηγεςύα Ερντογϊν. 

 

Ϊτςι λοιπϐν η απϐφαςη του Δεκεμβρύου θα εύναι πρώτα απ, ϐλα ϋνα 

«ναι» ςτην πολιτικό του κυβερνητικοϑ «Λευκοϑ» κϐμματοσ. 

ημαύνει ϊραγε αυτϐ πωσ η Σουρκύα θα ενταχθεύ πρϊγματι τελικϊ ςτην 

ΕΕ; 

 

Όχι αναγκαςτικϊ. 
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Κορυφαύοι Ευρωπαύοι ηγϋτεσ (ϐπωσ ο Ζακ 

ιρϊκ και Μπαρϐζο) αντιςταθμύζουν το «ναι» του Δεκεμβρύου, κϊνοντασ 

ςαφϋσ πωσ η τελικό απϐφαςη για την ϋνταξη τησ Σουρκύασ θα κριθεύ απϐ 

ειδικϊ δημοψηφύςματα, που θα διεξαχθοϑν ϋωσ και δεκαπϋντε χρϐνια απϐ 

ςόμερα, ϐταν θα ϋχουν ολοκληρωθεύ οι ενταξιακϋσ διαπραγματεϑςεισ ΕΕ-

Σουρκύασ. 

 

Ϊτςι ϐμωσ μειώνεται κατϊ πολϑ η πολιτικό ςημαςύα τησ απϐφαςησ του 

Δεκεμβρύου: η πολιτικό ϋγκριςη για την ϋνταξό τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ 

μετατύθεται απϐ την αρχό ςτο τϋλοσ των ενταξιακών διαπραγματεϑςεων. 

Οι Σοϑρκοι ηγϋτεσ αποδϋχονται μεν τη μακρϊ διϊρκεια των ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων, θεωροϑν ϐμωσ εφιαλτικό την προοπτικό να 

απορριφθεύ η ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςε κϊποιο δημοψόφιςμα μετϊ πολλϊ 

χρϐνια επώδυνησ -ϋωσ και εξευτελιςτικόσ κϊποτε- πολιτικόσ τουσ 

υπακοόσ ςτα κελεϑςματα των Βρυξελλών. 

 

Ϊνα τϋτοιο ενδεχϐμενο θα εξϐργιζε δύκαια την Σουρκύα, που θα βύωνε 

την αποβολό τησ απϐ την ευρωπαώκό οικογϋνεια με τον πλϋον τραυματικϐ 

τρϐπο. 

Όπωσ αναφϋρει η οπαδϐσ τησ ϋνταξησ τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ Φϋδερ 

Γκραμπ, αυτό η εξϋλιξη ιςοδυναμεύ με ςενϊριο 

καταςτροφόσ ςτισ ευρωτουρκικϋσ ςχϋςεισ. 

Μϐνο μύα επύδειξη δϑναμησ προσ την ΕΕ –ό κϊποιον κοντινϐ προσ την 

Ωγκυρα εκπρϐςωπϐ τησ- θα αποκαθιςτοϑςε τϐτε την εθνικό 

υπερηφϊνεια τησ γεύτονοσ. 

 

Κι ϐμωσ, ϐλα δεύχνουν πωσ η αυτϐ εύναι ςόμερα το πιθανϐτερο ςενϊριο: η 

αποτροπό τησ ϋνταξησ τησ Σουρκύασ μϋςω δημοψηφιςμϊτων, που θα 

μετατρϋψουν ςτο «παρϊ πϋντε» το Γολγοθϊ των ενταξιακών 

διαπραγματεϑςεων ςε τουρκικϐ «ιςϑφεια προςπϊθεια». 

• Ο πρϐεδροσ τησ «υνϋλευςησ για το Μϋλλον τησ 

Ευρώπησ» Βαλερύ Ζιςκϊρ Ντ, Εςτϋν ομολϐγηςε πρϐςφατα πωσ 

η διϊταξη του υπϐ ϋγκριςη ευρωπαώκοϑ ςυντϊγματοσ για διπλό 

πλειοψηφύα ςτισ αποφϊςεισ τησ Ϊνωςησ, καθιςτϊ πολιτικϊ 
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αδύνατη την ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ (ειδοποιοϑνται 

ςχετικώσ οι ϋνθερμοι οπαδού τησ ϋνταξησ τησ Σουρκύασ πωσ 

κατϐπιν τοϑτου λογικϊ θα πρϋπει να απορρύψουν το ςχϋδιο του 

ευρωπαώκοϑ ςυντϊγματοσ!) 

• Οι ϋρευνεσ γνώμησ δεύχνουν πωσ ςε χώρεσ ϐπωσ η Γαλλύα, 

η Γερμανύα, η Πολωνύα, η Ελλϊδα, φυςικϊ η Κϑπροσ, η 

Βουλγαρύα, η Ρουμανύα κ.ϊ υπϊρχουν ςυμπαγεύσ κοινωνικϋσ 

πλειοψηφύεσ που απορρύπτουν την ϋνταξη τησ Σουρκύασ. 

• Ακϐμα και ςτισ ΗΠΑ, παραδοςιακοϑσ υποςτηρικτϋσ τησ ϋνταξησ 

τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ, αναπτϑςςονται πλϋον 

προβληματιςμού για το αν εύναι εντϋλει δυνατϐ να αντϋξει 

πολιτικϊ η Σουρκύα μύα δεκαπεντϊχρονη πορεύα επιτόρηςησ απϐ 

τισ Βρυξϋλλεσ, χωρύσ αυτϐ τελικϊ να οδηγόςει ςτο να γύνουν 

πραγματικϐτητα ϐλα ϐςα η ϋνταξη υποτύθεται πωσ θα αποτρϋψει: 

η ριζοςπαςτικοπούηςη τησ χώρασ, η κυριαρχύα ακραύων ιςλαμι-

ςτών ό εθνικιςτών ςτρατοκρατών κ.ο.κ. 

• ημειώνεται πωσ αςτϊθμητοι παρϊγοντεσ ϐπωσ η κρύςη ςτο 

Ιρϊκ, η εξϊπλωςη των πυρηνικών ςτην 

περιοχό, το μεςανατολικϐ, μπορεύ να καταςτόςουν αγνώριςτη την 

Μϋςη Ανατολό ςε μόνεσ, ϐχι ςε χρϐνια! 

 

Και η Ελλϊδα ςε ϐλα αυτϊ; 

Παλιϊ η Ελλϊδα θεωροϑςε πωσ η Σουρκύα αμφιςβητεύ κυριαρχικϊ τησ 

δικαιώματα ςτο Αιγαύο και ϋχει λϋει ειςβϊλει ςτην Κϑπρο και πωσ αν δεν 

λϑνονταν αυτϋσ οι εκκρεμϐτητεσ δεν μποροϑςε να γύνει λϐγοσ για ϋνταξη 

τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ. 

Αυτό όταν η θϋςη των Κωνςταντύνου Καραμανλό, Ανδρϋα 

Παπανδρϋου, Κωνςταντύνου Μητςοτϊκη και Κώςτα ημύτη. 

Όχι, ϐπωσ φαύνεται πια! 

 

Σώρα η χώρα μασ ςυγχαύρει την Σουρκύα για τισ προςπϊθειϋσ τησ υπϋρ 

τησ επύλυςησ του Κυπριακοϑ (!) και θεωρεύ πωσ οι αμφιςβητόςεισ ςτο 

Αιγαύο δεν αποτελοϑν παρϊ λεπτομϋρεια που δεν επηρεϊζουν το 

γεγονϐσ πωσ η Σουρκύα πληρού τα «κριτόρια τησ Κοπεγχϊγησ» (!!) 
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Όταν η Ελλϊδα δϋχτηκε να γύνει η Σουρκύα υποψόφιο μϋλοσ εύπε πωσ θα 

υποςτόριζε μϐνο μύα «πραγματικό υποψηφιϐτητα» τησ Σουρκύασ. 

Ϊτςι τουλϊχιςτο εύχε δηλώςει πολλϊκισ ο Γιώργοσ Παπανδρϋου ωσ 

υπουργϐσ εξωτερικών 

 

Και «πραγματικό υποψηφιϐτητα» δεν εύναι βϋβαια να λϋμε «ναι» 

ςτον Ερντογϊν μϐνο και μϐνο για να ποϑμε -αργϐτερα- «ϐχι» ςτην 

Σουρκύα! 

Σώρα ϐμωσ δεν νοιαζϐμαςτε για το τι θα ςυμβεύ μετϊ δϋκα ό δεκαπϋντε 

χρϐνια. 

Μασ νοιϊζει τι θα πουν τα δελτύα ειδόςεων, η Ουϊςινγκτον και 

ο κουμπϊροσ του Σαγύπ Ερντογϊν. 

 

Όπωσ εύπε ςχετικϊ ο πρϐεδροσ Μπουσ: ϐταν θα γραφτοϑν αυτϊ που 

κϊνουμε ςτην ιςτορύα, «ϐλοι θα ϋχουμε πεθϊνει»! 

 

Κι ϐμωσ, δεν εύναι ακριβώσ ϋτςι. 

Εύναι επικύνδυνη μύα πορεύα ϐπου η ακυβϋρνητη χώρα μασ αντύ 

για εξωτερικό πολιτικό κϊνει δημϐςιεσ ςχϋςεισ και αντύ να αςκεύ την «τϋχνη 

του προβλϋπειν» ςταυρώνει τα δϊχτυλα κι εϑχεται πωσ -πρώτα ο Θεϐσ- 

κακϐ να μην μασ ϋβρει! 
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Ϊνασ Ευρωπαύοσ ζηλεϑει την αμερικανικό πολιτικό 

(4/11/2004) 

 

Όςο κι αν μασ πύκρανε το αποτϋλεςμα, οφεύλουμε να παραδεχτοϑμε πωσ 

οι αμερικανικϋσ προεδρικϋσ εκλογϋσ προςϋφεραν ςτουσ πολύτεσ μύα 

ευκαιρύα για ϋνα γερϐ τςιμποϑςι πολιτικόσ. 

  

Τπόρχαν ξεκϊθαρεσ επιλογϋσ, εκτεταμϋνοσ και υψηλοϑ επιπϋδου 

διϊλογοσ, και κϊθε πλευρϊ παρουςύαςε επεξεργαςμϋνεσ και 

ςαφεύσ πολιτικϋσ και ιδεολογικϋσ θϋςεισ για τϐςο διαφορετικϊ ζητόματα 

ϐπωσ το Ιρϊκ αλλϊ και η εκπαύδευςη, ο πϐλεμοσ ενϊντια ςτην 

τρομοκρατύα αλλϊ και η ςυνταγογρϊφηςη των φαρμϊκων, 

η φορολογικό πολιτικό αλλϊ και η ϋρευνα ςτα βλαςτοκϑτταρα. 

  

Εκατομμϑρια πολύτεσ αναμεύχθηκαν ενεργϊ ςτο πολιτικϐ παύγνιο. 

  

υμμετεύχαν ςε εςωκομματικϋσ διαδικαςύεσ και ςυνελεϑςεισ, ςε 

διαδηλώςεισ και ςυγκεντρώςεισ. 

  

Δημοςύευςαν ϊρθρα ςε εκατοντϊδεσ blogs και ιςτοςελύδεσ. 

  

Κατευθϑνθηκαν κατϊ δεκϊδεσ εκατομμϑρια ςτισ κϊλπεσ, ςπϊζοντασ 

κϊθε ρεκϐρ ςυμμετοχόσ! 

  

Εύχε και η Ευρώπη εκλογϋσ (τον Ιοϑνιο του 2004) και ϊλλαξε κι 

εκεύνη το ϐργανο τησ εκτελεςτικόσ τησ εξουςύασ (την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό). 

  

Πϐςη θλύψη ϐμωσ προκαλοϑν οι ςυγκρύςεισ! 

  

Τποτύθεται πωσ ςτην Ευρώπη ζοϑμε ιςτορικϋσ ςτιγμϋσ: 

• Αποκτοϑμε το «πρώτο μασ ϑνταγμα» 
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• Εντϊςςουμε την Σουρκύα ςτην Ϊνωςό μασ, και 

• Ζοϑμε ϋνα ιςτορικϐ «μπρα ντε φερ» μεταξϑ ευρωκοινοβουλύου 

και ευρωπαώκόσ επιτροπόσ. 

Ϊτςι τουλϊχιςτο μασ λϋνε οι «ςοβαρού» αρθρογρϊφοι και οι ηγϋτεσ μασ. 

  

Αυτϊ ϐλα ϐμωσ προκαλοϑν ςε εμϊσ, τουσ Ευρωπαύουσ πολύτεσ, μϐνο ανύα 

και μακρϐςυρτα χαςμουρητϊ! 

  

Τπϊρχει λϐγοσ γι, αυτϐ: 

  

Όλοι ξϋρουμε πωσ το πιθανϐτερο πολιτικϐ εξαγϐμενο τησ 

πρϐςφατησ ςυγκϋντρωςησ των Ευρωπαύων ηγετών για να 

υπογρϊψουν το «πρώτο μασ ϑνταγμα», θα εύναι οι -ϐλο και πιο αςαφεύσ 

και πολυπρϐςωπεσ- «οικογενειακϋσ» φωτογραφύεσ. 

  

την Ευρώπη των «25» το ϑνταγμα δεν περνϊει, οϑτε με ςφαύρεσ! 

  

Όλο και κϊποιο «τρελϐ» κοινοβοϑλιο θα βρεθεύ, ϐλο και κϊποιο εκλογικϐ 

ςώμα που θα θϋλει να «μαυρύςει» την κυβϋρνηςό του ό θα εύναι 

«ευρωςκεπτικιςτικϐ» και η ομοφωνύα θα πϊει περύπατο. 

  

Και μετϊ δως’ του αναλϑςεισ και διαπραγματεϑςεισ, δως’ 

του ςϑνοδοι και παραςκόνια, αλιςβερύςια, ελιγμού και ςυμπτϑξεισ 

ςυμμαχιών. 

  

Όλοι ξϋρουμε πωσ, παρϊ τισ ϐποιεσ περιπϋτειεσ,  η 

επιτροπό Μπαρϐςο θα υπερψηφιςτεύ τελικϊ. 

  

Όλη η φαςαρύα γύνεται για τη διαμϐρφωςη ςυςχετιςμών δϑναμησ 

μεταξϑ ευρωκοινοβουλύου και επιτροπόσ, ϊντε και για τον... Μπουτιλιϐνε. 

  

Και ϐλοι ξϋρουμε πωσ η ϋνταξη τησ Σουρκύασ θα κριθεύ μετϊ απϐ 

δεκαπϋντε με εύκοςι χρϐνια, ανϊλογα με τισ τϐτε ςυνθόκεσ. 
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Η ΕΕ δηλαδό εγκρύνει ςυντϊγματα που μϊλλον δε θα επικυρωθοϑν, 

εγκρύνει υποψηφιϐτητεσ που ο Θεϐσ ξϋρει αν θα υλοποιηθοϑν και 

αποδοκιμϊζει Επιτροπϋσ που τελικϊ... επιδοκιμϊζονται. 

  

Κι ϐποτε δεν τα κϊνει αυτϊ, θϋτει ςτϐχουσ που μοιϊζουν με ανϋκδοτα για 

νεοςυντηρητικοϑσ, και που φυςικϊ δεν υλοποιοϑνται (ϐπωσ ο περύφημοσ 

ςτϐχοσ τησ «Λιςςαβώνασ» να γύνει η Ευρώπη η ςημαντικϐτερη 

οικονομύα τησ γνώςησ ςτον... κϐςμο μϋχρι το 2010)! 

  

Αυτοϑ του εύδουσ η πολιτικό δεν μπορεύ να παθιϊςει οϑτε καν τουσ 

«political junkees», οϑτε καν τουσ γραφειοκρϊτεσ των Βρυξελλών, πϐςο 

μϊλλον τουσ απλοϑσ πολύτεσ. 

  

Η Ευρώπη χρειϊζεται να αποκτόςει ιςχυρϋσ αρμοδιϐτητεσ και πολιτικϋσ 

ςυγκροϑςεισ που μϊλιςτα να εκφρϊζονται 

απϐ πρϐςωπα και κανονικϊ κϐμματα. 

  

Αυτϐ ϐμωσ μοιϊζει προσ το παρϐν αδϑνατο. 

  

Αντύθετα απϐ ϐτι ςυμβαύνει ςτισ ΗΠΑ, η ευρωπαώκό πολιτικό ϋχει μπει ςε 

ϋνα φαϑλο κϑκλο. 

  

Όςο προςανατολύζεται ςτουσ ςυμβιβαςμοϑσ αποξενώνεται απϐ τον κϐςμο 

και γραφεοκρατικοποιεύται. 

  

Η αποξϋνωςη απϐ τουσ πολύτεσ οδηγεύ ςτη γραφειοκρατικοπούηςη, που 

οδηγεύ ςτην αποξϋνωςη απϐ τουσ πολύτεσ, κ.ο.κ. 

  

Tο πραγματικϐ «ςϑνταγμα» που πρϋπει να αποκτόςει η Ευρώπη εύναι η 

ανατροπό αυτόσ τησ κατϊςταςησ και ϐχι κι ϊλλα κεύμενα! 
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Σο Πολυτεχνεύο Ζει! Happy Birthday! (16/11/2004) 

 

Εδώ και τριϊντα ϋνα χρϐνια, κϊτι πρϊγματι ςυνϋβη. 

Σι ακριβώσ, θα ςασ γελϊςω. 

  

Εγώ δεν όμουν «μϋςα» ςτο Πολυτεχνεύο. 

  

Προτύμηςα να πϊω ςε ϋνα φύλο μου να παύξω «ουμποϑτεο».  

Η μαμϊ κι ο μπαμπϊσ μου αντύθετα πϋραςαν απϐ εκεύ, κι ϋλεγαν 

χαροϑμενοι πωσ εύχε «πολϑ κϐςμο» και το ραδιϐφωνο ϋπαιζε ςυνϋχεια 

απαγορευμϋνα τραγοϑδια και το «πϐτε θα κϊνει ξαςτεριϊ». 

Σο βρϊδυ του αββϊτου ϐμωσ ςτο ςαλϐνι μασ μαζεϑτηκαν ϋνα 

ςωρϐ πανικϐβλητοι μαλλιϊδεσ και ϊκουγαν απϐ το ραδιϐφωνο μύα κοπϋλα 

κι ϋναν κϑριο που απόγγειλαν τον εθνικϐ ϑμνο και κλαύγανε. 

Κι ακϐμα πιο αργϊ μασ ξϑπνηςε το κροτϊλιςμα ενϐσ αυτϐματου -μϋναμε 

χαμηλϊ ςτην Κυψϋλη- και τϐτε κλαύγαμε εμεύσ. 

Σο πρωύ οι μαλλιϊδεσ πόγαν ςπύτια τουσ κι ο μπαμπϊσ ϋβαλε κϊτι μπλε 

λωρύδεσ χιαςτύ ςτα παρϊθυρα, «ϐπωσ ςτην κατοχό». 

Όταν, μετϊ απϐ δυο τρεισ μϋρεσ, ξεμυτύςαμε για βϐλτα ςτο πϊρκο εύδαμε 

κϊτω αύματα, κι η μαμϊ μασ γϑριςε ςπύτι ϊρον-ϊρον. 

Θϋλω να πω, αν κι εύμαι ςχεδϐν μεςόλικασ πια, ανόκω ςε μύα γενιϊ που 

αν και δεν πόγε ςτο Πολυτεχνεύο κανεύσ, ποτϋ δε μασ κατηγϐρηςε γι, 

αυτϐ. 

Και ανεξϊρτητα απϐ το τι πρϊγματι ςυνϋβη εδώ και τριϊντα ϋνα χρϐνια, 

ξϋρω ςτα ςύγουρα ϋνα πρϊγμα: ϋχω μπουχτύςει με το Πολυτεχνεύο ςασ! 

Εύμαι ωσ εδώ με τα ϋνα τα χελιδϐνια ςασ, και τα ϋξω αι ΗΠΑ ςασ και 

τισ ςυντροφικϋσ τηλεοπτικϋσ ςασ ςυνευρϋςεισ και τισ κωλονοςταλγύεσ ςασ! 

Γιατύ, ςϑντροφοι, η αλόθεια εύναι πωσ εςεύσ τϐτε φτιϊξατε κϊτι δύκτυα ΝΑ 

-με το ςυμπϊθιο. 

Απϐ ατςϊλι, που ϐποιοσ ϊγνωςτοσ πϊει να ςκϊςει μοϑρη, του παύρνουν το 

κεφϊλι. 

Η αλόθεια εύναι πωσ κυβερνϊτε τον τϐπο εδώ και εύκοςι, τριϊντα 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 107 

χρϐνια και θα ςυνεχύςετε να το κϊνετε για το απροςδιϐριςτο μϋλλον, 

παρϋα με ϐποιον η εξοχϐτητϊ ασ επιλϋξει να αναπαϑςει 

κομμϊτι ςτα ατςαλϋνια δύκτυα που ςτόςατε απϐ τϐτε ςτα κϐμματα και 

ςτην αναθεματιςμϋνη ςασ αντύςταςη. 

Εμεύσ απϐ τη μεριϊ μασ, πορευτόκαμε ςε μικροπαρϋεσ, μαλώναμε μϐνο 

μεταξϑ μασ, κι απϐ μικρού ϐλα γϑρω μασ ξεψυχϊνε: το φοιτητικϐ κύνημα, 

ο ςοςιαλιςμϐσ, η ελληνικό αριςτερϊ... 

Δεν προλϊβαμε καλϊ καλϊ τα εύκοςι πϋντε να κλεύςουμε και ϐλα αυτϊ 

μασ εύχαν αφόςει χρϐνουσ... 

Σο καλϑτερο που μποροϑςαμε να γύνουμε εύναι τα τςικϐ ςασ. 

Η αλόθεια, ςϑντροφοι, εύναι πωσ πιςτώνεςτε ϐλα τα καλϊ που ϋχουν γύνει 

ςτην ελληνικό κοινωνύα τα τελευταύα τριϊντα χρϐνια. 

Πρϊγματι, χϊρη ςε ασ μποροϑμε να φορϊμε τζιν ςτη δουλειϊ, χϊρη ςε 

ασ ϋχει Benetton μϋχρι και ςτη Λιβαδειϊ, χϊρη ςε ασ μπόκαμε ςτην 

Ευρώπη και μποροϑμε να παύρνουμε διαζϑγια χωρύσ να μασ κρϊζει η 

γειτονιϊ. 

Ψραύα, ςασ ευχαριςτοϑμε! 

Όμωσ τώρα που το θυμόθηκα, ςϑντροφοι, κατ, αναλογύα δε χρεώνεςτε 

πολλϊ απϐ τα κολλόματα τησ νεοελληνικόσ κοινωνύασ; 

  

• Εςεύσ μϊλλον χρεώνεςτε που εξακολουθοϑμε 

να υφιςτϊμεθα «ιδεολογικϋσ» προκροϑςτειεσ κλύνεσ ςτα 

πανεπιςτόμια, τισ εφημερύδεσ, τισ εκδϐςεισ, τα ινςτιτοϑτα και τισ 

επιχειρόςεισ που Εςεύσ, εξϊλλου, διευθϑνετε! 

• Εςεύσ γρϊψατε νϋεσ χρυςϋσ ςελύδεσ ςτην ελληνικό παρεοκρατύα, 

που απϐ το «πλυντόριο» τησ αντύςταςησ βγόκε πραγματικϊ με το 

λευκϐ που ξεχωρύζει. 

• Κι Εςεύσ φορϋςατε καπϋλο την -αραχνιαςμϋνη πια- μαρξύζουςα 

αμπελοφιλοςοφύα ςασ ςε κϊθε πνευματικό αναζότηςη αυτοϑ του 

τϐπου. 

Απϐ τη μεριϊ μου, δε πολυμαςϊω. 

Γιατύ τα χρϐνια πϋραςαν και γνώριςα και την κοπϋλα και το αγϐρι που 

ϋκλαιγαν τϐτε, λϋγοντασ τον εθνικϐ ϑμνο. 

Ε, δεν ςυγκλονύςτηκα κιϐλασ απϐ την ηρωικό τουσ προςωπικϐτητα! 
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Όπωσ δε ςυγκλονύςτηκα με τα επιτεϑγματϊ  τησ γενιϊσ ςασ. 

  

Καλϊ τα πόγατε, θα μποροϑςατε ϐμωσ και καλϑτερα. 

Ασ ςταματόςω ϐμωσ, χρονιϊρα μϋρα! 

  

Ωντε, Φρϐνια Πολλϊ για το Πολυτεχνεύο! 

Να ζόςετε να το χαύρεςτε! 
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2005 

 

Ψχ! Βγόκαν οι βαθμού! (8/1/2005) 

 

Όταν φϊνηκε πωσ ο Γιώργοσ Παπανδρϋου θα εύναι ο νϋοσ ηγϋτησ του 

ΠΑΟΚ, όμουν ενθουςιαςμϋνοσ. 

Ϋταν ϋνασ ενθουςιαςμϐσ αβϊςιμοσ, αν θϋλουμε να εύμαςτε ειλικρινεύσ. 

Ο νϋοσ αρχηγϐσ ϋμοιαζε κϊπωσ ςαν «γουροϑνι ςτο ςακύ»: 

λύγο Παπανδρϋου, λύγο εκςυγχρονιςτόσ-εκφραςτόσ του «ϐλου ΠΑΟΚ» 

και ταυτϐχρονα τησ ευρϑτατησ δυνατόσ διεϑρυνςησ τησ «Μεγϊλησ 

Δημοκρατικόσ Παρϊταξησ». 

όμερα, ϋνα χρϐνο μετϊ, όρθε και για το Γιώργο Παπανδρϋου η ώρα 

μύασ ακϐμα αποτύμηςησ. 

Πϋρςι ςτισ γιορτϋσ, ο Γιώργοσ Παπανδρϋου ϋςτειλε ςτουσ πολιτικοϑσ 

του φύλουσ μύα κϊρτα που ϋγραφε: «Κϊποτε τα ϐνειρϊ μασ γύνονται 

πραγματικϐτητα» 

Ε λοιπϐν ςόμερα μποροϑμε να το απαντόςουμε: «ϊλλεσ φορϋσ πϊλι, ϐχι!» 

  

Εςωκομματικϋσ αλλαγϋσ: 7/20 

  

Ο Γιώργοσ Παπανδρϋου επιμϋνει πωσ οι Ϊλληνεσ πολύτεσ 

ενδιαφϋρονται ςόμερα για το πώσ θα ςυμμετϋχουν ςτην πολιτικό, και ϐχι 

τϐςο για τισ πολιτικϋσ θϋςεισ που προτεύνουν τα κϐμματα. 

«Σα κϐμματα δεν πρϋπει απλϊ να εύναι ςοϑπερ-μϊρκετ θϋςεων», 

αναφϋρει. 

Νομύζω το αντύθετο. 

Οι ϊνθρωποι ζητϊνε απϐ τα κϐμματα λϑςεισ ςτα προβλόματα. 

Κι αν εύναι μαςημϋνη τροφό, ακϐμα καλϑτερα! 

Θα ςυμμετϋχουν ςτο βαθμϐ που διαθϋτουν αυτϋσ τισ λϑςεισ, για να τισ 

επιβϊλλουν. 
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Θα αλλϊξουν κανϊλι ϐμωσ, αν ϋνασ τϑποσ τουσ καλεύ να 

«ςυνδιαμορφώςουν» τισ πολιτικϋσ αυτϋσ. 

Η εμμονό του Γιώργου Παπανδρϋου ςτο ϐτι προηγεύται η «ςυμμετοχό, 

ο διϊλογοσ και η δημοκρατύα» κι ϋπονται οι «νϋεσ ιδϋεσ», ϋχει όδη απτϊ 

αποτελϋςματα, ςτην προετοιμαςύα του ςυνεδρύου. 

Αντύ για πολιτικό προτεύνονται ςτα ταλαύπωρα μϋλη του 

ΠΑΟΚ οργανογρϊμματα, εθνικϊ ςυμβοϑλια κι ϊλλα ακαταλαβύςτικα. 

Σο αποτϋλεςμα: ςτισ ςυνελεϑςεισ για το ςυνϋδριο δεν πατϊει ψυχό! 

Ο Γιώργοσ Παπανδρϋου κινδυνεϑει να κατηγορηθεύ πωσ πόρε ϋνα 

εκατομμϑριο πολύτεσ και τουσ ϋκανε πενόντα χιλιϊδεσ, μϋςα ςε ϋνα 

χρϐνο! 

Κι ϐμωσ, εύναι απλϐ γιατύ ςυμβαύνει αυτϐ. 

  

Ποιοσ ενδιαφϋρεται για οργανωτικϋσ αλλαγϋσ; 

Μϐνο ϐςοι ενδιαφϋρονται -πρϊγμα καθ, ϐλα θεμιτϐ, να εξηγοϑμαςτε- για 

καρϋκλεσ! 

Επιλογό ςυνεργατών: 4/20 

Εδώ πια, ϋχουμε φιϊςκο! 

Σι όθελε ο κϐςμοσ απϐ το Γιώργο Παπανδρϋου; 

Μύα ομϊδα απϐ νϋα αλλϊ και παλιϊ ςτελϋχη, που να εκπροςωποϑν 

την προοδευτικό παρϊταξη ςε ϐλο τησ το χρονικϐ βϊθοσ, ςε ϐλο το 

κοινωνικϐ πλϊτοσ, προςθϋτοντασ ταυτϐχρονα ςτο κύνημα 

μύα γερό δϐςη εντιμϐτητασ. 

Σι πόρε αντ’ αυτοϑ; 

• Προεκλογικϊ πόρε μύα παρϋα απϐ «ευγενεύσ νϋουσ που ϋκαναν 

εκλογϋσ με μύα ςπορτύφ διϊθεςη για νϋεσ εμπειρύεσ»: η 

προεκλογικό εκςτρατεύα αποδιοργανώθηκε και γελοιοποιόθηκε. 

• Μετϊ πόρε την «τετρϊδα τησ διεϑρυνςησ», που 

αποδεύχτηκαν ξϋνο ςώμα και ψηφοδιώκτεσ. 

• Μετϊ πόρε το ευρωψηφοδϋλτιο, που ϋςτειλε τη ςυςπεύρωςη του 

ΠΑΟΚ ςτα τϊρταρα και το κύνημα δϋκα μονϊδεσ πύςω απϐ τη 

ΝΔ. 

• Ϊκτοτε... δεν πόρε τύποτα! 

Ο πρϐεδροσ περιτριγυρύζεται απϐ διϊφορουσ φύλουσ του, ϊλλουσ 
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καλοϑσ, ϊλλουσ κακοϑσ, που ϐμωσ με κανϋνα τρϐπο δεν θεωροϑνται -

απϐ κανϋναν, οϑτε καν απϐ τουσ εαυτοϑσ τουσ!-  πωσ (θα) εύναι «το νϋο 

ΠΑΟΚ»! 

  

Μύα παρϋνθεςη εδώ για το νϋο Δ του ΙΣΑΜΕ: μπρϊβο! ςυγχαρητόρια! 

Μϐνο που μιλϊμε για «δεξαμενό ςκϋψησ» εδώ και ϐχι για κϐμμα, πρϊγματα 

διαφορετικϊ, ϋτςι δεν εύναι; Αν αυτϐ όταν το νϋο εκτελεςτικϐ (ό ϐπωσ 

αλλιώσ θα ονομαςτεύ) θα μιλοϑςαμε για αυτοχειριαςμϐ!  

  

Η πικρό αλόθεια εύναι πωσ το ΠΑΟΚ ςόμερα ςυνεχύζει να υπϊρχει χϊρη 

ςτουσ αυτοςχεδιαςμοϑσ και το ϋνςτικτο των κομματικών του 

παραγϐντων, παντοϑ ςτην Ελλϊδα! 

Αντιπολιτευτικό αποτελεςματικϐτητα: 8/20 

  

Σο μεγϊλο πρϐβλημα του Γιώργου Παπανδρϋου ςτο ςημεύο αυτϐ εύναι 

μϊλλον πωσ βρύςκεται ςτην Αλαμπϊμα και πολιτεύεται λεσ και 

βρύςκεται ςτην Καλιφόρνια! 

  

Πώσ ζοϑμε ςτα 00,s και ϐχι τα 70,s! 

  

Σο αποτϋλεςμα εύναι πωσ ο αντιπολιτευτικϐσ λϐγοσ: 

• Εύναι μετριοπαθϋςτεροσ και απϐ ϐςα λϋει ο κϐςμοσ ςτουσ 

δρϐμουσ. 

• Δεν υπεραςπύζεται ϋνθερμα τα θετικϊ τησ κυβϋρνηςησ ημύτη, 

που ϋτςι που πϊμε, ςε λύγο ο κϐςμοσ θα τη θυμϊται και θα κλαύει!  

• Κϊποτε (ϐπωσ ςτην περύπτωςη τησ Σουρκύασ) δεν εύναι ςε θϋςη 

να αντιληφθεύ οϑτε καν ϋνα μεγϊλο κϐκκινο ελϋφαντα μϋςα ςτο 

ςαλϐνι! 

• Επιμϋνει να «ανούγει» -ό ϋςτω να μην κλεύνει- θϋματα αξιών που 

εύναι η «βαςιλικό οδϐσ» για τη μϐνιμη ανατροπό των 

πολιτικών ςυςχετιςμών ςτη χώρα, για να βλϋπουμε για πολλϊ-

πολλϊ χρϐνια την προοδευτικό παρϊταξη ςτην αντιπολύτευςη! 

Πϊντωσ ο Παπανδρϋου εύχε και καλϋσ ςτιγμϋσ, ιδύωσ ςτη Βουλό. 

Αυτοκριτικό: 5/20 
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Θα κλεύςω με κϊτι που εύναι πραγματικϊ επώδυνο. 

Πολλϊ απϐ ϐςα αναφϋραμε εδώ (η πολιτικό ανετοιμϐτητα του Γιώργου 

Παπανδρϋου ϐταν ανϋλαβε την ηγεςύα του ΠΑΟΚ -ενώ όταν μϐνοσ 

διϊδοχοσ απϐ το 2000 και μετϊ- η εμφϊνιςη ϊςχετων φύλων του ςτην 

καρδιϊ του προεκλογικοϑ επιτελεύου του ΠΑΟΚ, η τραγωδύα του ντιμπϋιτ, 

η αποτυχύα τησ «διεϑρυνςησ» και του ευρωψηφοδελτύου, η 

αναβλητικϐτητα και προφανόσ ϋλλειψη πολιτικοϑ ςτύγματοσ μετϊ τισ 

ευρωεκλογϋσ) εύναι αποκλειςτικϊ δικϋσ του επιλογϋσ. 

Εύναι προςωπικϋσ του επιλογϋσ που μϋχρι κι οι πϋτρεσ τισ ϋχουν 

αποτιμόςει ωσ ευριςκϐμενεσ ςτα ϐρια τησ πολιτικόσ πατϊτασ! 

Αν θϋλει να ξαναβρεύ το νόμα που τον οδηγεύ ςτην πολιτικό 

επικρϊτηςη, θα πρϋπει να παραδεχτεύ τα λϊθη του αυτϊ. 

  

Με πρϊξεισ -πρώτα- με λϐγια ςτη ςυνϋχεια! 

Σο πραγματικϐ «ςενϊριο καταςτροφόσ» για την προοδευτικό παρϊταξη 

εύναι να οδηγηθεύ ο Παπανδρϋου ςταδιακϊ ςτην αςφϊλεια του 

ελεγχϐμενου κϐμματοσ και ςτην πολιτικό επιλογό του ώριμου φροϑτου. 

Όχι μϐνο διϐτι θα χϊςουμε ςτισ επϐμενεσ εκλογϋσ. 

Αλλϊ και γιατύ, ακϐμα κι αν κερδύςουμε τισ μεθεπϐμενεσ, θα γύνουμε 

μϊρτυρεσ ενϐσ αντύςτοιχου φιϊςκου με αυτϐ που ζοϑμε τώρα, επύ 

διακυβϋρνηςησ Καραμανλό. 

Όλα αυτϊ δεν τα λϋω για να εκδηλώςω κϊποιο προςωπικϐ μϋνοσ -που 

καθϐλου δεν ϋχω- ενϊντια εύτε ςτο Γιώργο Παπανδρϋου, εύτε ςτουσ 

ςυνεργϊτεσ του. 

Αν ςασ ενδιαφϋρει, προςωπικϊ «φτιϊχνομαι» ςτην ιδϋα να δω ϊλλον ϋναν 

μεγϊλο Παπανδρϋου ςτην ελληνικό πολιτικό ζωό. 

Όςο για τα προςωπικϊ του ςυμφϋροντα, εύναι η πρώτη φορϊ ςτη ζωό μου 

που γνωρύζω -και προςωπικϊ- «ςτενοϑσ ςυνεργϊτεσ» ενϐσ 

υποψόφιου πρωθυπουργοϑ τησ χώρασ. 

Υύλτατα ϐλα αυτϊ, φιλτϊτη ϐμωσ η αλόθεια! 
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αρϊντα πϋντε προτϊςεισ που δε θα ςυζητηθοϑν ςτον 

'εθνικϐ διϊλογο για την παιδεύα’. (22/1/2005) 

 

Ξεκινϊ λοιπϐν ο νιοςτϐσ «εθνικϐσ διϊλογοσ για την παιδεύα». 

  

Μην ψαρώνετε απϐ τον τύτλο. 

  

Αυτού εύναι γραφειοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, που δύνουν την ευκαιρύα να 

φτιαχτοϑν διϊφορεσ επιτροπϋσ, να μοιραςτοϑν ερωτηματολϐγια και να 

ξαναγραφτοϑν τα ύδια και τα ύδια για τισ ελλεύψεισ 

εκπαιδευτικών, τουσ χαμηλοϑσ μιςθοϑσ τουσ, τισ πανελλαδικϋσ 

εξετϊςεισ και την ανϊγκη για ϊρςη των φραγμών ςτη μϐρφωςη. 

  

Εδώ που τα λϋμε, το να ςυζητϊσ για μεταρρυθμύςεισ με αυτόν την 

εκπαιδευτικό κοινϐτητα μοιϊζει ςα να μιλϊσ για ςεξ με ϋνα τςοϑρμο 

καλϐγριεσ. 

  

Κανεύσ δεν καταλαβαύνει περύ τύνοσ πρϐκειται, και μϐλισ αρχύςει να το κϊνει 

ςοκϊρεται και παθαύνει καταπληξύα. 

  

Ασ ςυμβϊλλω ϐμωσ κι εγώ ςτο διϊλογο τησ κ. Κουτςύκου με 

ςαρϊντα πϋντε προτϊςεισ που δεν πρϐκειται να ςυζητηθοϑν ςτον «εθνικϐ 

διϊλογο για την παιδεύα»: 

1. Να αποδεχτεύ η εκπαιδευτικό κοινϐτητα πωσ -και ςτην 

εκπαύδευςη- «αϑξηςη δαπανών χωρύσ μεταρρυθμύςεισ εύναι 

ςπατϊλη, μεταρρυθμύςεισ χωρύσ αϑξηςη πϐρων εύναι φλυαρύα» 

2. Να διαλϋγουν οι γονεύσ το ςχολεύο των παιδιών τουσ 

3. Να γύνει αποδεκτϐ το προφανϋσ, πωσ για τα εκπαιδευτικϊ 

πρϊγματα ϋχουν λϐγο και οι επιχειρηματύεσ. 

4. Σα ςχολεύα να διοικοϑνται απϐ εκλεγμϋνα ςυμβοϑλια και να εύναι 

αιρετϐσ ο διευθυντόσ τουσ. 
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5. Οι γονεύσ να ςυμμετϋχουν ςτα εκλεκτορικϊ ςώματα που θα 

εκλϋγουν το ςχολικϐ ςυμβοϑλιο, ςτο οπούο να ςυμμετϋχουν και 

εκπρϐςωπού τουσ. 

6. Να ςυμμετϋχουν ςτισ εκλογϋσ (για ςχολικϊ ςυμβοϑλια και 

διευθυντϋσ) ϐςοι πολύτεσ νιώθουν «φύλοι» του ςχολεύου -και 

πληρώνουν γι, αυτϐ 

7. Σα ςχολικϊ ςυμβοϑλια να εκλϋγουν τουσ ςχολικοϑσ ςυμβοϑλουσ 

και τουσ διοικητικοϑσ προώςταμϋνουσ  -ανϊμεςα ςε ϐςουσ ϋχουν 

τα προςϐντα, εύτε εύναι εκπαιδευτικού, εύτε ϐχι. 

8. Να μποροϑν τα ςχολεύα να προςλαμβϊνουν τουσ εκπαιδευτικοϑσ 

που επιθυμοϑν 

9. Να μποροϑν τα ςχολεύα να προςλϊβουν και μη εκπαιδευτικοϑσ 

10. Να μαθαύνουν οι γονεύσ ποϑ βρύςκονται οι επιδϐςεισ του παιδιοϑ 

τουσ ςε ςχϋςη με τον εθνικϐ μϋςο ϐρο και την τϊξη τουσ 

11. Να μαθαύνουν οι γονεύσ τισ επιδϐςεισ του ςχολεύου που φοιτϊ το 

παιδύ τουσ 

12. Να μποροϑν τα ςχολεύα να χρηματοδοτοϑνται κι απϐ ϊλλεσ πηγϋσ, 

ϋξω απϐ τουσ πϐρουσ του δημοςύου (απϐ τισ αθλητικϋσ τουσ 

ομϊδεσ, τα ϋντυπα, τησ ιςτοςελύδεσ, τα εκπαιδευτικϊ τουσ υλικϊ, 

τισ περιβαλλοντικϋσ τουσ δρϊςεισ, τισ καλλιτεχνικϋσ τουσ 

δημιουργύεσ κ.λπ) 

13. Σα παραπανόςια χρόματα που βγϊζουν να «φορολογοϑνται» (ςε 

ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξησ π.χ. του 20%) υπϋρ αντιςταθμιςτικών 

πολιτικών  

14. Να δύνει το κρϊτοσ περιςςϐτερα χρόματα ςτα ςχολεύα που ϋχουν 

πρϊγματι ανϊγκη, ςε υποδομϋσ ό επιδϐςεισ 

15. Να αποτυπώνουν οι βαθμού τισ πραγματικϋσ επιδϐςεισ των 

μαθητών 

16. Να δοθεύ ϋμφαςη ςτη νηπιακό και προνηπιακό εκπαύδευςη 

17. Να ιδρυθοϑν, ςε κϊθε νομϐ, πολυϋξοδα και πρϐτυπα ςχολεύα και 

οικοτροφεύα ςε φτωχογειτονιϋσ, ϐπου να παρϋχεται δωρεϊν 

πρϐτυπη εκπαύδευςη ςτουσ καλϑτερουσ μαθητϋσ 

18. Να μπουν φραγμού ςτην ακραύα εμφϊνιςη των μαθητών 

19. Να απαγορευθεύ το κϊπνιςμα ςτα ςχολεύα-για ϐλουσ 
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20. Να ϋχει λϐγο το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςτα προγρϊμματα των 

ηλεκτρονικών ΜΜΕ, τουλϊχιςτο ωσ κϊποια ώρα (π.χ. 10 το 

βρϊδυ) 

21. Να ϋχει λϐγο το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςε ϐςα αφοροϑν τα 

παιδιϊ: απϐ τισ παιδικϋσ χαρϋσ και τισ προθόκεσ των περιπτϋρων με 

τα τςοντοπεριοδικϊ φϊτςα κϊρτα ςτο ϑψοσ ενϐσ πεντϊχρονου, 

ϋωσ τα ύντερνετ καφϋ, τα μπαρ, που διακινοϑν αλκοϐλ ςε 

ανόλικουσ, τισ ςχολϋσ γονϋων κ.ο.κ. 

22. Να αυξηθεύ το βϊροσ των αγγλικών ςτα προγρϊμματα διδαςκαλύασ 

και τισ εξετϊςεισ 

23. Να καταργηθεύ ο ΟΕΔΒ 

24. Σο αναλυτικϐ πρϐγραμμα να πϊψει να εύναι τϐςο... αναλυτικϐ 

25. Να καταργηθεύ η μονιμϐτητα ϐλων των πανεπιςτημιακών κϊτω απϐ 

μύα ηλικύα (π.χ. 55 ετών)· κι απϐ εκεύ και πϊνω ϐμωσ, η αμοιβό 

τουσ να ςχετύζεται με την επύδοςό τουσ. Μετϊ, ασ παύρνουν 

ςϑνταξη ςτα... εκατϐ! 

26. Να αξιολογοϑνται και να κατατϊςςονται τα πανεπιςτημιακϊ 

τμόματα 

27. Να διαςφαλιςτεύ η αντικειμενικϐτητα των εκλογών μελών ΔΕΠ 

(περιςςϐτερα αντικειμενικϊ κριτόρια, λιγϐτερη ςχϋςη 

κρινϐμενου-κριτών) 

28. Να υπϊρξουν αυςτηρϋσ προδιαγραφϋσ για την εμφϊνιςη των 

πανεπιςτημιακών κτιρύων. Προκειμϋνου να λειτουργόςει 

ϋνα πανεπιςτόμιο, να θυμύζει χώρο παιδεύασ και ϐχι αποθόκεσ ςε 

λιμϊνι, πορνεύο ό βομβαρδιςμϋνο κτύριο ςτη Βαγδϊτη 

29.Σο μεν κρϊτοσ να οργανώνει πανελλαδικϋσ εξετϊςεισ, να 

αποφαςύζουν ϐμωσ τα πανεπιςτημιακϊ τμόματα ποια μαθόματα 

θα λαμβϊνουν υπϐψη και με ποια ποςϐςτωςη. Αν μϊλιςτα το 

επιθυμοϑν, να μη λαμβϊνουν καθϐλου υπϐψη τισ πανελλαδικϋσ, 

προκειμϋνου να επιλϋξουν τουσ φοιτητϋσ τουσ. 

30. Ωλλοι φοιτητϋσ να πληρώνουν δύδακτρα, ϊλλοι να παύρνουν 

υποτροφύεσ. 

31. Σο αυτϐ και για τουσ μαθητϋσ 

32. Οι μαθητϋσ να περνϊνε απϐ τϊξη ςε τϊξη με βϊςη τισ επιδϐςεισ -

ϐχι την ηλικύα τουσ 
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33. Οι μεταρρυθμύςεισ να προχωρϊνε με ςϑςτημα «opting out»: ϐςοι 

εκπαιδευτικού θϋλουν να μπαύνουν ςτο νϋο ςϑςτημα, με διϊφορα 

πλεονεκτόματα, οι ϊλλοι ασ μϋνουν κολλημϋνοι ςτα παλιϊ 

34. Σα ςχολεύα να μποροϑν να μϋνουν ανοικτϊ πϋραν του ωραρύου 

τουσ και να λειτουργοϑν ωσ πολιτιςτικϊ κϋντρα τησ γειτονιϊσ 

35. Οι εκπαιδευτικού να διδϊςκουν τουλϊχιςτο 1,000 ώρεσ το χρϐνο 

36. Οι μαθητϋσ να βρύςκονται ςτο ςχολεύο τουλϊχιςτο 1,000 ώρεσ το 

χρϐνο 

37. Οι ςχολικϋσ εκδρομϋσ (μαζύ και οι πενθόμερεσ) να ςυνδεθοϑν με 

τον αγροτουριςμϐ και τον οικοτουριςμϐ 

38. Σα ςχολικϊ ςυμβοϑλια να αποφαςύζουν αν θϋλουν οι μαθητϋσ 

τουσ να λϋνε τον εθνικϐ ϑμνο και να κϊνουν ϋπαρςη και υποςτολό 

ςημαύασ 

39. Σα ςχολικϊ ςυμβοϑλια να αποφαςύζουν αν θϋλουν οι μαθητϋσ 

τουσ να εκκληςιϊζονται και να κϊνουν καθημερινό προςευχό 

40. Να διαφοροποιοϑνται οι αμοιβϋσ των εκπαιδευτικών 

ελεϑθερα, με τισ ςημερινϋσ αμοιβϋσ ωσ κατώτατο ϐριο 

41. Να καθιερωθοϑν κοινϊ αποδεκτού ποςοτικού δεύκτεσ για τουσ 

εκπαιδευτικοϑσ μασ ςτϐχουσ, να ςυμφωνόςουμε πώσ να τουσ 

υπολογύζουμε και να πλαιςιώνουν αυτϊ την ϐποια πολιτικό 

ςυζότηςη για την εκπαύδευςη 

42. Σα ςχολεύα να αποκτόςουν ταυτϐτητα, αρχύζοντασ απϐ την 

αντικατϊςταςη του ςημερινοϑ αριθμοϑ (μπλιϊχ!) απϐ ϋνα «brand 

name» 

43. Αν ϋνα ςχολεύο εύναι πολϑ καλϐ, να μπορεύ να «ενςωματώνει» ϋνα 

ϊλλο, που εύναι χειρϐτερο 

44. Να βραβεϑονται ετηςύωσ απϐ τον πρϐεδρο τησ 

δημοκρατύασ οι καλϑτεροι δϊςκαλοι τησ χρονιϊσ. 

Σώρα ξϋρω ακριβώσ τι ςασ ςυμβαύνει. 

  

Μϊλλον ςκϋφτεςτε: «αυτϊ δε γύνονται!» 

Ψραύα, ϋχω ϋνα παιχνιδϊκι για ςασ. 

Προςπαθόςτε να ενώςετε ϐλα τα ςημεύα του παρακϊτω ςχόματοσ 

με τϋςςερισ γραμμϋσ, μονοκοντυλιϊ. 
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Πϐςο μεγϊλο πρϊγμα εύναι η 'ςωτηρύα τησ ψυχόσ' για 

ϋνα κϐμμα εξουςύασ (28/1/2005) 

 

Διϊλογοσ με το κεύμενο Deeds speak louder than words: ΠΑΟΚ 

και μετανϊςτεσ / του Κώςτα Καραμϊρκου(22/2/2004) 

Ιδανικϊ και κυνιςμϐσ 

Η πολιτικό πϊντα ςχοινοβατοϑςε μεταξϑ ελιτιςμοϑ (που δύνει ϋμφαςη 

ςτην υπερϊςπιςη πολιτικών προταγμϊτων) και κυνιςμοϑ (που δύνει 

ϋμφαςη ςτην κατϊκτηςη τησ εξουςύασ). 

τισ μαζικοδημοκρατικϋσ μασ μϋρεσ το δύλημμα αυτϐ παύρνει ςυχνϊ 

διαφορετικϋσ ονομαςύεσ. 

Ϊτςι οι «κυνικού» λϋγονται πλϋον ςυνόθωσ «λαώκιςτϋσ»: λειτουργοϑν με 

βϊςη τισ δημοςκοπόςεισ και το μϐνο που επιθυμοϑν εύναι να 

γύνουν αρεςτού ςτο λαϐ. 

Καμύα διϊθεςη δεν ϋχουν να καθοδηγοϑν τον οποιονδόποτε. 

Η παιδαγωγικό διϊςταςη τησ πολιτικόσ τουσ εύναι ξϋνη, γιατύ δεν ϋχουν 

τύποτα να διδϊξουν. 

Απϐ την ϊλλη, πολιτικού δεςμευμϋνοι απϐ αρχϋσ ςπϊνια πλϋον επιζοϑν 

ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. 

Πυκνώνουν ςυνόθωσ τισ τϊξεισ των «απογοητευμϋνων», των 

«εξοργιςμϋνων», ςυχνϊζουν ςε καφενεύα και τοικ-ςϐουσ και 

ςτριμώχνονται ςτο χρονοντοϑλαπο τησ ιςτορύασ. 

Αν και ο ιδεαλιςμϐσ τουσ ςυχνϊ δεν εύναι παρϊ ϋνα κουρϋλι, που 

προορύζεται να καλϑψει την αναποτελεςματικϐτητϊ τουσ. 

Η πολιτικό πρϊξη που αναφϋρεται αποκλειςτικϊ ςε αρχϋσ ςυνόθωσ 

ξεχειλύζει απϐ αγαθϐτητα και αναποτελεςματικϐτητα. 

υχνϊζει μϊλλον ςε δογματικϊ κϐμματα, 

μοναςτόρια και παρεϏςτικουσ μονολϐγουσ. 

τη ςημερινό δημοκρατύα δηλαδό, ο λαώκιςμϐσ (κυνιςμϐσ) εύναι πιο 

χρόςιμοσ και ςυχνϐτεροσ απϐ τον ελιτιςμϐ τησ ανελαςτικόσ 

προςκϐλληςησ ςε πεποιθόςεισ. 

Αποτελεύ εξϊλλου κοινό πεπούθηςη πωσ εντϋλει η λυδύα λύθοσ που 
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ξεδιαλϑνει τισ φλυαρύεσ απϐ τισ αλλαγϋσ εύναι η εξουςύα. 

Κι η εξουςύα εύναι ϋνασ προοριςμϐσ προσ τον οπούον καταλληλϐτερο 

ϐχημα εύναι οι ζητωκραυγϋσ του ενθουςιώδουσ -αν και ςε κϊποιο 

βαθμϐ πϊντα εξαπατημϋνου- πλόθουσ. 

Σα παραπϊνω δε ςημαύνουν πωσ τα προτϊγματα και οι αξύεσ εύναι 

αδιϊφορεσ ςτην πολιτικό. 

Οι πραγματικϊ μεγϊλοι πολιτικού όταν πϊντα αυτού που «αφϋθηκαν ςτον 

ϊνεμο (του λαώκιςμοϑ) για να τον καβαλικϋψουν», και να τον οδηγόςουν 

ςτον προοριςμϐ που όθελαν -ό τουλϊχιςτο κϊπου κοντϊ. 

Αν πϊντωσ ςτην πολιτικό τα ιδανικϊ εύναι το καρϑκευμα, το ψητϐ εύναι 

πϊντα ο λαώκιςμϐσ. 

Κι ϐςοι θρηνοϑν για την κατϊςταςη αυτό, ασ θυμοϑνται πϐςο 

εϑκολα τρελαύνεται ο ιδεαλιςμϐσ, ϐταν βρεθεύ ςτο θρϐνο. 

Εκτϐσ τον ολοκληρωτιςμϐ, ςυχνϊ καρποφορεύ και δημοκρατικοϑσ 

καρποϑσ. 

  

Ϊχουμε τϐτε μύα διακυβϋρνηςη «ςτεγνό», «τυφλό», που δεν κατανοεύ 

την οικονομύα τησ κοινωνικόσ πολυπλοκϐτητασ, κωφεϑει ςτισ κραυγϋσ 

τησ, αγνοεύ τουσ κϐπουσ και περιφρονεύ τισ αγωνύεσ τησ. 

Η πολιτικό ςυμμετοχό των μεταναςτών και το ΠΑΟΚ 

Σοϑτων λεχθϋντων, η πρϐςφατη ιςτορύα με τη ςυμμετοχό των 

μεταναςτών ςτο ςυνϋδριο του ΠΑΟΚ, που ϋθεςε το ευρϑτερο ζότημα 

τησ πολιτικόσ ςυμμετοχόσ των αλλοδαπών, χρόζει κριτικόσ. 

Όχι διϐτι εύναι «κακϐ» πρϊγμα η πολιτικό ςυμμετοχό των μεταναςτών· μια 

χαρϊ «καλϐ» εύναι. 

τϋλνει ϐμωσ η κύνηςη αυτό του ΠΑΟΚ λϊθοσ μηνϑματα: 

• Για το ποια κοινωνικϊ ςτρώματα το ενδιαφϋρουν και 

• για τισ πολιτικϋσ προτεραιϐτητϋσ του. 

Οι ξενϐφοβοι εύναι ςτισ λαώκϋσ ςυνοικύεσ, οι «αντιρατςιςτϋσ» ςτα 

κυριλϋ προϊςτια 

  

Ο Μιτερϊν (Mitterrand) εύχε πει κϊποτε πωσ «οι πϑραυλοι βρύςκονται 

ςτην ανατολό και οι ειρηνιςτϋσ ςτη δϑςη». 

τη ςημερινό ξενϐφοβη Ελλϊδα θα μποροϑςαμε ςόμερα να ποϑμε πωσ 
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«οι μετανϊςτεσ βρύςκονται ςτισ λαώκϋσ ςυνοικύεσ και οι "αντιρατςιςτϋσ" ςτα 

κυριλϋ προϊςτια» 

• Εύναι αυτϐ λυπηρϐ; Εύναι! 

• Θα ϋπρεπε να αλλϊξει; Δύχωσ αμφιβολύα! 

• Αξύζει να αγωνιςτοϑμε υπϋρ αυτοϑ του ςτϐχου; Εύναι επεύγον να το 

κϊνουμε! 

Δουλειϊ ϐμωσ ενϐσ κϐμματοσ εξουςύασ δεν εύναι να «αλλϊξει τα μυαλϊ» 

των ψηφοφϐρων του, οϑτε, πολϑ περιςςϐτερο, να «ςώςει την ψυχό» των 

ςτελεχών του. 

Πρώτο του καθόκον εύναι να πεύςει να ρύξουν ςτην κϊλπη το ψηφοδϋλτιϐ 

του ϐςοι πολύτεσ χρειϊζεται, ώςτε να κερδύςει 151 τουλϊχιςτο ϋδρεσ. 

Αλλιώσ, μϐλισ ϋπαψε να εύναι κϐμμα εξουςύασ! 

Μιλώντασ τώρα ςυγκεκριμϋνα για το ΠΑΟΚ, κορμϐσ του όταν πϊντα οι 

«underdogs», οι απϐκληροι, οι ϊνθρωποι τησ ρουτύνασ, των γκρύζων 

πρωινών, των ςϑντομων ταξιδιών και των ςτενών οριζϐντων. 

Αν το ΠΑΟΚ εύναι ακϐμα κϐμμα εξουςύασ, θα ϋπρεπε να προςηλωθεύ 

ςτισ γειτονιϋσ των ξενϐφοβων και ϐχι ςε εκεύνεσ των αντιρατςιςτών. 

Απϐ εκεύ και πϋρα, εφϐςον μπορϋςει να πει κϊτι που ταυτϐχρονα να 

εύναι αξιϐπιςτο, να ενδιαφϋρει το «μϋςο Ϊλληνα» και να διαμορφώνει 

ϋνα ανοδικϐ κοινωνικϐ και πολιτικϐ ρεϑμα, τϐτε ύςωσ το ρεϑμα αυτϐ να 

μπορεύ να παραςϑρει τομϋσ υπϋρ των μεταναςτών, που θα βρουν το δρϐμο 

τουσ προσ τα υπουργικϊ γραφεύα και τισ καρδιϋσ των πολιτών. 

Ακϐμα και τϐτε ϐμωσ, αμφιβϊλλω αν η πολιτικό ςυμμετοχό των 

μεταναςτών θα εύναι ανϊμεςα ς, αυτϋσ, τουλϊχιςτο ςτο ορατϐ μϋλλον. 

Λϊθοσ προτεραιϐτητεσ 

  

Σο ζότημα τησ πολιτικόσ ςυμμετοχόσ των μεταναςτών ςτο ςυνϋδριο του 

ΠΑΟΚ χϊριςε ςτην κοιμύςικη αυτό διαδικαςύα οριςμϋνα απϐ τα 

ελϊχιςτα πρωτοςϋλιδϊ τησ. 

Κατϋλαβε ϋτςι ντε φϊκτο θϋςη ςτην πρώτη γραμμό των προτεραιοτότων 

του ΠΑΟΚ. 

Δεν ενδιαφϋρει αν τοϑτο προϋκυψε λϐγω κϊποιου επικοινωνιακοϑ 

ατυχόματοσ. 

Οι προθϋςεισ ενδιαφϋρουν τουσ ψυχολϐγουσ, ϐχι την πολιτικό. 
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Όποτε ϐμωσ λεσ «τοϑτο θϋλω», λεσ αναγκαςτικϊ -ϋςτω και χωρύσ ν, 

ανούξεισ το ςτϐμα ςου- πωσ τα υπϐλοιπα ςε νοιϊζουν λιγϐτερο. 

Με την κύνηςό του λοιπϐν το ΠΑΟΚ ϋςτειλε ςτο λαϐ ϋνα μόνυμα: «εςϊσ 

μπορεύ να ςασ νοιϊζει η ανεργύα, η ακρύβεια, η υγεύα, η παιδεύα, η 

γραφειοκρατύα κ.ο.κ. Εμϊσ πϊλι, μασ νοιϊζει η πολιτικό ςυμμετοχό των 

μεταναςτών!» 

Αμφιβϊλλω ακϐμα και αν το ζότημα τησ πολιτικόσ τουσ ςυμμετοχόσ 

ενδιαφϋρει καν τουσ μετανϊςτεσ, εκτϐσ απϐ οριςμϋνουσ 

υποψόφιουσ κοινοτικοϑσ-εθνοτικοϑσ ταγοϑσ, δημοςιογρϊφουσ, 

επιςτόμονεσ, παπϊδεσ (μουλϊδεσ) κ.λπ. 

Οι πολλού καύγονται για την αςφϊλιςό τουσ, για την εκπαύδευςη των 

παιδιών τουσ, για να μην ταλαιπωροϑνται απϐ τη γραφειοκρατύα και 

να απολαμβϊνουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματϊ τουσ. 

• Σο δικαύωμα ψόφου; 

• H εκλογό εθνοτικών ό κοινοτικών βουλευτών; 

Αυτϊ αποτελοϑν αδιϊφορα ό πϊντωσ μακρινϊ ενδεχϐμενα! 

Ελϊχιςτοι πολύτεσ θα ανούξουν το φϊκελο να διαβϊςουν 

το αντιρατςιςτικϐ μόνυμα που τουσ ϋςτειλε το ΠΑΟΚ. 

Και απϐ ϐςουσ θα το ανούξουν, οι περιςςϐτεροι, οι ςυντριπτικϊ 

περιςςϐτεροι, θα νιώςουν τισ κοινωνικϋσ τουσ φοβύεσ να φουντώνουν, 

τισ παρϊδοξεσ «θεωρύεσ ςυνωμοςύασ» τουσ να επιβεβαιώνονται, την ταξικό 

τουσ θϋςη να απειλεύται, την πολιτικό πραγματικϐτητα να γύνεται ακϐμα πιο 

ακατϊληπτη. 

Ο δρϐμοσ τησ αβϊςταχτησ αλλοτρύωςησ μπορεύ -κι αυτϐσ- να εύναι 

ςτρωμϋνοσ με καλϋσ προθϋςεισ. 
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Η παραβολό τησ αδϋςποτησ κϐτασ (2/2/2005) 

 

Μια φορϊ κι ϋναν καιρϐ η κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ ϋφταςε ςτην πϐλη. 

Πϋραςε ϋξω απϐ το κοτϋτςι, μα ο κοτετςϊσ όταν πολϑ απαςχολημϋνοσ να 

ρύχνει φϑραμα και να ποτύζει τισ εξόντα δϑο του κϐτεσ και τον ϋνα και 

μοναδικϐ πλουμιςτϐ του κϐκορα. 

Εύδε βϋβαια την κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ, μα ςκϋφτηκε: «μπα, μια αδϋςποτη 

κϐτα! Και τι να την κϊνω; Σι εξόντα δϑο, τι εξόντα τρεισ, δε θα ςωθώ με μύα 

κϐτα παραπϊνω!» 

Η κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ ςυνϋχιςε το δρϐμο τησ. 

Ϊφταςε ϋξω απϐ το ςιδηρουργεύο, ϐπου εκεύνη την ώρα 

ο ςιδερϊσ κολλοϑςε μύα μεγϊλη καγκελϐπορτα. 

«Μπα μια αδϋςποτη κϐτα!» ςκϋφτηκε ο ςιδερϊσ. «Μα τι να την κϊνω; ιγϊ 

τώρα μην παρατόςω τη δουλειϊ μου κι αρχύςω να τρϋχω πύςω απϐ την κϊθε 

κϐτα! Εξϊλλου, αν χρειαςτώ αυγϊ, αγορϊζω απϐ τον κοτετςϊ» 

Η κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ ςτϊθηκε ϋξω απϐ το μανϊβικο. 

«Μπα», εύπε ο μανϊβησ ςτην κυρα-Γιοϑλα, «μια αδϋςποτη κϐτα!». 

«Ασ  την καημϋνε», εύπε η κυρα-Γιοϑλα. «Κϐτεσ βρύςκουμε ϐςεσ θϋλουμε! 

Καλϋσ πατϊτεσ ποϑ θα βροϑμε!» 

Καταντροπιαςμϋνοσ ο μανϊβησ ξϋχαςε την αδϋςποτη κϐτα και βϊλθηκε 

να ξεχωρύζει τισ καλϑτερεσ πατϊτεσ για την πελϊτιςςϊ του. 

Η κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ προςπϋραςε το ςχολεύο (εδώ παιδιϊ! Πϊψτε να 

κοιτϊτε ςα χαζϊ ϋξω, δεν ϋχετε ξαναδεύ αδϋςποτη κϐτα;), το φαρμακεύο 

(πω, πω, γεμϊτη ψεύρεσ θα ,ναι αυτό η αδϋςποτη κϐτα φϋρε μου 

ϋνα Antipsirol), το μουρϊγιο (ε για μϐλα! Ε για λϋςα! Βρε, μύα αδϋςποτη 

κϐτα! Ε, βύρα μια! Ε, βύρα δυο!). 

Κανεύσ ϐμωσ δεν ϊρπαξε ποτϋ την κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ, που ςυνϋχιςε να 

ςουλατςϊρει αδϋςποτη ςτην πϐλη... 

Κϊπωσ ϋτςι, ςαν τον κοτετςϊ, το ςιδερϊ και το μανϊβη νομύζω πωσ 

ςυμπεριφϋρεται και το πολιτικϐ ςϑςτημα τησ χώρασ. 

Η κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ ςουλατςϊρει κϊτω απϐ τη μϑτη μασ, κανεύσ 

ϐμωσ δεν ξεκουνιϋται να την αρπϊξει. 
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Εύναι φανερϐ πωσ το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα ϋχει ςτομώςει. 

Πρώτον, ϋχει διαμορφωθεύ μύα διαςημοκρατύα που κινεύται με πϊςα 

ευκολύα -και προσ ϐλεσ τισ κατευθϑνςεισ- μεταξϑ πολιτικόσ, καλλιτεχνικόσ 

πύςτασ, τηλεϐραςησ, δημοςιογραφύασ, εκκληςύασ, θεατρικόσ ςκηνόσ, ςτύβου 

κ.λπ., προςηλωμϋνη ςτην ατϐφια δημοςιϐτητα. 

Σο πρϐβλημα δεν εύναι φυςικϊ οι διϊςημοι: 

• Εύναι πωσ η διαςημϐτητα τεύνει να τησ γύνει αυτοςκοπϐσ και να 

αναγορευτεύ ςε μϐνο ανταλλϊξιμο προώϐν, επιςκιϊζοντασ 

κϊθε ϊλλο κριτόριο ποιϐτητασ, επιτυχύασ, αναγνώριςησ και 

αποτελεςματικϐτητασ 

• Εύναι πωσ η διαςημοκρατύα τεύνει να αναπτϑςςει ϋνα 

αύςθημα κλύκασ, τεύνει να κλεύνεται ϐλο και περιςςϐτερο ςτον 

εαυτϐ τησ και να μη δύνει δυϊρα για ϐςουσ βρύςκονται εκτϐσ του 

κϑκλου τησ. 

Δεϑτερον, η διαςημοκρατύα δεν ϋχει κανϋνα λϐγο να λϑςει κανϋνα 

πρϐβλημα, οϑτε καν να αναζητόςει λϑςεισ. 

Προτιμϊ να αφόνει τα προβλόματα να ςϋρνονται, ελπύζοντασ μϐνο να τη 

«βγϊλει καθαρό», να διαςώςει τη διαςημϐτητϊ τησ, τη φόμη και την 

υςτεροφημύα τησ. 

Σρύτον, η διαςημοκρατύα αναμεταδύδει διαρκώσ πρϐτυπα 

ςυμπεριφορϊσ και αξύεσ που εκθειϊζουν το προςωρινϐ, τον ηδονιςμϐ, 

την πϊςη θυςύα ανϋλιξη κ.λπ. 

Καλλιεργεύται δηλαδό ϋνασ ανθρωπολογικϐσ τϑποσ που δεν κατανοεύ καν 

ϋννοιεσ ϐπωσ «ατομικό ευθϑνη», «αγώνασ υπϋρ αξιών», «μϐχθοσ», 

«εργατικϐτητα» κ.ο.κ. 

Ο ανθρωπολογικϐσ αυτϐσ τϑποσ δεν εύναι μϐνο ανόθικοσ. 

  

Εύναι και αντιαναπτυξιακϐσ. 

Αναπαρϊγει το ϋλλειμμα παιδεύασ, την αδυναμύα τησ χώρασ να κερδύςει 

θϋςεισ ςτο διεθνό καταμεριςμϐ εργαςύασ, κ.ο.κ. αλλϊ και τρϋφεται απϐ 

αυτϊ. 

ε ϊλλεσ εποχϋσ το ςτϐμωμα αυτϐ θα ξεπερνιϐταν με τισ γνωςτϋσ 

μεθϐδουσ (πραξικϐπημα, πϐλεμοσ κ.λπ), που πϊντα λειτουργοϑςαν ωσ 

αποκορϑφωμα τησ κρύςησ αλλϊ και ωσ καθαρτόριο, ςηματοδοτώντασ 
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μύα «νϋα» κϊθε φορϊ αρχό. 

όμερα ϐμωσ αυτϐ δεν εύναι πλϋον δυνατϐ. 

όμερα εύμαςτε παγιδευμϋνοι ςτην ομαλϐτητα. 

Μϊταια δεκϊδεσ αρθρογρϊφοι διακηρϑςςουν εδώ και εύκοςι χρϐνια το 

«τϋλοσ τησ μεταπολύτευςησ» και τη «νϋα μεταπολύτευςη». 

Οι λϋξεισ δεν αρκοϑν για αυτϊ τα πρϊγματα. 

«Και τι να κϊνουμε;» ρωτϊνε οριςμϋνοι. 

Η απϊντηςη αςφαλώσ δεν εύναι η «ανακατϊληψη του κρϊτουσ» που 

κατευθϑνει τον Καραμανλό, οϑτε οι τραυλιςμού περύ «ανοιχτοϑ 

κϐμματοσ» του ΠΑΟΚ. 

Δε μασ χρειϊζονται οϑτε καν λεπτομερό προγρϊμματα, οι περύφημεσ 

«θϋςεισ», τουλϊχιςτο ϐχι ςτην πρώτη γραμμό. 

Μασ χρειϊζεται μϊλλον ϋνασ λαώκιςτικϐσ λϐγοσ που να περιγρϊφει πρώτα 

ωμϊ τη ςχϋςη μεταξϑ ποιϐτητασ πολιτικοϑ προςωπικοϑ-οικονομικόσ 

δυςπραγύασ-ηθικόσ ςαπύλασ, «λϋγοντασ φωναχτϊ ϐςα ϐλοι ςκϋφτονται απϐ 

μϋςα τουσ» ενώ θα βαφτύζει και θα εκπροςωπεύ το αντι-παρϊδειγμα. 

  

Μϊλλον θα χρειαςτεύ λιγϐτερη «πολιτικό ορθϐτητα» και πλουςιϐτερη 

φανταςύα, περιςςϐτερη αφιϋρωςη, πιο γερϐ ςτομϊχι 

Κϊποιοσ θα πρϋπει να πει πωσ δεν εύναι δυνατϐ να ςυνεχύςουμε 

με πολιτικοϑσ που δε νοιϊζονται για 

την πολιτικό, με δημοςιογρϊφουσ που δε λογοδοτοϑν παρϊ μϐνο 

ςτην θεαματικϐτητα, με πανεπιςτημιακοϑσ που βαριοϑνται 

τη διδαςκαλύα και την ϋρευνα, με παπϊδεσ που δεν πιςτεϑουν, με 

τραγουδιςτϋσ χωρύσ φωνό, ηθοποιοϑσ που δεν «τα λϋνε», επιχειρηματύεσ 

που δεν παρϊγουν, ελεγκτϋσ που δεν ελϋγχουν κ.ο.κ 

Κϊποιοσ θα πρϋπει να δει πώσ δεν εύναι ανεκτϐ να γύνει η χώρα ϋνα 

πελώριο «ςκετσ», ϐπου διϊφοροι απύθανοι προςποιοϑνται τουσ 

δημϐςιουσ λειτουργοϑσ, ςαν τουσ ιθαγενεύσ που φορϊνε πϊνω απϐ τισ 

αχυρϋνιεσ τουσ φοϑςτεσ φτηνϊ ςακϊκια και φαντϊζονται πωσ μοιϊζουν 

με τροφύμουσ του «Ριτζ» 

Αν δε ςταματόςει τώρα αυτϐ το πρϊγμα, θα ροκανύςει την κοινωνύα μϋχρι 

τελικόσ πτώςεωσ. 

Και ποια εύναι η πολιτικό δϑναμη που μπορεύ να αναλϊβει αυτϐ το ρϐλο; 
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Μα ϐποια δει πρώτη την κϐτα με τα χρυςϊ αυγϊ και πϊει να την πιϊςει! 

Ϊτςι κι αλλιώσ οι πολιτικϋσ που χρειϊζονται δεν εύναι οϑτε δεξιϋσ, 

οϑτε αριςτερϋσ· οϑτε ςοςιαλιςτικϋσ, οϑτε φιλελεϑθερεσ. 

Αλλοϑ (ςτη διαμϐρφωςη ςυνθηκών ανταγωνιςμοϑ, ςτην οικονομύα) θα 

χρειαςτεύ λιγϐτερο κρϊτοσ, αλλοϑ (ςτουσ ελϋγχουσ, τη θϋςπιςη 

κανϐνων) περιςςϐτερο. 

Αλλοϑ θα χρειαςτεύ δεξιϊ ηθικολογύα, αλλοϑ αριςτερό αγωνιςτικϐτητα. 

Όπωσ ο Βενιζϋλοσ τη δεκαετύα του ,10, ϐπωσ οι Παπϊγοσ-

Καραμανλόσ τη δεκαετύα του ,50, ϐπωσ οι Παπανδρϋου το ,60 και το 

,70, κερδύζει ϐποιοσ θυμύζει λιγϐτερο το παλιϐ. 

Ο κϐςμοσ θϋλει προκοπό (χωρύσ χλιδό), αςφϊλεια (χωρύσ ακινηςύα) 

και ιςϐτητα ευκαιριών. 

Πρώτο χρϋοσ των πολιτικών δυνϊμεων εύναι να το ακοϑςουν αυτϐ το 

πρϊγμα, που φωνϊζει απϐ παντοϑ. 
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Διαχωριςμϐσ τησ εκκληςύασ απϐ το κρϊτοσ ό τησ 

πολιτικόσ απϐ την πραγματικϐτητα; (9/2/2005) 

 

Απ, ϐςο θυμϐμαςτε, ουδϋποτε βρϋθηκε η ελλαδικό εκκληςύα τϐςο 

«ςτριμωγμϋνη» ϐςο ςόμερα. 

Όςοι λοιπϐν βλϋπουν την εκκληςύα ςαν εμπϐδιο ςτο δρϐμο 

του ϋθνουσ προσ τα «φώτα» τησ εκκοςμύκευςησ, καλϊ κϊνουν και 

θεωροϑν την παροϑςα κρύςη ςαν μύα καλό ευκαιρύα για πολιτικό 

κεφαλαιοπούηςη. 

Σώρα πρϊγματι μπορεύ κανεύσ με ςχετικό ϊνεςη να ζητϊει την κατϊργηςη 

των θρηςκευτικών ςτα ςχολεύα, την αποκαθόλωςη των εικϐνων απϐ τα 

δικαςτόρια και τισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, την κατϊργηςη τησ μιςθοδοςύασ 

των κληρικών απϐ το κρϊτοσ κ.ο.κ., ϋςτω κι αν εύναι -ϐπωσ φαύνεται- 

ακϐμα αναγκαςμϋνοσ να χρηςιμοποιεύ γι, αυτϊ τον 

ευφημιςμϐ «χωριςμϐσ τησ εκκληςύασ απϐ το κρϊτοσ». 

Όςοι το προτεύνουν αυτϐ, ιδιαύτερα ςόμερα που η εκκληςύα εύναι ςτη 

γωνύα, δηλώνουν ταυτϐχρονα πωσ, προςωπικϊ ό ςυλλογικϊ, ϋχουν 

«χωρύςει τα τςανϊκια τουσ» απϐ την εκκληςύα, πωσ νιώθουν 

εντϋλει αμόχανα με την παρουςύα τησ. 

Βιϊζονται κυρύωσ να την ξεμπλϋξουν απϐ τα πϐδια τουσ. 

ε ςχϋςη με την εκκληςύα, κινοϑνται ςτον αςτεριςμϐ του «εμεύσ» και 

«αυτού». 

Αν αντύθετα θεωροϑμε την εκκληςύα «κεφϊλαιο ιςτορύασ και 

παρϊδοςησ για τον ελληνιςμϐ» και την Ελλϊδα «κϑτταρο τησ 

ορθοδοξύασ», τϐτε το μϋλημϊ μασ θα πρϋπει να εύναι πώσ μποροϑμε 

καλϑτερα να βοηθόςουμε την εκκληςύα ώςτε να καθαρθεύ και να 

ανορθωθεύ. 

Αντύ να αποτελεύ εμπϐδιο, η ςχϋςη εκκληςύασ-πολιτικόσ θα μποροϑςε 

τϐτε να αξιοποιηθεύ για να παρϋμβει η κοινωνύα ςτα τεκταινϐμενα τησ 

εκκληςύασ και να γύνουν οι απαραύτητεσ τομϋσ που θα εξουδετερώςουν τα 

ςημερινϊ παρακμιακϊ φαινϐμενα και θα αποκαταςτόςουν την 

εκκληςύα ςτο ρϐλο τησ πνευματικόσ εκεύνησ δϑναμησ που «ϋχει να 
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προςφϋρει λϑςεισ... ςτη ςϑγχρονη κοινωνύα». 

Ποια απϐ τισ δϑο ςτϊςεισ εύναι η ενδεδειγμϋνη για την προοδευτικό 

παρϊταξη; 

Η πρώτη ςτϊςη εύναι κατϊ τη γνώμη μου επιπϐλαιη και οδηγεύ 

ςτον πολιτικϐ αυτοχειριαςμϐ. 

Η ςημερινό κρύςη τησ εκκληςύασ εύναι ϋνα πρϊγμα, η ςχϋςη ελληνιςμοϑ-

ορθοδοξύασ ϋνα ϊλλο, εντελώσ διαφορετικόσ ποιϐτητασ. 

Αλύμονο αν ςυγχϋουμε τον «τηλεοπτικϐ» με τον «ιςτορικϐ» χρϐνο. 

Σο πιθανϐτερο εύναι πωσ η εκκληςύα θα βγει απϐ τη ςημερινό κρύςη με 

τραϑματα επουλώςιμα, ενώ δεν αποκλεύεται η ςημερινό κρύςη να 

οδηγόςει ςε ενύςχυςό τησ. 

Η επανεμφϊνιςη του θρηςκευτικοϑ φαινομϋνου, η ϊνοδοσ του 

ανορθολογιςμοϑ, εύναι βαθιϊ και διεθνό φαινϐμενα, που οφεύλονται 

ςτην κρύςη τησ νεωτερικϐτητασ, πρϊγματα δηλαδό που κανεύσ 

Βορύνασ και κανεύσ Σριανταφυλλϐπουλοσ δεν μποροϑν να επηρεϊςουν. 

Όςοι φαντϊζονται πωσ μποροϑν να καταφϋρουν θανϊςιμο πλόγμα ςτην 

εκκληςύα, καλϊ θα κϊνουν να το ςκεφτοϑν ξανϊ. 

Εξϊλλου, ακϐμα κι αν πετϑχαιναν το ςτϐχο τουσ -που δεν το μποροϑν- το 

μϐνο που θα κατϐρθωναν θα όταν να αντικαταςτόςουν μύα μεγϊλη, 

χαλαρό, ϋμπειρη και εκπαιδευμϋνη ςτη ςυνϑπαρξη εκκληςύα με πολλϋσ, 

ςκληρϋσ, μιςαλλϐδοξεσ και επιθετικϋσ «ςϋκτεσ» και αιρϋςεισ. 

Η πιθανϐτατη ϐμωσ εξϋλιξη εύναι πωσ το status quo θα αποκαταςταθεύ, 

κατϊ το μϊλλον ό όττον αναλλούωτο. 

Κι ϐταν ο κουρνιαχτϐσ καταπϋςει, ϐλοι θα 

μετρόςουν ποιοι ςυμπαραςτϊθηκαν και φϊνηκαν χρόςιμοι 

ςτην παραπαύουςα εκκληςύα, και ποιοι αντύθετα ϋψαχναν ευκαιρύα να την 

πλόξουν, την ώρα μϊλιςτα που αυτό αιμορραγοϑςε, τραυματιςμϋνη. 

Η δεϑτερη ςτϊςη εύναι να προςτρϋξεισ αρωγϐσ ςτη γονατιςμϋνη 

εκκληςύα και να τεύνεισ -κατϊ το μϋτρο των δυνατοτότων ςου- χεύρα 

βοηθεύασ και ανϐρθωςόσ τησ. 

Αυτϐ ςτην πρϊξη ςημαύνει πρώτα να ξϋρεισ να ςιωπϊσ και να 

αντιμετωπύζεισ με μεγϊλη προςοχό και τακτ το τραυματιςμϋνο 

εκκληςιαςτικϐ ςώμα. 

  

ημαύνει ςτη ςυνϋχεια πωσ θα πρϋπει να αναζητηθοϑν εκεύνεσ οι 
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ανανεωτικϋσ εξυγιαντικϋσ προτϊςεισ που ϋχουν ϋρειςμα μϋςα ςτην 

εκκληςύα, μϋςα ςτην ιεραρχύα, για την οικονομικό διαφϊνεια, για τον 

τρϐπο εκλογόσ επιςκϐπων, για την ανϊδειξη του «χαρύςματοσ» των λαώκών, 

για την απϐςπαςη τησ ορθοδοξύασ απϐ τη θανατηφϐρο αγκϊλη του 

«εθνοφυλετιςμοϑ» και αυτϋσ να ενιςχϑουν οι πολιτικού, μαζύ με 

τουσ κληρικοϑσ και τουσ επιςκϐπουσ που όδη τισ παλεϑουν, καθημερινϊ, 

εντϐσ του εκκληςιαςτικοϑ θεςμοϑ. 

Αντύ λοιπϐν να απομονωθεύ κι ϊλλο η προοδευτικό παρϊταξη απϐ το λαϐ 

τησ εκκληςύασ, η παροϑςα κρύςη θα ϋπρεπε να θεωρηθεύ πωσ μασ δύνει 

μϊλλον την ευκαιρύα να αποκαταςταθεύ ςε μεγϊλο βαθμϐ η ζημιϊ που 

ϋγινε με τισ «ταυτϐτητεσ» και να αρχύςουν να οικοδομοϑνται ςχϋςεισ 

εμπιςτοςϑνησ με γϐνιμεσ εκκληςιαςτικϋσ δυνϊμεισ. 

Σο ζητοϑμενο εύναι να προταθοϑν διϋξοδοι απϐ τη ςημερινό κρύςη που να 

ςυνεγεύρουν την πλειοψηφύα, αντύ να επαναλαμβϊνονται ιδεοληψύεσ που 

αναδεικνϑουν μϐνο δογματιςμϐ, χαλαροϑσ δεςμοϑσ με την 

κοινωνύα και κακό εκτύμηςη τησ ςυγκυρύασ. 
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Ϊι, κι αν όταν το ΠΑΟΚ που ϊνοιγε ξανϊ το ζότημα 

των ταυτοτότων; (2/3/2005) 

 

Σο θϋαμα μύασ ιεραρχύασ χωμϋνησ μεσ ςτη διαφθορϊ, τη φιλαργυρύα, 

την εξουςιολαγνεύα και τη ςκϋτη λαγνεύα, ςυνεχύζεται αμεύωτο, κι ϐπωσ 

φαύνεται θα χρειαςτεύ να πιοϑμε το πικρϐ ποτόρι μϋχρι τϋλουσ. 

Δεν εύναι πολϑ καλϑτερο θϋαμα 

η παρϋλαςη διαφϐρων δικαιωμϋνων, ςυνόθωσ βετερϊνων τησ «μϊχησ των 

ταυτοτότων». 

Σώρα που η εκκληςύα εύναι ςε θϋςη ϊμυνασ δεν κρατιοϑνται: 

• να κεφαλαιοποιόςουν πολιτικϊ κϋρδη ό/και 

• να δικαιωθοϑν a posteriori για το ζότημα των ταυτοτότων ό/και 

• να προβϊλουν διϊφορα θεςμικϊ αιτόματα (κυρύωσ τον ευφημιςμϐ 

περύ «χωριςμοϑ εκκληςύασ-κρϊτουσ») ό/και 

• να χϑςουν απλϊ χολό, ϐπωσ κϊνει π.χ. ο -ευριςκϐμενοσ ςε 

μϐνιμη θερμοκεφαλύα-Θϐδωροσ Πϊγκαλοσ   

Απϐ ϐλη αυτό τη φλυαρύα ϋνα θα μεύνει: πωσ ϐταν η εκκληςύα ςερνϐταν 

ςτο καναβϊτςο, αντύ να τη βοηθόςουν να ανορθωθεύ, δεν ϋχαςαν ευκαιρύα 

να πϋςουν να την αποτελειώςουν. 

Κι ϐμωσ.  

Η δϑςκολη θϋςη ςτην οπούα βρύςκεται η εκκληςύα, προςφϋρει ςε ϐλουσ 

μύα μοναδικό ευκαιρύα να δεύξουν πωσ οι θϋςεισ τουσ πρϊγματι «δε 

ςτρϋφονται κατϊ τησ εκκληςύασ», ϐπωσ εξϊλλου κι οι ύδιοι διαρκώσ 

ορκύζονται. 

την προοδευτικό παρϊταξη μϊλιςτα, προςφϋρει μύα μοναδικό ευκαιρύα 

να εξομαλυνθοϑν οι ςυγκρουςιακϋσ ςχϋςεισ που κληροδϐτηςε το 

παρελθϐν, χωρύσ να χαθεύ η πολιτικό αξιοπρϋπεια ό οι πολιτικϋσ 

εντυπώςεισ. 

Μποροϑμε κοντολογύσ να κϊνουμε αυτοκριτικό για τα δικϊ μασ 

πεπραγμϋνα, χωρύσ να κατηγορηθοϑμε -καθώσ η εκκληςύα εύναι 

εξουδετερωμϋνη- πωσ το πρϊττουμε αυτϐ εξ ανϊγκησ ό πωσ 

φυγομαχοϑμε ό πωσ δειλιϊζουμε. 
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Ασ ξαναδοϑμε φερ’ ειπεύν το περύφημο ζότημα των ταυτοτότων. 

Σώρα που καταλϊγιαςε ο κουρνιαχτϐσ, νομύζω πωσ εύμαςτε ϋτοιμοι να 

παραδεχτοϑμε πωσ ςτο ζότημα αυτϐ η κυβϋρνηςη του Κώςτα 

ημύτη ϋκανε οριςμϋνα κρύςιμα λϊθη: 

Πρώτον: περιφρϐνηςε την εκκληςύα, μη διαλεγϐμενη μαζύ τησ πριν θϋςει 

το ζότημα. 

Η θϋςη πωσ αυτϐ ϋγινε ςωςτϊ, διϐτι «θεςμικϊ» το θϋμα αποτελεύ 

«αποκλειςτικϐ δικαύωμα τησ πολιτεύασ» εύναι ευϊλωτη. 

Ο διϊλογοσ -ακϐμα και, αν ϐχι κυρύωσ, ο διϊλογοσ που δεν εύναι θεςμικϊ 

υποχρεωτικϐσ- εύναι απϐ τουσ γλυκϑτερουσ χυμοϑσ τησ δημοκρατύασ. 

Εξϊλλου, εδώ που τα λϋμε, οι περιςςϐτεροι απϐ τουσ γκαν-γκαν 

«φωταδιςτϋσ» πϋραςαν ολϐκληρη ςχεδϐν την πολιτικό τουσ ζωό 

επαναλαμβϊνοντασ -μϋχρι υπερβολόσ- την «ανϊγκη για ϋνα ευρϑ 

διϊλογο» για το ϋνα ό το ϊλλο ζότημα! 

Μύα φορϊ βρϋθηκαν «απϐ πϊνω» και μου απϋκτηςαν, ςε μια νϑχτα, 

νοοτροπύα ειςαγγελϋα! 

Δεϑτερον: προχωρώντασ μονομερώσ ςτη λϑςη τησ μη αναγραφόσ του 

θρηςκεϑματοσ ςτισ ταυτϐτητεσ, ανϋδειξε το ϋλαςςον ςε μεύζον. 

Η εκκληςύα εύχε πολλϋσ φορϋσ προειδοποιόςει πωσ θα θεωροϑςε μύα 

παρϐμοια ενϋργειαcasus belli. 

Αγνοώντασ -με τον τρϐπο που το ϋκανε- τισ προειδοποιόςεισ αυτϋσ, η 

κυβϋρνηςη ημύτη εύτε ϋδειξε αςυγχώρητη πολιτικό επιπολαιϐτητα, 

υποτιμώντασ τη δυνατϐτητα αντύδραςησ τησ εκκληςύασ, εύτε επιδύωξε 

πρϊγματι μύα «τελικό λϑςη» ςτισ ςχϋςεισ τησ με την εκκληςύα. 

ε κϊθε περύπτωςη φϋρει βαριϊ πολιτικό ευθϑνη για την περιπϋτεια ςτην 

οπούα  μπόκε ο τϐποσ και για τισ διχαςτικϋσ καταςτϊςεισ που 

αναζωπυρώθηκαν. 

Αν κϊνουμε ϋναν απολογιςμϐ των ςυγκροϑςεων τησ 

κυβϋρνηςησ ημύτη (με εκπαιδευτικοϑσ, αγρϐτεσ, εκκληςύα και ΓΕΕ για 

το «αςφαλιςτικϐ») θα δοϑμε πωσ κϊθε φορϊ η κυβϋρνηςη: 

• ϋκοβε τουσ δύαυλουσ επικοινωνύασ με τον «εχθρϐ», 

• δεν διϋθετε ςενϊρια διαφυγόσ και 

• ιδεολογικοποιοϑςε υπϋρμετρα το κϊθε τι 

Σην πρώτη τετραετύα, που ο ημύτησ εξϋφραζε τουσ εθνικοϑσ πϐθουσ για 
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«εκςυγχρονιςμϐ», «νοικοκϑρεμα», «ηπιϐτητα», κατϐρθωςε να επιβιώςει 

απϐ τισ ςυγκροϑςεισ (με εκπαιδευτικοϑσ και αγρϐτεσ), ακϐμα και να βγει 

ενιςχυμϋνοσ απϐ αυτϋσ. 

Όταν ϐμωσ η ατζϋντα μετακινόθηκε ςτην 

εκςυγχρονιςτικό terra incognita τησ καθημερινϐτητασ και 

τησ διαφθορϊσ, κι ο ημύτησ όταν «αλλοϑ» χορεϑοντασ «χαρντ -μα καλϊ 

ποϑ το θυμόθηκε- ροκ», η εκκληςύα και η ΓΕΕ εϑκολα τον «ϋβαλαν ςτα 

καλϊθια», τελειώνοντασ και τον ύδιο, και τον εκςυγχρονιςμϐ του (μασ). 

  

Κι ασ χρωςτϊμε ευγνωμοςϑνη ςτον Πολυζωγϐπουλο και 

τον τεφανϐπουλο που «ϋβγαλαν τα κϊςτανα απϐ τη φωτιϊ» κι 

επϋτρεψαν ςτη κυβϋρνηςη ημύτη να εξαντλόςει τη δεϑτερη θητεύα τησ. 

Ιδιαύτερα ϐμωσ ςτη ςϑγκρουςη για τισ ταυτϐτητεσ, το κλύμα που 

αναπτϑχθηκε εξαιτύασ και των κυβερνητικών χειριςμών, επϋτρεψε 

ςτουσ ςκληροϑσ τησ ιεραρχύασ να υλοποιόςουν τα διακηρυγμϋνα τουσ 

ορϊματα για ςυγκρϐτηςη του «κϐμματοσ του Θεοϑ», τησ «δεξιϊσ του 

κυρύου». 

• τουσ ϋδωςαν «ςτο πιϊτο» τισ ιδρυτικϋσ διαδικαςύεσ του 

«κϐμματοσ» αυτοϑ: τισ «λαοςυνϊξεισ» και το «δημοψόφιςμα» για 

τισ ταυτϐτητεσ. 

• τουσ ϋδωςαν το χώρο που χρειϊζονταν προκειμϋνου να 

επιχειρόςουν μύασ ιςτορικόσ διϊςταςησ ανατροπό των 

παραδοςιακών ςυςχετιςμών μεταξϑ προοδευτικών και 

ςυντηρητικών ςτην ελληνικό κοινωνύα, κομματικοποιώντασ το 

ιςχυρϐ θρηςκευτικϐ αύςθημα του λαοϑ υπϋρ τησ δεξιϊσ. 

Σο ϐτι το εγχεύρημα αυτϐ κλυδωνύζεται ςόμερα, υπϐ το βϊροσ των 

αποκαλϑψεων και των ςκανδϊλων, δεν ακυρώνει το πικρϐ πολιτικϐ 

ςυμπϋραςμα: η ανϊδειξη του ζητόματοσ τησ μη αναγραφόσ του 

θρηςκεϑματοσ ςτισ ταυτϐτητεσ υπόρξε εν τοισ πρϊγμαςι η χρυςό ευκαιρύα 

που περύμεναν ςκληρού εθνικιςτικού και εκκληςιαςτικού κϑκλοι, 

προκειμϋνου να κομματικοποιόςουν το θρηςκευτικϐ ςυναύςθημα, να 

«ςφραγύςουν πολιτικϊ» τη ςυντηρητικοπούηςη τησ ελληνικόσ κοινωνύασ και 

να ανατρϋψουν μϐνιμα τουσ πολιτικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ υπϋρ τησ δεξιϊσ. 

Τπϊρχει ϊραγε κανεύσ ςόμερα που να θεωρεύ πωσ κϊναμε καλϊ που δεν 
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προςπαθόςαμε να ςυνεννοηθοϑμε με την εκκληςύα πριν ανούξει το ζότημα 

των ταυτοτότων ό που να διϊλεγε και πϊλι να αναδειχθεύ το τυπικϐ αυτϐ 

και γραφειοκρατικϐ ζότημα ςε μεύζονα ςϑγκρουςη τησ δεϑτερησ τετραετύασ 

του εκςυγχρονιςμοϑ; 

Αφοϑ ςτο νϋο ΠΑΟΚ αρϋςκονται τϐςο ςτην «ϊμεςη δημοκρατύα», ασ 

θϋςουν -αν αμφιβϊλουν για τισ απαντόςεισ- τα ερωτόματα αυτϊ ςτουσ 

ςυνϋδρουσ! 

Αν ϐμωσ η ηγεςύα του ΠΑΟΚ ϋχει πρϊγματι κατανοόςει πωσ ϋκανε λϊθοσ 

ςτο ζότημα αυτϐ, ασ βγει -εδώ και τώρα, που κανεύσ δε θα την κατηγορόςει 

πωσ υποκϑπτει ςτην (παραπαύουςα εξϊλλου) εκκληςύα- κι ασ ζητόςει 

ςυγγνώμη απϐ το λαϐ: 

• υγγνώμη για την αλαζονικό ςτϊςη που επϋδειξε, μη 

ςυνεννοοϑμενη εγκαύρωσ με την εκκληςύα   

• υγγνώμη για την αδιϊλλακτη ςτϊςη που επϋδειξε ςτη ςυνϋχεια, 

μην αναζητώντασ κϊποια «τρύτη λϑςη» αλλϊ οδηγώντασ τον τϐπο 

ςε περιπϋτειεσ και διχαςτικϋσ καταςτϊςεισ 

Απ, ϐςο μπϐρεςα να καταλϊβω, ςόμερα το ΠΑΟΚ θϋλει δημοψόφιςμα 

για το χωριςμϐ εκκληςύασ-κρϊτουσ. 

Αυτό εύναι μύα θετικό ςτϊςη. 

Σουλϊχιςτο μετακινεύ τα ζητόματα αυτϊ απϐ το πεδύο των νομικών 

επιχειρημϊτων ςε εκεύνο τησ πλειοψηφύασ και τησ μειοψηφύασ. 

Ϊτςι πρϋπει -κατϊ κανϐνα- να γύνεται ςτισ δημοκρατύεσ. 

Η δικαιοςϑνη θα πρϋπει να επεμβαύνει ςπϊνια και μϐνο ϐταν θύγονται 

κατϊφορα βαςικϊ δικαιώματα των πολιτών. 

Σο ζότημα τησ αναγραφόσ του θρηςκεϑματοσ ςτισ ταυτϐτητεσ δεν εύναι 

ϋνα απϐ αυτϊ. 

Τπόρχαν κι ϊλλεσ απλϋσ λϑςεισ, που θα μποροϑςαν να παρακϊμψουν το 

ζότημα χωρύσ να προκληθεύ αναςτϊτωςη και που -αν ανούξει το ζότημα- 

θα μποροϑςαν να προταθοϑν και πϊλι. 

Θα μποροϑςε π.χ. να εξομοιωθεύ πλόρωσ νομικϊ το διαβατόριο (ϐπου δεν 

αναγρϊφεται το θρόςκευμα) με τισ ταυτϐτητεσ και να απλοποιηθοϑν (ό 

να ταυτιςτοϑν) οι διαδικαςύεσ για την ϋκδοςό τουσ. 

Να εξαςφαλιςτεύ πωσ ο πολύτησ θα μπορεύ παντοϑ να αποδεύξει 

την ταυτοπροςωπύα του εύτε με το διαβατόριο, εύτε με την αςτυνομικό του 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 132 

ταυτϐτητα και να εύναι υποχρεωτικό η ϋκδοςη (προαιρετικϊ) ενϐσ μϐνο εκ 

των δϑο εγγρϊφων 

την περύπτωςη αυτό, η προαιρετικό αναγραφό του θρηςκεϑματοσ ςτισ 

ταυτϐτητεσ δε νομύζω πωσ θα ϋθιγε τα δικαιώματα του οποιουδόποτε (αν 

και θα τςϊντιζε οριςμϋνουσ βετερϊνουσ φωταδιςτϋσ). 

  

• Σο «ζότημα των ταυτοτότων» υπόρξε οδυνηρϐ για το ΠΑΟΚ και 

την προοδευτικό παρϊταξη, καθώσ χϊριςε, «αντύ πινακύου 

φακόσ», την ορθοδοξύα ςτουσ ςυντηρητικοϑσ. 

• Αυτϐ το λϊθοσ, μπορεύ να διαμορφώςει τουσ ςυςχετιςμοϑσ 

δϑναμησ μεταξϑ ςυντηρητικών-προοδευτικών για μια γενιϊ, ενώ 

ταυτϐχρονα -που εύναι βαςικϊ το ύδιο- καθιςτϊ το ΠΑΟΚ 

ϐμηρο εξεζητημϋνων και ελιτύςτικων ςτην Ελλϊδα κοςμικών-

διαφωτιςτικών ιδεών, που μϋχρι ςόμερα κυριαρχοϑςαν μϐνο ςτο 

ακραύα μειοψηφικϐ χώρο τησ ανανεωτικόσ αριςτερϊσ (το ξϋρω, 

όμουν εκεύ!). 

• όμερα, που η εκκληςύα 

εύναι ηθικϊ και πολιτικϊ εξουδετερωμϋνη, εύναι ανϊγκη να 

ανατραπεύ η κατϊςταςη που διαμορφώθηκε απϐ τη «μϊχη των 

ταυτοτότων». 

Αυτϐ θα γύνει αν το ΠΑΟΚ ανούξει το ύδιο το ζότημα των ταυτοτότων 

ξανϊ, κϊνοντασ τύμια, ειλικρινό και αυςτηρό αυτοκριτικό, ζητώντασ 

ςυγνώμη για τα λϊθη του και καλώντασ την κυβϋρνηςη να υλοποιόςει 

μύα τρύτη λϑςη, που και τα ατομικϊ δικαιώματα θα διαςφαλύςει, και την 

πλειοψηφύα θα αναπαϑςει. 
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Η τρύτη λϑςη (14/3/2005) 

 

το διαφημιςτικϐ ςποτ για την απεργύα τησ ΓΕΕ και τησ ΑΔΕΔΤ τησ 

Πϋμπτησ, το κϑριο μοτύβο εύναι κϊτι μαϑρα ςϑννεφα που καταφτϊνουν 

απϐ παντοϑ -που υποτύθεται πωσ θα τα διώξουν ϋνασ εργϊτησ και 

μύα εργϊτρια που μϐλισ βγόκαν απϐ το ςοςιαλιςτικϐ ρεαλιςμϐ τησ 

δεκαετύασ του ,50. 

  

Σο ζευγϊρι μπορεύ να ξαναμπεύ ςτην κομμουνιςτικό του φορμϐλη για ϊλλα 

πενόντα χρϐνια ό να γυρύςει ςτο πρακτορεύο μοντϋλων του, λύγο με νοιϊζει. 

  

Νομύζω πωσ αυτϊ που ϋχουν κϊτι να μασ πουν κϊτι εύναι τα μαϑρα 

ςϑννεφα. 

  

Πρϊγματι ο ορύζοντασ ςτη χώρα μασ ςκοτεινιϊζει απϐ τα ϊλυτα 

προβλόματα. 

  

Και μποροϑμε να περιμϋνουμε καταιγύδεσ: 

  

τα εξωτερικϊ μασ ϋχουμε την αναγνώριςη των κοπύων απϐ τισ ΗΠΑ 

(τουλϊχιςτο), την πιθανό ανεξαρτητοπούηςη του Κοςςϐβου (που θα 

κλιμακώςει τισ αναζητόςεισ για μύα «μεγϊλη Αλβανύα»), την αςτϊθεια 

ςτισ αμερικανοτουρκικϋσ ςχϋςεισ, το «θϊμπωμα» τησ λϊμψησ 

του Ερντογϊν, τα πρώτα ςϑννεφα ςτισ ευρωτουρκικϋσ ςχϋςεισ 

(επιγραμματικϊ: τισ υπερ-αντιδρϊςεισ ςτην καταςτολό τησ φεμινιςτικόσ 

διαδόλωςησ ςτην Κωνςταντινοϑπολη, τη θϋςη τησ γαλλικόσ δεξιϊσ για 

«ειδικό ςχϋςη» ΕΕ-Σουρκύασ, την επαναφορϊ του ζητόματοσ τησ 

αναγνώριςησ τησ «γενοκτονύασ» των Αρμενύων απϐ την Σουρκύα κ.ο.κ).  

  

ϑντομα λοιπϐν μπορεύ ςτα βϐρειϊ μασ να ϋχουμε ϋνα φιλϐδοξο αλβανικϐ 

μεγαλοώδεατιςμϐ και ςτα ανατολικϊ μασ μύα Σουρκύα αγριεμϋνη 

ςαν απατημϋνη ςϑζυγο. 
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την οικονομύα ϋχουμε μπροςτϊ μασ κϊμποςα χρϐνια λιτϐτητασ 

(λϋγεται πωσ το υπουργεύο οικονομικών προβλϋπει πωσ το 2007 δε θα 

υπϊρχει οϑτε ςϊλιο ςτα δημϐςια ταμεύα), με τα 

ςυνεπακϐλουθα: φοροεπιδρομϋσ, απολϑςεισ, ανεργύα, διαδηλώςεισ, 

απογοότευςη, κακϐ επενδυτικϐ κλύμα κ.λπ. 

  

υν το αςφαλιςτικϐ (που απϐ μϐνο του θα μποροϑςε να κλονύςει 

ςυθϋμελα ϐλεσ τισ αυταπϊτεσ τησ μεταπολύτευςησ). 

  

την παιδεύα ϋχουμε πληθωριςμϐ πτυχύων και πτώχευςη προςδοκιών, 

χαμηλό παροχό υπηρεςιών, «δϊγκωμα» του οικογενειακοϑ 

προϒπολογιςμοϑ για κϊλυψη αναγκών που υποτύθεται πωσ προςφϋρονται 

δωρεϊν. 

  

τουσ θεςμοϑσ ϋχουμε παπϊδεσ που δεν πιςτεϑουν, δικαςτϋσ που 

βγϊζουν το δύκιο ςε πλειςτηριαςμϐ, υπηρεςύεσ ελϋγχου που λαδώνονται, 

αγρϊμματουσ πανεπιςτημιακοϑσ, πολιτικοϑσ που βαριοϑνται να κϊνουν 

πολιτικό και κϐμματα που χϊνουν κϊθε μϋρα την αξιοπιςτύα τουσ. 

  

ϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ του παιχνιδιοϑ που παύζουμε τα τελευταύα 

τριϊντα χρϐνια ςε αυτό τη χώρα, τα προβλόματα αυτϊ θα κληθεύ να τα 

λϑςει εύτε μύα κυβϋρνηςη τησ «κεντροδεξιϊσ» (αυτϐ εύναι ϋνασ μοντϋρνοσ 

ευφημιςμϐσ για τη ΝΔ) ό τησ «κεντροαριςτερϊσ» (δηλαδό του ΠΑΟΚ). 

  

Αν με ρωτόςετε, μακϊρι τα προβλόματα αυτϊ να λυθοϑν 

με ομαλϐτητα, μϋςα ςτο πλαύςιο του δικομματιςμοϑ, χωρύσ να ανούξει η 

μυτοϑλα τησ μεταπολύτευςόσ μασ. 

  

Ξϋρετε ϐμωσ κϊτι; 

  

άςωσ να υπϊρχει και τρύτη λϑςη. 

  

Προςωπικϊ ςιχαινϐμουν απϐ νϋοσ τισ επαναςτϊςεισ: ϐλουσ αυτοϑσ τουσ 

αναψοκοκκινιςμϋνουσ τϑπουσ, που νομύζουν πωσ γρϊφουν μύα νϋα ςελύδα 
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ςτην ανθρώπινη ιςτορύα και ηρεμοϑν μϐνο αφοϑ αλληλοςφαγοϑν μεταξϑ 

τουσ -πρϊγμα που αφορϊ κατ, εξοχόν τουσ ηγϋτεσ τουσ. 

  

Σώρα ϐμωσ, με ϐλεσ αυτϋσ τισ Αργεντινϋσ και τισ Ουκρανύεσ και τισ 

ερβύεσ και τισ Κορϋεσ, μου μπαύνουν κϊποιεσ ιδϋεσ. 

  

Σι ϋχουμε εδώ; 

  

Ϊχουμε ϋναν νϋο τρϐπο ψηφοφορύασ. 

  

Όταν οι αντιπρϐςωποι δεν εκπροςωποϑν παρϊ την πϊρτη τουσ, ϐταν 

το πολιτικϐ κϐςτοσ ϋχει μπλοκϊρει το ςϑςτημα, ϐταν κανεύσ δεν ξϋρει τι 

λϑςεισ να δώςει ςτα προβλόματα, ϐταν κοντολογύσ οι ςυνόθειεσ εύναι 

αντιπαραγωγικϋσ και εύμαςτε παγιδευμϋνοι ςτην ομαλϐτητα, ύςωσ να ,ναι 

καλϐ να τα ςβόςουμε ϐλα και να ξαναρχύςουμε απϐ την αρχό. 

  

Προςϋξτε τη διαφορϊ: ςκοπϐσ των βελοϑδινων επαναςτϊςεων δεν εύναι 

να αλλϊξουν το ςϑςτημα, αλλϊ να το κϊνουν να δουλϋψει. 

  

Να το κϊνουν να πιςτϋψει λύγο περιςςϐτερο ςτη ρητορικό του. 

  

Σο μειονϋκτημα με αυτοϑ του τϑπου την «ψηφοφορύα με τα πϐδια» 

εύναι τα ξενϑχτια, τα ξελαρυγγιϊςματα και οι πολλϋσ εξωτικϋσ εμφανύςεισ 

ϐλων των παλαβών τησ πολιτικόσ, που πιςτεϑουν πωσ «τώρα εύναι η 

ώρα» τουσ (ξϋρετε: ςφυροδρϋπανα, κορώνεσ, ςταυρού, ϊλλα εξωτικϊ 

ςϑμβολα, ϐλα ϐςα φϑονται ςτα πλημμυριςμϋνα απϐ κϐςμο πεζοδρϐμια). 

  

Μετϊ απϐ κϊνα δύμηνο ϋξαρςησ ϐμωσ, τα παλιϊ κϐμματα μασ ϋχουν 

αφόςει χρϐνουσ, οι παλιού πολιτικού επύςησ και ςτισ πολιτικϋσ 

προτεραιϐτητεσ ϋχουν ϋρθει τα πϊνω κϊτω. 

  

Σι να ςασ πω, μπορεύ και να αξύζει τον κϐπο! 

  

Νομύζω πωσ -αν τα πρϊγματα πϊνε αληθινϊ ϊςχημα- ύςωσ το πεζοδρϐμιο 

να κληθεύ να κϊνει ευθαναςύα ςτη μεταπολύτευςη. 
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Δεν εύμαςτε ακϐμα εκεύ: ο κϐςμοσ νοιϊζεται περιςςϐτερο για το αν 

ο τρϊτοσ θα παντρευτεύ τη Δώρα, παρϊ για το πώσ θα λυθεύ το 

αςφαλιςτικϐ. 

  

Και κανεύσ δεν ϋχει ϐρεξη για επαναλαμβανϐμενεσ διαδηλώςεισ. 

  

Απϐ την ϊλλη ϋχουμε οριςμϋνα καινοϑργια ενδιαφϋροντα ςημϊδια, κυρύωσ 

ςτην παραγωγό ςυμβϐλων: τα γιαοϑρτια των ςυνταξιοϑχων και των 

«επιτυχϐντων» του ΑΕΠ, τα μιςϊ κουλοϑρια... 

  

Μην υποτιμϊτε τα ςϑμβολα: ϐπωσ εύπε κϊποιοσ, η πολιτικό δεν εύναι 

τύποτα ϊλλο, παρϊ η διαχεύριςό τουσ. 

  

Και θα ‘λεγα μην υποτιμϊτε οϑτε τη δυςαρϋςκεια, οϑτε την απαξύωςη του 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και των θεςμών. 

  

Καλοϑ κακοϑ πϊρτε ϋνα ζευγϊρι ελαφρϊ παποϑτςια «περιπϊτου». 

  

Ποϑ ξϋρετε; 

  

Μπορεύ και να χρειαςτοϑν! 
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Hellooo! Η Ευρώπη πϋφτει πϊνω ςτα κεφϊλια μασ! 

(9/4/2005) 

 

Ολϐκληρο το ιδεολογικϐ και πολιτικϐ τοπύο των τελευταύων τριϊντα 

χρϐνων οικοδομόθηκε πϊνω ςε οριςμϋνεσ ηγεμονικϋσ ιδεολογικϋσ 

παραδοχϋσ. 

ε αυτϐ το «ςώμα» η αναγκαιϐτητα τησ ςυμμετοχόσ τησ Ελλϊδασ ςτην 

ευρωπαώκό οικοδϐμηςη ϋπαιζε ϋναν ϐλο και πιο κεντρικϐ ρϐλο, μϋχρι που 

κατϋληξε να γύνει ο πιο ομϐφωνοσ πολιτικϐσ μασ μϑθοσ. 

Κι ϐμωσ, η ςυμμετοχό αυτό ξεκύνηςε ςαν μύα ακϐμα «εθνικϐφρων», 

φιλοδυτικό κύνηςη, ϋνα ακϐμα πϊζλ ςτο ταμπλϐ τησ 

«ξενοκρατύασ» (δεσ Σζον Υρύμαν. «Ξενοκρατύα. Σο αποκαλυπτικϐ 

χρονικϐ των ξϋνων επεμβϊςεων ςτην Ελλϊδα (1944-1974)», Αθόνα 1975, 

εκδ. Πϊπυροσ). 

Ση δεκαετύα του ,80 ϐμωσ, απεδεύχθη πωσ, αντύ να μασ «ξεζουμύζει» η 

«ΕΟΚ» γϋμιζε τισ τςϋπεσ μασ. 

Η «καπιταλιςτικό λϋςχη» δεν όταν λοιπϐν τύποτα περιςςϐτερο απϐ ϋνα 

τςοϑρμο κουτϐφραγκοι, ϋτοιμοι να τουσ αρμϋξουμε. 

τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ,80 και προκειμϋνου να με ζυμώςει ςτη 

γραμμό του «ναι ςτην ΕΟΚ», ϋνασ παλιϐσ καθοδηγητόσ μου ςτο «Ρόγα» 

μου εύχε μεταφϋρει το ςοφϐ ρητϐ που ϋλεγαν οι αναπϐφευκτοι «Ιταλού 

ςϑντροφοι»: «υπϊρχουν χύλιοι τρϐποι να πϊρεισ χρόματα απϐ την ΕΟΚ, και 

ο τιμιϐτεροσ εύναι να την κλϋψεισ»! 

Ουϊου! 

Ε, αυτοϑ του εύδουσ ο «ευρωπαώςμϐσ» όταν που κυριϊρχηςε για πολϑ 

καιρϐ ςτη χώρα μασ! 

Μϋχρι τουλϊχιςτο τη δεκαετύα του ,90. 

Σϐτε το «ξανθϐ γϋνοσ» εξϋπεςε, πρϊγμα που οδόγηςε πολλοϑσ να δουν 

την ΕΕ ςαν ϋνα εύδοσ «αλλαγόσ» τησ -αποχωρόςαςασ λϐγω 

τραυματιςμοϑ- ΕΔ ςτον διηνεκϋσ ντϋρμπι ενϊντια ςτον ιμπεριαλιςμϐ. 

Σην ΕΕ επϋκριναν πλϋον μϐνο τα θλιβερϊ απομεινϊρια του εμφυλύου 

πολϋμου, κϊτι δεξιού ελληνορθϐδοξοι και τα απολειφϊδια του 
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ςταλινιςμοϑ. 

τουσ υπϐλοιπουσ, η ΕΕ εκπροςωποϑςε την ευημερύα, την εθνικό 

ανεξαρτηςύα, την προςταςύα των δικαιωμϊτων μασ, ακϐμα και 

τουσ μεγαλοώδεατιςμοϑσ μασ περύ «διεύςδυςησ ςτα Βαλκϊνια» κ.λπ. 

Η ΕΕ ςτρογγυλοκϊθιςε λοιπϐν για τα καλϊ, καταμεςόσ ςτην κεντρικό 

πολιτικό μασ ςκηνό: τα μεγϊλα κϐμματα τςακώνονταν πια για το ποιο 

εύναι το πιο φύλοευρωπαώκϐ. 

Σα μικρϊ, εϑριςκαν κι αυτϊ καλοδεχοϑμενο αντικεύμενο καταγγελύασ, και 

τον εϑκολο ρϐλο να κρατοϑν ψηλϊ τισ κουρελιαςμϋνεσ πια -κϊποτε ϐμωσ 

δοξαςμϋνεσ- παντιϋρεσ τησ εθνικόσ απομϐνωςησ. 

τουσ παραδοςιακοϑσ μασ διαχωριςμοϑσ (δημοκρϊτησ-βαςιλϐφρων, 

δεξιϐσ-αντιδεξιϐσ) προςτϋθηκε και το ευρωπαώςτόσ-αντιευρωπαώςτόσ. 

Αυτό μϊλιςτα όταν, για τουσ «ςοβαροϑσ» αναλυτϋσ και η ουςιώδησ 

πολιτικό διαύρεςη, εκεύνη που μϑριζε λιγϐτερο μοϑχλα και παλαιϐτητα. 

Σι πρϐβλημα τώρα εύναι πωσ, μετϊ τη διεϑρυνςη, η Ευρωπαώκό Ϊνωςη δεν 

εύναι πια αυτό που όταν. 

Ακϐμα χειρϐτερο: τα τελευταύα τριϊντα χρϐνια η Ευρώπη ϋχει μικρϑνει 

ςημαντικϊ, ϋχει γερϊςει, ϋχει χϊςει πολϑ απϐ τη ςημαςύα τησ 

ςτα παγκϐςμια τεκταινϐμενα. 

Εμεύσ βϋβαια δεν τα καταλϊβαμε αυτϊ, ϋτςι απαςχολημϋνοι που όμαςταν 

να την αρμϋγουμε, κινδυνεϑουμε ϐμωσ να την ξαναπϊθουμε με την ΕΕ 

ϐπωσ τη πϊθαμε με την ΕΔ, τα «απελευθερωτικϊ κινόματα» και 

ϊλλουσ φορεύσ των εθνικών μασ ιδεωδών. 

Σι θα ςυμβεύ αν -ϐπωσ εύναι το ςυντριπτικϊ πιθανϐτερο- δεν εγκριθεύ 

τελικϊ η ευρωπαώκό ςυνταγματικό ςυνθόκη (λϐγω 

Γϊλλων και Ολλανδών ςε πρώτη φϊςη); 

• Σι θα ςημϊνει για το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα η ξαφνικό αποκϊλυψη 

των πραγματικών διαςτϊςεων τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ, του 

νϋου τοτϋμ τησ φυλόσ μασ; 

• Πϐςο πια να αντϋξουν τα δϑςμοιρα τα κϐμματα τησ 

μεταπολύτευςησ να ςτηρύζονται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ςε 

πελατειακϊ-προςωπικϊ δύκτυα, καθώσ τα ιδεολογικϊ τουσ 

ςτηρύγματα καταρρϋουν ϋνα-ϋνα, υπϐ το βϊροσ τησ ιςτορύασ; 

• Κι αν αυτϊ αντϋξουν, πϐςο θα αντϋξουμε εμεύσ; 
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Σο ςημαντικϐτερο ϐμωσ πολιτικϐ ερώτημα εύναι το ποια Ευρώπη θα 

πρϋπει να ακολουθόςει η Ελλϊδα; 

Διϐτι, μετϊ την κηδεύα του «ευρωςυντϊγματοσ», ϐλα δεύχνουν πωσ θα 

προκϑψουν δϑο -τουλϊχιςτο- Ευρώπεσ: 

Η «παλιϊ» Ευρώπη (γϑρω απϐ το γαλλογερμανικϐ ϊξονα, αν και τελικϊ 

μου φαύνεται  πιθανϐτερο πωσ η Γερμανύα θα ανακαλϑψει, αργϊ ό 

γρόγορα εκ νϋου την αξύα του Ρόνου ςαν ενδο-ευρωπαώκοϑ ςυνϐρου), θα 

προχωρόςει ςτην πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ολοκλόρωςη. 

Αυτϊ εύναι τα καλϊ νϋα. 

Σα κακϊ νϋα εύναι πωσ εκεύ θα ςυςπειρωθοϑν ϐλεσ εκεύνεσ οι πολιτικϋσ 

ςυμπεριφορϋσ που μειώνουν την ανταγωνιςτικϐτητα, αυξϊνουν χρϋη και 

ελλεύμματα, κϊνουν πολιτικό υπϋρ των γϋρων (επιδοτώντασ υπϋρμετρα τα 

αςφαλιςτικϊ ταμεύα) και κατϊ των νϋων (υποχρηματοδοτώντασ 

εκπαύδευςη, ϋρευνα και καινοτομύα). 

Η «νϋα Ευρώπη» απϐ την ϊλλη (γϑρω απϐ το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, τισ 

ςκανδιναβικϋσ χώρεσ και τουσ αντι-κομμουνιςτϋσ τησ ανατολόσ) θα 

εφαρμϐςει μύα πιο τολμηρό οικονομικό πολιτικό, θα ςτραφεύ πιο 

αποφαςιςτικϊ προσ την κοινωνύα τησ γνώςησ και θα ϋχει 

λιγϐτερα ταμποϑ και δεδομϋνα ςτισ κοινωνικϋσ τησ πολιτικϋσ. 

Απϐ τη ϊλλη βϋβαια θα εύναι πιο φιλοατλαντικό, 

εθνικιςτικό και θρηςκϐληπτη. 

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ η αντανακλαςτικό κύνηςη των Ελλόνων 

πολιτικών θα εύναι να επιλϋξουν την «παλιϊ» Ευρώπη. 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ η επιλογό αυτό ϐχι μϐνο θα διαιωνύςει τα 

κρύςιμα οικονομικϊ και κοινωνικϊ μασ προβλόματα, αλλϊ κατϊ πϊςα 

πιθανϐτητα δε θα μασ προςφϋρει οϑτε καν ϐςα υπϐςχεται: εύναι αςτεύο να 

ςκεφτοϑμε πωσ μύα Ευρώπη «α-λα γαλλικϊ» θα ϋπαιζε ςοβαρϐ ρϐλο 

ςτισ διεθνεύσ εξελύξεισ. 

Θα ζϑγιζε λιγϐτερο απϐ ΗΠΑ, Ινδύα, Κύνα, Ιαπωνύα, Καναδϊ, Βραζιλύα, 

και θα ανταγωνιζϐταν ςτην «Α2» το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, την Κορϋα, το 

Πακιςτϊν και λατινοαμερικανικϋσ δυνϊμεισ ϐπωσ το Μεξικϐ ό η 

Αργεντινό. 

Κι αυτϐ μϋχρι να ςκϊςει ο Βεζοϑβιοσ του αςφαλιςτικοϑ και τησ 

δημογραφύασ και να θϊψει και τισ τελευταύεσ ψευδαιςθόςεισ ςε ϋνα παχϑ 

ςτρώμα ιςτορύασ. 
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Η ϊλλη εναλλακτικό λϑςη -η ςυμμετοχό μασ ςτη «νϋα» Ευρώπη- ϋχει 

οριςμϋνα ςυγκεκριμϋνα οικονομικϊ και γεω-ςτρατηγικϊ 

πλεονεκτόματα (à propos: τι ρϐλο θα παύζει η Ελλϊδα με τισ ατλαντικϋσ 

Αλβανύα, Βουλγαρύα, Ρουμανύα ςτο Βορρϊ, μύα ςταθεροποιημϋνη Μϋςη 

Ανατολό κι εξαςφαλιςμϋνουσ τουσ δρϐμουσ του πετρελαύου απϐ Καϑκαςο 

και Ιρϊκ; Σι θα πουλϊμε τϐτε, κι εμεύσ κι οι Σοϑρκοι; Αντιιμπεριαλιςμϐ;) 

Ϊχει ϐμωσ οριςμϋνα πολιτικϊ μειονεκτόματα. 

Για να ςταθεύ πολιτικϊ, δεν υπϊρχει ϊλλη διϋξοδοσ, θα πρϋπει να ποντϊρει 

ςτην ελληνικό ιδιοπροςωπεύα, τον εθνικιςμϐ, το νϋο ςυντηρητιςμϐ και 

την ορθϐδοξη ταυτϐτητα. 

Σο «τι να κϊνουμε» δεν απαντιϋται τϐςο εϑκολα. 

Και βϋβαια ςτισ δϑςκολεσ ημϋρεσ που θα ακολουθόςουν, ο διϊβολοσ 

(αλλϊ και οι ϊγγελοι) θα κρϑβονται ςτισ λεπτομϋρειεσ. 

Πολλϊ θα κριθοϑν απϐ το πώσ θα διαμορφωθοϑν ςυγκεκριμϋνα τα 

ςτρατϐπεδα τησ «παλιϊσ» και τησ «νϋασ» Ευρώπησ, και ποιο θα εύναι το 

ιδεολογικϐ και πολιτικϐ τουσ περιεχϐμενο. 

Όπωσ και να ,ναι, ασ πϊρουμε χαμπϊρι πωσ η Ευρώπη πϋφτει ςτα κεφϊλια 

μασ. 

Σουλϊχιςτο κϊποιοσ να τρϋξει να ξυπνόςει τισ μεταπολιτευτικϋσ μασ ελύτ! 
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Μνόμη Φαρύλαου Υλωρϊκη (24/5/2005) 

 

 

Η εκδημύα του πρώην ΓΓ τησ ΚΕ του ΚΚΕ Φαρύλαου Υλωρϊκη (ΦΥ) 

προκϊλεςε ϋνα κϑμα θετικών αποτιμόςεων του ϋργου του που ςυχνϊ 

ξεπϋραςε τα ϐρια του ξεδιϊντροπου ςαλιαρύςματοσ. 

Εύναι φυςικϐ οι πολιτικού ηγϋτεσ να κρύνονται απϐ τα αποτελϋςματα των 

πρϊξεών τουσ. 

Γι, αυτϊ υπϊρχουν κι ϋτςι αποτιμώνται. 

Οι προθϋςεισ τουσ εύναι αδιαφανϋσ και απρϐςιτεσ, ακϐμα κι απϐ τουσ 

ύδιουσ, που ςυχνϊ κινοϑνται μϐνο απϐ την ακϐρεςτη ανϊγκη να αρϋςουν. 

Ο ΦΥ ανϋλαβε το ΚΚ τησ Ελλϊδασ ςε μύα εποχό (το 1972) που εκεύνο 

εύχε αποκτόςει ξανϊ ηθικϐ ϋρειςμα και ςυμπϊθειεσ. 

Η διϊςπαςη του ,68 πϊντωσ ϋδειχνε πωσ, ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ 

τησ μεταπολύτευςησ, το κϐμμα ϐφειλε να πϊρει κϊποιεσ αποςτϊςεισ απϐ 

το ξεθωριαςμϋνο ϐραμα τησ ΕΔ και να αποδεχτεύ οριςμϋνα βαςικϊ 

δικαιώματα: την ελευθερύα ςτην ϋκφραςη, το δικαύωμα του εκλϋγειν και 

εκλϋγεςθαι, να μην μπαύνει με το ϋτςι θϋλω η αςτυνομύα να ςε μαζεϑει, να 

επιτρϋπεται η ιδιοκτηςύα, ϋςτω η μικρό, τϋτοια πρϊγματα. 

Ο ΦΥ ϋδειξε τϐτε πωσ όταν γνόςιο ιδεολογικϐ προώϐν του κομματικοϑ 

ιερατεύου: μεταξϑ των ςυμφερϐντων του κϐμματϐσ του κι εκεύνων 

του ΚΚΕ, υπηρϋτηςε τα δεϑτερα. 

Επύ δϋκα τουλϊχιςτο χρϐνια, μϋχρι ασ ποϑμε τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 

,80, το ΚΚΕ και η νεολαύα του (ΚΝΕ) μετατρϊπηκαν ςτο μεγαλϑτερο 

ανθρωποδιώκτη τησ χώρασ. 

Κατϊ δεκϊδεσ χιλιϊδεσ ςυνϋρεαν οι νϋοι ςτον κομμουνιςτικϐ γαλαξύα, που 

ϐμωσ ϋκανε ϐ,τι μποροϑςε να τουσ διώξει, υποβϊλλοντϊσ τουσ ςε 

ϋνα ςτεγνϐ περιβϊλλον που ςυνϋθλιβε την προςωπικϐτητα, καλλιεργοϑςε 

το γλεύψιμο και τη ρουφιανιϊ, απϋτρεπε απϐ τη ςκϋψη και 

το διϊβαςμα και λϊτρευε των ωμό επύδειξη τησ δϑναμησ και τησ εξουςύασ. 

Εύναι αλόθεια πωσ ςτα ιδιαύτερϊ του διαμερύςματα ο ΦΥ ςταϑλιζε -υπϐ 

την αυςτηρό προςωπικό του επιτόρηςη- οριςμϋνουσ λαμπροϑσ νϋουσ, 
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ςτουσ οπούουσ επιτρεπϐταν κϊπου-κϊπου να βγαύνουν κϊνα περύπατο 

πϋρα απϐ τον κομματικϐ φρϊχτη. 

Ϋταν αυτού προοριςμϋνοι να υπηρετόςουν το κϐμμα, αν ποτϋ ϋμπαινε 

ςτην περιπϋτεια να αποκτόςει πραγματικϊ πολιτικϊ διακυβεϑματα. 

Σελικϊ χρειϊςτηκαν μϐνο για κανϊ-δυο χρϐνια. 

Όταν φϊνηκε πωσ το κϐμμα ϋπρεπε να ξανακλειςτεύ -τοϑτη τη φορϊ 

τελεςύδικα- ςτο «καβοϑκι» του, ϐλοι τοϑτοι «φαγώθηκαν», χωρύσ δεϑτερη 

κουβϋντα. 

Σα «εικονύςματα» αποκαταςτϊθηκαν και ο ΦΥ παρϋδωςε προςωπικϊ τισ 

τϑχεσ του κϐμματοσ ςτα χϋρια των πιο ςτενϐμυαλων ςτελεχών του, 

ανθρώπων τϐςο ανϐητων που θεωροϑν πωσ τα γραφεύα τουσ ςτον 

Περιςςϐ εύναι το κϋντρο του κϐςμου. 

την πρώιμη μεταπολύτευςη (μϋχρι ασ ποϑμε το 1978-1979, οπϐτε «τα 

ςτοιχόματα ϋκλειςαν») όταν ξεκϊθαρο πωσ η πολυδιαςπαςμϋνη -και 

υπερτιμημϋνη ταυτϐχρονα- αριςτερϊ τησ εποχόσ (το ΚΚΕ, το «ες», η ΕΔΑ 

και ϊλλεσ ςοςιαλύζουςεσ και αντιςταςιακϋσ κινόςεισ) θα μποροϑςαν, αν 

λειτουργοϑςαν ςαν ενιαύοσ πϐλοσ, να επηρεϊςουν κϊπωσ τισ πολιτικϋσ 

εξελύξεισ. 

Αντύ γι, αυτϐ, ο ΦΥ αναγϐρευςε ςε κϑριο αντύπαλο του κϐμματϐσ του την 

«αναθεώρηςη» (τισ διαφορετικϋσ δηλαδό, πϊντωσ κομμουνιςτογενεύσ 

απϐψεισ!). 

Η επιλογό αυτό διευκϐλυνε αφϊνταςτα τον Ανδρϋα Παπανδρϋου να 

επιλϋξει και να φϋρει εισ πϋρασ τη ςτρατηγικό τησ «αυτοδυναμύασ» για να 

διώξει τη δεξιϊ απϐ την κυβϋρνηςη. 

Επϋδειξε ϐμωσ και τη μύζερη «ψιλικατζύδικη» πολιτικό λογικό του ΦΥ: «το 

μαγαζύ εύναι κεντρικϐ» ϋλεγε, αναφερϐμενοσ ςτο κϐμμα του. 

Σην «κεντρικϐτητϊ» του δεν την ϋδειξε ποτϋ η ζωό. 

Σο μϐνο που ϋμεινε όταν η «οςμό» του εμπορϊκου, που δεν μπορεύ (ό δεν 

ξϋρει, ό δε θϋλει, ό δεν τον αφόνουν τα αφεντικϊ του) να παύξει ϋνα 

μεγϊλο παιχνύδι. 

Η «Ϊβγα» που φϊνταζε «κεντρικό» ςτον ΦΥ, κατϊντηςε τελικϊ 

περύπτερο, να πουλϊει τςύχλεσ και τςιγϊρα ςτουσ ςυνταξιοϑχουσ και 

τουσ μπατύρηδεσ φοιτητϋσ τησ γειτονιϊσ. 

Θα μου πεύτε τώρα πωσ ο ΦΥ δεν όταν παρϊ ϋνασ «κϐκκινοσ» ηγϋτησ, 

που ϐφειλε νομιμοφροςϑνη ςτο ΚΚΕ και την ΕΔ, δεν μποροϑςε να 
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κϊνει του κεφαλιοϑ του, «εκτελοϑςε διαταγϋσ», που ϋλεγαν κι οι ϊλλοι. 

Κι ϐμωσ, υπόρξε μύα περύπτωςη που ο ΦΥ κινόθηκε ϐπωσ φαύνεται 

αυτϐνομα: κι εκεύ ϋδειξε τυχοδιωκτιςμϐ και πολιτικό μυωπύα. 

Όταν κατϊλαβε πωσ ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου τον δοϑλευε «ψιλϐ 

γαζύ» και του ‘κλεινε το μαγαζύ, ϐταν χαλϊρωςαν ταυτϐχρονα 

τα λουριϊ τησ ΕΔ λϐγω «περεςτρϐικα», «το αφεντικϐ (ο ΦΥ) 

τρελϊθηκε» κι οδόγηςε το κϐμμα του γραμμό ςε ςυνεργαςύα με... τη 

δεξιϊ! 

Πριν τα ςκϊνδαλα: θυμύζω πωσ όδη ςτισ δημοτικϋσ του 1986 

παρατηρόθηκε ϋνα «απϐ τα κϊτω» ρεϑμα επικοινωνύασ δεξιών 

ψηφοφϐρων προσ κουκουϋδεσ υποψόφιουσ και τανϊπαλιν. 

Ο ΦΥ ϐχι μϐνο δεν αντϋδραςε ςτη ςϑγκλιςη αυτό, αλλϊ 

την ανϋχτηκε και την καλλιϋργηςε: το 1989 ο «αντιπαςοκιςμϐσ» (αυτό η 

εκπληκτικό «πατϋντα» τησ ελληνικόσ αριςτερϊσ) τα ςϊρωςε ϐλα ςτο 

πϋραςμϊ του. 

Τπϐ την καθοδόγηςη του ΦΥ, το ΚΚΕ μπόκε τϐτε ςε τροχιϊ 

καταςτροφόσ: ςυγκυβϋρνηςη Σζανετϊκη, θανατηφϐρα διϊςπαςη τησ 

ΚΝΕ, και ξαφνικϊ, ϐταν φϊνηκε πωσ αυτϋσ οι τρελϋσ κινόςεισ δεν 

«ϋβγαιναν», ϊντε πϊλι ςτροφό 180 μοιρών, ςτον φιλοπαςοκιςμϐ 

(υποςτόριξη του ΠΑΟΚ ςτισ μονοεδρικϋσ το 1990, ςτϊςη Γαλανού ςτο 

ειδικϐ δικαςτόριο) και το δογματιςμϐ (διϊςπαςη του ΤΝ το 1991 και 

επιλογό τησ Αλϋκασ Παπαρόγα -που οϑτε ςϑνεδροσ δεν εύχε εκλεγεύ!- 

ςτην... ηγεςύα του κϐμματοσ!) 

Δεν μπορεύ κανεύσ να αρνηθεύ πωσ ο ΦΥ εύχε και οριςμϋνεσ αρετϋσ: ειδικϊ 

προσ τασ δυςμϊσ του πολιτικοϑ του βύου μιλοϑςε πιο αβύαςτα, ςαν τϑποσ 

«χωριϊτη» ςε αθηναώκό επιθεώρηςη, ξϋβραζε χαμϋνεσ λϋξεισ τησ 

θεςςαλικόσ ντοπιολαλιϊσ (ϐπωσ το «προκϊμω») και ϋκανε κατϊχρηςη 

παροιμιών. 

Τπόρξε για κϊποιο διϊςτημα ϋνα εύδοσ «παπποϑ» του ϋθνουσ, ειδικϊ απϐ 

τη ςτιγμό που τον ανακϊλυψε η τηλεϐραςη -και την ανακϊλυψε κι 

εκεύνοσ. 

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ, αν το ΚΚΕ εύχε μύα φυςιολογικό 

παρουςύα ςτη δημϐςια τηλεϐραςη -ό αν εύχαμε ιδιωτικό απϐ νωρύτερα- 

ο ΦΥ θα εύχε αφόςει πύςω του και μύα λαμπρό καριϋρα τηλεοπτικόσ 

ςελϋμπριτι. 
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Ο ςυνϊδελφϐσ του Ζορζ Μαρςϋ (Georges Marchais) π.χ. ϋλαμψε ςτην 

τηλεϐραςη. 

Τπόρχαν εποχϋσ (τϋλη δεκαετύασ ,70, αρχϋσ ,80) που ϐταν ϋβγαινε ο 

«Ζοζϐ» ςτην «τελϋ» ερόμωναν οι δρϐμοι. 

Όςο ανϋβαινε η τηλεθϋαςη, τϐςο κατϋρρεε η απόχηςη, το κϑροσ και 

τα ποςοςτϊ του ΓΚΚ, μϋχρι την τελικό του εξϊτμιςη, ςτα τϋλη τησ 

δεκαετύασ του ,80. 

Η τηλεϐραςη καταβρϐχθιςε τον Γϊλλο ηγϋτη, δεν πρϐλαβε ϐμωσ να το 

κϊνει με το ΦΥ. 

Ο «καπετϊνιοσ», ύςα που όπιε ϋνα ποτϐ με τη γυναύκα-αρϊχνη· δεν 

«πρϐκαμε» (ευτυχώσ για την υςτεροφημύα του) να πϊει μαζύ τησ ςτο 

κρεβϊτι. 

Αν υπϊρξει ποτϋ «ιςτορικϐσ του μϋλλοντοσ» που θα αςχοληθεύ μαζύ του, δε 

θα αποφϑγει τουσ ςκελετοϑσ ςτισ ντουλϊπεσ του κϐμματοσ: την φυςικό και 

ηθικό εξολϐθρευςη προςωπικοτότων, τισ χρηματοδοτόςεισ, την 

εκμετϊλλευςη των επαγγελματικών ςτελεχών, τα «παζϊρια» 

ϐπου ανταλλαςςϐταν κυνικϊ η κομματικό ϋνταξη χιλιϊδων ανθρώπων με 

«ζουμερϋσ» επιχειρηματικϋσ ςυμφωνύεσ, ακϐμα και «υπϋρ τρύτων», ϐπωσ 

π.χ των χωρών του υπαρκτοϑ ςοςιαλιςμοϑ. 

Σα λεφτϊ, το ςεξ και η ανθρώπινη κακϐτητα ευδοκιμοϑν πϊντα ϐπου 

υπϊρχει εξουςύα, ιδιαύτερα τϐςο κλειςτό και αδιαφανόσ ϐςο εκεύνη του 

κομμουνιςτικοϑ ιερατεύου. 

Πολϑ ςοφϊ, ο ελληνικϐσ λαϐσ δεν εμπιςτεϑθηκε ποτϋ του τον υμνητό των 

τανκ (ςτην Πρϊγα, τη Βαρςοβύα, το Αφγανιςτϊν), τον ηγϋτη που 

θεωροϑςε ςϑμφυτο με το ρϐλο του να υπηρετεύ μύα ξϋνη δϑναμη (και το 

ϋλεγε, εξϊλλου, ξεκϊθαρα), τον ϊνθρωπο που χώριζε τον κϐςμο ςε 

«ςυντρϐφουσ» και «ταξικοϑσ εχθροϑσ», με τα ϐρια μεταξϑ τουσ να εύναι 

τϐςο δυςδιϊκριτα, ευμετϊβλητα, φτερϐ ςτον ϊνεμο των χαοτικών 

κομματικών ελιγμών. 

Δεν ακολοϑθηςε τον πολιτικϐ που κρϊτηςε το κϐμμα 

του προςκολλημϋνο ςτο ςτϊδιο τησ κιβωτοϑ αποςτεωμϋνων ιδεοληψιών 

του 19ου αιώνα και αρνόθηκε να του επιτρϋψει να μετεξελιχτεύ ςε ϋνα 

«φυςιολογικϐ» αριςτερϐ-δημοκρατικϐ κϐμμα, που να ςυμμετϋχει ςτη 

διεκδύκηςη τησ εξουςύασ. 

Αρνόθηκε ο λαϐσ να δώςει ρϐλο ςτο διαχειριςτό ςκοτεινών οικονομικών 
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δοςοληψιών και φωτεινών ανθρώπινων τραγωδιών. 

Εύπε ϐχι ςτην απϋραντη πνευματικό ςτενϐτητα, ςτα διανοητικϊ ςκοτϊδια 

του μεςαύωνα τησ «ςϑγχρονησ εποχόσ». 

Ϊκανε ϊγια. 

Σώρα βϋβαια, «ο νεκρϐσ δεδικαύωται» 

Σώρα ζοϑμε ςε μύα εποχό, που αν αγαπϊ κϊτι περιςςϐτερο απϐ 

το πρϐςκαιρο, αυτϐ εύναι το υπερβολικϐ. 

Σώρα ςτα κανϊλια παύζεται το ϋργο «Υλωρϊκησ, ο νϋοσ 

Μακρυγιϊννησ». 

Ε, αν δε ςασ αρϋςει, αλλϊξτε το: ςτο ϊλλο παύζει το «Ϊλενα Παπαρύζου, 

η νϋα Μαρύα Κϊλασ. 
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Πώσ νιώθετε που μασ ϋπεςε η Ευρώπη ςτο κεφϊλι; 

(2/6/2005) 

 

Σα δημοψηφύςματα ςε Γαλλύα και Ολλανδύα θα ϋχουν τουλϊχιςτο δϑο 

ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ςτην ελληνικό πολιτικό ζωό: 

• Θα καταςτόςουν πιο πολϑπλοκεσ και αβϋβαιεσ τισ 

ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ 

• Σο πολιτικϐ ςϑςτημα, ςτο βαθμϐ που θα μειώνεται το διεθνϋσ 

κϑροσ, η ιςχϑσ και η δραςτηριϐτητα τησ ΕΕ, θα χϊνει μύα απϐ τισ 

πηγϋσ απϐ ϐπου αντλεύ νομιμοπούηςη, 

Αν κϊτι μου προκϊλεςε ϋκπληξη με τισ αντιδρϊςεισ ςτο «ϐχι» των Γϊλλων 

ςτο ευρωςϑνταγμα, εύναι η ϋκπληξη που προκϊλεςε η απϐρριψη του 

ευρωςυντϊγματοσ ςτην πολιτικό και δημοςιογραφικό τϊξη ςτη χώρα μασ. 

Σο ϐτι το ςϑνταγμα «δεν περνϊει, οϑτε με ςφαύρεσ», φαινϐταν 

πεντακϊθαρα, τουλϊχιςτο απϐ τον περαςμϋνο Νοϋμβριο! 

Μπορεύ το «ϐχι» τησ Γαλλύασ να παιζϐταν «ϋκπληξη», απϐ το 2003 ϐμωσ 

ξϋρουμε πωσ το «ϐχι» παύζεται «1Φ2» ςε καμιϊ δεκαριϊ χώρεσ και εύναι 

ακλϐνητο ςτϊνταρ ςε ϊλλεσ δϑο (το Ηνωμϋνο Βαςύλειο και τη Δανύα). 

Με ϊλλα λϐγια το «ευρωςϑνταγμα», η «ςτρατηγικό τησ Λιςςαβϐνασ», η 

«ϋνταξη τησ Σουρκύασ» εύναι πρώτα απ, ϐλα επιχειρόςεισ δημοςύων 

ςχϋςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, που οϑτε οι εμπνευςτϋσ τουσ δεν 

πολυπιςτεϑουν: ςτην καλϑτερη περύπτωςη διακινοϑν αυτϊ τα παραμϑθια 

γιατύ θεωροϑν πωσ τουλϊχιςτο ϋτςι πιϋζουν προσ τη ςωςτό 

κατεϑθυνςη, ςτη χειρϐτερη απλϊ αγορϊζουν «πολιτικϐ χρϐνο» (ϐπωσ π.χ. 

το κϊνει αυτϋσ τισ μϋρεσ η κομιςιϐν, ϐταν διαβεβαιώνει πωσ το 

ευρωςϑνταγμα δεν εύναι νεκρϐ, ϐταν ϐλοι ξϋρουν πωσ εύναι πιο νεκρϐ κι 

απ, τον Ϊλβισ) 

Ειδικϊ για τουσ Ϊλληνεσ πολιτικοϑσ, η αδυναμύα πρϐβλεψησ των 

εξελύξεων που επιδεικνϑουν καταντϊει ανατριχιαςτικό. 

Σο β, ασ ποϑμε εξϊμηνο του 2004, η κυβϋρνηςό μασ εγκατϋλειψε -με 

τισ ευλογύεσ τησ αντιπολύτευςησ- το Ελςύνκι. 

«Ϋςυχα κι απλϊ», που θα ‘λεγε κι ο Ρύτςοσ, το χρονικϐ εκεύνο διϊςτημα 
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η ελλαδύτςα ϋδωςε ςυγχαρύκια ςτην Σουρκύα για τη ςτϊςη τησ ςτην 

Κϑπρο (!) υπϋγραψε πωσ η Σουρκύα ςϋβεται τα κριτόρια τησ 

Κοπεγχϊγησ και ϊρα διαφυλϊςςει τα ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ. ςτην 

κατεχϐμενη Κϑπρο) (!!) και τηρεύ ςχϋςεισ καλόσ γειτονύασ (π.χ. ςτο 

Αιγαύο) (!!!) κι εγκατϋλειψε το δικαύωμα αρνηςικυρύασ για την ϋνταξη 

τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ (!!!!) 

Εντωμεταξϑ η ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ εξελύςςεται ςε «ςύριαλ 

κύλερ» των πολιτικών ηγετών τησ 

Ευρώπησ: ρϋντερ (Schröder), Ραφαρϋν (Raffarin), Ολϊντ (Hollande) 

και ϊλλοι Ολλανδού εύναι τα πρώτα θϑματα του αιμοςταγοϑσ 

δολοφϐνου, που τριγυρνϊει ελεϑθεροσ ςτα πολιτικϊ ςαλϐνια τησ Ευρώπησ. 

Η αλόθεια εύναι πωσ υπϊρχουν περιςςϐτερεσ πιθανϐτητεσ να δεύτε αϑριο 

το πρωύ ςτο ψυγεύο ςασ ϋνα χνουδωτϐ εξωγόινο με κεραύεσ και προβοςκύδα 

να τρώει τισ μπανϊνεσ ςασ, παρϊ την Σουρκύα ςτην ΕΕ. 

Σώρα φτϊςαμε να ςυζητϊμε ακϐμα κι αν θα προλϊβει η Σουρκύα να λϊβει 

τον τιμητικϐ τύτλο του υποψηφύου μϋλουσ: αν νικόςουν οι 

χριςτιανοδημοκρϊτεσ ςτισ γερμανικϋσ εκλογϋσ (που θα νικόςουν) κι 

αν προκϊμει η κομιςιϐν να βϊλει ϐλεσ τισ ςφραγύδεσ και τα χαρτϐςημα 

και να εκδώςει εγκαύρωσ τη ληξιαρχικό πρϊξη του θανϊτου του 

ευρωςυντϊγματοσ (που δεν εύναι τϐςο βϋβαιο) μπορεύ να μην προλϊβει, 

οϑτε καν αυτϐ. 

Σι θα ςημϊνει μύα τϋτοια εξϋλιξη: 

• Πωσ η Σουρκύα θα τςαντιςτεύ 

• Πωσ ο Ερντογϊν (Erdogan) ϐχι μϐνο θα τςαντιςτεύ, αλλϊ και θα 

νιώςει το θρϐνο του να πηγαύνει πϋρα-δώθε, ςαν ςε ςειςμϐ 

δεκατϋςςερα ρύχτερ 

• Πωσ οι ψϑχραιμοι παρϊγοντεσ του τουρκικοϑ establishment θα 

πουν «ωραύα, πϊει αυτϐ, να δοϑμε τώρα αν μποροϑμε να βγϊλουμε 

κϊτι απϐ αυτόν την ...κατϊςταςη» 

Δε θϋλει λοιπϐν φανταςύα να προβλϋψει κανεύσ πωσ μύα 

πολϑ τςαντιςμϋνη και αδικημϋνη Σουρκύα θα πϊει να βρει τουσ «ηγϋτεσ 

κρατών και κυβερνόςεων» τησ ΕΕ και την κομιςιϐν (που μϋχρι τϐτε θα 

μαςτύζεται απϐ τον αλκοολιςμϐ) και θα τουσ πει: «εντϊξει παλιοϊπιςτοι, 

δε μασ θϋλετε ςτο κλαμπ. Επειδό ϐμωσ θα ‘πρεπε να μασ ϋχετε ειδοποιόςει 
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γι, αυτϐ πριν καμιϊ πενηνταριϊ χρϐνια, κι επειδό, ξϋρετε, εξακολουθοϑμε να 

μποροϑμε να κϊνουμε μπϊχαλο τη Μϋςη Ανατολό ςασ, τουσ αγωγοϑσ ςασ 

και -αν θυμηθοϑμε το ιςλϊμ- τισ πρωτεϑουςϋσ ςασ, τι θα μασ δώςετε για να 

ξεχϊςουμε το ϐλο ζητηματϊκι;» 

Ε, λοιπϐν, δε θα χρειαςτεύ να ρύξουν κανϋνα κλόρο οι Ευρωπαύοι για να 

δοϑνε ποιοσ-ποιοσ-ποιοσ θα φαγωθεύ: 

• Μα τι λϋτε αγαπητϋ φύλε; Εδώ εςεύσ ο ύδιοσ ϋχετε υπογρϊψει για 

το πϐςο η Σουρκύα ςϋβεται τισ ςχϋςεισ καλόσ γειτονύασ μαζύ ςασ! 

• «Παραβιϊςεισ»; Oh mon dieu, τι γλώςςα! 

• «Κατοχό τησ βϐρειασ Κϑπρου»; Μα εςεύσ εδώ λϋτε -η 

υπογραφοϑλα ςασ δεν εύναι αυτό;- πϐςο πρϐθυμα προςπϊθηςε να 

επιλυθεύ το κυπριακϐ ζότημα! 

• «1974»; Oh dear, με κϊνατε και γϋλαςα! Μιλϊτε για την εποχό που 

τα παντελϐνια εύχαν καμπϊνα και τα ςυνδικϊτα κινεζϐφιλουσ; 

Γνωρύζω βϋβαια πωσ τα ςτελϋχη τησ ΝΔ ψϊχνουν να βρουν 

κϊνα ξαδελφϊκι να διορύςουν και εκεύνα του ΠΑΟΚ καμιϊ ςϑζυγο 

(πεθερϊ, αδελφό, κϐρη) για να τισ βϊλουν ςτισ νϋεσ φεμινιςτικϋσ 

νομαρχιακϋσ επιτροπϋσ, αλλϊ θα τολμόςω να τουσ ενοχλόςω: ϋτςι απϐ 

περιϋργεια, ςυγγνώμη κιϐλασ, αλλϊ τι ςκϋφτεςτε ακριβώσ να κϊνετε με τισ 

ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ μετϊ την απϐρριψη του ευρωςυντϊγματοσ και τη 

διαφαινϐμενη μη-ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ; 

Πώσ εύπατε; 

«Ψσ τϐτε μωρϋ βλϋπουμε»; 

A, ωραύα, ςυγγνώμη για την ενϐχληςη! 

Εντωμεταξϑ, αυτϐ που τρύζει, εκεύ ςτο βϊθοσ, εύναι η Ευρωπαώκό Ϊνωςη! 

Δεν υπογρϊφω πωσ θα πϋςει κιϐλασ, ξϋρω ϐμωσ πωσ ςαν ϋρθει ο ςτατικϐσ 

ϋλεγχοσ θα μασ πει πωσ αν το θϋλουμε ϐρθιο το μαγαζϊκι να μην το 

πολϑφορτώνουμε με ϐτι αντιδημοφιλϋσ, πολιτικϊ δαπανηρϐ, ακατϊληπτο 

και ενοχλητικϐ μασ βρύςκεται· πατωματϊκι εύναι, μανδϊμ, δεν εύναι το 

θωρηκτϐ Ποτϋμκιν! 

Σα νϋα για το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα λοιπϐν εύναι πωσ ακριβώσ τη 

ςτιγμό που καλεύται να αντιμετωπύςει τον «ςκληρϐ πυρόνα» των 

προβλημϊτων τησ ελληνικόσ κοινωνύασ, ερχϐμενο ςε πλόρη 

ςϑγκρουςη με την μεταπολιτευτικό ςυγκρϐτηςό τησ, χϊνει τη βαςικό 
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πηγό νομιμοπούηςόσ του, την ΕΕ (που ςτο μεςοπρϐθεςμο μϋλλον θα εύναι 

πολϑ πιο προςεκτικό, αναςφαλόσ, δυςκύνητη και απρϐθυμη να μπλϋξει). 

Σην ύδια ώρα η πραγματικό οικονομύα μασ πνϋει τα λούςθια, το 

αςφαλιςτικϐ καταρρϋει, οι πϐροι απϐ το Γ, ΚΠ δεν απορροφώνται κι 

απϐ το Δ, δε θα ϋρθουν, ςχολεύα και πανεπιςτόμια μοιϊζουν με γραφεύα 

ϋκδοςησ πτυχύων, η χώρα τα ,χει παρατόςει, εύναι απαιςιϐδοξη, 

απαθόσ και αδρανόσ. 

Ειλικρινϊ δεν καταλαβαύνω πωσ την ϋχουν δει οι πολιτικϋσ μασ ηγεςύεσ. 

Μοιϊζει να μην ϋχουν οϑτε τη διϊθεςη, οϑτε τη γνώςη, οϑτε 

τη νοημοςϑνη να προβλϋψουν κϊποιεσ εξελύξεισ ό να αντιμετωπύςουν 

μερικϊ προβλόματα. 

Αν ϐμωσ ςτοιχειωδώσ δεν το κϊνουν αυτϊ, ςε τι μασ χρειϊζονται; 

Νομύζω πωσ κϊνουν το λϊθοσ να ςυνεχύζουν τη βολό τουσ, το 

«business as usual» τη ςτιγμό που ϐλα δεύχνουν πωσ το πολιτικϐ κϐςτοσ 

τησ ρόξησ με τισ κατεςτημϋνεσ δομϋσ και αντιλόψεισ τεύνει να γύνει 

μικρϐτερο απϐ το κϐςτοσ τησ ςυντόρηςόσ τουσ. 
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Mind the GAP: οδηγύεσ χρόςησ του Γιώργου 

Παπανδρϋου (10/6/2005) 

 

 

Πολλού δεχϐμαςτε πωσ οι δεκαπϋντε μόνεσ που ϋχει κυβερνόςει η ΝΔ 

εύναι αρκετού προκειμϋνου να την αξιολογόςουμε πολιτικϊ. 

Κατηγοροϑμε ϋτςι τον Κώςτα Καραμανλό για ϋλλειψη πολιτικοϑ 

προςανατολιςμοϑ, υποβϊθμιςη τησ χώρασ, υπερβολικό εξϊρτηςη απϐ το 

φαύνεςθαι και τισ δημοςκοπόςεισ, ειςπρακτικό οικονομικό πολιτικό, 

κομματικό αντύληψη για τη λειτουργύα του κρϊτουσ, απουςύα εθνικόσ 

ςτρατηγικόσ που εξουδετερώνει την χώρα ϋναντι τησ Σουρκύασ, 

ςυντηρητιςμϐ, απουςύα απϐ τισ ευρωπαώκϋσ εξελύξεισ, ϊνοιγμα ϊχρηςτων -

και επιβλαβών για τη χώρα- πολιτικών μετώπων (απογραφό, βαςικϐσ 

μϋτοχοσ), με κομματικϊ και μϐνο κριτόρια κ.ο.κ. 

Αν θϋλουμε να εύμαςτε ειλικρινεύσ, θα πρϋπει να εύμαςτε πια ςε θϋςη να 

αξιολογόςουμε την θητεύα του Γιώργου Παπανδρϋου (Giorgos 

Andreas Papandreou, GAP για τουσ φύλουσ), που ϋκλειςε αυτϋσ τισ 

ημϋρεσ δεκαοκτώ μόνεσ ςτην ηγεςύα του κινόματοσ, με 

μύα πανωλεθρύα ςτο μϐνο πεδύο μϊχησ που μϋχρι ςόμερα τα 

πόγαινε ςχεδϐν καλϊ: τη Βουλό. 

Δε χρειϊζεται να καταγρϊψουμε με λεπτομϋρειεσ ϐλουσ τουσ ςταθμοϑσ 

τησ δεκαοκτϊμηνησ πορεύασ του (ντιμπϋιτ, ευρωψηφοδϋλτιο, ςυνϋδριο, 

πρϐταςη μομφόσ). 

Σο βαςικϐ μοτύβο εύναι πϊντα το ύδιο: ο GAP αποφαςύζει να εφορμόςει 

ενϊντια ςτουσ πολιτικοϑσ του αντιπϊλουσ 

(ταρατατζοϑμ!): μπουρδουκλώνεται ϐμωσ, ςκοντϊφτει και κουτρουβαλϊ. 

υχνϊ το πετυχαύνει αυτϐ χωρύσ καν να πιϋζεται.  

• Καταντϊ κωμικοτραγικϐ. 

• Επαναλαμβϊνεται με ανηςυχητικό ςυχνϐτητα. 

• Δε φαύνεται να επηρεϊζει ςε τύποτα τη λειτουργύα του κϐμματοσ ό 

αυτοϑ τϋλοσ πϊντων που θεωρεύται ςόμερα κϐμμα. 

Σο αποτϋλεςμα εύναι πωσ η κυβϋρνηςη Καραμανλό -μύα απϐ τισ 
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χειρϐτερεσ που γνωρύςαμε, ςε πολλϊ επύπεδα- κινεύται με απϐλυτη ϊνεςη 

ςτο πολιτικϐ γόπεδο και κυριαρχεύ επύ των αντιπϊλων τησ. 

Για να παύξεισ «πολιτικϐ ςτούχημα» δεν αρκεύ να ξϋρεισ πωσ η κυβϋρνηςη 

εύναι μύα μϋτρια ομϊδα τησ Β, εθνικόσ. 

Σο καθοριςτικϐ εύναι πωσ ο αντύπαλοσ εύναι ομϊδα τησ Δ,, απϐ αυτϋσ 

μϊλιςτα που κινδυνεϑουν να υποβιβαςτοϑν ςτα τοπικϊ πρωταθλόματα και 

παύζει κιϐλασ εκτϐσ ϋδρασ. 

Ασ πϊρουμε τώρα ϋναν προοδευτικϐ, κεντρώο πολύτη, που επιθυμεύ να 

γύνουν μεταρρυθμύςεισ ςτη χώρα για αποκτόςουμε πιο ςϑγχρονη και 

δυναμικό οικονομύα, ςτοχευμϋνο, δύκαιο, αποτελεςματικϐ και εκτεταμϋνο 

ςτο μϋτρο του δυνατοϑ κοινωνικϐ κρϊτοσ, εξωτερικό πολιτικό που να 

αντιμετωπύζει τον τουρκικϐ επεκτατιςμϐ, εποικοδομητικό παρουςύα ςτισ 

διεθνεύσ εξελύξεισ κ.ο.κ. 

Νομύζω πωσ κϊπωσ ϋτςι περιγρϊφεται η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των 

ψηφοφϐρων του ΠΑΟΚ, αλλϊ και πολλών ϊλλων, που ψηφύζουν ΝΔ 

(και θα πρϋπει να ϋρθουν κατϊ δω για να αλλϊξουν οι πολιτικού 

ςυςχετιςμού). 

Σο ερώτημα που τύθεται για τα εκατομμϑρια αυτοϑσ πολύτεσ εύναι απλϐ: 

Σι να κϊνω με το Γιώργο; 

Τπϊρχουν πρώτα οριςμϋνα πρϊγματα που δεν μπορεύσ να κϊνεισ με 

τον Γιώργο και καλϐ εύναι να τα γνωρύζουν ϐλοι: 

1. Δεν μπορεύσ να αλλϊξεισ την πολιτικό του φιλοςοφύα, που απϋχει 

δυςτυχώσ μια γενιϊ κι ϋναν ωκεανϐ απϐ το «εδώ και τώρα» 

Ο GAP παθιϊζεται με πρϊγματα που γοότευαν την ανατολικό ακτό τη 

δεκαετύα του ,70: την ϊμεςη δημοκρατύα, τα δικαιώματα των 

μειονοτότων, την αγϊπη, την ειρόνη, την οικολογύα, τισ αδϋςμευτεσ 

θρηςκευτικϋσ-μεταφυςικϋσ αναζητόςεισ, την απελευθϋρωςη 

τησ δημιουργικϐτητασ και τησ αυτοϋκφραςησ κ.ο.κ. 

Όλα αυτϊ εύναι καλϊ, μϐνο που ςόμερα, ςτην Ελλϊδα του 2005, 

καταδικϊζουν ϐποιο κϐμμα εξουςύασ τα βϊλει ςτη βιτρύνα του ςε εκλογικό 

ςυρρύκνωςη. 

2. Δεν μπορεύσ να ξαναζόςεισ μϋςω του Γιώργου την πολιτικό πορεύα του 

παπποϑ και του μπαμπϊ του. 

Πολλού ελπύςαμε πωσ με τον GAP θα αποκτοϑςαμε ϋνα εύδοσ 
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«Παπανδρϋου χωρύσ παπανδρεώςμϐ»: θα εύχαμε δηλαδό χϊριςμα, θα 

εύχαμε νύκεσ, χωρύσ τον τυχοδιωκτιςμϐ, την υπερβολό, το λαώκιςμϐ. 

Αντύ ϐμωσ γι, αυτϐ, κινδυνεϑουμε να πϊρουμε «παπανδρεώςμϐ 

χωρύσ Παπανδρϋου»: ϋχουμε δηλαδό 

αςυναρτηςύα, ϋχουμε προςωποκεντρικό πολιτικό, χωρύσ αυτϊ να 

περιτυλύγονται ςτη χρωματιςτό ςυςκευαςύα του χαρύςματοσ ό των 

προςωπικών ικανοτότων (ςε ρητορικϐ, θεωρητικϐ, διανοητικϐ ό 

ςυναιςθηματικϐ επύπεδο). 

3. Δεν μπορεύσ -πρϊγμα που (φευ!) δεν αφορϊ μϐνο τον GAP- να 

διορθώςεισ τα λϊθη του παρελθϐντοσ. 

Σον Ιανουϊριο του 2004, ο GAP διϋθετε τερϊςτιο πολιτικϐ κεφϊλαιο: 

• Εύχε μια κυβερνητικό παρϊταξη που τον ϋβλεπε ςαν μεςςύα 

• Εύχε ϋνα ολϐκληρο λαϐ που τον θεωροϑςε ωσ τον κατ, εξοχό 

εκφραςτό του «νϋου» ςτην πολιτικό 

• Εύχε τα μύντια να κϊνουν κολοτοϑμπεσ για πϊρτη του 

Ϋταν, με ϊλλα λϐγια, ϋνασ πολιτικϐσ Κρούςοσ. 

Απϐ τϐτε ο GAP καταςπατϊληςε το κεφϊλαιο αυτϐ, λϐγω των ϊςτοχων 

προςωπικών του επιλογών. 

όμερα μιςοϋχει ϋνα καλοϑτςικο κϐμμα, και μύα προνομιακό θϋςη ςτο 

πολιτικϐ ςϑςτημα (εύναι ο αρχηγϐσ τησ αξιωματικόσ αντιπολύτευςησ, ςε 

ϋνα τϋλειο δικομματικϐ ςϑςτημα. Απϐ ϐςουσ ϋδωςαν εκλογικϋσ μϊχεσ 

απϐ τη θϋςη αυτό, μϐνο ϋνασ, ο Μιλτιϊδησ Ϊβερτ, δεν ϋγινε 

πρωθυπουργϐσ· τρεισ, οι Ανδρϋασ Παπανδρϋου, Κωνςταντύνοσ 

Μητςοτϊκησ και Κώςτασ Καραμανλόσ ϋγιναν). 

Δεν εύναι λύγα λοιπϐν ϐςα απϋμειναν ςτον GAP. 

Ξϋρω πολιτικοϑσ που θα πουλοϑςαν αυτοςτιγμεύ τουλϊχιςτο ϋνα απϐ τα 

αγαπημϋνα τουσ πρϐςωπα προκειμϋνου να βρεθοϑν ςτην ύδια θϋςη. 

Αυτϐ ϐμωσ που εύναι πια αδϑνατο για τον GAP εύναι να ξαναγύνει ο 

μεςςύασ, ο πολιτικϐσ Κρούςοσ που ‘ταν κϊποτε. 

O GAP εύναι πια ϋνασ εκπεςών τησ πολιτικόσ μασ ζωόσ, πρϊγμα που εύναι, 

ςχεδϐν πϊντα, καταδικαςτικϐ. 

Η ςημερινό εικϐνα του GAP εύναι εκεύνη του «καλοϑ κ, αγαθοϑ», ϐχι 

δυςτυχώσ με την αρχαιοελληνικό ϋννοια (που ςημαύνει πωσ 

μεταφρϊζεται ωσ «καλϐσ αλλϊ αγαθϐσ»). 
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Ο Καραμανλόσ εύχε περύπου την ύδια εικϐνα το δεϑτερο μιςϐ τησ 

δεκαετύασ του ,90. 

Κϊποια ϐμωσ ςτιγμό αφϋθηκε ςτα ϋμπειρα χϋρια των επικοινωνιολϐγων κι 

ανϋβηκε ϋνα ϋνα, ϐλα τα ςκαλιϊ που τον οδόγηςαν απϐ εκεύνα τα 

βϊραθρα ςτον ςημερινϐ του Κολοφώνα: του 

«μονϐφθαλμου» δηλαδό «ςτουσ ςτραβοϑσ». 

Ο μϐνοσ δρϐμοσ που απομϋνει ςτον GAP εύναι να επαναλϊβει κϊτι 

ανϊλογο. 

Αν το μπορεύ. 

Εφϐςον οι αναμνόςεισ απϐ τισ ημϋρεσ τησ πολιτικόσ του χλιδόσ (1996-

2004) δε λειτουργόςουν ςαν αςόκωτο βϊροσ ςε μύα, οϑτωσ ό 

ϊλλωσ βαρετό και ϊχαρη, ανηφορικό πορεύα μϋχρι να φτϊςει ςτην ανεκτό 

μετριϐτητα. 

Αν ϐμωσ ο GAP δεν μπορεύ τα παραπϊνω, τι να κϊνει κανεύσ με 

το Γιώργο; 

Οι προοδευτικού πολύτεσ ϋχουν, ςτο ςημεύο αυτϐ, τρεισ επιλογϋσ: 

1. Η αριςτερύςτικη επιλογό: ϐςο χειρϐτερα, τϐςο καλϑτερα! 

  

Ανϋτρεψε τον GAP! 

Μην ψηφύζεισ ΠΑΟΚ οϑτε ςτο ςυνδικϊτο, οϑτε ςτην τοπικό 

αυτοδιούκηςη, οϑτε ςτην πολυκατοικύα και προπαντϐσ ϐχι ςτισ 

βουλευτικϋσ εκλογϋσ. 

Ρύξε το ΠΑΟΚ ςτα εκλογικϊ τϊρταρα του 30-35%. 

Πλεονϋκτημα: Ξεμπερδεϑεισ με τον Γιώργο! 

Μειονεκτόματα: 

(1) Ξεμπερδεϑεισ με τον Γιώργο! (πρϊγμα που ςημαύνει πωσ κϊποιοσ πρϋπει 

να γύνει πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ) 

Κϊποιοσ Ευϊγγελοσ ύςωσ, μπορεύ και κϊνα Βενιζϋλοσ. 

κϋψου το! 

Ξανϊ! 

(2) Κολλϊσ ςτην προοδευτικό παρϊταξη τη ρετςινιϊ του «λοϑζερ» του 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. 

Αυτϐ μπορεύ να δημιουργόςει πολϑ περιςςϐτερα προβλόματα απ, ϐςα θα 

λϑςει: η πολιτικό φτώχεια φϋρνει γκρύνια, προςωπικϋσ ςτρατηγικϋσ, 
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ςεχταριςμϐ, ομαδοποιόςεισ, μιζϋρια και (νϋεσ) όττεσ. 

Και μετϊ απϐ κϊθε όττα, ο δρϐμοσ προσ την πολιτικό ανϊταςη εύναι ϐλο 

και πιο δϑςκολοσ. 

Με ϊλλα λϐγια, κινδυνεϑεισ να κϊψεισ τα χλωρϊ μαζύ με τα ξερϊ. 

2. Η ινδουιςτικό επιλογό: κϊτςε ςτην ϐχθη του ποταμοϑ και 

περύμενε· το κουφϊρι του εχθροϑ ςου θα περϊςει ςϑντομα απϐ 

μπροςτϊ ςου 

Παλιϊ, καλό πολιτικό τεχνικό: κλϊδευε ςυνϋχεια τον αντύπαλϐ ςου (ό 

ϊφηςϋ τον να κλαδεϑεται μϐνοσ του), μϋχρι να αναγκαςτεύ να 

ϋρθει γονατιςτϐσ να εκλιπαρόςει για βοόθεια! 

Σελικϊ, ομολογεύ, απϋκτηςε αυτογνωςύα: θϋλει μϐνο -πϊντα αυτϐ όθελε- 

την εξουςύα! 

Πεσ του τι πρϋπει να κϊνει και θα το κϊνει! 

Οτιδόποτε! 

Πλεονϋκτημα: ο GAP τύθεται υπϐ κηδεμονύα. Ακοϑει πια κομματικϊ 

ςτελϋχη, βουλευτϋσ και επικοινωνιολϐγουσ, κρατϊ τη θϋςη του και, με τον 

καιρϐ, παύρνει την εξουςύα και γύνεται πρωθυπουργϐσ! 

 Μειονεκτόματα: 

(1) ο χρϐνοσ: ο GAP -μετϊ μϊλιςτα τα τελευταύα με τη πρϐταςη μομφόσ- 

δεν ϋχει πια ατϋλειωτο πολιτικϐ χρϐνο ςτη διϊθεςό του. 

Αν εύναι να κϊνει μύα τϋτοια ςτροφό, πρϋπει να την κϊνει τώρα. 

Σο 2006 δεν αντϋχει να χϊςει, για να μην ποϑμε πωσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να κερδύςει. 

τισ επϐμενεσ βουλευτικϋσ εκλογϋσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να μειώςει -

τουλϊχιςτο- αιςθητϊ τη διαφορϊ μεταξϑ ΝΔ-ΠΑΟΚ. 

(2) ο χαρακτόρασ: υπϊρχει μύα -ελϊχιςτη- πιθανϐτητα να μη νοιϊζεται 

πρϊγματι ο GAP τϐςο για την εξουςύα ό να παραεύναι γαλαζοαύματοσ για 

να καταδεχτεύ να διαπραγματευτεύ με τουσ παρακατιανοϑσ εκτϐσ 

τησ αυλόσ του. 

Σϐτε πύνει το πικρϐ ποτόρι μϋχρι τϋλουσ -μϐνοσ. 

(3) η ςτρατηγικό του ώριμου φροϑτου: ο GAP καταλόγει πωσ, ςτο 

ςυγκεκριμϋνο πολιτικϐ ςϑςτημα, αυτϐ που μετρϊει εύναι να κρατόςει την 

ηγεςύα του κϐμματοσ, με ϐποιο κϐςτοσ, ακϐμα και περνώντασ δια 

διαγραφών, πυρϐσ, διαςπϊςεων και ςιδόρου. 
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«Αν κρατόςεισ», θα του πουν οι καλοθελητϋσ, «απϐ τη μια την ηγεςύα του 

ΠΑΟΚ κι απϐ την ϊλλη το ΠΑΟΚ ςτη δεϑτερη θϋςη, γύνεςαι κϊποτε 

πρωθυπουργϐσ, μα-θη-μα-τι-κϊ!» 

• Σο 2008 θα ,ςαι μϐνο 56 ετών 

• Σο 2012, μϐνο 60 (ϐςο όταν ο ημύτησ το 1996!) 

• Σο 2016 μϐνο 64 

• Και το 2038 μϐνο 86 (ϐςο όταν ο Ζολώτασ ϐταν ανϋλαβε την 

διακυβϋρνηςη!) 

3. Η νομιμϐφρων επιλογό: η φρουρϊ πεθαύνει, δεν παραδύδεται! 

 

Παραλύγο να ςυςχετύςω αυτόν την επιλογό με την «πύςτη», αλλϊ μετϊ 

θυμόθηκα πωσ εδώ και κϊνα εξϊμηνο οι πραγματικϊ πιςτού ςτον GAP, 

ϐςοι δηλαδό πύνουν νερϐ ςτ, ϐνομϊ του κι ϋχουν τυφλό εμπιςτοςϑνη ςτο 

πολιτικϐ του ϐραμα και τισ ικανϐτητϋσ του, εύναι πιο ςπϊνιοι κι απϐ 

το φιδαετϐ! 

Η επιλογό λοιπϐν αφορϊ τη νομιμοφροςϑνη, την -απϋλπιδα ϋςτω- 

πϊλη ςτο πλευρϐ του προϋδρου, μϋχρι το τϋλοσ. 

Πώσ το εύχε πει ο Κλύντον (Clinton); 

«Θα παλϋψω μϋχρι να ξεψυχόςει κι ο τελευταύοσ ςκύλοσ» 

Κολλϊσ ςτον GAP ϐτι κι αν κϊνει κι ανεβαύνεισ -ό πϋφτεισ- μαζύ του. 

Πλεονϋκτημα: η αξιοπρϋπεια (αν χϊςεισ) / η εποποιύα ϐμωσ αν νικόςεισ 

(ϋνα εύδοσ πολιτικοϑ Euro2004) 

Μειονϋκτημα: η αχρηςτύα. 

Δεν όςουν και πολϑ χρόςιμοσ, ϋτςι δεν εύναι; 

Ϊβλεπεσ τα χϊλια, αλλϊ δε μύλαγεσ. 

Ζοϑςεσ τα δεινϊ τησ παρϊταξησ και τα ανεχϐςουν. 

Όταν ϋπρεπε να μιλόςεισ, κατϊπιεσ τη γλώςςα ςου· ϐταν ϋπρεπε να 

δρϊςεισ, ςτεκϐςουν ακύνητοσ ςαν φανοςτϊτησ. 

Ϊτςι λοιπϐν ϋχει η κατϊςταςη. 

Ο καθϋνασ μασ πρϋπει τώρα να διαλϋξει: τι θα κϊνει με το Γιώργο; 

  

Θα εύναι «ινδουιςτόσ», «αριςτεριςτόσ» ό «νομιμϐφρων»; 

Ότι πϊντωσ κι αν διαλϋξει, αυτϋσ εύναι επιλογϋσ τησ ςυμφορϊσ, ςε 

ϋνα ςκοτεινϐ τοπύο. 
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H ανεπιθϑμητη γοητεύα του 'ϐλου ΠΑΟΚ' (18/6/2005) 

 

Η ςυζότηςη τησ προηγοϑμενησ εβδομϊδασ ςτη Βουλό δεν 

μετατρϊπηκε τελικϊ ςτην εϑκολη πολιτικό νύκη που όλπιζε το Μαξύμου. 

Ο αγώνασ ϋληξε μϊλλον ιςϐπαλοσ. 

Εντωμεταξϑ, η κυβϋρνηςη μοιϊζει να προςθαλαςςώνεται ξανϊ ςτο 

τρικυμιςμϋνο πϋλαγο των προβλημϊτων, απ, ϐπου φαινϐταν προσ 

ςτιγμόν πωσ εύχε ξεφϑγει, μετϊ την πρωτοβουλύα τησ για τον ΟΣΕ και 

την γκϊφα του Γιώργου Παπανδρϋου να προςφϋρει «ςτο πιϊτο» μύα 

πολϑτιμη επικοινωνιακό ανϊςα ςτον πρωθυπουργϐ. 

Σο πολϑτιμο αυτϐ «Φ» δεν το απϋςπαςε το ΠΑΟΚ χϊρη ςτον πρϐεδρϐ 

του. 

Ο Γιώργοσ Παπανδρϋου όταν πρϊγματι καλϐσ -ύςωσ και πολϑ καλϐσ- 

ςτισ παρεμβϊςεισ του ςτη Βουλό, δε θα μποροϑςε ϐμωσ μϐνοσ του να 

αντεπεξϋλθει ςτισ απαιτόςεισ αυτοϑ του «εκτϐσ ϋδρασ» αγώνα, αν δεν 

πλαιςιωνϐταν απϐ μύα ςειρϊ ςτελεχών, που ϋπαιξαν «μαν του μαν» τουσ 

αντύςτοιχουσ δεξιοϑσ αντιπϊλουσ τουσ. 

Ολϐκληρη η κοινοβουλευτικό διαδικαςύα χαρακτηρύςτηκε απϐ αυτϊ τα 

«δύδυμα», ϐπου πολϑ ςυχνϊ οι παςϐκοι ακινητοπούηςαν 

τουσ νεοδημοκρϊτεσ αντιπϊλουσ τουσ (δεν όμουν και καρφωμϋνοσ 

ολημερύσ ςτην τηλεϐραςη, ϐςο ϐμωσ εύδα μου ϋκαναν εντϑπωςη οι Φϊρησ 

Καςτανύδησ, Βϊςω Παπανδρϋου, Γιώργοσ Υλωρύδησ). 

Η ΝΔ δεν μπϐρεςε να επικεντρώςει την πολιτικό ςυζότηςη ςτουσ 

«ψεϑτεσ και κλϋφτεσ του ΠΑΟΚ». 

Ελλεύψει βϋβαια ςαφοϑσ πολιτικοϑ ςτύγματοσ, κι οι παςϐκοι δϑςκολα 

ςκϐραραν. 

Η ςυζότηςη ϐμωσ κινόθηκε ςε υψηλοϑσ τϐνουσ, εύχε ενδιαφϋρον -ακϐμα 

και πολιτικϐ ψαχνϐ μερικϋσ φορϋσ- ανϋδειξε ωσ μϐνο αντύπαλο ςτην 

κυβϋρνηςη το ΠΑΟΚ και όταν μύα καλοδεχοϑμενη τονωτικό ϋνεςη ςτον 

δικομματιςμϐ. 

ε αυτό τη φϊςη, η ιςοπαλύα όταν ϐτι καλϑτερο μποροϑςε να ελπύζει το 

ΠΑΟΚ. 
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Σο δύδαγμα του προηγοϑμενου ςαββατοκϑριακου εύναι πωσ ϐταν το 

ΠΑΟΚ ξεδιπλώνει ϐλεσ τισ διαθϋςιμεσ δυνϊμεισ του και αξιοποιεύ 

πλόρωσ το ςτελεχιακϐ του δυναμικϐ, μπορεύ να ςτριμώξει τη 

ςυγκεκριμϋνη ΝΔ. 

«Γιώργο, προχώρα, ϊλλαξϋ τα ϐλα!», ϋχουν ξελαιμιαςτεύ εδώ κι ενϊμιςι 

χρϐνο διϊφοροι ςυνθηματολϐγοι. 

Πρϊγματι, ο Γιώργοσ Παπανδρϋου καλεύται να τα αλλϊξει ϐλα: 

• Να πϊψει να υποτιμϊει τα ςτελϋχη και τουσ βουλευτϋσ του, 

• Να προςτατεϑςει την κληρονομιϊ των κυβερνόςεων του Ανδρϋα 

Παπανδρϋου και του Κώςτα ημύτη, 

• Να εγκαταλεύψει τον αρχηγιςμϐ και τη διαμϐρφωςη αυλόσ, 

• Να ςταματόςει να παύζει το μαθητευϐμενο μϊγο, βγϊζοντασ 

«νϋα» ςτελϋχη απϐ το ημύψηλο τησ «ανανϋωςησ», 

• Να παρατόςει την αφελό, παιδαριώδη αντύληψη πωσ για να 

ςυγκροτηθεύ πολιτικό πρϐταςη 

αρκοϑν μερικϋσ ςκϐρπιεσ «τολμηρϋσ» και «πιαςϊρικεσ» ιδϋεσ 

(π.χ. ιδιωτικϊ πανεπιςτόμια, πρϐςληψη νϋων χωρύσ 

αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ, πολιτικό ςυμμετοχό μεταναςτών, 

χωριςμϐσ εκκληςύασ-κρϊτουσ), που ερεθύζουν τα ΜΜΕ και 

προκαλοϑν ςυζητόςεισ: αυτϐσ εύναι τρϐποσ να πουλϊσ γαριδϊκια, 

ϐχι να αγορϊζεισ ψόφουσ. Σο απολύτικο, επιφυλακτικϐ, αναςφαλϋσ 

και απαύδευτο εκλογικϐ ςώμα τρϋμει ςτην θϋα ιδεών που και 

αιθεροβϊμονεσ εύναι και ϋλλειψη προγραμματιςμοϑ μαρτυροϑν. 

Δεν αναζητεύ ϋναν εκκεντρικϐ διανοοϑμενο, αλλϊ ϋναν 

«καπετϊνιο», που να ξϋρει πώσ να αρπϊξει το πηδϊλιο και ποϑ να 

πϊει το καρϊβι. 

Με ϊλλα λϐγια: ςόμερα, δεκαοκτώ μόνεσ μετϊ την ανϊδειξη του Γιώργου 

Παπανδρϋου ςτην ηγεςύα του ΠΑΟΚ, η καλϑτερη επιλογό του 

κϐμματοσ τησ αξιωματικόσ αντιπολύτευςησ εύναι το «ϐλον ΠΑΟΚ». 

Σισ πρώτεσ εβδομϊδεσ τησ παπανδρεώκόσ περιϐδου, ο υπογρϊφων υπόρξε 

θιαςώτησ τησ «μεγϊλησ δημοκρατικόσ παρϊταξησ», τησ διϊλυςησ δηλαδό 

του ΠΑΟΚ και τησ αντικατϊςταςόσ του απϐ μύα νϋα, αναγεννημϋνη 

ιδεολογικϊ και προγραμματικϊ, κεντρώασ παρϊταξησ. 

Επύςησ δεν ϋτρεφα -και δεν τρϋφω- καμύα ιδιαύτερη ςυμπϊθεια προσ αυτϐ 
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που λϋμε «υψηλϐβαθμα ςτελϋχη» του ΠΑΟΚ: τουσ θεωρώ κατϊ 

κανϐνα αδιϊφορουσ για την ουςύα τησ πολιτικόσ και αμϐρφωτουσ πολιτικϊ, 

υπερβολικϊ καιροςκϐπουσ, χωρύσ παραταξιακό ςυνεύδηςη και χωρύσ ηθικϋσ 

αναςτολϋσ (ϐπωσ δεύχνει η ϊκρατη τϊςη τουσ προσ 

την καλοζωύα, την πολυτϋλεια και τισ εφηβώδεισ ερωτοτροπύεσ). 

Αυτϐ που ϊλλαξε ϐμωσ, εύναι πωσ εύδαμε και τα νϋα ςτελϋχη που εύναι ςε 

θϋςη να βρει ο Γιώργοσ Παπανδρϋου: 

• κϊτι κολεγιϐπαιδα που μιλϊνε αμερικϊνικα και ϋχουν αναγορεϑςει 

εαυτοϑσ ςε ναυαγοςώςτεσ ϐςων δεν ϋχουν πϊει ςτο αμερικανικϐ 

κολϋγιο 

• κϊτι περύεργα πρώην μεςαύα ςτελϋχη του κινόματοσ που κϊπωσ 

«θϊμπωςαν» τον πρϐεδρο (πρϊγμα καθϐλου δϑςκολο ϐπωσ 

φαύνεται αν ϋχεισ πϊει ςτο «ςωςτϐ» ςχολεύο, ςυχνϊζεισ ςτο 

«ςωςτϐ» γυμναςτόριο ό ϋτυχε να υπηρετεύσ ςτο «ςωςτϐ» υπουργεύο 

την εποχό τησ υπουργύασ του) και που υποτύθεται πωσ γνωρύζουν 

εισ βϊθοσ διϊφορα θϋματα και εύναι «τύμιοι» (ιςχυριςμού που 

προκαλοϑν αμφϐτεροι καθϐλου ενθαρρυντικϋσ γκριμϊτςεσ ϐταν 

επαναλαμβϊνονται ςε «κϑκλουσ» που τουσ/τισ γνώριςαν ςε 

προηγοϑμενεσ φϊςεισ τησ ςταδιοδρομύασ τουσ) 

Εύδαμε την Μαύρη Ματςοϑκα, που τελικϊ «ϋγραψε» ςτην κοινό 

γνώμη επειδό ςυγκινόθηκε που γνώριςε «απϐ κοντϊ» τον Νύκο 

Φατζηνικολϊου κι επειδό ψόφιςε ϊλλ’ αντ, ϊλλων ςτο ευρωκοινοβοϑλιο. 

Εύδαμε (ό μϊλλον δεν εύδαμε) τη Μαριλύζα Ξενογιαννακοποϑλου, που 

ϐτι ικανϐτητεσ κι αν διαθϋτει, εύναι μϊλλον βϋβαιο πωσ δεν γνωρύζει πώσ 

να προκαλϋςει, ςκύρτημα ϋςτω, ενδιαφϋροντοσ ςτη λαώκό ςυνεύδηςη. 

υνεχύζουμε (δυςτυχώσ) να βλϋπουμε το ενοχλητικϐ θϋαμα τησ εξϊρτηςησ 

τησ Μαρύασ Δαμανϊκη απϐ τη δημοςιϐτητα και την παρουςύα τησ ςτην 

κεντρικό πολιτικό ςκηνό. 

Μεταφορικϊ, η ϐλη κατϊςταςη ϋχει ωσ εξόσ: ο λαϐσ την τραβϊει απϐ τα 

πϐδια να την πϊει ςτα παραςκόνια, αλλϊ αυτό ϋχει γαντζωθεύ ςτο ςανύδι 

τησ ςκηνόσ κι αντιςτϋκεται ουρλιϊζοντασ και χαρϊςςοντασ -πρϊγμα που 

προκαλεύ τρομερϐ τρύξιμο- το βερνύκι με τα νϑχια τησ (μπλιαχ!)    

Εύδαμε επύςησ την Ωντζελα Γκερϋκου (αςχολύαςτο, αλλϊ 

πληροφοριακϊ ϋχω τϑχει ωτακουςτόσ τουλϊχιςτο μιςόσ ντουζύνασ 
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παρεών που ςχολιϊζουν -ςε καφετϋριεσ, λεωφορεύα και ύντερνετ καφϋ-με 

ςφοδρό ςκωπτικό διϊθεςη -για να το περιγρϊψω ευγενικϊ- την ϋμπνευςη 

αυτό τησ ηγεςύασ του ΠΑΟΚ) 

Ε, αν αυτϐ εύναι το «ϊλλαξε τα ϐλα» λυπϊμαι, προτιμώ το «ϐλον» 

ΠΑΟΚ. 

το κϊτω-κϊτω δεν εύμαςτε πια ςτην εποχό των Σςοχατζϐπουλου,  

Ακριβϊκη, Παποϑλια, και Κατςιφϊρα! 

  

Αν ςόμερα εξακολουθεύ να υπϊρχει δυνατϐ ΠΑΟΚ που διεκδικεύ τη νύκη 

ςτισ εκλογϋσ του 2008 και παύρνει «Φ» ςτην «καυτό» κοινοβουλευτικό 

ϋδρα τησ ΝΔ, αυτϐ οφεύλεται ςτο ϐτι τα ςτελϋχη του εξακολοϑθηςαν, με 

δικό τουσ πρωτοβουλύα, να διατηροϑν τα πολιτικϊ τουσ δύκτυα 

επικοινωνύασ με τουσ πολύτεσ, που απϐ τη μεριϊ τουσ ευτυχώσ δεν πόραν 

εύδηςη -ό δεν πολυϋδωςαν ςημαςύα- ςτην παπανδρεώκό εκδοχό 

του «αλλαξε τα ϐλα». 

  

Σο τι ςυνϋβη ςτο ΠΑΟΚ τον τελευταύο ενϊμιςι χρϐνια αποτυπώνεται 

ξεκϊθαρα ςτον «ϊτυπο» ανταγωνιςμϐ 

μεταξϑ Διαμαντοποϑλου και Βενιζϋλου για τη δεϑτερη θϋςη ςτο 

κϐμμα: η πρώτη, κατϊφερε, με ϋντονο προεδρικϐ ςπρώξιμο, να βγει ςτην 

πρώτη γραμμό τησ δημοςιϐτητασ, τον τελευταύο μϊλιςτα προεκλογικϐ 

μόνα. 

  

Λοϑςτηκε ςτο φωσ των τηλεοπτικών προβολϋων και απανθρακώθηκε 

μϋςα ςε ςαρϊντα οχτώ ώρεσ. 

  

Ο Βενιζϋλοσ βρύςκεται ςτην ύδια θϋςη δεκαπϋντε χρϐνια και 

παραμϋνει φρϋςκοσ και ενδιαφϋρον (προςοχό: δε λϋω ικανϐσ, οϑτε 

«πολιτικϐσ», οϑτε καν ϋντιμοσ). 

  

Αν ο Γιώργοσ Παπανδρϋου όταν μεγϊλοσ πολιτικϐσ, θα όταν ύςωσ ςε 

θϋςη να «τα αλλϊξει ϐλα», ϐπωσ τον παρϐτρυνε το παλιϐ ςϑνθημα. 

  

Αλλϊ δεν εύναι. 
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Εύναι ϋνασ αντιπολιτευϐμενοσ ηγϋτησ τησ ςειρϊσ, που δουλειϊ του εύναι να 

διαςχύςει μύα ρηχό κυβϋρνηςη. 

  

Ε, αν θϋλει να προςφϋρει ςτον τϐπο, ασ προετοιμϊςει, χωρύσ πολλϋσ 

μεγαλοςτομύεσ, μια βαςικό μεταρρυθμιςτικό πορεύα για τη χώρα, ασ 

πϊρει την ομϊδα του (αυτό που ϋχει, αφοϑ ϊλλη δεν μπορεύ να φτιϊξει) κι 

ασ τελειώςει τη δουλειϊ που ανϋλαβε. 

  

Σα υπϐλοιπα εύναι χϊςιμο χρϐνου και υπϋρμετρη φιλαυτύα, που ςτην 

πολιτικό εύναι πολϑ πιο αςυγχώρητη αμαρτύα απϐ τη μετριϐτητα. 
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Η Ελλϊδα ςτη 'νϋα Ευρώπη': καν' το ϐπωσ η Σύνα! 

(9/6/2005) 

 

Ο Μαρξ (Marx) εύχε πει κϊπου πωσ για να αρχύςουν να χορεϑουν 

οι παγιωμϋνεσ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, θα πρϋπει να ςτόςουν αυτύ ςτην ύδια τη 

μουςικό τουσ. 

Δεν ξϋρω αν αυτϐ που ακοϑγεται θα μασ κϊνει να αρχύςουμε 

να χορεϑουμε, ξϋρω ϐμωσ πωσ -τώρα τελευταύα- ο ςκοπϐσ που 

παύζει ϊλλαξε: 

Πρώτον, «μποϑκωςε», πια για τα καλϊ το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα. 

Η κληρονομικό δημοκρατύα και η διαςημοκρατύα παρϊγουν 

ελϊχιςτεσ προςδοκύεσ, ενώ τα ϊκρα εύναι τϐςο ςκουληκιαςμϋνα, που δεν 

τα πληςιϊζει κανεύσ. 

Ο νϋοσ ρυθμϐσ εδώ εύναι η διαθεςιμϐτητα του κοινοϑ να 

ξεπερϊςει διαχωριςτικϋσ γραμμϋσ και παραδοςιακϊ ςτρατϐπεδα και να 

ακοϑςει ϋναν ουςιώδη πολιτικϐ λϐγο, απϐ ανθρώπουσ που θα εύναι τύμιοι, 

διαβαςμϋνοι, μετριοπαθεύσ και ειλικρινεύσ.    

Δεϑτερον, «ςτϐμωςαν» τα προβλόματα τησ χώρασ. 

Όπωσ εύπε ο Σϐνι Μπλερ (Tony Blair), «το δϑςκολο δεν εύναι να 

πϊρεισ μύα απϐφαςη, εύναι να καταλϊβεισ πϐτε εύναι η ώρα να την 

πϊρεισ». 

Ε, λοιπϐν αν ρωτϊγατε τουσ πολιτικοϑσ μασ των τελευταύων τριϊντα 

χρϐνων «πϐτε νιώςατε πωσ όρθε η ώρα να πϊρετε 

αποφϊςεισ;», πιθανϐτατα θα ςασ απαντοϑςαν: ποτϋ! 

Σο αποτϋλεςμα εύναι πωσ επεύγει ταυτϐχρονα η αντιμετώπιςη μύασ ςειρϊσ 

απϐ ογκώδη κοινωνικϊ, οικονομικϊ και πολιτικϊ προβλόματα: 

• η παραγωγικϐτητα και η μικρό κερδοφορύα τησ οικονομικόσ 

δραςτηριϐτητασ, 

• η υπογεννητικϐτητα, 

• η ποιϐτητα τησ κατϊρτιςησ, τησ εκπαύδευςησ και τησ παιδεύασ, 

• ο αναδιανεμητικϐσ χαρακτόρασ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ και 

• η ποιϐτητα ζωόσ 
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Φρειϊζονται επύςησ μεταρρυθμύςεισ που θα αποκαθιςτοϑν τη βαςικό 

δημοκρατικό λειτουργύα. 

Δημοκρατύα δεν υπϊρχει χωρύσ ελεϑθερη ενημϋρωςη, αξιοκρατύα, ιςϐτητα 

ϐλων απϋναντι ςτο νϐμο, προϊςπιςη του δικαιώματοσ του εκλϋγεςθαι και 

διϊκριςη μεταξϑ των τριών εξουςιών. 

Με ϊλλα λϐγια: η «καλϑτερη δημοκρατύα που γνώριςε ποτϋ ο τϐποσ» 

-η μεταπολιτευτικό-χρειϊζεται επειγϐντωσ ευθαναςύα, πριν ςαπύςει 

ζωντανό, θϑμα τησ ύδιασ τησ επιτυχύασ τησ! 

  

Εδώ, ο νϋοσ ρυθμϐσ εύναι πωσ ανούγει η βεντϊλια τησ πολιτικόσ 

θεματολογύασ, αυξϊνει το πολιτικϐ κϐςτοσ τησ ακινηςύασ και 

επιβϊλλονται -καθώσ θα πρϋπει κϊπωσ να φτιαχτοϑν πλειοψηφύεσ- 

υβριδιακϋσ προςεγγύςεισ, που να «τςιμπολογϊνε» τϐςο απϐ δεξιϊ, ϐςο κι 

απϐ αριςτερϊ. 

Σρύτον, «απϋςβετο» το «λϊλον ϑδωρ» τησ 

μεταπολιτευτικόσ αριςτερύζουςασ κενολογύασ. 

Θυμηθεύτε: το δεϑτερο μιςϐ τησ δεκαετύασ του ,90 μασ ϋδωςε -εκτϐσ απϐ 

τον ημύτη- το ΔΗΚΚΙ, την «αριςτερό» μετϊλλαξη του ΤΝ, την 

«φιλολαώκό» εςωτερικό αντιπολύτευςη του... Σςοχατζϐπουλου και 

τησ... Μιμόσ, ποςοςτϊ τησ τϊξησ του 15% (ςτισ εκλογϋσ του 1996) και... 

20% (ςτισ ευρωεκλογϋσ του 1999) ςτην αριςτερϊ ΚΚΕ-ΤΝ-ΔΗΚΚΙ κ.ϊ. 

Με ϊλλα λϐγια: όταν ακϐμα ζωντανό η αντύληψη πωσ για τα οικονομικϊ 

προβλόματα φταύνε τα «μονοπώλια» και το «κεφϊλαιο», για τη θεςμικό 

υπανϊπτυξη ο «ξϋνοσ δϊκτυλοσ», πωσ οι ΗΠΑ τηλεκατηϑθυναν τισ 

εςωτερικϋσ μασ πολιτικϋσ εξελύξεισ κ.ο.κ. 

Αυτϊ ςόμερα ϋχουν αντικαταςταθεύ απϐ ϊλλεσ θεωρύεσ ςυνωμοςύασ. 

Ϊγινε με τα πολλϊ ςυνειδητϐ πωσ ο μεταπολιτευτικϐσ αριςτερύζων-

λαώκιςτικϐσ λϐγοσ: 

• μεμψιμοιρεύ για τη ςαπύλα του καπιταλιςτικοϑ ςυςτόματοσ για 

να προςφϋρει ϊλλοθι ςε κϊθε λαμογιϊ, 

• μετατρϋπει την αδυναμύα κατανϐηςησ του κϐςμου 

ςε αντιιμπεριαλιςτικό οργό, 

• εμμϋνει ςε οφθαλμοφανώσ ξεπεραςμϋνα «θεωρητικϊ» ςχόματα 

διϐτι ϋτςι βολεϑει την πνευματικό του οκνηρύα (που κι αυτό εύναι 
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αποτϋλεςμα του γεγονϐτοσ πωσ -απϐ μια ςτιγμό κι ϋπειτα- η 

πολιτικό ϋπαψε να εύναι για τη μεταπολιτευτικό γενιϊ να εύναι μϋςο 

αλλαγόσ τησ χώρασ κι ϋγινε μϋςο λεηλαςύασ τησ).   

• ακϐμα και ο «ευρωπαώςμϐσ» ό η ατζϋντα του «κοινωνικοϑ 

φιλελευθεριςμοϑ» (δικαιώματα μειονοτότων, εκκοςμύκευςη, 

ατομιςμϐσ), η «ανανεωτικό»-«κουλτουριϊρικη» δηλαδό εκδοχό 

τησ μεταπολύτευςησ, μοιϊζει ςόμερα, ακϐμα και για τουσ «εντϐσ 

των τειχών», ωσ υπεκφυγό για να γυρνϊμε αιωνύωσ γϑρω απϐ το 

θϋμα και να μη ςυζητϊμε ποτϋ τα πραγματικϊ ςπουδαύα.  

Ϊτςι φτϊςαμε να θεωροϑνται οι «ϊρχοντεσ» τησ 

μεταπολύτευςησ λαθρεπιβϊτεσ και να αντιμετωπύζονται με δυςπιςτύα οι 

τρϐφιμοι του μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ οικοτροφεύου. 

Σϋταρτον, «γυμνώθηκε» ο τελευταύοσ βαςιλιϊσ του πολιτικοϑ μασ 

ςυςτόματοσ, η «ευρωπαώκό ολοκλόρωςη». 

Τπϊρχει λϐγοσ που οι δϑο μεγϊλεσ πολιτικϋσ ςτιγμϋσ τησ μεταπολύτευςησ 

(η επικό, προμηθεώκό προςπϊθεια του Κωνςταντύνου 

Καραμανλό για ϋνταξη τησ χώρασ ςτην «ΕΟΚ» και ο πλόρησ και 

ςοφϐσ, ςχεδιαςμϐσ του Κώςτα ημύτη για ϋνταξη τησ χώρασ ςτο ςκληρϐ 

πυρόνα τησ ΕΕ) εύχαν να κϊνουν με τη ςυμμετοχό τησ χώρασ ςτην 

διαδικαςύα τησ ευρωπαώκόσ οικοδϐμηςησ. 

Αυτό πρϊγματι φαινϐταν πωσ εύναι η «βαςιλικό οδϐσ» για να αλλϊξει 

ρϐτα η πατρύδα και να μπει ςτο δρϐμο τησ προϐδου. 

Κι αν ςόμερα οι καιρού μοιϊζουν τϐςο τραγικού, ϋχει να κϊνει με το 

ϐτι ςυνειδητοποιοϑμε ξαφνικϊ πωσ αυτϐσ ο δρϐμοσ όταν αδιϋξοδοσ. 

Ϊτςι ασ ποϑμε ερμηνεϑεται η τραγικό κατϊληξη του ςημιτικοϑ 

εκςυγχρονιςμοϑ: 

• η μύα και μϐνη επιτυχύα του (το Ευρώ), μϋςα ςε τϋςςερα χρϐνια 

κατϊντηςε ςυνώνυμη τησ ακρύβειασ. 

• τα ϊλλα -«μεγϊλα» υποτύθεται- θϋματα που ϊνοιξε (αποδοχό 

τησ ευρωπαώκόσ προοπτικόσ τησ Σουρκύασ, ϋνταξη τησ Κϑπρου ςτην 

ΕΕ, η ϐλη προςϋγγιςη για το κυπριακϐ) βουλιϊζουν αϑτανδρα, 

μαζύ με την ευρωπαώκό οικοδϐμηςη, φϋρνοντασ μϊλιςτα τη χώρα 

ςε χειρϐτερο ςημεύο απϐ αυτϐ που όταν πριν ξεκινόςει η ϐλη -

τεχνοκρατικϊ ϊριςτα προετοιμαςμϋνη προςπϊθεια, που 
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δυςτυχώσ ϐμωσ θεωροϑςε αμετακύνητεσ ςυνθόκεσ που ανόκουν 

όδη ςτο παρελθϐν. 

• ακϐμα και οι ολυμπιακού αγώνεσ τησ Αθόνασ ό η αποκατϊςταςη 

των μακροοικονομικών ιςορροπιών μετατρϋπονται ςυν τω 

χρϐνω, λϐγω τησ απουςύασ διαρθρωτικών αλλαγών, ςε 

κακϐγουςτεσ φϊρςεσ, που μειώνουν, αντύ να αυξϊνουν, το κϑροσ 

τησ χώρασ. 

Με ϊλλα λϐγια: απϐ τον «εκςυγχρονιςμϐ» κινδυνεϑει να μην απομεύνει 

τύποτα, ακριβώσ γιατύ αυτϐσ πϐνταρε ϐλα τα λεφτϊ ςτην ευρωπαώκό 

προοπτικό τησ χώρασ (κι ϋβαλε αντύςτοιχα «ςτο ρϊφι» τισ εςωτερικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ). 

όμερα ϐμωσ ανακαλϑπτουμε πωσ οι Ευρωπαύοι, που μασ υπϐςχονταν τον 

ουρανϐ με τ, ϊςτρα και ςτουσ οπούουσ χαρύςαμε τα καλϑτερϊ μασ χρϐνια, 

δεν όταν παρϊ ϋνα μϊτςο χρεοκοπημϋνων, ανϐητων ακαμϊτηδων. 

όμερα ξϋρουμε πωσ πρϋπει να τα βγϊλουμε πϋρα μϐνοι μασ. 

Αυτϐ δεν εύναι πϊντα κακϐ. 

Εύναι αλόθεια πωσ τϋτοιεσ καταςτϊςεισ οδηγοϑν ςυχνϊ ςτον αλκοολιςμϐ 

και την αυτοκτονύα. 

Τπϊρχει ϐμωσ και ο δρϐμοσ τησ Σύνα Σϋρνερ (Tina Turner): ϐταν 

ςυνειδητοπούηςε τι κϊθαρμα όταν o Ωικ (Ike), οϑτε ςυμβιβϊςτηκε ςτη 

μύζερη ςυμβύωςη, οϑτε ξϋπεςε ςτην πικρύα και την κατϊθλιψη. 

Πόρε την ζωό ςτα χϋρια τησ κι ϋλαμψε ςτο δρϐμο τησ επιτυχύασ! 

 

Η ζωό μετϊ τα δημοψηφύςματα: ξεπερνώντασ τον ,Αικ 

 

Σο πρώτο που πρϋπει να κϊνουμε τώρα, εύναι να δοϑμε την 

πραγματικϐτητα κατϊματα: δεν ωφελεύ να ςυνεχύςουμε να 

ςερνϐμαςτε ςτην αυλό του γαλλογερμανικοϑ ϊξονα, οϑτε να 

ξεροςταλιϊζουμε ςτα τηλϋφωνα, περιμϋνοντασ μύα πρόταςη για 

ενοπούηςη· χϊνουμε την ώρα μασ. 

Σο χειρϐτερο ϐμωσ δεν εύναι αυτϐ. 

Εύναι πωσ ςόμερα ςτην Ευρώπη δεν υπϊρχουν δϑο πολιτικϋσ 

προτϊςεισ: υπϊρχει μύα, κι ϊλλη μύα που απλϊ την αρνεύται. 

Δεν υπϊρχουν δϑο ομϊδεσ κρατών που προχωροϑν: υπϊρχει μύα, κι 
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ϊλλη μύα που μϋνει καθηλωμϋνη ςτο χτεσ και την ακινηςύα. 

Προκύπτει ϋτςι η ανϊγκη να εγκαταλεύψουμε τον ευρωπαώςμό τησ 

δεκαετύασ του ,80 και να εξοπλιςτούμε για τη μακρϊ πορεύα ςτη 

«νϋα» Ευρώπη. 

Αυτϐσ ϐμωσ ο προςανατολιςμϐσ ςτη «νϋα Ευρώπη» και τισ 

μεταρρυθμύςεισ, ϋχει ςυνϋπειεσ. 

Διϐτι τα προβλόματα εύναι πολύ ςυγκεκριμϋνα και δύςβατα: η 

αντιμετώπιςό τουσ χρειϊζεται κϊθε ικμϊδα τησ γεραςμϋνησ και 

γηρϊςκουςασ κοινωνύασ μασ. 

Ξαναλϋω: 

• Η οικονομικό δραςτηριϐτητα θα πρϋπει να γύνει πιο 

κερδοφϐρα: το αςφαλιςτικϐ θα πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ, η 

επιχειρηματικϐτητα να ανθόςει, το εμπορικό ιςοζύγιο να 

ιςορροπόςει, η παραοικονομύα να παταχθεύ    

• Οι δημογραφικϋσ ιςορροπύεσ θα πρϋπει να 

αποκαταςταθοϑν: οι εκτρώςεισ θα πρϋπει να μειωθοϑν, η 

παιδικό ηλικύα να προςτατευτεύ, η οικογϋνεια να ενιςχυθεύ 

• Η παιδεύα και η κατϊρτιςη θα πρϋπει να 

εκςυγχρονιςτοϑν: η ποιϐτητα των εκπαιδευτικών και των 

προγραμμϊτων διδαςκαλύασ θα πρϋπει να βελτιωθεύ, η 

καινοτομύα να ευνοηθεύ, οι γονεύσ, οι τοπικϋσ αρχϋσ και οι 

επιχειρόςεισ να πρωταγωνιςτούν ςτη λόψη των αποφϊςεων 

• Οι ανιςϐτητεσ θα πρϋπει να μειώνονται: το κοινωνικό 

κρϊτοσ θα πρϋπει να διευρυνθεύ και να ςτοχεϑςει υπϋρ των 

(τι υπϋροχη φρϊςη!) «μη εχόντων και κατεχόντων» 

• Η ποιϐτητα ζωόσ θα πρϋπει να αναβαθμιςτεύ: το 

φυςικϐ περιβϊλλον θα πρϋπει να αναδειχθεύ, ο αςτικϐσ 

χώροσ να αναςυγκροτηθεύ, η οικιςτικό ρϑπανςη να 

ελεγχθεύ, να διαδοθοϑν η βιολογικό 

γεωργύα, ο αγροτουριςμόσ, η ανακύκλωςη των 

απορριμμϊτων και η παραγωγό ανανεώςιμησ και καθαρόσ 

ενϋργειασ. 

Παρϐμοιεσ προτϊςεισ δεν πρϐκειται να ςυγκινόςουν κανϋνα, πριν 

μετατραποϑν ςε ϋνα εύδοσ «εθνικόσ χϊρτασ για το μϋλλον» ςε μύα 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 166 

«ατζϋντα 2020», που θα αναλϑει τισ γενικολογύεσ ςε ςυγκεκριμϋνο 

πρϐγραμμα αξιολογόςιμων, χρονολογημϋνων και ιεραρχημϋνων 

ςτόχων. 

Φρειαζϐμαςτε ϋνα εύδοσ «"action plan" για την Ελλϊδα», που θα 

αναπλαιςιώςει την πολιτικό ατζϋντα και θα διεκδικόςει υπϋρ 

τησ κοινωνύασ την πολιτικό, που με τϐςη ελαφρϐτητα εκχωρόθηκε 

ςτη δικαιοδοςύα των ΜΜΕ. 

Ο δρϐμοσ αυτϐσ δεν μπορεύ να παρακϊμψει μύα ςυντακτικό 

εθνοςυνϋλευςη και τη ςυνεπαγϐμενη δημοκρατικό μεταρρϑθμιςη 

που θα φϋρει τισ μονοεδρικϋσ περιφϋρειεσ, τον περιοριςμό των 

θητειών, τον αυςτηρϐ ϋλεγχο ςε ΜΜΕ και δικαιοςϑνη. 

Ο ενταφιαςμϐσ τησ μεταπολύτευςησ ςυνδϋεται απολϑτωσ με τη 

ςϑγκληςη ςυντακτικόσ εθνοςυνϋλευςησ για ϋνα νϋο ςϑνταγμα, 

μικρϐτερο, πιο κατανοητϐ, που θα καταργεύ τη «δεδηλωμϋνη», θα 

ξεχωρύζει τισ εκλογϋσ για εκλογό πρωθυπουργοϑ απϐ εκεύνεσ για 

εκλογό βουλόσ και θα καθιερώνει ϋνα πιο ολιγϊριθμο και μοντϋρνο 

κοινοβοϑλιο. 

Η παραπϊνω πολιτικό επιλογό ςημαύνει πωσ εύμαςτε αναγκαςμϋνοι 

να δεθοϑμε ςτον πϊςαλο αυτόσ τησ πολιτικόσ, να μεύνουμε 

προςηλωμϋνοι ςτην ςυγκεκριμϋνη Ιθϊκη και να μην 

εφευρύςκουμε, χϊριν τησ τηλεθϋαςησ, των υπαρξιακών μασ 

προβλημϊτων ό ϊλλων τι, πολιτικϋσ διαφορϋσ που διαιρούν τη 

χώρα για να περνϊει η ώρα. 

Οι διαμϊχεσ π.χ. μεταξϑ «εθνικιςτών» και «κοςμοπολιτών», 

«ςκοταδιςτών» και «φωταδιςτών» και τα παρϐμοια, δεν 

προςφϋρουν τύποτα χρόςιμο (πϋρα απϐ βαθιϊ ςκϋψη ςτουσ 

διανοοϑμενουσ και χϊζι ςτουσ υπϐλοιπουσ). 

Ζητόματα ϐπωσ η αναγραφό του θρηςκεϑματοσ ςτισ 

ταυτϐτητεσ, τα δικαιώματα των 

μειονοτότων, ζητόματα αναπαρϊςταςησ τησ ιςτορύασ μασ κ.λπ, που 

τϐςο ενδιαφϋρουν οριςμϋνουσ κϑκλουσ, θα πρϋπει να 

αντιμετωπύζονται απϐ την πολιτικό με λϑςεισ 

αποώδεολογικοποιημϋνεσ, πρακτικϋσ, ςυγκριτικϋσ και 

πλειοψηφικϋσ: το πιο ςημαντικό εύναι να μη διχαςτεύ ο λαόσ ςε 

αυτϊ τα ζητόματα, να μην αδυνατύςει -ούτε ςτο ελϊχιςτο- η εθνικό 
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πολιτικό ενϋργεια, που εύναι πεπεραςμϋνη και που θϋλουμε να την 

προςανατολύςουμε ολόκληρη ςτα ςημαντικϊ. 

  

Όποιοσ παρακολουθόςει τα παραπϊνω, θα βρεθεύ ςε 

μύα terra incognita τησ ελληνικόσ πολιτικόσ ζωόσ: μύα παρϊταξη 

που ϋχει αναφορϋσ τϐςο ςτη «δεξιϊ» ϐςο και ςτην 

«κεντροαριςτερϊ», χωρύσ να εύναι οϑτε το ϋνα, οϑτε το ϊλλο. 

Θα ανακαλϑψει ϋνα νϋο κϋντρο που εύναι ριζοςπαςτικό, μύα 

μετριοπϊθεια που εύναι επαναςτατικό κι ϋνα ςϑνολο προφανών 

πολιτικών προτϊςεων που αιφνιδιϊζουν και ςοκϊρουν. 

Θα ςυμμετϊςχει ςτη διαμϐρφωςη μύασ παρϊταξησ που θϋλει να 

εύναι τϐςο δεςμευμϋνη ϐςο οι Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ, τϐςο 

εργατικό και τύμια ϐςο ο Κώςτασ ημύτησ, τϐςο δημεγερτικό και 

«θερμό» ϐςο ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου. 

Θα λϋγεται αυτό η παρϊταξη ΠΑΟΚ, ΝΔ ό κϊπωσ αλλιώσ; 

Και ποιοσ νοιϊζεται; 

  

Μϐνο να ϋρθει ϋγκαιρα για να αλλϊξει ςελύδα ςτη χώρα! 
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Ουπσ! Σο ξανϊκανε. Πϊλι! (18/7/2005) 

 

Νομύζαμε πωσ τα «μπουρδουκλώματα» του Γιώργου 

Παπανδρϋου (ΓΠ) όταν απλϊ αποτϋλεςμα απειρύασ, μϋτριασ πολιτικόσ 

ικανϐτητασ και ιδεολογικών εμμονών, που ϐμωσ εντϋλει θα υποχωροϑςαν 

κϊτω απϐ το βϊροσ των εξϐφθαλμων αναγκών τησ πολιτικόσ ςυγκυρύασ. 

  

Δεν το νομύζουμε πια. 

  

Σα ϐςα ςυνϋβηςαν πρϐςφατα με την αντιπαρϊθεςη ΓΠ-αρχιεπιςκοπόσ 

εύναι δηλωτικϊ τησ πολιτικόσ θεώρηςησ του προϋδρου του ΠΑΟΚ για τη 

χώρα και το μϋλλον του κϐμματϐσ του. 

  

Ϊν αρχό ην ϋνα αςτεύο κεύμενο που κακοχαρακτόριζε τον πρϐεδρο του 

ΠΑΟΚ, απϐ αυτϊ που βρύθουν ςτα ϋντυπα τησ «βαθιϊσ» -και τϐςο, ω 

τϐςο, μειοψηφικόσ- «εκκληςύασ» (γραμμϋνο απϐ κϊποιον ςυνεργϊτη του 

αρχιεπιςκϐπου, προφανώσ απϐ κϊποιον «γραμματοτοκομιςτό» που 

κατϐρθωςε με τα χρϐνια -με την ευκαιρύα: εϑγε!- να αναδειχθεύ ςε 

«γραμματογραφϋα»).  

  

Σο κεύμενο αυτϐ απϋςτειλε ο προκαθόμενοσ τησ ελληνικόσ εκκληςύασ ςε 

μερικοϑσ φύλουσ του και το αποκϊλυψε, την Πϋμπτη 14/7, Η 

«Ελευθεροτυπύα». 

  

Αυθημερϐν, ο ΓΠ θεώρηςε καλϐ να αναδεύξει το ζότημα, απαντώντασ, 

ςε οξεύσ τϐνουσ, ςτο λαθρϐβιο κεύμενο. 

  

Κατϊφερε ϋτςι να καταλϊβει πρωτοςϋλιδα και κυρύαρχη θϋςη ςτα δελτύα 

ειδόςεων. 

  

Για λϊθοσ λϐγο. 
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Ξανϊ. 

  

Να ποια λϊθη βρόκα ςτην «υπεραντύδραςη» Παπανδρϋου: 

  

Πρώτον: ςε μύα ςτιγμό που το αρχηγικϐ του προφύλ εύναι ϊςχημα 

ςτραπατςαριςμϋνο, λειτοϑργηςε ωσ αναμεταδϐτησ και 

ενιςχυτόσ των αρνητικών κριτικών προσ το πρϐςωπϐ του (και προσ 

τον Κώςτα ημύτη) που περιεύχε το κεύμενο. 

  

Ϊκανε ϐτι μποροϑςε για να μϊθουν ϐλοι οι Ϊλληνεσ πϐςο αρνητικό 

γνώμη ϋχει γι, αυτϐν ο Φριςτϐδουλοσ. 

  

ημειώνω απλώσ πωσ οι δϑο αντιμαχϐμενοι (ο ΓΠ και ο Φριςτϐδουλοσ) 

ϋχουν αντύςτοιχο ποςοςτϐ αποδοχόσ απϐ την κοινό γνώμη: 55% ο 

πρώτοσ, 45% ο δεϑτεροσ. 

  

Ϊχουν κι οι δυο να χϊςουν απϐ την ολομϋτωπη αντιπαρϊθεςό τουσ. 

  

Ενώ ϐμωσ ο Φριςτϐδουλοσ φαύνεται πωσ το κατανοεύ αυτϐ (και 

επιδιώκει τον «ανταρτοπϐλεμο»), ο Παπανδρϋου δεν το κατανοεύ και 

βγαύνει με το παραμικρϐ ςτο μεώντϊνι. 

  

Δεν εύναι τυχαύο πωσ τα ΜΜΕ παρουςύαςαν την 

υπεραντύδραςη Παπανδρϋου ωσ «Παπανδρϋου 

εναντύον Φριςτόδουλου», ϐχι το ανϊποδο! 

  

Δεϑτερον: τονύζοντασ τη ςϑγκρουςό του με τον αρχιεπύςκοπο, 

ο ΓΠ (αναγκαςτικϊ) υποβϊθμιςε τα ϊλλα ζητόματα μύασ καυτόσ 

ςυγκυρύασ. 

  

Αςκώντασ κριτικό ςτον πρϐεδρο του ΠΑΟΚ ϋχουμε ξαναγρϊψει πωσ 

«ϐποτε λεσ "τοϑτο με νοιϊζει", λεσ αναγκαςτικϊ -ϋςτω και χωρύσ ν, 

ανούξεισ το ςτϐμα ςου- πωσ "τα υπϐλοιπα ςε νοιϊζουν λιγϐτερο"». 

  

Σώρα δηλαδό, που η κυβϋρνηςη ανούγει το ωρϊριο, το αςφαλιςτικϐ, τισ 
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εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, πλόττει τα ειςοδόματα των χαμηλϐμιςθων, 

επεκτεύνει το «διευθυντικϐ δικαύωμα» κ.λπ., ο πρϐεδροσ τησ αξιωματικόσ 

αντιπολύτευςησ επιλϋγει να προβϊλει τον τςακωμϐ του με τον 

αρχιεπύςκοπο. 

  

Ϊτςι ϐμωσ το ΠΑΟΚ υπογραμμύζει ταυτϐχρονα πϐςο μακριϊ εύναι απϐ 

το λαώκϐ, κεντρώο, προοδευτικϐ κϐςμο και τισ ανηςυχύεσ του. 

  

Αποξενώνεται απϐ του ψηφοφϐρουσ του, αλλϊ -κυρύωσ- απϐ τουσ 

μετριοπαθεύσ «κυμαινϐμενουσ» ψηφοφϐρουσ που υποτύθεται πωσ θϋλει 

να επαναπατρύςει απϐ τη ΝΔ ςτην κϊλπη του για να κερδύςει ςτισ 

επϐμενεσ εκλογϋσ! 

  

Σαυτϐχρονα εμφανύζεται ςαν ϋνα κϐμμα που -επειδό δεν μπορεύ να ϋχει 

θϋςεισ για τα ςημαντικϊ- αςχολεύται με τα αςόμαντα και μϊλιςτα 

με ιδεοληπτικϐ και οξϑ τρϐπο. 

  

Σρύτον: δύνει το δικαύωμα ςτην κυβϋρνηςη να τοποθετηθεύ ςτο κϋντρο. 

  

Θυμύζω πωσ αντύπαλοσ του Παπανδρϋου δεν εύναι (;) ο Φριςτϐδουλοσ, 

αλλϊ ο Καραμανλόσ. 

  

Ε, λοιπϐν, με την εμπνευςμϋνη του παρϋμβαςη, ο πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ 

θρϐνιαςε ακϐμα καλϑτερα τη ΝΔ ςτο κϋντρο του πολιτικοϑ ςκηνικοϑ. 

  

Ϋταν για την κυβϋρνηςη του πιο εϑκολο πρϊγμα να βγει και να δηλώςει 

πωσ «δεν υιοθετεύ το περιεχϐμενο του κειμϋνου... το οπούο και 

αποδοκιμϊζει». 

  

Ποια όταν η εικϐνα που βγόκε: μα εκεύνη δϑο εμπαθών τϑπων που 

τςακώνονται για κϊτι που λύγο νοιϊζει την κοινωνύα (των 

κ.κ. Παπανδρϋου δηλαδό και Φριςτϐδουλου), ενώ η κυβϋρνηςη 

αύρεται υπερϊνω του καυγϊ και αςχολεύται με τα προβλόματα τησ χώρασ. 

  

Αφόνουμε κατϊ μϋροσ την αύςθηςη πωσ, αμόχανοσ καθώσ εύναι, 
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ο Παπανδρϋου «τςιμπϊει» και χορεϑει ςτον ςκοπϐ που του παύζει ο 

ταμπουρϊσ των ΜΜΕ (επύ τω προκειμϋνω η «Ελευθεροτυπύα»). 

  

À 

  

Μεγαλϑτερη ϐμωσ αξύα ύςωσ να ϋχει να δοϑμε γιατύ πϋφτει ο ΓΠ διαρκώσ 

ςτα ύδια λϊθη. 

  

Υαύνεται πωσ αυτϐ ςυμβαύνει διϐτι υπηρετεύ μύα λανθαςμϋνη ςτρατηγικό. 

  

Ϊχει κϊνει τη διϊγνωςη πωσ αυτϐ που χρειϊζεται ςόμερα η Ελλϊδα, εύναι 

μύα ατζϋντα κοινωνικοϑ φιλελευθεριςμοϑ, που 

θα προωθεύ την πολυπολιτιςμικϐτητα, την εκκοςμύκευςη, τον αντιεθνικις

μϐ, τα δικαιώματα διαφϐρων μειονοτότων (ςεξουαλικών, εθνικών κ.λπ), 

την ανοχό κ.λπ. 

  

Ε, λοιπϐν, εύναι βαθιϊ νυχτωμϋνοσ! 

  

Όπωσ μποροϑν να τον διαβεβαιώςουν οι φύλοι του που προϋρχονται απϐ 

την «ανανεωτικό αριςτερϊ», ςε ϐλα αυτϊ τα ζητόματα, οι απϐψεισ 

του κοινωνικοϑ φιλελευθεριςμοϑ εύναι ϐχι απλϊ μειοψηφικϋσ, αλλϊ 

περιθωριακϋσ. 

  

Αφόςτε που πλανϊται η εντϑπωςη πωσ το «νϋο-νϋο» ΠΑΟΚ προκρύνει 

αυτϊ τα ζητόματα ϐχι τϐςο απϐ πεπούθηςη, αλλϊ απϐ πνευματικό 

οκνηρύα. 

  

Καθώσ η γενιϊ τησ μεταπολύτευςησ δεν μπορεύ πια να 

ανανεωθεύ πολιτικϊ, ώςτε να παρϊγει εναλλακτικϋσ λϑςεισ για ϐςα 

νοιϊζουν τουσ πολύτεσ, αςχολεύται με τα υπολεύμματα τησ κουλτοϑρασ 

των ςύξτισ, με ϐςα δηλαδό επιβύωςαν απϐ την πολιτικό τησ ςυγκρϐτηςη. 

  

Κι αυτό ακϐμα τη ςτρατηγικό τησ όττασ ϐμωσ, την υπηρετεύ 

λανθαςμϋνα. 

  



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 172 

Ασ ποϑμε π.χ. πωσ αυτϊ που κϊνει ο ΓΠ (απϐ τη μύα να κοινωνεύ και να 

διαβϊζει το «πιςτεϑω», απϐ την ϊλλη να ςτόνει ευόκοον ουσ ςτο χωριςμϐ 

τησ εκκληςύασ απϐ το κρϊτοσ και να επιτύθεται ςτον Φριςτϐδουλο) 

υπηρετοϑν μύα ςτρατηγικό. 

  

Μαθαύνω πωσ οι ςϑμβουλού του τον προϋτρεψαν ςτην υπεραντύδραςη με 

το ςκεπτικϐ πωσ «δε χϊνουμε τύποτα αν επιτεθοϑμε ςτον αρχιεπύςκοπο, 

αφοϑ οι οπαδού του δεν εύναι ψηφοφϐροι μασ». 

  

Προφανώσ εδώ αναπτϑςςεται μύα πολιτικό για τισ ςχϋςεισ με την 

εκκληςύα, που προςπαθεύ να αξιοποιόςει μύα υποτιθϋμενη αντύθεςη 

αρχιεπιςκϐπου-εκκληςιαςτικοϑ ςώματοσ. 

  

Προςοχό ϐμωσ: ςε κϊθε οργανιςμϐ, ϐταν κϊποιοσ αντύπαλοσ επιτύθεται 

ςτην ηγεςύα του -ακϐμα και επαναλαμβϊνοντασ επιχειρόματα που 

ψιθυρύζονται εντϐσ του οργανιςμοϑ- οδηγεύ ςε ςυςπεύρωςη γϑρω απϐ τον 

ηγϋτη, ϐχι ςτο ανϊποδο. 

  

Αν θϋλει το ΠΑΟΚ -και πρϋπει να θϋλει- να κολυμπϊει ςαν το ψϊρι ςτο 

νερϐ ςτον κϐςμο που δηλώνει «ορθϐδοξοσ» (ςτο 85% δηλαδό των 

Ελλόνων), θα πρϋπει να ςυνθηκολογόςει με την εκκληςύα απϐ τη μια, να 

βρει προοδευτικοϑσ ςυνομιλητϋσ εντϐσ τησ εκκληςύασ απϐ την ϊλλη. 

  

Σο πρώτο περνϊει απϐ ϋνα mea culpa για το ζότημα των 

ταυτοτότων και του χωριςμοϑ εκκληςύασ-κρϊτουσ. 

  

Σο δεϑτερο... θϋλει δουλειϊ ουςιωδώσ πολιτικό, πϊει να πει κοπιαςτικό, 

που να βαςύζεται ςτη βαθιϊ γνώςη του χώρου τησ εκκληςύασ και την πλόρη 

χαρτογρϊφηςό του. 

  

Τπϊρχει φερ, ειπεύν ουςιαςτικό αντύθεςη ςτην εκκληςύα μεταξϑ ϋγγαμων 

κληρικών απϐ τη μια και τησ λειτουργύασ αρχιμανδριτών-επιςκϐπων απϐ 

την ϊλλη. 

  

Σο ΠΑΟΚ βϋβαια δεν μπορεύ να ςυμβϊλει προσ θετικό κατεϑθυνςη ςτην 
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ϊρςη αυτόσ τησ αντύθεςησ ϐταν -μϋςω των φληναφημϊτων περύ 

«χωριςμοϑ»- δύνει τουσ ϋρμουσ τουσ παπϊδεσ την εντϑπωςη πωσ θα τουσ 

κϐψει τη μιςθοδοςύα! 

  

Τπϊρχουν επύςησ ςοβαρϐτατοι θεολογικού προβληματιςμού (διαβϊςτε 

π.χ. τισ ειςηγόςεισ τησ «Ακαδημύασ» τησ μητρϐπολησ Δημητριϊδοσ), 

που οδηγοϑν ςε μύα ριζικό ανανϋωςη τησ εκκληςύασ, ςε θετικό 

κατεϑθυνςη. 

  

Σι μπορεύ ϐμωσ να ξϋρουν ςτο ΠΑΟΚ γι, αυτϊ; 

  

Οι πρϊξεισ τουσ μιλϊνε: τύποτα! 
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Πατριωτιςμϐσ και προοδευτικό πολιτικό (2/8/2005) 

 

Διϊλογοσ με το Γη τησ λεμονιϊσ, τησ ελιϊσ / του Διονϑςη Γουςϋτη 

• Γονατύζω μπροςτϊ ςτα Υυλακιςμϋνα Μνόματα / του Νύκου 

Φιδύρογλου 

  

Δϑο εναρκτόριεσ «θϋςεισ»: 

  

Πρώτον, το κρϊτοσ-ϋθνοσ εύναι η μϐνη ςϑγχρονη κορφό κοινωνικόσ 

οργϊνωςησ που επϋτρεψε να διαμορφωθοϑν «φανταςιακϋσ 

κοινϐτητεσ» τϐςο ςυνεκτικϋσ, ώςτε να γεννηθοϑν, να αναπτϑςςονται και 

να διατηροϑνται καθεςτώτα «αντιπροςωπευτικόσ δημοκρατύασ», 

του πιο δημοκρατικοϑ δηλαδό τρϐπου κοινωνικόσ οργϊνωςησ που γνώριςε 

η ανθρωπϐτητα εδώ και 2,500 χρϐνια. 

  

Δεϑτερον, τα ςυναιςθόματα αγϊπησ προσ το κρϊτοσ-ϋθνοσ, 

ο πατριωτιςμϐσ, παραμϋνει ϋνα παλλαώκϐ, ιςχυρϐ ςυναύςθημα, που 

παρϊγει τισ ιςχυρϋσ εκεύνεσ ςυνεκτικϋσ κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που εύναι 

απαραύτητεσ για να καρποφορόςουν «οι αδϑναμοι βλαςτού τησ 

δημοκρατύασ». 

  

ε λύγεσ χώρεσ αυτϐ εύναι πιο αληθινϐ απϐ ϐτι ςτην Ελλϊδα. 

  

Δεν υπόρξε, οϑτε αναμϋνεται να υπϊρξει, ελληνικϐ νικηφϐρο (ό 

ςημαντικϐ) πολιτικϐ ρεϑμα που να μην όταν (ό να μη θεωρόθηκε απϐ 

πλατειϊ λαώκϊ ςτρώματα πωσ όταν) βαθιϊ πατριωτικϐ. 

  

υχνϊ η μϊχη τησ πολιτικόσ ηγεμονύασ ςτη χώρα μασ κρύθηκε ακριβώσ 

ςτο πεδύο του ποιοσ εκφρϊζει πιο αυθεντικϊ το ςυμφϋρον τησ πατρύδασ. 

  

Σοϑτων λεχθϋντων, δεν υπϊρχει επύςησ αμφιβολύα πωσ το περιεχϐμενο 

του πατριωτιςμοϑ εύναι ρευςτϐ και μεταςχηματύζεται ςυν τω χρϐνω. 
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Οι «μϑθοι» του αλλϊζουν με τισ εποχϋσ, ϐπωσ αλλϊζει το πρϐςωπϐ του, ο 

χαρακτόρασ του και η «ανϊγνωςό» του, απϐ το ςϑνολο των πολιτών ό 

απϐ μερύδεσ τουσ. 

  

Σο ύδιο εξϊλλου ςυμβαύνει και ςε κϊθε χρονικό ςτιγμό: αλλιώσ 

αναγιγνώςκεται ο «πατριωτιςμϐσ» ςτην πολιτικό ςφαύρα, αλλιώσ π.χ. 

ςτον επιςτημονικϐ χώρο. 

  

τη πρώτη αναζητεύται εξ οριςμοϑ η αποτϑπωςη των κυρύαρχων 

ςυναιςθημϊτων του λαοϑ, η πλειοψηφικό δυναμικό, η ςυναύνεςη. 

  

το δεϑτερο αναζητεύται η καινοτομύα, η ςυμπλόρωςη ό η ανατροπό 

του κυρύαρχου επιςτημολογικοϑ υποδεύγματοσ, η αναθεώρηςη. 

  

Σα δϑο επύπεδα αςφαλώσ επικοινωνοϑν, δεν μποροϑν ϐμωσ να 

ταυτιςτοϑν. 

  

Οι ςχϋςεισ μεταξϑ τουσ εύναι πολϑπλοκεσ, ετεροχρονικϋσ, ϊνιςεσ, εύναι 

ςχϋςεισ «διαλεκτικόσ ϋνταςησ». 

  

Æ  

  

Η προοδευτικό πολιτικό, ςτο βαθμϐ που διεκδικεύ την ηγεμονύα και την 

υλοπούηςη τησ πολιτικόσ τησ ατζϋντασ: 

  

Πρώτο μϋλημα ϋχει να ςτρογγυλοκαθύςει ϐςο το δυνατϐν 

αναπαυτικϐτερα -και πϊντωσ καλϑτερα απϐ τουσ ςυντηρητικοϑσ- 

ςτα πατριωτικϊ ςυναιςθόματα τησ πλειοψηφύασ του λαοϑ. 

  

Δεϑτερο, να δώςει ςτην κυρύαρχη εκδοχό του πατριωτιςμοϑ ϐςο το 

δυνατϐ περιςςϐτερα απϐ τα ςτοιχεύα τησ πολιτικόσ και ιδεολογικόσ τησ 

ταυτϐτητασ και του προγραμματικοϑ τησ προτϊγματοσ. 

  

Σρύτο, να επικοινωνεύ διαρκώσ και να διαλϋγεται με τισ επιςτημονικϋσ 
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αναζητόςεισ ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ που «θεραπεϑουν» την πολιτικό, 

προςφϋροντϊσ τησ τεκμόρια για τησ ιςτορύα του ϋθνουσ, την κοινωνικό 

του δομό, την πολιτικό του ταυτϐτητα, τη διεθνό του θϋςη κ.ο.κ. 

  

 Å 

  

το πολϑ πιο ςχετικιςτικϐ, μεταμοντϋρνο και αγοραύο ςημερινϐ 

περιβϊλλον, υπϊρχουν ϊτομα, πολιτικϋσ ομϊδεσ ό ακϐμα και 

περιθωριοποιημϋνα και αποδοκιμαςμϋνα απϐ τουσ πολύτεσ πολιτικϊ 

ρεϑματα, που ληςμονοϑν αυτϋσ τισ απλϋσ και αυτονϐητεσ πολιτικϋσ 

αλόθειεσ. 

  

Τιοθετοϑν 

ϋτςι περιθωριακϋσ ό/και χονδροειδεύσ ό/και παραποιημϋνεσ ιςτορικϋσ 

αναγνώςεισ και τισ διακινοϑν ςυγχϋοντασ τον ςκανδαλιςμϐ με 

την παρϋμβαςη, την αφϋλεια με τη ριζοςπαςτικϐτητα και 

τον παραληρηματικϐ με τον ελεϑθερο λϐγο. 

  

Προςωπικϊ, λύγο με ενδιαφϋρει πλϋον η πολιτικό πορεύα 

των υπολειμμϊτων τησ «ανανεωτικόσ αριςτερϊσ» (ϐπωσ ονομϊςτηκε ϋνα 

παρακομμουνιςτικϐ πολιτικϐ ρεϑμα που εύχε μύα κϊποια επιρροό ςτουσ 

διανοοϑμενουσ τησ χώρασ απϐ τα τϋλη τησ δεκαετύασ του ,60 ϋωσ τα τϋλη 

εκεύνησ του ,80). 

  

Θυμύζω απλώσ πωσ ϐταν το ρεϑμα αυτϐ διϋθετε ακϐμα πολιτικοϑσ 

χυμοϑσ, μιλοϑςε για «ελληνικϐ δρϐμο» και «ελληνικϊ χρώματα», 

απεικϐνιζε -μϐνο αυτϐ- την ελληνικό ςημαύα ςτο κομματικϐ 

ϋμβλημα του ςημαντικϐτεροϑ του πολιτικοϑ φορϋα (που διατόρηςε 

αργϐτερα η «ανανεωτικό κομμουνιςτικό και οικολογικό αριςτερϊ») 

και «ϋπαιζε» με την περιγραφό του βαςικοϑ του κομματικοϑ 

αντιπϊλου ωσ «εξωτερικοϑ» ενεργοϑμενου. 

  

Αυτό όταν η παρϊδοςό του και αυτϋσ τισ αποςκευϋσ ϋφερε κϊποτε ςε 

αυτό τη χώρα. 
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Όςη κι αν εύναι η πικρύα απϐ τη ςτϊςη του ελληνικοϑ λαοϑ, που τουσ 

απαξύωςε, τουσ απομϐνωςε και ςόμερα αδιαφορεύ πλόρωσ για την τϑχη 

τουσ, δεν παϑει να αποτελεύ ςτην κυριολεξύα απολιτικό ςτϊςη να βγαύνουν 

οριςμϋνοι ςόμερα και να φτϑνουν επιδεικτικϊ ϐτι αυτϐσ ο λαϐσ αγαπϊ, 

ςϋβεται, ϐτι αποτελεύ πηγό ϋμπνευςόσ του. 

  

Με κεύμενα μϊλιςτα «τρϑπια» απϐ παντοϑ, που ϐχι μϐνο λειτουργοϑν ςαν 

πολιτικϐσ αυτοχειριαςμϐσ (ϐςο τϋλοσ πϊντων μπορεύ να αυτοκτονόςει 

μύα ανϊμνηςη), αλλϊ και δεν μποροϑν να ςταθοϑν οϑτε καν 

ςαν φοιτητικϋσ εργαςύεσ, διϐτι απομονώνουν και διαςτρϋφουν γεγονϐτα και 

εύναι μεθοδολογικϊ αφελό, τουλϊχιςτο ςτον ύδιο βαθμϐ με τα κεύμενα των 

πιο ακραύων εθνικιςτών, με τουσ οπούουσ υποτύθεται πωσ 

αντιπαρατύθενται. 

  

Ο οποιοςδόποτε ςόμερα μπορεύ να περιγρϊψει την ΕΟΚΑ ςαν μύα 

«τρομοκρατικό οργϊνωςη». 

  

Με τον ύδιο τρϐπο μπορεύ να ιςχυριςτεύ πωσ η εξϋγερςη του 

πολυτεχνεύου όταν «κομμουνιςτικό» ανταρςύα, οι μεταπολιτευτικϋσ 

εκλογϋσ «νϐθεσ», η πολιτικό τησ εκϊςτοτε κυβϋρνηςησ εύναι 

«φαςιςτικό» και οι Ϊλληνεσ εξωγόινοι, που κατϊγονται απϐ το εύριο. 

  

Κϊνοντϊσ το μϊλιςτα, μπορεύ βϊςιμα να ελπύζει ςε κϊποια 

δημοςιϐτητα και ςε μικρϋσ ςυςπϊςεισ ςκανδαλιςμοϑ απϐ το κοινϐ. 

  

Δεν παϑει ϐμωσ ταυτϐχρονα να προςυπογρϊφει την πολιτικό του 

ακϑρωςη και την ακατϊπαυςτη πορεύα του προσ το περιθώριο και τη 

γραφικϐτητα. 
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υμμετοχό και εκλογικϐ ςϑςτημα ςτισ δημοτικϋσ και νομαρχιακϋσ 

εκλογϋσ (13/8/2005) 

 

Η ανακύνηςη του ζητόματοσ τησ αλλαγόσ του εκλογικοϑ ςυςτόματοσ για 

τισ δημοτικϋσ και νομαρχιακϋσ εκλογϋσ εύναι θετικό. 

Αυτϐ που δεν εύναι θετικϐ εύναι ο τρϐποσ με τον οπούο προςεγγύζει το 

ζότημα η κυβϋρνηςη. 

 

Σο πολιτικϐ μασ ςϑςτημα υποφϋρει ςόμερα απϐ πλόθοσ αρνητικών 

χαρακτηριςτικών, ϐπωσ ονεποτιςμϐσ, η διαςημοκρατύα, η ανϊγκη για τη 

διακύνηςη πελώριων ποςών πολιτικοϑ χρόματοσ απϐ τουσ υποψηφύουσ, 

η πολυπλοκϐτητα του εκλογικοϑ ςυςτόματοσ, η διϊλυςη κϊθε πολιτικόσ 

ςχϋςησ μεταξϑ εκπροςώπου και εκπροςωποϑμενου μετϊ τισ εκλογϋσ κ.λπ. 

 

τη ρύζα ϐλων των παραπϊνω βρύςκεται το πρωτοφανϋσ κϐςτοσ τησ 

«αναγνωριςιμϐτητασ», που ϋχει αναδειχθεύ ςτο πολιτικϐ μϋγεθοσ που 

καθορύζει εντϋλει τισ ελπύδεσ εκλογόσ των υποψηφύων -ελλεύψει 

βεβαύωσ ςαφών πολιτικών διαφορών και ςτο κλύμα πολιτικόσ απϊθειασ 

που κυριαρχεύ ϋχει εδώ και πολλϊ χρϐνια. 

 

Όςο δε αδυνατύζει ο ρϐλοσ των κομμϊτων, 

την αναγνωριςιμϐτητα προςφϋρουν το ςανύδι, η πύςτα, η μικρό 

οθϐνη, ο ςτύβοσ κ.ϊ, που ςπανύωσ ςυνδϋονται με τισ ποιϐτητεσ που απαιτεύ 

και ςόμερα η ςοβαρό διαχεύριςη των κοινών. 

Σο κϐςτοσ τησ αναγνωριςιμϐτητασ εξαρτϊται με τη ςειρϊ του ϊμεςα απϐ 

το μϋγεθοσ των εκλογικών περιφερειών. 

 

Οι ακριτομυθύεσ που παύζουν το ρϐλο των κυβερνητικών εξαγγελιών 

(ακοϑμε για μεύωςη του ποςοςτοϑ εκλογόσ ςτο 41-42%, αλλϊ και για 

εκλογό των δημοτικών ςυμβοϑλων με «απλό αναλογικό» κ.ο.κ) δεν 

αςχολοϑνται καθϐλου με τα παραπϊνω, που εύναι και το ζουμύ τησ ϐλησ 

ιςτορύασ. 
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Γενικϊ η κυβϋρνηςη φαύνεται να ϋχει καταληφθεύ απϐ δημοςκοπικό 

μονομανύα: το μϐνο που κϊνει εύναι να ψϊχνει τρϐπουσ να 

ελαχιςτοποιόςει το πολιτικϐ κϐςτοσ που θα πληρώςει το 2006 (αν και 

εύναι τουλϊχιςτο αμφύβολο αν θα το πετϑχει με παρϐμοια 

εκλογικϊ τερτύπια). 

 

Αυτϐ που κυρύωσ εντυπωςιϊζει ςτισ κυβερνητικϋσ προθϋςεισ εύναι 

η φτώχεια των επιχειρημϊτων και η πλόρησ απουςύα οποιαςδόποτε 

ευρϑτερησ μεταρρυθμιςτικόσ πνοόσ, που να μποροϑςε να ενδιαφϋρει 

κϊποιον ϊλλο, εκτϐσ του πολϑ ςτενοϑ κϑκλου 

των εκλογολογοϑντων (δημοςιογρϊφων, υποψηφύων και ϐςων τϋλοσ 

πϊντων το «ψωμύ» εξαρτϊται ϊμεςα απϐ το αποτϋλεςμα των εκλογών). 

Μύα προοδευτικό πολιτικό πρϐταςη θα μποροϑςε να αντιπαραθϋςει ςτα 

κυβερνητικϊ ςχϋδια ϋνα νϋο ςϑςτημα που να απαντϊ ςτην ουςύα του 

προβλόματοσ των ιςχυϐντων ςτην Ελλϊδα εκλογικών ςυςτημϊτων και να 

ανούγει τη ςυζότηςη για τισ ευρϑτερεσ αλλαγϋσ που χρειϊζεται το πολιτικϐ 

μασ ςϑςτημα. 

Σο ςϑςτημα αυτϐ θα πρϋπει: 

• Να εύναι απλϐ 

• Να προςφϋρει ςτον πολύτη διλημματικϋσ επιλογϋσ (που εύναι και 

οι μϐνεσ που παρϊγουν πολιτικό ςυζότηςη) αλλϊ και τη 

δυνατϐτητα να εκφρϊζεται με περιςςϐτερεσ αποχρώςεισ απ, ϐςεσ 

ςόμερα 

• Να διευκολϑνει την εμφϊνιςη υποψηφύων που ο πολύτησ θα 

αναγνωρύζει πωσ εύναι «ςαν κι αυτϐν», μικραύνοντασ την 

απϐςταςη εκλεγμϋνων-εκλογϋων. 

Κλειδύ για ϋνα τϋτοιο ςϑςτημα εύναι δϑο επιλογϋσ: 

• Ψσ προσ την εκλογό δημϊρχου ό νομϊρχη, η επιλογό ενϐσ 

ςυςτόματοσ βρετανικοϑ τϑπου «first pass the post» (εκλογό ςε 

ϋνα μϐνο γϑρο και εκλογό με ςχετικό πλειοψηφύα) 

• Ψσ προσ την εκλογό δημοτικών (ό νομαρχιακών) ςυμβοϑλων, η 

εκλογό τουσ απϐ μονοεδρικϋσ περιφϋρειεσ, πϊντα μϋςω του 

ςυςτόματοσ «first pass the post». 

Σι επιπτώςεισ θα ϋχει το ςϑςτημα αυτϐ; 
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Ψσ προσ την εκλογό δημϊρχου, θα οδηγόςει ςτην πϐλωςη των 

ψηφοφϐρων ςτουσ επικρατϋςτερουσ υποψηφύουσ. 

 

Θα οδηγόςει ϋτςι ςε προεκλογικϋσ ςυςπειρώςεισ και τη δημιουργύα 

πϐλων, που θα κριθοϑν απϐ τουσ ψηφοφϐρουσ, αλλϊ και ςτην 

αναμϋτρηςη μεταξϑ μετριοπαθών και ρεαλιςτικών πολιτικών προτϊςεων 

και υποψηφύων, αποθαρρϑνοντασ ϋτςι την παρουςύα ακραύων 

υποψηφιοτότων, που υπονομεϑουν τη ςταθερϐτητα του πολιτικοϑ μασ 

ςυςτόματοσ. 

 

Οι μικρού κομματικού ςχηματιςμού που επιθυμοϑν να παύξουν κϊποιο 

ρϐλο, θα ϋχουν τη δυνατϐτητα να ςυμβϊλλουν ςτην επιλογό του 

υποψηφύου και του προγρϊμματϐσ του πριν την κϊλπη, μπροςτϊ ςτουσ 

πολύτεσ. 

 

Ακϐμη ςημαντικϐτερη ϐμωσ θα εύναι η εκλογό δημοτικών ςυμβοϑλων 

(ςτην ουςύα εκπροςώπων τησ γειτονιϊσ) απϐ μονοεδρικϋσ περιφϋρειεσ 

(τουλϊχιςτο ςτισ πρωτεϑουςεσ των νομών και ςτουσ δόμουσ που 

διαθϋτουν ϊνω των 10,000 εγγεγραμμϋνων, που ςημαύνει πωσ κϊθε 

εκλογικό περιφϋρεια θα πρϋπει να αριθμεύ τουλϊχιςτο 500 

εγγεγραμμϋνουσ πολύτεσ). 

 

Παρϐμοιεσ εκλογικϋσ περιφϋρειεσ θα μειώςουν ςοβαρϊ το ρϐλο 

του πολιτικοϑ χρόματοσ (ακϐμα και ςτην Αθόνα, ϐπου κϊθε περιφϋρεια 

θα διαθϋτει περύ τισ 20-25,000 εκλογεύσ) και θα διαμορφώςουν ςυνθόκεσ 

πρωτοφανοϑσ πολιτικόσ ιςϐτητασ ανϊμεςα τουσ υποψηφύουσ, εύτε αυτού 

εκπροςωποϑν κϐμματα, δημοτικοϑσ ςυνδυαςμοϑσ, κινόςεισ πολιτών ό... 

τον εαυτϐ τουσ. 

Η παρουςύα του κϊθε προςώπου (και οι θϋςεισ του) θα γύνουν πολϑ 

ςημαντικϐτεροι παρϊγοντεσ εκλογόσ απϐ το ποιο κϐμμα τον 

κατεβϊζει, πϐςο γνωςτϐσ εύναι κ.λπ. 

 

Σο ςϑςτημα αυτϐ εύναι απλϐ: ο πολύτησ θα βϊζει μϐνο δϑο ςταυροϑσ 

(ϋναν για την εκλογό δημϊρχου ό νομϊρχη κι ϋναν για την εκλογό 

δημοτικοϑ ό νομαρχιακοϑ ςυμβοϑλου). 
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Η ϊμεςη τϋλοσ ςχϋςη μεταξϑ εκλεγμϋνου ςυμβοϑλου και γειτονιϊσ (αφοϑ 

κϊθε γειτονιϊ θα διαθϋτει τον εκπρϐςωπϐ «τησ») θα ενιςχϑςει την 

μετεκλογικό ςχϋςη μεταξϑ πολιτών και δημοτικών αρχϐντων (ϊρα θα 

διευκολϑνει τη διαρκό λογοδοςύα του δεϑτερου ςτουσ πρώτουσ) και θα 

ευνοόςει τη δημιουργύα μύασ τοπικόσ πολιτικόσ ζωόσ, που μπορεύ να ϋχει 

ευεργετικϋσ επιπτώςεισ ςτη ςυμμετοχό των πολιτών. 

 

Σα κϐμματα ειδικϊ που μιλοϑν για «ςυμμετοχικό δημοκρατύα» θα πρϋπει 

να ςτραφοϑν ςε παρϐμοιεσ αλλαγϋσ τησ εκλογικόσ διαδικαςύασ, αντύ να 

υποςτηρύζουν εκλογικϊ ςυςτόματα που οδόγηςαν -μαζύ αςφαλώσ με 

ϊλλουσ παρϊγοντεσ- ςτα ςημερινϊ χϊλια τησ πολιτικόσ. 
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H παρϊταξη που δεν υπόρχε... (1/9/2005) 

 

Διϊγνωςη 

Σριϊντα χρϐνια μετϊ τη μεταπολύτευςη, η «καλϑτερη δημοκρατύα που 

γνώριςε ο τϐποσ» αναδϑει μυρωδιϋσ που μϐνο αποςϑνθεςη μπορεύ να 

δηλώνουν. 

Γιατύ δημοκρατύα δεν εύναι μϐνο οι ελεϑθερεσ εκλογϋσ. 

Εύναι εξύςου ςημαντικϊ η ανεξαρτηςύα του τϑπου, η ιςονομύα, η 

αξιοκρατύα, η ενεργοπούηςη των πολιτών. 

• Αντύ για ανεξαρτηςύα του τϑπου ϐμωσ, ϋχουμε ζημιογϐνα και 

ανεξϋλεγκτα ΜΜΕ, που μυςτηριωδώσ... ζουν και βαςιλεϑουν! 

• Αντύ για ιςονομύα, ϋχουμε δικαςτικϊ παρακυκλώματα, ατϋλειωτεσ 

εκκρεμοδικύεσ για τουσ ιςχυροϑσ και αποφϊςεισ που 

εφαρμϐζονται ςε βαθμϐ αντιςτρϐφωσ ανϊλογο με την οικονομικό 

και κοινωνικό επιφϊνεια των καταδικαςμϋνων 

• Αντύ για αξιοκρατύα, ϋχουμε ξϋφρενο νεποτιςμϐ, ςε ϐλα τα 

επύπεδα: τα παιδιϊ των πολιτικών γύνονται πολιτικού, των 

ηθοποιών ηθοποιού, των ιατρών ιατρού, των πανεπιςτημιακών 

πανεπιςτημιακού κ.ο.κ. 

• Αντύ για ενεργοπούηςη των πολιτών, ϋχουμε την απϊθεια των 

ποπολϊρων και -ύςωσ πιο ςημαντικϐ- τη μετατροπό των θεςμών 

μασ ςε θεατρικϊ ςκηνικϊ, ϐπου οι θεςμού δε λειτουργοϑν 

πραγματικϊ, απλϊ παριςτϊνουν πωσ λειτουργοϑν. 

Εκπαιδευτικού, πανεπιςτημιακού, επιχειρηματύεσ, δημοςιογρϊφοι, 

πολιτικού κ.λπ εκποιοϑν ανϋμελα την ιδιϐτητϊ τουσ προσ ύδιον ϐφελοσ, 

αδιαφορώντασ πλόρωσ για το υποτιθϋμενο λειτοϑργημϊ τουσ (αντύςτοιχα 

για την αγωγό των μαθητών τουσ, την ανϊπτυξη τησ επιςτόμησ, την 

παραγωγό ενϐσ κερδοφϐρου προώϐντοσ, την ενημϋρωςη, την επύλυςη των 

προβλημϊτων των πολιτών). 

Σα εμβλόματα τησ εποχόσ μασ εύναι αντύςτοιχα οι απύςτευτοι 

«καναλϊρχεσ», ο Μϊκαροσ «ανόκεςτοσ βλϊβη» Χωμιϊδησ τα 

πριγκιπϐπουλα που μασ κυβερνοϑν, τα μϋλη του Δ του «Ψνϊςειου», που 
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παραιτόθηκαν ςϑςςωμα υπϋρ των... γιων τουσ και ο «couch potato» 

νεοϋλληνασ, που «ενημερώνεται» απϐ τα «ταμπλϐιντ» τηλεοπτικϊ δελτύα 

ειδόςεων! 

Η πολιτικό ςϑγκρουςη ςτη ςημερινό Ελλϊδα 

Η «κϑρια αντύφαςη» τησ ελληνικόσ κοινωνύασ, δεν εύναι ϊλλη απϐ εκεύνη 

μεταξϑ ϐςων κερδύζουν απϐ τη διαιώνιςη αυτοϑ του ςυςτόματοσ και 

ϐςων χϊνουν απϐ αυτϐ. 

Μην ψϊχνετε εδώ για ταξικοϑσ προςδιοριςμοϑσ. 

ε κϊθε τϊξη, ςε κϊθε κοινωνικό κατηγορύα θα βρεύτε αυτοϑσ 

που κερδύζουν απϐ το ςϑςτημα κι εκεύνουσ που χϊνουν. 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ οι πρώτοι ϋχουν με το μϋροσ τουσ τα βαςικϊ 

μεταπολιτευτικϊ αυτονϐητα, τα ΜΜΕ, το πολιτικϐ ςϑςτημα, τον τρϐπο 

οργϊνωςησ των πελατειακών ςχϋςεων. 

Μην ψϊχνετε επύςησ για κομματικϋσ διαφορϋσ. 

  

Η ΝΔ, το ΠΑΟΚ, το ΚΚΕ, ο ΤΝ, ϐλα αναπαρϊγουν, ςτο βαθμϐ που 

τουσ αναλογεύ, τα ύδια ςυμπτώματα μετριοκρατύασ, πελατειακών 

ςχϋςεων, πνευματικόσ οκνηρύασ και εκπούηςησ των δημοςύων (ό 

κομματικών) λειτουργημϊτων προσ ύδιον ϐφελοσ. 

Αν υπϊρχει πολιτικϐσ αγώνασ ςτη ςημερινό Ελλϊδα, αυτϐσ γύνεται μεταξϑ 

των δυνϊμεων που επωφελοϑνται απϐ το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα και 

ϐςων το υφύςτανται. 

  

Υυςικϊ ςόμερα το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα μοιϊζει παντοδϑναμο: 

διαθϋτει ιδεολογικό και πολιτικό ηγεμονύα, χρόματα, μϋςα επιρροόσ και 

ςυναύνεςη, ϋςτω κι αν αυτό ςτηρύζεται ϐλο και περιςςϐτερο ςτην απϊθεια 

των πολιτών, που δεν εύναι και το πλϋον αξιϐπιςτο ςυνεκτικϐ υλικϐ. 

  

Η αντιπολύτευςη ς, αυτϐ μοιϊζει αδιαμϐρφωτη ακϐμα, αντιφατικό, 

πολυτεμαχιςμϋνη, αςυνειδητοπούητη. 

Αχύλλειοσ πτϋρνα 

Σο ςϑςτημα ϐμωσ δεν εύναι ϊτρωτο: 

ε ανθρωπολογικϐ επύπεδο, οι κυρύαρχοι απομονώνονται ϐλο και 

περιςςϐτερο απϐ τουσ κυριαρχοϑμενουσ, με αποτϋλεςμα να 

«καρφώνονται» και να διαλαλοϑν, ϐςο πιο δυνατϊ μποροϑν, πϐςο 
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ϐμοιοι εύναι, ώςτε να τουσ ακοϑςει και ο πλϋον ανϑποπτοσ πολύτησ. 

Μϋνουν ςτα ύδια προϊςτια, διαςκεδϊζουν ςτα ύδια μαγαζιϊ, ςπουδϊζουν 

τα παιδιϊ τουσ ςτα ύδια πανεπιςτόμια, ερωτεϑονται τισ ύδιεσ γυναύκεσ 

κ.λπ. 

το βαθμϐ που ενοποιοϑνται τα ςυμφϋροντϊ τουσ, ενοποιεύται -

φυςιολογικϊ- και το «λϊιφ ςτϊιλ» τουσ. 

ε πολιτικϐ επύπεδο, αποφεϑγουν ϐπωσ ο διϊβολοσ το λιβϊνι τα 

ςημαντικϊ -και δϑςκολα- πολιτικϊ ζητόματα (το αςφαλιςτικϐ π.χ., την 

παραγωγικϐτητα, τισ κοινωνικϋσ ανιςϐτητεσ, την παιδεύα, την υγεύα, την 

υπογεννητικϐτητα) και επιχειροϑν να αναδεύξουν πολιτικϊ ζητόματα 

«αξιών» (τη διαφθορϊ, τισ ςχϋςεισ κρϊτουσ-εκκληςύασ, τα δικαιώματα 

των ομοφυλοφύλων), που παρουςιϊζουν γι, αυτοϑσ διπλϐ πλεονϋκτημα: 

απϐ τη μια εύναι θϋματα ϐπου το να «ϋχεισ ϊποψη» εύναι εϑκολο και 

ανώδυνο, απϐ την ϊλλη ενιςχϑουν μύα ψευδαύςθηςη «διαφορετικϐτητασ» 

μεταξϑ των κομμϊτων. 

Ελλεύψει εμπεριςτατωμϋνων απϐψεων, ϋγνοιασ και ςυναύςθηςησ 

ευθϑνησ, οι κυβερνητικού χειριςμού ςτα μεγϊλα, οξυμϋνα προβλημϊτων 

τησ χώρασ μοιϊζουν ϐλο και ςυχνϐτερα με «λαμογιϋσ»: η μετονομαςύα 

τησ «ολυμπιακόσ», ο νϐμοσ Ρϋππα (και Φριςτοδουλϊκη) για το 

αςφαλιςτικϐ, η ανωτατοπούηςη των ΣΕΙ, ο νϐμοσ Παυλϐπουλου για 

τουσ ςυμβαςιοϑχουσ, ο «βαςικϐσ μϋτοχοσ» κ.ο.κ. 

Φαρτοπϐλεμοσ και φλυαρύα, που μϐνο ςκοπϐ ϋχουν εύναι να 

κουκουλώςουν, για λύγο ακϐμα, το πρϐβλημα. 

Η παρϊταξη που δεν υπϊρχει 

Για να αλλϊξει αυτό η κατϊςταςη και να μην μπορϋςουν τα ϊκρα (και 

ιδύωσ η ϊκρα δεξιϊ) να ςφετεριςτοϑν την απογοότευςη των πολιτών, 

πρώτη προτεραιϐτητα ςόμερα εύναι η δημιουργύα μύασ παρϊταξησ που θα 

εκφρϊζει μύα νϋα, ανανεωτικό φϊςη τησ πολιτικόσ μασ ιςτορύασ. 

Η παρϊταξη αυτό, θα ςτηρύζεται ςε τρεισ πυλώνεσ: ϋναν πολιτειακϐ, ϋναν 

εθνικϐ-πατριωτικϐ κι ϋναν πολιτικϐ. 

Ο πολιτειακϐσ πυλώνασ, θα επικεντρωθεύ ςτην απαύτηςη ενϐσ νϋου, 

μικρϐτερου και πιο ςϑγχρονου ςυντϊγματοσ, που κυρύωσ θα εντεύνει την 

διϊκριςη των εξουςιών (με ξεχωριςτό απ, ευθεύασ εκλογό τησ 

εκτελεςτικόσ και τησ νομοθετικόσ εξουςύασ και κατϊργηςη τησ 

«δεδηλωμϋνησ»), θα καταργεύ τη φλυαρύα του ςημερινοϑ ςυντϊγματοσ 
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και θα θϋτει ςε ςυγκεκριμϋνο πλαύςιο τη λειτουργύα των ΜΜΕ. 

τον πολιτειακϐ πυλώνα τύθεται επύςησ η αλλαγό του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ, με ϋμφαςη ςε πϋντε τομϋσ: 

• τη χϊραξη μονοεδρικών περιφερειών και την καθιϋρωςη 

εκλογικοϑ ςυςτόματοσ «first pastthe post», ςε ϐλεσ τισ 

εκλογικϋσ αναμετρόςεισ, 

• ςτο να περιοριςτοϑν τα δικαιώματα του «εκλϋγεςθαι» για τουσ 

«διϊςημουσ» τησ ςϐου μπιζ, 

• ςτο ενδεχϐμενο καθιϋρωςησ περιοριςμϋνου αριθμοϑ θητειών, 

• ςτην καθιϋρωςη του θεςμοϑ των εςωκομματικών προκριματικών 

εκλογών, 

• ςτο ενδεχϐμενο δημιουργύασ ενϐσ δεϑτερου νομοθετικοϑ 

ςώματοσ, ϐπου θα ςυνδυϊζεται η ϊμεςη δημοκρατύα με την 

κλόρωςη των αντιπροςώπων 

Ο εθνικϐσ-πατριωτικϐσ πυλώνασ θα αναδεικνϑει την αντύθεςη ςτην 

εύςοδο τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ -εφϐςον εκκρεμοϑν το κυπριακϐ και οι 

ελληνοτουρκικϋσ διαφορϋσ- και θα οδηγόςει τη χώρα ςτο 

μεταρρυθμιςτικϐ ςτρατϐπεδο τησ «Νϋασ Ευρώπησ», δύνοντασ 

ϋμφαςη ςτον εκςυγχρονιςμϐ τησ ΕΕ και ϐχι ςτισ ομοςπονδιακϋσ τησ 

αυταπϊτεσ. 

ε ϐτι αφορϊ τον πολιτικϐ πυλώνα: 

Απϐ τη μια θα δώςει ϋμφαςη ςε πϋντε πολιτικϊ κεφϊλαια: 

• Σην αϑξηςη τησ παραγωγικϐτητασ και τησ κερδοφορύασ τησ 

οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ (ϐπου περιλαμβϊνεται και η ϊμεςη 

αντιμετώπιςη του αςφαλιςτικοϑ), 

• Σην καταπολϋμηςη τησ υπογεννητικϐτητασ και τισ πολιτικϋσ 

ςτόριξησ τησ οικογϋνειασ, 

• Σην ϊνοδο τησ ποιϐτητασ ςτην κατϊρτιςη, την εκπαύδευςη και την 

παιδεύα, 

• Ση ριζικό βελτύωςη του αναδιανεμητικοϑ χαρακτόρα του 

κοινωνικοϑ κρϊτουσ και την καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ (ϐπου 

περιλαμβϊνονται και τα ζητόματα δημϐςιασ υγεύασ) 

• Σην βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ και την προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ 
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Απϐ την ϊλλη θα επιβϊλει για το κϊθε ϋνα απϐ τα κεφϊλαια αυτϊ, μύα 

ςειρϊ ποςοτικών εθνικών ςτϐχων, μύα «ατζϋντα 2020», ώςτε οι πολύτεσ να 

μην υφύςτανται ξαφνικϋσ μεταβολϋσ τησ ατζϋντασ (ϐπωσ π.χ. αυτό που 

πραγματοπούηςε -με την «απογραφό»- η κυβϋρνηςη Καραμανλό μετϊ 

την εκλογό τησ) αλλϊ και να μποροϑν να κρύνουν, εκτϐσ απϐ τισ πολιτικϋσ 

διακηρϑξεισ, και τα αποτελϋςματα των εφαρμοςμϋνων πολιτικών. 

Ο πυλώνασ αυτϐσ ϋχει ωσ προαπαιτοϑμενο τη δημιουργύα μύασ 

ανεξϊρτητησ εθνικόσ ςτατιςτικόσ αρχόσ κϑρουσ και απαιτόςεων, που 

θα προςφϋρει ςτην πολιτικό αξιϐπιςτα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα, αλλϊ και θα 

αξιολογεύ διαρκώσ -και αντικειμενικϊ- την κυβερνητικό λειτουργύα. 

Όποιοσ παρακολουθόςει τα παραπϊνω, θα βρεθεύ ςε μύα terra incognita 

τησ ελληνικόσ πολιτικόσ ζωόσ: μύα παρϊταξη που ϋχει αναφορϋσ τϐςο 

ςτη «δεξιϊ» ϐςο και ςτην «κεντροαριςτερϊ», χωρύσ να εύναι οϑτε το ϋνα, 

οϑτε το ϊλλο. 

Η πολιτικό αυτό όπειροσ ϐμωσ δεν θα υπϊρξει αν δεν χαρτογραφηθεύ, δεν 

ονοματιςθεύ, δεν περιγραφεύ, ςτισ λεπτομϋρειϋσ τησ. 

Αναζητώνται αποφαςιςμϋνοι και ικανού εξερευνητϋσ, για την πιο ωραύα 

πολιτικό περιπϋτεια εδώ και μια γενιϊ. 
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Όχι φραγμοϑσ ςτη μϐρφωςη! (14/9/2005) 

 

ϑμφωνα με ϐλουσ τουσ δεύκτεσ που διαθϋτουμε, μπορεύ η Ελλϊδα να 

«ϋδωςε το φωσ του πολιτιςμοϑ ςτον κϐςμο», φαύνεται ϐμωσ πωσ ξϋχαςε να 

κρατόςει το μερύδιϐ τησ. 

Μορφωτικϊ -με την ευρϑτερη ϋννοια- η χώρα μοιϊζει να ανόκει ςτα 

Βαλκϊνια, πολϑ περιςςϐτερο απ, ϐτι ςτον αναπτυγμϋνο κϐςμο. 

Εύμαςτε τελευταύοι ςτη γλωςςομϊθεια (ϐχι ςτη γλωςςοδιδαςκαλύα, που 

εύναι ϊλλο πρϊγμα), ςτη χρόςη νϋων τεχνολογιών, 

ςτη φιλαναγνωςύα, ςτη διεθνό ενημϋρωςη, ςτην κατανϊλωςη υψηλών 

πολιτιςτικών προώϐντων (κλαςικόσ λογοτεχνύασ, φιλοςοφύασ, ϐπερασ, 

κλαςικόσ μουςικόσ κ.λπ), αλλϊ και ςτισ ευρεςιτεχνύεσ, τισ επιδϐςεισ των 

μαθητών μασ, την ανϊπτυξη καινοτομιών, την προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ, την τόρηςη των νϐμων, κ.λπ. 

Εύμαςτε πρώτοι ςτισ προκαταλόψεισ, το ρατςιςμϐ, τον εςωςτρεφό 

εθνικιςμϐ, τη διαφθορϊ, τηνπαχυςαρκύα, την τηλεθϋαςη, το κϊπνιςμα, τισ 

εκτρώςεισ, τον παιδικϐ αλκοολιςμϐ, τα τροχαύα 

ατυχόματα, τη φοροδιαφυγό κ.ο.κ. 

Α, ναι, εύμαςτε επύςησ πρώτοι ςτο ποςοςτϐ φοιτητών ςτισ ηλικύεσ 18-24! 

Πρϊγμα που υπογραμμύζει μύα ςημαντικό αντύφαςη. 

Διαθϋτουμε ϋνα αναπτυγμϋνο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, που μοιρϊζει 

αφειδώσ πτυχύα και πιςτοποιόςεισ, που ϐμωσ ϐλα δεύχνουν πωσ ςτην 

πρϊξη βϊζει φραγμοϑσ ςτη μϐρφωςη και ανακυκλώνει την αμϊθεια. 

Ϊνα απϐ τα πιο επικύνδυνα ελληνικϊ δημοςιογραφικϊ ςτερεϐτυπα εύναι 

πωσ το εκπαιδευτικϐ μασ ςϑςτημα ϋχει πϋςει θϑμα αλλεπϊλληλων 

μεταρρυθμύςεων. 

«Κϊθε υπουργϐσ αλλϊζει την παιδεύα», λϋγεται αφελώσ. 

την πραγματικϐτητα, οι μϐνεσ αλλαγϋσ που εύδαμε ςτην εγκϑκλια 

εκπαύδευςη εδώ και ςαρϊντα χρϐνια εύναι εκεύνεσ που αφοροϑν το 

εξεταςτικϐ ςϑςτημα για ειςαγωγό ςτα ΑΕΙ και τα ΣΕΙ. 

Σο μϐνο που ςτϊζει εύναι η ουρϊ του γαώδϊρου. 

Ο υπϐλοιποσ βρωμϊει και ζϋχνει. 
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Τπϊρχει μύα ατζϋντα εκπαιδευτικών μεταρρυθμύςεων που δεν αφορϊ οϑτε 

τη δεξιϊ, οϑτε την αριςτερϊ, αλλϊ το προφανϋσ -ϐςο και το 

ριζοςπαςτικϐ, ςε ςχϋςη με την κατεςτημϋνη αμεριμνηςύα- υπϐ την ϋννοια 

πωσ θα μποροϑςε να καταςτόςει το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ 

ςϑςτημα ςτοιχειωδώσ ςϑγχρονο. 

Μύα ατζϋντα που αφορϊ πρϊγματα που πϊνω-κϊτω γύνονται παντοϑ και 

εύναι γενικϊ αποδεκτϊ απϐ την παιδαγωγικό και την εκπαιδευτικό 

πολιτικό. 

Μϐνο αν εγκαταςταθεύ αυτό η ελϊχιςτη βϊςη μπορεύ να 

αναπτυχθοϑν ςϑγχρονεσ πολιτικϋσ απϐψεισ ςτην Ελλϊδα. 

Ϊνα: να αναπτϑξουμε ϋνα εθνικϐ ςϑςτημα αξιολϐγηςησ 

Θα πρϋπει επιτϋλουσ να γνωρύςουμε εισ βϊθοσ ποιεσ απϐ τισ πρακτικϋσ 

μασ πετυχαύνουν και ποιεσ ϐχι και να το γνωρύςουμε ςε ϐςο το δυνατϐ 

μεγαλϑτερο βϊθοσ και λεπτομερώσ. 

Να γνωρύςουμε ποια ςχολεύα τα πϊνε καλϑτερα, ποϑ βρύςκονται αυτϊ και 

ποϑ οφεύλεται η επιτυχύα τουσ. 

Να ςυμφωνόςουμε ςε μύα δϋςμη δεικτών που θα λειτουργεύ 

ωσ μποϑςουλασ για κϊθε πολιτικό παρϋμβαςη. 

Δϑο: να βελτιώςουμε το μορφωτικϐ επύπεδο των εκπαιδευτικών 

Ϊνα απϐ τα καλϑτερα τεκμηριωμϋνα επιςτημονικϊ πορύςματα εύναι πωσ τα 

εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα εξαρτώνται απϐ το μορφωτικϐ επύπεδο των 

διδαςκϐντων. 

Αν ςτα ςχολεύα διδϊςκουν εραςτϋσ του «φϋιμ ςτϐρι» και θαυμαςτϋσ 

τησ Βανδό, το επύπεδο αυτϐ θα αντανακλϊται ςε κϊθε ϋκφανςη τησ 

ςχολικόσ ζωόσ (το ύδιο, ευτυχώσ, θα ςυμβεύ και ςτην αντύθετη περύπτωςη. 

Βεβαύωσ αυτϐ ςημαύνει ριζικϋσ ανακατατϊξεισ ςτον χϊρτη των 

επαγγελματικών δικαιωμϊτων ςτα νηπιαγωγεύα, τα δημοτικϊ, τα 

γυμνϊςια, τα λϑκεια και τα πανεπιςτόμια. 

Κϊποιοι θα τςαντιςτοϑν, εύναι ςύγουρο. 

Ϊχω ϐμωσ νϋα: τα ςχολεύα δεν αποςκοποϑν ςτην εξυπηρϋτηςη των 

εκπαιδευτικών, αλλϊ ςε εκεύνη των μαθητών τουσ!      

Σρύα: να προςφϋρουμε περιςςϐτερεσ επιλογϋσ ςτουσ γονεύσ 

ε μύα κοινωνύα που κϐπτεται τϐςο κραυγαλϋα για τη δημοκρατύα, εύναι 

εντυπωςιακϐ πϐςη περιφρϐνηςη και αδιαφορύα ειςπρϊττουν οι γονεύσ των 

παιδιών μασ, ειδικϊ οι ολιγϐτερο προνομιοϑχοι. 
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Δεν μποροϑν να επιλϋξουν ςχολεύο (εκτϐσ αν καταφϑγουν ςε διϊφορεσ 

«λαμογιϋσ»), δεν μποροϑν να παρϋμβουν ςτη λειτουργύα του ςχολεύου 

τουσ, δεν δικαιοϑνται καν τησ ςτοιχειώδουσ ενημϋρωςησ για την επύδοςη 

των παιδιών τουσ. 

Επικαλοϑμαι πϊλι το παλλαώκϐ επιςτημονικϐ εϑρημα πωσ η ανϊμειξη των 

γονϋων ςτη ςχολικό ζωό, εύτε πϊρει τη μορφό τησ επιλογόσ ςχολεύου απϐ 

τουσ γονεύσ, τησ οργανωμϋνησ διαβοϑλευςησ μαζύ τουσ για ϐλα τα 

ςτοιχεύα τησ, τησ ϐςο το δυνατϐ πληρϋςτερησ και αντικειμενικόσ 

ενημϋρωςόσ τουσ για τα αποτελϋςματα των ςχολεύων και των παιδιών 

τουσ, ακϐμα και τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην ύδια τη διδαςκαλύα, ςυνδϋεται 

κατϊ κανϐνα με θετικϊ εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα 

Σϋςςερα: να αναπτϑξουμε αντιςταθμιςτικϋσ πολιτικϋσ 

Αφοϑ η περύφημη δωρεϊν παιδεύα δεν εύναι τύποτα περιςςϐτερο απϐ 

πομφϐλυγασ, θα πρϋπει να μειώςουμε τουλϊχιςτο το οικονομικϐ τησ 

βϊροσ για τουσ αςθενϋςτερουσ. 

Πϋντε: να παρϋμβουμε ςτη ςφαύρα «Μ» 

Σο ςχολικϐ ςϑςτημα αναπτϑχθηκε ωσ αντύπαλοσ τησ αμϊθειασ που 

ανακϑκλωναν οι προλόψεισ τησ θρηςκοληψύασ, οι ςτενού ορύζοντεσ τησ 

οικογϋνειασ και του γενϋθλιου τϐπου, οι παραδοςιακϋσ κοινωνικϋσ δομϋσ, 

που αναπαρόγαναν κληρονομικϋσ ανιςϐτητεσ και εξουςύεσ. 

όμερα εμφανύζεται ϋνασ τρύτοσ, ανεξϋλεγκτοσ παρϊγοντασ, 

που αναλαμβϊνει την εκπαύδευςη και την αγωγό των παιδιών επιδιώκοντασ 

μϐνο το κϋρδοσ, παραγκωνύζοντασ ταυτϐχρονα και το ςχολεύο και την 

οικογϋνεια. 

Η ςχετικό ςυζότηςη για τη «γενιϊ Μ» εύναι προςβϊςιμη ςε ϐποιον 

ενδιαφϋρεται. 

Η λειτουργύα των τηλεοπτικών ςταθμών, του διαδικτϑου, οι υπηρεςύεσ που 

προςφϋρει η κινητό τηλεφωνύα κ.λπ πρϋπει να αποτελϋςουν πεδύο 

πολιτικοϑ ανταγωνιςμοϑ μεταξϑ των επιχειρόςεων πληροφϐρηςησ και 

επικοινωνύασ απϐ τη μια, των γονϋων και των εκπαιδευτικών απϐ την ϊλλη. 

Ϊξι: να ςτελεχώςουμε τα ςχολεύα με βοηθητικϐ προςωπικϐ 

Μετϊ τα εγκαύνιϊ τουσ, οι εκπαιδευτικϋσ μασ υποδομϋσ καταρρϋουν ςε 

χρϐνο ρεκϐρ. 

ε μύα παλιϊ του ϋκθεςη για το ελληνικϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, ο ΟΟΑ 

ϋγραφε πωσ τα ελληνικϊ ςχολικϊ κτύρια εμφανύζουν την εικϐνα κτιρύων που 
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«δεν ανόκουν ςε κανϋνα». 

Εκτϐσ αυτών, τα ςχολεύα μασ δεν διαθϋτουν ψυχολϐγουσ, διαπαιδαγωγοϑν 

ςε καταςτροφικϋσ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, δεν ϋχουν τρϐπο να 

αξιοποιόςουν το πελώριο μορφωτικϐ δυναμικϐ που διαθϋτει η 

κοινωνύα, δεν νομιμοποιοϑνται να διοικηθοϑν παρϊ μϐνο 

απϐ εκπαιδευτικοϑσ, που αγνοοϑν κϊθε ϋννοια μϊνατζμεντ. 

Σο ςϑγχρονο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα δε χρειϊζεται μϐνο εκπαιδευτικοϑσ. 

Εύναι ώρα να ανούξει ο χώροσ ςτουσ απαραύτητουσ επαγγελματύεσ, απϐ 

κϊθε χρόςιμο ορύζοντα 

Επτϊ: να δώςουμε ϋμφαςη ςτη βϊςη του εκπαιδευτικοϑ 

ςυςτόματοσ, ϐχι ςτην κορυφό 

Παντοϑ ςτον αναπτυγμϋνο κϐςμο, η ανϊπτυξη τησ προςχολικόσ και 

προνηπιακόσ εκπαύδευςησ θεωρεύται ϑψιςτη προτεραιϐτητα. 

το εκπαιδευτικϐ επύπεδο, οι επενδϑςεισ εκεύ αποδύδουν πολλαπλϊ ςε 

ςχϋςη με κϊθε ϊλλη βαθμύδα, ενώ ταυτϐχρονα βοηθεύται 

η οικογϋνεια, που ςτην Ελλϊδα θεωρεύται terra incognita για την 

πολιτικό. 

Εμεύσ αντύθετα φτιϊχνουμε μανιωδώσ ΑΣΕΙ, ΑΕΙ και... μεταπτυχιακϊ, που 

ϋχουν ςυχνϊ κωμικϐ επύπεδο ςπουδών και μοιρϊζουν κοϑφιεσ 

προςδοκύεσ ςτουσ φοιτοϑντεσ και παχυλϊ προνϐμια ςτουσ διδϊςκοντεσ. 

Όποιοσ νοιϊζεται ςτοιχειωδώσ για τα παιδιϊ αυτοϑ του ϋρημου λαοϑ, δεν 

μπορεύ παρϊ να προςβλϋπει ςτην ανατροπό αυτόσ τησ κατϊςταςησ 

πραγμϊτων. 

Οκτώ: να δοθεύ λϐγοσ ςτον κϐςμο τησ παραγωγόσ    

Να μην ξεπουλόςουμε τύποτα ςε κανϋνα. 

Δεν εύναι ϐμωσ δυνατϐ να μην ϋχει ο κϐςμοσ τησ παραγωγόσ 

(επιχειρηματύεσ, ςυνδικϊτα, επιςτόμονεσ, εμπειρογνώμονεσ κ.λπ) λϐγο ςτο 

τι γύνεται ςτα ςχολειϊ μασ. 

Η εκπαύδευςη δεν πρϋπει να υποταχτεύ ςτην οικονομύα, δεν μπορεύ ϐμωσ 

και να ζει ςτον αγνϐ και ϊςπιλο κϐςμο τησ «γνώςησ για τη γνώςη», που 

υπϊρχει μϐνο ςτα μυαλϊ και ωφελεύ μϐνο τισ τςϋπεσ ϐςων τςιμπολογοϑν 

το κουφϊρι τησ ελληνικόσ εκπαύδευςησ. 

  

Ϊνα απϐ τα εξυπνϐτερα δημοςιογραφικϊ ςτερεϐτυπα εύναι πωσ ςτην 

εκπαύδευςη «οι μεταρρυθμύςεισ χωρύσ πϐρουσ ιςοϑνται με φλυαρύα, οι 
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πϐροι χωρύσ μεταρρυθμύςεισ με ςπατϊλη». 

Εύναι αλόθεια πωσ επύ ςαρϊντα χρϐνια οϑτε ςπαταλόςαμε αφειδώσ, οϑτε 

φλυαρόςαμε ϊμυαλα. 

Οϑτε κι αυτϐ ϐμωσ μπϐρεςε να μασ ςώςει. 

Για να ξεφϑγουμε απϐ τη ςταςιμϐτητα, αρκεύ να νοιαζϐμαςτε για τα παιδιϊ 

του ελληνικοϑ λαοϑ και να αντιμετωπύςουμε τα εκπαιδευτικϊ 

προβλόματα με γνώςη, ευαιςθηςύα και τϐλμη. 
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Όςκαρ προδοςύασ (24/9/2005) 

 

Λϐγω προςωπικών ατυχιών, ςυνϊντηςα ςυχνϊ ςτη ζωό μου τουσ 

«αιώνιουσ ϋφηβουσ» τησ πολιτικόσ, ϊλλωσ τουσ κολλημϋνουσ με τα 

μικρϊ κϐμματα, απϐ εκεύνα μϊλιςτα που αποφεϑγουν να μπλϋκουν ςε 

κυβερνητικϋσ ευθϑνεσ. 

Μετϊ απϐ κϊποια εμπειρύα ςτο ζότημα, η μϐνη ερμηνεύα που μπορώ να 

δώςω ςε παρϐμοιεσ εμμονϋσ εύναι ψυχολογικόσ ό ψυχοπαθολογικόσ τϊξησ. 

Χυχικόσ: βρύςκω παρϋα, εύμαι «κϊποιοσ» 

Χυχοπαθολογικόσ: θα κϊνουμε το τρύα πενόντα-τρύα τα εκατϐ, θα 

πϊρουμε την εξουςύα και ςκλϊβοι δε θα ,ναι τϐτε οι λαού (ϋτςι εξϊλλου 

ορύζεται η παρϊνοια: ϐταν ϋχεισ την ακλϐνητη πεπούθηςη πωσ τα ύδια 

μϋςα θα αποφϋρουν διαφορετικϊ αποτελϋςματα!) 

Απϐ την παραπϊνω διϊγνωςη εξαιροϑνται ύςωσ οι νϋοι, που ϋχουν δϑο 

ακλϐνητεσ πεποιθόςεισ: πωσ ϐλα τα προβλόματα εύναι απλϊ· πωσ θα 

ζόςουν αιώνια. 

Λύγο μετϊ τα τριϊντα ϐμωσ, κι οι τελευταύοι εχϋφρονεσ ϋχουν πλϋον 

προςγειωθεύ ςτην πραγματικϐτητα 

Σα γρϊφω ϐλα τοϑτα απ, αφορμό την απύθανη περύπτωςη του Όςκαρ 

Λαφοντϋν (Oscar Lafontaine). 

Εδώ το βϋλοσ του (πολιτικοϑ) χρϐνου μοιϊζει να πηγαύνει ανϊποδα. 

Γεννημϋνοσ ςε μύα καταρρϋουςα ναζιςτικό Γερμανύα (το 1943), 

ο Όςκαρ υπόρξε γϋννημα-θρϋμμα του SPD, του πιο εξουςιαςτικοϑ 

κϐμματοσ τησ ευρωπαώκόσ αριςτερϊσ. 

ε ηλικύα 30 ετών εξελϋγη ςοςιαλδημοκρϊτησ δόμαρχοσ του 

ααρμπρύκεν, ςτα 45 του επιβύωςε μιασ απϐπειρασ δολοφονύασ 

που παραλύγο να τον ϋςτελνε για πϊντα ςτο πϊνθεον τησ ευρωπαώκόσ 

ςοςιαλδημοκρατύασ και ςτα 50 του όταν πρϐεδροσ του κϐμματοσ! 

Μετϊ ϋδωςε -κι ϋχαςε- μύα τυπικό μϊχη για την κομματικό εξουςύα. 

Κατανοώ βϋβαια τη ματαύωςη, την πικρύα και την πεπούθηςη πωσ ο 

νικητόσ εύναι ο εκλεκτϐσ «μεγϊλων ςυμφερϐντων». 

Αυτϊ εύναι ανθρώπινα, ςυνόθη και νυςταλϋα. 
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Σο πρϐβλημα με τον Όςκαρ εύναι πωσ η χολό τον κατϋκλυςε ςε τϋτοιο 

βαθμϐ, που οδηγόθηκε ςτην τυφλό, αυτοκαταςτροφικό και μοχθηρό 

κατηφϐρα που παλιϊ ονομϊζαμε «προδοςύα». 

την αρχό προςπϊθηςε να κϊνει ζημιϊ με ανώδυνουσ τρϐπουσ: ϋγραφε 

βιβλύα και καπϊρωςε τη θϋςη του «αντιςρϋντερ» υπηρεςύασ ςε 

τηλεοπτικϊ τοκ-ςϐου. 

Μετϊ ϐμωσ αγρύεψε: ϋφυγε απϐ το SPD και αφοϑ κινόθηκε προσ 

ϋνα μικρϐ ςχηματιςμϐ, που εύχε πϊρει 2% ςτισ εκλογϋσ ςτη 

Βεςτφαλύα-Ρηνανύα, ςυνϋπραξε με τουσ επιγϐνουσ του ΚΚ τησ ΛΔΓ! 

Κανεύσ δεν θα με κϊνει να πιςτϋψω πωσ αυτό η επιλογό προερχϐταν απϐ 

τη νϐηςη ενϐσ τϑπου που όταν επύ τριϊντα χρϐνια ςτϋλεχοσ του SPD. 

Κανεύσ δεν θα με πεύςει πωσ όταν πολιτικϊ ώριμοσ ςτα 30 του και ϊρχιςε 

να παλιμπαιδύζει ςτα 60 του. 

Σο μϐνο που κινεύ τον Όςκαρ εύναι το πϊθοσ για χαλαςμϐ: χαλαςμϐ 

του ρϋντερ (Schröder) και τησ υςτεροφημύασ του, χαλαςμϐ ύςωσ και 

των παλιών ςυντρϐφων, που τϐλμηςαν να τον απορρύψουν. 

Απϐδειξη ϐλα ϐςα εύπε ςτη διϊρκεια τησ προεκλογικόσ του εκςτρατεύασ. 

Ο Όςκαρ δεν φλϋρταρε απλϊ με τον λαώκιςμϐ, κυλύςτηκε παθιαςμϋνα 

μαζύ του ςτη λϊςπη: μϋχρι για ςχεδιαςμϋνη απϐ την ϊρχουςα τϊξη 

μετανϊςτευςη μύληςε, αφόςτε τα περύ «αριςτερϊσ», «ςοςιαλιςμοϑ» κι 

«εργατικόσ τϊξησ». 

Μετϊ τισ εκλογϋσ, πολλού αναλυτϋσ τον κατϋταξαν ςτουσ «νικητϋσ» τησ 

18ησ επτεμβρύου. 

Εύμαι ϐμωσ ςύγουροσ πωσ δεν ϋδινε δυϊρα για το ποςοςτϐ του «DL» ό 

τουσ νϋουσ πρώην (;) κομμουνιςτϋσ ςυντρϐφουσ του. 

Εύμαι ςύγουροσ πωσ τουσ απεχθϊνεται, πωσ ϐταν χαλαρώνει με τουσ 

φύλουσ του γελϊει μαζύ τουσ. 

Σο μϐνο που τον νοιϊζει εύναι να ξεπλϑνει την ντροπό τησ όττασ του απϐ 

τον ρϋντερ. 

Νομύζω πωσ το αποτϋλεςμα τησ 18ησ επτεμβρύου, που διϋςωςε 

το SPD και το κϑροσ του ρϋντερ, όταν μαχαιριϊ ςτην παγωμϋνη του 

καρδιϊ. 

Η ψυχό του δεν θα ηςυχϊςει αν δεν δει τελειωμϋνο τον παλιϐ του αρχηγϐ. 

Σο μϐνο θόραμα που κυνηγϊει ο Όςκαρ Λαφοντϋν εύναι ο ρϋντερ. 

Κϊθε αναπνοό του καγκελϊριου βουύζει ςτα αυτιϊ του ςαν ϐλα τα 
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ουρλιαχτϊ τησ κϐλαςησ. 
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Ερωτόςεισ κρύςεωσ (15/10/2005) 

 

• Πϐςα αδϋρφια ϋχεισ; 

• Ποια ηθοποιϐσ όταν η «Αλύκη» ςτην ταινύα «Η Αλύκη ςτο ναυτικϐ;» 

• Ποια εύναι η πρωτεϑουςα του Νομοϑ ερρών; 

• Πϐτε πϋφτουν τα Φριςτοϑγεννα; 

τη ςημερινό Ελλϊδα, παρϐμοιεσ ερωτόςεισ κρύνουν την μούρα 

ανθρώπων, μετακινοϑν οικονομικοϑσ πϐρουσ, λειτουργοϑν ωσ 

μϋςο εξαπϊτηςησ, ςυναλλαγόσ, εκβιαςμοϑ. 

Μερικϋσ χρηςιμοποιόθηκαν απϐ τον κ. Φρηςτύδη, για να εξαπατόςει 

τουσ τηλεθεατϋσ και να κϊνει μπϊζα· ϊλλεσ απϐ τα διϊφορα υπουργεύα 

τησ κυβϋρνηςησ Καραμανλό και τη μηχανό που ςτόθηκε για να 

διοριςτοϑν ςτο δημϐςιο οι πιο ημϋτεροι απϐ τουσ ημϋτερουσ. 

Όπωσ και να ,ναι ςτη χώρα μασ η αξιολϐγηςη των γνώςεων ϋχει 

καταντόςει ϐπλο ςε χϋρια απατεώνων, πρϐφαςη για τουσ αλλϐτριουσ 

ςκοποϑσ τουσ. 

Η αςθϋνεια ϋχει προ πολλοϑ εξαπλωθεύ και ςτα ςχολεύα. 

«Βατϋσ ερωτόςεισ» ςτα διαγωνύςματα και τα τεςτ, για να μπουν αβϋρτα τα 

πληθωριςτικϊ «,Αλφα» και τα δεκϊρια και τα δεκαοχτϊρια, δεκαενιϊρια, 

εικοςϊρια. 

• Πϐτε ξεκύνηςε η επανϊςταςη του 1821; 

• Πώσ γρϊφεται το «και»; 

• Σα παιδιϊ του Ζεβεδαύου ποιον εύχαν πατϋρα; 

άςωσ αυτϐ να εύναι το τελευταύο ςκαλοπϊτι ςτη ςχϋςη που ανϋπτυξε η 

κοινωνύα μασ με τη γνώςη. 

Ποτϋ εδώ δεν τη θεώρηςε κανεύσ ςτα ςοβαρϊ «αυταξύα», μϋςο 

ςυλλογικόσ και ατομικόσ χειραφϋτηςησ και απελευθϋρωςησ. 

χολεύα, πτυχύα και γνώςη όταν πϊντα μϋςο ςυναλλαγόσ με το γκοβϋρνο, 

ελπύδα αϑξηςησ τησ τιμόσ ςτην επιδύωξη του πολυπϐθητου 

ξεπουλόματοσ. 

Σρϑπωςε εςϑ... και μετϊ θα κϊααθεςαι. 
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• Γύνε πολιτικϐσ και θα κϊααθεςαι ςτα αναπαυτικϊ καθύςματα τησ 

«βιβλιοθόκησ», τισ παχυλϋσ αμοιβϋσ, το γλεύψιμο των υπηκϐων 

και -πρώτα ο Θεϐσ- τα «τυχερϊ» ςου: υπουργιλύκια, καμιϊ 

μιζοϑλα, ςχϋςεισ με πλοϑςιουσ και διϊςημουσ 

• Γύνε πανεπιςτημιακϐσ και θα κϊααθεςαι ςτην μονιμϐτητα, 

ςτα «ερευνητικϊ» προγρϊμματα, θα ϋχεισ και τα «τυχερϊ» ςου, 

εϑκολεσ κλινοπϊλεσ ςε φοιτητικϊ δωμϊτια. 

• Γύνε δημϐςιοσ υπϊλληλοσ και θα κϊααθεςαι ςτα κουτςϊ ωρϊρια, 

ςτην εργαςιακό αςυλύα, αν μϊθεισ τα κϐλπα θα ϋχεισ και τα 

«τυχερϊ» ςου. 

Αςτεύοσ γύνεται ϐποιοσ διανοηθεύ να ςυνδϋςει τη γνώςη με την ατομικό 

ευθϑνη, το καθόκον, την προςφορϊ, τη δημιουργικϐτητα. 

Ε, λοιπϐν, ωσ εδώ όταν, δεν πϊει ϊλλο. 

Οι «παρϊγκεσ» που ςτόνονται ςτην αυλό μασ εύναι ϐλο και πιο μύζερεσ· οι 

απατεώνεσ μασ ϐλο και πιο ξεφωνημϋνοι. 

  

Εκεύ ϋξω, οι ερωτόςεισ ϐλο και δυςκολεϑουν. 

Οι απαντόςεισ δεν βρύςκονται πια ςε λυςϊρια. 

Αν αυτϐσ ο τϐποσ θϋλει να πϊψει να υποκϑπτει ςτισ ορϋξεισ του 

κϊθε Φρηςτύδη και του κϊθε Παυλϐπουλου, θα πρϋπει να βρει 

ερωτόςεισ για «δυνατοϑσ λϑτεσ». 
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ημειώςεισ για τον αγιορεύτικο κοινωνικϐ ςχηματιςμϐ 

(27/10/2005) 

 

Σο Ωγιον Όροσ, η μεγαλϑτερη μοναςτικό πολιτεύα του χριςτιανικοϑ 

κϐςμου, αποτελεύ ςχεδϐν υποχρεωτικϐ τϐπο επύςκεψησ για κϊθε ϊρρενα 

Ϊλληνα πολύτη που ενδιαφϋρεται για τα κοινϊ. 

  

Αυτϐ ςυμβαύνει για ϋνα προφανό λϐγο: ςτο ςημερινϐ εκχρηματιςμϋνο και 

παγκοςμιοποιημϋνο κϐςμο, το Ωγιον Όροσ ςυνιςτϊ μύα απϐ τισ ελϊχιςτεσ 

πραγματικϋσ ουτοπύεσ (ό δυςτοπύεσ). 

Εύναι ϋνασ απϐ τουσ ελϊχιςτουσ πραγματικϊ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ 

κοινωνικόσ οργϊνωςησ, εκπροςωπεύ ϋνα διαφορετικϐ και πρωτϐτυπο 

τρϐπο να θεςμοθετοϑν φανταςιακϊ οι ϊνθρωποι τη ζωό τουσ. 

Πρϐκειται για μύα Θεοκρατύα: ο Θεϐσ εύναι πρϊγματι πανταχοϑ παρών, 

ςτο ,Αγιον Όροσ, ςτισ εικϐνεσ, ςτισ τελετουργύεσ, ακϐμα και ςτη γλώςςα 

(ςτο Όροσ δεν λϋμε «καλημϋρα», αλλϊ «ευλογεύτε»× δεν λϋμε καν «ναι», 

αλλϊ «ασ εύναι ευλογημϋνο»)... 

Ο Θεϐσ δεν λεύπει οϑτε καν απϐ την ώρα του φαγητοϑ, τισ ενδυμαςύεσ, 

ρυθμύζει ακϐμα και τον -τϐςο λιγοςτϐ- ϑπνο. 

Με κοςμικϊ κριτόρια, ο Θεϐσ εύναι τϐςο παρών που -ϐπωσ εύναι φυςικϐ- 

ςυνθλύβει κϊθε ικμϊδα ατομικϐτητασ των ανθρώπων. 

Η ζωό εδώ εύναι απϐλυτα ρυθμιςμϋνη, κανονιςμϋνη. 

Οι κϊτοικοι του Αγύου Όρουσ φοροϑν το καταθλιπτικϐ μαϑρο καλογερικϐ 

ρϊςο και τρϋχουν ϐλη μϋρα. 

Η παρουςύα τουσ ςτην εκκληςύα μπορεύ να φθϊςει και τισ δϋκα, τισ 

δώδεκα, τισ δεκατϋςςερισ (!) ώρεσ την ημϋρα, ξεκινώντασ ακϐμα κι απϐ 

τισ δϑο το πρωύ. 

Ο υπϐλοιποσ χρϐνοσ περνϊ με ςκληρϐτατη χειρονακτικό εργαςύα, που 

διαποτύζεται απϐ το πνεϑμα τησ «υπακοόσ», τησ αναντύρρητησ δηλαδό 

υποταγόσ ςε μύα ανεξϋλεγκτη εξουςύα. 

Οι ύδιοι αγωνύζονται -ό λϋνε πωσ αγωνύζονται- να καταςτρϋψουν την 

ατομικϐτητϊ τουσ· περιγρϊφουν τη ζωό τουσ ωσ θϊνατο, ωσ αναζότηςη 
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τησ πληρϋςτερησ δυνατόσ επύγειασ ανυπαρξύασ. 

Μοιϊζει να αυτοκτονοϑν με το μϐνο τρϐπο που τουσ επιτρϋπει η 

θρηςκεύα, ώςτε να διατηροϑν ανοικτϐ το δρϐμο προσ το Θεϐ. 

Σο θϋαμα των μοναχών ςτον ϐρθρο, τισ δεόςεισ, τη λειτουργύα, εύναι ϐτι 

πιο κοντινϐ μπορεύτε να δεύτε ςτην αυταπϊρνηςη ςτον δυτικϐ κϐςμο. 

Μϋςα ςτο ςκοτϊδι του ναοϑ (καθώσ ςυχνϊ εύναι μαϑρα μεςϊνυχτα, 2, 3, 4 

το πρωύ), οι μοναχού κουκουλώνονται ςτα ςταςύδια, ςε εμβρυακό ςχεδϐν 

ςτϊςη. 

Μαϑρο ςτο μαϑρο. 

Τποψύεσ κύνηςησ μϋςα ςτο ςκοτϊδι, που φωτύζεται μϐνο απϐ λύγα κεριϊ, 

που μυςτηριωδώσ ανϊβουν και ςβόνουν και ανϊβουν αλλοϑ, ϐλη την 

ώρα. 

Αυτό η εικϐνα ςϑνθλιψησ τησ ατομικϐτητασ ξεπερνϊ ϐτι χειρϐτερο 

υποψιαζϐμαςτε για τισ φυλακϋσ, τα ςτρατϐπεδα ςυγκϋντρωςησ, τα 

ιδρϑματα. 

Ανατρϋπεται ϐμωσ πλόρωσ ςτισ κατϊ πρϐςωπον επικοινωνύεσ με τα 

υποκεύμενα των αυςτηρών τελετουργικών, τουσ ύδιουσ τουσ μοναχοϑσ. 

πϊνια -για να εύμαι μετριοπαθόσ- ςυναντϊ κανεύσ ανθρώπουσ 

τϐςο ςυνειδητοϑσ, τϐςο ολοκληρωμϋνουσ, που εκπϋμπουν τον πλόρη 

ϋλεγχο επύ κϊθε πτυχόσ τησ ζωόσ τουσ. 

Και -πρϊγμα εντελώσ απροςδϐκητο- τϐςο χαροϑμενουσ. 

Νομύζω πωσ αυτϐ εύναι το πρώτο «θαϑμα» που ςυναντϊ κανεύσ ςτο ,Αγιον 

Όροσ: η ακατανϐητη πλόρησ αντύφαςη μεταξϑ ενϐσ καταπιεςτικοϑ 

τρϐπου ζωόσ, που μοιϊζει ϐμωσ να γεννϊ μϐνο ελευθερύα. 

Να εξηγηθώ εδώ: γνωρύζω πωσ η χαρϊ μπορεύ να χαρακτηρύζει 

τη νεϑρωςη, την ψϑχωςη ό την ιδιωτεύα. 

Δεν μιλϊμε ϐμωσ γι, αυτϐ. 

Δεν μιλϊμε καν για τη χαρϊ του φανατικοϑ, του αλλοπαρμϋνου 

ιδεαλιςτό, που με το χαμϐγελο ςτα χεύλη και με το βλϋμμα ςτραμμϋνο ο 

Θεϐσ ξϋρει προσ ποιο φωτεινϐ μϋλλον, οδεϑει, με ςύγουρα βόματα, προσ 

το εγωτικϐ του πεπρωμϋνο. 

Αυτϐσ εύναι ϋνασ ενοχλητικϐσ ανθρωπολογικϐσ τϑποσ, που προορύζεται να 

γύνει βορϊ τησ χλεϑησ και τησ απαξύωςησ. 

Σο απύςτευτο με τουσ Αγιορεύτεσ εύναι πωσ -και μϊλιςτα ςυχνϐτερα ςτα 

«υψηλϐτερα» ιεραρχικϊ κλιμϊκια- αρϋςκονται 
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ςτην αυτογελοιοπούηςη, το χιοϑμορ, μια ςκαμπρϐζικη διϊθεςη που 

φλερτϊρει επικύνδυνα με την θεολογικό παρεκτροπό. 

Κατϊ τη διϊρκεια μύασ ξενϊγηςησ ςτο «ςυνοδικϐ» (το χώρο δηλαδό ϐπου 

ςυνεδριϊζει η διούκηςη τησ μονόσ) εύδα ϋνα μοναχϐ, που εκτελοϑςε χρϋη 

ηγουμϋνου κι εύχε πύςω του τριϊντα χρϐνια ευτυχοϑσ μοναςτικόσ 

προϒπηρεςύασ, να καθύζει ϋναν-ϋναν με τη ςειρϊ τουσ επιςκϋπτεσ ςτο 

θρϐνο του ηγουμϋνου, προκειμϋνου να φωτογραφηθοϑν αυτού ςε 

κωμικϋσ, αρχομανεύσ ςτϊςεισ. 

Εύδα ϊλλον να λϋει γελώντασ ςτουσ ψαλτϊδεσ: αμϊν πια αυτϐ το μποϑρου-

μποϑρου, θα ςασ βαρεθεύ ο Θεϐσ! 

Σώρα πώσ ςυμβιβϊζεται αυτό η ςτϊςη με το δϊκρυ ςυγκύνηςησ που 

ϋκρυψε ο ύδιοσ ϊνθρωποσ ακοϑγοντασ την ανϊγνωςη ςτην «τρϊπεζα» το 

επϐμενο πρωύ, για μϋνα παραμϋνει ακατανϐητο. 

Ο ρϐλοσ των επιςκεπτών 

Καθημερινϊ ςυρρϋουν ςτο Όροσ εκατοντϊδεσ προςκυνητϋσ και 

επιςκϋπτεσ. 

Αςτού, επαγγελματύεσ, οικογενειϊρχεσ οι περιςςϐτεροι, ςυνιςτοϑν ϋνα 

αντιπροςωπευτικϐ δεύγμα του πληθυςμοϑ τησ χώρασ. 

Όλοι τουσ μιλϊνε για κϊτι «μοναδικϐ», «διαφορετικϐ», για την 

«ξεκοϑραςη», την «ανϊπαυςη» που βρύςκουν εδώ, για το πώσ ξεφεϑγουν 

απϐ το «ϊγχοσ» που τουσ κατατρϋχει εκτϐσ του Αγύου Όρουσ, ςτον 

«κϐςμο». 

ε καμύα περύπτωςη δεν πρϋπει να φανταζϐμαςτε ςτύφη θρηςκϐληπτων, 

που ςυρρϋουν εδώ ςε κϊποιο μυςτικοπαθϋσ, ςκοταδιςτικϐ ραντεβοϑ. 

Ο τϐποσ εύναι γεμϊτοσ απϐ ανθρώπουσ τησ διπλανόσ πϐρτασ, που 

αναζητοϑν κϊτι διαφορετικϐ, που ςυχνϊ δεν εύναι παρϊ η αυτονομύα, η 

ελευθερύα. 

Κατϊ τη γνώμη μου η ςυρροό αυτό των επιςκεπτών αποτελεύ ςυςτατικϐ 

ςτοιχεύο του ςημερινοϑ Αγύου Όρουσ. 

Οι μεγϊλεσ μορφϋσ του ςϑγχρονου Αγύου Όρουσ (ο ΠαϏςιοσ, 

ο Πορφϑριοσ κ.λπ) απϋκτηςαν τη φόμη τουσ κυρύωσ μϋςω τησ επαφόσ 

τουσ με τουσ επιςκϋπτεσ και τουσ προςκυνητϋσ. 

Εξϊλλου ο «γεροντιςμϐσ», η προςκϐλληςη δηλαδό των πιςτών ςε ϋναν 

και μϐνο «γϋροντα» -και την προςωπικό του θεολογύα- αποτελεύ 

ςόμερα πληγό για την Ορθοδοξύα και εύναι δύχωσ ϊλλο η καθ, ημϊσ 
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εκδοχό του φαινομϋνου των «ςεκτών» ό των «γκουροϑ». 

Απϐ την ϊλλη, η ςχϋςη των «γερϐντων»-μοναχών με τα μικρϊ ό 

μεγαλϑτερα ακροατόριϊ τουσ, ςυνόθωσ κϊθε απϐγευμα, μετϊ 

τον εςπερινϐ, λειτουργεύ για το θεοκρατικϐ Ωγιον Όροσ ωσ διαρκόσ 

ανϊμνηςη τησ κοςμικόσ ζωόσ. 

Η θεολογύα των «γερϐντων» αναγκϊζεται να υποςτεύ τη βϊςανο των 

αδιεξϐδων και των μεταφυςικών ερωτημϊτων των ςυγχρϐνων αςτών. 

Η φόμη που αποκτϊ κϊθε μονό, κϊθε «γϋροντασ» ςτον κϐςμο, λειτουργεύ 

ςαν ϋνα ιδιϐτυπο χρηματιςτόριο, που ανακυκλώνει την απόχηςό του, κι 

αποςτερεύ ϊλλουσ (και ϊλλα) απϐ κϊθε δημοτικϐτητα. 

Όςο κι αν ςασ διαβεβαιώνουν για το αντύθετο, το χρηματιςτόριο αυτϐ 

καθϐλου δεν αφόνει αδιϊφορη τη μοναςτικό κοινϐτητα. 

Παρϊ τισ βαρυγκώμιεσ που εκςτομύζονται δεξιϊ-ζερβϊ για το βϊροσ που 

εκπροςωποϑν οι επιςκϋπτεσ και για το πώσ αποπροςανατολύζουν 

την μοναςτικό ζωό, οι περιςςϐτερεσ μονϋσ ςπεϑδουν να ανανεώςουν τισ 

ξενοδοχειακϋσ τουσ υποδομϋσ, επιδιώκουν να παρϋχουν ςτουσ επιςκϋπτεσ 

τουσ περιςςϐτερεσ ςϑγχρονεσ ανϋςεισ, φροντύζουν να κϊνουν ευκολϐτερη 

την πρϐςβαςη ςτουσ επιςκϋπτεσ, παρϊγουν αναμνηςτικϊ κι εκδϐςεισ. 

Αυτό η ςχϋςη μεταξϑ του «ϋξω» (του κϐςμου) και του «μϋςα» (του 

Όρουσ) ςφραγύζει τη ςϑγχρονη ακμό του μοναχιςμοϑ, που ϋμοιαζε 

ξοφλημϋνοσ πριν ςαρϊντα, τριϊντα, εύκοςι χρϐνια. 

Η προςϋλκυςη ακροατηρύων επηρεϊζει το κϑροσ, τη φόμη και τη θϋςη του 

κϊθε μοναχοϑ και τησ κϊθε μονόσ ςτο εςωτερικϐ ιεραρχικϐ ςϑςτημα του 

Αγύου Όρουσ, που χαρακτηρύζεται απϐ ϋναν ιδιϐτυπο ςυναγωνιςμϐ (ςε 

μύα ξενϊγηςη ςτα παλιϊ αντικεύμενα μύασ ιςτορικόσ μονόσ, ϋνασ μοναχϐσ 

μασ ϋδειξε μύα ροκϊνα: «την ϋχουμε για ϐταν παύζουμε εναντύον ϊλλων 

μονών», αςτειεϑτηκε. Πρωτϊθλημα μπορεύ να μην οργανώνεται ςτο Ωγιον 

Όροσ, αλλϊ οι ςυναγωνιςτικϋσ ςχϋςεισ εύναι παροϑςεσ, με τελικοϑσ 

κριτϋσ τουσ κοςμικοϑσ επιςκϋπτεσ και προςκυνητϋσ). 

Δεν εύναι του παρϐντοσ να αναφερθοϑμε ςτο απύςτευτο φυςικϐ κϊλλοσ, 

ςτη μοναδικό αρχιτεκτονικό των μοναςτηριών-κϊςτρων-πολιτειών, 

ςτουσ απύςτευτουσ -και κϊπωσ παραμελημϋνουσ- αγιογραφικοϑσ 

θηςαυροϑσ και τον πλοϑτο ιερών κειμηλύων, αμφύων, λειψϊνων και 

καθημερινών αντικειμϋνων, που χρονολογοϑνται απϐ εκατοντϊδεσ 

χρϐνια. 
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Σο ςημαντικϐ εδώ εύναι η διαπύςτωςη πωσ ςτο Ωγιον Όροσ ο χρϐνοσ δεν 

ρϋει, αλλϊ ςωρεϑεται. 

Γνωρύζουμε πϐςο ςημαντικϐ ςτοιχεύο εύναι, για την φανταςιακό 

θϋςμιςη κϊθε κοινωνικοϑ ςχηματιςμοϑ, η ςχϋςη που διαμορφώνει με το 

χρϐνο. 

Αν ςτισ παραδοςιακϋσ κοινωνύεσ ο χρϐνοσ εύναι κυκλικϐσ, αν ςτον 

μοντϋρνο κϐςμο το βϋλοσ του χρϐνου πηγαύνει μϐνο ευθϑγραμμα, το Όροσ 

εύναι ϊχρονο: το παρελθϐν, το παρϐν και το μϋλλον ςυνυπϊρχουν. 

Σο ςτοιχεύο αυτϐ, που ςφραγύζει την ουςύα του Όρουσ, λειτουργεύ 

καταπραϒντικϊ ςτην ψυχό και ευεργετικϊ ςτη ςυνοχό τησ ςυνεύδηςησ. 
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Σο αφόγημα του 1996: καντρύλιεσ ςτο 'Ψνϊςειο' 

(5/11/2005) 

 

1: Καντρύλιεσ ςτο Ψνϊςειο 

κηνικϐ Διαδοχόσ 

Σο 1996 βρύςκει την Ελλϊδα ουςιαςτικϊ ακυβϋρνητη. 

Ο πρωθυπουργϐσ Ανδρϋασ Παπανδρϋου ειςϋρχεται με πνευμονύα ςτο 

«Ψνϊςειο Καρδιοχειρουργικϐ Κϋντρο» την 20ό Νοεμβρύου 1995. 

Επύ δϑο ςχεδϐν μόνεσ απϋχει των κυβερνητικών του καθηκϐντων. 

Ακϐμα και η επιβύωςό του διαςφαλύζεται απϐ μηχανικό υποςτόριξη. 

Οι ιατρού εκτιμοϑν πωσ «ακϐμα και αν επιβύωνε τελικώσ ο 

πρωθυπουργϐσ, δε θα όταν ςε θϋςη να εκπληρώςει τα καθόκοντϊ του»1. 

Σο ζότημα τησ παραύτηςησ του πρωθυπουργοϑ ταλανύζει την πολιτικό 

ζωό. 

το κυβερνών ΠΑΟΚ, ϋχουν όδη εμφανιςθεύ δϑο ιςοδϑναμοι 

διεκδικητϋσ τησ ενδεχϐμενησ διαδοχόσ: 

Ο Γερϊςιμοσ Αρςϋνησ, 64 ετών, ωσ 

«αμερικανοςπουδαγμϋνοσ»2 θεωρεύται «ϊνθρωποσ των αμερικανών»3. 

Εδώ και μόνεσ προβϊλλει ωσ «ϊμεμπτοσ Νατοώκϐσ... (αλλϊ και ωσ) 

ςυνεχιςτόσ (του Ανδρϋα Παπανδρϋου), τϐςο ωσ προσ το ςτιλ, ϐςο και 

ωσ προσ την πολιτικό»4. 

Απϐ τη θϋςη του ωσ υπουργοϑ εθνικόσ αμϑνησ «ϋχει αυξόςει τη διεθνό 

του φόμη και ϋχει διακριθεύ για τισ παραςκηνιακϋσ παρεμβϊςεισ του ςτα 

Βαλκϊνια και τη Μϋςη Ανατολό»2. 

Ο «γερμανοςπουδαγμϋνοσ»2 Κώςτασ ημύτησ, 59 ετών, θεωρεύται 

«πεπειςμϋνοσ ευρωπαώςτόσ, αντύθετα απϐ τον κ. Αρςϋνη»3, «ο μϐνοσ 

ικανϐσ να οδηγόςει ςε εκλογικό νύκη τουσ ςοςιαλιςτϋσ»3. 

«Χυχραμϋνοσ απϐ διετύασ με τον Παπανδρϋου»1 καταγρϊφεται ωσ 

«μεταρρυθμιςτόσ»2, και «τεχνοκρϊτησ, που διαθϋτει την υποςτόριξη των 

επιχειρηματιών, παρϊ τον κεντροαριςτερϐ του προςανατολιςμϐ»5. 

Διαμϊχη γϑρω απϐ την κλύνη του αςθενοϑσ Ανδρϋα Παπανδρϋου 

Παρϊ τη δυςμενό κατϊςταςη τησ υγεύασ του Ανδρϋα Παπανδρϋου, το 

ΠΑΟΚ δυςκολεϑεται να προχωρόςει τισ διαδικαςύεσ τησ διαδοχόσ. 
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Τπϊρχουν ςυνταγματικϊ εμπϐδια: «ςϑμφωνα με το ςϑνταγμα... η 

αντικατϊςταςη του πρωθυπουργοϑ προκϑπτει εύτε απϐ την παραύτηςό 

του, εύτε απϐ το θϊνατϐ του»1. 

Τπϊρχουν ϐμωσ, κυρύωσ, πολιτικϊ εμπϐδια: «πρϐκειται για το πιο 

δυςχερϋσ δύλημμα που αντιμετωπύζει το ΠΑΟΚ απϐ την ύδρυςό του. 

Φρειϊζεται καινοϑργιοσ πρωθυπουργϐσ, αλλϊ απλϊ δεν εύμαςτε ςε θϋςη 

να κϊνουμε πϋρα τον Ανδρϋα Παπανδρϋου»1 αναφϋρει ανώνυμα 

υπουργϐσ τησ κυβϋρνηςησ.ςτη «Λε ουϊρ» των Βρυξελλών. 

Εξϊλλου ο κυβερνητικϐσ εκπρϐςωποσ Σηλϋμαχοσ Φυτόρησ δεν 

παραλεύπει να προειδοποιεύ «ϐλουσ ϐςοι επιθυμοϑν να ρυθμύςουν 

βιαςτικϊ το θϋμα τησ διαδοχόσ χωρύσ να διαθϋτουν... το πρϊςινο φωσ απϐ 

τον Ανδρϋα Παπανδρϋου»6. 

Πολλϋσ ελπύδεσ για διϋξοδο εναποτύθενται ςτον γιο του πρωθυπουργοϑ 

και υπουργϐ παιδεύασ,Γιώργο Παπανδρϋου, που ανακοινώνει πωσ 

«ςϑντομα... μϐλισ η κατϊςταςη τησ υγεύασ του το επιτρϋψει... θα μιλόςει 

ςτον Ανδρϋα Παπανδρϋου, ώςτε να βρεθεύ μύα οριςτικό διϋξοδοσ ςτην 

πολιτικό κρύςη... που θα εξυπηρετεύ το εθνικϐ ςυμφϋρον και την ενϐτητα 

του ΠΑΟΚ και που θα ςϋβεται την ιςτορύα του ιδρυτό του Ανδρϋα 

Παπανδρϋου»6. 

Η Νϋα Δημοκρατύα (ΝΔ) απϐ την πλευρϊ τησ καταθϋτει πρϐταςη μομφόσ 

τησ κυβϋρνηςησ, ςτισ 8/1/1996. 

Ο αρχηγϐσ του κϐμματοσ Μιλτιϊδησ Ϊβερτ εκδηλώνει ϋτςι την πρϐθεςό 

του να «βγϊλει τη χώρα απϐ την παροϑςα κρύςη»2. 

Η πρϐταςη καταψηφύζεται τη 10/1/1996 με «168 ψόφουσ ϋναντι 118 και 

δϋκα αποχϋσ»7. 

την κοινοβουλευτικό ςυζότηςη ο Κώςτασ ημύτησ διακηρϑςςει πωσ 

«η θϋληςη του ελληνικοϑ λαοϑ εύναι ξεκϊθαρη. 

Πρϋπει (ςτο ΠΑΟΚ) να πϊρουμε αποφϊςεισ και να τισ πϊρουμε 

τώρα»5. 

Η ςυςπεύρωςη που προκαλεύται ςτο κυβερνών κϐμμα απϐ την πρϐταςη 

μομφόσ  ευνοεύ ϐςουσ επιθυμοϑν να αναβληθεύ η παραύτηςη του 

πρωθυπουργοϑ. 

«Η ςϑζυγϐσ του πρωθυπουργοϑ Μιμό, η μϐνη που ϋχει πρϐςβαςη ςτον 

αςθενό»5 εκμεταλλεϑεται μύα πρϐςκαιρη βελτύωςη τησ υγεύασ του 

αςθενοϑσ «για να επιμεύνει πωσ ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου "δεν ϋχει 
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πρϐθεςη να παραιτηθεύ", απειλώντασ εμμϋςωσ πωσ ςϑντομα (ο 

πρωθυπουργϐσ) θα διαθϋτει την απαιτοϑμενη ρώμη για να αντιμετωπύςει 

τουσ θορυβώδεισ λοχαγοϑσ του, που εύχαν το θρϊςοσ να ζητοϑν την 

παραύτηςό του» 7. 

το κλύμα αυτϐ ο κυβερνητικϐσ εκπρϐςωποσ κ. Φυτόρησ υπενθυμύζει εκ 

νϋου πωσ «κϊθε κύνηςη για αντικατϊςταςη του κ. Παπανδρϋου θα εύναι 

αντιςυνταγματικό»7. 

Διαφαινομϋνησ τησ εμμονόσ του Ανδρϋα Παπανδρϋου να παραμεύνει 

αγκιςτρωμϋνοσ ςτην εξουςύα, οι ελπύδεσ ςτρϋφονται και πϊλι ςτο γιο 

του, Γιώργο Παπανδρϋου: «φαύνεται πωσ κανεύσ δεν τολμϊει να πει ςτον 

πρωθυπουργϐ την πραγματικό κατϊςταςη τησ χώρασ και του κϐμματοσ. 

Η ςϑζυγϐσ του αυταπατϊται ακϐμα με φανταςιώςεισ πολιτικόσ επιρροόσ 

και εμποδύζει κϊθε αναφορϊ ςε παραύτηςη. Μϐνο ο γιοσ του Γιώργοσ, 

νεαρϐσ υπουργϐσ παιδεύασ, υπϐςχεται να μιλόςει ειλικρινϊ ςτον πατϋρα 

του. Θα πρϋπει να τον ςυμβουλεϑςει να παραιτηθεύ πϊραυτα. Τγιόσ ο 

κ. Παπανδρϋου ϋβλαψε το κϑροσ τησ χώρασ του· δε θα πρϋπει να του 

επιτραπεύ να τη βλϊψει περιςςϐτερο ωσ αςθενόσ», γρϊφουν οι «Σϊιμσ του 

Λονδύνου» ςε κϑριο ϊρθρο τουσ7. 

Αλλαγό ςελύδασ: ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου παραιτεύται 

Ση Δευτϋρα 15 Ιανουαρύου 1996 ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου ςυντϊςςει 

«παρουςύα υπουργών, τησ ςυζϑγου του Μιμόσ και πολλών 

ιατρών»8 επιςτολό παραύτηςησ, που απευθϑνεται «προσ την 

κοινοβουλευτικό ομϊδα και την κεντρικό επιτροπό του ΠΑΟΚ»8,9 

την επιςτολό του ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου αναφϋρει πωσ «η χώρα δεν 

εύναι δυνατϐ να παραμϋνει αδϑναμη εξαιτύασ τησ αςθϋνειϊσ του»10. 

Αναγνωρύζει την «παροϑςα ανικανϐτητϊ του να κυβερνόςει»3 και ζητϊ να 

οργανωθεύ η εκλογό νϋου πρωθυπουργοϑ, καθώσ «τα προβλόματα τησ 

χώρασ δεν μπορεύ να περιμϋνουν»3. 

Η παραύτηςη του ιςτορικοϑ ηγϋτη, η «προοπτικό μύασ ομαλόσ διαδοχόσ 

ςτην ηγεςύα του ΠΑΟΚ»11 γύνεται δεκτό με ανακοϑφιςη, ϐπωσ 

καταδεικνϑει η ϊνοδοσ του χρηματιςτηρύου, την επομϋνη τησ 

ανακούνωςόσ τησ11. 

Απϐ τη ϊλλη, εντϐσ των τειχών του ΠΑΟΚ, κυριαρχεύ η ςυναιςθηματικό 

ϋνταςη: «λύγεσ ώρεσ πριν την παραύτηςη, ςημαντικού υπουργού εξϋρχονται 

απϐ το Ψνϊςειο... ϐπου υπϊρχει ςυγκεντρωμϋνο πλόθοσ (ανθρώπων)... 
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ςυγκινημϋνων και με κλαμϋνα μϊτια»8. 

Αν και ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου παραμϋνει πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ, 

κυριαρχεύ η αύςθηςη πωσ «γυρνϊει μύα ςελύδα τησ νεϐτερησ ελληνικόσ 

ιςτορύασ»3, πωσ «τελειώνει μύα εποχό ςτην ελληνικό πολιτικό»10. 

Η απϐφαςη του Ανδρϋα Παπανδρϋου να παραιτηθεύ, δύνει την ευκαιρύα 

για δημοςύευςη αποτιμόςεων τησ πολιτικόσ του παρουςύασ. 

Ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου περιγρϊφεται ωσ ϋνασ ευμετϊβλητοσ 

πολιτικϐσ, που δε φοβϊται την αυτοαναύρεςη και την αντιφατικϐτητα 

ςτισ επιλογϋσ του και διαθϋτει το μϋγα προςϐν να επιβιώνει απϐ κϊθε 

αντιξοϐτητα, ακϐμα κι ϐταν πρϐκειται -ταυτοχρϐνωσ- «για ϋνα ςκϊνδαλο 

διαφθορϊσ, μύα εγχεύρηςη ανοικτόσ καρδιϊσ και μύα δημϐςια 

εξωςυζυγικό ςχϋςη, με μύα φιλενϊδα κατϊ τριϊντα ϋξι χρϐνια νεϐτερό 

του!»10. 

Επικρύνονται επύςησ η «αντύθεςό του ςτισ επιλογϋσ των ΗΠΑ»10 και ο 

«λαώκιςμϐσ» του12. 

Μετϊ την επανεκλογό του, το 1993, κατηγορεύται πωσ αναγορεϑθηκε ςε 

«πρωταθλητό τησ εθνικιςτικόσ αδιαλλαξύασ και τησ "υπερϊςπιςησ του 

ελληνιςμοϑ και τησ ορθοδοξύασ"»9. 

Για την ύδια περύοδο εκφρϊζεται απϐ την ϊλλη η ακριβώσ αντύθετη 

εκτύμηςη πωσ «η Ελλϊδα εντϊςςεται ϐλο και περιςςϐτερο ςτα 

ευρωπαώκϊ δύκτυα»10. 

Καταγρϊφεται ϋτςι, ακϐμα και ςτα ςχϐλια των ξϋνων αναλυτών, η 

αντιφατικϐτητα τησ πολιτικόσ παρουςύασ του Ανδρϋα Παπανδρϋου. 

Η παραύτηςη του Ανδρϋα Παπανδρϋου κοινοποιεύται ςτον πρϐεδρο τησ 

δημοκρατύασ απϐ τον εκτελοϑντα χρϋη προϋδρου τησ κυβϋρνηςησ ,Ακη 

Σςοχατζϐπουλο. 

Ο γραμματϋασ του ΠΑΟΚ Κώςτασ κανδαλύδησ περιγρϊφει την 

παραύτηςη ωσ «μύα γενναύα πρϊξη ςε μύα ιςτορικό ςτιγμό»8, 9. 

Σο εκτελεςτικϐ γραφεύο του ΠΑΟΚ ενημερώνεται απϐ τον Κώςτα 

κανδαλύδη και καλεύ την κοινοβουλευτικό ομϊδα να εκλϋξει ϊμεςα νϋο 

πρωθυπουργϐ. 

Ανακοινώνονται ϋτςι οι υποψηφιϐτητεσ για τη χηρεϑουςα θϋςη του 

πρωθυπουργοϑ. 

Πιο ιςχυρϋσ θεωροϑνται οι υποψηφιϐτητεσ του Κώςτα ημύτη, «ηγϋτη 

τησ μεταρρυθμιςτικόσ πτϋρυγασ»3 και του Γερϊςιμου Αρςϋνη, 
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«νομιμϐφρονα του παπανδρεώςμοϑ»8. 

Μεταξϑ αυτών των δϑο αναμϋνεται να δοθεύ μύα αμφύρροπη μϊχη. 

Οι μεν «Σϊιμσ του Λονδύνου» θεωροϑν πωσ ο Γερϊςιμοσ 

Αρςϋνησ «κερδύζει ϋδαφοσ εισ βϊροσ του Κώςτα ημύτη»2, η δε Le 

Soir των Βρυξελλών εκτιμϊ πωσ «τα μϊτια πολλών ςτρϋφονται προσ τον 

κ. ημύτη»1. 

Εύναι ενδιαφϋρον πωσ ο αγγλοςαξονικϐσ τϑποσ εκφρϊζει μύα ευμενό 

διϊθεςη προσ τον κ.Αρςϋνη, αντύθετα απϐ τον ευρωπαώκϐ, που 

υποςτηρύζει εν γϋνει τον κ. ημύτη. 

Προςτύθενται επύςησ οι υποψηφιϐτητεσ των ,Ακη Σςοχατζϐπουλου, 56 

ετών, «ανθρώπου του κομματικοϑ μηχανιςμοϑ»3, του «προϋδρου τησ 

βουλόσ»3 Απϐςτολου Κακλαμϊνη, 60 ετών, και του Γιϊννη 

Φαραλαμπϐπουλου, 77 ετών, «απϐ μακροϑ ςυνοδοιπϐρο τουΑνδρϋα 

Παπανδρϋου» 3. 

Ο νϋοσ πρωθυπουργϐσ 

Σρεισ ημϋρεσ μετϊ την παραύτηςη Παπανδρϋου, η κοινοβουλευτικό 

ομϊδα του ΠΑΟΚ εκλϋγει ςε επαναληπτικό ψηφοφορύα με 86 ψόφουσ 

τον ημύτη ςτη θϋςη του πρωθυπουργοϑ. 

Πρϐκειται για μύα εκλογό που ςηματοδοτεύ «τη ρόξη με την κληρονομιϊ 

του ιδρυτό του ΠΑΟΚ»13, 14. 

Σαυτϐχρονα εύναι μύα εκλογό που αναδεικνϑει ωσ βαςικϐ αντύπαλο 

του ημύτη ϐχι τον αναμενϐμενο Γερϊςιμο Αρςϋνη αλλϊ τον «πιο πιςτϐ 

βοηθϐ του Ανδρϋα Παπανδρϋου»5, τον «γκρύζο 

απαρϊτςνικ15»5,14 ,Ακη Σςοχατζϐπουλο, με 75 ψόφουσ. 

Οι δϑο διεκδικητϋσ ιςοψηφοϑν ςτον πρώτο γϑρο με 53 ψόφουσ, ϋναντι 50 

του Γερϊςιμου Αρςϋνη. 

Ο νϋοσ πρωθυπουργϐσ εύναι «καθηγητόσ ςτο δύκαιο και την οικονομύα, 

και του φαύνεται»16. 

«Μικρϐςωμοσ και ςτεγνϐσ»13, «ςυχνϊ χαμογελϊ αμόχανα»16. 

Φαρακτηρύζεται ωσ «το απολϑτωσ αντύθετο του προκατϐχου του»13,16, 

αλλϊ και του «εξωςτρεφοϑσ Ϊλληνα»16. 

Η πολιτικό ςταδιοδρομύα του Κώςτα ημύτη αναλϑεται ςτην «Μοντ» 

(20/1/96): καταγϐμενοσ απϐ γονεύσ «που βγόκαν ςτο αντϊρτικο ενϊντια 

ςτον κατακτητό και διακρύθηκαν ςτισ μϊχεσ τησ "κυβϋρνηςησ του 

βουνοϑ" των "καπετϊνιων"», «γνωρύζει απϐ νωρύσ την παρανομύα 
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προκειμϋνου να αποφϑγει τισ διώξεισ τησ θριαμβεϑουςασ και αδύςτακτησ 

μεταπολεμικόσ δεξιϊσ». 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ δικτατορύασ «δραςτηριοποιεύται ςτη "Δημοκρατικό 

,Αμυνα" και τοποθετεύ βϐμβεσ πριν αυτοεξοριςθεύ ςτη Γερμανύα». 

«υναντϊ τον Παπανδρϋου ςτο Αμβοϑργο και γύνεται μϋλοσ του ΠΑΚ». 

«Ιδρυτικϐ μϋλοσ του ΠΑΟΚ... αναδεικνϑεται ςε ςημαντικό 

φυςιογνωμύα του κινόματοσ». 

«Τπουργϐσ γεωργύασ ςτην πρώτη κυβϋρνηςη του ΠΑΟΚ, ςε μύα 

νεοειςελθεύςα ςτην ΕΟΚ Ελλϊδα, ϐπου το ϋνα τϋταρτο του πληθυςμοϑ 

εύναι αγρϐτεσ... διακρύνεται ςτισ Βρυξϋλλεσ λϐγω τησ 

αποτελεςματικϐτητϊσ του και του ευρωπαώκοϑ του προςανατολιςμοϑ». 

«Σο 1985 αναλαμβϊνει υπουργϐσ οικονομύασ με αποςτολό... να 

ανακουφύςει τα κρατικϊ ταμεύα που ϋχουν αδειϊςει μετϊ τη γενναιϐδωρη 

πολιτικό τησ πρώτησ ςοςιαλιςτικόσ τετραετύασ... και εκκαθαρύζεται ϐταν, 

δϑο χρϐνια αργϐτερα, ο Ανδρϋασ Παπανδρϋουεπανϋρχεται ςε μύα 

λαώκιςτικό πολιτικό» 

«Κατϊ τη ςκοτεινό περύοδο του πολιτικο-οικονομικοϑ 

ςκανδϊλου Κοςκωτϊ... ο Κώςτασ ημύτησ... αναδεικνϑεται ςε ςϑμβολο 

ακεραιϐτητασ. Σο 1990, ςτο δεϑτερο ςυνϋδριο του ΠΑΟΚ καταγγϋλλει 

τουσ "λαθρεπιβϊτεσ χωρύσ ιδεολογύα" και τουσ "κλϋφτεσ" που ϋχουν 

ανϋβει ςτο "τρϋνο του ΠΑΟΚ"». 

«Τπουργϐσ παιδεύασ ςτην κυβϋρνηςη εθνικόσ ενϐτητασ του Ξενοφώντοσ 

Ζολώτα και υπουργϐσ βιομηχανύασ, ενϋργειασ και τεχνολογύασ ςτη νϋα 

κυβϋρνηςη ΠΑΟΚ, ςυμμαχεύ, τον Νοϋμβριο του 1994 με τρεισ ακϐμα 

ςοςιαλιςτϋσ ώςτε να προετοιμϊςει την μετα-παπανδρεώκό εποχό» . 

«Σον Ιοϑλιο του 1995 θϋτει ανοικτϊ το ζότημα ταμποϑ τησ 

αντικατϊςταςησ του Ανδρϋα Παπανδρϋου». 

Παραιτεύται απϐ υπουργϐσ το Νοϋμβριο του 1995 και «αναγορεϑεται ςε 

αναμφιςβότητο ηγϋτη των ανανεωτών, που εύναι αποφαςιςμϋνοι να 

γυρύςουν τη ςελύδα Παπανδρϋου» 

Σο δύπολο ημύτη-Σςοχατζϐπουλου που διαμορφώνεται αφόνει πϊντωσ 

πολλϊ περιθώρια να υποψιϊζεται κανεύσ πωσ η διαμϊχη για τη διαδοχό 

ςτο ΠΑΟΚ θα ϋχει και ϊλλα επειςϐδια. 

Τπενθυμύζεται ϋτςι πωσ ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου «παραμϋνει κεντρικό 

φυςιογνωμύα ςτο κϐμμα του»14 και πιθανϐ να θελόςει να ενιςχϑςει την 
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νϋα εςωκομματικό αντιπολύτευςη. 

την επιςτολό παραύτηςόσ του εξϊλλου, ο ιδρυτόσ και πρϐεδροσ του 

κυβερνώντοσ κϐμματοσ ανακούνωνε τη ςϑγκληςη μελλοντικοϑ ϋκτακτου 

ςυνεδρύου «που θα εγγυηθεύ το μϋλλον ενϐσ ενωμϋνου και δυνατοϑ 

ΠΑΟΚ»4, και που θα δώςει την οριςτικό λϑςη ςτο ζότημα τησ 

διαδοχόσ. 

τουσ αντιπϊλουσ του Κώςτα ημύτη ςυγκαταλϋγονται επύςησ «ο 

μηχανιςμϐσ του κϐμματοσ»14, η «παλιϊ φρουρϊ του κ. Παπανδρϋου, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςυζϑγου του»14, οι «εξτρεμιςτϋσ των 

υπολούπων κομμϊτων»12. 

Δύνοντασ αμϋςωσ το ςτύγμα, την επομϋνη κιϐλασ τησ 

παραύτηςησ Παπανδρϋου, η ςϑζυγϐσ του «Λιϊνη-Παπανδρϋου, ςε μύα 

ςυνϋντευξη ςτην εφημερύδα (sic) "Κολτ", κατηγορεύ τουσ πολιτικοϑσ τησ 

αντιπϊλουσ και μϋλη τησ οικογϋνειασ Παπανδρϋου πωσ ενορχόςτρωςαν 

το "ϋγκλημα" τησ παραύτηςησ»11.  

Απϐ την ϊλλη ο νϋοσ πρωθυπουργϐσ θα ςτηριχτεύ ςτουσ «ανανεωτϋσ 

ςυμμϊχουσ του»16, «τουσ ςυνοδοιπϐρουσ του ςτην (εςωκομματικό) 

αμφιςβότηςη Βϊςω Παπανδρϋου καιΘεϐδωρο Πϊγκαλο»17 και ςτην 

επιρροό του ευρωπαώςτικοϑ ρεϑματοσ του ΠΑΟΚ. 

Ενιςχϑεται επύςησ απϐ την εκλογικό λογικό των βουλευτών του 

κυβερνώντοσ κϐμματοσ που ψόφιςαν ημύτη «ϋχοντασ ςτο πύςω μϋροσ 

του κεφαλιοϑ τουσ την εκλογικό νύκη»14. 

Κϑριο ϐμωσ πλεονϋκτημα του ημύτη θεωροϑνται «οι ελπύδεσ που 

αντιπροςωπεϑει ςε μύα Ελλϊδα μϊλλον νεαρό, εργατικό, και ςτραμμϋνη 

ςτην Ευρώπη, που ςυνθλιβϐταν απϐ τη λαώκιςτικό και εθνικιςτικό 

ρητορικό και την αυταρχικό προςωπικϐτητα του Παπανδρϋου»16. 

Επιλϋγοντασ μύα προςεκτικό ςτρατηγικό για την οριςτικό επιβολό του, 

«η πρώτη χειρονομύα του Κώςτα ημύτη»16 εύναι «να τιμόςει 

τον Παπανδρϋου επιςκεπτϐμενϐσ τον ςτο νοςοκομεύο»13. 

Οι πρώτεσ του δηλώςεισ αφοροϑν την ενϐτητα και την ανανϋωςη. 

Θα τονύςει πωσ «"ϐλοι (οι βουλευτϋσ του ΠΑΟΚ) εκδόλωςαν την 

επιθυμύα να προχωρόςουμε ςε μύα νϋα εποχό"»14 ςε «"ϋνα καινοϑριο 

τρϐπο ϊςκηςησ τησ εξουςύασ"»5, προβϊλλοντασ το τρύπτυχο «ενϐτητα, 

ανανϋωςη και νύκη (ςτισ επϐμενεσ εκλογϋσ)»16, 17. 
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Η νϋα κυβϋρνηςη 

Θεωροϑμενοσ ωσ το πρώτο εμπϐδιο για τη νϋα ηγεςύα, ο ςχηματιςμϐσ τησ 

πρώτησ κυβϋρνηςησημύτη, την Κυριακό 21 Ιανουαρύου, αντιμετωπύζεται 

με ενδιαφϋρον. 

ημειώνεται πωσ η κυβϋρνηςη εκφρϊζει ϋνα μεύγμα «ςυνϋχειασ και 

ανανϋωςησ»18 που πϊντωσ επιβεβαιώνει τισ προςδοκύεσ πωσ «ο νϋοσ 

Ϊλληνασ πρωθυπουργϐσ Κώςτασ ημύτησ γυρνϊει για τα καλϊ τη 

ςελύδα Παπανδρϋου»19. 

Θετικϊ γύνεται δεκτϐ το μικρϐτερο ςχόμα του νϋου υπουργικοϑ 

ςυμβουλύου, που «δεν περιλαμβϊνει παρϊ 40 ϊτομα ϋναντι 50 κατϊ μϋςο 

ϐρο ςτο παρελθϐν»19. 

Σονύζεται η παρουςύα ςτο νϋο υπουργικϐ ςυμβοϑλιο ςε «θϋςεισ κλειδιϊ» 

δϑο «ςυμμϊχων» του νϋου Πρωθυπουργοϑ: του «θερμϐαιμου»18, 

19 Θεϐδωρου Πϊγκαλου «γνωςτοϑ για την καταςτροφικό του 

ειλικρύνεια, που αναδεικνϑεται ςε επικεφαλόσ τησ ελληνικόσ 

διπλωματύασ» 18 και «τησ πρώην επιτρϐπου Βϊςωσ Παπανδρϋου, που 

αναλαμβϊνει το υπερυπουργεύο... βιομηχανύασ, εμπορύου και τουριςμοϑ... 

υποδηλώνοντασ τη θϋληςη του κ. ημύτη να καινοτομόςει ςτο κοινωνικϐ 

επύπεδο» 18. 

Οι ηττημϋνοι τησ ψηφοφορύασ τησ 

18ησ Ιανουαρύου, Σςοχατζϐπουλοσ και Αρςϋνησ διατηροϑν τισ θϋςεισ 

τουσ, αντύςτοιχα «ωσ πρώτοσ τη τϊξει υπουργϐσ εςωτερικών, διούκηςησ 

και αποκϋντρωςησ και ωσ υπουργϐσ αμϑνησ»18. 

τα οικονομικϊ υπουργεύα επύςησ επιλϋγεται η ςυνϋχεια, καθώσ 

διατηροϑνται οι Γιϊννοσ Παπαντωνύου και Αλϋκοσ Παπαδϐπουλοσ. 

Σο δύδυμο, «κατϊ γενικό ομολογύα επϋτυχε να διατηρόςει την πορεύα προσ 

την εξυγύανςη τησ οικονομύασ, περιορύζοντασ τον πληθωριςμϐ κϊτω απϐ 

το 10% και μειώνοντασ τα επιτϐκια. 

Ο κ. ημύτησ, του οπούου η εκλογό γύνεται ευμενώσ δεκτό απϐ τουσ 

επιχειρηματύεσ, αναμϋνεται να ακολουθόςει την ύδια πολιτικό, που 

επιβϊλλεται και απϐ το πρϐγραμμα ευρωπαώκόσ ςϑγκλιςησ»18. 

ημειώνεται η παραμονό, ςτο υπουργεύο παιδεύασ, του Γιώργου 

Παπανδρϋου «ενϐσ "εκςυγχρονιςτό" που ϋπαιξε ςημαντικϐ ρϐλο ςτη 

διαδοχό»18, ενώ επανϋρχεται ςτην κυβϋρνηςη «ο γηραιϐσ επικεφαλόσ 

του λαώκιςτικοϑ ρεϑματοσ Ευϊγγελοσ Γιαννϐπουλοσ, που εύχε εξ 
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ανϊγκησ επιτεθεύ ςτην "αυλό" του Ανδρϋα Παπανδρϋου και ςτη ςϑζυγϐ 

του Δόμητρασ (και που) ςυνοδεϑεται ςτο υπουργεύο εργαςύασ απϐ τον 

πρώην πρϐεδρο τησ ιςχυρόσ ΓΕΕ, Λϊμπρο Κανελλϐπουλο» 18. 

Ο Κώςτασ Λαλιώτησ («που βοόθηςε κατϊ την εκλογό τησ 

προηγουμϋνησ Πϋμπτησ»18) και «οιΕυϊγγελοσ 

Βενιζϋλοσ και Αναςτϊςιοσ Πεπονόσ, δϑο ςτελϋχη βαρϋων 

βαρών» 18 διατηροϑν τισ θϋςεισ τουσ, ενώ «ωσ υφυπουργού ειςϋρχονται 

(ςτην κυβϋρνηςη) μύα δεκϊδα νεαρών "ςημιτικών"»18. 

Η προςεκτικό ςϑνθεςη τησ κυβϋρνηςησ δεν αποτρϋπει την εκδόλωςη των 

αντιπαλοτότων ςτο κυβερνών κϐμμα. 

Αμϋςωσ μετϊ την ορκωμοςύα τησ νϋασ κυβϋρνηςησ, ο ,Ακησ 

Σςοχατζϐπουλοσ υπενθυμύζει πωσ ο νϋοσ πρωθυπουργϐσ «εύναι 

εξουςιοδοτημϋνοσ να εφαρμϐςει πιςτϊ την πολιτικό του ΠΑΟΚ»19. 

Εφϐςον «η δεξιϊ αντιπολύτευςη εύναι πρακτικϊ ανϑπαρκτη, το πρώτο 

πρϊγμα απϐ το οπούο θα πρϋπει να προςτατευθεύ ο ημύτησ εύναι τα 

ςυντροφικϊ πιςώπλατα μαχαιρώματα» 19. 

Οι προκλόςεισ για τη νϋα ηγεςύα 

Η ανϊδειξη μύασ νϋασ ηγεςύασ ςτη χώρα θϋτει επύ τϊπητοσ τη ςυζότηςη 

για την αναμενϐμενη πορεύα τησ. 

Μεγϊλη ϋμφαςη δύνεται ςτη ςυμπεριφορϊ τησ Ελλϊδασ ςτα Βαλκϊνια, 

«μύα απϐ τισ πιο ευαύςθητεσ περιοχϋσ τησ υφηλύου (ϐπου η) Ελλϊδα, αντύ 

να εύναι ϋνασ επιπλϋον παρϊγοντασ αναταραχόσ, (θα ϋπρεπε) να παύζει 

θετικϐ ρϐλο»12. 

το μακεδονικϐ ζότημα αναμϋνεται η «επύλυςη τησ αντιπαρϊθεςησ»17. 

Η Ελλϊδα θα πρϋπει «να πϊψει να υποπτεϑεται για "ιμπεριαλιςμϐ" την, 

εξαντλημϋνη μετϊ απϐ τϐςα χρϐνια πολϋμου, μικρό Μακεδονύα και να 

βοηθόςει τα κϐπια να προςαρϊξουν ςτην Ευρώπη»19. 

Αναγνωρύζεται πϊντωσ πωσ τα τελευταύα χρϐνια η Ελλϊδα «κυρύωσ λϐγω 

τησ αμερικανικόσ πύεςησ, ϋχει όδη προςχωρόςει ςε πιο λογικϋσ θϋςεισ ςε 

ϐ,τι αφορϊ το επύφοβο μακεδονικϐ ζότημα» 19. 

τισ ςχϋςεισ με την Αλβανύα, η «υποςτόριξη ςτην ελληνικό μειονϐτητα 

(θα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ την) οικοδϐμηςη μύασ εκτεταμϋνησ 

πολιτικόσ και οικονομικόσ ςυνεργαςύασ» 19. 

τισ ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ η Ελλϊδα, αν και δικαιοϑται να 

«διακηρϑςςει τα δύκαιϊ τησ, ιδύωσ ςτην Κϑπρο, (θα πρϋπει να) επιτρϋψει 
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ςτην ,Αγκυρα να ςυνδεθεύ με την ευρωπαώκό ςυγχορδύα» 19 και να 

«επαναλϊβει τον ελληνοτουρκικϐ διϊλογο»13. 

την οικονομύα, ςημαντικό εύναι η διατόρηςη «των κατευθϑνςεων τησ 

ςυνθόκησ του Μϊαςτριχτ»14, η «εξυγύανςη τησ οικονομύασ» αλλϊ και η 

«ανοικοδϐμηςη ενϐσ κρϊτουσ-πρϐνοιασ ςτα ερεύπια που ϊφηςαν χρϐνια 

ανερμϊτιςτησ πολιτικόσ»13. 

Η Ελλϊδα, εφϐςον κατορθώςει να ανατρϋψει την «εικϐνα του πιο 

ταραχοποιοϑ ευρωπαύου εταύρου»14, μπορεύ να ελπύζει πωσ θα αναδειχθεύ 

ςε μύα «πραγματικό περιφερειακό δϑναμη, με τα οικονομικϊ 

πλεονεκτόματα που κϊτι τϋτοιο ςυνεπϊγεται»16. 

 

_________________________  

[1] Le Soir, 5/1/96 

[2]  Times, 9/1/96 

[3] Le Monde, 17/1/96 

[4] Le Soir, 17/1/96 

[5]  Times, 19/1/96 

[6] Le Monde, 5/1/96 

[7]  Times, 11/1/96 

[8]  Times, 16/1/96 

[9] Le Soir, 16/1/96 

[10]  Times, 16/1/96 

[11]  Times, 17/1/96 

[12] Le Monde, 21/1/96 

[13] Le Soir, 19/1/96 

[14]  Times, 19/1/96 

[15] Ρώςικησ καταγωγόσ λϋξη που ςημαύνει τον ϊνθρωπο των μηχανιςμών 

(απαρϊτ) 

[16] Le Monde, 20/1/96 

[17] Le Soir, 21/1/96 

[18] Le Monde, 23/1/96 

[19] Le Soir, 23/1/96 
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Σο αφόγημα του 1996: Ίμια, τρικυμύα ςτο φλιτζϊνι  

(11/11/2005) 

 

Η ανεμπϐδιςτη κλιμϊκωςη 

Οι νωπϋσ ελπύδεσ απϐ την εκλογό του Κώςτα ημύτη ςτην 

πρωθυπουργύα θα δοκιμαςθοϑν, πριν καν η κυβϋρνηςό του λϊβει 

ψόφο εμπιςτοςϑνησ απϐ το κοινοβοϑλιο. 

«Η Ελλϊδα και η Σουρκύα, τα δϑο αδϋλφια-αντύπαλοι του ΝΑΣΟ, θα 

ςυγκρουςτοϑν ςτο Αιγαύο... ςτην οξϑτερη κρύςη απϐ... εκεύνη που 

τισ εύχε φϋρει αντιμϋτωπεσ το 1987»1. 

Σοϑτη τη φορϊ η ςϑγκρουςη αφορϊ την κυριαρχύα μύασ 

βραχονηςύδασ «που αποκαλεύται "Ίμια" απϐ τουσ Ϊλληνεσ και 

"Καρντϊκ" απϐ τουσ Σοϑρκουσ (και ςτην οπούα) κατοικοϑν μϐνο 

μερικϋσ ντουζύνεσ κατςύκια»2. 

Πϊντωσ εμπειρογνώμονεσ ϐπωσ «ο καθηγητόσ ιςτορύασ Θϊνοσ 

Βερϋμησ (θεωροϑν πωσ) η κρύςη ςυνδϋεται... με την επϋκταςη των 

χωρικών υδϊτων απϐ τα 6 ςτα . Αυτό (η επϋκταςη), που απϐ τουσ 

Ϊλληνεσ θεωρεύται «δικαύωμα» λϐγω μύασ διεθνοϑσ ςϑμβαςησ για 

το δύκαιο τησ θαλϊςςησ, χαρακτηρύζεται απϐ την Σουρκύα 

"casus belli" (αιτύα πολϋμου). Αν η Ελλϊδα επεκτεύνει τα χωρικϊ τησ 

ϑδατα ςτα 12 μύλια, το ποςοςτϐ κυριαρχύασ τησ ςτο Αιγαύο θα 

αυξηθεύ απϐ 43.5% ςτο 71.5%, με το τουρκικϐ μερύδιο να φθϊνει ςτο 

8.8% απϐ 7.5%. ε αυτόν την περύπτωςη, ϐπωσ αναλϑει ο 

ευρωβουλευτόσ Μιχϊλησ Παπαγιαννϊκησ, το Αιγαύο θα 

μετατρεπϐταν ςε ελληνικό θϊλαςςα»3. 

«Η αντιπαρϊθεςη ξεκινϊ (το Δεκϋμβριο του 1995), ϐταν ϋνα 

τουρκικϐ πλούο προςαρϊζει ςτη βραχονηςύδα... ο Σοϑρκοσ 

καπετϊνιοσ... μϊλλον για οικονομικοϑσ, παρϊ για πολιτικοϑσ 

λϐγουσ, αρνεύται να δεχθεύ βοόθεια απϐ ελληνικϐ ρυμουλκϐ2» 

«ιςχυριζϐμενοσ πωσ βρύςκεται ςε τουρκικϐ ϋδαφοσ»4. 

«ϑντομα οι δϑο χώρεσ εκτοξεϑουν διαμαρτυρύεσ και 

ανταλλϊςςουν αγριωπϋσ διπλωματικϋσ νϐτεσ2... που κανονικϊ θα 
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ϋπρεπε να αποδειχτοϑν επαρκεύσ ώςτε να κλεύςει το θϋμα»4. 

«Σα μϋςα ενημϋρωςησ ϐμωσ των δϑο χωρών επανϋρχονται με 

ϋνταςη, εγκαλώντασ τισ κυβερνόςεισ τουσ...»4 και «την 25η 

Ιανουαρύου ο Δημότρησ Διακομιχϊλησ, δόμαρχοσ 

Καλϑμνου»5 «αναρτϊ την ελληνικό ςημαύα (ςτη βραχονηςύδα)»1. 

Σο θϋμα παύρνει μεγαλϑτερεσ διαςτϊςεισ ϐταν, «την Κυριακό 

28/1/96»6 «"καταδρομεύσ" δημοςιογρϊφοι τησ εθνικιςτικόσ 

εφημερύδασ "Φουριϋτ" αποβιβϊζονται ςτο νηςύ απϐ ελικϐπτερο και 

υποςτϋλλουν την ελληνικό ςημαύα... για να αναρτόςουν εκεύνη με 

το μιςοφϋγγαρο... κηρϑςςοντασ ϋτςι τον "πϐλεμο των ςημαιών"»1. 

Οι ϋνοπλεσ δυνϊμεισ εμπλϋκονται «τη Δευτϋρα 

(29/1/96)»7, ϐταν «ϋνα ςώμα δώδεκα Ελλόνων καταδρομϋων 

αποβιβϊζεται ςτη νηςύδα και υψώνει εκ νϋου τη γαλανϐλευκη»2, 

ενώ «ελληνικϊ και τουρκικϊ πολεμικϊ πλούα καταπλϋουν ςτη 

νηςύδα, που απϋχει δώδεκα μύλια απϐ την... Κϊλυμνο και τϋςςερα 

μύλια απϐ την τουρκικό ακτό»7. 

Σην ύδια ημϋρα, ςυνεδριϊζει το «ςυμβοϑλιο κρύςεων»6 τησ 

Σουρκύασ και οι πολιτικϋσ ηγεςύεσ ειςϋρχονται με τη ςειρϊ τουσ ςτο 

χορϐ τησ κλιμϊκωςησ. 

Η πρωθυπουργϐσ Σανςοϑ Σςιλϋρ (Tansu Çiller) απαιτεύ, εκ μϋρουσ 

τησ τουρκικόσ ηγεςύασ, την «υποςτολό τησ ελληνικόσ ςημαύασ (και 

την) αποχώρηςη των Ελλόνων ςτρατιωτών απϐ τη νηςύδα»1, που 

εύναι «τουρκικϐ ϋδαφϐσ»7. 

Ο Ϊλληνασ Τπουργϐσ Εθνικόσ Αμϑνησ Γερϊςιμοσ Αρςϋνησ απαντϊ 

πωσ η νηςύδα «εύναι ελληνικό και καθόκον των ελληνικών ενϐπλων 

δυνϊμεων εύναι να την προαςπύςουν... και προςθϋτει πωσ οι 

ϋνοπλεσ δυνϊμεισ, απϐ τον Ϊβρο ϋωσ το Καςτελϐριζο εύναι ςε 

πλόρη ετοιμϐτητα να απαντόςουν ςε κϊθε επιβουλό επύ του 

εθνικοϑ εδϊφουσ»7. 

Σην επομϋνη (30/1/96), ςε ειδικό ςυνεδρύαςη τησ Βουλόσ, ο Κώςτασ 

ημύτησ θα «χειροκροτηθεύ θυελλωδώσ απϐ τουσ τριακϐςιουσ 

βουλευτϋσ, ϐταν θα διαβεβαιώςει πωσ η ελληνικό ςημαύα θα 

ςυνεχύςει να κυματύζει ςτα Ίμια»7. 

το ςημεύο αυτϐ «οι αναφορϋσ που φθϊνουν (ςτη Ουϊςιγκτον) απϐ 

τισ υπηρεςύεσ πληροφοριών (δεύχνουν) πωσ οι δϑο χώρεσ 
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κατευθϑνονται (πραγματικϊ) προσ πολεμικό ςϑγκρουςη»2, απειλό 

που, ϐπωσ αργϐτερα δηλώνει ο αμερικανϐσ αναπληρωτόσ 

υπουργϐσ εξωτερικών Ρύτςαρντ Φϐλμπρουκ (Richard 

Holbrooke) «δεν όταν μπλϐφα»7. 

Σο «καυτϐ βρϊδυ μεταξϑ τησ Σρύτησ 30 Ιανουαρύου και τησ 

Σετϊρτησ 31 Ιανουαρύου»4, ενώ οι μεςολαβητικϋσ προςπϊθειεσ των 

ΗΠΑ, του ΟΗΕ και του ΝΑΣΟ βρύςκονται ςε πλόρη εξϋλιξη 

και «γϑρω ςτη 1:40 π.μ. (τησ 31ησ Ιανουαρύου)... μύα εικοςϊδα 

Σοϑρκων ςτρατιωτών, με μουτζουρωμϋνα τα πρϐςωπα... χωρύσ να 

πϋςει οϑτε τουφεκιϊ... αποβιβϊζονται ςτην "Αφρογιαλιϊ", ϋνα 

μικροςκοπικϐ νηςϊκι, παρϊ τη νηςύδα "Ίμια" (κατϊ τουσ Ϊλληνεσ), 

του οπούου η ϋκταςη δεν υπερβαύνει ϋνα γόπεδο 

ποδοςφαύρου»4 ενώ «το τριμελϋσ πλόρωμα ενϐσ ελληνικοϑ 

ελικοπτϋρου ςκοτώνεται μετϊ τη ςυντριβό του ςκϊφουσ τουσ, που 

επιθεωρεύ την αποχώρηςη των τουρκικών δυνϊμεων»7 «απϐ το 

νηςϊκι Αφρογιαλιϊ»8. 

Αμερικανικό παρϋμβαςη 

Ολϐκληρη την 30ό Ιανουαρύου μύα ςειρϊ απϐ κορυφαύουσ 

παρϊγοντεσ τησ κυβϋρνηςησ Κλύντον(Clinton) παρεμβαύνουν ςτην 

κρύςη, που ϋωσ τϐτε χαρακτηριζϐταν ωσ «δευτερεϑον επειςϐδιο... 

(μύα) τρικυμύα ςε φλιτζϊνι»2. 

Ο υπουργϐσ εξωτερικών τησ Βρετανύασ «Μϊλκολμ 

Ρύφκιντ (Malcolm Rifkind)»8 και οι αξιωματοϑχοι των ΗΠΑ 

υπουργϐσ εξωτερικών «Γουϐρεν Κρύςτοφερ (Warren Christopher), 

υπουργϐσ ϊμυνασ Ουύλιαμ Πϋρι (William Perry), διοικητόσ του 

γενικοϑ επιτελεύου των ΗΠΑ Σζον αλικαςβύλι (John M. 

Shalikashvili), ειδικϐσ ςϑμβουλοσ ςε θϋματα ϊμυνασ Ωντονι 

Λϋικ (Anthony Lake)... τηλεφωνιοϑνται με τουσ Ϊλληνεσ και 

Σοϑρκουσ ομολϐγουσ τουσ, παρακαλώντασ τουσ να εγκαταλεύψουν 

τα τελεςύγραφα που αντϊλλαςςαν τισ προηγοϑμενεσ ημϋρεσ»2. 

Ο πρϐεδροσ Μπιλ Κλύντον «τηλεφωνεύ περύ τισ εύκοςι 

φορϋσ»9 «ςτουσ πρωθυπουργοϑσ των δϑο χωρών και τον Σοϑρκο 

πρϐεδρο ουλεώμϊν Ντεμιρϋλ (Süleyman Demirel)»2. 

 «Ο γενικϐσ γραμματϋασ του ΟΗΕ Μποϑτροσ Μποϑτροσ-

Γκϊλι (Boutros Boutros-Ghali), καθώσ και ο γραμματϋασ του 
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ΝΑΣΟ παρεμβαύνουν με τη ςειρϊ τουσ προκειμϋνου να πεύςουν τα 

δϑο μϋρη να ςυμφωνόςουν»4. 

Η ςυμφωνύα τελικϊ περιλαμβϊνει «την αποχώρηςη των 

ςτρατιωτικών δυνϊμεων απϐ την περιοχό και τη υποςτολό ϐλων 

των ςημαιών... Οι δϑο πλευρϋσ αποδϋχονται την επαναφορϊ ςτην 

προηγοϑμενη κατϊςταςη ("status quo ante"), υπϐ την οπούα ουδεύσ 

εκδόλωνε πρϊξεισ κυριαρχύασ επύ των νηςύδων. Οι ΗΠΑ 

(δεςμεϑονται) να επιτηρόςουν την αποχώρηςη (των εμπλεκομϋνων 

ςτρατευμϊτων)»2. 

«Με την ανακούνωςη (τησ ςυμφωνύασ) τύθεται τϋλοσ ςε ϋνα απϐ τα 

πιο παρϊξενα κεφϊλαια ςτην ιςτορύα του ΝΑΣΟ, καθώσ δϑο απϐ τα 

μϋλη του φθϊνουν ςτα πρϐθυρα (μιασ) ςϑρραξησ... που θα 

μποροϑςε να διαλϑςει το ΝΑΣΟ»2. 

Ο διεθνόσ αντύκτυποσ τησ κρύςησ 

Η ςυμφωνύα τησ 31ησ Ιανουαρύου κατϊ τη γενικό εκτύμηςη «ευνοεύ 

την Σουρκύα» 9. 

«ε ςυμβολικϐ επύπεδο (η Ωγκυρα επιτυγχϊνει) την υποςτολό τησ 

ελληνικόσ ςημαύασ απϐ τα Ίμια»9, κϊτι που «για τουσ Ϊλληνεσ 

αντιπροςωπεϑει μύα εξευτελιςτικό υποχώρηςη προ ενϐσ αιωνύου 

αντιπϊλου»10, καθώσ «και την απϐβαςη Σοϑρκων ςτρατιωτών επύ 

ελληνικοϑ (ςϑμφωνα με τουσ Ϊλληνεσ) εδϊφουσ»9. 

Η αποχώρηςη (των Ελλόνων) απϐ τα Ίμια εκτιμϊται ωσ «ϋμμεςη 

παραδοχό πωσ (η Ελλϊδα) ςτερεύται των ςτρατιωτικών μϋςων να 

αντιταχθεύ ςτην Σουρκύα ςτισ διαμϊχεσ του Αιγαύο»8. 

«το (καθαρϊ) διπλωματικϐ επύπεδο (η Ωγκυρα) επιςημοποιεύ μύα 

επιπλϋον διαφορϊ ςτο Αιγαύο, πϋρα απϐ τισ παραδοςιακϋσ»9. 

Σην πρώτη ημϋρα αποκλιμϊκωςησ τησ ϋνταςησ, ο εκπρϐςωποσ του 

υπουργεύου εξωτερικών των ΗΠΑ Νικϐλασ 

Μπερνσ (Nicholas Burns) διευκρινύζει πωσ «οι ΗΠΑ δεν ϋχουν 

ϊποψη ωσ προσ το ποιο κρϊτοσ διαθϋτει την κυριαρχύα επύ τησ 

νηςύδασ»11, επικυρώνοντασ τισ αμφιςβητόςεισ τησ Ωγκυρασ. 

  

Η εμφϊνιςη μύασ καινοϑργιασ διαφορϊσ ανϊμεςα ςτισ δϑο χώρεσ 

και η βροντώδησ αποκϊλυψη τησ αςτϊθειασ ςτισ ςχϋςεισ τουσ, 

ςχεδϐν αυτομϊτωσ επαναφϋρει την ανϊγκη για διαπραγμϊτευςη 
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μεταξϑ των δϑο κυβερνόςεων. 

  

Πρϐκειται και εδώ για προώθηςη των τουρκικών θϋςεων. 

  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ κρύςησ, η πρωθυπουργϐσ τησ 

Σουρκύασ Σανςοϑ Σςιλϋρ δόλωνε «βεβαύα πωσ η θϑελλα θα 

μποροϑςε να αποφευχθεύ ςτο πλαύςιο "αμοιβαύων 

διαπραγματεϑςεων"»1, ενώ ο υπουργϐσ εξωτερικών τησ Ντενύζ 

Μπαώκϊλ (Deniz Baykal) «υπενθϑμιζε πωσ επιθυμεύ να 

διαπραγματευθεύ με την Ελλϊδα το καθεςτώσ μύασ χιλιϊδασ 

νηςύδων διαςκορπιςμϋνων ςτο Αιγαύο, η κυριαρχύα επύ των οπούων 

εύναι αςαφόσ»4. 

  

«(Σϋτοιεσ) διαπραγματεϑςεισ (θεωροϑνται) επύςησ επιθυμητϋσ απϐ 

την Ουϊςιγκτον»1. 

  

ϑμφωνα με τη «Le Soir» (31/1/96) το ύδιο το επειςϐδιο των Ιμύων 

ςκϐπευε «να αναγκϊςει την Ελλϊδα ςε διϊλογο για το Αιγαύο, αλλϊ 

επύςησ να ελϋγξει την αντύδραςη τησ νϋασ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ... 

που θεωρεύται πιο ανεκτικό προσ τον "πατροπαρϊδοτο εχθρϐ", απ, 

ϐτι η προηγοϑμενη ομϊδα, του Ανδρϋα Παπανδρϋου». 

  

ε ϐτι ϐμωσ αφορϊ το διϊλογο, η Ελλϊδα εξακολουθεύ «να μην τον 

επιθυμεύ με τύποτα ςτον κϐςμο»1. 

  

Κατϊ τα ϊλλα, η κρύςη αναδεικνϑει ϐλα τα εκκρεμό ζητόματα 

μεταξϑ Ελλϊδασ και Σουρκύασ: πρωτεϑει το θϋμα τησ Κϑπρου, τησ 

οπούασ «η Σουρκύα κατϋχει το βϐρειο εν τρύτο του νηςιοϑ απϐ... τη 

ςϑγκρουςη μεταξϑ των δϑο χωρών, το 1974»7, τϐτε που «οι Σοϑρκοι 

εύχαν ειςβϊλλει ςτο νηςύ... αφοϑ ϋνα υποςτηριζϐμενο απϐ την 

Ελλϊδα πραξικϐπημα εύχε ανατρϋψει την Κυβϋρνηςη του 

Αρχιεπιςκϐπου Μακαρύου»10. 

  

Σο κυπριακϐ πρϐβλημα θεωρεύται ωσ «πολϑ ςημαντικϐτερo»12, 

13 απϐ κϊθε ϊλλη ελληνοτουρκικό διαφορϊ. 
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Ψσ ϊλλεσ «μακροχρϐνιεσ»4 διαφορϋσ καταγρϊφονται «τα χωρικϊ 

ϑδατα και το καθεςτώσ των νόςων του Αιγαύου... τα δικαιώματα 

εκμετϊλλευςησ του υπεδϊφουσ του Αιγαύου, και η επϋκταςη τησ 

χωρικών υδϊτων ςτα δώδεκα μύλια»4, 10. 

  

Οι Σοϑρκοι επύςησ «ιςχυρύζονται πωσ η Ελλϊδα παραβιϊζει τη 

ςυνθόκη τησ Λωζϊννησ του 1923, καθώσ δε ςϋβεται το 

αποςτρατιωτικοποιημϋνο καθεςτώσ του 

Αιγαύου»8, ενώ «αμφιςβητοϑμενοσ εύναι και ο εναϋριοσ χώροσ του 

Αιγαύου»10. 

  

Η Σουρκύα παρ, ϐλα αυτϊ βλϊπτεται απϐ το επειςϐδιο ωσ προσ το 

ϐτι τα Ίμια γενικεϑουν την αύςθηςη τησ αναξιοπιςτύασ, τϐςο τησ 

Ελλϊδασ, ϐςο και τησ Σουρκύασ. 

  

Οι δϑο χώρεσ μοιϊζουν «με... παιδιϊ που ϋρχονται ςτα χϋρια ςτην 

αυλό (και) ςταματϊνε το ςαματϊ μϐνο ϐταν ο δϊςκαλϐσ τουσ (η 

Ουϊςιγκτον) ςουφρώςει τα φρϑδια»14. 

  

Η ιδϋα πωσ δϑο κρϊτη -μϋλη του ΝΑΣΟ κινδϑνεψαν να εμπλακοϑν 

ςε πϐλεμο για «την κατοικύα μερικών κατςικιών»2, πωσ «θα 

αναλϊμβαναν ςτρατιωτικό -για να μην ποϑμε πολεμικό- δρϊςη για 

ϋνα κομμϊτι γησ μικρϐτερο απϐ το τϋιτ Ντιπϊρτμεντ... μοιϊζει 

απύςτευτη»2, δηλώνει ςχετικϊ ο υπουργϐσ των ΗΠΑ Ρύτςαρντ 

Φϐλμπρουκ. 

  

Η αναξιοπιςτύα αγγύζει την ύδια την ποιϐτητα τησ δημοκρατύασ ςτισ 

δϑο χώρεσ: «κϊποιοσ θα πρϋπει να εξηγόςει ςτουσ Ϊλληνεσ και τουσ 

Σοϑρκουσ πωσ μύα δημοκρατικό χώρα κρύνεται επύςησ απϐ την 

ποιϐτητα των Μϋςων Μαζικόσ Ενημϋρωςόσ τησ»12. 

  

την περύπτωςη των δϑο κρατών, τα ΜΜΕ κατηγοροϑνται 

πωσ «ϊναψαν τισ ςπύθεσ ενϐσ εξωφρενικοϑ εθνικιςμοϑ» 12. 
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Επικρύνεται επύςησ «η απουςύα πολιτικόσ ηγεςύασ»2 ςε αμφϐτερεσ 

τισ χώρεσ. 

  

Πρϊγματι η κρύςη αναπτϑςςεται ςε μύα μοναδικό ςτιγμό, ϐπου 

εκατϋρωθεν του Αιγαύου κυβερνοϑν ςχόματα που δε διαθϋτουν 

κοινοβουλευτικό ϋγκριςη. 

  

την Σουρκύα ςυνεχύζονται οι διαπραγματεϑςεισ για το 

ςχηματιςμϐ «μύασ ανεϑρετησ κυβϋρνηςησ»1. 

  

Η Σανςοϑ Σςιλϋρ «ηγεύται ενϐσ υπηρεςιακοϑ ςχόματοσ, και 

βρύςκεται υπϐ παραύτηςη όδη εδώ κι ϋνα μόνα, μετϊ τη νύκη του 

ιςλαμικοϑ κϐμματοσ ςτισ εκλογϋσ»2. 

  

«την Ελλϊδα, η κυβϋρνηςη ςερνϐταν επύ μόνεσ, κατϊ τη διϊρκεια 

τησ αςθενεύασ του πρωθυπουργοϑ Ανδρϋα Παπανδρϋου, (ενώ 

τώρα) ο αντικαταςτϊτησ του, Κώςτασ ημύτησ πρϐκειται να 

αναζητόςει την πρώτη του ψόφο εμπιςτοςϑνησ απϐ το ελληνικϐ 

κοινοβοϑλιο αυτόν την εβδομϊδα»2. 

  

Η εκτύμηςη ενϐσ «υψηλϐβαθμου κυβερνητικοϑ 

αξιωματοϑχου»2 των ΗΠΑ εύναι πωσ βριςκϐμαςτε προ «μύασ 

κλαςικόσ περύπτωςησ ϐπου οι ϋνοπλεσ δυνϊμεισ (ςτα δϑο κρϊτη) 

βρϋθηκαν να εύναι δυςανϊλογα ιςχυρϋσ, (επιτρϋποντασ) ςτην 

ενδημικό εχθρϐτητϊ τουσ να εκραγεύ» 2. 

  

Αμφιςβητεύται επύςησ η ύδια η ευρωπαώκό υπϐςταςη των δϑο 

χωρών: «αν και η Ελλϊδα εύναι μϋλοσ τησ (Ευρωπαώκόσ) Ϊνωςησ και 

η Σουρκύα μϐλισ υπϋγραψε μύα ςυμφωνύα τελωνειακόσ ϋνωςησ με 

την (Ευρωπαώκό) Κοινϐτητα, η τελευταύα κρύςη μεταξϑ των δϑο 

χωρών ϋδειξε πωσ ϋχουν ακϐμα πολϑ δρϐμο να 

διανϑςουν, προκειμϋνου να θεωρηθεύ πωσ ςυμμετϋχουν πρϊγματι 

ςτην ευρωπαώκό "ιδϋα"»12. 

  

Παρϐμοιεσ αμφιςβητόςεισ ενιςχϑονται απϐ την ϊμεςη υπακοό τησ 
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Ωγκυρασ και τησ Αθόνασ ςτα κελεϑςματα τησ Ουϊςιγκτον: «η λϑςη 

τησ ςϑγκρουςησ για τα Ίμια-Καρντϊκ φανϋρωςε... ποια δϑναμη 

υπολογύζουν πραγματικϊ η Αθόνα και η Ωγκυρα... Η Ελλϊδα και η 

Σουρκύα χαμόλωςαν τα ϐπλα μϐνο απϐ τη ςτιγμό που παρενϋβηςαν 

ο Μπιλ Κλύντον και ο Ρύτςαρντ Φϐλμπρουκ...»12. 

  

Η ελληνικό Βουλό δύνει ψόφο εμπιςτοςϑνησ ςτην κυβϋρνηςη 

  

το κλύμα που διαμορφώνουν οι εξελύξεισ ςτα Ίμια, ο Κώςτασ 

ημύτησ «βριςκϐμενοσ ςε ϊμυνα», παρουςιϊζεται ςτη Βουλό, την 

Σετϊρτη 31/1/1996, προκειμϋνου να αποςπϊςει ψόφο 

εμπιςτοςϑνησ υπϋρ τησ κυβϋρνηςόσ του. 

  

«Η αποδοχό του ςτην κοινό γνώμη ϋχει καταρρεϑςει (μετϊ τα 

γεγονϐτα των Ιμύων) απϐ το 80%, ϐταν ορκιζϐταν, ςτο χαμηλϐ 

36%»10. 

  

τη Βουλό «ο Κώςτασ ημύτησ θα κληθεύ να παραιτηθεύ απϐ τη 

δεξιϊ αντιπολύτευςη που τον κατηγορεύ για "προδοςύα"»9, 10, 

15 την «πιο ςοβαρό κατηγορύα απϐ τισ πολλϋσ που αντιμετωπύζει ο 

Ϊλληνασ πρωθυπουργϐσ για το χειριςμϐ τησ κρύςησ» 8.  

  

«Ο ηγϋτησ τησ αντιπολύτευςησ Μιλτιϊδησ Ϊβερτ θα πει πωσ "εύναι η 

πρώτη φορϊ που η Ελλϊδα απϋςυρε το ςτρατϐ τησ και τη ςημαύα 

τησ απϐ ϋδαφϐσ τησ"»8, ενώ «το κομμουνιςτικϐ κϐμμα και 

οριςμϋνοι βουλευτϋσ του ΠΑΟΚ επικρύνουν το ημύτη για τα 

ευχαριςτόρια που απηϑθυνε ςτον Αμερικϊνο πρϐεδρο Μπιλ 

Κλύντον για την παρϋμβαςό του, που ςυνειςϋφερε αποφαςιςτικϊ 

ςτη μεύωςη τησ ϋνταςησ μεταξϑ των δϑο χωρών»15. 

  

Ση θϋςη τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ, εκτϐσ του πρωθυπουργοϑ, 

αναπτϑςςουν οι υπουργού ϊμυνασ και εξωτερικών Γερϊςιμοσ 

Αρςϋνησ και Θεϐδωροσ Πϊγκαλοσ. 

  

Ο Κώςτασ ημύτησ, ευριςκϐμενοσ «χιλιϐμετρα μακριϊ απϐ την 
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εθνικιςτικό ρητορεύα του προκατϐχου του»9 διαβεβαιώνει πωσ «τα 

Ίμια "εύναι και θα μεύνουν ελληνικϊ" (και πωσ η κυβϋρνηςη) "θα 

προχωροϑςε ςε πϐλεμο, αν αυτϐ όταν απαραύτητο"»15. 

  

Διατυπώνει την ϊποψη πωσ «μύα γενικευμϋνη ςϑρραξη με την 

Σουρκύα, εκτϐσ των θυμϊτων, θα κατϋληγε ςε διαπραγμϊτευςη με 

την Σουρκύα για το Αιγαύο. Οι Σοϑρκοι επιθυμοϑν να ςϑρουν την 

Ελλϊδα ςε μύα διαπραγμϊτευςη για το καθεςτώσ των νηςύδων του 

Αιγαύου (αλλϊ) τα ελληνικϊ κυριαρχικϊ δικαιώματα δεν εύναι 

διαπραγματεϑςιμα και το εθνικϐ ςυμφϋρον υπαγϐρευε να 

αποφϑγουμε την τουρκικό παγύδα... Αν επιθυμοϑμε να κυματύζει η 

ςημαύα μασ ψηλϊ, δεν αρκεύ μϐνο η προςταςύα με τα ϐπλα· υπϊρχει 

επύςησ η δϑναμη τησ ςκϋψησ, τησ λογικόσ, τησ πολιτικόσ, τησ 

τακτικόσ»15. 

  

Ο υπουργϐσ ϊμϑνησ Γερϊςιμοσ Αρςϋνησ υποςτηρύζει πωσ «ο 

πϐλεμοσ αποφεϑχθηκε την τελευταύα ςτιγμό...» (και) υποςτηρύζει 

τουσ χειριςμοϑσ τησ κρύςησ: «αν προχωροϑςαμε και υπόρχαν 

βομβαρδιςμού και εκατοντϊδεσ νεκρού, τι θα ϋλεγε τώρα ο λαϐσ; 

Επιτϑχαμε το ύδιο αποτϋλεςμα, χωρύσ να ϋχουμε θϑματα»7. 

  

Η διπλωματικό απϊντηςη τησ Ελλϊδασ 

  

Η ελληνικό κυβϋρνηςη, διαθϋτουςα πλϋον κοινοβουλευτικό 

πλειοψηφύα, ςκληραύνει τη ςτϊςη τησ και αναπτϑςςει, απϐ τα 

πρώτα εικοςιτετρϊωρα τησ θητεύασ τησ, ϋντονη διπλωματικό 

δραςτηριϐτητα, προκειμϋνου να αποφϑγει τη εμπλοκό τησ ςε ϋναν 

ανεπιθϑμητο διϊλογο με την Ωγκυρα. 

  

Δύνοντασ το ςϑνθημα για την ελληνικό κινητοπούηςη, ο Κώςτασ 

ημύτησ δηλώνει πωσ «οι ςϑμμαχοι (τησ Ελλϊδασ) ςτην Ευρωπαώκό 

Ϊνωςη και το ΝΑΣΟ επϋλεξαν μύα πολιτικό ύςων αποςτϊςεων και 

δύςταςαν να υποςτηρύξουν τα (ελληνικϊ) δύκαια ό να υποςτηρύξουν 

αποφαςιςτικϊ (την Ελλϊδα). Θα πρϋπει (ωσ εκ τοϑτου) η 

υποςτόριξό τουσ να κερδηθεύ... Θα πρϋπει ϐλοι να αντιληφθοϑν 
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πωσ η Ελλϊδα εύναι παροϑςα»12. 

  

Αν και «το Ευρωπαώκϐ Κοινοβοϑλιο μαζικϊ υποςτηρύζει την Ελλϊδα 

και η Επιτροπό (Κομιςιϐν) εκδύδει ανακούνωςη υποςτόριξησ ςτην 

Ελλϊδα»16, η Αθόνα εκφρϊζει τη δυςαρϋςκειϊ τησ προσ την ΕΕ και 

τισ ΗΠΑ. Τπϊρχει και μύα πολιτικό λογικό ςτη ςτϊςη αυτό, καθώσ 

«ο κ. ημύτησ... χρειϊζεται (εςωκομματικό) υποςτόριξη, αν θϋλει 

να ελϋγξει το κϐμμα του ςτο ςυνϋδριο του προςεχοϑσ Ιουνύου»10. 

 

Σο αφόγημα του 1996: Ίμια, τρικυμύα ςτο φλιτζϊνι (Β') Νοϋμβριοσ 

12 2005 

 

Ϊτςι, αμϋςωσ μετϊ την κρύςη, ο απεςταλμϋνοσ των ΗΠΑ Ρύτςαρντ 

Φϐλμπρουκ προγραμματύζει να επιςκεφθεύ την περιοχό «ςτοχεϑοντασ 

(τη διαμεςολϊβηςη) ςτα ζητόματα του Αιγαύου, (αλλϊ) η αποςτολό του 

ακυρώνεται ϐταν ο κ. ημύτησ ανακοινώνει ψυχρϊ πωσ δε θα όταν 

δυνατϐ να τον δειλϐγω "φϐρτου εργαςύασ"»10. 

  

τισ 2 Υεβρουαρύου 1996 «οι πρεςβευτϋσ των χωρών τησ ευρωπαώκόσ 

"τρϐικασ" (Ιςπανύα, Ιταλύα, Ϊιρε) ςυναντοϑν τον Ϊλληνα πρωθυπουργϐ, 

που τουσ ζητϊ να αναλϊβουν τισ ευθϑνεσ τουσ, ςτο πλαύςιο τησ 

ευρωπαώκόσ αλληλεγγϑησ»13. 

  

Τπογραμμύζοντασ τη δυςαρϋςκειϊ τησ η Αθόνα μεταφϋρει την κρύςη 

εντϐσ τησ ΕΕ, «εκςτρατεϑοντασ ενϊντια ςτην προςϋγγιςη τησ ΕΕ με την 

Σουρκύα»16. 

Αν και απϐ την 1η Ιανουαρύου 1996 ιςχϑει «μύα τελωνειακό ϋνωςη μεταξϑ 

των δεκαπϋντε και τησ Σουρκύασ... 

οι ημύτησ και Θεϐδωροσ Πϊγκαλοσ... εξηγοϑν την Σετϊρτη 

(21/2/1996) ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό (Κομιςιϐν) πωσ υπϐ τισ παροϑςεσ 

ςυνθόκεσ αποκλεύεται να δώςουν το πρϊςινο φωσ ςτην παροχό μύασ 

βοόθειασ ϑψουσ (350-500) εκατομμυρύων ecu, ςτην Σουρκύα, ϐπωσ 

προβλεπϐταν για το 1996»16. 

Η ελληνικό κυβϋρνηςη καθιςτϊ επύςησ ςαφϋσ πωσ «το 

προγραμματιςμϋνο για το Μϊρτιο ςυμβοϑλιο ςϑνδεςησ ΕΕ-Σουρκύασ, 
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πρϋπει να αναβληθεύ, καθώσ και πωσ κϊθε οικονομικό βοόθεια ςτο 

πλαύςιο του ευρω-μεςογειακοϑ ςυνεταιριςμοϑ ϋωσ το 1999 δε θα 

εγκριθεύ, εφϐςον δεν καθορύζεται το ακριβϋσ ποςϐ (που θα προορύζεται) 

για την ,Αγκυρα»16. 

Η κύνηςη αυτό εξοργύζει τουσ υπευθϑνουσ πολλών χωρών τησ 

ΕΕ: «ϋχουμε βαρεθεύ να μασ εκβιϊζει (η Ελλϊδα)... Εύναι ανεπύτρεπτο να 

απειλεύται η ςχϋςη (ΕΕ-Σουρκύασ) με το παραμικρϐ (ελληνοτουρκικϐ) 

επειςϐδιο»16. 

Παρϊ το μεγϊλο πολιτικϐ κϐςτοσ για την Ελλϊδα οι κινόςεισ αυτϋσ 

αυξϊνουν το κϐςτοσ και για την ΕΕ, που εμφανύζεται αφερϋγγυα απϋναντι 

ςτην Σουρκύα «πολϑ περιςςϐτερο που η πολιτικό κατϊςταςη ςτην 

Ωγκυρα παραμϋνει αςταθόσ και εύναι ορατό η προοπτικό να αναλϊβουν 

την εξουςύα οι ιςλαμιςτϋσ»16. 

Εκδηλώνοντασ τον εκνευριςμϐ τουσ «οι Ευρωπαύοι... προειδοποιοϑν την 

Ελλϊδα πωσ η απϐφαςό τησ πιθανϐ να θϋςει υπϐ αμφιςβότηςη την 

ϋναρξη των διαπραγματεϑςεων για την ϋνταξη τησ Κϑπρου»17. 

Η ελληνικό πολιτικό αναπτϑςςεται, με ςτϐχο να μετακινηθεύ η 

διεθνόσ κοινϐτητα απϐ την προώθηςη τησ επύλυςησ των 

ελληνοτουρκικών διαφορών μϋςω ϊμεςων διαπραγματεϑςεων 

μεταξϑ Αθόνασ-Ωγκυρασ. 

Η Ελλϊδα αντιτεύνει την παραπομπό των εκκρεμών ελληνοτουρκικών 

ζητημϊτων, ϐχι πλϋον ςτον ϊμεςο διϊλογο, αλλϊ ςε διεθνεύσ οργανιςμοϑσ 

διαιτηςύασ και ειδικϊ ςτο διεθνϋσ δικαςτόριο τησ Φϊγησ: «η θϋςη μασ 

εύναι πωσ αυτϐ το ζότημα θα πρϋπει να λυθεύ ςϑμφωνα με το διεθνϋσ 

δύκαιο. Αν εςεύσ κατοικεύτε ςε ϋνα διαμϋριςμα που εγώ θεωρώ δικϐ μου, 

δεν αρμϐζει να ϋρθω να ςασ διώξω με τισ κλωτςιϋσ. Αυτϐ που ϋχω να 

κϊνω εύναι να πϊω ςε ϋνα δικαςτόριο»10, δηλώνει ςχετικϊ ο υπουργϐσ 

εξωτερικών Θεϐδωροσ Πϊγκαλοσ. 

Ϊνα δεϑτερο επιχεύρημα που αναπτϑςςεται εύναι αυτϐ «τησ ταϑτιςησ των 

ελληνικών με τα ευρωπαώκϊ ςϑνορα»10. 

Ενώ η Ελλϊδα προωθεύ τισ θϋςεισ τησ, η τουρκικό ηγεςύα παραμϋνει 

δϋςμια τησ πολιτικόσ αςτϊθειασ, με αποτϋλεςμα να τρωθεύ το κϑροσ 

τησ Σανςοϑ Σςιλϋρ. 

Ενώ ο «Ϊλληνασ πρωθυπουργϐσ δρα υπεϑθυνα και αντιτϊςςεται ςτουσ 

θερμοκϋφαλουσ Ϊλληνεσ πολιτικοϑσ... η ηγϋτησ τησ Σουρκύασ Σανςοϑ 
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Σςιλϋρ (ςυνεχύζει να) υποδαυλύζει το θϋμα, με πολεμικό ρητορικό, 

δυςκολεϑοντασ τη ζωό τϐςο του κ. ημύτη ϐςο και των μετριοπαθών ςτη 

χώρα τησ»12. 

Η διπλωματύα τησ Ελλϊδασ πεύθει το Γϊλλο Πρϐεδρο Ζακ 

ιρϊκ (Jacques Chirac), που υποδϋχεται, ςτισ 20 Υεβρουαρύου 1996, 

τον Κώςτα ημύτη ςτο Παρύςι, «(να) αναγνωρύςει την αναγκαιϐτητα να 

καταφϑγουν οι δϑο χώρεσ ςτο διεθνϋσ δύκαιο... ϐπωσ επιθυμεύ η Ελλϊδα 

απϐ την αρχό τησ κρύςησ»16. 

Δϑο ςχεδϐν μόνεσ μετϊ την κρύςη, ςε επύςκεψη του Κώςτα ημύτη ςτο 

Λευκϐ Ούκο, ο Μπιλ Κλύντον δηλώνει απϐ την πλευρϊ του πωσ «οι ΗΠΑ 

υποςτηρύζουν την υποβολό των μακρϐχρονων ελληνοτουρκικών 

διαφορών ςτο διεθνϋσ δικαςτόριο (τησ Φϊγησ) ό ςε κϊποιο ϊλλο διεθνϋσ 

φϐρουμ διαιτηςύασ»18. 

Πρϐκειται για μύα ςημαντικό μετακύνηςη τησ Ουϊςιγκτον, που ϋρχεται 

μϊλιςτα λύγο μετϊ την απϐρριψη, εκ μϋρουσ τησ Ελλϊδασ, τησ πρϐταςησ 

του Σοϑρκου προϋδρου ουλεώμϊν Ντεμιρϋλ για ϊμεςο διϊλογο με την 

Ελλϊδα «οποτεδόποτε, οπουδόποτε και ςε ϐποιο επύπεδο (η Ελλϊδα) 

επιθυμεύ»18. 

  

______________________ 

[1] Le Soir, 31/1/96 

[2] New York Times, 31/1/96 

[3] Le Soir, 4/6/1996 

[4] Le Monde, 1/2/96 [b] 

[5] Νew York Times, 20/7/96 

[6] Le Monde, 31/1/96 

[7] London Times, 31/1/96. 

[8] London Times, 1/2/96 

[9] Le Soir, 1/2/96 

[10] New York Times, 9/2/96 

[11] New York Times, 1/2/96 

[12] New York Times, 17/2/96 

[13] Le Soir, 5/2/96 

[14] Le Monde, 3/2/96 

[15] Le Monde, 2/2/96 
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[16] Le Monde, 24/2/96 

[17] Le Monde, 25/2/96 

[18] New York Times, 10/4/96 
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Σο αφόγημα του 1996: ο ημύτησ εκλϋγεται πρϐεδροσ 

του ΠΑΟΚ (19/11/2005) 

 

Η ςκιϊ του αρχηγοϑ: ο θϊνατοσ του Ανδρϋα Παπανδρϋου 

Ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου εξϋρχεται απϐ το «Ψνϊςειο» την 21η Μαρτύου 

1996, «μετϊ απϐ τετρϊμηνη παραμονό, κατϊ την οπούα μϐλισ διϋφυγε το 

θϊνατο και αναγκϊςθηκε να παραιτηθεύ απϐ την πρωθυπουργύα»1. 

Καθώσ πληςιϊζει η ημερομηνύα «(του) ϋκτακτου ςυνεδρύου του 

ΠΑΟΚ... (27-30 Ιουνύου 1996)»2, o πρϐεδροσ του κινόματοσ 

«προςπαθεύ να πεύςει τουσ ιατροϑσ του πωσ παραμϋνει πολιτικϊ 

δραςτόριοσ». 

 

Εκφρϊζει μϊλιςτα τη θϋληςό του... να μεταβεύ ςτο χώρο του ςυνεδρύου, 

ώςτε (με παρϋμβαςό του) να ςυςπειρώςει το αποδυναμωμϋνο κϐμμα... 

Λύγεσ ώρεσ μετϊ την ςυγγραφό ενϐσ πρώτου ςχεδύου τησ ειςόγηςόσ του 

ςτουσ... ςυνϋδρουσ»3, «την αυγό τησ 23ησ Ιουνύου 1996... ο ιςτορικϐσ 

ηγϋτησ του ελληνικοϑ ςοςιαλιςμοϑ, Ανδρϋασ Παπανδρϋου... πεθαύνει απϐ 

ανακοπό καρδιϊσ»2 «ςτην πολυτελό βύλα που, μαζύ με τη ςαραντϊχρονη 

ςϑζυγϐ του Δόμητρα, ϋχει κτύςει ςτο αθηναώκϐ προϊςτιο τησ Εκϊλησ»1. 

Αμϋςωσ ο πρωθυπουργϐσ Κώςτασ ημύτησ «επιςτρϋφει... απϐ το 

ευρωπαώκϐ ςυμβοϑλιο τησ Υλωρεντύασ»4 και ςυγκαλεύ «ϋκτακτο 

υπουργικϐ ςυμβοϑλιο»2, 3, 4. 

«Φαρακτηρύζει το θϊνατο του κ. Παπανδρϋου "εθνικό απώλεια"»3, καθώσ  

«"o Ανδρϋασ Παπανδρϋου όταν ϋνα κομμϊτι τησ Ελλϊδασ, όταν η ύδια η 

Ελλϊδα, (όταν εκεύνοσ) που τα τριϊντα τελευταύα χρϐνια μεταμϐρφωςε 

τη χώρα και ϋδωςε ςτον ελληνιςμϐ νϋα ζωτικϐτητα"»4. 

 

Η απώλεια του ιςτορικοϑ ηγϋτη προκαλεύ απϋραντη ςυγκύνηςη. 

«Η ελληνικό ςημαύα κυματύζει μεςύςτια ςτην Ακρϐπολη... καθώσ η 

μεταφορϊ τησ ςωροϑ ςτον ορθϐδοξο μητροπολιτικϐ ναϐ... τησ ελληνικόσ 

πρωτεϑουςασ προκαλεύ ςκηνϋσ λαώκοϑ παραληρόματοσ. "Aθϊνατοσ!", 

"ζεισ, εςϑ μασ οδηγεύσ!" φωνϊζουν εκατοντϊδεσ ("χιλιϊδεσ"4) οπαδού των 
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ςοςιαλιςτών»2. 

«Η ςωρϐσ... εκτύθεται (ςε λαώκϐ προςκϑνημα) επύ τρεισ ημϋρεσ... 

Φιλιϊδεσ οπαδού, μερικού (κλαύγοντασ) με λυγμοϑσ, αγνοοϑν τον καϑςωνα 

προκειμϋνου να τιμόςουν (ϋναν) ηγϋτη... που διατηροϑςε... (ςχεδϐν) 

μυςτικιςτικϐ δεςμϐ με τουσ Ϊλληνεσ εργαζϐμενουσ»3. 

 

«(Πολλϋσ) γυναύκεσ κρατοϑν τριαντϊφυλλα και κλϊδουσ δϊφνησ και ϐλοι 

προςπαθοϑν να αγγύξουν το, ςκεπαςμϋνο με την ελληνικό ςημαύα, 

φϋρετρο»2. 

«"Για (ϐλουσ) εμϊσ, (για) τα εκατομμϑρια των ανθρώπων που τον 

πύςτεψαν και τον ακολοϑθηςαν, εύναι μύα μαϑρη ημϋρα. Οι μιςού Ϊλληνεσ 

ζοϑςαμε ςτο ςκοτϊδι μϋχρι να μασ δώςει φωνό ο Ανδρϋασ" (εκφρϊζει το 

αύςθημα του πλόθουσ) η κ. Αναςταςύα Καπϋ-Μoυςτακλό, (που 

βρύςκεται) μεταξϑ των εκατοντϊδων πενθοϑντων ϋξω απϐ το Ναϐ»3. 

 

Η κηδεύα 

«Σην Σετϊρτη 26 Ιουνύου (1996)»5 «για πρώτη φορϊ ενωμϋνη γϑρω απϐ 

την αναμφιςβότητα πιο αμφιλεγϐμενη προςωπικϐτητα των τελευταύων 

δεκαετιών»4 «η Ελλϊδα κηδεϑει μεγαλοπρεπώσ τον Ανδρϋα 

Παπανδρϋου... με τιμϋσ... που εύχαν να αποδοθοϑν απϐ την κηδεύα του 

βαςιλϋωσ Παϑλου, τριϊντα χρϐνια πριν»5. 

 

«Περύ τισ 200,000 πενθοϑντεσ απϐ ϐλη την Ελλϊδα... ςυνοδεϑουν την, 

τοποθετημϋνη ςε πολεμικϐ κανϐνι, ςωρϐ... ϋωσ το πρώτο νεκροταφεύο»6. 

«Αντιπροςωπεύεσ απϐ ογδϐντα χώρεσ»6 «καταφτϊνουν (για την κηδεύα), 

μεταξϑ των οπούων -ςτην πρώτη ςειρϊ- οι πρϐεδροι τησ ερβύασ και τησ 

Κϑπρου λϐμπονταν Μιλϐςεβιτσ (Slobodan Milošević) και Γλαϑκοσ 

Κληρύδησ, οι υπ, αριθμϐν δϑο (ηγϋτεσ) τησ υρύασ και τησ Λιβϑησ (και) οι 

πρωθυπουργού τησ Αλβανύασ, τησ Βουλγαρύασ, τησ Αρμενύασ και τησ 

λοβενύασ. Οι ΗΠΑ εκπροςωποϑνται απϐ τον υπουργϐ οικονομικών 

Ρϐμπερτ Ροϑμπιν (Robert Rubin), η Ρωςύα απϐ τον αναπληρωτό 

πρωθυπουργϐ Βιτϊλι Ινιατϋνκο (Vitali Ignatenko), η Μεγϊλη Βρετανύα 

απϐ τον υπουργϐ αμϑνησ Μϊικλ Πορτύλο (Michael Portillo), η Γερμανύα 

απϐ τον υπουργϐ εξωτερικών Κλϊουσ Κύνκελ (Klaus Kinkel) και η Γαλλύα 

απϐ τον υπουργϐ παιδεύασ Υρανςουϊ Μπαώροϑ(François Bayrou). Η 
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,Αγκυρα ςτϋλνει τον υπουργϐ εξωτερικών Εμρϋ Γκονεςϊι (Emre 

Gönensay)... Σα αδελφϊ κϐμματα εύναι επύςησ παρϐντα με τουσ Λιονϋλ 

Ζοςπϋν (Lionel Jospin) και Πιερ Μορουϊ(Pierre Mauroy) απϐ το γαλλικϐ 

PS, τον Όςκαρ Λαφοντϋν (Oscar Lafontaine) απϐ το γερμανικϐ SPD και 

τον Υελύπε Γκονζϊλεζ (Felipe Gonzalez) απϐ το ιςπανικϐ PSOE»5. 

 

«"Σϐςο ϐςοι τον λϊτρεψαν, ϐςο και ϐςοι τον πολϋμηςαν ςόμερα τον 

τιμοϑν", δηλώνει o Δημότρησ Αβραμϐπουλοσ, ςυντηρητικϐσ δόμαρχοσ 

τησ Αθόνασ»3 ενώ «ο Νύκολασ Γκϋιτζ (Nicholas Gage), ςυγγραφϋασ 

πολλών βιβλύων για την Ελλϊδα... δηλώνει (πωσ) o εκλιπών "όταν ϋνασ 

εκπληκτικϐσ πολιτικϐσ... (που) ϋκανε τουσ απλοϑσ ανθρώπουσ να 

νιώθουν πωσ μετρϊνε (και) πϊνω απ, ϐλα ϋπιανε το πνεϑμα κϊθε εποχόσ 

και προςϊρμοζε τισ απϐψεισ του ςε αυτϐ"»7. 

ε ϋκτακτη ςυνεδρύαςό του, δϑο ημϋρεσ μετϊ την απώλεια, το 

εκτελεςτικϐ γραφεύο του ΠΑΟΚ αποφαςύζει να «διατηρόςει τισ 

ημερομηνύεσ του ϋκτακτου ςυνεδρύου που θα αςχοληθεύ με τη διαδοχό 

του χαριςματικοϑ ηγϋτη»2. 

Σο ΠΑΟΚ καλεύται, ςχεδϐν ταυτϐχρονα, να αντιμετωπύςει την απώλεια 

ενϐσ ηγϋτη και να τολμόςει την ανϊδειξη ενϐσ νϋου. 

  

Οι αντύπαλοι του 4ου ςυνεδρύου του ΠΑΟΚ 

Αμϋςωσ μετϊ την κηδεύα του Ανδρϋα Παπανδρϋου «οι ςοςιαλιςτϋσ 

προετοιμϊζονται... να επιλϑςουν τη διαδοχό του ιδρυτό τουσ, ςτο 4ο 

ςυνϋδριϐ τουσ»4. 

το ςυνϋδριο «ςυγκροϑονται δϑο τϊςεισ: απϐ τη μια οι οπαδού του 

πρωθυπουργοϑ... Απϐ την ϊλλη εκεύνοι του υπουργοϑ εςωτερικών, ,Ακη 

Σςοχατζϐπουλου, (όδη) ηττημϋνου διεκδικητό τησ πρωθυπουργύασ»2. 

Η απουςύα του Ανδρϋα Παπανδρϋου επηρεϊζει αποφαςιςτικϊ τισ 

εςωκομματικϋσ εξελύξεισ: 

«Πρώτον, ακυρώνονται ϐλα τα ςενϊρια (παρϊταςησ τησ) αναμονόσ 

(μϋςω) τησ εκλογόσ... ενϐσ αντιπροϋδρου»4. 

 

Σο ερώτημα (πια) εύναι αν το ΠΑΟΚ θα «αρνηθεύ τη "δυαρχύα"... (ϐπωσ 

επιθυμοϑν) οι οπαδού του πρωθυπουργοϑ, ώςτε να ελϋγξουν (τϐςο) το 

κϐμμα (ϐςο) και την κυβϋρνηςη (ό αν θα επιλεγεύ) η "ςυλλογικό ηγεςύα", 
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που θα επιτρϋψει ςτον κομματικϐ μηχανιςμϐ να θϋςει την κυβϋρνηςη υπϐ 

κηδεμονύα»2. 

Δεϑτερον, «η εξαφϊνιςη (του Ανδρϋα Παπανδρϋου) διευκολϑνει πολϑ τον 

Κώςτα ημύτη»8«ξαναμοιρϊζοντασ την τρϊπουλα, υπϋρ του»4. 

«Ο κ. Σςοχατζϐπουλοσ, δεξύ χϋρι του πατριϊρχη (Ανδρϋα Παπανδρϋου) 

ανϋμενε επι πολλϊ χρϐνια μύα παρϋμβαςη εκ μϋρουσ του, ώςτε να 

αναλϊβει τη αρχηγύα του ΠΑΟΚ»2. 

 

«Η απώλειϊ του (ϐμωσ) θα διευκολϑνει τον κ. ημύτη να εγκαταςταθεύ 

ςτην ηγεςύα τησ ςοςιαλιςτικόσ αριςτερϊσ»2. 

Απομακρϑνεται ϋτςι «το ενδεχϐμενο, (που) δεν απϋκλειαν οριςμϋνοι 

κοντινού ςυνεργϊτεσ του (ημύτη), η διϊςπαςη (δηλαδό) του κϐμματοσ, 

και η αναςϑνθεςη τησ πολιτικόσ ζωόσ γϑρω απϐ ϋνα κεντρώο ςχόμα, που 

θα προςϋλκυε οριςμϋνουσ μετριοπαθεύσ απϐ τη Νϋα Δημοκρατύα»2. 

«Ο ημύτησ και οι φύλοι του (που εύναι) παραδοςιακϊ... μειοψηφύα ςτο 

ΠΑΟΚ (διαθϋτουν ωσ κϑριο) επιχεύρημα... τη δημοφιλύα του αρχηγοϑ 

τουσ... την υποςτόριξη τησ κοινόσ γνώμησ, (που) μοιϊζει δεδομϋνη»2. 

«Σο ςτρατϐπεδϐ τουσ (εύναι) αποφαςιςμϋνο να γυρύςει την ςελύδα 

Παπανδρϋου και να μετατοπύςει το ΠΑΟΚ ςτο δρϐμο τησ ευρωπαώκόσ 

ςοςιαλδημοκρατύασ»5. 

 

Ο θϊνατοσ του Ανδρϋα Παπανδρϋου (ϐμωσ) υποχρεώνει (επύςησ) τον 

ημύτη να εμφανιςθεύ, καθώσ «...δεν ηγεμονεϑει ςτο κϐμμα... ωσ ο 

θεματοφϑλακασ τησ κληρονομιϊσ του Παπανδρϋου»8, «ωσ ο ςυνεχιςτόσ 

(ενϐσ) ϋργου του οπούου υπόρξε ο πιο παθιαςμϋνοσ επικριτόσ»4. 

O ύδιοσ ο κ. ημύτησ θεωρεύ πωσ υπϐ την ηγεςύα του η χώρα «μπαύνει ςε 

μύα νϋα εποχό, αυτό τησ προςαρμογόσ... ςτην ευρωπαώκό εξϋλιξη, (και) 

κλεύνει η εποχό που ϊνοιξε το 1974, με την επϊνοδο τησ δημοκρατύασ»9. 

Ο Σςοχατζϐπουλοσ απϐ την ϊλλη «εμφανύζεται ωσ κληρονϐμοσ τησ 

εθνικιςτικόσ και λαώκιςτικόσ πολιτικόσ του "παπανδρεώςμοϑ"»5 και ϐλων 

εκεύνων «που δε ςυγχωροϑν ςτον ημύτη την κριτικό που ϊςκηςε ςτον 

λαώκιςμϐ του Ανδρϋα Παπανδρϋου. Η ϋλευςη ϐμωσ του ημύτη ςτην 

πρωθυπουργύα... δεν ϊλλαξε ςτην πραγματικϐτητα τύποτα... Η... 

ευρωπαώκό ςϑγκλιςη, η φορολογικό μεταρρϑθμιςη, η αναςυγκρϐτηςη 

του δημϐςιου τομϋα και οι ιδιωτικοποιόςεισ εύχαν όδη ξεκινόςει (επύ) 
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Παπανδρϋου. Πύςω απϐ τη διαμϊχη των προςώπων δεν διακρύνεται καμύα 

ιδεολογικό (διαμϊχη)... Σο πολϑ πολϑ οι "παπανδρεώκού" να τονύζουν "τισ 

δεςμεϑςεισ" του ΠΑΟΚ προσ τα λαώκϊ ςτρώματα, που αποτελοϑν τον 

κορμϐ των εκλογϋων του»2. 

 

Ακϐμα και ςτην εξωτερικό πολιτικό «πύςω απϐ τη ρητορεύα του 

(Παπανδρϋου) υπϋρ τησ ουδετερϐτητασ, η πολιτικό του όταν προςεκτικό, 

ςχεδϐν ςυντηρητικό. Κρϊτηςε την Ελλϊδα ςτο ΝΑΣΟ... (και την) ΕΕ. 

(Μϋχρι που) ϋδωςε ςτην Ουϊςιγκτον αυτϐ που δεν εύχε κατορθώςει να 

λϊβει απϐ τον δεξιϐ του προκϊτοχο: μύα πενταετό παραμονό για τϋςςερισ 

ςτρατιωτικϋσ βϊςεισ και μύα ςειρϊ ϊλλων μικρϐτερων (αμερικανικών) 

εγκαταςτϊςεων επύ ελληνικοϑ εδϊφουσ»7. 

 

Ο Κώςτασ ημύτησ πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ 

«Σην Κυριακό 30 Ιουνύου 1996, οι Ϊλληνεσ ςοςιαλιςτϋσ... εκλϋγουν, μετϊ 

απϐ ϋνα ταραχώδεσ ςυνϋδριο... ςτην ηγεςύα του ΠΑΟΚ... τον Κώςτα 

ημύτη... (όδη) πρωθυπουργϐ και ηγϋτη τησ ευρωπαώκόσ και ανανεωτικόσ 

τϊςησ»10. 

«Ο κ. ημύτησ θα επιβληθεύ ςτην ηγεςύα του κϐμματοσ με μικρό 

διαφορϊ»11, «υπερψηφιζϐμενοσ απϐ το 54% των 5,200 ςυνϋδρων, 

επικρατώντασ (ϋτςι) του αντιπϊλου του Ωκη Σςοχατζϐπουλου, ανθρώπου 

του μηχανιςμοϑ και πιςτοϑ (ςτον Ανδρϋα Παπανδρϋου)»10 . 

 

το ςυνϋδριο «κυριαρχοϑν ςκληρϋσ αντιπαραθϋςεισ που (εκτιμϊται πωσ) 

θα ςημαδϋψουν (το ΠΑΟΚ)... Θα εύναι πολϑ δϑςκολο να ςυςπειρωθοϑν 

(εκ νϋου) οι διϊφορεσ τϊςεισ (του κϐμματοσ), παρϊ την ϋκκληςη του 

πρωθυπουργοϑ ςε ϐλα τα ςτελϋχη "απϐ τη Δευτϋρα ϐλοι μαζύ να 

πορευθοϑν προσ τη νύκη"»10 . 

Πϊντωσ «η εκλογό, και τα επακϐλουθα υψηλϊ ποςοςτϊ ςτισ 

δημοςκοπόςεισ, αναδεικνϑουν τον 59χρονο δικηγϐρο ςε αυτϐφωτο 

πολιτικϐ ηγϋτη, που τϐςο ςτο ςτιλ, ϐςο και ςτισ προτεραιϐτητεσ, 

ξεχωρύζει απϐ τον προκϊτοχϐ του» 11. 

Με το «ψυχρϐ, μεθοδικϐ του ςτιλ, τισ ςυναινετικϋσ του προςεγγύςεισ και 

την αποφαςιςτικϊ φιλοευρωπαώκό πολιτικό, (ο ημύτησ) εμφανύζεται ωσ 

το πρϐτυπο του πολιτικοϑ τησ εποχόσ του Μϊαςτριχτ, (ϐςο και αν) το 
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ςτιλ του μοιϊζει παρϊταιρο ςτο μεςογειακϐ ςκηνικϐ»11. 

 

Οι προκλόςεισ μύασ νϋασ εποχόσ 

Η «ϋξοδοσ του Κώςτα ημύτη απϐ τη ςκιϊ (του Ανδρϋα Παπανδρϋου)»11, 

12 επαναφϋρει ςτην επιφϊνεια τα προβλόματα που αναμϋνεται να 

αντιμετωπύςει η νϋα ηγεςύα «που εύναι όδη μεγϊλα και αναμϋνεται να 

γύνουν μεγαλϑτερα»11. 

  

την οικονομύα, «το δημϐςιο ϋλλειμμα... (φθϊνει ςτο) 7.4% του ΑΕΠ, 

πολϑ μακριϊ απϐ το 3%, που θα καθιςτοϑςε την Ελλϊδα επιλϋξιμη για το 

ενιαύο ευρωπαώκϐ νϐμιςμα. Ο ημύτησ και η ςοςιαλιςτικό του κυβϋρνηςη 

ϋχουν (μεν) καρφωμϋνο το βλϋμμα ςτουσ ςτϐχουσ τησ ΕΕ, η επιτυχύα 

τουσ (ϐμωσ) απαιτεύ λιτϐτητα... που απεχθϊνονται οι αριςτερϐςτροφοι 

ψηφοφϐροι του»11. 

 

ε ςχϋςη με την οικονομικό και νομιςματικό ενϐτητα (ΟΝΕ), ο κ. 

ημύτησ, αν και δηλώνει «αποφαςιςμϋνοσ να επιτϑχει τουσ ςτϐχουσ»9 

δεν κρϑβει πωσ «ϐταν ϋρθει η ώρα και αφοϑ ληφθοϑν υπϐψη οι 

αναληφθεύςεσ προςπϊθειεσ, η επιτευχθεύςα πρϐοδοσ και η οικονομικό 

ςυγκυρύα, (πιθανϐ να χρειαςθεύ) να εφαρμοςθοϑν "πολιτικϊ κριτόρια" 

(για την ϋνταξη τησ Ελλϊδασ)»9. 

 

«τον τουριςμϐ, που μαζύ με τη ναυτιλύα εύναι οι πρώτεσ βιομηχανύεσ τησ 

χώρασ, αναμϋνεται πτώςη για δεϑτερο ςυνεχϐμενο ϋτοσ, τησ τϊξησ του 

15% επύ του αριθμοϑ των επιςκεπτών... Σο κϐςτοσ του ςυζητόςιμου 

εξοπλιςτικοϑ προγρϊμματοσ, ϑψουσ 10 δισ δολαρύων, εκτιμϊται απϐ 

ανεξϊρτητουσ εμπειρογνώμονεσ "καταςτροφικϐ" για την οικονομύα»11. 

Πϊντωσ ςτην οικονομύα «ο κ. ημύτησ ϋχει όδη κατορθώςει να αλλϊξει 

το... κλύμα... μειώνοντασ τισ προςδοκύεσ, ςε μύα χώρα ςυνηθιςμϋνη ςτην 

υπερβολό, τϐςο ςε ϐτι αφορϊ τισ δημϐςιεσ ϐςο και τισ ατομικϋσ δαπϊνεσ. 

"Αντιλαμβανϐμαςτε τη νϋα πραγματικϐτητα. Εύτε περιθωριοποιοϑμαςτε, 

εύτε επιχειροϑμε να παραμεύνουμε ανταγωνιςτικού"»11, δηλώνει ο 

κυβερνητικϐσ εκπρϐςωποσ Δημότρησ Ρϋππασ. 

  

τισ εξωτερικϋσ ςχϋςεισ τησ χώρασ «η αποδημύα του ιδρυτό του ΠΑΟΚ 
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αναμϋνεται να διευκολϑνει την επιςτροφό τησ Ελλϊδασ ςε μύα πιο 

ευρωπαώκό γραμμό. Αν και η αντιπαρϊθεςη με τη (ΠΓΔ τησ) Μακεδονύασ 

μοιϊζει να βρύςκεται ςε οδϐ ρϑθμιςησ, αν και βελτιώθηκαν κατϊ πολϑ οι 

ςχϋςεισ με την Αλβανύα... η αλληλεγγϑη προσ τουσ ϋρβουσ δεν ταιριϊζει 

με την πολιτικό των "δεκαπϋντε"»12. 

 

«Η Ελλϊδα, που για πολλοϑσ μόνεσ... μπλοκϊρει πϐρουσ... τησ ΕΕ (προσ 

την Σουρκύα)»11, «(δεν εύναι δυνατϐ) να κρατϊει ομόρουσ ϐλεσ τισ 

μεςογειακϋσ χώρεσ, αρνοϑμενη τισ επιχορηγόςεισ που τουσ ϋχει 

υποςχεθεύ η ΕΕ... (ϋςτω) και αν ϋχει δύκιο να επαγρυπνεύ απϋναντι ςτον 

ιςχυρϐ τησ γεύτονα και να υπενθυμύζει ςτον κϐςμο... την τοϑρκικη κατοχό 

ενϐσ τμόματοσ τησ Κϑπρου»12. 

  

«(Αναμϋνεται τϋλοσ) απϐ τον κ. ημύτη... να κατανοόςει πωσ διαθϋτει και 

(Ευρωπαύουσ) ςυνεταύρουσ εκτϐσ απϐ τον Αμερικϊνο χωροφϑλακα... 

(Δυςτυχώσ, μϋχρι ςόμερα) για τουσ ηγϋτεσ τησ (βαλκανικόσ) 

χερςονόςου, το ςμύξιμο των φρυδιών του κ. Κλύντον εύναι πιο 

αποτελεςματικϐ απϐ ώρεσ διαπραγματεϑςεων με τουσ Ευρωπαύουσ»12. 

 

_______________________ 

[1] New York Times, 22/3/96 

[2] Le Monde, 25/6/96 [b] 

[3]  Times, 24/6/96 

[4] Le Soir, 24/6/96 

[5] Le Monde, 28/6/96 

[6] New York Times, 27/6/96 

[7] New York Times, 24/6/96 

[8]  Times, 25/6/96 

[9] Le Monde, 5/5/96 

[10] Le Monde, 2/7/96 

[11] New York Times, 27/7/96 

[12] Le Monde, 25/6/96 [a] 
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Σο αφόγημα του 1996: διακοινοτικϋσ ςυγκροϑςεισ ςτην 

Κϑπρο (26/11/2005) 

 

Αύμα ςτην Πρϊςινη Γραμμό 

Ϊξι μόνεσ μετϊ τισ εκλογϋσ του Δεκεμβρύου 1996, η Σουρκύα εξακολουθεύ 

να βρύςκεται ςε πολιτικό κρύςη. 

Διαδοχικϊ παραιτοϑνται απϐ την πρωθυπουργύα οι Σανςοϑ Σςιλϋρ (Tansu 

Çiller) (3/2/1996) και Μεςοϑτ Γιλμϊζ (Mesut Yilmaz) (6/6/1996). 

Οι ιςλαμιςτϋσ του κϐμματοσ τησ «Ευημερύασ», υπϐ τον Νετςμεντύν 

Ερμπακϊν (Necmettin Erbakan), ςχηματύζουν εντϋλει κυβϋρνηςη, την 

28η Ιουνύου 1996. 

Κϑριοσ ςϑμμαχϐσ τουσ εύναι η Σανςοϑ Σςιλϋρ, που μϋχρι πρϐτινοσ τουσ 

αποκαλοϑςε «θανϊςιμο κύνδυνο για τον προςανατολιςμϐ τησ Σουρκύασ 

προσ τη Δϑςη»1. 

Παρϊ την αςτϊθεια, η Ωγκυρα διευρϑνει την αμφιςβότηςη του 

καθεςτώτοσ του Αιγαύου. 

Ο Σοϑρκοσ πρωθυπουργϐσ Μεςοϑτ Γιλμϊζ αναφϋρεται ςε «"γκρύζεσ 

ζώνεσ" ςτο Αιγαύο, ςτισ βραχονηςύδεσ (δηλαδό) των οπούων το καθεςτώσ 

δεν εύναι ςαφϋσ»2. 

Ακϐμα περιςςϐτερο, ςτισ αρχϋσ Ιουνύου 1996, «ςτο ςτρατηγεύο του 

ΝΑΣΟ ςτη Νϊπολι, ϋνασ Σοϑρκοσ αξιωματικϐσ αμφιςβητεύ το ςχεδιαςμϐ 

μύασ ϊςκηςησ ςτη νόςο Γαϑδο... (ϋνα) κατοικημϋνο νηςύ ϋξω απϐ την 

Κρότη, που γεωγραφικϊ βρύςκεται πιο κοντϊ ςτη Λιβϑη παρϊ ςτην 

Σουρκύα... Αν και αρχικϊ το ζότημα αποδύδεται απϐ Σοϑρκουσ 

διπλωμϊτεσ ςε λϊθοσ, υποςτηρύζεται αργϐτερα απϐ (τουρκικϋσ) 

κυβερνητικϋσ δηλώςεισ που ιςχυρύζονται πωσ ϐλα τα νηςιϊ και οι νηςύδεσ 

που δεν κατονομϊζονται ςε ςυνθόκεσ ανόκουν ςε μύα "γκρύζα ζώνη" και 

(το καθεςτώσ τουσ) αποτελεύ θϋμα διαλϐγου (μεταξϑ Ελλϊδασ και 

Σουρκύασ)»3. 

  

Απαντώντασ ςτισ τουρκικϋσ αιτιϊςεισ για τη Γαϑδο, ο Κώςτασ ημύτησ, 

«εμφανύζεται ςτην εθνικό τηλεϐραςη... για να προειδοποιόςει ϋντονα 
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(τουσ Σοϑρκουσ)... "Η Σουρκύα διαρκώσ καταςκευϊζει νϋεσ εντϊςεισ... 

Εύμαςτε αποφαςιςμϋνοι να αντιςταθοϑμε με κϊθε μϋςο και οι ϋνοπλεσ 

δυνϊμεισ μασ εύναι ςε πλόρη ετοιμϐτητα"»4. 

  

Πϊντωσ «(ανεξϊρτητοι) διπλωμϊτεσ ιςχυρύζονται πωσ η υπϐθεςη τησ 

Γαϑδου πλόττει την αξιοπιςτύα τησ Σουρκύασ και ενιςχϑει την Ελλϊδα 

ςτην ακοϑραςτη προςπϊθειϊ τησ να μεταςτρϋψει την διεθνό γνώμη υπϋρ 

των θϋςεών τησ»3. 

  

Ενώ η Σουρκύα εμπλουτύζει την ατζϋντα των ελληνοτουρκικών διαφορών, 

η Αθόνα «αύρει (εντϋλει, ςτισ 15/7/1996) το βϋτο τησ για το πρϐγραμμα 

MEDA, που παρϋχει οικονομικό βοόθεια ςτισ μεςογειακϋσ χώρεσ. 

  

(Σο γεγονϐσ χαιρετύζεται ωσ) η πρώτη εκδόλωςη τησ νϋασ πολιτικόσ 

ςυμπεριφορϊσ που προτύθεται να εφαρμϐςει ο Κώςτασ ημύτησ»5. 

  

Ψσ αντϊλλαγμα η Αθόνα αποςπϊ απϐ την ΕΕ «μύα δόλωςη αρχών για τη 

ρϑθμιςη διαφορών μεταξϑ γειτονικών κρατών, ϐπου ςημειώνονται 

κυρύωσ ο ςεβαςμϐσ ςτην εδαφικό ακεραιϐτητα και η δικαιοδοςύα του 

Διεθνοϑσ Δικαςτηρύου (τησ Φϊγησ)»6. 

  

Ση διεθνό μεςολϊβηςη ϋχει αποδεχθεύ και ο Τπουργϐσ Εξωτερικών τησ 

Σουρκύασ κ. Εμρϋ Γκιουνενςϊι (Emre Gonensay), ο οπούοσ την 27η 

Απριλύου 1996, ςε ςυνϊντηςό του με τον κ.Θεϐδωρο Πϊγκαλο ςτο 

Βουκουρϋςτι, ςτο πλαύςιο τησ διϊςκεψησ των παρευξεύνιων κρατών, 

αποδϋχεται «ωσ τελευταύο ενδεχϐμενο- τη δικαιοδοςύα του Διεθνοϑσ 

Δικαςτηρύου τησ Φϊγησ για διαιτηςύα του καθεςτώτοσ των Ιμύων»7. 

  

Κινητικϐτητα ςτο κυπριακϐ 

  

Παρϊλληλα με την κρύςη για το Αιγαύο, το 1996 εύναι ϋτοσ κινητικϐτητασ 

ςτο κυπριακϐ, που ςυνδϋεται με την προετοιμαςύα τησ ενταξιακόσ 

διαδικαςύασ τησ Κϑπρου ςτην ΕΕ. 

  

Αμϋςωσ μετϊ την κρύςη ςτα άμια, «η ΕΕ απειλεύ την Ελλϊδα με αναβολό 
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κϊθε ενταξιακόσ διαπραγμϊτευςησ με την Κϑπρο»8. 

  

Σελικϊ η απειλό δεν υλοποιεύται και ιςχϑει «η δϋςμευςη του Ευρωπαώκοϑ 

υμβουλύου για ϋναρξη των ενταξιακών διαπραγματεϑςεων, ϋξι μόνεσ 

μετϊ την αναθεώρηςη των ευρωπαώκών ςυνθηκών (διακυβερνητικό)...»8, 

9 «...το 1997». 

  

Σο ζότημα πλϋον αφορϊ το αν η Κϑπροσ που θα γύνει υποψόφιο μϋλοσ τησ 

ΕΕ θα εύναι μύα ενωμϋνη, ομοςπονδιακό Κϑπροσ ό μϐνο η 

ελληνοκυπριακό πλευρϊ, μύα επιλογό που... θα αϑξαινε τη φτώχεια τησ 

τουρκοκυπριακόσ πλευρϊ ακϐμα περιςςϐτερο»10. 

  

Επιςκεπτϐμενη τον Ιοϑλιο του 1996 την περιοχό «η αντιπρϐςωποσ των 

ΗΠΑ ςτον ΟΗΕ Μαντλύν Ολμπρϊιτ (Madeleine Albright)... αποςπϊ 

ςυμφωνύα (εκ μϋρουσ των δϑο κοινοτότων) για μεύωςη τησ ςτρατιωτικόσ 

ϋνταςησ ςτην Κϑπρο... και ανακοινώνει πωσ (για το ςκοπϐ αυτϐ) ο 

ελληνοκϑπριοσ και ο τουρκοκϑπριοσ ςτρατιωτικϐσ διοικητόσ 

(ςυμφώνηςαν) να αρχύςουν ςϑντομα απ, ευθεύασ διαπραγματεϑςεισ»11. 

  

Σην Αμερικανύδα επύςημο ακολουθεύ «ο Μιςϋλ Μπαρνιϋ (Michel 

Barnier), Γϊλλοσ υπουργϐσ ευρωπαώκών υποθϋςεων, που επιςκϋπτεται το 

διόμερο 29 και 30 Ιουλύου 1996 τη Μϊλτα και την Κϑπρο (ςχετικϊ με) την 

υποψηφιϐτητα των δϑο κρατών ςτην ΕΕ... επιςτρϋφει απϐ τη Λευκωςύα, 

πειςμϋνοσ πωσ το κυπριακϐ... θα αναδειχθεύ ςε καινοϑργια πρϐκληςη ςτη 

δυνατϐτητα τησ Ευρώπησ να αναπτϑξει πραγματικό πολιτικό 

πρωτοβουλύα ςε ϋνα χώρο (που μοιϊζει με) πραγματικό 

μπαρουταποθόκη (και) ϐπου... για μύα ακϐμα φορϊ (ϐπωσ ςτην πρώην 

Γιουγκοςλαβύα), οι ΗΠΑ αςκοϑν το ρϐλο... του διαιτητό»11. 

Η ςυγκϋντρωςη των μοτοςικλετιςτών 

Πολλού ελληνοκϑπριοι «φοβοϑνται πωσ οι διαφαινϐμενεσ (νϋεσ) 

ρυθμύςεισ (ςτο κυπριακϐ) δε θα (τουσ) ικανοποιοϑν»12. 

«"Τπϊρχουν ενδεύξεισ πωσ οι ΗΠΑ και ϊλλοι καλοθελητϋσ, προςπαθοϑν 

να επιβϊλουν ϋνα διακανονιςμϐ που θα αγνοεύ τισ αποφϊςεισ του 

υμβουλύου Αςφαλεύασ του ΟΗΕ... και θα καταπατϊ τα βαςικϊ 

ανθρώπινα δικαιώματα", γρϊφει ςτο κϑριο τησ ϊρθρο η αγγλϐφωνη 
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ελληνοκυπριακό εφημερύδα Cuprus Weekly»12. 

ε αυτϐ το κλύμα «η "κυπριακό ομοςπονδύα μοτοςικλετιςτών"... 

οργανώνει μύα διεθνό διαμαρτυρύα ενϊντια ςτη διαύρεςη του νηςιοϑ»13. 

«Ξεκινώντασ ςτισ 2 Αυγοϑςτου απϐ το Βερολύνο, επύςησ διαιρεμϋνη, ϋωσ 

πρϐςφατα, πρωτεϑουςα»14,«διακϐςιοι μοτοςικλετιςτϋσ»15 «διαςχύζουν 

την Ουγγαρύα, τη Ρουμανύα, τη Βουλγαρύα και την Ελλϊδα»14 «και 

φθϊνουν... το ϊββατο 10 Αυγοϑςτου... ατμοπλοώκώσ ςτην Κϑπρο... ϐπου 

ενώνονται με επτϊ χιλιϊδεσ περύπου Ελληνοκϑπριουσ αναβϊτεσ»15. 

κοπϐσ των διαδηλωτών εύναι «να διαςχύςουν την πρϊςινη γραμμό και 

την τουρκοκρατοϑμενη βϐρεια Κϑπρο»16 «φθϊνοντασ ςτο λιμϊνι τησ 

(κατεχϐμενησ) Κερϑνειασ»13. 

Η ϊφιξη των αναβατών ςτην Κϑπρο πυροδοτεύ το κλύμα. 

«Σα τουρκικϊ ςτρατεϑματα (κατοχόσ) διατϊςςονται να πυροβολόςουν 

ϐποιον (διαςχύςει την πρϊςινη γραμμό)»17. 

«Ο (ύδιοσ ο) γενικϐσ γραμματϋασ του ΟΗΕ Μποϑτροσ Μποϑτροσ-Γκϊλι 

(Boutros Boutros-Ghali) εκφρϊζει ςτον πρϐεδρο τησ (κυπριακόσ) 

δημοκρατύασ Γλαϑκο Κληρύδη την ανηςυχύα του πωσ η διαδόλωςη θα 

μποροϑςε να διακϐψει την εκεχειρύα... ςτο νηςύ, ϐπου απϐ το 1964 εδρεϑει 

ειρηνευτικό δϑναμη του ΟΗΕ»13. 

«Ο πρϐεδροσ Κληρύδησ (απϐ τη μεριϊ του)... δηλώνει πωσ ειδοποιόθηκε 

πωσ οι τουρκοκϑπριοι οργανώνουν αντιδιαδηλώςεισ» και προςπαθεύ να 

ματαιώςει την εκδόλωςη16. 

Εντϋλει «την ενδεκϊτη ώρα»16, «το πρωύ (τησ 11ησ Αυγοϑςτου)»14 «μετϊ 

απϐ προςωπικϋσ παρεμβϊςεισ του κ. Κληρύδη ο πρϐεδροσ των 

μοτοςικλετιςτών Γιώργοσ Φατζηκώςτασ... ακυρώνει την απϐφαςη να 

διαπεραςτεύ η "πρϊςινη γραμμό"»13. 

«Η ακϑρωςη (ϐμωσ) φθϊνει πολϑ αργϊ»16 «και εκατοντϊδεσ 

(ανεξϊρτητοι) μοτοςικλετιςτϋσ, ςυνοδευϐμενοι απϐ ϊλλουσ διαδηλωτϋσ 

που κυματύζουν ελληνικϋσ και κυπριακϋσ ςημαύεσ αγνοοϑν (την 

απαγϐρευςη)»13. 

«Ο Γλαϑκοσ Κληρύδησ επιχειρεύ να μειώςει τη ςημαςύα τησ παραβύαςησ 

τησ πρϊςινησ γραμμόσ, αποδύδοντϊσ τη ςε μικρϋσ, απομονωμϋνεσ 

ομϊδεσ»14. 

  

Διακοινοτικϊ επειςϐδια 
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«(Οι) διαδηλωτϋσ ειςϋρχονται ςτην νεκρό ζώνη»14 «ςε πολλϊ ςημεύα»13. 

  

«Ωοπλοι Βρετανού... Αυςτριακού και Αργεντινού κυανϐκρανοι, με τα 

τουρκικϊ ελικϐπτερα να υπερύπτανται... ςχηματύζουν ανθρώπινη αλυςύδα 

(αλλϊ αδυνατοϑν να διαχωρύςουν) τουσ αντιμαχϐμενουσ»16. 

  

«Σα επειςϐδια γύνονται βύαια ϐταν οι διαδηλωτϋσ επιχειροϑν να 

διαπερϊςουν τουρκικϊ οδοφρϊγματα»15. 

  

τισ «διακοινοτικϋσ»13 ςυγκροϑςεισ μεταξϑ των διαδηλωτών «και 

Σοϑρκων ςτρατιωτών, με τουσ υποςτηρικτϋσ τουσ»15 «τραυματύζονται 

πενόντα ϊνθρωποι, πϊνω απϐ τριϊντα απϐ την ελληνικό πλευρϊ, επτϊ 

απϐ την ειρηνευτικό δϑναμη του ΟΗΕ και δώδεκα»13 «τουρκοκϑπριοι, εκ 

των οπούων πϋντε αςτυνομικού»14. 

  

«υνολικϊ δεκατρύα ϊτομα, εκ των οπούων δϑο ελληνοκϑπριοι 

αςτυνομικού, τραυματύζονται απϐ ςφαύρεσ: πϋντε ςτη Δερϑνεια, οκτώ... 

δεκαπϋντε χιλιϐμετρα δυτικϊ. τη Λευκωςύα η διαδόλωςη δεν καταλόγει 

ςε τραυματιςμοϑσ»13. 

  

«την Δερϑνεια, ςτην νοτιοανατολικό Κϑπρο... ο 24χρονοσ 

"εςτιϊτορασ"16 Σϊςοσ Ιςαϊκ "του οπούου η ςϑζυγοσ εγκυμονεύ, ςτον 

πϋμπτο μόνα"16 ξυλοκοπεύται μϋχρι θανϊτου απϐ μύα ομϊδα 

τουρκοκυπρύων»13. 

  

«Φτυπιϋται με γκλομπ και πϋτρεσ πριν αναςυρθεύ... απϐ κυανϐκρανουσ 

του ΟΗΕ»15. 

  

«Ξεψυχϊει πριν φθϊςει ςτο νοςοκομεύο. Δϑο ακϐμα διαδηλωτϋσ, 

ακινητοποιημϋνοι ςτα ςυρματοπλϋγματα, τραυματύζονται ςοβαρϊ, ςε απ, 

ευθεύασ μετϊδοςη απϐ τα ελληνοκυπριακϊ κανϊλια»13. 

  

«Ο εκπρϐςωποσ τησ ειρηνευτικόσ δϑναμησ του ΟΗΕ ςτην Κϑπρο 

Βαλντεμϊρ Ροκοτζϋφςκι (Waldemar Rokoszewski) χαρακτηρύζει τα 
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γεγονϐτα ωσ "τισ χειρϐτερεσ διακοινοτικϋσ ςυγκροϑςεισ απϐ το 1974" και 

υποςτηρύζει πωσ η διαμεςολϊβηςη των κυανϐκρανων απϋτρεψε ϋνα 

"λουτρϐ αύματοσ". Επικρύνει τισ αςτυνομύεσ των δϑο πλευρών 

(ελληνοκυπριακόσ και τουρκοκυπριακόσ)»13που «"δεν εμπϐδιςαν ϐπωσ 

ςυνόθωσ κϊνουν ςτουσ πολύτεσ να ειςϋλθουν ςτη νεκρό ζώνη"»14. 

  

Η ελληνικό κυβϋρνηςη αντιδρϊ με δηλώςεισ του εκπροςώπου τησ 

Δημότρη Ρϋππα ςϑμφωνα με την οπούα «ο νεαρϐσ (Σϊςοσ Ιςαϊκ) 

πλόρωςε με τη ζωό του για το δικαύωμα ςτην ελεϑθερη μετακύνηςη και 

εγκατϊςταςη μϋςα ςτην ύδια του τη χώρα (και καταδικϊζει) την 

προκλητικό ςυμπεριφορϊ των δυνϊμεων κατοχόσ, τουσ πυροβολιςμοϑσ, 

και τουσ ανελϋητουσ ξυλοδαρμοϑσ που ανϋδειξαν την ϋκταςη τησ 

ωμϐτητασ (τησ τουρκοκυπριακόσ πλευρϊσ)»16. 

Απϐ τη μια κηδεύα ςτην ϊλλη 

«Η ϋνταςη (ςτο νηςύ) οξϑνεται ςτο μϋγιςτο βαθμϐ απϐ το 1974»18 ϐταν, 

την 14η Αυγοϑςτου 1996, ςτη Δερϑνεια, «μετϊ την κηδεύα του Σϊςου 

Ιςαϊκ»19 «περύπου τριακϐςιοι ελληνοκϑπριοι... κατευθϑνονται ςτην 

πρϊςινη γραμμό»20, ςε μύα «αυθϐρμητη διαδόλωςη»21, που ϋχει ωσ 

ςκοπϐ «(να) κατατεθεύ μύα ανθοδϋςμη ςτο χώρο του δρϊματοσ (του 

θανϊτου του Σϊςου Ιςαϊκ)»12. 

«Η εκκληςύα ςυμμετϋχει (ϐλεσ τισ προηγοϑμενεσ ημϋρεσ) ςτη διατόρηςη 

τησ ϋνταςησ και ο ορθϐδοξοσ αρχιεπύςκοποσ τησ Κϑπρου δηλώνει ςτην 

τηλεϐραςη πωσ "ο ελληνιςμϐσ δε φοβϊται το θϊνατο, προκειμϋνου να 

υπεραςπιςθεύ την ελευθερύα"»21. 

«Ο ολωμϐσ ολωμοϑ, 26 ετών, "ξϊδερφοσ του Ιςαϊκ"22... ξεφεϑγει τησ 

εποπτεύασ τησ ελληνοκυπριακόσ αςτυνομύασ και των ςτρατιωτών του 

ΟΗΕ, που προςπαθοϑν να ςυγκρατόςουν το πλόθοσ... ειςϋρχεται λύγα 

μϋτρα εντϐσ του βϐρειου (τουρκοκυπριακοϑ) τμόματοσ του νηςιοϑ και 

ετοιμϊζεται να κατεβϊςει την τουρκικό ςημαύα»12. 

Ενώ μϋχρι εκεύνη τη ςτιγμό «οι τουρκοκυπριακϋσ δυνϊμεισ παρύςτανται 

χωρύσ να αντιδροϑν»21, ο «ολωμοϑ βϊλλεται, ςε απ, ευθεύασ τηλεοπτικό 

μετϊδοςη, απϐ "πϋντε ςφαύρεσ, (προερχϐμενεσ) απϐ δϑο ϐπλα"23»12. 

«Με τον πρώτο πυροβολιςμϐ επικρατεύ "απερύγραπτοσ"12 πανικϐσ, ενώ οι 

τουρκοκυπριακϋσ δυνϊμεισ πυροβολοϑν προσ τουσ διαδηλωτϋσ, που 

διαλϑονται ατϊκτωσ»21. 
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Εκτϐσ απϐ το νεκρϐ ολωμϐ ολωμοϑ υπϊρχουν «ϋνδεκα τραυματύεσ, εκ 

των οπούων δϑο (Βρετανού)19 κυανϐκρανοι»12, 20, 21. 

τα θϑματα ςυγκαταλϋγεται «μύα γυναύκα... που βριςκϐταν πεντακϐςια 

μϋτρα απϐ τον τϐπο τησ ςϑγκρουςησ»12. 

Πολιτικϋσ αντιδρϊςεισ ςτα γεγονϐτα 

Η κλιμϊκωςη τησ βύασ κινητοποιεύ ϐςουσ εμπλϋκονται με το κυπριακϐ 

πρϐβλημα. 

«Ο Γκουςτϊβ Υαώςϋλ (Gustave Feissel), ειδικϐσ εκπρϐςωποσ του ΟΗΕ 

ςτο νηςύ, χαρακτηρύζει "απολϑτωσ αδικαιολϐγητα" τα πυρϊ των 

τουρκοκυπριακών δυνϊμεων»21 και αμϋςωσ «ςυναντιϋται με τον 

Σουρκοκϑπριο ηγϋτη Ντενκτϊσ (Denktaş) και τον διεθνώσ 

αναγνωριςμϋνο πρϐεδρο τησ Κϑπρου... "τονύζοντασ πωσ θα πρϋπει να 

αποφευχθεύ η επανϊληψη τϋτοιων τραγωδιών"» 20. 

Ο διοικητόσ τησ δϑναμησ (των κυανϐκρανων)... Υιλανδϐσ ςτρατηγϐσ ’χτι 

Βαρτιϊινεν (Ahti Vartiainen)... ςπεϑδει ςτην βϐρειο Κϑπρο και 

διαμαρτϑρεται ςτο διοικητό των τουρκικών δυνϊμεων Φαςϊν Κουντακςύ 

(Hasan Kundakci)»12. 

«Ο γενικϐσ γραμματϋασ του ΟΗΕ Μποϑτροσ Μποϑτροσ-Γκϊλι δηλώνει 

"βαθιϊ προβληματιςμϋνοσ απϐ την υπερβολικό και τυφλό χρόςη βύασ, 

που οδόγηςε ςτο θϊνατο δϑο ατϐμων και τον τραυματιςμϐ πολλών 

ϊλλων"»21. 

«Ο εκπρϐςωποσ του τϋιτ Ντιπϊρτμεντ Γκλιν Ντϋιβισ (Glyn Davies)... 

χαρακτηρύζει την "αντύδραςη των τουρκοκυπριακών δυνϊμεων 

αςφαλεύασ... υπερβολικό, ςε ςχϋςη με την απειλό που αντιπροςώπευαν 

οι διαδηλωτϋσ"»24. 

Πιο προςεκτικϐ «το βρετανικϐ Υϐρειν Όφισ καταδικϊζει τη βύα που 

(πϊντωσ). υπογραμμύζει την επεύγουςα ανϊγκη για πολιτικό διευθϋτηςη 

του κυπριακοϑ»19. 

«Η (βρετανικό) κυβϋρνηςη πιςτεϑει... πωσ η υπϐςχεςη τησ ΕΕ να αρχύςει 

ενταξιακϋσ διαπραγματεϑςεισ με την Κϑπρο εντϐσ δϑο ετών, θϋτει 

(ταυτϐχρονα) μύα διορύα που καθιςτϊ ϋνα διακανονιςμϐ ακϐμα πιο 

επεύγοντα»18. 

Η «Σανςοϑ Σςιλϋρ επιςκϋπτεται (ςτισ 15 Αυγοϑςτου) την Κϑπρο... και με 

εμπρηςτικϋσ δηλώςεισ... υποςτηρύζει πωσ οι Σοϑρκοι "θα ςπϊςουν τα 

χϋρια ςε ϐποιον βεβηλώςει την (τουρκικό) ςημαύα"»18. 
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Απϐ την ϊλλη βεβαιώνει πωσ «προτεύνει ςυμφωνύα ειρόνησ προσ την 

ελληνοκυπριακό πλευρϊ»24. 

  

«Η Σουρκύα καλεύ το υμβοϑλιο Αςφαλεύασ του ΟΗΕ να πιϋςει την 

Κϑπρο, ώςτε να ςταματόςουν οι διαδηλώςεισ των Ελληνοκϑπριων ςτη 

νεκρό ζώνη»18 και «προτεύνει ςτον ΟΗΕ να οργανώςει μύα ςυνϊντηςη 

μεταξϑ των... ηγετών (των δϑο κοινοτότων)»25. 

  

Οι εξελύξεισ ςυςπειρώνουν την τουρκοκυπριακό πλευρϊ με αποτϋλεςμα 

την 15η Αυγοϑςτου «ςτην κατεχϐμενη Κϑπρο να λόξει μύα πολιτικό κρύςη 

που διαρκοϑςε επύ επτϊ εβδομϊδεσ και να ςχηματιςθεύ κυβϋρνηςη 

(ςυναςπιςμοϑ) υπϐ τον Ντερβύσ Ερογλοϑ (Derviş Eroğlu)»18. 

  

«Ο πρωθυπουργϐσ Κώςτασ ημύτησ ανακοινώνει πωσ θα παρευρεθεύ 

ςτην κηδεύα του ολωμοϑ ολωμοϑ και χαρακτηρύζει τα γεγονϐτα "μύα 

πρϐκληςη ϊνευ προηγουμϋνου προσ τη διεθνό κοινϐτητα, τουσ διεθνεύσ 

οργανιςμοϑσ, ϐλουσ τουσ ελεϑθερουσ πολύτεσ"»21. 

  

Ωλλεσ κυβερνητικϋσ πηγϋσ, ϐπωσ «ο Ϊλληνασ υπουργϐσ ϊμυνασ 

Γερϊςιμοσ Αρςϋνησ (ζητϊ) απϐ τουσ Ϊλληνεσ "να κρατόςουν την 

ψυχραιμύα, την υπευθυνϐτητα και την αποφαςιςτικϐτητϊ τουσ"»12. 
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Σο αφόγημα του 1996: διακοινοτικϋσ ςυγκροϑςεισ ςτην 

Κϑπρο (Β') (26/11/2005) 

 

Η κηδεύα του ολωμοϑ ολωμοϑ 

Ενϐψει τησ «ιδιαύτερα φορτιςμϋνησ»23 κηδεύασ του ολωμοϑ η 

κυπριακό κυβϋρνηςη δύνει προτεραιϐτητα ςτην διατόρηςη 

τησ «ψυχραιμύασ και (τησ) αυτοςυγκρϊτηςησ» των παρευριςκομϋνων, 

ιδιαύτερα των νεϐτερων23. 

Οι πρϐςφατεσ διαμαρτυρύεσ ϋχουν αναδεύξει «μύα νεολαύα που εκφρϊζει 

την απογοότευςό τησ για τισ -επύ εύκοςι δϑο χρϐνια- διπλωματικϋσ 

αποτυχύεσ (ςτη λϑςη του κυπριακοϑ)»21. 

Η νεολαύα αυτό «επικρύνει την παλιϊ γενιϊ πολιτικών που ϋχει οδηγόςει 

τη χώρα ςε ϋνα αιώνιο ςημειωτϐν... (απορρύπτει πολιτικοϑσ ϐπωσ) 

οι Γλαϑκοσ Κληρύδησ και Ραοϑφ Ντενκτϊσ, (που) ξεκύνηςαν την 

καριϋρα τουσ την εποχό του αγώνα τησ ανεξαρτηςύασ και (διαφωνοϑν 

απϐ τϐςο παλιϊ) ϐςο το ύδιο το κυπριακϐ πρϐβλημα»26. 

«Όλα επιςτρατεϑονται ώςτε να αποφευχθοϑν νϋεσ ςυγκροϑςεισ (ςτη 

τελετό, που γύνεται "δημοςύα δαπϊνη"23)»27. 

«O πρϐεδροσ Γλαϑκοσ Κληρύδησ ακυρώνει την παρουςύα του και 

αντιπροςωπεϑεται απϐ ϋναν υπουργϐ...) ϐπωσ τελικώσ πρϊττει και 

ο Κώςτασ ημύτησ...»27, «...που εκπροςωπεύται απϐ τον υφυπουργϐ 

παιδεύασ Γιώργο Παςχαλύδη»23... 

«Αντύθετα απϐ τισ δϑο προηγοϑμενεσ διαδηλώςεισ (τησ 11ησ και τησ 14ησ 

Αυγοϑςτου) οι κυπριακϋσ αρχϋσ παρατϊςςουν ςημαντικϐ αριθμϐ 

δυνϊμεων τησ τϊξησ.»27. 

«Η... αςτυνομύα... ςκϊβει χαρακώματα και ξεδιπλώνει ςυρματοπλϋγματα, 

ώςτε να εμποδύςει (ενδεχϐμενουσ) διαδηλωτϋσ να φθϊςουν ςτισ γραμμϋσ 

του ΟΗΕ... Εκατοντϊδεσ (ελληνοκϑπριοι) αςτυνομικού... οπλιςμϋνοι με 

αςπύδεσ και γκλομπ, ςχηματύζουν ανθρώπινη αλυςύδα κατϊ μόκοσ τησ 

νεκρόσ ζώνησ»23. 

O ύδιοσ «ο πατϋρασ του θϑματοσ ζητϊ απϐ τουσ πενθοϑντεσ να 

μην "εκμεταλλευθοϑν" το θϊνατο του γιου του για να προκαλϋςουν 
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καινοϑργια επειςϐδια... 

Ο αρχιεπύςκοποσ Φρυςϐςτομοσ αναλαμβϊνει -εν αντιθϋςει προσ τισ 

ςυνόθειϋσ του- να ηρεμόςει τα πνεϑματα: «βοηθόςατε όδη τουσ ηγϋτεσ 

ςασ να δεύξουν ςε ολϐκληρο τον κϐςμο την αδικύα που αςκεύται εισ βϊροσ 

τησ Κϑπρου. Αποφϑγετε τώρα κϊθε νϋα δρϊςη, ώςτε να τουσ δώςετε το 

χρϐνο να κϊνουν τη δουλειϊ τουσ»27. 

Σο αποτϋλεςμα αυτόσ τησ μϋριμνασ για αποκλιμϊκωςη τησ ϋνταςησ εύναι 

πωσ κατϊ τη διϊρκεια τησ κηδεύασ, που γύνεται ςτο Παραλύμνι, τη 17η 

Αυγοϑςτου 1996, «η περύςκεψη και η θλύψη αντικαθιςτοϑν την 

οργό...» 27. 

Πρϐκειται αςφαλώσ για μύα ςυναιςθηματικϊ φορτιςμϋνη τελετό. 

«Σο πλόθοσ, τρεισ χιλιϊδεσ ϊτομα περύπου, ςυγκεντρώνεται ςτο ναϐ του 

Αγύου Γεωργύου... ςτην εύςοδο του οπούου ϋχει αναρτηθεύ ϋνα πανϐ που 

διαλαλεύ "Ελευθερύα ό Θϊνατοσ!"»23. 

«Οι παρευριςκϐμενοι ψϊλλουν... τον εθνικϐ ϑμνο, οι φύλοι του 

εκλιπϐντοσ ςχηματύζουν το ςόμα τησ νύκησ... πολλού ςυγγενεύσ 

καταρρϋουν θρηνώντασ... (ενώ ακοϑγονται τα ςυνθόματα) "όρωασ, 

όρωασ, ϋπεςεσ για την πατρύδα!"... (Εντϋλει) η τυλιγμϋνη με την ελληνικό 

ςημαύα... ςωρϐσ εναποτύθεται απ, ευθεύασ ςτη γη, ϐπωσ ταιριϊζει ςτουσ 

μϊρτυρεσ... Ο τϊφοσ γειτνιϊζει με τον, ακϐμα ςτολιςμϋνο με λουλοϑδια, 

τϊφο του ξαδϋρφου του, που ξυλοκοπόθηκε μϋχρι θανϊτου... απϐ 

τουρκοκϑπριουσ και Σοϑρκουσ διαδηλωτϋσ και ςτρατιώτεσ. Αργϊ το 

βρϊδυ, πενόντα νεαρού ςχεδιϊζουν να εναποθϋςουν μύα ανθοδϋςμη ςτο 

ςημεύο που ϋπεςε ο ολωμϐσ ολωμοϑ... (αλλϊ) η αςτυνομύα εϑκολα 

τουσ πεύθει να τροποποιόςουν το ςχϋδιϐ τουσ... Σραγουδώντασ 

πατριωτικϊ τραγοϑδια, οι νεαρού εμπιςτεϑονται (τελικώσ) την ανθοδϋςμη 

ςε ϋναν αξιωματικϐ, που την αποθϋτει ςτα ϐρια τησ πρϊςινησ 

γραμμόσ»27. 

Σην επομϋνη τησ ειρηνικόσ κηδεύασ του ολωμοϑ ολωμοϑ (18/8/1996) 

ο Κώςτασ ημύτησ επιςκϋπτεται την Κϑπρο και ςυμμετϋχει «ςε 

ςυνεδρύαςη του (κυπριακοϑ) "εθνικοϑ ςυμβουλύου", τησ ϑπατησ 

πολιτικόσ αρχόσ τησ χώρασ... Σο ςυμβοϑλιο δεν κϊνει καμύα αναφορϊ ςε 

ενδεχϐμενη ςυνϊντηςη του προϋδρου Γλαϑκου Κληρύδη με τον 

τουρκοκϑπριο ηγϋτη Ραοϑφ Ντενκτϊσ... Αντιθϋτωσ, ςϑμφωνα με κοινϐ 

ελληνοκυπριακϐ ανακοινωθϋν αποφαςύζεται "να ενιςχυθεύ η πολιτικό και 
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ςτρατιωτικό ςυνεργαςύα" μεταξϑ των δϑο κρατών»25. 

  

To κυπριακϐ μετϊ την κρύςη 

  

Η αποκλιμϊκωςη τησ κρύςησ ςυνοδεϑεται απϐ τον απολογιςμϐ των 

επιπτώςεών τησ ςτο κυπριακϐ πρϐβλημα. 

  

Δε λεύπουν «οι Κϑπριοι υπεϑθυνοι (που) την κρύνουν θετικϊ: "οι 

διαδηλωτϋσ ϋβγαλαν το λαϐ απϐ το λόθαργϐ του και τουσ πολιτικοϑσ απϐ 

την ακινηςύα" ιςχυρύζεται ο αρχιεπύςκοποσ Φρυςϐςτομοσ»25. 

  

τουσ ξϋνουσ παρατηρητϋσ κυριαρχεύ η αύςθηςη πωσ «η εξαναγκαςτικό 

διαύρεςη τησ Κϑπρου ςε ελληνικό και τουρκικό ζώνη (αποδεικνϑεται) 

δυςϊρεςτη και επικύνδυνη... (πϐςο μϊλλον που) η Ελλϊδα και η Σουρκύα 

εύναι ικανϋσ να φθϊςουν ακϐμα και ςε πϐλεμο για την Κϑπρο»28. 

  

«ϑμφωνα με τον (ειδικϐ απεςταλμϋνο του ΟΗΕ ςτην 

Κϑπρο) Γκουςτϊβ Υαώςϋλ (η κρύςη) λειτουργεύ ςα "ςόμα ςυναγερμοϑ 

που θυμύζει ςτον κϐςμο πωσ το status quo (ςτο νηςύ) εύναι απαρϊδεκτο 

και επικύνδυνο"». 

ε αναζότηςη μύασ λϑςησ, «η κυπριακό κυβϋρνηςη καλεύ (ςτισ 

17/8/1996) τη διεθνό κοινϐτητα -τισ ΗΠΑ, το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, την ΕΕ 

και τον ΟΗΕ- να υποςτηρύξει και να δημιουργόςει μύα νϋα ώθηςη ςτη 

διαδικαςύα που θα ϋθετε τϋρμα (ςτο κυπριακϐ πρϐβλημα)»25. 

«Διπλωματικϋσ πηγϋσ ςτη Λευκωςύα (ςυμφωνοϑν πωσ) η πιθανϐτητα να 

ξεφϑγουν παρϐμοιεσ ςυγκροϑςεισ απϐ κϊθε ϋλεγχο, χαλυβδώνει τη 

διεθνό κοινϐτητα να εργαςθεύ ακϐμα πιο ςκληρϊ για λϑςη ςτο 

κυπριακϐ»23. 

Ο ρϐλοσ των ΗΠΑ ςε τϋτοιεσ (διπλωματικϋσ) διαδικαςύεσ εύναι 

πρωταγωνιςτικϐσ. 

«την πραγματικϐτητα μϐνο οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ μποροϑν να 

ωθόςουν τα εμπλεκϐμενα μϋρη προσ μύα λϑςη... (που) ύςωσ να εύναι μύα 

μορφό ομοςπονδύασ... Καμύα λϑςη ϐμωσ δεν εύναι δυνατό χωρύσ τη 

ςυμφωνύα τϐςο τησ Αθόνασ, ϐςο και τησ ,Αγκυρασ»28. 

Και αν ςτην Ελλϊδα κυβερνϊει «ο δημοφιλόσ και μετριοπαθόσ Κώςτασ 
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ημύτησ... (ςτην Σουρκύα) η πολιτικό κατϊςταςη εύναι πολϑ λιγϐτερο 

υποςχϐμενη. Εκεύ το Ιςλαμικϐ κϐμμα του Νετςμετύν 

Ερμπακϊν εξαρτϊται απϐ την υποςτόριξη τησ Σανςοϑ Σςιλϋρ, που 

αρϋςκεται ϐλο και περιςςϐτερο ςτην εθνικιςτικό ρητορεύα... Η εξϊρτηςη 

(του Ερμπακϊν) απϐ τουσ Σοϑρκουσ ςτρατηγοϑσ, που εύναι 

ςυνδεδεμϋνοι απϐ παλιϊ με την τουρκοκυπριακό υπϐθεςη»28 δε βοηθϊ. 

ε κϊθε περύπτωςη η Ωγκυρα θα πρϋπει να υπολογύςει πωσ «μύα 

ενδεχϐμενη λϑςη του κυπριακοϑ θα εφηςϑχαζε τισ ανηςυχύεσ των 

δυτικών για τα πρϐςφατα ανούγματϊ του Ερμπακϊν προσ το Ιρϊν, το 

Ιρϊκ και την υρύα... (και) θα απελευθϋρωνε πϐρουσ, που 

ο Ερμπακϊν θα προτιμοϑςε να ξοδϋψει (ςτην) εςωτερικό (του 

πολιτικό)»28. 

 

_______________________ 
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Σο αφόγημα του 1996: οι εκλογϋσ του καναπϋ (4/12/2005) 
 

H προκόρυξη των εκλογών 

Αμϋςωσ μετϊ την επιςτροφό του απϐ τη Λευκωςύα, ςτισ 19/8/1996, 

ο Κώςτασ ημύτησ «αποφεϑγει να απαντόςει ςε ερωτόςεισ 

δημοςιογρϊφων για τον εκλογικϐ του ςχεδιαςμϐ»1 ενιςχϑοντασ τισ φόμεσ 

περύ πρϐωρων εκλογών. 

Η προςφυγό ςτισ κϊλπεσ επιβεβαιώνεται ςτην ουςύα με τη δόλωςη του 

κυβερνητικοϑ εκπροςώπου Δημότρη Ρϋππα ϐτι «η δϋςμευςη 

του ημύτη να εξαντλόςει την κυβερνητικό θητεύα (ϋωσ το επτϋμβριο 

του 1997) αφοροϑςε "μύα διαφορετικό ςυγκυρύα"»1. 

Πρϊγματι, την Πϋμπτη 22 Αυγοϑςτου 1996, «ο Κώςτασ 

ημύτησ προκηρϑςςει γενικϋσ εκλογϋσ για τισ 22 επτεμβρύου... και 

διαλϑει τη Βουλό»2. 

«ε ϋκτακτο υπουργικϐ ςυμβοϑλιο εξηγεύ πωσ η απϐφαςό του οφεύλεται 

"ςτην κρύςιμη καμπό που βρύςκεται η χώρα, τϐςο ωσ προσ τισ εςωτερικϋσ 

ϐςο και ωσ προσ τισ εξωτερικϋσ υποθϋςεισ τησ... (ςτην ανϊγκη να) 

υποςτηριχθεύ αποτελεςματικϊ η (ελληνικό) διπλωματικό 

δραςτηριϐτητα, η ϊμυνα ςτην τουρκικό επιθετικϐτητα, (η προϊςπιςη) 

των δικαιωμϊτων τησ Ελλϊδασ και τησ Κϑπρου. (την ανϊγκη ακϐμα για) 

ςταθερϐτητα, (για διακυβϋρνηςη) ελεϑθερη απϐ τουσ αντιπεριςπαςμοϑσ 

(που εξ ανϊγκησ προκϑπτουν) απϐ μύα παρατεταμϋνη προεκλογικό 

περύοδο"»3. 

«"Η χώρα δεν μπορεύ να περιμϋνει, οφεύλει να προχωρόςει με ϊλματα", 

(φϋρεται να λϋγει ο πρωθυπουργϐσ) ςτον πρϐεδρο Κωςτό 

τεφανϐπουλο»4. 

«Η ςτροφό ημύτη, που εύχε ρητϊ δεςμευθεύ πωσ θα τηροϑςε τισ 

εκλογικϋσ προθεςμύεσ, οδηγεύ την αντιπολύτευςη ϐλων των αποχρώςεων 

ςε κραυγϋσ (διαμαρτυρύασ)»5. 

Απϐ την ϊλλη «το χρηματιςτόριο ανθεύ, και δε ςταματϊει (για πολλϋσ 

ημϋρεσ) να καταγρϊφει ϊνοδο»3, δεύχνοντασ πωσ «οι επιχειρηματικού 

κϑκλοι... προςδοκοϑν ςε μύα... περύοδο ςταθερϐτητασ»5. 

Σην επιλογό για πρϐωρεσ εκλογϋσ ενιςχϑει η πρϐβλεψη πωσ το ΠΑΟΚ 
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θα τισ κερδύςει και πϊλι. 

Με την απϐφαςό του, ο Κώςτασ ημύτησ «αξιοποιεύ τη δημοτικϐτητϊ 

του»1 «ϋνα ποςοςτϐ αποδοχόσ (τησ τϊξησ του) 70%»4 που τον καθιςτϊ 

«ϊνετο φαβορύ ςτισ δημοςκοπόςεισ, απϋναντι ςε μύα αντιπολύτευςη 

χωρύσ ϐραμα και διχαςμϋνη»3. 

Σο ΠΑΟΚ μοιϊζει «να ϋχει εξαςφαλιςμϋνη την επικρϊτηςη ςτην 

εκλογικό μϊχη»1. 

Η επιλογό για πρϐωρεσ εκλογϋσ ςυνδϋεται επύςησ με τισ αναμενϐμενεσ 

δϑςκολεσ πολιτικϋσ επιλογϋσ ςτην οικονομύα και την εξωτερικό πολιτικό: 

την οικονομύα αναμϋνονται «μϋτρα λιτϐτητασ, αναπϐφευκτα λϐγω των 

κριτηρύων τησ ευρωπαώκόσ ςϑγκλιςησ»5 και «ϋνασ ςκληρϐσ και 

αντιδημοφιλόσ προϒπολογιςμϐσ»4. 

«Οι απϐ μακρϐν αναμενϐμενεσ μεταρρυθμύςεισ και η αϑξηςη του ρυθμοϑ 

των ιδιωτικοποιόςεων»2 δεν εύναι δυνατϐ να παραμϋνουν επύ μακρϐν ςε 

εκκρεμϐτητα. 

τα εξωτερικϊ η «τουρκικό πύεςη (εντεύνεται) και θα πρϋπει να 

απαντηθεύ»3. 

Σϋλοσ, μύα ενδεχϐμενη εκλογικό νύκη θα επϋτρεπε ςτον Κώςτα 

ημύτη να επιβληθεύ ςτην «εςωτερικό ςοςιαλιςτικό αντιπολύτευςη... που 

εμποδύζει τισ... μεταρρυθμύςεισ και (θα τον βοηθοϑςε) ςτην ανϊδειξη ενϐσ 

νϋου ςτιλ εξουςύασ»3. 

Οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ 

Η εκλογικό αναμϋτρηςη φϋρνει το ΠΑΟΚ αντιμϋτωπο με μύα ςειρϊ 

ιςχυρών πολιτικών ςχηματιςμών, ςε ϋνα κομματικϐ τοπύο εξαιρετικϊ 

πολυδιαςπαςμϋνο για τα ελληνικϊ -δικομματικϊ- μϋτρα. 

Τπϊρχουν πρώτα τα τρύα κοινοβουλευτικϊ κϐμματα τησ αντιπολύτευςησ: 

«Η Νϋα Δημοκρατύα (που) ανταγωνύζεται (μεν) το κυβερνών ΠΑΟΚ 

ςτισ δημοςκοπόςεισ, αλλϊ μειονεκτεύ λϐγω τησ θαμπόσ εικϐνασ του 

ηγϋτη τησ Μιλτιϊδη Ϊβερτ»2 «που αμφιςβητεύται (ακϐμα και) μϋςα ςτο 

κϐμμα του»3. 

«Σο νεοεθνικιςτικϐ κϐμμα του Αντώνη αμαρϊ (που) χϊνει ταχϑτητα»3. 

Σο «ορθϐδοξο κομμουνιςτικϐ κϐμμα»3, υπϐ την «Αλϋκα Παπαρόγα»6, 

που παραμϋνει «εξαιρετικϊ παρϐν ςτουσ κοινωνικοϑσ (αγώνεσ)»7. 

Δϑο ακϐμα εξωκοινοβουλευτικϊ κϐμματα φιλοδοξοϑν να αποκτόςουν 

κοινοβουλευτικό παρουςύα: «ο υναςπιςμϐσ τησ Αριςτερϊσ και τησ 
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Προϐδου, μύα νεφελώδησ ςυςπεύρωςη... διανοοϑμενων»3 τησ 

«αυτοδιαχειριςτικόσ αριςτερϊσ»8, υπϐ το «Νύκο 

Κωνςταντϐπουλο»6 και κυρύωσ «ϋνασ νεοεμφανιζϐμενοσ 

(ςχηματιςμϐσ), το ΔΗΚΚΙ (δημοκρατικϐ κοινωνικϐ κύνημα) που ιδρϑεται 

το 1995, απϐ ϋναν λαώκιςτό διαφωνοϑντα του ΠΑΟΚ, τον Δημότρη 

Σςοβϐλα»3. 

Απροςδϐκητεσ δυςκολύεσ για τον Κώςτα ημύτη 

ϑντομα φαύνεται πωσ ο ςϑντομοσ (διαρκεύασ μϐλισ τεςςϊρων 

εβδομϊδων) προεκλογικϐσ αγώνασ θα εύναι «ςκληρϐτεροσ απ, ϐτι 

αναμενϐταν... για τον Κώςτα ημύτη»9. 

Πολλού παρϊγοντεσ ενιςχϑουν αυτό την εξϋλιξη: 

«Η ανϋλπιςτη ζωτικϐτητα τησ ςυντηρητικόσ αντιπολύτευςησ... 

του Μιλτιϊδη Ϊβερτ... που (απϐ την αρχό τησ προεκλογικόσ 

εκςτρατεύασ) ανακτϊ την πρωτοβουλύα των κινόςεων, ανακοινώνοντασ 

ϋνα πλϊνο επτϊ ςημεύων για την φορολογικό ελϊφρυνςη των αγροτών και 

των μικρομεςαύων... (που) αιφνιδιϊζει την κυβϋρνηςη»9. 

Η απόχηςη των «μικρών κομμϊτων, ιδιαύτερα εκεύνων τησ ϊκρασ 

αριςτερϊσ... που φαύνονται ικανϊ να διαταρϊξουν ϋνα πολιτικϐ (ςκηνικϐ) 

που ϋωσ ςόμερα καθοριζϐταν απϐ τα δϑο μεγϊλα κϐμματα»10. 

Ιδιαύτερησ ςημαςύασ εύναι η απόχηςη του Δημότρη Σςοβϐλα, 

«εμβληματικόσ φυςιογνωμύασ του λαώκιςμοϑ, (που εκπροςώπηςε) 

ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου»8, ο οπούοσ «απειλεύ να ελκϑςει ϋνα τμόμα του 

ςοςιαλιςτικοϑ κϐμματοσ που δεν αναγνωρύζεται πλϋον ςτο 

εκςυγχρονιςτικϐ και ευρωπαώκϐ λϐγο του Κώςτα ημύτη»10. 

«Σα προγνωςτικϊ (φθϊνουν να) προβλϋπουν ϋωσ και 6% για το ΔΗΚΚΙ... 

(που αναδεικνϑεται ςτη) μεγαλϑτερη απειλό για την κυβϋρνηςη απϐ τη 

ΝΔ»6. 

Σο κυβερνών κϐμμα, που πιϋζεται κυρύωσ απϐ αριςτερϊ, ςυγγενό 

κϐμματα, δεν κατορθώνει να πολώςει το εκλογικϐ ςώμα, καθώσ 

αντιμετωπύζει «την αδιαφορύα των Ελλόνων (ψηφοφϐρων)... (που 

μοιϊζουν) εξαντλημϋνοι απϐ εννϋα μόνεσ (διαδοχικών) πολιτικών 

ςειςμών... και παύρνουν το δρϐμο προσ τισ κϊλπεσ ςϋρνοντασ τα πϐδια... 

Μύα δημοςκϐπηςη υπολογύζει την «αδιαφορύα (για τισ εκλογϋσ) ςε 

ποςοςτϐ 52%»8. 

Οι ανακατατϊξεισ των τελευταύων μηνών ϋχουν οδηγόςει, ςϑμφωνα με 
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το Γιώργο Παπανδρϋου, «τισ εςωκομματικϋσ διαφορϋσ να εύναι εξύςου 

ϋντονεσ με αυτϋσ ανϊμεςα ςτα διαφορετικϊ κϐμματα». 

Η Ντϐρα Μπακογιϊννη εκτιμϊ ςχετικϊ πωσ «οι διαχωριςμού που 

δύχαςαν την ελληνικό κοινωνύα μετϊ τον εμφϑλιο πϐλεμο... δεν 

υφύςτανται πλϋον, και τα κϐμματα θα πρϋπει να αντιληφθοϑν πωσ 

διαθϋτουν πολλϊ κοινϊ ςημεύα»11. 

«Η προεκλογικό εκςτρατεύα επιβεβαιώνει τη ςχετικό ομοιϐτητα των 

προγραμμϊτων των δϑο μεγϊλων κομμϊτων»8. 

Η πολιτικό ςϑγχυςη ενιςχϑεται απϐ το ϐτι, καθώσ και οι δϑο ηγϋτεσ των 

μεγϊλων κομμϊτων «ςυμμετϋχουν για πρώτη φορϊ (ωσ αρχηγού) ςε 

εκλογϋσ, (και εμφανύζονται να επιθυμοϑν) την ϊνοδο του επιπϋδου ςτον 

πολιτικϐ διϊλογο, (ϋρχονται ςε) ρόξη με το παραδοςιακϐ εκλογικϐ 

φολκλϐρ»8. 

«την πιο πολιτικοποιημϋνη χώρα τησ Ευρώπησ, ϐπου η πολιτικό πϊντα 

διεξαγϐταν... ςτο δρϐμο (η ρόξη αυτό εκφρϊζεται)... ωσ μύα κατϊ βϊςη 

τηλεοπτικό προεκλογικό εκςτρατεύα»10, που προςφϋρει απϐ το «πρώτο 

ντιμπϋιτ των πολιτικών ηγετών»8, ϋωσ την «ακϑρωςη (εκ μϋρουσ τησ ΝΔ) 

τησ αναπϐφευκτησ μεγϊλησ προεκλογικόσ ςυγκϋντρωςησ ςτην Αθόνα»8. 

Η Ελλϊδα «ςκανδιναβοποιεύται»8 εκλογικϊ, μεταβαύνοντασ απϐ «την 

πολιτικό του μπαλκονιοϑ ςε εκεύνη του καναπϋ»8. 

Η θεματολογύα του προεκλογικοϑ αγώνα 

Η ανατροπό πολλών δεδομϋνων τησ ελληνικόσ πολιτικόσ εκφρϊζεται 

κυρύωσ με την πολιτικό παρουςύα «του Μιλτιϊδη Ϊβερτ, αρχηγοϑ τησ 

ελληνικόσ δεξιϊσ... που ςε μύα εντυπωςιακό πολιτικό ϊςκηςη 

εμφανύζεται... ωσ... πιςτϐσ οπαδϐσ του ιςτορικοϑ ηγϋτη των Ελλόνων 

ςοςιαλιςτών, του Ανδρϋα Παπανδρϋου... (διατυπώνοντασ ϋνα λϐγο 

γεμϊτο) λαώκιςτικϋσ υποςχϋςεισ, εθνικιςτικό πλειοδοςύα και ϑβρεισ προσ 

τον αντύπαλϐ του... Διανθύζει μϊλιςτα (τα παραπϊνω) με μύα υποψύα 

γαλλικοϑ λεπενιςμοϑ, πρωτοφανό για την Ελλϊδα, (καθώσ) θεωρεύ τουσ 

μετανϊςτεσ ωσ την κϑρια αιτύα τησ ανεργύασ»12. 

«Τπϐ το λιτϐ ςϑνθημα "Ώρα για Δουλειϊ!"»8 ο Μιλιϊδησ 

Ϊβερτ ξεδιπλώνει μύα προεκλογικό εκςτρατεύα που «προςβλϋπει ςτην 

υπερψόφιςό του απϐ τουσ αγρϐτεσ και τουσ μικρομεςαύουσ (που 

ξεπερνοϑν το ϋνα τϋταρτο του ενεργοϑ πληθυςμοϑ)... Τπϐςχεται 5% 

ετόςια ανϊπτυξη, φορολογικϋσ ελαφρϑνςεισ και ϋλεγχο τησ 
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μετανϊςτευςησ, ώςτε να αντιμετωπιςθεύ η ανεργύα και η 

εγκληματικϐτητα»10. 

«Διατυπώνει, ςτα μϊλλον ιδιϐμορφα ελληνικϊ του, ϋνα εύδοσ λαώκοϑ 

φιλελευθεριςμοϑ, χωρύσ να αποκλεύει και την επαναδιαπραγμϊτευςη 

ακϐμα του προγρϊμματοσ (ευρωπαώκόσ) ςϑγκλιςησ»12. 

Η ΝΔ, παραμϋνοντασ θεμελιωδώσ «φιλοευρωπαώκό»12, για πρώτη φορϊ 

επιθυμεύ να εκφρϊςει ϐςουσ «ανηςυχοϑν απϐ την ευρωπαώκό 

ολοκλόρωςη»13. 

Επύςησ, για πρώτη φορϊ απϐ τη μεταπολύτευςη, η δεξιϊ υποςτηρύζει μύα 

«ςκληρϐτερη (ςε ςχϋςη με το αντύπαλο κϐμμα) γραμμό και ϋνα πιο 

επιθετικϐ ςτιλ ςτην αντιμετώπιςη τησ γειτονικόσ Σουρκύασ»14. 

Ο Ϊβερτ θεωρεύ πωσ «η Ελλϊδα διαρκώσ "ταπεινώνεται εθνικϊ"»12 και 

«χρηςιμοποιεύ την κρύςη ςτα άμια... για να καταγγεύλει τη "δειλύα" τησ 

ςοςιαλιςτικόσ κυβϋρνηςησ»10. 

Ο Κώςτασ ημύτησ επιθυμεύ απϐ την πλευρϊ του την «"Iςχυρό Ελλϊδα" 

(που ταυτύζεται) με τη (ςυμμετοχό ςτην) ευρωπαώκό ολοκλόρωςη και την 

επύτευξη των κριτηρύων του Μϊαςτριχτ...»8. 

«Δύνει ςτισ εκλογϋσ διαςτϊςεισ ιςτορικόσ επιλογόσ, ϐπου απϐ τη μια 

υπϊρχει η "νϋα Ελλϊδα"... απϐ την ϊλλη η "επιςτροφό ςτο παρελθϐν", με 

τη δεξιϊ και τη ΝΔ»15. 

«Τπϐςχεται ανϊπτυξη 3% για το 1997, πτώςη του πληθωριςμοϑ -χϊρη 

ςτην πολιτικό τησ "ιςχυρόσ δραχμόσ"- και μεύωςη του ελλεύμματοσ του 

προϒπολογιςμοϑ... μϋςω τησ καταπολϋμηςησ τησ φοροδιαφυγόσ»10. 

«Φωρύσ (δημαγωγικϋσ) υποςχϋςεισ και προεκλογικϋσ παραςτϊςεισ, χωρύσ 

ευθεύεσ επιθϋςεισ ςτον αντύπαλϐ του, διατυπώνοντασ εξηγόςεισ μϊλλον 

παρϊ ςυνθόματα... καλλιεργεύ την εικϐνα τησ ςοβαρϐτητασ, τησ 

αξιοπιςτύασ και τησ ακεραιϐτητασ, που του χαρύζουν την προτύμηςη των 

επιχειρηματικών κϑκλων αλλϊ και μύα ευρεύα δημοφιλύα, παρϊ την -

ενοχλητικό για τουσ Ϊλληνεσ- ϋλλειψη ζεςταςιϊσ και χαρύςματοσ»16. 

Εκτιμώντασ ορθϊ πωσ «το (εκλογικϐ) αποτϋλεςμα δεν θα κριθεύ ςτην 

εξωτερικό πολιτικό»17, ο ημύτησ αντιςτϋκεται «ςτον πειραςμϐ να 

ακολουθόςει μύα αλαζονικό πατριωτικό γραμμό, αφόνοντασ αυτϐ (το 

ϋργο) ςτον... Ϊβερτ»6. 

Ο πρωθυπουργϐσ προτιμϊ «να αναζητεύ ςιωπηλϊ τη διεθνό υποςτόριξη 

ςτην αντιπαρϊθεςη (τησ Ελλϊδασ) με την Σουρκύα»2. 
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Κορυφαύοι παρϊγοντεσ τησ ΕΕ ανταποκρύνονται ςτη ςτρατηγικό του 

Ϊλληνα πρωθυπουργοϑ: «ο (Γϊλλοσ πρωθυπουργϐσ) Αλϋν 

Ζιπϋ (Alain Juppé)... επιςκϋπτεται την Αθόνα τη 15η επτεμβρύου 1996... 

και επαναλαμβϊνει εμφατικϊ τη θϋςη του ςυμβουλύου των υπουργών 

εξωτερικών τησ ΕΕ... πωσ μϐνο το διεθνϋσ δικαςτόριο (τησ Φϊγησ) ϋχει 

αρμοδιϐτητα (ςτην επύλυςη των ελληνοτουρκικών διαφορών)»17· 

«Σην προηγουμϋνη τησ τελευταύασ προεκλογικόσ ςυγκϋντρωςησ (του 

ΠΑΟΚ) ςτο Πεδύο του Ωρεωσ (19/9/1996)... το ευρωκοινοβοϑλιο 

ψηφύζει υπϋρ του παγώματοσ των πιςτώςεων τησ ΕΕ προσ την 

Σουρκύα»10. 

Επιβεβαιώνεται ϋτςι η διϊχυτη εντϑπωςη πωσ η ΕΕ «επικροτεύ 

(τον ημύτη) για το ςτιλ του, που δεν εύναι τϐςο ερειςτικϐ ϐςο εκεύνο των 

προκατϐχων του»4. 

το ιδιϐμορφο αυτϐ πολιτικϐ τοπύο το ΔΗΚΚΙ, «εκμεταλλευϐμενο την 

πραγματικό δημοφιλύα (του Δημότρη Σςοβϐλα)... απευθϑνεται ςτουσ 

νοςταλγοϑσ τησ παπανδρεώκόσ ανευθυνϐτητασ, μϋςω απλουςτευτικών 

διακηρϑξεων περύ αντύςταςησ "ςτισ επιταγϋσ των Βρυξελλών"»18. 

Η επιρροό του ΔΗΚΚΙ, που κατηγορεύ τουσ κυβερνώντεσ πωσ «δεν εύναι 

πλϋον ςοςιαλιςτϋσ, (εύναι τϐςη ώςτε πιθανολογεύται πωσ)... κανϋνα 

μεγϊλο κϐμμα δε θα διαθϋτει αρκετό πλειοψηφύα για να κυβερνόςει... 

(και εύναι πιθανό η)... μετεκλογικό ςυνεργαςύα (του ΠΑΟΚ) με 

τον Σςοβϐλα, (γεγονϐσ) που θα ϋςτρεφε την Ελλϊδα, οικονομικϊ και 

πολιτικϊ προσ τα αριςτερϊ... (και) θα απειλοϑςε ϊμεςα τη -δϑςκολα 

επιτευχθεύςα- ςυμμετοχό τησ Ελλϊδασ ςτη ςυνθόκη του Μϊαςτριχτ»6. 

Επιχειρώντασ να ακυρώςει το ρυθμιςτικϐ ρϐλο του Δημότρη 

Σςοβϐλα ο Κώςτασ ημύτησ «δεν παϑει να κατηγορεύ τον ταραξύα... 

πωσ παύζει το παιχνύδι τησ δεξιϊσ»18. 

Η πορεύα του προεκλογικοϑ αγώνα 

«Αν και (ο Μιλτιϊδησ Ϊβερτ) προηγεύται (την πρώτη προεκλογικό) 

εβδομϊδα, φαύνεται ςτη ςυνϋχεια να χϊνει ϋδαφοσ, εκφρϊζοντασ 

παρϊλογα αιτόματα... ϐπωσ την ανατροπό τησ πολυκομματικόσ 

ςυμφωνύασ για τη ραδιοτηλεοπτικό κϊλυψη τησ προεκλογικόσ 

εκςτρατεύασ»6. 

Απϐ την ϊλλη «εύναι φανερϐ πωσ ο αυςτηρϐσ καθηγητόσ (Κώςτασ 

ημύτησ) δε διαθϋτει τισ αρετϋσ του ρότορα και προτιμϊ τισ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 251 

πανεπιςτημιακϋσ διαλϋξεισ απϐ τουσ φλογεροϑσ φιλιππικοϑσ»10. 

«Ο ξϑλινοσ λϐγοσ και η ψυχρϐτητϊ του... ςυνειςφϋρουν ςτη μεύωςη τησ 

λαώκόσ υποςτόριξησ»6. 

Διαμορφώνεται ϋτςι το ςκηνικϐ για μύα «αμφύρροπη διαμϊχη, το 

αποτϋλεςμα τησ οπούασ θα κριθεύ με μικρϐτερη διαφορϊ απ, ϐτι ςτισ 

προηγοϑμενεσ εκλογικϋσ αναμετρόςεισ»10. 

«Λιγϐτερο απϐ δϑο εβδομϊδεσ απϐ τισ εκλογϋσ»19, ςτισ 12/9/1996, 

δημοςιεϑεται η διαθόκη του Ανδρϋα Παπανδρϋου, που εκτιμϊται πωσ 

«θα δημιουργόςει (περαιτϋρω) προβλόματα ςτον Κώςτα ημύτη»19. 

Ο εκλιπών ηγϋτησ εκτιμϊ πωσ μετϊ το θϊνατϐ του η τελευταύα του 

ςϑζυγοσ Δόμητρα Λιϊνη-Παπανδρϋου -που κληρονομεύ ολϐκληρη την 

περιουςύα- «θα βρεθεύ ςε κύνδυνο»19 και «καλεύ τουσ φύλουσ (του), ϐλουσ 

ϐςοι (τον) ακολοϑθηςαν ςτουσ πολιτικοϑσ (του) αγώνεσ να την 

υποςτηρύξουν με κϊθε μϋςο» 19. 

«Καλεύ επύςησ την οικογϋνειϊ του, ςτην οπούα ςυμπεριλαμβϊνεται ϋνασ 

υπουργϐσ (ο Γιώργοσ Παπανδρϋου) να αποκηρϑξει δημϐςια το "ϐνειδοσ" 

(τησ οικογϋνειασ), το γαμπρϐ του Θϐδωρο Κατςανϋβα (πρώην 

υπουργϐ, βουλευτό και εκ νϋου υποψόφιο του ΠΑΟΚ)»19. 

«Η οφύα Κατςανϋβα, κϐρη του Παπανδρϋου, δηλώνει πωσ, με το 

ςϑζυγϐ τησ Θϐδωρο Κατςανϋβα, αμφιςβητοϑν τη (γνηςιϐτητα τησ) 

διαθόκησ. Η (Δόμητρα Λιϊνη) Παπανδρϋου (απϐ την πλευρϊ τησ) 

κατηγορεύ το ζεϑγοσ Κατςανϋβα πωσ βρύςκεται πύςω απϐ την 

"εκςτρατεύα μύςουσ" εναντύον τησ... και τη δημοςύευςη γυμνών 

φωτογραφιών τησ ςτα ΜΜΕ... Ο παρϊγων Μιμό διαταρϊςςει αυτϐ που 

όταν (ϋωσ τώρα) μύα όςυχη προεκλογικό περύοδοσ... καθώσ η (τελευταύα 

ςϑζυγοσ του Ανδρϋα Παπανδρϋου) χαρακτηρύζει τουσ διώκτεσ τησ ςτο 

ΠΑΟΚ "ανθρωπϊκια" και την ϐλη προεκλογικό εκςτρατεύα "τραγωδύα 

χωρύσ πρωταγωνιςτϋσ"». 

Λύγεσ ημϋρεσ πριν τισ εκλογϋσ, «οι τελευταύεσ δημοςκοπόςεισ που 

κυκλοφοροϑν ςτα κρυφϊ δύνουν ελϊχιςτο προβϊδιςμα ςτουσ 

ςοςιαλιςτϋσ»10. 

«τισ τηλεοπτικϋσ διαφημύςεισ τουσ οι ςυντηρητικού... ςτοχεϑουν 

προςωπικϊ (ςτον Κώςτα ημύτη), δεύχνοντϊσ τον να αυτοαναιρεύται ό 

να επαναλαμβϊνει μύα ατϋλειωτη ςειρϊ απϐ "θα"... (Σϐτε) ο 

πρωθυπουργϐσ δύνει το πρϊςινο φωσ ςτη ςοςιαλιςτικό (τηλεοπτικό) 
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αντεπύθεςη. (τισ διαφημύςεισ του ΠΑΟΚ ο) Ϊβερτ παρουςιϊζεται ωσ 

ϊγαρμποσ αρλουμπολϐγοσ»8. 

Σο «ζωντϊνεμα τησ αναιμικόσ προεκλογικόσ καμπϊνιασ... 

(ολοκληρώνεται) την Παραςκευό 20 επτεμβρύου 1996, με μύα λαώκό 

ςυγκϋντρωςη απϐ εκεύνεσ που οι ςοςιαλιςτϋσ γνωρύζουν να οργανώνουν... 

Πολλϋσ δεκϊδεσ χιλιϊδεσ οπαδού ςυγκεντρώνονται... ςτο Πεδύο του 

Ωρεωσ... κυματύζοντασ ςημαύεσ και φωνϊζοντασ ςυνθόματα... ςϑμφωνα 

με τισ παραδϐςεισ (τουσ)»10. 

Καθώσ η ώρα τησ κϊλπησ πληςιϊζει, «η κρατικό τηλεϐραςη... που 

θεωρεύται παραδοςιακϊ κυβερνητικϐσ ακϐλουθοσ... μεροληπτεύ ϐλο και 

περιςςϐτερο υπϋρ του (ΠΑΟΚ)... Όλα τα διαθϋςιμα μϋςα μεταφορϊσ 

επιςτρατεϑονται... απϐ τα μεγϊλα κϐμματα... ώςτε να μεταφϋρουν 

περύπου μιςϐ εκατομμϑριο ετεροδημϐτεσ ψηφοφϐρουσ μακριϊ απϐ τον 

τϐπο διαμονόσ τουσ»8. 
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Σο αφόγημα του 1996: οι εκλογϋσ του καναπϋ (B') (4/11/2005) 

 

Σο αποτϋλεςμα και οι ϊμεςεσ εκτιμόςεισ 

Σην Κυριακό 22 επτεμβρύου 1996, τα ϋξιτ πολ δύνουν «ςτο Πανελλόνιο 

οςιαλιςτικϐ Κύνημα 3% περιςςϐτερο απϐ τη Νϋα Δημοκρατύα... και 

μεταξϑ 162 και 165 εδρών»20. 

«Οι... αναποφϊςιςτοι, που εκτιμώνταν ςτο 15% μϋχρι και την παραμονό 

ακϐμα (τησ εκλογόσ), γϋρνουν (τελικϊ) την πλϊςτιγγα»15. 

Σα τελικϊ αποτελϋςματα δύνουν ςτο «ΠΑΟΚ 41.49% και 162 ϋδρεσ, ςτη 

Νϋα Δημοκρατύα 38.12% και 108 ϋδρεσ, ςτο ΚΚΕ 5.61% και 11 ϋδρεσ, ςτο 

υναςπιςμϐ τησ Αριςτερϊσ και τησ Προϐδου 5.12% και 10 ϋδρεσ και ςτο 

ΔΗΚΚΙ 4.43% και 9 ϋδρεσ»21, 22. 

«Η νεοεθνικιςτικό ΠΟΛΑ (Πολιτικό Ωνοιξη) χϊνει, "με 2.94%"21, 22 την 

κοινοβουλευτικό εκπροςώπηςη που τησ εύχε προςφϋρει το 1993 η 

βαλκανικό τησ πολεμικϐτητα»7.  

«Με τα πρώτα αποτελϋςματα οι οπαδού του ΠΑΟΚ ξεφαντώνουν ςτουσ 

δρϐμουσ τησ πρωτεϑουςασ και τησ Θεςςαλονύκησ, γιορτϊζοντασ τη νύκη 

με ςυγχορδύεσ απϐ κορναρύςματα και με πυροτεχνόματα»13. 

O «επιτϋλουσ χαμογελαςτϐσ»13 Κώςτασ ημύτησ θεωρεύ ςε δηλώςεισ 

του «(πωσ η) νύκη (αφορϊ) ιδϋεσ, αξύεσ και αρχϋσ ... (και οφεύλεται) ςε 

εκεύνουσ που θϋλουν μύα Ελλϊδα τησ ειρόνησ, τησ ςυνεργαςύασ... ικανόσ 

να επηρεϊςει τη διεθνό ςκηνό»13. 

Σο αποτϋλεςμα θεωρεύται πολλαπλόσ ςημαςύασ. 

ηματοδοτεύ πρώτα τη νύκη ενϐσ ανθρώπου, του Κώςτα ημύτη, «που 

ολοκληρώνει μύα αλϊνθαςτη διαδρομό προσ την εξουςύα... (με 

ενδιϊμεςουσ ςταθμοϑσ) την εκλογό του ςτην πρωθυπουργύα απϐ την 

κοινοβουλευτικό ομϊδα του κϐμματϐσ του τη 18η Ιανουαρύου και... την 

εκλογό του ςτην ηγεςύα του ΠΑΟΚ... (την 30ό Ιουνύου)»13. 

Ενιςχϑει την ευρωπαώκό εικϐνα τησ Ελλϊδασ: «το γεγονϐσ πωσ η κοιτύδα 

τησ ρητορεύασ αλλϊ και τησ δημαγωγύασ, ϋδωςε την πλειοψηφύα ςε ϋναν 

ϊνθρωπο χωρύσ χϊριςμα, (ςε κϊποιον) που απευθϑνεται ςτη λογικό παρϊ 

ςτην πύςτη... καθηςυχϊζει την Ευρώπη, που αρκετϋσ φορϋσ αναρωτόθηκε 

-με το δύκιο τησ- αν η Ελλϊδα εξακολουθεύ να αποτελεύ μϋλοσ τησ 
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(Ευρωπαώκόσ) Ϊνωςησ». 

«Η όττα του εθνικιςτικοϑ κϐμματοσ του Αντώνη αμαρϊ, αλλϊ κυρύωσ 

εκεύνη τησ ακραύασ ςτρατηγικόσ του Μιλτιϊδη Ϊβερτ... (δεύχνουν 

επύςησ) πωσ, πϋρα απϐ τισ ςυνόθεισ υπερβολϋσ κϊθε προεκλογικόσ 

εκςτρατεύασ, αναδεύχθηκε ϋνασ, κοινϐσ για τα περιςςϐτερα κϐμματα, 

"ςκληρϐσ πυρόνασ": η ανϊγκη να αγκυροβολόςει τελεςύδικα η Ελλϊδα 

ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη»23. 

Νύκη επύςησ για την αριςτερϊ: «η Ελλϊδα που βγαύνει απϐ τισ κϊλπεσ 

εύναι μύα καινοϑργια χώρα... ςταθερϊ προςανατολιςμϋνησ ςτην αριςτερϊ, 

που εξορκύζει ταυτϐχρονα τουσ λαώκιςτικοϑσ και εθνικιςτικοϑσ τησ 

δαύμονεσ, προσ ϐφελοσ ενϐσ ευρωπαώκοϑ πραγματιςμοϑ»7. 

Για μύα ακϐμα φορϊ «η (ελληνικό) δεξιϊ, που ο Ανδρϋασ 

Παπανδρϋου εύχε θϋςει το 1981 ςτο χρονοντοϑλαπο τησ ιςτορύασ... 

αποδεικνϑει πωσ δεν εύναι ςε θϋςη να βγει απϐ αυτϐ... και να ξεπερϊςει 

την, κληροδοτημϋνη απϐ δεκαετύεσ λευκόσ τρομοκρατύασ, απϋχθεια του 

εκλογικοϑ ςώματοσ... ϋςτω κι αν ο αρχηγϐσ τησ Μιλτιϊδησ Ϊβερτ, 

υιοθϋτηςε κϊθε εύδουσ δημαγωγύα ςτην προςπϊθειϊ του να ςπϊςει αυτόν 

την... κατϊρα»24. 

Σα ερωτόματα πλϋον αφοροϑν ςτην επιβεβαύωςη ό τη διϊψευςη των 

ελπύδων. 

την οικονομύα αναμϋνεται να «ςτρωθεύ κϐκκινο χαλύ ςτουσ ξϋνουσ 

επενδυτϋσ... να μη ςπαταλώνται -λϐγω τησ διαφθορϊσ- οι κοινοτικού 

πϐροι... (να τηρηθεύ) το επώδυνο ςφύξιμο του ζωναριοϑ... οι "θυςύεσ", που 

ϐπωσ εύπε ο ημύτησ, θα οδηγόςουν την "Eλλϊδα να ςυμμετϊςχει 

πλόρωσ ςτην Ευρώπη"... και να επιτϑχει τουσ ςτϐχουσ τησ ΕΕ (για ϋνταξη 

ςτην ΟΝΕ)»25. 

τισ διεθνεύσ ςχϋςεισ, η Ελλϊδα πρϋπει να περϊςει απϐ «μύα πολιτικό 

εξομϊλυνςησ των ςχϋςεών τησ με τουσ βαλκϊνιουσ γεύτονϋσ τησ που ϋχει 

(πϊντωσ) ξεκινόςει όδη με τον Ανδρϋα Παπανδρϋου»17ςε «μύα 

ςυμφιλύωςη με τουσ Αλβανοϑσ και τουσ Μακεδϐνεσ (τησ ΠΓΔΜ) (ώςτε) 

να καταςτεύ ατμομηχανό τησ βαλκανικόσ ανϊπτυξησ»24. 

Για το ςκοπϐ αυτϐ πρϋπει «να εγκαταλειφθεύ η εξωφρενικό διεκδύκηςη... 

για το ϐνομα... τησ (ΠΓ) Δημοκρατύα τησ Μακεδονύασ»23. 

τισ ςχϋςεισ με την Σουρκύα, αναμϋνεται η υιοθϋτηςη μύασ «ςυνεκτικόσ 

ςτρατηγικόσ»23, που θα περιλαμβϊνει «διϊλογο με την Σουρκύα»26. 
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Μετεκλογικϋσ εξελύξεισ 

Πριν ακϐμα λόξει η τηλεοπτικό μετϊδοςη των αποτελεςμϊτων, ςτη ΝΔ 

τύθεται θϋμα διαδοχόσ. 

«Ο Μιλτιϊδησ Ϊβερτ... αναγνωρύζει (ςε απ, ευθεύασ τηλεοπτικό 

μετϊδοςη) την όττα του, "(για την οπούα) αναλαμβϊνει προςωπικϊ την 

ευθϑνη"27 (και) παραιτεύται απϐ την προεδρύα τησ ΝΔ»15. 

«Ευθϑσ αμϋςωσ, ϋνα κομματικϐ ςτϋλεχοσ, ο τϋφανοσ Μϊνοσ, "57 

ετών"23 πρώην υπουργϐσ του Κωνςταντύνου Μητςοτϊκη, θϋτει 

υποψηφιϐτητα για τη διαδοχό»13. 

«ε λιγϐτερο απϐ εύκοςι τϋςςερισ ώρεσ (την 23η επτεμβρύου 1996), πριν 

ακϐμα ανακοινωθοϑν τα επύςημα αποτελϋςματα τησ εκλογικόσ 

αναμϋτρηςησ, θα τον μιμηθοϑν οι... Γιώργοσ ουφλιϊσ, 55 ετών, πρώην 

υπουργϐσ οικονομικών και παιδεύασ... και Ντϐρα Μπακογιϊννη, 42 

ετών, κϐρη ςυντηρητικοϑ πρωθυπουργοϑ και ςϑζυγοσ δεξιοϑ βουλευτό 

που δολοφονόθηκε απϐ τρομοκρϊτεσ το 1989. 

Η Μπακογιϊννη θεωρεύται πωσ προηγεύται»21. 

Ζωηρϐ εύναι το ενδιαφϋρον για τη ςϑνθεςη τησ δεϑτερησ 

κυβϋρνηςησ ημύτη, που αναμϋνεται να εύναι «πιο ολιγομελόσ... ενώ 

παραμϋνει ερωτηματικϐ αν (ο πρωθυπουργϐσ) θα (αποφαςύςει) να 

απαλλαγεύ οριςτικϊ απϐ τουσ πιςτοϑσ οπαδοϑσ του Ανδρϋα 

Παπανδρϋου»13. 

Προδικϊζεται «η αντικατϊςταςη του υπουργοϑ ϊμυνασ Γερϊςιμου 

Αρςϋνη και πιθανολογεύται εκεύνη του Θεϐδωρου Πϊγκαλου, που 

(κατϊ πληροφορύεσ) προορύζεται για... το υπουργεύο ςυγκοινωνιών»28. 

«Ο πρωθυπουργϐσ ςχηματύζει (εν τϋλει) την Σρύτη (24 επτεμβρύου 1996) 

μύα... φιλοευρωπαώκό... κυβϋρνηςη, που αποτελεύται απϐ ςοςιαλιςτϋσ 

βαρϐνουσ και νϋουσ υφυπουργοϑσ, οπαδοϑσ των ιδεών του... (ϑμφωνα 

με τον ύδιο, το κυβερνητικϐ ςχόμα) "ςυνδυϊζει την εμπειρύα με την 

αναγκαύα ανανϋωςη"... Απϐ τουσ δεκαεννϋα υπουργοϑσ... και τουσ εύκοςι 

δϑο υφυπουργοϑσ... νεοφερμϋνοι εύναι... μϐνο δϑο υπουργού... και οι μιςού 

εκ των υφυπουργών. την εξωτερικό πολιτικό επιλϋγεται... η παραμονό 

του "θυελλώδουσ"29 Θεϐδωρου Πϊγκαλου, (με υφιςτϊμενο) 

τον Γιώργο Παπανδρϋου... πρωτϐτοκο γιο του ιςτορικοϑ ηγϋτη των 

Ελλόνων ςοςιαλιςτών... Ο Φρόςτοσ Ροζϊκησ, γνωςτϐσ για τουσ αγώνεσ 

του υπϋρ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, εύναι ο μϐνοσ 
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εξωκοινοβουλευτικϐσ τησ κυβϋρνηςησ. Ορύζεται (δεϑτεροσ) υφυπουργϐσ 

εξωτερικών και αποτελεύ το μϐνο ϊνοιγμα ςτην αυτοδιαχειριςτικό 

αριςτερϊ, που υιοθετεύ ςε μεγϊλο βαθμϐ την ευρωπαώκό πολιτικό 

του ημύτη... Ο Γερϊςιμοσ Αρςϋνησ... ορύζεται υπουργϐσ παιδεύασ... και 

αντικαθύςταται... ςτο υπουργεύο ϊμυνασ... απϐ τον Ωκη Σςοχατζϐπουλο. 

τον οικονομικϐ τομϋα ο πρωθυπουργϐσ... δημιουργεύ ϋνα 

υπερυπουργεύο... (που το εμπιςτεϑεται) ςτον Γιϊννο Παπαντωνύου, 

(ςτον οπούον πιςτώνεται) η μεύωςη του πληθωριςμοϑ»30. 

χολιϊζοντασ το εκλογικϐ αποτϋλεςμα η τουρκικό κυβϋρνηςη, δια μϋςου 

τησ «υπουργοϑ εξωτερικών Σανςοϑ Σςιλϋρ (Tansu Çiller), δηλώνει (ςτισ 

24/9/1996) πωσ... ελπύζει η εκλογό του Κώςτα ημύτη... να 

ςηματοδοτόςει μύα "νϋα εποχό" ςτισ ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ...  "αν και 

δεν εύναι δυνατϐ να (υπϊρξει) βεβαιϐτητα περύ αυτοϑ" (καθώσ) "η 

Ελλϊδα επιθυμεύ να διαρρόξει τισ ςχϋςεισ τησ Σουρκύασ με την ΕΕ". (Η 

Σςιλϋρ) καταγγϋλλει το ρϐλο του "ελληνικοϑ λϐμπι", ιδύωσ ςτην 

απϐφαςη του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου να παγώςουν οι πιςτώςεισ (τησ 

ΕΕ προσ την Ωγκυρα), ϐπωσ προϋβλεπε τη τελωνειακό ϋνωςη ΕΕ-

Σουρκύασ, εν ιςχϑ απϐ την 1/1/1996»22. 

 

_______________________________ 

[1]  Times, 20/8/96 

[2]  Times, 23/8/96 

[3] Le Monde, 24/8/96 

[4] New York Times, 24/8/96 

[5] Le Soir, 23/8/96 

[6]  Times, 21/9/96 

[7] Le Soir, 23/9/96 [a] 

[8] Le Soir, 21/9/96 [d] 

[9]  Times, 10/9/96. 

[10] Le Monde, 22/9/96 [b] 

[11] Le Monde, 22/9/96 [a] 

[12] Le Soir, 21/9/96 [b] 

[13] Le Monde, 24/9/96 [a] 

[14] New York Times, 10/9/96 

[15] Le Soir, 23/9/96 [b] 
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[16] Le Soir, 21/9/96 [c] 

[17] Le Monde, 22/9/96 [c] 

[18] Le Soir, 21/9/96 [a] 

[19]  Times, 13/9/96 

[20] New York Times, 23/9/96 

[21]  Times, 24/9/96 [a] 

[22] Le Soir, 24/9/96 [b] 

[23] Le Monde, 24/9/96 [b] 

[24] Le Soir, 24/9/96 [a] 

[25]  Times, 24/9/96 [b] 

[26] Le Soir, 24/9/96 [c] 

[27]  Times, 23/9/96 

[28] New York Times, 24/9/96 

[29] Le Soir, 26/9/96 

[30] Le Monde, 25/9/96 
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Σο αφόγημα του 1996: ο λογαριαςμϐσ του Μϊαςτριχτ 

(10/12/2005) 

 

Ο προϒπολογιςμϐσ του 1997 

  

Η υιοθϋτηςη του κοινοϑ ευρωπαώκοϑ νομύςματοσ και απϐ την Ελλϊδα 

απαςχολεύ αμϋςωσ μετϊ την εκλογό τησ την κυβϋρνηςη Κώςτα ημύτη. 

  

Απϐ τη Ρώμη (20/11/1996) ο πρωθυπουργϐσ καθιςτϊ ςαφϋσ πωσ «η 

Ελλϊδα δε θα κατορθώςει να υιοθετόςει το κοινϐ ευρωπαώκϐ νϐμιςμα το 

1999, θα προςπαθόςει ϐμωσ να το επιτϑχει το 2000 ό το 2001»1. 

  

Ο ςτϐχοσ αυτϐσ εκφρϊζεται με τον προϒπολογιςμϐ του 1997, που 

χαρακτηρύζεται απϐ τον υπουργϐ Γιϊννο Παπαντωνύου ωσ «φιλϐδοξοσ 

και δρακϐντειοσ»2. 

  

Ο προϒπολογιςμϐσ «παρουςιϊζεται ςτισ 29/11/1996... (με προοπτικό) να 

ψηφιςθεύ ςτισ 21/12/96»3. 

  

«τοχεϑει ςτο να κατορθώςει η Ελλϊδα, τα μαϑρο πρϐβατο τησ 

(Ευρωπαώκόσ) Ϊνωςησ, να ςυμμετϊςχει ςτη δεϑτερη φϊςη τησ 

οικονομικόσ και νομιςματικόσ ϋνωςησ (ΟΝΕ)». 

  

Αν και «ςϑμφωνα με τισ προβλϋψεισ... τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ η 

Ελλϊδα θα εύναι... η μϐνη (ενδιαφερϐμενη) χώρα που... δε θα 

ικανοποιεύ... κανϋνα απϐ τα κριτόρια του Μϊαςτριχτ... ϋωσ το 1998, η 

κυβϋρνηςη του Κώςτα ημύτη ϋχει αναδεύξει την ευρωπαώκό ςϑγκλιςη 

ςε ακρογωνιαύο λύθο τησ πολιτικόσ τησ»3. 

  

ϑμφωνα με τον προϒπολογιςμϐ, «η ανϊπτυξη το 1997 θα φθϊςει το 3.3 

% (ϋναντι 2.6% το 1996)... ο πληθωριςμϐσ ςτο 4.5% (ϋναντι 8%) και το 

ϋλλειμμα του προϒπολογιςμοϑ ςτο 6.2% επύ του ΑΕΠ (ϋναντι 9.3%). Σα 
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ϋςοδα του κρϊτουσ θα αυξηθοϑν κατϊ... 17.5% και τα ϋξοδα κατϊ 9.4%»4. 

  

Προβλϋπεται επύςησ αϑξηςη των φορολογικών εςϐδων «κατϊ 16.9% απϐ 

τουσ ϊμεςουσ και κατϊ 13.4% απϐ τουσ ϋμμεςουσ φϐρουσ... και η 

κατϊργηςη φορολογικών απαλλαγών για πϊνω απϐ διακϐςια 

επαγγϋλματα, ξεκινώντασ απϐ τα ϋξοδα παρϊςταςησ του αρχηγοϑ του 

κρϊτουσ, των υπουργών, βουλευτών και δημϊρχων και φθϊνοντασ ϋωσ τα 

ειςοδόματα δημοςιογρϊφων και αθλητών... Υορολογοϑνται επύςησ το 

κεφϊλαιο (οι καταθϋςεισ) και η ακύνητη περιουςύα»3. 

  

Κοινωνικϋσ αντιδρϊςεισ 

  

Η ανακούνωςη του νϋου προϒπολογιςμοϑ οδηγεύ «την 

ιςχυρό... ΓΕΕ (600,000 μϋλη) και την... ΑΔΕΔΤ (200,000 μϋλη), να 

οργανώςουν... (ςτισ 28/11) γενικό εικοςιτετρϊωρη απεργύα με μεγϊλη 

ςυμμετοχό. "Όχι ςτα κριτόρια του Μϊαςτριχτ" διαδηλώνουν οι 

ςυγκεντρωμϋνοι ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ»3 «που περιγρϊφουν... τον 

προϒπολογιςμϐ... ωσ "ςτραγγαλιςμϐ των εργαζϐμενων"... Κλεύνουν 

κυβερνητικϋσ υπηρεςύεσ, τρϊπεζεσ, ςχολεύα και οριςμϋνεσ βιομηχανύεσ 

ϐπου πλειοψηφοϑν οι ςυνδικαλιςμϋνοι εργαζϐμενοι. Η Αθόνα και οι 

μεγϊλεσ πϐλεισ μϋνουν χωρύσ δημϐςιεσ ςυγκοινωνύεσ... Η "Ολυμπιακό 

Αεροπορύα"... δεν πραγματοποιεύ πτόςεισ... ενώ οι ελεγκτϋσ εναϋριασ 

κυκλοφορύασ απεργοϑν επύ τρύωρο. (Σαυτϐχρονα) αγρϐτεσ τησ κεντρικόσ 

Ελλϊδασ, εξαγριωμϋνοι απϐ τισ μειωμϋνεσ αγροτικϋσ επιδοτόςεισ 

τησ ΕΕ και τα κυβερνητικϊ ςχϋδια για αϑξηςη τησ φορολϐγηςόσ τουσ, 

καταλαμβϊνουν πολλοϑσ δρϐμουσ με τρακτϋρ, διακϐπτοντασ τουσ 

κϑριουσ οδικοϑσ ϊξονεσ βϐρεια τησ Αθόνασ»5. 

  

Η κλιμϊκωςη τησ αγροτικόσ κινητοπούηςησ 

  

«Οι Ϊλληνεσ αγρϐτεσ αντιπροςωπεϑουν ακϐμα... το 20% του ενεργοϑ 

πληθυςμοϑ και παρϊγουν το 13% του ΑΕΠ. Πϊνω απϐ τουσ μιςοϑσ εύναι 

ϊνω των πενόντα πϋντε ετών, ενώ η μϋςη ϋκταςη του κλόρου τουσ εύναι 

43 ςτρϋμματα, ϋναντι 165 ςτο υπϐλοιπο τησ (Ευρωπαώκόσ) Κοινϐτητασ»6. 

  



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 260 

«Σα αιτόματα που προβϊλλουν (ρϑθμιςη χρεών, φοροαπαλλαγϋσ και 

επιδοτόςεισ ςτα βαςικϊ προώϐντα, βαμβϊκι, λϊδι καπνϐ και ςταφύδα) 

κοςτολογοϑνται απϐ τον πρωθυπουργϐ ςε 1 τρισ δραχμϋσ (3 δισ ευρώ) ό 

ςτο 10% του προϒπολογιςμοϑ που αναμϋνεται να ψηφιςθεύ ςτισ 

21/12/1996...» 

  

ϑμφωνα με «ϋνα απϐ τα ηγετικϊ ςτελϋχη του κομμουνιςτικοϑ κϐμματοσ 

ςτη Θεςςαλύα, τον Γιϊννη Πατϊκη... "το ευρωπαώκϐ τρϋνο που θϋλει να 

πϊρει ο κ. ημύτησ αφορϊ την ελύτ και τουσ πλοϑςιουσ· οι αγρϐτεσ δεν 

μποροϑν να πληρώςουν το ειςιτόριο"»7 

  

Επύ τρεισ εβδομϊδεσ τα μπλϐκα πολλαπλαςιϊζονται και δημιουργοϑν 

ςοβαρϐ πολιτικϐ πρϐβλημα ςτην κυβϋρνηςη. 

  

«Ϊχουν ςτηθεύ περιςςϐτερα απϐ εκατϐ μπλϐκα ςε ςτρατηγικϋσ οδοϑσ και 

ςιδηροδρομικϋσ γραμμϋσ»8. 

  

«Η Αθόνα και οι ϊλλεσ μεγϊλεσ πϐλεισ απειλοϑνται απϐ ελλεύψεισ ςτα 

τρϐφιμα»9. 

  

«Σο χϊοσ ςτοιχύζει πϊνω απϐ 100 εκατομμϑρια δολϊρια (90 εκατομμϑρια 

ευρώ) ςτην εθνικό οικονομύα»10, ενώ οι διαμαρτυρϐμενοι «αγρϐτεσ 

απειλοϑν να παραμεύνουν ςτα οδοφρϊγματϊ τουσ ϋωσ την... ϊνοιξη»8. 

  

Καθώσ πληςιϊζει η ώρα τησ ψόφιςησ του προϒπολογιςμοϑ, 

προγραμματύζεται μύα «μεγϊλη "πορεύα (τρακτϋρ) προσ την Αθόνα" για 

τισ 19/12/1996»11. 
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Σο αφόγημα του 1996: ο λογαριαςμϐσ του Μϊαςτριχτ (Β') 

(10/12/2005) 

 

H κυβϋρνηςη δεν υποχωρεύ 

  

Απϐ την κυβερνητικό ςτϊςη απϋναντι ςτην κινητοπούηςη των αγροτών 

«εξαρτϊται ϐλη η πολιτικό τησ ςϑγκλιςησ και η αξιοπιςτύα προσ τισ 

Βρυξϋλλεσ, που (η κυβϋρνηςη) αγωνύζεται να αποκτόςει τουσ ϋνδεκα 

τελευταύουσ μόνεσ... (Ο Κώςτασ ημύτησ χαρακτηρύζει τα αγροτικϊ 

αιτόματα) εκβιαςμϐ τησ μειοψηφύασ προσ την πλειοψηφύα... (και 

καυτηριϊζει) τα μϋλη του κομμουνιςτικοϑ κϐμματοσ και τησ δεξιϊσ που 

ηγοϑνται των κινητοποιόςεων: "αντιπϊλεψα, ςυχνϊ μϐνοσ, το λαώκιςμϐ 

εντϐσ του ΠΑΟΚ επύ Παπανδρϋου, θα κϊνω το ύδιο απϋναντι ςτο 

λαώκιςμϐ τησ αντιπολύτευςησ... Προτιμώ να πϋςει η κυβϋρνηςη, παρϊ να 

υποχωρόςω"»6, καταλόγει ο πρωθυπουργϐσ. 

  

Ο υπουργϐσ οικονομύασ Γιϊννοσ Παπαντωνύου επιμϋνει πωσ «αν η 

Ελλϊδα χϊςει το τρϋνο τησ ευρωπαώκόσ ςϑγκλιςησ... θα ςυναντόςει την 

Σςεχύα, τη λοβακύα ό τη Βουλγαρύα ςε κϊποιο επϐμενο τρϋνο, ςε κϊποια 

ϊλλη ςϑγκλιςη»3. 

  

το ύδιο μόκοσ κϑματοσ η υπουργϐσ ανϊπτυξησ Βϊςω 

Παπανδρϋου δηλώνει πωσ «δεν ϋχουμε ϊλλη επιλογό αν δε θϋλουμε να 

μεύνουμε πύςω απϐ τουσ Ευρωπαύουσ εταύρουσ»2. 

  

Σο διακϑβευμα για την κυβϋρνηςη εύναι να «μεταςτραφεύ η κοινό γνώμη 

εναντύον των αγροτών»8 και να «διατηρόςει την υποςτόριξη τησ 

πολυπληθοϑσ αριςτερόσ τϊςησ του κϐμματοσ»2· να μην εμπεδωθεύ ϋνα 

κλύμα «κοινωνικοϑ πυρετοϑ... (αντύςτοιχου) με την περύοδο 1990-93... 

(οπϐτε) τα ςυνδικϊτα εύχαν εξαπολϑςει μύα ολοκληρωτικό επύθεςη 

εναντύον τησ ςυντηρητικόσ κυβϋρνηςησ... και πϊλι απ, αφορμό του 

κϐςτουσ τησ Ευρώπησ, που μϋχρι τϐτε αντιμετωπιζϐταν απϐ τουσ 

Ϊλληνεσ αποκλειςτικϊ ςαν αγελϊδα για ϊρμεγμα»11. 
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Μεγϊλο πλεονϋκτημα τησ κυβϋρνηςησ προκειμϋνου να επιτϑχει ςτουσ 

ςτϐχουσ τησ εύναι η λαώκό ςυναύνεςη ςτο ςτϐχο τησ ευρωπαώκόσ 

ςϑγκλιςησ: «ςϑμφωνα με το Θϊνο Βερϋμη, πρϐεδρο του 

ΕΛΙΑΜΕΠ, "Όλοι υποθϋτουν πωσ το ecu (sic) θα εύναι καλϑτερο απϐ τη 

δραχμό... Οι Ϊλληνεσ φοβοϑνται μην αποκοποϑν απϐ την 

Ευρώπη"... O υπουργϐσ εςωτερικών Αλϋκοσ Παπαδϐπουλοσ 

επιβεβαιώνει: "η Ελλϊδα επιθυμεύ ςτ, αλόθεια να ςυμμετϊςχει 

ςτην ΟΝΕ"»2. 

  

Η ψόφιςη του προϒπολογιςμοϑ 

  

H ςυζότηςη ςτη Βουλό για τον προϒπολογιςμϐ του 1997 ανούγει την 

Πϋμπτη 19/12/1996, ςε κλύμα κοινωνικόσ αναταραχόσ: «απϐ τη Δευτϋρα 

(16/12/1996) οι απεργύεσ και οι διαδηλώςεισ ςυνεχύζονται βροχηδϐν απϐ 

(δημϐςιουσ) υπαλλόλουσ, ναυτικοϑσ, ιδιωτικοϑσ υπαλλόλουσ, 

δαςκϊλουσ, ιατροϑσ, εφοριακοϑσ, διπλωμϊτεσ και ελεγκτϋσ εναϋριασ 

κυκλοφορύασ, εμποδύζοντασ τισ μεταφορϋσ και αποδιοργανώνοντασ τη 

χώρα, ακϐμα και ςτο εξωτερικϐ, ϐπου οι περιςςϐτερεσ πρεςβεύεσ και τα 

προξενεύα παραμϋνουν κλειςτϊ»11. 

  

τισ 22/12/1996 ο προϒπολογιςμϐσ ψηφύζεται απϐ 160 βουλευτϋσ, χωρύσ 

απώλειεσ για το ΠΑΟΚ. 

  

Σην ύδια ημϋρα... «οι διαμαρτυρϐμενοι αγρϐτεσ αύρουν, μετϊ απϐ 24 

ημϋρεσ, τα μπλϐκα ςτουσ δρϐμουσ... Πρϐκειται για μύα νύκη πρώτουσ 

μεγϋθουσ για τον... Κώςτα ημύτη»10. 

  

Μετϊ την επικρϊτηςό του επύ των εςωκομματικών του αντιπϊλων, και επύ 

τησ ΝΔ, τώρα ο πρωθυπουργϐσ δεύχνει ικανϐσ να αντιμετωπύςει το 

«πολιτικϐ κϐςτοσ», προκειμϋνου να υπεραςπιςθεύ την πολιτικό του. 

  

______________________________ 

[1] Le Monde, 22/11/1996 

[2] London Times, 18/12/1996 

[3] Le Monde, 1/12/1996 
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[4] Le Monde, 24/12/96 

[5] London Times, 29/11/1996 

[6] Le Monde, 13/12/1996 

[7] Le Monde, 13/12/1996 

[8] London Times, 10/12/96 

[9] London Times, 9/12/96 

[10] New York Times, 23/12/96 

[11] Le Soir, 19/12/96 
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Common ground (24/12/2005) 
 

Γεγονϐσ: ϐςοι αςχολοϑνται με την πολιτικό (πϊει να πει με την εκπϐνηςη 

λϑςεων ςτα κοινωνικϊ προβλόματα και με το ςχεδιαςμϐ παρεμβϊςεων 

προσ ϐφελοσ των πολιτών και τησ χώρασ), ϐλο και λιγοςτεϑουν. 

  

Η πολιτικό κυριαρχεύται απϐ ϊλλα, δευτερογενό υποτύθεται, 

χαρακτηριςτικϊ τησ: την προβολό, το χρόμα, την εξουςύα. 

  

Τπϊρχουν λϐγοι γι, αυτϐ: η αύςθηςη πωσ η πολιτικό δεν επηρεϊζει (ό 

δεν εύναι ςε θϋςη πια να επηρεϊςει) την καθημερινϐτητϊ μασ, 

ο εγωτιςμϐσ, που απομονώνει τον καθϋνα μασ ςε ϋνα 

υπαρξιακϐ ερημονόςι, η απουςύα κϊθε αύςθηςησ αιωνιϐτητασ (πϊει να πει 

κϊθε αύςθηςησ χρϋουσ), εύναι ϐλα κοινωνιο-ψυχολογικϊ δεδομϋνα, που 

ροκανύζουν τα θεμϋλια τησ δημοκρατύασ, παντοϑ ςτον κϐςμο. 

  

την περύπτωςη τησ Ελλϊδασ ϐμωσ, ςυμβαύνει επιπλϋον κϊτι ϊλλο: ςτο 

ϑςτερο μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα, δεν υπϊρχουν πια ουςιώδεισ πολιτικϋσ 

προτϊςεισ -ϊρα οϑτε αντιπαραθϋςεισ με νϐημα. 

  

Σο πολιτικϐ ςϑςτημα ϋχει -τη βοόθεια του ςυντϊγματοσ- οχυρωθεύ εντϐσ 

των τειχών τησ αναπαραγωγόσ του, η απαιδευςύα ςαρώνει τη χώρα, 

τα πανεπιςτόμια, τα ινςτιτοϑτα, οι δεξαμενϋσ 

ςκϋψησ, o τϑποσ, τα περιοδικϊ, οι ΜΚΟ, ϐςοι δηλαδό ϋχουν επιφορτιςθεύ 

με το ϋργο τησ παραγωγόσ πολιτικόσ, ετεροαπαςχολοϑνται, 

υπολειτουργοϑν ό παρϊγουν κακοτεχνύεσ. 

  

Σα πρϊγματα γύνονται χειρϐτερα λϐγω τησ εμμονόσ 

των πολιτικοποιημϋνων να υπεραςπύζονται πολιτικϋσ διαιρϋςεισ και 

ταυτϐτητεσ που ολοφϊνερα δεν ςημαύνουν πλϋον ςχεδϐν τύποτα -ό 

ςημαύνουν εντυπωςιακϊ λιγϐτερα απ, ϐτι παλιϊ. 

  

Η ςτϊςη τουσ αυτό εύναι εϑκολα ερμηνεϑςιμη: μιλϊμε για ανθρώπουσ που 
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υπεραςπύςτηκαν επύ πολλϊ χρϐνια, δημϐςια, ο καθϋνασ την πολιτικό του 

«ταυτϐτητα» κι ϋχουν «γρϊψει» χιλιϊδεσ ώρεσ πολιτικολογιών και 

αναλϑςεων. 

  

Μιλϊμε επύςησ ςυχνϊ για παθιαςμϋνουσ (ϋωσ εμπαθεύσ) ανθρωπολογικοϑσ 

τϑπουσ. 

  

Με την εξϋλιξη μϊλιςτα που πόρε το μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα, 

μιλϊμε για ματαιωμϋνουσ τϑπουσ, που ςτην χειρϐτερη περύπτωςη εύναι 

ξωπεταμϋνοι, ςτην καλϑτερη φιλοξενοϑνται ςτα παραςκόνια ενϐσ 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, που νιώθει αςφαλϋςτερο «εν κενώ» -

ανθρώπων και ιδεών. 

  

Σϋλοσ, καθώσ η μεγϊλη παραγωγό πολιτικοποιημϋνων οφεύλεται 

ςτην μεταπολύτευςη, μιλϊμε επύςησ για ανθρώπουσ που πληςιϊζουν -οι 

νεϐτεροι εξ αυτών- τα μοιραύα «-όντα». 

  

Οι αναςφϊλειεσ τησ κλιμακτηρύου ευνοοϑν την πνευματικό ςταςιμϐτητα 

και το «χουχοϑλιαςμα» ςτισ ψευδαιςθόςεισ τησ νιϐτησ. 

  

Όλα αυτϊ εύναι καλϊ, πϊςχουν ϐμωσ απϐ 

μύα καθοριςτικό κι αναπϐφευκτη ανεπϊρκεια: ςυμβϊλλουν ςτην 

διαιώνιςη -και χειροτϋρευςη- των προβλημϊτων τησ χώρασ. 

  

Δεν εύναι -με ϊλλα λϐγια- πολιτικϊ. 

  

Εύναι τελεύωσ φανερϐ πωσ τα προβλόματα τησ χώρασ και τα ερωτόματα 

των πολιτών -για το ειςϐδημϊ τουσ, το μϋλλον των παιδιών (του παιδιοϑ) 

τουσ, για το πϐτε (και αν) θα ςυνταξιοδοτηθοϑν, για την ποιϐτητα ζωόσ 

τουσ, για την αςφϊλεια του ςπιτιοϑ, τησ γειτονιϊσ και τησ χώρασ κ.λπ, δεν 

μποροϑν να απαντηθοϑν με τα μεταπολιτευτικϊ ςτερεϐτυπα.   

  

το βαθμϐ που το ποτϊμι τησ μεταπολύτευςησ ςυνεχύζει να ρϋει, το κϊνει 

πλϋον ςτη μακρινό ςτϋπα των ζητημϊτων αξιών, που εύναι διπλϊ 

επικύνδυνη: οι πολύτεσ δεν ςυχνϊζουν εκεύ· το κλύμα τησ εύναι 
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ανυπϐφορα ςυντηρητικϐ. 

  

Αν λοιπϐν θϋλουν οι πολιτικοποιημϋνοι να ξαναβροϑν τουσ πολύτεσ (και 

μϋςω αυτών την πολιτικό) θα πρϋπει να κωπηλατόςουν ενϊντια ςτο 

ρεϑμα και να ςυναντόςουν εκ νϋου τϐπουσ κατοικόςιμουσ, με 

ακροατόρια. 

  

Σο πρϐβλημα βϋβαια εύναι πωσ ϐςα ενδιαφϋρουν τουσ πολύτεσ εύναι ϐλα 

θϋματα, δϑςκολα, απαιτητικϊ, κι οι απαντόςεισ απαιτοϑν γνώςεισ, μελϋτη, 

ευςτροφύα, ευελιξύα και -κυρύωσ-νϋο τρϐπο ςκϋψησ. 

  

Σα καρποφϐρα δηλαδό φυντϊνια τησ νϋασ πολιτικόσ φυτρώνουν ςτην 

«νεκρό ζώνη», ανϊμεςα ςτα μεταπολιτευτικϊ χαρακώματα. 

  

Εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ να γύνει αυτό η «ζώνη» απϐ «νεκρό», «ουδϋτερη», 

να γύνει χώροσ ςυναντόςεων και κοινόσ δουλειϊσ. 

  

Όποιοσ θϋλει να λιπϊνει, να κλαδϋψει, να ποτύςει, να φροντύςει τα 

δενδρϑλια τησ νϋασ πολιτικόσ και να προςφϋρει ςτην πατρύδα τουσ γλυκεύσ 

τουσ καρποϑσ, εύναι ταυτϐχρονα υποχρεωμϋνοσ να κινηθεύ ανοχϑρωτοσ: 

θα πρϋπει να ςκϑψει ςτα τϋςςερα, να τολμόςει να ςκαρφαλώςει τα -

ςκαμμϋνα απϐ δεκαετύεσ βομβαρδιςμών- αναχώματα και -ϐλο αποκοτιϊ- 

να εμπιςτευθεύ τον αντύπαλο, προβϊλλοντασ, γυμνϐσ ςαν βρϋφοσ, εντϐσ 

του πεδύου βολόσ του, ςτο κοινϐ ϋδαφοσ τησ πολιτικόσ. 

  

Εκτεθειμϋνοσ ςτα πυρϊ των απϋναντι, αλλϊ και ςτα -πιςώπλατα- των 

φύλων, ϐςων τουλϊχιςτο εξ αυτών εύναι πϊντα πρϐθυμοι να 

ανακαλϑπτουν προδϐτεσ.   

  

Η εγκατϊλειψη ϐμωσ των χαρακωμϊτων εύναι το πρώτο μϐνο βόμα. 

  

Σο ςημαντικϐτερο εύναι το δεϑτερο, εκεύνο τησ ανοικτόσ κι ϋμπιςτησ 

ςυνϊντηςησ με τουσ -μϋχρι πρϐτινοσ- αντιπϊλουσ. 

  

Σο κοινϐ ϋδαφοσ εύναι πελώριο, τα ςτϐματα που περιμϋνουν να 
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χορτϊςουν πολλϊ. 

  

Η δενδροκομύα θα χρειαςτεύ ϐλα τα διαθϋςιμα χϋρια -κι αν φτϊνουν. 

  

Αςφαλώσ ϐλεσ οι ςυναντόςεισ δεν θα ευημερόςουν. 

  

Παλιϋσ φιλύεσ θα ξαναζωντανϋψουν· νϋεσ θα προκϑψουν. 

  

Σο ζητοϑμενο ϐμωσ εύναι ακριβώσ να πϊψουμε να «κουκουλώνουμε», 

ϐπωσ το κϊνουμε ςόμερα, τισ «οικογενειακϋσ» μασ αντιθϋςεισ: 

ςτην πολιτικό δεν εύμαςτε ςτο χωριϐ μασ, οϑτε ςτο ςϐι μασ. 

  

την πολιτικό ευριςκϐμαςτε ςτο χώρο των ελεϑθερων και ρητϊ 

εκπεφραςμϋνων ιδεών, ςτο χώρο ϐπου το μϐνο που μετρϊει εύναι να πϊει 

μπροςτϊ η πατρύδα και οι ςυμπολύτεσ μασ! 

  

Σο ζητοϑμενο εύναι να δημιουργόςουμε νϋεσ αντιθϋςεισ, που να εύναι ϐμωσ 

ςυνειδητϋσ, πραγματικϋσ. 

  

Όχι ξεθυμαςμϋνεσ αναμνόςεισ, που το μϐνο που κϊνουν εύναι να 

γλυκαύνουν το πικρϐ ποτόρι του δϑςκολου παρϐντοσ με λύγεσ ςταγϐνεσ 

εξιδανικευμϋνου παρελθϐντοσ. 
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2006 

 

Πολιτικό κουζύνα (7/1/2006) 

 

Αν δοϑμε τα νικηφϐρα πολιτικϊ κινόματα που ηγεμϐνευςαν κατϊ καιροϑσ 

ςτη χώρα, θα διαπιςτώςουμε πϊντα πωσ δεν εύναι ϊλλο παρϊ 

(πρωτϐτυπεσ και αποδοτικϋσ) ιδεολογικϋσ-αξιακϋσ προςμεύξεισ απϐ τα 

ύδια πϊντα βαςικϊ υλικϊ, που εδώ και εκατϐ τουλϊχιςτο χρϐνια εύναι τα 

μϐνα που παρϋχονται ςτη χώρα. 

Μην ψϊχνετε εδώ για καθαρϋσ ιδεολογύεσ, για «ρεϑματα», μην ψϊχνετε 

για αςϑμβατεσ ιδεολογύεσ και ανύερεσ ςυμμαχύεσ. 

Η Ελλϊδα -κι αυτϐ εύναι πολϑ-πολϑ παλιϐ- δεν διακρύθηκε ποτϋ για 

«καθαρϋσ» ταξικϋσ δομϋσ, για αδιαπϋραςτα κοινωνικϊ εμπϐδια, για 

κϊθετεσ κοινωνικϋσ ςυγκροϑςεισ. 

Εδώ δεν υπόρξαν αριςτοκρϊτεσ, οϑτε μακρϐςυρτεσ γενεαλογύεσ εργατών. 

Δεν υπόρξε αντικληρικαλιςμϐσ, οϑτε εργατικό αντικουλτοϑρα. 

Όλα επικοινωνοϑςαν, ςυνομιλοϑςαν, ςυνυπόρχαν ςτην ύδια αυλό, ςτην 

ύδια οικογϋνεια, ςτο ύδιο -εντϋλει- ϊτομο. 

Γι, αυτϐ δεν εύναι πολϑ χρόςιμο να μιλϊμε για «ρεϑματα». 

Εύναι αποδοτικϐτερο να χρηςιμοποιόςουμε τη μεταφορϊ τησ πολιτικόσ 

κουζύνασ, των διαφορετικών ςυνταγών, που απλϊ αξιοποιοϑν -με 

πρωτϐτυπη κϊθε φορϊ δοςολογύα- τα ύδια πϊνω κϊτω υλικϊ. 

Σϋςςερα πιςτεϑω πωσ εύναι τα υλικϊ αυτϊ, που θα τα ονομϊςω ϐπωσ θα 

ονϐμαζαν τα ύδια τον εαυτϐ τουσ: 

• Σο εθνικϐ (πατριωτικϐ) υλικϐ. 

• Σο χριςτιανικϐ (ορθϐδοξο) υλικϐ 

• Σο εκςυγχρονιςτικϐ (μοντϋρνο, εξευρωπαώςτικϐ) υλικϐ 

• Σο λαώκϐ υλικϐ. 

Σο πρώτο δύνει ϋμφαςη ςτην ιδιϐτητα του Ϊλληνα πολύτη, που εύναι μύα 

ϋννοια βαριϊ, καθώσ ταυτϐχρονα ςημαύνει πωσ λογοδοτεύσ ςε μύα 

μακραύωνη -κι ϋνδοξη- ιςτορύα, αλλϊ και καλεύςαι να ςυμβϊλεισ ςτην 
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υλοπούηςη των πεπρωμϋνων τησ φυλόσ (που ςυχνϊ θεωροϑνται πωσ ϋχουν 

πλανητικό, πανανθρώπινη ςημαςύα), πωσ εύςαι κοντολογύσ προςωπικϊ 

υπεϑθυνοσ για το μϋλλον τησ πατρύδασ. 

Σο δεϑτερο δύνει ϋμφαςη ςτην μεταφυςικό διϊςταςη του ανθρώπου και τισ 

αναγκαύεσ θυςύεσ που πρϋπει να κϊνει αν θϋλει να εύναι ϊξιο και υγιϋσ 

μϋλοσ τησ εκκληςύασ και να υπηρετόςει τον προςωπικϐ (και ςυλλογικϐ) 

ςτϐχο τησ ςωτηρύασ και τησ θϋωςησ. 

Σο τρύτο δύνει ϋμφαςη ςτην ανϊγκη να μοιϊςουμε ςτα φωτιςμϋνα ϋθνη τησ 

Ευρώπησ, να μιμηθοϑμε τα πολλϊ θετικϊ τουσ, να φθϊςουμε το επύπεδϐ 

τουσ ςτα επιςτημονικϊ επιτεϑγματα, την τεχνολογύα, την κρατικό 

μϋριμνα, την ευημερύα και την πνευματικό-καλλιτεχνικό τουσ παραγωγό. 

Σο τϋταρτο δύνει ϋμφαςη ςτην αγωνύα του λαουτζύκου (των «απϐ 

κϊτω») να αντιςταθεύ αποτελεςματικϊ ςε ϐλουσ ϐςοι, εκμεταλλευϐμενοι 

οικονομικό δϑναμη, διαςυνδϋςεισ και ατιμωρηςύα, τον αδικοϑν, τον 

εκμεταλλεϑονται, τον προςβϊλουν, του ςτεροϑν το καλϑτερο αϑριο που 

δικαιοϑται, για τον ύδιο και τα παιδιϊ του. 

 

Αυτϊ εύναι ϐλα εδώδιμα υλικϊ, που ευδοκιμοϑν διαρκώσ ςε ζωντανϋσ 

και βαθιϊ ριζωμϋνεσ κοινωνικϋσ και πολιτιςτικϋσ πραγματικϐτητεσ, που 

κανεύσ -εφϐςον θϋλει να κυβερνόςει την χώρα- δεν μπορεύ να αγνοεύ 

ατιμώρητα. 

Δεν υπϊρχει επύςησ αμφιβολύα πωσ τα υλικϊ αυτϊ μεταλλϊςςονται ςυν τω 

χρϐνω, τϐςο απϐ εςωτερικοϑσ μεταςχηματιςμοϑσ τουσ ϐςο κι απϐ το ϐτι 

αλλϊζει διαρκώσ το γενικϐτερο πολιτικϐ, πολιτιςτικϐ, 

αξιακϐ περιβϊλλον, ςτο οπούο αναπτϑςςονται κι ευδοκιμοϑν. 

Όλα επύςησ επηρεϊζονται απϐ «καθαρϋσ» πολιτικϋσ ςυςςωματώςεισ -

που θα τισ λϋγαμε «καρυκεϑματα»- που παςχύζουν να αλλϊξουν τη γεϑςη 

τουσ προσ τη μια ό την ϊλλη κατεϑθυνςη: ϋτςι π.χ. ςτο «εθνικϐ» υλικϐ 

εύχαμε το καρϑκευμα τησ «μεγϊλησ ιδϋασ», ενώ ςόμερα ϋχουμε εκεύνα 

των «αρχαιολατρών», των (φαςιζϐντων) «εθνικιςτών», αλλϊ και το 

«καρϑκευμα» που επιθυμεύ να δώςει ςτο υλικϐ αυτϐ μύα εκδυτικιςτικό 

γεϑςη («ιςχυρό Ελλϊδα») κ.λπ. 

το «θρηςκευτικϐ» υλικϐ ϋχουμε τουσ «γνόςιουσ χριςτιανοϑσ» 

(παλαιοημερολογύτεσ), τουσ «οργανωςιακοϑσ», τουσ «νεορθϐδοξουσ» 

κ.ϊ. 
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το «εκςυγχρονιςτικϐ» υλικϐ ϋχουμε το καρϑκευμα του 

«νεοφιλελευθεριςμοϑ», του «ευρωπαώςμοϑ»· ςτο «λαώκϐ» υλικϐ εύχαμε 

κατϊ καιροϑσ το καρϑκευμα του «κομμουνιςμοϑ», του «αυριανιςμοϑ» κι 

ϋχουμε ςόμερα μύα οριςμϋνη ξενοφοβύα, πϊντα τον «αντιδεξιϐ» 

λϐγο κ.λπ. 

Γιατύ τα λϋω ϐλα αυτϊ; 

Μα για να υποςτηρύξω πωσ -αντύθετα π.χ. απ, ϐςα υποςτόριξε 

ο Νικηφϐροσ Διαμαντοϑροσ ςτο περύφημο βιβλύο του- το ζότημα τησ 

πολιτικόσ ηγεμονύασ ςτη χώρα δεν τύθεται ωσ ζότημα επικρϊτηςησ του 

ενϐσ υλικοϑ επύ του ϊλλου, αλλϊ ωσ ζότημα τησ εϑρεςησ τησ πιο 

παραγωγικόσ και προωθητικόσ κϊθε φορϊ ςϑνθεςόσ ϐλων των υλικών (τησ 

καταςκευόσ με ϊλλα λϐγια μύασ «νϐςτιμησ» ςυνταγόσ). 

Για να υποςτηρύξω πωσ τα «καρυκεϑματα» (οι ιδεολογικϋσ και αξιακϋσ 

δηλαδό ςυςςωματώςεισ που επιζητοϑν την «καθαρϐτητα», πϐςο μϊλλον 

την «γνόςια» ϋκφραςη ενϐσ και μϐνου υλικοϑ) δεν μποροϑν ποτϋ να 

ϋχουν τον πρώτο λϐγο ςε ϋνα ηγεμονικϐ πολιτικϐ εγχεύρημα. 

 Φρειϊζονται βϋβαια -δύνουν νοςτιμιϊ- αλλϊ η χρόςη τουσ θϋλει μϋτρο και 

αύςθηςη ιςορροπύασ. 

Για να υποςτηρύξω πωσ ςόμερα κανϋνασ απϐ τουσ μεγϊλουσ πολιτικοϑσ 

ςχηματιςμοϑσ δεν προτεύνει μύα ςυνταγό που να αναδεικνϑει και να 

αναμειγνϑει θετικϊ ϐλα τα υλικϊ (η μϐνη ενδιαφϋρουςα -αν κι απαύςια 

για το γοϑςτο μου- ςυνταγό εύναι εκεύνη του ΛΑΟ, που αν βρει τρϐπο να 

αξιοποιόςει περιςςϐτερο το «εκςυγχρονιςτικϐ» υλικϐ, θα ϋχει φτιϊξει 

ϋνα πιϊτο με μϋλλον). 

Ϊνα ϊλλο πιϊτο, που ζητιϋται πολϑ αλλϊ κανεύσ «ςεφ» δεν το ‘φτιαξε 

ακϐμα, εύναι αυτϐ που ϋχουμε αλλοϑ περιγρϊψει ωσ «νϋο κϋντρο». 

 

Εδώ το εθνικϐ υλικϐ θα αξιοποιηθεύ ωσ η ανϊγκη για ϋναν «εξωςτρεφό 

πατριωτιςμϐ»: να γύνει η πατρύδα ιςχυρό, με ςϑγχρονη οικονομύα, 

υψηλϐτερη γεννητικϐτητα, με δυνατϐτητα να υπεραςπύζεται αυτοτελώσ 

(επιλϋγοντασ τισ παραγωγικϐτερεσ ςυμμαχύεσ) τα γεωςτρατηγικϊ τησ 

ςυμφϋροντα (βαςικϐ ςυςτατικϐ των οπούων εύναι να μην ενταχθεύ η 

Σουρκύα ςτην ΕΕ, εφϐςον υπϊρχουν εκκρεμεύσ ελληνοτουρκικϋσ διαφορϋσ). 

 

Σο θρηςκευτικϐ υλικϐ θα αξιοποιηθεύ ωσ η ανϊγκη για την εϑρεςη ενϐσ 
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ςυναινετικοϑ και μακροχρϐνιου «modus vivendi» με την εκκληςύα, αλλϊ 

και η ενδυνϊμωςη του «καρυκεϑματοσ» που επιθυμεύ να ςτραφεύ η 

εκκληςύα προσ λιγϐτερο δεςποτιςμϐ, περιςςϐτερη ανεκτικϐτητα, λιγϐτερο 

εθνοφυλετιςμϐ και ςημαντικϐτερη κοινωνικό παρουςύα υπϋρ των 

φτωχϐτερων και αναξιοπαθοϑντων. 

 

Σο εκςυγχρονιςτικϐ υλικϐ (που θα πϋςει ϊφθονο ςτη ςυνταγό) θα 

αξιοποιηθεύ για να γύνουν μετρόςιμεσ και ιεραρχημϋνεσ μεταρρυθμύςεισ και 

να αυξηθεύ η κερδοφορύα τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, να ανϋλθει 

ποιοτικϊ η εκπαύδευςη και η κατϊρτιςη, να βελτιωθεύ η ποιϐτητα ζωόσ και 

η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. 

 

Σϋλοσ το λαώκϐ υλικϐ θα αξιοποιηθεύ για να γύνει πρϊξη η ιςϐτητα 

ευκαιριών, να εκφραςτεύ η απϋχθεια για το ςημερινϐ πολιτικϐ ςϑςτημα 

του νεποτιςμοϑ, τησ αναξιοκρατύασ και τησ διαφθορϊσ, για να γύνει πιο 

ςτοχευμϋνο και αναδιανεμητικϐ το κοινωνικϐ κρϊτοσ και για να αλλϊξει ο 

τρϐποσ πολιτικόσ εκπροςώπηςησ, φϋρνοντασ ανθρώπουσ «τησ διπλανόσ 

πϐρτασ» ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. 
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Διϊλογοσ για την Αυτοδιούκηςη (31/1/2006) 
 

Θϋλουμε να ξεκινόςουμε, μϋςα απϐ την ιςτοςελύδα www.ppol.gr και εν 

ϐψει των προςεχών εκλογών για την τοπικό αυτοδιούκηςη, ϋνα διϊλογο με 

ςτϐχο να διερευνηθοϑν απαντόςεισ ςε καύρια ερωτόματα ϐπωσ: 

• Ποια η πολιτικό ςημαςύα τησ αυτοδιούκηςησ; 

• Ποια μεταρρυθμιςτικό πολιτικό εύναι ςόμερα χρόςιμη για την 

αυτοδιούκηςη; 

• Σι προτϊςεισ ϋχουμε; 

Σο υπϊρχον τοπύο μπορεύ να περιγραφεύ εν ςυντομύα... 

Η τοπικό αυτοδιούκηςη, αποτϋλεςε ϋναν απϐ τουσ τρεισ πυλώνεσ τησ 

μεταπολιτευτικόσ δημοκρατύασ ςτην Ελλϊδα. 

Με την εκλεγμϋνη νομαρχιακό αυτοδιούκηςη και το ςχϋδιο 

«Καποδύςτριασ», φϊνηκε ϐτι ϋκλειςε ο κϑκλοσ των θεςμικών 

μεταρρυθμύςεων. 

την αναθεώρηςη του ςυντϊγματοσ ϐμωσ, το 2001, ςυζητόθηκε εκ νϋου 

και ετϋθη θϋμα περιοριςμοϑ των επιπϋδων αυτοδιούκηςησ, ςε δϑο. 

Αυτό η ρϑθμιςη υπονοοϑςε ϐτι η περιφϋρεια εύναι επύςησ βαθμϐσ 

αυτοδιούκηςησ, ϐπωσ εξϊλλου ςυμβαύνει ςτην υπϐλοιπη Ευρώπη και 

ετύθετο θϋμα οριςμοϑ των δϑο βαθμών αυτοδιούκηςησ, με ϊμεςεσ 

εκλογϋσ. 

Τπϊρχει δηλαδό θεςμικϐ κομφοϑζιο. 

Μϋχρι του ςημεύου η κυβϋρνηςη να επιδιώκει και τϋταρτο επύπεδο 

αποφϊςεων, με τισ λεγϐμενεσ υπερ-περιφϋρειεσ 

Η τοπικό αυτοδιούκηςη και τα ςτελϋχη τησ, ϋφταςε να θεωροϑνται ϋνα 

λϐμπι, που διαχειρύζεται, μαζύ με κϊποιουσ πολύτεσ, κονδϑλια (εθνικϊ ό 

κοινοτικϊ) προσ ύδιον, κυρύωσ, ϐφελοσ. 

Μϊλιςτα η νομαρχιακό αυτοδιούκηςη αλλϊ και οι δόμοι (και τώρα 

τελευταύα και οι περιφϋρειεσ) ϋχουν μεταβληθεύ ςε ϊντρα του 

πελατειακοϑ μασ ςυςτόματοσ. 

Τπερβολϋσ, ό και μια δϐςη πραγματικϐτητασ; 

Όμωσ, η αύγλη τησ αυτοδιούκηςησ, ϋχει ςχεδϐν πϊψει να υφύςταται. 

Πληςιϊζουν οι δημοτικϋσ και νομαρχιακϋσ εκλογϋσ (και γιατύ ϐχι και 
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περιφερειακϋσ;) και τα κϐμματα δύνουν με διαρροϋσ φύλων και 

αντιπϊλων, ςε βϊροσ τησ ουςύασ, τη μϊχη των... ονομϊτων των 

μελλοντικών υποψηφύων «τουσ». 

Η κυβϋρνηςη, κρατοϑςε ωσ τώρα ςτο ςυρτϊρι τον νϋο εκλογικϐ νϐμο και 

τον καθυςτερεύ ακϐμα, για να μην οργανωθοϑν οι αντύπαλού τησ και να 

κερδύςει υποτύθεται τισ εντυπώςεισ ςτον εκλογικϐ ανταγωνιςμϐ. 

Σο ΠΑΟΚ -που την προηγοϑμενη περύοδο αποτϋλεςε και τον φορϋα των 

αλλαγών με ςημαντικϊ αποτελϋςματα ςτην αυτοδιούκηςη- δια ςτϐματοσ 

του προϋδρου του, μύληςε πολϑ νωρύσ για ϋνα νϋο κϑμα μεταρρυθμύςεων. 

Πιςτεϑοντασ, ϐτι η πρώτη ουςιαςτικό πολιτικό μϊχη μετϊ τισ εκλογικϋσ 

αναμετρόςεισ του 2004, θα εύναι οι δημοτικϋσ εκλογϋσ, ϋδωςε ϋνα 

περύγραμμα για ςυζότηςη ςτην προςυνεδριακό ςυνδιϊςκεψη τησ 

Θεςςαλονύκησ. 

Ο διϊλογοσ δεν προχώρηςε. 

Σο κύνημα επανόρθε, ςε οργανωτικϋσ εγκυκλύουσ περύ επιλογόσ των 

υποψηφύων, λεσ και το ϐλο ζότημα αφορϊ την διαδικαςύα μϐνο ςτην 

εκλογικό μϊχη και ςτο πώσ θα λυθοϑν οι διαφορϋσ των αξιωματοϑχων 

του. 

Σο ΚΚΕ, ζώντασ ςτα δικϊ του μετακϐςμια, θεωρεύ τον θεςμϐ τησ 

αυτοδιούκηςησ καπιταλιςτικϐ και ενδιαφϋρεται μϐνο για το περύφημο 

μνημϐνιο των εγκλημϊτων του κομμουνιςμοϑ, (που ψηφύςτηκε αυτϋσ τισ 

μϋρεσ ςτο ςυμβοϑλιο τησ Ευρώπησ), ανταλλϊςςοντασ, την υποςτόριξη 

τησ ΝΔ ςτην κοινοβουλευτικό ςυνϋλευςη του ςυμβουλύου, με τη δικό του 

ςτισ δημοτικϋσ εκλογϋσ. 

Ο «ςυναςπιςμϐσ», με θετικό παρϊδοςη ςτην μεταπολιτευτικό 

αυτοδιούκηςη, ϋχει όδη επιλϋξει (με τισ γνωςτϋσ δημοκρατικϋσ 

μεθοδεϑςεισ) τα ονϐματα των υποψηφύων ςτην Αθόνα και μϋνει για 

αργϐτερα το πρϐγραμμα. 

Και ο Γιώργοσ Καρατζαφϋρησ μασ απειλεύ με την κϊθοδϐ του ςτη 

Θεςςαλονύκη. 

Πλόθοσ ερωτημϊτων, ϐμωσ, παραμϋνουν αναπϊντητα: 

• Τπϊρχει, ϊραγε, πολιτικϐ ενδιαφϋρον για την αυτοδιούκηςη; 

• Σι διακυβεϑεται ςτισ προςεχεύσ εκλογϋσ; 
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• Πιςτεϑουμε ϐτι, υπϊρχει ανϊγκη ςϑγκλιςησ και ςτον τομϋα αυτϐ 

με τα ϊλλα κρϊτη-μϋλη τησ ΕΕ; 

• Απαιτοϑνται μεταρρυθμύςεισ για να προχωρόςουν αυτού οι θεςμού 

ςτην Ελλϊδα; Και ποιεσ εύναι αυτϋσ; 

• Σι θα γύνει με τισ περιφϋρειεσ και με την νομαρχιακό 

αυτοδιούκηςη; 

• Θα ςυνεχιςτεύ ο ςυνωςτιςμϐσ πολιτικών αξιωματοϑχων ς, αυτϋσ 

τισ βαθμύδεσ, που εμποδύζει τουσ πολύτεσ να πϊρουν 

πρωτοβουλύεσ;  

την πολιτικό ςκηνό, η Νϋα Δημοκρατύα, ςυνεχύζει το ύδιο καθεςτώσ που, 

υποτύθεται, ϐτι όρθε να ανατρϋψει. 

Κρατιςμϐσ και τυχϐν μεταρρυθμύςεισ, με περαιτϋρω ενύςχυςη του 

κρατιςμοϑ. 

Ϊνα πολιτικϐ περιβϊλλον, που ικανοποιεύ μϐνο το ΚΚΕ, το κϐμμα τησ 

ακραύασ ακινηςύασ. 

Σο αϑριο, θα εύναι χειρϐτερο απϐ το ςόμερα. 

Βϋβαια ιςτορικϊ η Νϋα Δημοκρατύα δεν εύχε ςχϋςη με την αποκϋντρωςη 

και την περιφερειακό δομό τησ κοινωνύασ και δεν φαύνεται να ϋχει και 

τώρα κϊποιο ενδιαφϋρον. 

Τπϐςχεται αλλαγό του εκλογικοϑ νϐμου και το περύφημο 42%. 

Σι επιδιώκει; 

Ϊχει αυτό η αλλαγό ςτοιχεύα δικαιοςϑνησ ό πρϐκειται απλϊ για 

κομματικϊ ςυμφϋροντα και ζημύεσ; 

Σο ΠΑΟΚ του Γιώργου Παπανδρϋου, διακόρυξε ϋγκαιρα ϐτι η χώρα 

χρειϊζεται ϋνα νϋο κϑμα αλλαγών και αποκϋντρωςησ, με ςτϐχο να γύνει η 

περιφϋρεια επύκεντρο αποφϊςεων και πρωτοβουλιών. 

Ωλλαξε και την δομό του κϐμματϐσ του, προκειμϋνου να προςαρμοςτεύ 

ςτον πολιτικϐ αυτϐ ςτϐχο του. 

Επϋμενε ϐτι δεν χρειϊζεται ϊλλεσ αποκεντρωμϋνεσ κρατικϋσ δομϋσ που 

μασ οδηγοϑν ςε ϋνα απϋραντο κρϊτοσ τϑπου υπαρκτοϑ ςοςιαλιςμοϑ. 

Δόλωςε πωσ απαιτοϑνται νϋεσ περιφερειακϋσ δομϋσ για να ενιςχυθεύ η 

επιχειρηματικϐτητα, να τεθεύ ςε νϋεσ βϊςεισ η αναςυγκρϐτηςη τησ 

υπαύθρου και να αναληφθοϑν πρωτοβουλύεσ για καλϑτερη διαχεύριςη τησ 

υγεύασ, τησ παιδεύασ, τησ απαςχϐληςησ και τησ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ 
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ςε περιφερειακϐ επύπεδο. 

Ϊμεινε ϐμωσ ςτα λϐγια. 

όμερα, ςτο ΠΑΟΚ δεν κυριαρχεύ αυτϐ το κλύμα προώθηςησ 

μεταρρυθμύςεων, αλλϊ ϋνασ ατϋλειωτοσ καυγϊσ για τα αξιώματα, που το 

μϐνο που επιτυγχϊνουν, εύναι ενύςχυςη η τησ απαξύωςησ τησ 

αυτοδιούκηςησ. 

Τπϊρχουν ιδϋεσ, μελϋτεσ ςυγκρύςεισ με τισ ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ που 

μποροϑν να δώςουν ϊλλη τροπό ςτισ εξελύξεισ. 

Εν κατακλεύδι: ποια πολιτικό θα ϋδινε ςτην προοδευτικό 

παρϊταξη κατεϑθυνςη πολιτικόσ αναςυγκρϐτηςησ με αφετηρύα την μϊχη 

των προςεχών δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών; 
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Παιδιϊ ςτα ύντερνετ καφϋ; (19/2/2006) 
 

Αναδημοςύευςη απϐ την «Ελευθερύα» Λαρύςησ, με ϊδεια του ςυγγραφϋα 

Μύα απϐ τισ αλλαγϋσ που φϋρνουν οι τεχνολογύεσ πληροφϐρηςησ και 

επικοινωνύασ (ΣΠΕ) εύναι πωσ για πρώτη ύςωσ φορϊ ςτην ιςτορύα τησ 

ανθρωπϐτητασ, ςυνιςτοϑν μύα τεχνολογικό βϊςη που οι νεϐτεροι και τα 

παιδιϊ ελϋγχουν πολϑ καλϑτερα απϐ τουσ γονεύσ, πϐςο μϊλλον απϐ τουσ 

παπποϑδεσ τουσ. 

Μικρϊ παιδιϊ και ϋφηβοι χειρύζονται με ευκολύα τισ πολϑπλοκεσ 

ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ και αξιοποιοϑν πλόρωσ τισ τεχνικϋσ τουσ 

δυνατϐτητεσ, ςε αντύθεςη με τουσ μεγαλυτϋρουσ που μϐλισ κι... 

επιπλϋουν ςτον ψηφιακϐ κϐςμο. 

Σο αποτϋλεςμα εύναι να δημιουργεύται ϋνα επικύνδυνο κενϐ ςτην 

διαπαιδαγώγηςη των παιδιών, που κινοϑνται αυτϐνομα, χωρύσ επύβλεψη ό 

καθοδόγηςη, με ϋναν τρϐπο που θυμύζει ϋντονα τον «Πινϐκιο», ϐταν 

επιςκϋπτεται την «παιχνιδοχώρα» (που ϋχει ςτηθεύ για να μετατρϋψει τα 

παιδιϊ ςε γαώδοϑρια): η εκμετϊλλευςη των παιδιών, η κακοπούηςό τουσ, η 

διαμϐρφωςη εκ μϋρουσ τουσ αςϑδοτων ςυμπεριφορών, ϋρχεται ωσ 

φυςικό ςυνϋπεια. 

Φαρακτηριςτικό -αν και ϐχι μοναδικό- περύπτωςη εύναι ϐςα ςυμβαύνουν 

ςτα ύντερνετ καφϋ: ςε χώρουσ που θυμύζουν ϋντονα νυκτερινϊ κϋντρα 

(εκκωφαντικό μουςικό, καπνού απϐ τςιγϊρα, ελευθεριϊζουςα 

ατμϐςφαιρα) ενδεκϊχρονα, εννιϊχρονα και... εξϊχρονα ςυνυπϊρχουν 

ανεξϋλεγκτα με φοιτητϋσ, αλλϊ κι ενόλικεσ κϊθε φυρϊματοσ. 

Τποτύθεται πωσ πϊνε εκεύ για να «παύξουν» παιχνύδια (που -ειρόςθω εν 

παρϐδω- εύναι ςυχνϊ ανυπϐφορα βύαια και καλλιεργοϑν ςχεδϐν 

εγκληματικϋσ ςυμπεριφορϋσ). 

Σαυτϐχρονα ϐμωσ εξοικειώνονται με τουσ τρϐπουσ ςυμπεριφορϊσ, το 

γλωςςικϐ ιδύωμα (που κϊποτε θυμύζει οχετϐ) των μεγαλυτϋρων και 

ςυμπαρακολουθοϑν ϐτι εκεύνοι «κατεβϊζουν» ςτουσ υπολογιςτϋσ τουσ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνου ακϐμα και πορνοθεαμϊτων). 

Η αύςθηςη που δημιουργεύται εύναι πωσ αυτϊ τα παιδιϊ δεν 

διαπαιδαγωγοϑνται οϑτε απϐ την οικογϋνειϊ τουσ, οϑτε απϐ το ςχολεύο 
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τουσ, αλλϊ απϐ τα ελκυςτικϊ προγρϊμματα που προωθοϑν ςτο διαδύκτυο 

επιχειρηματικϊ ςυμφϋροντα και διαφημιςτϋσ κι απϐ τουσ αδϋςποτουσ 

ενόλικεσ που ςυναντοϑν εδώ κι εκεύ. 

Όπωσ ϋγραψε πρϐςφατα αμερικανικϐ περιοδικϐ η αύςθηςη εύναι πωσ 

«πωλεύται η παιδικό ηλικύα». 

Πολλού ειδικού ςυμβουλεϑουν τουσ γονεύσ για το πώσ να 

αντιμετωπύςουν το ζότημα τησ χρόςησ των ΣΠΕ απϐ τα παιδιϊ τουσ. 

Η αλόθεια ϐμωσ εύναι πωσ ο ςϑγχρονοσ τρϐποσ ζωόσ, η χαλϊρωςη των 

οικογενειακών και κοινωνικών δεςμών και η επιτρεπτικό διϊθεςη πολλών 

ςχολεύων και οικογενειών, ϋχουν αφόςει ανοχϑρωτεσ τισ οικογϋνειεσ 

απϋναντι ςε πελώρια διαφημιςτικϊ και επιχειρηματικϊ ςυμφϋροντα που 

ϋχουν βαλθεύ να προςελκϑςουν τα παιδιϊ και να «βϊλουν ςτο χϋρι» -ςτην 

πιο αθώα εκδοχό- το χαρτζιλύκι τουσ. 

Δεν εύμαςτε φυςικϊ η μϐνη χώρα που αντιμετωπύζει το πρϐβλημα. 

Εύμαςτε ϐμωσ απϐ τισ ελϊχιςτεσ ϐπου η πολιτεύα αφόνει ςτην ουςύα 

ανεξϋλεγκτη την κατϊςταςη και η πολιτικό δε ςυζητϊ το θϋμα. 

• Εύναι πολϑ να ζητόςουμε να δημιουργηθοϑν ειδικϊ ύντερνετ καφϋ 

για τουσ ανόλικουσ (με κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ); 

• Εύναι πολϑ να υποχρεωθοϑν οι εταιρεύεσ υπολογιςτών να 

εγκαθιςτοϑν ςε κϊθε ςυςκευό ειδικϊ προςτατευτικϊ «φύλτρα» 

(που προςτατεϑουν τα παιδιϊ απϐ ακατϊλληλα περιεχϐμενα), 

που ο αγοραςτόσ απλϊ θα ενεργοποιεύ με ϋνα «κλικ»; 

• Εύναι πολϑ να απαγορευτεύ ςτα κανϊλια να προβϊλλουν βύαια ό 

ερωτικϊ «τρϋιλερ» και να ελεγχθεύ η διαφόμιςη ςτισ τηλεοπτικϋσ 

ζώνεσ που παρακολουθοϑν τα παιδιϊ; 

• Εύναι πολϑ να ζητόςουμε τη «ςόμανςη» των βιντεοπαιχνιδιών και 

την τεχνικό ςτόριξη των εταιριών κινητόσ τηλεφωνύασ ώςτε να 

ϋχουν οι γονεύσ πρϐςβαςη ςε ςυςκευϋσ που μετεξελύςςονται ςε 

υπολογιςτϋσ και παιχνιδομηχανϋσ τςϋπησ; 

Όλα τοϑτα εύναι ιδϋεσ που εφαρμϐζονται -ό ςυζητώνται- ςτισ ΗΠΑ και 

την Ευρώπη, ϐχι ϐμωσ ςτη χώρα μασ. 

Μιλώντασ για τη ςχϋςη παιδιών-ΣΠΕ, η γερουςιαςτόσ Φύλαρι 

Κλύντον (Hilary Clinton) δόλωςε πρϐςφατα: «ϋχουμε καταςτόςει τα 

ςημερινϊ παιδιϊ πειραματϐζωα ςε ϋνα πεύραμα για το οπούο δεν 
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ϋχουμε ιδϋα ποιο θα εύναι το αποτϋλεςμα». 

ε ϊλλεσ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ, το ζότημα βρύςκεται ςτην κορυφό τησ 

πολιτικόσ ατζϋντασ. 

  

τη χώρα μασ ϐμωσ, παραμϋνει ςκεπαςμϋνο απϐ την επιτρεπτικϐτητα τησ 

ελληνικόσ κοινωνύασ, την αδρϊνεια των ιθυνϐντων και την κερδοςκοπύα 

των επιχειρηματιών τησ «παιχνιδοχώρασ». 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 279 

 

Πϐςο κερδιςμϋνοι εύμαςτε απϐ την ΚΑΠ; (9/3/2006) 
 

Εδώ και πϊνω απϐ 25 χρϐνια, η πατρύδα μασ ςυμμετϋχει ςτην «κοινό 

αγροτικό πολιτικό» (ΚΑΠ) τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ). 

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ η ςυμμετοχό μασ προςϋφερε ςτην χώρα μασ: 

τα προώϐντα μασ επιδοτόθηκαν, το αγροτικϐ ειςϐδημα αυξόθηκε. 

Απϐ την ϊλλη ϐμωσ, δεν ειςπρϊξαμε μϐνο «ειςροϋσ» απϐ την ΚΑΠ. 

Τπϋςτημεν και «εκροϋσ». 

Ενϐψει μϊλιςτα τησ επερχϐμενησ νϋασ φϊςησ του παγκοςμύου εμπορύου 

(εφϐςον ο «γϑροσ τησ Ντϐχα» του «παγκοςμύου οργανιςμοϑ 

εμπορύου» κλεύςει επιτυχώσ) και τησ ανατροπόσ τησ ΚΑΠ το 2013, εύναι 

για την πατρύδα μασ ιδιαύτερα ςημαντικϐ να αποκτόςει πλόρη και 

τεκμηριωμϋνη ςυνεύδηςη του ιςοζυγύου ειςροών-εκροών τησ ΚΑΠ. 

Όχι μϐνο για λϐγουσ αυτογνωςύασ, αλλϊ και για να διεκδικόςει καλϑτερα 

τα ςυμφϋροντϊ τησ ςτη -δϑςκολη- νϋα φϊςη που ανούγει και να 

ιςχυροποιόςει τη διαπραγματευτικό τησ θϋςη. 

Ποιεσ ϐμωσ εύναι οι εκροϋσ που υπϋςτημεν απϐ την ΚΑΠ; 

1. Η ΚΑΠ επιδϐτηςε ξϋφρενα υδροβϐρεσ καλλιϋργειεσ (ιδιαύτερα το 

βαμβϊκι) μη ςυναρτώντασ τισ επιδοτόςεισ τησ με τη φϋρουςα ικανϐτητα 

των εδαφών. 

Σο αποτϋλεςμα όταν να εξαντληθοϑν ςε μεγϊλο βαθμϐ οι υδϊτινοι 

πϐροι, να δαπανηθοϑν δισ για γεωτρόςεισ και να παρατηρηθοϑν 

φαινϐμενα υφαλμϑρωςησ του υδροφϐρου ορύζοντα και ερημοπούηςησ. 

2. Η ΚΑΠ ουδϋποτε ϋλαβε υπϐψη τησ ϋμπρακτα την 

κατϊχρηςη φυτοφαρμϊκων και λιπαςμϊτων, που όταν γνωςτό απϐ 

δεκαετύεσ. 

Αντύθετα, επϋμεινε-ευνϐηςε το υπϐδειγμα τησ «εντατικόσ» λεγϐμενησ 

γεωργύασ. 

Πιο οφθαλμοφανόσ και ολϋθρια ςυνϋπεια όταν να πληγεύ καύρια 

η δημϐςια υγεύα, ιδιαύτερα των παραγωγών αγροτικών προώϐντων. 

Ο καρκύνοσ ϋγινε ςχεδϐν ενδημικϐσ ςε οριςμϋνεσ αγροτικϋσ περιοχϋσ. 

Σο προςδϐκιμο ζωόσ κϊποτε ακολοϑθηςε αντύςτροφη πορεύα απϐ εκεύνη 

του αγροτικοϑ ειςοδόματοσ. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 280 

την Ελλϊδα, πολλϋσ μορφϋσ καρκύνου εύναι ςυχνϐτερεσ ςε αγροτικϋσ, 

παρϊ ςε αςτικϋσ περιοχϋσ. 

3. Η ΚΑΠ αποξϋνωςε τουσ αγρϐτεσ απϐ το προώϐν τουσ. 

κοπϐσ τησ αγροτικόσ οικονομύασ δεν όταν πια η πώληςη του 

προώϐντοσ, ϐςο η επιδϐτηςό του. 

Παρϊ τισ ρητορεύεσ περύ αγροτικόσ «επιχειρηματικϐτητασ», η ΚΑΠ 

αποξϋνωςε τουσ αγρϐτεσ απϐ το διεθνϋσ χρηματιςτόριο των τιμών των 

αγροτικών προώϐντων, την ανηςυχύα για αλλαγό καλλιεργειών, το μερϊκι 

για την ποιϐτητα του καρποϑ των μϐχθων τουσ. 

Δϑςκολα θα αμφιςβητόςει κϊποιοσ πωσ οι επιπτώςεισ αυτϋσ τησ ΚΑΠ 

εύχαν -και θα ϋχουν ςτο μϋλλον- τερϊςτιεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ 

επιπτώςεισ για το ςϑνολο του ελληνικοϑ λαοϑ. 

Δϑςκολα επύςησ θα μποροϑςε να υποδειχθεύ ϊλλοσ κϑριοσ ϋνοχοσ απϐ την 

ΚΑΠ. 

Οι εκϊςτοτε ελληνικϋσ κυβερνόςεισ ϋχουν βϋβαια μερύδιο ευθυνών, ςτο 

βαθμϐ που ενϋκριναν την ΚΑΠ και υπερψόφιςαν τισ «τυφλϋσ» (θα 

τολμοϑςα να πω κϊποτε «ςοβιετικοϑ τϑπου») κοινοτικϋσ αποφϊςεισ. 

Η ΚΑΠ ϐμωσ ενιςχυϐταν απϐ πελώριουσ οικονομικοϑσ πϐρουσ και 

τερϊςτιο πολιτικϐ και ςυμβολικϐ κεφϊλαιο, που καμιϊ κυβϋρνηςη -πϐςο 

μϊλλον κανϋνασ ςυνεταιριςμϐσ ό μεμονωμϋνοσ αγρϐτησ- δεν μποροϑςε 

ςτα ςοβαρϊ να αντιςταθμύςει. 

  

Σον τϐνο ςτην αγροτικό ανϊπτυξη ϋδιναν τα λεφτϊ τησ ΚΑΠ· ϐλα τα ϊλλα 

-περύ βιολογικών καλλιεργειών κ.λπ- όταν μϐνο λϐγια.  

Αυτϐ που μϋνει τώρα να γύνει εύναι να υπολογιςτεύ το ακριβϋσ ϑψοσ των 

εκροών που υπϋςτη η χώρα μασ απϐ τη ςυμμετοχό τησ ςτην ΚΑΠ. 

Σα μεγϋθη βϋβαια των εκροών αυτών δεν εύναι εγχρόματα, καθώσ 

αφοροϑν επιπτώςεισ ςτην υγεύα, το περιβϊλλον και την «κινητικϐτητα» 

των αγροτών. 

Η ςημερινό ϐμωσ οικονομικό επιςτόμη διαθϋτει ϋγκυρα και παραδεκτϊ 

εργαλεύα για να εκτιμόςει το χρηματικϐ ϑψοσ των επιπτώςεων αυτών. 

Πρϐςφατα, ο νομπελύςτασ Αμερικανϐσ οικονομολϐγοσ Σζϐζεφ 

τύγκλιτζ (Joseph Stiglitz) υπολϐγιςε ϋτςι το κϐςτοσ του πολϋμου ςτο 

Ιρϊκ, ενώ η ύδια η ϋννοια τησ «αειφορύασ» θεμελιώνεται ςτην οικονομικό 

αποτύμηςη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώςεων. 
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Η ορθό εκτύμηςη του ιςολογιςμοϑ τησ ςυμμετοχόσ τησ Ελλϊδασ ςτην 

ΚΑΠ, δεν μπορεύ παρϊ να περιλαμβϊνει και τισ εκροϋσ που υπϋςτη η 

χώρα απϐ τη ςυμμετοχό αυτό. 

ε κϊθε περύπτωςη, η ϑπαρξη ενϐσ τϋτοιου ιςολογιςμοϑ θα ενύςχυε την 

διαπραγματευτικό θϋςη τησ πατρύδασ μασ ςτισ κρύςιμεσ 

διαπραγματεϑςεισ του «γϑρου τησ Ντϐχα» και τησ νϋασ ΚΑΠ. 

  

ε περύπτωςη μϊλιςτα που ο ιςολογιςμϐσ αποδεικνυϐταν ελλειμματικϐσ, 

η χώρα μασ θα διεκδικοϑςε με ιςχυρό φωνό πρϐςθετουσ πϐρουσ, για την 

περιβαλλοντικό αποκατϊςταςη, την προςταςύα τησ υγεύασ και την 

οικονομικό και κοινωνικό αναςυγκρϐτηςη τησ υπαύθρου. 
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Απϐ την 'αρχαϏζουςα' ςτη 'λαώκύζουςα': το 'γλωςςικϐ' 

και γιατύ δεν λϑθηκε (18/3/2006) 

 

Αποτελεύ ςτερεϐτυπη διαπύςτωςη πωσ, μετϊ τη γλωςςικό μεταρρϑθμιςη 

του Γεωργύου Ρϊλλη, το 1976, το γλωςςικϐ μασ ζότημα λϑθηκε 

οριςτικϊ. 

Σο γλωςςικϐ «ταλαιπώρηςε» πρϊγματι επύ ϋναν αιώνα την ελληνικό 

κοινωνύα κι ενεπλϊκη ςταδιακϊ με τισ οξεύεσ πολιτικϋσ μασ διαμϊχεσ: οι 

«ςυντηρητικού» (αν και ϐχι πϊντα) πρϐκριναν την «καθαρεϑουςα»· οι 

προοδευτικού (κατϊ κανϐνα) τη «δημοτικό». 

Αυτό όταν κι η μϐνη πλευρϊ του «γλωςςικοϑ» που λϑθηκε το 1976: το 

γλωςςικϐ ϋπαψε να αποτελεύ ςτοιχεύο τησ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ. 

το καθαρϊ γλωςςικϐ επύπεδο ϐμωσ, μια γενιϊ μετϊ την καθιϋρωςη τησ 

δημοτικόσ ωσ μϐνου διδακτϋου γλωςςικοϑ τϑπου, μποροϑμε πια να 

καταλόξουμε ςε οριςμϋνεσ δυςϊρεςτεσ διαπιςτώςεισ. 

Η απουςύα τησ γραμματικόσ 

Παρϊ τισ αλλεπϊλληλεσ προςπϊθειεσ, ϋχει μϋχρι ςόμερα ςταθεύ 

αδϑνατο να αποκτόςει η δημοτικό ϋνα κυρύαρχο γραμματικϐ υπϐδειγμα. 

την πρϊξη η καθιϋρωςό τησ ςόμανε την ϐχι μϐνο τϑποισ, αλλϊ και ουςύα 

κατϊργηςη τησ γραμματικόσ -κι ϊρα την κατοχϑρωςη τησ δυνατϐτητασ 

για κϊθε αυθϐρμητη, ατεκμηρύωτη, και τυχοδιωκτικό γλωςςικό 

διατϑπωςη. 

Ϊτςι εξηγεύται η μϋχρι αςυδοςύασ γλωςςικό επιτρεπτικϐτητα τησ 

ςημερινόσ ελληνικόσ κοινωνύασ και του ςχολεύου τησ: το πρϐβλημα δεν 

εύναι ϐτι πολιτικού, εκφωνητϋσ, καθηγητϋσ, δημοςιογρϊφοι κ.λπ «κϊνουν 

λϊθη»· το πρϐβλημα εύναι πωσ κανεύσ δεν διαθϋτει το κϑροσ ό τη 

νομιμοπούηςη να υποδεύξει το ςωςτϐ. 

Γιατύ βϋβαια, γλώςςα χωρύσ γραμματικό απλϊ δεν υπϊρχει: η γλώςςα εύναι 

προπαντϐσ δομό και ϐχι ςϑνολο λϋξεων. 

Η ανεϑρετη «γλώςςα του λαοϑ» 

Η δημοτικό όθελε να εύναι «η γλώςςα του λαοϑ». 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ ο «λαϐσ» δεν 
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χρηςιμοποιεύ ϋνα, αλλϊ πολλϊ γλωςςικϊ ιδιώματα. 

Ψσ επύςημη ςχολικό γλώςςα, η δημοτικό δεν κατϊφερε να ξεπερϊςει την 

αντύφαςη αυτό. 

Σο αποτϋλεςμα εύναι να γεμύςουν τα ςχολικϊ βιβλύα με νϋουσ «λϐγιουσ» 

τϑπουσ, εξύςου ακατανϐητουσ ςτουσ μαθητϋσ με το περύφημο «οι χούροι 

υύζουςιν, τα χοιρύδια κοϏζουςιν, οι ϐφεισ ιϑζουςιν» του Δημότρη Γληνοϑ. 

Ϊψαξα για πϋντε λεπτϊ το «Ανθολϐγιο» τησ Ε, και Σ, Δημοτικοϑ και 

βρόκα: «δρϊμανε», «αχϊραγα», «κλαπωτϐ», «καμόλι», (τα) «γκρεμνϊ» 

(αυτϐ παρακαλώ, προςπαθόςτε να το κλύνετε!), «γαλαδερφό» κ.ο.κ. 

Με ϊλλα λϐγια, το «βαςιλικϐ» επιχεύρημα υπϋρ τησ καθιϋρωςησ τησ 

δημοτικόσ ςτα ςχολεύα -η ευκολύα- αποδεικνϑεται ϋωλο: δεν υπϊρχει 

ϊκοπη μϊθηςη τησ γλώςςασ. 

Σο μϐνο ϊκοπο εύναι η κατϊργηςη τησ διδαςκαλύασ τησ, να μιλϊ ο 

καθϋνασ ϐπωσ νομύζει: και τϐτε ϐμωσ, ο μϐχθοσ μεταφϋρεται ςτην 

προςπϊθεια για επικοινωνύα κϊπωσ πιο ςϑνθετων νοημϊτων. 

Η ςϑντηξη ςχολεύου-κοινϐτητασ 

Αν κϊτι δύδαξε πραγματικϊ η γλωςςικό μεταρρϑθμιςη του 1976, εύναι 

πωσ δεν υφύςτανται ϐρια μεταξϑ ςχολεύου και κοινϐτητασ. 

Δεν εύναι τησ ώρασ να αναπτϑξουμε τι ςημαύνει αυτϐ· απλϊ θυμύζουμε 

πωσ η εκπαύδευςη δημιουργόθηκε για να ςυνδϋςει τα παιδιϊ των λαώκών 

τϊξεων με τισ υψηλϋσ αξύεσ, την επιςτόμη, την πολιτικό, που ποτϋ τουσ δεν 

θα ςυναντοϑςαν ςτο πλαύςιο τησ οικογϋνειϊσ ό τησ κοινϐτητϊσ τουσ. 

Θα τονύςουμε επύςησ πωσ μϐνη λογικό κατϊληξη τησ επιθυμύασ για 

ςϑντηξη του ςχολεύου με την κοινϐτητα εύναι το «κλεύςτε τα 

ςχολεύα» του Μύλτου Κουντουρϊ ό το «κοινωνύα χωρύσ ςχολεύα» 

του Ιβϊν Ίλιτσ (Ivan Illich). 

Σο πϐςο κυριαρχεύ η λογικό αυτό, το βιώνουν εξϊλλου καθημερινϊ οι 

γονεύσ ςτο πετςύ τουσ (κι εκεύνο των παιδιών τουσ). 

Ποιο μπορεύ να εύναι το ςυμπϋραςμα των παραπϊνω; 

• Πωσ η διδακτϋα εκδοχό τησ νεοελληνικόσ οφεύλει να διαθϋτει 

ϋγκυρη και ρητό γραμματικό δομό και να επικοινωνεύ με την 

ετυμολογύα και την γλωςςικό μασ παρϊδοςη· υπ, αυτόν την 

ϋννοια δεν μπορεύ να εύναι η ϊτονη και λαώκύςτικη γλωςςικό μορφό 

που καθιερώθηκε ςτην εκπαύδευςη την περύοδο 1976-1982. 
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• Πωσ η εκδοχό αυτό θα εύναι εξ ανϊγκησ μύα ιδιαύτερη «ςχολικό» 

γλωςςικό μορφό, ςκϐπιμα διαφορετικό απϐ εκεύνη που μιλιϋται 

ςτα χωρϊφια, τα ςαλϐνια και τα φαςτφουντϊδικα. 

Εδώ και δϋκα χρϐνια, ο αεύμνηςτοσ Γεώργιοσ Ρϊλλησ δόλωνε 

απογοητευμϋνοσ απϐ την πορεύα των μεταρρυθμύςεων που εύχε ειςαγϊγει: 

«ςόμερα... ϋχουμε φτϊςει ςε χειρϐτερη ακαταςταςύα και ςϑγχυςη 

απϐ εκεύνη του 1976» 

  

Ασ θεωρηθεύ η διαπύςτωςη αυτό ωσ «πολιτικό διαθόκη» του ςοφοϑ 

πολιτικοϑ, που μασ καλεύ να αναςτοχαςτοϑμε τισ ςυνϋπειεσ τησ 

γλωςςικόσ μεταρρϑθμιςησ του 1976 και να επιχειρόςουμε να τισ 

αντιμετωπύςουμε. 
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Πενθόμερεσ εκδρομϋσ: απϐ τα τρύα 's' ςτην ψυχαγωγύα 

(29/3/2006) 

 

Ο μόνασ που ξεκινϊ εύναι εκεύνοσ των πενθόμερων εκδρομών τησ Γ, 

Λυκεύου και των υπϐλοιπων πολυόμερων εκδρομών, που ςταδιακϊ 

καθιερώθηκαν να γύνονται απϐ τη Γ, κιϐλασ Γυμναςύου. 

ϑμφωνα με ςχετικϋσ εκτιμόςεισ, ο «τζύροσ» των εκδρομών αυτών 

ανϋρχεται τουλϊχιςτο ςε 28 εκατομμϑρια ευρώ -κϊθε χρϐνο. 

Οι πενθόμερεσ εκδρομϋσ τησ Γ, Λυκεύου εύναι ϋνα πρώτησ τϊξεωσ «φιλϋτο» 

για οριςμϋνεσ τουριςτικϋσ περιοχϋσ, απϐ τα λύγα μϊλιςτα που 

προςφϋρονται «εκτϐσ ςεζϐν». 

Εύναι επύςησ πρώτησ τϊξεωσ θερμοκόπιο διαφθορϊσ: εδώ και εύκοςι πϋντε 

χρϐνια τουλϊχιςτο, τα τουριςτικϊ γραφεύα, εςτιατϐρια και νυχτερινϊ 

κϋντρα που διαγκωνύζονται για να λαφυραγωγόςουν τα ςχολικϊ ταμεύα, 

βϊζουν πϊντα ςτην ϊκρη το «κϊτι τισ», που προορύζεται για εκπροςώπουσ 

δεκαπενταμελών και ςυνοδοϑσ καθηγητϋσ με χαλαρό ςυνεύδηςη. 

Απϐ παιδαγωγικόσ ϊποψησ, οι πενθόμερεσ εκδρομϋσ ϋχουν ϐλα τα 

χαρακτηριςτικϊ ενϐσ εκπαιδευτικοϑ θεςμοϑ που τρελϊθηκε: οι 

υποτιθϋμενεσ «εκπαιδευτικϋσ» εκδρομϋσ διδϊςκουν μϐνο το ξενϑχτι, τον 

αλκοολιςμϐ, το κϊπνιςμα κ.λπ. 

Αν κανεύσ ρομαντικϐσ επιμεύνει να υπεραςπιςτεύ τον εκπαιδευτικϐ 

χαρακτόρα των εκδρομών, το μϐνο που θα κατορθώςει εύναι να φορτώνει 

ςτα ποϑλμαν και να μεταφϋρει ςε αρχαιολογικοϑσ χώρουσ τςαμπιϊ απϐ 

ξενυχτιςμϋνουσ καταταλαιπωρημϋνουσ μαθητϋσ, που, προςτατευμϋνοι 

απϐ τα γυαλιϊ ηλύου τουσ θα περιμϋνουν πϐτε θα ξανϊ ‘ρθει το βρϊδυ για 

να... ξυπνόςουν! 

Ο χαρακτόρασ των πενθόμερων εκδρομών προςαρμϐςτηκε ςταδιακϊ ςε 

εκεύνο των «δημοφιλών» προοριςμών τουσ. 

Η «πατριδογνωςύα» περιορύςτηκε ςτουσ χώρουσ βιομηχανικόσ 

παραγωγόσ των τριών «s» (sun, sex,souvlaki) του φθηνοϑ, μαζικοϑ και 

κακϐγουςτου μοντϋλου, που επικρϊτηςε ςτον ελληνικϐ τουριςμϐ απϐ τη 

δεκαετύα του ,60: Ρϐδοσ, Κϋρκυρα, Κρότη. 
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Για τα επαρχιωτϊκια καμιϊ Αθόνα, να δουν τα αξιοθϋατα (τον Ρϋμο και 

τον Πλοϑταρχο). 

Εντωμεταξϑ, πολϑσ λϐγοσ γύνεται για την ανϊπτυξη του οικοτουριςμοϑ, 

του αγροτουριςμοϑ και ϊλλων εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ. 

Καθώσ καταρρϋει το μαζικϐ πρϐτυπο τουριςμοϑ, εύναι λογικϐ να 

πολλαπλαςιϊζονται ϐςοι αναζητοϑν ψυχαγωγύα ςτην επύςκεψη ςπϊνιων 

οικοςυςτημϊτων και παραδοςιακών οικιςμών. 

Σα τελευταύα χρϐνια αναπτϑχθηκαν εκεύ νϋεσ, ποιοτικϋσ υποδομϋσ. 

Ξεχαςμϋνα απϐ τουσ περιηγητϋσ ελληνικϊ βουνϊ, αναδεικνϑονται ςόμερα 

ςε προοριςμοϑσ τησ μϐδασ: τα Ζαχοροχώρια, το Πόλιο, το Νυμφαύο κ.λπ. 

εύδαν ξαφνικϊ να αναδεικνϑονται ςε πρωταγωνιςτϋσ ενϐσ τουριςμοϑ 

«νϋου τϑπου». 

Οι χώροι μαζικόσ παραγωγόσ όλιου και θϊλαςςασ απευθϑνονται ϐλο και 

περιςςϐτερο ςε απαύδευτουσ Ευρωπαύουσ προλετϊριουσ -και ςτα ςχολεύα 

μασ. 

Καθ, α γνωρύζω, το υπουργεύο παιδεύασ εξακολουθεύ να εύναι υπεϑθυνο για 

τη λειτουργύα των ςχολεύων μασ. 

Η χρεοκοπύα των πενθόμερων «εκπαιδευτικών» εκδρομών, εξελύςςεται 

κϊτω απϐ τη μϑτη του, εδώ κι ϋνα τϋταρτο τουλϊχιςτο του αιώνα. 

Απϐ την ϊλλη μεριϊ, εύμαι ςχεδϐν βϋβαιο πωσ οι αρμϐδιοι τησ παιδεύασ 

κϊτι θα ,χουν ακοϑςει για την ανϊγκη ανϊπτυξησ «ϊλλων» μορφών 

τουριςμοϑ, που διατυμπανύζουν τα υπϐλοιπα υπουργεύα. 

Απϐ εκπαιδευτικό δε ϊποψη, οι ειδόμονεσ αςφαλώσ θα ϋχουν 

διαπιςτώςει πωσ πολλού ςημαντικού τϐποι τησ ιςτορύασ τησ Ελλϊδασ, 

αλλϊ και τησ ςημερινόσ τησ ταυτϐτητασ, παραμϋνουν ςτ, αυτιϊ των 

μαθητών ξερϊ ονϐματα, εκτϐσ τϐπου και χρϐνου, προοριςμϋνα να 

ςκορπύςουν ςτην πρώτη πνοό του χρϐνου. 

Απϐ τη μια ϋνα χρεοκοπημϋνο -κι αντιπαιδαγωγικϐ- πρϐτυπο μαθητικών 

εκδρομών· απϐ την ϊλλη η ανϊδειξη ενϐσ νϋου, περιβαλλοντικοϑ και 

ποιοτικοϑ τουριςτικοϑ προώϐντοσ, που η πολιτεύα ψϊχνει πώσ να 

ενιςχϑςει: ακϐμα κι ϋνα μωρϐ θα μποροϑςε να κϊνει τη ςϑνδεςη. 

Ασ καταρτύςει λοιπϐν το υπουργεύο παιδεύασ ϋναν κατϊλογο 100-200 

προοριςμών-διαδρομών, καλώντασ τα ςχολεύα να επιλϋξουν απϐ τον 

κατϊλογο αυτϐν και μϐνο τον τϐπο προοριςμοϑ των πενθόμερων και 

ϊλλων πολυόμερων εκδρομών τουσ. 
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Ασ προςδιορύςει τϐπουσ ιςτορικόσ και περιβαλλοντικόσ ςημαςύασ, που θα 

προςφϋρουν ςε 60,000 παιδιϊ ετηςύωσ μια εμπειρύα ποιοτικοϑ 

τουριςμοϑ αλλϊ και αληθινό ψυχαγωγύα, χωρύσ ξημεροβραδιϊςματα και 

ξεςαλώματα, ϐπωσ αρμϐζει ςτην ηλικύα τουσ! 

Εύμαςτε όδη πρώτοι ςτο νεανικϐ αλκοολιςμϐ, το κϊπνιςμα των νϋων και 

τισ εκτρώςεισ, δεν χρειϊζεται να εκπαιδεϑουμε κιϐλασ τα παιδιϊ ςτουσ 

τομεύσ αυτοϑσ! 

Μα, μου λϋνε, αν γύνει κϊτι τϋτοιο, οι τουριςτικού πρϊκτορεσ και οι 

ιδιοκτότεσ νυχτερινών κϋντρων θα βϊλουν τισ φωνϋσ! 

Σα «παιδιϊ» «θα κοιμοϑνται με τισ κϐτεσ» και θα περνοϑν τισ μϋρεσ τουσ 

με εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ, πεζοπορύα και φαγϊκι ςε οικογενειακϊ 

εςτιατϐρια! 

Ε, λϐγοσ παραπϊνω! 
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Σα επτϊ θανϊςιμα αμαρτόματα του εκςυγχρονιςμοϑ 

(19/4/ 2006) 

 

Ξεκινώντασ το ςημεύωμα αυτϐ, θα όθελα να διευκρινύςω ϋνα ςημεύο: το 

διϊςτημα 1996-2004 επϋλεξα ςυνειδητϊ το ρϐλο του «καμικϊζι» του 

εκςυγχρονιςμοϑ. 

Δεν μετανιώνω για την επιλογό μου. Μπόκα ςτην ιςτορύα αυτό το 1996, 

κϊνοντασ την εκτύμηςη πωσ εύχαμε μπροςτϊ μασ μια ιςτορικό ευκαιρύα για 

την Ελλϊδα και εύχα δύκιο: οι αντύπαλοι του «εκςυγχρονιςμοϑ» πρϋςβευαν 

ςυνόθωσ το λαώκιςμϐ, τον εθνικιςμϐ, τη ςυνομωςιολογύα κι επικύνδυνουσ 

εθνικοϑσ τυχοδιωκτιςμοϑσ. Αν ξαναγυρύζαμε ςτο 1996, πϊλι την ύδια επιλογό 

θα ϋκανα. 

Αλλϊ δεν εύμαςτε πια ςτο 1996. 

Μποροϑμε, οφεύλουμε να ξαναδοϑμε κριτικϊ τι δεν ϋγινε και γιατύ ςόμερα ο 

εκςυγχρονιςμϐσ (κι οι νοςταλγού του, να εξηγοϑμεθα) εύναι πολιτικϊ 

εξουδετερωμϋνοι. 

Και οφεύλουμε να το κϊνουμε για να αποφϑγουμε τα ύδια λϊθη την επϐμενη 

φορϊ που -με ϊλλουσ ϐρουσ αςφαλώσ κι ύςωσ απϐ ϊλλουσ ανθρώπουσ- η 

ιςτορύα θα ευαρεςτόςει να μασ επιτρϋψει να προςπαθόςουμε ξανϊ να 

κϊνουμε πιο δημοκρατικό και προκομμϋνη την πατρύδα μασ. 

Πιςτεϑω λοιπϐν πωσ οι εκςυγχρονιςτϋσ -και προςωπικϊ ο Κώςτασ 

ημύτησ- υπϋπεςαν ςε μια ςειρϊ απϐ θανϊςιμα αμαρτόματα, που 

εκμηδϋνιςαν τη δυναμικό τουσ και ςυρρύκνωςαν το ϋργο τουσ. 

Να ποια εύναι αυτϊ τα αμαρτόματα: 

Πρώτο: η εγκατϊλειψη των μεταρρυθμύςεων ςτον «αυτϐματο 

πιλϐτο» τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ 

Ϊνα κλαςςικϐ, «καραμανλικόσ» μϊλιςτα ϋμπενυςησ, αξύωμα τησ 

μεταπολιτευτικόσ πολιτικόσ όταν πωσ η Ελλϊδα θα μεταρρυθμιςτεύ 

χϊρη ςτη ςυμμετοχό τησ ςτο εγχεύρημα τησ ευρωπαώκόσ 

ολοκλόρωςησ. 

όμερα ξϋρουμε πωσ αυτϐ δεν αρκεύ. 

Οι κοινωνύεσ μεταρρυθμύζονται εφϐςον αναπτϑςςουν αυτοφυεύσ 
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μεταρρυθμιςτικϋσ δυναμικϋσ και ϐχι χϊρη ςε ξϋνεσ παρεμβϊςεισ. 

• Αντύ να μεταρρυθμύςουν την οικονομύα, οι εκςυγχρονιςτϋσ 

προςπϊθηςαν απλϊ να μπουν ςτην ΟΝΕ. 

• Αντύ να δημιουργόςουν ϐρουσ για αυτϐνομη βιώςιμη ανϊπτυξη, 

κούταξαν να αποκτόςουν πρϐςβαςη πρώτα, να  «απορροφόςουν» 

ςτη ςυνϋχεια κοινοτικϊ κονδϑλια. 

Σο αποτϋλεςμα δεν όταν το αναμενϐμενο: 

• το βαςικϐ επύτευγμα του «εκςυγχρονιςμοϑ» (η ϋνταξη ςτην ΟΝΕ) 

εύναι ςόμερα ςυνώνυμο με την ακρύβεια 

• η ςτρατηγικό τησ πϊςη θυςύα ϋνταξησ τησ Σουρκύασ ςτην 

ΕΕ απογϑμνωςε τη εξωτερικό μασ πολιτικό και την ελληνικό 

κοινωνύα απϐ κϊθε ικμϊδα υποςτόριξησ των εθνικών μασ 

ςυμφερϐντων και μεταβλόθηκε ςε αποδοχό τησ ϋνταξησ τησ 

Σουρκύασ ακϐμα και με εκκρεμό τα ελληνοτουρκικϊ προβλόματα 

(πρϊγμα που κανεύσ δεν εύχε υποςτηρύξει πριν τισ 7 Μαρτύου 2004) 

• αντύ να «λαδώςουν» την παραγωγικό μηχανό τησ χώρασ, οι 

ευρωπαώκϋσ επιδοτόςεισ κούμιςαν παραγωγικϋσ δυνϊμεισ (ϐπωσ 

τουσ αγρϐτεσ), εξϊπλωςαν τη διαφθορϊ (ϐπωσ ςτα προγρϊμματα 

κατϊρτιςησ) και απϋκρυψαν τα δομικϊ προβλόματα τησ 

ελληνικόσ οικονομύασ (προςφϋροντασ την ψευδαύςθηςη 

μιασ επιδοματικόσ ανϊπτυξησ). 

όμερα μϊλιςτα, που η Ευρώπη ϋχει απωλϋςει -για το ορατϐ μϋλλον- κϊθε 

δυναμικό, βριςκϐμαςτε ϊβουλοι και μοιραύοι ενώπιοι ενωπύω με 

τον αντιπαραγωγικϐ, διεφθαρμϋνο, απαύδευτο εαυτϐ μασ. 

Εύμαςτε ανϋτοιμοι γι, αυτό τη ςυνϊντηςη. 

Ροκανύζουμε ακϐμα τα κοτςϊνια των μεταπολιτευτικών ιδεολογικών 

καρπών, αλλϊ ςϑντομα θα διαπιςτώςουμε πωσ αυτϊ δεν μασ χορταύνουν. 

Θα χρειαςτεύ λοιπϐν ϋνα ςοκ αυτογνωςύασ, που θα το πϊθουμε με 

τριϊντα τϐςα χρϐνια καθυςτϋρηςη. 

Σο πολιτικϐ ςϑςτημα που ϋχτιςαν οι Κωνςταντύνοσ 

Καραμανλόσ, Ανδρϋασ Παπανδρϋου και Κώςτασ ημύτησ δϑςκολα θα 

αντϋξει αυτϐ το κακϐ ξενϋρωμα. 

Δεϑτερο: η εγκατϊλειψη τησ πολιτικόσ, ιδεολογικόσ και 

οργανωτικόσ ανανϋωςησ 
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την αρχό του εκςυγχρονιςμοϑ, ο Κώςτασ ημύτησ μιλοϑςε για «νϋο 

ΠΑΟΚ» και καινοϑργια πολιτικϊ υποκεύμενα (την κεντροαριςτερϊ). 

Όχι μϐνο δεν ϋκανε τύποτα ςτην κατεϑθυνςη αυτό, αλλϊ ανϋχτηκε να 

κυβερνϊει επικεφαλόσ ενϐσ κϐμματοσ που ϊλλα λϋει  και ϊλλα κϊνει επύ 

τριϊντα χρϐνια. 

Ακϐμα κι ϐταν ο λαϐσ οϑρλιαζε την βοϑληςό του, ςτισ εκλογϋσ του 

2000 (που πϋραςε απϐ το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα «ςαν το λύβα που καύει τα 

ςπαρτϊ», αφόνοντασ ϐρθιο μϐνο τον ημύτη, ϊντε και τον Καραμανλό), ο 

επικεφαλόσ του εκςυγχρονιςμοϑ κατϋταξε το «δεϑτερο κϑμα 

εκςυγχρονιςμοϑ» του ςτισ ςυνόθεισ προεκλογικϋσ μπουρδολογύεσ. 

Η κατϊντια του «ςκληροϑ ροκ» και του αναςχηματιςμοϑ του 

καλοκαιριοϑ του 2003 (οπϐτε ςτην κυριολεξύα ο Κώςτασ 

ημύτησ ϋφτυςε τουσ πολύτεσ -ιδιαύτερα τουσ εκςυγχρονιςτϋσ- ςτα μοϑτρα) 

αλλϊ και των κομματικών «ςυνεδρύων» ολϐκληρησ τησ 

οκταετύασ (που δεν όταν παρϊ τελετουργύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν ϐλο 

και πιο απολύτικα ςτελϋχη), ενταφύαςαν οριςτικϊ -ϐπωσ δεύχνει και η 

ςημερινό παπανδρεώκό φαρςοκωμωδύα- «το κϐμμα τησ ελπύδασ, το μϋλλον 

τησ πατρύδασ» που εύχε αριςτοτεχνικϊ χτύςει ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου. 

Σρύτο: η εγκατϊλειψη του «κυπριακοϑ» προσ χϊριν εκλογικών και 

κομματικών ςκοπιμοτότων 

Σα παραπϊνω θα όταν αποδεκτϊ αν τουλϊχιςτο ο Κώςτασ ημύτησ και 

οι εκςυγχρονιςτϋσ ϋβαζαν ςτην τροπαιοθόκη τουσ, δύπλα ςτην ϋνταξη 

ςτην ΟΝΕ, την επύλυςη του κυπριακοϑ και των ελληνοτουρκικών 

διαφορών, ςϑμφωνα με το ςχεδιαςμϐ του Ελςύνκι. 

Ο Κώςτασ ημύτησ ϐμωσ αποδϋχτηκε την εκλογό Σϊςου 

Παπαδϐπουλου -ω, αυτό η όρεμη κατρακϑλα του «ρεαλιςμοϑ» και των 

μικρών ςυμβιβαςμών!- κι εγκατϋλειψε την πρωθυπουργύα πριν 

τα δημοψηφύςματα για το «ςχϋδιο Ανϊν» ςτην Κϑπρο. 

Προϋκρινε με ϊλλα λϐγια το κομματικϐ ϋναντι του εθνικοϑ ςυμφϋροντοσ. 

Προκειμϋνου να μην ςυντριβεύ ςε κϊποιεσ εκλογϋσ, ϊφηςε την Κϑπρο 

διχαςμϋνη και κατεχϐμενη κι εξϋθεςε τον ελληνιςμϐ, επιτρϋποντασ τουσ 

Ευρωπαύουσ να τον χαρακτηρύςουν -δικαύωσ- ωσ τον λαθρεπιβϊτη τησ ΕΕ. 

Ο ημύτησ ϐφειλε να μεύνει ςτην εξουςύα μϋχρι τισ 7 ΜαϏου 2004 και να 

«κλεύςει» το Κυπριακϐ. 

Να πϊει αυτϐσ ςτη Λουκϋρνη και να διαπραγματευτεύ ουςιαςτικϊ· αυτϐσ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 291 

να πιϊςει απϐ το λαιμϐ τον Σϊςο Παπαδϐπουλο· να υπεραςπιςτεύ 

επιτϋλουσ τον πυρόνα τησ δεϑτερησ τετραετύασ του. 

Σϋταρτο: η λογικό «αυτό εύναι η Ελλϊδα» 

Ο εκςυγχρονιςμϐσ και οι εκςυγχρονιςτϋσ μετϋτρεψαν τισ δικϋσ τουσ 

πολιτικϋσ ανεπϊρκειεσ ςε ανεπϊρκειεσ τησ πατρύδασ και του λαοϑ μασ. 

υμβιβϊςτηκαν με (ϐποτε δεν καλλιϋργηςαν) τισ ϊθλιεσ κοινωνικϋσ 

παροχϋσ, την παραοικονομύα, τη διαπλοκό, την αναξιοκρατύα, τη 

διαφθορϊ, την κατϊρρευςη τησ ποιϐτητασ ςτην εκπαύδευςη, τη λεηλαςύα 

του περιβϊλλοντοσ, αλλϊ και το μποϑκωμα των ηρωικών ολυμπιονικών 

μασ με αναβολικϊ, τισ διαρκεύσ παρανομύεσ των καναλιών κ.ο.κ. 

Αυτό όταν μια ανεπϊρκεια εγγεγραμμϋνη ςτο πολιτικϐ DNA του ύδιου 

του Κώςτα ημύτη, που ποτϋ του δεν εκτύμηςε τον λαϐ που κυβερνοϑςε. 

Ο Κώςτασ ημύτησ δεν κατϐρθωςε ποτϋ να επικοινωνόςει με το -κϊπωσ 

πολυπληθϋσ- τμόμα του ελληνικοϑ λαοϑ που δεν ςποϑδαςε ςτο εξωτερικϐ. 

Τπόρξε μεγϊλοσ εραςτόσ τησ Πολιτικόσ, αριςτοτϋχνησ τησ ςτρατηγικόσ 

και καταπληκτικϐσ ρεαλιςτόσ, δεν ϋπαψε ϐμωσ οϑτε δευτερϐλεπτο να 

εύναι ο μοναχικϐσ υπερεκπαιδευμϋνοσ κολωνακιώτησ των μαθητικών του 

εκθϋςεων. 

Αυτό η αντύφαςη ϋςκαςε εντϋλει -ςτα μοϑτρα μασ. 

Ο Κώςτασ ημύτησ δεν πύςτεψε ποτϋ ςτισ δυνατϐτητεσ αυτοϑ του λαοϑ 

για «ςυνανυψωθεύ». 

Επϋλεξε μια αριςτοκρατικό «εκ των ϊνω» μεταρρυθμιςτικό προςϋγγιςη, 

επιλϋγοντασ τα πολιτικϊ του ςτελϋχη ϐπωσ επιλϋγει ϋνασ τιτλοϑχοσ τουσ 

λακϋδεσ που θα του κϊνουν τη «βρώμικη δουλειϊ»: χϐρευε καντρύλιεσ με 

τουσ Νεονϊκηδεσ, τουσ Σςουκϊτουσ, τουσ Λαλιώτηδεσ, τουσ Ρϋππεσ, 

τουσ κανδαλύδηδεσ κ.λπ. που όταν υπϊκουοι, ικανού (ςε ϐ,τι τϋλοσ 

πϊντων εύχαν χρεωθεύ να κϊνουν), αναλώςιμοι, αλλϊ δεν μποροϑςαν να 

εκφρϊςουν τύποτα ανανεωτικϐ, τύποτα φρϋςκο, τύποτα τύμιο, τύποτα 

πολιτικϐ. 

Πϋμπτο: η παρουςύαςη τησ ςταςιμϐτητασ ωσ μεταρρϑθμιςησ 

Απϐ κϊποια ςτιγμό και μετϊ, ο Κώςτασ ημύτησ και οι εκςυγχρονιςτϋσ 

κλεύςτηκαν ερμητικϊ ςτουσ χρυςελεφϊντινουσ πϑργουσ τησ εξουςύασ και 

ϊρχιςαν να κολακεϑουν ο ϋνασ τον ϊλλο. 

Απϐ εκεύ που ο ϐροσ «ιςχυρό Ελλϊδα» όταν ζητοϑμενο, μεταβλόθηκε -

χωρύσ να μεςολαβόςει και τύποτα τρομερϐ- ξαφνικϊ ςε περιγραφό τησ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 292 

κατϊςταςησ τησ χώρασ! 

Σϐτε όταν που τα πραγματικϊ ερωτόματα που εύχε θϋςει ο εκςυγχρονιςμϐσ 

ϊρχιςαν να απαντώνται με λανθαςμϋνεσ απαντόςεισ: 

• το αςφαλιςτικϐ μπαλώθηκε με ϋναν τρϐπο που μαθηματικϊ 

υπονομεϑει τα αςφαλιςτικϊ δικαιώματα εκατομμυρύων Ελλόνων, 

ςτο ϊμεςο μϋλλον (τυχαύνει να ανόκω ςτην δϑςμοιρη αυτό 

κατηγορύα) 

• αντύ για ςυνταγματικό αλλαγό, εύχαμε μύα ϋκθεςη ιδεών, που 

ευτϋλιςε τον κορυφαύο νϐμο τησ χώρασ και ςυνϋγραψαν εν 

αγαςτό ςϑμπνοια οι «αγαπημϋνοι» των δημοςιογραφικών 

ςυγκροτημϊτων κ.κ. Παυλϐπουλοσ και Βενιζϋλοσ 

• αντύ για αλλαγό του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ εύχαμε 

τον κουτςογεωργικοϑ τϑπου νϐμο κανδαλύδη και τισ ξϋφρενεσ 

εκλογικϋσ δαπϊνεσ (που ςτηρύζουν ϋνα ευρϑ δύκτυο μαϑρου-

παρϊνομου πολιτικοϑ χρόματοσ) 

• αντύ για αλλαγϋσ ςτην εκπαύδευςη εύχαμε την όρεμη 

αντιμεταρρϑθμιςη Ευθυμύου (πραγματικϊ αριςτοτεχνικό ςτο 

εύδοσ τησ, ϋγραψε χρυςό ςελύδα ςτην ιςτορύα του ελληνικοϑ 

μπρεζνιεφιςμοϑ) 

• αντύ για αλλαγϋσ ςτην υγεύα, εύχαμε την κατϊρριψη του Αλϋκου 

Παπαδϐπουλου 

• αντύ για αλλαγϋσ ςτο ραδιοτηλεοπτικϐ τοπύο βϊλαμε 

τα διαπλεκϐμενα ςε θερμοκόπιο, μην μασ πϊθουν τύποτα 

ε ϐλα τα παραπϊνω υπόρξαν επύ εκςυγχρονιςμοϑ νομοθετικϋσ 

παρεμβϊςεισ που κυκλοφοροϑςαν γυμνϋσ και παρύςταναν τισ 

χρυςοςτϐλιςτεσ (υπϐ τη γενικό επιδοκιμαςύα των εκςυγχρονιςτών). 

Ϊκτο: η ςυνθηκολϐγηςη με την ατζϋντα του «κοινωνικοϑ 

φιλελευθεριςμοϑ» 

Λογικό κατϊληξη ϐλων των παραπϊνω όταν αυτϐ που ϋπαθαν πολλού 

προοδευτικού, παντοϑ ςτον αναπτυγμϋνο κϐςμο: η πολιτικό ϋγινε απϐ 

υπϐθεςη ςυμφερϐντων, υπϐθεςη αξιών. 

Καθώσ οι μϐνοι που αςχολοϑνταν με την πολιτικό όταν οι πρώην τησ 

ανανεωτικόσ αριςτερϊσ, καθώσ οι παςϐκοι βολεϑτηκαν με τα ςυμφϋροντα, 

μετακϐμιςαν ςτην Εκϊλη και ξϋκοψαν απϐ κϊθε προβληματιςμϐ, κϊθε 
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διϊβαςμα, κϊθε λογοδοςύα βρε αδερφϋ ς, αυτοϑσ που τουσ ψόφιζαν επύ 

εύκοςι πϋντε χρϐνια, το ιδεολογικϐ κενϐ τησ προοδευτικόσ παρϊταξησ 

κλόθηκε να καλϑψει η μεταμοντϋρνα ατζϋντα του «κοινωνικοϑ 

φιλελευθεριςμοϑ». 

Η ςϑγκρουςη για τισ ταυτϐτητεσ ςηματοδοτεύ μια κορυφαύα ςτιγμό 

αυτόσ τησ μετεξϋλιξησ. 

Αναζητώντασ πολιτικϐ ϊλλοθι, μετατρϋψαμε μια δευτερεϑουςα θεςμικό 

αναθεώρηςη (που διακϐςια χρϐνια ελληνικόσ πολιτικόσ ιςτορύασ 

δύδαςκαν πώσ θα ϋπρεπε να ϋχει επιλυθεύ) ςε κορυφαύο δόθεν, ιδεολογικϐ 

ζότημα. 

Σο αποτϋλεςμα όταν να ενιςχυθοϑν οι πιο αντιδραςτικϋσ απϐψεισ ςτην 

εκκληςύα μασ να κομματικοποιηθεύ η ορθοδοξύα και να κινδυνεϑει 

να ανατραπεύ η πολιτικό ιςορροπύα για μια γενιϊ. 

Η θεςμολαγνεύα και το ξϋκομμα απϐ τισ ευαιςθηςύεσ του ελληνικοϑ λαοϑ 

(δϑο κλαςικϋσ αςθϋνειεσ τησ ανανεωτικόσ αριςτερϊσ) μεταβλόθηκαν ςε 

παθολογύα τησ μεγϊλησ κεντρώασ, προοδευτικόσ, δημοκρατικόσ 

παρϊταξησ. 

ϑμφωνα με δημοςκϐπουσ, ϋνα 2% του εκλογικοϑ ςώματοσ 

μετακινόθηκε εκλογικϊ απϐ την κεντροαριςτερϊ ςτην κεντροδεξιϊ -μϐνο 

λϐγω του ζητόματοσ αυτοϑ. 

Σρύα εκατομμϑρια πολύτεσ μασ ϋςτειλαν γραφό για το πϐςο πιο 

αποξενωμϋνοι ϋνιωθαν απϐ τη λειτουργύα του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. 

Οι μορφωμϋνοι μικροαςτού ϐμωσ επϋμειναν με περιςςό αλαζονεύα να 

επιβϊλουν τισ κακοχωνεμϋνεσ ευρωπαώκϋσ (διϊβαζε: γαλλικϋσ) τουσ 

εμπειρύεσ, μετατρϋποντϊσ τεσ ςε εθνικό πολιτικό. 

Ϋταν μια αςυγχώρητη ιδεολογικϊ, πολιτικϊ, εκλογικϊ εξϋλιξη, που ϊνοιξε 

τον αςκϐ του Αιϐλου για ολϐκληρη την παρϊταξη (ϐπωσ φαύνεται απϐ τισ 

τωρινϋσ ςχετικϋσ ακροβαςύεσ του Γιώργου Παπανδρϋου). 

Η ανατροπό αυτόσ τησ προςϋγγιςησ θα εύναι ςτο ϊμεςο μϋλλον το πεδύο 

ϐπου θα αποκαταςταθεύ η τιμό τησ παρϊταξησ -αλλιώσ η παρϊταξη θα 

πϊψει να υπϊρχει. 

Απϐ το 1914 ο Γεώργιοσ Παπανδρϋου («ο πραγματικϐσ», που λϋει μια 

θεύα μου) εύχε περιγρϊψει τη διαφορϊ μεταξϑ των προοδευτικών και τησ 

αριςτερϊσ (του «ςοςιαλιςτικοϑ», ϋλεγε ο ύδιοσ, κϐμματοσ): οι πρώτοι 

«διαφωνοϑν με τουσ ςοςιαλιςτϊσ επειδό πιςτεϑουν πωσ τα πολιτικϊ 
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κϐμματα "εκφρϊζουν", αλλϊ δεν δημιουργοϑν καταςτϊςεισ». 

Νομύζω πωσ η διατϑπωςη παραμϋνει ϊριςτη και ςυμπυκνώνει τη διαφορϊ 

ϐλων ημών -που θϋλουμε να εκφρϊςουμε τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ και να 

απαντόςουμε ςε αυτϋσ- και των διανοοϑμενων μορφωμϋνων 

μικροαςτών που εννοοϑνε να επιβϊλλουν τισ αλλαγϋσ που εκεύνοι 

επιθυμοϑν ςτην κοινωνύα, ελϋω ϐχι τησ -μηδενικόσ εξϊλλου- λαώκόσ τουσ 

απόχηςησ, αλλϊ των πτυχύων, των γνωριμιών, των κοινωνικών τουσ 

αξιωμϊτων και των ενςόμων που ϋχουν κολλόςει τϐςα χρϐνια ςτη 

μεταπολιτευτικό πολιτικό (και -φευ!- ςτον αντιδικτατορικϐ αγώνα). 
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Σα επτϊ θανϊςιμα αμαρτόματα του εκςυγχρονιςμοϑ 

(B') (19/4/2006) 

 

Ϊβδομο: το «ςτόςιμο» τησ παρϊδοςησ τησ εξουςύασ ςτο Γιώργο 

Παπανδρϋου 

Οι ϊνθρωποι εύναι αυτϐ που αφόνουν πύςω τουσ. 

Αν αυτϐ εύναι αλόθεια, τα θαλαςςώςαμε. 

Και προγραμματύςαμε αυτϐ το χϊλι επύ τϋςςερα τουλϊχιςτο χρϐνια. 

Αντύ να αποτελεύ τη νϋα ςελύδα τησ προοδευτικόσ παρϊταξησ, ο διϊδοχοσ 

του ημύτη εύναι το ϊλτερ ϋγκο του Κωςτϊκη Καραμανλό. 

Ο Κώςτασ ημύτησ ϋχει δύκιο ϐταν υπονοεύ πωσ τισ εκλογϋσ του 2004 τισ 

ϋχαςε ο Γιωργϊκησ Παπανδρϋου. 

Για μυςτηριώδεισ λϐγουσ -που εντϊςςονται αςφαλώσ ςτα παρϊξενα τησ 

ψυχολογύασ των μαζών- η ϋλευςη Παπανδρϋου δημιοϑργηςε απύςτευτεσ 

προςδοκύεσ και ανϋτρεψε το πολιτικϐ ςκηνικϐ. 

τουσ δϑο μόνεσ που ϋκανε προεκλογικό εκςτρατεύα ϐμωσ, 

ο GAP αποκαλϑφθηκε: επϋδειξε πολιτικό αμηχανύα και πλόρη ανεπϊρκεια 

θϋςεων (μα τι ϋκανε επιτϋλουσ τϐςα χρϐνια που όταν αρχηγϐσ εν 

αναμονό;)· επϋδειξε βραδυγλωςςύα (πρϊγμα που εξηγεύ γιατύ δεν 

πολυμιλοϑςε τϐςα χρϐνια που όταν πετυχημϋνοσ υπουργϐσ εξωτερικών -

ακολουθοϑςε τη «ςυνταγό Νατϊςασ»)· τϋλοσ, ςτο ντιμπϋιτ (διϊβαζε: 

ςτο ςεμινϊριο με θϋμα «ϐλα ϐςα θϋλατε να μϊθετε για το πώσ χϊνονται οι 

εκλογϋσ και δεν τολμοϑςατε να ρωτόςετε») επϋδειξε επιπολαιϐτητα και 

αλαζονεύα -αυτοςχεδιϊζοντασ εκεύνα τα εξόντα κρύςιμα δευτερϐλεπτα του 

«κλειςύματϐσ» του. 

Ξϋρω πωσ δεν εύμαςτε ϋτοιμοι να παραδεχτοϑμε πωσ ςτην Ελλϊδα εύναι 

δυνατϐ να χϊνονται εκλογϋσ απϐ ϋνα ντιμπϋιτ -οι δημοςκϐποι ϐμωσ 

κατϋγραψαν την κατϊρρευςη τισ ςυςπεύρωςησ του ΠΑΟΚ κατϊ πολλϋσ 

μονϊδεσ αμϋςωσ μετϊ απϐ εκεύνο το αξϋχαςτο βρϊδυ. 

Δϑο χρϐνια μετϊ -και εύκοςι πϋντε (!) μετϊ την δυναμικό εμφϊνιςό του 

ςτην πολιτικό- ο Γιώργοσ Παπανδρϋου αναζητεύ ακϐμα ιδϋεσ, 

ςυνεργϊτεσ, πολιτικϐ ςτύγμα και καθηγητό ελληνικών. 
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Λυπϊμαι, αλλϊ αυτϐ ϋνα πρϊγμα δεύχνει: πωσ, ςαν το ϊλλο αρχοντϐπουλο 

που βαριϋται να κυβερνϊει την Ελλϊδα, ϋτςι κι αυτϐσ δεν όταν φτιαγμϋνοσ 

γι, αυτό τη δουλειϊ. 

Αυτϐ δεν εύναι κακϐ για τον ύδιο: μια χαρϊ περνϊει! 

Εύναι ϊθλιο για μασ, που εννοοϑμε ς, αυτό τη χώρα να αντιλαμβανϐμαςτε 

την πολιτικό ςαν μύα αϋναη παρϋλαςη των ύδιων πϊντα απϋθνατων. 

Για να ξαναγυρύςουμε ςτον ημύτη ϐμωσ, φϋρει βαριϋσ ευθϑνεσ για 

το ςπρώξιμο του Γιωργϊκη καθ, ϐλη τη διϊρκεια τησ πρωθυπουργικόσ 

του θητεύασ. 

Ϋ γνώριζε την πολιτικό του ανεπϊρκεια (οπϐτε ϐφειλε να τον «κοντϑνει») 

ό δεν την αντιλόφθηκε (ϐπωσ δεν αντιλόφθηκε τισ αντύςτοιχεσ 

ικανϐτητεσ ϊλλων επιλογών του -θυμϊςτε τον Δημότρη 

Παντερμαλό και την Αγγελικό ΛαϏου, το μϐνο ϊνθρωπο που 

ϋκανε Sabbatical ςτο υπουργεύο εξωτερικών;), οπϐτε εύναι υπϐλογοσ 

για πολιτικό μυωπύα.  

Αν μϊλιςτα αληθεϑει αυτϐ που ευρϋωσ λϋγεται -πωσ 

ο ημύτησ ανταπϋδιδε ϋτςι την υποςτόριξη του Γιώργου 

Παπανδρϋου ςτο ςυνϋδριο του 1996- τα πρϊγματα εύναι ακϐμα 

χειρϐτερα: φαύνεται πωσ για τουσ πολιτικοϑσ μασ οι τϑχεσ τησ πατρύδασ 

εύναι υπϐθεςη ςαβουϊρ βιβρ και «μπϋςασ» ςτον κλειςτϐ τουσ κϐςμο. 

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ οι κυβερνόςεισ ημύτη όταν πολϑ καλϑτερεσ 

απϐ αυτϋσ του Κωςτϊκη Καραμανλό. 

Ϋταν ϐμωσ πολϑ κατώτερεσ απϐ τισ δυνατϐτητεσ του εκςυγχρονιςμοϑ και 

των εκςυγχρονιςτών· ό απϐ τισ ανϊγκεσ τησ χώρασ! 
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Για το 'ςϑμφωνο ςυμβύωςησ' (26/4/2006) 
 

Διϊλογοσ με το ϊρθρο: «ϑμφωνο ςυμβύωςησ και πολιτικϐ κϐςτοσ / 

του Παϑλου Αθαναςοποϑλου» 

Πρϐςφατα το ΠΑΟΚ εκπϐνηςε μια πρϐταςη για την καθιϋρωςη 

«ςυμφώνου ςυμβύωςησ» μεταξϑ «ενηλύκων του ύδιου ό διαφορετικοϑ 

φϑλου» που θα διαςφαλύζει «ϐλεσ τισ προςωπικϋσ και περιουςιακϋσ 

ςυνϋπειεσ που παρϊγει ο γϊμοσ για τουσ ςυζϑγουσ». 

Σα ϊτομα που θα «ςυμβιώνουν» θα μποροϑν ϋτςι να 

κατοχυρώνουν αμοιβαύα αςφαλιςτικϊ δικαιώματα, να 

ειςπρϊττουν επύδομα «γϊμου» κ.λπ, ενώ μετϊ το θϊνατϐ τουσ η περιουςύα 

τουσ θα μεταβαύνει αυτομϊτωσ ςτο ϊλλο μϋροσ του «ςυμφώνου». 

Και ωσ προσ την κληρονομιϊ η καθιϋρωςη ενϐσ τϋτοιου ςυμφώνου εύναι 

περιττό, αφοϑ και ςόμερα η περιουςύα του καθενϐσ μπορεύ να διατύθεται 

ςε ϐποιον εκεύνοσ επιθυμεύ, ανεξαρτότωσ ςυγγενεύασ, αρκεύ να ςυνταχθεύ 

ςχετικό διαθόκη. 

ε ϐτι αφορϊ ϐμωσ τα ϊλλα οφϋλη που προβλϋπει η πρϐταςη του 

ΠΑΟΚ, φοβοϑμαςτε πωσ το ςοςιαλιςτικϐ κύνημα βρύςκεται εν 

ςυγχϑςει: 

Πρώτον: με το «επύδομα γϊμου» και την αμοιβαύα κατοχϑρωςη 

αςφαλιςτικών δικαιωμϊτων ο νομοθϋτησ δεν ςτηρύζει απλϊ τη ςυμβύωςη. 

Τποςτηρύζει το θεςμϐ τησ οικογϋνειασ, διϐτι ο θεςμϐσ αυτϐσ θεωρεύται το 

προαπαιτοϑμενο για τη γϋννηςη παιδιών, που κατ, εξοχόν ενδιαφϋρει το 

κοινωνικϐ ςϑνολο. 

Αυτϐ που επιδοτεύται δηλαδό δεν εύναι η ςυμβύωςη, αλλϊ η τεκνοποιύα. 

Θα όταν παρϊλογο να ςυνϋβαινε αλλιώσ, αφοϑ η ςυγκατούκηςη-

ςυμβύωςη εύναι γνωςτϐ πωσ δημιουργεύ ϋτςι κι αλλιώσ οικονομύεσ κλύμακοσ 

ςτισ δαπϊνεσ των νοικοκυριών. 

Με ϊλλα λϐγια, η ςυμβύωςη δημιουργεύ αφ, εαυτόσ ϋνα πλεϐναςμα ςτα 

ειςοδόματα των ςυμβιοϑντων 

Η τεκνοποιύα ϐμωσ λϊμπει δια τησ απουςύασ τησ ςτην πρϐταςη του 

ΠΑΟΚ -τουλϊχιςτο για τα ομοφυλϐφιλα ζευγϊρια- ϐπου προβλϋπεται 

ρητϊ πωσ «μετϊ τη ςϑναψη ςυμφώνου δεν επιτρϋπεται η απϐ κοινοϑ 
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υιοθεςύα ανηλύκου απϐ τουσ ςυμβιοϑντεσ». 

Σο ΠΑΟΚ δηλαδό εδώ προτεύνει -οϑτε λύγο, οϑτε πολϑ- τη δημιουργύα 

μύασ εςτύασ κοινωνικόσ και οικονομικόσ ανιςϐτητασ, αφοϑ ϐςοι ευνοοϑνται 

απϐ το γεγονϐσ τησ ςυμβύωςησ θα επιδοτοϑνται κι απϐ επϊνω, με 

χρόματα των φορολογουμϋνων!   

Δεϑτερον: ςε ϐτι αφορϊ τα ςυνταξιοδοτικϊ δικαιώματα, η πρϐταςη του 

ΠΑΟΚ κϊνει και πϊλι λϊθοσ. 

Εύναι γνωςτό η κρύςιμη κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονται τα 

αςφαλιςτικϊ μασ ταμεύα. 

Για να το ποϑμε εν ςυντομύα, κϊθε ςχετικό πολιτικό ςτο μϋλλον θα πρϋπει 

να αναζητεύ τρϐπουσ αναδιανομόσ μεταξϑ γενεών, μεταφϋροντασ πϐρουσ 

απϐ τουσ ςυνταξιοϑχουσ προσ τη νεϐτητα και τα παιδιϊ! 

Η πρϐταςη του ΠΑΟΚ πηγαύνει ςτην εντελώσ αντύθετη 

κατεϑθυνςη: μετατοπύζει κι ϊλλουσ κοινωνικοϑσ πϐρουσ προσ την τρύτη 

ηλικύα, διευρϑνοντασ τη βϊςη των ηλικιωμϋνων που επωφελοϑνται απϐ τουσ 

κοινωνικοϑσ πϐρουσ. 

ημειώνουμε πωσ η πρϐταςη αυτό ϋρχεται «αυθορμότωσ» απϐ το 

ΠΑΟΚ, χωρύσ να υπϊρχει οϑτε ύχνοσ εκδόλωςησ παρομούου αιτόματοσ 

απϐ τα «χιλιϊδεσ» ομοφυλϐφιλα κι ετεροφυλϐφιλα ζευγϊρια που βλϋπει ο 

υποςτηρικτόσ τησ πρϐταςησ και ςτϋλεχοσ του ΠΑΟΚ Παϑλοσ 

Αθαναςϐπουλοσ. 

Με ϊλλα λϐγια, την ύδια ώρα που χειμϊζεται η παιδεύα, η υγεύα, οι 

οικογενειακού προϒπολογιςμού, οι κοινωνικϋσ παροχϋσ, οι μιςθού κ.λπ., το 

ΠΑΟΚ αςχολεύται με την ανακατανομό πϐρων υπϋρ μιασ ςιωπηλόσ 

κατηγορύασ που ςε καμιϊ περύπτωςη δεν μπορεύ να τεκμηριωθεύ πωσ 

ανόκει ςτουσ «μη ϋχοντεσ»! 
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Η 'Σζαννετϊκα' ςώζει τη ΝΔ (και το ΛΑΟ)! (6/5/2006) 
 

τισ περιφερειακϋσ εκλογϋσ του 2004 ςτη Γαλλύα, που ϋγιναν λύγο μετϊ 

την εγκατϊςταςη του Φοςϋ Λοϑισ Ροντρύγκεζ Θαπατϋρο (José Luis 

Rodríguez Zapatero) ςτην Μονκλϐα, οι Γϊλλοι ςοςιαλιςτϋσ πϋτυχαν να 

«βϊψουν» ροζ ολϐκληρη τη χώρα. 

τισ εκλογϋσ αυτϋσ αναδεύχτηκε το ϊςτρο τησ εγκολϋν 

Ρουαγιϊλ (Ségolène Royal), που απϋκτηςε ϋτςι το προςωνϑμιο 

«Θαπατϋρα». 

k 

τισ νομαρχιακϋσ εκλογϋσ του 2002, ο ηγϋτησ τησ Νϋασ 

Δημοκρατύασ επϋλεξε για υποψόφιο του κϐμματϐσ του ςτην 

υπερνομαρχύα Αθηνών-Πειραιώσ τον Γιϊννη Σζανετϊκο, ϋναν 

δημοςιογρϊφο τηλεαςτϋρα, γνωςτϐ για τισ εκκεντρικϋσ του απϐψεισ ςε 

μια ςειρϊ απϐ ζητόματα αξιών. 

Αμϋςωσ μετϊ την ανακούνωςη, ο Γιώργοσ Καρατζαφϋρησ απϋςτειλε 

ςτον Κώςτα Καραμανλό... μια ανθοδϋςμη για να τον ευχαριςτόςει για 

την επιλογό του αυτό. 

Εύχε δύκιο: το βρϊδυ τησ εκλογικόσ αναμϋτρηςησ, ο υποψόφιοσ τησ 

Ρηγύλλησ κϋρδιζε 440 χιλιϊδεσ ψόφουσ (ποςοςτϐ 26.7%), ενώ ο 

υποψόφιοσ του ΛΑΟ 13.6%: η ΝΔ ϋχανε το ςτούχημα να μετατρϋψει τισ 

εκλογϋσ αυτϋσ ςε θανϊςιμο πολιτικϐ πλόγμα ενϊντια ςτην 

κυβϋρνηςη ημύτη, που ολοκλόρωςε με ϊνεςη τη θητεύα τησ, δϑο χρϐνια 

αργϐτερα. 

k 

Με την επιλογό τησ Πομϊκασ Γκιουλμπεγιϊζ Καραχαςϊν ωσ 

υποψόφιασ για την υπερνομαρχύα Δρϊμασ-Καβϊλασ-Ξϊνθησ, 

ο πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ ϋκανε για τισ νομαρχιακϋσ εκλογϋσ του 2006 

ανϊλογο αυτοκτονικϐ λϊθοσ με εκεύνο που εύχε κϊνει ο Κώςτασ 

Καραμανλόσ ϐταν επϋλεγε τον Γιϊννη Σζαννετϊκο για την 

υπερνομαρχύα Αθηνών-Πειραιώσ, τϋςςερα χρϐνια πρωτϑτερα. 

Εύναι απολϑτωσ βϋβαιο πωσ η αλαλοϑμ αυτό υποψηφιϐτητα, που 

εκφρϊζει μϐνο τισ ιδεοληψύεσ του προϋδρου του ΠΑΟΚ, θα ςυγκεντρώςει 
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τα φώτα τησ δημοςιϐτητασ και θα καταβαραθρωθεύ το βρϊδυ των 

εκλογών: αν ςυγκεντρώςει το ΠΑΟΚ τισ μιςϋσ ψόφουσ απϐ ϐςεσ εύχε 

ςυγκεντρώςει ςτισ βουλευτικϋσ του 2004 ςτη Δρϊμα και την Καβϊλα, ο 

πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ και η εκλεκτό του... «Σζαννετϊκα», θα ϋχουν κϊθε 

δικαύωμα να θριαμβολογοϑν. 

Η αφϋλεια και η ϊγνοια του Γιώργου Παπανδρϋου 

Όπωσ φαύνεται, με την επιλογό τησ κ. Καραχαςϊν ο Γιώργοσ 

Παπανδρϋου θϋλει να τονύςει πωσ -ϐπωσ βλϋπει τα πρϊγματα απϐ την 

Εκϊλη- η μουςουλμανικό μειονϐτητα εύναι μορφωμϋνη, προοδευτικό, 

ενταγμϋνη πολιτικϊ, ςϑγχρονη κ.λπ και ϊρα μϐνο ρατςιςτικϋσ διαθϋςεισ την 

αποκλεύουν απϐ το να πρωταγωνιςτόςει ςτην εθνικό πολιτικό ζωό. 

Οι πολύτεσ που θα καταψηφύςουν μαζικϊ την υποψηφιϐτητα τησ 

κ. Καραχαςϊν θα το κϊνουν διϐτι γνωρύζουν πωσ η ζωό ςτη Θρϊκη και 

την Ανατολικό Μακεδονύα εύναι λιγϊκι πιο δϑςκολη και ςϑνθετη απϐ τη 

«ροζ» εντϑπωςη του προϋδρου του ΠΑΟΚ. 

Εδώ και πολλϊ χρϐνια, η μουςουλμανικό μειονϐτητα εκλϋγει μειονοτικοϑσ 

βουλευτϋσ. 

Η μακρϊ εμπειρύα αποδεικνϑει πωσ οι βουλευτϋσ αυτού, ακριβώσ επειδό 

εύναι πολιτικού με ςϊρκα και οςτϊ και ϐχι ςϑμβολα, που λογοδοτοϑν ςε 

ςυγκεκριμϋνουσ ανθρώπουσ και ϐχι ςε πολυπολιτιςμικοϑσ 

ιδεϐτυπουσ, εξαρτώνται ςε μεγαλϑτερο ό μικρϐτερο βαθμϐ απϐ 

το τουρκικϐ προξενεύο τησ Κομοτηνόσ, που αποτελεύ βαςικϐ παύκτη ςτον 

καθοριςμϐ τησ πολιτικόσ ςυμπεριφορϊσ τησ μειονϐτητασ (που 

εξϊλλου αυτοπροςδιορύζεται ςε μεγϊλο βαθμϐ ωσ 

«τουρκικό» μειονϐτητα) 

Αυτϐ μπορεύ να εύναι θεμιτϐ, αποδεικνϑει ϐμωσ πωσ εκ των πραγμϊτων η 

πολιτικό εκπροςώπηςη τησ μειονϐτητασ χρηςιμοποιεύται απϐ την Ωγκυρα 

ωσ μϋςο πύεςησ ςτισ διμερεύσ μασ ςχϋςεισ. 

Εύναι λοιπϐν λογικϐ οι Ϊλληνεσ πολύτεσ να μην επιθυμοϑν να αυξόςουν 

το πολιτικϐ βϊροσ τησ Ωγκυρασ ςτα ελληνικϊ πολιτικϊ πρϊγματα και να 

τεύνουν να αποδοκιμϊζουν τουσ μειονοτικοϑσ υποψηφύουσ, ϐπωσ θα το 

κϊνουν -για πολλοςτό φορϊ- ςτισ επερχϐμενεσ νομαρχιακϋσ εκλογϋσ. 

Ιδιαύτερα απαρϊδεκτη εύναι η επιλογό τησ κ. Καραχαςϊν ωσ νομϊρχου 

Δρϊμασ και Καβϊλασ. 

Αποτελεύ κοινϐ μυςτικϐ πωσ η τεχνητό υπερνομαρχύα Δρϊμασ-Καβϊλασ-
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Ξϊνθησ δημιουργόθηκε για «εθνικοϑσ» λϐγουσ (για να μην υπϊρξει 

δηλαδό μουςουλμϊνοσ νομϊρχησ). 

Οι Δραμινού και οι Καβαλιώτεσ το αποδϋχτηκαν αυτϐ, ϋςτω και με μιςό 

καρδιϊ, αποδεχϐμενοι τουσ εθνικοϑσ λϐγουσ που τουσ επιςόμαναν ϐλοι οι 

εκπρϐςωποι του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. 

Σαυτϐχρονα πρϐκειται για περιοχϋσ βαριϊ χτυπημϋνεσ απϐ 

την μετακύνηςη επιχειρόςεων, με υψηλϐτατη ανεργύα, ϐπου -ϐπωσ 

ςυμβαύνει ςυχνϊ ςε παρϐμοιεσ περιπτώςεισ- αναπτϑςςονται αιςθόματα 

ζηλοφθονύασ ενϊντια ςτη Θρϊκη, που υποτύθεται πωσ δϋχεται κρουνοϑσ 

επιδοτόςεων και αναπτυξιακών παρεμβϊςεων απϐ την Αθόνα για (ξανϊ) 

«εθνικοϑσ λϐγουσ». 

  

Και τώρα τουσ λϋνε να δεχτοϑν μια μουςουλμϊνα νομϊρχη! 

Ο Γιώργοσ Παπανδρϋου τουσ καλεύ να το κϊνουν αυτϐ για νϋασ κοπόσ 

«εθνικοϑσ λϐγουσ» (που τώρα εύναι ο αντιρατςιςμϐσ, ο πολυπολιτιςμϐσ, η 

ανεκτικϐτητα κ.λπ). 

Μα καλϊ, πϐςη αποξϋνωςη, πϐςη αλλοτρύωςη πιςτεϑει το πολιτικϐ 

ςϑςτημα πωσ μπορεύ να δεχτοϑν ακϐμα οι δϑςμοιροι ψηφοφϐροι του; 

Επιπλϋον η επιλογό τησ κ. Καραχαςϊν, μιασ βουλγαρϐφωνησ, ωσ 

νομϊρχου... Δρϊμασ και Καβϊλασ, μοιϊζει ςαν να πρϐτεινε κανεύσ για 

Δόμαρχο Καλαβρϑτων ϋναν... Γερμανϐ! 

Δεν εύναι δυνατϐ να προκαλοϑμε με τϋτοιο τρϐπο την ιςτορικό μνόμη των 

ανθρώπων! Ειδικϊ ςε ϋνα πλαύςιο ϐπωσ αυτϐ που περιϋγραψα 

προηγουμϋνωσ. 

Σώρα θα μου πεύτε πωσ η κ. Καραχαςϊν μπορεύ να εύναι μια εξαιρετικό 

περύπτωςη, ϋνα φρϋςκο πρϐςωπο που θα πολιτευτεύ διαφορετικϊ απϐ τουσ 

δεκϊδεσ μουςουλμϊνουσ εκλεγμϋνουσ του παρελθϐντοσ και δεν θα μιλϊει 

περύ «τουρκικόσ μειονϐτητασ» (και μϊλιςτα ϐχι ωσ νομϊρχησ Ξϊνθησ, αλλϊ 

και Δρϊμασ και Καβϊλασ!) 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ για την ύδια την κ. Γκιουλ Καραχαςϊν κανεύσ 

μασ δεν ξϋρει τύποτα. Κανεύσ δεν τη γνωρύζει, οϑτε καν ςτισ περύφημεσ 

«τοπικϋσ κοινωνύεσ»! Σο μϐνο που εύναι ςύγουρο -κι εύναι ο λϐγοσ για τον 

οπούο την επϋλεξε ο Γιώργοσ Παπανδρϋου- εύναι πωσ 

εύναι μουςουλμϊνα! (Απϐ την ϊποψη αυτό ο Γιώργοσ 

Παπανδρϋου βλϊπτει και την υπϐθεςη τησ ιςοτιμύασ τησ μειονϐτητασ. 
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Επιλϋγοντασ μια υποψόφια με εθνοτικϊ κριτόρια, πολώνει την εκλογό 

γϑρω απϐ το εθνοτικϐ ζότημα, οδηγώντασ μοιραύα τη μειονϐτητα 

ςε πολιτικό περιθωριοπούηςη). 

Για να την κρύνουμε, απϐ τη μια ϋχουμε την ςυςωρρευμϋνη εμπειρύα απϐ 

εκλεγμϋνουσ μουςουλμϊνουσ και απϐ την ϊλλη το λϐγο του προϋδρου του 

ΠΑΟΚ. 

Προσ τα ποϑ κλύνει η πλϊςτιγγα κατϊ τη γνώμη ςασ;  

τα δυϐμιςι χρϐνια που ηγεύται του ΠΑΟΚ ο κ. Παπανδρϋου μασ ϋδειξε 

πωσ αρϋςκεται ςε παρϐμοιεσ «επικοινωνιακϋσ» προεκλογικϋσ κινόςεισ: 

τον Μϊρτιο του 2004 ϋβαλε ςτο ψηφοδϋλτιο επικρατεύασ του ΠΑΟΚ 

τουσ βαςικοϑσ θεωρητικοϑσ τησ κυβϋρνηςησ... Μητςοτϊκη του 1993-96· 

τον Ιοϑνιο του 2004, ςτισ ευρωεκλογϋσ, ϋθεςε επικεφαλόσ του 

ευρωψηφοδελτύου του την κ. Μαρύα Ματςοϑκα. 

Σι απϋγιναν οι επιλογϋσ του αυτϋσ; 

Οι δϑο πρώτοι ϋχουν περιθωριοποιηθεύ πλόρωσ απϐ το ΠΑΟΚ και τον 

ηγϋτη του. Μοιϊζει ςαν να περιφϋρονται ςτο κοινοβοϑλιο αξϑριςτοι και 

με τισ... πιτζϊμεσ τουσ, μη βλϋποντασ την ώρα και τη ςτιγμό να τελειώςει 

αυτό η καταραμϋνη τετραετύα και να δουν τι θα απογύνουν. 

Όςο για την κ. Ματςοϑκα, λύγεσ ημϋρεσ μετϊ την επιλογό τησ ωσ 

επικεφαλόσ του ψηφοδελτύου -και αφοϑ ϋγιναν φανερϋσ και ςτισ πϋτρεσ 

οι ελϊχιςτεσ πολιτικϋσ τησ ικανϐτητεσ- ο ύδιοσ ο πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ 

αντιλόφθηκε πωσ όταν αδϑνατο να ηγηθεύ τησ ευρωκοινοβουλευτικόσ 

ομϊδασ του ΠΑΟΚ. 

Με ϊλλα λϐγια, ςτισ προηγοϑμενεσ επικοινωνιακϋσ του κινόςεισ, 

ο Γιώργοσ Παπανδρϋου απϋδειξε επιπολαιϐτητα και αδυναμύα 

υποςτόριξησ των ύδιων του των επιλογών. 

Ποιοσ μασ λϋει πωσ δεν ςυμβαύνει το ύδιο με την κ. Καραχαςϊν; 

Σώρα τι κϊνουμε; 

Η επιλογό τησ κ. Καραχαςϊν θϋτει πλϋον την μεγϊλη δημοκρατικό 

παρϊταξη ςτουσ τρεισ νομοϑσ τησ υπερνομαρχύασ ενϐψει δϑςκολων 

πολιτικών αποφϊςεων. 

Αν δεν παρϋμβει, εύναι ςύγουρο πωσ οι κϊλπεσ τησ ΝΔ, του ΛΑΟ και τησ 

αποχόσ θα φουςκώςουν απϐ δυςαρεςτημϋνουσ προοδευτικοϑσ 

ψηφοφϐρουσ που -και ςωςτϊ- δεν τουσ πϊει το χϋρι να ψηφύςουν τη 

κ. Καραχαςϊν. 
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Με την απϐφαςό του, ο Γιώργοσ Παπανδρϋου ϋγραψε ςτα παλαιϐτερα 

των υποδημϊτων του και τα τοπικϊ ϐργανα, και τισ εςωκομματικϋσ 

διαδικαςύεσ, και τισ αγωνύεσ, τουσ πϐθουσ, τα αιτόματα τησ δημοκρατικόσ 

παρϊταξησ, των εργαζϐμενων, ολϐκληρου του λαοϑ των νομών Δρϊμασ, 

Καβϊλασ και Ξϊνθησ. 

Σα τοπικϊ ςτελϋχη του ΠΑΟΚ καλοϑνται τώρα να πϊρουν ςτισ πλϊτεσ 

τουσ τισ εξελύξεισ και να διαςώςουν την τιμό τησ παρϊταξησ. 

Αλλιώσ θα αποδεύξουν πωσ ςτην περιοχό τουσ, παρϊταξη δεν υπϊρχει! 

Και θα φϋρουν πϊντα το πολιτικϐ ςτύγμα πωσ δεν κινόθηκαν για να 

αντιδρϊςουν ςε μια επιλογό κι ϋνα αποτϋλεςμα που θα αμαυρώνει για 

πολλϊ πολλϊ χρϐνια την προοδευτικό παρϊταξη ςτην περιοχό τουσ. 

Εύναι πια αναγκαςμϋνοι να αντιδρϊςουν ϋμπρακτα ςτην επιλογό του 

προϋδρου τουσ! 

Φρειϊζεται να ςυςτόςουν ϋνα πλατϑ, ενωτικϐ, αντιπροςωπευτικϐ 

ψηφοδϋλτιο (εγώ θα το ονϐμαζα «υμμετοχικό Δημοκρατύα»), που θα 

μπορϋςει να εκπροςωπόςει επϊξια την προοδευτικό-δημοκρατικό 

ατζϋντα για δουλειϊ, παιδεύα, υγεύα, προκοπό, βιώςιμη ανϊπτυξη και 

ιςοπολιτεύα ςτουσ νομοϑσ τουσ. 

Οι προοδευτικού πολύτεσ θα πρϋπει να εκπροςωπηθοϑν ςτο επϐμενο 

νομαρχιακϐ ςυμβοϑλιο τησ υπερνομαρχύασ. 

Αν δεν κινηθοϑν τώρα οι ζωντανϋσ δυνϊμεισ τησ προοδευτικόσ τοπικόσ 

κοινωνύασ, δεκϊδεσ χιλιϊδεσ προοδευτικού-δημοκρατικού πολύτεσ δεν θα 

ϋχουν φωνό τα επϐμενα χρϐνια ςτισ νομαρχιακϋσ τουσ υποθϋςεισ. 

Αυτϐ δεν πρϋπει να ςυμβεύ! 
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'χϋδιο Β' για τουσ εκςυγχρονιςτϋσ (1/7/2006) 
 

χεδϐν εύκοςι χρϐνια απϐ την εκτϐξευςη του Κώςτα ημύτη ςτην πρώτη 

γραμμό του ςτελεχιακοϑ δυναμικοϑ του ΠΑΟΚ, δϋκα μετϊ τισ νύκεσ του 

1996 και δυϐμιςι μετϊ την όττα του Μαρτύου του 2004, το 

«εκςυγχρονιςτικϐ» ρεϑμα τησ ελληνικόσ κεντροαριςτερϊσ βρύςκεται ςε 

ϋνα ςταυροδρϐμι. 

Ο ϋνασ δρϐμοσ -που φαύνεται να τον επιλϋγουν οι περιςςϐτεροι- εύναι 

εκεύνοσ τησ αργόσ ενςωμϊτωςησ ςτισ διαδικαςύεσ του «ϐλου ΠΑΟΚ» -

ακϐμα και υπϐ την ηγεςύα του Ευϊγγελου Βενιζϋλου· πύςω απϐ την 

ϊποψη αυτό υπϊρχει η ανϊλυςη πωσ «ϐλα τα ςτελϋχη του ΠΑΟΚ 

αςπϊζονται λύγο-πολϑ εκςυγχρονιςτικϋσ απϐψεισ». 

Η ανικανϐτητα ϐμωσ του Γιώργου Παπανδρϋου απϐ τη μια, η ϐξυνςη 

πολλών προβλημϊτων τησ ελληνικόσ κοινωνύασ απϐ την ϊλλη, οδηγοϑν 

πολλϊ ςτελϋχη του «εκςυγχρονιςτικοϑ» χώρου να διερευνόςουν ϋναν 

ϊλλο δρϐμο, πολϑ πιο αυτϐνομο. 

Αν το «ςχϋδιο Α» εύναι εκεύνο τησ ϋνταξησ ςτο «ϐλον ΠΑΟΚ», το 

«ςχϋδιο Β» εύναι εκεύνο τησ διατόρηςησ και ανϊπτυξησ τησ αυτϐνομησ 

παρουςύασ του εκςυγχρονιςτικοϑ ρεϑματοσ ςτισ πολιτικϋσ εξελύξεισ. 

Σο «ςχϋδιο Β» ϋχει κατϊ τη γνώμη μου οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ 

επιτυχύασ: 

1. Σο ρεϑμα χρειϊζεται να αποκτόςει ϋναν και μοναδικϐ πολιτικϐ 

εκπρϐςωπϐ του προσ την κοινωνύα. 

Σϋςςερα τουλϊχιςτο εύναι τα ςτελϋχη που θα μποροϑςαν να παύξουν 

αυτϐν το ρϐλο: οι Ωννα Διαμαντοποϑλου, Αλϋκοσ 

Παπαδϐπουλοσ, Γιώργοσ Υλωρύδησ, Μιχϊλησ ΦρυςοχοϏδησ. 

Σο ποιοσ θα τον αναλϊβει τελικϊ ϐμωσ εξαρτϊται κυρύωσ απϐ το 

προςωπικϐ θϊρροσ του κϊθε υποψηφύου και την λαώκϐτητα που εύναι ςε 

θϋςη να αναπτϑξει. 

2. Σο ρεϑμα χρειϊζεται να προβϊλει ϋνα ςαφϋσ πρϐγραμμα αλλαγών και 

μεταρρυθμύςεων. 

τη πρϐςφατη ςυνϊντηςη των εκςυγχρονιςτών ςτην Ωνδρο ο πρώην 

υπουργϐσ Σϊςοσ Γιαννύτςησ περιϋγραψε μια παρϐμοια ατζϋντα -
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αναμϐρφωςη δημϐςιου τομϋα, παιδεύα, παραγωγικϐτητα, αλλϊ «ϐχι 

αςφαλιςτικϐ» (!)- που ϋδειξε πωσ -κι αυτϐ εύναι θετικϐ- το ρεϑμα ϋχει 

μϊθει απϐ τα παθόματα του ελιτιςμοϑ του και δεύχνει να επιθυμεύ να 

ςυνδεθεύ με τα αιτόματα για προκοπό, ανϊπτυξη, κοινωνικό δικαιοςϑνη, 

μετριοπϊθεια, ςοβαρϐτητα, που ζητϊει εξϊλλου και ο λαϐσ μασ. 

«Ξεμπερδϋψαμε υπερβολικϊ εϑκολα με το λαώκιςμϐ... Τπϊρχουν πολλϊ που 

θα πρϋπει να ξαναδοϑμε», δόλωςε ςτην ύδια ςυνϊντηςη η πρώην 

ευρωβουλευτόσ Μυρςύνη Ζορμπϊ. 

3. Σο ρεϑμα χρειϊζεται να ςτραφεύ ςτο μϋλλον 

Καλό και ϊγια η αυτοκριτικό και τα «κϐλλυβα» για την οκταετύα 1996-

2004, αλλϊ το κρύςιμο εύναι να εννοόςει το ρεϑμα πωσ πολιτικϐ του 

καθόκον εύναι να επιβϊλει ςτην κοινωνύα και την πολιτικό την ατζϋντα του 

και τισ προτεραιϐτητϋσ του. 

Για να το κϊνει αυτϐ θα χρειαςτεύ -για μια ακϐμα φορϊ- να επιδεύξει ο 

καθϋνασ και η καθεμιϊ ϋνα υψηλϐ αύςθημα χρϋουσ, δύνοντασ 

προτεραιϐτητα ςτο πολιτικϐ πρϐταγμα και ϐχι ςτισ παλιϋσ ςυμπορεϑςεισ, 

ςυμπϊθειεσ, ςυνεργαςύεσ κ.λπ. 

Με ϊλλα λϐγια: εφϐςον ςυμφωνόςει ςε προτεραιϐτητεσ και λϑςεισ, θα 

χρειαςτεύ η μϋγιςτη πολιτικό ςωφροςϑνη και ψυχικό γενναιϐτητα ώςτε 

να οικοδομηθοϑν ςυμμαχύεσ με ϐλουσ ϐςοι μπορεύ να ςυμβϊλουν ςτην 

ευϐδωςη του πολιτικοϑ αυτοϑ προτϊγματοσ, ανεξϊρτητα απϐ το τι ςυνϋβη 

ςτο παρελθϐν. 

Για να φουςκώςει το «πολιτικϐ κϑμα» (ϋνασ απϐ τουσ πιο δημοφιλεύσ 

ϐρουσ τησ ςυνϊντηςησ τησ Ωνδρου) θα χρειαςτοϑν πολιτικϊ γεγονϐτα. 

Θα χρειαςτοϑν κοντολογύσ εκπλόξεισ, που ςυχνϊ ςτην πολιτικό 

ταυτύζονται απϐ την ςυνϑπαρξη «αταύριαςτων» (κϊποιο θα τισ πουν 

«ανύερεσ») ςυναντόςεων, και ϐχι -προσ Θεοϑ!- νυςταλϋεσ ςυναθρούςεισ 

των ιδύων πϊντα βετερϊνων του 1996-2004 που να ακοϑν τουσ ύδιουσ πϊντα 

«εκςυγχρονιςτϋσ υπηρεςύασ»! 

τισ εκπλόξεισ αυτϋσ χρειϊζεται να ςυμμετϋχουν ακϐμα και πρώην 

επικριτϋσ (ναι, ακϐμα και υβριςτϋσ!) τησ περιϐδου 1996-2004! 

Σο ποιοσ ςυμμετϋχει να το κρύνει το «εδώ και τώρα» και ϐχι το «παλιϊ»... 

4. Σο ρεϑμα χρειϊζεται χειραφϋτηςη απϐ την αριςτερϊ 

Σο ρεϑμα χρειϊζεται να παραδεχθεύ πωσ ανόκει ςε μύα ιςτορικό παρϊδοςη 

προοδευτικό, μεταρρυθμιςτικό, φιλολαώκό, δημοκρατικό, 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 306 

εξευρωπαώςτικό, που -ϐπωσ κι αν αυτοχαρακτηρύζονται οι ύδιοι οι 

εκςυγχρονιςτϋσ- για τον Ϊλληνα πολύτη δεν ανόκει ςτην «αριςτερϊ» (τη 

γενεαλογύα δηλαδό ΕΑΜ-ΕΛΑ, «Πολυτεχνεύο», ΚΚΕ -κι επικουρικϊ 

ΚΚΕ Εσ, ΤΝ, ΤΡΙΖΑ), αλλϊ ςτη γενεαλογύα του φιλελευθεριςμοϑ του 

μεςοπολϋμου, του κϋντρου του μεταπολϋμου και τησ ευρωπαώςτικόσ 

αντιδεξιϊσ τησ μεταπολύτευςησ. 

Με ϊλλα λϐγια το ρεϑμα -εύτε το θϋλει, εύτε ϐχι- ανόκει ςτο προοδευτικϐ-

ριζοςπαςτικϐ κϋντρο και ϐςο οι ςυμμετϋχοντεσ ςε αυτϐ ςυνεχύζουν να 

μην απαρνιοϑνται το αριςτερϐ τουσ παρελθϐν θα προκαλοϑν ςϑγχυςη 

ςτην κοινό γνώμη και θα περιορύζουν το εϑροσ των μελλοντικών τουσ 

ςυμμαχιών! 

Η αφομούωςη ςτο «ϐλον (πλην ϐμωσ αφαςικϐ) ΠΑΟΚ», η 

αποςτρϊτευςη και η γόρανςη απειλοϑν τουσ εκςυγχρονιςτϋσ και το 

εκςυγχρονιςτικϐ εγχεύρημα. 

τισ ςυνθόκεσ ϐμωσ κρύςησ του δικομματιςμοϑ και διαμϐρφωςησ 

μακροπρϐθεςμησ ςυντηρητικόσ ηγεμονύασ (που δεν θα απειληθεύ οϑτε απϐ 

ενδεχϐμενη επικρϊτηςη του Γιώργου Παπανδρϋου ςτο απώτερο 

μϋλλον), οι εκςυγχρονιςτϋσ ύςωσ να αναγκαςτοϑν να εξερευνόςουν ϋνα 

«ςχϋδιο Β» για την αυτϐνομη παρουςύα τουσ ςτο κϋντρο τησ πολιτικόσ 

ςκηνόσ τησ χώρασ. 
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υμβολό ςε μια ςυζότηςη για την ηγεςύα Γ. 

Παπανδρϋου (25/8/2006) 

 

Καθώσ βριςκϐμαςτε ςτα μιςϊ τησ τρύτησ χρονιϊσ τησ 

κυβϋρνηςησ Καραμανλό, διαπιςτώνεται πωσ η ΝΔ «παύζει» ουςιαςτικϊ 

ανενϐχλητη ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. Όποτε μπουρδουκλώνεται το 

κϊνει απϐ μϐνη τησ, λϐγω κυρύωσ τησ πρωτοφανοϑσ αμεριμνηςύασ, 

αλαζονεύασ και κυνιςμοϑ που χαρακτηρύζει τα κυβερνητικϊ και κομματικϊ 

τησ ςτελϋχη. Και αυτϋσ ϐμωσ οι ατυχύεσ απορροφώνται όρεμα ςτο τϋλμα 

του πολιτικοϑ παιχνιδιοϑ. 

Σοϑτο ϐμωσ δηλώνει μια οικουμενικό ανεπϊρκεια: η λογικό του 

πολιτεϑματοσ ορύζει πωσ ϐποτε τελματώνει η πατρύδα, εύναι χρϋοσ 

των πολιτικών τησ ταγών να ταρϊξουν τα νερϊ, να αντιμετωπύςουν τα 

προβλόματα, να υποδεύξουν ό να χαρϊξουν νϋουσ δρϐμουσ. Αν αυτϐ η 

κυβϋρνηςη δεν το μπορεύ, εύναι πολιτειακϐ χρϋοσ τησ αντιπολύτευςησ να το 

κϊνει, κατεϑθυνςη εξϊλλου ςτην οπούα την οδηγεύ κιη θεςμικό 

διϊταξη (προσ το ςυμφϋρον τησ, αφοϑ ϐποια αντιπολύτευςη κοιμϊται ϐπωσ 

τησ ςτρώνει η ςυμπολύτευςη εύναι μαθηματικϊ βϋβαιο πωσ θα ξυπνόςει 

ευριςκϐμενη και πϊλι -φευ!- ςτην αντιπολύτευςη). 

 Γεγονϐσ (και ϐχι ϊποψη) εύναι πωσ η κυβϋρνηςό μασ ϋχει επιλϋξει 

τη ςταςιμϐτητα. Η ύδια χρηςιμοποιεύ τον ευφημιςμϐ «όπια 

προςαρμογό». Επύ δυϐμιςι χρϐνια ϊλλο δεν κϊνει η ΝΔ απϐ το να 

«προςαρμϐζεται» ςε οριςμϋνεσ απϐ τισ προθεςμύεσ που ορύζει η 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) και να ςυντϊςςει κϊτω απϐ μεγαλϐςτομουσ 

τύτλουσ (π.χ. «Εκπαιδευτικό Μεταρρϑθμιςη») αναιμικϊ, 

λιπϐψυχα  κεύμενα. Δεν εύναι η πρώτη φορϊ που βλϋπουμε μια κυβϋρνηςη 

να το κϊνει αυτϐ, εύναι ϐμωσ η πρώτη κυβϋρνηςη που κϊνει μϐνο αυτϐ. 

Σο ϐτι το ΠΑΟΚ αποτελεύ μϋροσ του τοπύου αυτοϑ και ϐχι παρϊγων 

ανατροπόσ του εύναι επύςησ γεγονϐσ, ϐχι ϊποψη. Για τουσ 

αθερϊπευτα ςκεπτικιςτϋσ χειροπιαςτό απϐδειξη προσ τοϑτο εύναι η 

ςυνεχιζϐμενη υςτϋρηςό του ςτισ δημοςκοπόςεισ. Ακϐμα κι αν δεχϐμαςταν 

πωσ το πνεϑμα του ΠΑΟΚ εύναι πρϐθυμο (που εύναι πρϊγματι ζότημα 
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υποκειμενικόσ θεώρηςησ των πραγμϊτων) η ςαρξ του εύναι αςθενόσ -κι 

αυτϐ εκφρϊζεται με νοϑμερα. 

Και δεν γύνεται να τεθεύ ζότημα ανεπϊρκειασ ενϐσ αρχηγικοϑ κϐμματοσ 

χωρύσ ταυτϐχρονα να τεθεύ και ζότημα ηγεςύα του. Ο αντύλογοσ εδώ εύναι 

τα φληναφόματα περύ «απϐρριψησ τησ εςωςτρϋφειασ»: ςκεφτεύτε αλόθεια 

ϋνα δυςτυχό που προςπαθεύ να γκρεμύςει ϋναν τούχο χτυπώντασ τον 

λυςςωδώσ με ϋνα... καλϊμι. Καταχερύζει μϊλιςτα κϊποιον που του 

επιςημαύνει πωσ ϋτςι δεν θα πετϑχει τύποτα, κραυγϊζοντασ πωσ τώρα εύναι 

η ώρα του αγώνα και ϐχι των λϐγων. Και τον καλεύ να πϊρει κι αυτϐσ ϋνα 

καλϊμι και να ςυςπειρωθεύ ςτον κοινϐ αγώνα· και του υπενθυμύζει πωσ 

ομϐφωνα το ςυνϋδριο αποφϊςιςε πωσ «Οι Σούχοι Πϋφτουν Με 

Καλϊμια». Απϐ ποιον απϐ τουσ δϑο απειλεύται κατϊ τη γνώμη ςασ ο 

τούχοσ; 

Δυϐμιςι χρϐνια μετϊ την ϊνοδο του Γιώργου Παπανδρϋου (ΓΑΠ) ςτην 

ηγεςύα του ΠΑΟΚ, ϋχει αναδειχθεύ ςοβαρϐ ζότημα ςυζότηςησ για τα 

πεπραγμϋνα του νϋου προϋδρου. 

υζότηςησ καλοπροαύρετησ· γνωρύζω πωσ τα ςτελϋχη που εύναι δύπλα 

του θα ϋλεγαν πωσ αυτϊ τα χρϐνια προςπαθοϑν να πετϑχουν τρύα βαςικϊ 

πρϊγματα (με χρονικό ςειρϊ): 

• Να ανανεώςουν το πολιτικϐ προςωπικϐ του κινόματοσ· 

• Να ανανεώςουν -και μϊλιςτα προσ το φιλολαώκϐτερον- το 

πρϐγραμμϊ του· 

• Να «αποδομόςουν» την κυβϋρνηςη κι ιδιαύτερα τον 

πρωθυπουργϐ 

Εύμαι μϊλιςτα βϋβαιοσ πωσ και ςτα τρύα αυτϊ μϋτωπα θα 

διακρύνουν επιτυχύεσ και προχωρόματα που «δεν πρϋπει να τα 

μηδενύζουμε». 

Η ανανϋωςη του κινόματοσ -κι η αναπαλαύωςό του 

τοιχεύο ανανϋωςησ εύναι φαντϊζομαι τα δεκϊδεσ, εκατοντϊδεσ ςτελϋχη 

που επύ ΓΑΠ ϋχουν ξεπηδόςει παντοϑ ςτην κομματικό 

πυραμύδα: Μαριλύζα Ξενογιαννακοποϑλου, Ωντζελα 

Γκερϋκου,Μαριλϋνα Κοππϊ εύναι μϐνο η κορυφό αυτοϑ του 

παγϐβουνου. 

τοιχεύο ανανϋωςησ εύναι επύςησ, θα ϋλεγε κανεύσ, το πλόρεσ ανακϊτεμα 
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τησ παςοκικόσ τρϊπουλασ τησ προηγοϑμενησ περιϐδου. Η μούρα 

του Γιϊννου Παπαντωνύου αποτελεύ εδώ υποδειγματικό περύπτωςη τησ 

δϑςμοιρησ τϑχησ που ανϋμενε μύα ολϐκληρη ςειρϊ ςτελεχών, 

τησ ςημιτικόσ κυρύωσ περιϐδου. ε αντύςτιξη, εκεύνη του Θανϊςη 

Σςοϑρα ό τησ Μαρύασ Δαμανϊκη υπογραμμύζει την αντύςτροφη πορεύα 

πολλών, απϐ τα παραςκόνια (ακϐμα και την πλατεύα ό τον 

εξώςτη) ςτο ςανύδι τησ ςκηνόσ, ϐπου παύζεται το ϋργο. 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ ϐλη τοϑτη η -πολϑ πραγματικό-

 ανακατωςοϑρα ελϊχιςτα κατϋςτηςε πιο ςυνεκτικϐ ό ελκυςτικϐ το 

ΠΑΟΚ, για να μην ποϑμε πωσ αυξόθηκε η κακοφωνύα και «θϐλωςε» κι 

ϊλλο το πολιτικϐ του ςτύγμα. 

Θεωρώ πωσ υπϊρχουν τρεισ λϐγοι γι, αυτϐ: 

Η πολιτικό ανεπϊρκεια των επιλογών του ΓΑΠ 

Ο πρώτοσ εύναι η προχειρϐτητα κι η αντικειμενικό ανεπϊρκεια που 

χαρακτόριςαν πολλϋσ απϐ τισ προςωπικϋσ επιλογϋσ του ΓΑΠ, και μϊλιςτα 

εκεύνεσ που προορύζονταν να λειτουργόςουν εμβληματικϊ για ολϐκληρο το 

εγχεύρημα τησ ανανϋωςησ του παςοκικοϑ πολιτικοϑ προςωπικοϑ: 

• Οι Μϊνοσ και Ανδριανϐπουλοσ προβλόθηκαν ωσ κϊτι τϋτοιο, 

ςϑντομα ϐμωσ οι προβολεύσ αποςϑρθηκαν, οι εκλεκτού 

εγκαταλεύφθηκαν κι ϋφταςε να προκαλεύ αμηχανύα και ενϐχληςη 

ακϐμα κι η αναφορϊ ς, αυτοϑσ. 

• Η Μαύρη Ματςοϑκα επύςησ ϋτςι εμφανύςτηκε, το ϋργο ϐμωσ 

κατϋβηκε αςτραπιαύα, η επιλογό εγκαταλεύφθηκε και το μϐνο που 

ϋμεινε εύναι ρεζιλύκι για την ηγεςύα και μύα υπϋροχη πενταετύα για 

τη Μαύρη. 

• Η Γκιουλ Καραχαςϊν όταν το τελευταύο φροϑτο τοϑτησ τησ 

ςοδιϊσ. Προβλόθηκε κατϊ κϐρονωσ ιςτορικών διαςτϊςεων 

επιλογό, βοϑλιαξε το ΠΑΟΚ και τον ΓΑΠ ςτισ δημοςκοπόςεισ 

και τώρα εύναι ςτη φϊςη που εγκαταλεύπεται. Μετϊ το εκλογικϐ 

αποτϋλεςμα φαντϊζομαι πωσ θα μεταβληθεύ ςε μια ακϐμα «κακιϊ 

ςτιγμό» και θα περϊςει ανεπύςτρεπτα ςτο ϊβατο τησ 

«παρελθοντολογύασ». 

ημειώνουμε πωσ ϋχουμε εδώ τρεισ απϐ τισ τϋςςερισ εμβληματικϋσ 

προεδρικϋσ παρεμβϊςεισ υπϋρ τησ ανανϋωςησ του πολιτικοϑ προςωπικοϑ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 310 

του ΠΑΟΚ. Η τϋταρτη (η Μαριλύζα Ξενογιαννακοποϑλου) ύςα που 

επιπλϋει, δεν αποτελεύ ϐμωσ δα και το ρυμουλκϐ που θα οδηγόςει το 

θωρηκτϐ ΠΑΟΚ ςτο λιμϊνι τησ εξουςύασ. Ωλλεσ αντύςτοιχεσ επιλογϋσ 

του ΓΑΠ, ϐπωσ π.χ. οι πολϑ ςυμπαθητικϋσ για το Δ του ΙΣΑΜΕ ϋχαςαν 

μεγϊλο μϋροσ απϐ τη γοητεύα τουσ ϐταν τϋθηκαν υπϐ κηδεμονύα, 

επιτόρηςη και ομηρύα απϐ τουσ κομματικοϑσ «απαρϊτςνικ». 

Η επιςτροφό των -πρϊςινων- τζεντϊι 

Κουβϋντα που μασ οδηγεύ ςτο δεϑτερο λϐγο για τον οπούο η παπανδρεώκό 

ανανϋωςη προςώπων δεν αποδύδει τουσ αναμενϐμενουσ καρποϑσ: ςε 

ολϐκληρο το μόκοσ και το πλϊτοσ των κομματικών ςχηματιςμών, η 

«ανανϋωςη» παρόγαγε «αναπαλαύωςη», κυρύωσ διϐτι καλλιεργόθηκε η 

αντύληψη πωσ αυτϐ που ϋπρεπε να ανανεωθεύ (διϊβαζε: ξεκληριςτεύ) όταν 

το «ςημιτικϐ» ΠΑΟΚ. 

Απϐ την εποχό 1996-2004 επιβύωςαν αςφαλώσ -ϋςτω και 

ςτραπατςαριςμϋνοι- μια ςειρϊ ςτελεχών «παντϐσ καιροϑ» που εύχαν 

υπηρετόςει τον εκςυγχρονιςμϐ λύγο πολϑ ωσ μιςθοφϐροι. Όςοι ϐμωσ 

προετούμαζαν με τον τ. πρωθυπουργϐ το ϐλο εγχεύρημα όδη απϐ τα μϋςα 

τησ δεκαετύασ του ,80 (για να μην πϊμε παλιϐτερα) εύδαν να τουσ χιμϊνε, να 

τουσ ςκορπϊνε, να τουσ απομονώνουν και να τουσ λιανύζουν. Όπωσ ςε 

ϐλεσ τισ αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ το μϐνο που ςου επιτρϋπεται εύναι να 

αλλαξοπιςτόςεισ για να ςώςεισ το τομϊρι ςου -και αν. 

Αυτϐ μϊλλον υπαγορεϑτηκε απϐ μια ςυγκεκριμϋνη ανϊγνωςη των 

δημοςκοπόςεων: το ΠΑΟΚ ϋχαςε διϐτι «αποξενώθηκε» απϐ τα «λαώκϊ» 

ςτρώματα και απϋκτηςε καθεςτωτικό και «αςτικό» αϑρα, φορεύσ τησ 

οπούασ όταν κυρύωσ οι «εκςυγχρονιςτϋσ». Αν ςτη θϋςη των Σϊςου 

Γιαννύτςη, Νύκου Φριςτοδουλϊκη, Γιϊννου Παπαντωνύου, Γιώργου 

Υλωρύδη, Φρόςτου Βερελό, Γιώργου Παςχαλύδη κ.λπ. μπει 

ϋνα χαρμϊνι «νϋων» και «παλιών-λαώκών» ςτελεχών (δεσ τουσ ςημερινοϑσ 

τομεϊρχεσ) θα αρθοϑν τα ϐποια εμπϐδια ςτην πορεύα του ΠΑΟΚ προσ τη 

περύφημη (και κϊπωσ νοςταλγικό) «λαώκό» πλειοψηφύα. 

Δεν ϋχω όχο- δεν ϋχω υλικϐ 

Να ϐμωσ που αυτϐ δεν ςυμβαύνει. Κι οϑτε ϐλεσ οι επιλογϋσ 

του ΓΑΠ μπορεύ να εύναι κακϋσ, οϑτε ϐλοι νϋοι ανύδεοι, οϑτε ϐλοι οι 

«παλιού» ανόμποροι. άςα ύςα, ανϊμεςϊ τουσ υπϊρχουν μαραθωνοδρϐμοι 

τησ πολιτικόσ, ζυμωμϋνοι ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ και τα εκδοτικϊ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 311 

γραφεύα, ςτισ εθνοτοπικϋσ βραδιϋσ και τα γόπεδα, τισ δεξιώςεισ των 

πλοϑςιων και διαςόμων και τα κομματικϊ, ςυνδικαλιςτικϊ, δημοτικϊ κ.λπ 

παραςκόνια, τϑποι κοντολογύσ που ϋφαγαν τη ζωό τουσ ςυςςωρεϑοντασ 

κι αναδιανϋμοντασ εξουςύα. Κι υπϊρχουν κι ϊλλοι με λαμπρϋσ ςπουδϋσ, 

ορϊματα, αγνϐ ενθουςιαςμϐ, γνώςεισ, εργαςιακό εμπειρύα, πολϑτιμεσ 

παρακαταθόκεσ απϐ το πϋραςμϊ τουσ απϐ διϊφορουσ πολιτικοϑσ χώρουσ 

και/ό κινόςεισ πολιτών. 

Σι ςυμβαύνει κι ϐλοι τουσ «πιϊνουν αϋρα» ϐταν επιχειροϑν να βϊλουν κατϊ 

τησ κυβϋρνηςησ και ζαπϊρονται αγρύωσ ϐποτε τολμόςουν να 

ξεπροβϊλουν ςτο γυαλύ; 

Πώσ γύνεται και το παπανδρεώκϐ ΠΑΟΚ γεννϊ τισ λιγϐτερεσ προςδοκύεσ 

απϐ κϊθε ϊλλο; 

Θεωρώ πωσ υπεϑθυνο εδώ εύναι το πολιτικϐ κενϐ του τρϋχοντοσ 

ΠΑΟΚ. Όχι τϐςο απϐ την ϊποψη των «θϋςεων» που ϐπωσ διαβϊζω 

ο ΓΑΠ πιςτεϑει ακραδϊντωσ πωσ το ΠΑΟΚ διαθϋτει (και μπορεύ και να 

,χει δύκιο ο ϊνθρωποσ, τι να ςασ πω, θα ςασ γελϊςω!). Σο πρϐβλημα εύναι 

πωσ το ςημερινϐ ΠΑΟΚ δεν διαθϋτει μποϑςουλα, δεν διαθϋτει το 

«κϐκκινο νόμα», τη ραχοκοκαλιϊ εκεύνη γϑρω απϐ την οπούα θα αποκτόςει 

το κύνημα ςϊρκα και οςτϊ και θα ςυναρθρωθοϑν οι περύφημεσ «θϋςεισ» με 

τρϐπο ορατϐ κι ελκυςτικϐ για τουσ πολύτεσ. 

Σο ςημερινϐ δηλαδό ΠΑΟΚ δεν διαθϋτει το ανϊλογο τησ «Αλλαγόσ» και 

του «Εκςυγχρονιςμοϑ»· και δεν εύναι δυνατϐ να το αποκτόςει αν δεν λϑςει 

τουσ λογαριαςμοϑσ του και με τα δυο (πρϊγμα που ςυνεπϊγεται 

ϊφθονη παρελθοντολογύα και μπϐλικη εςωςτρϋφεια). Να μην ξεχνϊμε πωσ 

το ΠΑΟΚ εύναι ϋνα κϐμμα που ϊλλα ϋλεγε κι ϊλλα ϋκανε επύ τριϊντα 

χρϐνια: οϑτε ϐςα ϋλεγε, οϑτε ϐςα ϋκανε όταν πϊντα κακϊ -οϑτε βϋβαια κι 

ϊγια. Εύναι ϐμωσ ϐροσ εκ των ων ουκ ϊνευ για να ςυνεχιςτεύ η πολιτικό 

του λειτουργύα να ςυμμαζϋψει κϊπωσ την τριακονταετύα 1974-2004, να 

ερμηνεϑςει την ιςτορύα του, τισ επιτυχύεσ και τα λϊθη του, κϊπωσ να 

διατυπώςει τι εύναι και τι θϋλει για το επϐμενο κϊπωσ εκτεταμϋνο 

διϊςτημα. 

Εύναι αλόθεια πωσ απϐ τισ αρχϋσ του 2004 ϋωσ, ασ ποϑμε, το ςυνϋδριο, 

μερικού πιςτϋψαμε πωσ η «Ανανϋωςη» που πρϐβαλε η ηγεςύα θα 

μποροϑςε να διαδεχθεύ την «Αλλαγό» και τον 

«Εκςυγχρονιςμϐ». Εννοοϑςαμε πωσ η «Ανανϋωςη» θα 
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αποκτοϑςε πολιτικϐ περιεχϐμενο και θα όταν ϋτςι ικανό να 

παραγϊγει προςδοκύεσ, ςυνθόματα και κινητοπούηςη. Εύναι ϐμωσ φανερϐ 

πωσ η ηγεςύαθεώρηςε πωσ η ανανϋωςη του πολιτικοϑ προςωπικοϑ του 

ΠΑΟΚ θα αρκοϑςε να παραγϊγει τη νϋα πολιτικό (υποπτεϑομαι κι 

εδώ δϊκτυλο επικοινωνιολϐγων). χόμα πρωθϑςτερο: τα νϋα πρϐςωπα 

αποκτοϑν υπϐςταςη επειδό υπηρετοϑν μια νϋα πολιτικό, ϐχι το 

ανϊποδο! Φωρύσ αυτόν -κι ανεξαρτότωσ των ατομικών τουσ ικανοτότων- 

τα νϋα πρϐςωπα μοιϊζουν διϊφανα κι εξαερώνονται ςτην πρώτη επαφό 

τουσ με τη δημοςιϐτητα. Για να επιβιώςουν εύναι αναγκαςμϋνα 

να διαγκωνύζονται μϋχρισ αηδύασ για ελϊχιςτα ψύχουλα μιασ δημοςιϐτητασ 

που εκλαμβϊνεται ωσ υποκατϊςτατο του πολιτικοϑ ςτύγματοσ (Ψ, το πϊθοσ 

των «μικρών φρϊςεων» που εύναι κομμϋνεσ και ραμμϋνεσ για να μπουν 

ςτο δελτύο! Ψ, η αγωνύα του μικροπολιτικοϑ ςχϐλιου, η ϋξαψη εμπρϐσ ςτο 

ςωρϐ των αποκομμϊτων!): η γελοιοπούηςη αιωρεύται πϊντα, ςαν 

Δαμϐκλειοσ πϊθη. 

Σο γεγονϐσ πωσ ο ΓΑΠ ϋθεςε ςε προτεραιϐτητα το ςτϐχο τησ ανανϋωςησ 

του πολιτικοϑ προςωπικοϑ του ΠΑΟΚ (ϋςτω και με τισ ανεπϊρκειεσ που 

εκθϋςαμε) ϋναντι εκεύνου τησ ενςϊρκωςησ μιασ νϋασ πολιτικόσ 

ΠΑΟΚ (που εύναι πολϑ περιςςϐτερο απϐ το ςυνονθϑλευμα «θϋςεων») 

καταδύκαςε και το ϋνα εγχεύρημα και το ϊλλο. Αυτϐ ϐμωσ όταν ϋνα μϐνο 

απϐ τα πρωθϑςτερα ςχόματα θϑμα των οπούων ϋπεςε ο πρϐεδροσ του 

ΠΑΟΚ... 

Ο Ιανϐσ του «νϋου» ΠΑΟΚ: Καραχαςϊν και Πρωτϐπαπασ 

Εύναι λύγο αςτεύο να ψϊχνει κανεύσ την ιδεολογύα των αρχηγών των 

μεγϊλων κομμϊτων. Αυτό η δουλειϊ (αρχηγϐσ μεγϊλου κϐμματοσ) 

απαιτεύ δεκϊδεσ προςϐντα υψηλϐτατου επιπϋδου και η απουςύα ξεκϊθαρου 

ιδεολογικοϑ ςτύγματοσ εύναι ϋνα απ, αυτϊ. Επειδό ϐμωσ πριν 

γύνουν αρχηγού οι αρχηγού όταν ϊνθρωποι (κι εξακολουθοϑν εν μϋρει να 

εύναι και ςτο θρϐνο τουσ) ϋχει κϊποιο ενδιαφϋρον να γνωρύζει κανεύσ τι 

πύςτευαν οι αρχηγού ςτην προηγοϑμενη ζωό τουσ: ϋτςι π.χ. ϋπαιξε (παύζει) 

κϊποιο ρϐλο ςτα πεπραγμϋνα τουσ που ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου π.χ. 

όταν νεομαρξιςτόσ, ο Κώςτασ ημύτησ ςοςιαλδημοκρϊτησ κι 

ο Κωςτϊκησ Καραμανλόσ νεοφιλελεϑθεροσ. 

Με τον ύδιο τρϐπο, εύναι εντελώσ ςαφϋσ πωσ ο ΓΑΠ ανόκει ςτο ρεϑμα 

αυτϐ που γενικϊ χαρακτηρύζεται ςοςιαλφιλελεϑθερο: προκρύνει 
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κοντολογύσ τα «νϋα» (οικολογικϐ, γυναικεύο, νεανικϐ) επύ των «παλιών» 

(εργατικϐ) κινημϊτων, την ατομικϐτητα επύ τησ κοινωνικϐτητασ (τα 

προβλόματα τεύνουν να λϑνονται μϋςω του αυτοπροςδιοριςμοϑ, παρϊ 

του νϐμου) κι εν γϋνει θεωρεύ πωσ ο ςοςιαλιςμϐσ -το «καλϐ», εν πϊςη 

περιπτώςει- θα προϋρθει απϐ την διαρκό επϋκταςη των ατομικών 

δικαιωμϊτων. 

Ωμα τη εμφανύςει του ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό ο ΓΑΠ ϋκανε 

πρωτοςϋλιδα υποςτηρύζοντασ την ελεϑθερη ραδιοτηλεϐραςη (τη δεκαετύα 

του ,80), την αποποινικοπούηςη οριςμϋνων ναρκωτικών, το χωριςμϐ 

εκκληςύασ-κρϊτουσ, τον αυτοπροςδιοριςμϐ τησ μειονϐτητασ τησ 

Θρϊκησ, την ελληνοτουρκικό προςϋγγιςη, τα πολιτικϊ δικαιώματα των 

μεταναςτών, την αναγνώριςη τησ ςυμβύωςησ μεταξϑ 

ομοφυλοφύλων κ.ο.κ.     

Αυτϐ εύναι απϐ μια πλευρϊ τυπικϊ παπανδρεώκϐ: τϐςο ο παπποϑσ 

του ΓΑΠ ϐςο κι ο πατϋρασ του φρϐντιζαν ιδιαύτερα να εκφρϊζουν κϊθε 

φορϊ ςτην Ελλϊδα ϐτι πιο προωθημϋνο, «μοντερνιςτικϐ», «ευρωπαώκϐ» 

κυκλοφοροϑςε. Αυτό ϐμωσ εύναι μια επιλογό που «κϊθεται» ϐταν η 

κοινωνύα ολϐκληρη βρύςκεται ςε φϊςη φιλελευθεροπούηςησ, 

εξατομύκευςησ, αιςιοδοξύασ και οικονομικόσ επϋκταςησ: κατϊ τη διϊρκεια 

και λύγο μετϊ τον εμφϑλιο πϐλεμο (1946-52), το ΔΗΟΚ, το ανανεωτικϐ κι 

εκςυγχρονιςτικϐ αντικομμουνιςτικϐ-ςοςιαλδημοκρατικϐ εγχεύρημα 

του Γεωργύου Παπανδρϋου παρϊπαιε· το ΠΑΟΚ του γιου του ϐμωσ 

πϋτυχε, ϐταν τη χοϑντα αντικαθιςτοϑςε μια πολϑ πιο ατομιςτικό, 

καταναλωτικό κι ελευθεριακό κοινωνύα. 

Μια ατζϋντα εκτϐσ τϐπου και χρϐνου 

Αν αυτό η διϊγνωςη ιςχϑει, τϐτε η μεταφορϊ του κϋντρου βϊρουσ το λϐγου 

του ΠΑΟΚ απϐ τα «ζητόματα ςυμφερϐντων» (ειςϐδημα, ποιϐτητα ζωόσ, 

κοινωνικϋσ παροχϋσ, εκπροςώπηςη λαώκών ςτρωμϊτων) ςε εκεύνα των 

«αξιών» (δικαιώματα μειονοτότων, εκκοςμύκευςη, δικαιώματα μειονοτότων 

και καταπιεςμϋνων ομϊδων, αυτοπροςδιοριςμϐσ) εύναι ςόμερα (και για το 

ορατϐ μϋλλον) ςτρατηγικό όττασ. Εν μϋςω «πλανητικοϑ πολϋμου κατϊ τησ 

τρομοκρατύασ», ςυρρύκνωςησ του ρϐλου των μιςθωτών, αποβιομηχϊνιςησ, 

αϑξηςησ των γεωπολιτικών ανιςορροπιών ςτην περιοχό, ενεργειακόσ 

κρύςησ, γόρανςησ του πληθυςμοϑ, υπερθϋρμανςησ του πλανότη και 

αϑξηςησ του ανταγωνιςμοϑ που αντιμετωπύζει η χώρα, με ϐλα αυτϊ μϊλιςτα 
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να ακολουθοϑν 30 χρϐνια μεταπολιτευτικοϑ «ξεςαλώματοσ», εύναι λογικϐ 

να αναμϋνει κανεύσ πωσ το εκκρεμϋσ των αξιών, των ςυμπεριφορών και 

των αντιλόψεων θα προςεγγύςει το καθόκον (παρϊ τα δικαιώματα) το 

ςϑνολο -οικογϋνεια, πατρύδα- (παρϊ το ϊτομο) το παραδοςιακϐ (παρϊ το 

ριζοςπαςτικϐ) κ.ο.κ.    

Η γενικϐτερη «ςυντηρητικό» αυτό ςτροφό (που αφορϊ ολϐκληρο τον 

κϐςμο) θα ενιςχυθεύ εδώ απϐ την ϋτςι κι αλλιώσ παραδοςιακό-

ςυντηρητικό ςυγκρϐτηςη τησ «βαθιϊσ Ελλϊδασ» αλλϊ κι απϐ την 

ιδιαύτερη ορμό που θα ϋχει εδώ η κρύςη, καθώσ φαύνεται πωσ μια ςειρϊ 

απϐ αξιώματα και ςυνόθειεσ των τελευταύων τριϊντα ετών θα 

καταρρεϑςουν ταυτϐχρονα, απϐ τώρα ϋωσ τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 2010 

(απϐ την αναγϐρευςη τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ ςε «μεταρρυθμιςτικϐ 

κινητόρα» τησ ελληνικόσ κοινωνύασ ϋωσ το αςφαλιςτικϐ και απϐ το 

μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα και το περιβϊλλον ϋωσ την αιςιοδοξύα 

ςτισ ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ -με την Σουρκύα οριςτικϊ εκτϐσ ΕΕ- και το 

ενεργειακϐ μοντϋλο τησ χώρασ). Με ϊλλα λϐγια: ϊλλο τα ,70s, ϊλλο τα 

,00s (ϊςε τα ,10s)· ϊλλο η Καλιφϐρνια (ό η Δανύα), ϊλλο η Νεμπρϊςκα (ό η 

Ελλϊδα). 

Κανεύσ δεν αμφιβϊλει πωσ τα «ζητόματα αξιών» θα ςυνεχύςουν να 

βρύςκονται ςτο προςκόνιο και κϊποιεσ φορϋσ να οξϑνονται. Όπωσ κανεύσ 

δεν αμφιβϊλει πωσ η επιτυχόσ αντιμετώπιςό τουσ εξ ανϊγκησ θα 

περιλαμβϊνει πολλϊ απϐ τα ςτοιχεύα των προτϊςεων του ΓΑΠ. Σο 

πρϐβλημα βρύςκεται ςτο ϐτι εύναι ηλύου φαεινϐτερο πωσ η προτεραιϐτητα 

ςόμερα εύναι η εξυπηρϋτηςη (ϐχι με τα λϐγια, ςτην πρϊξη) των βαςικών 

αναγκών τησ μεςαύασ τϊξησ (και ϐλων ϐςοι μοχθοϑν για να ενταχθοϑν ςε 

αυτόν) για αςφϊλεια, παιδεύα, υγεύα, αςφϊλιςη, εργαςύα και ποιϐτητα 

ζωόσ. Η ατζϋντα που καλλιεργεύ ο ΓΑΠ θα μπορϋςει να «ανυψωθεύ» μϐνο 

εκμεταλλευϐμενη τα «ανοδικϊ ρεϑματα» που θα δημιουργόςει μύα 

πολιτικό πρϐταςη που θα καλλιεργεύ προςδοκύεσ και θα δύνει λϑςεισ ςτα 

προβλόματα τησ μεςαύασ τϊξησ και των μη-προνομιοϑχων. Αντύθετα απ, 

ϐτι μοιϊζει να πιςτεϑει ο ΓΑΠ, το «ϊλογο» εδώ εύναι τα ζητόματα 

ςυμφερϐντων· τα ζητόματα αξιών εύναι το «κϊρο». 

Ο ΓΑΠ ϐμωσ ϐχι μϐνο δε ςϋβεται τη διϊταξη αυτό (ελπύζω να μην θεωρεύ 

«ιςτορικϐ του ρϐλο» την ανατροπό τησ), αλλϊ αντύθετα, με 

ςειρϊ προκλητικών και εξτρεμιςτικών κινόςεων πετυχαύνει κϊθε φορϊ 
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να αποςυςπειρώνει τισ λειψϋσ δυνϊμεισ ϐςων θα μποροϑςαν να 

ςυμφωνόςουν επύ τησ ουςύασ -τουλϊχιςτο εν μϋρει- μαζύ του, αλλϊ το 

χειρϐτερο να ςυςπειρώνει, να δύνει λϐγο ϑπαρξησ κι ορατϐ αντύπαλο 

ςτισ πολλαπλϊ ιςχυρϐτερεσ υπερςυντηρητικϋσ δυνϊμεισ. Η 

επαναληπτικϐτητα με την οπούα ςυμβαύνει αυτϐ δεν μπορεύ παρϊ να 

δηλώνει πωσ ο ΓΑΠ εκτιμϊ λανθαςμϋνα τουσ ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ ςτην 

ελληνικό κοινωνύα (μϊλλον διϐτι εύναι δϋςμιοσ ενϐσ πολϑ ςυγκεκριμϋνου 

ταξικϊ κοινωνικοϑ και οικογενειακοϑ περιβϊλλοντοσ), δεν κατανοεύ τισ 

ανϊγκεσ των πολιτών και υπερεκτιμϊ (και πϊλι: cherchez τουσ 

επικοινωνιολϐγουσ!) τον τηλεοπτικϐ «θϐρυβο», το «ςοκϊριςμα» τησ 

κοινόσ γνώμησ, το ϐτι οι επιλογϋσ του «ςυζητοϑνται». τα μεγϊλα 

κϐμματα το θϋμα δεν εύναι «να ςυζητοϑνται» οι προτϊςεισ ςου, αλλϊ να 

υπερψηφύζονται!       

Μύα ατζϋντα μεταρρυθμιςτικϊ «ςπϊταλη» 

Σο πρϐβλημα με την πρϐκριςη των ζητημϊτων «αξιών» απϐ τον ΓΑΠ δεν 

εύναι ϐμωσ μϐνο πωσ αυτϊ αποξενώνουν το ΠΑΟΚ απϐ την πλειοψηφύα · 

οϑτε πωσ αναφερϐμενο διαρκώσ ςε αυτϊ το ΠΑΟΚ μοιϊζει να λϋει πωσ 

(την ώρα που οι Ϊλληνεσ πλόττονται απϐ την ανεργύα, την ακρύβεια, τισ 

αναιμικϋσ κρατικϋσ παροχϋσ κ.ο.κ.) αυτϐ νοιϊζεται για τα δικαιώματα των... 

ομοφυλοφύλων, τον αυτοπροςδιοριςμϐ των Σοϑρκων τησ Θρϊκησ, το αν θα 

ψηφύζουν οι μετανϊςτεσ και πώσ θα «τςουγκρύςει» τον Φριςτϐδουλο, λεσ 

κι εύναι ϋνα «μεγϊλο» ΚΚΕ Εςωτερικοϑ. 

Βαςικϐ πρϐβλημα εύναι πωσ ταυτϐχρονα -κι επειδό το μεταρρυθμιςτικϐ 

«δυναμικϐ» του κϐμματοσ, τησ παρϊταξησ, ακϐμα και τησ πατρύδασ δεν 

εύναι απεριϐριςτο- ο λϐγοσ του ΠΑΟΚ γνωρύζει μύα εντυπωςιακό 

ςυρρύκνωςη ςτην απλοώκϐτητα, τη ςϑμβαςη και την προχειρολογύα ςε ϐλα 

τα -ςημαντικϊ- ζητόματα ςυμφερϐντων. 

Όλα μοιϊζει να ςυμβαύνουν ςαν να ϋχει υπϊρξει ϋνασ ςυμβιβαςμϐσ 

μεταξϑ μεταμοντϋρνων ςοςιαλφιλελεϑθερων 

παπανδρεώκών και παλαιοπαςϐκων βαρϐνων. Ο πρϐεδροσ δικαιοϑται να 

λϋει «τα δικϊ του», εφϐςον οι απαρϊτςνικ μποροϑν ελεϑθερα να παύζουν το 

παιχνύδι που ξϋρουν καλϑτερα: να ςυνθηματολογοϑν, να προχειρολογοϑν, να 

λαώκύζουν. Αυτϐ μπορεύ να προκϑπτει απϐ επιλογό (να θεωρεύται δηλαδό 

πωσ η ευκολολογύα θα επαναςυςπειρώςει πρϊγματι μύα «λαώκό» 

πλειοψηφύα) ό εξ ανϊγκησ (να ςπαταλιϋται πρϊγματι ολϐκληρη η 
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επικοινωνιακό δυνατϐτητα του ΠΑΟΚ να παραγϊγει μεταρρυθμιςτικϐ 

λϐγο ςτισ «ριζοςπαςτικϋσ» κι «υπερβατικϋσ» προτϊςεισ του ςτα «ζητόματα 

αξιών»). Όπωσ και να ,ναι, τα δϑο γεγονϐτα ςυνδϋονται: το ςημερινϐ 

ΠΑΟΚ εύναι ϋνασ Ιανϐσ, που το ϋνα του πρϐςωπο εύναι η Καραχαςϊν, το 

ϊλλο ο Φρόςτοσ -«η χαρϊ του κερδοςκϐπου»- Πρωτϐπαπασ. 

Αυτϐ ϐμωσ που χρειαζϐμαςτε εύναι μύα «νϋα ςκϋψη» για 

την οικονομύα, το περιβϊλλον, τη δημϐςια διούκηςη, το κοινωνικϐ κρϊτοσ. 

Φρειαζϐμαςτε ϋνα «κϐκκινο νόμα» που δεν θα διεκτραγωδεύ απλϊ τα 

προβλόματα, αλλϊ θα προςφϋρει λϑςεισ που θα τισ βιώςουν ευεργετικϊ οι 

μη-προνομιοϑχοι Ϊλληνεσ ϐταν ξαναϋρθουν ςτην εξουςύα οι 

προοδευτικού. Με δεδομϋνη τη βιολογικό και πνευματικό λειψανδρύα που 

αντιμετωπύζει ο χώροσ κι η χώρα ςτη ςοβαρό εξϋταςη των «ζητημϊτων 

ςυμφερϐντων» κϊθε ικμϊδα τησ παρϊταξησ χρειϊζεται να προςηλωθεύ 

ςτην εκπϐνηςη μιασ πραγματικϊ προοδευτικόσ ατζϋντασ ςτα ζητόματα 

αυτϊ.   
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υμβολό ςε μια ςυζότηςη για την ηγεςύα Παπανδρϋου 

(Β') (25/8/2006) 

 

Και τώρα τι; 

Εύπαμε ςτην αρχό πωσ η νϋα ηγεςύα του ΠΑΟΚ ϋθετε το 2004 τρεισ 

ςτϐχουσ: την ανανϋωςη του πολιτικοϑ προςωπικοϑ του κινόματοσ· ϋνα 

πιο φιλολαώκϐ πρϐγραμμα· την «αποδϐμηςη» τησ κυβϋρνηςησ τησ ΝΔ κι 

ιδιαύτερα του πρωθυπουργοϑ. το κεύμενο αυτϐ αναφερθόκαμε μϐνο 

ςτουσ δϑο πρώτουσ και γιατύ αυτού δεν επιτυγχϊνονται. τον τρύτο δεν θα 

αναφερθοϑμε για ϋναν λϐγο: το ΠΑΟΚ ςτον τομϋα αυτϐν δεν ϋχει κϊνει 

τύποτα. 

Θεωρώ πωσ η αδυναμύα αυτό ϋχει να κϊνει με τα δϑο πρωθϑςτερα 

ςχόματα που ακολοϑθηςε ο ΓΑΠ (θεώρηςε πωσ η αλλαγό προςώπων θα 

αλλϊξει την πολιτικό του ΠΑΟΚ και πωσ η πολιτικό ςημαςύα των 

«ζητημϊτων αξιών» προϋχει εκεύνησ των «ζητημϊτων 

ςυμφερϐντων»). Ολϐκληροσ ο ςχεδιαςμϐσ του προϋδρου του ΠΑΟΚ 

όταν λανθαςμϋνοσ: δεν ϋφταςε ποτϋ ςτο πολιτικϊ ζητοϑμενο -να απειλόςει 

την ηγεμονύα τησ ςυντόρηςησ. 

Εύναι προφανϋσ πωσ ακϐμα κι αν αυτϐ ςυνειδητοποιοϑνταν τώρα ςτουσ 

ηγετικοϑσ κϑκλουσ του ΠΑΟΚ -πρϊγμα δϑςκολο διϐτι τα πρωθϑςτερα 

ςχόματα υιοθετόθηκαν λϐγω πολϑ ςυγκεκριμϋνων πολιτικών 

αντιλόψεων- δεν θα υπόρχε ο χρϐνοσ να γύνει το ΠΑΟΚ αξιϐμαχο πριν 

τισ εκλογϋσ. Όπωσ ςυμβαύνει ςτισ υπερατλαντικϋσ πτόςεισ, υπϊρχει ϋνα 

ςημεύο πϋραν του οπούου η επιςτροφό ςτο διϊδρομο απογεύωςησ εύναι 

αδϑνατη: μϐνη πορεύα που μπορεύ να ακολουθηθεύ εύναι η 

προδιαγεγραμμϋνη. 

Σο ΠΑΟΚ πϋραςε πλϋον αυτϐ το ςημεύο: ϋτςι θα πϊει ςτισ εκλογϋσ (κι 

ϋτςι κατϊ πϊςα πιθανϐτητα θα τισ χϊςει). Εκτϐσ ςυγκλονιςτικοϑ 

απροϐπτου, ϐλοι ϐςοι θϋλουμε να εκφρϊςουμε την αποδοκιμαςύα μασ 

ςτην κυβϋρνηςη Καραμανλό αυτϐ το ΠΑΟΚ θα ψηφύςουμε. 

Καθώσ πληςιϊζουμε ςτην ώρα τησ κϊλπησ, θα αρχύςουν φυςιολογικϊ να 

ενδυναμώνουν οι ενωτικϋσ και ςυςπειρωτικϋσ τϊςεισ και ςτισ δϑο 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 318 

παρατϊξεισ. Κϊθε τϊςη εςωκομματικόσ αμφιςβότηςησ του ΓΑΠ θα 

μοιϊζει ϊκαιρη. Ο ΓΑΠ θα ηγηθεύ ανενϐχλητοσ -κι ϋτςι πρϋπει να γύνει- 

τησ εκλογικόσ μϊχησ. 

Θα όταν ϐμωσ καλϐ η «νϋα αρχό» που επικαλϋςτηκε ο πρϐεδροσ του 

ΠΑΟΚ να δεύξει πωσ αφορϊ και την περύοδο 2004-06. τοιχεύο αυτόσ τησ 

«νϋασ αρχόσ» θα πρϋπει να εύναι πωσ ο ΓΑΠ δεν ςκοπεϑει να 

παραμεύνει βιδωμϋνοσ ςτην καρϋκλα του αρχηγοϑ μετϊ απϐ ενδεχϐμενη 

όττα ςτισ επϐμενεσ βουλευτικϋσ εκλογϋσ. Η αποβολό του Γιϊννου 

Παπαντωνύου δι’ αςόμαντον αφορμόν ϋςτειλε ακριβώσ το ανϊποδο 

μόνυμα, που ακοϑςτηκε παρϊταιρα ςτ, αυτιϊ μασ.  

Σα τελευταύα τριϊντα χρϐνια ςτα δϑο μεγϊλα κϐμματα υπϊρχουν ηγϋτεσ 

που ϋχαςαν μια κι ϊλλοι που ϋχαςαν δυο φορϋσ, κανεύσ ϐμωσ δεν 

παρϋμεινε ςτη θϋςη του πϋραν τησ δεϑτερόσ του όττασ: οι Κωνςταντύνοσ 

Καραμανλόσ, Ευϊγγελοσ Αβϋρωφ και Κώςτασ ημύτησ δεν ϋχαςαν 

ποτϋ κοινοβουλευτικϋσ εκλογϋσ (ο δεϑτεροσ διϐτι ϋγινε αρχηγϐσ και 

αποχώρηςε χωρύσ να δοκιμαςτεύ εκλογικϊ!)· ο Κωνςταντύνοσ 

Μητςοτϊκησ ϋχαςε μια φορϊ (το 1985) κϋρδιςε το 1989-90 και 

παραιτόθηκε μετϊ την όττα του το 1993· ο Κώςτασ Καραμανλόσ ϋχαςε 

το 2000, κϋρδιςε ϐμωσ το 2004· οι Γεώργιοσ Ρϊλλησ και Μιλτιϊδησ 

Ϊβερτ ϋχαςαν μια φορϊ (το 1981 και το 1996 αντύςτοιχα) πριν 

παραιτηθοϑν· ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου ϋχαςε το (εξαιρετικϐ) 1974 αλλϊ 

το 1977 ςχεδϐν διπλαςύαςε τισ δυνϊμεισ του και πϋτυχε τον εκλογικϐ του 

ςτϐχο (να ξεπερϊςει την Ϊνωςη Δημοκρατικοϑ Κϋντρου)· ϋχαςε τον 

Ιοϑνιο του 1989, κϋρδιςε ϐμωσ το Νοϋμβριο· μετϊ την όττα του 1990 

αμφιςβητόθηκε, αλλϊ διατόρηςε το θώκο του και οδόγηςε το κϐμμα του 

ξανϊ ςε εκλογικό νύκη το 1993. Με ϊλλα λϐγια: δεν υπϊρχει ςτη 

μεταπολύτευςη ηγϋτησ μεγϊλου κϐμματοσ που να ϋχαςε ςε δϑο διαδοχικϋσ 

εκλογϋσ και να παρϋμεινε ςτη θϋςη του. Δεν μπορεύ να ανόκει ςτισ 

φιλοδοξύεσ του Γιώργου Παπανδρϋου να καταγραφεύ ωσ ο πλϋον 

αρχομανόσ απϐ ϐλουσ τουσ μεταπολιτευτικοϑσ προκατϐχουσ του. 
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Σο μόνυμα των εκλογών εςτϊλη... ςτο ΠΑΟΚ 

(21/10/2006) 

 

Οι εννϋα τοπικϋσ εκλογϋσ τησ μεταπολύτευςησ αποτϋλεςαν ςυχνϊ ευνοώκϐ 

βόμα για την ϋκφραςη αντικυβερνητικόσ δυςαρϋςκειασ εκ μϋρουσ των 

πολιτών. 

Μερικϋσ φορϋσ η διαμαρτυρύα αυτό αποδεύχθηκε προϊγγελοσ ευρϑτερησ 

ανατροπόσ των πολιτικών ςυςχετιςμών: εύναι η περύπτωςη του 1978, του 

1986 και του 2002. 

Ωλλεσ πϊλι, οι ενςτϊςεισ τησ κοινόσ γνώμησ ςτισ τοπικϋσ 

εκλογϋσ όταν ϊςφαιρεσ απϐ πολιτικό ϊποψη, αφοϑ η κυβϋρνηςη που 

καταψηφύςτηκε ςτισ τοπικϋσ εκλογϋσ επανεξελϋγη εντϋλει ςτισ εθνικϋσ: εύναι 

η περύπτωςη του 1975 και του 1998. 

Σϋλοσ, τρεισ φορϋσ (το 1982, το 1990 και το 1994) οι τοπικϋσ εκλογϋσ 

επιδοκύμαςαν την κυβερνητικό πολιτικό: 

• Σο 1982, ϋνα χρϐνο μϐνο μετϊ την ιςτορικό «αλλαγό» του 

1981, «πραςύνιςε η Ελλϊδα» απϐ το θρύαμβο «του ΠΑΟΚ και 

ϊλλων δημοκρατικών δυνϊμεων» 

• Σο 1990, ϋξι μϐνο μόνεσ μετϊ την αυτοδϑναμη επικρϊτηςη τησ 

«φιλελεϑθερησ» ΝΔ και του Κωνςταντύνου Μητςοτϊκη, η ΝΔ 

πϋτυχε να κρατόςει Αθόνα και Θεςςαλονύκη αντιμετωπύζοντασ το 

μϋτωπο ΠΑΟΚ- ΚΚΕ: η μονομαχύα Αντώνη Σρύτςη-Μελύνασ 

Μερκοϑρη όταν «ϐλα τα λεφτϊ» απϐ πλευρϊσ πολιτικών 

εντυπώςεων. 

• Σϋλοσ το 1994, η νεοεκλεγμϋνη κυβϋρνηςη του ΠΑΟΚ, ςε 

ςυμπαρϊταξη μϊλιςτα με τον ΤΝ του Νύκου 

Κωνςταντϐπουλου, κϋρδιςε την πλειοψηφύα των 

πρωτοεμφανιζϐμενων τϐτε εκλεγμϋνων νομαρχών, και μαζύ και τισ 

εντυπώςεισ: απϐ τισ εκλογϋσ αυτϋσ ο εκλογικϐσ χϊρτησ τησ 

Ελλϊδασ αναδεικνϑεται ςτο «ιερϐ γκρϊαλ» των τοπικών εκλογών. 

Κατϊ τ, ϊλλα η ΝΔ κερδύζει την Αθόνα, ϐπου ϋνασ ϊςημοσ 

νεοεκλεγμϋνοσ βουελυτόσ τησ, ο Δημότρησ 
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Αβραμϐπουλοσ «τελειώνει» πολιτικϊ τον πιο φϋρελπι δελφύνο 

του Ανδρϋα Παπανδρϋου, τον Θεϐδωρο Πϊγκαλο. 

Ποϑ εντϊςςονται ςτο ιςτορικϐ αυτϐ οι πρϐςφατεσ τοπικϋσ εκλογϋσ του 

2006; 

Μα, ϐπωσ κι αν τισ δει κανεύσ, πρϐκειται για μύα απϐ τισ πιο 

περύλαμπρεσ περιπτώςεισ επιβεβαύωςησ τησ πολιτικόσ εμπιςτοςϑνησ προσ 

την κυβϋρνηςη, ανώτερη ύςωσ κι απϐ εκεύνεσ του 1982 ό του 2004: 

• Η ΝΔ επικρατεύ ςυντριπτικϊ ςε αριθμϐ νομαρχιών, διευρϑνοντασ 

ακϐμα και τη διαφορϊ τησ του θριαμβικοϑ για τα χρώματϊ τησ 

2002 

• Η ΝΔ διευρϑνει κατϊ πολϑ την επιρροό τησ ςτουσ δόμουσ, ϐπου 

ύςωσ για πρώτη φορϊ ςτη μεταπολύτευςη κατορθώςει να 

αποςπϊςει ακϐμα και την πλειοψηφύα ςτην ΚΕΔΚΕ. Σο καλϑτερο 

για τη ΝΔ εύναι ϐτι εύναι πλϋον ςε θϋςη «να χωθεύ» ςε περιοχϋσ 

που αποτελοϑςαν μϋχρι πρϐςφατα «ϊβατο» για τισ ςυντηρητικϋσ 

δυνϊμεισ. Επικρατεύ ςτο... Γαλϊτςι και το δόμο... Ρϐδου, 

επιβεβαιώνει, με ςυντριπτικϐ μϊλιςτα τρϐπο, την ηγεμονύα τησ 

ςτο νομϐ... Λϋςβου, το Περιςτϋρι, τη Λϊριςα κ.λπ. Η ΝΔ 

κινεύται πια ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη ςαν το ψϊρι ςτο νερϐ. 

• τη κϊλπη των νομαρχιακών εκλογών, οι υποψόφιοι τησ ΝΔ 

πόραν 100,000 ψόφουσ περιςςϐτερεσ απϐ εκεύνουσ του 

ΠΑΟΚ (2,8 εκατομμϑρια ϋναντι 2,7 εκατομμϑρια ψόφουσ, περύ 

το 2% επύ των εγκϑρων ψηφοδελτύων -2.2% ςϑμφωνα με τισ 

αναγωγϋσ τησ «Metron») 

• Σϋλοσ, ςτισ δημοςκοπόςεισ που διεξόχθηςαν παρϊλληλα με τισ 

εκλογϋσ η ΝΔ φϋρεται να επικρατεύ με 2,3% (Κϊπα Research-

Αντϋνα, ςε δημοςκϐπηςη που ϋγινε παρϊλληλα με το ϋξιτ-πολ, ςε 

δεύγμα 30,000 πολιτών), 1,9% (GPO-Μϋγα), ακϐμα και 4% 

(VPRC-κϊι, με αναγωγό των αναποφαςύςτων). 

Αν ςυνυπολογύςουμε πωσ οι φετινϋσ τοπικϋσ εκλογϋσ ϋγιναν ςε μεγϊλο 

χρϐνο απϐ τισ βουλευτικϋσ εκλογϋσ (πϋραν του μϋςου τησ τετραετύασ), ςε 

ϋνα κλύμα που όταν επύ εβδομϊδεσ βαρϑ για την κυβϋρνηςη (υποθϋςεισ 

«κουμπϊρων», πλημμϑρεσ, «κϐντρεσ» μεταξϑ υπουργών), η νύκη τησ ΝΔ 

αποκτϊ ακϐμα μεγαλϑτερεσ -ςχεδϐν ιςτορικϋσ- διαςτϊςεισ. 
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Αν και δεν πρϐκειται τϐςο για νύκη τησ ΝΔ, ϐςο για όττα του ΠΑΟΚ. 

Θυμύζουμε πωσ, ςϑμφωνα με τισ διαθϋςιμεσ δημοςκοπόςεισ, πολύτεσ δεν 

ϋςτειλαν μόνυμα ςε μύα κυβϋρνηςη που τη θεωροϑν κοινωνικϊ ϊδικη, 

ψευδεπύγραφα μεταρρυθμιςτικό, εθνικϊ αναξιοπρεπό, διεφθαρμϋνη και 

αλαζονικό! Αυτϐ το πρϊγμα υπερψόφιςαν, προφανώσ διϐτι θεωροϑν την 

εναλλακτικό λϑςη -το ΠΑΟΚ- ακϐμα χειρϐτερο! 

Τπϊρχει και μύα ϊλλη, ακϐμα πιο καταςτροφικό για το ΠΑΟΚ, 

ανϊγνωςη των αποτελεςμϊτων: ςϑμφωνα με αυτόν, το δυςμενϋσ για την 

κυβϋρνηςη κλύμα λειτοϑργηςε πρϊγματι πολιτικϊ και το ςημερινϐ τοπύο 

προϋκυψε μετϊ την εμφϊνιςη αντιπολιτευτικοϑ ρεϑματοσ, που απλϊ δεν 

ςτϊθηκε ικανϐ να καλϑψει την πελώρια υπεροχό τησ ΝΔ επύ του ΠΑΟΚ 

που ϋχει διαμορφωθεύ την τελευταύα διετύα-τριετύα. 

  

Απϐ τα παραπϊνω προκϑπτει πωσ η κρύςη του ΠΑΟΚ βαθαύνει διαρκώσ. 

Σο πρϐβλημϊ του διακλαδώνεται φυςικϊ ϋωσ το επύπεδο τησ ηγεςύασ του, 

για να μην ποϑμε πωσ εκεύ ριζώνει: προγραμματικό αφαςύα, παρεοκρατύα, 

επικρϊτηςη λανθαςμϋνων εκτιμόςεων και αναλϑςεων, ξϋκομμα απϐ τα 

λαώκϊ προβλόματα, επιπολαιϐτητα. 

Παντοϑ ςτον κϐςμο οι «εκλογικϋσ βραδιϋσ» εύναι ευεπύφορεσ ςε ατυχεύσ 

δηλώςεισ και πρϊξεισ: τα γεγονϐτα βρύςκονται υπϐ διαμϐρφωςη και οι 

απ, ευθεύασ μεταδϐςεισ διαθϋτουν ευϊριθμουσ τηλεθεατϋσ -πρώτησ 

τϊξεωσ δϐλωμα για ϐλουσ τουσ παύκτεσ του πολιτικοϑ παιγνύου να κϊνουν 

«μεγϊλεσ» κινόςεισ ό «ηχηρϋσ» δηλώςεισ (ϊρα και... γκϊφεσ). 

Δεν εύναι ϐμωσ τυχαύο πωσ η κοτςϊνα τησ 15ησ Οκτωβρύου ανόκει 

αδιαμφιςβότητα ςτον Γιώργο Παπανδρϋου (ΓΑΠ): «αλλϊζει το 

πολιτικϐ ςκηνικϐ τησ χώρασ» ϋςπευςε να δηλώςει εκεύνοσ... «αυτό την 

ώρα υπϊρχει ιςοδυναμύα των κομμϊτων» «μϊζεψε» τη δόλωςη την 

επομϋνη ο κ. Αθαναςϊκησ. 

Απϐ προςκυνητόσ του προϋδρου του, το ΠΑΟΚ ϋχει πλϋον μετεξελιχτεύ 

ςε ϐμηρϐ του. 

Σην ευτυχύα του κινόματοσ αςφαλώσ δεν πρϐκειται να εξαςφαλύςει απλώσ 

και μϐνο η απελευθϋρωςό του απϐ την ομηρύα αυτό. Όςο ϐμωσ 

η ομηρύα ςυνεχύζεται, οι τϑχεσ του ΠΑΟΚ ςυνδϋονται ϊρρηκτα με 

την νεκρανϊςταςη του προϋδρου του, που εύναι λιγϐτερο πιθανό απϐ το να 

κερδύςει τη Θεςςαλονύκη η Αρϊπογλου. 
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Σο μϐνο θετικϐ τησ 15ησ Οκτωβρύου εύναι απϐ την ϊποψη αυτό πωσ το 

εκλογικϐ αποτϋλεςμα «τελειώνει» λύγο περιςςϐτερο τον ΓΑΠ: εύναι αυτό 

η τρύτη ςτη ςειρϊ εκλογικό του όττα, και μϊλιςτα ςε μύα εκλογικό μϊχη 

που όταν ευνοώκό για το κϐμμα του, τϐςο εκ φϑςεωσ ϐςο και λϐγω 

ςυγκυρύασ. 

Αυτϐ του ςτερεύ κι ϊλλεσ πολιτικϋσ «ανϊςεσ», πρϊγμα που καθιςτϊ 

ακϐμα πιθανϐτερο -ςτην αναμενϐμενη περύπτωςη νϋασ τϋταρτησ όττασ 

του ςτισ κοινοβουλευτικϋσ εκλογϋσ- να δοϑμε τον ΓΑΠ να «ςκϊει» 

πολιτικϊ εμπρϐσ ςτα μϊτια μασ, ανεξϊρτητα απϐ το τι επιθυμεύ ο ύδιοσ ό τι 

ςχεδιϊζουν οι ςϑμβουλού του. 
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2007 

 

Σϋςςερισ ενςτϊςεισ για το βιβλύο τησ ιςτορύασ τησ Σ' 

δημοτικοϑ (28/1/2007) 

 

Πολλϋσ ςυζητόςεισ προκαλεύ η καθιϋρωςη του νϋου βιβλύου 

τησ ιςτορύασ τησ Σ, δημοτικοϑ. 

Σο βιβλύο αυτϐ παρουςιϊζεται πρϊγματι απϐ τουσ ύδιουσ τουσ ςυγγραφεύσ 

και τουσ εμπνευςτϋσ του ςαν «τομό» ςτον τρϐπο διδαςκαλύασ τησ 

ιςτορύασ ςτο ελληνικϐ ςχολεύο. 

Οι ςυγγραφεύσ δηλώνουν πωσ ακυρώνουν επιτϋλουσ τον 

«φρονηματιςτικϐ» χαρακτόρα του μαθόματοσ τησ ιςτορύασ και 

προςανατολύζουν το μϊθημα ϐχι τϐςο ςτο περιεχϐμενϐ του (τα ιςτορικϊ 

γεγονϐτα, τισ προςωπικϐτητεσ κ.λπ, ϐ,τι τϋλοσ πϊντων οι ύδιοι 

χαρακτηρύζουν «βομβαρδιςμϐ των παιδιών με τισ μϊχεσ του ,21»), 

ϐςο ςτη διδαςκαλύα μύασ «μεθϐδου». 

κοπϐσ τουσ εύναι «να μϊθουν τα παιδιϊ πώσ να μϊθουν ιςτορύα». 

Οι ςυγγραφεύσ δηλώνουν πωσ επιθυμοϑν να ξεφϑγουν απϐ την 

παραδοςιακό ςχολικό ιςτορύα -που οι ύδιοι χαρακτηρύζουν «μϊθημα 

εθνικόσ προπαγϊνδασ και εθνικών μϑθων»- αλλϊ να προετοιμϊςουν τουσ 

μαθητϋσ να γύνουν πολύτεσ που «ςκϋπτονται... κρύνουν... αποφαςύζουν». 

Θεωρεύται δηλαδό πωσ ϐςοι Ϊλληνεσ διδαχθοϑν τα γεγονϐτα 

τησ επανϊςταςησ του 1821, του «ϐχι» και του ϋπουσ τησ Αλβανύασ, 

ύςωσ τα των μηδικών πολϋμων και του χρυςοϑ αιώνα του 

Περικλϋουσ, τισ κατακτόςεισ του Μεγϊλου Αλεξϊνδρου, 

το Βυζϊντιο κ.λπ, τισ περιϐδουσ δηλαδό που κατϊ τουσ ςυγγραφεύσ του 

νϋου εγχειριδύου «διαιωνύζουν τα εθνικϊ ςτερεϐτυπα και τουσ μϑθουσ», ςτο 

μϋλλον δεν θα διαθϋτουν τισ «γνώςεισ (εκεύνεσ) και (την) κρύςη» που 

απαιτεύ η δημοκρατικό λειτουργύα τησ πολιτεύασ και η ευρωπαώκό 

προοπτικό. 

Οι «θϋςεισ», λοιπϐν, ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται το εγχεύρημα του νϋου 
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βιβλύου τησ ιςτορύασ τησ Σ, δημοτικοϑ εύναι πωσ: 

Πρώτον, η ςϑγχρονη διδακτικό προςϋγγιςη τησ ιςτορύασ επιβϊλλει να 

μη δύνεται ϋμφαςη τϐςο πολϑ ςτα ιςτορικϊ γεγονϐτα, ϐςο ςτη μϋθοδο τησ 

ιςτορικόσ ϋρευνασ. 

Σο κϋντρο βϊρουσ του μαθόματοσ μετατοπύζεται απϐ το «τι» διδϊςκεται 

(απϐ το περιεχϐμενο) ςτο «πώσ» διδϊςκεται (ςτην παιδαγωγικό μϋθοδο). 

Δεϑτερον, το μϊθημα χρειϊζεται να πϊψει να ϋχει «φρονηματιςτικϐ» 

χαρακτόρα. 

Σρύτον, αντύ των «περιϐδων που ςυντηροϑν τισ εθνικιςτικϋσ αφηγόςεισ», τα 

παιδιϊ χρειϊζεται να διδϊςκονται (ϋςτω και εξ ανϊγκησ επύ τροχϊδην) 

ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερεσ ιςτορικϋσ περιϐδουσ και μϊλιςτα ϐχι μϐνον 

τησ ελληνικόσ, αλλϊ και τησ ευρωπαώκόσ και τησ παγκοςμύου ιςτορύασ. 

Ϊτςι π.χ. ςτην Σ, τϊξη οι μαθητϋσ οφεύλουν να γνωρύςουν «ςε 55 περύπου 

ώρεσ» ϐλα τα ςημαντικϊ γεγονϐτα τησ παγκοςμύου ιςτορύασ απϐ το 1453 

ϋωσ ςόμερα. 

Σϋταρτον, η μϋχρι ςόμερα διδαςκαλύα μύασ «εθνικόσ» ιςτορύασ ϋρχεται 

ςε αντύφαςη με τη λειτουργύα των πολιτών ςτη ςϑγχρονη δημοκρατύα και 

την ενιαύα Ευρώπη. 

— 

Βεβαύωσ και οι τϋςςερισ θϋςεισ εύναι λϊθοσ: 

Πρώτον, ςε ϐ,τι αφορϊ τη ςϑγχρονη διδακτικό, εύναι αλόθεια πωσ την 

δεκαετύα του 1960 υπόρξε μύα ιςχυρό τϊςη για ςτροφό τησ διδαςκαλύασ 

τησ ιςτορύασ -αλλϊ και τησ ϐλησ ςχολικόσ εργαςύασ- απϐ το περιεχϐμενο 

ςτη μϋθοδο. 

Απϐ εκεύ προκϑπτει το περύφημο αξύωμα πωσ ςόμερα η εκπαύδευςη ϋχει 

ωσ ςκοπϐ «να μαθαύνουν τα παιδιϊ πώσ να μαθαύνουν». 

Αυτϊ εύναι τα καλϊ νϋα για τουσ ςυγγραφεύσ· τα κακϊ νϋα εύναι πωσ η 

δεκαετύα του 1960 όταν εδώ και ςαρϊντα χρϐνια και πωσ, ταυτϐχρονα, οι 

εκπαιδευτικϋσ καινοτομύεσ εκεύνησ τησ εποχόσ θεωροϑνται εν 

πολλούσ καταςτροφικϋσ για το μορφωτικϐ επύπεδο των πολιτών: «αν μύα 

ξϋνη εχθρικό δύναμη εύχε προςπαθόςει να μασ υποβϊλει τισ μϋτριεσ 

εκπαιδευτικϋσ επιδόςεισ που ϋχουμε ςόμερα, κατϊ πϊςα πιθανότητα 

θα το θεωρούςαμε πρϊξη πολϋμου» (!) ϋγραφε το 1983 μύα επύςημη 

αμερικανικό επιτροπό αξιολϐγηςησ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ. 

Πριν λύγεσ ημϋρεσ, δϑο Γϊλλοι εμπειρογνώμονεσ μύληςαν 
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για «καταςτροφό» του ςχολεύου και ανϊγκη «επανύδρυςόσ του», ςτη 

βϊςη τησ ανϊγκησ για μετϊδοςη γνώςεων, για ςαφεύσ και δομημϋνεσ 

διδαςκαλύεσ, για πειθαρχύα κ.λπ. 

Σϋλοσ ςτη Βρετανύα τη δεκαετύα του ,90 εφαρμϐςτηκε -για πρώτη φορϊ 

ςτην ιςτορύα τησ χώρασ- ϋνα «εθνικϐ πρϐγραμμα διδαςκαλύασ», που 

ειςόγαγε τη διδαςκαλύα οριςμϋνων «βαςικών» μαθημϊτων. 

Κοντολογύσ, ςόμερα παντοϑ ςτον κϐςμο οι καιρού ευνοοϑν την επιςτροφό 

ςτισ παραδοςιακϋσ προςεγγύςεισ και ϐχι ςτα «διαθεματικϊ» και ομιχλώδη 

που ευδοκιμοϑν ςτον τϐπο μασ. 

Πιςτού ςτο ραντεβοϑ μασ, εμεύσ ςυνεχύζουμε να εφαρμϐζουμε -με 

κακϋκτυπο μϊλιςτα τρϐπο- ϐςα δοκιμϊςτηκαν εδώ και ςαρϊντα χρϐνια 

ςτη δϑςη, μην ϋχοντασ μϊλιςτα τη πρϐνοια οϑτε καν να αποφϑγουμε ϐςα 

εκεύ τϐςο βροντωδώσ απϋτυχαν! 

Δεϑτερον, εύναι ϊτοπο να θεωρεύ κανεύσ πωσ εύναι δυνατϐ να διδαχθεύ ςτο 

δημοτικϐ μϊθημα που να μη διαθϋτει «φρονηματιςτικϐ» χαρακτόρα. 

Θυμύζουμε πωσ τα παιδιϊ μποροϑν να ςκεφθοϑν αφηρημϋνα και να 

κρύνουν διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ μετϊ τα 11 περύπου χρϐνια τουσ. 

Αν αφαιρϋςουμε το φρονηματιςμϐ απϐ την διδαςκαλύα τησ ιςτορύασ ςτο 

δημοτικϐ, δεν μϋνει τύποτα. 

Σο εγχεύρημα για μύα μη-φρονηματιςτικό ιςτορύα εύναι ανϋφικτο (ϐπωσ 

εξ ϊλλου αποδεικνϑει και το περύ ου ο λϐγοσ βιβλύο ιςτορύασ): η επιλογό 

των προσ διδαςκαλύα γεγονϐτων προκϑπτει πϊντα απϐ ςκληρό ιδεολογικό 

επιλογό. 

Σο νϋο βιβλύο τησ ιςτορύασ δεν γρϊφει π.χ. ςχεδϐν τύποτα για την κόρυξη 

τησ ελληνικόσ επανϊςταςησ του 1821, γρϊφει ϐμωσ πολλϊ για την ανϊπτυξη 

του εργατικοϑ κινόματοσ ςτο μεςοπϐλεμο· ςχεδϐν τύποτα για το «ϐχι», 

πολλϊ ϐμωσ για το «πολυτεχνεύο»· δεν αναφϋρεται η Αλαμϊνα, ο χορϐσ 

του Ζαλϐγγου, η ϋξοδοσ του Μεςολογγύου κ.λπ, αναφϋρεται ϐμωσ εκτενώσ 

η εαμικό εθνικό αντύςταςη η ιςτορύα, οι θεςμού οι πολιτικϋσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) κ.ο.κ.  

  

Με ϊλλα λϐγια δύνεται ϋμφαςη ςε ϐ,τι αποδομεύ την ϋννοια τησ εθνικόσ 

ενϐτητασ και ςε ϐ,τι ςχετικοποιεύ τη ςημαςύα τησ Ελλϊδασ ςτον κϐςμο. 

  

Σα παιδιϊ τησ Σ, Δημοτικοϑ διδϊςκονται πωσ το ϋθνοσ ςτο οπούο 
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ανόκουν εύναι αςόμαντο και διαιρεμϋνο: αυτϐ εύναι ο οριςμϐσ του 

φρονηματιςμοϑ. 

Σρύτον, η επιλογό τησ «επύ τροχϊδην» διδαςκαλύασ τησ παγκοςμύου 

ιςτορύασ πεντακοςύων χρϐνων υςτερεύ -απϐ διδακτικό ϊποψη- τησ 

παραδοςιακόσ προςϋγγιςησ για εκτενό παρουςύαςη οριςμϋνων κριςύμων 

ιςτορικών περιϐδων: ςτην πρώτη περύπτωςη τα παιδιϊ δεν μαθαύνουν 

τύποτα ςτη δεϑτερη μαθαύνουν κϊτι. 

την παραδοςιακό προςϋγγιςη τα παιδιϊ αποκτοϑν τουλϊχιςτο κϊποια 

γνωςτικϊ «αγκωνϊρια» γϑρω απϐ τα οπούα μποροϑν ςτη ςυνϋχεια να 

«πλϋξουν» την ιςτορικό τουσ αυτογνωςύα. 

Αντύθετα η ιςϐτιμη, παραθετικό και πολϑπλοκη παρϊθεςη ιςτορικών 

γεγονϐτων 500 ετών ςε 55 ώρεσ οδηγεύ μαθηματικϊ -ϐπωσ δεύχνουν 

εξϊλλου οι αξιολογόςεισ των εκπαιδευτικών ςυςτημϊτων ϐπου αυτϊ 

εφαρμϐςτηκαν- ςτην δημιουργύα ανιςτϐρητων και κϊθε ϊλλο παρϊ 

φιλύςτορων πολιτών. 

Σϋταρτον, η ϋξαρςη των πατριωτικών ςυναιςθημϊτων, η καλλιϋργεια τησ 

εθνικόσ υπερηφϊνειασ, ο τονιςμϐσ του ρϐλου των ηρώων κ.λπ. ϐχι μϐνον 

αντιφατικϐσ με τη δημοκρατύα δεν εύναι, αλλϊ αποτελεύ τη «βαςιλικό 

οδϐ» προσ την πολιτικϐτητα και την πολιτικό ςυμμετοχό. 

Δεν εύναι τυχαύο πωσ, μϋχρι ςόμερα, μϐνο πεδύο ϐπου αναπτϑχθηκε η 

δημοκρατύα εξακολουθεύ να εύναι το ϋθνοσ-κρϊτοσ: όταν η μϐνη κοινωνικό 

οντϐτητα που παρόγαγε αρκετϊ ϋντονη ομοιογϋνεια και αρκετϊ ιςχυροϑσ 

κοινωνικοϑσ δεςμοϑσ που να προκαλοϑν ενδιαφϋρον για πολιτικό 

ςυμμετοχό. 

Διϐτι ςυμμετϋχεισ και αγωνύζεςαι για να βελτιώςεισ τη ζωό μύασ 

κοινϐτητασ που ςε νοιϊζει, που νιώθεισ μϋλοσ τησ. 

Ο πατριωτιςμϐσ αποτελεύ την δϑναμη ςυνοχόσ τησ δημοκρατύασ.  

  

Αν καταντόςουμε να αντιλαμβανϐμαςτε την κοινωνύα ςτην οπούα ζοϑμε 

ωσ ϋνα ςυνονθϑλευμα ατϐμων- «αυτϐνομων» καταναλωτών, η 

δημοκρατύα εύναι καταδικαςμϋνη. 

ε ϐ,τι αφορϊ, τϋλοσ, την υποτιθϋμενη προςαρμογό των ελληνοπαύδων 

ςτο μϋλλον τησ ενωμϋνησ Ευρώπησ, ασ ςταματόςει η πλϊνη. 

Η Ευρώπη διαμορφώνεται -ϐλο και πιο ξεκϊθαρα- ωσ μύα πρωτϐτυπη 

μϐνιμη διακυβερνητικό ςυνεννϐηςη παρϊ ωσ ϋνα υπερκρϊτοσ (πϐςο 
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μϊλλον ϋνα «υπερϋθνοσ»). 

το πλαύςιο αυτϐ ο πατριωτιςμϐσ δεν αποτελεύ μϐνον εκ των ων ουκ ϊνευ 

ϐρο για την επιβύωςη τησ δημοκρατύασ· αποτελεύ επύςησ ϐρο για την 

επιβύωςη τησ ιδιοφυύασ αυτόσ τησ χώρασ ςτο παγκοςμιοποιημϋνο 

περιβϊλλον. 

Δεν εύναι εξϊλλου τυχαύο πωσ οι ιςχυρϋσ χώρεσ (η Γαλλύα, οι ΗΠΑ, η 

Βρετανύα κ.λπ) δύνουν εξαιρετικό ϋμφαςη ςτη μοναδικϐτητα τησ εθνικόσ 

τουσ ιδιοςυςταςύασ και ςτη ςημαςύα του εθνικοϑ τουσ ρϐλου ςτο μϋλλον. 

  

Θα όταν κρύμα για τουσ Ϊλληνεσ, το ϋθνοσ που μεταφϋρει δια μϋςου των 

αιώνων την κλαςςικό γραμματεύα, τα ευαγγϋλια, την πατερικό 

παρϊδοςη, και που ενϋπνευςε την αναγϋννηςη και την ϋννοια 

τησ δϑςησ, να λιποτακτόςει τϐςο ϊδοξα απϐ τη ςκηνό τησ ιςτορύασ. 
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Η ςϑγχρονη ελληνικό 'μεταδημοκρατύα' (17/2/2007) 
 

Αναδημοςύευςη απϐ το περιοδικϐ «Νϋα Πολιτικό» με ϊδεια του 

ςυγγραφϋα 

Για να υπϊρξει δημοκρατύα, χρειϊζονται πολϑ περιςςϐτερα 

απϐ εκλογϋσ, κϐμματα, ιδιωτικϋσ εφημερύδεσ, κοινοβοϑλιο, ανώτατο 

δικαςτόριο και εκλεγμϋνη κυβϋρνηςη. 

Αυτϊ ϋρχονται ωσ επιςτϋγαςμα βαθιών κοινωνικών τϊςεων και αγώνων. 

Και για να ςυνεχύςουν να λειτουργοϑν ουςιωδώσ, το οξυγϐνο τουσ εύναι η 

λαώκό επαγρϑπνηςη. 

Με ϊλλα λϐγια, η δημοκρατύα εύναι πρωτύςτωσ ϋνα πολιτιςμικϐ προώϐν: 

χρειϊζεται ϋναν κοινωνικϐ ςχηματιςμϐ που θα γεννϊ ςτουσ 

πολύτεσ ιςχυρϐ αύςθημα κοινωνικόσ ϋνταξησ, ςυλλογικϊ ιδεώδη, αύςθηςη 

ατομικόσ και ςυλλογικόσ ευθϑνησ, που θα ςπϊει τισ παραδοςιακϋσ δομϋσ 

αναπαραγωγόσ τησ εξουςύασ, θα παρϋχει ελεϑθερη κι αξιϐπιςτη 

ενημϋρωςη κ.λπ. 

Αν λεύψουν αυτϊ (ακϐμα κι αν κϊποτε υπόρξαν), οι δημοκρατικού θεςμού 

ςυρρικνώνονται, μουμιοποιοϑνται και ςτρϋφονται βαθμιαύα εισ βϊροσ 

τησ υπϐθεςησ για την οπούα ςυςτϊθηκαν. 

Ασ πϊρουμε την περύπτωςη τησ ςϑγχρονησ Ελλϊδασ, ϐπου η δημοκρατύα 

ποτϋ δεν πϋραςε τισ καλϑτερϋσ τησ ημϋρεσ αλλϊ εν πϊςη περιπτώςει 

κϊποια ςτιγμό ϋλαβε χώρα ο περύφημοσ εκδημοκρατιςμϐσ και πολλού 

εξακολουθοϑν να βαυκαλύζονται πωσ ζοϑμε «ςτην καλϑτερη δημοκρατύα 

που γνώριςε ποτϋ ο τϐποσ». 

Πϐςεσ ϐμωσ απϐ τισ αναγκαύεσ και ικανϋσ ςυνθόκεσ για να υπϊρξει 

δημοκρατύα υπϊρχουν ςόμερα ςτην Ελλϊδα; 

Η Ιςονομύα; 

Η αποκϊλυψη του «παραδικαςτικοϑ» κυκλώματοσ επιβεβαύωςε πωσ 

δικαςτικϋσ αποφϊςεισ αγορϊζονται ό εκβιϊζονται, πϊντωσ δεν 

απονϋμονται. 

Οι ιςχυρού επιλϋγουν λύγο-πολϑ τον εφϋτη ανακριτό τουσ, τη ςϑνθεςη του 

δικαςτηρύου, πιϋζουν ποικιλϐτροπα την ϋδρα κι εν τϋλει -ακϐμα κι αν 

υπϊρξει προφυλϊκιςη ό και καταδύκη-αποφυλακύζονται για λϐγουσ υγεύασ, 
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ανθρωπιςμοϑ ό ϋτερουσ, αδιευκρύνιςτουσ. 

Απϋχουμε ϋτη φωτϐσ απϐ το «ϐταν λϋμε ιςϐβια εννοοϑμε ιςϐβια» 

του Κωνςταντύνου Καραμανλό. 

Ακϐμα χειρϐτερα, θεςμού που ςυςτϊθηκαν για την καλϑτερη υποςτόριξη 

των αδυνϊμων (ϐπωσ π.χ. οι «ανεξϊρτητεσ αρχϋσ»), μετατρϋπονται 

αςτραπιαύα ςε πρϐςθετα ϐργανα προςταςύασ ςτα χϋρια των ιςχυρών. 

Δεν υπϊρχει αςφαλϋςτεροσ δεύκτησ δυςλειτουργύασ τησ δημοκρατύασ απϐ 

αυτόν την υπεξαύρεςη. 

Η Ιςοπολιτεύα; 

Αςτεύο και να το αναφϋρει κανεύσ. 

Η αντιπροςώπευςη αγορϊζεται, με αντύτιμο τη δημοςιϐτητα, τα λεφτϊ και 

την «ευγενό» καταγωγό. 

Σελεύα και παϑλα. 

Επιπλϋον, τα αξιώματα ςε μύα ςειρϊ τομϋων, φαινομενικϊ ϊςχετων 

μεταξϑ τουσ, η κατοχό των οπούων ϐμωσ επιτρϋπει την «αγορϊ» 

διαςημϐτητασ, πλοϑτου ό «ευγενοϑσ» καταγωγόσ ανταλλϊςςονται ςε ϋναν 

πολϑ ςτενϐ κϑκλο ανθρώπων: ο γιοσ του ηθοποιοϑ γύνεται παρουςιαςτόσ 

και μεταπηδϊ ςτην πολιτικό· η ενζενύ παντρεϑεται κϊποιον πλοϑςιο, 

γύνεται τραγουδύςτρια, επιχειρηματύασ και ςτην ςυνϋχεια υπουργϐσ· κι ο 

αποτυχών βουλευτόσ, ϐμωσ, μπορεύ να γύνει παρουςιαςτόσ ειδόςεων, 

επιχειρηματύασ και πλοϑςιοσ γαμβρϐσ, για να ξαναμπεύ ϋτςι ςτο 

παιχνύδι... 

τη θϋςη τησ ιςοπολιτεύασ ϋχει ςτηθεύ ϋνα εύδοσ «Μονϐπολη» για λύγουσ, 

με τουσ πολλοϑσ θεατϋσ.. 

Διαφϊνεια κι ϋλεγχοσ τησ εξουςύασ; 

ε μύα χώρα λύγων εκατομμυρύων, επιζοϑν δεκϊδεσ ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών ςταθμών -κατϊ κανϐνα ελλειμματικών- κι εφημερύδεσ που 

πουλοϑν 10, 5, 2 χιλιϊδεσ φϑλλα ημερηςύωσ! 

Κϊπωσ πολλαπλαςιϊζουν τουσ ϊρτουσ τουσ ϐλοι αυτού... κι ϐχι βϋβαια 

υπηρετώντασ αδιϊλλακτα την διαφϊνεια και την ενημϋρωςη... 

Όςο για τα ςυλλογικϊ ιδεώδη, ποτϋ ϊλλοτε δεν όταν ο τϐποσ τϐςο πολϑ 

ςυνονθϑλευμα «ατϐμων και οικογενειών». 

Ο κοινωνικϐσ ιςτϐσ αποςυντύθεται με τϋτοια ταχϑτητα και ςε τϋτοιο 

βϊθοσ, που νϐμοι, αλληλεγγϑη, ςυλλογικό δρϊςη, πϋφτουν ςε αχρηςτύα. 

«Δεν καταλαβαύνω... Δηλαδό, αν πληςύαζαν ϋναν κτηνοτρϐφο και 
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του ϋλεγαν "ο γιοσ ςου μπορεύ να κϊνει μια εϑκολη θητεύα", θα 

ϋλεγε ϐχι;» δόλωςε ο διϊςημοσ Σςαλύκησ ϐταν κλόθηκε να ςχολιϊςει (!) 

το ζότημα του «παραςτρατιωτικοϑ» κυκλώματοσ: μην βιαςτεύτε να 

μιλόςετε για φαρ ουϋςτ, εύναι πολϑ χειρϐτερο. 

Όταν ρώτηςαν τον Κλύντον (Clinton) για ποιο λϐγο «κοιμόθηκε» με 

την Μϐνικα Λιουύνςκι (Monica Lewinski), απϊντηςε ακριβώσ το 

ανϊποδο: «γιατύ; Για τον χειρϐτερο λϐγο που υπϊρχει: επειδό το 

μποροϑςα!» 

Σο ςυμπϋραςμα εύναι πωσ το θεςμικϐ οπλοςτϊςιο τησ μεταπολύτευςησ 

κουρελιϊςτηκε μϋςα ςε τριϊντα χρϐνια. 

Πριν λύγεσ ημϋρεσ, η «κοϑρςα» του καθηγητό ςυνταγματικοϑ δικαύου (!) 

και υπουργοϑ εςωτερικών κ.λπ. Προκϐπη «Πϊκη» 

Παυλϐπουλου, βγόκε παρϊνομα ςτην Βαςιλύςςησ οφύασ και 

«πϊτηςε» δϑο τϑπουσ που πόγαιναν με το μηχανϊκι τουσ. 

«Σα θϑματα δεν θα δώςουν ςυνϋχεια, γιατύ ο ϋνασ εύναι αςτυνομικϐσ και 

υπϊρχουν και οι μεταθϋςεισ», ςχολύαςε αντικειμενικϊ -και χωρύσ 

καμύα προφανό αντιπολιτευτικό διϊθεςη- ο τηλεπαρουςιαςτόσ του 

«μϋγκα». 

ε μια χοϑντα δεν θα μαθαύναμε ποτϋ για το ατϑχημα· ςε μύα δημοκρατύα 

ϐμωσ, το ϊτυχο θϑμα θα μποροϑςε «να δώςει ςυνϋχεια», χωρύσ να φοβϊται 

τα αντύποινα του κϊθε Πϊκη. 

Εύναι προφανϋσ πωσ η κουρελαρύα που απϋμεινε απϐ τη μεταπολύτευςη 

δεν εύναι ακριβώσ «χοϑντα», θα όταν ϐμωσ υπερβολικϐ να το ονομϊςουμε 

«δημοκρατύα». 

Ασ το ποϑμε «μεταδημοκρατύα». 

Αυτϐ ταυτοχρϐνωσ ςημαύνει πωσ ςτη χώρα μασ ςόμερα υφύςταται ζότημα 

αποκατϊςταςησ τησ δημοκρατύασ: τησ ιςοτιμύασ δηλαδό, τησ ιςοπολιτεύασ, 

τησ αξιοκρατύασ, τησ ιςηγορύασ, του ελϋγχου τησ εξουςύασ και τησ ιςϐτητασ 

ευκαιριών. 

Όχι πωσ νοιϊζονται πολλού, αλλϊ απλϊ το αναφϋρω για την ιςτορύα. 

Προςθϋτοντασ πωσ οι παπποϑδεσ και οι μπαμπϊδεσ μασ κϊποια ςτιγμό 

τςαντύςτηκαν με τισ δικϋσ τουσ περιοριςμϋνεσ δημοκρατύεσ κι ϋφεραν τα 

πϊνω-κϊτω. 

Μποροϑμε κι εμεύσ. 
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Ασ ελπύςουμε πωσ δεν θα χρειαςτεύ να ζόςουμε κϊποια εθνικό 

καταςτροφό πριν αποφαςύςουμε να αναλϊβουμε τισ ευθϑνεσ μασ... 
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Σι εύναι και τι θϋλει το 'θυμωμϋνο κϋντρο' (18/3/2007) 
 

υνωςτιςμϐσ ςτο κϋντρο 

Η πρωτοφανόσ επϋκταςη τησ μεςαύασ τϊξησ και η παγύωςη των 

δημοκρατικών θεςμών, τησ πολιτικόσ ομαλϐτητασ και τησ ειρόνησ ςτην 

Ευρώπη μετϊ το Β, παγκϐςμιο πϐλεμο εύχαν μύα παρϊπλευρη απώλεια, 

που εύναι ολοφϊνερη μετϊ την κατϊρρευςη του κομμουνιςμοϑ και το 

τϋλοσ του ψυχροϑ πολϋμου: οι μεγϊλεσ πολιτικϋσ οικογϋνειεσ 

(ςυντηρητικού, φιλελεϑθεροι, ςοςιαλιςτϋσ και χριςτιανοδημοκρϊτεσ) 

ςυςςωρεϑτηκαν ϐλεσ ςτο «κϋντρο» κι ϊρχιςαν ϐλεσ πια να κυνηγοϑν ςτουσ 

βιϐτοπουσ τησ μεςαύασ τϊξησ -δηλαδό ςχεδϐν ϐλων των ψηφοφϐρων. 

Για να γύνουν πιο ελκυςτικϋσ, οι μεγϊλεσ πολιτικϋσ οικογϋνειεσ την 

περύοδο 1950-1990 προςπϊθηςαν αποφαςιςτικϊ να λειϊνουν το λϐγο 

τουσ, να αποκηρϑξουν τα «δογματικϊ» και «ακραύα» τουσ ςτοιχεύα, να 

«αποώδεολογικοποιηθοϑν»: οι ςυντηρητικού ϋπαψαν να διακηρϑςςουν την 

επιςτροφό ςτισ παραδοςιακϋσ αξύεσ, την αξύα τησ ανιςϐτητασ και τη 

δυςπιςτύα τουσ ϋναντι τησ «μαζικόσ» δημοκρατύασ· οι φιλελεϑθεροι 

ςυμβιβϊςτηκαν με την λελογιςμϋνη κρατικό παρϋμβαςη· οι ςοςιαλιςτϋσ 

δεν αςχολοϑνται πια με το πώσ θα ανατρϋψουν τον καπιταλιςμϐ, οϑτε 

καν «ςταδιακϊ» ό «ειρηνικϊ»· ακϐμα κι οι χριςτιανοδημοκρϊτεσ δεν 

παλεϑουν πια για «χριςτιανικϋσ» κοινωνύεσ. 

Σαυτϐχρονα, η ομαλϐτητα και η ανϊγκη τησ διακυβϋρνηςησ επϋβαλε 

ςυνευρϋςεισ μεταξϑ ϐλων των παραδοςιακών πολιτικών οικογενειών, που 

μϊλιςτα ϐλεσ αποδεύχτηκε πωσ και λειτουργικϋσ μποροϑςαν να εύναι και 

παρόγαγαν κυβερνητικϐ ϋργο: ςυντηρητικού και ςοςιαλιςτϋσ 

ςυγκυβϋρνηςαν επιτυχώσ και μακροχρϐνια με χριςτιανοδημοκρϊτεσ και 

φιλελεϑθερουσ. 

Ενώ η κοινωνύα ομογενοποιεύτο γϑρω απϐ μύα μεγϊλη καταναλωτικό, 

αςτικό, εγωτικό και μορφωμϋνη μεςαύα τϊξη, τα κϐμματα ϋπαψαν να 

εκφρϊζουν διακριτοϑσ «κϐςμουσ» (κοινωνικϋσ ομϊδεσ, κοςμοθεωρύεσ, 

τρϐπουσ ζωόσ, ακϐμα και κουλτοϑρεσ) κι ϋγιναν απλϊ ςυναθρούςεισ 

ατϐμων που φιλοδοξοϑςαν να παύξουν ρϐλο ςτην διακυβϋρνηςη τησ 

χώρασ τουσ. 
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Οι μεγϊλεσ πολιτικϋσ παραδϐςεισ αςφαλώσ δε χϊθηκαν: νϋρωςαν ϐμωσ 

τϐςο πολϑ, λεύαναν τϐςο, ξεπλϑθηκαν τϐςο ςτισ διαδοχικϋσ 

αναπροςαρμογϋσ και τουσ αλλεπϊλληλουσ εκςυγχρονιςμοϑσ τουσ, που 

ςτο τϋλοσ μϐνο εξαςκημϋνοι πολιτικού επιςτόμονεσ μποροϑν να 

διακρύνουν τισ διαφορετικϋσ γενεαλογύεσ τουσ, ϐπωσ μϐνο οι 

ϋμπειροι φυςιοδύφεσ ξεχωρύζουν τα διαφορετικϊ υποεύδη των 

Hirundinidae. 

Ο μϋςοσ ϐμωσ ψηφοφϐροσ δεν μπορεύ να παθιαςτεύ 

με καταγωγϋσ και παραδϐςεισ, αλλϊ με ξεχωριςτϋσ πολιτικϋσ προτϊςεισ. 

Κι αυτϋσ ϋχουν πϊψει να υφύςτανται εδώ και πολϑ καιρϐ. 

Σο ξεχαςμϋνο κϋντρο 

Η ςυγκατούκηςη των πϊντων ςτο κϋντρο και το ςαφϊρι ςτη μεςαύα τϊξη 

εύχε με τη ςειρϊ τησ οριςμϋνεσ παρενϋργειεσ: οριςμϋνεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ 

τϋθηκαν ςταδιακϊ εκτϐσ ενδιαφϋροντοσ για τισ κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ. 

Όποιοσ δεν ανόκε ςτην αςτικό, μορφωμϋνη, καταναλωτικό κι εγωιςτικό 

μεςαύα τϊξη δεν βϊραινε εκλογικϊ, ιδεολογικϊ, πολιτικϊ, κι ϋτςι 

ξεχϊςτηκε. 

Ωρχιςε να διαμορφώνεται η «κοινωνύα των 2/3», ϐπου το 1/3 (ανειδύκευτοι 

εργϊτεσ, μετανϊςτεσ, νϋοι, χωρικού, αμϐρφωτοι κ.λπ) αποχώρηςε 

(οικειοθελώσ μϊλιςτα) απϐ το πολιτικϐ προςκόνιο δια τησ αποχόσ, τησ 

υπερψόφιςησ μικρών ακραύων κομμϊτων (κυρύωσ τησ δεξιϊσ) και τησ 

ϋνταξησ ωσ κομπϊρςου ςτα πελατειακϊ δύκτυα των κυβερνητικών 

κομμϊτων. 

Με ϊλλα λϐγια δύπλα ςτην παραδοςιακό διϊκριςη δεξιϊσ-αριςτερϊσ 

διαμορφώθηκε μύα δεϑτερη διαχωριςτικό γραμμό αυτό μεταξϑ των 

«εντϐσ» και των «εκτϐσ» ςυςτόματοσ. 

Ση δεκαετύα του 1990 και κυρύωσ του 2000, η πρώτη διαχωριςτικό 

γραμμό ςχεδϐν εξαφανύςτηκε, ενώ η δεϑτερη δεν παϑει να δυναμώνει: η 

μακρϊ ςυνϑπαρξη των κατεςτημϋνων πολιτικών δυνϊμεων ςτο κϋντρο 

ϊρχιςε να διαμορφώνει ϋναν κοινϐ ανθρωπολογικϐ τϑπο «πολιτικοϑ», 

ανεξαρτότωσ πολιτικόσ ϋνταξησ. 

οςιαλδημοκρϊτεσ, χριςτιανοδημοκρϊτεσ, φιλελεϑθεροι και 

ςυντηρητικού μϋνουν πια ςτισ ύδιεσ γειτονιϋσ, ςτϋλνουν τα παιδιϊ τουσ ςτα 

ύδια ςχολεύα, διαβϊζουν τισ ύδιεσ εφημερύδεσ, ςυχνϊζουν ςτα ύδια ςτϋκια, 
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ερωτεϑονται τισ ύδιεσ γυναύκεσ, πύνουν τα ύδια ποτϊ, ακοϑνε παρϐμοια 

μουςικό κ.ο.κ. Οι καυγϊδεσ τουσ μοιϊζουν ϐλο και περιςςϐτερο με 

διατεταγμϋνη υπηρεςύα, με τισ υποχρεώςεισ ενϐσ ρϐλου. Μετϊ εύναι ϐλοι 

φύλοι, ακϐμα και ςυνεργϊτεσ, ςυνϋταιροι κι... εραςτϋσ. 

Σαυτϐχρονα το διακομματικϐ αυτϐ «κατεςτημϋνο» κϋντρο αποδεύκνυε 

πωσ δεν όταν εισ θϋςη να επιλϑςει καυτϊ κοινωνικϊ προβλόματα: η ανεργύα 

διαιωνύζεται, η οικολογικό υποβϊθμιςη εντεύνεται, η διαφθορϊ επιμϋνει, η 

ευρωπαώκό οικοδϐμηςη καρκινοβατεύ, ο πϐλεμοσ, η πεύνα, ο 

αναλφαβητιςμϐσ δεν εξαλεύφονται. 

Η νομιμοπούηςη των «εντϐσ» του ςυςτόματοσ ϊρχιςε να κλονύζεται. 

Σο «κατεςτημϋνο» κϋντρο ϋμοιαζε να υπϊρχει για να νϋμεται τη 

διακυβϋρνηςη, ϐχι για να αναλαμβϊνει την ευθϑνη τησ. 

Σο κριςιμϐτερο ϐμωσ όταν πωσ η ςυνεχιζϐμενη παγκοςμιοπούηςη 

προκϊλεςε ϋνα βαθϑ ρόγμα ςτη μεςαύα τϊξη των αναπτυγμϋνων κοινωνιών. 

Ση δεκαετύα του ,00 η βεβαιϐτητα περύ διαρκοϑσ -ταχϑτερησ ό 

βραδϑτερησ- κοινωνικόσ ανϐδου ϊρχιςε να κλονύζεται: ο κοινωνικϐσ 

υποβιβαςμϐσ ϋγινε βύωμα και ρεαλιςτικό προοπτικό για εκατομμϑρια 

εξαςφαλιςμϋνουσ ϋωσ τϐτε ανόκοντεσ ςτη μεςαύα τϊξη. 

Οι «εκτϐσ» ςυςτόματοσ πολλαπλαςιϊςτηκαν και δεν περιλϊμβαναν 

πια αυτοπεριθωριοποιημϋνουσ ακραύουσ, απϋχοντεσ ό ενςωματωμϋνουσ. 

Δύπλα ςτο «κατεςτημϋνο κϋντρο» εμφανύςτηκε ϋτςι ϋνα ϊλλο κϋντρο, το 

«θυμωμϋνο κϋντρο», που ζητοϑςε πολιτικϋσ, κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ 

αλλαγϋσ για καλϑτερη κατοχϑρωςη του μϋλλοντϐσ του κι επανϋνταξό του 

ςτο πολιτικϐ παιχνύδι. 

Σο «θυμωμϋνο κϋντρο» 

Αυτϐ που χαρακτηρύζει το «θυμωμϋνο» κϋντρο εύναι ο ριζοςπαςτιςμϐσ και 

η κοινοτυπύα. 

Η κοινοτυπύα αφορϊ τα πολιτικϊ του προτϊγματα, που δεν εύναι παρϊ η 

αςφϊλεια, η ιςονομύα, η αξιοκρατύα, η ςυμμετοχό. 

Σο ενδιαφϋρον ϐμωσ εύναι ο ριζοςπαςτιςμϐσ του νϋου αυτοϑ κϋντρου. 

Ωνθρωποι ϐπωσ ο Σζον Ϊντουαρντσ (John Edwards) ό ο Υρανςουϊ 

Μπαώροϑ (François Bayrou) δεν ζητοϑνε τύποτα τρομερϐ: ο πρώτοσ θύγει 

την ανϊγκη να προςτατευτοϑν ςτοιχειωδώσ τα εκατομμϑρια των 

αναςφϊλιςτων Αμερικανών, να αμειφθεύ η εργαςύα τουσ, να πϊψει η 

διϐγκωςη τησ πιο κραυγαλϋασ ειςοδηματικόσ ανιςϐτητασ που γνώριςε 
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η ανθρωπϐτητα εδώ και κϊμποςουσ αιώνεσ! 

Ο δεϑτεροσ ζητϊ να αναδιοργανωθεύ η γκροτϋςκα γαλλικό «πϋμπτη 

δημοκρατύα», και να πϊψει η ςπϋκουλα περύ δϑο δόθεν αςυμβύβατων 

πολιτικών προτϊςεων μύασ «δεξιϊσ» και μύασ «αριςτερόσ». 

Σο γεγονϐσ πωσ ακοϑγονται ςαν ριζοςπϊςτεσ δεύχνει πϐςο πολϑ ϋχει 

κρατόςει η ςταςιμϐτητα που επϋβαλε η κυριαρχύα του «κατεςτημϋνου 

κϋντρου» και πϐςο ανικανοπούητη νιώθει πια η κοινωνύα απϐ την κυριαρχύα 

του. 

Αυτό η διϊκριςη μεταξϑ «κατεςτημϋνου» και «θυμωμϋνου» κϋντρου εύναι 

η νϋα πολιτικό διαχωριςτικό γραμμό των καιρών μασ.: 

• Απϐ τη μια εύναι ϐςοι νϋμονται την διακυβϋρνηςη, προκρύνουν την 

«επικοινωνύα» ϋναντι τησ πολιτικόσ αντιμετώπιςησ των 

προβλημϊτων, τη ςταςιμϐτητα ϋναντι των μεγϊλων τομών (που τισ 

χαρακτηρύζουν «τυχοδιωκτιςμοϑσ»), ϐςοι απευθϑνονται και 

προφυλϊςςουν τουσ «εντϐσ» του ςυςτόματοσ. 

• Απϐ την ϊλλη βρύςκονται οι «θυμωμϋνοι» κεντρώοι, που ζητοϑν 

ιςονομύα, αξιοκρατύα, ιςϐτητα ευκαιριών, αςφϊλεια και πολιτικό 

ειλικρύνεια. 

Εύναι ξανϊ μύα διαμϊχη μεταξϑ διαφορετικών κοςμοθεωριών, ξεχωριςτών 

ανθρωπολογικών τϑπων, διακεκριμϋνων κοινωνικών ομϊδων. 

Ασ ξεχϊςουμε τουσ πολιτικοϑσ διαχωριςμοϑσ του 19ου αιώνα. 

Ασ βιώςουμε -κι ασ διαμορφώςουμε-αυτοϑσ του 21ου!  
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Ο 'τρύτοσ δρϐμοσ' για το βιβλύο ιςτορύασ τησ Σ' 

δημοτικοϑ (25/3/2007) 

 

Δυςτυχώσ ο προβληματιςμϐσ για το βιβλύο τησ ιςτορύασ τησ Σ, 

δημοτικοϑ, που ςυνεχύζεται αδιϊκοπα εδώ κι ϋξι περύπου μόνεσ, 

εξακολουθεύ να αδυνατεύ να μετεξελιχτεύ απϐ «αντιπαρϊθεςη» ςε 

«διϊλογο». 

Ελϊχιςτεσ οι περιπτώςεισ ϐπου ςυςτεγϊζονται και ςυνδιαλϋγονται τα 

επιχειρόματα των δϑο πλευρών. 

Σα μεγϊλα κανϊλια, οι εφημερύδεσ κ.ο.κ. πόραν αναφανδϐν θϋςη υπϋρ του 

υποχρεωτικοϑ ςυγγρϊμματοσ του ΟΕΔΒ και δε δύςταςαν να παραποιόςουν, 

γελοιοποιόςουν, επιλϋξουν τα «βολικϊ» επιχειρόματα τησ ϊλλησ πλευρϊσ. 

Απϐ την ϊλλη ςτουσ πολϋμιουσ του βιβλύου επικρϊτηςαν τα εϑκολα 

επύθετα και οι κραυγαλϋεσ ςυγκινόςεισ, πρϊγμα που δεύχνει πωσ αυτϐ 

που ενδιαφϋρει τουσ περιςςϐτερουσ απϐ αυτοϑσ δεν εύναι να πεύςουν τουσ 

ουδϋτερουσ και προβληματιςμϋνουσ πολύτεσ, αλλϊ να διακριθοϑν απϐ 

τουσ οπαδοϑσ τουσ και να επικυρωθοϑν ϋτςι τα ϐποια αξιώματϊ τουσ 

ςε εκεύνη την πλευρϊ του ελληνικοϑ λαοϑ. 

Οι -ακϐμα και απϐ ϊμβωνοσ- λυγμού και η εκτϐξευςη επιθετικών 

χαρακτηριςμών -μαζύ με τισ ακρϐτητεσ των τηλε-ναζύ τησ «χρυςόσ 

αυγόσ» ςτη μαθητικό παρϋλαςη για την 25η Μαρτύου- ϋβλαψαν ςοβαρϊ 

την υπϐθεςη τησ απϐςυρςησ του βιβλύου και μεύωςαν απελπιςτικϊ τη 

φυςιολογικό τησ απόχηςη.   

Οι υπεραςπιςτϋσ του βιβλύου δεν τα πόγαν καλϑτερα: ακοϑςαμε, 

διαβϊςαμε και εύδαμε πολλϋσ ςοφιςτεύεσ, φοβερϋσ αντιδημοκρατικϋσ 

απϐψεισ (περύ housewives κ.λπ) και απύςτευτεσ ανακρύβειεσ -ϐπωσ λ.χ. 

πωσ ςτο νϋο βιβλύο εξαφανύζεται για πρώτη φορϊ «η απουςύα των 

γυναικών ςτην (sic) ιςτορύα» λεσ και η... Μαντώ Μαυρογϋνουσ, 

η Λαςκαρύνα Μπουμπουλύνα κι η Δϋςπω (ϋχου) που «κϊνει πϐλεμο 

με νϑφεσ και μ, εγγϐνια» όταν ϊγνωςτεσ ςτουσ Ελληνϐπαιδεσ πριν την 

εμφϊνιςη τησ κ. Ρεποϑςη! 

Η πολιτικό ηγεςύα ςυνεχύζει να αμφιταλαντεϑεται ανϊμεςα 
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ςτη διατόρηςη (μετϊ απϐ «διορθώςεισ») του πιο προπαγανδιςτικοϑ 

ςχολικοϑ εγχειριδύου που εύδαμε ςτην Ελλϊδα εδώ και μια γενιϊ (υπϋρ τησ 

οπούασ δύχωσ ϊλλο βαραύνουν οι ςυμβατικϋσ υποχρεώςεων 

του ΤΠΕΠΘ απϋναντι ςτην ΕΕ -που χρηματοδϐτηςε εν μϋρει την ϋκδοςη 

του βιβλύου- η πολιτικό αναςφϊλεια μόπωσ κατηγορηθεύ απϐ την 

πεφωτιςμϋνη αριςτερϊ κ.ο.κ.) και την απϐςυρςό του, που ζητοϑν πολλού 

και που ςύγουρα θα ικανοποιοϑςε την πλειοψηφύα τησ κοινωνύασ και ςτα 

ςύγουρα το μεγϊλο μϋροσ τησ κυβερνώςασ παρϊταξησ. 

το ςημεύωμα αυτϐ θα όθελα να προτεύνω μύα «τρύτη λϑςη», που θα 

μποροϑςε να μη θύξει κανϋνα και ταυτϐχρονα να επιτρϋψει την 

ομαλό επικϑρωςη ό περιθωριοπούηςη του ςχολικοϑ βιβλύου ςτο (απϐ το) 

εκπαιδευτικϐ μασ ςϑςτημα. 

Ασ ενεργοποιόςει το ΤΠΕΠΘ τον παςοκικϐ θεςμϐ του «πολλαπλοϑ 

βιβλύου» ςε αυτόν την περύπτωςη και ασ εγκρύνει το παιδαγωγικϐ 

ινςτιτοϑτο ϋωσ το φθινϐπωρο ϋνα ό δϑο ακϐμα εγχειρύδια απϐ ϐςα τυχϐν 

θα εκδώςουν ιδιωτικού εκδοτικού ούκοι και θα ικανοποιοϑν τισ 

προδιαγραφϋσ που ϋχει θϋςει η πολιτεύα ςτο αναλυτικϐ 

πρϐγραμμα (ΔΕΠΠ). Εν ςυνεχεύα ασ κληθοϑν οι εκπαιδευτικού ό τα 

ςχολικϊ ςυμβοϑλια να επιλϋξουν ποιο απϐ τα εγχειρύδια επιθυμοϑν να 

χρηςιμοποιόςουν το ςχολικϐ ϋτοσ 2007-8. 

Απϐ τη λϑςη αυτό κερδύζουν ϐλοι: 

• Οι ςυγγραφεύσ του υφιςτϊμενου βιβλύου περιςώζουν το βιβλύο 

τουσ, αλλϊ και προωθοϑν ϋναν παλιϐ πολιτικϐ τουσ ςτϐχο: 

ανόκουν ςε ϋνα πολιτικϐ ρεϑμα που πϊντα ζητοϑςε την 

κατϊργηςη του ενϐσ και μοναδικοϑ εγχειριδύου και το ϊνοιγμα του 

ςχολεύου ςτην κοινωνύα και τισ αντιφϊςεισ τησ (ςτισ οπούεσ υποθϋτω 

πωσ ςυμπεριλαμβϊνεται π.χ. η αντύφαςη μεταξϑ καλλιϋργειασ 

εθνικοϑ φρονόματοσ και επιςτημολογικόσ αυςτηρϐτητασ) οπϐτε δεν 

μπορεύ παρϊ να χαιρετύςουν μύα παρϐμοια λϑςη. 

• Οι αντύπαλοι του βιβλύου -κι εύναι χιλιϊδεσ ϐςοι αντιμετωπύζουν 

πρϐβλημα ςυνεύδηςησ να διδϊξουν το ιςχϑον εγχειρύδιο- θα 

διϋθεταν απϐ το επτϋμβρη μύα εναλλακτικό προςϋγγιςη και θα 

όταν εισ θϋςη να διεκδικόςουν την εξϊπλωςό του ςτα ςχολεύα τησ 

χώρασ. Επιπλϋον θα αναγκϊζονταν να μπουν ςτη βϊςανο να μασ 
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δεύξουν ςυγκεκριμϋνα τι εννοοϑν ϐταν ζητϊνε μύα διδαςκαλύα που 

θα αναπτϑςςει την εθνικό ςυνεύδηςη. 

• Οι εκπαιδευτικού και οι γονεύσ θα κϋρδιζαν το δικαύωμα τησ 

επιλογόσ, ςε ϋνα θϋμα που κατϊ τεκμόριο και ϊποψη μποροϑν να 

ϋχουν και τουσ ενδιαφϋρει -ϐπωσ ϋδειξε η ϋκταςη που πόρε η 

ςχετικό αντιπαρϊθεςη. 

• Σϋλοσ το ΤΠΕΠΘ θα πετοϑςε την «καυτό πατϊτα» του βιβλύου 

ςτον φυςιολογικϐ του κριτό -την εκπαιδευτικό κοινϐτητα. Θα 

ϋδειχνε μετριοπϊθεια και ςωφροςϑνη· θα τοποθετεύτο πϋραν του 

δύπολου φωταδιςτών-ςκοταδιςτών και θα μποροϑςε πιο ψϑχραιμα 

να εκτιμόςει τισ μελλοντικϋσ του κινόςεισ. Θα εξϋφραζε ϋτςι 

πραγματικϊ το «μεςαύο χώρο» που οϑτε ςε θρηςκευτικϋσ 

οργανώςεισ ςυχνϊζει, οϑτε ϐμωσ και ςτα καφϋ του Κολωνακύου. 

Όπωσ και ςε ϊλλεσ ανϊλογεσ περιπτώςεισ, ϋτςι και ςτην περύπτωςη του 

βιβλύου ιςτορύασ τησ Σ, δημοτικοϑ, η ελληνικό κοινωνύα ϋδειξε πωσ δεν 

διαθϋτει τισ εςωτερικϋσ δυνϊμεισ να προχωρόςει ςε διϊλογο -ϋμεινε ςτην 

οξϑτητα και ςτουσ παρϊλληλουσ μονολϐγουσ. 

Ασ αποδεύξει τουλϊχιςτο η πολιτικό ηγεςύα πωσ εύναι εισ θϋςη να πρϊξει 

το καθόκον τησ και να δώςει ςώφρονα, μετριοπαθό και ςυναινετικό λϑςη 

εκεύ ϐπου η κοινωνύα δεν μπορεύ να το κϊνει απϐ μϐνη τησ. 
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Η 'δεϑτερη κϊλπη' και ο Αννύβασ (12/4/2007) 
 

Ο Αννύβασ ϋμεινε ςτην ιςτορύα ωσ ο μϋγιςτοσ των ςτρατηγικών 

ιδιοφυιών διϐτι: (α) δεν ϋκανε (ςχεδϐν) ποτϋ αυτϐ που περύμενε ο 

αντύπαλϐσ του και (β) προςϊρμοζε την τακτικό του ςτα ςτρατηγικϊ 

του μειονεκτόματα. Οι Ρωμαύοι ουδϋποτε περύμεναν πωσ ο Καρχηδϐνιοσ 

ςτρατηλϊτησ θα διϋςχιζε τισ Ωλπεισ, οϑτε πωσ θα τουσ περύμενε 

υπομονετικϊ κρυμμϋνοσ ςτισ ϐχθεσ τησ λύμνησ Σραςιμϋνησ.     

Αντύθετα οι ϊλλοι βϊρβαροι, αν και πολϑ πιο ςωματώδεισ και παρϊτολμοι 

ςτη μϊχη ςε ςχϋςη με τουσ Ρωμαύουσ, αρνοϑνταν να υποταγοϑν ςε 

κϊποια ςτοιχειώδη ςτρατιωτικό δομό και πειθαρχύα. Πολεμοϑςαν πϊντα 

τουσ Ρωμαύουσ ςε παρϊταξη -και ςκοπϐσ τουσ ςτη μϊχη όταν πρώτα απ, 

ϐλα η ατομικό τουσ διϊκριςη. Αποτϋλεςμα: οι πειθαρχημϋνεσ ρωμαώκϋσ 

λεγεώνεσ τουσ κατϋςφαζαν, τουσ εξανδραπϐδιζαν και τουσ κατακτοϑςαν 

-ξανϊ και ξανϊ. 

  

 

Σα μικρϊ κϐμματα που κϊθε φορϊ που ϋχει εκλογϋσ «κατεβαύνουν» -λεσ 

και το ,χουν τϊμα- για να χϊςουν, μοιϊζουν μϊλλον με αυτοϑσ τουσ 

υποταγμϋνουσ τησ ρωμαώκόσ αυτοκρατορύασ: ζαλιςμϋνα απϐ τισ 

αλλεπϊλληλεσ ςφαλιϊρεσ τησ δικομματικόσ αυτοκρατορύασ, οϑτε που 

ςκϋφτονται πώσ να ξεφϑγουν απϐ τα δϐκανα του εκλογικοϑ νϐμου και τησ 

πολιτικόσ τουσ ανεπϊρκειασ. 

Οι επϐμενεσ εκλογϋσ ϐμωσ ϋχουν εκ των πραγμϊτων οριςμϋνεσ 

ιδιομορφύεσ: 

Πρώτον, ο εκλογικϐσ νϐμοσ, για πρώτη φορϊ απϐ το 1989, θϋτει επύ 

τϊπητοσ το ενδεχϐμενο μύασ βουλόσ χωρύσ αυτοδυναμύα· ακϐμα και με 

την εύςοδο 5 κομμϊτων ςτη βουλό, υπϊρχει ςοβαρϐ ενδεχϐμενο κανεύσ 

να μην διαθϋτει αυτοδυναμύα (με 6 κϐμματα δε, η ϋλλειψη 

αυτοδυναμύασ εύναι βϋβαιη). 

Δεϑτερον, ουδϋποτε ο δικομματιςμϐσ -και το πολιτικϐ ςϑςτημα ςτο 

ςϑνολϐ του- όταν τϐςο απονομιμοποιημϋνοσ, ουδϋποτε οι ψηφοφϐροι 

όταν τϐςο «χλιαρού» ϋωσ κρϑοι με αυτϐ που θα αναγκαςθοϑν να 
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ψηφύςουν, ουδϋποτε οι πολιτικϋσ ηγεςύεσ και τα κομματικϊ προγρϊμματα 

παρουςιϊζονταν τϐςο κουραςμϋνα και ανϋμπνευςτα.· 

Σρύτον, εύναι οι πρώτεσ εκλογϋσ μετϊ τη μεταπολύτευςη ςτην οπούα 

διατύθενται μϐνο αρνητικϋσ τοποθετόςεισ: αυτού που δεν θϋλουν την 

παραμονό του Καραμανλό θα μετρηθοϑν με αυτοϑσ που δεν θϋλουν να 

ξανϊρθει το ΠΑΟΚ -ό να αναλϊβει πρωθυπουργϐσ ο Γιώργοσ 

Παπανδρϋου (ΓΑΠ). Προςϋξτε: το πλόθοσ και των δϑο αυτών ςυνϐλων 

εύναι απεύρωσ πολυπληθϋςτερο απϐ τουσ ελϊχιςτουσ που δεν βλϋπουν την 

ώρα να αναλϊβει τα ηνύα τησ χώρασ ο ΓΑΠ ό που ϋχουν μεύνει ϋκθαμβοι 

απϐ τα επιτεϑγματα του μονύμωσ παρεπιδημοϑντοσ ςτο θϋρετρο τησ 

Ραφόνασ πρωθυπουργοϑ. 

Η μοναδικϐτητα τησ ςυγκυρύασ αντανακλϊται ςτο γεγονϐσ πωσ μετϊ τισ 

επερχϐμενεσ εκλογϋσ μπορεύ να ϋχουμε πεντακομματικό βουλό (με την 

προςθόκη του «Λαώκοϑ Ορθϐδοξου υναγερμοϑ» -ΛΑΟ- ςτα 

κοινοβουλευτικϊ κϐμματα), αλλϊ και ςτο γεγονϐσ πωσ την τελευταύα 

τετραετύα δημιουργόθηκαν τρύα νϋα κϐμματα. 

Σο δρϊμα με τα κϐμματα αυτϊ δεν εύναι τϐςο πωσ το να μπουν ςτη βουλό 

εύναι απύθανο (αφοϑ η δϑναμό τουσ κυμαύνεται κϊτω απϐ το 1%), αλλϊ πωσ 

δε ςκϋφτονται καν τρϐπουσ να υπερβοϑν το εμπϐδιο του 3% -εκτϐσ 

βϋβαια τησ ςυνόθουσ κακϐγουςτησ προςκολλόςεωσ ςε ϋνα μεγϊλο κϐμμα 

την τελευταύα ςτιγμό (ϐπωσ όδη το ϋπραξαν η ΠΑΡΚΕ του Γεωργύου 

Μαϑρου και η ΕΔΑ του Μανϐλη Γλϋζου το 1981, η ΕΔΗΚ του Ιωϊννη 

Ζύγδη και η «Φριςτιανικό Δημοκρατύα» του Νύκου Χαρουδϊκη το 1985, 

οι «Υιλελεϑθεροι» του τϋφανου Μϊνου το 2000, η «Δημοκρατικό 

Αναγϋννηςη» του τϋλιου Παπαθεμελό το 2004 κ.ϊ.) 

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ πολιτικϊ τύποτα δεν ενώνει -αντύθετα, 

πϊμπολλα χωρύζουν- τϐςο διαφορετικϋσ παρατϊξεισ ϐπωσ εύναι η 

«Υιλελεϑθερη υμμαχύα» (ΥΙ), οι «Οικολϐγοι-Πρϊςινοι» (ΟΙΚΟ), η 

«Δημοκρατικό Αναγϋννηςη» (ΔΗΑΝ), και τα παλιϐτερα «Αγωνιςτικϐ 

οςιαλιςτικϐ Κϐμμα Ελλϊδασ» (ΑΚΕ), «οςιαλιςτικϐ Εργατικϐ 

Κϐμμα» (ΕΚ) κ.λπ. 

Σύποτα; Για ςκεφθεύτε το καλϑτερα... 

• Πρώτον, τα ενώνει η επιθυμύα να εκπροςωπηθοϑν ςτη βουλό 
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• Δεϑτερον, τα ενώνει το ϐτι εύναι εραςιτεχνικϋσ (με τισ καλό 

ϋννοια) πολιτικϋσ προςπϊθειεσ, που αποτελοϑνται απϐ ϊτομα που 

ϋχουν ιςχυρϋσ πεποιθόςεισ και αυθεντικϐ ενδιαφϋρον για την 

Πολιτικό, ςε αντύθεςη με τα μεγαλοςτελϋχη των κατεςτημϋνων 

κομμϊτων που δεν πιςτεϑουν ςε τύποτα κι ϋχουν αυθεντικϐ 

ενδιαφϋρον μϐνο για το ατομικϐ -ϊντε και το οικογενειακϐ- τουσ 

ςυμφϋρον. 

• Σρύτον, τα ενώνει το γεγονϐσ πωσ αποτελοϑν «υπερ-

ιδεολογικοποιημϋνα» τμόματα υπαρκτών πολιτικών 

ρευμϊτων που διαπερνοϑν την ελληνικό κοινωνύα -και που 

υποτύθεται εξϊλλου πωσ εκφρϊζουν τα καθεςτώτα κϐμματα (του 

φιλελευθεριςμοϑ, του πατριωτικοϑ κϋντρου, τησ οικολογύασ, τησ 

ςοςιαλιςτικόσ αριςτερϊσ)· με τη ςημεύωςη πωσ ςε ϋνα τϐςο 

αποώδεολογικοποιημϋνο πολιτικϐ ςϑςτημα ϐςο το ςημερινϐ, ο ϐροσ 

«υπεριδεολογικοπούηςη» ύςωσ παρϊ να μη ςημαύνει παρϊ τη 

ςτοιχειώδη δϐςη ανιδιοτελοϑσ πολιτικόσ ςτρϊτευςησ 

• Σϋταρτον, τα ενώνει η επιθυμύα να επιταχυνθοϑν ευρϑτερεσ 

εξελύξεισ ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα, ώςτε να απελευθερωθοϑν 

δυνϊμεισ που βρύςκονται εν καταςτολό ςτα κατεςτημϋνα κϐμματα 

κι εν υπνώςει ςτην κοινωνύα, ώςτε να μπορϋςουν να παύξουν 

ευρϑτερο πολιτικϐ ρϐλο· ςημειώνεται και πϊλι πωσ η ϋλλειψη 

αυτοδυναμύασ μπορεύ να λειτουργόςει ωσ καταλϑτησ για παρϐμοιεσ 

διεργαςύεσ. 

ημειώνουμε πωσ τα παραπϊνω τϋςςερα ςημεύα δεν ενώνουν μϐνο τα 

κομματύδια αυτϊ μεταξϑ τουσ, αλλϊ και με ςημαντικό μερύδα του 

ελληνικοϑ λαοϑ, που επύςησ επιθυμεύ να δει ςτην ελληνικό πολιτικό 

αρϋνα νϋεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ, ςτελϋχη που να πιςτεϑουν ςε κϊτι, διακριτϋσ 

πολιτικϋσ διαφορϋσ κι ϋνα διαφορετικϐ πολιτικϐ ςκηνικϐ ςτη χώρα   

Πρϊγμα που οδηγεύ ςε μύα πρϐταςη: να ςυνϊψουν τα κϐμματα αυτϊ 

εκλογικϐ ςυναςπιςμϐ ημερόςιασ διϊρκειασ (για την ημϋρα των εκλογών και 

μϐνο) που να το ονομϊςουν «δεϑτερη κϊλπη» (κϊλπη τησ πολιτικόσ 

ανιδιοτϋλειασ, τησ ανανϋωςησ τησ πολιτικόσ και τησ εξουδετϋρωςησ τησ 

αυτοδυναμύασ). 

Να καλϋςουν το λαϐ να... κατευθυνθεύ ςτη «κϊλπη» τουσ για να ψηφύςει 
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την πολιτικό απϐχρωςη που προτιμϊ «ςταυρώνοντασ» το βουλευτό τησ 

«δεϑτερησ κϊλπησ» που επιθυμεύ, (το φιλελεϑθερο τησ ΥΙ π.χ. τον 

πατριώτη κεντρώο τησ ΔΗΑΝ, τον αριςτερϐ ςοςιαλιςτό του ΑΚΕ ό τον 

οικολϐγο-πρϊςινο).. 

τον κϐςμο τησ ΝΔ το επιχεύρημα τησ επιλογόσ τησ «δεϑτερησ κϊλπησ» 

μπορεύ να εύναι πωσ ϋτςι μϐνο θα μπορϋςει ο ψηφοφϐροσ να αναγκϊςει 

τον Καραμανλό ςε διορθωτικό πορεύα και ςυμμαχύα εύτε με φιλελεϑθερουσ 

(για ϐςουσ επιθυμοϑν περιςςϐτερεσ μεταρρυθμύςεισ) εύτε με κεντρώουσ 

πατριώτεσ (για ϐςουσ επιθυμοϑν πιο πατριωτικό πολιτικό και πιο 

ςυντηρητικϋσ θϋςεισ ςτα «κοινωνικϊ» ζητόματα). 

τον κϐςμο του ΠΑΟΚ το επιχεύρημα εύναι απλϐ: «λαϋ τησ "μεγϊλησ 

δημοκρατικόσ παρϊταξησ", η ηγεςύα ΓΑΠ ςε οδηγεύ ςε βϋβαιη νϋα όττα. 

Αυτϐ δεν μπορεύσ να το αποφϑγεισ. Μπορεύσ ϐμωσ, κατευθυνϐμενοσ ςτη 

"δεϑτερη κϊλπη" να εκφρϊςεισ τη δυςαρϋςκειϊ ςου προσ την κυβϋρνηςη και 

-κυρύωσ- να ακυρώςεισ την αυτοδυναμύα τησ ΝΔ, βϊζοντασ και ϋκτο 

ψηφοδϋλτιο ςτη βουλό -εκεύνο δηλαδό τησ "δεϑτερησ κϊλπησ". Χηφύζοντασ 

ΠΑΟΚ -που θα χϊςει ςτα ςύγουρα- ψηφύζεισ 

αυτοδυναμύα Καραμανλό!» (με ϊλλα λϐγια, «χρόςιμη ψόφοσ» εύναι 

εκεύνη που πϊει ςτη «δεϑτερη κϊλπη», ϐχι ςτο ΠΑΟΚ). 

  

Η «δεϑτερη κϊλπη» θα μποροϑςε να εύναι ελκυςτικό και ςε ψηφοφϐρουσ 

τησ κατεςτημϋνησ αριςτερϊσ (αφοϑ ψηφύζοντασ π.χ. τον υποψόφιο του 

«ςοςιαλιςτικοϑ εργατικοϑ κϐμματοσ» ςτη «δεϑτερη κϊλπη» η πολιτικό 

όττα του δικομματιςμοϑ υπηρετεύται πολϑ περιςςϐτερο απϐ το αν ψηφιςτεύ 

το ΚΚΕ -που μπαύνει ςύγουρα ςτη βουλό- ό δευτερευϐντωσ ο ΤΡΙΖΑ). Θα 

ϊρεςε ακϐμα και ςε οριςμϋνουσ απολύτικουσ ό αρνητϋσ ψηφοφϐρουσ που 

πϊντα αναζητοϑν κϊτι «νϋο» και εκκεντρικϐ να ψηφύςουν. 

Επιπλϋον το ςχόμα τησ «δεϑτερησ κϊλπησ» επιτρϋπει τη 

ςυμμετοχό ανεξαρτότων προςωπικοτότων, που θα διατηροϑν ακϋραια την 

πολιτικό τουσ αυτονομύα. 

Πώσ θα φανεύ το ςχόμα αυτϐ ςτουσ ψηφοφϐρουσ και την κοινό γνώμη; Ο 

μϋςοσ ψηφοφϐροσ θα κατανοόςει εϑκολα τη λογικό και τη ςτϐχευςη του 

ημερόςιου αυτοϑ εκλογικοϑ ςυναςπιςμοϑ. Ασ μην ξεχνϊμε πωσ 

το 1956 (επτϊ μϐνο χρϐνια μετϊ την λόξη του εμφυλύου πολϋμου!) 

ςυςτεγϊςτηκαν (!) εκλογικϊ το «παλιϐ μαγαζύ» τησ ελληνικόσ δεξιϊσ -το 
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«Λαώκϐ Κϐμμα» του Κωνςταντύνου Σςαλδϊρη- η «Ενιαύα 

Δημοκρατικό Αριςτερϊ» του Ιωϊννη Παςαλύδη και τα μεταβενιζελικϊ 

ςχόματα των Γεωργύου Παπανδρϋου και οφοκλό Βενιζϋλου, ςτο 

πλαύςιο ενϐσ εκλογικοϑ ςυναςπιςμοϑ που λεγϐταν (τουσ αθεϐφοβουσ!) 

«Δημοκρατικό Ϊνωςισ»! τη ςυλλογικό μνόμη δηλαδό του Ϊλληνα 

ψηφοφϐρου ϋχουν εγγραφεύ πολϑ πιο παρϊδοξεσ κι ευρεύεσ εκλογικϋσ 

ςυμμαχύεσ απϐ εκεύνη που προτεύνουμε εδώ. 

Όςο για τα ΜΜΕ, θα αντιμετωπύςουν με ευμϋνεια (που θα 

πει: ϐχι αδιϊφορα) το εγχεύρημα, αν μη τι ϊλλο λϐγω του εξωτικοϑ και 

πρωτϐτυπου χαρακτόρα του. 

R 

Σο μεγαλϑτερο εμπϐδιο ςτην ιδϋα αυτό δεν εύναι ϊλλο παρϊ ο κοιμύςικοσ 

τρϐποσ ςκϋψησ των ςτελεχών των μικρών κομμϊτων, που ϋχουν ςυνηθύςει 

ςτη ρουτύνα «απϐφαςη για κϊθοδο ό ϐχι ςτισ εκλογϋσ -αναζότηςη 

υποψηφύων (η "δεϑτερη κϊλπη" θα μειώςει πολϑ το ϊγχοσ ςτο θϋμα αυτϐ)- 

παρϊπονα για την απουςύα δημοςιϐτητασ του ψηφοδελτύου - ημϋρα 

εκλογών - πολιτικό αποτύμηςη τησ όττασ). 

Απϐ αυτϊ τα ςτελϋχη θα πρϋπει να περιμϋνουμε τισ ςεμνοτυφύεσ, 

τα ιδεοληπτικϊ παραληρόματα, τουσ κλαυθμοϑσ και οδυρμοϑσ περύ τησ 

απώλειασ τησ «καθαρϐτητοσ», τισ ηχηρϋσ αποχωρόςεισ κ.ο.κ, που μπορεύ 

εν τϋλει να πνύξουν την ιδϋα τησ «δεϑτερησ κϊλπησ». 

Περύ ορϋξεωσ βϋβαια, κολοκυθϐπιτα. 

Σώρα ϐμωσ τα μικρϊ κϐμματα παραφυλοϑν ςτισ ϐχθεσ και οι Ρωμαύοι -

ανυποψύαςτοι, απροετούμαςτοι και αλαζϐνεσ- παρελαϑνουν κϊτω απϐ τη 

μϑτη τουσ, κατευθυνϐμενοι προσ τισ φωτιϋσ ςτουσ λϐφουσ, βϋβαιοι πωσ 

εκεύ τουσ περιμϋνει μύα ακϐμα εϑκολη νύκη επύ των βαρβϊρων. Σώρα εύναι 

η ευκαιρύα να ςυμπεριφερθοϑν -για μια τουλϊχιςτο φορϊ- 

ωσ Αννύβεσ και ϐχι ξανϊ ωσ Καρϊτακοι. 
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Η πιο χαζό αριςτερϊ του κϐςμου (25/4/2007) 
 

Η φρϊςη αποδύδεται ςτον Γκι Μολϋ (Guy Mollet) επύ πολλϊ χρϐνια 

γραμματϋα του προπϊτορα του «ςοςιαλιςτικοϑ κϐμματοσ» (PS), του 

«γαλλικοϑ τμόματοσ τησ εργατικόσ διεθνοϑσ» (SFIO): «η Γαλλύα ϋχει 

την πιο χαζό δεξιϊ του κϐςμου». 

Αρκετϊ χρϐνια αργϐτερα, όρθε η ώρα να επιςτραφεύ η «φιλοφρϐνηςη». 

τισ εκλογϋσ του 2002, η γαλλικό αριςτερϊ εύχε όδη επιδεύξει 

δεύγματα ιδιωτεύασ. Με την ανοχό τουPS, η κυβερνώςα (!) «πολλαπλό 

αριςτερϊ» εμφϊνιςε ςτισ εκλογϋσ -κρατηθεύτε- πϋντε υποψηφύουσ. 

,Αλλουσ τρεισ (!) «κατϋβαςαν» τα... τρύα τροτςκιςτικϊ κϐμματα τησ 

χώρασ. 

υμπϋραςμα: με ςυνολικϐ ποςοςτϐ 43% η αριςτερϊ δεν πϋραςε οϑτε ςτο 

β, γϑρο. 

Δεκαπϋντε μϋρεσ αργϐτερα όταν κωμικοτραγικϐ το θϋαμα εκατομμυρύων 

πανικϐβλητων αριςτερών Γϊλλων με αγαπημϋνο κατϊ τα ϊλλα χϐμπι να 

αναλϑουν τισ διαφορϋσ μεταξϑ ςοςιαλιςτών, τροτςκιςτών, 

ςοςιαλδημοκρατών, κομμουνιςτών, πραςύνων, αντιπϊλων τησ 

παγκοςμιοπούηςησ, αυτοδιαχειριςτών, μαοώκών κ.λπ να... ςπρώχνονται 

ςτισ κϊλπεσ ποιοσ θα πρωτοπρολϊβει να ψηφύςει τον... ιρϊκ (Chirac) 

για πρϐεδρο τησ χώρασ για να αποτραπεύ η απειλό Λε Πεν (Le Pen). 

Με ϊλλα λϐγια, το 2002 προκειμϋνου να μην ψηφύςει το «ρεφορμιςμϐ» 

του Ζοςπϋν (Jospin) η γαλλικό αριςτερϊ ϋριξε «δαγκωτϐ»... ιρϊκ! 

Φαζϐσ ϐμωσ δεν εύναι ϐποιοσ την πατϊει ϊπαξ, αλλϊ ϐποιοσ αδυνατεύ να 

διορθωθεύ. 

Αυτϐ ακριβώσ ςυνϋβη ςτισ προεδρικϋσ του 2007. 

Πληςιϊζοντασ προσ τισ κϊλπεσ, ϋγινε ολοφϊνερο πωσ η εκλεκτό 

του PS όταν μϊλλον βραδϑνουσ και ςτα ςύγουρα ατϊλαντη ϋωσ 

αποπληξύασ: ανόκε ςτην κατηγορύα εκεύνη των πολιτικών που μϐλισ 

αναλϊβουν την ηγεςύα απλϊ... εξατμύζονται. 

Ακϐμα χειρϐτερο όταν πωσ απϋναντύ τησ ςτεκϐταν ϋνασ δαιμϐνιοσ 

νεοδεξιϐσ, ο Νικολϊ αρκοζύ(Nicolas Sarkozy), που αν μην τι 

ϊλλο κατϊκτηςε με ευκολύα τον πρώτο ςκαλοπϊτι τησ πολιτικόσ 
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ηγεμονύασ: πϋτυχε να βλϋπουν ςε αυτϐν οι περιςςϐτεροι Γϊλλοι ϐ,τι όθελε ο 

καθϋνασ. Οι γκολικού ϋβλεπαν τον ανατροπϋα που ϋρχεται απϐ το πουθενϊ 

για να τα αλλϊξει ϐλα, οι λεπενικού τον ϊνθρωπο που ενςτερνιζϐταν και 

νομιμοποιοϑςε τισ ιδϋεσ τουσ και μποροϑςε να διαδεχθεύ τον γηραλϋο Λε 

Πεν, οι κεντρώοι εκεύνον που μποροϑςε να μεταρρυθμύςει τη χώρα και να 

διαλϑςει τον λεπενιςμϐ, οι νϋοι τον δυναμικϐ αυτοδημιοϑργητο, οι 

νοικοκϑρηδεσ τον εγγυητό του νϐμου και τησ τϊξησ, οι μικρομεςαύοι 

τον αδιϊλλακτο πολϋμιο των ςυνδικϊτων κ.ο.κ. 

Απϋναντύ του η εγκολϋν ϋμοιαζε με πολιτικό υποςημεύωςη, πϐςο 

μϊλλον που ςταδιακϊ (αν υποθϋςουμε πωσ όταν ποτϋ διαφορετικϊ) οι 

κομματικού απαρϊτςνικ την ϋβαλαν ςτο τςεπϊκι τουσ και τη ςτϋγνωςαν 

απϐ κϊθε ύχνοσ φρεςκϊδασ -που πιθανϐ να εύχε ςτη φϊςη τησ 

εςωκομματικόσ διαδικαςύασ. Όποιοσ την παρακολοϑθηςε κϊπωσ ςτην 

προεκλογικό εκςτρατεύα ό το βρϊδυ των εκλογών καταλαβαύνει τι λϋω. 

Κι ϐμωσ, ςτην αριςτερϊ δϐθηκε η ευλογύα να διαθϋτει το 2007 ϋναν απϐ 

μηχανόσ θεϐ. Ϊφερε το ϐνομα Υρανςουϊ Μπαώροϑ (François Bayrou): 

καταξιωμϋνοσ κεντροδεξιϐσ, απϐβλητοσ απϐ την παρϊταξό του, μπϐρεςε, 

χωρύσ κϐμμα, χωρύσ παρϊταξη, χωρύσ καν χϊριςμα, να εκφρϊςει εξύςου με 

τον αρκοζύ το διακϑβευμα αυτόσ τησ εκλογόσ, την απαγκύςτρωςη 

δηλαδό τησ Γαλλύασ απϐ τη ςταςιμϐτητα και το μαραςμϐ, δύνοντϊσ του 

μϊλιςτα ϋνα προοδευτικϐ περιεχϐμενο· εκεύ που ο αρκϐ υποςχϐταν 

περιςςϐτερο νεοφιλελευθεριςμϐ, ατλαντιςμϐ και αςτυνομοκρατύα, 

ο Μπαώροϑ ϋθετε επύ τϊπητοσ την εκ βϊθρων πολιτικό αλλαγό («ϋκτη 

δημοκρατύα»), τον ευρωπαώςμϐ και τη δημιουργύα μιασ πλατιϊσ 

μεταρρυθμιςτικόσ ςυμμαχύασ που θα εκτεινϐταν ϋνθεν κακεύθεν του 

Ρουβύκωνα τησ γαλλικόσ πολιτικόσ ζωόσ. 

Επιπλϋον ο Μπαώροϑ ϋδινε ςτο PS ό ϋςτω ςτη μεταρρυθμιςτικό του 

μερύδα, την προοπτικό τησ δημιουργύασ ενϐσ μεγϊλου «δημοκρατικοϑ» 

κϐμματοσ και -διϐλου αμελητϋο- την... πρωθυπουργύα 

Η εγκολϋν και οι απαρϊτςνικ του PS φυςικϊ εύδαν -και ςωςτϊ- ςτην 

εμφϊνιςη Μπαώροϑ μύα θανϊςιμη απειλό για την πολιτικό τουσ 

καλοπϋραςη και μύα αντιπαθητικό ενϐχληςη ςτον αναπαυτικϐ 

πνευματικϐ τουσ λόθαργο: ςταμϊτηςαν λοιπϐν να κϊνουν προεκλογικό 

εκςτρατεύα ενϊντια ςτη δεξιϊ κι ϋςτρεψαν τα ξεθυμαςμϋνα τουσ πυρϊ 

προσ ςτο κϋντρο. 
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Όλα τα μϋςα όταν καλϊ: οι δημοςκοπόςεισ τη μια ϋφερναν ςτο β, 

γϑρο τουσ αρκοζύ και... Λε Πεν, την ϊλλη τον Μπαώροϑ ςτην... τϋταρτη 

θϋςη. Οι μεγαλοδημοςιογρϊφοι και τα κανϊλια δεν ϋπαψαν να παινεϑουν 

την ιςτορικϐτητα τησ ςϑγκρουςησ δεξιϊσ-αριςτερϊσ και την ανϊγκη να 

ςυνεχιςτεύ εισ τουσ αιώνασ των αιώνων. 

Σο «αμόν» ϐμωσ το εύπαν οι αριςτερού ψηφοφϐροι (η «αριςτερϊ» του 

τύτλου μασ) που και πϊλι ψόφιςαν ϊλλα αντύ ϊλλων. 

Ϊτςι ϐπωσ εύχε εξελιχτεύ η γαλλικό προεδρικό εκλογό του 2007, εύχε ϋναν 

μϐνο γϑρο: αν προκρινϐταν για τισ 6 ΜαϏου η εγκολϋν, εκλεγϐταν 

ο αρκοζύ. Αν περνοϑςε ο Μπαώροϑ, κανϋνασ δεν εύχε τϑχη απϋναντύ 

του. 

Σι ϋκανε λοιπϐν «η πιο χαζό αριςτερϊ του κϐςμου». μπρώχτηκε μϋχρι 

λιποθυμύασ ςτισ κϊλπεσ, ποιοσ θα πρωτοπρολϊβει να 

ψηφύςει εγκολϋν -και να εκλϋξει ταυτοχρϐνωσ πανηγυρικϊ 

τον... αρκοζύ. 

Σα πρϊγματα θα όταν πρϊγματι ϊςχημα για τη Γαλλύα, αν αυτϐ το 

πρϊγμα εξακολουθοϑςε να εύναι δϑναμη εξουςύασ. Ευτυχώσ ϐμωσ, πια δεν 

εύναι. Όλη μαζύ (επτϊ υποψόφιοι τοϑτη τη φορϊ) η γαλλικό 

αριςτερϊ πόρε 36% και οδεϑει για ϋναν καταςτροφικϐ δεϑτερο γϑρο. 

Σο μπαλϊκι περνϊει τώρα ςτουσ πολλοϑσ λαμπροϑσ ανθρώπουσ που 

παραμϋνουν εγκλωβιςμϋνοι ςτο «κλουβύ» με τισ τρελϋσ, τουσ χαζοϑσ και 

τουσ αριβύςτεσ που λϋγεται «γαλλικό αριςτερϊ». Ϋρθε ό ώρα να διαβοϑν 

τον -ολϐτελα ξεραμϋνο πια- Ρουβύκωνα και να ςυναντηθοϑν με το μϋλλον 

εκεύ που αυτϐ κατοικεύ, πϋραν δηλαδό τησ χαζοδεξιϊσ και τησ 

χαζοαριςτερϊσ. 

ΤΓ: Μιλώντασ για χαζομϊρεσ: ςτισ 23 Απριλύου, ςτην εκπομπό τησ ΝΕΣ 

«Προςκόνιο» με τον Γιϊννη Πολύτη, ο... βουλευτόσ τησ ΝΔ Ωρησ 

πηλιωτϐπουλοσ (Α), πϋταξε το αδιανϐητο. ε κϊποια φϊςη τησ 

ςυζότηςησ γϑριςε με νϐημα προσ τουσ ςυνομιλητϋσ του Μύμη 

Ανδρουλϊκη και Μιχϊλη Παπαγιαννϊκη και τουσ εύπε πωσ 

ο αρκοζύ θα νικόςει αφοϑ γνωςτού ςοςιαλιςτϋσ ϐπωσ ο... Ζορϋσ (sic) 

ςυμπαρατϊςςονται μαζύ του! Πρϊγμα που φυςικϊ ϊφηςε ϊφωνο ϐλο τον 

κϐςμο αφοϑ ο Ζαν Ζορϋσ (Jean Jaurès) εκ των ιδρυτών του SFIO, ϋχει 

αφόςει το μϊταιο αυτϐ κϐςμο εδώ και... 93 χρϐνια. Ποϑ τον θυμόθηκε ο 

πρώην ςϑμβουλοσ του Κώςτα Καραμανλό; Όπωσ φαύνεται, καθώσ 
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διϊβαζε (χιαςτύ φυςικϊ) κανϋνα ςχετικϐ ϊρθρο, πόρε το μϊτι του δύπλα-

δύπλα τα ονϐματα αρκοζύ και Ζορϋσ. Η ημιμϊθεια και η προπϋτεια 

ϋκαναν τα υπϐλοιπα. Δυςτυχώσ ϐμωσ για τον Α, τα ονϐματα βρϋθηκαν 

δύπλα διϐτι ο αρκοζύ ϋκανε ςυνεχώσ αναφορϋσ ςε ιςτορικϊ ςτελϋχη τησ 

γαλλικόσ αριςτερϊσ για να προςελκϑςει ψηφοφϐρουσ και να τονύςει το 

«μεςαύο» του προφύλ (κϐλπο παλιϐ ϐςο η λϊςπη, ό μϊλλον η 

τριγωνοπούηςη). Σο θλιβερϐτερο εύναι πωσ ο Α περνιϋται για ϋνα απϐ τα 

πιο μορφωμϋνα, μοντϋρνα και ςεμνϊ ςτελϋχη του πολιτικοϑ μασ 

ςυςτόματοσ... 
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Δϋκα πρϊγματα που δεν θα πει το ΠΑΟΚ (αν και θα 

'πρεπε) για να νικόςει τη ΝΔ (4/5/2007) 

 

Αν κρύνουμε απϐ τισ «θϋςεισ», το προγραμματικϐ ςυνϋδριο του 

ΠΑΟΚ δεν θα μπορϋςει να προκαλϋςει το ενδιαφϋρον τησ κοινόσ 

γνώμησ, οϑτε να πυροδοτόςει μύα δυναμικό αντικατϊςταςησ τησ δεξιϊσ 

ςτην εξουςύα, ςτισ βουλευτικϋσ εκλογϋσ του 2007-2008. 

Όλα ςυμβαύνουν ωσ το ΠΑΟΚ να ϋχει υποτιμόςει ριζικϊ την ϋκταςη τησ 

όττασ του τοϑ 2004 και / ό να μην «διψϊ» αρκετϊ για τη νύκη. 

Όλα ςυμβαύνουν ωσ το ΠΑΟΚ να ϋχει χϊςει τα αντανακλαςτικϊ του 

ακριβώσ ϐπωσ ςυνϋβη με την «ϋνωςη κϋντρου» (ΕΚ) μετϊ 

τη μεταπολύτευςη. Αντύ για κϐμμα ϋχουμε ϋνα ςυγκρϐτημα ςτελεχών, 

αιρετών κι αξιωματοϑχων που οϑτε ξϋρουν, οϑτε και τουσ νοιϊζει να 

μϊθουν, τι τουσ ενώνει με τουσ «ςυντρϐφουσ» τουσ. 

Η κατϊςταςη αυτό αντιμετωπύζεται μϐνο με ριζικό θεραπεύα -ό με τον 

πολιτικϐ θϊνατο. 

Εν πϊςη περιπτώςει, αν και δε γνωρύζουμε πώσ θα φϑγει η ΝΔ απϐ την 

εξουςύα, ξϋρουμε με τι θα μοιϊζει αυτϐ που θα τη διώξει: το ξϋρουμε απϐ 

την εξϋλιξη των προοδευτικών κομμϊτων ςτην Ευρώπη και την βϐρειο 

Αμερικό, απϐ τα ιδεολογικϊ και πολιτικϊ ρεϑματα που διαςχύζουν την 

κοινωνύα μασ, απϐ τα πραγματικϊ ελληνικϊ προβλόματα, απϐ τισ 

πολιτικϋσ ςυζητόςεισ εν τϋλει που κϊνουν οι ςυμπολύτεσ μασ. 

 

Ϊνα: «εύμαςτε το νϋο ριζοςπαςτικϐ κϋντρο» 

τη χώρα μασ η αριςτερϊ ουδϋποτε υπόρξε μεγϊλη δϑναμη (ϐχι, οϑτε τη 

δεκαετύα του 1940) κι αυτϐ εύχε ϋνα λϐγο: ςτην Ελλϊδα ουδϋποτε υπόρξε 

μεγϊλη και κοινωνικϊ ςταθερό εργατικό τϊξη. 

Η αριςτερϊ ϋγινε μεγϊλη δϑναμη μύα και μϐνη φορϊ: 

ςτην μεταπολύτευςη. Και τϐτε ϐμωσ επρϐκειτο για μύα νϐθα αριςτερϊ, με 

ιδεολογικϋσ μϐνο αντύ των κοινωνικών αναφορών. την αριςτερϊ εκεύνη 

εντϊχθηκαν κυρύωσ νεαρού πτυχιοϑχοι, ςυχνϊ γϐνοι δεξιών 

οικογενειών, που όταν προοριςμϋνοι να νικόςουν κοινωνικϊ, πρϊγμα 
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εξϊλλου που ϋκαναν την επϐμενη τριακονταετύα. 

Οικοδϐμηςαν το καθεςτώσ ςτο οπούο ζοϑμε και που ταυτϐχρονα ϐλο και 

περιςςϐτεροι δημοκρατικού και μετριοπαθεύσ Ϊλληνεσ διψϊμε να 

ανατρϋψουμε: τη μεταπολύτευςη. Ψσ εκ τοϑτου πρώτη πολιτικό δϑναμη 

που θα ςαρωθεύ απϐ το επϐμενο μεταρρυθμιςτικϐ κϑμα θα εύναι η 

αριςτερϊ. 

Για να μη γύνει η προοδευτικό παρϊταξη μϋροσ του προβλόματοσ αλλϊ 

μϋροσ τησ λϑςησ, χρειϊζεται να προχωρόςει ςε ϋνα ιδεολογικϐ και πολιτικϐ 

«ατζιορναμϋντο», το ανϊποδο ακριβώσ απϐ αυτϐ που πραγματοπούηςε την 

εικοςαετύα 1960-1980: χρειϊζεται δηλαδό να ξεχωρύςει πλόρωσ, ξεκϊθαρα 

και με ςαφόνεια απϐ την αριςτερϊ και να επικοινωνόςει και πϊλι με τη 

«βαθιϊ Ελλϊδα» -το λαώκιςμϐ, τισ παραδοςιακϋσ αξύεσ και τη βαθιϊ λαώκό 

εκςυγχρονιςτικό διϊθεςη που τη δονοϑν. 

Δϑο: «θϋλουμε μύα κοινωνύα που να ςϋβεται την ιςϐτητα ευκαιριών» 

Εύναι ϊρα εκ των ων ουκ ϊνευ ϐροσ για τη νύκη τησ προοδευτικόσ 

παρϊταξησ να πϊψει να αναφϋρεται, ϋςτω και λεκτικϊ, ςτο «ςοςιαλιςμϐ» 

ωσ πολιτικό τησ πρϐταγμα. Κανεύσ Ϊλληνασ δε θϋλει ςοςιαλιςμϐ: η μεγϊλη 

πλειονοψηφύα θϋλει να απολαϑςει ιςϐτητα ευκαιριών για ϐλουσ, ανεξϊρτητα 

απϐ καταγωγό, φϑλο, περιουςύα, γνωριμύεσ, κομματικό ϋνταξη. 

Ιςϐτητα ευκαιριών ςτην εκπαύδευςη, την υγεύα, την αςφϊλεια και 

το δημϐςιο χώρο: ιδοϑ πεδύο δϐξησ λαμπρϐ για τουσ ριζοςπϊςτεσ τησ 

ελληνικόσ κοινωνύασ που θϋλουν να μετατρϋψουν την οργό και τη 

κατϊθλιψη που μασ δημιουργεύ η καθημερινϐτητϊ μασ ςε ςαρωτικό, 

αποτελεςματικό και εποικοδομητικό δϑναμη αλλαγόσ. 

Σα υπϐλοιπα «ςοςιαλιςτικϊ», «αριςτερϊ», «ςοςιαλδημοκρατικϊ» κ.λπ 

ςόμερα προορύζονται να κοιμύζουν τουσ αφελεύσ και να διατηροϑν 

το status quo τησ οικονομικόσ, πολιτιςτικόσ, τηλεοπτικόσ και πολιτικόσ 

καθεςτηκυύασ μεταπολιτευτικόσ τϊξησ. 

Σρύα: «να ποια όταν τα λϊθη μασ την τριακονταετύα 1974-2004» 

Η μεταπολύτευςη υπόρξε μύα περύοδοσ ηγεμονύασ των προοδευτικών 

δυνϊμεων -ϋςτω κι αποικιοποιημϋνων απϐ την «αριςτερό» ιδεολογύα και 

πρακτικό. όμερα, ενώ ϋχει ανούξει ο κϑκλοσ αποςϑνθεςη-κατϊρρευςη-

αντικατϊςταςη του μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ, η αξιοπιςτύα των 

προοδευτικών ϋχει λογικϊ πϋςει ςτο ναδύρ: ΠΑΟΚ και αριςτερϊ 

εκφρϊζουν το «ancient regime». 
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Κανεύσ δεν θα εκτιμόςει ϐπωσ πρϋπει τα πολλϊ θετικϊ τησ τριακονταετύασ 

αν δεν αποδοθοϑν με ειλικρύνεια και τισ ανϊλογεσ ςυνϋπειεσ, ακριβοδύκαια 

οι πολιτικϋσ ευθϑνεσ για τισ παραλεύψεισ και τα λϊθη. 

Αυτϐ ςημαύνει πωσ πρϋπει να χυθεύ ιδεολογικϐ και πολιτικϐ αύμα. Ϊτςι 

γύνεται πϊντα ϐταν αναγεννώνται οι μεγϊλεσ παρατϊξεισ. 

Οι επικλόςεισ ςτο «μϋλλον» και ςτισ αφϋλειεσ πωσ δόθεν «οι πολιτικϋσ 

ευθϑνεσ για το παρελθϐν ϋχουν αποδοθεύ με την εκλογικό όττα» εύναι το 

ςϑνθημα ϐςων ϋχουν αγκιςτρωθεύ ςτισ καρϋκλεσ τουσ και ιςοδυναμοϑν 

με δόλωςη πωσ το μϐνο για το οπούο αγωνιοϑν εύναι το πϐτε θα 

ξαναπιϊςουν την κουτϊλα τησ εξουςύασ. 

Σϋςςερα: «νϋοσ φορϋασ για την προοδευτικό δημοκρατικό Ελλϊδα» 

την Ελλϊδα, αλλϊ και ς, ϐλη την Ευρώπη, οι μεγϊλεσ 

τομϋσ ςυνοδεϑονται απϐ καινοϑργια κϐμματα. Σο ΠΑΟΚ όταν επύ δϑο 

δεκαετύεσ ϋνασ εκλογικϐσ μηχανιςμϐσ εξουςύασ, που ϋχει να ςυζητόςει 

πραγματικϊ πολιτικϊ απϐ η δεκαετύα του ,70 και ϊλλα λϋει κι ϊλλα κϊνει 

επύ τριϊντα χρϐνια. 

Μετϊ το «κϐμμα φιλελευθϋρων» (ΚΥ) του μεςοπολϋμου, ςτα οπούα 

μεταπολεμικϊ προςτϋθηκαν τα προςωποπαγό ΕΠΕΚ του Νικολϊου 

Πλαςτόρα και ΔΗΟΚ του Γεωργύου Παπανδρϋου, μετϊ την ΕΚ του 

1961-1977, μετϊ το ΠΑΟΚ (απϐ το 1974-77) όρθε το πλόρωμα του χρϐνου 

να γυρύςει ςελύδα η ελληνικό προοδευτικό πολιτικό και να βρει το 

καινοϑργιο τησ πρϐςωπο. 

Δεν το τϐλμηςε ο Κώςτασ ημύτησ το 2000· οϑτε ο Γιώργοσ 

Παπανδρϋου μετϊ το 2004. Υοβόθηκαν τισ δημοςκοπόςεισ, που λϋνε 

πωσ ο κϐςμοσ θϋλει διατόρηςη των παραδοςιακών κομματικών 

ςχηματιςμών. Καλϊ που δεν ϊκουςε τισ δημοςκοπόςεισ ο Ανδρϋασ 

Παπανδρϋου το 1974 κι εγκατϋλειψε την δοτό ηγεςύα τησ ΕΚ για να 

ιδρϑςει το εξωτικϐ τϐτε «πανελλόνιο ςοςιαλιςτικϐ κύνημα». 

Αυτϐσ ο ηγϋτησ, ϐπωσ ο Αλϋξανδροσ Παπϊγοσ πριν απ, αυτϐν, 

ο Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ δισ (το 1956 και το 1974) και ο Γεώργιοσ 

Παπανδρϋου το 1961 -που «εκτϋλεςε» το βενιζελιςμϐ και το ΚΥ που εύχε 

όδη πενόντα χρϐνια ζωόσ- υπϊκουαν ςτο ϋνςτικτϐ τουσ, ϐχι ςτουσ 

δημοςκϐπουσ. 

Οι δημοςκοπόςεισ δεύχνουν ποϑ βρύςκεται ϋνασ λαϐσ· μεγϊλοι πολιτικού 

εύναι ϐςοι λειτουργοϑν ωσ ταγού του λαοϑ. Κι εύναι ςύγουρο πωσ δεν 
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μπορεύσ να οδηγόςεισ ϋνα λαϐ εκεύ που αυτϐσ όδη βρύςκεται... 

Όταν, τον Ιοϑνιο του 1989, ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου βρϋθηκε με την 

πλϊτη ςτον τούχο, ύδρυςε τη «δημοκρατικό ςυμπαρϊταξη» -κι ϋμεινε 

ϐρθιοσ ςτισ δεϑτερεσ εκλογϋσ του 1989. 

Σο ϊνοιγμα μύασ ανϊλογησ ελληνικόσ ομπρϋλασ πϊνω απϐ τον προοδευτικϐ 

κϐςμο -με ιδιαύτερο ϋμβλημα, ϐνομα, πρϐγραμμα και δομό- θα μποροϑςε 

να μειώςει τισ ςυναιςθηματικϋσ ςυςπϊςεισ των «τεθλιμμϋνων ςυγγενών» 

του τεθνεώτοσ ΠΑΟΚ. 

Πϋντε: «προτεύνουμε την ύδρυςη μιασ τρύτησ ελληνικόσ 

δημοκρατύασ» 

Μετϊ τη δημοκρατύα τησ περιϐδου 1924-1935 κι εκεύνη που ϊνοιξε το 1974, 

αυτϐσ ο νϋοσ πολιτικϐσ κεντρώοσ φορϋασ χρειϊζεται να οδηγόςει ςε μύα 

νϋα μεταπολύτευςη, μύα ςυντακτικό ςυνϋλευςη και μύα τρύτη ελληνικό 

δημοκρατύα. 

ημεύωςη: αν αυτϐ δε γύνει ςε ςυνθόκεσ ομαλϐτητασ, θα γύνει ωσ ςυνόθωσ, 

μετϊ απϐ καταςτροφό (εθνικό ό οικονομικό)· αν δε γύνει υπϐ την ηγεμονύα 

των προοδευτικών, θα γύνει απϐ τουσ ςυντηρητικοϑσ (ακϐμα και ςτην 

εςτεμμϋνη τουσ εκδοχό). 

Η τρύτη αυτό δημοκρατύα θα εγκριθεύ απϐ μύα ςυντακτικό ςυνϋλευςη που 

θα αποκαταςτόςει τη ςημαςύα του ςυντϊγματοσ ωσ πρώτο βόμα για την 

αποκατϊςταςη τησ νομιμϐτητασ. Απϐ μακρϐςυρτο, φαϑλο και αντιφατικϐ, 

το ςϑνταγμα τησ ελληνικόσ δημοκρατύασ θα πρϋπει να γύνει ςϑντομο, 

ςτιβαρϐ και εκλαώκευμϋνο.  

Η τρύτη δημοκρατύα θα προκρύνει: 

• το διαχωριςμϐ των εξουςιών (που ςημαύνει ξεχωριςτό εκλογό 

πρωθυπουργοϑ-κοινοβουλύου και αςυμβατϐτητα μεταξϑ υπουργικοϑ 

και βουλευτικοϑ αξιώματοσ) 

• την ομαλϐτητα (που ςημαύνει τακτικϋσ ημερομηνύεσ εκλογόσ, εύτε 

με την υποχρεωτικό εξϊντληςη τησ θητεύασ του προϋδρου τησ 

κυβϋρνηςησ -με τον οριςμϐ «ticket» προϋδρου και αντιπροϋδρου 

τησ κυβϋρνηςησ- εύτε με το ςουηδικϐ μοντϋλο των ςταθερών 

εκλογικών ημερομηνιών) 

• τη μεύωςη τησ καταςτρατόγηςησ του δικαιώματοσ του 

εκλϋγεςθαι απϐ τισ κομματικϋσ επιλογϋσ, το πολιτικϐ χρόμα, τη 
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διαςημϐτητα και την οικογενειακό καταγωγόσ (που ςημαύνει 

εκλογικϐ ςϑςτημα αγγλικοϑ τϑπου -«first past the post»). 

Ϊξι: «ολϐκληρη η πολιτικό μασ δρϊςη ενδυναμώνει την ελληνικό 

οικογϋνεια» 

Η οικογϋνεια εύναι ο πυρόνασ τησ ελληνικόσ κοινωνύασ: οϑτε η τϊξη, οϑτε 

-πια- η κοινϐτητα ό η γειτονιϊ. Κι η οικογϋνεια, ωσ ο φυςικϐσ χώροσ τησ 

γϋννηςησ και του μεγαλώματοσ των παιδιών, αποτελεύ μϋςο ταυτϐχρονα 

και ςκοπϐσ για την καταπολϋμηςη του μεγαλϑτερου ςϑγχρονου πολιτικοϑ 

προβλόματοσ του ελληνιςμοϑ: του «δημογραφικοϑ» και τησ μεύωςησ 

τησ γεννητικϐτητασ. 

Όλα λοιπϐν πρϋπει να τεθοϑν ςτην υπηρεςύα τησ οικογϋνειασ: 

•  ςτην υπηρεςύα τησ δημιουργύασ τησ (ενθϊρρυνςη γϊμων και 

τεκνοποιύασ και αποθϊρρυνςη ελεϑθερων ςυμβιώςεων και 

εκτρώςεων), 

•  ςτην εξαςφϊλιςη του μϋλλοντϐσ τησ (ριζικό αναβϊθμιςη τησ 

παιδεύασ και των ύςεσ εκπαιδευτικϋσ ευκαιρύεσ), 

•  ςτην ενύςχυςη των οικογενειακών δεςμών,  

•  ςτην προϊςπιςη τησ αςφϊλειασ και τησ υγεύασ των μελών 

τησ  κ.λπ. 

Ακϐμα και η απαραύτητη αναδιανομό του ειςοδόματοσ μεταξϑ των 

γενεών χρειϊζεται να γύνει ςτο πλαύςιο τησ οικογϋνειασ: ϐτι χϊνουν τα πιο 

ηλικιωμϋνα μϋλη να τα κερδύζουν τα νεϐτερα. Η λειτουργύα των πϐλεων, 

του δημϐςιου χώρου και των ΜΜΕ, η λειτουργύα του κοινωνικοϑ 

κρϊτουσ, πρϋπει να κοπεύ και να ραφτεύ ςτα μϋτρα τησ ελληνικόσ 

οικογϋνειασ και τησ προςταςύασ των παιδιών, αντύ τησ προςταςύασ των 

ςυμφερϐντων των μεγϊλων επιχειρόςεων, των ΜΜΕ και των διαφημιςτικών 

εταιρειών! 

Αυτϐ ςημαύνει επύςησ πωσ ςταματϊει ο πϐλεμοσ των αξιών, μεταξϑ 

«φωτιςμϋνων» και «ςκοτιςμϋνων» που διαρκώσ αναμοχλεϑουμε εδώ και 

δεκαπϋντε χρϐνια. 

Απϐ τη ςτιγμό που εξϋπνευςε η «εργατικό τϊξη» και ο «ςοςιαλιςμϐσ», 

ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ προοδευτικόσ παρϊταξησ τα αντικατϋςτηςε με τον 

«κοςμοπολιτιςμϐ», τον «ευρωπαώςμϐ», τον «πολυ-πολιτιςμϐ», την 

«εκκοςμύκευςη» κ.ο.κ. Με αυτό την ατζϋντα ϐμωσ η προοδευτικό 
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παρϊταξη αγκυροβολεύ μια για πϊντα ςτο χτεσ (την εποχό των «Υώτων») 

και ςτην ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό όττα. 

Υτϊνει πια να πηγαύνουμε γυρεϑοντασ για την όττα! Καιρϐσ να 

κϊνουμε πολιτικό ςυμφερϐντων αντύ για πολιτικό αξιών! 

Η ςϑγχρονη προοδευτικό πολιτικό αγωνύζεται για να μεγαλουργόςει η 

πατρύδα ςτο νϋο κϐςμο του 21 αιώνα, 

• για να ϋχουν ϐλοι οι Ϊλληνεσ ύςεσ ευκαιρύεσ για δουλειϊ, παιδεύα, 

κατϊρτιςη, αςφϊλεια, υγεύα, ψυχαγωγύα και καθαρϐ περιβϊλλον, 

ανεξϊρτητα απϐ καταγωγό, φϑλο, πολιτικϋσ πεποιθόςεισ, 

•  για να μειωθεύ η φτώχεια και οι ανιςϐτητεσ 

• για να προκϐψει η ελληνικό οικογϋνεια και να αντιμετωπιςτεύ το 

εθνικϐ δημογραφικϐ μασ πρϐβλημα           

Επτϊ: «αλλϊζουμε την καθημερινϐτητα αλλϊζοντασ τη δημϐςια 

διούκηςη, την πϐλη και την τηλεϐραςη» 

Πυρόνασ τησ νϋασ προοδευτικόσ πολιτικόσ εύναι οι αλλαγϋσ ςτην 

καθημερινϐτητα τησ ελληνικόσ οικογϋνειασ, που οργανώνονται γϑρω απϐ 

τισ ςχϋςεισ τησ με τη δημϐςια διούκηςη, την πϐλη και την τηλεϐραςη 

και τα ΜΜΕ. 

Η δημϐςια διούκηςη (ςχολεύα, νοςοκομεύα, αςτυνομύα, εφορύα, μϋςα 

μεταφορϊσ, πολεοδομύα κ.λπ) χρειϊζεται να αναδιοργανωθεύ ώςτε να 

λειτουργεύ υπϋρ του πελϊτη τησ (τησ ελληνικόσ οικογϋνειασ) και ϐχι 

τησ «κομπανύασ» των υπαλλόλων τησ δημϐςιασ διούκηςησ με τα χοντρϊ 

πορτοφϐλια. 

όμερα η.. δημϐςια διούκηςη λειτουργεύ ϐλο και περιςςϐτερο υπϋρ των 

πλουςύων, αφόνοντασ την ελληνικό οικογϋνεια ςτην τϑχη τησ! 

Όλοι ϐςοι παύρνουν πτυχύα και βαθμοϑσ χωρύσ αντύκριςμα, ϐλοι ϐςοι 

αρρωςταύνουν και πετςοκϐβονται απϐ τισ... θεραπευτικϋσ 

αγωγϋσ και πληρώνουν επιπλϋον αγϐγγυςτα χαρϊτςι-φακελϊκι ςτα 

κρατικϊ ιδρϑματα, ϐλοι ϐςοι αναπνϋουν ρϑπουσ, ταλαιπωροϑνται ςε 

μποτιλιαρύςματα και ςυνωςτύζονται ςτα λεωφορεύα, ϐλοι ϐςοι ληςτεϑονται 

και ξυλοκοποϑνται απϐ την ανεξϋλεγκτη παρανομύα με την ανοχό τησ 

ανϑπαρκτησ αςτυνομύασ, ϐλοι εμεύσ ϋχουμε ανϊγκη απϐ το ςυνόγορϐ μασ, 

απϐ την προοδευτικό πολιτικό που θα μασ νοιαςτεύ, θα μασ εκφρϊςει, θα 

μασ κινητοποιόςει. 
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Η λειτουργύα τησ πϐλησ χρειϊζεται να υπηρετεύ την αςφϊλεια και την 

ανϊπτυξη των παιδιών και τησ ελληνικόσ οικογϋνειασ και ϐχι τα πολυτελό 

αυτοκύνητα και την ξϋφρενη αυτοκύνηςη, τα μεγϊλα επιχειρηματικϊ 

ςυμφϋροντα τησ ψυχαγωγύασ, του τουριςμοϑ και των ΜΜΕ, τα καπρύτςια 

και τα βύτςια των ιςχυρών. 

Φρειαζϐμαςτε πρϊςινο και καθαρό ατμϐςφαιρα, μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ, 

αςφϊλεια και ηςυχύα, πρϐςβαςη ςε δωρεϊν χώρουσ ψυχαγωγύασ κι ϋνα 

δημϐςιο χώρο ϐςο το δυνατϐ πιο αςφαλό για τα παιδιϊ μασ, που δεν θα τα 

εκθϋτει διαρκώσ ςτη χυδαιολογύα, τουσ πϊςησ φϑςεωσ ρϑπουσ, το 

κϊπνιςμα, τον αλκοολιςμϐ και την παχυςαρκύα, τα ατυχόματα. 

Η τηλεϐραςη, και τα ϊλλα ΜΜΕ, αποτελοϑν τη ςϑγχρονη εκδοχό τησ 

κεντρικόσ πλατεύασ και του ςχολεύου ταυτϐχρονα. Εύναι δηλαδό χώροι που 

θα πρϋπει να λειτουργοϑν με αυςτηρϋσ προδιαγραφϋσ, ϐπου θα αςκεύται 

αμεύλικτοσ δημϐςιοσ ϋλεγχοσ, κι ϐπου θα επιβϊλλονται αυςτηρϋσ ποινϋσ 

ςτουσ παραβϊτεσ. Ακριβώσ το ανϊποδο απϐ ϐτι ςυμβαύνει ςόμερα, ςτο 

καθεςτώσ τησ διαπλοκόσ, τησ ανομύασ και τησ επιτρεπτικϐτητασ.        

Οκτώ: «δεςμευϐμαςτε για μεγαλϑτερο κρϊτοσ» 

Απϐ τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1980, η ελληνικό κοινωνύα ζει ςτον 

αςτεριςμϐ του μϑθου περύ μεγϊλου ελληνικοϑ κρϊτουσ! Σο ελληνικϐ 

κρϊτοσ εύναι ςπϊταλο και κακϊ οργανωμϋνο, δεν εύναι ϐμωσ ακριβϐ, 

οϑτε πολυπληθϋσ! 

Αν κανεύσ βγϊλει απϐ το ελληνικϐ κρϊτοσ τισ ΔΕΚΟ και προςθϋςει ςτο 

ελληνικϐ ΑΕΠ την παραοικονομύα, αν υπολογύςει αντύςτοιχα ςτο κϐςτοσ 

και την ϋκταςη του κρϊτουσ των υπολούπων χωρών ϐχι μϐνο την κεντρικό 

κυβϋρνηςη, αλλϊ και κϊθε εύδουσ τοπικό αυτοδιούκηςη, θα διαπιςτώςει πωσ 

το κϐςτοσ και η ϋκταςη του ελληνικοϑ δημϐςιου τομϋα εύναι πολϑ 

μικρϐτερο απϐ το μϋςο κϐςτοσ και τη μϋςη ϋκταςη του κρϊτουσ ςτισ 

υπϐλοιπεσ χώρεσ τησ δυτικόσ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό ακϐμα και τησ... 

Αμερικόσ! 

Δεν εύναι τρελού λοιπϐν, οϑτε «κρατιςτϋσ» οι Ϊλληνεσ που διαπιςτώνουν 

κϊθε μϋρα πωσ δεν ϋχουν γιατροϑσ και νοςοκϐμεσ, τροχονϐμουσ και 

αςτυνομικοϑσ, δικαςτϋσ, καθαρύςτριεσ ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ, ελεγκτϋσ 

και επιθεωρητϋσ πϊςησ φϑςεωσ κ.ο.κ. 

Δεν εύναι ϊνομη η ελληνικό κοινωνύα, εύναι αδϑναμο το ϐργανο -το 

κρϊτοσ- που θα επιβϊλει τη νομιμϐτητα! 
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τη ςημερινό Ελλϊδα εύναι εκ των ων ουκ ϊνευ ϐροσ για την βιώςιμη 

ανϊπτυξη, την ϊνθηςη τησ επιχειρηματικϐτητασ και την ευημερύα 

η ενδυνϊμωςη και η αϑξηςη του κρϊτουσ, παρϊλληλα με τον 

προςανατολιςμϐ τησ λειτουργύασ τουσ ςτην υπηρεςύα του δημοςύου 

ςυμφϋροντοσ και μϐνο! 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 356 

 

Δϋκα πρϊγματα που δεν θα πει το ΠΑΟΚ (αν και θα 

'πρεπε) για να νικόςει τη ΝΔ (Β') (4/5/2007) 

 

Εννιϊ: «Πρώτα η Ελλϊδα- Όλα για την πατρύδα!» 

Για απροςδιϐριςτο ακϐμα ιςτορικϊ χρϐνο και για ϐςο καιρϐ θα ςυνεχύςουν 

να υπϊρχουν Ϊλληνεσ, η ελληνικό μασ πατρύδα θα εύναι ταυτϐχρονα το ςπύτι 

μασ και ο χώροσ ϐπου θα ςυμβιώνουμε ςϑμφωνα με τουσ δημοκρατικοϑσ 

μασ κανϐνεσ! 

Εύναι εξαιρετικϊ αμφύβολο αν θα μπορϋςει ποτϋ κϊποια υπερεθνικό δομό 

-π.χ. η Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ)- να παραγϊγει ποτϋ την 

απαραύτητη φανταςιακό ιςχϑ ώςτε να κατορθώςει να ςυγκροτηθεύ ςε 

ενιαύα δημοκρατικό πολιτεύα. 

Η ςυμμετοχό μασ ςτην ΕΕ ωσ εκ τοϑτου δεν προκϑπτει 

απϐ ευρωπαώςμϐ, αλλϊ απϐ πατριωτιςμϐ -τη θεωροϑμε επωφελό για τα 

εθνικϊ μασ ςυμφϋροντα. 

Επωφελό επύςησ για τα εθνικϊ μασ ςυμφϋροντα θεωροϑμε: 

• τη ςυντόρηςη ιςχυρών ατλαντικών δεςμών και τη ςυνεννϐηςη 

ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωςύασ 

• την ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ μϐνο εφϐςον επιλυθοϑν οι 

εκκρεμεύσ διμερεύσ μασ διαφορϋσ και παϑςει η κατοχό τησ βορεύου 

Κϑπρου απϐ τον «Αττύλα», 

• τη διατόρηςη τησ ακεραιϐτητασ τησ ερβύασ ςτα ςϑνορϊ που εύχε 

κατϊ τη διϊλυςη τησ Γιουγκοςλαβύασ, 

• τη ςυνϐρευςό μασ με χώρεσ που δεν αποτυπώνουν ςτο ϐνομϊ τουσ 

διεκδικόςεισ κατϊ του εθνικοϑ μασ χώρου κ.ο.κ. 

Σην περύοδο τησ ϑςτερησ μεταπολύτευςησ γύναμε μϊρτυρεσ 

μύασ ηττοπαθοϑσ και ανερμϊτιςτησ εξωτερικόσ πολιτικόσ, που λειτουργοϑςε 

με κριτόριο την μετϊθεςη των κρύςιμων αποφϊςεων, την αποφυγό του 

πολιτικοϑ κϐςτουσ, την επικοινωνιακό εφηςϑχαςη του πληθυςμοϑ, την 

υποβϊθμιςη του πατριωτιςμοϑ, την χαλϊρωςη τησ εθνικόσ μασ ςυνεύδηςησ, 

την ολϋθρια διαπύςτωςη πωσ «δεν διεκδικοϑμε τύποτα». 

Ϋρθε η ώρα να αντιςτραφεύ το ρεϑμα αυτϐ, με τη διατϑπωςη μύασ 
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πολιτικόσ που να υπηρετεύ τα εθνικϊ ςυμφϋροντα και μϐνο, ϐποιεσ κι αν 

εύναι οι δυςκολύεσ και ϐςη ειλικρύνεια ό ϐςεσ θυςύεσ χρειαςτοϑν.  

Δϋκα: «Ο νϐμοσ που δεν εφαρμϐζεται εύναι διπλό παρανομύα -εύτε 

τη διαπρϊττει η δικαςτικό, εύτε η εκτελεςτικό εξουςύα» 

Σύποτα απϐ τα παραπϊνω δεν ϋχει την παραμικρό ςημαςύα, αν δεν 

εξαςφαλιςτεύ ςτην πρϊξη και δεν γύνει ςυνεύδηςη ςτουσ Ϊλληνεσ πωσ η 

νομιμϐτητα ϋχει νϐημα -και τηρεύται για ϐλουσ. 

Η τόρηςη τησ νομιμϐτητασ μπορεύ να ςημαύνει επώδυνεσ κοινωνικϋσ 

ςυγκροϑςεισ, μετωπικό αντιπαρϊθεςη με πανύςχυρα μαφιϐζικου τϑπου 

ςυμφϋροντα και βϋβαια μεγϊλεσ νομοθετικϋσ τομϋσ ϐποτε η ιςχϑουςα 

νομιμϐτητα χρειϊζεται αναθεώρηςη. Όςο ϐμωσ θεωρεύται αυτονϐητο πωσ 

οι ιςχυρού, οι διϊςημοι, οι πλοϑςιοι και οι... γϐνοι δεν υποτϊςςονται ςτη 

νομιμϐτητα, δεν μποροϑμε να μιλϊμε καν για δημοκρατύα. Εύμαςτε ξανϊ 

ραγιϊδεσ, και μϊλιςτα ραγιϊδεσ φοβιςμϋνοι και αδρανεύσ.  

Κϊπωσ θα πρϋπει να γύνει να τηρεύται ο νϐμοσ και να λογοδοτοϑν, με 

αντϊλλαγμα την ελευθερύα ό / και την περιουςύα τουσ ϐςοι ετϊχθηςαν να 

τον τηροϑν -αλλϊ δεν το κϊνουν. Αν αυτϐ ςημαύνει πωσ θα χρειαςτεύ να 

περϊςουμε απϐ ϋνα μεγϊλο πρϐγραμμα οικοδϐμηςησ νϋων φυλακών ςτη 

χώρα, ασ εύναι! 

Όπωσ το ϋκαναν πολλού προηγοϑμενοι Ϊλληνεσ, ςτη γενιϊ μασ πϋφτει ο 

κλόροσ να θϊψουμε ϋνα καθεςτώσ που ψϐφηςε, να αερύςουμε την πατρύδα, 

να ξεχωρύςουμε τι απϐ τα υπϊρχοντα του νεκροϑ αξύζει να κρατόςουμε και 

να προχωρόςουμε μπροςτϊ. 

Οι πατερϊδεσ κι οι παπποϑδεσ μασ πϋτυχαν να μετατρϋψουν αυτό τα χώρα 

ςε πρϐτυπο, απϐ πολλϋσ απϐψεισ, για ολϐκληρη την περιοχό μασ. Ϋρθε 

τώρα η δικό μασ ώρα να τιμόςουμε τισ προςπϊθειεσ και τουσ αγώνεσ των 

πατερϊδων μασ και να παραδώςουμε ςτα παιδιϊ μασ μια πατρύδα που να 

ϋχει και παρϐν και μϋλλον...  
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Ύαινεσ και φλαμύνγκο (19/5/2007) 
 

Τπϐ κανονικϋσ ςυνθόκεσ, ςτα κϐμματα ενδιαιτοϑνται δϑο κυρύωσ 

ανθρωπολογικού τϑποι: 

• οι «ϑαινεσ» ςυμμετϋχουν ςτο κϐμμα για την εξουςύα που τη 

βλϋπουν ωσ κομματικϐ-προςωπικϐ λϊφυρο: 

ϊνθρωποι πανϋξυπνοι αλλϊ με χαλαρό ςυνεύδηςη, χρηςιμοποιοϑν 

τισ ιδεολογύεσ και τισ προγραμματικϋσ πολιτικϋσ θϋςεισ ωσ 

πρϐφαςη που χρηςιμεϑει για την κατϊληψη και διατόρηςη τησ 

εξουςύασ. Ωμα επιτευχθεύ αυτϐσ ο ςκοπϐσ, ϐλα τα υπϐλοιπα 

περιττεϑουν. 

• Σα «φλαμύνγκο» αντιθϋτωσ θεωροϑν πωσ η πολιτικό αφορϊ την 

εφαρμογό ςυγκεκριμϋνων προγραμματικών ό ιδεολογικών 

προταγμϊτων, πωσ η εξουςύα δηλαδό ανόκει ςτα μϋςα και ϐχι τουσ 

ςκοποϑσ τησ πολιτικόσ δραςτηριϐτητασ. υχνϊ εύναι 

απλϊ ιδεοληπτικού ανϐητοι, που υπϐ ςυνθόκεσ μϋχρι επικύνδυνοι 

μπορεύ να γύνουν. Εύναι επύςησ -ειδικϊ ςτισ μϋρεσ μασ- τεχνοκρϊτεσ 

που δεν κατανοοϑν ϋννοιεσ ϐπωσ κομματικό νομιμοφροςϑνη ό 

πολιτικό ςυνϋπεια, και μεταπηδοϑν απϐ το ϋνα κϐμμα ςτο ϊλλο με 

την πρώτη υπϐςχεςη ό ελπύδα πωσ θα πραγματοποιόςουν 

επιτϋλουσ τα προτϊγματϊ τουσ. Γύνονται ϋτςι πολϑ ςυχνϐτερα απϐ 

τισ ϑαινεσ αντιπαθητικού και δυςϊρεςτοι ςτο κοινϐ, αφοϑ δεν 

κατανοοϑν την μυθικό-ανορθολογικό διϊςταςη του πολιτικοϑ 

παιγνύου. 

Κοντολογύσ: κϊθε πολιτικϐ ςϑςτημα χρειϊζεται να βρύςκονται ςε 

ιςορροπύα ϑαινεσ και φλαμύνγκο. Αν επικρατόςουν οι κυνικού 

εξουςιαςτϋσ, το ςϑςτημα βυθύζεται ςτην ανηθικϐτητα και την 

αποτελεςματικϐτητα. Αν μεύνουν μϐνοι οι ιδεαλιςτϋσ μετατρϋπουν τισ 

κοινωνύεσ ςε τρελϊ εργαςτόρια κοινωνικόσ μηχανικόσ, με το λαϐ 

πειραματϐζωο... 

  

Σα φλαμύνγκο χρηςιμεϑουν ςτο να εμπνϋουν τουσ κομματικοϑσ οπαδοϑσ 

και τα ςτελϋχη, να τουσ επιμορφώνουν, να εξϊπτουν τη φανταςύα τουσ, 
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να αναζωπυρώνουν τισ προςδοκύεσ. Οι ϑαινεσ καλοϑνται να οργανώνουν 

τη ςυλλογό ψόφων, να «επικοινωνοϑν» την πολιτικό, να εντοπύζουν την 

αχύλλειο πτϋρνα του αντιπϊλου κϐμματοσ, κι εν γϋνει να κϊνουν 

τη «λϊντζα» των εκλογών και τησ διακυβϋρνηςησ. 

  

Σα φλαμύνγκο φυτεϑουν το ςπϐρο τησ ςυναύνεςησ· οι ϑαινεσ δρϋπουν 

τουσ καρποϑσ τησ. 

Δυςτυχώσ, ςτο ελληνικϐ πολιτικϐ οικοςϑςτημα οι ϑαινεσ ϋχουν 

επικρατόςει πλόρωσ των φλαμύνγκο. Αν το καλοςκεφθεύ κανεύσ, οι δϑο 

μεγϊλεσ πολιτικϋσ οικογϋνειεσ πϊςχουν απϐ ενδημικό ϋλλειψη ςε ϐ,τι 

τροφοδοτεύ τα φλαμύνγκο: τισ μεγϊλεσ ιδεολογικϋσ ςυζητόςεισ και 

πολιτικϋσ ςτροφϋσ, τη λειτουργύα δεξαμενών ςκϋψησ, πολιτικών 

ινςτιτοϑτων, περιοδικών κ.λπ. 

Η μεν δεξιϊ, απϐ την εποχό του «ελληνικοϑ ςυναγερμοϑ» του Αλεξϊνδρου 

Παπϊγου του... 1952 ϊλλο μϋλημα δεν ϋχει, παρϊ το πώσ θα 

αποχαρακτηριςτεύ. 

Ο πατϋρασ τησ ςϑγχρονησ εκδοχόσ τησ Κωνςταντύνοσ 

Καραμανλόσ ύδρυςε δϑο κϐμματα, εκ των οπούων ονϐμαςε το ϋνα 

«ριζοςπαςτικϐ» (sic) το δε δεϑτερο με μύα ονομαςύα κατ, εξοχόν 

θεςμικό: η «Νϋα Δημοκρατύα» θϋληςε να εύναι το φυςιολογικϐ κϐμμα 

εξουςύασ τησ μεταπολύτευςησ, (το κϐμμα ϐλων ϐςοι δεν όταν κομμουνιςτϋσ 

ό μαρξιςτϋσ). Η ιδρυτικό τησ διακόρυξη αποτελεύ μνημεύο «ςτρογγυλοϑ» 

και πλαδαροϑ πολιτικοϑ λϐγου 

Σον τελευταύο μιςϐ αιώνα και πλϋον η ελληνικό δεξιϊ μασ λϋει τι δεν εύναι: 

• το 1952 μασ εύπε πωσ δεν εύναι μϐνο το «λαώκϐ κϐμμα», 

αλλϊ ολϐκληρη η εθνικϐφρων παρϊταξη· 

• το 1974 πωσ δεν εύναι μϐνο η δεξιϊ, αλλϊ και το προδικτατορικϐ 

κϋντρο 

• το 1994 ςτη Φαλκιδικό (παρϊ λύγο να το ξεχϊςω) μασ εύπε επύςησ 

πωσ δεν εύναι νεοφιλελεϑθερη... 

το δε ΠΑΟΚ μετϊ την περύοδο 1974-77 (οπϐτε ο χώροσ ϋμοιαζε απϐ την 

ϊποψη των φλαμύνγκο με το δϋλτα του Ϊβρου), η προοπτικό τησ 

εξουςύασ και κυρύωσ η επύ εύκοςι πϋντε χρϐνια ϊμεςη ςχϋςη μαζύ 

τησ εξϊλειψε κϊθε ύχνοσ πολιτικόσ ςυζότηςησ. Εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ 
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ακϐμα και τα ςυνϋδρια τησ περιϐδου ημύτη κατϋληγαν ςε ντοκουμϋντα 

«ςοϑπεσ», που ςυχνϊ ψηφύζονταν ομϐφωνα: ςϑμφωνα με την αντύληψη 

των υαινών περύ πολιτικόσ, τα κϐμματα αφοροϑν μϐνο την ατομικό 

εξαςφϊλιςη, τα «κεύμενα» εύναι για τουσ αφελεύσ... 

 

Όλα αυτϊ θα όταν καλϊ, αν οι ϑαινεσ δεν ανακϊλυπταν πωσ μετϊ την 

πλόρη επικρϊτηςό τουσ, δεν ϋχουν πια τι να φϊνε. Με ϊλλα λϐγια τα 

ςημερινϊ πολιτικϊ ςτελϋχη τησ χώρασ: 

(α) δεν εύναι εισ θϋςη να διαγνώςουν, με ελϊχιςτη επϊρκεια, τα 

προβλόματα τησ χώρασ. Κι ϐςα ακϐμα το κϊνουν, 

(β) δεν γνωρύζουν πώσ να τα αντιμετωπύςουν. Κι ϐςα ακϐμα το γνωρύζουν, 

(γ) δεν δύνουν δυϊρα να τα λϑςουν. Κι ϐςα ακϐμα δύνουν, 

(δ) δεν τουσ αφόνει το κϐμμα να επιχειρόςουν να το κϊνουν. 

Σο αποτϋλεςμα: οι ϑαινεσ χϊνουν κϊθε μϋρα ςε αξιοπιςτύα. Μπορεύ να 

ξεκαρδύζονται μϐνεσ ςτο οικοςϑςτημα, αλλϊ η κατϊρρευςη τησ 

κυριαρχύασ τουσ εύναι θϋμα χρϐνου. την πρώτη ςοβαρό κρύςη (που εξ 

οριςμοϑ θα μασ βρει ανϋτοιμουσ) δε θα διαθϋτουν το παραμικρϐ ϊλλοθι, 

το παραμικρϐ ύχνοσ αξιοπιςτύασ, την ελϊχιςτη κοινωνικό ςυναύνεςη. 

Θα ϋχουν την τϑχη του πολιτικοϑ κϐςμου το 1967 και των χουντικών το 

1974. 

το πλαύςιο αυτϐ, εύναι φυςικϐ οι ϑαινεσ να ανηςυχοϑν. Οςφραύνονται το 

τϋλοσ. Μερικϋσ μϊλιςτα προςπαθοϑν να παραςτόςουν τα φλαμύνγκο με 

ςπαρταριςτϊ αποτελϋςματα -ϐπωσ π.χ. η πρϐςφατη ϋκκληςη Κώςτα 

κανδαλύδη για μύα «νϋα μεταπολύτευςη» (!) 

Η προοπτικό μιασ ςυγκυβϋρνηςησ ΝΔ-ΠΑΟΚ λειτουργεύ απϐ την ϊποψη 

ωσ ςανύδα ςωτηρύασ: «μαζύ θα επιβϊλουμε τισ λϑςεισ που δεν μποροϑμε 

χώρια», μασ λϋνε. Με ϊλλα λϐγια: αν ενωθοϑν τα φλαμύνγκο των απϐ δω 

και τα φλαμύνγκο των απϐ κει ύςωσ... 

 

Εκτϐσ απϐ αυταπϊτη, το ςχϋδιο τησ ςυγκυβϋρνηςησ λειτουργεύ και 

ωσ τελευταύο διαφημιςτικϐ τρικ του δικομματιςμοϑ. Ο λαϐσ δεν εύναι 

αντύθετοσ προσ τη λϑςη αυτό. Επιπλϋον οι ϑαινεσ ςκϋφτονται πωσ ϋτςι 

ύςωσ να μπουν ξανϊ ςτο κυβερνητικϐ παιχνύδι νωρύτερα του 

αναμενομϋνου -ό να παραμεύνουν ςτα πρϊγματα πϋραν του 

«κανονικοϑ»...   
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Σο πρϐβλημα εύναι πωσ αν πϊρεισ τισ ϑαινεσ τησ ΝΔ και τισ ϑαινεσ του 

ΠΑΟΚ δεν ϋχεισ φλαμύνγκο... Οϑτε το ϋνα, οϑτε το ϊλλο κϐμμα 

μπϐρεςαν να δώςουν λϑςεισ ςτο δημογραφικϐ, ςτην λειτουργύα τησ 

παιδεύασ και τησ υγεύασ, την αςφϊλεια των πολιτών, το κυπριακϐ, το Αιγαύο, 

το ςκοπιανϐ, το περιβϊλλον... 

Επύ μια γενιϊ κανϋνα τουσ δεν μπϐρεςε να λϑςει ακϐμα και απλϊ 

προβλόματα: να βρει χώρουσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων, να αξιολογόςει 

την εκπαύδευςη, να παρουςιϊζει ςτοιχειωδώσ αξιϐπιςτα ςτατιςτικϊ 

ςτοιχεύα, να φτιϊξει ϋνα απλϐ-λειτουργικϐ φορολογικϐ ςϑςτημα, να 

εξυγιϊνει (κλεύςει) την «ολυμπιακό», να καταπολεμόςει το 

χουλιγκανιςμϐ, να καταπολεμόςει το λαθρεμπϐριο ςτα καϑςιμα, να 

απλοποιόςει τη γραφειοκρατύα για την ύδρυςη επιχειρόςεων και την 

προςϋλκυςη επενδϑςεων, να πϊψει να τοποθετεύ αποτυχημϋνουσ 

πολιτευτϋσ ςε κρύςιμεσ θϋςεισ, να θϋςει (!) νομικϐ πλαύςιο ςτη λειτουργύα 

τησ τηλεϐραςησ, να εφαρμϐςει τουσ νϐμουσ, να ελϋγξει τη 

χρόςη φυτοφαρμϊκων, να διαχειριςτεύ ορθϊ τουσ υδϊτινουσ πϐρουσ, κ.ο.κ. 

 

Αυτϐ δε ςημαύνει πωσ η ςυγκυβϋρνηςη δεν εύναι καλϑτερη προοπτικό απϐ 

την απϐλυτα προγνώςιμη εναλλαγό ΠΑΟΚ-ΝΔ ςτην εξουςύα εισ τουσ 

αιώνασ των αιώνων -μϋχρι την ώρα τησ ελληνικόσ-μεταπολιτευτικόσ 

αποκϊλυψησ . 

Όχι μϐνο διϐτι το πλαύςιο τησ ςυγκυβϋρνηςησ εύναι πιο ευνοώκϐ για να 

κατανοόςουν οι ϑαινεσ πωσ το κϐςτοσ τησ αδρϊνειασ βαραύνει επικύνδυνα 

περιςςϐτερο απϐ το κϐςτοσ τησ αντιμετώπιςησ των προβλημϊτων (κι ϊρα 

να κϐψουν το λαιμϐ τουσ να βρουν φλαμύνγκο) αλλϊ και διϐτι ύςωσ η 

χρεοκοπύα και των δϑο κομμϊτων μαζύ να εύναι η θρυαλλύδα που θα 

μποροϑςε να κϊνει πραγματικϐτητα το... ϐνειρο (ό τον εφιϊλτη) 

του Κώςτα κανδαλύδη χωρύσ να χρειαςτεύ να περϊςουμε απϐ μεύζονα 

εθνικό ό κοινωνικό κρύςη... 
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ημειώςεισ για τη δεκαετύα του 2010 (2/6/2007) 
 

Πολϑ ςυχνϊ εδώ και τριϊντα χρϐνια καμαρώνουμε για την Ελλϊδα τησ 

ϋνταξησ ςτην ΕΟΚ και την ΟΝΕ, την Ελλϊδα τησ ςϑγκλιςησ, τησ 

οικονομικόσ μεγϋθυνςησ και τησ ευημερύασ, τησ αϑξηςησ των πτυχιοϑχων 

και τησ γενικευμϋνησ εκπαύδευςησ, τησ ομαλόσ λειτουργύασ τησ 

δημοκρατύασ κ.λπ. 

Η χώρα αυτό ϐμωσ ςυνυπϊρχει με μια «ϊλλη» Ελλϊδα: εκεύνη του 

περιθωριοποιημϋνου και αδϑναμου «παύκτη» τησ διεθνοϑσ 

ςκηνόσ, τησ ημιμϊθειασ, τησ ϋλλειψησ παιδεύασ και εφευρετικϐτητασ, την 

Ελλϊδα τησ γόρανςησ και τησ αναβύωςησ-ϊνθηςησ τυπικϊ φεουδαλικών 

κοινωνικών ςχϋςεων. 

Οι επιτυχύεσ τησ χώρασ το διϊςτημα 1974-2000 -κυρύωσ ςτο ζότημα τησ 

ςυμμετοχόσ τησ ςτο ευρωπαώκϐ εγχεύρημα- κϊλυπταν δυςτυχώσ επύ 

μακρϐν το γεγονϐσ πωσ κϊτω απϐ το λοϑςτρο τησ «μεταπολύτευςησ» 

επιβύωνε η Ελλϊδα τησ παρακμόσ: κι ϐμωσ ςόμερα εκεύνη εύναι που μοιϊζει 

να ϋχει το μϋλλον με το μϋροσ τησ. 

Αν ςυνεχιςτεύ η ςημερινό πορεύα, «ελληνιςμϐσ» και «22οσ αιώνασ» θα 

εύναι ϋννοιεσ αςϑμβατεσ. 

• ε ϐτι αφορϊ τη διεθνό τησ παρουςύα, η ςημαςύα τησ Ελλϊδα για 

τη δϑςη μειώνεται, την ύδια ώρα που μειώνεται η ςημαςύα τησ 

δϑςησ για τον κϐςμο. Σον 19ο αιώνα και τον 20ϐ, η Ελλϊδα υπόρξε 

ο κατ, εξοχόν ευνοοϑμενοσ τησ δϑςησ ςτην περιοχό -μϋχρι ύςωσ 

τον εθνικοαπελευθερωτικϐ αγώνα ςτην Κϑπρο. όμερα εύναι 

οφθαλμοφανϋσ πωσ το ρϐλο αυτϐν διεκδικοϑν η Αλβανύα και 

ύςωσ μερικού ακϐμα Βαλκϊνιοι τησ «νϋασ Ευρώπησ». Κι ϐλα αυτϊ 

ςε μύα υδρϐγειο που το κϋντρο βϊρουσ τησ μετατοπύζεται απϐ τον 

Ατλαντικϐ (και τη Μεςϐγειο) ςτον Ειρηνικϐ... 

• Σαυτϐχρονα η Ελλϊδα βαδύζει ςε ϋναν πρωτοφανό δημογραφικϐ 

μαραςμϐ, που θα μποροϑςε να οδηγόςει το 2100 ςε κϊτι ςαν 4 

εκατομμϑρια Ϊλληνεσ- 3 εκατομμϑρια μη-Ϊλληνεσ ςτον ελλαδικϐ 

χώρο. Όλοι κατανοοϑμε πωσ μύα τϋτοια εξϋλιξη θα αντϋςτρεφε 
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ενδεχομϋνωσ την επεκτατικό πορεύα τησ χώρασ το διϊςτημα 1831-

1947, χωρύσ πιθανϐτατα να χρειαςτεύ να πϋςει οϑτε μια ντουφεκιϊ! 

• Η τρύτη «βαθιϊ» τϊςη που κυριαρχεύ ςτη χώρα εύναι μύα ηθικό και 

πολιτιςτικό αποςϑνθεςη: η αποθϋωςη τησ ευζωύασ, η απαξύωςη 

τησ ϋννοιασ τησ προςφορϊσ, η απϊθεια εμπρϐσ ςτο 

ξϋφρενο νεποτιςμϐ, τη διαφθορϊ και την ανομύα, αναδεικνϑουν 

ϋναν κυρύαρχο ανθρωπολογικϐ τϑπου νεοϋλληνα που ϐχι μϐνο δεν 

εύναι εισ θϋςη να επιβιώςει ωσ ςυλλογικϐτητα -δεν βρύςκει καν το 

λϐγο γιατύ να το προςπαθόςει... 

Ϊνα απϐ τα μυςτόρια τησ μεταπολύτευςησ εύναι πώσ ςυνϋβη κι ενώ 

οικονομικϊ, πολιτικϊ, θεςμικϊ οι Ϊλληνεσ «ςυνϋκλιναν» με την Ευρώπη, 

απομακρϑνονταν ταυτϐχρονα ιλιγγιωδώσ απϐ τισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ ςε 

ϐτι αφορϊ τισ βαθιϋσ αξύεσ τησ ζωόσ, το μορφωτικϐ τουσ επύπεδο, τουσ 

τρϐπουσ ςυμπεριφορϊσ κι ϋκφραςησ... 

Αυτό η παρακμιακό χώρα ϋχει ϐπωσ όταν αναμενϐμενο το πολιτικϐ 

ςϑςτημα που τησ αξύζει. Η μεταπολύτευςη χαρακτηρύζεται απϐ φϊςεισ 

δημιουργύασ-αιςιοδοξύασ και ϊλλεσ ςταςιμϐτητασ-απαιςιοδοξύασ. 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ ϐςο περνοϑν τα χρϐνια, τϐςο επιμηκϑνονται οι 

δεϑτερεσ και βραχϑνουν οι πρώτεσ: 

• Σην πρώτη δεκαετύα τησ μεταπολύτευςησ (1974-1985) εύχαμε δϑο 

ςχεδϐν κυβερνητικϋσ θητεύεσ δημιουργύασ (1974-1977 και 1981-

1983), ενώ ςτο μεςοδιϊςτημα (1977-1981) υπόρξαν εκλϊμψεισ 

μεγϊλων διεθνών επιτυχιών (ϐπωσ η επιτυχόσ ολοκλόρωςη των 

ςυνομιλιών για ϋνταξη τησ χώρασ ςτην ΕΟΚ). 

• Σα εύκοςι τϋςςερα χρϐνια που ακολοϑθηςαν (1983-2007) όταν 

χρϐνια πλόρουσ ςταςιμϐτητασ, με εξαύρεςη το διϊςτημα 1996-

2000, ϐπου ϐμωσ η ϐλη εκςυγχρονιςτικό προςπϊθεια 

περιορύςτηκε ςτην επύτευξη οριςμϋνων πολϑ ςυγκεκριμϋνων 

ςτϐχων (ϋνταξη ςτην ΟΝΕ, Ελςύνκι, ολυμπιακού αγώνεσ) που δεν 

πόγαν πολϑ μακριϊ οϑτε «ςε πλϊτοσ» (με θεςμικϋσ τομϋσ, ϐπωσ 

ςυνϋβη την δεκαετύα 1974-1985) οϑτε «ςε βϊθοσ» (επιφϋροντασ 

π.χ. αλλαγϋσ ςτην κυρύαρχη ιδεολογύα ό την οικονομικό δομό). 

Όλα με ϊλλα λϐγια ςυμβαύνουν ωσ το καθεςτώσ να ϋχει χϊςει -και να χϊνει 

διαρκώσ περιςςϐτερο- τισ εςωτερικϋσ εκεύνεσ ανανεωτικϋσ δυνϊμεισ που θα 
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μποροϑςαν να το εξυγιϊνουν και να το αναςτηλώςουν. Όλα ςυμβαύνουν ωσ 

το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα να μοιϊζει με μύα αμαξοςτοιχύα που «ξεμϋνει» απϐ 

καϑςιμα. 

Εφϋτοσ κλεύνουμε επτϊ χρϐνια ςυνεχοϑσ ςταςιμϐτητασ, και φωσ δε φαύνεται 

απϐ πουθενϊ. 

Η τραγωδύα του καθεςτώτοσ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ εύναι η εξόσ: ενώ 

εϑκολα μπορεύ να ηγεμονεϑει και να αναπαρϊγεται χϊρη ςτην απϊθεια-

αδρϊνεια των πολιτών, ταυτϐχρονα η ύδια η απϊθεια-αδρϊνεια ακυρώνει 

κϊθε ικμϊδα του, πνύγει κϊθε μεταρρυθμιςτικϐ εγχεύρημα, εκμηδενύζει την 

αξιοπιςτύα του και υποςκϊπτει την ύδια τη ςυναύνεςη ςτην οπούα ςτηρύζεται. 

Όςο επιβλητικϐ και κυρύαρχο μοιϊζει το καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα, τϐςο 

«κοϑφιο» και αδϑναμο να παραγϊγει αποτελϋςματα εύναι... Όπωσ ο 

«βρϊχοσ» ςτο γνωςτϐ πούημα, αναμϋνει απλϊ ϋνα δυνατϐ παφλαςμϐ του 

«κϑματοσ» (μια ςημαντικό κρύςη) για να διαλυθεύ «ςα να ‘ταν απϐ χιϐνι»... 

Σο ερώτημα λοιπϐν δεν εύναι το αν το καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα θα 

καταρρεϑςει, αλλϊ το πϐτε και το πώσ θα ςυμβεύ αυτϐ. 

Η ιςτορύα διδϊςκει πωσ παρϐμοιεσ καθεςτωτικϋσ αλλαγϋσ η χώρα ϋζηςε 

μετϊ απϐ μεγϊλεσ εθνικϋσ καταςτροφϋσ: η επανϊςταςη ςτο «Γουδύ» 

ςυνδϋεται με τον «ατυχό πϐλεμο» του 1897· η πρώτη ελληνικό δημοκρατύα 

με την μικραςιατικό καταςτροφό· η μεταπολύτευςη με την απώλεια τησ 

Κϑπρου... 

Κεντρικϐ πολιτικϐ ερώτημα τησ εποχόσ μασ εύναι πώσ θα μπορϋςει η χώρα 

να μεταβεύ ςτην «νϋα μεταπολύτευςη» χωρύσ να περϊςουμε εμεύσ και τα 

παιδιϊ μασ απϐ την απογοότευςη, την οδϑνη, την δυςτυχύα, τη φτώχεια -

ακϐμα και την προςφυγιϊ- που πϊντα ςυνϐδευαν παρϐμοιεσ μεταβϊςεισ 

ςτο παρελθϐν. 

Αν ϋτςι ϋχουν τα πρϊγματα αποτελεύ ματαιοπονύα και 

αποπροςανατολιςμϐ κϊθε εγχεύρημα που επιχειρεύ να «παρϋμβει» ςτο 

ςκηνικϐ τησ μεταπολύτευςησ -για να το επηρεϊςει π.χ. προσ πιο 

«εκςυγχρονιςτικό», «φιλελεϑθερη», «πατριωτικό», «ςοςιαλιςτικό», 

«χριςτιανικό» ό «φιλολαώκό» κατεϑθυνςη... 

Απϐ την ϊποψη τησ προςφορϊσ του ςτον τϐπο το καθεςτώσ πολιτικϐ 

ςϑςτημα εύναι οριςτικϊ νεκρϐ. 

Αποτελεύ αντιθϋτωσ απϐλυτη προτεραιϐτητα η οικοδϐμηςη ενϐσ δικτϑου 

ανθρώπων απϐ διαφορετικοϑσ πολιτικοϑσ ορύζοντεσ, με διαφορετικϋσ 
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κοςμοθεωρύεσ και πιθανϐ διαφορετικϋσ ςτοχεϑςεισ για τη χώρα, που να 

μποροϑν ϐμωσ να ςυνεννοοϑνται και πιθανϊ να ςυμφωνοϑν ςε βαςικϋσ 

προγραμματικϋσ θϋςεισ, οικοδομώντασ ςταδιακϊ «απϐ τα κϊτω» μια πλατιϊ 

παρϊταξη που να μπορϋςει εν καιρώ να παραλϊβει απϐ το καθεςτώσ 

πολιτικϐ ςϑςτημα τη ςκυτϊλη τησ καθοδόγηςησ τησ χώρασ «εν κινόςει» 

χωρύσ δηλαδό να πϋςει η ςκυτϊλη ςτο λαςπερϐ ϋδαφοσ μιασ ακϐμα εθνικόσ 

-ό οικονομικόσ- καταςτροφόσ 

Η παρϊταξη αυτό χρειϊζεται να περιλαμβϊνει γνωςτοϑσ εκπροςώπουσ και 

απϐ τα τϋςςερα μεγϊλα ρεϑματα που ζωογονοϑν την ελληνικό πολιτικό 

ζωό: το δυτικϐφιλο-εκςυγχρονιςτικϐ, το λαώκύςτικο-πληβειακϐ, το 

ορθϐδοξο-εκκληςιαςτικϐ, το πατριωτικϐ-εθνικιςτικϐ. 

 

Καθϐλου ασ μη μασ εκπλόςςει η ευρϑτητα αυτόσ τησ ςϑνθεςησ: ϐςο 

περιςςϐτερο ςυνειδητοποιεύται πωσ ο ελληνιςμϐσ βαδύζει προσ μύα 

ιςτορικών διαςτϊςεων κρύςη, τϐςο περιςςϐτερο θα ςυνειδητοποιεύται πωσ 

η διαχωριςτικό γραμμό που ϋχει ςημαςύα δεν εύναι αυτό των ςημερινών 

κυρύαρχων αςτειοτότων αλλϊ εκεύνη που διαχωρύζει εκεύνουσ που εύναι 

διατεθειμϋνοι να εργαςθοϑν ανιδιοτελώσ υπϋρ τησ ςωτηρύασ τησ 

πατρύδασ απϐ εκεύνουσ που τουσ ϋχει καταπιεύ η αγωνιώδησ αποχαϑνωςη 

του καταναλωτιςμοϑ-ατομικιςμοϑ κι ϋχουν μϐνοι τουσ επιλϋξει να εύναι 

ϊχρηςτοι για την πατρύδα! 

Απϐ τη μια εύναι ϐςοι νοιϊζονται να υπϊρχει Ελλϊδα και ελληνιςμϐσ τον 22ο 

αιώνα -απϐ την ϊλλη ϐςοι δεν τουσ νοιϊζει! 

 

Η επϐμενη εθνικό ανϊταςη δεν θα εύναι δεξιϊ ό αριςτερό· δεν θα εύναι 

εκςυγχρονιςτικό ό παραδοςιακό. Θα εύναι εξ ανϊγκησ ϋνα μεύγμα ϐλων των 

παραπϊνω, που θα ενδιαφϋρει ϐλουσ ϐςοι εύναι διατεθειμϋνοι επ, ωφελεύα 

τησ πατρύδασ να εγκαταλεύψουν ϋνα μϋροσ του πολιτικοϑ τουσ προτϊγματοσ 

για να δουν ϐμωσ να γύνεται πρϊξη ϋνα ϊλλο: 

• Οι πατριώτεσ (εθνικιςτϋσ) θα «πϊρουν» μια Ελλϊδα πιο ιςχυρό, με 

υψηλϐτερο φρϐνημα, πιο διεκδικητικό και λιγϐτερο ενδοτικό-

υποχωρητικό ςτη διεκδύκηςη των εθνικών τησ ςυμφερϐντων. Θα 

«χϊςουν» την αναχωρητικό τουσ διϊθεςη απϐ τα διεθνώσ 
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τεκταινϐμενα, την αγνϐηςη του διεθνοϑσ ςυςχετιςμοϑ δυνϊμεων, 

την ευκολύα των μεγϊλων λϐγων 

• Οι φιλολαώκού (λαώκιςτϋσ) θα πϊρουν την ιςϐτητα ευκαιριών, ϋνα 

ιςχυρϐ κρϊτοσ που θα εγγυϊται τα δικαιώματϊ των μη εχϐντων και 

κατεχϐντων, το αποφαςιςτικϐ χτϑπημα των δομών που ςυντηροϑν 

το νεποτιςμϐ, τη διαφθορϊ, τον πελατειαςμϐ, την ανομύα -που ϐλα 

πλόττουν καύρια τα λαώκϊ ςτρώματα. Θα χϊςουν πολλϊ απϐ τα 

(φραςτικϊ ωσ επύ το πλεύςτον) «κεκτημϋνα» και το «ϐπιο» τησ 

ςοςιαλιςτικόσ προοπτικόσ που αφειδώσ μούραζε το μεταπολιτευτικϐ 

κατεςτημϋνο επύ ςαρϊντα χρϐνια 

• Οι εκςυγχρονιςτϋσ θα πϊρουν τισ ςημαντικϋσ μεταρρυθμύςεισ που 

ζητοϑν ςτην υγεύα, την παιδεύα, τη φορολογύα, την κοινωνικό 

αςφϊλιςη. Θα χϊςουν την αυταρϋςκεια πωσ εύναι οι δόθεν 

«φωτιςμϋνοι» (ςε αντύςτιξη προσ τουσ «ςκοταδιςτϋσ») και θα 

αναγκαςτοϑν να ξεχϊςουν την «αξιακό» «δικαιοκρατικό» τουσ 

ατζϋντα, ςυμβιβαζϐμενοι με την ιδϋα πωσ ζουν ςτα ευρωπαώκϊ 

Βαλκϊνια του 21ου αιώνα και ϐχι ςτην δυτικό Ευρώπη του 18ου 

αιώνα (ό τησ δεκαετύασ του 1960) 

• Οι ορθϐδοξοι (θρηςκϐληπτοι) θα πϊρουν το ςεβαςμϐ και τη 

ςτόριξη που αξύζει ο θεςμϐσ τησ οικογϋνειασ, μύα ενεργό πολιτικό 

υπϋρ τησ δημογραφικόσ μασ ανϊπτυξησ, το βύαιο τερματιςμϐ τησ 

ξϋφρενησ επιτρεπτικϐτητασ τησ μεταπολιτευτικόσ Ελλϊδασ, την 

αποκατϊςταςη εννοιών ϐπωσ «ςεβαςμϐσ», «ιεραρχύα», 

«ςεμνϐτητα». Θα πϊρουν επύςησ τη διατόρηςη του status quoςτισ 

ςχϋςεισ κρϊτουσ-εκκληςύασ. Θα χϊςουν την προοπτικό να 

μετατραπεύ η Ελλϊδα ςε θεοκρατικϐ κρϊτοσ και την ευκολύα να 

πετροβολοϑν απϐ την αςφϊλεια του περιθωρύου την 

παγκοςμιοπούηςη. 

 

Κοντολογύσ: 

1. την Ελλϊδα των τελευταύων ςαρϊντα ετών ςυνυπόρχε μύα «εξωτερικό» 

εικϐνα προϐδου και εκςυγχρονιςμοϑ-εκδυτικιςμοϑ με αντύρροπεσ «βαθιϋσ» 

τϊςεισ που εδώ και αρκετϊ χρϐνια δυναμώνουν διαρκώσ -κι εφϐςον 

κυριαρχόςουν θα καταςτόςουν αςϑμβατεσ τισ ϋννοιεσ «22οσ αιώνασ» κι 
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«ελληνιςμϐσ» 

 

2. Σο καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα ςόμερα εύναι εισ θϋςη να κυβερνϊ, ϐχι 

ϐμωσ να εξουςιϊζει ό να κινητοποιεύ το λαϐ (που εύναι και η «λυδύα λύθοσ» 

για την αποτελεςματικϐτητϊ του). Ο λαϐσ το ανϋχεται ςτη βϊςη μιασ 

αμοιβαύασ εξυπηρϋτηςησ: το καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα μπορεύ να 

βουλιϊζει ςτην τρυφηλϐτητα, την ανικανϐτητα, την αδιαφορύα, τα 

παλατιανϊ του παύγνια, εφϐςον δε ζητϊ απϐ το λαϐ να αναθεωρόςει 

εμπεδωμϋνεσ αντιλόψεισ, να αλλϊξει ςυνόθειεσ, να πληροφορηθεύ τισ 

ςϑγχρονεσ εξελύξεισ κ.ο.κ. Ϊχει ϋτςι εμπεδωθεύ ϋνασ φαϑλοσ κϑκλοσ που θα 

ςπϊςει με την πρώτη ςημαντικό κρύςη -οπϐτε το μεν καθεςτώσ πολιτικϐ 

ςϑςτημα θα καταρρεϑςει ςαν χϊρτινοσ πϑργοσ, ο δε λαϐσ θα ξυπνόςει ωσ 

«ωραύα κοιμωμϋνη» μετϊ απϐ δεκαετύεσ μεταπολιτευτικόσ χαϑνωςησ. 

 

3. Κεντρικϐ πολιτικϐ ζότημα εύναι αυτό η «νϋα μεταπολύτευςη», η «αλλαγό 

ςκυτϊλησ» απϐ το καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα ςε εκεύνο μιασ επϐμενησ 

ελληνικόσ δημοκρατύασ να μη γύνει μετϊ απϐ εθνικό ό οικονομικό 

καταςτροφό ιςτορικών διαςτϊςεων, αλλϊ «εν κινόςει», ςτο πλαύςιο μύασ 

ομαλόσ λύγο-πολϑ εξελικτικόσ διαδικαςύασ. 

 

4. Για να υπϊρξει πολιτικό διαδοχό θα πρϋπει η διαδοχό να εκπροςωπεύται 

απϐ ϋνα πολιτικϐ υποκεύμενο. Σο πολιτικϐ αυτϐ υποκεύμενο αναγκαςτικϊ 

υπερβαύνει τισ διαιρϋςεισ αριςτερϊ-δεξιϊ ό ευρωπαώςμϐσ-εθνικιςμϐσ (μπορεύ 

να αποκληθεύ ωσ «νϋο κϋντρο»). Αποτελεύται απϐ δυνϊμεισ και των 

τεςςϊρων ιςτορικών ελληνικών πολιτικών-ιδεολογικών ρευμϊτων (του 

πατριωτιςμοϑ, του εκδυτικιςμοϑ, του χριςτιανιςμοϑ και του λαώκιςμοϑ) που 

ςυνϊπτουν ϋνα προγραμματικϐ πολιτικϐ ςυμβϐλαιο εθνικόσ ςωτηρύασ, ςτη 

βϊςη ενϐσ αμοιβαύου ςυμβιβαςμοϑ ςτο οπούο ϐλοι κϊτι παύρνουν -και ϐλοι 

κϊτι χϊνουν. 

  

5. Σο περιεχϐμενο αυτοϑ του ςυμβολαύου θα προκϑψει απϐ την ύδια την 

πραγματικϐτητα αλλϊ όδη οι προτεραιϐτητϋσ του εύναι εμφανεύσ: εύναι οι 

βαθιϋσ μεταρρυθμύςεισ ςτην υγεύα, την παιδεύα, την αςφϊλιςη, την 

φορολογύα· η πιο διεκδικητικό-επιθετικό εξωτερικό πολιτικό· η υπερϊςπιςη 

τησ ιςονομύασ τησ ιςηγορύασ και των ύςων ευκαιριών (ενϊντια ςτη 
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διαφθορϊ, το νεποτιςμϐ, τον πελατειαςμϐ και την επιτρεπτικϐτητα) ·η 

υπερϊςπιςη τησ ελληνικόσ οικογϋνειασ και η αντιςτροφό των ολϋθριων 

ςημερινών δημογραφικών τϊςεων· η αποκατϊςταςη εννοιών ϐπωσ 

«ςεβαςμϐσ», «προςφορϊ», «ιεραρχύα», «νομιμοφροςϑνη», 

«πατριωτιςμϐσ», «ςεμνϐτητα» και «αςφϊλεια» κ.ο.κ.  
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Η τελευταύα (θανατηφϐρα) κληρονομιϊ του 20οϑ αιώνα 

(15/7/2007) 

 

Τπϊρχει μύα Ελλϊδα που ϐλοι θϋλουμε να ξεχϊςουμε κι ελπύζουμε πωσ 

ανόκει ανεπιςτρεπτύ ςτο παρελθϐν: εύναι η χώρα των τυφλών πολιτικών 

παθών, των αιματοβαμμϋνων διαδηλώςεων, του πολιτικοϑ πυρετοϑ που 

δεν οδηγεύ πουθενϊ. 

Εύναι η Ελλϊδα ςτην οπούα η απελπιςύα των ανθρώπων κινητοποιεύ 

φοβεροϑσ κομματικοϑσ μηχανιςμοϑσ που λειτουργοϑν αλϋθοντασ ςϊρκεσ, 

ϐνειρα και ζωϋσ ανθρώπων. 

Αυτϐ το κολαςμϋνο ςκηνικϐ ςυνοδεϑεται απϐ φτώχεια και ξεςπύτωμα, 

ανθρώπινη μικρϐτητα, προδοςύα, εξαγορϊ, υποκριςύα. 

Ο 20ϐσ αιώνασ κϑληςε εν πολλούσ ςε αυτοϑσ τουσ ρυθμοϑσ: εθνικϐσ 

διχαςμϐσ, δικτατορύεσ και κινόματα, 4η Αυγοϑςτου, εμφϑλια 

ςϑρραξη, «καχεκτικό» δημοκρατύα, χοϑντα. Η ελληνικό πολιτικό 

ςτρϊβωςε το 1914-15 και δεν ξαναϏςιωςε παρϊ εξόντα χρϐνια μετϊ. 

Εμεύσ βϋβαια τώρα κλεύνουμε πϊνω απϐ τριϊντα χρϐνια 

ομαλϐτητασ. Θϋλουμε να πιςτεϑουμε πωσ γύναμε ςοφϐτεροι απϐ τα 

παθόματα των πατερϊδων και των παπποϑδων μασ, πωσ αντιμετωπύζουμε 

την πολιτικό ψϑχραιμα, νηφϊλια και με γνώςη, πωσ δεν μασ κινοϑν 

ϊμυαλα πϊθη αλλϊ το ςυμφϋρον του τϐπου. 

Κι ϐμωσ κουβαλϊμε ςχεδϐν ϐλοι μασ ϋνα τελευταύο θανατηφϐρο ενθϑμιο 

αυτόσ τησ εποχόσ τησ ανοηςύασ και τησ απανθρωπιϊσ, που μϊλιςτα 

πολλού το θεωροϑν πολϑτιμο και αναντικατϊςτατο ςυνοδϐ τουσ ςτο 

αιώνα που μϐλισ ανϋτειλε: τον αντιαμερικανιςμϐ. 

Βεβαύωσ αντιαμερικανιςμϐσ δεν εύναι η κριτικό τησ μιασ ό τησ ϊλλησ 

πολιτικόσ των ΗΠΑ: αυτό την κϊνουν πϊντα καλϑτερα απϐ τουσ 

αντιαμερικανοϑσ οι ύδιοι οι Αμερικϊνοι. 

Μιλϊμε για την αλλοπρϐςαλλη αντιπϊθεια προσ ϐ,τι κϊνουν οι ΗΠΑ, για 

την ταϑτιςη με τον ϐποιο εχθρϐ τουσ, για την ηδονό με την οπούα 

αντιμετωπύζεται κϊθε αποτυχύα ό κακοτυχύα τουσ για τη βαθιϊ εντϋλει 

ςυναύςθηςη πωσ Ελλϊδα και ΗΠΑ ανόκουν ςε διαφορετικϊ ςτρατϐπεδα! 
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Για να φτϊςουμε ωσ εκεύ χρειϊςτηκε να παραχαρϊξουμε τον ιςτορικϐ 

ρϐλο που ϋπαιξαν οι ΗΠΑ ςτα εςωτερικϊ τησ χώρασ μασ τα τελευταύα 60 

χρϐνια. 

Η αλόθεια εύναι πωσ χρωςτϊμε ευγνωμοςϑνη ςτισ ΗΠΑ που δϋχτηκαν να 

θυςιϊςουν τα παιδιϊ τουσ για να αντιμετωπύςουν, μαζύ με την πλειοψηφύα 

του ελληνικοϑ λαοϑ, την κομμουνιςτικό απειλό που ςκύαςε τη χώρα τη 

δεκαετύα του 1940. Σουσ χρωςτϊμε ευγνωμοςϑνη διϐτι χϊρη ςε αυτόν την 

παρϋμβαςη διαςώθηκε η -ϋςτω και «καχεκτικό»- δημοκρατικό ςυνϋχεια τησ 

χώρασ και προφυλϊχτηκε η εδαφικό και εθνικό μασ ακεραιϐτητα που οι 

κομμουνιςτϋσ δε θα δύςταζαν ςτιγμό να θυςιϊςουν, προκειμϋνου να 

καταςκευϊςουν ϋνα φιλοςοβιετικϐ προπϑργιο ςτο ελληνικϐ ϋδαφοσ. 

Όπωσ εύναι φυςικϐ, με την απϐφαςό τουσ αυτό οι ΗΠΑ εξυπηρετοϑςαν τα 

ςυμφϋροντϊ τουσ: ςυμφϋροντα ϐμωσ που εύχαν ιδεολογικϐ κουκοϑτςι -

την προςταςύα τησ δημοκρατύασ και τησ ελευθερύασ ςτον κϐςμο- και 

που κυρύωσ ςυνϋπιπταν πλόρωσ με τα καλώσ εννοοϑμενα ςυμφϋροντα τησ 

χώρασ μασ, ϐπωσ πλϋον παραδϋχονται ακϐμα και οι νουνεχεύσ αριςτερού. 

Και μετϊ την νύκη του 1949 ϐμωσ, οι Αμερικϊνοι ςυνϋβαλαν θετικϊ ςτην 

πορεύα τησ χώρασ: 

• Ϊςτειλαν γενναύα οικονομικό βοόθεια που αναςτόλωςε την 

καταςτραμμϋνη μασ πατρύδα, 

• υνϋβαλαν αποφαςιςτικϊ ςτην ϋνταξη τησ Ελλϊδασ ωσ ιςοτύμου 

εταύρου ςτη μεταπολεμικό διεθνό κοινϐτητα, με την ϋνταξη τησ 

πατρύδασ μασ ςτο «ςυμβοϑλιο τησ Ευρώπησ», ςτο ΝΑΣΟ και την 

ςϑνδεςό τησ με την ΕΟΚ. 

• το κυπριακϐ ζότημα προςϋφεραν -ενϊντια ςτισ βρετανικϋσ 

επιθυμύεσ- το «ςχϋδιο Ωτςεςον», την καλϑτερη ευκαιρύα που εύχε 

ποτϋ ο ελληνιςμϐσ για να κϊνει πραγματικϐτητα το ϐνειρο 

τησ Ϊνωςησ 

• Σϋλοσ, με τον διϊχυτο φιλελληνιςμϐ τουσ, οι ΗΠΑ ωσ υπερδϑναμη 

βοόθηςαν να ακτινοβολόςει ςε ολϐκληρο τον κϐςμο η αγϊπη ςτην 

αρχαύα Ελλϊδα και να επικυρωθεύ διεθνώσ η αντύληψη πωσ τοϑτο το 

ελλαδικϐ κρϊτοσ εύναι ο νϐμιμοσ κληρονϐμοσ του αρχαύου κλϋουσ... 

Πικρό κληρονομιϊ 

Βϋβαια αυτϊ πλϋον κανεύσ δεν τα θυμϊται γιατύ η πολυπϐθητη 
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μεταπολιτευτικό ομαλϐτητα δεν όταν τζϊμπα. Μαζύ χρειϊςτηκε να 

αγορϊςουμε ϐλη την κομμουνιςτικό παλιατζοϑρα: το ΕΑΜ όταν 

εθνικοαπελευθερωτικϐ, η χοϑντα «αμερικανοκύνητη», η τουρκικό ειςβολό 

ςχεδιϊςτηκε ςτο «ςτϋιτ ντιπϊρτμεντ», 

ο Κύςινγκερ (Kissinger) ανθϋλληνασ κ.ο.κ. 

Μετϊ τον ψυχρϐ πϐλεμο ο κομμουνιςτικόσ ϋμπνευςησ αντι-ιμπεριαλιςμϐσ 

ςυναντόθηκε με τον παραδοςιακϐ αντιδυτικιςμϐ των επιγϐνων του «λαώκοϑ 

κϐμματοσ». Για την ελληνικό δεξιϊ, οι ΗΠΑ ταυτύςτηκαν με 

την μητρϐπολη του... ςιωνιςμοϑ· για την ελληνικό αριςτερϊ, η Ευρωπαώκό 

Ϊνωςη (ΕΕ) μεταβλόθηκε ςταδιακϊ ςε ϋνα εύδοσ... μετεμψϑχωςησ τησ 

ΕΔ. Καλλιεργόθηκε ϋτςι το ψευτοδύλημμα: με την ΕΕ ό με τισ ΗΠΑ; 

Ατλαντιςτόσ ό ευρωπαώςτόσ;   

Σο γλυκϐ ϋδεςε... ϑμφωνα με ϐλεσ τισ ϋρευνεσ, ελϊχιςτοι Ϊλληνεσ 

θεωροϑν ςόμερα ςϑμμαχο τισ ΗΠΑ. 

ϑμφωνα με τισ χειρϐτερεσ ςυνόθειεσ τησ μεταπολιτευτικόσ δημοκρατύασ, 

οι πολιτικού μασ «ταγού» χϊιδεψαν αιςθαντικϊ τα αντιαμερικανικϊ ϋνςτικτα 

και παςαλεύφτηκαν ευχαρύςτωσ με το χυλϐ τησ. 

ταδιακϊ η Ελλϊδα ϋπαψε να τιμϊει τα ςυμμαχικϊ τησ καθόκοντα και 

μεταβλόθηκε ςε ϋναν «ςϑμμαχο μη-ςϑμμαχο» των ΗΠΑ. ε αντύθεςη με 

ϐτι δύδαξε ο μεγϊλοσ Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ (που δε δύςταςε 

να διαςπϊςει τη χώρα και να ςτεύλει εκςτρατευτικϐ ςώμα κατϊ 

των μπολςεβύκων, προκειμϋνου να εξυπηρετόςει το εθνικϐ μασ ςυμφϋρον 

ςτο πλευρϐ των φυςικών ςυμμϊχων τησ Ελλϊδασ), ςε αντύθεςη ακϐμα με 

ϐτι δύδαξε ο Νικϐλαοσ Πλαςτόρασ, που ϋςτειλε Ϊλληνεσ να 

ςυμπολεμόςουν με τουσ Αμερικανοϑσ ςτην Κορϋα, οι ηγϋτεσ τησ 

μεταπολύτευςησ εφϊρμοςαν και ςτισ διεθνεύσ μασ ςχϋςεισ τισ 

κουτοπονηριϋσ που ςυνόθιζαν ςτισ εςωτερικϋσ μασ υποθϋςεισ. 

Ϊτςι, τα τελευταύα τριϊντα χρϐνια: 

• Η αμερικανικό παρουςύα ςτη χώρα ταυτύςτηκε με παρουςύα «του 

θανϊτου» που ϋπρεπε να... ξεριζωθεύ πϊςη θυςύα! 

• Η Ελλϊδα ϋςερνε απρϐθυμα τα πϐδια ςε ϐλα τα ςυμμαχικϊ τησ 

καθόκοντα· ουδϋποτε πρϐςφερε ουςιαςτικό βοόθεια ςτισ ΗΠΑ, 

• Ο τϑποσ, τα ΜΜΕ, οι διανοοϑμενοι, η παιδεύα, ο καλλιτεχνικϐσ 

κϐςμοσ, η εκκληςύα κ.λπ αφϋθηκαν να διακινοϑν ϋναν 
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ξεδιϊντροπο αντιαμερικανιςμϐ (με ιςχυρϋσ δϐςεισ 

αντιςημιτιςμοϑ και ρατςιςμοϑ), που μϐλυνε ςταδιακϊ εισ βϊθοσ 

την κοινό γνώμη, 

• Οι Αμερικϊνοι αξιωματοϑχοι μεταβλόθηκαν ςταδιακϊ 

ςε persona non grata ςτην Ελλϊδα, οι Αμερικϊνοι πρεςβευτϋσ 

κακοποιοϑνταν λεκτικϊ με το παραμικρϐ, ογκώδεισ και 

ανεξϋλεγκτεσ αντιαμερικανικϋσ διαδηλώςεισ ξεςποϑςαν για 

ψϑλλου πόδημα, την ύδια ώρα που απύςτευτα εγκλόματα και 

γενοκτονύεσ ϊλλων χωρών αντιμετωπύζονταν απϐ καλϊ ςχεδιαςμϋνη 

και οργανωμϋνη απϐ τουσ ιςχυροϑσ του μεταπολιτευτικοϑ 

καθεςτώτοσ «ςυνωμοςύα ςιωπόσ». 

Η κατϊςταςη αυτό όταν κακό για ϐςουσ λϐγουσ θϋλετε, εδώ ϐμωσ αρκεύ 

να αναφϋρουμε ϋνα: όταν κακό διϐτι το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ 

ςϑςτημα ϋκανε εξωτερικό πολιτικό ϐχι με κριτόριο το ςυμφϋρον τησ χώρασ, 

αλλϊ την ψηφοθηρύα και το εςωτερικϐ πολιτικϐ παύγνιο! 

Η ώρα του λογαριαςμοϑ 

 Πριν λύγεσ ημϋρεσ ο πρϐεδροσ των ΗΠΑ Σζορτζ Μπουσ (George Bush) 

επιςκϋφθηκε τα Βαλκϊνια. Δεν πϊνε πολλϊ χρϐνια που αυτϐ όταν 

ςυνώνυμο με το «επιςκϋφθηκε την Αθόνα». 

Όχι πια. 

Σοϑτη η επύςκεψη ςτα Βαλκϊνια ςόμαινε κυρύωσ επαφϋσ με 

τουσ Αλβανοϑσ (τησ Αλβανύασ, του Κοςςυφοπεδύου, των κοπύων) και 

τουσ Βοϑλγαρουσ. 

Εύχε ειπωθεύ με ςκωπτικό διϊθεςη πωσ η γεωςτρατηγικό ςημαςύα τησ 

Ελλϊδασ προκϑπτει «διϐτι καλϑπτει το γεωγραφικϐ κενϐ μεταξϑ Ανατολύασ 

και Ιταλύασ». 

Όχι πια. 

Σοϑτο το κενϐ τώρα καλϑπτεται ωραιϐτατα απϐ μύα εναλλακτικό 

γϋφυρα: Αλβανύα-Κοςςυφοπϋδιο-κϐπια-Βουλγαρύα... 

Δεν ξϋρω πϐςοι Ϊλληνεσ ϋνιωςαν εθνικό υπερηφϊνεια απϐ το γεγονϐσ 

πωσ ο Αμερικϊνοσ πρϐεδροσ όρθε ςτην γειτονιϊ μασ κι ϋκοβε βϐλτεσ ϋξω 

απϐ την πϐρτα μασ, χωρύσ να ρύξει οϑτε μια ματιϊ προσ την Αθόνα... 

Δεν ξϋρω πϐςουσ αυτϐ καθηςυχϊζει για το μϋλλον τησ πατρύδασ μασ και 

την εξυπηρϋτηςη των εθνικών μασ ςυμφερϐντων. 
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Ξϋρω ϐμωσ πωσ η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των Ελλόνων εργϊςτηκε -

ςυνειδητϊ ό αςυνεύδητα, αδιϊφορο- επύ μια γενιϊ για να φτϊςουμε ςε αυτϐ 

το αποτϋλεςμα. Όπωσ λϋει και η ςοφό ρόςη, «προςϋξτε τι εϑχεςθε... 

καμιϊ φορϊ οι επιθυμύεσ μασ γύνονται πραγματικϐτητα!». Και ξϋρω πωσ η 

ςυμμαχικό υποχρϋωςη δεν ςημαύνει μϐνο οφϋλη -αλλϊ και θυςύεσ. 

Δεν ξϋρω αν μποροϑμε ακϐμα να αποκαταςτόςουμε τισ ϐποιεσ ζημιϋσ ςτισ 

ελληνοαμερικανικϋσ ςχϋςεισ και να αποκαταςτόςουμε τη θϋςη τησ χώρασ 

μασ ςτο πλευρϐ τησ υπερδϑναμησ... 

Ξϋρω ϐμωσ πωσ αν δεν το μποροϑμε πια -ό αν δε βρεθεύ αυτϐσ που θα το 

κϊνει- θα το μετανιώςουμε πικρϊ... 
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Η νϑχτα των ζωντανών νεκρών (27/7/2007) 
 

«ςε αυτόν την ερημιϊ, η νϑχτα εναλλϊςςεται με νϑχτα» 

Διονϑςησ αββϐπουλοσ 

Η εντολό 

Πριν 33 χρϐνια ακριβώσ, η ελληνικό κοινωνύα ανϋθετε την πολιτικό τησ 

εκπροςώπηςη ςε μύα νϋα πολιτικό τϊξη, που την εξϋφραζαν ηγϋτεσ ϐπωσ 

οι Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ και Ανδρϋασ Παπανδρϋου. 

Ϋταν μύα πολιτικό τϊξη διαφορετικό: όταν δημοφιλόσ, διϋθετε 

περγαμηνϋσ ανυςτερϐβουλησ προςφορϊσ ςτον τϐπο, όταν πιο 

αντιπροςωπευτικό του λαοϑ και ριζοςπαςτικό απϐ οτιδόποτε εύχε γνωρύςει 

ϋωσ τϐτε ο τϐποσ. 

Αυτϐ το μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ προςωπικϐ ςτρατολογόθηκε: 

• Απϐ τισ προςωπικϋσ επιλογϋσ του Κωνςταντύνου 

Καραμανλό που πλαιςύωςε την παλιϊ ΕΡΕ (Εθνικό 

Ριζοςπαςτικό Ϊνωςη) με νϋεσ δυνϊμεισ (π.χ. Γιώργοσ 

ουφλιϊσ, ταϑροσ Δόμασ, τϋφανοσ Μϊνοσ) 

• Απϐ τον κϑκλο των φύλων του Ανδρϋα Παπανδρϋου και του 

«πανελληνύου απελευθερωτικοϑ κινόματϐσ» του (ΠΑΚ) 

(π.χ. Γιώργοσ Ανωμερύτησ. Ωκησ Σςοχατζϐπουλοσ) 

• Απϐ το φοιτητικϐ κύνημα -τουσ διακριθϋντεσ ςτα γεγονϐτα 

τησ Νομικόσ και του Πολυτεχνεύου (π.χ. Νύκοσ 

Φριςτοδουλϊκησ, Μαρύα Δαμανϊκη, Κώςτασ Λαλιώτησ)-

 αλλϊ και ϊλλουσ, που ξεχώριςαν ςτα αμφιθϋατρα ϋωσ τα μϋςα 

τησ δεκαετύασ του 1980. 

• Απϐ τισ ομϊδεσ τησ προδικτατορικόσ κεντροαριςτερϊσ που 

ενεργοποιόθηκαν ςτον αντιδικτατορικϐ αγώνα (π.χ. Κώςτασ 

ημύτησ, Νύκοσ Κωνςταντϐπουλοσ) 

• Απϐ το νϐμιμο πλϋον ΚΚ ςτισ πολλϋσ μεταδικτατορικϋσ του 

εκδοχϋσ (κυρύωσ ΚΚΕ και ΚΚΕ Εςωτερικοϑ) 

ε αυτοϑσ τουσ ανθρώπουσ ανατϋθηκε απϐ τον ελληνικϐ λαϐ 

να υλοποιόςουν τισ ελπύδεσ του για: 
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• Κοινωνικό ιςϐτητα 

• Ευημερύα 

• Εθνικό εξωτερικό πολιτικό 

• υγχρονιςμϐ και 

• Εκδημοκρατιςμϐ των πολιτικών και κοινωνικών δομών 

Απολογιςμϐσ 

όμερα, τριϊντα τρύα χρϐνια μετϊ, ϋνασ τύμιοσ απολογιςμϐσ των 

πεπραγμϋνων αυτοϑ του πολιτικοϑ προςωπικοϑ, που πλϋον του αρμϐζει ο 

τύτλοσ του «κατεςτημϋνου μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ» 

(ΚΜΠ), θα μποροϑςε να καταμετρόςει επιτυχύεσ και αποτυχύεσ: 

Κοινωνικό ιςϐτητα 

ε ϐ,τι αφορϊ την κοινωνικό ιςϐτητα, το αποτϋλεςμα εύναι απογοητευτικϐ 

και μακρϊν κατώτερο των προςδοκιών του Ιουλύου του 1974. 

Η χώρα μασ διαθϋτει ϋνα αναιμικϐ και ϊρα αναποτελεςματικϐ κοινωνικϐ 

κρϊτοσ, που ελϊχιςτα «διορθώνει» τισ αδικύεσ τησ λειτουργύασ τησ 

οικονομύασ. Παρϊλληλα παραμϋνουν κι ενδυναμώνονται τυπικϊ 

φεουδαλικϋσ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, που γελοιοποιοϑν κϊθε ϋννοια ιςϐτητασ 

ευκαιριών και αξιοκρατύασ ςτον τϐπο. 

Εξωτερικό πολιτικό 

ε ϐτι αφορϊ την εξωτερικό μασ πολιτικό, το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ 

πολιτικϐ ςϑςτημα ϋβαλε «ϐλα τα αυγϊ του ςε ϋνα καλϊθι», αυτϐ τησ 

ϋνταξησ ςτην ΕΟΚ και την ΕΕ (που όταν ςτην ουςύα η μοναδικό 

ςημαντικό πολιτικό επιλογό τησ τριακονταετύασ). 

Πλην ϐμωσ η Κϑπροσ παραμϋνει διχοτομημϋνη και κατειλημμϋνη, η 

Σουρκύα πολλαπλαςιϊζει τισ διεκδικόςεισ και τισ απειλϋσ τησ ςτο Αιγαύο, 

ενώ οι εξελύξεισ ςτα Βαλκϊνια εγκυμονοϑν απειλϋσ και κινδϑνουσ για τη 

χώρα μασ... 

Η χώρα μασ εύναι ςόμερα λιγϐτερο ςημαντικό απϐ ϐτι το 1974 ςτη διεθνό 

πολιτικό ςκηνό, αν μη τι ϊλλο διϐτι ϋληξε ο ψυχρϐσ πϐλεμοσ -ςτον οπούο 

η χώρα μασ βριςκϐταν ςτην πρώτη γραμμό- και 

ταυτϐχρονα παγκοςμιοποιόθηκε η διεθνόσ πολιτικό, με τη δυναμικό 

εμφϊνιςη τουλϊχιςτο τησ Ινδύασ, τησ Κύνασ, τησ λατινικόσ Αμερικόσ κ.λπ. 

Όςον αφορϊ τη ςχϋςη ϋνταξησ ςτην ΕΟΚ-ΕΕ με τισ μεταρρυθμύςεισ, η 

πρϐβλεψη του εμπνευςτό τησ πολιτικόσ αυτόσ Κωνςταντύνου 
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Καραμανλό (που ϋβλεπε το ευρωπαώκϐ εγχεύρημα ωσ «θϊλαςςα» που θα 

ανϊγκαζε τουσ Ϊλληνεσ «να κολυμπόςουν»), διαψεϑςθηκε τραγικϊ. Η 

ΕΕ λειτοϑργηςε ωσ τροφϐσ (πολϑ δηλωτικϊ παρομοιϊςτηκε ςυχνϊ 

με αγελϊδα) που καθόλωςε το λαϐ ςτο ςτϊδιο του θηλαςμοϑ επύ μύα 

γενιϊ. Αντύ να αναπτϑξει το δυναμιςμϐ, την πρωτοβουλύα, την αγωνύα να 

πϊει ο τϐποσ μπροςτϊ, η πρώιμη ϋνταξη τησ Ελλϊδασ ςτην ΕΟΚ-ΕΕ 

ανϋπτυξε το αύςθημα αςυλύασ και τη θαλπωρό τησ ςταςιμϐτητασ -που τη 

χρηματοδϐτηςε κιϐλασ με πϐρουσ που τροφοδϐτηςαν -κατϊ ςειρϊ 

ζημιογϐνου αποτελϋςματοσ- τη μαφιοκρατύα, τη μαϑρη οικονομύα, την 

κομματοκρατύα-παρεοκρατύα, την αρλουμπολογύα-κενολογύα. 

Δημοκρατύα 

ε ϐτι αφορϊ τον εκδημοκρατιςμϐ των πολιτικών και κοινωνικών 

ςχϋςεων εύναι αλόθεια πωσ απϐ την αρϋνα τησ πολιτικόσ αποβλόθηκαν 

αρκετού παρεύςακτοι (το παλϊτι, ο ςτρατϐσ, η αμερικανικό πρεςβεύα). 

Απϐ την ϊλλη το ελληνικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα δε διαθϋτει επαρκό διϊκριςη 

των εξουςιών οϑτε επαρκεύσ ελεγκτικοϑσ μηχανιςμοϑσ. 

Περιφρουρεύται δε «με νϑχια και δϐντια» το προνϐμιο να επωφελοϑνται 

τησ πολιτικόσ εκπροςώπηςησ ϐςοι ϋχουν ςχϋςεισ «αύματοσ και ςπϋρματοσ» 

με το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα ό/και ϐςοι διαθϋτουν λεφτϊ και 

διαςημϐτητα. 

Με ϊλλα λϐγια η μεταπολύτευςη δεν ϋφερε την πολυπϐθητη δημοκρατύα 

ςτη χώρα. Σο ςημερινϐ καθεςτώσ μπορεύ να ονομαςτεύ αλλιώσ (π.χ. 

«μεταδημοκρατύα»), αλλϊ του λεύπουν τα ςυγκεκριμϋνα τυπικϊ 

χαρακτηριςτικϊ ενϐσ δημοκρατικοϑ πολιτεϑματοσ). 

Ευημερύα-υγχρονιςμϐσ 

  

Εκεύ που το μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα ϋκανε θαϑματα εύναι 

ςτην αϑξηςη τησ κατανϊλωςησ τησ ελληνικόσ οικογϋνειασ, που πόρε τϋτοιο 

φρενόρη ρυθμϐ ώςτε ϊλλαξε ϊρδην την εικϐνα του ελληνικοϑ αςτικοϑ 

χώρου, του ελληνικοϑ νοικοκυριοϑ, τον τρϐπο ϋνδυςησ και ςύτιςησ των 

Ελλόνων κ.ο.κ. 

Σο ερώτημα εύναι αν αυτό η εικϐνα (που εύναι πολϑ εντυπωςιακϐτερη 

ςτον ιδιωτικϐ παρϊ ςτο δημϐςιο χώρο) αντιςτοιχεύ ςε πραγματικό 

οικονομικό ανϊπτυξη ό ςε απλό αϑξηςό τησ, που διαςτϋλλεται λϐγω των 

κοινοτικών χρηματοδοτόςεων, τησ «μαϑρησ οικονομύασ» και τησ 
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παραοικονομύασ, τησ πώληςησ-καταπϊτηςησ δημϐςιων πϐρων κ.ο.κ., αν 

δηλαδό οφεύλεται κυρύωσ ςε πηγϋσ που εύτε διαθϋτουν ςχετικϊ 

περιοριςμϋνο χρονικϐ ορύζοντα, εύτε ϋχουν βαρϑ κοινωνικϐ κϐςτοσ. 

Κοντολογύσ, αν ενημερώναμε τουσ ςυγκεντρωμϋνουσ ςτο αεροδρϐμιο την 

24η Ιουλύου 1974 ό τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην πορεύα του Πολυτεχνεύου 

του 1975-1976 ό τα μϋλη των υπουργικών ςυμβουλύων των 

κυβερνόςεων Καραμανλό ό ακϐμα και Ανδρϋα Παπανδρϋου του 1981 

για τα επιτεϑγματα τησ περιϐδου 1974-2004, μϊλλον θα μασ 

αντιμετώπιζαν με αμηχανύα, ψυχρϐτητα και δυςπιςτύα. 

Σο ελαττωματικϐ «λογιςμικϐ» τησ μεταπολύτευςησ 

Αν ϐμωσ μϋναμε ςε ϋναν τϋτοιο απολογιςμϐ τησ μεταπολύτευςησ -τϐςα 

θετικϊ, τϐςα αρνητικϊ- θα καταλόγαμε εξ ανϊγκησ ςε ϋνα μετριοπαθϋσ 

ςυμπϋραςμα του τϑπου πολλϊ ϋγιναν, πολλϊ ϐμωσ μϋνει ακϐμα να γύνουν 

κ.λπ. 

Εμεύσ ϐμωσ υποςτηρύζουμε πωσ απϐ ϐλα τα χαρακτηριςτικϊ του ΚΜΠ 

αναδϑθηκε εντϋλει ϋνα και μϐνο ωσ κεντρικϐ, που το καθορύζει ϋκτοτε 

ςχεδϐν με τη βιολογικό ϋννοια του ϐρου: η μεταπολύτευςη του 1974 

εξελύχθηκε ωσ το καθεςτώσ του ϊκρατου εγωτιςμοϑ, τησ πλόρουσ 

αδιαφορύασ για το κοινϐ ςυμφϋρον. τισ αρχϋσ αυτϐ το εύπε «νϐμοσ εύναι το 

δύκιο του εργϊτη» ςόμερα το λϋει «να περνϊσ καλϊ»· δεν υπϊρχει καμύα 

διαφορϊ. 

Βαςικϊ η μεταπολύτευςη διακόρυξε ςτα λϐγια και ςτην πρϊξη πωσ ο 

καθϋνασ δικαιοϑται να πετϑχει ςτη ζωό του (να πλουτύςει) πϋρα απϐ 

κοινωνικό καταγωγό, μορφωτικϐ επύπεδο, φϑλο αλλϊ και πϋραν νομικών 

επιταγών, ικανοτότων, ςεβαςμοϑ προσ το κοινωνικϐ ςϑνολο και τουσ 

δημϐςιουσ πϐρουσ, πϋραν ηθικών, υπαρξιακών, ιδεολογικών περιοριςμών. 

Εύναι εντυπωςιακϐ πϐςο γρόγορα μαραύνονται οι περύφημεσ 

«ςυλλογικϐτητεσ» τησ Μεταπολύτευςησ: κϐμματα, ςυνδικϊτα, 

ςυνεταιριςμού, παρατϊξεισ, οργανώςεισ, ϋντυπα κ.λπ απεκδϑονται ταχϑτατα 

τον χαρακτόρα τησ πολιτικόσ-ιδεολογικόσ ζϑμωςησ και επιβιώνουν μϐνο ωσ 

«κυκλώματα», ωσ χώροι οργϊνωςησ-ςυντόρηςησ-

αναπαραγωγόσ προςωπικών ςχϋςεων αμοιβαύων εξαρτόςεων και 

εξυπηρετόςεων (αυτϐ που με κϊποια δϐςη τρυφερϐτητασ το ύδιο το ΚΜΠ 

ονϐμαςε «κοινωνύα των κολλητών»). Αναρωτιϋμαι αν υπϊρχει ϊλλη 

ευρωπαώκό χώρα με τϐςο φτωχϐ πολιτικϐ διϊλογο -τϐςο λύγα κομματικϊ-
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πολιτικϊ ϋντυπα και περιοδικϊ, τϐςο ανοϑςια πολιτικϊ ςυνϋδρια, τϐςο λύγεσ 

δεξαμενϋσ ςκϋψεισ και τϐςο ϊνυδρο ιδεολογικϐ τοπύο, και ταυτϐχρονα με 

τϐςο ϋντονο κομματιςμϐ. Προφανώσ κϊποια χρηςιμϐτητα ϋχει αυτό η 

προφανόσ αντύφαςη και αυτό δεν μπορεύ παρϊ να εύναι πωσ η ςυμμετοχό ςε 

ςυλλογικϐτητεσ (που εύναι καταφανϋσ πωσ δεν δύνουν δυϊρα για το δημϐςιο 

ςυμφϋρον) εξυπηρετεύ τϋλεια το ατομικϐ ςυμφϋρον των ςυμμετεχϐντων -

που εύναι το μϐνο που τελικϊ ενδιαφϋρει. 

Η δϑναμη και η ζωτικϐτητα του απελευθερωτικοϑ προτϊγματοσ τησ 

Μεταπολύτευςησ εμπεριεύχε λοιπϐν (αυτϐ οι μαρξιςτϋσ θα το λατρϋψουν) 

το ςπϐρο τησ καταςτροφόσ του: όταν ϋνα πρϐταγμα επικεντρωμϋνο ςτην 

ατομικό ενδυνϊμωςη και την «απελευθϋρωςη», χωρύσ ϐρια και ϐρουσ. Αφοϑ 

ϐμωσ πϋτυχε να ανατρϋψει την προδικτατορικό καθεςτηκυύα τϊξη δεν ξϋρει 

πώσ να ςταματόςει να ιςχυροποιεύ τουσ όδη ιςχυροϑσ -και να τςαλαπατϊει 

τουσ όδη τςαλαπατημϋνουσ. 

Ϊνα τϋτοιο ςϑςτημα δεν το διορθώνεισ. Σο ςπασ! 

Σο «μεγϊλο ϐχι (ϊςε καλϑτερα)» 

Όλα αυτϊ τα χρϐνια τα μϋλη του ΚΜΠ αςφαλώσ δεν εύχαν απολϑτωσ 

ςυνεύδηςη του ρϐλου τουσ και των αποτελεςμϊτων τησ πρακτικόσ τουσ -

εξϊλλου καμύα ολιγαρχύα ςτην ιςτορύα δεν την εύχε! 

Σο πρϐβλημα με το ΚΜΠ προκϑπτει απϐ τουσ ςυγκεκριμϋνουσ 

πολιτικοϑσ, ιδεολογικοϑσ, κοινωνικοϑσ ϐρουσ διαμϐρφωςησ, αναπαραγωγόσ 

και λειτουργύασ του επύ τριϊντα χρϐνια, που λειτουργοϑν -και δεν μπορεύ 

παρϊ να εξακολουθόςουν να το κϊνουν ϐςο το ΚΜΠ παραμϋνει 

ηγεμονικϐ- εισ βϊροσ μιασ αυξανϐμενησ πλειοψηφύασ του ελληνικοϑ 

λαοϑ, υποθηκεϑοντασ το μϋλλον και τισ προοπτικϋσ τησ χώρασ. 

Εύπαμε παραπϊνω πωσ οι δϑο βαςικϋσ αξιωματικϋσ επιλογϋσ του ΚΜΠ 

(πωσ δηλαδό η ϋνταξη ςτην ΕΟΚ και την ΕΕ θα οδηγόςει εξ ανϊγκησ ςε 

μεταρρυθμύςεισ και πωσ η αϑξηςη τησ οικονομύασ θα φϋρει την ανϊπτυξη 

και την μεύωςη των κοινωνικών ανιςοτότων) αποδεύχτηκαν λανθαςμϋνεσ. 

όμερα ξϋρουμε πωσ η ευημερύα προκϑπτει ωσ ιςορροπύα 

μεταξϑ ιδιωτικοϑ-δημοςύου, νομιμοφροςϑνησ-πρωτοβουλύασ, οικονομικόσ-

πολιτιςτικόσ ανϊπτυξησ, πλουτιςμοϑ-ιςϐτητασ, ανϊπτυξησ-φϑςησ, 

παρϊδοςησ-καινοτομύασ κ.ο.κ. Η ευημερύα με ϊλλα λϐγια προκϑπτει ωσ 

ςυμβιβαςμϐσ (που εύναι ακριβώσ η λϋξη που μύςηςε ϐςο τύποτα το ΚΜΠ). 

Σο διϊςτημα 1990-2001 το ΚΜΠ κλόθηκε να αντιμετωπύςει ϋνα 
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επεύγον ζότημα που ξϋφευγε απϐ την κοςμοεικϐνα του -δε λυνϐταν δηλαδό 

με την ϋνταξη ςτην ΕΕ ό την οικονομικό αϑξηςη. 

Οι δυςκολύεσ του αςφαλιςτικοϑ ςυςτόματοσ εύναι δεδομϋνεσ -και δεν 

προκϑπτουν απϐ «απϐψεισ» αλλϊ απϐ τισ αναλογιςτικϋσ μελϋτεσ. 

Επιπλϋον πρϐκειται για ϋνα πρϐβλημα που πλόττει -και θα πλόξει 

περιςςϐτερο- τουσ λιγϐτερο ευνοημϋνουσ, ενώ λειτουργεύ ωσ πρωτοφανόσ 

αναδιανομό ειςοδόματοσ απϐ το μϋλλον (τη νϋα γενιϊ) προσ το παρελθϐν 

(τουσ απϐμαχουσ τησ ζωόσ). 

το ζότημα αυτϐ το ΚΜΠ ϐφειλε να δεύξει πωσ μπορεύ να λειτουργόςει: 

• προληπτικϊ (να αντιμετωπύςει το πρϐβλημα νωρύσ, μειώνοντασ το 

κϐςτοσ τησ αντιμετώπιςόσ του), 

• παιδαγωγικϊ (να πεύςει τουσ πολύτεσ για τισ διαςτϊςεισ του 

προβλόματοσ) και 

• ηγετικϊ (να λϑςει ϋνα κοινωνικϐ πρϐβλημα επειδό οφεύλει να το 

κϊνει, ακϐμα κι αν δυςαρεςτόςει μεγϊλο μϋροσ των πολιτών). 

Σο αςφαλιςτικϐ επύςησ λειτοϑργηςε ωσ case study για ϊλλα προβλόματα 

(ςκϋφτομαι το δημογραφικϐ, το περιβϊλλον κ.ϊ) που επύςησ εύναι 

απολϑτωσ προβλϋψιμο πώσ θα εξελιχτοϑν και που επύςησ χρειϊζεται να 

αντιμετωπιςτοϑν πριν γύνουν πλόρωσ ςυνειδητϋσ οι -ολϋθριεσ- επιπτώςεισ 

τουσ ςτην καθημερινϐτητα των πολιτών και που η λϑςη τουσ δεν μπορεύ 

παρϊ να ευδοκιμόςει ςε κλύμα εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ των πολιτών και τησ 

εμπνευςμϋνησ και αποτελεςματικόσ πολιτικόσ ηγεςύασ τουσ. 

Με τη ςτϊςη του ςτο αςφαλιςτικϐ το ΚΜΠ απϋτυχε παταγωδώσ ςτισ 

εξετϊςεισ του: απϋδειξε πωσ το ενδιαφϋρει πρώτιςτα η αναπαραγωγό του 

και δευτερευϐντωσ η εξυπηρϋτηςη του κοινωνικοϑ ςυμφϋροντοσ και πωσ 

αδιαφορεύ πλόρωσ για το μϋλλον, αρκεύ να καρπώνεται τα αγαθϊ τησ 

ηγεμονύασ του ςόμερα, «like there, s no tomorrow» (που εύναι εντϋλει και 

η επιτομό τησ κοςμοθεωρύασ του). 

Θεωρώ πωσ απϐ τη ςτιγμό τησ απϐςυρςησ του «νϐμου Γιαννύτςη» 

τον Απρύλιο του 2001, το ΚΜΠ εύπε το «μεγϊλο ϐχι (ϊςε καλϑτερα)» 

ςτη μετεξϋλιξό του και επϋλεξε οριςτικϊ να τοποθετηθεύ ςτουσ «εχθροϑσ 

του λαοϑ». Δεν μπϐρεςε να κϊνει τύποτα για τη λϑςη του. Αντύθετα -κι αυτϐ 

όταν το χειρϐτερο- προτύμηςε -με το νϐμο Ρϋππα-Φριςτοδουλϊκη- να 

χαώδϋψει αυτιϊ, να κοιμύςει ςυνειδόςεισ, να παραπλανόςει το λαϐ. 
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Απϐ τη ςτιγμό αυτό το ΚΜΠ -ϐπωσ δεύχνει εξϊλλου και η πορεύα των 

τελευταύων ϋξι ετών- επϋλεξε να «αγορϊζει χρϐνο» (χρϐνο καλοπϋραςησ για 

τα ςτελϋχη του) αντύ να επιλϑει τα κοινωνικϊ προβλόματα. Επϋλεξε την 

επικοινωνύα απϐ την πολιτικό, τη ςταςιμϐτητα απϐ τη μεταρρϑθμιςη, 

τελικϊ την απελπιςύα απϐ την ελπύδα. Σο ϐτι την επιλογό αυτό ϋκανε η 

καλϑτερη δυνατό εκδοχό του ΚΜΠ (η κυβϋρνηςη ημύτη) καθιςτϊ 

ακϐμα πιο τελεςύδικη και αυςτηρό την πολιτικό ετυμηγορύα για το 

χαρακτόρα του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ. 

Αυτοϊνοςο καθεςτώσ 

  

Εύπαμε προηγουμϋνωσ πωσ το ΚΜΠ λειτουργεύ ωσ χαλαςμϋνοσ 

θερμοςτϊτησ: λϐγω (α) τησ ιδεολογικόσ του ςυγκρϐτηςησ (τησ πύςτησ 

ςτην ανεξϋλεγκτη «απελευθϋρωςη»-εξατομύκευςη), (β) τησ πολιτικόσ 

του ςυγκρϐτηςησ (τησ μετατροπόσ των «ςυλλογικοτότων» αποκλειςτικϊ 

ςε χώρο οργϊνωςησ και αναπαραγωγόσ ατομικών 

αλληλοεξυπηρετόςεων) (γ) τησ κοινωνικόσ του ςυγκρϐτηςησ (τησ 

λειτουργύασ του ωσ ϋνα κλειςτϐ κλαμπ ςτο οπούο ειςϋρχεςαι με 

διαβατόριο τη ςϑνδεςη μαζύ του μϋςω ςχϋςεων «αύματοσ και 

ςπϋρματοσ») το ΚΜΠ (α) δεν μπορεύ να ςταματόςει να κϊνει τουσ 

ιςχυροϑσ ιςχυρϐτερουσ και τουσ αςθενεύσ αςθενϋςτερουσ, (β) δεν μπορεύ να 

δεύξει ηγετικϐτητα, αφοϑ χρηςιμοποιεύ την πολιτικό του ηγεμονύα για να 

«αγορϊζει» χρϐνο καλϑπτοντασ ϐπωσ και ϐςο μπορεύ τα προβλόματα και 

επιχειρώντασ ςυνειδητϊ να παραπληροφορεύ, να αποκοιμύζει, να 

αποπροςανατολύζει και να παραπλανϊ τουσ υπηκϐουσ του. 

Αυτό φυςικϊ η κατϊςταςη ϋχει βαρϑ κοινωνικϐ κϐςτοσ (υπϊρχει λϐγοσ που 

τα πολιτικϊ ςυςτόματα των προηγμϋνων χωρών καταξιώνουν τη διαφϊνεια, 

την πρϐληψη, την εμπιςτοςϑνη, την ηγετικϐτητα: διϐτι αυτϊ μειώνουν 

εντϋλει το κοινωνικϐ κϐςτοσ τησ πολιτικόσ εξϋλιξησ) 

Αντύθετα, η λειτουργύα του ΚΜΠ δημιουργεύ ςτη χώρα μασ εκτεταμϋνεσ 

ςυμπεριφορϋσ «κουρςαριςμοϑ»: με τον ϐρο εννοοϑμε πωσ μεγϊλεσ μερύδεσ 

εχϐντων και κατεχϐντων (δημοςιϐτητα, χρόματα, δημϐςια αξιώματα) 

λειτουργοϑν ωσ «κουρςϊροι» επύ των αςθενεςτϋρων ςυμπολιτών τουσ και 

του δημοςύου πλοϑτου. Οι αςθενϋςτεροι πληρώνουν το κϐςτοσ 

τησ διαφθορϊσ, τησ εξϊρτηςησ, τησ επιβολόσ, τησ παρανομύασ, του 

φαβοριτιςμοϑ, των υπεξαιρϋςεων που οι ιςχυρϐτεροι θεωροϑν κεκτημϋνο 
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τουσ δικαύωμα. 

Η κατϊςταςη αυτό αυξϊνει κατακϐρυφα το κϐςτοσ τησ ζωόσ αφοϑ ο 

δημϐςιοσ χώροσ, οι δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, η δημϐςια πληροφϐρηςη, οι 

κοινϐχρηςτοι πϐροι και το περιβϊλλον υπεξαιροϑνται-«κουρςεϑονται» απϐ 

τουσ ιςχυροϑσ. Δεν εύναι τυχαύο πωσ ο ϊνθρωποσ που ξεκύνηςε τη 

ςταδιοδρομύα του δύνοντασ το εναρκτόριο λϊκτιςμα τησ 

«αποχουντοπούηςησ» -πρϊγμα που τον καθιςτϊ κατ, εξοχόν εμβληματικϐ 

παρϊγοντα του ΚΜΠ- την τελειώνει ωσ καταπατητόσ δημϐςιασ 

περιουςύασ. Οϑτε πωσ το ΚΜΠ πϋτυχε το θαϑμα να πληρώνουν οι 

Ϊλληνεσ ϐλο και περιςςϐτερα για την παιδεύα, την υγεύα, την αναψυχό, 

την αςφϊλεια, την φροντύδα τω παιδιών και των ηλικιωμϋνων -μετϊ 

μϊλιςτα απϐ τη διακυβϋρνηςό τουσ απϐ «ςοςιαλιςτικϋσ» και 

«φιλολαώκϋσ» υποτύθεται δεξιϋσ κυβερνόςεισ! 

Η λειτουργύα αυτό του ΚΜΠ πλόττει το κοινωνικϐ ςϑνολο επύςησ και 

διϐτι διαπαιδαγωγεύ ολϐκληρη την κοινωνύα ςτην ανομύα και την 

«κουρςϊρικη» νοοτροπύα. Η ανομύα ϋχει την ιδιϐτητα να αναπαρϊγεται 

αφοϑ απονομιμοποιεύ ςυνολικϊ την εφαρμογό του νϐμου και μετατρϋπει τη 

νομιμϐτητα ςυχνϊ ςε μϋςο... εκβιαςμοϑ, διακρύςεων ό χειραγώγηςησ των 

αςθενϋςτερων! 

Εκεύ που το πρϊγμα γύνεται ςτ, αλόθεια ανηςυχητικϐ εύναι ϐταν το 

«κοϑρςεμα» αυτϐ εξαντλεύ τουσ «κουρςεμϋνουσ» πϐρουσ ςε μη 

αντιςτρϋψιμο βαθμϐ: κανεύσ δε θα μπορϋςει να αποκαταςτόςει την 

υπεραλιευμϋνη ιχθυοπανύδα ό την ερημοποιημϋνη γη. Κανεύσ δεν θα 

αποκαταςτόςει την πληγεύςα βιοποικιλϐτητα, τα αποςαρθρωμϋνα εδϊφη, 

τισ φαρμακωμϋνεσ καλλιεργόςιμεσ γαύεσ. 

Προσ το τϋλοσ του εθνικοϑ ελληνικοϑ κινόματοσ; 

Αναφερϐμενοι ςε μη-αντιςτρϋψιμεσ καταςτϊςεισ, φθϊνουμε ςτον πυρόνα 

ενϐσ προβλόματοσ που το ΚΜΠ ϊφηςε -και ςυνεχύζει να αφόνει- να 

εξελύςςεται ανεξϋλεγκτα και που -ςϑμφωνα με την προςφυό διατϑπωςη 

του Γιϊννη χύζα- απειλεύ να καταςτόςει αςϑμβατεσ τισ ϋννοιεσ 

«Ελλϊδα και ελληνιςμϐσ» και «22οσ αιώνασ». Η χώρα μασ ςταδιακϊ 

ειςϋρχεται ςε μύα «δημογραφικό φϊκα». Αν ςυνυπολογύςουμε τισ 

διαςτϊςεισ του ελληνικοϑ δημογραφικοϑ προβλόματοσ και τισ γεωπολιτικϋσ 

εξελύξεισ, η φϊκα αυτό μπορεύ να αποδειχθεύ θανατηφϐρα για το ύδιο το 

ϋθνοσ. Οϑτε δε η ανϊπτυξη του προβλόματοσ αυτοϑ, οϑτε η αφαςύα με την 
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οπούα αντιμετωπύζεται εύναι ϊςχετα με την κοςμοαντύληψη και τα πολιτικϊ 

αντανακλαςτικϊ του ΚΜΠ.   

Εφϐςον ςυνεχύςουμε ϋωσ το 2050 με το ςημερινϐ δεύκτη γεννητικϐτητασ 

(γϑρω ςτο 1), το 2100 θα ϋχουμε λιγϐτερο απϐ 3 εκατομμϑρια Ϊλληνεσ. 

Αυτϐ ςημαύνει πωσ για δημογραφικοϑσ και μϐνο λϐγουσ, το ελληνικϐ εθνικϐ 

κύνημα δεν θα επιβιώςει για τϋταρτο αιώνα. 

  

Σο λαώκϐ δηλαδό εθνικϐ κύνημα που θϋληςε να αναβιώςει-δημιουργόςει μύα 

ελληνϐφωνη πολιτειακό μορφό και μϋςω αυτόσ να ςυμμετϊςχει ςτο χορϐ 

των εθνών -ωσ ςυνεχιςτόσ του αρχαύου ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ και του 

Βυζαντύου- το λαώκϐ κύνημα που θεώρηςε πωσ ϊλλη ελευθερύα εκτϐσ απϐ 

ελληνικό δεν μπορεύ να ζόςει, το λαώκϐ κύνημα που ςφρϊγιςε την πολιτικό-

πολιτιςτικό-κοινωνικό ζωό ςτα νϐτια Βαλκϊνια εδώ και διακϐςια χρϐνια και 

ςτην περιπϋτεια του οπούου ςυνϋβαλαν, πολλϋσ φορϋσ με το αύμα τουσ, οι 

ϊμεςοι πρϐγονού μασ, θα ςταματόςει εδώ, εξαιτύασ του εγωτιςμοϑ και τησ 

λατρεύασ του παρϐντοσ που επϋδειξε το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ 

ςϑςτημα την πεντηκονταετύα 1970-2020! 

Και βϋβαια η εξαφϊνιςη του ελληνιςμοϑ και τησ Ελλϊδασ δεν θα ςυμβεύ 

χωρύσ να γευτοϑν τα παιδιϊ και τα εγγϐνια μασ το μερύδιο πϐνου, ξεριζωμοϑ, 

καταπύεςησ, εξαθλύωςησ και τϋλειασ αλλοτρύωςησ που αντιςτοιχεύ ςυνόθωσ 

ςε ϐςουσ υφύςτανται παρϐμοιεσ μεταβολϋσ. 

Κι ϋτςι κλεύνει η τραγωδύα τησ μεταπολιτευτικόσ γενιϊσ: ξεκύνηςε 

ανεμύζοντασ ελληνικϋσ ςημαύεσ ςκαρφαλωμϋνη ςε κϊγκελα και καταλόγει 

ϋχοντασ κϊνει ςτην Ελλϊδα και τον ελληνιςμϐ περιςςϐτερη ζημιϊ απϐ τουσ 

χειρϐτερουσ εφιϊλτεσ τησ. Ϊχει βλϊψει περιςςϐτερο την Ελλϊδα απϐ το 

ςτϋμμα και τισ πολυπούκιλεσ δικτατορύεσ, περιςςϐτερο απϐ ϐλουσ 

τουσ Μεταξϊδεσ, τισ Υρειδερύκεσ και τουσ Παπαδϐπουλουσ μαζύ! 

Σώρα βϋβαια, μπορεύ και να μην πολυνοιϊζεται για Ελλϊδεσ κι ελληνιςμοϑσ 

και παρϐμοιεσ εθνικιςτικϋσ ανοηςύεσ. Μπορεύ μϊλιςτα να θεωρεύ πωσ αυτό 

εύναι μύα αναπϐφευκτη εξϋλιξη που ςτο κϊτω-κϊτω «τώρα που φεϑγει 

(χορταςμϋνη) απ, τη ζωό» βαριϋται και να την πολυαναλϑει ό να κϊθεται 

τώρα και να αποδύδει ευθϑνεσ ποιοσ φταύει και γιατύ. 

Αν ϐμωσ παρ, ελπύδα η Ελλϊδα και ο ελληνιςμϐσ «προορύζονται να 

ζόςουν» πρϊγματι, αν το ελληνικϐ εθνικϐ λαώκϐ κύνημα καταφϋρει να 

ςυνεχύςει την πορεύα του και για ϋναν τϋταρτο ςτη ςειρϊ αιώνα, αυτϐ θα 
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ςυμβεύ ενϊντια ςτην κληρονομιϊ, την ιδεολογύα, τα προτϊγματα τησ 

μεταπολιτευτικόσ γενιϊσ και του ςημερινοϑ ΚΜΠ... Κι αν ϋτςι ςυμβεύ, η 

24η Ιουλύου, ϐλεσ οι παρϊτεσ τησ, αυτϋσ οι νυχτερινϋσ μαζώξεισ ςτο 

προεδρικϐ μϋγαρο θα φαντϊζουν ςτουσ ιςτορικοϑσ του μϋλλοντοσ ςαν 

κοϑφιεσ τελετϋσ ενϐσ ςϊπιου καθεςτώτοσ και μιασ δρϊκασ ανϐητων 

ανθρώπων που παραλύγο να πϊρουν ςτο λαιμϐ τουσ τη χώρα, νομύζοντασ 

επιπλϋον πωσ ϋγραφαν μύα απϐ τισ πιο χρυςϋσ ςελύδεσ τησ ιςτορύασ τησ... 
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Reality bites! (26/8/2007) 
 

«Δεν εύναι δυνατϐ να ςυζητϊμε ςόμερα και να λϋμε τα ύδια που λϋγαμε πριν 

δυο χρϐνια, ϐταν καιγϐταν η Αττικό. Δεν γύνεται η χώρα να τρϋχει, μονύμωσ, 

πύςω απϐ τισ εξελύξεισ. Πρϋπει κατ, αρχό να αξιοποιόςουμε τουσ 

διαθϋςιμουσ πϐρουσ. Δεν ϋχει ακϐμη ολοκληρωθεύ το κτηματολϐγιο, με 

αποτϋλεςμα να μην κϐβεται η ϐρεξη ςτουσ επύδοξουσ καταπατητϋσ... Εύναι 

ανϊγκη να υπϊρξει ϋνα ευρϑ δύκτυο αντιπυρικών ζωνών. Εύναι ανϊγκη να 

ϋχουμε, επιτϋλουσ, αποτελεςματικό δαςικό πολιτικό» 

Κώςτασ Καραμανλόσ, 14/7/2000 

Αυτϐ εύναι ϋνα ϊρθρο που περύμενε να γραφτεύ απϐ τισ 7 Μαρτύου του 

2004. Σϐτε που αναδεύχθηκε ςτη χώρα μασ μύα κυβϋρνηςη που πύςτευε 

πωσ η πολιτικό εύναι θϋμα «επικοινωνύασ», ενδυνϊμωςησ των δυνατών, 

φροντύδασ για τουσ «ανθρώπουσ τησ» και αδρϊνειασ ςτα θϋματα 

τησ οικονομύασ και τησ κοινωνύασ (ό αποχόσ απϐ κϊθε τι που ϋχει «πολιτικϐ 

κϐςτοσ» -που εύναι το ύδιο). 

Μύα κυβϋρνηςη που δεν ϋδινε δυϊρα για τισ βαθιϋσ τϊςεισ τησ κοινωνύασ, 

την απαξύωςη τησ πολιτικόσ, την ϋλλειψη εμπιςτοςϑνησ προσ την πολιτεύα. 

Που ειρωνευϐταν εν τοισ πρϊγμαςι αξύεσ κοινωνικόσ οργϊνωςησ ϐπωσ την 

αξιοκρατύα, τον προγραμματιςμϐ, την μϋριμνα για τισ υλικοτεχνικϋσ 

υποδομϋσ κ.ο.κ. 

Που αδιαφοροϑςε εντϋλει για την Πατρύδα. 

Επύ ςαρϊντα δϑο μόνεσ η ςτρατηγικό αυτό ϋμοιαζε εκλογικϊ ϊριςτη, 

αποτελεςματικϐτατη: τα προβλόματα μπαλώνονταν ό χώνονταν κϊτω απϐ 

το χαλύ, οι πολιτικού χαμογελοϑςαν και χαριεντύζονταν δεξιϊ-αριςτερϊ, ο 

πρωθυπουργϐσ μϐρφαζε και χειρονομοϑςε, τα ρουςφϋτια ϋδιναν κι ϋπαιρναν 

(μϋχρι νηπιαγωγού ϋγιναν διδϊκτορεσ ιατρικόσ, δημοςιογραφύςκοι β, 

διαλογόσ μετατρϊπηκαν ςε «μεγϊλεσ κυρύεσ» τησ δημοςιογραφύασ και η 

κληρωτύδα του «ανοικτοϑ πανεπιςτημύου» τρελϊθηκε κι ϊρχιςε να κληρώνει 

υπουργοϑσ και ςυγγενεύσ τουσ). Όςο για το επικοινωνιακϐ επιτελεύο εύχε 

επιδϋξια μετατρϋψει το ΠΑΟΚ ςε ϐ,τι όταν η δεξιϊ τη δεκαετύα του 1980: 

ςε επϊρατο, εκτϐσ ςυζότηςησ. 

Δϑο τινϊ ςυνϋβαιναν: ό αυτό η κυβϋρνηςη εύχε βρει ϋνα νϋο μεύγμα 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 385 

πολιτικόσ που ϋβγαζε ϊχρηςτα διακϐςια χρϐνια κοινοβουλευτικόσ 

δημοκρατύασ (ϊχρηςτη η πρϐγνωςη, η αξιοκρατύα, η μελϋτη των φακϋλων, 

η ϑπαρξη τεχνοκρατών κι εμπειρογνωμϐνων, οι κρατικϋσ δαπϊνεσ, η 

ςυναύνεςη κι η εμπιςτοςϑνη των πολιτών) ό απλϊ περιμϋναμε το «ςοκ τησ 

πραγματικϐτητασ», οπϐτε θα διαπιςτώναμε πωσ «ο βαςιλιϊσ εύναι γυμνϐσ» 

Οι περιςςϐτεροι υποςτόριζαν το πρώτο: η πολιτικό, μϊσ ϋλεγαν, όταν πια 

θϋμα των λύγων που τρώνε και των πολλών χαζών ό βολεμϋνων. Οι 

υπϐλοιποι εξϊλλου μποροϑςαμε να ζοϑμε πϋραν τησ πολιτικόσ, 

αξιοποιώντασ κϊνα ρουςφετϊκι, δύνοντασ κϊνα φακελϊκι κϊνοντασ καμιϊ 

παρανομιοϑλα. 

 Απϐ χθεσ ξϋρουμε πωσ ιςχϑει το δεϑτερο: ϐταν η πραγματικϐτητα δϊγκωςε, 

η επικοινωνύα, τα χαμϐγελα, οι ατϊκεσ, οι χειρονομύεσ, οι «μικρϋσ φρϊςεισ» 

(αλλϊ και η «οξϑτητα», τα «διλόμματα», οι «ϊςςοι ςτο μανύκι») και ϐλα τα 

μπιχλιμπύδια τησ «νϋασ διακυβϋρνηςησ» εξαφανύςτηκαν «ςα να ‘ταν απϐ 

χιϐνι». 

Αντιμϋτωπη με την πρώτη τησ ςοβαρό κρύςη η κυβϋρνηςη απλώσ ϋριξε 

«λευκό πετςϋτα». Αντϋδραςε ϐπωσ αντϋδραςε η χοϑντα το 1974 -χωρύσ να 

διαθϋτει Κωνςταντύνο Καραμανλό. 

  

Κρϑφτηκε ςτισ μεζονϋτεσ τησ και τώρα διακηρϑςςει πωσ η πολιτικό 

τελεύωςε και ϐποιοσ μιλϊει πολιτικϊ εύναι προδϐτησ, να-κακϊ!  

Για την πολιτικό ϐμωσ δεν εύναι ανϊγκη πια να μιλϊνε οι ζωντανού: μιλϊνε οι 

νεκρού. Μιλϊνε τα αποκαϏδια. Μιλϊει η βουβαμϊρα του κϐςμου ςτουσ 

δρϐμουσ και η αηδύα. 

  

Σην Παραςκευό το βρϊδυ το μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα τϋλειωςε. 

Ο Καραμανλόσ «ο μικρϐσ» τςαλακώθηκε δια παντϐσ. Οι πολυτελεύσ 

μεζονϋτεσ τρύζουν, τα μαφιϐζικου τϑπου 4Φ4 των υπουργών χϊνουν λϊδια, 

τα ποϑρα ςτα «κεντρικϊ εςτιατϐρια των Αθηνών» ςκϊνε ςτα μοϑτρα των 

ςυνδαιτυμϐνων. Οι γϐνοι των ευγενών αγωνιοϑν για το μϋλλον τουσ. Σα 

μεγϊλα κομματικϊ μαγαζιϊ ξεπουλϊνε. Οι δοςύλογοι ερευνοϑν τισ 

ενδεχϐμενεσ προοπτικϋσ τουσ. τα υπουργεύα οι ςϑμβουλοι των υπουργών 

οϑτε για γκϐμενεσ κι αθλητικϊ δεν ϋχουν το κουρϊγιο να μιλόςουν. 

«Απϋςβετο και λϊλον ϑδωρ» 

Απϐ μύα ϊποψη ο «Θεϐσ τησ Ελλϊδασ» επϋτρεψε αυτϐ το κακϐ ωσ τελευταύα 
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προειδοπούηςη. Θυμύζω πωσ εύμαςτε πραγματικϊ τυχερού που η 

πραγματικϐτητα δεν μασ «δϊγκωςε» με απώλεια εθνικοϑ εδϊφουσ ό 

οικονομικό κατϊρρευςη. 

Η «τιμωρύα» όταν εντϋλει πολϑ επιεικόσ ςε ςχϋςη με την «αμαρτύα». Απϐ 

εκεύ και πϋρα ελεϑθεροι ϊνθρωποι εύμαςτε και αποφαςύζουμε. Αν 

θεωρόςουμε πωσ το μεταπολιτευτικϐ ϐνειρο απλϊ «τρύζει», αν μετϊ το ςοκ 

ξαναγυρύςουμε ςτο «business as usual» και μϊλιςτα 20 μϋρεσ πριν απϐ 

εκλογϋσ, «θα δεισ τι ςου ,χω για μετϊ» που λϋει και το τραγοϑδι. 
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Μετϊ τισ εκλογϋσ (19/9/2007) 
 

Οι εκλογϋσ του 2007 όταν αςόμαντεσ απϐ πολλϋσ απϐψεισ, ϋνασ ϐμωσ 

λϐγοσ φτϊνει: τα κϐμματα δεν ϋθεςαν ςτην κρύςη των πολιτών τα 

πραγματικϊ ςημαντικϊ ζητόματα, που καθορύζουν το μϋλλον του 

ελληνιςμοϑ και που θα κρύνουν αν η Ελλϊδα θα ζόςει ό θα πεθϊνει, αν θα 

ςυνεχύςει την ιςτορικό τησ διαδρομό ό ϐχι. 

Σα προβλόματα αυτϊ εύναι κυρύωσ δϑο: το δημογραφικϐ και η 

κατϊρρευςη των ελληνικών οικοςυςτημϊτων (ϐχι τϐςο των δαςών!). 

Εύναι τα ςημαντικϐτερα διϐτι, ςε αντύθεςη με ϐςα ςυνόθωσ ςυζητοϑμε, αν 

δεν τα αντιμετωπύςουμε ϊμεςα οι επιπτώςεισ τουσ ςϑντομα θα εύναι μϐνιμεσ 

και ανεπύςτρεπτεσ· κι αυτϐ δε δεν εύναι θϋμα «ϊποψησ», αλλϊ ψυχρών, 

αντικειμενικών, επαληθευμϋνων και επαληθεϑςιμων επιςτημονικών 

δεδομϋνων. 

 

Σο δημογραφικϐ 

Σα μαθηματικϊ προςδιορύζουν πωσ οι απϐγονοι των ςημερινών Ελλόνων 

ϋωσ το 2100 δεν θα ξεπερνϊνε τα 3 εκατομμϑρια. Όπωσ γρϊφει η Κατύνκα 

Μπϊρισ (Katinka Barysch) τησ λονδρϋζικησ δεξαμενόσ ςκϋψησ «κϋντρο 

για ευρωπαώκό μεταρρϑθμιςη» (CER): «(με δεύκτη γεννητικϐτητασ) 

κοντϑτερα ςτο 1... κϊθε γενιϊ εύναι κατϊ 60% μικρϐτερη απϐ την 

προηγοϑμενη. Ακϐμα πιο ανηςυχητικϐ -και λιγϐτερο γνωςτϐ- εύναι 

το γεγονϐσ πωσ τα δημογραφικϊ μεγϋθη (η αϑξηςη αλλϊ και η 

μεύωςη του πληθυςμοϑ) εξελύςςονται με γεωμετρικό πρϐοδο. Μια 

χώρα που παρουςιϊζει για πολϑ καιρϐ χαμηλοϑσ δεύκτεσ 

γεννητικϐτητασ καταλόγει παγιδευμϋνη ςε "δημογραφικό φϊκα"». 

Αυτϐ ςημαύνει πωσ ακϐμα και αν αναλαμβανϐταν ςόμερα («εδώ και 

τώρα») μύα πανεθνικό προςπϊθεια αϑξηςησ τησ γεννητικϐτητασ (ϐπωσ 

αυτό που ανϋλαβαν π.χ. η Γαλλύα και η Γερμανύα) δϑςκολα θα 

ξεπερνοϑςαμε τα 6 εκατομμϑρια ϋωσ το 2100. Αν περιμϋνουμε ϊλλα 

εύκοςι χρϐνια, πϊει -παγιδευτόκαμε ςτη φϊκα! 

Γιατύ κϊτι τϋτοιο θα εύναι καταςτροφικϐ; 
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• διϐτι θα οδηγόςει ςτην πλόρη κατϊρρευςη του αςφαλιςτικοϑ 

ςυςτόματοσ. Αν πϊρουμε κατϊ λϋξη ϐςα μασ ϋλεγαν τα δϑο 

μεγϊλα κϐμματα προεκλογικϊ (ακϐμα και για ςυνταξιοδϐτηςη 

τησ... νοικοκυρϊσ ακοϑςαμε!) γϑρω ςτο 2050 η χώρα δεν θα 

δύνει δεκϊρα για παιδεύα, υγεύα, ϋρευνα, δημϐςιεσ επενδϑςεισ, 

ϊμυνα κ.λπ. Όλοσ ο προϒπολογιςμϐσ θα πηγαύνει ςτα 

τοκοχρεολϑςια και τισ... ςυντϊξεισ! 

• διϐτι θα οδηγόςει επιπλϋον ςε επιβρϊδυνςη τησ οικονομικόσ 

δραςτηριϐτητασ. Όπωσ γρϊφουν οι Ντϋιβιντ 

Μπλουμ (David Bloom) και Μπο Μϊλμπεργκ (Bo Malmberg) 

«ςτισ κοινωνύεσ με πολλοϑσ ηλικιωμϋνουσ το κατϊ κεφαλόν 

ειςϐδημα και η παραγωγικϐτητα αυξϊνει βραδϑτερα απϐ ϐτι 

ςε εκεύνεσ με πολλοϑσ νϋουσ». 

• διϐτι θα οδηγόςει ςε ειςβολό «απελπιςμϋνων μαζών νϋων 

υποαπαςχολοϑμενων ανθρώπων (που) θα αυξόςουν την πολιτικό 

αςτϊθεια και την εγκληματικϐτητα» (ϐ.π). ημειώνουμε απλϊ πωσ 

βριςκϐμαςτε καταμεςόσ ςτισ «οδοϑσ τησ μετανϊςτευςησ», 

ενώ ςτην αςταθό περιοχό μασ, αυτϋσ οι «απελπιςμϋνεσ μϊζεσ» 

εϑκολα μποροϑν να βαφτοϑν με τα χρώματα κϊποιου εθνικιςμοϑ: 

το 2100 η Σουρκύα αναμϋνεται να ϋχει περύ τα 100 εκατομμϑρια 

κατούκουσ, η ταχϑτερα αναπτυςςϐμενη δημογραφικϊ χώρα τησ 

Ευρώπησ εύναι η Αλβανύα, η υποςαχϊρια Αφρικό 

γνωρύζει πραγματικό πληθυςμιακό ϋκρηξη...   

Η ϊποψη που προβϊλλεται απϐ οριςμϋνεσ πλευρϋσ πωσ ο ελληνικϐσ 

πληθυςμϐσ θα μποροϑςε να ςυμπληρωθεύ απϐ μετανϊςτεσ, που μϊλιςτα θα 

«ενςωματώνονταν» ςε μύα πολυπολιτιςμικό κοινωνύα εύναι ϋωλοσ. Όπωσ 

γρϊφουν οι Μπλουμ και Μϊλμπεργκ «ακϐμα και η μαζικό αϑξηςη τησ 

μετανϊςτευςησ δεν μπορεύ να αντιςταθμύςει παρϊ μϐνο εν μϋρει -ςτην 

καλϑτερη περύπτωςη- τη μεύωςη του ευρωπαώκοϑ πληθυςμοϑ». Εκτϐσ 

αυτοϑ ϐμωσ: 

• καμύα ελληνικό κοινωνύα δε θα ϊντεχε την ειςροό πϋντε ό ϋξι 

εκατομμυρύων μεταναςτών ςτα επϐμενα τριϊντα χρϐνια. 

• η δυνατϐτητα μιασ παρακμϊζουςασ ελληνικόσ κοινωνύασ  να 

«ενςωματώνει» μετανϊςτεσ θα εξαςθενόςει ςε ςχϋςη με την 
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ικανϐτητα μιασ ανθοϑςασ ύςωσ «μεγϊλησ Αλβανύασ» να διατηρεύ 

ζωντανϊ τα εθνικιςτικϊ ςυναιςθόματα ςτουσ μετανϊςτεσ 

υπηκϐουσ τησ ςτην Ελλϊδα. ημειώνουμε πωσ η δυνατϐτητα των 

ΗΠΑ π.χ. να «ενςωματώνει» μετανϊςτεσ ςυνδϋεται απολϑτωσ με 

την οικονομικό και ςυμβολικό τησ ιςχϑ. Η περηφϊνια εύναι βαςικϐσ 

παρϊγων ϋνταξησ ςε μύα «φανταςιακό κοινϐτητα». Αντιςτούχωσ, 

ελϊχιςτοι απϐ τουσ Ευρωπαύουσ που μετανϊςτευςαν ςτην Αφρικό 

«ενςωματώθηκαν» ςτισ αδϑναμεσ χώρεσ τησ μαϑρησ ηπεύρου... 

Επιπλϋον η παγκοςμιοπούηςη (με τη μορφό τησ ϊνετησ διατόρηςησ 

δεςμών με την μητϋρα-πατρύδα, ανεξαρτότωσ αποςτϊςεωσ) 

απαρχαιώνει ταχϑτατα την αιςιϐδοξη ιδϋα τησ ενςωμϊτωςησ και 

τησ πολυπολιτιςμικϐτητασ. 

• ακϐμα κι αν δεχϐμαςταν πωσ αρκετού μετανϊςτεσ θα 

ενςωματώνονταν ςτην ελληνικό κοινωνύα, προφανώσ θα 

αναπαρόγαγαν τη δημογραφικό ςυμπεριφορϊ των νεοελλόνων, με 

αποτϋλεςμα την ελαφρϊ καθυςτϋρηςη, αλλϊ ϐχι τη ματαύωςη τησ 

δημογραφικόσ μασ παρακμόσ! 

 

Σο περιβϊλλον 

ϑμφωνα με πολλϋσ επιςτημονικϋσ ϋρευνεσ, ςτα ελληνικϊ 

οικοςυςτόματα (που την ώρα που γρϊφονται αυτϋσ οι γραμμϋσ 

παραμϋνουν απϐ τα πλουςιϐτερα ςτην Ευρώπη) αναπτϑςςονται ταχϑτατεσ 

και αναπϐτρεπτεσ διαδικαςύεσ παρακμόσ, κυρύωσ ςε δϑο επύπεδα: 

• Σην ερημοπούηςη και τη λειψυδρύα 

• Σην μεύωςη τησ βιοποικιλϐτητασ (ιδύωσ την κατϊρρευςη τησ 

ιχθυοπανύδασ) 

Οι ϋρευνεσ του αςτεροςκοπεύου τησ Αθόνασ δεύχνουν πωσ το 84% του 

ελληνικοϑ εδϊφουσ κινδυνεϑει ϊμεςα με ερημοπούηςη. 

Η κακό διαχεύριςη των υδατικών πϐρων και οι κλιματικϋσ 

αλλαγϋσ αναμϋνεται να πλόξουν ϋωσ το 2070 την παραγωγό ενϋργειασ 

(κυρύωσ με την κατϊρρευςη τησ παραγωγικϐτητασ των μεγϊλων 

υδροηλεκτρικών ςταθμών), τη γεωργύα (ϐπου η αμπελουργύα και η 

ςιτοκαλλιϋργεια θα μεύνουν μϐνεσ ςχεδϐν εναλλακτικϋσ λϑςεισ), την 

ϑδρευςη (ϐπου μϐνη λϑςη θα μεύνει η αφαλϊτωςη θαλαςςύου ϑδατοσ). 
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Αναμϋνονται επύςησ μεγϊλεσ πλημμϑρεσ (κυρύωσ ςτον Ϊβρο, το Νϋςτο, το 

Μεςολϐγγι και τον Αμβρακικϐ). 

 

Υυςικϊ πύςω απϐ τισ «ψυχρϋσ» αυτϋσ λϋξεισ κρϑβονται εκατοντϊδεσ 

οικολογικϋσ και ανθρώπινεσ καταςτροφϋσ και η βαθιϊ αλλούωςη του 

ελληνικοϑ τοπύου, ϋωσ ϐτου μοιϊςει με εκεύνο τησ βορεύου Αφρικόσ. Μϐνο 

τισ τελευταύεσ ημϋρεσ ςυγκλονιςτόκαμε απϐ το ζότημα τησ ρϑπανςησ 

με εξαςθενϋσ χρώμιο του νεροϑ απϐ το οπούο υδρεϑονται χιλιϊδεσ 

κϊτοικοι του Ψρωποϑ, των Οινοφϑτων, του Κορωπύου κ.λπ  ό απϐ τισ 

εικϐνεσ τησ ερημοποιημϋνησ λύμνησ Κορώνειασ.    

ε ϐτι αφορϊ την μεύωςη τησ ιχθυοπανύδασ ςτισ ελληνικϋσ θϊλαςςεσ, δεν 

υπϊρχει αμφιβολύα πωσ η τϊςη αυτό εντϊςςεται ςτην γενικό κατϊρρευςη 

τησ παγκοςμύου ιχθυοπανύδασ, που ςυνεχύζεται με 

απρϐβλεπτεσ περιβαλλοντικϋσ και διατροφικϋσ επιπτώςεισ. Πρϊγματι, 

ςϑμφωνα με τισ τελευταύεσ εκτιμόςεισ του «οργανιςμοϑ τροφύμων και 

γεωργύασ» (FAO) του ΟΗΕ, ςόμερα το 52% των βρώςιμων ειδών 

ψαριών αλιεϑονται ςτα ϐρια τησ βιωςιμϐτητϊσ τουσ, το 17% 

υφύςταται υπεραλύευςη και το 8% κινδυνεϑουν με εξαφϊνιςη. 

Τπολογύζεται πωσ η βιομηχανικό αλιεύα εξολοθρεϑει ςόμερα μϋςα ςε μύα 

δεκαετύα κϊθε νϋο πληθυςμϐ αλιευμϊτων που ανακαλϑπτει. 

ϑμφωνα με το «εργαςτόριο ιχθυολογύασ» του Αριςτοτελεύου 

πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, «τα ψϊρια τελειώνουν ςτο 

Αιγαύο». Σο μϋγεθοσ των ψαριών και οι πληθυςμού τουσ μειώνονται 

διαρκώσ. Τπολογύζεται πωσ ςόμερα το 90% των ψαριών που 

καταναλώνουμε ςτη χώρα εύναι προώϐν ειςαγωγόσ, ενώ καταναλώνουμε 

ϐλο και περιςςϐτερο ψϊρια που μϋχρι 20 ό 30 χρϐνια πριν 

θεωροϑνταν β, διαλογόσ. 

 

Σο πιο ενδιαφϋρον με τα δϑο αυτϊ μεγϊλα προβλόματα (το δημογραφικϐ 

και το περιβαλλοντικϐ) εύναι πωσ: 

1. Εφϐςον εξελιχθοϑν για λύγο ακϐμα ανενϐχλητα, θα μεταςχηματύςουν δια 

παντϐσ τον ελληνικϐ χώρο, ςε βαθμϐ που να καθιςτϊ εξαιρετικϊ επιςφαλό 

την ύδια την επιβύωςη των Ελλόνων και του ελληνιςμοϑ. Πρώτο λοιπϐν 

καθόκον κϊθε εθνικϊ υπεϑθυνησ πολιτικόσ δϑναμησ εύναι να εφαρμϐςει 

τουλϊχιςτο πολιτικϋσ επεύγουςασ αντιμετώπιςησ των δυςμενών αυτών 
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φαινομϋνων: 

• Να υιοθετόςει και να εφαρμϐςει τα μϋτρα που ζητοϑςε το ομϐφωνο 

κοινοβουλευτικϐ πϐριςμα του 1993 για το δημογραφικϐ -και το 

αντύςτοιχο για το δϊςοσ και την ελληνικό φϑςη. 

• Να εφαρμϐςει ϊμεςα ϐλεσ τισ περιβαλλοντικϋσ οδηγύεσ τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) για το περιβϊλλον (οδηγύα 2003/4 

για πρϐςβαςη του κοινοϑ ςε περιβαλλοντικό πληροφορύα, 

2005/33 για περιεκτικϐτητα θεύου ςτα καϑςιμα των 

πλούων, οδηγύα 2005/35 για ποινικϋσ κυρώςεισ ςε πλούα που 

προκαλοϑν ρϑπανςη, κανονιςμοϑ 2037/2000 ςχετικϊ με 

ουςύεσ που καταςτρϋφουν το ϐζον κ.ϊ) και μϊλιςτα για τη 

διαχεύριςη του νεροϑ (οδηγύα-πλαύςιο 2006/60 για το 

νερϐ κ.ϊ) και την κλιματικό αλλαγό (2002/91 για την 

κλιματικό αποτελεςματικϐτητα των κτιρύων, 2001/80 για 

εκπομπϋσ αερύων απϐ μεγϊλεσ εγκαταςτϊςεισ κ.ϊ)· να τηρόςει η 

Ελλϊδα τισ δεςμεϑςεισ που ελεϑθερα ανϋλαβε υπογρϊφοντασ τη 

«ςυνθόκη του Κιϐτο») 

 

2. Η ϐποια οργανωμϋνη πολιτικό αντύδραςη απαιτεύ μύα πραγματικό 

«κοπερνύκεια επανϊςταςη» ςτο τρϐπο ςκϋψησ πολιτικών ηγετών, κομμϊτων 

και πολιτών. Όπωσ το ϋλεγε ο Μακρυγιϊννησ πρϋπει να περϊςουμε απϐ το 

«εγώ» ςτο «εμεύσ», ϐπου μϊλιςτα ςτο «εμεύσ» θα χρειαςτεύ να 

ςυμπεριλϊβουμε τουσ αγϋννητουσ ςυμπατριώτεσ μασ, τα παιδιϊ και την 

φϑςη. 

Με ϊλλα λϐγια η επιβύωςη τησ χώρασ απαιτεύ να γύνει γενναύα 

αναδιανομό πϐρων: 

• απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ ςτα παιδιϊ και τουσ νϋουσ, 

• απϐ τουσ ανθρώπουσ ςτο περιβϊλλον (προκειμϋνου να 

εξαςφαλιςτεύ η ευημερύα των επερχομϋνων γενεών) και 

• απϐ τον ιδιωτικϐ χώρο ςτο δημϐςιο (αφοϑ η 

αντιμετώπιςη φυςικών καταςτροφών, η ενύςχυςη τησ οικογϋνειασ, 

η μετατροπό των πϐλεών μασ ςε χώρουσ φιλικοϑσ για το παιδύ, η 

αναδϊςωςη, η αφαλϊτωςη, η προςταςύα τησ χλωρύδασ και τησ 

πανύδασ εύναι ϐλα ακριβϋσ υποθϋςεισ) 
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Καμύα απϐ τισ παραπϊνω προτϊςεισ δεν εύναι δημοφιλόσ. Καμύα δεν εύναι, 

με τουσ ςημερινοϑσ πολιτικοϑσ ϐρουσ, «ρεαλιςτικό». Απαιτοϑν ϐλεσ 

να εγκαταλεύψουμε οι πολιτικϊ ιςχυρού οικειοθελώσ μερύδιο τησ ιςχϑοσ μασ 

υπϋρ των αδυνϊτων. 

 

Καμύα ϐμωσ απϐ τισ προτϊςεισ αυτϋσ δεν μπορεύ 

να παρακαμφθεύ. Εφϐςον δεν επιθυμοϑμε να γύνει η γενιϊ μασ ο 

νεκροθϊφτησ τησ Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ εύμαςτε υποχρεωμϋνοι να 

τισ αποδεχτοϑμε, να τισ προωθόςουμε, να δώςουμε μϊχη γι, αυτϋσ. 

 

Αυτϐ απαιτεύ μύα εθνικό ανϊταςη, ϋναν «νϋο πατριωτιςμϐ», ϐπωσ ειπώθηκε 

προεκλογικϊ, χωρύσ ϐμωσ να αποςαφηνιςτεύ το περιεχϐμενο τησ ωραύασ 

αυτόσ ϋκφραςησ. Απαιτεύ να ςυνειδητοποιηθεύ πωσ, ςϑμφωνα με την ρόςη 

του ςτελϋχουσ του οικολογικοϑ χώρου Γιϊννη χύζα «οι ϋννοιεσ "Ελλϊδα 

και ελληνιςμϐσ" και "22οσ αιώνασ" κινδυνεϑει να γύνουν αςϑμβατεσ»· να 

ςυνειδητοποιηθεύ πωσ η κυρύαρχη πολιτικό διαχωριςτικό γραμμό τησ 

εποχόσ μασ εύναι «ανϊμεςα ςε εκεύνουσ που τουσ νοιϊζει να υπϊρχει Ελλϊδα 

και ελληνιςμϐσ τον 22ο αιώνα -κι εκεύνουσ που δεν τουσ νοιϊζει». 

 

Εξακολουθοϑμε να περιμϋνουμε απϐ τουσ νικητϋσ και τουσ ηττημϋνουσ 

τησ 16ησ επτεμβρύου, να ςηκώςουν τη ςημαύα του εθνικοϑ χρϋουσ απϐ το 

ϋδαφοσ, να εμπνεϑςουν τον αποθαρρυμϋνο πολύτη και να καθοδηγόςουν 

τον ελληνικϐ λαϐ ςτην απαραύτητη πορεύα εθνικόσ ςωτηρύασ. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 393 

 

Η ώρα των υπερλϑςεων (13/10/2007) 
 

Μϐνο κατϊθλιψη μπορεύ να προκαλεύ η ελληνικό πολιτικό 

κατϊςταςη. Όπωσ δεύχνει η διαμϊχη Παπανδρϋου-Βενιζϋλου-

κανδαλύδη για την ηγεςύα του ΠΑΟΚ, αλλϊ και τα πεπραγμϋνα τησ 

τρύτησ κυβϋρνηςησ Καραμανλό, που προϋκυψε απϐ τισ εκλογϋσ 

τησ 16η επτεμβρύου, ϋχουμε όδη φθϊςει ςτο ςημεύο ϐπου ςτο πολιτικϐ 

μασ ςϑςτημα επικρατοϑν κϐμματα και ηγϋτεσ που δε νοιϊζονται για την... 

πολιτικό (δηλαδό την επύλυςη κοινωνικών προβλημϊτων), αλλϊ μϐνο για 

την εξουςύα. 

Ασ πϊρουμε για παρϊδειγμα οριςμϋνα ζητόματα που οι πϊντεσ θεωροϑν 

ςημαντικϊ, που οι κυβερνόςεισ των τελευταύων δεκαπϋντε ετών ενϋγραψαν 

ςτουσ προγραμματιςμοϑσ τουσ και που ϐμωσ, καμύα λϑςη δεν προϋκυψε, 

για να μην ποϑμε πωσ τα πρϊγματα ϋγιναν και χειρϐτερα... 

Παιδεύα 

το ζότημα τησ παιδεύασ, εξελύςςεται όδη, για πολλοςτό φορϊ και με 

πρωταγωνιςτϋσ τουσ Γιαννϊκου-τυλιανύδη, το εξόσ ςενϊριο, που ϋχει 

ξαναπαιχτεύ το 1990-1993 απϐ τουσ Κοντογιαννϐπουλου-ουφλιϊ, και 

το 1996-2004 απϐ τουσ Αρςϋνη-Ευθυμύου: 

• η κυβϋρνηςη θϋτει ςε προτεραιϐτητα, εν μϋςω τυμπανοκρουςιών, 

διϊλογο για μεγϊλεσ μεταρρυθμύςεισ ςτην παιδεύα· 

• ο διϊλογοσ γρόγορα κακοφορμύζει, λϐγω των ϋξαλλων αντιδρϊςεων 

ςυνδικϊτων και αντιπολύτευςησ, αλλϊ και τησ ανετοιμϐτητασ τησ 

κυβϋρνηςησ να ιεραρχόςει τα προβλόματα ό να προτεύνει 

μελετημϋνεσ λϑςεισ· 

• η κυβϋρνηςη καταλόγει ςε μικρϋσ τομϋσ εδώ κι εκεύ, που ςυχνϊ 

ϋχουν ςυμβολικό και μϐνο αξύα (π.χ. κατϊργηςη επετηρύδασ, 

κϊθαρςη των μητρώων απϐ «αιώνιουσ φοιτητϋσ») που τισ «περνϊει» 

εν μϋςω γενικοϑ χαμοϑ, χϊνοντασ πολλοϑσ πϐντουσ δημοτικϐτητασ 

• μετϊ τισ εκλογϋσ, ςτισ οπούεσ η κυβϋρνηςη επανεκλϋγεται με 

μειωμϋνη πλειοψηφύα, επιλϋγεται ϋνασ υπουργϐσ «κατϊπλαςμα», 

που ωσ κϑρια επιλογό ϋχει «να κλεύςει το μϋτωπο τησ παιδεύασ». 
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Παρϊ τισ διαμαρτυρύεσ του προκατϐχου του (του οπούου η πολιτικό 

ςταδιοδρομύα ϋχει εντωμεταξϑ καταςτραφεύ) ο νϋοσ υπουργϐσ 

λειαύνει κι ϊλλο τισ όδη δειλϋσ μεταρρυθμύςεισ. Όταν η κυβϋρνηςη 

καταψηφύζεται, το τοπύο που παραδύδει ςτον επϐμενο 

«μεταρρυθμιςτό» εύναι ςχεδϐν αναλλούωτο με εκεύνο που παρϋλαβε. 

€ 

Αςτικϋσ μεταφορϋσ 

το ζότημα τησ μετακύνηςησ ςτισ πϐλεισ, εδώ και δεκαπϋντε χρϐνια 

γύνονται γενναύεσ παρεμβϊςεισ υπϋρ των μϋςων μαζικόσ ςυγκοινωνύασ, που 

ϐλοι οι ειδόμονεσ ςυμφωνοϑν πωσ εύναι το μϋλλον (αν μϋλλον υπϊρχει) ςτισ 

μεγαλουπϐλεισ: φτιϊχτηκε το μετρϐ και το τραμ, ανανεώθηκε ο ςτϐλοσ 

των αςτικών λεωφορεύων, φτιϊχτηκαν δρϐμοι και ςυγκοινωνιακού 

κϐμβοι, επεκτεύνεται ο ςιδηρϐδρομοσ, ενώ αναλόφθηκαν εκςτρατεύεσ επύ 

εκςτρατειών «ευαιςθητοπούηςησ» των πολιτών. 

Υυςικϊ οι κυβερνόςεισ καταδύκαςαν ςε ϋντονο ϑφοσ προτϊςεισ ϐπωσ το 

κλεύςιμο του κϋντρου ςτα Ι.Φ., η επιβολό διοδύων για εύςοδο ςτο κϋντρο τησ 

πϐλησ, ο περιοριςμϐσ τησ κυκλοφορύασ ταξύ κ.ο.κ. Αυτϊ τα μϋτρα 

χαρακτηρύςτηκαν ακραύα, και πολιτικϊ αντιπαραγωγικϊ, ενώ 

υπενθυμύςτηκε ςε ϐλουσ τουσ τϐνουσ πωσ η βελτύωςη και αϑξηςη των 

μϋςων μαζικόσ ςυγκοινωνύασ θα επϋφερε (μϋςω του γνωςτοϑ μηχανιςμοϑ 

τησ «αορϊτου χειρϐσ») μεύωςη τησ αυτοκύνηςησ ςτισ μεγϊλεσ πϐλεισ. 

Εντωμεταξϑ η Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) και η κυβϋρνηςη 

ακολοϑθηςαν μύα παρϊλογη πολιτικό «φθηνοϑ Ι.Φ», προσ δϐξαν τησ 

αυτοκινητοβιομηχανύασ και τησ ψηφοθηρύασ. 

Αποτϋλεςμα: μϋςα ςτα προηγοϑμενα δϋκα χρϐνια τα Ι.Φ. αυξόθηκαν ςτην 

Ελλϊδα κατϊ... περιςςϐτερο απϐ 1,000,000 (!) «τεμϊχια». Όπωσ 

αρϋςκονται να λϋνε οι πολιτικού, «κρύνονται εκ του αποτελϋςματοσ». Κρύμα 

τα δισ που πόγαν ςτα «μϋςα μαζικόσ ςυγκοινωνύασ» και ςτην «πρϊςινη» 

φλυαρύα! 

€ 

Αςφαλιςτικϐ 

Σρύτη περύπτωςη το αςφαλιςτικϐ... Η κατϊςταςη του αςφαλιςτικοϑ εύναι 

γνωςτό ςτουσ ειδόμονεσ εδώ και εύκοςι πϋντε χρϐνια, ςτο δε κοινϐ εδώ και 

τουλϊχιςτο δϋκα (απϐ την εποχό τησ «ϋκθεςησ πρϊου» τουλϊχιςτο). 

Ιδοϑ τι γνωρύζουμε: 
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• Γνωρύζουμε πϋραν πϊςησ αμφιβολύασ πωσ το ςϑςτημα ωσ ϋχει δεν 

εύναι βιώςιμο. Απϐ τα μϋςα τισ επϐμενησ δεκαετύασ τα 

δημογραφικϊ ςτοιχεύα «θα τρελαθοϑν» και θα φθϊςουμε ςταδιακϊ 

εύτε ςε κατϊρρευςη του ςυςτόματοσ, εύτε ςτο ςημεύο να χρειϊζεται 

να δαπανοϑμε ϐλον τον προϒπολογιςμϐ για... ςυντϊξεισ (ϊντε και 

τοκοχρεολϑςια) 

• Γνωρύζουμε πϋραν πϊςησ αμφιβολύασ πωσ το αςφαλιςτικϐ ςϑςτημα 

ϐπωσ εύναι ςόμερα «αναπαρϊγει (και ςυχνϊ εντεύνει) τισ 

ειςοδηματικϋσ ανιςϐτητεσ». 

• Γνωρύζουμε πϋραν πϊςησ αμφιβολύασ πωσ το αςφαλιςτικϐ ϋχει την 

πολιτικό ςημαςύα που ϋχει διϐτι εύμαςτε -και γινϐμαςτε ϐλο και 

περιςςϐτερο- χώρα γερϐντων (διϊβαζε: χώρα χωρύσ μϋλλον). 

Αντανακλϊ δηλαδό η πολιτικό του ςημαςύα μύα θανατηφϐρα πορεύα 

για την πατρύδα. Η απϐ-δραματοπούηςό του αποτελεύ ϋτςι ςτοιχεύο 

εθνικόσ αφϑπνιςησ και ανϊταςησ και ϋκφραςη του ςυλλογικοϑ μασ 

ενςτύκτου επιβύωςησ -αν υπϊρχει τϋτοιο πρϊγμα. 

• Γνωρύζουμε πϋραν πϊςησ αμφιβολύασ πωσ το αςφαλιςτικϐ αποτελεύ 

εργαλεύο τησ μεγαλϑτερησ αναδιανομόσ πλοϑτου ςτη ςημερινό 

Ελλϊδα: εκεύνησ απϐ τουσ νϋουσ και τα παιδιϊ (απϐ το μϋλλον τησ 

χώρασ) ςτουσ μεςόλικεσ και τουσ γϋρουσ (το παρελθϐν τησ). Η ϊλλη 

ϐψη τησ «φιλολαώκόσ» πολιτικόσ «χωρύσ πρϐςθετεσ ειςφορϋσ, 

χωρύσ αϑξηςη των ορύων ηλικύασ και χωρύσ μεύωςη των 

ςυντϊξεων» εύναι τα ερειπωμϋνα ςχολεύα, η επιδϐτηςη του 

δευτϋρου παιδιοϑ με... 33 ευρώ το μόνα (!) η απουςύα 

βρεφονηπιακών ςταθμών και παιδικών χαρών κ.λπ. 

• Γνωρύζουμε τϋλοσ πϋραν πϊςησ αμφιβολύασ πωσ «το αςφαλιςτικϐ 

ϋχει μια επικύνδυνη ιδιϐτητα: ϐςο καθυςτερεύ η 

μεταρρϑθμιςό του τϐςο εντεύνονται οι μηχανιςμού αυτο-

επιδεύνωςόσ του». Με ϊλλα λϐγια: η ςημερινό φιλολαώκϐτητα θα 

πληρωθεύ -με τϐκο, απϐ τουσ φτωχϐτερουσ και τουσ νεαρϐτερουσ! 

Αντιμϋτωπεσ με το πρϐβλημα αυτϐ, οι κυβερνόςεισ προτεύνουν 

«ημύμετρα» (ϐπωσ ο «νϐμοσ ιοϑφα»), εξαπατοϑν τον κϐςμο (ϐπωσ 

ο νϐμοσ που ςυνϋταξαν οι κ.κ. Ρϋππασ με τον -όδη παλαύμαχο πολιτευτό 

Φανύων- κ. Φριςτοδουλϊκη το 2003) ό «ςαλαμοποιοϑν» το πρϐβλημα 
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(ϐπωσ η ςημερινό ςχεδιαζϐμενη «παρϋμβαςη» Καραμανλό). 

€ 

τα παραπϊνω τρύα κρύςιμα ζητόματα (αλλϊ και ςε δεκϊδεσ ϊλλα), εδώ 

και πολλϊ-πολλϊ χρϐνια οι κυβερνόςεισ επιλϋγουν την προςϋγγιςη των 

«μικρο-λϑςεων», που υποτύθεται εύναι μύα ρεαλιςτικό προςϋγγιςη 

ςταδιακόσ βελτύωςησ, αλλϊ ςτην ουςύα δεν εύναι παρϊ μύα υςτερϐβουλη 

επιλογό του προςωπικοϑ-κομματικοϑ ςυμφϋροντοσ εισ βϊροσ του 

ςυλλογικοϑ-εθνικοϑ, μύα δηλαδό καραμπινϊτη πρϊξη «παρϊβαςησ 

καθόκοντοσ». 

Η προςϋγγιςη αυτό ϐχι μϐνο δεν επιλϑει τα προβλόματα (αντιθϋτωσ, ςυχνϊ 

τα επιδεινώνει), αλλϊ κυρύωσ απαξιώνει την πολιτικό διαδικαςύα και 

αποθαρρϑνει την πολιτικό ςυμμετοχό, πρϊγμα που με τη ςειρϊ του 

αδυνατύζει τισ μεταρρυθμιςτικϋσ-«πολιτικϋσ» φωνϋσ μϋςα ςτο πολιτικϐ 

ςϑςτημα, γεγονϐσ που με τη ςειρϊ του οδηγεύ ςε διαιώνιςη των 

«μικρολϑςεων». Αυτϐσ εύναι ο δαιμονικϐσ φαϑλοσ κϑκλοσ που κατατρώγει 

τα θεμϋλια του καθεςτώτοσ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, για το καλϑτερο ό για το 

χειρϐτερο... 

Ψσ πολιτικό μϋθοδοσ, ωσ τρϐποσ δηλαδό επύλυςησ κοινωνικών 

προβλημϊτων, αυτό η ςτρατηγικό εκπνϋει, καθώσ εύναι μαθηματικϊ βϋβαιο 

πωσ οδηγεύ ςε ανεπύςτρεπτεσ επύ τα χεύρω μεταβολϋσ ςτον εθνικϐ χώρο 

(δημογραφικϐ-περιβϊλλον) που θα καταςτόςουν αδϑνατη την επιβύωςη του 

ελληνιςμοϑ και τησ Ελλϊδασ πϋραν ενϐσ ορατοϑ χρονικοϑ ορύου (ασ ποϑμε 

πϋραν του 21ου αιώνα). Για να μην ξεπερϊςουμε το ϐριο τησ τελεςύδικησ 

εθνικόσ καταςτροφόσ, θα χρειαςτεύ να αντιςτρϋψουμε την πορεύα προσ την 

καταςτροφό μϋςα ςε ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα (ασ ποϑμε μϋχρι το 2021, 

επετειακϐ ϋτοσ τησ ελληνικόσ επανϊςταςησ αλλϊ και χρϐνο ειςϐδου 

«ςτην καρδιϊ» του 21ου αιώνα) 

Με ϊλλα λϐγια: ϐπου να ,ναι το κϐςτοσ των «μικρολϑςεων» θα γύνει -και 

πολιτικϊ- μεγαλϑτερο απϐ το κϐςτοσ των «υπερλϑςεων» (Με τον ϐρο 

«υπερλϑςεισ» εννοοϑμε τισ πολιτικϋσ εκεύνεσ παρεμβϊςεισ ςτισ οπούεσ το 

κρϊτοσ και η εξουςύα αςκεύ ϐλα τα πολιτικϊ μϋςα που διαθϋτει προκειμϋνου 

να αλλϊξουν ϊρδην η δομό, η λειτουργύα, η αποτελεςματικϐτητα ςε ϋναν 

ςυγκεκριμϋνο τομϋα-πολιτικόσ -δημογραφικϐ, περιβϊλλον, αςφαλιςτικϐ, 

εξωτερικό πολιτικό, φορολογύα, επιχειρηματικϐτητα, υγεύα, παιδεύα κ.λπ- ςε 

τϋτοιο βαθμϐ που η επαναφορϊ ςτην προτϋρα κατϊςταςη να εύναι 
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ουςιαςτικϊ αδϑνατη. «Τπερλϑςη» όταν το δημοψόφιςμα για το 

πολιτειακϐ που αποφϊςιςε ο Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ το 1974· η 

ϋνταξη τησ χώρασ ςτην ΕΟΚ το 1981· η νομιμοπούηςη του ΚΚΕ και η 

καθιϋρωςη κοινών κανϐνων του παιχνιδιοϑ για ϐλουσ τουσ παρϊγοντεσ του 

καθεςτώτοσ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ· υπερλϑςη η ϋνταξη τησ χώρασ 

ςτην ευρωζώνη το 2001. Και κϊπου εδώ ςταματϊει ο μεταπολιτευτικϐσ 

κατϊλογοσ...) 
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Ϊνα πολιτικϐ ςχϋδιο για τον 21ο αιώνα (3/11/2007) 
 

«Εύμαςτε εισ το "εμεύσ" κι, ϐχι εισ το "εγώ"... αν θϋλωμεν να 

φκειϊςωμεν χωριϐν, να ζόςωμεν ϐλοι μαζύ» 

Γιϊννησ Μακρυγιϊννησ, «Απομνημονεϑματα» (Επύλογοσ) 

Σα αςόμαντα και τα ςημαντικϊ 

Όςο καλϊ κι αν πϊμε -ό δεν πϊμε- ςτην ανϊπτυξη, το ϋλλειμμα, το χρϋοσ, 

τισ διεθνεύσ μασ ςχϋςεισ, τη λειτουργύα τησ δημοκρατύασ μασ, την παιδεύα, 

την υγεύα, την αςφϊλεια κ.λπ. το πραγματικϊ φοβερϐ εύναι πωσ ϐλα αυτϊ 

πιθανϐ να μην ϋχουν καμύα ςημαςύα. 

Σο πραγματικϊ κρύςιμο, που ωσ ϊβουλοι και μοιραύοι αγνοοϑμε, εύναι πωσ 

κϊτω απϐ ϐλα αυτϊ εξελύςςονται ανενϐχλητα δϑο καταςτροφικϋσ τϊςεισ, 

που εν δυνϊμει προορύζονται να υπονομεϑςουν ϋωσ εξαφανύςεωσ, μϋχρι το 

πολϑ το 2100, ϐ,τι εννοοϑμε ςόμερα ωσ Ελλϊδα και Ελληνιςμϐ. 

Οι δϑο αυτϋσ τϊςεισ εύναι η δημογραφικό μασ εξϋλιξη και η καταςτροφό 

του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

  

Δημογραφικϐσ μαραςμϐσ 

ϑμφωνα με απλοϑσ μαθηματικοϑσ υπολογιςμοϑσ, κι εφϐςον ο δεύκτησ 

γεννητικϐτητασ παραμεύνει ςτα επύπεδα των 0.9 παιδιών ανϊ Ελληνύδα, οι 

απϐγονοι των 10.161 εκατομμϑρια Ελλόνων του 1990 δεν θα εύναι το 

2100 πϊνω απϐ 3 εκατομμϑρια. Κοντολογύσ ςτον ελλαδικϐ χώρο 

οι μετανϊςτεσ θα υπερϋχουν κατϊ πολϑ των Ελλόνων. Προφανώσ αυτό η 

πληθυςμιακό ςϑνθεςη ςημαύνει το τϋλοσ τησ Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ 

ϐπωσ τα ξϋρουμε. Αν ςυνυπολογύςουμε και τισ ςτρατιωτικϋσ-πολιτικϋσ 

ιςορροπύεσ τησ αςταθοϑσ περιοχόσ μασ, μπορεύ και να ςημαύνει το τϋλοσ -ό 

το βαρϑ κλονιςμϐ- ακϐμα και τησ εθνικόσ-κρατικόσ ςυγκρϐτηςησ τησ 

Ελλϊδασ, που ξεκύνηςε το 1827-1832. 

Περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη 

Με τον ύδιο τρϐπο, παρϊλληλα με την διϐγκωςη του ΑΕΠ και την ϋξαρςη 

τησ κατανϊλωςησ, η καταςτροφό του περιβϊλλοντοσ υπονομεϑει το 

«φυςικϐ κεφϊλαιο» πϊνω ςτο οπούο ςτηρύζεται η ανϊπτυξη και χωρύσ το 

οπούο μασ περιμϋνει φτώχεια και μαραςμϐσ: το 84% των ελληνικών 
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εδαφών απειλοϑνται με ερημοπούηςη· η λειψυδρύα, η ρϑπανςη γαιών και 

υδατικών πϐρων απϐ λιπϊςματα και φυτοφϊρμακα, η εξαφϊνιςη τησ 

ιχθυοπανύδασ λϐγω ρϑπανςησ και υπεραλύευςησ κ.λπ. μετατρϋπουν 

καθημερινϊ το μαγικϐ ϊλλοτε ελλαδικϐ χώρο ςε ϋρημο τοπύο, που λεσ και 

βγόκε απϐ ταινύα καταςτροφόσ. 

Η φϑςη των αλλαγών 

Ενώ ϐμωσ οι επιπτώςεισ των δϑο αυτών τϊςεων ύςωσ να μοιϊζουν 

μακροπρϐθεςμεσ -αφοροϑν τα εγγϐνια μασ- η αντιμετώπιςό τουσ αφορϊ 

εμϊσ και τα παιδιϊ μασ. Για να αντιςτραφοϑν οι δϑο αυτϋσ τϊςεισ, η 

αντιμετώπιςό τουσ πρϋπει να ξεκινόςει εδώ και τώρα. Σϐςο 

το δημογραφικϐ πρϐβλημα ϐςο και η περιβαλλοντικό καταςτροφό εύναι 

διαδικαςύεσ που ωριμϊζουν αργϊ αλλϊ ςτη ςυνϋχεια αναπτϑςςονται με 

γεωμετρικό πρϐοδο -και ϐταν οι επιπτώςεισ τουσ γύνουν ολϐπλευρα 

αιςθητϋσ εύναι πλϋον ανεπύςτρεπτεσ, δεν μποροϑν πλϋον να 

αντιμετωπιςτοϑν. Με ϊλλα λϐγια: για να αντιμετωπύςουμε το δημογραφικϐ 

και να εύμαςτε το 2100 ϐχι 3 αλλϊ 7 εκατομμϑρια, για να ανατϊξουμε το 

ελληνικϐ περιβϊλλον, η ώρα τησ μεγϊλησ απϐφαςησ, τησ μεγϊλησ 

ςτροφόσ, δεν εύναι αϑριο, αλλϊ τώρα! 

Η ώρα τησ αναδιανομόσ 

Για να αντιμετωπιςτοϑν αυτϋσ οι δϑο βαθιϋσ τϊςεισ και να ζόςει η 

Ελλϊδα, χρειϊζονται τρεισ μεγϊλεσ αναδιανομϋσ πϐρων και ειςοδόματοσ. 

Πρώτη αναδιανομό: απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ μεςόλικεσ ςτουσ 

νϋουσ και τα παιδιϊ. Σο ϋθνοσ θα πρϋπει να θϋςει ςε προτεραιϐτητα την 

επιδϐτηςη τησ γϋννηςησ και τησ ανατροφόσ των παιδιών, τη διαμϐρφωςη 

πϐλεων και δημϐςιου χώρου φιλικών ςτα παιδιϊ, την υποςτόριξη τησ 

οικογϋνειασ, την ριζικό βελτύωςη τησ εκπαύδευςησ, τησ κατϊρτιςησ, τησ 

ϋρευνασ. 

Δεϑτερη αναδιανομό: απϐ τουσ ανθρώπουσ ςτο περιβϊλλον. Η ανϊταξη 

των ακτογραμμών, των ποταμών και των λιμνών τησ Ελλϊδασ, 

η προςταςύα και ο εμπλουτιςμϐσ τησ ιχθυοπανύδασ, η 

διαμϐρφωςη πρϊςινων πϐλεων, η εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, η μεύωςη και 

αςφαλόσ διαχεύριςη των απορριμμϊτων αποτελοϑν εκ των ων ουκ ϊνευ 

ϐρουσ για να επιβιώςει μακροπρϐθεςμα το ϋθνοσ. Η ριζικό ςτροφό ςτην 

περιβαλλοντικό πολιτικό εύναι για τη ςημερινό Ελλϊδα ο μϐνοσ τρϐποσ για 

την επιβύωςη των μελλοντικών γενεών. Υτϊνει η πλεονεξύα και το κοϑρςεμα 
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τησ πατρύδασ... 

Σρύτη αναδιανομό: απϐ τον ιδιωτικϐ χώρο ςτο δημϐςιο. Ϋρθε η ώρα να 

ανατραπεύ το κυρύαρχο ςτην Ελλϊδα υπϐδειγμα «ιδιωτικϐσ πλοϑτοσ, 

δημϐςια φτώχεια»: δεν χρειαζϐμαςτε μεγαλϑτερα ςπύτια, αλλϊ 

περιςςϐτερα πϊρκα, πλατϑτερα πεζοδρϐμια· αντύ για 

πολυτελϋςτερα αυτοκύνητα, χρειαζϐμαςτε καλϑτερουσ δρϐμουσ· αντύ για 

περιςςϐτερη κατανϊλωςη, καλϑτερα και περιςςϐτερα μαιευτόρια, 

νοςοκομεύα, ςχολεύα. Αντύ για επαϑλεισ ςε απομακρυςμϋνα και πολυτελό 

προϊςτια προτιμϊμε περιςςϐτερη αςφϊλεια και ελεϑθερουσ χώρουσ ςτισ 

γειτονιϋσ· αντύ για γκουβερνϊντεσ με καλϋσ ςυςτϊςεισ, αποτελεςματικϊ 

νηπιαγωγεύα και βρεφονηπιακοϑσ ςταθμοϑσ. Ϊχουμε ξεπερϊςει προ πολλοϑ 

το ςημεύο ϐπου η αθλιϐτητα του ελληνικοϑ δημϐςιου χώρου καθιςτϊ 

ϊχρηςτη την πολυτϋλεια του ιδιωτικοϑ. Κϊθε εμμονό ςε αυτϐ το δρϐμο μασ 

οδηγεύ ςε αδιϋξοδο. 

€ 

Ϊχω πλόρη ςυνεύδηςη πωσ καμύα απϐ τισ τρεισ προτεινϐμενεσ αναδιανομϋσ 

δεν θεωρεύται ακϐμα πολιτικϊ «ρεαλιςτικό». Καμύα δεν εύναι ςόμερα 

δημοφιλόσ. Η ιςχϑσ τουσ ϐμωσ εύναι πωσ περιγρϊφουν μύα ριζικό αλλαγό 

ςτην εθνικό μασ πορεύα, μια ςυλλογικό μασ ανϊταςη, που μασ οδηγεύ απϐ το 

χαμϐ ςτη ςωτηρύα. Κι ϐπωσ ϋλεγε ο Βύκτωρ Ουγκϐ (Victor Hugo), 

«τύποτα δεν εύναι ιςχυρότερο από μύα ιδϋα που όρθε η ώρα τησ». 
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Δημογραφικϐ: η ώρα τησ αναδιανομόσ (17/11/2007) 
 

To πρϐβλημα 

Θα μποροϑςαμε να κατατϊξουμε τα προβλόματα που αντιμετωπύζει η 

ςημερινό Ελλϊδα με διϊφορουσ τρϐπουσ. Ο πλϋον υπεϑθυνοσ ϐμωσ εύναι 

να τα κατατϊξουμε ςε αυτϊ που μποροϑν να διορθωθοϑν και τα ϊλλα, 

που εφϐςον εξελιχτοϑν ανενϐχλητα πϋραν ενϐσ οριςμϋνου ςημεύου, οι 

επιπτώςεισ τουσ εύναι ανεπύςτρεπτεσ, μη ανατϊξιμεσ, και ςυνοδεϑουν 

ϋκτοτε δια παντϐσ την εθνικό μασ πορεύα. 

Σϋτοια ανεπύςτρεπτα προβλόματα εύναι φερ’ ειπεύν η καταςτροφό του 

περιβϊλλοντοσ (τουλϊχιςτο οριςμϋνεσ πλευρϋσ τησ ϐπωσ η εξαφϊνιςη 

ειδών, η ερημοπούηςη εδαφών, οι κλιματικϋσ αλλαγϋσ κ.λπ). 

«Ανεπύςτρεπτεσ» εύναι επύςησ οριςμϋνεσ εθνικϋσ απώλειεσ (π.χ. η εκδύωξη 

του ελληνιςμοϑ τησ Πϐλησ το 1955). 

Ανεπύςτρεπτο πρϐβλημα εύναι και το δημογραφικϐ· αντιθϋτωσ δεν εύναι 

ανεπύςτρεπτα προβλόματα η ανεργύα, το ϑψοσ του τιμϊριθμου, η 

εγκληματικϐτητα κ.λπ. που βρύςκονται ςτην πρώτη γραμμό τησ 

επικαιρϐτητασ λϐγω των εξατομικευμϋνων επιπτώςεών τουσ, ϐχι ϐμωσ λϐγω 

του τελεςύδικου χαρακτόρα τουσ. 

Σο δημογραφικϐ μασ πρϐβλημα οφεύλεται αποκλειςτικϊ ςτο χαμηλϐ 

ποςοςτϐ γεννόςεων ανϊ γυναύκα (το δεύκτη «γονιμϐτητασ»-

«γεννητικϐτητασ»). Επιςόμωσ ο ςχετικϐσ δεύκτησ ςτην Ελλϊδα εύναι 

1.35 (που μασ κατατϊςςει ςτην 199η θϋςη επύ 220 χωρών). την 

πραγματικϐτητα ϐμωσ, για τισ Ελληνύδεσ υπηκϐουσ υπολογύζεται πωσ 

βρύςκεται κϊτω απϐ 1 (ςτο 0.8-0.9, που μασ κατατϊςςει κατϊ πϊςα 

πιθανϐτητα ςτην 220ό και τελευταύα θϋςη, κϊτω κι απϐ τη ιγκαποϑρη, το 

Μακϊο και το Φονγκ-Κονγκ). 

Για να εκτιμόςουμε πλόρωσ τι ςημαύνει αυτϐ, ασ γνωρύζουμε πωσ: 

(α) οι δημογραφικϋσ τϊςεισ εξελύςςονται με γεωμετρικό πρϐοδο (που 

ςημαύνει πωσ ϐταν οι επιπτώςεισ του φαινϐμενου γύνουν αιςθητϋσ ςε ϐλεσ 

τουσ τισ διαςτϊςεισ, εύναι πια πολϑ αργϊ για να αντιδρϊςει ο 

οποιοςδόποτε), 

(β) τα ϐποια οφϋλη απϐ κϊθε πετυχημϋνη πολιτικό παρϋμβαςη υπϋρ τησ 
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αϑξηςησ των γεννόςεων χρειϊζεται 20-30 χρϐνια για να αρχύςουν να 

γύνονται αιςθητϊ, 

(γ) με δεύκτη γονιμϐτητασ 1, κϊθε «γενιϊ» (που καλϑπτει διϊςτημα 35 

ετών) ϋχει πληθυςμϐ ϐςο το 60% τησ προηγοϑμενησ. 

Απϐ τα προηγοϑμενα ςυνεπϊγεται πωσ εφϐςον τα δημογραφικϊ δεδομϋνα 

παραμεύνουν αναλλούωτα, το 2100 οι απϐγονοι των 10,1 εκατομμυρύων 

Ελλόνων του 1990 θα εύναι κϊτω απϐ... 3 εκατομμϑρια. Σην ύδια χρονιϊ οι 

Σοϑρκοι θα ϋχουν μειωθεύ γϑρω ςτα 50 εκατομμϑρια, ενώ οι Αλβανού (τησ 

Αλβανύασ, του Κοςςυφοπεδύου και του Σετϐβου) θα ϋχουν ξεπερϊςει τα 7 

εκατομμϑρια. 

  

Αν ςυνυπολογιςτεύ πωσ η Ελλϊδα αποτελεύ ϋνα απϐ τα «περϊςματα» 

προσ την Ευρώπη απϐ δϑο περιοχϋσ με εκρηκτικό δημογραφικό ϊνοδο 

(τη Μϋςη Ανατολό και -κυρύωσ- την υποςαχϊρια Αφρικό), δεν εύναι 

υπερβολικϐ να εκτιμόςουμε πωσ εφϐςον οι δημογραφικϋσ τϊςεισ 

παραμεύνουν αναλλούωτεσ, απειλοϑν την ύδια την επιβύωςη τησ Ελλϊδασ -

τουλϊχιςτο ωσ εθνικοϑ ελληνικοϑ κρϊτουσ- τον 22ο αιώνα. Ασ δοϑμε πώσ 

περιγρϊφει τον ελλαδικϐ χώρο το 2100 ϋνα ςενϊριο-παύγνιο απϐ το 

πανεπιςτόμιο UCLA: «Ελλϊδα: 20 εκατομμϑρια. Πλοϑςια. Η Ελλϊδα 

αντλεύ τον πλοϑτο τησ απϐ το Αιγαύο: εξϐρυξη μεταλλευμϊτων, 

ιχθυοκαλλιϋργειεσ, αλιεύα. Ο πληθυςμϐσ εύναι ϋνα μεύγμα απϐ 

Ϊλληνεσ, Σοϑρκουσ, Αιγυπτύουσ, Αφρικανοϑσ, Ιταλοϑσ, Ρουμϊνουσ, 

,Αραβεσ και ϋρβουσ (sic)». 

Η αντιμετώπιςη του προβλόματοσ 

ϑμφωνα με τη θεωρύα τησ «δημογραφικόσ μετϊβαςησ» 

(demographic transition) ο δεύκτησ γονιμϐτητασ εξαρτϊται απϐ το ϑψοσ 

του ΑΕΠ: ϐςο πλουςιϐτερο εύναι ϋνα κρϊτοσ, τϐςο λιγϐτερα παιδιϊ γεννοϑν 

οι γυναύκεσ. Αυτϐ αληθεϑει, αλλϊ μϋςα ςε ϐρια που ςτην περύπτωςη τησ 

Ελλϊδασ ύςωσ να κρύνουν αν η χώρα μασ θα ζόςει ό θα πεθϊνει. Εύναι 

αλόθεια πωσ η εξατομύκευςη, ο καταναλωτιςμϐσ, η κρύςη των ςχϋςεων, η 

αποθρηςκειοπούηςη κ.λπ (ϐλα ςτοιχεύα του εκςυγχρονιςμοϑ) ςυμβϊλλουν 

ςτην πτώςη του δεύκτη γονιμϐτητασ. Αυτϋσ ϐμωσ εύναι βαθιϋσ τϊςεισ, που ςε 

μεγϊλο βαθμϐ εξελύςςονται ανεξϊρτητα απϐ την ϐποια κυβερνητικό 

πολιτικό. 

Απϐ την ϊλλη υπϊρχουν εκςυγχρονιςμϋνεσ κοινωνύεσ, με μεγαλϑτερο ΑΕΠ 
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απϐ τη χώρα μασ, που παρουςιϊζουν κατϊ πολϑ υψηλϐτερουσ δεύκτεσ 

γονιμϐτητασ ςε ςχϋςη με τον ελληνικϐ: οι ΗΠΑ ϋχουν δεύκτη γονιμϐτητασ 

2.1, η Γαλλύα 2, οι ςκανδιναβικϋσ χώρεσ κινοϑνται γϑρω ςτο 1.8, η Ολλανδύα 

κι η Βρετανύα γϑρω ςτο 1.7 κ.λπ. 

Αν εξετϊςει κανεύσ εκ του ςϑνεγγυσ τισ δημογραφικϋσ πολιτικϋσ ςτισ 

χώρεσ αυτϋσ θα αντιληφθεύ πωσ παρϊλληλα με τη «δημογραφικό 

μετϊβαςη» (που εύναι μύα ιςχυρό τϊςη, πϋραν των δυνατοτότων τησ 

κυβερνητικόσ πολιτικόσ) οι δημογραφικϋσ τϊςεισ ςε κϊθε χώρα εξαρτώνται 

επύςησ απϐ την οικονομικό-κοινωνικό ενύςχυςη των νϋων ζευγαριών, των 

γεννόςεων, τησ ευημερύασ-αςφϊλειασ των παιδιών και των νϋων. 

Κωδικοποιημϋνα θα περιγρϊφαμε την ανϊγκη να γύνει ςτη χώρα μασ μύα 

ςημαντικό αναδιανομό του εθνικοϑ ειςοδόματοσ απϐ τουσ μεςόλικεσ και 

τουσ ηλικιωμϋνουσ ςτουσ νϋουσ και τα παιδιϊ. Θεωροϑμε πωσ μαζύ με ϊλλεσ 

δϑο αναδιανομϋσ (απϐ τουσ ανθρώπουσ ςτο περιβϊλλον και απϐ τον 

ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο) η πολιτικό αυτό αποτελεύ αναπϐςπαςτο 

ςτοιχεύο μύασ πολιτικόσ εθνικόσ ςωτηρύασ για τη δεκαετύα του 2010 και 

πϋραν αυτόσ. 

Η πολιτικό αναδιανομόσ απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ 

μεςόλικεσ ςτουσ νϋουσ και τα παιδιϊ 

Η αναδιανομό αυτό θα πρϋπει να εξειδικεϑεται ςτουσ παρακϊτω 

πυλώνεσ: 

1. Ενύςχυςη των γεννόςεων, που θα περιλαμβϊνει: 

1α. Ση δημιουργύα κρατικών μαιευτηρύων ώςτε να μετακυλιςτεύ το κϐςτοσ 

τησ γϋννηςησ απϐ την κϊθε οικογϋνεια ςτο ςϑνολο τησ κοινωνύασ 

1β. Σην αποτροπό των αμβλώςεων, με: 

• αϑξηςη του ρϐλου των γονϋων ςτισ αμβλώςεισ που 

πραγματοποιοϑν ανόλικα κορύτςια, 

• υποχρεωτικό ςυμβουλευτικό διαδικαςύα πριν την ϊμβλωςη, 

• ςεξουαλικό ενημϋρωςη-εκπαύδευςη, 

• θϋςπιςη μετρόςιμων ςτϐχων ςε μύα πολιτικό καταπολϋμηςησ των 

αμβλώςεων, κ.λπ 

1γ. Σην επιδϐτηςη των μεθϐδων υποβοηθοϑμενησ γονιμοπούηςησ απϐ τα 

αςφαλιςτικϊ ταμεύα 

2. Επιδϐτηςη των γεννόςεων και τησ ανατροφόσ των παιδιών, που 
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θα περιλαμβϊνει: 

2α. Σην κατϊργηςη του «επιδϐματοσ γϊμου» και την αϑξηςη των 

επιδομϊτων τϋκνου ςτο ϑψοσ που γνωρύζουμε πωσ επιβαρϑνεται ο 

οικογενειακϐσ προϒπολογιςμϐσ απϐ την τεκνοποιύα: γϑρω ςτο 10-15% για 

το πρώτο παιδύ, γϑρω ςτο 5-10% για το δεϑτερο και το τρύτο, και απϐ εκεύ 

και πϋρα πολϑ λιγϐτερο. Αυτϐ ςημαύνει επιδϐματα ϑψουσ 150-300 ευρώ 

μηνιαύωσ για το πρώτο παιδύ, μεταξϑ 100-200 ευρώ για το δεϑτερο και το 

τρύτο και λιγϐτερο απϐ 100 ευρώ πϋραν του τρύτου. 

2β. Μϋτρα ενθϊρρυνςησ τησ τεκνοποιύασ ςε ϐςο το δυνατϐ νεαρϐτερη 

ηλικύα για τισ γυναύκεσ: ϋτςι η γϋννηςη ενϐσ παιδιοϑ απϐ μύα μητϋρα ηλικύασ 

21-24 ετών θα πρϋπει να «επιδοτεύται» επιπλϋον ςε ςχϋςη με τη γϋννηςη του 

πρώτου παιδιοϑ ςτην ηλικύα 24-27, ό ςτην ηλικύα 27-30 κ.ο.κ. (με κϊθε 

τρϐπο: επιδϐτηςη ςτεγαςτικών δανεύων, πρϐςθεςη μορύων για εργαςύα ςτο 

δημϐςιο, προτεραιϐτητα για εξεϑρεςη εργαςύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα απϐ τον 

ΟΑΕΔ, προτεραιϐτητα ςτη βρεφονηπιακό φροντύδα, μεγαλϑτερα 

επιδϐματα κ.λπ.) 

2γ. ταδιακό ελϊφρυνςη των αςφαλιςτικών ειςφορών των γονϋων πϋραν 

των δϑο παιδιών (ό των γυναικών που ϋχουν τεκνοποιόςει ςε νεαρό 

ηλικύα,  μεταξϑ 21-24 ετών). 

2δ. Εκμηδϋνιςη του κϐςτουσ που ςόμερα καταβϊλει ο... εργοδϐτησ για τη 

γϋννηςη παιδιών απϐ υπαλλόλουσ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα, πρϊγμα που 

βεβαύωσ οδηγεύ ςε απαρϊδεκτεσ πιϋςεισ ςτισ υπαλλόλουσ του ιδιωτικοϑ 

τομϋα να μην τεκνοποιοϑν. 

3. Προώθηςη τησ ευημερύασ των παιδιών, που θα περιλαμβϊνει: 

3α. Σην καθιϋρωςη οικουμενικόσ δωρεϊν βρεφονηπιακόσ φροντύδασ και 

ποιοτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ 

3β. Σην δωρεϊν παροχό ιατροφαρμακευτικόσ, οφθαλμιατρικόσ και 

οδοντιατρικόσ περύθαλψησ ςε κϊθε παιδύ απϐ τα 0 ϋωσ τα 14-18 χρϐνια 

του. Σην υποχρεωτικό θϋςπιςη πλόρουσ-δωρεϊν ετόςιασ προληπτικόσ 

ιατρικόσ εξϋταςησ για τισ ηλικύεσ 0-12 ετών. 

3γ. Σον αναςχεδιαςμϐ των πϐλεων και την 

χωροταξικό τουσ αναδιοργϊνωςη με ςκοπϐ: 

• τον πολλαπλαςιαςμϐ των ελεϑθερων δημοςύων χώρων αναψυχόσ 

και αθλητιςμοϑ για τα παιδιϊ 
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• την εξαςφϊλιςη τησ ελεϑθερησ και αςφαλοϑσ κύνηςησ 

για καροτςϊκια και παιδιϊ ςε ολϐκληρο τον αςτικϐ ιςτϐ (δύκτυο 

πεζοδρϐμων και πεζοδρομύων, μεύωςη τησ αυτοκύνηςησ) 

3δ. Σην αξιολϐγηςη ϐλων των παρεχϐμενων εκπαιδευτικών υπηρεςιών και 

τη δημοςιοπούηςη των αποτελεςμϊτων αυτών των αξιολογόςεων με 

ταυτϐχρονη παροχό δικαιώματοσ: 

• επιλογόσ ςχολεύου απϐ τουσ γονεύσ, 

• επιδϐτηςησ μϋρουσ των διδϊκτρων για φούτηςη ςε ιδιωτικϐ ςχολεύο, 

και 

• ανϊπτυξησ τησ κρατικόσ μϋριμνασ ώςτε να εξαςφαλύζεται το 

δικαύωμα ϐλων των παιδιών να παρακολουθοϑν μαθόματα που να 

αντιςτοιχοϑν με το διανοητικϐ και μορφωτικϐ τουσ επύπεδο. 

3ε. Ανϊπτυξη ποιοτικών, λειτουργικών και προαιρετικών ολοόμερων 

προγραμμϊτων ςτα ςχολεύα. 

3ςτ. Επιδϐτηςη του καταςκηνωτιςμοϑ και δημιουργύα ποιοτικών 

καταςκηνώςεων. 

4. Προώθηςη τησ αςφϊλειασ των παιδιών, που θα περιλαμβϊνει: 

4α. Σην υιοθϋτηςη και εφαρμογό των αυςτηρϐτερων προδιαγραφών 

αςφϊλειασ ςτην ΕΕ για: 

• την ποιϐτητα τησ ατμϐςφαιρασ ςτισ πϐλεισ, 

• την ποιϐτητα του αϋρα ςτα ςχολεύα, τα νηπιαγωγεύα και τουσ 

βρεφονηπιακοϑσ ςταθμοϑσ, τουσ παιδοτϐπουσ, και κϊθε κλειςτϐ 

χώρο που φιλοξενεύ παιδιϊ, 

• την ποιϐτητα των υδϊτων, 

• την ποιϐτητα των τροφών (ιδύωσ φροϑτων-λαχανικών, γϊλακτοσ, 

ψωμιοϑ, κρεϊτων) 

• την ποςϐτητα ηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ, 

• την καταπολϋμηςη τησ ηχορϑπανςησ 

4β. Σην εξαςφϊλιςη των παιδιών απϐ ρητϊ ςεξουαλικϊ η βύαια 

περιεχϐμενα με: 

• αυςτηροϑσ περιοριςμοϑσ ςτισ διαφημιςτικϋσ καταχωρόςεισ ςε κϊθε 

δημϐςιο χώρο, πραγματικϐ ό ψηφιακϐ-εικονικϐ (δρϐμουσ, 

περύπτερα-προθόκεσ καταςτημϊτων, διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ, 

ΜΜΕ) 
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• την υποχρεωτικό πώληςη προγρϊμματοσ «φύλτρου ακατϊλληλων 

περιεχομϋνων» με κϊθε υπολογιςτό, που ο χρόςτησ δε θα χρειϊζεται 

να εγκαταςτόςει, αλλϊ να απεγκαταςτόςει εφϐςον δεν το επιθυμεύ 

• την απαγϐρευςη τησ πρϐςβαςησ ανηλύκων ςτα ύντερνετ καφϋ επύ 

ποινό οριςτικόσ διακοπόσ τησ λειτουργύασ τουσ. Ση 

δημιουργύα ςτα ςχολεύα και ϊλλουσ δημϐςιουσ χώρουσ κϋντρων 

υπολογιςτών για ανηλύκουσ, με ειδικϊ επιλεγμϋνο προςωπικϐ, 

προςεγμϋνο περιβϊλλον και επιλεγμϋνα λογιςμικϊ και προςβϊςιμεσ 

ιςτοςελύδεσ. 

• τη δημιουργύα πολϑ αυςτηρϐτερου πλαιςύου ελϋγχων ςτην κινητό 

τηλεφωνύα για τουσ ανόλικουσ 

4γ. Ση ςόμανςη ϐλων των παιχνιδιών και βινετοπαιχνιδιών (ςε 

κατηγορύεσ απϐ «κατϊλληλο για ϐλουσ» ϋωσ «αυςτηρϊ ακατϊλληλο»). 

4δ. Σην μετακϑληςη του κϐςτουσ τησ παχυςαρκύασ ςτην τιμό των 

παχυντικών προώϐντων (ςνακ, ταχυφαγεύα, αναψυκτικϊ). Ση ςόμανςη 

ϐλων των τυποποιημϋνων τροφύμων για τα λύπη, τη ζϊχαρη και τα 

ςυντηρητικϊ που περιϋχουν, 

4ε. Σην πλόρη απαγϐρευςη του καπνύςματοσ ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ. 

4ςτ. Ση δημιουργύα προγρϊμματοσ μεύωςησ των ατυχημϊτων και την 

υιοθϋτηςη-εφαρμογό αυςτηρών προδιαγραφών, ϋτςι ώςτε η οδικό 

κυκλοφορύα, οι παιδικϋσ χαρϋσ, τα ςχολικϊ κτύρια, οι οικιακϋσ ςυςκευϋσ 

κ.λπ να λειτουργοϑν προςτατευτικϊ για τα παιδιϊ αντύ να τα εκθϋτουν ςε 

περιττοϑσ κινδϑνουσ. 

5. Ενδοοικογενειακό αναδιανομό ειςοδόματοσ: 

Εύναι γνωςτϐ πωσ μύα απϐ τισ μακροχρϐνιεσ επιπτώςεισ του 

δημογραφικοϑ προβλόματοσ εύναι η κατϊρρευςη των ταμεύων και του 

αςφαλιςτικοϑ ςυςτόματοσ. Κϊθε μϋτρο ϐμωσ περιοριςμοϑ του ϑψουσ των 

ςυντϊξεων ό επϋκταςησ του χρϐνου εργαςύασ αντιμετωπύζει την μόνη των 

ςυνταξιοϑχων (των ηλικιωμϋνων) και των μελλοντικών ςυνταξιοϑχων (των 

μεςηλύκων). Σο τραγικϐ εύναι πωσ η αιτύα του προβλόματοσ (η γόρανςη του 

πληθυςμοϑ) δυςχεραύνει ολοϋνα και περιςςϐτερο την επύλυςό του (αφοϑ 

αυξϊνει το δημογραφικϐ-πολιτικϐ βϊροσ των ηλικιωμϋνων και των 

μεςηλύκων). 

Η εξϋλιξη αυτοϑ του φαϑλου κϑκλου οδηγεύ μαθηματικϊ ςε μύα κατϊςταςη 
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ϐπου οι ηλικιωμϋνοι και οι μεςόλικεσ θα διεκδικόςουν το ςϑνολο των 

κοινωνικών παροχών, εισ βϊροσ κϊθε πϐρου που προορύζεται για τα νϋα 

ζευγϊρια, την ενθϊρρυνςη των γεννόςεων, την επιδϐτηςη των γεννόςεων 

και τησ ανατροφόσ των παιδιών, την ευημερύα και την αςφϊλεια τησ 

παιδικόσ ηλικύασ, αλλϊ και την εκπαύδευςη, την κατϊρτιςη, την ϊμυνα κ.λπ. 

Αν ςυμβεύ αυτϐ, η αϑξηςη του πολιτικοϑ βϊρουσ των μεςηλύκων και των 

ηλικιωμϋνων  θα υπονομεϑςει τη δυνατϐτητα επιβύωςησ του ϋθνουσ ακϐμα 

περιςςϐτερο απϐ ϐςο όδη το κϊνει η δημογραφικό εξϋλιξη αυτό καθ, εαυτό. 

Ϊνασ τρϐποσ για να ξεφϑγουμε απϐ το φαϑλο αυτϐν κϑκλο, εύναι να 

εκμεταλλευθοϑμε, ϐςο ακϐμα αυτού υφύςτανται, τουσ ιςχυροϑσ δεςμοϑσ 

οικογενειακόσ αλληλεγγϑησ που χαρακτηρύζουν την ελληνικό οικογϋνεια. 

Εύναι δυνατϐ να ςχεδιϊςουμε ϋνα αςφαλιςτικϐ ςϑςτημα που δε θα αυξϊνει 

τα ελλεύμματϊ του (και ϐχι απλϊ «θα εύναι βιώςιμο») για τα επϐμενα εύκοςι-

τριϊντα χρϐνια (με προβλεπτικϐ ορύζοντα μιασ γενιϊσ). 

Σο αςφαλιςτικϐ αυτϐ ςϑςτημα αναπϐφευκτα θα ϋχει αυξημϋνα ϐρια 

ςυνταξιοδϐτηςησ, λιγϐτερα ειδικϊ προνϐμια, και μειωμϋνο ϑψοσ ςυντϊξεων. 

Αυτϐ το κϐςτοσ εύναι δυνατϐ να υπολογιςτεύ ςε ατομικϐ επύπεδο: εύναι π.χ. 

δυνατϐ να υπολογύςουμε πϐςα «χϊνει» κϊποιοσ που με το ςημερινϐ (εθνικϊ 

επικύνδυνο) αςφαλιςτικϐ ςϑςτημα θα ςυνταξιοδοτοϑνταν ςτα 62 του με 

ςϑνταξη 1,100 ευρώ, αλλϊ με το μακροπρϐθεςμα βιώςιμο αςφαλιςτικϐ 

ςϑςτημα θα ςυνταξιοδοτηθεύ ςτα 70 του, με ςϑνταξη 950 ευρώ. Ασ ποϑμε 

πωσ η «χαςοϑρα» του υπολογύζεται π.χ. ςε 250,000 ευρώ. 

Θα αποτελοϑςε μύα προςαρμογό τησ ςτρατηγικόσ του «υποθηκευμϋνου 

φϐρου» (targeted tax) αν δινϐταν η δυνατϐτητα ςτο ςυγκεκριμϋνο 

μεςόλικα-ηλικιωμϋνο να διαθϋςει το ποςϐ αυτϐ των 250,000 ευρώ ςτην 

αγορϊ «κουπονιών» που θα ενύςχυαν το παιδύ-τον ανόλικο (ό τα παιδιϊ-

τουσ ανόλικουσ) που ο ύδιοσ θα επϋλεγε, «αγορϊζοντϊσ» του (τουσ): 

• εκπαιδευτικϋσ παροχϋσ (εκμϊθηςη ξϋνων γλωςςών, αθλητιςμϐ, 

καλλιτεχνικό επιμϐρφωςη -ωδεύα, πλαςτικϋσ τϋχνεσ- δύδακτρα για 

φούτηςη ςε ιδιωτικϊ ςχολεύα-πανεπιςτόμια), 

• καταναλωτικϊ αγαθϊ (ϋνδυςη-υπϐδηςη, βιβλύα, ςχολικϊ εύδη, 

εκπαιδευτικϊ παιχνύδια, οικοςκευό, πληρωμό ςτεγαςτικών δανεύων 

για ακύνητα καταγραμμϋνα «ςτο ϐνομα» των νϋων και των παιδιών 

κ.λπ), 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 408 

• παροχϋσ υγεύασ, που ενδεχομϋνωσ δεν καλϑπτονται απϐ την κρατικό 

αςφϊλιςη κ.λπ. 

• αναψυχό (οργανωμϋνεσ εκδρομϋσ, καταςκηνώςεισ, διαμονό ςε 

ξενοδοχεύα)    

Με τον τρϐπο αυτϐν η αναδιανομό απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ 

μεςόλικεσ προσ τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ θα γινϐταν ςε μεγϊλο βαθμϐ ςε 

ενδοοικογενειακϐ επύπεδο. 

  

Σο προφανϋσ μειονϋκτημα αυτόσ τησ μεθϐδου εύναι πωσ θα χρειαςτεύ μύα 

δημϐςια διούκηςη που... να λειτουργεύ και -κυρύωσ- πωσ θα αναπαρϊγει τισ 

ανιςϐτητεσ που ςόμερα παρϊγει το αςφαλιςτικϐ ςϑςτημα ωσ ϋχει. Σο 

προφανϋςτερο ϐμωσ πλεονϋκτημα εύναι πωσ ϋτςι τουλϊχιςτο η (εθνικϊ 

ςωτόρια, επαναλαμβϊνουμε) αναδιανομό απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ 

μεςόλικεσ ςτουσ νϋουσ και τα παιδιϊ θα... μπορϋςει ύςωσ να γύνει 

πραγματικϐτητα. 

Οι ανιςϐτητεσ μποροϑν εξϊλλου πϊντα να αντιμετωπιςτοϑν με ϋνα 

δικαιϐτερο φορολογικϐ ςϑςτημα και ϊλλεσ αντιςταθμιςτικϋσ πολιτικϋσ. 
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Περιβϊλλον: η δεϑτερη αναδιανομό (1/12/2007) 
 

ε προηγοϑμενα κεύμενϊ μασ υποςτηρύξαμε πωσ, ςε αντύθεςη με την 

κοινό αύςθηςη και τον κυρύαρχο πολιτικϐ λϐγο, η εθνικό μασ πορεύα εύναι 

αρνητικό, ςε βαθμϐ μϊλιςτα που να εύναι απϐλυτα προβλϋψιμο πωσ μϋςα 

ςε λύγεσ δεκαετύεσ, εφϐςον δεν αλλϊξει τύποτα, θα διακυβεϑεται η ύδια η 

επιβύωςη τησ Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ τον 22ο αιώνα. 

Η απαιςιοδοξύα αυτό οφεύλεται ςτη γνώςη του γεγονϐτοσ πωσ ςε δϑο 

κρύςιμουσ τομεύσ, τη δημογραφύα και το περιβϊλλον εξελύςςονται 

ςόμερα ανεμπϐδιςτα τϊςεισ και δυναμικϋσ που παρϊγουν όδη -και θα 

παρϊγουν ϐλο και περιςςϐτερο- ανεπύςτρεπτεσ αλλοιώςεισ 

του ανθρωπολογικοϑ και φυςικοϑ ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

• το δημογραφικϐ -και με δεύκτη γονιμϐτητασ τησ τϊξησ του 1- οι 

απϐγονοι των Ελλόνων του 1990 το 2100 δεν θα ξεπερνοϑν τα 3 

εκατομμϑρια! 

• το περιβϊλλον, η ςυνϋχιςη του ςημερινοϑ παραγωγικοϑ-

ιδεολογικοϑ προτϑπου οδηγεύ ςε ερημοπούηςη ϋωσ και του 80% 

του ελληνικοϑ εδϊφουσ, ςε εκτεταμϋνη μϐλυνςη-ρϑπανςη 

υδϊτων και ςε ραγδαύα μεύωςη τησ βιοποικιλϐτητασ (που 

περιλαμβϊνει την πλόρη ςχεδϐν εξαφϊνιςη τησ ιχθυποπανύδασ). 

Καταλόξαμε πωσ η ςυντεταγμϋνη αντιςτροφό τησ εθνικόσ μασ 

πορεύασ, προϒποθϋτει το «αναποδογϑριςμα» του ςημερινοϑ-

μεταπολιτευτικοϑ προτϑπου ζωόσ και οικονομύασ, με πυλώνεσ τρεισ 

μϋγιςτεσ αναδιανομϋσ του εθνικοϑ ειςοδόματοσ: 

• Απϐ τουσ μεςόλικεσ και τουσ ηλικιωμϋνουσ προσ τουσ νϋουσ και τα 

παιδιϊ 

• Απϐ τουσ ανθρώπουσ προσ το περιβϊλλον τουσ 

• Απϐ τον ιδιωτικϐ προσ το δημϐςιο χώρο 

Περιγρϊψαμε μϊλιςτα ςε αδρϋσ γραμμϋσ πώσ 

αντιλαμβανϐμαςτε την πρώτη αναδιανομό, που θα μεταφϋρει πϐρουσ 

προσ τα παιδιϊ και την νϋα ελληνικό οικογϋνεια. 

το παρϐν ςημεύωμα θα κϊνουμε το ύδιο για τη δεϑτερη 
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αναδιανομό, εκεύνη απϐ το ϊτομο προσ το περιβϊλλον τουσ. 

Η αναδιανομό αυτό (ϐπωσ εξϊλλου και οι ϊλλεσ δϑο) ϋχει 

οριςμϋνεσ πολιτικϋσ-ιδεολογικϋσ προϒποθϋςεισ, χωρύσ τισ οπούεσ δεν 

μπορεύ να υπϊρξει μύα περιβαλλοντικό πολιτικό που να ϋχει νϐημα και να 

οδηγεύ ςε ςωτόρια πρϊξη. 

την αντύληψό μου, οι προϒποθϋςεισ αυτϋσ εύναι οι εξόσ: 

1. Η περιβαλλοντικό πολιτικό διαπερνϊει ωσ «κϐκκινο νόμα» ϐλεσ 

τισ επιμϋρουσ πολιτικϋσ 

Η περιβαλλοντικό πολιτικό εύναι ςυνιςταμϋνη κϊθε ϊλλησ πολιτικόσ 

πρωτοβουλύασ, ςε ϐλα τα πεδύα πολιτικόσ. Δεν αποτελεύ ωσ εκ τοϑτου μύα 

εξειδικευμϋνη «κλαδικό» πολιτικό, αλλϊ μύα πολιτικό προτεραιϐτητα που 

διαπερνϊ ωσ «κϐκκινο νόμα» κϊθε ςϑγχρονη πολιτικό πρϐταςη. 

Η ςημερινό λεηλαςύα του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ αντανακλϊ πρώτα απ, 

ϐλα την αδιαφορύα των ελύτ και πολλών πολιτών για τισ μελλοντικϋσ 

ςυνϋπειεσ των ςημερινών τουσ πρϊξεων. Αντανακλϊ την κυριαρχύα 

τησ πϊςη θυςύασ επιδύωξησ τησ ατομικόσ ευημερύασ («εδώ και τώρα»), 

ακϐμα και υποθηκεϑοντασ το μϋλλον των (λιγοςτών) μελλοντικών 

Ελλόνων. 

Αυτϐ δεν αλλϊζει παρϊ μϐνο αν υπϊρξει εθνικό ανϊταςη, εμπιςτοςϑνη ςτισ 

δυνϊμεισ τησ πατρύδασ και την πολιτικό ηγεςύα, κινητοπούηςη των πολιτών 

και κοινϐ πατριωτικϐ ϐραμα. 

τοιχεύο του ορϊματοσ αυτοϑ εύναι η ανϊδειξη, προςταςύα και 

υπερηφϊνεια για το ξεχωριςτϐ ελληνικϐ περιβϊλλον, την εντυπωςιακό 

βιοποικιλϐτητα, την αγϊπη ςτο ελληνικϐ τοπύο. 

2. Η περιβαλλοντικό πολιτικό χρειϊζεται ςτιβαρό ηγεςύα, παιδεύα 

και εμπιςτοςϑνη ςτο μϋλλον 

Απϐ πολλοϑσ παρατηρεύται πωσ ενώ οι πολύτεσ ανηςυχοϑν για το 

περιβαλλοντικϐ πρϐβλημα, δυςθυμοϑν και αντιδροϑν ϐποτε χρειϊζεται να 

αποδεχτοϑν μϋτρα απαραύτητα για τη ςωτηρύα του. Αυτϐ ςυμβαύνει 

διϐτι κϊθε περιβαλλοντικό πολιτικό ϋχει να αντιμετωπύςει δϑο ςημαντικϋσ 

αντιφϊςεισ: 

(α) Όταν οι επιπτώςεισ των κακών περιβαλλοντικών πολιτικών 

ςυνειδητοποιοϑνται ςε ϐλη τουσ την ϋκταςη, δεν υπϊρχει πια καιρϐσ για 

αποτελεςματικϋσ πολιτικϋσ αποφϊςεισ. Με ϊλλα λϐγια, υπϊρχει ϋνα 

χρονικϐ χϊςμα μεταξϑ τησ περιβαλλοντικόσ και τησ εκλογικόσ επύδραςησ 
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του φαινομϋνου, που ϋρχεται ςε πλόρη αντύφαςη με την πολιτικό των 

νωθρών και φοβικών ηγεςιών, του απογοητευμϋνου, απαύδευτου και 

αδρανοϑσ εκλογικοϑ ςώματοσ. 

(β) Η ςωτηρύα του περιβϊλλοντοσ δεν μπορεύ να επιτευχθεύ «ςε μύα 

χώρα». Θα προκϑψει μϐνο αν η διεθνόσ κοινϐτητα αναλϊβει 

αποφαςιςτικϋσ πρωτοβουλύεσ πλανητικόσ διϊςταςησ. 

Αυτϋσ οι δϑο αντιφϊςεισ ςόμερα ακινητοποιοϑν τισ ελληνικϋσ ηγεςύεσ και 

-ςε ςημαντικϐ βαθμϐ- τουσ πολύτεσ και τισ οργανώςεισ τουσ. 

Κι εδώ ϐμωσ η απϊντηςη οφεύλει να εύναι πολιτικό: για να ςωθεύ το 

ελληνικϐ περιβϊλλον θα χρειαςτοϑν πολιτικϋσ ηγεςύεσ και παρατϊξεισ που 

θα εύναι εισ θϋςη να εμπνϋουν και να καθοδηγοϑν τουσ πολύτεσ. Εξ οριςμοϑ 

οι μονομανεύσ των δημοςκοπόςεων δεν ανόκουν ςε αυτό την κατηγορύα: οι 

δημοςκοπόςεισ δεύχνουν ποϑ βρύςκεται ϋνασ λαϐσ, και κανεύσ δεν μπορεύ 

να οδηγόςει κϊποιον εκεύ που εκεύνοσ όδη βρύςκεται.    

  

Η περιβαλλοντικό λοιπϐν διϊςταςη θα αναδειχθεύ μϐνο ςτο πολιτικϐ 

πλαύςιο μύασ νϋασ μεταπολύτευςησ, μύασ νϋασ κινητοπούηςησ του 

λαοϑ, μύασ νϋασ ιερϊρχηςησ των κοινών μασ προτεραιοτότων, ϐπου η 

εμπιςτοςϑνη θα υπερϋχει τησ δυςπιςτύασ, το μϋλλον του παρϐντοσ, το 

«εμεύσ» του «εγώ», το δημϐςιο του 

ιδιωτικοϑ, η ευημερύα του πλουτιςμοϑ, η παιδεύα του λαώκιςμοϑ κ.λπ. 

3. Η περιβαλλοντικό πολιτικό χρειϊζεται να εύναι ιεραρχημϋνη 

Απϐ το ςϑνολο ϐςων απαςχολοϑν την περιβαλλοντικό πολιτικό χρειϊζεται 

να δοθεύ πολιτικό προτεραιϐτητα ςε οριςμϋνεσ παρεμβϊςεισ, που θα 

αποςκοποϑν: 

• ςτην κινητοπούηςη των πολιτών, 

• ςτη ςυνειδητοπούηςη των θετικών τησ ςυντόρηςησ-διϊςωςησ του 

ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ 

• ςτην παροχό ϊμεςησ βοόθειασ ςτα πιο κλονιςμϋνα-απειλοϑμενα 

ςτοιχεύα του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ 

€ 

  

Κινητοπούηςη των πολιτών 

Για να κινητοποιηθοϑν οι πολύτεσ χρειϊζεται πρώτα απ, ϐλα να εύναι 
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ενημερωμϋνοι-πεπαιδευμϋνοι. 

Αυτϐ ςόμερα γύνεται με τρεισ κυρύωσ τρϐπουσ: 

(α) απϐ τα ΜΜΕ, 

(β) απϐ το αςτικϐ χώρο και την κοςμοθεωρύα που εκεύνο αντανακλϊ-

αναπαραγϊγει και 

(γ) απϐ το ςχολεύο και την οικογϋνεια. 

Θα χρειαςτεύ ϋτςι: 

(α) Ωμεςη αναδιαπραγμϊτευςη του πλαιςύου λειτουργύασ, του τρϐπου 

λειτουργύασ, των διακινοϑμενων περιεχομϋνων των ΜΜΕ. Θυμύζουμε πωσ 

ςϑμφωνα με το ςϑνταγμα «η ραδιοφωνύα και η τηλεϐραςη υπϊγονται 

ςτον ϊμεςο ϋλεγχο του κρϊτουσ». τα ΜΜΕ λοιπϐν εκχωρεύται δημϐςια 

περιουςύα (οι ςυχνϐτητεσ) προκειμϋνου να επιτελϋςουν μύα ςυγκεκριμϋνη 

εθνικό αποςτολό, που την ορύζει το ςϑνταγμα ςτο ϊρθρο 15 (που εύναι «η 

πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ χώρασ (sic)»). 

Ϊνα απϐ τα μεγαλϑτερα ςκϊνδαλα των τελευταύων εύκοςι ετών 

υπόρξε δύχωσ ϊλλο η αδιαφορύα τησ πολιτικόσ ςτην ςκανδαλώδη 

λειτουργύα και το ςυςτηματικϐ εκμαυλιςμϐ τησ κοινωνύασ απϐ τα ΜΜΕ. 

Ϋρθε η ώρα να ανακτόςει η κοινωνύα τα δικαιώματϊ τησ ςτην παιδεύα, 

την ενημϋρωςη, την πολιτικό ςυμμετοχό. Ϋρθε η ώρα να ανακτόςει η 

πολιτικό το «πϊνω χϋρι» ςτη ςχϋςη τησ με τα ΜΜΕ και να τουσ ζητόςει 

να εκπληρώςουν το καθόκον τουσ ϐπωσ το ορύζουν το ςϑνταγμα και οι 

νϐμοι (ςτο οπούο ςυμπεριλαμβϊνεται αςφαλώσ να λειτουργοϑν ωσ 

ςοβαρϋσ επιχειρόςεισ και ϐχι ωσ «προβληματικϋσ» βιοτεχνύεσ και να 

εκπληρώνουν ςτο ακϋραιο τισ οικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ). 

Μϐνο ϋτςι θα αποκτόςει ο Ϊλληνασ πολύτησ πρϐςβαςη ςτη γνώςη και 

την ενημϋρωςη για την υφό, τισ διαςτϊςεισ και τισ επιπτώςεισ του 

περιβαλλοντικοϑ προβλόματοσ ςτην Ελλϊδα και τον κϐςμο. 

(β) Η ϊμεςη πολιτικό παρϋμβαςησ ςτο αςτικϐ τοπύο 

ε μύα χώρα που εύναι πλϋον αςτικοποιημϋνη ςε ςυντριπτικϐ βαθμϐ, 

ο εξωραώςμϐσ του αςτικοϑ χώρου αποτελεύ ϊμεςη προτεραιϐτητα, που 

θα πρϋπει να θεωρηθεύ ωσ ϋνα «μεγϊλο ϋργο» που θα μεταβϊλλει το 

διϊςτημα 2010-2040 το ελληνικϐ αςτικϐ τοπύο τουλϊχιςτο ϐςο αυτϐ 

ϊλλαξε το διϊςτημα 1940-1970. 

Αυτϐ θα γύνει: 
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• Με την... εφαρμογό ϐλων των νϐμων που αφοροϑν τη διαχεύριςη 

των κοινϐχρηςτων χώρων υπϋρ τησ διαμϐρφωςησ πολλών εςτιών 

πρϊςινου-πεζϐδρομων-παιδϐτοπων ςτον αςτικϐ χώρο, 

• Με την προώθηςη τησ οικολογικόσ-κϊθετησ δϐμηςησ εισ βϊροσ 

τησ οριζϐντιασ. Η κϊθετη δϐμηςη προςφϋρει οικονομύεσ 

κλύμακασ, πολλαπλαςιϊζει τουσ χώρουσ του πραςύνου, αυξϊνει 

την αςφϊλεια και την ενεργειακό αυτονομύα των κτιρύων. Η 

οριζϐντια δϐμηςη διαλϑει τον αςτικϐ ιςτϐ, πνύγει το πρϊςινο, 

ενθαρρϑνει την αυτοκύνηςη, διευκολϑνει την εμφϊνιςη «γκϋτο» 

• Με την ρητό κι ϋμπρακτη πολιτικό-οικονομικό παρϋμβαςη υπϋρ 

τησ μαζικόσ ςυγκοινωνύασ, τησ ποδηλαςύασ και τησ υβριδικόσ 

αυτοκύνηςησ ςτην πϐλη 

• Με την επιβολό αυςτηρϐτερων προδιαγραφών και κινότρων 

για τη βιοκλιματικό μετατροπό ϐλων των κτιρύων (που θα 

προςφϋρει και τη μεύωςη ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ που 

χρειαςτεύ για να αντιςταθμύςει την αναμενϐμενη αϑξηςη ςτην 

τιμό του μετϊ την κατϊργηςη τησ επιδοτοϑμενησ ςημερινόσ τιμόσ 

του). Πρώτο βόμα ςτην κατεϑθυνςη αυτό εύναι η μετατροπό ϐλων 

των δημοςύων κτιρύων (ςχολεύων, υπουργεύων, νοςοκομεύων) ςε 

βιοκλιματικϊ-πρϊςινα κτύρια 

• Με την ϊμεςη και μαζικό παρϋμβαςη ςτισ πϐλεισ και τισ εθνικϋσ 

οδοϑσ, ςτα λιμϊνια και τουσ ςιδηροδρομικοϑσ ςταθμοϑσ ςτα 

παραθεριςτικϊ κϋντρα κ.λπ. υπϋρ μύασ ομοιϐμορφησ-καλαύςθητησ 

εμφϊνιςησ των κτιρύων, με ϋμφαςη ςτο πρϊςινο και την ανϊδειξη 

τησ τοπικόσ πανύδασ. Ο Ϊλληνασ θα χρειαςτεύ να δει και να 

βιώςει ϊμεςα μύα ομορφϐτερη χώρα. Η διαμϐρφωςη φερ, ειπεύν 

των οδικών ειςϐδων των πϐλεων, των λιμϋνων, ςιδηροδρομικών 

ςταθμών, του χώρου γϑρω απϐ τισ εθνικϋσ οδοϑσ και τησ 

ςιδηροδρομικϋσ γραμμϋσ ςϑμφωνα με αρχιτεκτονικϊ κριτόρια 

υψηλόσ ποιϐτητασ, θεωρεύται ςτη ςυλλογιςτικό αυτό 

προτεραιϐτητα. 

• Με την ϊμεςη παρϋμβαςη υπϋρ τησ προςταςύασ τησ υγεύασ ςτον 

αςτικϐ χώρο (ηχορϑπανςησ, ηλεκτρομαγνητικόσ 
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ακτινοβολύασ, προςταςύα υγιεινόσ δημοςύων 

χώρων, τροφύμων και νεροϑ) 

• Με την απαλλαγό του δημϐςιου χώρου απϐ πϊςησ 

φϑςεωσ προςβλητικϋσ-ακαλαύςθητεσ εικϐνεσ, απϐ το κϊπνιςμα και 

το τςιγϊρο, τισ πινακύδεσ κ.λπ    

(γ) το πλαύςιο τησ διαμϐρφωςησ ενϐσ νϋου αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ 

ςπουδών για το δημοτικϐ και το γυμνϊςιο (που αςφαλϋςτατα χρειϊζεται 

ϊμεςα) να εκπονηθεύ ςτην χώρα μασ ϋνα πλόρωσ «πρϊςινο» αναλυτικϐ 

πρϐγραμμα διδαςκαλύασ, ςτο οπούο η περιβαλλοντικό διϊςταςη 

θα διαπερνϊ ϐλα τα μαθόματα και θα ενταχθεύ δημιουργικϊ ςτη 

καλλιϋργεια του «νϋου πατριωτιςμοϑ» και του θρηςκευτικοϑ 

ςυναιςθόματοσ των Ελλόνων. 

  

Πρϊςινη ανϊπτυξη 

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ η περιβαλλοντικό πολιτικό εύναι ακριβό και 

εξ οριςμοϑ ζητϊ απϐ τουσ πολύτεσ να αλλϊξουν τισ ςυνόθειϋσ τουσ. Εύναι 

ϋτςι μύα πολιτικό που χρειϊζεται να ςυνδυαςθεύ με την αποδοχό τησ 

ϋννοιασ του «κοινωνικοϑ μιςθοϑ» ωσ ιςϐτιμου παρϊγοντα ευημερύασ με το 

ειςϐδημα (πρϊγμα που ςημαύνει πωσ ο «δημϐςιοσ χώροσ» θα πρϋπει 

επιτϋλουσ να γύνει αντιληπτϐσ ωσ κοινϐχρηςτοσ και ϐχι ωσ εξωτερικϐσ προσ 

τα ςυμφϋροντϊ μασ). 

Παρϊλληλα ϐμωσ εύναι δυνατϐ να αναπτυχθοϑν-ενθαρρυνθοϑν τομεύσ 

επιχειρηματικόσ δρϊςησ (οικολογικϊ υλικϊ, οικοτουριςμϐσ, βιοκαϑςιμα, 

βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ, ανακϑκλωςη) που προςφϋρουν ειςϐδημα, 

βιώςιμεσ θϋςεισ εργαςύασ και ευημερύα. Η ανϊπτυξη των τομϋων 

αυτών αποτελεύ εθνικό υποχρϋωςη και προτεραιϐτητα. 

«Πρώτεσ βοόθειεσ» ςτο ελληνικϐ περιβϊλλον 

Οριςμϋνεσ πλευρϋσ του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ (υδϊτινοι πϐροι, 

διαχεύριςη απορριμμϊτων, προςταςύα βιοποικιλϐτητασ) χρόζουν ϊμεςησ 

παρϋμβαςησ. τον τομϋα αυτϐν: 

Πρώτον, θα χρειαςτεύ να τηρηθεύ παντοϑ η ιςχϑουςα νομοθεςύα (εθνικό 

και ευρωπαώκό) και να πϊψει να παρανομεύ η χώρα μασ ςε 

περιβαλλοντικϊ ζητόματα -με τον ύδιο τρϐπο η χώρα μασ να διεκδικόςει 

την αποκατϊςταςη τησ ζημιϊσ που ενδεχομϋνωσ προκϊλεςε η 
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ΚΑΠ με την ενθϊρρυνςη υδροβϐρων καλλιεργειών ςε περιοχϋσ 

με μειωμϋνουσ υδϊτινουσ πϐρουσ 

Δεϑτερον, θα χρειαςτεύ ϊμεςη ςυνολικό παρϋμβαςη ςτο ζότημα τησ 

προςταςύασ των υδϊτινων πϐρων 

(καλλιϋργειεσ, γεωτρόςεισ, αφαλϊτωςη) 

Σρύτον, θα χρειαςτεύ να αξιοποιηθοϑν και να προςτατευθοϑν ϊμεςα 

οι εθνικού δρυμού, οι περιοχϋσ «Natura» και οι περιοχϋσ ιδιαύτερου 

φυςικοϑ κϊλλουσ, με ολοκληρωμϋνα προγρϊμματα. 
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2008 

 

Η τρύτη αναδιανομό: απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο 

χώρο (13/1/2008) 

 

Όπωσ αναφϋραμε ςε προηγοϑμενα ςημειώματϊ 

μασ, εποικοδομητικό πολιτικό παρϋμβαςη ςόμερα ςημαύνει πρώτα απ, 

ϐλα ιερϊρχηςη των προβλημϊτων τησ χώρασ, που να αντιςτοιχεύ ςτην 

«πραγματικό πραγματικϐτητα», εκεύνη που βρύςκεται πϋρα απϐ 

την επικοινωνύα και την ψηφοθηρύα. 

Αυτό η εργαςύα εύναι ςόμερα απαραύτητη, πϐςο μϊλλον που εξελύςςονται 

εδώ και καιρϐ ορατϋσ μεν, αλλϊ ςιωπηλϋσ τϊςεισ που θα απειλόςουν 

ευθϋωσ, ϐχι μϐνο την αςφϊλεια, την ανϊπτυξη και την ευημερύα ημών και 

των παιδιών μασ, αλλϊ και την ύδια την εθνικό μασ υπϐςταςη, πριν 

τελειώςει αυτϐσ ο αιώνασ. 

Επιπλϋον, οι «ςκοτεινϋσ» αυτϋσ τϊςεισ εκ φϑςεωσ ανόκουν ςε εκεύνα 

τα φαινϐμενα που εξελύςςονται εκθετικϊ, και που πϋραν ενϐσ οριςμϋνου 

ςημεύου «ωρύμανςόσ» τουσ δεν εύναι πλϋον δυνατϐ να 

αντιμετωπιςτοϑν, ϋχουν δηλαδό «ανεπύςτρεπτεσ» επιπτώςεισ. Εύναι 

δηλαδό τϊςεισ που εύτε τισ αντιμετωπύζει κανεύσ προληπτικϊ, εύτε δεν τισ 

αντιμετωπύζει καθϐλου. 

Τπ, αυτόν την ϋννοια, η αντιμετώπιςη των ςκοτεινών αυτών τϊςεων -που 

θα ϋπρεπε να ϋχει όδη θεωρηθεύ απϐλυτη εθνικό προτεραιϐτητα- θα 

χρειαςτεύ να ξεκινόςει μϋςα ςτη δεκαετύα του 2010. Η διακοςιοςτό 

επϋτειοσ τησ εθνικόσ παλιγγενεςύασ, το 2021, μπορεύ να θεωρηθεύ (για 

πραγματικοϑσ και ςυμβολικοϑσ λϐγουσ) ωσ το απώτατο χρονικϐ ϐριο 

οπϐτε θα πρϋπει να ϋχει ςυντελεςτεύ η επαναχϊραξη τησ εθνικόσ μασ 

πορεύασ, ϐπωσ προτεύνεται εδώ. 

Ποιεσ ϐμωσ εύναι αυτϋσ οι ςκοτεινϋσ τϊςεισ; 

(α) η δημογραφικό ςυρρύκνωςη, που αν ςυνεχιςτεύ ϐπωσ ςόμερα, με 

δεύκτη γεννητικϐτητασ 0.9-1, θα ςημαύνει πωσ το 2100 οι απϐγονοι των 
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ςημερινών Ελλόνων πολιτών ςτον ελλαδικϐ χώρο δεν θα υπερβαύνουν τα 

3 εκατομμϑρια. Κϊτι τϋτοιο θα επιφϋρει οικονομικό ςυρρύκνωςη, 

κατϊρρευςη των κοινωνικών παροχών, ιδεολογικϐ μαραςμϐ, αποςχιςτικϋσ 

τϊςεισ, αϑξηςη τησ εςωτερικόσ κι εξωτερικόσ μετανϊςτευςησ των 

Ελλόνων, ερόμωςη ολϐκληρων γεωγραφικών διαμεριςμϊτων τησ χώρασ, 

αδυναμύα ενςωμϊτωςησ των μεταναςτών, αδυναμύα υπερϊςπιςησ τησ 

ακεραιϐτητασ τησ χώρασ κ.λπ. που θα υπονομεϑςουν ακϐμα και την 

ϑπαρξη του ελληνικοϑ κρϊτουσ ϐπωσ το γνωρύζουμε απϐ τισ αρχϋσ του 

19ου αιώνα. 

(β) η περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη και μϊλιςτα η μεύωςη τησ 

βιοποικιλϐτητασ (ιδύωσ τησ ιχθυοπανύδασ), η ρϑπανςη των υδϊτων και η 

λειψυδρύα-ερημοπούηςη.   

ημειώςαμε επύςησ πωσ η αντιμετώπιςη των δϑο αυτών, πολϑ 

ςυγκεκριμϋνων ςκοτεινών τϊςεων, χρειϊζεται τη ριζικό μεταβολό, την εκ 

βϊθρων ανατροπό του καθεςτώτοσ πολιτικοϑ, ιδεολογικοϑ, οικονομικοϑ 

και κοινωνικοϑ υποδεύγματοσ που κυριαρχεύ ςτην Ελλϊδα τουλϊχιςτο τα 

τελευταύα τριϊντα πϋντε χρϐνια. 

Η «ςτροφό» αυτό, θα αποτυπωθεύ ςε πολιτικϐ επύπεδο μϋςω 

τριών μεγϊλων αναδιανομών: 

• απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ μεςόλικεσ ςτουσ νϋουσ και τα 

παιδιϊ· 

• απϐ τα ϊτομα ςτο περιβϊλλον τουσ· 

• απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο 

Αναπτϑξαμε όδη δϑο απϐ αυτϋσ τισ αναδιανεμητικϋσ πολιτικϋσ: 

Η πρώτη αναδιανομό: απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ μεςόλικεσ 

ςτουσ νϋουσ και τα παιδιϊ 

Η αναδιανομό αυτό θα χρειαςτεύ να μεταφϋρει επαρκεύσ πϐρουσ ςτισ 

εξόσ γενικϋσ κατευθϑνςεισ: 

• Σην ενύςχυςη των γεννόςεων -δραςτικό μεύωςη του κϐςτουσ 

τησ κϑηςησ, καταπολϋμηςη των αμβλώςεων, επιδϐτηςη μεθϐδων 

υποβοηθοϑμενησ γονιμϐτητασ. 

• Σην επιδϐτηςη των γεννόςεων και τησ ανατροφόσ των 

παιδιών -αϑξηςη του «επιδϐματοσ τϋκνου» (ςε βαθμϐ που να 

αναπληρώνει το κϐςτοσ τησ ανατροφόσ τουσ, δηλαδό περύ τα 150-
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300 ευρώ μηνιαύωσ για κϊθε παιδύ), κύνητρα για την ενθϊρρυνςη 

τησ τεκνοποιύασ των γυναικών ϐςο το δυνατϐ νωρύτερα μετϊ τα 21 

τουσ χρϐνια, ελϊφρυνςη των αςφαλιςτικών ειςφορών των γονϋων 

με πϊνω απϐ δϑο παιδιϊ (και αντύςτοιχη επιβϊρυνςη ϐςων δεν 

τεκνοποιοϑν ό τεκνοποιοϑν αργϊ) ανϊληψη απϐ το κρϊτοσ του 

κϐςτουσ τησ τεκνοποιύασ των γυναικών που εργϊζονται ςτον 

ιδιωτικϐ τομϋα. 

• Σην προώθηςη τησ ευημερύασ των παιδιών -καθιϋρωςη 

οικουμενικόσ-προνηπιακόσ εκπαύδευςησ και βρεφονηπιακόσ 

φροντύδασ, δωρεϊν παροχό τακτικόσ πρωτοβϊθμιασ 

ιατροφαρμακευτικόσ μϋριμνασ για ϐλα τα παιδιϊ ϋωσ 14 ετών, 

αναςχεδιαςμϐ των πϐλεων με ϊξονα την αςφϊλεια και την 

ευημερύα του παιδιοϑ, βελτύωςη τησ εκπαύδευςησ μϋςω τησ 

αξιολϐγηςησ κϊθε εκπαιδευτικόσ υπηρεςύασ και τησ αϑξηςησ του 

ρϐλου των γονϋων ςτην εκπαύδευςη των παιδιών τουσ. 

• Σην προώθηςη τησ αςφϊλειασ των παιδιών -προςταςύα 

τησ υγεύασ των παιδιών: (α) απϐ τη ρϑπανςη τησ ατμϐςφαιρασ 

ςτισ πϐλεισ και ιδιαύτερα τουσ χώρουσ ϐπου ζουν παιδιϊ (ϊρα 

απαγϐρευςη του καπνύςματοσ ςε ϐλουσ του δημϐςιουσ χώρουσ), 

(β) απϐ κακόσ ποιϐτητοσ νερϐ και τροφό, (γ) απϐ ηχορρϑπανςη 

και ανεξϋλεγκτη ηλεκτρομαγνητικό ακτινοβολύα. Προςταςύα 

τησ ψυχικόσ τουσ υγεύασ απϐ ακατϊλληλα περιεχϐμενα (ςε 

ραδιοτηλεοπτικϊ μϋςα, διαδύκτυο, κινητϊ τηλϋφωνα, 

βιντεοπαιχνύδια και δημϐςιο χώρο). 

Η δεϑτερη αναδιανομό: απϐ τα ϊτομα ςτο περιβϊλλον τουσ 

Προτεύναμε μύα πολιτικό που εκτϐσ απϐ το να αντιμετωπύζει ϊμεςα τα 

μεγϊλα περιβαλλοντικϊ προβλόματα θα αποςκοπεύ επύςησ ςτο να 

μεταφερθεύ το περιβϊλλον απϐ το περιθώριο ςτο επύκεντρο 

την πολιτικόσ, ιδεολογικόσ και οικονομικόσ ζωόσ. 

Η πολιτικό αυτό θα ϋχει τρεισ πυλώνεσ, που θα αποςκοποϑν (α) ςτην 

κινητοπούηςη των πολιτών, (β) ςτην ϋμπρακτη ςυνειδητοπούηςη των 

αγαθών που θα προκϑψουν απϐ την προςταςύα του ελληνικοϑ 

περιβϊλλοντοσ, (γ) ςτην παροχό «πρώτων βοηθειών» ςτα πλϋον 

κλονιςμϋνα ςτοιχεύα του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ. 
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(α) Η κινητοπούηςη των πολιτών, που ςυνδϋεται με την 

περιβαλλοντικό ενημϋρωςό τουσ, θα χρειαςτεύ παρεμβϊςεισ: 

• τον αςτικϐ χώρο -διαρκόσ επϋκταςη του διαθϋςιμου 

πρϊςινου/κϊτοικο, ενθϊρρυνςη τησ κϊθετησ δϐμηςησ, 

αποθϊρρυνςη τησ αυτοκύνηςησ (τουλϊχιςτο με μη-υβριδιακϊ 

οχόματα), μετατροπό ϐλων των δημοςύων κτιρύων 

ςε βιοκλιματικϊ και εφαρμογό των ςχετικών διεθνών 

προδιαγραφών για ϐλα τα κτύρια και ςτη χώρα μασ, ϊμεςοσ και 

μελετημϋνοσ εξωραώςμϐσ των ειςϐδων-εξϐδων των μεγϊλων 

πϐλεων και του περιβϊλλοντοσ των εθνικών οδών-

ςιδηρογραμμών, των λιμανιών, αεροδρομύων, ςταθμών τρϋνων 

και λεωφορεύων· καταπολϋμηςη τησ ηχορϑπανςησ και τησ 

ηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ, τησ ρϑπανςησ τησ 

ατμϐςφαιρασ, του νεροϑ και των τροφών 

• την εκπαύδευςη -εκπϐνηςη ενϐσ νϋου «πρϊςινου» αναλυτικοϑ 

προγρϊμματοσ που να διδϊςκεται ςε αντύςτοιχα διαμορφωμϋνουσ 

«πρϊςινουσ» χώρουσ εκπαύδευςησ (βιοκλιματικϊ κτύρια, ςχολικού 

κόποι, ανανεώςιμεσ μορφϋσ ενϋργειασ, ανακϑκλωςη-

εξοικονϐμηςη πϐρων). 

ε ϐτι αφορϊ τα ΜΜΕ, θα χρειαςτεύ πρώτα η εκ νϋου οικειοπούηςη του 

δημϐςιου χώρου που εκεύνα ςόμερα υπεξαιροϑν. Θα χρειαςτεύ δηλαδό να 

τηροϑν τισ οικονομικϋσ τουσ υποχρεώςεισ (καταβολό ΙΚΑ, ΥΠΑ κ.λπ), να 

εφαρμϐζουν τισ κεύμενεσ διατϊξεισ ςτισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ τουσ με τουσ 

υπαλλόλουσ τουσ, να τηροϑν τουσ νϐμουσ που διϋπουν τη λειτουργύα τουσ 

και γενικϊ να λειτουργοϑν ϐπωσ ορύζει το ςϑνταγμα. Η ςημερινό λειτουργύα 

τουσ μϐνο με «διαρκϋσ πραξικϐπημα» θα μποροϑςε να παραλληλιςτεύ. 

(β) Ϊμπρακτη ςυνειδητοπούηςη των αγαθών που θα προκϑψουν 

απϐ την προςταςύα του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, που θα χρειαςτεύ 

παρεμβϊςεισ υπϋρ τησ «πρϊςινησ οικονομύασ» (αντύςτοιχα «business 

plans» για την ανϊπτυξη παραγωγόσ «πρϊςινων» υλικών, την ανακϑκλωςη, 

τον αγροτουριςμϐ-οικοτουριςμϐ, τα βιολογικϊ προώϐντα, τισ ανανεώςιμεσ 

μορφϋσ ενϋργειασ, την υγιεινό διατροφό, την αφαλϊτωςη κ.ο.κ). 

(γ) Παροχό «πρώτων βοηθειών» ςτα πλϋον κλονιςμϋνα ςτοιχεύα 

του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, που θα χρειαςτεύ: 
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• Να τηρεύται παντοϑ η εθνικό και κοινοτικό νομοθεςύα 

• Να γύνει ςυνολικό παρϋμβαςη ςε ϐλο το ςϑςτημα των υδϊτινων 

πϐρων (γεωτρόςεισ, χρόςη φυτοφαρμϊκων, διαχεύριςη 

απορριμμϊτων, υδροβϐρεσ καλλιϋργειεσ, αφαλϊτωςη) 

• Να υλοποιηθοϑν-αξιοποιηθοϑν ςχϋδια προςταςύασ τησ 

βιοποικιλϐτητασ -εθνικού δρυμού, περιοχϋσ «Natura», προςταςύα 

ιχθυοπανύδασ (τεχνητού ϑφαλοι κ.λπ) 

Η τρύτη αναδιανομό: απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο 

Ο ϐροσ «δημϐςιοσ χώροσ» δεν ςημαύνει «το κρϊτοσ», αλλϊ τουσ χώρουσ 

εκεύνουσ ϐπου ϐλοι ϋχουν δικαύωμα πρϐςβαςησ, χωρύσ ειςοδηματικοϑσ ό 

κοινωνικοϑσ περιοριςμοϑσ. Εύναι θα λϋγαμε ο χώροσ ϐπου εφαρμϐζεται η 

κοινοκτημοςϑνη ςτισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ. Αφορϊ τουσ δρϐμουσ, τισ 

πλατεύεσ, τα πϊρκα, τα ϊλςη, τισ παραλύεσ. 

όμερα ϐμωσ ο ϐροσ δημϐςιοσ χώροσ δεν μπορεύ παρϊ να περιλαμβϊνει 

και την πρϐςβαςη ςτην ποιοτικό γνώςη, την ψυχαγωγύα, τον πολιτιςμϐ 

(πρϊγμα που καθιςτϊ τα ΜΜΕ, την πολεοδομύα και την εκπαύδευςη 

βαςικοϑσ πυλώνεσ του «δημϐςιου χώρου»). Ο δημϐςιοσ χώροσ λοιπϐν 

επεκτεύνεται κι ϋτςι πρϋπει να γύνει με τουσ τρϐπουσ προςταςύασ του 

δημϐςιου χαρακτόρα του, του δικαιώματοσ των πολιτών ςτην 

κοινοκτημοςϑνη. 

Μεγϊλη ςημαςύα ςτον προβληματιςμϐ αυτϐν ϋχει η εξαςφϊλιςη των 

υλικών-νομικών ϐρων ώςτε να αςκεύται ϋμπρακτα απϐ ϐλουσ τουσ 

πολύτεσ το αναφαύρετο δικαύωμϊ τουσ ςτην αξιοπούηςη του δημϐςιου 

χώρου: αναδεικνϑεται ϋτςι η ανϊγκη δημϐςιασ παρϋμβαςησ για την 

εξαςφϊλιςη του τετρϊπτυχου του δικαιώματοσ ςτην αςφϊλεια -

ςτην παιδεύα -ςτην υγεύα -ςτη ςτϋγαςη και τη μεταφορϊ για ϐλουσ τουσ 

κατούκουσ. 

Ϊνα απϐ τα ςημεύα ςτα οπούα το ελλαδικϐ κρϊτοσ μοιϊζει ςτην κυριολεξύα 

με «αποτυχημϋνο κρϊτοσ» εύναι ακριβώσ η διατόρηςη τησ αναγκαύασ 

ιςορροπύασ (μεςϐτητασ) ςτη ςχϋςη δημοςύου-ιδιωτικοϑ χώρου. 

Η ςημερινό Ελλϊδα εύναι μύα χώρα πλόρωσ εξατομικευμϋνων ιδιωτών. Η 

επιταγό «εύμαςτε ςτο "εμεύσ" κι ϐχι ςτο "εγώ"» που ο μπϊρμπα-

Γιϊννησ θεωροϑςε ςϑμφυτη με την ελευθερύα («να ζόςωμεν ϐλοι 

μαζύ»), τςαλαπατιϋται απϐ τουσ νεοϋλληνεσ κϊθε μϋρα: 
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• την πολιτικό ςφαύρα, οι ςυλλογικϐτητεσ χρηςιμεϑουν 

αποκλειςτικϊ ωσ «αρϋνεσ» για να αναπτϑςςονται ατομικϋσ 

ςτρατηγικϋσ επικρϊτηςησ... Σα πολιτικϊ κϐμματα δεν παρϊγουν 

ιδϋεσ, προβληματιςμοϑσ, κινητοποιόςεισ, μϐνο «ςτελϋχη». Ωλλεσ 

μορφϋσ ςυλλογικϐτητασ (δεξαμενϋσ ςκϋψησ, μη-κυβερνητικϋσ 

οργανώςεισ, ςυνδικϊτα, δημοτικϋσ κινόςεισ, φοιτητικϋσ 

παρατϊξεισ κ.λπ) υπολειτουργοϑν ό φυτοζωοϑν. Σα δημϐςια 

αξιώματα κϊθε τϑπου (ςτην εκτελεςτικό, δικαςτικό, νομοθετικό 

εξουςύα, αλλϊ και ςτην «τϋταρτη» εξουςύα) χρηςιμεϑουν κυρύωσ 

για την ακριβό «εκπούηςό» τουσ, προσ ϐφελοσ του ατϐμου που τα 

κατϋχει. 

• την κοινωνικό ςφαύρα, ϋχουμε διαμορφώςει ϋναν τρϐπο ζωόσ 

ϐπου ο δημϐςιοσ χώροσ λειτουργεύ μϐνο ωσ υποψόφιο «λϊφυρο», 

και ϐπου ο ςυμπολύτησ εύναι ο «εχθρϐσ», το εμπϐδιο που μασ 

εμποδύζει να φτϊςουμε ςτο ςτϐχο μασ. Δεν εύναι ανϊγκη να 

θυμύςουμε πϐςη βύα, πϐςηανιςϐτητα, πϐςη υπανϊπτυξη, 

πϐςη ρϑπανςη και πϐςη εντϋλει δυςτυχύα παρϊγει η αντύληψη 

αυτό.   

• την πολιτιςτικό ςφαύρα, η πλόρησ εξατομύκευςη αναπαρϊγει 

την πολιτιςτικό χυδαιϐτητα, την αμορφωςιϊ, την αςχόμια. Αν 

θεωρόςουμε πωσ ςτην κοινωνύα μασ πολιτιςμϐ παρϊγουν κυρύωσ 

τα ΜΜΕ, η πολεοδομύα και η εκπαύδευςη, θα ςυμφωνόςουμε πωσ 

ςτα ΜΜΕ ςτο βωμϐ τησ «τηλεθϋαςησ» θυςιϊζεται κϊθε 

δημοςιογραφικό δεοντολογύα, κϊθε αύςθηςη καθόκοντοσ προσ 

τον τηλεθεατό, κϊθε απαύτηςη για ποιϐτητα, αλλϊ και κϊθε 

νϐμοσ, κϊθε οικονομικό υποχρϋωςη προσ την πολιτεύα κ.ο.κ. την 

πολεοδομύα η λεηλαςύα «δημϐςιων χώρων» απϐ αυθαύρετουσ 

οικιςτϋσ κϊθε μεγϋθουσ, εκτοπύςματοσ και ςχόματοσ 

δημιουργοϑν ϐλο και περιςςϐτερουσ αβύωτουσ εντϋλει οικιςμοϑσ, 

ςε ϋνα εύδοσ «οικιςτικοϑ μποτιλιαρύςματοσ», ϐπου η επιθυμύα του 

καθϋνα «να βϊλει ϋνα κεραμύδι πϊνω απϐ το κεφϊλι του» (και μετϊ 

δϑο και τρύα, εδώ που τα λϋμε), καταλόγει ςε μύα κατϊςταςη 

ϐπου κανεύσ δε διαθϋτει ποιϐτητα ζωόσ... την εκπαύδευςη, η 

υπεξαύρεςη τησ ςχολικόσ και πανεπιςτημιακόσ λειτουργύασ απϐ 
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τουσ εκπαιδευτικοϑσ ϋχει θϋςει ςτο περιθώριο του ςυςτόματοσ 

αυτϐ που θα ϋπρεπε να βρύςκεται ςτο επύκεντρο ϐλων των 

προςπαθειών: τα παιδιϊ μασ, τουσ μαθητϋσ. όμερα ςτην 

Ελλϊδα ςχολεύο εύναι ϋνα πρϊγμα που χρηςιμεϑει να βρουν δουλειϊ 

οι εκπαιδευτικού, ϐχι για να μϊθουν γρϊμματα τα παιδιϊ. Σα 

υπϐλοιπα -ολϋθρια- ακολουθοϑν φυςιολογικϊ... 

Υτϊνουμε ϋτςι ςε μύα κατϊςταςη ϐπου ϋχουμε πλοϑςια ςπύτια αλλϊ 

φτωχϊ δημϐςια κτύρια, ϐπου την αςφϊλειϊ μασ την εξαςφαλύζουν οι 

ςεκιουριτϊδεσ, την εκπαύδευςη των παιδιών μασ οι ιδιαιτερϊδεσ, τισ 

μετακινόςεισ μασ τα «πλοϑςια» ΙΦ μασ (που ϐμωσ κυκλοφοροϑν ςε 

ϊθλιουσ, «φτωχοϑσ» δρϐμουσ), και την υγεύα μασ ο ιδιωτικϐσ ιατρϐσ ό το 

παχυλϐ «φακελϊκι». Μϐνοσ «δωρεϊν» χώροσ εύναι το ςπύτι μασ: δε 

διαθϋτουμε πϊρκα, δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ, πεζοδρϐμουσ, εϑκολη 

πρϐςβαςη ςε παραλύεσ και βουνϊ, η ϋννοια «βϐλτα ςτην πϐλη» μοιϊζει 

με παραδοξολογύα... 

Εύναι εντελώσ προφανϋσ πωσ προαπαιτοϑμενο για κϊθε παρϋμβαςη υπϋρ 

τησ εξιςορρϐπηςησ δημοςύου/ ιδιωτικοϑ χώρου ςτην Ελλϊδα εύναι: 

(α) το ιςχυρϐ κρϊτοσ -χρειϊζεται μύα δημϐςια διούκηςη που θα ελϋγχει 

τουσ παραβϊτεσ, θα καταςτϋλλει την παρανομύα, θα προςφϋρει 

υπηρεςύεσ ποιϐτητασ, θα προαςπύζει την κοινοκτημοςϑνη των δημϐςιων 

χώρων. Και ιςχυρϐ κρϊτοσ δεν μπορεύ να υπϊρξει χωρύσ αϑξηςη τησ 

ϊμεςησ φορολογύασ και καταςτολό τησ φοροδιαφυγόσ. 

(β) η εμπϋδωςη του αιςθόματοσ δικαύου -που ςημαύνει πωσ θα χρειαςτεύ 

μύα κατϊ μϋτωπον ςϑγκρουςη με τουσ ιςχυροϑσ του προηγοϑμενου 

υποδεύγματοσ (πολιτικοϑσ, δικαςτϋσ, δημοςιογρϊφουσ, διαπλεκϐμενουσ 

επιχειρηματύεσ, μεγαλοώατροϑσ, μεγαλοδικηγϐρουσ, 

μεγαλοδημοςιογρϊφουσ, μεγαλοπανεπιςτημιακοϑσ κ.ο.κ) ώςτε να 

τιμωρηθοϑν για τα ανομόματϊ τουσ. Δυςτυχώσ, ϋχουμε προ πολλοϑ 

ξεπερϊςει το ςημεύο εκεύνο ανυποληψύασ προσ τουσ θεςμοϑσ, πϋραν του 

οπούου οι «ανθρωποθυςύεσ» εύναι απαραύτητεσ... 

Σοϑτων λεχθϋντων, η αναδιανομό απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο 

θα χρηςιμεϑςει ςτο να χρηματοδοτόςει πολιτικϋσ ςε τϋςςερισ πυλώνεσ: 

1. Να μειώςει το φαινϐμενο τησ υποκατϊςταςησ δημοςύων απϐ 

ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ -ςε μύα ςειρϊ τομϋων τησ ζωόσ μασ (υγεύα, παιδεύα, 

μετακύνηςη, αςφϊλεια κ.λπ), ϋχουμε εγκαταλεύψει το δικαύωμϊ μασ ςτην 
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δημϐςια εξυπηρϋτηςη και πληρώνουμε πανϊκριβα ιδιωτικοϑσ παροχεύσ 

υπηρεςιών. Θα χρειαςτεύ να αναπτυχθοϑν ειδικού δεύκτεσ και πολιτικϋσ 

ώςτε π.χ. τα ιδιωτικϊ κϋντρα υγεύασ, τα φροντιςτόρια, το ταξύ και τα ΙΦ, 

τα «ςεκιοϑριτι» κ.λπ, να αντικαθύςτανται ςταδιακϊ απϐ δημϐςια κϋντρα 

υγεύασ, ςχολεύα, μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ, αςτυνομύα κ.ο.κ. 

2. Να μειώςει τα φαινϐμενα ιδιοπούηςησ δημοςύων χώρων-ρϐλων 

προσ ιδιωτικϐ ϐφελοσ -ςε πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τομεύσ τησ ζωόσ 

μασ ιςχυρού ιδιώτεσ υπεξαιροϑν παρϊνομα δημϐςιεσ λειτουργύεσ απϐ τισ 

οπούεσ προςπορύζονται ατομικϊ οφϋλη. Αυτϐ μπορεύ να αφορϊ: 

• την πολεοδομύα («τραπεζοκαθύςματα» ςε πεζοδρϐμουσ, 

παρϊνομο παρκϊριςμα, διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ ςτουσ δρϐμουσ 

κ.ο.κ), 

• την ενημϋρωςη (λειτουργύα ραδιοτηλεοπτικών διαϑλων με 

αποκλειςτικϐ ςκοπϐ τουσ εκβιαςμοϑσ, την προβολό των 

ιδιοκτητών τουσ, την προώθηςη διαφϐρων επιχειρηματικών 

ςυμφερϐντων, την προβολό πολιτικών που ϋχουν καταβϊλει 

αντύςτοιχο αντύτιμο κ.ο.κ), 

• την υγεύα («φακελϊκια», χορόγηςη φαρμϊκων που δε 

χρειϊζονται, υποβολό ςε περιττϋσ εγχειρόςεισ κ.ο.κ), 

• την εκπαύδευςη (καθηγητϋσ που «υποδεικνϑουν» την προςφυγό 

ςτην ιδιωτικό εκπαύδευςη, πανεπιςτημιακού που χρηματύζονται 

απϐ ερευνητικϊ προγρϊμματα ό/και εκμεταλλεϑονται οικονομικϊ 

ό ερωτικϊ φοιτητϋσ και φοιτότριϋσ τουσ κ.ο.κ) 

• την αςφϊλεια (παροχό «προςταςύασ» απϐ διϊφορα κυκλώματα, 

διϊθεςη αςτυνομικών τησ ΕΛΑ για προςταςύα «ςημαντικών» 

προςώπων κ.ο.κ) 

• την πολιτικό («ρουςφϋτια», εξυπηρετόςεισ κϊθε εύδουσ) 

3. Να μειώςει τα φαινϐμενα τησ ανεπϊρκειασ των δημοςύων 

παροχών -ενύςχυςη, αναδιοργϊνωςη του δημϐςιου τομϋα ώςτε να 

αναβαθμύζει ςυνεχώσ τισ υπηρεςύεσ του τουλϊχιςτο ςτην παιδεύα, την 

υγεύα, την αςφϊλεια, τισ μετακινόςεισ, την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. 

4. Να μειώςει τα φαινϐμενα τησ ςτυγνόσ καταπϊτηςησ δημοςύου 

χώρου -αυθαύρετη δϐμηςη, οικειοπούηςη δημοςύων χώρων, κ.λπ. 
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Οι προϒποθϋςεισ τησ ανατροπόσ (2/2/2008) 
 

Όπωσ αναπτϑξαμε ςε προηγοϑμενα ςημειώματα, μύα νϋα εθνικό πορεύα 

εύναι ϐροσ εκ των ων ουκ ϊνευ για την ύδια την επιβύωςη τησ πατρύδασ, 

πϋραν του 21ου αιώνα. Αν ςυνεχύςουμε ϐπωσ ςόμερα, επιςημαύναμε, απϐ 

τη μια η δημογραφικό παρακμό και απϐ την ϊλλη η 

περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη θα ςτερόςουν απϐ την Ελλϊδα και τον 

ελληνιςμϐ τουσ υλικοϑσ ϐρουσ να διατηρόςουν την εθνικό τουσ 

υπϐςταςη πϋραν του τρϋχοντοσ αιώνοσ . 

Για να αποφευχθεύ η περαιτϋρω ωρύμανςη των δϑο αυτών ςκοτεινών 

τϊςεων, ςημειώναμε, χρειϊζεται ϊμεςα να κινηθοϑμε προσ τρεισ μεγϊλεσ 

αναδιανομϋσ ειςοδόματοσ κι εξουςύασ: 

• Απϐ τουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ μεςόλικεσ προσ τουσ νϋουσ 

και τα παιδιϊ 

• Απϐ τα ϊτομα ςτο περιβϊλλον τουσ και 

• Απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο 

Θϋςαμε τϋλοσ ϋνα χρονικϐ ϐριο (με πραγματικοϑσ και ςυμβολικοϑσ 

ϐρουσ) εντϐσ του οπούου θα πρϋπει να ϋχει ςυντελεςτεύ με ρητϐ και απτϐ 

τρϐπο η μεγϊλη ςτροφό ςτην εθνικό μασ πορεύα: τη διακοςιοςτό επϋτειο 

τησ εθνικόσ μασ παλιγγενεςύασ, το 2021. 

Θα θϋλαμε ςόμερα να ςυνεχύςουμε αυτό τη ςειρϊ ςημειωμϊτων, 

θϋτοντασ τισ πολιτικϋσ προϒποθϋςεισ τησ εθνικόσ αυτόσ ςτροφόσ, τησ 

«επανϊςταςησ του αυτονϐητου» που προτεύνουμε. Διϐτι βϋβαια το 

μεταρρυθμιςτικϐ εγχεύρημα ςυνδϋεται αξεδιϊλυτα με την αξιοπιςτύα του 

μεταρρυθμιςτό: για να εξουςιοδοτηθεύ απϐ το λαϐ να κϊνει αλλαγϋσ, ο 

μεταρρυθμιςτόσ ϊλλο αντϊλλαγμα να δώςει ςτο λαϐ δεν ϋχει παρϊ 

(α) την ειλικρινό του ςχϋςη με τουσ πολύτεσ 

(β) την τεκμηρύωςη και ςαφόνεια των ςτϐχων του 

(γ) τη ςωςτό προετοιμαςύα για τη δϑςκολη πορεύα που προκρύνει 

(ιερϊρχηςη ςτϐχων, ϊρτια επιςτημονικό ανϊλυςη, βόμα-βόμα 

εξαςφϊλιςη των πολιτικών ϐρων τησ αλλαγόσ).  

 

Εύναι παραπϊνω απϐ προφανϋσ πωσ το ςημερινϐ μασ πολιτικϐ 
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ςϑςτημα τύποτα απϐ τα παραπϊνω δε διαθϋτει. Η μεταπολύτευςη ϋχει 

εξαντλόςει προ πολλοϑ κϊθε ικμϊδα τη προωθητικόσ τησ δϑναμησ. Οι 

πρώτοι που χρειϊζεται να ςυνειδητοποιόςουν πωσ η ςυνϋχιςη του 

πολιτικοϑ «κϑκλου του 1974» εύναι ολϋθρια, εύναι οι ύδιοι οι 

πρωταγωνιςτϋσ του: διϐτι κινδυνεϑουν να μεύνουν -να μεύνουμε- ςτην 

ιςτορύα ωσ η γενιϊ που ϋβαλε φαρδιϊ-πλατιϊ την υπογραφό τησ ςτον 

ύδιο το χαμϐ τησ πατρύδασ. Κινδυνεϑουν να αφόςουν ϋνα ιςτορικϐ ύχνοσ 

πολϑ πιο «μαϑρο» κι απϐ τουσ χειρϐτερουσ αντιπϊλουσ τησ, ϐλουσ 

τουσ Γλύξμπουργκ, τουσ Μεταξϊδεσ και τισ χοϑντεσ μαζύ. 

Για να ξεκινόςει λοιπϐν η ανϊταςη που απαιτεύ η επιβύωςη τησ Ελλϊδασ 

και του ελληνιςμοϑ, θα χρειαςτεύ να ϋχουν πληρωθεύ οι 

εξόσ προϒποθϋςεισ: 

1. Νϋο πολιτικϐ υποκεύμενο 

Εύναι προφανϋσ πωσ το «πολιτικϐ πρϐγραμμα τησ δεκαετύασ του 

2010» (ΠΠ2010) θα χρειαςτεύ να προωθηθεύ-επικρατόςει και ςτο πολιτικϐ 

επύπεδο. Σο ΠΠ2010 χρειϊζεται ϐςο το δυνατϐ πλατϑτερη και βαθϑτερη τη 

λαώκό υποςτόριξη. Εύναι δε ϋνα πρϐγραμμα κατ εξοχόν ενωτικϐ, αφοϑ αυτϐ 

που αποκλειςτικϊ μασ νοιϊζει εύναι να γύνουν πρϊξη τα απαραύτητα μϋτρα 

εθνικόσ ςωτηρύασ και ϐχι οι ιδεολογικϋσ αφετηρύεσ, οι ιςτορικϋσ διαδρομϋσ, 

οι ταμπϋλεσ ϐςων φϋρουν εισ πϋρασ αυτϐ το εγχεύρημα κ.ο.κ. Μασ νοιϊζει 

μϐνο το τι, ϐχι το ποιοσ. Η νϋα κεντρικό πολιτικό διαχωριςτικό γραμμό εύναι 

εκεύνη μεταξϑ ϐςων τουσ νοιϊζει να υπϊρχει Ελλϊδα και ελληνιςμϐσ τον 22ο 

αιώνα- και ϐςων δεν τουσ νοιϊζει. 

το πλαύςιο του ΠΠ2010 ςυναντώνται 

οι ευαιςθηςύεσ, οι μνόμεσ, οι αγώνεσ και των τεςςϊρων βαςικών πολιτικών 

«υλικών» που ςυνιςτοϑν εδώ και πϊνω απϐ εκατϐ χρϐνια την 

ελληνικό πολιτικό ζωό: 

• Σου εθνικοϑ (πατριωτικοϑ)· 

• του ελληνοχριςτιανικοϑ (ορθϐδοξου) · 

• του λαώκοϑ (λαώκύςτικου) · 

• του εκςυγχρονιςτικοϑ (εκδυτικιςτικοϑ). 

Σο νϋο αυτϐ πολιτικϐ υποκεύμενο οϑτε πρϋπει, οϑτε μπορεύ να εύναι 

«κϐμμα», με την αυςτηρό ϋννοια του ϐρου. Φρειϊζεται να ξεκινόςει ωσ 

μύα χαλαρό ςυνομοςπονδύα ατϐμων, πολιτικών κινόςεων, μη-
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κυβερνητικών οργανώςεων, δημοτικών κινόςεων, ςυνδικαλιςτικών 

παρατϊξεων ό ομοςπονδιών, περιοδικών-εφημερύδων, ςυλλϐγων κϊθε 

εύδουσ, μικρών και μεγϊλων κομμϊτων, κοντολογύσ κϊθε εύδουσ 

ςυλλογικϐτητασ-ατομικϐτητασ που ςυμφωνεύ ςτην ανϊγκη για 

προώθηςη του ΠΠ2010. Σο κύνημα αυτϐ αςφαλώσ ςταδιακϊ θα χρειαςτεύ 

να εξουςιοδοτόςει ϋναν αρχηγϐ κι ϋνα διευθυντικϐ ςυλλογικϐ ϐργανο την 

προώθηςη του κοινοϑ πολιτικοϑ εγχειρόματοσ. 

 

2. υντακτικό εθνοςυνϋλευςη 

Η τομό που προτεύνουμε εύναι τϋτοιασ ςημαςύασ που δεν μπορεύ παρϊ να 

ςφραγιςτεύ με το πϋραςμα ςε μύα νϋα ελληνικό δημοκρατύα, με το 

πϋραςμα ςε νϋο καθεςτώσ και ϊρα απϐ την επικϑρωςη ενϐσ νϋου 

ςυνταγματικοϑ χϊρτη. 

Εκτϐσ ϐμωσ απϐ το ςυμβολικϐ επύπεδο, χρειαζϐμαςτε ϋνα νϋο ςϑνταγμα 

που να αντικαταςτόςει το φλϑαρο, αντιφατικϐ και φαϑλο ςυνταγματικϐ 

κεύμενο του 1975 (1986, 2001) απϐ ϋνα ςϑντομο, ςτιβαρϐ κι εκλαώκευμϋνο 

κεύμενο, που να μπορεύ να λειτουργόςει ωσ ακρογωνιαύοσ λύθοσ για ϋνα νϋο 

ςυνταγματικϐ πατριωτιςμϐ. 

Σο νϋο αυτϐ ςϑνταγμα κυρύωσ θα χρειαςτεύ να προβλϋπει: 

• Σον πλόρη διαχωριςμϐ των εξουςιών (ξεχωριςτό 

εκλογό κοινοβουλύου-εκτελεςτικόσ εξουςύασ, εκλογό δικαςτικόσ 

εξουςύασ, αςυμβατϐτητα μεταξϑ υπουργικοϑ και βουλευτικοϑ 

αξιώματοσ) 

• Σον επανϋλεγχο του δημοςύου χώρου των ραδιοτηλεοπτικών 

ςυχνοτότων απϐ την πολιτεύα, με την αυςτηροπούηςη του πλαιςύου 

λειτουργύασ των ΜΜΕ και τη λειτουργύα τουσ ωσ βαςικών 

ςυντελεςτών τησ εθνικόσ μασ παιδεύασ 

• Σην πραγματικό ιςϐτητα ϐλων των πολιτών εμπρϐσ ςτο νϐμο, 

χωρύσ ςυνταγματικϋσ προβλϋψεισ για ειδικϊ καθεςτώτα κανενϐσ 

εύδουσ (οϑτε για δικαςτϋσ, υπουργοϑσ κ.λπ). 

• Σην καλϑτερη προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 

• Σην απϐδοςη ευθυνών για τα ανομόματα τησ μεταπολιτευτικόσ 

περιϐδου- την εξυγύανςη των δημοςύων υπηρεςιών, του τϑπου και 
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τησ δικαςτικόσ εξουςύασ απϐ ςτοιχεύα που παραβύαςαν το καθόκον 

τουσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ιδύασ περιϐδου. 

 

3. Νϋο πολιτικϐ ςϑςτημα 

Οι αλλαγϋσ ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα εδώ δεν περιγρϊφουν ϋνα ιδεώδεσ 

πολιτικϐ ςϑςτημα (που ωσ τϋτοιο αςφαλώσ δεν υφύςταται), αλλϊ ϋνα 

πολιτικϐ ςϑςτημα που να ξεπερνϊ τα πολϑ ςυγκεκριμϋνα προβλόματα του 

«καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ» (ΚΜΠ). Σο 

ΚΜΠ εγκατϋλειψε ουςιαςτικϊ την ύδια την ουςύα του, το δημοκρατικϐ 

του χαρακτόρα, και μεταβλόθηκε ςταδιακϊ ςε μύα «μεταδημοκρατύα», 

χωρύσ ιςονομύα, χωρύσ ιςηγορύα, χωρύσ διϊκριςη των εξουςιών, χωρύσ 

ελεγκτικοϑσ-εξιςορροπητικοϑσ μηχανιςμοϑσ, ςε ϋνα δηλαδό 

«φιλελεϑθερο» ολιγαρχικϐ ςϑςτημα, με ϋντονο το φεουδαλικϐ ςτοιχεύο. 

 

κοπϐσ δηλαδό κϊθε παρϋμβαςησ ςτο πολιτικϐ μασ ςϑςτημα θα πρϋπει να 

εύναι: 

• Η αποκατϊςταςη του δικαιώματοσ του εκλϋγεςθαι για ϐλουσ, με 

μεύωςη του ρϐλου τησ οικογενειακόσ παρϊδοςησ, του χρόματοσ και 

τησ διαςημϐτητασ ςτην εκλογό 

• Η αποκατϊςταςη του ιδεολογικοϑ-προγραμματικοϑ χαρακτόρα τησ 

πολιτικόσ διαμϊχησ, που ςόμερα απϐ μεν τουσ πολιτευτϋσ βιώνεται 

ωσ κυρύωσ «εςωκομματικό» διαμϊχη (αφοϑ βαςικού τουσ 

ανταγωνιςτϋσ εύναι οι «ομοώδεϊτεσ» τουσ πολιτικού) απϐ δε τουσ 

πολύτεσ ωσ μύα ανταλλακτικό διαδικαςύα ϐπου η ψόφοσ τουσ 

παραχωρεύται με αντϊλλαγμα εξατομικευμϋνα προνϐμια και χϊρεσ. 

• Η αποκατϊςταςη του ελεγκτικοϑ-ανεξϊρτητου χαρακτόρα των 

ΜΜΕ, που ςόμερα λειτουργοϑν κυρύωσ ωσ αναπϐςπαςτο-οργανικϐ 

ςτοιχεύο του ΚΜΠ, εντϐσ του οπούου ανταλλϊςουν το εμπϐρευμϊ 

τουσ (το μεγϊλο τουσ ακροατόριο, τη δυνατϐτητϊ τουσ να 

καθορύζουν την πολιτικό ατζϋντα κ.λπ) για ατομικϐ-εταιρικϐ 

πλοϑτο, προνϐμια κι αϑξηςη τησ επιρροόσ τουσ εντϐσ του ΚΜΠ. 

 

(3α) Μικρϋσ εκλογικϋσ περιφϋρειεσ 

Βαςικϐ ςτοιχεύο για την αντιμετώπιςη των αρνητικών του ΚΜΠ, εύναι 
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η καθιϋρωςη τησ μικρόσ εκλογικόσ περιφϋρειασ για ϐλεσ τισ εκλογικϋσ 

αναμετρόςεισ (βουλευτικϋσ, περιφερειακϋσ, δημοτικϋσ). Αν μϊλιςτα 

μειώναμε τον αριθμϐ των βουλευτών ςτουσ 200, αυτϐ ςημαύνει πωσ 

πραγματικϊ «μικρό» δεν μπορεύ παρϊ να εύναι η «μονοεδρικό» περιφϋρεια 

(40-50,000 ψηφοφϐρων). Προκειμϋνου δε να εκπροςωποϑνται ςτα 

ςύγουρα τα «μικρϊ κϐμματα» (που εύτε ϋχουν 1, εύτε 20 βουλευτϋσ, απϐ 

την ϊποψη του νομοθετικοϑ ϋργου εύναι ϋνα και το αυτϐ) θα όταν δυνατϐ 

να παραχωρηθοϑν 20 ϋδρεσ «επικρατεύασ», που να κατανϋμονται ςε ϐλα τα 

κϐμματα με το ςϑςτημα τησ «απλόσ αναλογικόσ» (που θα ςόμαινε πωσ με 

2.5-3% τα «μικρϊ κϐμματα» θα εξϋλεγαν βουλευτό με το «υπϐλοιπο»). 

Κοντολογύσ, για τισ βουλευτικϋσ εκλογϋσ προτεύνουμε ϋνα ςϑςτημα με 180 

μονοεδρικϋσ ϋδρεσ που θα κατανϋμονται με το ςϑςτημα first past the 

post και 20 ϋδρεσ επικρατεύασ, που θα κατανϋμονται με απλό αναλογικό 

Ο πλόρησ διαχωριςμϐσ εκτελεςτικόσ και νομοθετικόσ εξουςύασ με ϊμεςη 

εκλογό του προϋδρου και του αντιπροϋδρου τησ κυβϋρνηςησ (ςε κοινϐ 

ψηφοδϋλτιο-«ticket») θα προςφϋρει περιςςϐτερη ςταθερϐτητα. Η 

κυβϋρνηςη δε θα εξαρτϊται πια απϐ την κοινοβουλευτικό, αλλϊ απϐ τη 

λαώκό πλειοψηφύα. 

Η Βουλό βϋβαια θα ϋχει το δικαύωμα να καθαιρεύ τον πρϐεδρο ό τον 

αντιπρϐεδρο τησ κυβϋρνηςησ (ό και τουσ δϑο) με αυξημϋνη πλειοψηφύα 

2/3, ςε περύπτωςη ςοβαρών ενδεύξεων για παρϊνομη ςυμπεριφορϊ τουσ ό 

ςε περύπτωςη κατϊφορησ παρϊβαςησ καθόκοντοσ. 

  

Πρϐςθετη οχϑρωςη τησ ςταθερϐτητασ εύναι η καθιϋρωςη τακτόσ 

ημερομηνύασ για εκλογό προϋδρου-αντιπροϋδρου τησ κυβϋρνηςησ (π.χ. η 

πρώτη Κυριακό κϊθε Οκτωβρύου των ετών που λόγουν ςε 0 ό 5). 

τη ςπϊνια περύπτωςη που η Βουλό καθαιρϋςει τον πρϐεδρο και τον 

αντιπρϐεδρο τησ κυβϋρνηςησ, προκηρϑςςονται πρϐωρεσ «εκτελεςτικϋσ» 

εκλογϋσ, που ϐμωσ δεν μεταβϊλλουν την διεξαγωγό εκλογών και την 

τακτό ημερομηνύα. Με τον τρϐπο αυτϐ -που όδη εφαρμϐζεται με επιτυχύα 

ςτη ουηδύα- η κυβερνητικό θητεύα παϑει να εύναι μικροκομματικϐ παύγνιο 

ςτα χϋρια ανεϑθυνων αρχϐντων, που προκηρϑςςουν εκλογϋσ... ϐποτε τουσ 

ςυμφϋρει! ε περύπτωςη δε παραύτηςησ του προϋδρου και του 

αντιπροϋδρου τησ κυβϋρνηςησ, η Βουλό εκλϋγει πρϐεδρο και αντιπρϐεδρο 

τησ κυβϋρνηςησ με ςχετικό πλειοψηφύα, για το υπϐλοιπο τησ κυβερνητικόσ 
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θητεύασ.   

  

 

 

(3γ) Νϋα κωλϑματα εκλογιμϐτητασ 

Εύναι επύςησ ςημαντικϐ να τεθοϑν νϋα κωλϑματα εκλογιμϐτητασ, που να 

αφοροϑν τουσ ευνοημϋνουσ τησ οικογενειοκρατύασ, του πολιτικοϑ χρόματοσ 

και τησ διαςημϐτητασ. Θα πρϋπει π.χ. κϊπωσ να «φορολογεύται» ο χρϐνοσ 

εμφϊνιςησ ςτην τηλεϐραςη κατϊ το διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ δϑο 

εκλογικών αναμετρόςεων (ακϐμα και με ςτϋρηςη του δικαιώματοσ του 

εκλϋγεςθαι πϋραν ενϐσ οριςμϋνου χρϐνου προβολόσ)· να υπϊρξει 

αντικειμενικό εκτύμηςη των προεκλογικών δαπανών με βϊςη ϋναν 

«τιμοκατϊλογο» που να αντιςτοιχεύ ςτην τιμό τησ αγορϊσ για ενοικύαςη 

εκλογικοϑ κϋντρου, τϑπωμα αφιςών, καρτών, φυλλαδύων, οργϊνωςη 

ςυγκεντρώςεων-ομιλιών, περιοδεύεσ, απαςχϐληςη ςυνεργατών, 

τηλεοπτικϋσ, ραδιοφωνικϋσ εμφανύςεισ, αρθρογραφύα, διατόρηςη 

ιςτοςελύδασ κ.ο.κ. 

τϐχοσ των παραπϊνω εύναι να αυξηθεύ καταλυτικϊ το ειδικϐ βϊροσ τησ 

προςωπικόσ επαφόσ του πολιτικοϑ με τουσ εκλογόσ (που εύναι ο 

πλϋον δημοκρατικϐσ τρϐποσ επικοινωνύασ), εισ βϊροσ των 

διαμεςολαβημϋνων μορφών επικοινωνύασ. 

 

(3δ) Περιοριςμϐσ θητειών 

Η θϋςπιςη περιοριςμϋνου αριθμοϑ θητειών ϋχει γενικϊ το πρϐβλημα πωσ 

η εξουςύα που αφαιρεύται απϐ τουσ εκλεγμϋνουσ μεταφϋρεται ςε ϊλλα 

επύπεδα, που μϊλιςτα κατϊ κανϐνα δεν υποβϊλλονται ςτον ϋλεγχο τησ 

εκλογόσ (π.χ. ςε κομματικοϑσ «βαρϐνουσ», τοπικοϑσ παρϊγοντεσ, 

ςυμβοϑλουσ-επικοινωνιολϐγουσ, λϐμπι κ.ο.κ). Οι περιοριςμού επύςησ 

ςτον αριθμϐ των θητειών μποροϑν να ακυρώςουν το «ξεδύπλωμα» 

μεγϊλων πολιτικών μορφών, που τροφοδοτοϑν με ζωογϐνουσ μϑθουσ το 

χώρο τησ πολιτικόσ (πϐςο θετικϐ π.χ. θα όταν να «κλαδεϑαμε» την 

πολιτικό παρουςύα μορφών ϐπωσ ο Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ ό 

ο Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ);     

Φρυςό τομό θα μποροϑςε να αποτελεύ ο περιοριςμϐσ του αριθμοϑ των 

θητειών ςε μύα ςυγκεκριμϋνη εκλογικό περιφϋρεια ό η θϋςπιςη 
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μεςοδιαςτημϊτων «ανϊπαυςησ» ανϊμεςα ςε μύα ό δϑο ςυνεχϐμενεσ 

θητεύεσ ό ςυνδυαςμϐσ των παραπϊνω. 

 

(3ε) Νϋα διοικητικό οργϊνωςη τησ χώρασ 

Θα χρειαςτεύ να ςυνειδητοποιηθεύ πωσ το μϋγεθοσ τησ χώρασ μασ εύναι 

μικρϐ -κυρύωσ «μικρϐ» απϐ ανθρωπογεωγραφικό ϊποψη, αφοϑ τα 2/3 

περύπου του πληθυςμοϑ κατοικοϑν ςε λύγα μεγϊλα αςτικϊ 

κϋντρα. Επιπλϋον, η διαπροςωπικό επαφό πολιτών-εξουςιών, που 

ευνοεύται ςτα χαμηλϐτερα επύπεδα τησ διούκηςησ (δόμουσ, νομαρχύεσ) 

λειτουργεύ κυρύωσ ωσ παρϊγων ανομύασ. Εύναι ϋτςι προφανϋσ πωσ ςτουσ 

τομεύσ ϐπου χρειϊζονται μεγϊλεσ τομϋσ, η ευθϑνη πρϋπει να παραμεύνει (ό 

να επανϋρθει) ςτισ αρμοδιϐτητεσ τησ κεντρικόσ διούκηςησ. 

 

 

Ση θϋςη των νομών μποροϑν να καταλϊβουν μερικϋσ μεγϊλεσ 

περιφϋρειεσ: 

(α) Αθόνα-Πειραιϊσ (και νηςιϊ κεντρικοϑ και βορεύου Αιγαύου), 

(β) Πελοπϐννηςοσ-Ϋπειροσ και Επτϊνηςα, 

(γ) τερεϊ Ελλϊδα-Θεςςαλύα, 

(δ) Μακεδονύα-Θρϊκη, 

(ε) Κρότη-Δωδεκϊνηςα. 

Οι ςημερινού καποδιςτριακού δόμοι μποροϑν να ενοποιηθοϑν ακϐμα 

περιςςϐτερο, και να μην υπερβαύνουν τον αριθμϐ των 400-500. 

(3ςτ) Αποςαφόνιςη του ραδιοτηλεοπτικοϑ τοπύου 

Εύναι απολϑτωσ απαραύτητο να αποςαφηνιςτεύ αν τα μύντια τηροϑν τη 

νομοθεςύα ςε ϐτι αφορϊ (α) την τόρηςη των οικονομικών τουσ 

υποχρεώςεων (ΙΚΑ, ΥΠΑ, «αγγελιϐςημο» κ.ο.κ), (β) τισ εργαςιακϋσ 

ςυνθόκεσ των εργαζομϋνων (γ) την φορολογικό νομιμϐτητα των 

εταιρειών ό των ςτελεχών τουσ (δ) την τόρηςη των υποχρεώςεών τουσ ςε 

ϐ,τι αφορϊ το αναμεταδιδϐμενο πρϐγραμμα (χρϐνοσ διαφημύςεων-

τρϋιλερ, τόρηςη περιοριςμών διαφημύςεων για παιδιϊ, ποςϐςτωςη 

προγραμμϊτων κ.ο.κ). 

Θα χρειαςτεύ να εξαςφαλιςτεύ νομοθετικϊ-ςυνταγματικϊ πωσ δεν υπϊρχει 

παραγραφό για τα αδικόματϊ τουσ και να αποδοθοϑν με ςκληρϐ και 

παραδειγματικϐ τρϐπο οι ευθϑνεσ για τον εικοςαετό αςϑδοτο τρϐπο 
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λειτουργύασ τουσ. 

Να εφαρμοςτεύ τϋλοσ ϋνα νϋο θεςμικϐ πλαύςιο που: 

• θα εντϊςςει τα τηλεοπτικϊ κυρύωσ μύντια ςτο εκπαιδευτικϐ 

ςϑςτημα τησ χώρασ, 

• θα ςυνδϋει την κυκλοφορύα (ακροαματικϐτητα, τηλεθϋαςό) τουσ με 

τη βιωςιμϐτητα (ϊρα την αδειοδϐτηςό τουσ), 

• θα υποχρεώνει τα μύντια που χρηςιμοποιοϑν δημϐςια περιουςύα 

(ραδιοςυχνϐτητεσ) να προβϊλλουν δωρεϊν κρατικϋσ διαφημύςεισ 

(μϋςα ςε αυςτηρϊ χρονικϊ πλαύςια, πολϑ μικρϐτερα των 

ςημερινών) και θα ρυθμύζει αυςτηρϊ την κατανομό των κρατικών 

διαφημύςεων ςτον τϑπο. 

 

4. Ανεξϊρτητο ςϑςτημα λογοδοςύασ τησ κυβϋρνηςησ-αξιολϐγηςησ 

του κυβερνητικοϑ ϋργου 

Αποτελεύ ϐρο για την αναβϊθμιςη τησ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ ςτη 

χώρα η ύδρυςη μύασ ϋγκυρησ, αξιϐπιςτησ και ςημαντικόσ ςτατιςτικόσ 

υπηρεςύασ-αρχόσ. Θεωροϑμε πωσ η αρχό αυτό θα πρϋπει να ιδρυθεύ με 

προοριςμϐ να γύνει το ςημαντικϐτερο ερευνητικϐ-επιςτημονικϐ ύδρυμα τησ 

χώρασ. 

κοπϐσ τησ αρχόσ θα εύναι να παρϋχει ςτην πολιτικό αξιϐπιςτα-ϋγκυρα 

ποςοτικϊ δεδομϋνα, ϐχι μϐνο για τα μακροοικονομικϊ ςτοιχεύα, αλλϊ για 

ολϐκληρο το φϊςμα του οικονομικοϑ, κοινωνικοϑ και πολιτιςμικοϑ εθνικοϑ 

μασ  βύου. 

Παρϊλληλα η αρχό αυτό, θα λειτουργεύ ωσ ανεξϊρτητη αρχό ςτην οπούα 

θα υποχρεοϑται να λογοδοτεύ η εκϊςτοτε κυβϋρνηςη. Κϊθε ϋτοσ η 

κυβϋρνηςη θα ανακοινώνει τουσ ποςοτικοϑσ-μετρόςιμουσ ςτϐχουσ που 

θϋτει για το επϐμενο δωδεκϊμηνο. το τϋλοσ του ϋτουσ η «ανώτατη 

ςτατιςτικό αρχό» (ΑΑ) θα αξιολογεύ την επϊρκεια των ςτϐχων που ϋθεςε 

η κυβϋρνηςη, το κατϊ πϐςο πϋτυχε τουσ ςτϐχουσ τησ αυτοϑσ και τουσ 

λϐγουσ για τουσ οπούουσ αυτϐ ςυνϋβη ό ϐχι. 

τϐχοσ εύναι τα δϑο αυτϊ γεγονϐτα (οι ετόςιεσ προγραμματικϋσ δηλώςεισ 

τησ κυβϋρνηςησ και η δημοςύευςη τησ ϋκθεςησ αξιολϐγηςησ τησ ΑΑ) να 

αποτελοϑν ςημαντικϊ ετόςια πολιτικϊ «ραντεβοϑ», γϑρω απϐ τα οπούα να 

οργανώνεται ο δημϐςιοσ διϊλογοσ.   
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5. Απϐδοςη ευθυνών 

Ϊχουμε προ πολλοϑ περϊςει το ςημεύο πϋραν του οπούου η μετϊβαςη ςε 

μύα νϋα πολιτικϊ εποχό να μπορεύ να γύνει «αναύμακτα». 

Η μακρϊ περύοδοσ ανομύασ, αςυδοςύασ των ιςχυρών χρειϊζεται να 

τελειώνει. Θα χρειαςτεύ να διαςφαλιςτεύ νομικϊ η μη-παραγραφό 

εγκλημϊτων ϐπωσ αυτϊ τησ παρϊβαςησ καθόκοντοσ και του χρηματιςμοϑ 

δημοςύων λειτουργών, και ϐποιων ϊλλων διατϊξεων του ποινικοϑ κώδικα 

αφοροϑν την κακοδιαχεύριςη των τελευταύων τριϊντα πϋντε ετών. 

Με τη επιεικό νομικό μεταχεύριςη ϐςων καταγγϋλλουν τουσ διοικητικϊ-

πολιτικϊ ανώτεροϑσ τουσ, θα πρϋπει να αποδοθοϑν απϐ ειδικϊ 

δικαςτόρια ποινικϋσ και πολιτικϋσ ευθϑνεσ ειδικϊ για θϋματα ϐπωσ οι 

εξοπλιςμού, η καταςτροφό του περιβϊλλοντοσ, η λειτουργύα του δημοςύου 

τομϋα και τησ διούκηςησ, οι ϊνομεσ ςχϋςεισ επιχειρηματικών-πολιτικών 

κ.λπ. 

Βαρϑσ χρειϊζεται να πϋςει ο πϋλεκυσ τησ δικαιοςϑνησ, ςτο βωμϐ τησ 

αποκατϊςταςησ του αιςθόματοσ εμπιςτοςϑνησ των πολιτών προσ τη 

λειτουργύα του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. Και ϐςο μακραύνει η περύοδοσ 

κατύςχυςησ του ΚΜΠ, τϐςο βαρϑτεροσ θα χρειαςτεύ να εύναι ο φϐροσ 

«αύματοσ» που θα χρειαςτεύ να καταβϊλει το μεταπολιτευτικϐ 

ςϑςτημα, προκειμϋνου να επαναθεμελιωθεύ ςχϋςη εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ 

των πολιτών και των θεςμών τησ δημοκρατύασ μασ. 
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ϑμφωνο ςυμβύωςησ... με την ςπατϊλη και την 

ανιςϐτητα (17/3/2008) 

 

Πολλό ςυζότηςη ϋχει ξεςηκώςει η απϐφαςη τησ κυβϋρνηςησ να 

αποδώςει και ςτισ εξώγαμεσ ςυμβιώςεισ1 ϐλα τα προνϐμια (οικονομικϊ 

επιδϐματα, φορολογικϋσ ελαφρϑνςεισ, κληρονομικϋσ διευκολϑνςεισ 

κ.λπ) που αποδύδονταν μϋχρι ςόμερα μϐνο ςτα παντρεμϋνα ανδρϐγυνα. 

Η ςυζότηςη επικεντρώθηκε ςτο αν θα πρϋπει «να αναγνωριςτεύ» μύα 

υπϊρχουςα «πραγματικϐτητα», ςτουσ «καιροϑσ που αλλϊζουν» κ.ο.κ. Εν 

ολύγοισ τα επιχειρόματα κινόθηκαν ςτο χώρο τησ ηθικόσ, των αξιών 

κ.λπ. Παραβλϋπεται ϋτςι ϐμωσ μύα, ϊλλη ςημαντικό πλευρϊ, που αφορϊ τισ 

κοινωνικϋσ/ οικονομικϋσ ςυνϋπειεσ τησ κυβερνητικόσ απϐφαςησ. 

Ασ θυμύςουμε απλώσ εδώ πωσ το κρϊτοσ ϋχει πολλϋσ δικαιοδοςύεσ, και η 

επιδοκιμαςύα ό αποδοκιμαςύα των ιδιωτικών ςυνηθειών των πολιτών δεν 

ανόκει ςε αυτϋσ. Σο κρϊτοσ δεν μιλϊει με ϐρουσ ηθικοϑσ, αλλϊ 

νομικοϑσ. Μϐνη αξιολογικό κρύςη που δικαιοϑται-νομιμοποιεύται να 

κϊνει, εύναι εκεύνη μεταξϑ νομιμϐτητασ-παρανομύασ. Απϐ την ϊποψη αυτό, 

τύποτα δεν αλλϊζουν οι πρϐςφατεσ κυβερνητικϋσ πρωτοβουλύεσ: οι 

εξώγαμεσ ςυμβιώςεισ όταν νϐμιμεσ, και θα εξακολουθόςουν να εύναι. 

Αυτϐ που αλλϊζει με τη θϋςπιςη του «ςυμφώνου» εύναι πωσ η κυβϋρνηςη 

αποφϊςιςε να αποδώςει δημοςύουσ πϐρουσ ςτα μϋλη των εξώγαμων 

ςυμβιώςεων, με τη μορφό επιδομϊτων, φοροελαφρϑνςεων, κληρονομικών 

«διευκολϑνςεων» κ.ο.κ. Που φυςικϊ δεν το κϊνει για κϊθε νϐμιμη 

πρϊξη: κανεύσ π.χ. δεν παύρνει επύδομα επειδό περνϊει με πρϊςινο τισ 

διαβϊςεισ! Αποφαςύςτηκε λοιπϐν να επιδοτηθεύ η ςυγκεκριμϋνη μορφό 

ςυμβύωςησ. 

Σο ερώτημα εύναι: γιατύ; 

Για να απαντηθεύ το ερώτημα αυτϐ ασ θυμηθοϑμε πωσ η 

πολιτεύα επιβραβεϑει τισ ςυμπεριφορϋσ των πολιτών, μϐνο ϐταν αυτϋσ 

υπηρετοϑν ϋνα μεύζον κοινωνικϐ αγαθϐ. Σα οικογενειακϊ επιδϐματα π.χ. 

ςτϐχο δεν ϋχουν να ενιςχϑςουν τουσ ενόλικεσ που παντρεϑτηκαν (που 

ϋτςι κι αλλιώσ επωφελοϑνται και οικονομικϊ απϐ τη ςυγκατούκηςό τουσ 
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και τισ οικονομύεσ κλύμακοσ που αυτό ςυνεπϊγεται), αλλϊ για να 

ενιςχϑςουν ϋνα μεύζον αγαθϐ, εκεύνο τησ τεκνοποιύασ. Πρϊγματι, αν η 

Ελλϊδα ςυνεχύςει να παρουςιϊζει το ςημερινϐ δεύκτη γεννητικϐτητασ, το 

2100 θα ϋχουν απομεύνει ςτον ελλαδικϐ χώρο μεταξϑ 2-3 εκατομμυρύων 

Ελλόνων (πιο κοντϊ μϊλιςτα ςτα 2, παρϊ ςτα 3). 

την Ελλϊδα ϐμωσ μϐνο το 5% των γεννόςεων πραγματοποιοϑνται εκτϐσ 

γϊμου (ςυχνϐτατα απϐ ζευγϊρια που δεν ςυμβιώνουν καν). Ενιςχϑοντϊσ 

δηλαδό τισ εξώγαμεσ ςυμβιώςεισ, επιδοτεύται ϋνασ τρϐποσ ζωόσ 

που δε υπηρετεύ το μεύζον αγαθϐ τησ τεκνοποιύασ. Η οικονομικό ενύςχυςη 

αυτοϑ του τρϐπου ςυμβύωςησ κινδυνεϑει μϊλιςτα να ςυνειςφϋρει ςτην 

περαιτϋρω αναβολό τησ τεκνοποιύασ απϐ τισ γυναύκεσ, αφοϑ εξ οριςμοϑ 

λειτουργεύ ωσ αντικύνητρο για την υιοθϋτηςη του γϊμου, ενϐσ θεςμοϑ 

που ςυνειςφϋρει ςτην τεκνοποιύα: ςημειώνουμε εδώ πωσ ϋνασ απϐ τουσ 

βαςικοϑσ λϐγουσ τησ καταςτροφικόσ δημογραφικόσ κατϊςταςησ ςτην 

Ελλϊδα εύναι πωσ η μϋςη Ελληνύδα τεκνοποιεύ για πρώτη φορϊ μεταξϑ 29-

30 ετών. «Κλειδύ» για την ϊνοδο τησ γεννητικϐτητασ εύναι να ενθαρρυνθεύ 

η Ελληνύδα να τεκνοποιεύ νωρύτερα. 

Σι κϊνει η κυβϋρνηςη επ’ αυτοϑ; Αποφαςύζει να πϊρει ϋνα μϋτρο που 

κινδυνεϑει... να καθυςτερόςει κι ϊλλο τη ςτιγμό τησ κρύςιμησ πρώτησ 

τεκνοποιύασ! 

Κϊθε φορϊ που η πολιτεύα αποφαςύζει να επιδοτόςει κϊτι, αποφαςύζει 

ταυτϐχρονα να μην επιδοτόςει κϊτι ϊλλο. όμερα π.χ. ςτην Ελλϊδα 

υπολογύζεται πωσ η ανατροφό του πρώτου παιδιού ςτοιχύζει ςε ϋνα 

ζευγϊρι ϋνα πολύ ςεβαςτό τμόμα του ειςοδόματόσ του, τησ τϊξησ 

τουλϊχιςτο των 500 ευρώ μηνιαύωσ. Σο ςχετικϐ επύδομα που ϋχει 

προβλϋψει η πολιτεύα φθϊνει τα... 33 ευρώ μηνιαύωσ! ε πολλϋσ χώρεσ τησ 

Ευρώπησ τα ανϊλογα επιδϐματα εύναι ϋωσ και... εικοςαπλϊςια. 

Με ϊλλα λϐγια: η πολιτεύα πρϋπει να βρει επειγϐντωσ πϐρουσ για να 

ενιςχϑςει (και) ϊμεςα την τεκνοποιύα. Σι κϊνει αντ’ αυτοϑ; Επιδοτεύ την 

εξώγαμο ςυμβύωςη, που ςυνδϋεται με τη μη-τεκνοποιύα! 

Ακϐμα ϐμωσ κι αν ςτισ ςκϋψεισ τησ κυβϋρνηςησ εύναι πωσ η επιδϐτηςη 

των ανϑπανδρων ζευγαριών θα τα οδηγόςει να τεκνοποιόςουν (που εύναι 

εξαιρετικϊ αμφύβολο), υπϊρχει ϋνα ϊλλο πρϐβλημα: αν ςυμβεύ αυτϐ, θα 

διευρυνθεύ η φτώχεια. 

Ο κορυφαύοσ ςόμερα εμπειρογνώμων ςτην κοινωνικό πολιτικό -και 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 435 

θιαςώτησ τησ ϋννοιασ του «προληπτικοϑ κοινωνικοϑ κρϊτουσ»- Γκϐςτα 

Ϊςπινγκ-Ωντερςεν (Gøsta Esping-Andersen)περιγρϊφει πωσ οι 

ςυνθόκεσ διαβύωςησ ενϐσ παιδιοϑ καθορύζουν ςε μεγϊλο βαθμϐ αν θα 

ζόςει ςε ςυνθόκεσ φτώχειασ. Όλεσ δε οι μελϋτεσ δεύχνουν ο πιο ςύγουροσ 

τρϐποσ να καταλόξει ϋνασ ενόλικασ φτωχϐσ εύναι να ανατραφεύ ςε 

«μονογονεώκό» οικογϋνεια! Και ποια παιδιϊ ϋχουν ςυντριπτικϊ 

περιςςϐτερεσ πιθανϐτητεσ να ζόςουν ςε μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ; Μα 

φυςικϊ εκεύνα που γεννώνται απϐ «εξώγαμεσ ςυμβιώςεισ»! 

Αυτϐ το γεγονϐσ εξϊλλου ϋχει οδηγόςει ϊλλεσ χώρεσ, που επιδϐτηςαν προ 

30 και 40 ετών τισ εξώγαμεσ ςυμβιώςεισ, να ςτρϋφονται ςόμερα προσ 

την προνομιακό ενύςχυςη του γϊμου. 

υμπεραςματικϊ: 

• Η πολιτεύα δεν αξιολογεύ «ηθικϊ» ςυμπεριφορϋσ των πολιτών, 

παρϊ μϐνο απϐ την πλευρϊ τησ νομιμϐτητασ. Απϐ αυτόν την 

ϊποψη, τύποτα δεν αλλϊζει ςτισ εξώγαμεσ ςυμβιώςεισ. 

• Ενιςχϑοντασ οικονομικϊ τισ εξώγαμεσ ςυμβιώςεισ, η κυβϋρνηςη 

ενιςχϑει ϋναν τρϐπο ζωόσ που δεν οδηγεύ ςτην τεκνοποιύα, που 

οφεύλει να εύναι η απϐλυτη προτεραιϐτητα ςτο χώρο τησ 

οικογενειακόσ πολιτικόσ. Επιπλϋον ςτερεύ πολϑτιμουσ πϐρουσ απϐ 

την -πενιχρϐτατη ςτην πατρύδα μασ- ϊμεςη επιδϐτηςη τησ 

τεκνοποιύασ. 

• Ενιςχϑοντασ πιο χαλαρϋσ και πρϐςκαιρεσ ςυνθόκεσ ςυμβύωςησ, η 

κυβϋρνηςη αυξϊνει τισ πιθανϐτητεσ των παιδιών να ζόςουν ςε 

μονογονεώκϋσ οικογϋνειεσ, γεγονϐσ που τα οδηγεύ απ, ευθεύασ ςτη 

φτώχεια! 

Λοιπϐν, «ϊλλαξαν οι καιρού»; Πρϊγματι, αν πιςτεϑατε πωσ ϋωσ ςόμερα το 

ελληνικϐ κρϊτοσ διαχειριζϐταν τισ φορολογικϋσ μασ 

ειςφορϋσ με κοινωνικό ευαιςθηςύα και ςωφροςϑνη. Γιατύ η επιδϐτηςη των 

εξώγαμων ςυμβιώςεων και ςπϊταλη εύναι, και κοινωνικϊ ϊδικη! 

ημεύωςη: προτιμϊμε τον ϐρο «εξώγαμη» απϐ τον ϐρο «ελεϑθερη» 

ςυμβύωςη, διϐτι ο μεν πρώτοσ περιγρϊφει μια πραγματικϐτητα, ο δε 

δεϑτεροσ υπονοεύ πωσ ο γϊμοσ εύναι... ανελευθερύα! Πρϊγμα ϊτοπον, 

αφοϑ η κυβϋρνηςη οφεύλει εκ του ςυντϊγματοσ να προςτατεϑει το θεςμϐ 

του γϊμου, ϐχι να τον δυςφημεύ! 
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Πρϐςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ (13/6/2008) 
 

Η ρόξη ημύτη-Παπανδρϋου δεν εύναι ενδιαφϋρουςα απϐ την ϊποψη 

του ποιοσ θα επικρατόςει. 

• Ο ϋνασ πϐλοσ αυτόσ τησ ςϑγκρουςησ (ο πρώην 

πρωθυπουργϐσ), ανόκει αμετϊκλητα ςτο παρελθϐν και 

διαλϋγεται μϐνο με την ιςτορύα. 

• Ο ϊλλοσ (ο νυν ηγϋτησ του ΠΑΟΚ) εύναι ϋνασ απύςτευτοσ 

πολιτικϐσ αςτεώςμϐσ, που μϐνο η ακινηςύα του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ και η αδιαφορύα τησ κοινωνύασ τον ςυντηρεύ ακϐμα 

ςτην κομματικό φορμϐλη. 

Η ρόξη αυτό ϐμωσ εύναι ενδιαφϋρουςα για ϊλλουσ λϐγουσ. Μϋχρι 

πρϐςφατα, το πολιτικϐ ςϑςτημα ϋμοιαζε με τϋλμα. Σύποτα δεν κινοϑνταν, 

τύποτα δεν ϋδινε προοπτικό. Σο τελευταύο ϐμωσ διϊςτημα εμφανύζονται 

παντοϑ ςημϊδια πωσ «και ϐμωσ κινεύται». 

Εν αρχό ην η προοπτικό μη-αυτοδυναμύασ ςτισ εκλογϋσ του 2007· 

ακολοϑθηςε η δημοςκοπικό εκτϐξευςη του ςυναςπιςμοϑ, η απαξύωςη 

του ΠΑΟΚ και του δικομματιςμοϑ, η ορατό και αϐρατη πολιτικό 

κινητικϐτητα ςτο χώρο του κϋντρου, η παρϋμβαςη των Ευρωπαύων 

«πρϊςινων» ςτα εςωτερικϊ τησ οικολογικόσ γκροϑπασ που τουσ 

εκπροςωπεύ ςτην Ελλϊδα -και τώρα η ρόξη ημύτη-Παπανδρϋου. 

Όλα τοϑτα μοιϊζουν ακϐμα με μικρϋσ, μϐλισ ορατϋσ φυςαλύδεσ... Ναι μεν 

δεν εύναι ακϐμα βραςμϐσ, απϐ την ϊλλη ϐμωσ, εφϐςον το μπρύκι μεύνει 

ςτο μϊτι, τον προεξοφλοϑν ςτο ϊμεςο μϋλλον. Η μεγϊλη αλόθεια εύναι 

πωσ μεταξϑ του «ςκληροϑ πυρόνα» τησ ελληνικόσ δεξιϊσ (τουλϊχιςτο 

του τμόματοσ που δεν προςανατολύζεται προσ το «λαώκϐ ορθϐδοξο 

ςυναγερμϐ») και τησ «ζουλοϑ» αριςτερϊσ, μεταξϑ δηλαδό 

«καραμανλικόσ» δεξιϊσ και του ΚΚΕ και των παραφυϊδων του, μεταξϑ 

του 30-35% και του 5-10% ουςιαςτικϊ δεν υπϊρχει τύποτα. 

Αυτϐ που μϋνει να γύνει εύναι να κινηθεύ μια ςυμμαχύα των Ελλόνων 

πολιτών για να υπερβεύ το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ 

ςϑςτημα και να ανούξει επιτϋλουσ το νϋο κεφϊλαιο ςτην ιςτορύα τησ 

πατρύδασ. 
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Σο διακϑβευμα εύναι, οϑτε λύγο, οϑτε πολϑ, η ύδια η επιβύωςη ςτο 

γεωγραφικϐ μασ χώρο ενϐσ ελληνικοϑ κρϊτουσ με κυρύαρχο το δημοκρατικϐ 

και τον ελληνικϐ χαρακτόρα. Η προοπτικό αυτό υπονομεϑεται απϐ δϑο 

ςκοτεινϋσ τϊςεισ, την υπογεννητικϐτητα και την περιβαλλοντικό 

υποβϊθμιςη, που εφϐςον ςυνεχιςτοϑν ανενϐχλητεσ, ςε δϋκα-δεκαπϋντε 

χρϐνια θα ϋχουν δημιουργόςει ανεπανϐρθωτεσ ζημύεσ και θα ϋχουν 

ανεπύςτρεπτα (δια παντϐσ) καταςτόςει αςϑμβατεσ τισ ϋννοιεσ 

«ελληνιςμϐσ» και «22οσ αιώνασ». 

Διϋξοδο δύνει μύα πολιτικό και πολιτιςτικό ανατροπό, που θα οδηγόςει ςε 

ϋνα μοντϋλο ανϊπτυξησ που θα θεμελιώνεται ςε τρεισ ιςτορικϋσ 

αναδιανομϋσ εξουςύασ και πϐρων: 

• Απϐ τουσ μεςόλικεσ και ηλικιωμϋνουσ προνομιοϑχουσ προσ τουσ 

νϋουσ, τα παιδιϊ και τισ γυναύκεσ 

• Απϐ τα ϊτομα προσ το περιβϊλλον τουσ 

• Απϐ τον ιδιωτικϐ προσ το δημϐςιο χώρο. 

Ποιοι καλοϑνται να ςυμμετϊςχουν ςε αυτόν την ανατροπό; 

• Όςοι-ϐςεσ διαπιςτώνουν πωσ η πορεύα που ακολουθεύ ςόμερα η 

χώρα δεν εύναι μϐνο «κακό», αλλϊ καταςτροφικό για ϐλα ϐςα 

αγωνύςτηκαν οι πατϋρεσ και οι παπποϑδεσ μασ, αλλϊ και για ϐλα 

ϐςα οραματιζϐμαςτε για τα παιδιϊ μασ (για το Ϊθνοσ, τη 

Δημοκρατύα, την ευημερύα, την ιςϐτητα, τον εκςυγχρονιςμϐ 

κ.ο.κ). 

• Όςοι-ϐςεσ δύπλα ςτην «απαιςιοδοξύα τησ γνώςησ» διαθϋτουν την 

«αιςιοδοξύα τησ βοϑληςησ» να εργαςθοϑν «εδώ και τώρα» για την 

εθνικό και δημοκρατικό ανϊταςη και αλλαγόσ πορεύασ, για την 

αναδιανομό πϐρων και εξουςύασ (α) προσ την ελληνικό 

οικογϋνεια, προσ τα παιδιϊ και τισ γυναύκεσ, (β) προσ το ελληνικϐ 

περιβϊλλον, (γ) προσ την ανϊπτυξη του χώρου ϊςκηςησ τησ 

κοινοκτημοςϑνησ, του δημοςύου χώρου. 

• Όςοι-ϐςεσ αντιλαμβϊνονται πωσ η ςημερινό διϊταξη των 

δυνϊμεων εξουςύασ (κομμϊτων, ςυνδικϊτων, ΜΜΕ, κ.λπ) δεν 

εύναι μεταρρυθμύςιμη. Πωσ δηλαδό η επϐμενη αλλαγό με νϐημα 

θα εύναι μεταπολιτευτικοϑ τϑπου. 
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• Όςοι-ϐςεσ κατανοοϑν πωσ η ανατροπό αυτό θα περιλαμβϊνει 

ςφοδρϋσ ςυγκροϑςεισ και προςωπικϐ κϐςτοσ, αλλϊ 

και «ανορθϐγραφεσ» πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ εξελύξεισ.   

• Όςοι-ϐςεσ διψοϑν να επικοινωνόςουν και να ςυμμαχόςουν 

ιδεολογικϊ και πολιτικϊ με δυνϊμεισ και ϊτομα απϐ τα οπούα 

τουσ αποξϋνωνε η μεταπολιτευτικό ςυμβολικό: οι δεξιού που 

αγωνιοϑν να ςυνυπϊρξουν με αριςτεροϑσ, οι εκςυγχρονιςτϋσ που 

μοχθοϑν να «ρύξουν γϋφυρεσ» προσ τον «πατριωτικϐ χώρο», οι 

πιςτού χριςτιανού που «ϊρτι εργϊζονται» για να ςυνομιλόςουν με 

ϐλουσ τουσ «αδερφοϑσ»... 

• Όςοι-ϐςεσ διαθϋτουν πνευματικό οξυδϋρκεια και ενεργητικϐτητα, 

χωρύσ προαπαιτοϑμενα και ςτερεϐτυπα. Όλοι-ϐλεσ 

ϐςοι μελετοϑν την πλοϑςια πολιτικό, ιδεολογικό, προγραμματικό 

παρακαταθόκη των δεκαπϋντε τελευταύων χρϐνων: τησ 

«κεντροαριςτερϊσ» και του «νϋου κϋντρου», του οικολογικοϑ 

κινόματοσ, του γαλλικοϑ «ρεπουμπλικανιςμοϑ» και του 

αμερικανικοϑ «νεοςυντηρητιςμοϑ», του κινόματοσ κατϊ τησ 

παγκοςμιοπούηςησ. ε ϐλα αυτϊ υπϊρχει ενδιαφϋρον. Όλα τα 

παραπϊνω αφοροϑν τον κϐςμο που ζοϑμε, και ϐχι εκεύνον τησ 

δεκαετύασ του ,60 και του ,70, με τον οπούο αςχολοϑνται  ςτη 

ςημερινό Ελλϊδα οι κυρύαρχεσ (και βαρετϋσ) μεταπολιτευτικϋσ 

ιδεολογικϋσ διηγόςεισ. 

• Όςοι-ϐςεσ θεωροϑν πωσ περϊςαμε πλϋον απϐ τον αιώνα τησ 

ϋξωθεν μεταρρϑθμιςησ (ελϋω Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) ςτην εποχό τησ 

αυτοδϑναμησ μεταρρυθμιςτικόσ δυναμικόσ. «Ότι κϊμωμε θα το 

κϊμωμε μοναχού και δεν ϋχομε ελπύδα καμύα απϐ τουσ ξϋνουσ». Απϐ 

την Ελλϊδα τησ «προςαρμογόσ» ασ περϊςουμε ςτην Ελλϊδα 

τησ ρόξησ. 

Όςοι-ϐςεσ γνωρύζουν πωσ αν δε ςυμβεύ αυτό η «νϋα μεταπολύτευςη», η 

παρακμό τησ χώρασ θα ςφραγιςτεύ απϐ οδυνηρϋσ εξελύξεισ, εθνικϊ και/ό 

οικονομικϊ, που μιασ και το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα εύναι γενετικϊ 

«αριςτερϐ», δεν μπορεύ παρϊ να οδηγόςει ςε κϊποια μορφό «δεξιϊσ (δεσ 

ακροδεξιϊσ) παλινϐρθωςησ», που θα εύναι αναποτελεςματικό και 

μιςαλλϐδοξη και θα παρατεύνει επιτεύνοντασ την αγωνύα του 
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Ϊθνουσ. τούχημα ϊρα ϐλων των πατριωτικών, κοινωνικών και 

δημοκρατικών δυνϊμεων εύναι τη ςκυτϊλη του καθεςτώτοσ 

μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ (που βρωμϊ και ϐζει) να 

την παραλϊβει ϋνα νϋο, κοινωνικϐ, πατριωτικϐ, ηγεμονικϐ ρεϑμα, πριν 

αυτό πϋςει ςτο βοϑρκο μιασ εθνικόσ και/ό οικονομικόσ καταςτροφόσ 

«κλϋβοντασ την μπουκιϊ απϐ το ςτϐμα» τησ ακροδεξιϊσ. 
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Q&A: η νϋα μεταπολύτευςη (30/6/2008) 
 

Q: Λύγα χρϐνια μετϊ το «μαγικϐ 2004» και την αποθϋωςη τησ «ιςχυρόσ 

Ελλϊδασ» μιλϊμε ξαφνικϊ για «ρόξη» και «νϋα μεταπολύτευςη». Μόπωσ 

παύρνουμε τη ςκιϊ μασ για το μπϐι μασ; Μόπωσ αντύ για «εθνικϊ αδιϋξοδα» 

δεν αντιμετωπύζουμε παρϊ «πρϐςκαιρεσ δυςκολύεσ»; 

A: H ανϊλυςη περύ νϋασ μεταπολύτευςησ δεν προκϑπτει απϐ τισ 

τρϋχουςεσ δυςκολύεσ μασ (οικονομικϊ προβλόματα, ϋλλειμμα πολιτικόσ 

εκπροςώπηςησ, απουςύα ςυλλογικοϑ προςανατολιςμοϑ κ.λπ). Απϐ την 

ϊλλη, το αντύςτροφο πιθανϐτατα ιςχϑει. 

Αυτϐ που ανακαλϑπτουμε, με αγωνύα κι ϋκπληξη, εύναι πωσ μια ςειρϊ απϐ 

πρϊγματα που θεωροϑςαμε ςημαντικϊ, που τα εύχαμε αναγορεϑςει ςε 

«αναγκαύεσ και ικανϋσ» ςυνθόκεσ για να πηγαύνει καλϊ η πατρύδα κι ο 

καθϋνασ μασ, αποδεικνϑονται ςόμερα (και ϐλεσ οι προβολϋσ που 

μποροϑμε να κϊνουμε ςτο μϋλλον μασ λϋνε πωσ αυτϐ ϐςο πϊει θα 

επιδεινώνεται) εντελώσ ανεπαρκεύσ και ϊςχετεσ με τισ δυςκολύεσ που θα 

καθορύςουν -πολϑ ςϑντομα και με ανεπύςτρεπτο τρϐπο- το ατομικϐ κι 

εθνικϐ μασ μϋλλον. 

Οϑτε η εκδύωξη «εξωτερικών» παραγϐντων (ϐπωσ το παλϊτι κι ο 

ςτρατϐσ) απϐ την πολιτικό αρϋνα, οϑτε η κατακϐρυφη αϑξηςη του ΑΕΠ, 

οϑτε η «πλατιϊ» διανομό τύτλων ςπουδών, οϑτε η ευρωπαώκό ϋνταξη, 

οϑτε ο αντιαμερικανιςμϐσ και η «πολυδιϊςτατη» εξωτερικό πολιτικό, 

οϑτε η «απρϐςκοπτη» ατομικό «προκοπό» μασ, χωρύσ «οχλόςεισ» απϐ 

το «χωροφϑλακα» (αλλιώσ: το νϐμο), μοιϊζει να μασ οδηγοϑν 

πουθενϊ. Αντιθϋτωσ μϊλιςτα, ανακαλϑπτουμε πωσ αν ςυνεχύςουμε ϋτςι, 

θα ξεδιπλωθοϑν ανενϐχλητα δϑο υφιςτϊμενεσ ςόμερα «ςκοτεινϋσ τϊςεισ» 

-η υπογεννητικϐτητα και η περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη- που 

ςϑμφωνα με τουσ αριθμοϑσ που διαθϋτουμε θα ακυρώςουν ςϑντομα 

ακϐμα και την ύδια τη δυνατϐτητα να ςυνεχιςτεύ η παρουςύα ενϐσ εθνικοϑ-

δημοκρατικοϑ ελληνικοϑ κρϊτουσ ςτον ελλαδικϐ γεωγραφικϐ χώρο. Και 

πωσ αν θϋλουμε να αντιμετωπύςουμε τισ «ςκοτεινϋσ» αυτϋσ τϊςεισ (που 

εύναι κϊτι που πρϋπει να το κϊνουμε την επϐμενη δεκαετύα, μϋχρι να 

ποϑμε το 2021) οφεύλουμε να αναδιανεύμουμε πϐρουσ και εξουςύα προσ (α) 
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τα παιδιϊ, τισ γυναύκεσ, τη νϋα ελληνικό οικογϋνεια, (β) την περιβαλλοντικό 

ανϊταξη (γ) το δημϐςιο χώρο. 

Q: Ακϐμα κι αν εύναι ϋτςι, γιατύ αυτϋσ οι «αναδιανομϋσ» να προϒποθϋτουν 

πολιτικό ρόξη; Αντιθϋτωσ, θα ϋλεγε κανεύσ πωσ η πολιτικό αναςτϊτωςη θα 

όταν δυνατϐ να μασ αποπροςανατολύςει απϐ το ςημαντικϐ... Επύ τϋλουσ, 

και κϐμματα ϋχουμε, και δημοκρατύα, κανεύσ δεν απαγορεϑει να υιοθετόςει 

το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα τισ ορθϋσ προτϊςεισ... 

Α: Πρώτα απ, ϐλα, δεν εύναι καθϐλου ςύγουρο πωσ το καθεςτώσ 

μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα εύναι πρϊγματι δημοκρατικϐ... 

Δυςτυχώσ -κι αυτϐ εύναι κϊτι που πρϋπει να μασ ανηςυχεύ- ϋχουν 

ξαναδημιουργηθεύ οι ςχϋςεισ εκεύνεσ (που το 1909 τισ εύπαμε 

«παλαιοκομματιςμϐ», το 1965 «εθνικοφροςϑνη», κ.λπ) μεταξϑ υπηκϐων 

και κομματικών παραγϐντων, μεταξϑ κομματικών παραγϐντων και 

κομμϊτων, μεταξϑ κομμϊτων και χρόματοσ, μεταξϑ χρόματοσ και ΜΜΕ, 

μεταξϑ ϐλων αυτών των «βϊθρων» (sic) του ςυςτόματοσ, που 

καταπνύγουν βϊναυςα ϐ,τι αποκαλοϑμε δημοκρατύα: τη διϊκριςη των 

εξουςιών και τα περύφημα ςτοιχεύα του δημοκρατικοϑ ιδεώδουσ 

(ιςονομύα, ιςηγορύα, ιςοκρατύα, ιςοψηφύα, ιςογονύα, ιςοτιμύα, παρρηςύα) 

κ.ο.κ. Απϐ αυτϊ τα τελευταύα διατηρόθηκε βϋβαια η «μιςθοφορύα» (η 

αποζημύωςη των δημοςύων λειτουργών...). ε ϊλλεσ εποχϋσ ςόμερα 

θα όταν η ώρα τησ επύκληςησ του «λοχύα»... Ελλεύψει λοχύα ϐμωσ, ςόμερα 

τα κϊςτανα απϐ τη φωτιϊ θα τα βγϊλουμε υποχρεωτικϊ εμεύσ οι πολύτεσ. 

Αν η δημοκρατύα υπερϋχει των υπολούπων ςυςτημϊτων, εύναι και διϐτι 

εύναι πιο ευαύςθητο ςτισ διαθϋςεισ των πολιτών, αναπροςαρμϐζεται, 

μετεξελύςςεται ευκολϐτερα και -αν μη τι ϊλλο- τουλϊχιςτο αντικαθιςτϊ 

αναύμακτα τισ ηγεςύεσ... Εδώ ϐμωσ, ϋχουμε ϋνα ςϑμπλεγμα ςχϋςεων 

μεταξϑ «ςογιών» (του χρόματοσ, τησ πολιτικόσ, τησ ενημϋρωςησ κ.λπ) 

που λειτουργοϑν ωσ «κϊςτα». Αυτό η «κϊςτα» αποδϋχεται μϐνο τισ 

εςωτερικϋσ -ςχεδϐν παλατιανϋσ- αναδιανομϋσ εξουςύασ, εντϐσ πϊντα τησ 

«κϊςτασ», εύναι ϐμωσ απολϑτωσ αποφαςιςμϋνη να κρατόςει ϋξω απϐ την 

«κϊςτα» ϐ,τι δεν ελϋγχει απολϑτωσ ό ϐ,τι δεν εύναι απολϑτωσ βϋβαιο πωσ 

δεν απειλεύ την κυριαρχύα τησ. 

Αυτϐ το πρϊγμα δεν μπορεύ να αςκόςει πολιτικό (κι ϋτςι εύναι 

καταδικαςμϋνο να πϋςει ςτο λϊκκο που ςκϊβει) γιατύ δεν νοιϊζεται για 

ιδϋεσ, για δεδομϋνα, δεν προβληματύζεται για τύποτα ϊλλο πϋραν τησ 
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διαιώνιςησ τησ ϑπαρξόσ του. Βαςύζεται αποκλειςτικϊ ςε ςχϋςεισ, ςε ϋνα 

ατϋλειωτο αλιςβερύςι ςυμφερϐντων (που ακολουθεύ κϊποιουσ κανϐνεσ, 

μαφιακοϑ τϑπου). Σι αξιολογεύ δε ωσ ςημαντικϐ αυτϐ το ςϑςτημα; Μα ϐτι 

θεωροϑςε ςημαντικϐ η μεταπολύτευςη: την ατομικϐτητα ϊνευ ορύων, τον 

ξϋφρενο καταναλωτιςμϐ, τη διαςημϐτητα, την περιφρϐνηςη για ϋννοιεσ 

ϐπωσ «αξιοκρατύα», «ςχεδιαςμϐσ», «προβλεπτικϐτητα», «αυτοθυςύα», 

«μϐχθοσ», «ηγετικϐτητα» κ.ο.κ. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που αυτϐ το ςϑςτημα 

δεν μπορεύ να αντιπαλϋψει τισ «ςκοτεινϋσ τϊςεισ» (εύναι ανύκανο να τισ 

διακρύνει καν), οϑτε μπορεύ να προχωρόςει ςτισ «αναδιανομϋσ» (διϐτι 

πρϐκειται περύ αναδιανομών υπϋρ των πιο αδυνϊτων και παραμελημϋνων 

εκφϊνςεων τησ πατρύδασ, και το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα ϋνα και μϐνο 

πρϊγμα ξϋρει να κϊνει ςτουσ αδϑναμουσ: να τουσ τςαλαπατϊει) 

Η πρϐκληςη που ϋχουμε εμπρϐσ μασ εύναι ηθικοϑ χαρακτόρα τουλϊχιςτο 

ϐςο εύναι και πολιτικοϑ. Αυτϐ απϐ το οπούο ϋχουμε ανϊγκη εύναι μύα 

πλόρησ ανατροπό, αντιςτροφό των αξιών, των ςχϋςεων, των νοοτροπιών 

που κυριαρχοϑν επύ δεκαετύεσ ςτη χώρα (ύςωσ και πολϑ πριν τη 

μεταπολύτευςη, εδώ που τα λϋμε) και που υπεραςπύζεται «μϋχρισ εςχϊτων» 

η μεταπολιτευτικό «κϊςτα». Οι φορεύσ του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ 

ϋνα και μϐνο πρϊγμα μποροϑν να «προςφϋρουν» απϐ εδώ και μπροσ: το ϐλο 

και πιο ξεδιϊντροπο «κοϑρςεμα» τησ πατρύδασ... 

Q: Αυτϐ το αμϊλγαμα ηθικόσ και πολιτικόσ εύναι το ςόμα κατατεθϋν κϊθε 

αυταρχιςμοϑ... Εν πϊςη περιπτώςει, θα ϋχει και θεςμοϑσ αυτό η 

«ανατροπό», ό μόπωσ οραματύζεςθε μια «πεφωτιςμϋνη» δεςποτεύα; 

A: Επύςησ η αύςθηςη αδυναμύασ απϋναντι ςτην εξουςύα εύναι το ςόμα 

κατατεθϋν των υπηκϐων των αυταρχικών-ολοκληρωτικών καθεςτώτων... 

Αλλϊ ασ μη μεύνουμε ςε αυτϊ. 

Θεωρώ πωσ εκτϐσ απϐ τισ αναδιανομϋσ, η ρόξη θα πρϋπει να ϋχει κι ϋναν 

πολιτικϐ πυλώνα, με πϋντε πλευρϋσ: (α) ϋνα νϋο πολιτικϐ 

υποκεύμενο, (β) τη ςϑγκληςη ςυντακτικόσ εθνοςυνϋλευςησ, (γ) τη θϋςπιςη 

ενϐσ νϋου πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, (δ) τη λειτουργύα ενϐσ ανεξαρτότου 

ςυςτόματοσ αξιολϐγηςησ και λογοδοςύασ τησ κυβϋρνηςησ. Υοβϊμαι πωσ 

δεν θα μπορϋςουμε να αποφϑγουμε το (ε), την απϐδοςη δηλαδό ευθυνών 

για ϐςα ϊνομα ϋγιναν τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ. Επιτϋλουσ, κϊπωσ θα 

πρϋπει να αποκαταςταθεύ το περύ δικαύου αύςθημα των πολιτών. 

Q: Ασ τα δοϑμε ϋνα-ϋνα: «νϋο πολιτικϐ υποκεύμενο», λϋτε... Πολϑ 
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πρωτϐτυπο! Σο μϐνο που μασ ϋλειπε εύναι κι ϊλλοι επύδοξοι ςωτόρεσ τησ 

Ελλϊδασ... 

Α: Η δημοκρατύα δε λειτουργεύ χωρύσ οργανωμϋνεσ ςυλλογικϐτητεσ. Σο 

αν θα δοθεύ ςτισ ςυλλογικϐτητεσ αυτϋσ η ευκαιρύα να υλοποιόςουν ϐςα 

λϋνε, το κρύνουν κϊθε φορϊ οι πολύτεσ, που -ειρόςθω εν παρϐδω- τρεισ 

φορϋσ τα τελευταύα 100 χρϐνια (με τον Ελευθϋριο Βενιζϋλο το 1909, 

τον Αλϋξανδρο Παπϊγο το 1952 και τον Ανδρϋα Παπανδρϋου το 1974-

1977), ϋςτειλαν ςτο ςκουπιδοτενεκϋ τησ ιςτορύασ πελατειακϊ δύκτυα, 

εξαρτόςεισ, παραδοςιακϋσ εκλογικϋσ ςυμπεριφορϋσ και τα παρϐμοια. Σο 

γεγονϐσ πωσ αυτϐ δε ςυνϋβη μετϊ το 1977, δε ςημαύνει δα πωσ όρθε «το 

τϋλοσ τησ ιςτορύασ»! 

Σο ςημαντικϐ δεν εύναι αυτϐ. Σο ςημαντικϐ εύναι να ξϋρουμε τι εύδουσ 

ςυλλογικϐτητα θα εύναι το πολιτικϐ υποκεύμενο τησ νϋασ 

μεταπολύτευςησ. Τπϊρχουν τρύα-τϋςςερα απϐλυτα κριτόρια: 

(α) θα εύναι ϋνα υποκεύμενο προγραμματικϐ: ςτη ςημερινό ςυγκυρύα θα 

εύναι αυτοκτονικϐ να προςπαθόςουμε απλϊ να «ανανεώςουμε» τισ 

παραδοςιακϋσ πολιτικϋσ αποχρώςεισ του 20οϑ αιώνα. Φρειϊζεται μια 

πλατιϊ προγραμματικό ςυμφωνύα που θα ςυςπειρώνει ϐλουσ ϐςοι 

ςυμφωνοϑν με την πρωταρχικό ςημαςύα των «τριών αναδιανομών». Σο 

δύλημμα δεν εύναι πια δεξιού-αριςτερού, κοςμικού-θρόςκοι, ευρωπαώςτϋσ-

εθνοκεντρικού κ.λπ. Σο δύλημμα εύναι μεταξϑ ϐςων τουσ νοιϊζει να 

ςυνεχύςει να υπϊρχει δημοκρατικϐ ελληνικϐ κρϊτοσ ςτον ελλαδικϐ χώρο 

και τον 22ο αιώνα -και ϐςουσ δεν τουσ νοιϊζει! 

(β) θα εύναι ϋνα υποκεύμενο πατριωτικϐ, κοινωνικϐ, ριζοςπαςτικϐ: 

• πατριωτικϐ διϐτι θϋλει να υπεραςπιςτεύ τη ςυνϋχιςη του 

δημοκρατικοϑ κρϊτουσ-ϋθνουσ· 

• κοινωνικϐ διϐτι υπεραςπύζεται τουσ πιο αδϑναμουσ (τα παιδιϊ, τισ 

γυναύκεσ, τουσ νϋουσ, το περιβϊλλον, το δημϐςιο χώρο), ϐλα ϐςα 

απαξύωςε η ιδεολογύα και η πρακτικό τησ μεταπολύτευςησ. 

• Ριζοςπαςτικϐ διϐτι διακηρϑςςουμε την ανϊγκη μιασ επανϊςταςησ, 

μιασ ιςτορικόσ τομόσ, μιασ ρόξησ με τα ειωθϐτα των τελευταύων 

δεκαετιών.  

(γ) θα εύναι ϋνα υποκεύμενο ιδεολογικόσ ςϑνθεςησ: ϐλοι αυτού οι ϊνθρωποι 

που θα προςϋρθουν ςτην προγραμματικό μασ ςυμφωνύα («δϑο "ςκοτεινϋσ 
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τϊςεισ"-τρεισ αναδιανομϋσ»), δεν εύναι φυςικϊ δυνατϐ να εγκαταλεύψουν 

τισ ιδεολογικϋσ τουσ αποςκευϋσ, οϑτε να ληςμονόςουν ϐλα ϐςα για τα οπούα 

πϊλεψαν ςτο παρελθϐν. Η νϋα ςυλλογικϐτητα ϋτςι οφεύλει να 

αξιοποιόςει και να ενςωματώςει ϐ,τι θετικϐ πρϐςφεραν οι 

πολιτικϋσ αποχρώςεισ τησ προηγοϑμενησ περιϐδου: 

• Απϐ το πατριωτικϐ ρεϑμα (εθνικιςτικϐ για τουσ αντιπϊλουσ του), να 

αξιοποιόςουμε την διϊθεςη θυςύασ για την πατρύδα, τη 

γεωςτρατηγικό ςκϋψη, την ϋγνοια για την ιςτορύα και την 

προοπτικό τησ ελληνικόσ περιπϋτειασ 

• Απϐ το εκςυγχρονιςτικϐ ρεϑμα («ευρω-λιγοϑρικο» για τουσ 

αντιπϊλουσ του), να αξιοποιόςουμε τη διϊθεςη για προκοπό, το 

δυτικϐτροπο προςανατολιςμϐ, την αξιοπούηςη τησ εμπειρύασ και 

των βϋλτιςτων πρακτικών των εταύρων και ςυμμϊχων μασ τησ 

υπϐλοιπησ δϑςησ. 

• Απϐ το ορθϐδοξο (θρηςκϐληπτο) ρεϑμα, να αξιοποιόςουμε τη 

διαρκό αύςθηςη πωσ αναφερϐμαςτε ςε κϊτι υπϋρτερο ϐλων ϐςων 

λϋμε ό κϊνουμε, να διατηροϑμε τη «μνόμη του θανϊτου», να 

ςεβϐμαςτε την παρϊδοςη και να ϋχουμε τη διϊθεςη να τιμόςουμε 

εν ζωό αξύεσ ϐπωσ η αλληλεγγϑη, η προςφορϊ ςτον 

καταφρονεμϋνο, η αγϊπη 

• Απϐ το λαώκϐ (λαώκύςτικο) ρεϑμα, να αξιοποιόςουμε τη 

δυνατϐτητα επικοινωνύασ με τα πλατιϊ ςτρώματα του λαοϑ, την 

καλλιϋργεια του οραματικοϑ ςτοιχεύου, την εμπιςτοςϑνη ςτη 

δϑναμη που ϋχει η κινητοπούηςη των μεγϊλων μαζών 

(δ) θα εύναι ϋνα υποκεύμενο πνευματικϊ-διανοητικϊ ενεργϐ: πρώτη ϑλη τησ 

πολιτικόσ εύναι οι ιδϋεσ, η γνώςη, τα ποςοτικϊ και ποιοτικϊ ερευνητικϊ 

ςτοιχεύα. Φρειϊζεται να μελετόςουμε εισ βϊθοσ ϐλα ϐςα ϋχουν να μασ 

προςφϋρουν τα πολιτικϊ κινόματα των τελευταύων τριϊντα χρϐνων (απϐ 

το νεοφιλελευθεριςμϐ και την πολιτικό οικολογύα, ϋωσ τον «τρύτο δρϐμο», 

το νϋο-ςυντηρητιςμϐ και το κύνημα εναντύον τησ παγκοςμιοπούηςησ). Εδώ 

και τριϊντα χρϐνια οι πολιτικϋσ ελύτ ϋχουν μϐνη ιδεολογικό αναφορϊ τουσ 

μύζερουσ «μαρξιςμοϑσ» που ϋμαθαν τα πρώτα χρϐνια τησ μεταπολύτευςησ. 

Σο διϊςτημα μετϊ τη δεκαετύα του ,70, το μεταπολιτευτικϐ 

ςϑςτημα μϐλυνε τισ μια-δυο γενιϋσ που μεγϊλωςαν εντωμεταξϑ, με την 
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απύςτευτη πνευματικό οκνηρύα του και την εϑκολη ςυνθηματολογικό 

απϐρριψη κϊθε νϋασ ιδϋασ Φρειϊζεται μια πραγματικό αναγϋννηςη τησ 

πολιτικόσ ςκϋψησ ςτην Ελλϊδα, που να ξεφεϑγει απϐ τον ιδεολογικϐ 

Προκροϑςτη τησ γενιϊσ τησ μεταπολύτευςησ. 

Q: Σο ςϑνταγμϊ μασ δεν προβλϋπει τρϐπο αλλαγόσ του... 

Α: Η ακροτελεϑτια διϊταξη του ςυντϊγματοσ του 1974 αναφϋρει πωσ «η 

τόρηςη του ςυντϊγματοσ επαφύεται ςτον πατριωτιςμϐ των Ελλόνων, που 

δικαιοϑνται και υποχρεοϑνται να αντιςτϋκονται με κϊθε μϋςο εναντύον 

οποιουδόποτε επιχειρεύ να το καταλϑςει με τη βύα». Σι καταλαβαύνω απϐ 

αυτϐ; Πωσ αν ασ ποϑμε οι Ϊλληνεσ αποφαςύςουμε με δημοψόφιςμα -ό 

υπερψηφύζοντασ τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ που διακηρϑςςουν την ανϊγκη 

ςϑγκληςησ ςυντακτικόσ ςυνϋλευςησ- πωσ δε θϋλουμε πια αυτϐ το 

ςϑνταγμα ε, τϐτε η τόρηςό του δεν θα «επαφύεται» πια ςε τύποτα. Και τϐτε 

θα χρειαςτεύ να προχωρόςουμε ςε μεταπολύτευςη, να ςυντϊξουμε δηλαδό 

νϋο ςϑνταγμα... 

Σο ςϑνταγμα του 1974 απϋτυχε διϐτι οδόγηςε την πατρύδα εμπρϐσ ςε 

πελώρια αδιϋξοδα. Επιπλϋον κουρελιϊςτηκε απϐ τισ μικροπολιτικϋσ και 

υςτερϐβουλεσ «αναθεωρόςεισ» του τοϑ 1985 και κυρύωσ εκεύνη του 2000 -

ϐπου ςε μια ςειρϊ ζητημϊτων «βαςικϐσ μϋτοχοσ» (14§9) 

«αςυμβύβαςτο» (57§1), «ςυμβαςιοϑχοι» (103§8) κ.ϊ. ο «νομοθϋτησ» 

λειτοϑργηςε ωσ απλϐσ «γραμματικϐσ» των καταγγελτικών τηλεοπτικών 

εκπομπών τϑπου «ζοϑγκλα» κ.λπ). Σο ςημερινϐ ςϑνταγμα εύναι ϋνα 

κεύμενο πλαδαρϐ, ϊνιςο, γεμϊτο περιττϋσ λεπτομϋρειεσ και κραυγαλϋεσ 

ςιωπϋσ κ.ο.κ.   

Ϋρθε η ώρα για ϋνα νϋο ςυνταγματικϐ κεύμενο, απλϐ, διδϊξιμο, ςϑντομο 

και ςφιχτϐ, που θα προβλϋπει: 

(1) Σον πλόρη διαχωριςμϐ των εξουςιών (ξεχωριςτό εκλογικό διαδικαςύα 

για εκλογό κοινοβουλύου κι ϊλλη για την εκλογό επικεφαλόσ 

εκτελεςτικόσ εξουςύασ, αλλαγό τρϐπου εκλογόσ δικαςτικόσ 

εξουςύασ, αςυμβατϐτητα μεταξϑ υπουργικοϑ και βουλευτικοϑ 

αξιώματοσ) 

(2) Σην ανακατϊληψη απϐ την πολιτεύα του δημοςύου χώρου των 

ραδιοτηλεοπτικών ςυχνοτότων, ϐπου ςόμερα τςαλαβουτοϑν 

ανεξϋλεγκτα οι τηλεοπτικού δύαυλοι. Σα ΜΜΕ που χρηςιμοποιοϑν 

δημϐςιεσ ςυχνϐτητεσ να θεωρηθοϑν ωσ αναπϐςπαςτοι φορεύσ τησ 
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εθνικόσ μασ εκπαύδευςησ, με ϐτι αυτϐ ςημαύνει για τα δικαιώματα και τισ 

υποχρεώςεισ τουσ 

(3) Σην πλόρη εξύςωςη εμπρϐσ ςτον νϐμο ϐλων των προςώπων 

(δικαςτών, βουλευτών, υπουργών κ.λπ), και των χώρων (πανεπιςτόμια) 

χωρύσ εξαιρϋςεισ και ειδικϊ προνϐμια (νϐμοσ «περύ ευθϑνησ υπουργών», 

«βουλευτικό αςυλύα», «πανεπιςτημιακϐ ϊςυλο» κ.ο.κ). 

(4) Σην πιο αποτελεςματικό προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 

(5) Σην κατϊργηςη τησ παραγραφόσ αδικημϊτων που τελοϑν ό τϋλεςαν 

αξιωματοϑχοι τησ εκτελεςτικόσ, τησ νομοθετικόσ ό τησ δικαςτικόσ 

εξουςύασ 

ημειώνω πωσ ϐταν πρωτογρϊψαμε περύ «ςυντακτικόσ 

ςυνϋλευςησ», τον Ιοϑλιο του 2005, η ιδϋα θεωρεύτο ανϊξια «ςοβαρόσ» 

ςυζότηςησ. όμερα ϐμωσ φιλοξενεύται απϐ τισ ςτόλεσ ϋγκυρων 

εφημερύδων, ϐπωσ «Σα Νϋα» και απϐ κορυφαύουσ δημοςιογρϊφουσ, ςαν 

τον Παϑλο Σςύμα. 

Q: Σι εννοεύτε ϐταν λϋτε «νϋο πολιτικϐ ςϑςτημα»; 

Α: Νομύζω πωσ ϐποιον Ϊλληνα κι αν ρωτόςουμε θα ςυμφωνόςει πωσ (α) 

καλϐ θα όταν να μειωθεύ το ειδικϐ βϊροσ τησ οικογενειοκρατύασ, του 

χρόματοσ και τησ διαςημϐτητασ ςτο εκλϋγεςθαι (β) καλϐ θα όταν να 

ςπϊςει η ςυναλλαγό ΜΜΕ-πολιτικών, ϐπου οι μεν πουλοϑνε 

διαςημϐτητα-αναγνωριςιμϐτητα, και οι δε προςφϋρουν ςε αντϊλλαγμα 

«ζεςτϐ» χρόμα ό -ςτισ πιο κϐςμιεσ περιπτώςεισ- προνϐμια και αϑξηςη τησ 

επιρροόσ των ΜΜΕ εντϐσ του πλαιςύου του ςυςτόματοσ. Εύναι προφανϋσ 

πωσ η ςχϋςη αυτό καταλόγει ςε φαϑλο κϑκλο, ϐπου ςτο τϋλοσ τα 

ΜΜΕ ουςύα καθορύζουν το πολιτικϐ παύγνιο. 

Θεωρώ πωσ θα μποροϑςαμε να βελτιώςουμε κατϊ πολϑ τα πρϊγματα αν 

θεςπύζαμε: 

(α) μικρϋσ-μονοεδρικϋσ εκλογικϋσ περιφϋρειεσ (τουλϊχιςτο ςε μια πρώτη 

φϊςη), οϑτωσ ώςτε να φτηνϑνει η αναγνωριςιμϐτητα, και να μειωθεύ η 

ςημαςύα τησ οικογενειοκρατύασ ό του πολιτικοϑ χρόματοσ. 

(β) ςταθερό ημερομηνύα εκλογών, κατϊ το ςουηδικϐ πρϐτυπο, 

(γ) νϋα κωλϑματα εκλογιμϐτητασ, που θα ςχετύζονται με την τηλεοπτικό 

προβολό, τισ προεκλογικϋσ δαπϊνεσ, ύςωσ τον αριθμϐ ςυγγενών που όδη 

εκπροςωποϑνται ςτο κοινοβοϑλιο, 

(δ) περιοριςμϐ των θητειών των βουλευτών, 
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(ε) αριθμητικό μεύωςη του πολιτικοϑ προςωπικοϑ (βουλευτών, 

νομαρχών-νομαρχιακών ςυμβοϑλων, δημϊρχων-δημοτικών ςυμβοϑλων, 

μετακλητών υπαλλόλων, ςυμβοϑλων κ.ο.κ) τησ 

μεταπολιτευτικόσ νομενκλατοϑρασ. Αυτϐ φυςικϊ ςημαύνει μεύωςη του 

αριθμοϑ των ΟΣΑ. 

Απϐ μϐνα τουσ αυτϊ τα μϋτρα (αν ασ ποϑμε τα εφαρμϐζαμε ςτο τρϋχον 

ςϑςτημα) θα βελτύωναν μεν, αλλϊ ϐχι και τϐςο τα πρϊγματα. Θεωροϑμε 

πωσ η θετικό τουσ επύδραςη θα πολλαπλαςιαςτεύ ςε ϋνα κλύμα εθνικόσ-

δημοκρατικόσ ανϊταςησ, και τϐτε θα μποροϑςαν να ςφραγύςουν 

θετικϊ για δεκαετύεσ τη λειτουργύα του πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ. 

Q: Σι ϊλλο; 

A: Ϊνα απϐ τα μϐνιμα χαρακτηριςτικϊ τησ μεταπολύτευςησ όταν η 

«μπουρδολογύα», πϊει να πει η ςυζότηςη ςτη βϊςη ακαθϐριςτων 

ιδεοληπτικών ςχημϊτων, η ανυπαρξύα τεκμηρύωςησ των ιςχυριςμών, η 

πλόρησ απουςύα λογοδοςύασ. Θα ϋλεγα πωσ η μεταπολύτευςη όταν μύα 

περύοδοσ παγιδευμϋνη ςε φθογγιςμοϑσ, ςυχνϊ χωρύσ νϐημα. Με την ϋλευςη 

μϊλιςτα τησ ιδιωτικόσ τηλεϐραςησ, το πρϊγμα πόρε κωμικοτραγικϋσ 

διαςτϊςεισ: ςτο δημϐςιο λϐγο επιβιώνουν μϐνο οι ανοητολϐγοι 

πολιτικϊντηδεσ και οι «φωτεινού παντογνώςτεσ» των τηλεοπτικών 

παραθϑρων. Οι πολύτεσ ϐχι μϐνο δε διαφωτύζονται, αλλϊ υφύςτανται 

τϋτοια πλόρη ςϑγχυςη, αποπροςανατολύζονται τϐςο απϐλυτα, χϊνουν ςε 

τϋτοιο βαθμϐ τη δυνατϐτητα να θϋτουν προτεραιϐτητεσ και  να ξεχωρύζουν 

το ςημαντικϐ απϐ το αςόμαντο (που ςτα ΜΜΕ αλλϊζουν με αςτραπιαύα 

ταχϑτητα, ανϊ τϋςςερισ-πϋντε ημϋρεσ κατϊ μϋςο ϐρο), που το ϐλο πρϊγμα 

θυμύζει μϊλλον τεχνικϋσ «πλϑςησ εγκεφϊλου», παρϊ ενημϋρωςη. 

Αποτϋλεςμα αυτόσ τησ κατϊςταςησ εύναι πωσ ουδεμύα ςημαςύα δϐθηκε 

ςτην τεκμηρύωςη, ςτην καταγραφό δεδομϋνων, ςτο μπϐλιαςμα του 

δημοςύου λϐγου με τη ςτατιςτικό. Ακϐμα και τα ςτοιχεύα, για το ϑψοσ του 

ΑΕΠ, το δημϐςιο ϋλλειμμα ό την ανεργύα εύναι πλόρωσ αναξιϐπιςτα. Αν 

πιςτϋψουμε π.χ. το κρϊτοσ μασ, το ϋλλειμμα απϐ 2% το 2003 πόγε ςτο 

2.99% τισ πρώτεσ μϋρεσ τησ κυβϋρνηςησ τησ ΝΔ 2004, για να εκτοξευθεύ ςτο 

6% τα τϋλη του 2004 και μϋςα ςε τρύα χρϐνια, να ξαναπϋςει κϊτω απϐ το 

3% (εντωμεταξϑ το χρϋοσ ϐλο και αϑξαινε!). Όςο για την ανεργύα, ϋπεςε 

κατϊ 20% μϋςα ςε ενϊμιςι χρϐνο, χωρύσ καμιϊ νϋα «ενεργητικό πολιτικό 

απαςχϐληςησ», ενώ ταυτϐχρονα μειωνϐταν η ανταγωνιςτικϐτητα των 
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επιχειρόςεων (!) Κανεύσ δεν ξϋρει πϐςο εύναι το ΑΕΠ (γιατύ κανεύσ δεν ξϋρει 

πϐςη εύναι η παραοικονομύα), πρϊγμα που θϋτει ϐλα τα δημοςιονομικϊ 

ςτοιχεύα (απϐ το χρϋοσ ϋωσ τισ κοινωνικϋσ δαπϊνεσ) κϊτω απϐ ϋναν πελώριο 

παραμορφωτικϐ φακϐ...   

Αυτϊ εύναι αςτεύα πρϊγματα. Πϋραν ϐμωσ τησ αναξιοπιςτύασ των 

υπαρκτών ςτοιχεύων, ϋχουμε την ανυπαρξύα ϊλλων, αναγκαύων για τη 

χϊραξη δημοςύων πολιτικών: πϐςο πλόττεται το οικογενειακϐ ειςϐδημα απϐ 

την ανατροφό ενϐσ παιδιοϑ; Ποιεσ εύναι οι επιδϐςεισ των μαθητών ςτα 

ελληνικϊ ςχολεύα; Πϐςο κοςτύζει η κακό διατροφό, το κϊπνιςμα, η 

απουςύα πρωτοβϊθμιασ υγεύασ ό η ϋλλειψη εμπιςτοςϑνησ ςτουσ 

ιατροϑσ; Πϐςο πρϊςινο αντιςτοιχεύ ανϊ κϊτοικο ςε κϊθε γειτονιϊ; Πϐςοσ 

εύναι ο πληθωριςμϐσ για κϊθε κοινωνικό τϊξη (που ξϋρουμε πωσ ϋχει 

διαφορετικϋσ καταναλωτικϋσ ςυνόθειεσ); Δεν εύναι τυχαύο που η Ελλϊδα 

διακρύνεται για την ςυχνϐτητα τησ ςημεύωςησ n/a (μη διαθϋςιμα 

ςτοιχεύα) ςτισ ςτατιςτικϋσ τησ «γιοϑροςτατ» και ϊλλων διεθνών 

οργανιςμών. 

Ϊτςι ϐμωσ απλϊ δεν μπορεύ να γύνει πολιτικό -τελεύα και παϑλα. Φωρύσ 

ςτοιχεύα μιλϊνε μϐνο οι ανεϑθυνοι και οι κραυγϊζοντεσ και κλεύνει 

ερμητικϊ η πϐρτα για τουσ ειδόμονεσ. Δεν εύναι δυνατϐσ οϑτε ο 

ςχεδιαςμϐσ, οϑτε η αξιολϐγηςη δημοςύων πολιτικών. 

Θεωρώ ωσ εκ τοϑτου βαςικϐτατη τομό τη δημιουργύα μιασ αξιϐπιςτησ 

και ϋγκυρησ ςτατιςτικόσ αρχόσ, που θα μποροϑςαμε να δοϑμε ακϐμα και 

μόπωσ λειτουργοϑςε ωσ παρϊρτημα κϊποιασ αντύςτοιχησ 

υπηρεςύασ κϊποιου εκ των εταύρων μασ (π.χ. τησ Γαλλύασ ό του 

Ηνωμϋνου Βαςιλεύου) και που να ςχεδιαςτεύ να εύναι το μεγαλϑτερο 

ερευνητικϐ-επιςτημονικϐ ύδρυμα τησ χώρασ. Θα όταν δε εξϐχωσ πολιτικό 

πρϊξη, αν ςτο πλαύςιο τησ λειτουργύασ τησ θεςμοποιοϑνταν διαδικαςύεσ 

λογοδοςύασ του κυβερνητικοϑ ϋργου: 

• Η κυβϋρνηςη λ.χ. θα μποροϑςε κϊθε χρϐνο να ανακοινώνει ςε 

ποιουσ δεύκτεσ ςχεδιϊζει να παρϋμβει πολιτικϊ, και ποιο ςτϐχο 

εκεύνη θϋτει ςε κϊθε επιλεγμϋνο δεύκτη. 

• Η ςτατιςτικό αρχό θα μποροϑςε να δημοςιεϑει μύα εκτύμηςη για 

τον κυβερνητικϐ αυτϐ ςχεδιαςμϐ, αξιολογώντασ αν η κυβϋρνηςη 

επϋλεξε τουσ κατϊλληλουσ ςτϐχουσ με βϊςη τα διακηρυγμϋνα 
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τησ πολιτικϊ προτϊγματα ό ϐχι (μια κυβϋρνηςη π.χ. που ςου 

«ζαλύζει τα αυτιϊ» για το πϐςο ςημαντικϐ εύναι το φαινϐμενο τησ 

λειψυδρύασ, κϊτι θα πρϋπει να κϊνει για να μειώςει την 

κατανϊλωςη/κϊτοικο ό το ποςοςτϐ ϑδατοσ που διαφεϑγει απϐ το 

δύκτυο, ό την αποτελεςματικϐτητα των ςυςτημϊτων ϊρδευςησ, ό 

τη βελτύωςη των μηχανιςμών αποθόκευςησ ϑδατοσ ό... αλλιώσ 

απλϊ φλυαρεύ -και αυτϐ θα πρϋπει να μπορεύ να το επιςημϊνει μύα 

αξιϐπιςτη και αντικειμενικό αρχό). 

το τϋλοσ τησ χρονιϊσ, η μεν κυβϋρνηςη θα ϐφειλε να καταθϋςει ϋναν 

«ετόςιο απολογιςμϐ δρϊςησ» τησ, η δε αρχό θα μποροϑςε να αξιολογεύ 

δημοςύωσ πϐςο αποτελεςματικό όταν πρϊγματι η κυβϋρνηςη ςτην 

επύτευξη των ςτϐχων που εκεύνη ϋθεςε. 
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Δϑο 'ςκοτεινϋσ τϊςεισ'-τρεισ αναδιανομϋσ: ϋνα πολιτικϐ 

ςχϋδιο για την Ελλϊδα τησ δεκαετύασ του 2010 

(26/7/2008) 

 

Δϑο ςκοτεινϋσ τϊςεισ 

Αν θϋλουμε να παρϋμβουμε με πραγματικϊ χρόςιμο τρϐπο ςτα 

τεκταινϐμενα τησ πατρύδασ, το πρώτο που ϋχουμε να κϊνουμε εύναι να 

ιεραρχόςουμε τα προβλόματα τησ χώρασ με τρϐπο που να αντιςτοιχεύ ϐχι 

πλϋον ςτην «εικονικό», αλλϊ ςτην «πραγματικό πραγματικϐτητα», εκεύνη 

που βρύςκεται πϋραν τησ επικοινωνιακόσ διαχεύριςησ και τησ 

ψηφοθηρύασ. 

Αυτό η εργαςύα εύναι ςόμερα ιδιαιτϋρωσ απαραύτητη, πϐςο μϊλλον που 

εξελύςςονται εδώ και καιρϐ ορατϋσ μεν, αλλϊ ςιωπηλϋσ τϊςεισ που θα 

απειλόςουν ευθϋωσ, πριν τελειώςει αυτϐσ ο αιώνασ, την αςφϊλεια, την 

ανϊπτυξη και την ευημερύα ημών και των παιδιών μασ, αλλϊ και την ύδια 

την εθνικό μασ υπϐςταςη. 

Επιπλϋον, οι «ςκοτεινϋσ» αυτϋσ τϊςεισ ανόκουν εκ φϑςεωσ ςε εκεύνα τα 

φαινϐμενα που εξελύςςονται εκθετικϊ, και που πϋραν ενϐσ οριςμϋνου 

ςημεύου «ωρύμανςόσ» τουσ δεν εύναι πλϋον δυνατϐ να αντιμετωπιςτοϑν, 

ϋχουν δηλαδό αμετϊκλητεσ επιπτώςεισ. 

Εύναι δηλαδό τϊςεισ που εύτε τισ αντιμετωπύζει κανεύσ προληπτικϊ, εύτε δεν 

τισ αντιμετωπύζει καθϐλου. 

Τπ, αυτόν την ϋννοια, η αντιμετώπιςη των «ςκοτεινών» αυτών τϊςεων -

που θα ϋπρεπε να ϋχει όδη θεωρηθεύ απϐλυτη εθνικό προτεραιϐτητα- θα 

χρειαςτεύ να ξεκινόςει μϋςα ςτη δεκαετύα του 2010. Η διακοςιοςτό 

επϋτειοσ τησ εθνικόσ παλιγγενεςύασ, το 2021, μπορεύ να θεωρηθεύ (με 

πραγματικοϑσ αλλϊ και ςυμβολικοϑσ ϐρουσ) ωσ το απώτατο χρονικϐ 

ϐριο οπϐτε θα πρϋπει να ϋχει ςυντελεςτεύ η επαναχϊραξη τησ εθνικόσ μασ 

πορεύασ, ϐπωσ προτεύνεται εδώ. 

Ποιεσ ϐμωσ εύναι αυτϋσ οι ςκοτεινϋσ τϊςεισ; 

  

(α) Πρώτη «ςκοτεινό τϊςη»: η δημογραφικό ςυρρύκνωςη, που αν 
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ςυνεχιςτεύ ϐπωσ ςόμερα (με δεύκτη γεννητικϐτητασ 1-1.3) θα ςημαύνει 

πωσ το 2100 οι απϐγονοι των ςημερινών Ελλόνων πολιτών ςτον ελλαδικϐ 

χώρο θα μετριώνται κϊπου ανϊμεςα ςτα 2-3 εκατομμϑρια, πιο κοντϊ 

μϊλιςτα ςτα 2, παρϊ ςτα 3. Κϊτι τϋτοιο θα επιφϋρει ϋξι πολϑ 

ςυγκεκριμϋνεσ επιπτώςεισ, που προςθετικϊ θα υπονομεϑςουν τον εθνικϐ 

χαρακτόρα τησ Ελλϊδασ, κατϊ πϊςα πιθανϐτητα τη δημοκρατικό τησ 

ςυγκρϐτηςη, οπωςδόποτε την ϑπαρξη του ελληνικοϑ κρϊτουσ ϐπωσ το 

γνωρύζουμε απϐ τισ αρχϋσ του 19ου αιώνα, ότοι: 

1. οικονομικό ςυρρύκνωςη και κατϊρρευςη των κοινωνικών παροχών, 

2. ιδεολογικϐ μαραςμϐ και αδυναμύα ανϊλυςησ-αντύδραςησ ςτα νϋα 

ιδεολογικοπολιτικϊ δεδομϋνα, 

3. αδυναμύα ενςωμϊτωςησ των μεταναςτών, 

4. αϑξηςη τησ εςωτερικόσ κι εξωτερικόσ μετανϊςτευςησ των 

δυναμικϐτερων και πιο μορφωμϋνων Ελλόνων, ςε μια προςπϊθεια 

διαφυγόσ απϐ μύα καταρρϋουςα χώρα 

5. αποςχιςτικϋσ τϊςεισ πλϋον εϑπορων ό απομονωμϋνων περιοχών τησ 

Ελλϊδασ 

6. αδυναμύα υπερϊςπιςησ τησ ακεραιϐτητασ τησ χώρασ. 

(β) Δεϑτερη «ςκοτεινό τϊςη»: η περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη και 

μϊλιςτα οι πλϋον αμετϊκλητεσ πλευρϋσ τησ: 

„  η μεύωςη τησ βιοποικιλϐτητασ (ιδύωσ τησ ιχθυοπανύδασ), 

„  η ρϑπανςη των υδϊτων, 

„  η λειψυδρύα, 

„  η ερημοπούηςη (που ςϑμφωνα με την αρμϐδια «εθνικό 

επιτροπό» αναπτϑςςεται όδη ςχεδϐν ςτα 2/5 του ελληνικοϑ 

εδϊφουσ, ενώ απειλεύ ϊλλα 2/5 με ερημοπούηςη τα επϐμενα χρϐνια), 

η αϑξηςη τησ ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ λϐγω τησ κλιματικόσ αλλαγόσ (που 

ςϑμφωνα με τουσ ςχετικοϑσ χϊρτεσ και με ϑψωςη 1 μϐνο μϋτρου 

απειλοϑν με πλημμϑρα ολϐκληρη την περιοχό του Αμβρακικοϑ κϐλπου, 

την Ιερϊ Πϐλη του Μεςολογγύου, τα περύχωρα τησ Θεςςαλονύκησ ϋωσ τα... 

Γιαννιτςϊ, ολϐκληρη την ακτογραμμό απϐ την Θεςςαλονύκη ϋωσ τισ 

Θερμοπϑλεσ, την βορειοδυτικό ακτό τησ Πελοποννόςου κ.λπ). Οι πιϋςεισ 

ςτο μεςογειακό δϊςοσ λϐγω τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 

Σρεισ αναδιανομϋσ 
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Η αντιμετώπιςη των δϑο αυτών, πολϑ ςυγκεκριμϋνων ςκοτεινών τϊςεων, 

χρειϊζεται τη ριζικό μεταβολό, την εκ βϊθρων ανατροπό του καθεςτώτοσ 

πολιτικοϑ, ιδεολογικοϑ, οικονομικοϑ και κοινωνικοϑ υποδεύγματοσ που 

κυριαρχεύ ςτην Ελλϊδα τουλϊχιςτο τα τελευταύα τριϊντα πϋντε χρϐνια. 

  

Η «ςτροφό» αυτό, θα αποτυπωθεύ ςε πολιτικϐ επύπεδο μϋςω τριών 

μεγϊλων αναδιανομών πϐρων και εξουςύασ: 

1. απϐ τουσ προνομιούχουσ ηλικιωμϋνουσ και τουσ μεςόλικεσ 

ςτα παιδιϊ, τισ γυναύκεσ και τη νϋα οικογϋνεια· 

2. απϐ τα ϊτομα ςτο περιβϊλλον τουσ· 

3. απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο. 

Η πρώτη αναδιανομό: προσ τα παιδιϊ, τισ γυναύκεσ, τη νϋα ελληνικό 

οικογϋνεια 

  

Η αναδιανομό αυτό θα χρειαςτεύ να μεταφϋρει επαρκεύσ πϐρουσ ςτισ 

εξόσ γενικϋσ κατευθϑνςεισ: 

(α) Ενύςχυςη των γεννόςεων -δραςτικό μεύωςη του κϐςτουσ τησ 

κϑηςησ, αποθϊρρυνςη/καταπολϋμηςη των αμβλώςεων, επιδϐτηςη 

μεθϐδων υποβοηθοϑμενησ γονιμϐτητασ. 

(β) Ενύςχυςη τησ ανατροφόσ των παιδιών -αϑξηςη του «επιδϐματοσ 

τϋκνου» (ςε βαθμϐ που να αναπληρώνει μϋροσ τουλϊχιςτο του κϐςτουσ 

τησ ανατροφόσ τουσ, που υπολογύζεται ςόμερα τουλϊχιςτο ςε 600 

ευρώ για κϊθε παιδύ), κύνητρα για την ενθϊρρυνςη τησ τεκνοποιύασ των 

γυναικών ϐςο το δυνατϐ νωρύτερα μετϊ τα 21 τουσ χρϐνια, ελϊφρυνςη 

των αςφαλιςτικών ειςφορών των γονϋων με πϊνω απϐ δϑο παιδιϊ (και 

αντύςτοιχη επιβϊρυνςη ϐςων δεν τεκνοποιοϑν ό τεκνοποιοϑν αργϊ), 

ανϊληψη απϐ το κρϊτοσ του κϐςτουσ τησ τεκνοποιύασ των γυναικών που 

εργϊζονται ςτον ιδιωτικϐ τομϋα. 

(γ) Προϊςπιςη τησ ευημερύασ των παιδιών -καθιϋρωςη οικουμενικόσ-

προνηπιακόσ εκπαύδευςησ και βρεφονηπιακόσ φροντύδασ, δωρεϊν 

παροχό τακτικόσ πρωτοβϊθμιασ ιατροφαρμακευτικόσ μϋριμνασ για ϐλα 

τα παιδιϊ ϋωσ 14 ετών, αναςχεδιαςμϐ των πϐλεων με ϊξονα την αςφϊλεια, 

την ελεϑθερη κύνηςη και την ευημερύα του παιδιοϑ, βελτύωςη τησ 

εκπαύδευςησ μϋςω τησ αξιολϐγηςησ κϊθε εκπαιδευτικόσ υπηρεςύασ και 

τησ αϑξηςησ του ρϐλου των γονϋων ςτην εκπαύδευςη των παιδιών τουσ. 
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(δ) Προϊςπιςη τησ αςφϊλειασ των παιδιών -προςταςύα τησ υγεύασ 

των παιδιών απϐ τη ρϑπανςη τησ ατμϐςφαιρασ ςτισ πϐλεισ και ιδιαύτερα 

τουσ χώρουσ ϐπου ζουν παιδιϊ (ϊρα απαγϐρευςη του καπνύςματοσ ςε 

ϐλουσ του δημϐςιουσ χώρουσ), απϐ κακόσ ποιϐτητοσ νερϐ και τροφό, 

απϐ την ηχορϑπανςη και ανεξϋλεγκτη ηλεκτρομαγνητικό 

ακτινοβολύα. Προςταςύα τησ ψυχικόσ τουσ υγεύασ απϐ ακατϊλληλα 

περιεχϐμενα (ςε ραδιοτηλεοπτικϊ μϋςα, διαδύκτυο, κινητϊ τηλϋφωνα, 

βιντεοπαιχνύδια και δημϐςιο χώρο). 

Η δεϑτερη αναδιανομό: προσ το περιβϊλλον 

  

Προτεύνουμε μύα πολιτικό που εκτϐσ απϐ το να αντιμετωπύζει ϊμεςα τα 

μεγϊλα περιβαλλοντικϊ προβλόματα θα αποςκοπεύ επύςησ ςτο να 

μεταφερθεύ το περιβϊλλον απϐ το περιθώριο ςτο επύκεντρο την 

πολιτικόσ, ιδεολογικόσ και οικονομικόσ ζωόσ. Η πολιτικό αυτό θα ϋχει 

τρεισ πυλώνεσ, που θα αποςκοποϑν: 

(α) ςτην κινητοπούηςη των πολιτών, 

(β) ςτην ϋμπρακτη ςυνειδητοπούηςη των αγαθών που θα προκϑψουν απϐ 

την προςταςύα του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, 

(γ) ςτην παροχό «πρώτων βοηθειών» ςτα πλϋον κλονιςμϋνα ςτοιχεύα του 

ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

(α) Η κινητοπούηςη των πολιτών, που ςυνδϋεται με την 

περιβαλλοντικό ενημϋρωςό τουσ, θα χρειαςτεύ παρεμβϊςεισ: 

„  τον αςτικϐ χώρο -διαρκόσ επϋκταςη του διαθϋςιμου 

πρϊςινου/κϊτοικο, ενθϊρρυνςη τησ κϊθετησ δϐμηςησ, αποθϊρρυνςη τησ 

αυτοκύνηςησ (τουλϊχιςτο με μη-υβριδιακϊ οχόματα), μετατροπό ϐλων 

των δημοςύων κτιρύων ςε βιοκλιματικϊ και εφαρμογό των ςχετικών 

διεθνών προδιαγραφών για ϐλα τα κτύρια και ςτη χώρα μασ, ϊμεςοσ και 

μελετημϋνοσ εξωραώςμϐσ των ειςϐδων-εξϐδων των μεγϊλων πϐλεων και 

του περιβϊλλοντοσ των εθνικών οδών-ςιδηρογραμμών, των λιμανιών, 

αεροδρομύων, ςταθμών τρϋνων και λεωφορεύων· καταπολϋμηςη τησ 

ηχορρϑπανςησ και τησ ηλεκτρομαγνητικόσ ακτινοβολύασ, τησ ρϑπανςησ 

τησ ατμϐςφαιρασ, του νεροϑ και των τροφών. 

 

την εκπαύδευςη -εκπϐνηςη ενϐσ νϋου «πρϊςινου» αναλυτικοϑ 

προγρϊμματοσ που να διδϊςκεται ςε αντύςτοιχα διαμορφωμϋνουσ 
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«πρϊςινουσ» χώρουσ εκπαύδευςησ (βιοκλιματικϊ κτύρια, ςχολικού 

κόποι, ανανεώςιμεσ μορφϋσ ενϋργειασ, ανακϑκλωςη-εξοικονϐμηςη 

πϐρων). 

(β) Ϊμπρακτη ςυνειδητοπούηςη των αγαθών που θα προκϑψουν 

απϐ την προςταςύα του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, που θα χρειαςτεύ 

παρεμβϊςεισ υπϋρ τησ «πρϊςινησ οικονομύασ» (αντύςτοιχα «business 

plans» για (i) την ανϊπτυξη παραγωγόσ «πρϊςινων» υλικών, (ii) την 

ανακϑκλωςη, (iii) τον αγροτουριςμϐ-οικοτουριςμϐ, (iv) τα βιολογικϊ 

προώϐντα, (v) τισ ανανεώςιμεσ μορφϋσ ενϋργειασ, (vi) την υγιεινό 

διατροφό, (vii) την αφαλϊτωςη. 

  

(γ) Παροχό «πρώτων βοηθειών» ςτα πλϋον κλονιςμϋνα ςτοιχεύα 

του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, που θα χρειαςτεύ: 

„  χϋδιο ουςιαςτικόσ εφαρμογόσ τησ εθνικόσ και κοινοτικόσ νομοθεςύα 

„  υνολικό παρϋμβαςη ςε ϐλο το κϑκλωμα διαχεύριςησ των υδϊτινων 

πϐρων (γεωτρόςεισ, χρόςη φυτοφαρμϊκων, διαχεύριςη απορριμμϊτων, 

υδροβϐρεσ καλλιϋργειεσ, αφαλϊτωςη) 

„  Τλοπούηςη-αξιοπούηςη των υφιςτϊμενων ςχεδύων προςταςύασ τησ 

βιοποικιλϐτητασ -εθνικού δρυμού, περιοχϋσ «Natura», προςταςύα 

ιχθυοπανύδασ κ.λπ 

Η τρύτη αναδιανομό: προσ το δημϐςιο χώρο 

  

Ο ϐροσ «δημϐςιοσ χώροσ» δεν ςημαύνει «το κρϊτοσ», αλλϊ τουσ 

χώρουσ εκεύνουσ ϐπου ϐλοι ϋχουν δικαύωμα πρϐςβαςησ, χωρύσ 

ειςοδηματικοϑσ ό κοινωνικοϑσ περιοριςμοϑσ. Εύναι ο χώροσ ϐπου 

εφαρμϐζεται η κοινοκτημοςϑνη ςτισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ. όμερα 

περιλαμβϊνει επύςησ: 

1. Σην αςφϊλεια 

2. Σην υγεύα 

3. Σην παιδεύα (οργανικϐ τμόμα τησ οπούασ θα πρϋπει να θεωρεύται η 

λειτουργύα των ραδιοτηλεοπτικών ςταθμών που «ενοικιϊζουν» απϐ το 

κρϊτοσ, με πολϑ ςυγκεκριμϋνουσ και αυςτηροϑσ ϐρουσ, το δημϐςιο χώρο 

των ραδιοςυχνοτότων 

4. Σισ ςυνθόκεσ κατοικύασ 

5. Ση μετακύνηςη 
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Θα λϋγαμε κοντολογύσ πωσ η αναδιανομό υπϋρ του δημϐςιου χώρου ϋχει 

ωσ ςτϐχο την αϑξηςη του «κοινωνικοϑ μιςθοϑ» και τη μεύωςη τησ 

«αφανοϑσ φορολογύασ» (ςε χρϐνο και χρόμα) που καταβϊλει ςόμερα ο 

μϋςοσ Ϊλληνασ πολύτησ για να «αγορϊςει» υγεύα, αςφϊλεια, παιδεύα, 

ψυχαγωγύα, μετακύνηςη κ.λπ. 

  

τον τομϋα τησ προςταςύασ του δημοςύου χώρου το ελλαδικϐ κρϊτοσ 

μοιϊζει ςτην κυριολεξύα με «αποτυχημϋνο κρϊτοσ», αφοϑ ϋχει 

διαταραχθεύ η αναγκαύα ιςορροπύα (μεςϐτησ) ςτη ςχϋςη δημοςύου-

ιδιωτικοϑ χώρου. Η ςημερινό Ελλϊδα εύναι μύα χώρα πλόρωσ 

εξατομικευμϋνων ιδιωτών. 

  

Η επιταγό «εύμαςτε ςτο "εμεύσ" κι ϐχι ςτο "εγώ"» που ο τρατηγϐσ 

Μακρυγιϊννησ θεωροϑςε ςϑμφυτη με την ελευθερύα («να ζόςωμεν ϐλοι 

μαζύ»), τςαλαπατιϋται απϐ τουσ νεοϋλληνεσ κϊθε μϋρα. Ϊχουμε φτϊςει ςε 

μύα κατϊςταςη ϐπου ϋχουμε πλοϑςια ςπύτια αλλϊ φτωχϊ δημϐςια κτύρια, 

ϐπου την αςφϊλειϊ μασ την εξαςφαλύζουν οι ςεκιουριτϊδεσ, την εκπαύδευςη 

των παιδιών μασ οι ιδιαιτερϊδεσ, τισ μετακινόςεισ μασ τα «πλοϑςια» ΙΦ μασ 

(που ϐμωσ κυκλοφοροϑν ςε ϊθλιουσ, «φτωχοϑσ» δρϐμουσ), και την υγεύα 

μασ ο ιδιωτικϐσ ιατρϐσ ό το παχυλϐ «φακελϊκι». Μϐνοσ «δωρεϊν» χώροσ 

εύναι το ςπύτι μασ: δε διαθϋτουμε πϊρκα, δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ, 

πεζοδρϐμουσ, εϑκολη πρϐςβαςη ςε παραλύεσ και βουνϊ, η ϋννοια «βϐλτα 

ςτην πϐλη» μοιϊζει με παραδοξολογύα... 

  

Ο «οδικϐσ χϊρτησ» κϊθε παρϋμβαςησ υπϋρ τησ εξιςορρϐπηςησ 

δημοςύου/ ιδιωτικοϑ χώρου ςτην Ελλϊδα περνϊ απϐ: 

• ιςχυρϐ κρϊτοσ -χρειϊζεται μύα δημϐςια διούκηςη που θα ελϋγχει 

τουσ παραβϊτεσ, θα καταςτϋλλει την παρανομύα, θα προςφϋρει 

υπηρεςύεσ ποιϐτητασ, θα προαςπύζει την κοινοκτημοςϑνη των 

δημϐςιων χώρων. Και ιςχυρϐ κρϊτοσ δεν μπορεύ να υπϊρξει χωρύσ 

αϑξηςη τησ ϊμεςησ φορολογύασ και καταςτολό τησ 

φοροδιαφυγόσ. 

• εμπϋδωςη του αιςθόματοσ δικαύου -που ςημαύνει πωσ θα 

χρειαςτεύ μύα κατϊ μϋτωπον ςϑγκρουςη με τουσ ιςχυροϑσ του 
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προηγοϑμενου υποδεύγματοσ που ϋχουν κινηθεύ 

παρϊνομα (πολιτικοϑσ, δικαςτϋσ, δημοςιογρϊφουσ, 

διαπλεκϐμενουσ επιχειρηματύεσ, μεγαλοώατροϑσ, 

μεγαλοδικηγϐρουσ, μεγαλοδημοςιογρϊφουσ, 

μεγαλοπανεπιςτημιακοϑσ κ.ο.κ) ώςτε να τιμωρηθοϑν για τα 

ανομόματϊ τουσ. Δυςτυχώσ, ϋχουμε προ πολλοϑ ξεπερϊςει το 

ςημεύο εκεύνο ανυποληψύασ προσ τουσ θεςμοϑσ, πϋραν του οπούου οι 

«ανθρωποθυςύεσ» εύναι απαραύτητεσ... 

Σοϑτων λεχθϋντων, η αναδιανομό απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο θα 

χρηςιμεϑςει ςτο να χρηματοδοτόςει πολιτικϋσ ςε τϋςςερισ πυλώνεσ με 

ςτϐχουσ: 

(α) Να μειώςει το φαινϐμενο τησ υποκατϊςταςησ δημοςύων απϐ 

ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ-ςε μύα ςειρϊ τομϋων τησ ζωόσ μασ (υγεύα, παιδεύα, 

μετακύνηςη, αςφϊλεια κ.λπ): ϋχουμε εγκαταλεύψει το δικαύωμϊ μασ ςτην 

δημϐςια εξυπηρϋτηςη και πληρώνουμε πανϊκριβα ιδιωτικοϑσ παροχεύσ 

υπηρεςιών. Θα χρειαςτεύ να αναπτυχθοϑν ειδικού δεύκτεσ και πολιτικϋσ 

ώςτε π.χ. τα ιδιωτικϊ κϋντρα υγεύασ, τα φροντιςτόρια, το ταξύ και τα ΙΦ, 

τα «ςεκιοϑριτι» κ.λπ, να αντικαθύςτανται ςταδιακϊ απϐ δημϐςια κϋντρα 

υγεύασ, ςχολεύα, μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ, αςτυνομύα κ.ο.κ. 

(β) Να μειώςει τα φαινϐμενα ιδιοπούηςησ δημοςύων χώρων-ρϐλων 

προσ ιδιωτικϐ ϐφελοσ: ςε πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τομεύσ τησ ζωόσ 

μασ ιςχυρού ιδιώτεσ υπεξαιροϑν παρϊνομα δημϐςιεσ λειτουργύεσ απϐ τισ 

οπούεσ προςπορύζονται ατομικϊ οφϋλη. Αυτϐ μπορεύ να αφορϊ την 

πολεοδομύα («τραπεζοκαθύςματα» ςε πεζοδρϐμουσ, παρϊνομο 

παρκϊριςμα, διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ ςτουσ δρϐμουσ κ.ο.κ), την 

ενημϋρωςη (λειτουργύα ραδιοτηλεοπτικών διαϑλων με αποκλειςτικϐ 

ςκοπϐ τουσ εκβιαςμοϑσ, την προβολό των ιδιοκτητών τουσ, την 

προώθηςη διαφϐρων επιχειρηματικών ςυμφερϐντων, την προβολό 

πολιτικών που ϋχουν καταβϊλει αντύςτοιχο αντύτιμο κ.ο.κ), την υγεύα 

(«φακελϊκια», χορόγηςη φαρμϊκων που δε χρειϊζονται, υποβολό ςε 

περιττϋσ εγχειρόςεισ κ.ο.κ), την εκπαύδευςη (καθηγητϋσ που 

«υποδεικνϑουν» την προςφυγό ςτην ιδιωτικό εκπαύδευςη, 

πανεπιςτημιακού που χρηματύζονται απϐ ερευνητικϊ προγρϊμματα ό/και 

εκμεταλλεϑονται οικονομικϊ ό ερωτικϊ φοιτητϋσ και φοιτότριϋσ τουσ 

κ.ο.κ), την αςφϊλεια (παροχό «προςταςύασ» απϐ διϊφορα κυκλώματα, 
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διϊθεςη αςτυνομικών τησ ΕΛΑ για προςταςύα «ςημαντικών» 

προςώπων κ.ο.κ), την πολιτικό («ρουςφϋτια», εξυπηρετόςεισ κϊθε 

εύδουσ) 

(γ) Να μειώςει τα φαινϐμενα τησ ανεπϊρκειασ των δημοςύων 

παροχών: ενύςχυςη, αναδιοργϊνωςη του δημϐςιου τομϋα ώςτε να 

αναβαθμύζει ςυνεχώσ τισ υπηρεςύεσ του τουλϊχιςτο ςτην παιδεύα, την 

υγεύα, την αςφϊλεια, τισ μετακινόςεισ, την προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ. 

(δ) Να μειώςει τα φαινϐμενα τησ ςτυγνόσ καταπϊτηςησ δημοςύου 

χώρου: αυθαύρετη δϐμηςη, οικειοπούηςη δημοςύων χώρων, κ.λπ. 
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Ασ μιλόςουμε λοιπϐν για την κακό λϋξη που αρχύζει απϐ 

'κ...' (9/8/2008) 

 

Διϊλογοσ με το ϊρθρο: «Για τη "διακόρυξη τησ 24ησ Ιουλύου" / των 

Δημότρη Γκοϑγκλα, Βαγγϋλη Κουρϋλη και Νύκου Κϐςςυφα» 

Σο κεύμενο των Δημότρη Γκοϑγκλα, Βαγγϋλη Κουρϋλη και Νύκου 

Κϐςςυφα τησ «γενιϊσ των 700 ευρώ» (απϐ εδώ και πϋρα «G700») θϋτει 

ϋνα ενδιαφϋρον ζότημα, που αν και δεν ευρύςκεται ςτον πυρόνα τησ 

«διακόρυξησ τησ 24ησ Ιουλύου» εν τοϑτοισ φαύνεται πωσ απαςχολεύ 

πολλοϑσ απϐ τουσ ςυνυπογρϊφοντεσ: αυτϐ τησ δημιουργύασ ενϐσ νϋου 

κϐμματοσ. 

Πρώτο ερώτημα: μπορεύ να υπϊρξει ςτην Ελλϊδα ηγεμονύα χωρύσ 

πολιτικό εξουςύα; 

Οι G700 απορρύπτουν αυτϐ το ενδεχϐμενο a priori, ςχεδϐν «απϐ θϋςη 

αρχόσ». Σο ερώτημα ςτο οπούο απαντοϑν -και ςτο οπούο αργϊ ό γρόγορα 

θα κληθοϑμε ϐλοι να απαντόςουμε- εύναι το εξόσ: μπορεύ να υπϊρξει ςτην 

Ελλϊδα ηγεμονύα χωρύσ την πολιτικό εξουςύα; 

Οι G700 απαντοϑν θετικϊ: μασ λϋνε πωσ εύναι δυνατϐ κϊποια κινόματα 

πολιτών να επιβϊλλουν την ιδεολογικό τουσ ηγεμονύα ςτα κϐμματα τησ 

μεταπολύτευςησ που ϋχουν «τη δικό τουσ αξιϐλογη ιςτορύα και βαθιϋσ ρύζεσ 

ςε ϋνα μεγϊλο κομμϊτι τησ ελληνικόσ κοινωνύασ» (sic). 

Θα το πω απερύφραςτα: η ϊποψη αυτό, δε ςυνιςτϊ διαφορετικό 

ςτρατηγικό για να δοθεύ η μϊχη για «λευτεριϊ απϐ τη μεταπολύτευςη» 

(ςϑμφωνα με το ϋξοχο ςϑνθημα των ύδιων των G700). Αποτελεύ 

απλϊ βολικϐ πρϐςχημα για να μη δοθεύ καν αυτό η μϊχη. 

την Ελλϊδα τουλϊχιςτο, το ζότημα τησ ηγεμονύασ κρύνεται ςτην 

κεντρικό πολιτικό ςκηνό. Εύναι αλόθεια πωσ παραδοςιακϋσ πηγϋσ 

εξουςύασ (ςυνδικϊτα, τϑποσ-ΜΜΕ, τοπικό αυτοδιούκηςη) αλλϊ και νϋα 

κινόματα (μπλϐγκερσ, ΜΚΟ) βαραύνουν επύςησ περιςςϐτερο ό 

λιγϐτερο, ςτη διαμϐρφωςη τησ ηγεμονύασ. ε ςχϋςη ϐμωσ με την ιςχϑ τησ 

κεντρικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ και τησ εκτελεςτικόσ-νομοθετικόσ εξουςύασ, 

ϐλα τα υπϐλοιπα εύναι αμελητϋα. 
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Δεν εύναι τυχαύο πωσ δεν υπϊρχει ελληνικό αντιςτοιχύα του ϐρου 

«netroots» που περιχαρεύσ μασ προτεύνουν οι G700 ωσ εναλλακτικό 

δόθεν λϑςη ςτην προοπτικό ενϐσ νϋου κϐμματοσ. 

Δεϑτερο ερώτημα: παλιϊ ό νϋα κϐμματα; 

Οπϐτε πϊμε ςτο δεϑτερο ερώτημα: «παλιϊ κϐμματα ό νϋο κϐμμα»; Εύναι 

απϐλυτα θεμιτϐ για κϊποιον να επιμϋνει (πωσ ΠΑΟΚ-ΝΔ μποροϑν 

ϋξαφνα να μεταβληθοϑν απϐ μηχανιςμού δικτϑωςησ με ςτϐχο την 

κατϊκτηςη και την νομό τησ εξουςύασ –και/ό τη λαφυραγώγηςη του 

πλοϑτου τησ πατρύδασ, ςεεθελοντικϋσ ομϊδεσ ανθρώπων που θϋτουν το 

κοινϐ ςυμφϋρον πϊνω απϐ το ατομικϐ. Πωσ απϐ ηχεύα κενών 

ςυνθημϊτων θα μεταβληθοϑν ςε «ςυλλογικοϑσ διανοοϑμενουσ» που θα 

ιεραρχοϑν, θα αναλϑουν, θα κοςτολογοϑν και θα ιεραρχοϑν τισ 

μεταρρυθμύςεισ που ϋχει ανϊγκη η χώρα. Πωσ αντύ να ςυγκροτοϑνται ςτη 

βϊςη των πελατειακών ςχϋςεων θα δονοϑνται απϐ ιδεολογικϋσ 

αντιπαραθϋςεισ και προγραμματικϋσ διαφωνύεσ. 

Μπορεύ κανεύσ, κοντολογύσ, να ςτοιχηματύζει, ϐπωσ ο βϊτραχοσ του μϑθου, 

πωσ ο ςκορπιϐσ μπορεύ αύφνησ να ςυμπεριφερθεύ ςαν ϊκακο-και 

ορθολογικϐ ζωϑφιο... 

Εύναι θεωρώ προφανϋσ πωσ αυτϊ αποτελοϑν αςτειϐτητεσ. Η επιλογό 

«παλιϊ κϐμματα» ϋχει νϐημα μϐνο για ϐςουσ βρύςκονται ςτον 

προθϊλαμο τησ ατομικόσ τουσ ςυμμετοχόσ ςτο μεγϊλο κοϑρςεμα τησ 

χώρασ, ωσ μϋλη κϊποιασ απϐ τισ κομματικϋσ ςπεύρεσ ςτο κεντρικϐ, 

αυτοδιοικητικϐ, ςυνδικαλιςτικϐ κ.ο.κ. επύπεδο. 

Σο διακϑβευμα ϐμωσ που θϋτει η «διακόρυξη τησ 24ησ Ιουλύου» εύναι πολϑ 

ευρϑτερο: ςόμερα, αναφϋρεται ςωςτϊ εκεύ 

«υπονομεϑονται οι ύδιεσ οι προϒποθϋςεισ τησ ςυλλογικόσ μασ επιβύωςησ (ωσ 

δημοκρατικοϑ-αναπτυγμϋνου κρϊτουσ) και απαιτοϑνται ϊμεςεσ και ριζικϋσ 

λϑςεισ». 

Σο ζότημα που αντιμετωπύζουμε δεν εύναι εκεύνο τησ προςωπικόσ μασ 

ανϋλιξησ, τησ επιλογόσ του ςωςτοϑ «αλϐγου» που θα κληθεύ να κουβαλόςει 

τισ ϐποιεσ φιλοδοξύεσ και τισ ϐποιεσ ματαιοδοξύεσ μασ. Σο ζότημα εύναι αν θα 

κϊνουμε το καθόκον μασ απϋναντι ςτα παιδιϊ και τα εγγϐνια μασ, αν θα 

τιμόςουμε των αγώνεσ των πατερϊδων και των παπποϑδων μασ. Και δεν 

υπϊρχουν καν τα χρονικϊ περιθώρια για μια «μακρϊ πορεύα ςτουσ 

κομματικοϑσ θεςμοϑσ», για ϐποιον θα ϋτρεφε αφελώσ μεν, 
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ανυςτερϐβουλα δε, παρϐμοιεσ αυταπϊτεσ. 

Θα όθελα ςτο ςημεύο αυτϐ να προειδοποιόςω τη γενιϊ των ςημερινών 

τριαντϊρηδων (ϐςων γεννόθηκαν μεταξϑ του 1970 και του 1980): 

(α) το γεγονϐσ πωσ δεν ϋζηςαν καμύα ανατροπό ςτη ζωό τουσ, δε 

ςημαύνει πωσ οι ανατροπϋσ εύναι αδϑνατεσ: η χοϑντα ϋμοιαζε ακλϐνητη 

κϊποια ςτιγμό, ιδύωσ μετϊ τον τυχοδιωκτιςμϐ του «πολυτεχνεύου» και 

μϋχρι την τουρκικό ειςβολό ςτην Κϑπρο· τα ςενϊρια περύ 

«κατϊρρευςησ του κομμουνιςμοϑ», ακουγϐταν 

ςαν πομφϐλυγεσ αλαφροϏςκιωτων αντιφρονοϑντων επύ δεκαετύεσ... 

(β) η μούρα που τουσ επιφυλϊςςει το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα εύναι το 

πολϑ αυτϐ των «ςυμβοϑλων» του, των «λογογρϊφων» του, του κϊπωσ 

ανεβαςμϋνου δηλαδό «υπηρετικοϑ προςωπικοϑ». Οι «ελϋφαντεσ» τησ 

μεταπολύτευςησ δεν ϋχουν καμύα διϊθεςη να παραδώςουν τα ηνύα -ςτην 

πολιτικό τουλϊχιςτο, ϐπου ακϐμα τα δύκτυα των προςωπικών τουσ 

γνωριμιών εύναι φτιαγμϋνα απϐ ατςϊλι (απϐ «αύμα και ςπϋρμα»). Οι 

εκλεκτού που θα παύξουν το ρϐλο του «ανανεωτικοϑ μαώντανοϑ» 

θα πρϋπει πρώτα να ϋχουν κολοβωθεύ απϐ κϊθε «νεωτερικό» ςυμπεριφορϊ. 

Ρϐλοσ τουσ το πολϑ-πολϑ (δεσ Σςύπρασ) να γύνουν η βιτρύνα που θα κρϑβει 

τισ μεταπολιτευτικϋσ παλιατζοϑρεσ που η ϊρχουςα πολιτικό τϊξη εύναι 

αποφαςιςμϋνη να ςυνεχύςει να πουλϊει μϋχρι τελικόσ (ςυλλογικόσ, φευ!) 

πτώςεωσ...  

Σα παραπϊνω τα τονύζω διϐτι ακριβώσ η «νϋα μεταπολύτευςη» ό θα εύναι το 

εγχεύρημα των τριαντϊρηδων ό δε θα υπϊρξει. Με ϊλλα λϐγια το πώσ θα 

κινηθεύ η «γενιϊ των 700 ευρώ» (οι ϊνθρωποι, ϐχι το μπλογκ), εύναι 

καθοριςτικόσ ςημαςύασ για το μϋλλον τησ πατρύδασ. Και εύναι δυςούωνο 

πϐςο καλϊ αυτό η γενιϊ ϋχει εκπαιδευτεύ απϐ τουσ «μπαμπϊδεσ» τησ να 

μιλϊει ϐπωσ εκεύνοι, να ςκϋφτεται με τισ ύδιεσ κατηγορύεσ, να διαβϊζει τα 

ύδια βιβλύα, να ακοϑει τα ύδια τραγοϑδια, να θαυμϊζει τουσ ύδιουσ όρωεσ 

κ.ο.κ 

Σρύτο ερώτημα: κϐμμα ό κομματϊκι; 

Εύναι λογικϐ πολλού να αντιμετωπύζουν το ενδεχϐμενο ενϐσ νϋου 

κϐμματοσ με βϊςη το φϐβο πωσ αυτϐ το κϐμμα θα ϋχει μηδενικό απόχηςη 

ςτην κοινωνύα. Σα «ιςτορικϊ» επιχειρόματα που αναφϋρονται κυρύωσ 

προσ ενύςχυςη αυτόσ τησ ϊποψησ (γιατύ δεν μπορεύ να πετϑχει ϋνα νϋο 

κϐμμα) ϋχουν ςχετικό μϐνο αξύα. 
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Ασ δοϑμε καλϑτερα τι χρειϊζεται για να πετϑχει ϋνα νϋο κϐμμα: 

1. Φρειϊζεται πολιτικϐ λϐγο ϑπαρξησ: θα πρϋπει να διαθϋτει πρωτϐτυπο 

προγραμματικϐ ςτύγμα και επιπλϋον οι προτϊςεισ του να εκφρϊζουν τα 

ςυμφϋροντα υπαρκτών κοινωνικών ομϊδων, αλλϊ και το εθνικϐ, 

ςυλλογικϐ ςυμφϋρον. 

2. Φρειϊζεται πολιτικϐ-ςτελεχιακϐ προςωπικϐ που θα αποπνϋει τη 

ςοβαρϐτητα και θα διαθϋτει τισ πνευματικϋσ ικανϐτητεσ (ςτϊςεισ) που 

απαιτεύ το πολιτικϐ εγχεύρημα που φιλοδοξεύ να αναλϊβει. 

3. Φρειϊζονται χρόματα, ικανϊ να επιτρϋψουν ςτο κϐμμα αυτϐ να 

λειτουργόςει με κϊποια ςοβαρϐτητα αλλϊ και να «αγορϊςει» το 

απαιτοϑμενο κϑροσ που θα το καταςτόςει ςοβαρϐ παύκτη ςτο πολιτικϐ 

παύγνιο. Και αυτϐ «αγορϊζεται» με αφύςεσ, διαφημιςτικϊ μηνϑματα, 

εκδηλώςεισ, επαφϋσ κ.λπ. που κοςτύζουν -και μϊλιςτα πολϑ. υν που το 

νϋο αυτϐ πολιτικϐ υποκεύμενο θα κληθεύ να ςυνϊψει με τουσ χρηματοδϐτεσ 

του ςχϋςεισ διαφϊνειασ και τιμύων εξηγόςεων. Σο νϋο δηλαδό πολιτικϐ 

υποκεύμενο δεν εύναι απλϊ αναγκαςμϋνο να βρει χρηματοδϐτεσ, αλλϊ και να 

τουσ πεύςει να το χρηματοδοτόςουν δημοςύωσ, χωρύσ τη χρόςη 

«παρϋνθετων» και χωρύσ να λαμβϊνουν ωσ αντϊλλαγμα την υποςτόριξό ςτα 

«ειδικϊ ςυμφϋροντϊ» τουσ.   

4. Φρειϊζεται δημοςιϐτητα, ςτη ραδιοτηλεϐραςη, τα 

παραδοςιακϊ ϋντυπο μϋςα, τον επαρχιακϐ τϑπο, την «μπλογκϐςφαιρα» 

Κανεύσ δεν ϋχει τη διϊθεςη να προχωρόςει ςτην ύδρυςη ενϐσ ακϐμα 

«κομματιδύου» τησ τϊξησ του 0-1% (οϑτε καν του 1-5%). τϐχοσ μασ εύναι 

μια πολιτικό δϑναμη που θα ϋχει ϐςο το δυνατϐ βαρϑνοντα λϐγο ςτη 

διακυβϋρνηςη τησ χώρασ για να ςτρϋψει το πηδϊλιο τησ χώρασ και να 

ενιςχϑςει τουσ «ξεχαςμϋνουσ» τησ μεταπολύτευςησ (τα παιδιϊ, τισ 

γυναύκεσ, τη νϋα ελληνικό οικογϋνεια· το περιβϊλλον· το δημϐςιο 

χώρο). τϐχοσ εύναι ϋνα κϐμμα που θα εκφρϊςει «τη μεςαύα τϊξη και ϐλουσ 

ϐςοι μοχθοϑν να ενταχθοϑν ςε αυτόν». τϐχοσ εύναι να πϊρουν το «πϊνω 

χϋρι» ϐλοι ϐςοι «νοιϊζονται να υπϊρχει Ελλϊδα και ελληνιςμϐσ και πϋραν 

του 21ου αιώνα» 

Τπϊρχουν ςόμερα αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ; Όχι μεν, αλλϊ, ςε ϐλα τα 

παραπϊνω ςημεύα βριςκϐμαςτε ςόμερα ςε πολϑ καλϑτερη θϋςη απϐ ϐτι 

χθεσ. 

Εύναι προφανϋσ πωσ ζοϑμε ςτον αςτεριςμϐ τησ «απαιςιοδοξύασ τησ 
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γνώςησ». Ασ μη βιαςτοϑμε ϐμωσ (ιδύωσ, ασ μην βιαςτοϑν οι «G700») να 

ξεχϊςουμε και την «αιςιοδοξύα τησ βοϑληςησ». 

  

όμερα, ϐπωσ αναφϋρει και ο ϋμπειροσ διπλωμϊτησ (και εκ των 

ςυνυπογραφϐντων τη διακόρυξη) Δημότριοσ . Αθαναςόπουλοσ, 

«όποιοσ δεν πιςτεύει ςτο όνειρο, δεν εύναι ρεαλιςτόσ». 
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Q&A: το ελληνικϐ δημογραφικϐ πρϐβλημα (5/9/2008) 

 

Q: Αναφϋρεςτε ςτο δημογραφικϐ ωσ ϋνα απϐ τα μεγϊλα προβλόματα τησ 

χώρασ! Ωκου δημογραφικϐ! Σύποτα πιο ςυντηρητικϐ δε βρόκατε; 

  

Α: Σο ερώτημϊ ςασ θϋτει αμϋςωσ-αμϋςωσ ϋνα ενδιαφϋρον ζότημα: πώσ 

να αξιολογοϑμε τη ςημαςύα των διαφϐρων πολιτικών-κοινωνικών 

ζητημϊτων; Σο καθεςτώσ ελληνικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα αξιολογεύ ωσ 

ςημαντικϐ ϐτι αποφϋρει ψόφουσ: τα αιτόματα των ιςχυρών κοινωνικών 

ομϊδων ό των ψηφοφϐρων με επιρροό. Ψσ εκ τοϑτου ςπανύωσ λαμβϊνει 

«δυςϊρεςτεσ» αποφϊςεισ, παρϊ μϐνο ϐταν εύναι ολοφϊνερο πωσ 

η παρϊταςη τησ αδρϊνειασ ό του λαώκιςμοϑ θα ςημϊνει καταβολό ακϐμα 

βαρϑτερου πολιτικοϑ κϐςτουσ: αν ασ ποϑμε καταρρεϑςει ο 

προϒπολογιςμϐσ ό/και ξαναμποϑμε ςε επιτόρηςη, θα ζημιωθοϑμε εκλογικϊ 

περιςςϐτερο απϐ ϐτι αν αυξόςουμε το ΥΠΑ. Οπϐτε.... 

Αυτό η αντύληψη ϋχει ϋνα «δημοκρατικϐ» επύχριςμα, που ύςωσ να παύζει 

και το ρϐλο τησ «θεωρύασ»: η πολιτικό εύναι για να «υπηρετεύ τον πολύτη», 

να αςχολεύται με ϐςα «νοιϊζουν» τουσ ψηφοφϐρουσ. Και ποιοι εύμαςτε 

εμεύσ για να ποϑμε πωσ ςημαντικϐ εύναι το ϋνα ό το ϊλλο; Ασ το κρύνει 

αυτϐ η ύδια η κοινωνύα! Εμεύσ εδώ «εκπροςωποϑμε» την κοινωνύα, τουσ 

πολύτεσ, τουσ ςυντοπύτεσ μασ κ.ο.κ. Αυτού εντϋλει μασ υπαγορεϑουν τι 

θϋλουν να αλλϊξει -και τι ϐχι. 

Δυςτυχώσ, απϐ αυτόν την «ςυνταγό» απουςιϊζουν εντελώσ δϑο πολϑτιμα 

ςυςτατικϊ: το πρώτο εύναι η ιςϐτητα. Η καθεςτηκυύα προςϋγγιςη «εκ 

καταςκευόσ» ιςχυροποιεύ τουσ όδη ιςχυροϑσ, που εξ οριςμοϑ ϋχουν 

μεγαλϑτερη πρϐςβαςη ςτα κϋντρα εξουςύασ, «βαραύνουν» περιςςϐτερο 

εκλογικϊ (ιδύωσ ςε ϋνα πολιτικϐ ςϑςτημα ϐπου «ανταλλακτικό αξύα» ϋχει 

το χρόμα, η διαςημϐτητα, η οικογενειακό παρϊδοςη) κ.ο.κ. Σο δεϑτερο 

εύναι η ευθϑνη: λειτουργώντασ κατ, αυτϐν τον τρϐπο, η πολιτικό εξουςύα 

απορρύπτει μετϊ βδελυγμύασ ϋννοιεσ ϐπωσ «πρϐγνωςη», «χρϋοσ», 

«παιδαγωγικϐσ ρϐλοσ τησ πολιτικόσ». Απορρύπτει δηλαδό την ουςύα τησ 

«ηγετικϐτητασ», του αγγλοςαξονικοϑ «leadership». 
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Προτεύνω να αξιολογόςουμε τα πολιτικϊ μασ προβλόματα αλλιώσ: 

κριτόριϐ μασ να εύναι ποια απϐ τα πολιτικϊ και κοινωνικϊ 

προβλόματα, εφϐςον εξελιχθοϑν ανενϐχλητα για μερικϊ ακϐμα χρϐνια, θα 

προκαλϋςουν αμετϊκλητεσ, ανεπύςτρεπτεσ, ανεπανϐρθωτεσ ζημιϋσ. Πϐςο 

μϊλλον αν αυτϋσ οι βλϊβεσ θα εύναι εισ θϋςη να υπονομεϑςουν ακϐμα και 

την ύδια την ϑπαρξη τησ Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ, ωσ δημοκρατικοϑ-

εθνικοϑ κρϊτουσ, μϋςα ςε ϋναν ορατϐ χρονικϐ ορύζοντα... 

Κατ, αρχόν, υπϊρχουν τϋτοια ζητόματα; Ε, λοιπϐν υπϊρχουν, και το ϋνα 

εύναι το δημογραφικϐ! Δυςτυχώσ για μασ βϋβαια, εύναι πρϊγματι ϋνα 

ζότημα που ςτην τρϋχουςα πολιτικό αγορϊ δεν «πουλϊει», δεν εύναι, 

ϐπωσ λϋγεται, «ςϋξι». Υταύει η πολιτικό μασ ιςτορύα γι, αυτϐ, αλλϊ και η 

πολιτικό ςημειολογύα τησ μεταπολύτευςησ: για το δημογραφικϐ μιλϊνε 

ςυνόθωσ «ςυντηρητικού», «αντιδραςτικού», «εθνικιςτϋσ» κ.ο.κ (η 

εκκληςύα, οι οργανώςεισ πολυτϋκνων, κ.λπ). ,Αρα εύναι ϋνα θϋμα με το 

οπούο δεν αςχολοϑμαςτε! Ανϊλογα προβλόματα ςυναντώνται 

ςτη Βρετανύα (ϐπου η γραμμό μεταξϑ «ιδιωτικοϑ» και «δημοςύου» εύναι 

πολϑ βαθιϊ και πολϑ πλατειϊ και κϊθε επιδύωξη παρϋμβαςησ του 

κρϊτουσ ςτον ιδιωτικϐ χώρο, ςτο πϐςα παιδιϊ π.χ. θα γεννϊ κϊθε 

γυναύκα, θεωρεύται τουλϊχιςτο ϊκομψη), ςτη Γερμανύα προφανώσ (ϐπου 

κϊθε ςυζότηςη περύ δημογραφύασ αποπνϋει μια αϑρα «ευγονικόσ» 

«φυλετικόσ καθαρϐτητασ» με παραπομπϋσ ςτη ναζιςτικό περύοδο) ςτην 

Ιςπανύα και την Ιταλύα (ϐπου εύναι ακϐμα νωπϋσ οι αναμνόςεισ των 

αντιπαραθϋςεων για τη νομιμοπούηςη του διαζυγύου ό των αμβλώςεων). 

Σα πρϊγματα εύναι διαφορετικϊ ςτη Γαλλύα, ϐπου η λεγϐμενη 

«οικογενειακό πολιτικό» εύναι η πολιτικό απϊντηςη τησ République ςτη 

φτώχεια, αλλϊ και ςτην εποϑλωςη των τραυμϊτων του Α, και κυρύωσ του 

Β, παγκοςμύου πολϋμου. Ϊτςι ςτη Γαλλύα το «δημογραφικϐ» ϋχει ϋνα 

«προοδευτικϐ» πρϐςημο: δεν εύναι τυχαύο απϐ αυτόν την ϊποψη που η 

Γαλλύα εύναι πρωταθλότρια Ευρώπησ ςτη γεννητικϐτητα. Με παρϐμοιο 

τρϐπο, ςτισ ςκανδιναβικϋσ χώρεσ, οι πολιτικϋσ υπϋρ του παιδιοϑ, υπϋρ τησ 

απελευθϋρωςησ τησ γυναύκασ κ.ο.κ ςυνϋβαλαν αποφαςιςτικϊ ςτην 

υψηλό ςχετικϊ γεννητικϐτητα. 

Καταληκτικϊ: το δημογραφικϐ ςτην Ελλϊδα θεωρεύται ςυντηρητικϐ 

ζότημα, δεν «πουλϊει» κ.λπ. Και λοιπϐν; Σο ζητοϑμενο εύναι να 

διαπιςτώςουμε αν ϋνα πρϐβλημα εύναι ςημαντικϐ και θα επηρεϊςει το 
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μϋλλον τησ πατρύδασ, αλλϊ και το δικϐ μασ ό εκεύνο των παιδιών μασ! Όχι 

αν «πουλϊει», αν εύναι «δεξιϐ» κ.ο.κ.! 

Q: Αν, ϐπωσ λϋτε, το «δημογραφικϐ» ϋχει ςυντηρητικϐ πρϐςημο, αυτϐ 

οφεύλεται ςτο ϐτι ϋχει πολϑ ςυγκεκριμϋνα ςυμφραζϐμενα: δεν κϊνουμε πια 

τϐςα παιδιϊ ϐςα ςτο παρελθϐν, διϐτι ϊλλαξε ο τρϐποσ ζωόσ μασ. Οι 

ϊνθρωποι ςτισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ διαφυλϊςςουν την ατομικϐτητϊ τουσ, 

δε βιϊζονται να κϊνουν οικογϋνεια, θϋλουν να ςταδιοδρομόςουν, να 

καταναλώςουν, να χαροϑν τη ζωό τουσ... Ανϊπτυξη και μεύωςη τησ 

γεννητικϐτητασ πϊνε μαζύ. Πύςω απϐ την περύφημη αϑξηςη τησ 

γεννητικϐτητασ, ςτην ουςύα διακηρϑςςεται η επιςτροφό ςε ϋνα 

παραδοςιακϐ τρϐπο ζωόσ, ϐπου η ϋννοια του καθόκοντοσ προσ την πατρύδα, 

την οικογϋνεια, τη θρηςκεύα κ.λπ. ςυνθλύβει την ατομικϐτητα! 

Α: Ϊχετε δύκιο προφανώσ ςτο ϐτι υπϊρχει ςχϋςη μεταξϑ τησ ανϊπτυξησ 

καλϑτερα τησ αϑξηςησ του κατϊ κεφαλόν ειςοδόματοσ και τησ 

γεννητικϐτητασ (Total Fertility Rate, TFR). Οι δημογρϊφοι το λϋνε αυτϐ 

«δημογραφικό μετϊβαςη» (απϐ τισ οικογϋνειεσ με 4, 5, 6 παιδιϊ ςε 

εκεύνεσ με 1, 2, ό 3). 

  

Ψραύα, αλλϊ εδώ δε μιλϊμε για αυτϐ: προφανώσ δεν μποροϑμε να 

επανϋρθουμε ςε δεύκτεσ γεννητικϐτητασ τησ τϊξησ των 3 ό 4 παιδιών ανϊ 

Ελληνύδα. Δεν εύναι αυτϐ το πρϐβλημϊ μασ! Σο πρϐβλημα ςτην Ελλϊδα 

εύναι πωσ παρουςιϊζει πολϑ χαμηλϐ δεύκτη γεννητικϐτητασ, τησ τϊξησ του 

1-1.3 παιδιϊ/γυναύκα, πολϑ χαμηλϐτερο απϐ πολλϋσ χώρεσ με υψηλϐτερο 

κατϊ κεφαλόν ειςϐδημα (που ςτην Ελλϊδα, ανϊλογα με τον οργανιςμϐ 

που το υπολογύζει, κυμαύνεται ανϊμεςα ςτα 28,000 και τα 32,000 

δολϊρια): ςημειώνω τη Νορβηγύα (TFR 1.9, κατϊ κεφαλόν ειςϐδημα $43-

55,000) την Αυςτραλύα (1.8, $35-37,000), τη Δανύα (1.7, $36-38,000), τη 

Υιλανδύα (1.7, $35-38,000), την Ολλανδύα (1.7, $36-39,000), τη ουηδύα 

(1.7, $35-37.000), την Ιςλανδύα (2, $38-42,000), την Ιρλανδύα (1.9, $42-

47,000), τη Γαλλύα (2, $33-34,000), τισ ΗΠΑ (2.1, 46,000) κ.ο.κ.. Προσ 

αυτϋσ τισ χώρεσ θα πρϋπει να λοξοκοιτϊμε για να βροϑμε λϑςεισ ςτο 

πρϐβλημϊ μασ και ϐχι βϋβαια προσ τισ χώρεσ του τρύτου κϐςμου!   

 

Q: Και τι πειρϊζει ο χαμηλϐσ δεύκτησ γεννητικϐτητασ; 

A: το ερώτημα αυτϐ μπορεύ να υπϊρξει μια απϊντηςη πραγματολογικό-
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αντικειμενικό και μύα πολιτικό-υποκειμενικό. 

Ασ ξεκινόςουμε απϐ τα αδιαμφιςβότητα, τα αντικειμενικϊ γεγονϐτα: 

αποτελεύ (απλϐ) μαθηματικϐ αξύωμα πωσ για να αντικαταςταθεύ ο 

πληθυςμϐσ μιασ περιοχόσ (αφαιροϑμε το ςτοιχεύο τησ μετανϊςτευςησ, 

για το οπούο θα μιλόςουμε πιθανϐτατα πιο κϊτω) ο δεύκτησ 

γεννητικϐτητασ θα πρϋπει να εύναι 2.1 (που λϋγεται «ϐριο αναπαραγωγόσ 

των γενεών»). Εξύςου απλϐ εύναι να υπολογύςουμε πώσ θα εξελιχθεύ ο 

πληθυςμϐσ των Ελλόνων που απογρϊφηκε ςτην Ελλϊδα το 2001 (ασ τουσ 

αποκαλϋςουμε Ε-2001) αν ο δεύκτησ γεννητικϐτητασ μεύνει «κολλημϋνοσ» 

ςτο 1... 

Q: Όςοι «εύχαν απογραφεύ ςτην Ελλϊδα το 2001»; Αυτϐ εύναι ρατςιςτικϐ 

φϊουλ... 

Α: Αυτϐ εύναι μεθοδολογικϐ ςτατιςτικϐ εργαλεύο που χρηςιμοποιοϑν οι 

Βρετανού («British Born Women»-«Overseas Born Women») οι 

Αμερικϊνοι («White non-Hispanics») κ.λπ. Λοιπϐν, ςόμερα 

ο TFR ςτην Ελλϊδα βρύςκεται ςτο 1.33 αλλϊ για τουσ Ε-2001 υπολογύζεται 

πωσ εύναι ςτο 1 -ύςωσ και πιο κϊτω! Απϐ εκεύ και πϋρα, εύναι ςκϋτα 

μαθηματικϊ: ξϋρουμε τη ςϑνθεςη του πληθυςμοϑ ανϊ πενταετεύσ 

ηλικιακϋσ ομϊδεσ (απϐ την ΕΤΕ)· ξϋρουμε το μϋςο ϐρο τησ ηλικύασ 

τεκνοπούηςησ (εύναι τα 29 ϋτη)· το προςδϐκιμο επιβύωςησ· το δεύκτη 

γεννητικϐτητασ. Αν βαριϐμαςτε να κϊνουμε τουσ υπολογιςμοϑσ, ξϋρουμε 

τι ϋχουν πει διϊςημοι δημογρϊφοι για το τι ςυμβαύνει ςτουσ πληθυςμοϑσ 

μεTFR κοντϊ ςτο 1: η Κατύνκα Μπϊρισ (Katinka Barysch) του «κϋντρου 

για ευρωπαώκό μεταρρϑθμιςη» (CER) γρϊφει πωσ με δεύκτη 

γεννητικϐτητασ «κοντϑτερα ςτο 1... κϊθε γενιϊ θα φθϊνει το 60% τησ 

προηγοϑμενησ». Και ο Ρϊςελ ϐρτο (Russell Shorto) των «Νιου Γιορκ 

τϊιμσ» γρϊφει πωσ «για τουσ δημογρϊφουσ ο αριθμϐσ αυτϐσ 

(ς.ς: TFR<1.3) ϋχει πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ μαθηματικϋσ επιπτώςεισ: 

ςημαύνει πωσ ο πληθυςμϐσ μιασ χώρασ θα μειωθεύ κατϊ 50% μϋςα 

ςε 45 χρϐνια, προκαλώντασ ανεπανϐρθωτη μεύωςη του 

πληθυςμοϑ». 

To ςυμπϋραςμα λοιπϐν εύναι πωσ αν ο δεύκτησ γεννητικϐτητασ ςτην 

Ελλϊδα μεύνει ςταθερϐσ (προσ το παρϐν βαύνει μειοϑμενοσ), ςτο κλεύςιμο 

του αιώνα οι απϐγονοι των Ε-2001 (των Ελλόνων ελληνικόσ καταγωγόσ) 

θα αριθμοϑν μεταξϑ 2 και 3 εκατομμυρύων πιο κοντϊ μϊλιςτα ςτο 2, παρϊ 
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ςτο 3 (ο ακριβόσ αριθμϐσ Ε-2001 για το 2100 εύναι 2,427,971 ϊτομα!). 

Αυτϊ εύναι τα δεδομϋνα. υν πωσ η εξϋλιξη του φαινομϋνου τησ 

δημογραφικόσ παρακμόσ ϋχει εκθετικό μορφό. Σο φαινϐμενο ξεκινϊ 

αργϊ, με ανεπαύςθητεσ επιπτώςεισ (οπϐτε δεν ευνοεύται η πολιτικό 

κινητοπούηςη για την αντιμετώπιςό του). Μετϊ εξελύςςεται γρόγορα, και 

τϐτε κανεύσ δεν μπορεύ να το αντιμετωπύςει. την ελληνικό περύπτωςη, αν 

ο TFR μεύνει ςταθερϐσ γϑρω ςτο 1, ο πληθυςμϐσ θα μειώνεται αργϊ μϋχρι 

το 2040 (οπϐτε θα φθϊςει ςτα 8.56 εκατομμϑρια, μια απώλεια δηλαδό 

τησ τϊξησ των 2.4 εκατομμυρύων (ό -22%) μϋςα ςε 40 χρϐνια. Μετϊ 

ϐμωσ, καθώσ οι γενιϋσ που θα φτϊνουν ςτην ηλικύα τησ αναπαραγωγόσ 

θα εύναι ολιγϊριθμεσ, η διαδικαςύα θα επιταχυνθεύ: τα επϐμενα ςαρϊντα 

χρϐνια, απϐ το 2040 ϋωσ το 2080, η απώλεια θα φθϊςει τα 4.73 

εκατομμϑρια ό κοντϊ ςτο... 55% του ελληνικοϑ πληθυςμοϑ του 2040! Και 

τα επϐμενα εύκοςι μϐνο χρϐνια χϊνεται ϊλλο ϋνα 45% του πληθυςμοϑ του 

2080! 

 

Σο φαινϐμενο αυτϐ, που οι δημογρϊφοι το αποκαλοϑν «δημογραφικό 

φϊκα» (fertility trap) ϋχει ϊμεςο πολιτικϐ αποτϋλεςμα: ςημαύνει πωσ το 

«παρϊθυρο ευκαιρύασ» για ϐποιον θϋλει να παρϋμβει ςτο πρϐβλημα εύναι 

«ανοικτϐ» μϐνο ενώ το πρϐβλημα δεν ϋχει ακϐμα καταςτεύ ϊμεςα 

αντιληπτϐ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ πολύτεσ. Καλώσ όρθατε ςτον κϐςμο τησ 

πρϐγνωςησ, τησ διαπαιδαγώγηςησ, των δϑςκολων αποφϊςεων! 

Q: Κανεύσ δεν μπορεύ να υποχρεώςει τισ γυναύκεσ να κϊνουν παιδιϊ... 

Α: ϑμφωνα με ϐλεσ τισ ϋρευνεσ, οι Ϊλληνεσ και οι Ελληνύδεσ επιθυμοϑν 

να κϊνουν πολϑ περιςςϐτερα παιδιϊ απϐ ϐςα κϊνουν τελικϊ. Μια ϋρευνα 

του ΕΚΚΕ ϋδειξε πωσ ο «επιθυμητϐσ» δεύκτησ γονιμϐτητασ εύναι 2.3, 

πολϑ πϊνω απϐ το «ϐριο αναπαραγωγόσ των γενεών» και υπερδιπλϊςιοσ 

ςε ςχϋςη με τα ϐςα παιδιϊ κϊνουμε τελικϊ ςτην πραγματικϐτητα! Αυτό η 

διϊςταςηεπιθυμύασ-πραγματικϐτητασ επαναλαμβϊνεται (αν και ϐχι ςτην 

ϋκταςη που ϋχει ςτη χώρα μασ) ςε ολϐκληρη την Ευρώπη, με την 

εξαύρεςη τησ Γερμανύασ. Για να το πω αλλιώσ: ςτην Ελλϊδα κϊτι 

ςυμβαύνει και τεκνοποιοϑμε τα μιςϊ παιδιϊ απϐ ϐςα θα θϋλαμε! Σο 

ζότημα εύναι να κϊνουμε ϐτι πρϋπει ώςτε να διαφυλϊξουμε το δικαύωμα των 

ανθρώπων ςε ϐςο πολυϊριθμεσ οικογϋνειεσ θϋλουν! 
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Q: Παρακολουθώ εδώ και ώρα την απϋλπιδα προςπϊθειϊ ςασ να 

παρεμβϊλετε ςτη ςυζότηςη οριςμϋνεσ ςοφιςτεύεσ προκειμϋνου να 

κατευθϑνετε τα ςυμπερϊςματα εκεύ που εςεύσ επιθυμεύτε. ϑμφωνα με την 

Ευρωπαώκό Επιτροπό «η μετανϊςτευςη... μπορεύ να αντιςταθμύςει τισ 

ςυνϋπειεσ τησ χαμηλόσ γονιμότητασ και τησ επιμόκυνςησ τησ 

διϊρκειασ ζωόσ». Ύςτερα ειςϊγετε αυτϋσ τισ κατηγορύεσ «Ϊλληνεσ εκ 

γενετόσ», «Ϊλληνεσ εξ... αγχιςτεύασ» που ςτη ζωό δε θα πουν τύποτα. 

Αποτελεύ ςτοιχεύο τησ ϊμεςησ εμπειρύασ του κϊθε Ϊλληνα πωσ οι 

μετανϊςτεσ, που εςεύσ δεν τουσ εντϊςςετε ϐλουσ ςτουσ «Ε-2001» ςασ, κατϊ 

κανϐνα ενςωματώνονται πλόρωσ ςτην ελληνικό κοινωνύα και δεν 

ξεχωρύζουν ςε τύποτα απϐ τουσ υπϐλοιπουσ. Η ϋννοια του ϋθνουσ εύναι 

πολιτικϐ φαινϐμενο -ϐχι φυλετικϐ! 

Α: Ασ το δοϑμε λοιπϐν πρώτα ϐτι αφορϊ τη δυνατϐτητα τησ 

μετανϊςτευςησ να «αναπληρώςει» απώλειεσ ςαν αυτϋσ που ςυζητοϑμε, 

τησ τϊξησ του 60, του 70, του 80%, που ϋνασ Αμερικανϐσ δημογρϊφοσ 

τϐνιςε πωσ μποροϑν να ςυγκριθοϑν «μϐνο με αυτϋσ που προξϋνηςε η 

επιδημύα τησ πανώλησ το μεςαύωνα» (μϐνο που τϐτε η αςθϋνεια 

ϋπληττε ϐλεσ τισ ηλικιακϋσ ομϊδεσ, ϐχι μϐνο τα παιδιϊ!). ε ϐτι αφορϊ 

τουσ μετανϊςτεσ, υπϊρχει ευρεύα ςυναύνεςη μεταξϑ των δημογρϊφων 

πωσ, ϐπωσ το θϋτει ο (φιλελεϑθεροσ και κατϊ τα ϊλλα οπαδϐσ τησ ϊποψησ 

πωσ δεν αξύζει τον κϐπο να ανηςυχοϑμε για το δημογραφικϐ) Ωλαςτερ 

Μουρϋι (Alastair Murray), «υπϊρχουν πολλϊ ςοβαρϊ επιχειρόματα 

υπϋρ τησ μετανϊςτευςησ -και η μακροπρϐθεςμη επύλυςη του 

δημογραφικοϑ προβλόματοσ τησ Ευρώπησ δεν ςυγκαταλϋγεται ςε 

αυτϊ». Ο καθηγητόσ του «Φϊρβαρντ» Ντϋιβιντ Μπλουμ (David E. 

Bloom) και ο καθηγητόσ του πανεπιςτημύου τησ τοκχϐλμησ Μπο 

Μϊλμπεργκ (Bo Malberg) το εύπαν αλλιώσ: «με δεδομϋνο το ταχϑ 

ρυθμϐ τησ γόρανςησ του ευρωπαώκοϑ πληθυςμοϑ, ακϐμα και μύα 

μαζικό αϑξηςη τησ μετανϊςτευςησ δεν μπορεύ να αντιςταθμύςει 

παρϊ μϐνο εν μϋρει -ςτην καλϑτερη περύπτωςη- τη μεύωςη του 

ευρωπαώκοϑ πληθυςμοϑ». Εύναι πολϑ απλϐ γιατύ ςυμβαύνει αυτϐ: (α) 

διϐτι και οι μετανϊςτεσ εντϋλει γερνϊνε κι αυτού με τη ςειρϊ τουσ και (β) 

διϐτι ςταδιακϊ υιοθετοϑν τα αναπαραγωγικϊ ςχόματα τησ χώρασ υποδοχόσ 

τουσ (ό δεν τα υιοθετοϑν, οπϐτε ςημαύνει πωσ δεν εντϊςςονται ςτην 

κοινωνύα, με ϐλα τα ςυμπαρομαρτοϑντα). 
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Ο ΟΗΕ υπολϐγιςε επακριβώσ πϐςοι μετανϊςτεσ θα χρειϊζονταν 

ςτισ ευρωπαώκϋσ χώρεσ προκειμϋνου η μετανϊςτευςη να 

διατηρόςει ςταθερό τη ςχϋςη εργαζομϋνων/ ςυνταξιοϑχων ςε 

διϊφορεσ χώρεσ ϋωσ το 2050. Η Γερμανύα (με TFR ανϊλογο με τον 

ελληνικϐ) θα χρειαζϐταν... 188 εκατομμϑρια μετανϊςτεσ (με πληθυςμϐ 

80-85 εκατομμυρύων), η Ιταλύα 120 εκατομμϑρια μετανϊςτεσ (με 

πληθυςμϐ 60 εκατομμυρύων)! Κατ, αντιςτοιχύα η Ελλϊδα θα χρειαζϐταν 

τουλϊχιςτο... 20 εκατομμϑρια μετανϊςτεσ ϋωσ το 2050 (και θυμύζω πωσ η 

δημογραφικό κατϊρρευςη κλιμακώνεται μϐλισ μετϊ το 2040!) για να 

κρατόςει ςταθερό τη ςχϋςη ενεργοϑ πληθυςμοϑ-ςυνταξιοϑχων! 

Αλλϊ δεν τελειώςαμε με την ερώτηςό ςασ για τισ επιπτώςεισ τησ χαμηλόσ 

γεννητικϐτητασ... Εύπαμε οριςμϋνα πρϊγματα για τα αντικειμενικϊ 

δεδομϋνα, να δοϑμε λύγο και τισ υποθϋςεισ εργαςύασ των επιπτώςεων 

αυτών των δεδομϋνων: 

Πρώτη επύπτωςη: οικονομικό δυςπραγύα μεγϊλεσ πιϋςεισ ςτο 

κοινωνικό κρϊτοσ 

Δεν τονύςαμε ύςωσ αρκετϊ πωσ ο χαμηλϐσ TFR δε ςημαύνει απλϊ πωσ ο 

πληθυςμϐσ των Ε-2001 θα μειωθεύ· ςημαύνει επύςησ πωσ θα εύναι ϋνασ 

πληθυςμϐσ γϋρων. Ϋδη απϐ το 2040 οι ϊνω των 60 ετών θα ξεπερϊςουν 

το 40% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ και γϑρω ςτο 2060 θα φθϊςουν το 

50% (ςόμερα βρύςκονται ςτο 25%). Σο γεγονϐσ αυτϐ απϐ μϐνο του οδηγεύ 

ςτην εκπτώχευςη τησ κοινωνύασ. Όπωσ το ϋθεςε ςτον «Ομπςϋρβερ» 

ο ,Αντριου Ρόνςλεώ (Andrew Ronsley): «ο πόλεμοσ των γενεών 

ξεκύνηςε -οι νϋοι χϊνουν από τουσ γϋρουσ». Ο καθϋνασ κατανοεύ τι 

ςημαύνει αυτϐ για τα ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα, τα ϋξοδα υγειονομικόσ 

περύθαλψησ κ.λπ. 

Πϋρα ϐμωσ απϐ τουσ ςυςχετιςμοϑσ ηλικιωμϋνων-νϋων που 

διαμορφώνονται, η γόρανςη του πληθυςμοϑ οδηγεύ ςτη γενικό 

εκπτώχευςη των κοινωνιών: ςϑμφωνα με ϋνα δημοςύευμα τησ γαλλικόσ 

«λε μοντ», όδη ςόμερα οι ρυθμού ανϊπτυξησ ςτη Γερμανύα πλόττονται απϐ 

την κακό δημογραφικό εικϐνα τησ χώρασ. 

Αλλϊ υπϊρχει και μύα ϊλλη επύπτωςη των δημογραφικών εξελύξεων, ςτην 

ανϊπτυξη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ. ε ϋναν πληθυςμϐ που θα προκϑπτει 

απϐ πανςπερμύα φυλών, που θα ϋχουν την αύςθηςη πωσ ξεχωρύζουν 

φυλετικϊ, εθνοτικϊ, θρηςκευτικϊ, γλωςςικϊ κ.ο.κ. ϋνα απϐ τα πρώτα 
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πρϊγματα που πλόττονται εύναι το αύςθημα τησ αναγκαιϐτητασ τησ 

κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ, τησ αλληλοβοόθειασ κ.λπ. Ϊνασ απϐ τουσ 

λϐγουσ που οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ δεν ϋχουν αναπτυγμϋνο 

κοινωνικϐ κρϊτοσ εύναι αυτϐσ: οι αντιςτϊςεισ ςτη φορολϐγηςη για 

υγειονομικό περύθαλψη, εκπαύδευςη, επιδϐματα αλληλεγγϑησ κ.λπ 

εντεύνονταν απϐ την πολυφυλετικό ςϑνθεςη του πληθυςμοϑ: κοντολογύσ, οι 

εϑποροι «λευκού αγγλοςϊξονεσ προτεςτϊντεσ» δεν ϋδειχναν καμύα προθυμύα 

να πληρώνουν για την υγεύα, την παιδεύα, τα επιδϐματα ανεργύασ των 

Ιταλών, των Ιρλανδών, των μαϑρων κ.ο.κ. Εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ οι πιο 

ομοιογενεύσ πληθυςμιακϊ πολιτεύεσ εύναι επύςησ αυτϋσ που ϋχουν 

καλϑτερεσ κοινωνικϋσ παροχϋσ. Αντύςτοιχα φαινϐμενα ϋχουμε και ςτην 

Ευρώπη, απϐ τη δεκαετύα του ,70, του ,80 και μετϊ. 

Δεϑτερη επύπτωςη: μειωμϋνα κοινωνικϊ αντανακλαςτικϊ ςτισ 

εξελύξεισ τησ εποχόσ 

Η γόρανςη ϐμωσ του πληθυςμοϑ δεν εύναι ϋνα φαινϐμενο ςτατικϐ, αλλϊ 

ανατροφοδοτοϑμενο. Ϊτςι π.χ. καθώσ οι ηλικιωμϋνοι πολλαπλαςιϊζονται, 

επιβϊλουν την πολιτικό τουσ ατζϋντα: οι μεςόλικεσ και οι 

ηλικιωμϋνοι ψηφύζουν περιςςϐτερο απϐ τουσ νϋουσ· εύναι πιο 

πολυϊριθμοι· καλϑτερα ςυνδεδεμϋνοι με τα κϋντρα εξουςύασ· η γνώμη 

τουσ θεωρεύται πιο ϋγκυρη. Απϐ την ϊλλη η περιθωριοπούηςη των νϋων 

τροφοδοτεύ την απογοότευςη ςτισ τϊξεισ τουσ, που με τη ςειρϊ τησ τουσ 

οδηγεύ ςτην πολιτικό απϐςυρςη, που τουσ εξαςθενεύ και ϊλλο κ.ο.κ. Για 

να μη μιλόςουμε για την πολιτικό-ιδεολογικό «αποικιοπούηςη» των νϋων 

απϐ τα ιδεολογικϊ-πολιτικϊ ςτερεϐτυπα των μεςόλικων και των 

ηλικιωμϋνων Δημιουργεύται ϋνασ ακϐμα φαϑλοσ κϑκλοσ, που ιςχυροποιεύ 

πολιτικϊ τουσ δυνατοϑσ μεςόλικεσ και ηλικιωμϋνουσ κι εξαςθενεύ τουσ 

αδϑναμουσ νϋουσ. 

  

την Ελλϊδα π.χ. ϋχουμε χαμηλϋσ ςυντϊξεισ, τησ τϊξησ των 500-600 

ευρώ (που βϋβαια δεν εύναι ακριβώσ ςυντϊξεισ, αλλϊ «επιδϐματα 

γόρατοσ», αφοϑ ςυχνϊ οι δικαιοϑχοι ουδϋποτε κατϋβαλαν αςφαλιςτικϋσ 

ειςφορϋσ). Ϊχουμε ϐμωσ κι εξευτελιςτικϊ επιδϐματα τϋκνου (που 

φθϊνουν ακϐμα και τα... 8.22 ευρώ/μόνα). Ϊχουμε ουρϋσ ςτο ΙΚΑ. 

Ϊχουμε ϐμωσ και απουςύα βρεφονηπιακόσ εκπαύδευςησ. Ποιο απϐ τα δϑο 

κϊνει πρωτοςϋλιδα; 
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Υυςικϊ αυτό η κυριαρχύα των μεςηλύκων και των ηλικιωμϋνων ευνοεύ 

την προςκϐλληςη ςτισ πολιτικϋσ αναμνόςεισ του παρελθϐντοσ, παρϊ την 

εξερεϑνηςη των πολιτικών προκλόςεων του μϋλλοντοσ· την επιδύωξη τησ 

αςφϊλειασ ϋναντι τησ ανϊληψησ ρύςκου· το ςυντηρητιςμϐ ϋναντι τησ 

προοδευτικϐτητασ κ.ο.κ. ασ αφόνω να αποφαςύςετε αν αυτό η 

ςτϊςη ευνοεύ η υπονομεϑει τη θϋςη τησ χώρασ ςτον κϐςμο... 

Σρύτη επύπτωςη: αϑξηςη τησ μετανϊςτευςησ των πιο μορφωμϋνων-

δυναμικών ςτοιχεύων απϐ τη χώρα 

Μύα πλευρϊ τησ ανατροφοδϐτηςησ τησ γόρανςησ του πληθυςμοϑ, που 

όδη πλόττει εδώ και μερικϊ χρϐνια τη χώρα μασ, αν και ευριςκϐμαςτε 

ακϐμα ςτην αρχό-αρχό του φαινομϋνου και εύναι λογικϐ να αναμϋνουμε τη 

μεγϊλη του κλιμϊκωςη για τη ςυνϋχεια, εύναι η μετανϊςτευςη Ελλόνων, 

ιδύωσ νϋων, μορφωμϋνων, δυναμικών κ.λπ. ςτισ αναπτυγμϋνεσ δυτικϋσ 

χώρεσ. Όπωσ ϋγραψε η εφημερύδα «Σο Βόμα», «μια νϋα γενιϊ ελλόνων 

μεταναςτών, πϊνω απϐ 5,000 την τελευταύα τριετύα, αυτόν τη φορϊ 

ϐχι ανειδύκευτο εργατικϐ δυναμικϐ αλλϊ επιςτόμονεσ ϐλοι και 

μϊλιςτα υψηλόσ ειδύκευςησ με πολλϊ προςϐντα και 

πανεπιςτημιακοϑσ τύτλουσ, αναζητεύ την τϑχη τησ ςτο εξωτερικϐ». 

Κοιτϊξτε τι κϊνουμε: προςφϋρουμε αναγνωριςμϋνουσ τύτλουσ ανώτατων 

ςπουδών ςε χιλιϊδεσ νϋουσ· ταυτϐχρονα δεν διευκολϑνουμε την πρϐςβαςό 

τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Όλα αυτϊ ςε ϋνα περιβϊλλον ϐπου η 

«κινητικϐτητα» και πιο εϑκολη εύναι, και καλλιεργεύται κιϐλασ ωσ επύςημη 

ευρωπαώκό πολιτικό. Μϐνο το ειςιτόριο ςτο χϋρι που δε δύνουμε ςτη νϋα 

γενιϊ μασ. Επιπλϋον, η μετανϊςτευςη ςυνδϋεται με το αύςθημα τησ 

απουςύασ προοπτικόσ ςτη χώρα προϋλευςησ (βαςικϐ γνώριςμα τησ «γενιϊσ 

των 700 ευρώ») και αφορϊ πϊντα τα καλϑτερα ςτοιχεύα μιασ γενιϊσ (τουσ 

πιο μορφωμϋνουσ, ανόςυχουσ, κινητικοϑσ, ριψοκύνδυνουσ κ.λπ). 
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Q&A: το ελληνικϐ δημογραφικϐ πρϐβλημα (B') (5/9/2008) 

 

Σϋταρτη επύπτωςη: δυςκολύα ςτην κοινωνικό ϋνταξη-ενςωμϊτωςη 

των μεταναςτών 

Σο ζότημα των ορύων πϋραν των οπούων ϋνασ πληθυςμϐσ μπορεύ να 

ενςωματώςει ϋναν ϊλλον διατηρώντασ βαςικϊ ςτοιχεύα τησ ταυτϐτητϊσ 

του (π.χ. τη γλώςςα, τον ιςτορικϐ του αυτοπροςδιοριςμϐ κ.λπ) εύναι 

εξαιρετικϊ ευαύςθητο, πολϑπλοκο και ιδεολογικϊ γλιςτερϐ. Ασ ποϑμε 

πϊντωσ πωσ ελϊχιςτοι θα διαφωνόςουν πωσ η ενςωμϊτωςη (ϋνταξη) των 

μεταναςτών ςτην κοινωνύα υποδοχόσ τουσ εξαρτϊται: 

(α) απϐ τουσ αριθμοϑσ των αντύςτοιχων πληθυςμών 

(β) απϐ τη διϊθεςη των μεν να ενςωματωθοϑν, των δε να ενςωματώςουν 

(γ) απϐ τη διαθϋςιμη τεχνολογύα πληροφϐρηςησ και μετακύνηςησ. 

όμερα και οι τρεισ αυτού παρϊγοντεσ εμφανύζονται να λειτουργοϑν εισ 

βϊροσ τησ δυνατϐτητασ των Ελλόνων να ενςωματώςουν ϋωσ το 2050 

(πϐςο μϊλλον ϋωσ το 2100) τϐςουσ μετανϊςτεσ ώςτε να λυθεύ το 

ελληνικϐ δημογραφικϐ πρϐβλημα. 

Ψσ προσ το πρώτο, η κατϊςταςη λύγο-πολϑ εκτϋθηκε παραπϊνω: αν 

θϋλουν να λϑςουν το δημογραφικϐ τουσ πρϐβλημα με την ειςροό ξϋνων 

μεταναςτών, οι Ϊλληνεσ θα πρϋπει να ενςωματώνουν 350-400,000 

μετανϊςτεσ το χρϐνο, τα επϐμενα πενόντα χρϐνια! 

Ψσ προσ τη διϊθεςη των πληθυςμών να ενςωματώςουν και να 

ενςωματωθοϑν, η μϋχρι ςόμερα ελληνικό εμπειρύα, κυρύωσ ωσ προσ τουσ 

Αλβανοϑσ εύναι εντελώσ ιδιϐμορφη: τα τελευταύα τριϊντα χρϐνια, ςπϊνιοι 

εύναι οι μεταναςτευτικού πληθυςμού που ϋδειξαν τϐςο πραγματικϐ πϊθοσ 

να ενςωματωθοϑν ϐςο οι Αλβανού μετανϊςτεσ ςτην Ελλϊδα την περύοδο 

1990-2010. Οι ϊνθρωποι αυτού απαρνόθηκαν ευχαρύςτωσ τη γλώςςα, τα 

όθη και τα ϋθιμϊ τουσ, τα ονοματεπώνυμϊ τουσ, ακϐμα και τη θρηςκεύα 

τουσ (!) απϐ λαχτϊρα να ενςωματωθοϑν ςε μύα κοινωνύα που τουσ 

απϐκρουε με πολλοϑσ τρϐπουσ. Σο ρατςιςτικϐ ςϑνθημα «δε θα γύνεισ 

Ϊλληνασ ποτϋ...» δεύχνει ανϊγλυφα απϐ τη μια την επιθυμύα των Αλβανών 

να «γύνουν Ϊλληνεσ», απϐ την ϊλλη την απροθυμύα τησ χώρασ υποδοχόσ 

να τουσ βοηθόςει ςε αυτϐ τουσ το εγχεύρημα. 

Σο γεγονϐσ αυτϐ δεν μπορεύ να εύναι ϊςχετο με την -πολϑ χαρακτηριςτικό 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 473 

ςτισ κομμουνιςτικϋσ χώρεσ, πϐςο μϊλλον ςτο ιδιϐμορφο κομμουνιςτικϐ 

ολοκληρωτιςμϐ του Ενβϋρ Φϐτζα (Enver Hoxha) αλλοτρύωςη των 

υπηκϐων απϐ τα κοινϊ και την ολοκληρωτικό τουσ εξατομύκευςη. Οϑτε 

απϐ την -επύςησ ςυνδεδεμϋνη με τον κομμουνιςμϐ- εξιδανύκευςη του 

καπιταλιςτικοϑ τρϐπου ζωόσ (που η Ελλϊδα κατ, εξοχόν εξϋφραζε ςτα 

μϊτια των Αλβανών). 

Μποροϑμε ϋτςι να υποςτηρύξουμε βϊςιμα πωσ τα ϐποια προβλόματα 

κοινωνικόσ ϋνταξησ των μεταναςτών ςτη ςημερινό Ελλϊδα δεν 

οφεύλονται τϐςο ςτουσ «απϐ βορρϊν» μετανϊςτεσ που (λϐγω του διπλοϑ 

φαινομϋνου «κομμουνιςτικό αλλοτρύωςη»-«εξιδανύκευςη τησ 

καπιταλιςτικόσ Ευρώπησ») όταν πρϐθυμοι να ενταχθοϑν πλόρωσ ςτη 

χώρα υποδοχόσ, ϐςο απϐ την αμηχανύα, θεςμικό ανετοιμϐτητα και 

απροθυμύα με την οπούα τουσ ςυμπεριφϋρθηκε η Ελλϊδα ωσ χώρα 

υποδοχόσ. 

Η ελληνικό αυτό εμπειρύα εύναι πολϑ διαφορετικό απϐ εκεύνη που 

γνωρύζουν ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, που δϋχονται κυρύωσ μετανϊςτεσ 

απϐ αραβικϋσ-μουςουλμανικϋσ, αςιατικϋσ και αφρικανικϋσ χώρεσ. την 

περύπτωςη αυτό οι μετανϊςτεσ δεύχνουν απρϐθυμοι να εγκαταλεύψουν 

πολλϊ ςτοιχεύα τησ θρηςκευτικόσ, πολιτιςτικόσ, ιςτορικόσ τουσ ταυτϐτητασ, 

ακϐμα και ϐταν η θϋληςό τουσ αυτό δημιουργεύ εντϊςεισ με τουσ 

πληθυςμοϑσ των χωρών υποδοχόσ. Βλϋπουμε ϋτςι πωσ χώρεσ απεύρωσ πιο 

ϋτοιμεσ να υποδεχτοϑν ξϋνουσ απϐ ϐτι η Ελλϊδα, ϐπωσ π.χ. η 

ατομοκεντρικό-ανεκτικό Ολλανδύα, η Βρετανύα κ.λπ. ςυναντοϑν ςόμερα 

δυςεπύλυτα προβλόματα ςτη ςυμπεριφορϊ τουσ προσ τουσ ανθενωτικοϑσ 

τουσ μετανϊςτεσ: ϐπωσ λϋγεται «η μουςουλμανικό μετανϊςτευςη ςτην 

Ευρώπη δολοφϐνηςε την πολυπολιτιςμικϐτητα». 

Πρϊγματι, για την Ελλϊδα το καλϊθι των «βολικών» μεταναςτών 

εξαντλόθηκε. Όπωσ όδη δεύχνουν τα ςχετικϊ ςτοιχεύα η Ελλϊδα αποτελεύ 

τη βαςικό πϑλη ειςϐδου λαθρομεταναςτών ςτην ΕΕ, που κυρύωσ 

προϋρχονται απϐ τη Μϋςη Ανατολό και την Αφρικό. 

το ςημεύο αυτϐ να προςθϋςουμε μερικϋσ παρατηρόςεισ: 

• Πρώτον, η διϊθεςη ενϐσ μετανϊςτη να ενταχθεύ ςτην χώρα 

υποδοχόσ εξαρτϊται απϐ το ςυμβολικϐ κϑροσ τησ χώρασ αυτόσ 

(εύναι πολϑ πιο εϑκολο π.χ. να «ενςωματωθεύ» ϋνασ Ϊλληνασ ςτισ 
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ΗΠΑ, παρϊ ϋνασ Ϊλληνασ ςτην Σανζανύα). Απϐ αυτόν την ϊποψη, 

η ελκυςτικϐτητα τησ Ελλϊδασ βαύνει μειοϑμενη. Ποιοσ αλόθεια 

και γιατύ θα κατϋβαλε τον κϐπο να ενταχθεύ πολιτιςτικϊ και 

κοινωνικϊ ςε μύα παρακμιακό χώρα γερϐντων χωρύσ μϋλλον (ϐπωσ 

θα εύναι η Ελλϊδα ςε μερικϋσ δεκαετύεσ αν το δημογραφικϐ 

πρϐβλημα αφεθεύ ανεξϋλεγκτο), ϐταν θα μποροϑςε να διεκδικόςει 

την ϋντονη αυτϐνομη παρουςύα του ωσ δυναμικϐ και νεανικϐ 

μουςουλμανικϐ, αφρικανικϐ κ.ο.κ. ςτοιχεύο; 

• Δεϑτερον, η ενςωμϊτωςη ςε μύα κοινωνύα δεν γύνεται ϊπαξ δια 

παντϐσ. Οι ςυλλογικϋσ ταυτϐτητεσ εύναι πϊντα υπϐ 

διαπραγμϊτευςη. Εφϐςον λ.χ. τη ςημερινό Αλβανύα 

αντικαταςτόςει ςε λύγα χρϐνια μύα Αλβανύα νεανικό, 

ιςχυροποιοϑμενη, αναγνωριςμϋνη απϐ τισ δυτικϋσ δυνϊμεισ, 

επεκτεινϐμενη κ.λπ. θα όταν λογικϐ να αναμϋνουμε πωσ πολλού 

απϐ τουσ ςημερινοϑσ ενςωματωμϋνουσ μετανϊςτεσ -ό οι απϐγονού 

τουσ- θα επανεκτιμοϑςαν και θα επαναδιεκδικοϑςαν τισ «ρύζεσ» 

τουσ. Αυτϐ και θεμιτϐ θα όταν, και λογικϐ. 

• Σϋλοσ, η κοινωνικό ϋνταξη υπονομεϑεται παντοϑ απϐ την εξϋλιξη 

των ΜΜΕ και των μϋςων μεταφορϊσ. όμερα ο μετανϊςτησ 

μπορεύ να εξακολουθόςει να μεταφϋρει εν πολλούσ τη χώρα 

προϋλευςόσ του και ςτη χώρα υποδοχόσ: να ακοϑει τισ τελευταύεσ 

μουςικϋσ επιτυχύεσ τησ πατρύδασ του, να παρακολουθεύ ςε 

πραγματικϐ χρϐνο την κϊθε εύδουσ επικαιρϐτητα, να ςυνομιλεύ με 

οπτικό επαφό τακτικϊ κι εϑκολα με ϐλουσ τουσ ςυγγενεύσ του 

κ.ο.κ. Σα ΜΜΕ ρϊγιςαν για τα καλϊ (για να μην ποϑμε 

θρυμμϊτιςαν) το «melting pot». Καθώσ οι τεχνολογύεσ αυτϋσ 

τησ «εικονικόσ παρουςύασ» θα βαύνουν τελειοποιοϑμενεσ, ύςωσ ςε 

λύγα χρϐνια το αύτημα τησ εγγυημϋνησ ςυμμετοχόσ των μεταναςτών 

ςτην πολιτικό και κοινωνικό ζωό τησ χώρασ προϋλευςόσ τουσ να 

τουσ ενδιαφϋρει πολϑ περιςςϐτερο απϐ εκεύνο τησ πολιτικόσ-

κοινωνικόσ τουσ παρουςύασ ςτη χώρα υποδοχόσ τουσ... 

Πϋμπτη επύπτωςη: καλλιϋργεια αποςχιςτικών διαθϋςεων 

Σο ςημεύο αυτϐ αποτελεύ μύα παραλλαγό του αξιώματοσ πωσ οι ςυλλογικϋσ 

ταυτϐτητεσ δεν αποδύδονται ϊπαξ δια παντϐσ, αλλϊ αντιθϋτωσ, βρύςκονται 
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πϊντα υπϐ διαπραγμϊτευςη. Αυτϐ ςημαύνει πωσ ςε οριςμϋνεσ πιο ανθηρϋσ, 

ό απομονωμϋνεσ, ό πολιτιςτικϊ ιδιαύτερεσ περιοχϋσ του εθνικοϑ ελλαδικοϑ 

χώρου ύςωσ να δημιουργοϑνταν εναλλακτικϋσ ςυλλογικϋσ «ταυτϐτητεσ 

διαφυγόσ» απϐ την παρακμιακό-γηρϊςκουςα κοινό ελληνικό ταυτϐτητα. 

ημερινού γραφικού «τοπικιςμού» θα όταν δυνατϐ, ςε οριςμϋνεσ 

τουλϊχιςτο περιπτώςεισ ϐπου ϋχουν μεγαλϑτερο βϊθοσ απϐ τη μια, θα 

εύχαν ικανοϑσ υλικοϑσ ϐρουσ απϐ την ϊλλη, να μετεξελιχτοϑν ςε 

«εθνικιςμοϑσ», οδηγώντασ ακϐμα και ςε αποςχιςτικϊ προτϊγματα απϐ 

το γηρϊςκοντα, εκπτωχευϐμενο και εξαςθενοϑμενο ελλαδικϐ κοινωνικϐ 

ςχηματιςμϐ... 

Ϊκτη επύπτωςη: δυςκολύα ςτην προϊςπιςη τησ εδαφικόσ 

ακεραιϐτητασ τησ χώρασ 

Υυςικό ςυνϋπεια ϐλων των προηγουμϋνων εύναι η τροποπούηςη των 

ςυνϐρων (ακϐμα και χωρύσ πϐλεμο), κϊτω απϐ την πύεςη διεκδικόςεων 

απϐ πιο ανθηρϊ, ιςχυρϊ, πολυϊριθμα ϋθνη. Αν μϊλιςτα ςε οριςμϋνεσ 

περιοχϋσ εύχαμε και την ανατροπό τησ εθνοτικόσ ςϑνθεςησ του πληθυςμοϑ 

(μου ϋρχονται ςτο μυαλϐ η Θρϊκη ό τα νηςιϊ του Αιγαύου ιδύωσ ςε 

περύπτωςη που απελευθερωθεύ η μετανϊςτευςη απϐ τη γειτονικό Σουρκύα, 

κι ασ μην ξεχνϊμε πωσ ϐλο το Αιγαύο Πϋλαγοσ ςόμερα ϋχει τϐςο πληθυςμϐ 

ϐςο μια μϊλλον μεςαύα γειτονιϊ τησ Κωνςταντινοϑπολησ) η 

αποκοπό τμημϊτων τησ χώρασ προσ τη μια ό την ϊλλη κατεϑθυνςη θα 

ϋπρεπε να θεωρεύται ωσ μύα εξϋλιξη τϐςο φυςιολογικό, που ςτη ςυγκυρύα 

τησ εποχόσ κϊθε αντύςταςη θα μοιϊζει με «τυχοδιωκτιςμϐ», «αδυναμύα 

αναγνώριςησ των νϋων πραγματικοτότων» κ.ο.κ. Αλλϊ ακϐμα κι αν υπόρχε 

αντύδραςη, πϐςη τϑχη θα εύχε μια φτωχό, γηραςμϋνη, αποθαρρυμϋνη χώρα 

απϋναντι ςε μύα ακμϊζουςα, νεανικό, διεκδικητικό δϑναμη; 

Q: Ϊςτω πωσ τα πρϊγματα εύναι ϋτςι. Και λοιπϐν τι ϋγινε; Σα κρϊτη 

γεννώνται -και πεθαύνουν! 

Α: Τπϊρχει ϋνα ζότημα χρϋουσ αςφαλώσ, προσ το παρελθϐν, και το 

μϋλλον. Αυτό η πατρύδα γεννόθηκε χϊρη ςε ϋνα παθιαςμϋνο 

απελευθερωτικϐ κϑμα, που δημιοϑργηςε το πατριωτικϐ-ελληνικϐ κύνημα 

του 18ου, του 19ου, του 20οϑ αιώνα, υπϋρ του οπούου θυςύαςαν 

οικογενειακό γαλόνη, επαγγελματικό ςταδιοδρομύα, περιουςύα, ςωματικό 

ακεραιϐτητα αλλϊ και τη ζωό τουσ ακϐμα οι πατερϊδεσ και οι παπποϑδεσ 

μασ. Η ελληνικό μασ πατρύδα ϐμωσ γεννόθηκε επύςησ απϐ ϋνα μεγϊλο 
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φιλελληνικϐ κύνημα, και απϐ την ϊποψη αυτό όταν ϋνα κρϊτοσ-ϋθνοσ που 

δημιουργόθηκε ϋξω απϐ τα εθνικϊ του ϐρια τουλϊχιςτο ϐςο και μϋςα ςε 

αυτϊ! Προφανώσ ϋνα ϋθνοσ-κρϊτοσ που ςυνεχύζει να διαλϋγεται, μϋςω τησ 

γλώςςασ, τησ θρηςκεύασ, των ηθών και των εθύμων, τησ ιςτορικόσ του 

αυτοςυνειδηςύασ κ.λπ με τον αρχαιοελληνικϐ πολιτιςμϐ, αλλϊ και το 

Βυζϊντιο, με την αρχαύα ελληνικό γραμματεύα αλλϊ και τα Ευαγγϋλια ό τα 

πατερικϊ κεύμενα, ϋχει κϊποια ιδιαύτερη ςημαςύα, θα ϋλεγα οντολογικό, 

υπαρξιακό, για την ύδια τη δϑςη... 

ε ϐτι αφορϊ το μϋλλον, ϐλα αυτϊ που περιγρϊφονται εδώ, με τη μορφό 

ανώδυνων λϋξεων, φυςικϊ και θα μετουςιωθοϑν ςε τραγικϊ, βύαια, 

αλλοτριωτικϊ βιώματα. Η μεταβατικό περύοδοσ απϐ τον ελληνικϐ 

ελλαδικϐ χώρο ςτο μη-ελληνικϐ, θα ςυνδυαςθεύ με καταπύεςη αντύ για 

δημοκρατύα, φτώχεια αντύ για ευημερύα, βύα αντύ για νϐμο κ.ο.κ. Πρϊγματα 

που θα τα βιώςουν οι ϊμεςοι απϐγονού μασ τα παιδιϊ και τα εγγϐνια 

μασ, ϐχι απϐ κακοτυχύα, αλλϊ λϐγω των δικών μασ, ελευθϋρων και 

ςυνειδητών επιλογών. Μπορεύ εςϊσ να μη ςασ νοιϊζει να ανόκετε ςτη 

γενιϊ εκεύνη που ϋβαλε φαρδιϊ-πλατιϊ την υπογραφό τησ κϊτω απϐ τη 

θανατικό καταδύκη τησ Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ, αλλϊ και τησ 

δημοκρατύασ, τησ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ, του κρϊτουσ δικαύου ςτον 

ελλαδικϐ χώρο, εμϋνα ϐμωσ με νοιϊζει, και θα όθελα να κϊνω ϐ,τι μπορώ 

για να αποτραπεύ τελικϊ αυτϐσ ο εφιϊλτησ. 
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Θα ϋπρεπε...  (16/9/2008) 
 

Με την ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ 2008-2009, χιλιϊδεσ γονεύσ 

εναποθϋτουν ϐ,τι πολυτιμϐτερο ϋχουν, τα ύδια τα παιδιϊ τουσ δηλαδό, με 

εμπιςτοςϑνη και προςδοκύα ςτην ευθϑνη του ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ 

ςυςτόματοσ. 

Θα ϋπρεπε οι Ϊλληνεσ γονεύσ να πληροφοροϑνται αναλυτικϊ τισ 

επιδϐςεισ του ςχολεύου ϐπου ςτϋλνουν τα παιδιϊ τουσ. Να γνωρύζουν πωσ 

τα καλϊ ςχολεύα επιβραβεϑονται· πωσ ϐλα τα ςχολεύα διαθϋτουν 

προγρϊμματα δρϊςησ για την περαιτϋρω βελτύωςη των επιδϐςεών τουσ· 

πωσ η πολιτεύα μεριμνϊ και ενιςχϑςει με το κατϊλληλο ϋμψυχο και ϊψυχο 

υλικϐ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ που υςτεροϑν. 

Θα ϋπρεπε οι Ϊλληνεσ γονεύσ να εύναι βϋβαιοι πωσ η πολιτεύα αξιολογεύ 

διαρκώσ, με αντικειμενικϊ κριτόρια τουσ καλϑτερουσ εκπαιδευτικοϑσ· 

πωσ ενιςχϑει ϐςουσ εκπαιδευτικοϑσ χρειϊζονται βοόθεια και υποςτόριξη· 

πωσ δεν επιτρϋπει ςτουσ ανεπαρκεύσ εκπαιδευτικοϑσ να βλϊπτουν με την 

ακαταλληλϐτητϊ τουσ τοϑσ μαθητϋσ τουσ. 

Θα ϋπρεπε οι Ϊλληνεσ γονεύσ να διαθϋτουν αντικειμενικό, ειλικρινό και 

εισ βϊθοσ πληροφϐρηςη για τισ επιδϐςεισ των παιδιών τουσ, ςε ϐλα τα 

μαθόματα, για τη ςυμπεριφορϊ τουσ και για το πώσ να ςυνεργαςτοϑν 

καλϑτερα με το ςχολεύο προσ ϐφελοσ του κϊθε μαθητό. Υυςικϊ θα 

ϋπρεπε οι γονεύσ να ϋχουν την ευκαιρύα να ςυναντοϑνε με ϊνεςη τουσ 

δαςκϊλουσ και τουσ καθηγητϋσ των παιδιών τουσ ςε ειδικϋσ 

ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ, ςε ωρϊρια που προςφϋρονται για 

εργαζϐμενουσ γονεύσ. 

Θα ϋπρεπε τα ςχολεύα να εύναι χώροι ϐπου διαςφαλύζεται η ςωματικό και 

ψυχικό ακεραιϐτητα των μαθητών. Θα ϋπρεπε οι γονεύσ να εύναι όςυχοι 

πωσ ςτο ςχολεύο τα παιδιϊ τουσ δεν θα κακοποιηθοϑν, δε θα εθιςτοϑν ςτη 

νικοτύνη ό ϊλλεσ ναρκωτικϋσ ουςύεσ, δε θα εκτεθοϑν ςε ακατϊλληλεσ 

εικϐνεσ, ςτη βωμολοχύα, ςτα όθη και τα ϋθιμα του υποκϐςμου. 

Θα ϋπρεπε οι γονεύσ να νιώθουν αςφαλεύσ πωσ η κατανϊλωςη ειδών απϐ 

το ςχολικϐ κυλικεύο ό το μεςημεριανϐ γεϑμα ςτο ςχολεύο δε θα 

μετατρϋπεται ςε... αγωγό ςτην... ανθυγιεινό διατροφό και την 
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παχυςαρκύα (που ςτην Ελλϊδα απειλεύ, ϐςο πουθενϊ αλλοϑ ςτην 

Ευρώπη, την υγεύα των παιδιών μασ) 

Θα ϋπρεπε ο Ϊλληνασ γονϋασ να εμπιςτεϑεται πωσ το ςχολεύο (ό ϊλλεσ 

δημϐςιεσ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ) θα εύναι ο χώροσ ϐπου τα παιδιϊ του θα 

μαθαύνουν τισ απαραύτητεσ ξϋνεσ γλώςςεσ, θα καλϑπτουν τα ϐποια 

μαθηςιακϊ τουσ κενϊ, θα γυμνϊζονται, θα μποροϑν να ψυχαγωγηθοϑν, να 

μϊθουν μουςικό, να εκφραςτοϑν καλλιτεχνικϊ. Εφϐςον η πολιτεύα δεν 

εύναι εισ θϋςη να εξαςφαλύςει αυτϐ του το δικαύωμα, ο Ϊλληνασ γονϋασ 

θα ϋπρεπε να ενιςχϑεται οικονομικϊ απϐ την πολιτεύα, ώςτε τουλϊχιςτο 

να μπορεύ με κϊποια ϊνεςη να αξιοποιόςει τισ ιδιωτικϋσ δομϋσ που 

παρϋχουν αυτϊ τα εκπαιδευτικϊ αγαθϊ. 

Θα ϋπρεπε οι ςκληρϊ εργαζϐμενοι γονεύσ να ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ 

δομϋσ δημιουργικόσ απαςχϐληςησ και απογευματινών δραςτηριοτότων. 

τισ ώρεσ τησ τηλεθϋαςησ, θα ϋπρεπε οι γονεύσ να εύναι ςύγουροι πωσ η 

πολιτεύα ϋχει μεριμνόςει πωσ τα παιδιϊ τουσ δε θα κακοποιοϑνται 

ψυχολογικϊ απϐ εντελώσ ανεξϋλεγκτα διαφημιςτικϊ μηνϑματα, τρϋιλερ 

και εκπομπϋσ που βρύθουν απϐ χυδαιολογύα, βύα, ςεξουαλικϋσ ςκηνϋσ 

κϊθε εύδουσ. Θα ϋπρεπε η πολιτεύα να απαιτεύ απϐ τουσ καναλϊρχεσ να 

τηροϑν το νϐμο, προκειμϋνου να τουσ επιτρϋψει την «ελεϑθερη εκπομπό» 

των ϐποιων περιεχομϋνων απϐ τισ δημϐςιεσ ραδιοςυχνϐτητεσ. 

Θα ϋπρεπε η αιςθητικό και η εμφϊνιςη των ςχολικών κτιρύων, η εν γϋνει 

ςτϊςη και ςυμπεριφορϊ των εκπαιδευτικών, οι επιτρεπϐμενοι 

ενδυματολογικού κώδικεσ, το ϐλο «όθοσ» των εκπαιδευτηρύων μασ, να 

διδϊςκουν ςτα παιδιϊ την αξύα τησ Παιδεύασ, του κϐπου, του μϐχθου, τησ 

αξιοκρατύασ, τησ αφοςύωςησ ςτην εργαςύα και ϐχι βϋβαια τον 

ωχαδερφιςμϐ, την προχειρϐτητα, την αμϋλεια, την όςςονα προςπϊθεια 

και την ιςοπϋδωςη! 

Θα ϋπρεπε τα ςχολεύα μασ να ενιςχϑουν «την ανϊπτυξη τησ εθνικόσ και 

θρηςκευτικόσ ςυνεύδηςησ» των παιδιών μασ, ϐπωσ επιτϊςςει το 

ςϑνταγμα. Θα ϋπρεπε τουλϊχιςτο να ψϊλλεται ο εθνικϐσ ϑμνοσ, να 

πραγματοποιεύται ςε πνεϑμα ςοβαρϐτητασ και τιμόσ τελετό ϋπαρςησ και 

υποςτολόσ ςημαύασ, οι εθνικϋσ και θρηςκευτικϋσ γιορτϋσ να τιμώνται 

ϐπωσ αξύζει ςτο υψηλϐ τουσ νϐημα... 

  

Θα ϋπρεπε ϐλα τοϑτα να απαςχολοϑν και να παθιϊζουν την κυβϋρνηςη, 
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το υπουργεύο παιδεύασ, τισ τοπικϋσ αρχϋσ, ολϐκληρη την εκπαιδευτικό 

κοινϐτητα. Θα ϋπρεπε να μασ ςυνϋχει ϐλουσ ο κοινϐσ ςτϐχοσ τησ 

ποιοτικόσ αναβϊθμιςησ τησ παιδεύασ των παιδιών μασ, προκειμϋνου οι 

γονεύσ ςτον τϐπο μασ να εύναι ςύγουροι πωσ τα παιδιϊ τουσ απολαμβϊνουν 

εκπαιδευτικϋσ παροχϋσ υψηλοϑ επιπϋδου, ϐπωσ δικαιοϑνται ωσ Ϊλληνεσ 

και ωσ φορολογοϑμενοι πολύτεσ ενϐσ απϐ τα παλαιϐτερα κρϊτη- μϋλη 

τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ! 
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υνηγορύα υπϋρ τησ νϋασ πολιτικόσ κύνηςησ (27/9/2008) 
 

Εδώ και λύγεσ εβδομϊδεσ ϋχει ξεκινόςει ςτην πατρύδα μασ μύα όπια προσ 

το παρϐν πολιτικό παρϋμβαςη ανεξαρτότων πολιτών, που ςκοπϐ ϋχει οϑτε 

λύγο, οϑτε πολϑ, να φϋρει εισ πϋρασ μύα ελληνικό μη-

βύαιη επανϊςταςη των πολιτών ςτο πρϐτυπο των ανατροπών που 

τροχοδρϐμηςαν ξανϊ ςτο ςϑγχρονο γύγνεςθαι πολλϋσ ϊλλεσ κοινωνύεσ τησ 

ανατολικόσ Ευρώπησ την τελευταύα εικοςαετύα («πορτοκαλύ» 

επανϊςταςη τησ Ουκρανύασ, «ροζ επανϊςταςη» τησ Γεωργύασ, 

«τραγουδιςτό επανϊςταςη» των βαλτικών χωρών, «βελοϑδινη 

επανϊςταςη» τησ Σςεχοςλοβακύασ κ.λπ). 

Η νϋα αυτό πολιτικό κύνηςη, διαθϋτει οριςμϋνα πρωτϐφαντα 

χαρακτηριςτικϊ, που αφενϐσ μεν την καθιςτοϑν αυθεντικό και μη 

ςυγκρύςιμη με προηγοϑμενεσ «αυλικϋσ» απϐπειρεσ διεμβολιςμοϑ τησ 

καθεςτηκυύασ πολιτικόσ διϊταξησ, αφετϋρου δε τη νομιμοποιοϑν ςταδιακϊ 

ςτα μϊτια και των πλϋον καχϑποπτων πολιτών. 

Αποτελεύ δε αυτό η πολιτικό κύνηςη «ώριμο τϋκνο τησ ανϊγκησ» να 

αντιδρϊςει η ελληνικό κοινωνύα ςε μύα προδιαγεγραμμϋνη πορεύα 

μακροχρϐνιασ αγωνιώδουσ παρακμόσ, που την αναμϋνει αναπϐτρεπτα 

εφϐςον επικρατόςουν οι δυνϊμεισ τησ αδρϊνειασ! 

Ποια ϐμωσ εύναι τα χαρακτηριςτικϊ που καθιςτοϑν αυτόν την πολιτικό 

κύνηςη αναγκαύα ςυνιςτώςα ςτο ϋργο τησ ανατροπόσ τησ μεταπολιτευτικό 

πολιτικόσ τϊξησ, ώςτε να ανούξει το επϐμενο κεφϊλαιο τησ ελληνικόσ 

πολιτικόσ ιςτορύασ; 

1. Μύα μοναδικό διϊγνωςη του ελληνικού πολιτικού προβλόματοσ 

  

Η νϋα πολιτικό κύνηςη θεωρεύ το ςημερινϐ μεταπολιτευτικϐ 

καθεςτώσ ιδιϐτυπα αυταρχικϐ και αντιδημοκρατικϐ, που ϐπωσ ςυμβαύνει 

με παρϐμοια καθεςτώτα, προκειμϋνου να ικανοποιόςει τα ακϐρεςτα πϊθη 

των μελών τησ ηγετικόσ του κϊςτασ δε διςτϊζει να υποθηκεϑςει το παρϐν 

ϐλων των πολιτών, το μϋλλον τησ ύδιασ τησ πατρύδασ. 

Κατηγοροϑμε το μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ πωσ: 
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• Αντύ να αποκαταςτόςει τη δημοκρατύα ςτη χώρα, καθιϋρωςε ϋνα 

«μεταδημοκρατικό» κοινοβουλευτικό καθεςτώσ χωρύσ 

διαχωριςμϐ εξουςιών, χωρύσ μηχανιςμοϑσ ελϋγχου τησ εξουςύασ, 

χωρύσ εξιςορροπητικϋσ αρχϋσ, χωρύσ δημοκρατικό λογοδοςύα. το 

μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ η εκτελεςτικό εξουςύα ϋχει 

ςυγχωνευθεύ με τη νομοθετικό εξουςύα, τα ΜΜΕ δεν ελϋγχουν 

αλλϊ ςυνεταιρύζονται με τουσ κυβερνώντεσ και η δικαιοςϑνη ϋχει 

μεταβληθεύ ςε «μακρϑ χϋρι» τησ εξουςύασ. Αυτϐ το πρϊγμα, 

δημοκρατύα δεν εύναι. 

• Αντύ να λειτουργόςει ωσ φορϋασ του κοινοϑ καλοϑ, κινεύται με 

αποκλειςτικϐ ςκοπϐ το κοϑρςεμα τησ χώρασ. την ϑςτερη δε 

φϊςη του, που τώρα διανϑουμε, και ενώ γύνεται ϐλο και 

περιςςϐτερο ςαφϋσ πωσ η πατρύδα αδυνατεύ ϐλο και περιςςϐτερο 

να αντιμετωπύςει τισ ςϑγχρονεσ προκλόςεισ και πλόττονται πλϋον 

ευθϋωσ η καθημερινϐτητα και οι προοπτικϋσ των καθημερινών 

Ελλόνων πολιτών, η μεταπολιτευτικό εξουςύα, αντύ να επιχειρεύ να 

αποκαταςτόςει κϊπωσ το κοινϐ περύ δικαύου αύςθημα των πολιτών, 

αντύ να μετριϊζει την αδηφαγύα τησ, αντιθϋτωσ κλιμακώνει το 

κοϑρςεμα τησ πατρύδασ, υιοθετώντασ πλϋον ανοικτϊ μαφιϐζικεσ 

και «πιςτολϊδικεσ» πρακτικϋσ και life style. Η θωρϊκιςη 

τησ ανομύασ, η φύμωςη των ΜΜΕ, η διακομματικό διαφθορϊ, 

η απϐκτηςη μαφιϐζικησ τεχνογνωςύασ εύναι πλϋον το βαςικϐ 

«πολιτικϐ» μϋλημα τησ μεταπολιτευτικόσ καθεςτηκυύασ τϊξησ. 

• Αντύ να προβλϋπει τισ επιπτώςεισ των αποφϊςεών τησ ςτο μϋλλον 

τησ πατρύδασ και ςτην ευημερύα των πολιτών, προκρύνει την 

απορρϐφηςό του ςυνϐλου των αποφϊςεων ςτον εκλογικϐ κϑκλο 

(ϐποτε δεν υποτϊςςεται ςτον αςτραπιαύο 

και αςόμαντο τηλεοπτικϐ χρϐνο)...·· 

• Αντύ τησ τεχνοκρατικόσ επϊρκειασ, πρϐκρινε τον εραςιτεχνιςμϐ 

και το βϐλεμα των «ιςχυρών», αδιαφορώντασ για το αν ςτο διϊβα 

του τςαλαπατοϑςε ϐτι βριςκϐταν ςτο δρϐμο τησ· 

• Αντύ να τηρεύ το νϐμο, πρϐκρινε τη φλϑαρη πολυνομύα και τη χρόςη 

τησ ωσ επιλεκτικοϑ εργαλεύου εξουδετϋρωςησ των μη αρεςτών, των 

ενοχλητικών ό των ανύςχυρων. 
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• Αντύ να αξιοποιόςει την ευρωπαώκό επιλογό ωσ κινητόρα για 

μεταρρύθμιςη και εκςυγχρονιςμό, τη μετϋτρεψε 

ςε ϊλλοθι ςταςιμότητασ και εργαλεύο εκμαυλιςμού. 

Κατηγοροϑμε το μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ πωσ με την πολιτικό του 

αυτό υπονϐμευςε καθοριςτικϊ τουσ ύδιουσ τουσ ϐρουσ επιβύωςησ τησ 

Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ, πυροδοτώντασ δϑο «ςκοτεινϋσ τϊςεισ» που 

εν δυνϊμει, εφϐςον ςυνεχιςτοϑν ανενϐχλητεσ για ελϊχιςτα ακϐμα 

χρϐνια, θα καταςτόςουν αμετϊκλητα αςϑμβατεσ τισ ϋννοιεσ 

«Ελλϊδα» και «22οσ αιώνασ»: 

Πρώτη «ςκοτεινό τϊςη» εύναι η δραματικό μεύωςη των γεννόςεων, 

ϊμεςο αποτϋλεςμα τησ καταςτρατόγηςησ του δικαιώματοσ των γυναικών 

να μποροϑν να ςυνδυϊζουν τισ οικογενειακϋσ τουσ υποχρεώςεισ και την 

επαγγελματικό τουσ ςταδιοδρομύα. Σο μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ δε 

ςτόριξε τισ γυναύκεσ, τουσ νϋουσ και τα παιδιϊ, τη νϋα ελληνικό 

οικογϋνεια, ενώ ςκϐρπιςε προνϐμια και πϐρουσ προσ τουσ 

προνομιοϑχουσ μεςόλικεσ και ηλικιωμϋνουσ. Ϊτςι η Ελλϊδα ϋφθαςε να 

ϋχει ϋναν απϐ τουσ χαμηλϐτερουσ δεύκτεσ γεννητικϐτητασ παγκοςμύωσ. 

Αν δεν υπϊρξει ανϊταξη του δεύκτη αυτοϑ μϋςα ςτα επϐμενα δϋκα-εύκοςι 

χρϐνια, ο ελληνικϐσ πληθυςμϐσ θα καταρρεϑςει ςτο δεϑτερο μιςϐ του 

21ου αιώνα και θα φτϊςει ςτα επύπεδα των... 2-3 εκατομμυρύων κατούκων 

(πιο κοντϊ μϊλιςτα ςτο 2, παρϊ ςτο 3) ϋωσ το τϋλοσ του αιώνα. 

Δεϑτερη «ςκοτεινό τϊςη» εύναι η διαρκόσ αςϋλγεια επύ του ςώματοσ 

τησ ελληνικόσ φϑςησ, με αποτϋλεςμα ςόμερα 

να απειλεύται με ερημοπούηςη το... 84% του ελληνικοϑ εδϊφουσ και να 

καταρρϋουν απϐ ποιοτικό και ποςοτικό ϊποψη τα υδατικϊ αποθϋματα 

τησ χώρασ... Η εξϋλιξη αυτό απειλεύ ϊμεςα την υγεύα εκατοντϊδων 

χιλιϊδων ςυμπολιτών μασ, αλλϊ και τη βιωςιμϐτητα των πϐλεων και τη 

γονιμϐτητα των γαιών τησ χώρασ. Αμετϊκλητη επύςησ εύναι η ζημύα που 

επιτελεύται ανενϐχλητα κατϊ τησ ελληνικόσ χλωρύδασ και πανύδασ, με 

αποκορϑφωμα την πλόρη αποςταθεροπούηςη τησ ιχθυοπανύδασ και 

τησ θαλϊςςιασ ζωόσ. Η μεταπολιτευτικό πολιτικό ςτη διαχεύριςη των 

απορριμμϊτων, τη δαςοπονύα, την πολεοδομύα, υποθηκεϑουν επύςησ με 

μϐνιμο τρϐπο την ευζωύα των Ελλόνων πολιτών και τη φυςικό 

ιςορροπύα και ϋχουν υποθηκεϑςει ςε μεγϊλο βαθμϐ τουσ ϐρουσ διαβύωςησ 
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των επομϋνων γενεών. 

Σϋλοσ η κλιματικό αλλαγό απειλεύ να αλλοιώςει την ελληνικό φϑςη με 

μϐνιμο τρϐπο. Η ϊμεςη εκπϐνηςη ςχεδύων αντιμετώπιςησ των 

επιπτώςεών τησ (ϐπωσ π.χ. των μεγϊλων πλημμυρών που αναμϋνεται 

να πλόξουν τη Θεςςαλονύκη, την Αιτωλοακαρνανύα, τισ ανατολικϋσ 

ακτϋσ τησ ηπειρωτικόσ χώρασ απϐ τη Θεςςαλονύκη ϋωσ τη 

Υθιώτιδα, τισ βορειοδυτικϋσ ακτϋσ τησ Πελοποννόςου κ.λπ, αλλϊ 

και των επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ ςτην εθνικό αςφϊλεια) 

αποτελεύ ϊμεςο καθόκον κϊθε ελληνικόσ κυβϋρνηςησ που διαθϋτει αύςθημα 

ευθϑνησ και πολιτικό εντιμϐτητα. Κατ, αναλογύα, η ςχετικό αδρϊνεια που 

επιδεικνϑει η μεταπολιτευτικό πολιτικό κϊςτα αποτελεύ βαρϑτατη αμϋλεια 

και παραβύαςη καθόκοντοσ. 

υμπεραςματικϊ, η νϋα πολιτικό κύνηςη θεωρεύ πωσ: 

(α) το διακϑβευμα τησ ανατροπόσ του μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ 

ςυνδϋεται με την ύδια την επιβύωςη τησ Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ και 

πϋραν του 21ου αιώνα 

(β) δϑο εύναι οι πολιτικϋσ προτεραιϐτητεσ για την επϐμενη φϊςη: (i) η 

αποφαςιςτικό ενδυνϊμωςη των γυναικών, η μϋριμνα για τα παιδιϊ και 

τουσ νϋουσ, η ενύςχυςη τησ νϋασ ελληνικόσ οικογϋνειασ, ωσ αναγκαύα και 

ικανϊ μϋςα για ενύςχυςη τησ γεννητικϐτητασ ςτη χώρακαι (ii) η ανϊταξη 

του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ και η οχϑρωςό του ϋναντι των 

μελλοϑμενων προβλϋψιμων περιβαλλοντικών απειλών.  

(γ) τα μϋτρα αυτϊ δεν μπορεύ να τα αναλϊβει το μεταπολιτευτικϐ 

ςϑςτημα, που εκ γενετόσ δεν εύναι εισ θϋςη να δει ϐςουσ εύναι εκλογικϊ ό 

οικονομικϊ αδϑναμοι. 

2. Ϊνα μοναδικϐ πολιτικϐ πρϐγραμμα 

Η νϋα πολιτικό κύνηςη θεωρεύ πωσ χρειϊζεται ϊμεςα να αναληφθεύ ϋνα 

εθνικών διαςτϊςεων εγχεύρημα αναδιανομόσ πϐρων και εξουςύασ: 

• Απϐ τουσ προνομιοϑχουσ μεςόλικεσ και ηλικιωμϋνουσ ςτισ γυναύκεσ, 

τουσ νϋουσ και τα παιδιϊ, τη νϋα ελληνικό οικογϋνεια 

• Απϐ τα ϊτομα ςτο περιβϊλλον 

• Απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο. 

ημειωτϋον πωσ η ϋννοια τησ αναδιανομόσ ςτη λογικό μασ εμπεριϋχει και 

τη διϊςταςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, του μεγαλώματοσ δηλαδό τησ 
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πύτασ, και ϐχι μϐνο τησ μοιραςιϊσ τησ. Και αυτϐ για δϑο λϐγουσ: 

(α) διϐτι η τϐνωςη του περύ δικαύου αιςθόματοσ των πολιτών, η 

δημοκρατικό ανϊταςη, η εγκαθύδρυςη μύασ κοινωνύασ ύςων ευκαιριών 

κ.ο.κ. θα τονώςουν την εμπιςτοςϑνη, την παραγωγικϐτητα, την 

αιςιοδοξύα, που εύναι ϐλα μεγϋθη που ςυνδϋονται ϊμεςα με τισ οικονομικϋσ 

επιδϐςεισ 

(β) διϐτι η ϋννοια τησ εϑρεςησ πϐρων υπϋρ των γυναικών, των παιδιών και 

των νϋων, τησ νϋασ ελληνικόσ οικογϋνειασ, του περιβϊλλοντοσ, του δημοςύου 

χώρου, ςημαύνουν εξ ανϊγκησ τον εκ του μηδενϐσ αναπροςδιοριςμϐ ϐλου 

του δημοςιονομικοϑ ςυςτόματοσ τησ χώρασ. Με ϊλλα λϐγια ϐλα τα 

κεκτημϋνα τησ μεταπολιτευτικόσ περιϐδου (πλην των μιςθών που 

βρύςκονται ςτα ϐρια του κατϊ κεφαλόν ειςοδόματοσ και τησ 

φορολϐγηςησ των μιςθωτών ειςοδημϊτων) θα επαναδιαπραγματευθοϑν, 

με αποκλειςτικϐ κριτόριο την κοινωνικό δικαιοςϑνη, την αξιοκρατύα και την 

προςφορϊ ςτο κοινϐ καλϐ, το μϋλλον τησ πατρύδασ. 

Η (πικρό) αλόθεια εύναι πωσ, προκειμϋνου να αποκτόςουμε οι Ϊλληνεσ 

μια κανονικό χώρα με προοπτικό, προκειμϋνου να αποκτόςουν τα παιδιϊ 

και τα εγγϐνια μασ μϋλλον, θα χρειαςτεύ να ςτερηθοϑμε πολλϊ απϐ ϐςα 

θεωροϑςαμε «προνϐμια» (ςυνόθωσ μικροαυθαιρεςύεσ, ςυντεχνιακϊ 

προνϐμια και εξωτερικϊ ςϑμβολα «ευημερύασ», ϐπωσ η 

αυτοκύνηςη). Υυςικϊ αςϑγκριτα βαρϑτερο θα εύναι το αντύτιμο που θα 

κληθοϑν να καταβϊλουν οι ιςχυρού (οι παρεοκρϊτεσ «επιχειρηματύεσ», οι 

κϊτοχοι μαφιϐζικου χρόματοσ, οι εξϐφθαλμα προνομιοϑχοι του 

μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ). 

Αναδιανομό πϐρων και εξουςύασ απϐ τουσ προνομιοϑχουσ 

μεςόλικεσ και ηλικιωμϋνουσ προσ τισ γυναύκεσ, τουσ νϋουσ και τα 

παιδιϊ, τη νϋα ελληνικό οικογϋνεια 

  

Πρϐκειται για ϋνα ςϑνολο μϋτρων που αφορϊ: 

(i) Ενθϊρρυνςη των γεννόςεων, με μεύωςη του κϐςτουσ τουσ, που 

ςτην Ελλϊδα επιβαρϑνει δυςανϊλογα τουσ οικογενειακοϑσ 

προϒπολογιςμοϑσ, την καλϑτερη ενημϋρωςη (για τισ οδυνηρϋσ επιπτώςεισ 

των αμβλώςεων), την επιδϐτηςη των μεθϐδων αντιμετώπιςησ τησ 

υπογονιμϐτητασ κ.ϊ 

(ii) Οικονομικό αρωγό ςτο ϋργο τησ ανατροφόσ των παιδιών, που 
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να ςυνδυϊζει επιδϐματα και φοροαπαλλαγϋσ, οϑτωσ ώςτε το κϐςτοσ αυτϐ 

να το επωμύζεται, ςχεδϐν καθ, ολοκληρύα, το κοινωνικϐ ςϑνολο. Δεν εύναι 

δυνατϐ η τεκνοποιύα να λειτουργεύ ωσ «διαβατόριο» των νοικοκυριών για τη 

φτώχεια! 

(iii) Μϋριμνα για την ευζωύα των παιδιών, που ςυμπεριλαμβϊνει την 

κϊλυψη ϐλων των αναγκών για φϑλαξη των παιδιών (με πυλώνα 

τη βρεφονηπιακό φροντύδα 24Φ7 και την προςχολικό αγωγό), τη 

βελτύωςη τησ ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ και πολεοδομικϋσ 

επεμβϊςεισ ευρεύασ κλύμακασ, με κριτόριο την ευζωύα των παιδιών 

(πεζϐδρομοι, πϊρκα, παιδικϋσ χαρϋσ κ.ο.κ) 

(iv) Μϋριμνα για την αςφϊλεια των παιδιών. κοπϐσ του πυλώνα 

αυτοϑ ϋνα περιβϊλλον που να ςϋβεται την ψυχικό και ςωματικό 

ακεραιϐτητα των παιδιών μασ. Ο περιοριςμϐσ τησ ατμοςφαιρικόσ 

ρϑπανςησ, ο ϋλεγχοσ τησ ποιϐτητασ των τροφύμων και του νεροϑ, ο 

περιοριςμϐσ των ακτινοβολιών και τησ ηχορϑπανςησ ςϑμφωνα με τα 

αυςτηρϐτερα κριτόρια τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ αποτελοϑν ϊμεςη 

προτεραιϐτητα. Αντύςτοιχη ςημαςύα ϋχει η εκπϐνηςη μύασ εθνικόσ 

ςτρατηγικόσ καταπολϋμηςησ τησ παχυςαρκύασ και του καπνύςματοσ, με 

βαςικϐ εργαλεύο πολιτικόσ τη μεταβύβαςη του κϐςτουσ για την υγεύα των 

βλαβερών προώϐντων ςτουσ ύδιουσ τουσ χρόςτεσ τουσ, με αντύςτοιχη 

ελϊφρυνςη υγιεινών προώϐντων και ςυνηθειών. Αναγκαύο εύναι επύςησ να 

επιτευχθεύ ο περιοριςμϐσ τησ αυτοκύνηςησ και η αϑξηςη τησ οδικόσ 

αςφϊλειασ (ςτην Ελλϊδα, τα τροχαύα ατυχόματα αποτελοϑν την πρώτη 

αιτύα θανϊτου των παιδιών). Μεγϊλο τϋλοσ κεφϊλαιο αποτελεύ η 

προςταςύα τησ ψυχικόσ υγεύασ των παιδιών απϐ ακατϊλληλα ψηφιακϊ 

περιεχϐμενα (τηλεϐραςη, διαδύκτυο, κινητό τηλεφωνύα, βιντεοπαιχνύδια 

κ.ϊ). 

Αναδιανομό πϐρων και εξουςύασ απϐ τα ϊτομα ςτην προςταςύα του 

φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ    

τϐχοσ εδώ εύναι η κινητοπούηςη των Ελλόνων πολιτών υπϋρ τησ 

προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, η ανϊταξη τησ ελληνικόσ 

φύςησ αλλϊ και η αξιοπούηςη των τερϊςτιων περιθωρύων 

οικονομικόσ ανϊπτυξησ που προςφϋρει η προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ. 

(i) Κινητοπούηςη των πολιτών υπϋρ τησ προςταςύασ του 
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περιβϊλλοντοσ. Η ύδια η μορφό τησ πϐλησ αςκεύ αγωγό ςτουσ κατούκουσ 

τησ. Απϐ την ϊποψη αυτό, βαςικϐ εργαλεύο πολιτικόσ εύναι 

η πολεοδομύα. Ο περιβαλλοντικϐσ εξωραώςμϐσ του αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ, 

των ειςϐδων και των εξϐδων των πϐλεων, του περύγυρου των εθνικών οδών, 

των ςιδηροδρομικών γραμμών, των λιμϋνων, των ςταθμών κ.λπ αποτελεύ 

ϋνα «μεγϊλο ϋργο» για τη δεκαετύα του 2010. 

(ii) Αξιοπούηςη των αναπτυξιακών ευκαιριών τησ προςταςύασ του 

περιβϊλλοντοσ. Εκτϐσ απϐ «κοινωνικϐ μιςθϐ», η προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ μπορεύ να προςφϋρει ειςϐδημα, θϋςεισ εργαςύασ και 

ευημερύα. Θα χρειαςτεύ η εφαρμογό «ςχεδύων δρϊςησ» για την ανϊπτυξη 

τησ παραγωγόσ πρϊςινων υλικών, τησ ανακϑκλωςησ, του αγροτουριςμοϑ-

οικοτουριςμοϑ, των βιολογικών προώϐντων, των ανανεώςιμων πηγών 

ενϋργειασ, τησ υγιεινόσ διατροφόσ και τησ αφαλϊτωςησ. 

(iii) Η ανϊταξη του ελληνικού περιβϊλλοντοσ περνϊει κυρύωσ απϐ την 

πλόρη, ειλικρινό και πρωτοπϐρα εφαρμογό τησ περιβαλλοντικόσ 

πολιτικόσ που ϋχει υποςτηρύξει η Ελλϊδα ςτο πλαύςιο τησ ΕΕ και τισ ϊλλεσ 

διεθνεύσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ-ςυμφωνύεσ 

Αναδιανομό πϐρων και εξουςύασ απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο 

χώρο 

Ψσ δημϐςιοσ χώροσ εννοεύται ο χώροσ τησ «κοινοκτημοςϑνησ» και του 

«κοινωνικοϑ μιςθοϑ» των Ελλόνων πολιτών. Εύναι δε ο χώροσ ϐπου 

αςκεύται το δικαύωμα των πολιτών ςτην παιδεύα, την υγεύα, την κατοικύα, 

την αςφϊλεια και τη μετακύνηςη. Η ςημερινό Ελλϊδα χαρακτηρύζεται 

απϐ ανιςορροπύα μεταξϑ δημοςύου-ιδιωτικοϑ χώρου: ϋτςι φθϊνουμε ςε μύα 

κατϊςταςη ϐπου ϋχουμε πλοϑςια ςπύτια αλλϊ φτωχϊ δημϐςια κτύρια, 

ϐπου την αςφϊλειϊ μασ την εξαςφαλύζουν οι ςεκιουριτϊδεσ, την 

εκπαύδευςη των παιδιών μασ οι ιδιαιτερϊδεσ, τισ μετακινόςεισ μασ τα 

«πλοϑςια» ΙΦ μασ (που ϐμωσ κυκλοφοροϑν ςε ϊθλιουσ, «φτωχοϑσ» 

δρϐμουσ), και την υγεύα μασ ο ιδιωτικϐσ ιατρϐσ ό το παχυλϐ «φακελϊκι». 

Μϐνοσ «δωρεϊν» χώροσ εύναι το ςπύτι μασ: δε διαθϋτουμε πϊρκα, 

δημϐςιεσ βιβλιοθόκεσ, πεζοδρϐμουσ, εϑκολη πρϐςβαςη ςε παραλύεσ και 

βουνϊ, η ϋννοια «βϐλτα ςτην πϐλη» μοιϊζει με παραδοξολογύα... 

Προκειμϋνου να αποκαταςταθεύ η ιςορροπύα δημοςύου-ιδιωτικοϑ χώρου 

ςτην Ελλϊδα θα χρειαςτεύ μύα πολιτικό μεταβύβαςησ πόρων και 

εξουςύασ προσ το δημόςιο χώρο, με πϋντε πυλώνεσ: 
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(i) Μεύωςη των φαινομϋνων τησ υποκατϊςταςησ δημοςύων απϐ 

ιδιωτικϋσ υπηρεςύεσ. ε μύα ςειρϊ τομϋων τησ ζωόσ μασ (υγεύα, παιδεύα, 

μετακύνηςη, αςφϊλεια κ.λπ), ϋχουμε εγκαταλεύψει το δικαύωμϊ μασ ςτην 

δημϐςια εξυπηρϋτηςη και πληρώνουμε πανϊκριβα ιδιωτικοϑσ παροχεύσ 

υπηρεςιών. Θα χρειαςτεύ να αναπτυχθοϑν ειδικού δεύκτεσ και πολιτικϋσ 

ώςτε π.χ. τα ιδιωτικϊ κϋντρα υγεύασ, τα φροντιςτόρια, το ταξύ και τα ΙΦ, 

τα «ςεκιοϑριτι» κ.λπ, να αντικαθύςτανται ςταδιακϊ απϐ δημϐςια κϋντρα 

υγεύασ, ςχολεύα, μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ, αςτυνομύα κ.ο.κ. 

(ii) Μεύωςη των φαινομϋνων ιδιοπούηςησ δημοςύων χώρων-ρϐλων 

προσ ιδιωτικϐ ϐφελοσ. ε πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τομεύσ τησ ζωόσ 

μασ ιςχυρού ιδιώτεσ υπεξαιροϑν παρϊνομα δημϐςιεσ λειτουργύεσ απϐ τισ 

οπούεσ προςπορύζονται ατομικϊ οφϋλη. Αυτϐ μπορεύ να αφορϊ την 

πολεοδομύα («τραπεζοκαθύςματα» ςε πεζοδρϐμουσ, παρϊνομο 

παρκϊριςμα, διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ ςτουσ δρϐμουσ κ.ο.κ), την 

ενημϋρωςη (λειτουργύα ραδιοτηλεοπτικών διαϑλων με αποκλειςτικϐ 

ςκοπϐ τουσ εκβιαςμοϑσ, την προβολό των ιδιοκτητών τουσ, την 

προώθηςη διαφϐρων επιχειρηματικών ςυμφερϐντων, την προβολό 

πολιτικών που ϋχουν καταβϊλει αντύςτοιχο αντύτιμο κ.ο.κ), την υγεύα 

(«φακελϊκια», χορόγηςη φαρμϊκων που δε χρειϊζονται, υποβολό ςε 

περιττϋσ εγχειρόςεισ κ.ο.κ), την εκπαύδευςη (καθηγητϋσ που 

«υποδεικνϑουν» την προςφυγό ςτην ιδιωτικό εκπαύδευςη, 

πανεπιςτημιακού που χρηματύζονται απϐ ερευνητικϊ προγρϊμματα ό/και 

εκμεταλλεϑονται οικονομικϊ ό ερωτικϊ φοιτητϋσ και φοιτότριϋσ τουσ 

κ.ο.κ), την αςφϊλεια (παροχό «προςταςύασ» απϐ διϊφορα κυκλώματα, 

διϊθεςη αςτυνομικών τησ ΕΛΑ για προςταςύα «ςημαντικών» 

προςώπων κ.ο.κ), την πολιτικό («ρουςφϋτια», εξυπηρετόςεισ κϊθε 

εύδουσ) 

(iii) Μεύωςη των φαινομϋνων τησ ανεπϊρκειασ των δημοςύων 

παροχών. Διαρκόσ αξιολϐγηςη των δημοςύων υπηρεςιών, 

ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια λειτουργύασ με κριτόριο την εξυπηρϋτηςη του 

χρόςτη, ευϋλικτη και ανοικτό ςε παρεμβϊςεισ δομό. 

(iv) Αμεύλικτη πϊταξη των φαινομϋνων ςτυγνόσ καταπϊτηςησ 

δημοςύου χώρου. 

Κατϊ τη γνώμη μασ, οι παραπϊνω ϋνδεκα πυλώνεσ περιγρϊφουν το 

πλαύςιο για ϋνα ςαφϋσ και ςυνεκτικϐ πολιτικϐ πρϐγραμμα και καθορύζουν 
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τισ ςημαντικϋσ πολιτικϋσ προτεραιϐτητεσ για την επϐμενη δεκαετύα... Για 

λϐγουσ ϐμωσ που αναφϋρθηκαν πιο πϊνω, δεν εύναι δυνατϐ να 

εφαρμοςτοϑν παρϊ μϐνο ςε ϋνα νϋο πολιτικϐ πλαύςιο, που ονομϊζουμε 

«νϋα μεταπολύτευςη». ε προηγοϑμενα ςημειώματϊ μασ ϋχουμε 

περιγρϊψει πωσ με τον ϐρο αυτϐ εννοοϑμε μύα πολιτικό ανατροπό 

μεταπολιτευτικοϑ τϑπου, με ςτϐχο: 

(i) ϋνα νϋο πολιτικϐ υποκεύμενο, που θα εκπροςωπεύ τισ δυνϊμεισ τησ 

αλλαγόσ, 

(ii) τη ςϑγκληςη ςυντακτικόσ εθνοςυνϋλευςησ, με κϑριο χαρακτηριςτικϐ 

τον πλόρη διαχωριςμϐ των εξουςιών και τησ ξεχωριςτόσ εκλογόσ προϋδρου 

κυβϋρνηςησ και κοινοβουλύου 

(iii) τη θϋςπιςη ενϐσ νϋου πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, με κϑριο 

χαρακτηριςτικϐ τισ μονοεδρικϋσ περιφϋρειεσ, την τακτό ημερομηνύα 

εκλογών, την μεγαλϑτερη αντιπροςωπευτικϐτητα του ςυςτόματοσ 

(iv) τη λειτουργύα ενϐσ ανεξαρτότου ςυςτόματοσ αξιολϐγηςησ και 

λογοδοςύασ τησ κυβϋρνηςησ. 

(v) την αποκατϊςταςη του περύ δικαύου αιςθόματοσ των πολιτών, μϋςω 

τησ απϐδοςησ ευθυνών για ϐςα ϊνομα ϋγιναν τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ. 
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υνηγορύα υπϋρ τησ νϋασ πολιτικόσ κύνηςησ (Β') 

(27/9/2008) 

 

3. Ϊνα μοναδικϐ οργανωτικϐ μοντϋλο 

ε αντύθεςη με ϐ,τι προϒπόρξε ςτο ελληνικϐ πολιτικϐ προςκόνιο, η νϋα 

πολιτικό κύνηςη ϋρχεται να εκφρϊςει πολιτικϊ τισ νϋεσ κοινωνικϋσ 

δυναμικϋσ του 21ου αιώνα. Τπϐδειγμϊ τησ δεν μπορεύ να εύναι το ςϑνηθεσ 

πυραμιδικϐ ςτρατοκρατικϐ μοντϋλο. Η κοινωνικό δικτϑωςη, που αποτελεύ 

τον τρϐπο με τον οπούο οργανώνονται οι κοινωνύεσ μασ, δεν μπορεύ παρϊ 

να αντανακλϊται και ςτη δομό και οργϊνωςη τησ νϋασ κύνηςησ. Για το 

λϐγο αυτϐ, η νϋα πολιτικό κύνηςη θα εύναι η πρώτη οργϊνωςη που θα 

ςφραγύζεται απϐ την «απϐ τα κϊτω» (bottom-up) διαδικαςύα, ςϑμφωνα με 

τισ δυνατϐτητεσ που απλϐχερα μασ παρϋχουν οι τεχνολογύεσ 

πληροφϐρηςησ και επικοινωνύασ. 

Πρώτο βόμα ςτην κατεϑθυνςη αυτό εύναι η εκπϐνηςη του πολιτικοϑ μασ 

προγρϊμματοσ απ, ευθεύασ ςτο διαδύκτυο, με τη μϋθοδο του ανοικτοϑ 

κώδικα wiki. Με τον τρϐπο αυτϐ δηλώνουμε πωσ η νϋα πολιτικό κύνηςη 

εμπιςτεϑεται τη γνώςη και την κρύςη των πολιτών, επιλϋγει τη 

ςυλλογικϐτητα κι εκφρϊζει την κοινωνύα. 

Αυτϐσ ο τρϐποσ λειτουργύασ εξϊλλου εύναι ο μϐνοσ που μπορεύ να ϋχει 

αποτϋλεςμα. Η χώρα μασ χρειϊζεται μεγϊλεσ τομϋσ, που εκτϐσ απϐ μεγϊλα 

οφϋλη, θα ϋχουν και κϐςτοσ. Κϐςτοσ ϐμωσ αποδϋχεται να καταβϊλει ο 

πολύτησ ϐταν εμπιςτεϑεται την ηγεςύα, ϐταν ϋχει κατανοόςει την 

αναγκαιϐτητα των αλλαγών, ϐταν διαθϋτει τη δυνατϐτητα να παρϋμβει 

διορθωτικϊ ςτη μεταρρυθμιςτικό διαδικαςύα. 

Με ϊλλα λϐγια, η δημοκρατύα και η ςυμμετοχό εύναι για μασ ο μϐνοσ 

δρϐμοσ, ακριβώσ επειδό διακηρϑςςουμε την ανϊγκη για μεγϊλεσ αλλαγϋσ. 

4. Μύα μοναδικό ιδεολογικό μεύξη     

Ϊχουμε διατυπώςει και αλλοϑ την ϊποψη πωσ την ελληνικό κοινωνύα και 

πολιτικό την διατρϋχουν τϋςςερα ρεϑματα: 
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• το πατριωτικό, που δύνει ϋμφαςη ςτην ιςχϑ τησ Ελλϊδασ, τη 

γεωπολιτικό τησ ενύςχυςη, την ενϐτητα ϐλων των Ελλόνων γϑρω 

απϐ την ϋννοια τησ πατρύδασ 

• το ελληνορθόδοξο, που δύνει ϋμφαςη ςτην αναφορϊ ςτο 

υπερβατικϐ, ςτην παρϊδοςη, ςτην πνευματικό ςυνϋχεια του 

ανατολικοϑ χώρου απϐ την ελληνιςτικό εποχό κι εντεϑθεν 

• το λαώκό, που δύνει ϋμφαςη ςτην ϊρςη των αδικιών και των 

ανιςοτότων, ςτην παρϋμβαςη του λαώκοϑ ςτοιχεύου ςτην πολιτικό 

αρϋνα, ςτην μη αποξϋνωςη των αρχϐντων απϐ τουσ αρχομϋνουσ 

• το εκςυγχρονιςτικό, που δύνει ϋμφαςη ςτην δυναμικό παρουςύα 

τησ Ελλϊδασ ςτον καιρϐ τησ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ που εκεύνοσ 

κϊθε φορϊ υποδεικνϑει, ςτην ςϑνδεςη του ελληνιςμοϑ με τον 

ευρωπαώκϐ και το δυτικϐ κϐςμο. 

Θεωροϑμε πωσ ϊλλου τϑπου προςδιοριςμού, ϐπωσ «ςοςιαλδημοκρϊτεσ», 

«φιλελεϑθεροι», ακϐμα και «κομμουνιςτϋσ» ό «ςυντηρητικού», ςτη χώρα 

μασ ελϊχιςτη ςχϋςη ϋχουν με τη ζϋουςα κοινωνικό πραγματικϐτητα. Αυτϋσ 

οι πολιτικϋσ κατηγορύεσ γεννόθηκαν απϐ τη ςϑγκρουςη ςτη δϑςη μεταξϑ 

διαφωτιςμοϑ/ απολυταρχύασ (μεταξϑ επιςτόμησ/ εκκληςύασ), μεταξϑ 

εργατικόσ τϊξησ/ κεφαλαύου κ.ο.κ. Η ιςτορύα τησ Ελλϊδασ ϐμωσ 

ςφραγύςτηκε απϐ εντελώσ διαφορετικϋσ ςυγκροϑςεισ, πρϊγμα που εξηγεύ 

γιατύ ςτη χώρα μασ οι κατηγορύεσ αυτϋσ εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ κενϋσ 

περιεχομϋνου. 

Η νϋα πολιτικό μασ κύνηςη, ακριβώσ επειδό εύναι ξεκϊθαρη και διαυγόσ ωσ 

προσ την ανϊλυςό τησ, το προγραμματικϐ τησ πρϐταγμα και τισ ςτοχεϑςεισ 

τησ, δεν αναζητϊ την ταυτϐτητϊ τησ ςε ξεπεραςμϋνουσ ό κενοϑσ 

περιεχομϋνου ιδεολογικοϑσ προςδιοριςμοϑσ. Θεωροϑμε μϊλιςτα πωσ ςτουσ 

κϐλπουσ τησ εύναι δυνατϐ να γύνει η ςϑνθεςη «ϐςων ζωντανών» επιθυμοϑμε 

«να ςηκώςουμε τον όλιο πϊνω απϐ την Ελλϊδα». Πατριωτών και 

ελληνορθϐδοξων, λαώκιςτών και εκςυγχρονιςτών. 

  

την πολιτικό τον τελικϐ λϐγο τον ϋχουν πϊντα οι ιδϋεσ. ε ϐςουσ μασ 

θυμύζουν πωσ ςόμερα το χρόμα, τα ΜΜΕ, το «κατεςτημϋνο», κ.λπ. εύναι 

τϐςο ιςχυρϊ και αδύςταχτα που δεν θα ανεχτοϑν το παραμικρϐ ςκύρτημα, 

πϐςο μϊλλον την αμφιςβότηςό τουσ, χρωςτϊμε μια απϊντηςη: αν εύναι 
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αλόθεια ϐςα λϋτε, ζοϑμε ςε μια δικτατορύα· οπϐτε όρθε η ώρα να κϊνουμε 

το χρϋοσ μασ, ςαν Ϊλληνεσ κι ελεϑθεροι πολύτεσ: να ορθώςουμε το 

ανϊςτημϊ μασ -και να την ανατρϋψουμε! 
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Η αλφαβότα τησ αλλαγόσ (17/11/2008) 
 

Καθώσ πυκνώνουν τα ςημϊδια πωσ θα υπϊρξουν πολιτικϋσ δυνϊμεισ που 

θα αμφιςβητόςουν ςτισ κϊλπεσ το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα, 

ιδοϑ ϋνα μικρϐ ευρετόριο για το περιεχϐμενο του αντι-παραδεύγματοσ, 

που ύςωσ μπορϋςει να αλλϊξει ςελύδα ςτην ελληνικό πολιτικό, για 

να πϊμε -επιτϋλουσ- παραπϋρα! 

Α ϐπωσ Ανατροπό: Για να πϋςει το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα, 

θα πρϋπει κϊποιοσ να το αναποδογυρύςει -ςτην κυριολεξύα. Σο εγχεύρημα 

αυτϐ εύναι πολιτιςτικϐ ϐςο και πολιτικϐ. Αυτϐ που πρϋπει να ςυμβεύ δεν 

εύναι απλϊ «να υπϊρξει εναλλακτικό πρϐταςη», αλλϊ να ςιωπόςουν για 

πϊντα οι θιαςώτεσ τησ μεταπολύτευςησ (ακριβώσ ϐπωσ ςιώπηςαν οι 

προδικτατορικού δεξιού: υπϐ το βϊροσ των τϑψεων, τησ ςϑγχυςησ και τησ 

κοινωνικόσ τουσ απομϐνωςησ) 

Β ϐπωσ Βϊςη: Ευθϑνη των ϐποιων πρωτοποριών εύναι να πυροδοτόςουν 

την κατϊρρευςη του ςυςτόματοσ. Ωπαξ ϐμωσ και ξεκινόςει η 

διαδικαςύα, η «βϊςη», οι πολύτεσ θα αναλϊβει τα υπϐλοιπα. Όποιοσ (το) 

φοβϊται (αυτϐ), πϋφτει και κοιμϊται! 

Γ ϐπωσ Γυναύκεσ: τουσ «ξεχαςμϋνουσ» τησ μεταπολύτευςησ 

ςυγκαταλϋγονται οι εργαζϐμενεσ γυναύκεσ. Η νϋα Ελλϊδα θα εύναι πρώτα 

απ, ϐλα μύα χώρα ϐπου η πολιτεύα θα ςυμπαραςτϋκεται ενεργϊ ςτισ 

γυναύκεσ (με δομϋσ φροντύδασ παιδιών, επιδϐματα και οχϑρωςη των 

επαγγελματικών τουσ ςταδιοδρομιών) ώςτε να τισ επιτρϋψει να ςυνδυϊζουν 

τισ οικογενειακϋσ με τισ επαγγελματικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. Λϐγω του 

ανελϋητου δημογραφικοϑ προβλόματοσ, αυτό η επιλογό ςχετύζεται 

ϊμεςα με την ύδια την εθνικό μασ ϑπαρξη. χετύζεται επύςησ με την 

τϐνωςη τησ οικονομύασ μασ, που χρειϊζεται τα ταλϋντα, τισ γνώςεισ, τη 

δημιουργικϐτητα εκατοντϊδων χιλιϊδων γυναικών που ςόμερα 

εξαναγκϊζονται να μην εργϊζονται -ό να υποαπαςχολοϑνται. 

Δ ϐπωσ Δικαιοςϑνη: Αν κϊτι χαρακτηρύζει το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ 

ςϑςτημα, αυτϐ εύναι η ϋλλειψη δικαιοςϑνησ. Σο ςϑςτημα εύναι «κομμϋνο 

και ραμμϋνο» ςτα μϋτρα των ιςχυρών: ιςχυρών πολιτικϊ (τα ςτελϋχη των 

μεταπολιτευτικών κομμϊτων), οικονομικϊ (τουσ διαπλεκϐμενουσ 
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επιχειρηματύεσ, τη μαφιοκρατύα, τουσ πολιτικοϑσ διςεκατομμυριοϑχουσ), 

ςυνδικαλιςτικϊ (τουσ «οπλύτεσ» των κομματικών ςτρατευμϊτων). Εμεύσ, 

η «ϊλλη Ελλϊδα», οι κανονικού ϊνθρωποι, καλοϑμαςτε να 

χρηματοδοτοϑμε απϐ το υςτϋρημϊ μασ την ανύκανη και φαϑλη διαχεύριςό 

τουσ και να υφιςτϊμεθα την αναξιοκρατύα, την ευνοιοκρατύα, την 

οικογενειοκρατύα, την παρεοκρατύα, ςτη βϊςη των οπούων διευθετοϑν τη 

λεηλαςύα τησ Ελλϊδασ! 

Ε ϐπωσ Ευθϑνη: Για να υπϊρξει δημοκρατύα, θα πρϋπει να 

υπϊρχει αύςθημα ευθϑνησ απϋναντι ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο. Ο καθϋνασ να 

επιτελεύ το ϋργο του ϐςο καλϑτερα μπορεύ προσ ϐφελοσ του κοινοϑ 

καλοϑ. Αυτϐ το αύςθημα ευθϑνησ θα καλλιεργηθεύ βϋβαια απϐ το 

αύςθημα ανϊταςησ που θα φϋρει ηεπικρϊτηςη τησ αλλαγόσ (το αύςθημα 

πωσ πϊμε επιτϋλουσ παραπϋρα)! Θα χρειαςτεύ επύςησ να λόξει η περύοδοσ 

τησ ατιμωρηςύασ και τησ επιτρεπτικϐτητασ για τουσ ανύκανουσ και τουσ 

παρϊνομουσ και να επιβραβευθοϑν επιτϋλουσ οι ϊξιοι και ικανού, ϐςοι 

φϋρουν απτϊ αποτελϋςματα! Η ευθϑνη βρύςκεται ςτουσ αντύποδεσ του -

κυρύαρχου ςόμερα- ωχαδερφιςμοϑ.  

Ζ ϐπωσ Ζωό: Η ποιϐτητα ζωόσ δεν ταυτύζεται με την αϋναη κατανϊλωςη, 

τη λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ, τον εγωτιςμϐ. Ση μελλοντικό μασ 

ευζωύα θα τη θεμελιώςουμε ςτην αςφϊλεια, την ιςϐτητα, τη 

ςυλλογικϐτητα, την αξιοκρατύα, τη δημιουργικϐτητα, τη δικαιοςϑνη, την 

επϊρκεια κοινϐχρηςτων πϐρων. 

Η ϐπωσ Ηγετικϐτητα: Η ανατροπό του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ 

ςυςτόματοσ θα χρειαςτεύ αποφαςιςτικϋσ ηγεςύεσ, με αύςθημα χρϋουσ 

προσ το μϋλλον τησ πατρύδασ και διϊθεςη να ςυγκρουςτοϑν με τα 

κατεςτημϋνα ςυμφϋροντα και την ιδεολογικό τουσ ηγεμονύα. 

Ηγετικϐτητα ςημαύνει γνώςη, προγραμματιςμϐσ, ιερϊρχηςη, διϊθεςη για 

αυτοθυςύα, ϐραμα για την πατρύδα. Δεν αντϋχουμε ϊλλο να καταβϊλουμε 

το «πολιτικϐ κϐςτοσ» να κυβερνιϐμαςτε απϐ ανεϑθυνεσ, ανεπαρκεύσ και 

υςτερϐβουλεσ ηγεςύεσ! 

  

Θ ϐπωσ Θεωρύα: Σο κύνημα τησ αλλαγόσ δεν μπορεύ να διαμορφωθεύ 

ςτη βϊςη μιασ ςυγκεκριμϋνησ ιδεολογύασ, αλλϊ μιασ προγραμματικόσ 

πρϐταςησ εθνικόσ ανϊταςησ και διεξϐδου απϐ τη μεταπολύτευςη. Αυτόν 

την προγραμματικό πρϐταςη θα την υπηρετόςουν φορεύσ των καλϑτερων 
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παραδϐςεων απϐ τα τϋςςερα μεγϊλα ιδεολογικϊ ρεϑματα που διατρϋχουν 

την ελληνικό πολιτικό: το πατριωτικϐ, το εκςυγχρονιςτικϐ, το λαώκϐ και το 

θρηςκευτικϐ. 

Ι ϐπωσ Ιςοπολιτεύα: ιςονομύα (ϐλοι εύμαςτε ύςιοι εμπρϐσ ςτο νϐμο), 

ιςηγορύα (ο καθϋνασ ϋχει ύςο δικαύωμα ςτην ϋκφραςη τησ γνώμησ του), 

ιςοψηφύα (ϐλοι ϋχουμε ύςη πολιτικό δϑναμη), ιςογονύα (ο καθϋνασ 

εξελύςςεται με βϊςη τισ ικανϐτητϋσ του, ϐχι την καταγωγό του), 

ιςοκρατύα, ιςοτιμύα... Φωρύσ αυτϊ δεν υπϊρχει δημοκρατύα! 

Κ ϐπωσ Κϋντρο: Σο ριζοςπαςτικϐ, νϋο κϋντρο εύναι ο χώροσ τησ 

αλλαγόσ, που απεχθϊνεται τισ ακραύεσ τοποθετόςεισ, αναζητεύ λϑςεισ και 

ςυνθϋςεισ χωρύσ δογματικϋσ ιδεοληψύεσ, υπεραςπύζεται τισ 

ανθρωπιςτικϋσ και φιλελεϑθερεσ αξύεσ, εκφρϊζει τη μεςαύα τϊξη και 

ϐλουσ ϐςοι μοχθοϑν να ενταχθοϑν ςε αυτό. 

Λ ϐπωσ Λογοδοςύα: Όλοι ϐςοι ϋχουν εξουςύα οφεύλουν να επιζητοϑν την 

αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςό τησ υπϋρ των πολιτών! Δεν υπϊρχει 

δημοκρατικό εξουςύα χωρύσ λογοδοςύα, ςτη βϊςη εκπεφραςμϋνων 

ποιοτικών και ποςοτικών ςτϐχων-δεικτών. Κϊθε αρχό, κϊθε 

υπηρεςύα οφεύλει να κρύνεται διαρκώσ (να επιβραβεϑεται δηλαδό και να 

τιμωρεύται) ανϊλογα με τα αποτελϋςματϊ τησ! 

Μ ϐπωσ Μεταπολύτευςη: Σο μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα εξϋφραςε ςτο 

ξεκύνημϊ του πολλϊ και μεγϊλα ορϊματα. Πϋτυχε μϊλιςτα να αποβϊλλει 

απϐ τα κϋντρα λόψησ αποφϊςεων εξωθεςμικοϑσ παρϊγοντεσ, ϐπωσ το 

παλϊτι και το ςτρατϐ, και να εντϊξει ςε αυτϊ νϋεσ κοινωνικϋσ και 

πολιτικϋσ δυνϊμεισ. Πϋτυχε να εντϊξει την Ελλϊδα ςτην 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) και να ειςαγϊγει τη χώρα ςε μύα μακρϊ περύοδο 

καταναλωτιςμοϑ. όμερα ϐμωσ, ϋχει προ πολλοϑ εξαντλόςει την 

προωθητικό του δϑναμη. Ακϐμα χειρϐτερα, καλλιεργεύ ανεϑθυνα 

«ςκοτεινϋσ τϊςεισ», αμετϊκλητεσ αρνητικϋσ αλλαγϋσ, 

που καθημερινϊ υπονομεϑουν και περιςςϐτερο τη ζωό μασ, τη 

ςταδιοδρομύα μασ, την οικονομικό μασ κατϊςταςη, τα δημοκρατικϊ μασ 

δικαιώματα -και εύναι ικανϋσ να πλόξουν θανϊςιμα ακϐμα και τισ ύδιεσ 

τισ προοπτικϋσ επιβύωςησ τησ Ελλϊδασ και του ελληνιςμοϑ. Σο ςϑςτημα 

αυτϐ όρθε η ώρα να ανατραπεύ, μαζύ με την «αριςτερύζουςα» ιδεολογικό 

ηγεμονύα, την ανομύα και την επιτρεπτικϐτητα, την κομματοκρατύα, την 

παρεοκρατύα και τον ιςοπεδιςμϐ, την πνευματικό οκνηρύα που το 
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χαρακτόριςαν. Η «λευτεριϊ απϐ τη μεταπολύτευςη» εύναι εκ των ων 

ουκ ϊνευ ϐροσ για να ϋχουμε μϋλλον, ατομικϐ και ςυλλογικϐ. 

Ν ϐπωσ Νϋοι: Οι ςημερινού νϋοι («των 700 ευρώ») καλοϑνται να εύναι η 

πρώτη γενιϊ εδώ και αιώνεσ που θα ζόςει χειρϐτερα απϐ την 

προηγοϑμενη! Σο μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ τουσ επιφυλϊςςει το ρϐλο 

του παρύα-ακολοϑθου, ύςωσ και του ϊλλοθι «ανανϋωςόσ» του (ςε 

ϐςουσ κατορθώςουν να μιμηθοϑν τουσ εξουςιαςτικοϑσ του τρϐπουσ). Αυτϐ 

το ςϑςτημα ϐμωσ εύναι που ςτούβαξε τουσ νϋουσ μασ ςε ϊθλια 

ςχολεύα, τουσ ϋδωςε πλαςτϊ πτυχύα, τουσ εξαπϋςτειλε απροςτϊτευτουσ ςε 

μύα ανεξϋλεγκτη ιδιωτικό αγορϊ, τουσ ζητϊει να προςκυνόςουν για να 

τουσ «βϊλει» ςτο αντιπαραγωγικϐ, αναξιοκρατικϐ και φαϑλο 

δημϐςιο. Φρϋοσ των νϋων να ςταθοϑν απϋναντι ςτο ςϑςτημα! Δεν ϋχουν να 

περιμϋνουν τύποτα απϐ τουσ χρυςοκϊνθαρουσ τησ μεταπολύτευςησ! 

Ξ ϐπωσ Ξεχαςμϋνοι τησ Μεταπολύτευςησ: την εξϋλιξό του, το 

καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα «ξϋχαςε» ϐλουσ ϐςοι δε διϋθεταν 

δϑναμη πολιτικόσ διαπραγμϊτευςησ, ότοι τισ μϐνεσ ανταλλακτικϋσ αξύεσ 

που εκτιμϊ το ςϑςτημα: ψόφουσ, λεφτϊ, διαςημϐτητα. Ξεχαςμϋνοι τησ 

μεταπολύτευςησ εύναι οι γυναύκεσ, οι νϋοι και τα παιδιϊ, η νϋα ελληνικό 

οικογϋνεια· το ελληνικϐ περιβϊλλον· ο δημϐςιοσ χώροσ. Η 

αποκατϊςταςη των «ξεχαςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» δεν αποτελεύ μϐνο 

αύτημα δημοκρατύασ, δικαιοςϑνησ, ιςϐτητασ. υνδϋεται με την επιβύωςη 

τησ δημοκρατύασ και του ελληνιςμοϑ ςτον ελλαδικϐ χώρο, αφοϑ οι 

«ξεχαςμϋνοι τησ μεταπολύτευςησ» κρατοϑν ςτην κυριολεξύα τα κλειδιϊ του 

μϋλλοντοσ ϐλων μασ! 

Ο ϐπωσ Οικολογύα: Σο ελληνικϐ περιβϊλλον εύναι ο βαςικϐσ εθνικϐσ μασ 

πϐροσ. Η χρηςτό του διαχεύριςη, η μϋριμνα για τη μακροπρϐθεςμη 

ςυντόρηςό του, η δρϊςη υπϋρ τησ ανϊταξησ και τησ αποκατϊςταςόσ του, 

αποτελοϑν κεντρικό πολιτικό επιταγό. Σο ελληνικϐ περιβϊλλον εύναι 

χώροσ κοινοκτημοςϑνησ και πϐροσ ανϊπτυξησ ενϐσ διαφορετικοϑ 

οικονομικοϑ μοντϋλου για τη χώρα (πρϊςινη ανϊπτυξη), που να βαςύζεται 

ςτην ανϊπτυξη παραγωγόσ «πρϊςινων» υλικών, ςτην ανακϑκλωςη, ςτον 

αγροτουριςμϐ-οικοτουριςμϐ, ςτα βιολογικϊ προώϐντα, ςτισ ανανεώςιμεσ 

μορφϋσ ενϋργειασ, ςτην υγιεινό διατροφό, ςτην αφαλϊτωςη. Φρϋοσ τησ 

χώρασ να ςυμμετϊςχει ςτην πρωτοπορύα του αγώνα για αντιμετώπιςη των 

επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και να αρχύςει να προετοιμϊζεται απϐ 
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τώρα για την αντιμετώπιςη των επιπτώςεών τουσ. 

Π ϐπωσ Παιδιϊ: Η τεκνοποιύα και η δημιουργύα οικογϋνειασ θα πρϋπει 

να πϊψει να λειτουργεύ ωσ «διαβατόριο για την φτώχεια» και η ανατροφό 

τουσ να πϊψει να ςυνοδεϑεται απϐ παρϊπλευρεσ οικονομικϋσ 

επιβαρϑνςεισ για παροχϋσ που υποτύθεται πωσ το κρϊτοσ παρϋχει δωρεϊν 

(«αφανό φορολογύα»). Φρειϊζεται μύα πολιτικό ςτόριξησ τησ τεκνοποιύασ 

και τησ ανατροφόσ των παιδιών που να περιλαμβϊνει: 

• τη μεύωςη του κϐςτουσ και τη διευκϐλυνςη τησ κϑηςησ, την 

αποθϊρρυνςη-μεύωςη των αμβλώςεων· 

• τη ραγδαύα αϑξηςη των οικονομικών απολαβών που ςυνδϋονται 

με την τεκνοποιύα (αϑξηςη του επιδϐματοσ τϋκνου ϋωσ του ποςοϑ 

των 600€ ανϊ παιδύ) φοροαπαλλαγϋσ κ.λπ· 

• τη βελτύωςη τησ ευζωύασ των παιδιών (καλϑτερη παιδεύα και 

υγειονομικό περύθαλψη και παρεμβϊςεισ υπϋρ των παιδιών ςτο 

δημϐςιο χώρο)· 

• την εξαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ του νεροϑ, των τροφών, του αϋρα 

που καταναλώνουν τα παιδιϊ μασ. 

Ρ ϐπωσ Ριζοςπαςτιςμϐσ: Η κεντρώα ταυτϐτητα του υποκεύμενου τησ 

αλλαγόσ δεν ταυτύζεται με τη διϊθεςη ςυγκεραςμοϑ, την πολιτικό 

αςυνϋπεια, τον τακτικιςμϐ που δυςτυχώσ χαρακτόριςαν το πολιτικϐ 

κϋντρο ςε προηγοϑμενεσ φϊςεισ. Ξϋρουμε τι θϋλουμε και το λϋμε 

δυνατϊ! Και δεν το λϋμε μϐνο με λϐγια, αλλϊ και με την ϐλη παρουςύα 

μασ, τη δομό και οργϊνωςό μασ, τον τρϐπο επικοινωνύασ μασ με το λαϐ. 

 ϐπωσ υντακτικό υνϋλευςη: Η «νϋα μεταπολύτευςη» που 

πρεςβεϑουμε, εμπεριϋχει αλλαγϋσ ςτη λειτουργύα του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ, μεύωςη του ρϐλου τησ διαςημϐτητασ, του χρόματοσ και τησ 

καταγωγόσ ςτην πολιτικό απόχηςη, περιςςϐτερη ςταθερϐτητα, 

καθιϋρωςη του θεςμοϑ του δημοψηφύςματοσ λαώκόσ βϊςησ, 

διαχωριςμϐ εξουςιών -αςυμβύβαςτο υπουργικοϑ-βουλευτικοϑ 

αξιώματοσ κ.λπ. Κορωνύδα αυτών των αλλαγών ϐμωσ -που θα 

ςηματοδοτόςει οριςτικϊ την «αλλαγό ςελύδασ» ςτην πολιτικό ιςτορύα 

του τϐπου- εύναι η ςϑγκληςη ςυντακτικόσ ςυνϋλευςησ για την εκπϐνηςη 

ενϐσ νϋου ςυντϊγματοσ λιτοϑ, ςυνεκτικοϑ, ουςιαςτικοϑ, που να μπορεύ 

να λειτουργεύ ωσ ακρογωνιαύοσ λύθοσ για ϋναν νϋο ελληνικϐ «ςυνταγματικϐ 
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πατριωτιςμϐ». 

Σ ϐπωσ Σουρκύα: Φϊρη ςε μύα απύςτευτη ςυμπαιγνύα ΝΔ-ΠΑΟΚ, η 

πατρύδα μασ εγκατϊλειψε το Δεκϋμβριο του 2004 την πϊγια αντύληψη 

των κ.κ. Κωνςταντύνου Καραμανλό, Ανδρϋα 

Παπανδρϋου, Κωνςταντύνου Μητςοτϊκη και Κώςτα ημύτη πωσ η 

Σουρκύα δεν μπορεύ να ενταχθεύ ωσ πλόρεσ κρϊτοσ-μϋλοσ ςτην ΕΕ με 

εκκρεμεύσ διαφορϋσ με την Ελλϊδα (ϐπωσ εξϊλλου και η ύδια η ΕΕ δϋχτηκε 

ςτο Ελςύνκι, το 1999). Θεωροϑμε πωσ η Σουρκύα δεν εύναι δυνατϐ να 

ενταχθεύ ςτην ΕΕ ϐχι μϐνο για εθνικοϑσ λϐγουσ (ελληνοτουρκικϋσ 

διαφορϋσ, δημογραφικό ανιςορροπύα), αλλϊ και για ευρϑτερουσ λϐγουσ, 

που ορθϊ αναφϋρονται απϐ παρϊγοντεσ τησ πολιτικόσ και πνευματικόσ 

ζωόσ ςε ολϐκληρη την Ευρώπη. Ζητϊμε πϊντωσ να τεθεύ ϊμεςα ςε 

δημοψόφιςμα η απϐφαςη του Δεκεμβρύου του 2004 για απϐδοςη του 

καθεςτώτοσ τησ «υπϐ ϋνταξη χώρασ» ςτην Σουρκύα, ώςτε να επικυρωθεύ ό 

να ακυρωθεύ απϐ τον ελληνικϐ λαϐ.   

Τ ϐπωσ Τγεύα: Η βελτύωςη τησ υγεύασ των Ελλόνων περνϊει απϐ μύα 

ενεργό και πολϑπλευρη παρϋμβαςη ςτον τομϋα τησ πρϐληψησ. Ϊτςι 

ζητοϑμε αξιολόγηςη του ιατρικού προςωπικού (ώςτε να 

αποκαταςταθεύ η εμπιςτοςϑνη των πολιτών προσ τισ ικανϐτητϋσ του), 

ανϊπτυξη των δομών πρωτοβϊθμιασ περύθαλψησ, απαγϐρευςη του 

καπνύςματοσ ςε ϐλουσ τουσ δημϐςιουσ χώρουσ και μετακϑλιςη του 

κϐςτουσ που προκαλοϑν ςτη δημϐςια υγεύα ςυγκεκριμϋνα αγαθϊ και 

ςυνόθειεσ ςτην τιμό των προώϐντων αυτών (με αντύςτοιχη ελϊφρυνςη του 

κϐςτουσ των προώϐντων και των ςυνηθειών που ευνοοϑν τη δημϐςια 

υγεύα).   

Υ ϐπωσ Υορολογύα: Θεωροϑμε πωσ, ϐπωσ εύπε ο Υρανκλύνοσ 

Ροϑςβελτ (Franklin Roosevelt), «οι φόροι... εύναι το αντύτιμο που 

καταβϊλουμε για να ϋχουμε το προνόμιο να ςυμμετϋχουμε ςε μύα 

οργανωμϋνη κοινωνύα». Φωρύσ φορολογύα, ιδύωσ ςτην καταχρεωμϋνη 

και γηρϊςκουςα Ελλϊδα, κϊθε προοπτικό κοινωνικοϑ κρϊτουσ 

ακυρώνεται. Σοϑτου λεχθϋντοσ, το ελληνικϐ φορολογικϐ ςϑςτημα 

χρειϊζεται να γύνει πολϑ-πολϑ δικαιϐτερο, πιο οικολογικϐ, πιο διαφανϋσ 

(με ραγδαύα ανϊπτυξη τησ μηχανοργϊνωςησ και των «απρϐςωπων» 

διαδικαςιών, που φθϊνουν ϋωσ την αχρόςτευςη κϊθε ανϊγκησ για 

προςωπικό επαφό εφϐρου-φορολογουμϋνου), πιο ςτοχευμϋνο (να 
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γνωρύζουμε ακριβώσ ποϑ κατευθϑνονται οι φϐροι μασ). Υυςικϊ, 

προκειμϋνου να υπϊρξει αποκατϊςταςη του αιςθόματοσ εμπιςτοςϑνησ των 

πολιτών προσ το κρϊτοσ, να υπϊρξει ραγδαύα περικοπό τησ ςπατϊλησ ςτισ 

κρατικϋσ δαπϊνεσ (ϊρα ςϑγκρουςη με τα ιςχυρϐτερα ςτρώματα τησ 

ελληνικόσ κοινωνύασ) και πολιτικό βοϑληςη να τιμωρηθοϑν οι επύορκοι 

δημϐςιοι λειτουργού, με την ενεργοπούηςη του νϐμου περύ ςϑςταςησ 

ςυμμοριών... 

Φ ϐπωσ Φώροσ Δημϐςιοσ: Μετϊ τισ γυναύκεσ (την ελληνικό οικογϋνεια, 

τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ) και το περιβϊλλον, ο δημϐςιοσ χώροσ εύναι ο 

τρύτοσ «ξεχαςμϋνοσ τησ μεταπολύτευςησ». Ο δημϐςιοσ χώροσ μπορεύ να 

γύνει απϐ εδώ και πϋρα ο χώροσ πλουτιςμοϑ, ευζωύασ και κοινωνικόσ 

ςυνοχόσ των Ελλόνων. «Πλανϊται πλϊνην οικτρϊν» ϐποιοσ θεωρεύ πωσ 

εύναι δυνατϐ να ςυνεχιςτεύ το μοντϋλο ευημερύασ των τελευταύων 

δεκαετιών (π.χ ϐπωσ περϊςαμε απϐ τα διαμερύςματα των 90 τ.μ. ςε εκεύνα 

των 140 τ.μ. να φθϊςουμε ςε διαμερύςματα... 250-300 τ.μ ό ϐπωσ περϊςαμε 

απϐ τα αυτοκύνητα των 800 κ.ε. ςε εκεύνα των 1,400 κ.ε να φθϊςουμε ςε 

Ι.Φ. των... 2,500 κ.ε. ό ϐπωσ περϊςαμε απϐ την πρώτη ιδιϐκτητη κατοικύα 

ςτη δεϑτερη και την τρύτη, να φθϊςουμε αιςύωσ ςτην πϋμπτη ό την ϋκτη 

κ.λπ. κ.λπ.!). Φρειϊζεται επειγϐντωσ να αποκαταςταθεύ ςτην Ελλϊδα η 

ιςορροπύα μεταξϑ ιδιωτικοϑ και δημοςύου χώρο, με μεύωςη τησ «αφανοϑσ 

φορολογύασ» που καταβϊλουν οι Ϊλληνεσ πολύτεσ για παιδεύα 

(φροντιςτόρια, ξϋνεσ γλώςςεσ, κ.ϊ), υγεύα, αςφϊλεια, αναψυχό, 

μετακύνηςη. Η αναδιανομό αυτό πϐρων και εξουςύασ απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο 

δημϐςιο χώρο δεν εύναι απλϊ «παροχό», αλλϊ πολιτικό ςτρατηγικό για 

την αποκατϊςταςη τησ ενϐτητασ και τησ ςϑμπνοιασ των πολιτών. 

Χ ϐπωσ Χηφιακϐσ: Πολλού θεωροϑν πωσ το καθεςτώσ πολιτικϐ 

ςϑςτημα ϋχει εξαςφαλύςει την επικυριαρχύα του χϊρη ςτα ΜΜΕ, που 

λειτουργοϑν ωσ Πραιτοριανού του... Απϐ του «Βϊςιγκτον τη γη» ϐμωσ μασ 

ϋρχεται πλϋον η επιβεβαύωςη πωσ τα «νϋα μϋςα» (διαδύκτυο, e-mails, 

SMS) και τα «κοινωνικϊ δύκτυα», αποτελοϑν πλϋον κυρύαρχο τρϐπο 

επικοινωνύασ με το λαϐ. Εφϐςον το μόνυμα διαδοθεύ πλατιϊ απϐ τα μϋςα 

αυτϊ, τα αρχαώκϊ, δυςκύνητα και εξαρτημϋνα ΜΜΕ θα αναγκαςτοϑν να 

ακολουθόςουν κι αυτϊ το ρεϑμα και να προβϊλλουν τισ ιδϋεσ και το 

πρϐγραμμα τησ αλλαγόσ. 

Ψ ϐπωσ Ώρα Ελλϊδασ: Ξαναπαύρνουμε τη ςημαύα που η «γενιϊ τησ 
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μεταπολύτευςησ» ξϋχαςε πϊνω ςτα κϊγκελα του Πολυτεχνεύου. Η Ελλϊδα 

εύναι η κοινϐτητϊ μασ, ο χώροσ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων 

μασ, η κληρονομιϊ μασ -ϐτι φιλοδοξοϑμε να αφόςουμε ςτα παιδιϊ 

μασ. Εύμαςτε ξανϊ «εισ το εμεύσ». Πατριωτιςμϐσ και δημοκρατύα, 

πατριωτιςμϐσ και εκςυγχρονιςμϐσ δεν εύναι απλϊ αλληλϋνδετα: η -

ςϑμφυτη με τον πατριωτιςμϐ- ανυςτεροβουλύα εύναι εκ των ων ουκ ϊνευ 

ϐροσ για κϊθε προοδευτικό αλλαγό! 
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Καλλιςτεύα για κουκουλοφϐρουσ (8/12/2008) 
 

Εδώ και τριϊντα τϐςα χρϐνια, η πατρύδα μασ ζει ςτον αςτεριςμϐ των 

«αναρχικών» (πιο πρϐςφατα: των «κουκουλοφϐρων»). Πρϐκειται για ϋνα 

χώρο που ϋμπρακτα διακηρϑςςει το μηδενιςμϐ ωσ τρϐπο ζωόσ και 

εκθειϊζει τη βύα, την απεύθεια, τη ληςτεύα και την αυθαιρεςύα. Επύ 

δεκαετύεσ, ο χώροσ αυτϐσ πλόττει καύρια την λειτουργύα των 

μεγαλουπϐλεων, των εκπαιδευτικών θεςμών, τησ οικονομύασ τησ χώρασ 

κ.λπ. Ϊχει δε πλϋον ςυντηχθεύ με το κοινϐ ποινικϐ ϋγκλημα, τη 

ναρκομανύα και το ναρκεμπϐριο, το χουλιγκανιςμϐ και διεκδικεύ με 

αξιώςεισ τον ϋλεγχο του δημϐςιου χώρου. Λειτουργεύ επύςησ ωσ χώροσ 

«υποδοχόσ» και επιμϐρφωςησ ςτην κακουργηματικό λειτουργύα για τα 

ςτύφη των αποπροςανατολιςμϋνων, ακηδεμϐνευτων και 

εγκαταλειμμϋνων εφόβων και νϋων τησ πατρύδασ μασ. 

Απϋναντι ςτο πρϐβλημα αυτϐ, οι πολιτικϋσ ηγεςύεσ αντϋδραςαν με την 

ςυνόθη απϊθεια και αδρϊνεια που τισ χαρακτηρύζει: αρχικϊ η επικρϊτεια 

των κουκουλοφϐρων παγιώθηκε ςε οριςμϋνεσ γειτονιϋσ τησ 

πρωτεϑουςασ, ςτη ςυνϋχεια ςτα πανεπιςτόμια (ςτα κεντρικϊ πρώτα, ςτη 

ςυνϋχεια ςε εκεύνα ολϐκληρησ τησ χώρασ) και όδη επεκτεύνεται, 

διεκδικώντασ νϋεσ γειτονιϋσ και τμόματα τησ περιφϋρειασ. Οι πολιτικϋσ 

ηγεςύεσ εγκατϋλειψαν με ευκολύα τισ περιουςύεσ και τη ςωματικό 

ακεραιϐτητα των πολιτών, τη λειτουργύα τησ οικονομύασ και τησ παιδεύασ, 

το αύςθημα αςφϊλειασ των πολιτών κ.λπ ςτισ διαθϋςεισ των 

κουκουλοφϐρων. Μϐνο μϋλημϊ τουσ (και μϐνη διαταγό τουσ προσ τισ 

αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ): «να μην υπϊρξουν νεκρού» (για το φϐβο τησ 

αρνητικόσ δημοςιϐτητασ)... 

Αυτϐ το «ςυμβϐλαιο» μεταξϑ «κουκουλοφϐρων» και πολιτικών ηγεςιών 

«ϋςπαςε» με το επειςϐδιο του αββϊτου. Σο γεγονϐσ αυτϐ εξελόφθη 

ωσ βαρϑτατη προςβολό απϐ τουσ κουκουλοφϐρουσ, που ϋςπευςαν 

αμϋςωσ να υπενθυμύςουν προσ ϐλουσ ϋμπρακτα ποιοσ «κϊνει κουμϊντο» 

ςτη χώρα (το ποιοσ εύναι αυτϐσ το κατανοόςαμε πλόρωσ την Κυριακό και 

τη Δευτϋρα). 

Αντιλαμβανϐμενοι πωσ η απώλεια του 16χρονου κινδυνεϑει να διαταρϊξει 
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το modus vivendi μεταξϑ καθεςτώτοσ και κουκουλοφϐρων, ςϑμπαςα η 

πολιτικό ηγεςύα ϋςπευςε να δηλώςει τον αποτροπιαςμϐ τησ για το 

ςυμβϊν, με τϐνουσ και ομοφωνύα που ουδϋποτε εύδαμε π.χ. ϐταν ςτην 

πλευρϊ των θυμϊτων ευρύςκονταν αςτυνομικού ό πολύτεσ. 

Θα λϋγαμε πωσ ολϐκληρο το πολιτικϐ ςϑςτημα αποδϐθηκε ςε 

«καλλιςτεύα» για το ποιοσ θα γύνει πιο αρεςτϐσ ςτουσ κουκουλοφϐρουσ: 

Ο υπουργϐσ δημοςύασ τϊξεωσ μύληςε για «διαδηλώςεισ οι οπούεσ 

μπορεύ και πρϋπει (sic) να γύνουν». Ο πρωθυπουργϐσ απϋςτειλε 

επιςτολό ςτην οικογϋνεια του θϑματοσ του αββϊτου, ϐπωσ δεν εύχε 

αποςτεύλει ςτισ οικογϋνειεσ των δϑο αςτυνομικών που 

δολοφονόθηκαν απϐ δραπϋτη (Δεκϋμβριο 2005) ό ςε εκεύνεσ 

των τριών αςτυνομικών που πυροβολόθηκαν απϐ 

χαςιςοκαλλιεργητϋσ ςτουσ Μαλϊδεσ Ηρακλεύου (Ιοϑνιοσ 2008) 

ό «ατϊκτουσ» ςτα Ζωνιανϊ (Νοϋμβριοσ 2007), πϐςο μϊλλον ςτισ 

οικογϋνειεσ των χιλιϊδων θυμϊτων τησ εγκληματικϐτητασ που επύ των 

ημερών του ϋχει ςπϊςει κϊθε ρεκϐρ (20% αϑξηςη ληςτειών το 2005, 

περύπου 80% το 2006, 34% το 2007 κ.ο.κ). 

Ανϊλογα όταν τα διαγγϋλματα των υπολούπων πολιτικών παρατϊξεων και 

των ΜΜΕ. 

Ειδικϊ τα ΜΜΕ και τα κϐμματα τησ αριςτερϊσ, υιοθϋτηςαν τϐνουσ και 

εκφρϊςεισ που αποδεικνϑουν πωσ επιμϋνουν να «ςτύβουν» τισ 

αναμνόςεισ τησ δεκαετύασ του ,60 και του ,70, αντύ να λύςουν τα 

προβλόματα του 21ου αιώνα. Διϐτι ςόμερα, για κανϋνα πολύτη δεν 

αποτελεύ πρϐβλημα η «αςτυνομοκρατύα» ό η «ςτρατηγικό τησ 

ϋνταςησ» (sic) εκ μϋρουσ του «κρϊτουσ». Σο πρϐβλημα εύναι μϊλλον η 

αναςφϊλεια, η απουςύα αςτυνϐμευςησ, η ατιμωρηςύα και η 

εγκληματικϐτητα! 

το ςκηνικϐ αυτϐ, οι πολύτεσ νιώθουν πωσ κανεύσ δεν ενδιαφϋρεται για 

την τϑχη και τισ αγωνύεσ τουσ. τη διαμϊχη μεταξϑ των «βουβαλιών» 

(πολιτικών, κουκουλοφϐρων, ΜΜΕ κ.λπ) οι πολύτεσ εύναι οι «βϊτραχοι» 

του μϑθου του Αιςώπου: αυτού που τςαλαπατιοϑνται. Οι μεν τουσ 

θεωροϑν ϊβουλα θϑματα των «αφεντικών», οι δε «αμετακύνητουσ» 

ψηφοφϐρουσ, οι τρύτοι τηλεθεατϋσ ϊξιουσ μϐνο για να τουσ ταϏζουν 

κουτϐχορτο... 

Η επανϊςταςη του αυτονϐητου 
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Και ϐμωσ, ςε μύα δημοκρατύα θα ϋπρεπε να εύναι αυτονϐητο πωσ: 

• ο δημϐςιοσ χώροσ ελϋγχεται απϐ τη ςυντεταγμϋνη πολιτεύα -ϐχι 

απϐ «αγνώςτουσ»· 

• η πολιτεύα νοιϊζεται για τη διαςφϊλιςη τησ περιουςύασ και τησ 

ςωματικόσ ακεραιϐτητασ των πολιτών, τουλϊχιςτο ϐςο και για 

την «εικϐνα» τησ· 

• καμύα περιοχό τησ χώρασ -και κανϋνα φυςικϐ πρϐςωπο- δεν 

ευρύςκεται εκτϐσ, οϑτε υπερϊνω του νϐμου. 

• ϐταν λεύπουν αςτυνομικού, δε διατύθενται αυτού αφειδώσ ωσ 

υπηρετικϐ προςωπικϐ των ιςχυρών· 

• ϐταν περιςςεϑουν οι εγκληματύεσ, χτύζονται περιςςϐτερεσ και 

καλϑτερεσ φυλακϋσ -δεν αποφυλακύζονται 5,500 εγκληματύεσ με 

αςτεύα προςχόματα χϊριν «αποςυμφϐρηςησ»... 

Αλλϊ αυτϊ, τα αυτονϐητα ςε ολϐκληρο τον αναπτυγμϋνο κϐςμο, 

ακοϑγονται ςτη χώρα μασ ωσ ςχεδϐν επαναςτατικϊ... 
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Free press, τϊλαινεσ υπόκοοι (31/12/2008) 
 

Εδώ και λύγα χρϐνια εμφανύςτηκε και ςτην Ελλϊδα η τϊςη των «δωρεϊν 

εντϑπων», που διανϋμονται απϐ διϊφορα ςταντ τησ πϐλησ και επιζοϑν 

απϐ τισ διαφημύςεισ. Όπωσ δεύχνει ο πολλαπλαςιαςμϐσ των ςχετικών 

τύτλων και η ποςϐτητα τησ διαφημιςτικόσ ϑλησ που φιλοξενοϑν, τα 

ϋντυπα αυτϊ γνωρύζουν μεγϊλη κυκλοφοριακό επιτυχύα. Καλϑπτουν το 

κενϐ εκατοντϊδων χιλιϊδων, κυρύωσ εργαζομϋνων, 

ςτην ϋντυπη ενημϋρωςη και εκφρϊζουν κατϊ πϊςα πιθανϐτητα το μϋλλον 

των εφημερύδων και των περιοδικών. 

Αυτϊ εύναι τα καλϊ νϋα. 

Σα κακϊ νϋα εύναι πωσ το γεγονϐσ πωσ τα μύντια αυτϊ διανϋμονται δωρεϊν 

παντοϑ ςτην πϐλη, ςημαύνει αυτομϊτωσ πωσ αποτελοϑν ςτοιχεύο του 

δημοςύου χώρου -και πωσ η πολιτεύα οφεύλει να προςτατεϑει τουσ 

ανόλικουσ αναγνώςτεσ τουσ, ιδύωσ τα παιδιϊ και τουσ εφόβουσ απϐ 

προςβλητικϊ, βύαια και ϊςεμνα περιεχϐμενα... 

Απϐ την ϊποψη αυτό, υπϊρχει ςοβαρϐ πρϐβλημα με το ϐτι 

πολλού δωρεϊν τύτλοι, ιδύωσ εβδομαδιαύασ κυκλοφορύασ, ϋχουν 

υιοθετόςει τον τϑπο των λϊιφ-ςτϊιλ περιοδικών που ϊνθηςαν τη δεκαετύα 

του 1990. Αυτϐ ςημαύνει πωσ βρύθουν βωμολοχιών, πορνικών ςκηνών, 

βύαιων παραςτϊςεων κ.λπ. Σο γεγονϐσ πωσ επϋλεξαν δε αυτϐ 

το credo ςημαύνει πωσ προςελκϑουν διαφημύςεισ αναλϐγου ϑφουσ. Ο δε 

ανταγωνιςμϐσ τα ωθεύ να γύνονται ϐλο και πιο ϋξαλλα και ακραύα. 

 

Θα το πω ευθϋωσ: αυτϐ δεν εύναι δυνατϐ να ςυμβαύνει ςε δωρεϊν ϋντυπα 

που διανϋμονται ελεϑθερα παντοϑ ςτην πϐλη. Οι γονεύσ καταβϊλουν όδη 

αρκετό προςπϊθεια να προςτατϋψουν τα παιδιϊ τουσ απϐ τα αντύςτοιχα 

περιεχϐμενα τησ τηλεϐραςησ, του διαδικτϑου, τησ κινητόσ 

τηλεφωνύασ, των βιντεοπαιχνιδιών κ.λπ. ώςτε να μην τουσ αξύζει να μην 

μποροϑν να προφυλαχτοϑν πια οϑτε απϐ τα ϋντυπα μϋςα. 

 

Όπωσ μϊλιςτα εύναι γνωςτϐ, το τυπωμϋνο κεύμενο χαρακτηρύζεται 

απϐ μεγαλϑτερη ευελιξύα και «μονιμϐτητα» απϐ ϐλα τα υπϐλοιπα: το 
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«πικϊντικο» περιεχϐμενο εδώ μπορεύ να κοπεύ, να διπλωθεύ, να διαδοθεύ 

κοντολογύσ με μεγαλϑτερη ευκολύα απϐ ϐτι ςε οποιοδόποτε ϊλλο μϋςο 

μαζικόσ ενημϋρωςησ. 

Σα δωρεϊν ϋντυπα προςφϋρουν πολλϊ. Η ανεξϋλεγκτη κυκλοφορύα 

τουσ ϐμωσ τα υποχρεώνει ςε μεγαλϑτερη ευθϑνη. Αν δεν μποροϑν να το 

κατανοόςουν αυτϐ μϐνα τουσ (και η πεύρα δεύχνει πωσ δεν το 

μποροϑν) επαφύεται πλϋον ςτην πολιτεύα να αναλϊβει να προςδιορύςει τουσ 

ϐρουσ κυκλοφορύασ τουσ, εφαρμϐζοντασ τουσ νϐμουσ και κϊνοντασ ϐ,τι εύναι 

απαραύτητο ώςτε να μην εντύθενται τα παιδιϊ μασ ςε επιπλϋον 

προςβλητικϊ, βύαια, ςεξιςτικϊ, πορνικϊ και ακατϊλληλα περιεχϐμενα. 
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2009 

 

Ειςόγηςη για το νϋο κϐμμα (18/1/2009) 

 

(το παρϐν αποτελεύ την ειςόγηςη του υπογρϊφοντοσ ςτην ιδρυτικό 

ςυνδιϊςκεψη του νϋου κϐμματοσ «δημοκρατικού», ςτισ 18/1/2009) 

όμερα δύνουμε ςϊρκα και οςτϊ ςε ϋνα νϋο πολιτικϐ υποκεύμενο, που 

καλεύται να ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ ςτο μεγϊλο κύνημα πολιτικών και 

κοινωνικών δυνϊμεων που θα αλλϊξει την Ελλϊδα. 

Σο δύλημμα για τη χώρα εύναι ςαφϋσ. Ϋ θα αλλϊξει τη ρϐτα που ϋχει πϊρει 

εδώ και δεκαετύεσ ό θα βυθιςτεύ ςε μύα ανεπύςτρεπτη, αμετϊκλητη, 

ανεπανϐρθωτη πορεύα ςυνολικόσ παρακμόσ με αβϋβαιη διϊρκεια αλλϊ 

βϋβαιο τελικϐ αποτϋλεςμα: την αδυναμύα ςυνϋχιςησ ϑπαρξησ ςτο χώρο 

αυτϐ ενϐσ δημοκρατικοϑ και ελληνικοϑ εθνικοϑ κρϊτουσ πϋραν του 21ου 

αιώνα. 

Όπωσ εύπε ςε πρϐςφατη ςυνϋντευξό του ο μεγϊλοσ 

ςκηνοθϋτησ Θϐδωροσ Αγγελϐπουλοσ ςτη ςημερινό Ελλϊδα 

«πνιγϐμαςτε, δεν μποροϑμε να αναπνεϑςουμε, δεν μποροϑμε να 

κινηθοϑμε... Ζοϑμε ςε μια αγκυλωμϋνη, παγιωμϋνη κατϊςταςη και 

ϐπωσ μασ διδϊςκει η ιςτορύα, ςε τϋτοιεσ περιϐδουσ εύναι ςαν να 

κυβερνϊ ο ύδιοσ ο θϊνατοσ» 

Σο ςημαντικϐ με την κύνηςό μασ ϐμωσ δεν εύναι πωσ κϊνουμε αυτό τη 

διϊγνωςη. 

Εύναι μϊλλον πωσ ςτο ςκοτεινϐ και καταθλιπτικϐ τοπύο τησ ςϑγχρονησ 

Ελλϊδασ, εμεύσ, μια ομϊδα απϐ «κανονικοϑσ» Ϊλληνεσ πολύτεσ, 

ορθώνουμε το ανϊςτημϊ μασ, αναλαμβϊνουμε τισ ευθϑνεσ μασ και 

δεύχνουμε μια διϋξοδο, δεύχνουμε τον τρϐπο να πϊμε προσ τα εμπρϐσ, 

ξεφεϑγοντασ απϐ τουσ φαϑλουσ κϑκλουσ τησ πολιτικόσ, οικονομικόσ, 

κοινωνικόσ κρύςησ που κλεύνουν τουσ ορύζοντεσ. 

Αυτϐ το εμπρϐσ που υποδεικνϑουμε ςόμερα, εύναι ο δρϐμοσ τησ εθνικόσ 

ενϐτητασ, τησ ειλικρύνειασ και τησ τεκμηριωμϋνησ διϊγνωςησ των 
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προβλημϊτων τησ πατρύδασ, χωρύσ ωραιοποιόςεισ και φοβύεσ περύ 

«πολιτικοϑ κϐςτουσ». Εύναι ο δρϐμοσ τησ πολιτικόσ αντιπρϐταςησ γϑρω 

απϐ την οπούα υποχρεωτικϊ θα ςυςπειρωθεύ το ϋθνοσ, αν πρϊγματι «η 

Ελλϊδα εύναι προοριςμϋνη για να ζόςει». 

Ο δρϐμοσ αυτϐσ προσ τα εμπρϐσ περνϊ απϐ οριςμϋνεσ μεγϊλεσ επιλογϋσ 

Νϋα Μεταπολύτευςη 

Η πρώτη επιλογό εύναι αυτό τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ»: χρειαζϐμαςτε 

ϋνα νϋο πολιτικϐ ςϑςτημα που ο κϊθε πολύτησ θα το θεωρεύ δημοκρατικϐ 

και ϐχι κϊποιο εύδοσ μεταδημοκρατύασ, ϐχι κϊποιο εύδοσ φιλελεϑθερησ 

ολιγαρχύασ. Καμύα μεταρρϑθμιςη δεν μπορεύ να προχωρόςει, καμύα 

ανατροπό δεν μπορεύ να γύνει αν δε ςπϊςει το «ςυμβϐλαιο θανϊτου» τησ 

πατρύδασ που ςτοιχειώνει το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα, 

ςϑμφωνα με το οπούο οι μεν πολύτεσ εκλϋγουν ςε αξιώματα πολιτικοϑσ που 

δεν τουσ εμπιςτεϑονται, που δεν τουσ εκτιμοϑν, που τουσ θεωροϑν δεδομϋνα 

διαφθαρμϋνουσ, ανύκανουσ και ιδιοτελεύσ, με αντϊλλαγμα αυτού να τουσ 

εξυπηρετοϑν ςε διϊφορεσ μικροϒποθϋςεισ αλλϊ και να παρεμβαύνουν ςτη 

ζωό ϐςο το δυνατϐ λιγϐτερο. 

Αυτϐ βϋβαια δεν εύναι δημοκρατύα: εύναι το ολϋθριο προώϐν του κυνιςμοϑ, 

τησ αλλοτρύωςησ, αλλϊ και τησ ϊγνοιασ, του εφηςυχαςμοϑ και του 

βολϋματοσ. 

Φρειαζϐμαςτε λοιπϐν μια Νϋα Μεταπολύτευςη που θα αναζωογονόςει τη 

δημοκρατύα με 

• ςαφό διϊκριςη και ανεξαρτητοπούηςη των εξουςιών και την 

χαλιναγώγηςη τησ λειτουργύασ των ΜΜΕ, ώςτε η κϊθε εξουςύα να 

ελϋγχεται και να αντιςταθμύζεται απϐ τη λειτουργύα ϐλων των 

υπολούπων, 

• θϋςπιςη ενϐσ πιο ολιγομελοϑσ και υπεϑθυνου πολιτικοϑ 

προςωπικοϑ, ςε ϐλα τα επύπεδα    

• μεύωςη του ρϐλου του πολιτικοϑ χρόματοσ, με την καθιϋρωςη 

μικρών-μονοεδρικών περιφερειών και τον αυςτηρϐ ϋλεγχο τησ 

ςχϋςησ των κομμϊτων-πολιτικοϑ χρόματοσ απϐ την δικαςτικό 

εξουςύα 

• περιςςϐτερη ςταθερϐτητα, με τακτϋσ και αμετακύνητεσ 

ημερομηνύεσ εκλογών, ςτο ςουηδικϐ ό το αμερικανικϐ πρϐτυπο 
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• θϋςπιςη τησ ϊμεςησ προςφυγόσ ςτο λαϐ ςε μεγϊλα ζητόματα που 

τον αφοροϑν   

Οριςμϋνεσ απϐ αυτϋσ τισ αλλαγϋσ θα χρειαςτοϑν τη ςϑγκληςη 

ςυντακτικόσ ςυνϋλευςησ. ε κϊθε περύπτωςη εύμαςτε αποφαςιςμϋνοι να 

ανατρϋψουμε δημιουργικϊ το ςημερινϐ κλειςτϐ, ανεϑθυνο, ιδιοτελϋσ και 

πϊνω απϐ ϐλα αναποτελεςματικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα τησ 

οικογενειοκρατύασ, των μηχανιςμών, των «κονϋ», τησ εθελοτυφλύασ, τησ 

αναβλητικϐτητασ, τησ ατιμωρηςύασ και τησ χρεοκοπύασ! Και θα την 

κϊνουμε αυτόν την αλλαγό, θα τη φϋρουμε αυτό τη Νϋα Μεταπολύτευςη, 

διϐτι αυτϐ οφεύλουμε ςτουσ προπϊτορϋσ μασ που θυςιϊςτηκαν για αυτό 

την πατρύδα και ςτα παιδιϊ και τα εγγϐνια μασ, που ϋχουμε ευθϑνη να 

τουσ παραδώςουμε μια πατρύδα πιο δημοκρατικό, εϑρωςτη οικονομικϊ 

και υγιό περιβαλλοντικϊ! 

Αναδιανομό υπϋρ των «ξεχαςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» 

Η δεϑτερη επιλογό εύναι αυτό τησ αναδιανομόσ πϐρων και εξουςύασ προσ 

οριςμϋνεσ κοινωνικϋσ κατηγορύεσ και οριςμϋνουσ χώρουσ που απϐ τη μια 

κρατϊνε ςτα χϋρια τουσ το μϋλλον τησ πατρύδασ και τησ μελλοντικόσ 

ευημερύασ ημών και των παιδιών μασ, απϐ την ϊλλη ϐμωσ, επειδό δεν 

ϋχουν μεγϊλη ανταλλακτικό ιςχϑ ςε ψόφουσ, ςυγκαταλϋγονται ςτουσ 

«ξεχαςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ».Αυτού εύναι οι γυναύκεσ, τα παιδιϊ και 

οι νϋοι, η νϋα ελληνικό οικογϋνεια, το περιβϊλλον και ο δημϐςιοσ χώροσ. 

Σο επϐμενο διϊςτημα θα πρϋπει να θεωρηθεύ απϐλυτη εθνικό 

προτεραιϐτητα: 

1. Να μποροϑν οι γυναύκεσ να αςκοϑν ολοκληρωμϋνη και 

απαιτητικό επαγγελματικό ςταδιοδρομύα, ϋχοντασ ενεργϐ αρωγϐ 

ςτο ϋργο αυτϐ μύα πολιτεύα που να δραςτηριοποιεύται ςτην 

ανατροφό, την ευζωύα, την προςταςύα των παιδιών μασ... Να μην 

εύναι πια η γϋννηςη παιδιών «διαβατόριο για τη φτώχεια», αλλϊ εκπλόρωςη 

μιασ βαθιϊσ ανθρώπινησ και ψυχικόσ ανϊγκησ των Ελληνύδων και των νϋων 

γονιών 

2. Να αναταχθεύ το ελληνικϐ περιβϊλλον, ιδύωσ ωσ προσ τη 

διαχεύριςη των υδατικών πϐρων, την αντιμετώπιςη τησ 

ερημοπούηςησ, την προςταςύα τησ πανύδασ και τησ χλωρύδασ τησ 

πατρύδασ, ιδύωσ τησ ιχθυοπανύδασ. Να ληφθοϑν προληπτικϊ μϋτρα για 
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τισ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. Να αξιοποιηθοϑν τομεύσ τησ 

«πρϊςινησ οικονομύασ» ϐπωσ η (i) ανϊπτυξη παραγωγόσ «πρϊςινων» 

υλικών, (ii) η ανακϑκλωςη, (iii) ο αγροτουριςμϐσ-οικοτουριςμϐσ, (iv) τα 

βιολογικϊ προώϐντα, (v) οι ανανεώςιμεσ μορφϋσ ενϋργειασ, (vi) η υγιεινό 

διατροφό, (vii) η αφαλϊτωςη. 

Για μασ η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και η ςτροφό ςτισ οικολογικϋσ 

πολιτικϋσ αποτελεύ ζότημα εθνικόσ επιβύωςησ και ϐχι εκδόλωςη κϊποιοσ 

εύδουσ «καθώσ πρϋπει» φυςιολατρικόσ διϊθεςησ. 

3. Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, η Ελλϊδα γνώριςε πρωτϐγνωρουσ ρυθμοϑσ 

ατομικοϑ πλουτιςμοϑ -που κυρύωσ βαςύςτηκαν ςτην εκπούηςη τησ γησ και 

την επϋκταςη τησ οικοδϐμηςησ. 

Αυτϐ το υπϐδειγμα ϐμωσ: 

(α) δεν εύναι βιώςιμο, ϐπωσ δεύχνει και η ςημερινό κρύςη. Ναι, η ανϊπτυξη 

ϋρχεται απϐ την επιχειρηματικϐτητα, την παραγωγικϐτητα, την καινοτομύα, 

την επϋνδυςη! Όχι, η Ελλϊδα δεν εύχε βρει ϋναν τρϐπο να παρακϊμψει αυτό 

την οικονομικό πραγματικϐτητα. Όπωσ κι αν το δοϑμε εύναι αδϑνατο να 

φανταςτοϑμε πωσ θα ςυνεχύςουμε να πλουτύζουμε επεκτεύνοντασ κι ϊλλο 

τα ςχϋδια πϐλεων, αυξϊνοντασ κι ϊλλο το εμβαδϐ των διαμεριςμϊτων μασ, 

πολλαπλαςιϊζοντασ τα εξοχικϊ και αποκτώντασ τρύτο, τϋταρτο και πϋμπτο 

ΙΦ, ϐλο και μεγαλυτϋρων κυβικών. Αυτϐ το μοντϋλο ανϊπτυξησ και 

ευημερύασ εξϊντληςε τα ϐριϊ του και λειτουργεύ πλϋον εισ βϊροσ τησ χώρασ, 

τησ οικονομύασ και τησ ευζωύασ μασ. 

(β) ανϋτρεψε πλόρωσ την ιςορροπύα ιδιωτικοϑ-δημοςύου ςτη Ελλϊδα: 

ϋχουμε μεγϊλα αυτοκύνητα ςε μικροϑσ δρϐμουσ, πολυτελεύσ ιδιωτικϋσ 

επιχειρόςεισ και ϊθλια δημϐςιεσ υποδομϋσ. Σαυτϐχρονα ςτϋλνουμε παιδιϊ 

μασ ςτο ςχολεύο αλλϊ μαθαύνουν γρϊμματα ςτα φροντιςτόρια, πληρώνουμε 

αςφϊλιςη αλλϊ βρύςκουμε την υγεύα μασ ςτον ιδιωτικϐ ιατρϐ και για να 

αναπνεϑςουμε λύγο καθαρϐ αϋρα εύμαςτε αναγκαςμϋνοι να... ξενιτευτοϑμε 

απϐ την πϐλη. 

Φρειϊζεται μια πολιτικό που θα αναβαθμύζει το δημϐςιο χώρο, να 

προςτατεϑει το δημϐςιο πλοϑτο, το χώρο τησ κοινοκτημοςϑνησ 

ϐπου ο Ϊλληνασ θα βρύςκει παροχϋσ υγεύασ, παιδεύασ, αςφϊλειασ, 

ςτϋγαςησ και μετακύνηςησ αντύςτοιχεσ με εκεύνεσ ενϐσ ευρωπαώκοϑ 

κρϊτουσ.          

Επανϊςταςη του αυτονϐητου 
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Αυτό η ςκϋψη μασ ειςϊγει ςτην τρύτη μασ επιλογό την «επανϊςταςη του 

αυτονϐητου»: δεν αποδεχϐμαςτε πλϋον το ςουρεαλιςτικϐ κϐςμο που μασ 

επιφυλϊςςουν οι ιςχυρού του πλοϑτου, τησ διαςημϐτητασ, του 

πελατειαςμοϑ. 

• Εννοοϑμε να θεωροϑμε πωσ τα ςχολεύα εύναι για να μαθαύνουν 

γρϊμματα τα παιδιϊ μασ, τα νοςοκομεύα για να θεραπεϑονται ϐςο 

το δυνατϐ λιγϐτερο επώδυνα οι αςθενεύσ μασ, οι δημϐςιεσ 

υπηρεςύεσ για να εξυπηρετεύται ο φορολογοϑμενοσ, τα ΜΜΕ για 

να ενημερωνϐμαςτε, η αςτυνομύα για να προςτατεϑει τουσ 

νομοταγεύσ πολύτεσ... 

• Εννοοϑμε να θεωροϑμε πωσ η πϐλη ανόκει ςε εμϊσ, τουσ πολύτεσ 

και δεν εύναι χώροσ αθλοπαιδιών για ςυνδικαλιςτικϋσ ηγεςύεσ, 

κουκουλοφϐρουσ και ϐποιο ϊλλο ιςχυρϐ επιθυμεύ κϊθε φορϊ να την 

καταλαμβϊνει... 

• Εννοοϑμε κοντολογύσ να εφαρμοςτοϑν και ςτη χώρα μασ ϐλεσ 

εκεύνεσ οι λϑςεισ που εφαρμϐςτηκαν αλλοϑ και βελτύωςαν τη 

λειτουργύα τησ δημϐςιασ διούκηςησ, ϋκαναν πιο παραγωγικό την 

οικονομύα, πιο ποιοτικό την παιδεύα, καλϑτερη την υγεύα κ.ο.κ. 

Ζητϊμε να εφαρμοςτεύ ϐ,τι πρϋπει για να ζόςει κι ο Ϊλληνασ 

πολύτησ ςε ϋνα περιβϊλλον που θα θυμύζει αναπτυγμϋνη χώρα, 

κρϊτοσ-μϋλοσ τησ ΕΕ, και ϐχι μύα ιδιϐτυπη τριτοκοςμικό χώρα. Κι 

εύμαςτε ϋτοιμοι να ςυντρύψουμε τουσ ιςχυροϑσ που εμποδύζουν να 

γύνει αυτϐ, μϐνο και μϐνο για να υπεραςπιςτοϑν ιδιοτελό 

κεκτημϋνα, αγνοώντασ το κοινϐ καλϐ και την ύδια την κοινωνικό 

τουσ αποςτολό! 

Εμεύσ, λοιπϐν: 

• οι Ϊλληνεσ εργαζϐμενοι οικογενειϊρχεσ, που ανηςυχοϑμε για το 

μϋλλον μασ κι εκεύνο των παιδιών μασ, που αγωνιζϐμαςτε να 

κερδύςουμε το ψωμύ μασ και να προκϐψουμε τύμια, με μϐχθο, 

βαςιςμϋνοι ςτισ δικϋσ μασ δυνϊμεισ, 

• οι Ϊλληνεσ φορολογοϑμενοι, που φορολογοϑμαςτε για υπηρεςύεσ 

που δεν απολαμβϊνουμε, 

• οι Ϊλληνεσ νϋοι, που ςπουδϊςαμε και δε βρύςκουμε δουλειϊ, που 

δουλεϑουμε και δεν τα βγϊζουμε πϋρα, που καλοϑμαςτε να 
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εύμαςτε η πρώτη γενιϊ εδώ και αιώνεσ που θα ζόςει χειρϐτερα απϐ 

την προηγοϑμενη  -ιδιαύτερα οι νϋεσ Ελληνύδεσ, που καλοϑνται να 

αντεπεξϋρθουν ςτο διπλϐ ρϐλο τησ μητϋρασ και τησ εργαζϐμενησ, 

χωρύσ η πολιτεύα να τισ ενδυναμώνει και να τισ ενιςχϑςει ώςτε να 

ανταποκριθοϑν ςτουσ ρϐλουσ αυτοϑσ. 

• οι Ϊλληνεσ δημοκρϊτεσ, που κϊθε μϋρα το καθεςτώσ μασ 

τςαλαπατϊ τα πιο βαςικϊ μασ δικαιώματα, που βλϋπουμε τον 

πλοϑτο, τη διαςημϐτητα και την οικογενειοκρατύα να υπεξαιροϑν 

τισ δημοκρατικϋσ εξουςύεσ που με αγώνεσ και θυςύεσ εμεύσ και οι 

πατερϊδεσ μασ επιβϊλαμε, 

• οι Ϊλληνεσ πολύτεσ, που απαιτοϑμε οι νϐμοι να εύναι δύκαιοι και να 

τηροϑνται, που διψϊμε για ιςονομύα, ιςοπολιτεύα και αξιοκρατύα, 

• οι Ϊλληνεσ πατριώτεσ, που θϋλουμε την πατρύδα μασ αξιοπρεπό, 

διεκδικητικό, ιςχυρό και γεμϊτη αυτοπεπούθηςη, που δε θα 

χαρακτηρύζεται «μπαγαμπϐντησ» απϐ εταύρουσ και ςυμμϊχουσ 

και θα τιμϊ την υπογραφό τησ, αντύ να μυξοκλαύει ςυνϋχεια για 

«εξαιρϋςεισ» και «παρατϊςεισ», ςόμερα αναλαμβϊνουμε την 

πρωτοβουλύα ύδρυςησ νϋου, ςϑγχρονου κϐμματοσ ςτον πολιτικϐ 

χώρο του ριζοςπαςτικοϑ κϋντρου. 

Δηλώνουμε: 

• πωσ εμεύσ, οι πολύτεσ, μποροϑμε να ξαναδώςουμε ςτη δημοκρατύα 

το ευγενϋσ και γϐνιμο περιεχϐμενϐ τησ, 

• πωσ εμεύσ, οι Ϊλληνεσ, μποροϑμε να ενωθοϑμε για να 

ξαναδώςουμε προοπτικό ςτην πατρύδα μασ, ςε εμϊσ και ςτα 

παιδιϊ μασ, 

πωσ εμεύσ, η ελληνικό κοινωνύα, μπορεύ να δώςει λϑςεισ για ϐλα τησ τα 

προβλόματα, αρκεύ το κοινϐ καλϐ να υπεριςχϑςει των ειδικών 

ςυμφερϐντων, η πολιτικό του κομματιςμοϑ, αρκεύ, ϐπωσ εύπε εδώ και 

κϊμποςεσ δεκαετύεσ κϊποιοσ μεγϊλοσ, να ςυνειδητοποιόςουμε ξανϊ πωσ 

«εύμαςτε εισ το εμεύσ» 
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Ευρωεκλογϋσ: αλλαγό ό γελοιοπούηςη; (23/1/2009) 
 

Οι ευρωεκλογϋσ του 2009 αποτελοϑν την ιδανικό ευκαιρύα να 

αποτυπωθοϑν ςε εκλογικϐ αποτϋλεςμα οι κινόςεισ αποδϋςμευςησ απϐ το 

δικομματιςμϐ ευρϑτατων κοινωνικών και πολιτικών δυνϊμεων, αλλϊ και να 

αξιολογηθοϑν πολιτικϊ οριςμϋνεσ κινόςεισ πολιτών που διαμορφώνονται 

το τελευταύο διϊςτημα: 

• Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ), που οι δημοςκοπόςεισ τουσ 

φϋρουν να εκλϋγουν ευρωβουλευτό ό ευρωβουλευτϋσ, ϋςπευςαν 

να «κλεύςουν» την εκλογικό τουσ λύςτα... απϐ το Δεκϋμβριο (!) και 

μϊλιςτα με... εςωκομματικϐ δημοψόφιςμα, ςτϋλνοντασ ςαφϋσ 

μόνυμα αυτϊρκειασ και απροθυμύασ ςυμμετοχόσ ςε ευρϑτερεσ 

ςυγκλύςεισ (ςε αντύθεςη με τουσ «πρϊςινουσ» ϊλλων χωρών, 

ϐπωσ π.χ. τησ Γαλλύασ). 

• Οι νεοςϑςτατοι «Δημοκρατικού» διαμορφώνουν πλϋον το 

εκλογικϐ τουσ πρϐγραμμα και τοψηφοδϋλτιο προςωπικοτότων με 

το οπούο φιλοδοξοϑν να εκπροςωπόςουν το ελληνικϐ «νϋο 

κϋντρο». 

• Γϑρω απϐ τη «φιλελεϑθερη ςυμμαχύα» (ΥΙ) διαμορφώνεται 

επύςησ μύα ςυςπεύρωςη πολιτών, που ϋχει ςκοπϐ να διευρϑνει την 

πενιχρό επιρροό τησ ΥΙ, ϐπωσ αυτό αποτυπώθηκε ςτισ εκλογϋσ 

του 2007 (0.11%, 7,516 ψόφοι). Αναμειγνϑονται ϐμωσ ςτο 

εγχεύρημα αυτϐ (α) προςπϊθειεσ παλινϐρθωςησ των 

παραδοςιακών ηγεμϐνων του ςυγκεκριμϋνου χώρου (των 

κ.κ.τϋφανου Μϊνου και Ανδρϋα Ανδριανϐπουλου) (β) 

προςδοκύεσ «αναβϊθμιςησ» (ό και «μετεξϋλιξησ») τησ ΥΙ, με 

ςκοπϐ την ενύςχυςη τησ πολιτικόσ αυτόσ οντϐτητασ (γ) 

διαδικαςύεσ ιδεολογικόσ-πολιτικόσ ςϑγκρουςησ μεταξϑ 

«πραγματιςτών» και «δογματικών» φιλελεϑθερων, με τουσ 

πρώτουσ να επιχειροϑν μύα πολιτικό-ιδεολογικό μετατϐπιςη προσ 

το κϋντρο (με υποβϊθμιςη τησ ελευθεριακόσ κοινωνικόσ ατζϋντασ 

και του «διεθνιςτικοϑ» λϐγου ςτα εθνικϊ ζητόματα, και με 

υιοθϋτηςη μιασ πιο ιςϐρροπησ οικονομικόσ πρϐταςησ, ςτην οπούα 
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πϊντωσ η ελευθερύα των αγορών ςυνεχύζει να κατϋχει κεντρικό 

θϋςη) 

• Η «δημοκρατικό αναγϋννηςη» (ΔΑ) του τϋλιου 

Παπαθεμελό, που επύςησ δοκιμϊςτηκε απϐ το εκλογικϐ 

αποτϋλεςμα του 2007 (0.8%, 57,189 ψόφοι, παρϊ την 

εξουθενωτικό δημοςιϐτητα), αντλεύ την ϐποια ζωτικϐτητϊ τησ 

απϐ το ϐτι για τον αρχηγϐ τησ οι ευρωεκλογϋσ του Ιουνύου 

ςυνιςτοϑν αγώνα πολιτικόσ επιβύωςησ, ανϊλογο με εκεύνο που ϋδινε 

η (ςχεδϐν ςυνονϐματη) «δημοκρατικό ανανϋωςη» (ΔΗΑΝΑ) 

ςτισ ευρωεκλογϋσ του 1994. Οι εκλογϋσ εκεύνεσ εύχαν 

ςηματοδοτόςει την πολιτικό ανϊςταςη του αρχηγοϑ τησ 

ΔΗΑΝΑ Κωςτό τεφανϐπουλου (2.8%), πρϊγμα που ςυνϋβαλε 

αποφαςιςτικϊ ςτο να επιλεγεύ ο ςυγκεκριμϋνοσ πολιτικϐσ ωσ 

πρϐεδροσ δημοκρατύασ λύγουσ μόνεσ αργϐτερα απϐ τουσ Αντώνη 

αμαρϊ και Ανδρϋα Παπανδρϋου. 

• Σην ψόφο των πολιτών θα διεκδικόςουν ακϐμα για πρώτη φορϊ 

η ελληνορθϐδοξη «κοινωνύα», το «ευρωπαώκϐ κοινωνικϐ 

κϐμμα» των... διαζευγμϋνων πατϋρων κ.ϊ. Δε θα λεύψει αςφαλώσ 

η... αναπϐφευκτη «ϋνωςη κεντρώων» του Βαςύλη Λεβϋντη και 

η πλειϊδεα ακροαριςτερών και ακροδεξιών ςχημϊτων. 

Εύναι προφανϋσ πωσ ϐλεσ αυτϋσ οι πολιτικϋσ κινόςεισ ιςορροποϑν μεταξϑ 

τησ αξιοπούηςησ μιασ ςπϊνιασ πολιτικόσ ευκαιρύασ ό τησ βϑθιςόσ τουσ 

ςτο τϋλμα τησ δυςπιςτύασ, με ςυνϋπεια την απαξύωςη και τη 

γελοιοπούηςό τουσ. Θεωροϑμε δε πωσ ϐςο λιγϐτερη αυτϊρκεια και ϐςο 

περιςςϐτερη προγραμματικό ουςύα επιδεύξουν, τϐςο θα αυξϊνουν τισ 

πιθανϐτητϋσ τουσ να αξιοποιόςουν το ραντεβοϑ του Ιουνύου. Απϐ την 

ϊποψη αυτό, ςκεφτόκαμε πωσ θα όταν ςκϐπιμο να καταγραφοϑν 

οριςμϋνα ςυγκεκριμϋνα αιτόματα και πολιτικϋσ επιλογϋσ, γϑρω απϐ τισ 

οπούεσ θα όταν δυνατϐ να υπϊρξουν ευρϑτερεσ ςυςπειρώςεισ που θα 

παρϊγουν ουςιαςτικϐ πολιτικϐ-εκλογικϐ αποτϋλεςμα. την αντύληψό 

μασ, τα ςυγκεκριμϋνα αυτϊ αιτόματα αποτελοϑν την «κορωνύδα» 

ευρϑτερων θεματολογιών («νηςύδων»), γϑρω απϐ τισ οπούεσ ςυςτόνεται 

ςταδιακϊ ο χώροσ τησ πολιτικόσ απαξύωςησ του μεταπολιτευτικοϑ 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ απϐ τη μεςαύα τϊξη και ϐλουσ ϐςοι μοχθοϑν να 
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ενταχθοϑν ςε αυτόν. 

Σα αιτόματα αυτϊ δεν εξαντλοϑν μεν τισ απαραύτητεσ πολιτικϋσ 

παρεμβϊςεισ, αλλϊ τισ «ςυμβολύζουν» και τισ «επικοινωνοϑν» με τρϐπο 

ςαφό απϐ ϐλουσ τουσ πολύτεσ... Μποροϑν ϋτςι να διαφοροποιόςουν το 

χώρο του «νϋου κϋντρου» απϐ εκεύνον του «μεταπολιτευτικοϑ 

καθεςτώτοσ» και να παρϊγουν ςε κρύςιμα ζητόματα-αρμοϑσ του ελληνικοϑ 

προβλόματοσ τα διλόμματα που εύναι απαραύτητα για κϊθε πολιτικό 

παρϋμβαςη.           

  

Νϋα Μεταπολύτευςη 

Πρϐκειται για το ζότημα τησ εμβϊθυνςησ τησ διϊκριςησ των εξουςιών, 

τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ των ΜΜΕ, τησ πολιτικόσ αλλαγόσ που θα 

διαμορφώςει κλύμα εμπιςτοςϑνησ μεταξϑ πολιτών και πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ, χωρύσ το οπούο καμύα μεταρρϑθμιςη δεν εύναι δυνατό. 

Θεωρώ πωσ αυτό η «νηςύδα» μπορεύ να εκφραςθεύ απϐ τισ παρακϊτω 

«κορωνύδεσ»:   

1. Ωμεςη κατϊργηςη του «νϐμου περύ ευθϑνησ 

υπουργών» («δημοκρατύα για ϐλουσ, αςυλύα ςε κανϋναν»), ςϑμφωνα με 

τισ απϐψεισ του «δικηγορικοϑ ςυλλϐγου Αθηνών» και των 

δικαςτικών ενώςεων, αλλϊ και του «ςυναςπιςμοϑ». 

2. Ανεξαρτητοπούηςη τησ δικαςτικόσ απϐ την εκτελεςτικό εξουςύα, 

ςϑμφωνα με τισ προτϊςεισ τησ «ενώςεωσ ειςαγγελϋων Ελλϊδασ». 

3. ταθερό και αμετακύνητη ημερομηνύα εκλογών, ανεξϊρτητα αν 

μεςολαβόςει πρϐωρη διϊλυςη τησ Βουλόσ (ςουηδικϐ ςϑςτημα), 

ςϑμφωνα με την πρϐταςη του Αλϋκου Παπαδϐπουλου. 

4. Αςυμβύβαςτο υπουργικοϑ-βουλευτικοϑ αξιώματοσ, ςϑμφωνα με τισ 

προτϊςεισ πολιτικών ϐπωσ ο Ιωϊννησ Βαρβιτςιώτησ κ.ϊ. 

5. Καθιϋρωςη του θεςμοϑ του δημοψηφύςματοσ λαώκόσ πρωτοβουλύασ. 

Οικονομύα 

Η ελληνικό οικονομύα θεωρεύται «μύα απϐ τισ πλϋον προβληματικϋσ 

του κϐςμου», με πελώρια υςτϋρηςη ςτην ανταγωνιςτικϐτητα, 

την παραγωγικϐτητα, τισ επενδϑςεισ κ.λπ. Οι μεταρρυθμύςεισ εύναι 

απαραύτητεσ, ο λαώκιςμϐσ θανατηφϐροσ. «Κορωνύδεσ» αυτόσ τησ 

θεματολογύασ:    

6. Ωνοιγμα ϐλων των «κλειςτών» επαγγελμϊτων, ςϑμφωνα με 
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τισ προτϊςεισ τησ «γενιϊσ των 700 ευρώ», του ΕΒΕΑ, του Γκύκα 

Φαρδοϑβελη κ.ϊ.   

7. Προςφυγό ςτο «διεθνϋσ νομιςματικϐ ταμεύο», την «παγκϐςμιο 

τρϊπεζα» και την Ευρωπαώκό Επιτροπό για ςυζότηςη και χϊραξη 

μακροπρϐθεςμησ κοινόσ πολιτικόσ για ανϊκαμψη τησ ελληνικόσ 

οικονομύασ, ςϑμφωνα με τισ προτϊςεισ των Αλϋκου Παπαδϐπουλου 

και Κωνςταντύνου Μητςοτϊκη. 

8. Για ϐςο διαρκεύ η κρύςη: ανϊληψη τησ ευθϑνησ για την οικονομικό 

πολιτικό απϐ εθνικϐ οικονομικϐ ςυμβοϑλιου, που να αποτελεύται απϐ 

πρώην υπουργοϑσ εθνικόσ οικονομύασ, κεντρικοϑσ τραπεζύτεσ, 

επικεφαλόσ του γενικοϑ λογιςτηρύου του κρϊτουσ, του «οργανιςμοϑ 

διαχεύριςησ δημοςύου χρϋουσ» (ΟΔΔΗΦ) κ.ϊ. 

9. Κατϊργηςη ϐλων των κρατικών διαφημύςεων επύ δϑο τουλϊχιςτο 

χρϐνια. 

Αναδιανομό προσ τισ γυναύκεσ, τη νεολαύα, την ελληνικό οικογϋνεια 

Η διαγενεακό δικαιοςϑνη (αλληλεγγϑη) και η ενύςχυςη των δυνατοτότων 

προσ εργαςύα των νϋων γυναικών αποτελοϑν εθνικϋσ προτεραιϐτητεσ. 

Καθώσ γηρϊςκει, η Ελλϊδα μετατρϋπεται ςε κρϊτοσ που αμελεύ για τουσ 

νϋουσ και τα παιδιϊ. Ο φαϑλοσ αυτϐσ κϑκλοσ θα πληρωθεύ πανϊκριβα ςτο 

ςϑντομο μϋλλον -και ϐχι μϐνο οικονομικϊ. ημειώνουμε εδώ 

τη ςπουδαύα δουλειϊ που ϋχουν κϊνει ςτο πεδύο αυτϐ η 

ευρωβουλευτόσ Μαρύα Παναγιωτοποϑλου-Καςςιώτου και η «γενιϊ 

των 700 ευρώ». Προτεύνουμε λοιπϐν: 

10. Θϋςπιςη του 65ου ϋτουσ ωσ κατώτατου ηλικιακοϑ ορύου 

ςυνταξιοδϐτηςησ (ςυςχετιςμϐσ του ορύου αυτοϑ με το προςδϐκιμο 

επιβύωςησ για οριςμϋνεσ επαγγελματικϋσ κατηγορύεσ, εφϐςον υπϊρξουν 

αδιαμφιςβότητα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα). 

11. Πϊγωμα κϊθε επϋκταςησ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ «προσ τα 

πϊνω» με ϋμφαςη ςτην επϋκταςη του δικτϑου δομών ποιοτικών δομών 

βρεφονηπιακόσ-προςχολικόσ εκπαύδευςησ. ημειώνουμε εδώ πωσ 

ϋρευνεσ ϋχουν δεύξει πωσ «κϊθε δολϊριο που ξοδεϑτηκε ςτην 

προνηπιακό εκπαύδευςη (αποδύδει) 17 δολϊρια ςτην κοινϐτητα και 

το ατομικϐ ειςϐδημα», ςυντριπτικϊ περιςςϐτερο απϐ κϊθε ϊλλη βαθμύδα 

εκπαύδευςησ. 

Δημϐςιοσ Φώροσ 
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Η εξιςορρϐπηςη του χώρου του ιδιωτικοϑ πλουτιςμοϑ με εκεύνον τησ 

κοινοκτημοςϑνησ, τησ δημϐςιασ παροχόσ ποιοτικών υπηρεςιών υγεύασ, 

παιδεύασ, αςφϊλειασ, διαβύωςησ και μετακύνηςησ αποτελεύ για την Ελλϊδα 

τη λυδύα λύθο μεταξϑ τησ παλιϊσ και τησ νϋασ αντύληψησ για την ευημερύα 

και την ευζωύα. Κεντρικϊ αιτόματα-«κορωνύδεσ»:     

12. Πϊρκα ςε ϐλεσ τισ γειτονιϋσ τησ Αθόνασ, με τη μϋθοδο τησ 

απαλλοτρύωςησ οικοπϋδων ςε κορεςμϋνεσ περιοχϋσ τησ πϐλησ και τησ 

προςφορϊσ γησ ςτο χώρο του πρώην αεροδρομύου ςτο Ελληνικϐ, 

ςϑμφωνα με την πρϐταςη του τϋφανου Μϊνου. 

13. Κατϊργηςη των διαφημιςτικών πινακύδων ςτουσ δρϐμουσ. 

14. Απαγϐρευςη διαφημύςεων, τρϋιλερ και προγραμμϊτων τηλεαγορών τισ 

ώρεσ με μεγϊλη παιδικό ακροαματικϐτητα-θεαματικϐτητα (ϊββατο-

Κυριακό 7-12 π.μ., Καθημερινϊ 3-9 μ.μ.). Ενδυνϊμωςη του ΕΡ ςε 

δικαιοδοςύα και προςωπικϐ. 

15. Απαγϐρευςη τησ απϐςπαςησ αςτυνομικών για τη φϑλαξη 

προςώπων πϋραν του ποςοςτοϑ του 1% του ςυνϐλου του προςωπικοϑ τησ 

ΕΛΑ. 

16. Δημιουργύα ποδηλατοδρϐμων ςτην Αθόνα, ςϑμφωνα με 

την πρϐταςη των «ποδηλατών». 

Περιβϊλλον 

Η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ για μασ αποτελεύ εθνικό 

προτεραιϐτητα. Ειδικό ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτην ποιϐτητα των 

υδϊτων και την αντιμετώπιςη τησ λειψυδρύασ, την προςταςύα τησ 

βιοποικιλϐτητασ (ιδύωσ των ιχθυοαποθεμϊτων), την ανϊπτυξη τησ 

«πρϊςινησ οικονομύασ», τον εξωραϏςμϐ του αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ και την 

εναρμϐνιςη τησ Ελλϊδασ με τισ περιβαλλοντικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ΕΕ. Ψσ 

«κορωνύδεσ» του κεφαλαύου αυτοϑ επιλϋγουμε:   

17. Αιολικϐ πϊρκο ςτη Μακρϐνηςο και την Κρότη, ςϑμφωνα με την 

πρϐταςη του τϋφανου Μϊνου. 

18. Μετατροπό ϐλων των δημοςύων κτιρύων, νοςοκομεύων και ςχολεύων 

ςε βιοκλιματικϊ με «πρϊςινεσ ταρϊτςεσ». 

19. Μεύωςη του ΥΠΑ για τα βιολογικϊ τρϐφιμα αρκετϊ κϊτω απϐ το 10%. 

20. Τιοθϋτηςη ϐλων των οδηγιών για το περιβϊλλον τησ ΕΕ, ςϑμφωνα με 

τισ προτϊςεισ τησWWF-Ελλϊσ. 

Δημϐςια διούκηςη 
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Καμύα μεταρρϑθμιςη δεν μπορεύ να γύνει χωρύσ αποτελεςματικό δημϐςια 

διούκηςη. Πϋραν των πολλών προτϊςεων που υπϊρχουν για την 

αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ τησ, εμεύσ επιλϋγουμε να προτϊξουμε δϑο 

προτϊςεισ που ςυνδϋονται με τη διαφϊνεια και την πϊταξη τησ 

διαφθορϊσ:   

21. Δημοςιοπούηςη ϐλων των δημϐςιων δεδομϋνων, ςϑμφωνα με τισ 

προτϊςεισ τησ κύνηςησ «πρωτοβουλύα για την πρϐςβαςη ςτα δημϐςια 

δεδομϋνα» (ΔΔΔΔ). 

22. Τιοθϋτηςη των προτϊςεων τησ «διεθνοϑσ διαφϊνειασ- Ελλϊσ» για 

την καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ ςτισ κρατικϋσ προμόθειεσ.    

Παιδεύα 

Η παιδεύα οφεύλει να προςφϋρει ςτουσ μαθητϋσ πιο ποιοτικό 

εκπαύδευςη, περιςςϐτερεσ επιλογϋσ ςτουσ γονεύσ και τουσ μαθητϋσ. Σα 

ςχολεύα δεν φτιϊχτηκαν για να βρύςκουν δουλειϊ οι εκπαιδευτικού, αλλϊ 

για να μαθαύνουν γρϊμματα τα παιδιϊ. Εξ ου και η ανϊγκη αξιολϐγηςησ 

των εκπαιδευτικών, πολυμορφύασ των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων και 

εμπϋδωςησ μιασ «κουλτοϑρασ του αποτελϋςματοσ», που θα 

αντικαταςτόςει το ςημερινϐ γραφειοκρατικϐ-ςυνδικαλιςτικϐ υπϐδειγμα. 

Καύριεσ προτϊςεισ ςτην κατεϑθυνςη αυτό εύναι: 

23. Κατϊργηςη του νϐμου περύ πανεπιςτημιακοϑ αςϑλου, ςϑμφωνα με 

τισ προτϊςεισ του Θϋμη Λαζαρύδη και του Φαρύδημου 

Σςοϑκα («δημοκρατύα παντοϑ»). 

24. Μετατροπό τησ κατϊληψησ ςχολεύων ςε πειθαρχικϐ αδύκημα για τουσ 

υπευθϑνουσ γυμναςιϊρχεσ, λυκειϊρχεσ, και τουσ ςυλλϐγουσ καθηγητών. 

25. Αξιολϐγηςη των ςχολικών επιδϐςεων ςε ϐλεσ τισ τϊξεισ ϐλων των 

ςχολεύων απϐ εξωτερικοϑσ αξιολογητϋσ και η δημοςιοπούηςό των 

αποτελεςμϊτων αυτών ςτο διαδύκτυο, παρϊλληλα με την δυνατϐτητα 

επιλογόσ ςχολεύου απϐ τουσ γονεύσ. 

26. Δημιουργύα πρϐτυπων ςχολεύων ςτην Αθόνα και ϐλεσ τισ περιφϋρειεσ. 

Τγεύα 

Πϋρα απϐ τα αυτονϐητα -τη ςτελϋχωςη π.χ. των νοςοκομεύων 

με... νοςηλευτικϐ προςωπικϐ, τον εξορθολογιςμϐ του κυκλώματοσ 

δαπανών-προμηθειών κ.λπ ςτα κρατικϊ νοςοκομεύα, την αξιολϐγηςη 

των ιατρών και των ιατρικών πρακτικών, τη χρόςη των τεχνολογιών 

πληροφϐρηςησ και επικοινωνύασ ςτην διατόρηςη ψηφιακών αρχεύων των 
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αςθενών κ.λπ. ςόμερα η δημϐςια υγεύα ςτην Ελλϊδα απειλεύται κυρύωσ 

απϐ την απουςύα πρωτοβϊθμιασ υγεύασ και την ϋκταςη ανθυγιεινών 

ςυνηθειών (με πρώτο το κϊπνιςμα, δεϑτερο την παχυςαρκύα). Ϊτςι 

προτεύνουμε: 

27. Μετακϑληςη του κϐςτουσ τησ βλϊβησ ςτη δημϐςια υγεύα ςτην τιμό 

των προώϐντων που την προκαλοϑν, με αντύςτοιχη επιδϐτηςη υγιεινών 

προώϐντων και ςυνηθειών. 

28. Πλόρη απαγϐρευςη του καπνύςματοσ ςε ϐλουσ τουσ ανοικτοϑσ 

και κλειςτοϑσ δημοςύουσ χώρουσ και δημιουργύα ειδικοϑ ςώματοσ 

δύωξησ του καπνύςματοσ. 

Εξωτερικό Πολιτικό 

  

Με την απϐφαςό τοϑ Ελςύνκι (1999), η ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ 

ςυνδϋθηκε με την επύλυςη του ζητόματοσ κατοχόσ τησ Κϑπρου απϐ τον 

τουρκικϐ ςτρατϐ και τη διευθϋτηςη των ελληνοτουρκικών διαφορών με 

προςφυγό ςε διεθνϋσ δικαςτόριο. το πλαύςιο αυτϐ, θεωροϑμε πωσ πρϋπει 

να γύνει ςαφϋσ πωσ η ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ δεν μπορεύ να γύνει 

με εκκρεμεύσ ελληνοτουρκικϋσ διαφορϋσ ό ςυνϋχιςη του κατοχικοϑ 

καθεςτώτοσ ςτη βϐρειο Κϑπρο. 

Για το ςκοπϐ αυτϐ, ςϑμφωνα με τισ προτϊςεισ του Κώςτα ημύτη, η 

ελληνικό κυβϋρνηςη θα πρϋπει: 

• να επιμεύνει ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ δεςμευτικοϑ 

χρονοδιαγρϊμματοσ για την ϋνταξη τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ, 

• να επεκτεύνει τα χωρικϊ ϑδατα τησ Ελλϊδασ ςτα 12 μύλια ςε 

περιοχϋσ ϐπου κϊτι τϋτοιο επιτρϋπει την ϑπαρξη διαϑλων ελεϑθερησ 

ναυςιπλοϏασ. 

Μύα τϋτοια πολιτικό θα πρϋπει να επικυρωθεύ με την «κορωνύδα» αυτόσ 

τησ «νηςύδασ»: 

29. Δημοψόφιςμα για την ενταξιακό πορεύα τησ Σουρκύασ. 
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Κρύςη και «νϋα μεταπολύτευςη» (13/2/2009) 

 

Απϐ αρκετϊ νωρύσ διαπιςτώςαμε πωσ το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ 

πολιτικϐ ςϑςτημα ϋχει πλϋον μεταβληθεύ ςε μύα «μεταδημοκρατύα», 

που λϐγω του ςυςτόματοσ αξιών και των δομών εξουςύασ του δεν εύναι εισ 

θϋςη να αντιμετωπύςει τα μεγϊλα προβλόματα που αντιμετωπύζει η 

πατρύδα μασ. 

Ιεραρχόςαμε δε ωσ ςημαντικϐτερα προβλόματα τησ χώρασ εκεύνα που, 

εφϐςον εξελιχτοϑν ανενϐχλητα, μϋςα ςε ελϊχιςτα χρϐνια θα οδηγόςουν 

ςε αμετϊκλητεσ, ανεπύςτρεπτεσ, ανεπανϐρθωτεσ επιπτώςεισ, που θα 

υπονομεϑουν την ύδια την δυνατϐτητα ϑπαρξησ ενϐσ εθνικοϑ-ελληνικοϑ 

και δημοκρατικοϑ κρϊτουσ ςτον ελλαδικϐ χώρο, Σα προβλόματα αυτϊ -

που τα ονομϊςαμε «ςκοτεινϋσ τϊςεισ»- εύναι: 

(α) το ζότημα τησ γόρανςησ και τησ δημογραφικόσ 

κατϊρρευςησ (που το θϋςαμε με ϐρουσ ενύςχυςησ-ενδυνϊμωςησ των 

γυναικών ώςτε να μποροϑν να ςυνδυϊζουν ϊρτια την επαγγελματικό τουσ 

ςταδιοδρομύα με τισ οικογενειακϋσ τουσ υποχρεώςεισ, αλλϊ και 

ςυνολικόσ αναδιανομόσ πϐρων και εξουςύασ απϐ τουσ προνομιοϑχουσ 

μεςόλικεσ και ηλικιωμϋνουσ προσ τουσ νϋουσ τα παιδιϊ και τη νϋα 

ελληνικό οικογϋνεια). 

(β) την ανϊγκη ςυντόρηςησ, ανϊταξησ και βιώςιμησ 

εκμετϊλλευςησ του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, αλλϊ 

και αποκατϊςταςησ τησ ιςορροπύασ μεταξϑ ιδιωτικοϑ και δημοςύου 

χώρου, με ενύςχυςη του δεϑτερου. 

Η ανϊλυςη περύ των «ςκοτεινών τϊςεων» οδόγηςε ςε ϋνα πολιτικϐ 

ςυμπϋραςμα: πωσ αυτού που κρατοϑν ςτα χϋρια τουσ το μϋλλον  τησ 

δημοκρατύασ και τησ εθνικόσ μασ ταυτϐτητασ τον 21ο αιώνα -και πϋραν 

αυτοϑ- εύναι κατ, εξοχόν οι πολιτικϊ αδϑναμοι και αδιϊφοροι για το 

καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα (τουσ ονομϊςαμε «ξεχαςμϋνουσ τησ 

μεταπολύτευςησ»: οι γυναύκεσ, οι νϋοι και τα παιδιϊ, το περιβϊλλον, ο 

δημϐςιοσ χώροσ). Αποτελεύ ωσ εκ τοϑτου πλόρη φενϊκη να θεωρεύ 

κανεύσ πωσ το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα μπορεύ να θϋςει ςε κύνηςη τισ 

εθνικϊ και δημοκρατικϊ απαραύτητεσ αναδιανομϋσ πϐρων και εξουςύασ, 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 519 

ιδύωσ ςόμερα, που αντλεύ ζωτικό δϑναμη αποκλειςτικϊ απϐ τη 

διαςημϐτητα, το χρόμα και την οικογενειοκρατύα. 

Η πολιτικό ιςορροπύα ςτη ςημερινό Ελλϊδα ςτηρύζεται ςε ϋνα κοινωνικϐ 

«ςυμβϐλαιο θανϊτου τησ πατρύδασ»: ςε μύα κοινωνύα που εκτιμϊ 

(ακϐμα) πωσ το κϐςτοσ τησ ςταςιμϐτητασ εύναι μικρϐτερο απϐ το κϐςτοσ 

τησ αλλαγόσ, το καθεςτώσ «προςφϋρει» πολιτικό αδρϊνεια -με 

αντϊλλαγμα τη λαφυραγώγηςη του κρϊτουσ απϐ κομματικϋσ ό 

οικογενειακϋσ κλύκεσ. 

Σαυτϐχρονα ϐμωσ γύνεται φανερϐ πωσ το μϋγεθοσ των αναγκαύων εθνικϊ 

αλλαγών εύναι τϋτοιασ φϑςησ και ϋκταςησ που το ιςχϑον «κοινωνικϐ 

ςυμβϐλαιο θανϊτου» θα χρειαςτεύ να αντικαταςταθεύ απϐ ϋνα ϊλλο, ςτο 

οπούο η εξουςύα θα προςφϋρει πλϋον εκ βϊθρων αλλαγϋσ, αναςτϊτωςη 

και βολονταριςτικό ανακατανομό πϐρων και εξουςύασ, με αντϊλλαγμα: 

• το ϊνοιγμα κϊποιασ προοπτικόσ ςε ατομικϐ ό οικογενειακϐ 

επύπεδο, 

• την επιβύωςη του ςυλλογικοϑ εθνικοϑ υποκειμϋνου και πϋραν του 

21ου αιώνα και 

• την αναςυγκρϐτηςη τησ χώρασ ςτο επύπεδο των ϋμφυλων 

ςχϋςεων, του περιβϊλλοντοσ και τησ ςχϋςησ ιδιωτικοϑ-δημοςύου. 

Καταλόξαμε ϋτςι ςτο ςυμπϋραςμα πωσ αυτϐ το εγχεύρημα απαιτεύ 

αλλαγϋσ μεταπολιτευτικοϑ τϑπου («νϋα μεταπολύτευςη») που θα 

ςηματοδοτοϑν το ϊνοιγμα ενϐσ νϋου κεφαλαύου ςτην πολιτικό μασ 

ιςτορύα, που θα επιφυλϊςςει ςτην μεταπολιτευτικό γενιϊ και την πολιτικό 

τησ τϊξη την τϑχη που επιφϑλαξε εκεύνη ςτουσ «εθνικϐφρονεσ» δεξιοϑσ και 

κεντρώουσ τησ περιϐδου 1943-1974. 

Με ϊλλα λϐγια, φτϊςαμε ςτο ςημεύο να «προςευχϐμαςτε για 

επανϊςταςη». Μια επανϊςταςη ϐμωσ που η ουτοπύα τησ δεν εύναι ϊλλη 

απϐ το να ςυμβοϑν επιτϋλουσ και ςτη χώρα μασ ϐςα αυτονϐητα 

ςυμβαύνουν ςτισ αναπτυγμϋνεσ κοινωνύεσ αυτοϑ του κϐςμου: να 

διαχωριςτοϑν ουςιωδώσ οι τρεισ εξουςύεσ και να αποκτόςουμε ϋτςι 

«ελϋγχουσ και αντιςταθμύςεισ» απϋναντι ςτην αυθαιρεςύα· να 

ελϋγχεται θεςμικϊ η ανεξαρτηςύα και η ελεγκτικό λειτουργύα του τϑπου· η 

οικονομικό λειτουργύα να βαςύζεται ςτην παραγωγό· το κοινωνικϐ κρϊτοσ 

να αναδιανϋμει πλοϑτο και εξουςύα υπϋρ των αδυνϊτων και να 
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εξαςφαλύζει ιςϐτητα ευκαιριών, ϐχι κοινωνικό αναπαραγωγό (που 

ςημαύνει ποιοτικό παιδεύα, υγεύα, ςτϋγαςη και μετακύνηςη και 

αποτελεςματικό αςφϊλεια για ϐλουσ)· η φορολογύα να εύναι δύκαιη, απλό 

και γενναιϐδωρη κ.ο.κ. 

Απϐ τη εξϋλιξη τησ πορεύασ των «ςκοτεινών τϊςεων», καταλόξαμε ςτο 

ςυμπϋραςμα πωσ αυτό η «επανϊςταςη του αυτονϐητου» θα πρϋπει να 

ϋχει ολοκληρωθεύ με ορϐςημο τη ςυμπλόρωςη μιςοϑ αιώνα πλόρουσ 

ϋνταξησ ςτην ΕΟΚ-ΕΕ και τον εορταςμϐ τησ 200όσ επετεύου τησ εθνικόσ 

μασ παλιγγενεςύασ (με ϊλλα λϐγια κϊπου μϋςα ςτη δεκαετύα 2020-2030). 

Όπωσ κϊθε επανϊςταςη, ϋτςι κι αυτό «του αυτονϐητου», θα χρειαςτεύ το 

επαναςτατικϐ τησ υποκεύμενο, ϋνα ςυναςπιςμϐ δηλαδό επαναςτατικών 

πολιτικών και κοινωνικών δυνϊμεων. Υανταςτόκαμε αυτόν την 

παρϊταξη ωσ ϋνα χώρο ςυνϊντηςησ και δημιουργικόσ ςϑνθεςησ των 

βαςικών ιδεολογικών-πολιτικών «ςυςτατικών» τησ «πολιτικόσ 

κουζύνασ» μασ (του πατριωτικοϑ/εθνικιςτικοϑ, του 

εκςυγχρονιςτικοϑ/Κοραώκοϑ, του λαώκοϑ/λαώκιςτικοϑ και του 

ελληνορθϐδοξου/θρηςκϐληπτου). Σο φανταςτόκαμε ωσ ϋνα χώρο 

ϐπου τον τϐνο θα τον ϋδιναν νϋεσ δυνϊμεισ, ενεργού πολύτεσ και ϐχι 

επαγγελματύεσ πολιτικού. Ψσ μύα παρϊταξη-επιτελεύο, που θα ςυντονύζει 

με τη δϑναμη τησ ηθικόσ τησ επιρροόσ τισ πολϑμορφεσ, τυπικϋσ και 

ϊτυπεσ κινόςεισ πολιτών που αναπτϑςςονται γϑρω απϐ εποικοδομητικϋσ 

καμπϊνιεσ ό/και τοπικϊ αιτόματα, κινόςεισ με ςτενό ό ευρϑτερη 

θεματολογύα, πραγματικϋσ ό ψηφιακϋσ κ.λπ. 

Ουδϋποτε φανταςτόκαμε πωσ η «επανϊςταςη του αυτονϐητου» θα 

πυροδοτηθεύ (πϐςο μϊλλον θα ολοκληρωθεύ) χωρύσ να προςχωρόςουν 

ςτισ τϊξεισ τησ και πολιτικού ό κοινωνικού εκπρϐςωποι του «παλαιοϑ 

καθεςτώτοσ» τησ μεταπολύτευςησ, αν και εύναι λογικϐ να λαμβϊνονται 

προφυλϊξεισ κατϊ τησ υπεξαύρεςησ ό τησ πολιτικόσ εκμετϊλλευςησ απϐ 

τισ καθεςτωτικϋσ δυνϊμεισ. 

Σϋλοσ καταλόξαμε ςτο αυτονϐητο ςυμπϋραςμα πωσ η «νϋα μεταπολύτευςη» 

δεν μπορεύ παρϊ να ϋχει αντύθετο πρϐςημο απϐ αυτϐ που καλεύται να 

ανατρϋψει (το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα). 

• Εκεύ ϐπου το καθεςτώσ κόρυξε την περιφρϐνηςη προσ τουσ 

νϐμουσ («νϐμοσ εύναι το δύκιο του εργϊτη») εμεύσ θεωροϑμε το 
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κρϊτοσ δικαύου και την ιςονομύα ωσ εκ των ων ουκ ϊνευ ϐρο για 

τη λειτουργύα τησ δημοκρατύασ, την υπερϊςπιςη των κοινωνικϊ 

αδϑναμων και τον περιοριςμϐ τησ αυθαιρεςύασ των ιςχυρών. 

• Εκεύ ϐπου το καθεςτώσ υπερτϐνιςε την οργανωτικό διϊςταςη τησ 

πολιτικόσ («οι ιδϋεσ και οι αγώνεσ για να ζόςουν χρειϊζονται 

οργϊνωςη») και πυροδϐτηςε ταχϑτατα τη κομματοκρατύα (που 

ταχϑτητα εξελύχτηκε ςε «παρεοκρατύα») ςτη δημϐςια διούκηςη, 

τουσ οργανιςμοϑσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, τα πανεπιςτόμια, 

ακϐμα και τισ επιχειρόςεισ, εμεύσ προκρύνουμε ϋνα πολιτικϐ 

ςϑςτημα που θα λειτουργεύ ςτη βϊςη αντικειμενικών και κοινών 

για ϐλουσ κριτηρύων και ελϋγχων, ςτουσ οπούουσ θα εκμηδενιςτεύ 

κατϊ το δυνατϐ ο ρϐλοσ τησ προςωπικόσ γνωριμύασ και του 

νεποτιςμοϑ. 

• Εκεύ ϐπου το ςϑςτημα, με το πρϐςχημα του πληβειακοϑ 

ριζοςπαςτιςμοϑ, κατεδϊφιςε κϊθε ιεραρχύα, κϊθε ςχϋςη 

επιβρϊβευςησ-αξιοςϑνησ και δημιοϑργηςε μύα επικύνδυνη 

πολτώδη κοινωνικό ςυγκρϐτηςη, ςτην οπούα «ανταλλακτικό» 

αξύα ϋχει κυρύωσ η διαςημϐτητα, το χρόμα, η πρϐςβαςη ςτην 

εξουςύα, εμεύσ ζητϊμε να καταξιώςουμε την εργαςύα, τη 

φιλομϊθεια, την αξιοςϑνη, την ηθικό ακεραιϐτητα, την 

επαγγελματικό δϋςμευςη και τον καλώσ εννοοϑμενο 

εραςιτεχνιςμϐ. 

• Εκεύ ϐπου το ςϑςτημα, ςτο ϐνομα τησ ελευθεριϐτητασ 

«αποποινικοπούηςε τη χώρα» και επϋτρεψε κϊθε εύδουσ 

υπϋρβαςη ςτην κοινωνικό ζωό, την εκπαύδευςη, την ενημϋρωςη, 

τισ ςυνθόκεσ εργαςύασ κ.λπ κ.λπ. εμεύσ ζητϊμε να αποκτόςουν 

ξανϊ ευθϑνη (δηλαδό πειθαρχικϐ περιεχϐμενο) οι ιδιϐτητεσ του 

πολύτη, του δημοςύου λειτουργοϑ, του επαγγελματύα κ.ο.κ. 

• Εκεύ που η μεταπολιτευτικό λογικό τησ κομματικόσ 

αυτομϐρφωςησ (που εκφρϊςτηκε π.χ. μϋςω των «κομματικών» 

εκδοτικών ούκων, καλλιτεχνών, εφημερύδων κ.ο.κ) κατϋληξε ςτην 

δυςπιςτύα προσ την διαφορετικό ϊποψη, την αντιπϊθεια προσ τον 

ουςιαςτικϐ διϊλογο και τη γενικευμϋνη αμορφωςιϊ, εμεύσ 

προκρύνουμε την τεκμηρύωςη, τη μελϋτη των ζητημϊτων, τον 
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παραδειγματιςμϐ απϐ τισ πετυχημϋνεσ πρακτικϋσ των υπολούπων 

αναπτυγμϋνων κρατών του κϐςμου, την μη-ιδεοληπτικό 

προςϋγγιςη των προβλημϊτων και την αναγνώριςη τησ 

πολυπλοκϐτητϊσ τουσ. 

Κρύςη και «νϋα μεταπολύτευςη» 

Καθώσ η κρύςη ϐχι απλϊ «κτυπϊ», αλλϊ ςταδιακϊ... γκρεμύζει την πϐρτα 

τησ χώρασ, ςόμερα μποροϑμε να εύμαςτε πιο βϋβαιοι παρϊ ποτϋ πωσ το 

καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα βαδύζει ολοταχώσ προσ την πλόρη 

απαξύωςη και κατϊρρευςό του. Σώρα πια, δύπλα ςτα μεγϊλα προβλόματα 

τησ χώρασ (την απουςύα παραγωγόσ, τη διεϑρυνςη του μορφωτικοϑ 

χϊςματοσ απϐ τισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ, τη δημιουργύα μύασ «διττόσ 

κοινωνύασ» φεουδαλικοϑ τϑπου, με «ϊρχοντεσ» και «υπηκϐουσ», 

την αντιπαραγωγικό λειτουργύα τησ δημϐςιασ διούκηςησ, τησ υγεύασ, τησ 

παιδεύασ, τησ ενημϋρωςησ, τησ αςφϊλειασ, τησ εθνικόσ ϊμυνασ κ.λπ, 

την κατϊρρευςη του περιβϊλλοντοσ, τη μεταφορϊ του αβϊςτακτου 

αςφαλιςτικοϑ ϊχθουσ ςτισ πλϊτεσ των... νϋων και των παιδιών, 

την ανυποληψύα -και ϊρα πολιτικό εξουδετϋρωςη- του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ κ.ο.κ) προςτύθεται και η -απαραύτητη για την αλλαγό- 

διεθνόσ διϊςταςη: θα λϋγαμε πωσ ολϐκληροσ ο δυτικϐσ κϐςμοσ 

ετοιμϊζεται πια να γυρύςει ςελύδα ςτη δικό του εκδοχό του ηδονοθηρικοϑ, 

ανεϑθυνου, ατομιςτικοϑ, καταναλωτικοϑ, κοντϐθωρου προτϑπου, που ςτην 

Ελλϊδα ονομϊζουμε «μεταπολύτευςη». 

Όταν ϐμωσ κινδυνεϑουν με κατϊρρευςη τα προπϑργια 

τησ δυτικόσ αυτοκρατορύασ, τα τεύχη και τα παλϊτια τησ, τι ϊραγε 

αναμϋνει τισ απομακρυςμϋνεσ τησ επαρχύεσ, τουσ αδϑναμουσ 

κρύκουσ τησ; Ποια κακό μούρα να περιμϋνει ϊραγε τουσ ςαλτιμπϊγκουσ του 

πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ και τισ μεταπρατικϋσ ςυμμορύεσ τουσ; 

Αυτό η εξϋλιξη θα ϋπρεπε κανονικϊ να μασ γεμύζει χαρϊ και αιςιοδοξύα -

αλλϊ δεν το κϊνει. Ο λϐγοσ εύναι πωσ ο επικεύμενοσ κλονιςμϐσ θα εύναι 

τϋτοιου μεγϋθουσ (ασ μην ξεχνϊμε πωσ την παγκϐςμια οικονομικό κρύςη 

ακολουθεύ η παγκϐςμια κλιματικό, ενεργειακό, διατροφικό, δημογραφικό 

κρύςη) που καταντϊει εξαιρετικϊ προβληματικϐ να μην αποβεύ εντϋλει 

μοιραύοσ για την -όδη εξαςθενημϋνη- χώρα μασ. Σην ύδια ώρα που τα 

κϑματα του εκβαρβαριςμοϑ απειλοϑν ευθϋωσ τον πυρόνα τησ δϑςησ, 

μοιϊζει ουτοπικϐ να θϋλει κανεύσ να αποτρϋψει τον πνιγμϐ 
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τησ γηρϊςκουςασ, ανύδεησ και απονευρωμϋνησ Ελλϊδασ ςτα απϐνερα τησ 

κρύςησ. 

Πρϊγμα που μασ ξαναφϋρνει ςτην ϋννοια τησ ευθϑνησ: ςτισ 

διαμορφοϑμενεσ ςυνθόκεσ εθνικόσ ανϊγκησ, χρϋοσ των δυνϊμεων τησ 

αλλαγόσ εύναι πϊνω απ, ϐλα η αντιμετώπιςη τησ κρύςησ, δύπλα ςε ϐποιον 

μπορεύ και θϋλει «να κϊνει τη δουλειϊ». Αλλιώσ: το καθεςτώσ 

μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα δεν μπορεύ να επιβιώςει μιασ 

διαδικαςύασ αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ -ϋςτω και αν νομύζει πωσ το 

μπορεύ. Σο εγχεύρημα τησ αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ εμπεριϋχει αφ, 

εαυτϐν ςε μεγϊλο βαθμϐ το πρϐταγμα τησ «νϋασ 

μεταπολύτευςησ». Αντύςτροφα, χωρύσ αντιμετώπιςη τησ κρύςησ δεν υπϊρχει 

θετικϐ ξεπϋραςμα του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ, δεν 

υπϊρχει «νϋα μεταπολύτευςη». Τπϊρχει μϐνο χϊοσ, εκβαρβαριςμϐσ και 

κατϊρρευςη, μύα γεϑςη των οπούων πόραμε ςτα «δεκεμβριανϊ» του 

20081. 

Μετϊ το ξϋςπαςμα τησ παγκϐςμιασ οικονομικόσ κρύςησ, η διόγηςη 

τησ αλλαγόσ ςτην Ελλϊδα αλλϊζει: η ςϑγκρουςη δεν εύναι πια μεταξϑ 

«καθεςτωτικών» και «αντικαθεςτωτικών», αλλϊ μεταξϑ εκεύνων που 

ςυμβϊλουν ςτην αντιμετώπιςη τησ κρύςησ και των ϊλλων, που ςυνεργοϑν 

ςτην κατϊρρευςη και τον εκβαρβαριςμϐ. 

Ο Λουκιανϐσ αναφϋρει πωσ ϐταν ο Υύλιπποσ βϊδιζε κατϊ τησ Κορύνθου, 

ςτην πϐλη επικρατοϑςε ο μϋγιςτοσ αναβραςμϐσ: ϊλλοσ μετϋφερε οπλιςμϐ 

ςτα τεύχη, ϊλλοσ επιςκεϑαζε τισ οχυρωμϋνεσ θϋςεισ, ϊλλοσ ςτούβαζε πϋτρεσ 

για τουσ καταπϋλτεσ. Όλοι όθελαν να ςυνειςφϋρουν ςτην ϊμυνα τησ πϐλησ. 

Όταν αντιλόφθηκε τη γενικό αναταραχό, ο Διογϋνησ μετακύνηςε το πιθϊρι 

μϋςα ςτο οπούο ζοϑςε και ϊρχιςε να το κυλϊει θορυβωδώσ πϊνω-κϊτω ςτην 

λιθϐςτρωτη αγορϊ. Όταν κϊποιοσ τον ρώτηςε γιατύ το κϊνει αυτϐ, 

απϊντηςε: δε θα όθελα να εύμαι ο μϐνοσ αδρανόσ ανϊμεςα ςε τϐςη 

δραςτηριϐτητα. κϋφτηκα λοιπϐν να κυλϊω πϋρα-δώθε το πιθϊρι μου, ώςτε 

να μοιϊζω με ϐλουσ τουσ υπϐλοιπουσ.   

Αντιμϋτωπο με την κρύςη, το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα 

αντιδρϊ περύπου με τον ύδιο τρϐπο: με μικροκομματικϊ ςκϋρτςα, διαρροϋσ, 

υποςχϋςεισ, τρικλοποδιϋσ, ςυνθηματολογύα και πϊντωσ πϊςη θυςύα «αγορϊ 

χρϐνου» ώςτε να μην ϋρθει ποτϋ η καταραμϋνη ώρα τησ αντιμετώπιςησ των 

προβλημϊτων (δηλαδό... τησ πολιτικόσ). 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 524 

Όλοι ϐςοι αντιθϋτωσ επιθυμοϑμε την κατεδϊφιςη αυτοϑ του καθεςτώτοσ 

και τη μεταπολιτευτικοϑ τϑπου αλλαγό, οφεύλουμε να βρεθοϑμε ςτουσ 

αντύποδεσ αυτόσ τησ ςυμπεριφορϊσ. Φρϋοσ μασ να διακηρϑξουμε το 

αυτονϐητο: πωσ η ανυποληψύα τησ Ελλϊδασ (η πρώτη αιτύα τησ εκτϐξευςησ 

του «ςπρεντ» και τησ επαπειλοϑμενησ χρεοκοπύασ τησ χώρασ) δεν 

αντιμετωπύζεται με... πυροδϐτηςη επιπλϋον ενϐσ κϑκλου πολιτικόσ 

αςτϊθειασ! Αποτελεύ αντιθϋτωσ βαςικϐ εθνικϐ και δημοκρατικϐ καθόκον 

ϐλων των πολιτικών παραγϐντων και των διαμορφωτών τησ κοινόσ γνώμησ 

να επιβϊλλουμε μια πολιτικό διϋξοδο που θα ςτηρύζεται ςτα παρακϊτω: 

(α) την ανϊληψη εκ μϋρουσ ϐλων των μειζϐνων καθεςτωτικών δυνϊμεων 

τησ ελϊχιςτησ υποχρϋωςησ να μη διαλυθεύ προςχηματικϊ η παροϑςα 

βουλό, αλλϊ να τηρηθεύ το ςϑνταγμα και να εξαντλόςει ολϐκληρη τη 

θητεύα τησ, ϋωσ δηλαδό τον Οκτώβριο του 2011, ανεξαρτότωσ μϊλιςτα τησ 

ϐποιασ εκτύμηςησ περύ «δυςαρμονύασ» μεταξϑ τησ ςϑνθεςόσ τησ και τησ 

λαώκόσ βοϑληςησ (εύπαμε: ϋκτακτεσ ςυνθόκεσ-ϋκτακτεσ ςυμπεριφορϋσ) 

(β) να ςυγκληθεύ ςϑςκεψη πολιτικών αρχηγών υπϐ τον πρϐεδρο τησ 

δημοκρατύασ, απϐ την οπούα θα προκϑψει κυβϋρνηςη αυξημϋνησ 

κοινοβουλευτικόσ πλειοψηφύασ, ςτην οπούα θα ςυμμετϋχουν 

εξωκοινοβουλευτικού (ό παραιτηθϋντεσ τησ κοινοβουλευτικόσ τουσ 

ιδιϐτητασ) πολιτικού και τεχνοκρϊτεσ υψηλοϑ επιπϋδου και ευρϋωσ 

πολιτικοϑ φϊςματοσ, ςτο πρϐτυπο τησ «κυβϋρνηςησ εθνικόσ ενϐτητασ» 

του Ιουλύου-Νοεμβρύου 1974. Αποδεχϐμενοι να την υποςτηρύξουν 

κοινοβουλευτικϊ χωρύσ να ςυμμετϋχουν ςτη ςϑνθεςό τησ, ο κ. 

πρωθυπουργϐσ και ο ηγϋτησ τησ αξιωματικόσ αντιπολύτευςησ θα αναλϊβουν 

ταυτϐχρονα ϋμπρακτα μϋροσ τησ πολιτικόσ ευθϑνησ που βαρϑνει τησ 

παρατϊξεισ τουσ για τη ςημερινό κατϊςταςη, αλλϊ και θα διατηρόςουν 

ακϋραιη τη δυνατϐτητα να διεκδικόςουν την εξουςύα εκ νϋου ςτα τϋλη του 

2011. 

(γ) να ςυςταθεύ ςυμβοϑλιο οικονομικόσ πολιτικόσ παρϊ τω 

πρωθυπουργώ, αποτελοϑμενο απϐ ϐλουσ ϐςοι γνωρύζουν εισ βϊθοσ τα 

δεδομϋνα τησ ελληνικόσ οικονομύασ: ςτελϋχη του υπουργεύου οικονομύασ 

και οικονομικών (πρώην υπουργοϑσ, υφυπουργοϑσ, γενικοϑσ 

γραμματεύσ), κεντρικοϑσ τραπεζύτεσ, ςτελϋχη οικονομικών διεθνών 

οργανιςμών κ.λπ που θα τροχοδρομόςει την εφαρμογό των γνωςτών ςε 

ϐλουσ επώδυνων αλλαγών ςτη λειτουργύα τησ οικονομύασ (και ϐχι μϐνο), 
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ώςτε να αποτραπεύ η χρεοκοπύα τησ χώρασ και να εμπεδωθεύ ςτουσ διεθνεύσ 

οικονομικοϑσ κϑκλουσ η βεβαιϐτητα πωσ η Ελλϊδα δεν εύναι «κλινικϊ 

νεκρό», αλλϊ αντιδρϊ ςτισ προκλόςεισ των καιρών. 

Εφϐςον το καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα εννοεύ να ςϑρει την Ελλϊδα ςε 

ϋναν ατϋλειωτο εκλογικϐ κϑκλο (Μϊρτιοσ-Μϊιοσ 2009, αρχϋσ 2010) με ϐλα 

τα ςυμπαρομαρτοϑντα, το ύδιο ακριβώσ χρονικϐ διϊςτημα που η κρύςη θα 

επελαϑνει πϊνοπλη κατϊ τησ χώρασ, τϐτε αναλαμβϊνει το ύδιο ακϋραιη την 

ευθϑνη για ϐ,τι επακολουθόςει. Όςοι δε εκπρϐςωπού του ςυμβϊλουν 

προςωπικϊ ςτην ανύερη αυτό πρϊξη, θα φϋρουν φυςικϊ και ατομικό 

ευθϑνη. 

Οι Ϊλληνεσ πολύτεσ εύμαςτε ϐλο και λιγϐτερο πρϐθυμοι να παριςτϊνουμε 

τουσ «χρόςιμουσ ηλιθύουσ» για ϋνα ςϑςτημα που καταπατϊ και γελοιοποιεύ 

δημοκρατικϋσ κατακτόςεισ που αποκτόθηκαν με αγώνεσ και αύμα, που 

υπονομεϑει το μϋλλον μασ κι εκεύνο των παιδιών μασ, που μασ επιβαρϑνει 

κϊθε μϋρα και περιςςϐτερο με το πελώριο πολιτικϐ και οικονομικϐ κϐςτοσ 

των ϊλυτων προβλημϊτων ενώ επιπλϋον θηςαυρύζει απϐ τη χρεοκοπύα, την 

ανομύα και την αναςφϊλεια ςτην οπούα μασ βυθύζει καθημερινϊ και 

περιςςϐτερο! 

Απαιτοϑμε απϐ τουσ πολιτικοϑσ μασ εκπροςώπουσ, τουσ βουλευτϋσ, τα 

κϐμματα, τον πρϐεδρο τησ δημοκρατύασ, να αναλϊβουν τισ ευθϑνεσ τουσ και 

ϋςτω την ϑςτατη ώρα να ςυνειςφϋρουν ςτην εθνικό αναςυγκρϐτηςη, ςτην 

αξιοπιςτύα των θεςμών και ςτη ςωτηρύα τησ δημοκρατύασ, τιμώντασ τουσ 

ϐρκουσ αλλϊ και το ϐνομϊ τουσ.    

1: Οι πρωταγωνιςτϋσ των «δεκεμβριανών» διακρύνονταν ωσ τα πιο γνόςια 

«παιδιϊ» του ςυςτόματοσ: ςημαύα τουσ όταν ο πιο ϊκρατοσ εγωτιςμϐσ, η 

αποθϋωςη τησ «εμπειρύασ» του «τώρα», ο τςαμπουκϊσ ενϊντια ςτο 

δημϐςιο χώρο, η ϋμπρακτη διεκδύκηςη τησ πιο ξϋφρενησ ανομύασ, η 

ιδεοληψύα-ανοητολογύα κ.λπ. 

ΤΓ: ςε πρϐςφατο κεύμενϐ του ο φύλοσ Δημότρησ 

Καλουδιώτησ αναρωτόθηκε αν η ςυμμετοχό μου ςτουσ 

«Δημοκρατικοϑσ» αλλϊζει ό θα αλλϊξει κϊποια ςτιγμό το πολιτικϐ 

ςτύγμα τησ παροϑςασ ιςτοςελύδασ, που διαχειρύζομαι. Εύναι κϊπωσ 

δϑςκολο να απαντηθεύ κϊτι τϋτοιο, καθώσ η ppol δεν εύναι τύποτα ϊλλο 

παρϊ τα ϊρθρα τησ, οπϐτε το ερώτημα αυτϐ απαντϊται αυτομϊτωσ: 

«ϐποιοσ ϋχει μϊτια, βλϋπει». Επειδό απϐ την ϊλλη ύςωσ υπϊρχουν πολλού 
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ϊνθρωποι που λειτουργοϑν με αταβιςμοϑσ του τϑπου κομματικό ϋνταξη= 

πνευματικό υςτεροβουλύα= μονομϋρεια και αποκλειςμϐσ τησ «ϊλλησ 

ϊποψησ», ασ διαβεβαιώςω πωσ πρϐταγμα τησ παροϑςασ ιςτοςελύδασ 

παραμϋνει να εύναι βόμα ϋκφραςησ και κριτικόσ ϐλων των ςοβαρών και 

τεκμηριωμϋνων απϐψεων, απϐ τισ παρυφϋσ τησ ςυντηρητικόσ παρϊταξησ 

ϋωσ εκεύνεσ τησ ριζοςπαςτικόσ αριςτερϊσ. Όπωσ γρϊφαμε ςτο αρχικϐ 

διακηρυκτικϐ κεύμενο τησ ppol, που χρονολογεύται απϐ το καλοκαύρι του 

2003, «αντιλαμβανϐμαςτε πωσ ϋχει εξαντληθεύ η προωθητικό δϑναμη τησ 

"Μεταπολύτευςησ" του 1974, τησ "Αλλαγόσ" του 1981 και του 

"Εκςυγχρονιςμοϑ" του 1996. Αντιλαμβανϐμαςτε ϐτι οι παλιϋσ διαχωριςτικϋσ 

γραμμϋσ ϋχουν ξεθωριϊςει ςτισ ςυνειδόςεισ των πολιτών και επιβιώνουν ϐλο 

και περιςςϐτερο ωσ ανϊμνηςη. Για να διατηρόςει η πολιτικό το νϐημϊ τησ 

ωσ υπϐθεςη των πολιτών, τα πολιτικϊ ϐρια θα πρϋπει να 

επαναπροςδιοριςτοϑν με ςϑγχρονουσ ϐρουσ». Εκεύ ςυνεχύζουμε να 

βριςκϐμαςτε. 
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Ενϐτητα ό όττα (13/3/2009) 

 

Επειδό το κεύμενο αυτϐ βγόκε λιγϊκι «ςεντϐνι», νομύζω πωσ εύναι χρόςιμο 

να γρϊψουμε τι περιλαμβϊνει: ςτην αρχό γύνεται μια εκτύμηςη του 

πολιτικοϑ ςκηνικοϑ και των δυναμικών που αναπτϑςςονται ενϐψει τησ 

επϐμενησ εκλογικόσ αναμϋτρηςησ του Ιουνύου· ςτη ςυνϋχεια γύνεται μύα 

κριτικό αποτύμηςη τησ κατϊςταςησ ςτισ κινόςεισ που 

δραςτηριοποιοϑνται ςτο χώρο του «νϋου κϋντρου» («οικολϐγοι-

πρϊςινοι», «δημοκρατικού», «δρϊςη», «φιλελεϑθερη ςυμμαχύα» κ.ϊ) και 

τϋλοσ περιγρϊφεται το πολιτικϐ και οργανωτικϐ πλαύςιο που θα 

μποροϑςε να οδηγόςει ςτην ενωτικό εμφϊνιςη του χώρου του νϋου 

κϋντρου ςτισ ευρωεκλογϋσ του Ιουνύου 

Νύκοσ Ρϊπτησ 

€ 

1. Ανϊκαμψη των καθεςτωτικών δυνϊμεων 

Καθώσ πυκνώνει ο πολιτικϐσ χρϐνοσ προσ τισ ευρωεκλογϋσ, οφεύλουμε να 

παραδεχτοϑμε πωσ για τισ δυνϊμεισ τησ αλλαγόσ οι εξελύξεισ ςτο πολιτικϐ 

επύπεδο εύναι δυςούωνεσ. Μποροϑμε ασ ποϑμε απϐ τώρα 

να προεξοφλόςουμε πωσ ϋχει όδη χαθεύ η δυνατϐτητα να μετατραποϑν οι 

επερχϐμενεσ ευρωεκλογϋσ ςε ιςχυρϐ μόνυμα καταδύκησ του καθεςτώτοσ 

μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. Σο περαςμϋνο καλοκαύρι οι 

καθεςτηκυύεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ ϋμοιαζαν πρϊγματι «τελειωμϋνεσ». Απϐ 

τϐτε ϐμωσ, το μεν ΠΑΟΚ διαμορφώνει ρεϑμα εξουςύασ (ακϐμα και 

αυτοδυναμύασ!), η δε ΝΔ διατηρεύ ςτο ακϋραιο τη δυνατϐτητα να 

αξιοποιόςει τα πλεονεκτόματα που διαθϋτει κϊθε κυβερνητικό δϑναμη. 

Ακϐμα κι αν τον Ιοϑνιο διενεργηθοϑν μϐνον ευρωεκλογϋσ, 

οι δημοςκοπόςεισ δεύχνουν πωσ το αθροιςτικϐ αποτϋλεςμα των 

καθεςτηκυύων κομμϊτων θα μοιϊζει μϊλλον με εκεύνο του 1989 ό 

του2004 (πϊνω απϐ 75%) παρϊ με εκεύνο του 1994 ό του 1999 (γϑρω ςτο 

70%). ε καμύα πϊντωσ περύπτωςη δεν αναμϋνεται κϊποια αξιοςημεύωτα 

αρνητικό επύδοςη των κομμϊτων εξουςύασ. την περύπτωςη μϊλιςτα 

διπλών εκλογών, ασ αναμϋνουμε μύα «ςυνόθη» αθροιςτικό επύδοςη των 

κομμϊτων του ςυςτόματοσ, ϊνω δηλαδό του 80%. 
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2. Αναςτόλωςη «με πόλινα πϐδια» 

Αυτό η αναςτόλωςη των καθεςτωτικών κομμϊτων δεν οφεύλεται ςε 

αποκατϊςταςη του κϑρουσ τουσ ό τησ ακτινοβολύασ των ιδεών τουσ ό τησ 

εμπιςτοςϑνησ των πολιτών προσ το πολιτικϐ τουσ προςωπικϐ. Οφεύλεται 

εν μϋρει ςτο ϊγχοσ που κυριαρχεύ ενϐψει τησ -επερχϐμενησ ακϐμα- 

επϋλαςησ τησ κρύςησ (και τα αντανακλαςτικϊ αναζότηςησ «ςιγουριϊσ» 

που αυτϐ προκαλεύ)· απϐ την ϊποψη αυτό εκτιμοϑμε πωσ ο 

δικομματιςμϐσ «θα πϊει καλϑτερα πριν πϊει χειρϐτερα». Οφεύλεται ϐμωσ 

και ςτουσ λεγϐμενουσ «υποκειμενικοϑσ παρϊγοντεσ», ότοι ςτην πολιτικό 

ανεπϊρκεια που ϋχουμε επιδεύξει ϐλοι εμεύσ που κινοϑμαςτε-διαμορφώνουμε 

το χώρο του ριζοςπαςτικοϑ νϋου κϋντρου. 

3. Σο διακϑβευμα των ευρωεκλογών 

Σισ επϐμενεσ 40-45 μϋρεσ, το πολιτικϐ διακϑβευμα που καλοϑμαςτε να 

υπεραςπιςτοϑμε ενϐψει των ευρωεκλογών εύναι η δυνατϐτητα των 

δυνϊμεων του «νϋου κϋντρου» να πετϑχουμε ϋνα εκλογικϐ αποτϋλεςμα που 

τουλϊχιςτο θα χαρϊξει μια «ρωγμό» ςτο ςϑςτημα ςτον ενδιϊμεςο χώρο 

μεταξϑ ΠΑΟΚ και ΝΔ. 

Εξακολουθοϑν να υπϊρχουν οι ςυνθόκεσ που επιτρϋπουν ςτισ δυνϊμεισ 

του νϋου κϋντρου να καταγραφεύ ϋνα ποςοςτϐ 4-5% εμπρϐσ απϐ τα -και 

ανϊμεςα ςτα- καθεςτωτικϊ κϐμματα. Ϊνα τϋτοιο αποτϋλεςμα ύςωσ να ϋχει 

μεγϊλη ςημαςύα για ϐτι ϋρχεται μετϊ, αφοϑ θα διαμορφώςει 

μύα ρεαλιςτικό και φερϋγγυα πολιτικό αντιπρϐταςη ςτο χώρο του 

κϋντρου, ϐπου κινεύται πολιτικϊ η πλειοψηφύα των ςυμπολιτών 

μασ.   

4. Επιτεϑγματα του «νϋου κϋντρου» 

Για να ςυμβεύ αυτϐ εκ των ων ουκ ϊνευ ϐροσ εύναι τα πολιτικϊ υποκεύμενα 

και οι κοινωνικϋσ δυνϊμεισ του «νϋου κϋντρου» να αναλϊβουν τισ ευθϑνεσ 

τουσ και να διεκδικόςουν ενωμϋνα την ψόφο του ελληνικοϑ λαοϑ ςτισ 

επερχϐμενεσ ευρωεκλογϋσ. 

Αυτϐσ εύναι ο μϐνοσ τρϐποσ ώςτε να διαφυλϊξουν και να επεκτεύνουν τα 

πολιτικϊ μορφώματα, οι κινόςεισ πολιτών και οι ανεξϊρτητεσ 

προςωπικϐτητεσ του χώρου αυτοϑ τα επιτεϑγματα που πϋτυχαν ςτο 

προηγοϑμενο διϊςτημα, αλλϊ και να υπερβοϑν τισ ςημαντικϋσ τουσ 

μειονεξύεσ. 

Ψσ προσ τα επιτεϑγματα: 
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Οικολϐγοι-πρϊςινοι 

Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ) επϋδειξαν ςημαντικό ανθεκτικϐτητα ϐλα 

τα χρϐνια που «διϋςχιζαν την ϋρημο», απϐ την ύδρυςό τουσ, το 2002 μϋχρι 

τη δημοςκοπικό τουσ απογεύωςη, ςτα τϋλη του 2008. Παρϊ τισ ϊγονεσ 

εκλογικϋσ αναμετρόςεισ πριν το 2007 (αδυναμύα να εμφανιςτοϑν ςτισ 

εθνικϋσ εκλογϋσ του 2004, 0.67 ςτισ ευρωεκλογϋσ του 2004), ϐχι μϐνο 

δεν υπϋκυψαν ςτισ ςειρόνεσ του ςεκταριςμοϑ, αλλϊ κατϊφεραν να 

εργϊζονται με εμμονό και ςυνϋπεια, να διευρϑνουν την απόχηςό τουσ, να 

υπεραςπύζονται την αξιοπιςτύα τουσ και να αναδεύξουν ςημαντικϊ νϋα 

ςτελϋχη (Σϊςοσ Κρομμϑδασ, Νύκοσ Φρυςϐγελοσ κ.ϊ) δύπλα ςτο 

ιςτορικϐ μϋγεθοσ που ονομϊζεται Μιχϊλησ Σρεμϐπουλοσ. 

όμερα ϋχουν κατορθώςει να αναδειχτοϑν «με το ςπαθύ» τουσ ςτο 

ςημαντικϐτερο πϐλο ςυςπεύρωςησ ςτο χώρο και να διεκδικοϑν με αξιώςεισ 

ακϐμα και την αυτοδϑναμη εύςοδϐ τουσ ςτο ευρωκοινοβοϑλιο ό και το 

εθνικϐ κοινοβοϑλιο (!) 

Δημοκρατικού 

Οι νεοςϑςτατοι «δημοκρατικού» κατϊφεραν, γϑρω απϐ το 

δύπολο Μελϋτη Μελετϐπουλου και Γιϊννη ακιώτη να ςυςπειρώςουν 

δεκϊδεσ πολύτεσ, πολλού απϐ τουσ οπούουσ αναμειγνϑονται για πρώτη φορϊ 

με τα κοινϊ και προϋρχονται απϐ τουσ πλϋον διαφορετικοϑσ πολιτικοϑσ 

ορύζοντεσ, αποδεικνϑοντασ ϋτςι εν τοισ πρϊγμαςι πωσ η κοινωνύα διαθϋτει 

εφεδρεύεσ και πωσ οι καιρού εύναι ώριμοι για πρωτϐτυπεσ και προωθητικϋσ 

ςυνθϋςεισ... Σο πρϐγραμμα του κϐμματοσ δε, διακρύνεται απϐ 

την αναζότηςη λϑςεων, και την αποφυγό των εϑκολων καταγγελιών.  

τουσ «δημοκρατικοϑσ» ακϐμα πιςτώνεται η αναβύωςη τησ ϋννοιασ του 

πολιτικοϑ «κϋντρου», που πρώτοι επανϋφεραν και που ςόμερα εύναι 

ιδιαύτερα δημοφιλόσ ςτη ςχετικό δημϐςια ςυζότηςη. υγκύνηςη δε 

προκαλεύ η εμφϊνιςη ςτο ςχόμα των «δημοκρατικών» αρκετών νεϐτατων 

πολιτών (ςυχνϊ κϊτω των 30 ετών) με λαμπρϋσ ςπουδϋσ, υψηλϐ πολιτικϐ 

επύπεδο και διϊθεςη προςφορϊσ, με πιο ώριμη -αλλϊ ϐχι μοναδικό- 

περύπτωςη αυτό του Νύκου Γεωργιϐπουλου. 

Υιλελεϑθερη ςυμμαχύα 

Θα όταν ϊδικο να μην αναγνωρύςουμε ςτη «φιλελεϑθερη ςυμμαχύα» 

(ΥΙ) πωσ πρωτοπϐρηςε ςτην αντύληψη τησ δημιουργύασ ενϐσ «κϐμματοσ 

πολιτών». Αν και εύναι ο πλϋον ιδεολογικϊ περύκλειςτοσ φορϋασ του 
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«χώρου», ϋχει εντυπωςιϊςει με την ϊνεςη με την οπούα προςφϋρει βόμα ςε 

εντελώσ διαφορετικϋσ απϐψεισ απϐ τισ νεοφιλελεϑθερεσ που 

πρεςβεϑει. Σο Β, ςυνϋδριο τησ ΥΙ, τον Οκτώβριο του 2008, αποτϋλεςε 

το μεγαλϑτερο και πιο ϋγκυρο «ραντεβοϑ» των εκςυγχρονιςτών πϊςησ 

φϑςεωσ των τελευταύων ετών. 

Τπϐ το βϊροσ δε τησ οικονομικόσ κρύςησ, διαμορφώνεται ςτουσ κϐλπουσ 

τησ ΥΙ ϋνα αναθεωρητικϐ-πραγματιςτικϐ φιλελεϑθερο ρεϑμα ανοικτών 

οριζϐντων, που επιθυμεύ να πραγματοποιόςει ςυνθϋςεισ και υπερβϊςεισ 

για την προκοπό του τϐπου και την επιβολό των αναγκαύων 

μεταρρυθμύςεων ςτην οικονομύα, την παιδεύα, το περιβϊλλον κ.λπ. Δύπλα 

ςτον νεϐτατο πρϐεδρο τησ ΥΙ Υώτη Περλικϐ ξεχωρύζουν ςτελϋχη ϐπωσ 

οι Δημότρησ κϊλκοσ, τρατόσ Κατϊκοσ, πϑροσ Ντϐβασ, Μανϐλησ 

Μανωλεδϊκησ κ.ϊ. 

Δρϊςη 

Σϋλοσ, οι πρώην υπουργού τϋφανοσ Μϊνοσ και Βαςύλησ 

Κοντογιαννϐπουλοσ που προανόγγειλαν την ύδρυςη του κϐμματοσ 

«δρϊςη», αξύζουν οπωςδόποτε το ςεβαςμϐ μασ διϐτι, ςε αντύθεςη με 

τουσ υπολούπουσ τροφύμουσ του ςυςτόματοσ, αναλαμβϊνουν το ρύςκο να 

εκτεθοϑν ςε μύα δϑςκολη εκλογικό μϊχη, υπεραςπιζϐμενοι τισ ιδϋεσ 

τουσ. Ιδιαύτερα ϐμωσ ο τϋφανοσ Μϊνοσ αποτελεύ τα τελευταύα χρϐνια 

μύα μϐνιμη εςτύα παραγωγόσ νϋων ιδεών, που ςυνθϋτουν επιπλϋον μύα 

ςυνεκτικό εναλλακτικό πρϐταςη για τη χώρα. 

Δε θϋλω να φανεύ πωσ αγνοώ τισ αγωνιώδεισ προςπϊθειεσ του μικροϑ και 

πολυτεμαχιςμϋνου χριςτιανοδημοκρατικοϑ χώρου -«δημοκρατικό 

αναγϋννηςη» (ΔΑ), «κοινωνύα», «χριςτιανικό δημοκρατύα» κ.λπ). 

Τπϊρχουν και εκεύ ζωντανϋσ και χρόςιμεσ δυνϊμεισ, που μποροϑν να 

προςφϋρουν (θα ξεχωρύςω το νεαρϐ ςτϋλεχοσ τησ «ΔΑ» Αλϋξανδρο 

Αρβανιτϊκη και τον εκδϐτη του περιοδικοϑ «μανιφϋςτο» Θϐδωρο 

Παντοϑλα). 

5. Μειονεξύεσ του «νϋου κϋντρου» 

Πϋρα ϐμωσ απϐ αυτϊ τα «καλϊ» νϋα, υπϊρχουν και τα «κακϊ»: 

Οικολϐγοι-πρϊςινοι 

Οι ΟΠ ξεκύνηςαν την πορεύα τουσ ϐταν διεθνώσ οι «πρϊςινοι» (ωσ 

μονοθεματικϐσ χώροσ τησ περιβαλλοντικόσ ανηςυχύασ) ολοκλόρωναν τη 

δικό τουσ. όμερα το «περιβϊλλον» ϋχει τοποθετηθεύ για τα καλϊ 
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ςτο κϋντρο τησ πολιτικόσ ατζϋντασ, ϐπου αναπϐφευκτα θα 

«ςτρογγυλοκϊθεται» ακϐμα περιςςϐτερο ςτο μϋλλον... Όπωσ ϋχει 

ειπωθεύ, το ζότημα πια δεν εύναι αν οι «πρϊςινοι» ανόκουν ςτη δεξιϊ ό την 

αριςτερϊ, αλλϊ αν η αριςτερϊ και η δεξιϊ εύναι αρκετϊ πρϊςινεσ! Πρϊγμα 

που καθιςτϊ τα «πρϊςινα» πολιτικϊ υποκεύμενα θϑματα τησ επιτυχύασ 

«τουσ». Εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ ϊλλα μεν κϐμματα του διεθνοϑσ 

πρϊςινου κινόματοσ ϋχουν ςτραφεύ προσ μύα ευρϑτερη μεταρρυθμιςτικό-

κεντρώα ατζϋντα (π.χ. οι Γερμανού τησ «ςυμμαχύασ ,90»), ενώ ϊλλοι -

ϐπωσ οι Γϊλλοι- αναζητοϑν να υπερβοϑν το... ςτενϐ «κορςϋ» 

του «πρϊςινου» κϐμματοσ! 

Σο ϐτι δε ςτο πλαύςιο αυτϐ οι ΟΠ ϋςπευςαν να «κλεύςουν» το ψηφοδϋλτιϐ 

τουσ απϐ... το Νοϋμβριο (προφανώσ για να απεμπλακεύ το κϐμμα απϐ τισ 

ςημερινϋσ διεργαςύεσ, που όταν ςαφϋςτατα ορατϐτατεσ απϐ το χειμώνα) 

απϋδειξε πωσ ο χώροσ των ΟΠ παραμϋνει ςε υπϋρμετρο βαθμϐ δϋςμιοσ 

των λογικών τησ μεταπολιτευτικόσ αριςτερϊσ και δεν κατανοεύ πωσ η 

μεγϊλη ιςχϑσ που του δύνουν οι δημοςκοπόςεισ ςυνεπϊγεται και μεγϊλεσ 

(εθνικοϑ μεγϋθουσ) ευθϑνεσ. Εύναι κατανοητϐ μεν πρϐςωπα ςαν 

τον Μιχϊλη Σρεμϐπουλο να θϋλουν να γευθοϑν επιτϋλουσ τουσ καρποϑσ 

μιασ μοναχικόσ και ςυνεποϑσ πολιτικόσ δρϊςησ που μετρϊ 

δεκαετύεσ, εξακολουθεύ πϊντωσ να μη δικαιολογεύται να το κϊνουν αυτϐ 

εισ βϊροσ τησ πολιτικόσ ανϋλιξησ τησ πατρύδασ μασ. 

τϋφανοσ Μϊνοσ 

Λϐγω αναγνωριςιμϐτητασ, διαςυνδϋςεων με τα ΜΜΕ, αλλϊ και 

των πραγματικών πολιτικών δυνατοτότων του, ο κ. τϋφανοσ 

Μϊνοσ αποτελεύ για τον πολιτικϐ χώρο που περιγρϊφουμε το ανϊλογο 

ενϐσ τϊνκερ ςε μύα λύμνη. Οπϐτε επιςτρϋφουμε ςτο ζότημα τησ 

ςχϋςησ ιςχϑοσ και ευθϑνησ. 

ε πρϐςφατη ςϑςκεψη για το θϋμα τησ εμφϊνιςησ του χώρου ςτισ 

ευρωεκλογϋσ, που ϋγινε ςτο ξενοδοχεύο «Σιτϊνια», ο κ. Μϊνοσ μασ 

εξόγηςε: 

• πωσ θεωρεύ αδιϊφορη την ϑπαρξη ςυλλογικοτότων ϐπωσ οι 

«δημοκρατικού» ό η ΥΙ και αρνεύται να διαπραγματευθεύ το 

οτιδόποτε μαζύ τουσ. 
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• πωσ θεωρεύ εαυτϐν φορϋα αυτονϐητησ αξιοπιςτύασ, ηγετικϐτητασ 

και αποτελεςματικϐτητασ, 

• πωσ -ϊρα- ϐχι μϐνο δικαιοϑται, αλλϊ οφεύλει να ηγηθεύ του χώρου 

ςτισ ευρωεκλογϋσ (εξόγηςε μϊλιςτα πωσ εύναι και 

περιβαλλοντικϊ πιο αξιϐπιςτοσ απϐ τουσ ΟΠ, που πϊντωσ δεν 

παρευρύςκονταν ςτη ςυνϊντηςη). 

• Σϋλοσ, «ϋριξε το γϊντι» ςε ϐποιον όθελε να αμφιςβητόςει την 

κυριαρχύα του ςτο χώρο, με το γνωςτϐ: «ιδοϑ η Ρϐδοσ...». 

Η αλόθεια βϋβαια ϋχει και ϊλλη ϐψη: 

• εύναι εξαιρετικϊ αμφύβολο αν ο κ. Μϊνοσ, που ςε λύγουσ μόνεσ 

ειςϋρχεται ςτην... ϐγδοη δεκαετύα τησ ζωόσ του, μπορεύ να 

εκφρϊςει τη νϋα ηγετικό τϊξη και τισ νϋεσ ανατρεπτικϋσ 

μεταρρυθμιςτικϋσ ιδϋεσ που ϋχει ανϊγκη αυτό τη ςτιγμό η χώρα... 

Εκτϐσ αν θϋλει να επαναλϊβει την φιλϐτιμη, αλλϊ 

αυτοαναιροϑμενη προςπϊθεια του κ. Παπαθεμελό το 2007, που 

διακόρυςςε ςε ϐλουσ τουσ τϐνουσ (ειλικρινϊ κατϊ τη γνώμη μου) 

πωσ εκφρϊζει την εύςοδο... νϋων ανθρώπων ςτην πολιτικό ςκηνό, 

ςκορπώντασ (φευ!) την ευθυμύα ςτο πανελλόνιο... 

• πρϐβλημα προκαλεύ και αυτϐ καθ αυτϐ το πολιτικϐ ςτύγμα 

του τϋφανου Μϊνου που -με δικό του ευθϑνη, και λανθαςμϋνα 

κατϊ τη γνώμη μου- θεωρεύται ο... ϋτεροσ Καππαδϐκησ-

εκπρϐςωποσ του θατςεριςμοϑ ςτην Ελλϊδα... Πρϊγμα που δεν 

εύναι ϐ,τι καλϑτερο εν μϋςω τησ τρϋχουςασ κρύςησ. 

• ωσ προσ την αξιοπιςτύα, η ςυμπεριφορϊ του τϋφανου 

Μϊνου ςτουσ εκατοντϊδεσ «ταϑρουσ» το 2000 αποτϋλεςε 

μνημεύο πολιτικοϑ καιροςκοπιςμοϑ και αναξιοπιςτύασ1 . 

• ωσ προσ την αποτελεςματικϐτητϊ του τϋλοσ, πρϊγματι δεν εύναι 

δα και το ιςχυρϐτερο ςημεύο το ςημαύνοντοσ πολιτικοϑ: αν και 

κορυφαύοσ υπουργϐσ τησ ΝΔ, ο κ. Μϊνοσ απϋτυχε να εκλεγεύ... 

βουλευτόσ το 1985 (ςε φϊςη ανϐδου τησ ΝΔ) και το Νοϋμβριο 

του 1989 (ςε φϊςη διεκδύκηςησ του... 50% εκ μϋρουσ το 

κϐμματϐσ του). Απϋτυχε να εκλεγεύ ευρωβουλευτόσ με τουσ 

«φιλελεϑθερουσ» το 1999. Απϋτυχε να... επηρεϊςει την πολιτικό 

τησ ΝΔ (το διϊςτημα 2000-2004) και του... ΠΑΟΚ (με το οπούο 
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επύςησ ςυνεργϊςτηκε, το 2004-2007) (εφϐςον υποθϋςουμε πωσ η 

παρουςύα του «ςτη βουλό» εύχε και ϋνα τϋτοιο περιεχϐμενο). Όςο 

για το πολιτικϐ του αποτϑπωμα, ϐπωσ ο ύδιοσ διαπιςτώνει 

περιγρϊφοντασ ςε ϐλουσ τουσ τϐνουσ τηνανεπϊρκεια του 

πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ, δεν εύναι δα και το βαθϑτερο μετϊ απϐ 

τριϊντα και πλϋον χρϐνια παρουςύασ ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό! 

Σοϑτων λεχθϋντων, εφϐςον η «δρϊςη» αποδειχθεύ πωσ αναπτϑςςει 

κϊποια δυναμικό, κανεύσ δε θα εύναι εισ θϋςη να αγνοόςει αυτϐ το 

δεδομϋνο... Εφϐςον ϐμωσ κϊτι τϋτοιο δε γύνει (και αυτϐ θα το ξϋρουμε ςε 

20-30 μϋρεσ το πολϑ) ο κ. Μϊνοσ οφεύλει να αποχωρόςει απϐ τη 

διεκδύκηςη τησ ψόφου ςτισ ευρωεκλογϋσ και να προςφϋρει, για το καλϐ 

τησ πατρύδασ και ϐςων λϋγει πωσ πιςτεϑει, την αναγνωριςιμϐτητϊ του, τισ 

διαςυνδϋςεισ του, την εμπειρύα του κ.λπ αφιλοκερδώσ υπϋρ τησ 

προςπϊθειασ να δημιουργηθεύ η «πολιτικό ρωγμό» ανϊμεςα ςτη ΝΔ και το 

ΠΑΟΚ. 

Κατϊ τη γνώμη μου ο κ. Μϊνοσ δε θα ϋπρεπε διεκδικόςει προςωπικϊ την 

ψόφο των πολιτών ςτισ ευρωεκλογϋσ του 2009, ςυνδϋοντασ μϊλιςτα την 

εμφϊνιςό του με το ζότημα τησ «ηγεςύασ» ενϐσ υπϐ διαμϐρφωςη, 

εϑθραυςτου χώρου («η ηγεςύα ςτην πολιτικό δεν παραδύδεται, αλλϊ 

κατακτιϋται» εύπε ςτον γρϊφοντα ςτη ςϑςκεψη του «Σιτϊνια»). Εν πϊςη 

περιπτώςει μπορεύ να ϋχει και δύκιο. Ελπύζω πϊντωσ πωσ αν αποδειχθεύ 

απϐ τισ δημοςκοπόςεισ πωσ ϋχει ϊδικο, δε θα επιμεύνει ςτην «κϊθοδϐ» 

του ςτισ εκλογϋσ, κινδυνεϑοντασ ϋτςι να γύνει ο «μοιραύοσ ϊνθρωποσ» των 

ευρωεκλογών για το εγχεύρημα του «νϋου κϋντρου», αλλϊ και 

ςυμπεριφερϐμενοσ -για μύα ακϐμα φορϊ- ωσ ο πιο κλαςςικϐσ Ϊλληνασ 

πολιτευτόσ. 

Δημοκρατικού  

ε αυτϋσ τισ εκλογϋσ οι «δημοκρατικού» επιδιώκουν να αναδειχθοϑν ςτο 

«κϐμμα πολιτών, κϐμμα λϑςεων» που θα κατορθώςει να φϋρει τη 

«ρωγμό» ςτο ζωτικϐ χώρο ανϊμεςα ςτισ καθεςτηκυύεσ δυνϊμεισ. Όπωσ 

φαύνεται απϐ τισ μϋχρι τώρα κινόςεισ τουσ (την ςϑνταξη ενϐσ 

ψηφοδελτύου απϐ αναγνωριςμϋνεσ προςωπικϐτητεσ εκτϐσ κομματικών 

τειχών, την ανοικτό προεκλογικό πολιτικό διαδικαςύα, την ϋμφαςη ςτην 

προγραμματικό υπϐςταςη του κϐμματοσ) απϐ τουσ δϑο ςτην 

πραγματικϐτητα ςτϐχουσ που επιδιώκουν (την κατοχϑρωςη τησ 
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«αυτοτϋλειασ» του κϐμματοσ, την δημιουργύα τησ «ρωγμόσ») ο μεύζων 

εύναι ο δεϑτεροσ. Εξϊλλου, ςε περύπτωςη αποτυχύασ τησ δημιουργύασ τησ 

«ρωγμόσ», η πορεύα των «δημοκρατικών» θα ακυρωθεύ de facto, ενώ ςτην 

περύπτωςη που αυτό η «ρωγμό» πραγματοποιηθεύ, οι «δημοκρατικού» θα 

εύναι πολϑ καλϊ τοποθετημϋνοι για να αξιοποιόςουν τισ δυναμικϋσ που θα 

διαμορφωθοϑν ςτη ςυνϋχεια. 

Αποτελεύ ϋτςι πηγό ανηςυχύασ η διαμϐρφωςη ενϐσ ϊτοπου κομματικοϑ 

πατριωτιςμοϑ ςτο χώρο των «δημοκρατικών» -που διακρύνεται απϐ την 

πολιτικό αυθεντικϐτητα μα και την απειρύα του. Προσ το παρϐν η τϊςη 

αυτό εύναι μια λεπτομϋρεια, αλλϊ εύναι γνωςτϐ ποιοσ κρϑβεται καμιϊ 

φορϊ ςτισ λεπτομϋρειεσ... 

Υιλελεϑθερη ςυμμαχύα 

Η ΥΙ εύναι ο χώροσ που ςυμπεριφϋρθηκε πιο «ενωτικϊ» απϐ ϐλουσ 

ςτουσ οπούουσ αναφερθόκαμε. Σαυτϐχρονα ϐμωσ εύναι και ο χώροσ που 

βρύςκεται ςτη μεγαλϑτερη πολιτικό αμηχανύα: η ΥΙ επϋλεξε να 

εκπροςωπόςει ςτην ελληνικό πολιτικό ςκηνό τον ατϐφιο -ςχεδϐν 

ιδεοληπτικϐ-νεοφιλελευθεριςμϐ, πρϊγμα που κατ, αρχόν όταν -

απϐ ηθικόσ τουλϊχιςτο απϐψεωσ-αξιοθαϑμαςτο. 

Πϋρςι τον Οκτώβριο ϐμωσ, κϊτι ςυνϋβη: η παγκϐςμια οικονομικό κρύςη 

που βρύςκεται ςε εξϋλιξη ςηματοδοτεύ πρϊγματι διεθνώσ την «απαξύωςη», 

τη «χρεοκοπύα», τον ηθικϐ εκμηδενιςμϐ του νεοφιλελευθεριςμοϑ. Σον 

Οκτώβριο ςηματοδοτόθηκε το κλεύςιμο ενϐσ ολϐκληρου 

κϑκλου ηγεμονύασ των νεοφιλελεϑθερων ιδεών, που ξεκύνηςε ςτα τϋλη 

τησ δεκαετύασ του ,70, με την εμφϊνιςη των 

Ρϋιγκαν (Reagan) και Θϊτςερ (Thatcher). Η πτώςη τησ «Λύμαν 

μπρϊδερσ» εύναι για τουσ φιλελεϑθερουσ ϐτι όταν η πτώςη του «τεύχουσ 

του Βερολύνου» για την ϊκρα αριςτερϊ. 

 Σο τι ςυμβαύνει ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ το ξϋρουμε: υπϊρχουν εκεύνοι που 

«τα παύζουν» και πϊνε ςπύτι τουσ· υπϊρχουν εκεύνοι που ξεκινοϑν μύα μακρϊ 

και οδυνηρό πορεύα προςωπικών και ιδεολογικών αναθεωρόςεων· και 

υπϊρχουν κι εκεύνοι που κλεύνουν τα μϊτια ςτην αλόθεια και μϊχονται υπϋρ 

ςυμβϐλων και εικονιςμϊτων (που θα ‘λεγε και ο Φαρύλαοσ Υλωρϊκησ)2. 

Ξϋρουμε επύςησ τι δε ςυμβαύνει: δεν εύναι δυνατϐ ςε χώρουσ που διανϑουν 

τϋτοιεσ υπαρξιακϋσ καταςτϊςεισ να ηγηθοϑν ςε πολιτικϊ εγχειρόματα: δε 

διαθϋτουν οϑτε την αξιοπιςτύα, οϑτε τη διανοητικό καθαρϐτητα, οϑτε την 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 535 

ψυχολογύα του ηγϋτη! 

5. Προςωπικϐτητεσ και πολιτικϋσ κινόςεισ 

  

Εντελώσ κρύςιμο για την τϑχη του νϋου κϋντρου εύναι το πϐτε επιτϋλουσ 

θα ςτρατευθοϑν πολιτικϊ οι ςημαντικϋσ εκεύνεσ νϋεσ προςωπικϐτητεσ και 

κινόςεισ πολιτών που ενώ ϋχουν παύξει ςε ιδεολογικϐ 

επύπεδο πρωταγωνιςτικϐ ρϐλο ςτη γϋννηςη του χώρου, παραμϋνουν ακϐμα 

πολιτικϊ ανενεργού (ό εντϐσ του «βαρυτικοϑ πεδύου» καθεςτωτικών 

κομμϊτων, ιδύωσ του ΠΑΟΚ): 

• Προςωπικϐτητεσ ϐπωσ ο Φαρύδημοσ Σςοϑκασ, ο Αλϋξησ 

Καλοκαιρινϐσ, ο Θοδωρόσ Πελαγύδησ, ο Θϋμησ 

Λαζαρύδησ ϋχουν ςυμβϊλει αποφαςιςτικϊ με τα γραπτϊ τουσ ςτην 

απαξύωςη του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ και την περιγραφό 

των ςημαντικών μεταρρυθμύςεων που εκκρεμοϑν. 

• τισ πρϐςφατεσ «ελληνικϋσ ταραχϋσ», οι Πϋτροσ 

Μϊρκαρησ, Σϊκησ Θεοδωρϐπουλοσ και -primus inter pares-

 Απϐςτολοσ Δοξιϊδησ διϋςωςαν την τιμό του ελληνικοϑ 

πνευματικοϑ κϐςμου (και ερϋθιςαν την αριςτερϊ, πρϊγμα 

ςημαντικϐτερο). 

• Τπόρξαν γραπτϊ των Θεοδϐςη Σϊςιου, Αντώνη Παπαγιαννύ-

δη, Βαςύλη Μαρκεζύνη κ.ϊ που ϋκαναν την ψυχό μασ να 

φτερουγύςει. 

• Ψσ προσ το πολιτικϐ δυναμικϐ, η εμφϊνιςη τησ Μαρύασ 

Βαςιλϊκου ςτα ελληνικϊ πολιτικϊ πρϊγματα (ϋςτω και απϐ την -

ταπεινωτικό- δεϑτερη θϋςη του ψηφοδελτύου των ΟΠ), μπορεύ υπϐ 

προϒποθϋςεισ να αποδειχτεύ το «φτεροϑγιςμα τησ πεταλοϑδασ» που 

προκαλεύ ϋωσ και «τυφώνα ςτον Ειρηνικϐ»... 

• Κινόςεισ πολιτών ϐπωσ η «γενιϊ των 700 ευρώ», οι «ςτριτ 

πϊνθερσ», οι «ποδηλϊτεσ», η «πρωτοβουλύα για την 

πρϐςβαςη ςτα δημϐςια δεδομϋνα» και 

δεκϊδεσ περιβαλλοντικϋσ, πολιτιςτικϋσ, καταναλωτικϋσ κ.λπ 

ςυλλογικϐτητεσ ϋχουν επύςησ καταλόξει, ακολουθώντασ τισ δικϋσ 

τουσ διαδρομϋσ, ςτο πολιτικϐ ςυμπϋραςμα πωσ το καθεςτώσ 
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μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα εύναι ανύκανο να βελτιώςει τη ζωό των 

Ελλόνων ό να εξαςφαλύςει το μϋλλον τησ πατρύδασ. 

Όλοι αυτού -και τα πολιτικϊ υποκεύμενα του χώρου- οφεύλουν να αντλόςουν 

ςυμπερϊςματα απϐ την προώοϑςα ςϑμπτωςη απϐψεων μεταξϑ τουσ -και να 

την «ξεζουμύςουν» πολιτικϊ. 
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Ενϐτητα ό όττα (Β') (13/3/2009) 

 

6. Σο περύγραμμα τησ ενϐτητασ 

Ώςτε λοιπϐν, η «παρϊταξη που δεν υπόρχε» βρύςκεται ϋνα βόμα πριν τη 

ςυγκρϐτηςό τησ. Σο αν θα μπορϋςει να υπερβεύ τισ αδυναμύεσ τησ ώςτε να 

αξιοποιόςει τισ δυνατϐτητϋσ τησ θα κριθεύ το επϐμενο τρύμηνο -και κριτόριο 

θα εύναι αν θα μπορϋςει να δημιουργόςει ρωγμό (να καταγρϊψει ϋνα 

ευδιϊκριτο ποςοςτϐ) ςτο χώρο μεταξϑ ΝΔ-ΠΑΟΚ ςτισ ευρωεκλογϋσ του 

Ιουνύου. Για να το κϊνει αυτϐ θα χρειαςτεύ η ενωτικό τησ εμφϊνιςη ςτισ 

ευρωεκλογϋσ. Οι ύδιεσ οι ςυλλογικϐτητεσ μποροϑν να θεωροϑν πωσ τισ 

χωρύζουν «ςημαντικϋσ διαφορϋσ». Πολϑ καλϊ, αλλϊ οι εκλογϋσ αφοροϑν το 

τι θεωροϑν οι πολύτεσ -και κανεύσ πολύτησ δε θα κατανοόςει τι ακριβώσ 

χωρύζει τη «δρϊςη» απϐ τουσ «δημοκρατικοϑσ» και γιατύ αυτού δεν 

ςυμπορεϑονται με τουσ ΟΠ... Επιπλϋον, η επύκληςη των «διαφορών» εύναι 

το αγαπημϋνο τραγοϑδι τησ μεταπολύτευςησ. Ο νϋοσ ρυθμϐσ λϋγεται 

ςϑνθεςη, ςυμβιβαςμϐσ, ςϑγκλιςη! 

Πώσ μπορεύ να ςυμβεύ ϐμωσ η ενϐτητα ϋωσ τον Ιοϑνιο; 

  

Πρώτον: η «δρϊςη», οι «δημοκρατικού» και η ΥΙ θα πρϋπει να 

ςυνειδητοποιόςουν πωσ αν εύναι να καταγρϊψουν ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξησ 

του 0.5-1%, καλϑτερα να μην ςυμμετϊςχουν καν ςτισ εκλογϋσ! Αυτϐ 

ςημαύνει ταυτϐχρονα πωσ αν κϊποιοσ απϐ τουσ τρεισ δεύξει, εντϐσ του 

Μαρτύου και πϊντωσ ϋωσ τη Μεγϊλη Εβδομϊδα, πωσ μπορεύ να 

«ξεκολλόςει» ςτισ δημοςκοπόςεισ, οι ϊλλοι οφεύλουν να καλλιεργοϑν απϐ 

τώρα την ιδϋα πώσ θα ενιςχϑςουν την ϊλλη πολιτικό δϑναμη να 

δημιουργόςει την περύφημη «ρωγμό». Καλϊ τα περύ αυτοδϑναμησ 

καθϐδου -και κατανοητϊ- αλλϊ καλοϑ-κακοϑ ασ προετοιμϊζονται και 

«ςχϋδια Β,» αν δε θϋλουμε να μετατρϋψουμε τισ ευρωεκλογϋσ ςε χορϐ του 

Ζαλϐγγου για ανανεωτϋσ. 

Δεϑτερον: ςε περύπτωςη που δεν «ξεκολλϊει» κανεύσ, θα χρειαςτεύ 

να υπϊρξει ϋγκαιρα ενωτικό πρωτοβουλύα που θα «ταρϊξει τα νερϊ» και θα 

κινητοποιόςει τισ υπαρκτϋσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που κινοϑνται 

πϋραν και ανϊμεςα ςτουσ δϑο πυλώνεσ του καθεςτώτοσ. Η πρωτοβουλύα 
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αυτό θα χαρακτηρύζεται: 

  

Απϐ την εκπϐνηςη ενϐσ υπερκομματικοϑ ψηφοδελτύου νϋων ανθρώπων, 

με επικεφαλόσ μύα απϐ τισ προςωπικϐτητεσ που αναφϋραμε όδη και που 

δεν ϋχει κομματικό ϋνταξη, και με την ευρϑτερη δυνατό ςτόριξη εκ 

μϋρουσ των πολιτικών δυνϊμεων, των πολιτικών παραγϐντων, των 

προςωπικοτότων και των κινόςεων πολιτών που κινοϑνται ςτο χώρο. 

  

Απϐ την υπερϊςπιςη ενϐσ προγρϊμματοσ ςαφών θϋςεων, που θα 

περιγρϊφουν πϋντε προτεραιϐτητεσ: 

• Σην αντιμετώπιςη τησ κρύςησ, που ςτην πολιτικό 

ςυγκυρύα εύναι ςχεδϐν τα πϊντα: η Νϋμεςισ και η μαμό, η Λυδύα 

λύθοσ και η επιφούτηςη. 

• Σην εκ βϊθρων αλλαγό του μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ, για υπϋρβαςη τησ «κρύςησ εκπροςώπηςησ» και 

βελτύωςη τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ 

• Σην αλλαγό του οικονομικοϑ υποδεύγματοσ, με ϋμφαςη 

την πρϊςινη οικονομύα 

• Σην αλλαγό των κοινωνικών προτεραιοτότων, με ϋμφαςη τη 

διαγενεακό ιςϐτητα, την απαςχϐληςη των γυναικών, την προςταςύα 

τησ οικογϋνειασ 

• Σην αλλαγό τησ εξωτερικόσ μασ πολιτικόσ, με ϋμφαςη 

ςτην αποςαφόνιςη του εθνικοϑ ςυμφϋροντοσ ςτο ζότημα τησ 

ϋνταξησ τησ Σουρκύασ ςτην ΕΕ, με πρϐτυπο το Ελςύνκι. 

Σρύτον: εφϐςον ϐλα πϊνε καλϊ, η πρϐςκληςη θα χρειαςτεύ να 

ςυμπεριλϊβει και τουσ ΟΠ, που εύναι το «μεγϊλο μαγαζύ» τησ -αςόμαντησ 

προσ το παρϐν- οδοϑ του «νϋου κϋντρου». τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, 

καλϑτερο επιχεύρημα εύναι η δϑναμη. Αν ο μόνασ Μϊρτιοσ μασ 

επιφυλϊςςει εκπλόξεισ, θα όταν δυνατϐ να καμφθοϑν οι ΟΠ και να 

ςυμπρϊξουν ςτο ςχόμα (ασ μην υποτιμϊμε τη ςχϋςη των ΟΠ με το 

διεθνϋσ τουσ κϋντρο και τισ επαφϋσ που μποροϑν να αναπτυχθοϑν ςε 

εκεύνο το επύπεδο). Βεβαύωσ οι ΟΠ δικαιοϑνται να ϋχουν βαρϑνοντα λϐγο 

ςτη διαμϐρφωςη του ψηφοδελτύου και τουσ ανόκει δικαιωματικϊ η 

δεϑτερη θϋςη ςε αυτϐ. Όςο για την πρώτη θϋςη, εύναι απολϑτωσ 
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ςυζητόςιμο να προκϑψει απϐ απλό αντιςτροφό των δϑο πρώτων ςτο 

ςημερινϐ -ςτενϊ κομματικϐ- ψηφοδϋλτιο των ΟΠ... 

ημειώςεισ 

1. ε αντύθεςη με ϐλα ϐςα ϋλεγε επύ μόνεσ (ϐπου το δύλημμϊ του ιδύου 

αλλϊ και του κϐμματϐσ του όταν μεταξϑ αυτοδϑναμησ καθϐδου 

ςτισ εκλογϋσ ό ςυνεργαςύασ με το ΠΑΟΚ), ο κ. Μϊνοσ προςχώρηςε 

ϋξαφνα ςτο κϊλεςμα του... κ. Καραμανλό και εμφανύςτηκε ωσ 

υποψόφιοσ με τη... ΝΔ. Πρϐςφατα τον ϊκουςα ςε ραδιοφωνικό 

ςυνϋντευξη να δικαιολογεύ εκεύνη του την κύνηςη λϋγοντασ πωσ «εύναι 

πολιτικϐσ και η θϋςη των πολιτικών εύναι ςτη βουλό» (πρϊγμα που δε με 

καθηςυχϊζει για την... αυτϐνομη πορεύα τησ «δρϊςησ»). Απϐ το οπτικϐ 

πεδύο του κ. Μϊνου απουςύαζαν και τϐτε οι δεκϊδεσ ϊνθρωποι που τον 

ςτόριξαν με το χρϐνο και το χρόμα τουσ και που δεν όταν πολιτικού, αλλϊ 

πολύτεσ που επϋνδυςαν ςτο πρϐςωπϐ του την υλοπούηςη κϊποιων πολιτικών 

ιδεωδών. Ο κ. Μϊνοσ καλοδϋχτηκε την επϋνδυςη αυτό, αποκρϑβοντασ 

επιμελώσ ϋωσ την τελευταύα ςτιγμό πωσ υπόρχε καν το ενδεχϐμενο να 

ςυμπεριφερθεύ ϐπωσ εντϋλει ςυμπεριφϋρθηκε. Όταν δε εξαςφϊλιςε πωσ θα 

«εύναι ςτη βουλό» απλϊ «ϋδωςε ςτεγνϊ» ϐςουσ τον ακολουθοϑςαν, που -

ϐπωσ θυμϊται ϐποιοσ ϋχει κϊποια ςχϋςη με τα πολιτικϊ ςτϋκια τησ Αθόνασ-

 το επϐμενο διϊςτημα κυκλοφοροϑςαν ςαν τα κοτϐπουλα που τουσ ϋχουν 

κϐψει το κεφϊλι... Σο γεγονϐσ δε πωσ ο κ. Μϊνοσ προςπαθοϑςε να 

δώςει... ιδεολογικϐ περιεχϐμενο ςε αυτϐ το αλιςβερύςι, κϊνει πολλοϑσ 

πολϑ ςκεπτικοϑσ για τα περύ «αξιοπιςτύασ» του! 

  

2. Αν κρύνουμε απϐ οριςμϋνεσ ςπαρταριςτϋσ πρϐςφατεσ 

τοποθετόςεισ του, αυτϐσ ακριβώσ εύναι ο δρϐμοσ που επιλϋγει 

ο Ανδρϋασ Ανδριανϐπουλοσ... Κϊτι ςαν Κώςτασ Κϊπποσ του 

νεοφιλελευθεριςμοϑ να ποϑμε! Ακϐμα -να το προςϋξουμε αυτϐ!- 

το τϋφανο Μϊνο ακολουθοϑν ςτη «δρϊςη» του τα πλϋον δογματικϊ 

νεοφιλελεϑθερα ςτοιχεύα τησ ΥΙ. 
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Η ώρα τησ απϐγνωςησ (8/6/2009) 

 

Θα μποροϑςε αςφαλώσ να πει κανεύσ πωσ οι ευρωεκλογϋσ τησ 7ησ 

Ιουνύου ανϊδειξαν θετικϋσ πολιτικϋσ εξελύξεισ: 

• την ανατροπό των ςυςχετιςμών υπϋρ τησ προοδευτικόσ 

παρϊταξησ (το ΠΑΟΚ «νύκηςε καθαρϊ»), 

• την τιμωρύα τησ κυβϋρνηςησ (η ΝΔ απώλεςε 5-10% ςε ςχϋςη με 

τισ προηγοϑμενεσ εκλογικϋσ αναμετρόςεισ), 

• την αποδοκιμαςύα τησ αριςτερϊσ (που με 13% επαναλαμβϊνει το 

ποςοςτϐ τησ των πρϐςφατων εθνικών εκλογών του 2007) 

• τη δυναμικό εμφϊνιςη μιασ νϋασ και θετικόσ πολιτικόσ δϑναμησ 

(των «οικολϐγων-πρϊςινων») και 

• την ϋκφραςη μιασ γενικόσ αποδοκιμαςύασ του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ (ςτην οπούα ςυνειςφϋρει η μεγϊλη αποχό και το 

πϊνω απϐ 7% που λαμβϊνουν αθροιςτικϊ τα πολϑ μικρϊ 

κϐμματα). 

Όλα τα παραπϊνω θα μποροϑςαν να ειπωθοϑν, αν διανϑαμε μια κανονικό 

ςυγκυρύα. Αλλϊ εμεύσ υποςτηρύζουμε πωσ η πατρύδα ζει ςε ϋκτατεσ 

ςυνθόκεσ: 

• ωσ προσ την οικονομύα, η χώρα ϋχει ουςιαςτικϊ χρεοκοπόςει, 

χωρύσ μϊλιςτα να διαθϋτει τισ παραγωγικϋσ και 

δημογραφικϋσ προϒποθϋςεισ για να ανακϊμψει, παρϊ μϐνο με 

ϋντονεσ πολιτικϋσ παρεμβϊςεισ. 

• ωσ προσ την πολιτικό, το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ 

ςϑςτημα ϋχει μετατραπεύ ςε μύα μεταδημοκρατύα, που 

χαρακτηρύζεται απϐ τη ςυγχώνευςη των εξουςιών (που την 

υπογραμμύζουν ϐςα ςυμβαύνουν με τη δικαιοςϑνη και τη βουλό τα 

τελευταύα χρϐνια) και τισ φεουδαλικϋσ δομϋσ (οικογενειοκρατύα, 

αδιαφορύα των κομμϊτων για πολιτικϋσ επεξεργαςύεσ, ϋμφαςη ςτο 

πολιτικϐ χρόμα, την επικοινωνύα και τη διαςημϐτητα). 

• ωσ προσ τη διεθνό θϋςη τησ χώρασ, η Ελλϊδα περιθωριοποιεύται 

ταχϑτατα και μετατρϋπεται ςε «δορυφϐρο» τησ Σουρκύασ 
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και υποβιβαςμϐ τησ ςτην κατηγορύα του ϊξονα Σιρϊνων-

κοπύων-όφιασ. 

Απϐ αυτόν την ϊποψη, το αποτϋλεςμα των ευρωεκλογών ςηματοδοτεύ 

μια καθαρό, ςυντριπτικό όττα για τισ δυνϊμεισ τησ αλλαγόσ: 

• Με 70%, οι εκπρϐςωποι του «μεγϊλου δικομματιςμοϑ» 

διατηροϑν τισ δυνϊμεισ που ϋλαβαν ςε ανϊλογεσ εκλογικϋσ 

αναμετρόςεισ το... 1981 (70.4%), το 1994 (70.3%), 

το 1999 (68.9%)... 

• Παρϊ την ιδεολογικό τησ οπιςθοδρϐμηςη τησ τελευταύασ περιϐδου -

αποκατϊςταςη του... τϊλιν (Stalin) ςτο ΚΚΕ και ευθαναςύα 

τησ ανανεωτικόσ παρϊδοςησ του ΤΡΙΖΑ- η παραδοςιακό 

αριςτερϊ παραμϋνει ο ιδεολογικϐσ θεματοφϑλακασ του 

μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ και θα εξακολουθεύ να 

εξουδετερώνει πολιτικϊ την ϐποια «λαώκό δυςαρϋςκεια». Η δομό 

του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ διατηρεύται αναλλούωτη! 

• Όςο για την αποχό, κανεύσ δεν μπορεύ να εξαναγκϊςει τουσ 

ςυμπολύτεσ μασ που ςιώπηςαν να... μιλόςουν! Εκδόλωςαν ϊραγε 

τη δυςαρϋςκεια για την πορεύα τησ χώρασ ό μόπωσ την 

ευαρϋςκειϊ τουσ; Αδιαφοροϑν για τη ςυγκεκριμϋνη πολιτικό 

κατϊςταςη ό για την ϋννοια τησ πολιτικόσ γενικϊ; Ουδεύσ μπορεύ 

να γνωρύζει, αλλϊ και κανϋνα ρϐλο δεν παύζει, αφοϑ οι απϋχοντεσ 

αποχώρηςαν οικειοθελώσ απϐ την πολιτικό αρϋνα. 

 Θα ϊξιζε να ποϑμε δϑο λϐγια για τισ δυνϊμεισ εκεύνεσ που φιλοδϐξηςαν 

να εκφρϊςουν ϋνα νϋο πολιτικϐ χώρο «ανϊμεςα» ςε ΝΔ και ΠΑΟΚ και 

«πϋραν» του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ. Εύναι δυνϊμεισ 

που εξϋφραςαν νϋεσ ιεραρχόςεισ (με το περιβϊλλον ςε πρώτη γραμμό), 

που πρϐβαλαν την ανϊγκη ανανϋωςησ του πολιτικοϑ προςωπικοϑ με 

εμπλουτιςμϐ του απϐ την κοινωνύα των πολιτών, που επιδοκύμαςαν τισ 

πολιτικϋσ ςυνεργαςύεσ ςε κυβερνητικϐ επύπεδο και απευθϑνθηκαν κατ, 

εξοχόν ςτουσ μεςαύουσ, μορφωμϋνουσ αςτοϑσ που αποτελοϑν τη «μεςαύα 

τϊξη». 

Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ), ϋπεςαν εντϋλει θϑμα τησ εξτρεμιςτικόσ 

επιλογόσ που ϋκαναν -ςε ανϑποπτο μϊλιςτα χρϐνο- ςτη θϋςη του 

επικεφαλόσ του ψηφοδελτύου τουσ: το ςτιλ και ο λϐγοσ του Μιχϊλη 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 542 

Σρεμϐπουλου, γνόςια προώϐντα τησ ϊκρασ αριςτερϊσ τησ δεκαετύασ του 

,80, απώθηςαν, φϐβιςαν, οδόγηςαν το ϐλο ςχόμα ςε αναξιοπιςτύα. 

Αν οι ΟΠ εύχαν κατορθώςει να λϊβουν 3.5% μετϊ απϐ μύα ϊγονη 

προεκλογικό εκςτρατεύα, ϐλα ϐςα λϋγουν ςόμερα θα ϋςτεκαν: θα εύχαν 

επιτϑχει τουσ ςτϐχουσ τουσ, θα εύχαν εκλϋξει «για πρώτη φορϊ...» κ.λπ 

κ.λπ. Σο γεγονϐσ ϐμωσ πωσ το 3.5% ακολουθεύ την διψόφια προοπτικό των 

μϋςων του ΜαϏου, μετακινεύ τουσ ΟΠ αποφαςιςτικϊ ςτο χώρο τησ 

πολιτικόσ διϊψευςησ, τησ εκλογικόσ όττασ. Οι ΟΠ βρύςκονται ςόμερα 

ςε χειρϐτερη θϋςη απϐ ϐτι την επομϋνη των εθνικών εκλογών του 2007. Με 

το αποτϋλεςμα τησ Κυριακόσ οι ΟΠ «ϋπεςαν απϐ το ςκοινύ» τησ πολιτικόσ 

ςχοινοβαςύασ και αυτϐ εύναι εν γϋνει θανϊςιμο για πολιτικοϑσ 

ςχηματιςμοϑσ του μεγϋθουσ τουσ. 

Μϐνη λϑςη ύςωσ θα όταν η μετεξϋλιξη των ΟΠ ςε ϋναν κεντρώο 

«οικολογικϐ»-δημοκρατικϐ αςτεριςμϐ, με αποφαςιςτικό αποδοκιμαςύα 

τησ «κρυφόσ ατζϋντασ» ςτα εθνικϊ ό τα κοινωνικϊ ζητόματα 

και απομϊκρυνςη απϐ τισ οικονομικϋσ αντιλόψεισ τησ αριςτερϊσ. Κϊτι 

τϋτοιο θα ςόμαινε και ανθρωποθυςύεσ, ότοι την μετατροπό του Μιχϊλη 

Σρεμόπουλου ςε εκπρϐςωπο τϊςησ απϐ επικεφαλόσ, με την ταυτϐχρονη 

ανϊδειξη ςε εκπρϐςωπο του χώρου τησ Μαρύασ Βαςιλϊκου (που -ύςωσ 

μαζύ με το Νύκο Φρυςϐγελο- να εύναι το πρϐςωπο που «κρϊτηςε» τουσ 

ΟΠ πϊνω απϐ το 3%). 

Οι ΟΠ θα ϋπρεπε να κϐψουν ϊμεςα το ομφϊλιο λώρο με τη δεκαετύα του 

,80 και την ϊκρα αριςτερϊ. Αλλϊ αυτϐ κατϊ πϊςα πιθανϐτητα δεν το 

μποροϑν, καθώσ το «εςωτερικϐ κϐμμα» διαθϋτει αυτοςυνειδηςύα 

«ςυςπειρώςεων». Σο ζητοϑμενο θα όταν ϐςοι κρατοϑν ςόμερα τα ηνύα του 

χώρου να παραδώςουν οικειοθελώσ ςε μύα νϋα γενιϊ και μια νϋα 

αντύληψη, πρϊγμα που απαιτεύ πολιτικό οξϑνοια, περύςςευμα αυτογνωςύασ 

και γενναιϐτητα ψυχόσ, που εύναι αςτεύο και να τα ζητεύ κανεύσ ςτη 

ςημερινό Ελλϊδα. 

Όλα δεύχνουν πωσ μετϊ την  καταςτροφικό πορεύα απϐ το 8% ςτο 3%, οι 

ΟΠ οδεϑουν προσ τον πολιτικϐ τουσ εκμηδενιςμϐ, που θα ϋχει ολϋθριεσ 

επιπτώςεισ ςτην οικολογικό ατζϋντα ςτην πατρύδα μασ. 

Κατϊ τα ϊλλα, για μύα ακϐμα φορϊ δε διαπιςτώθηκε η «αξιοπιςτύα» και η 

«αποτελεςματικϐτητα» που ο κ. Μϊνοσ επιμϋνει πωσ τον χαρακτηρύζουν. 

Σο 0.76% εύναι λιγϐτερο απϐ το μιςϐ απϐ ϐτι εύχαν λϊβει ο κ. Μϊνοσ και 
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«οι Υιλελεϑθεροι» δϋκα χρϐνια πριν! Και μια και γύνεται λϐγοσ 

περύ αποτελεςματικϐτητασ, ο «ϋτεροσ Καππαδϐκησ» κ. Παπαθεμελόσ, με 

1.3%, τα πόγε πολϑ-πολϑ καλϑτερα! 

Όςο για τη «φιλελεϑθερη ςυμμαχύα» (ΥΙ), εξατμύςτηκε ϐταν ϊνοιξαν 

ο κϊλπεσ, ενώ οι «δημοκρατικού»... πριν καν ςυμβεύ αυτϐ! 

Σι ςημαύνουν τα παραπϊνω; 

• πωσ το εγχεύρημα τησ αλλαγόσ ςυνετρύβη, και μϊλιςτα ςε μια 

εκλογικό μϊχη που ϋμοιαζε «κομμϋνη και ραμμϋνη» ςτα μϋτρα 

του· 

• πωσ οι Ϊλληνεσ πολύτεσ εξακολουθοϑν να μην αντιδροϑν -πρϊγμα 

που προκαλεύ ζωηρϋσ ανηςυχύεσ για τη ζωτικϐτητϊ τουσ- 

• πωσ το πολιτικϐ προςωπικϐ του «νϋου κϋντρου» υπολεύπεται 

απελπιςτικϊ, αξιοθρόνητα των αναγκών του τϐπου και του 

χώρου. Αντύ να πλόξει το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα, η εμφϊνιςη 

των δυνϊμεων του «νϋου κϋντρου» το ενύςχυςε (!) 

επιβεβαιώνοντασ το «μϐτο» περύ «μαντριών» και «λϑκων». 

Εύχαμε προειδοποιόςει πωσ αν δεν πετυχαύναμε την αλλαγό, 

μασ περύμενε η γελοιοπούηςη. Πωσ το δύλημμα όταν «ενϐτητα 

ό όττα». 

Ιδοϑ λοιπϐν πωσ μοιϊζει η γεϑςη τησ όττασ. Καλώσ όρθατε ςτην 

απϐγνωςη! 
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Πϋντε ςυνεδριακϊ μϋτωπα για τουσ «οικολϐγουσ πρϊςινουσ» 

(13/6/2009) 

 

Οι πρϐςφατεσ ευρωεκλογϋσ υπόρξαν μύα ςπϊνια ςτιγμό για τουσ 

«οικολϐγουσ πραςύνουσ» (ΟΠ) και κατ, επϋκταςη ϐλουσ ϐςοι 

νοιαζϐμαςτε για την πρϊςινη ατζϋντα και το ριζοςπαςτικϐ 

εκδημοκρατιςμϐ του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ. Απϐ το ζενύθ τησ απροςδϐκητησ δημοςκοπικόσ εκτϐξευςησ 

οι ΟΠ βρϋθηκαν ςτο ναδύρ του 3.4%. Απϐ τη βεβαιϐτητα πωσ οι ΟΠ θα 

διεμβϐλιζαν το πολιτικϐ ςκηνικϐ, βρεθόκαμε ενώπιον του ϊγχουσ του 3%. 

Οι ΟΠ ςε αυτϋσ τισ ευρωεκλογϋσ δεν απορρύφθηκαν μεν, οϑτε ϐμωσ 

προβιβϊςτηκαν: παραπϋμφθηκαν ωσ ανεξεταςτϋοι ςτισ «ςκληρϋσ» 

εξετϊςεισ των εθνικών εκλογών. Οι ΟΠ μϐλισ που διϊβηκαν το κατώφλι 

των ςτϐχων που ρητϊ ό ϊρρητα διεκδικοϑςαν ςε αυτϋσ τισ 

εκλογϋσ. Εξϋλεξαν ϋναν ευρωβουλευτό, δεν μπϐρεςαν ϐμωσ να εκλϋξουν 

δεϑτερο, οϑτε να ξεπερϊςουν ϋναν τουλϊχιςτο εκ των παραγϐντων του 

«ελϊςςονοσ δικομματιςμοϑ», οϑτε να φθϊςουν ςε διψόφιο εκλογικϐ 

ποςοςτϐ. Πρϐκειται για μύα νύκη που κινδυνεϑει να αποδειχθεύ Πϑρρειοσ. 

Για να μη ςυμβεύ αυτϐ, οι ΟΠ θα πρϋπει να καθηςυχϊςουν την κοινωνύα ςε 

μύα ςειρϊ ζητημϊτων που αφοροϑν τη φυςιογνωμύα τουσ. Η ςχϋςη 

κοινωνύασ-ΟΠ ϋχει μολυνθεύ απϐ ςπϋρματα δυςπιςτύασ που εύναι ζωτικόσ 

ςημαςύασ να εξαλειφθοϑν ϐςο ταχϑτερα γύνεται... Σο ςυνϋδριο των ΟΠ 

ςτισ 26-28 Ιουνύου δύνει μια χρυςό ευκαιρύα να πεύςουν οι ΟΠ για 

οριςμϋνα ζητόματα: 

1. Πολιτικό αυτογνωςύα 

όμερα ςτουσ ΟΠ ςυμμετϋχει ϋνα ελϊχιςτο κλϊςμα ϐςων ενδιαφϋρονται 

με αυθεντικϐ κι ϋμπρακτο τρϐπο για να αναδειχθεύ η πολιτικό 

προτεραιϐτητα του περιβαλλοντικοϑ ζητόματοσ. Και ςτην πολιτικό, η 

ςχϋςη «κομματικών μελών προσ πολύτεσ που ανόκουν ςε ϋναν πολιτικϐ 

χώρο» δεν εύναι δυνατϐ να εγγύζει το μηδϋν. Εύναι ϊρα ζωτικόσ ςημαςύασ 

για τη ςχϋςη ΟΠ-κοινωνύασ ςτο κλϊςμα αυτϐ να αυξηθεύ ϐχι μϐνο ο 

παρονομαςτόσ (οι περιβαλλοντικϊ ευαιςθητοποιημϋνοι πολύτεσ), αλλϊ και ο 
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αριθμητόσ (η οργανωτικό υπϐςταςη των ΟΠ). Πρϊγμα που ςημαύνει 

πωσ χρειϊζεται μύα ανοικτό πρϐςκληςη προσ ϐλουσ ϐςοι (τοπικϋσ πολιτικϋσ 

κινόςεισ, αιρετοϑσ, ομϊδεσ πολιτών, αυτϐνομουσ πολύτεσ) ϋχουν 

αναδεύξει ϋμπρακτα τα τελευταύα χρϐνια την πολιτικό προτεραιϐτητα του 

περιβαλλοντικοϑ ζητόματοσ: αυτϐ μπορεύ να γύνει με διεϑρυνςη του 

κϐμματοσ των ΟΠ ό με τη δημιουργύα ενϐσ πολυμεροϑσ πρϊςινου 

«πϐλου» ό... 

Η πολιτικό ςυμφωνύα αυτοϑ του κϐςμου χρειϊζεται να γύνει ςε 

μύα ελϊχιςτη πρϊςινη βϊςη, ϋνα εύδοσ «ςκληροϑ πυρόνα» πρϊςινησ 

πολιτικόσ, που θα περιλαμβϊνει: 

• την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, 

• τη βιώςιμη διαχεύριςη του ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, 

• την αναβϊθμιςη του δημϐςιου αςτικοϑ χώρου, 

• τον εκδημοκρατιςμϐ των θεςμών, 

• την ανϊπτυξη τησ βιώςιμησ οικονομύασ και 

• ελϊχιςτων κοινωνικών προτεραιοτότων (ςκϋφτομαι 

την ϋμπρακτη ιςϐτητα ανδρών-γυναικών και τη διαγενεακό 

αλληλεγγϑη). 

2. Περιβαλλοντικό προτεραιϐτητα 

Η ανϊδειξη του οικολογικοϑ-πρϊςινου χαρακτόρα τησ πολιτικόσ αυτόσ 

δϑναμησ θα εξαςφαλιςτεύ καλϑτερα εφϐςον η πρϊςινη θεματολογύα δεν 

επιςκιϊζεται απϐ αμφιλεγϐμενα ό πολωτικϊ για την κοινωνύα 

ζητόματα, που αφοροϑν κοινωνικϊ δικαιώματα, αξύεσ ό τισ διεθνεύσ ςχϋςεισ 

τησ χώρασ (ϐπωσ τουλϊχιςτο γύνονται ςόμερα αντιληπτϋσ υπϐ την ετικϋτα 

«εθνικϊ θϋματα»). Φρειϊζεται να ςυμφωνόςουμε ςε ϋναν κανϐνα 

ςυμπεριφορϊσ ςτα ζητόματα αυτϊ, που θα ςϋβεται μεν τα προφανό (τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, τισ διεθνεύσ ςυνθόκεσ κ.λπ) αλλϊ ταυτϐχρονα θα 

αποφεϑγει να αναδεύξει ωσ πολιτικϋσ μασ προτεραιϐτητεσ ζητόματα που 

τυγχϊνουν περιθωριακόσ κοινωνικόσ αποδοχόσ και ωσ εκ τοϑτου η αποδοχό 

τουσ αποξενώνει μεγϊλα τμόματα πολιτών απϐ το πολιτικϐ γύγνεςθαι, ϐταν 

δεν τα ριζοςπαςτικοποιεύ προσ αντύθετη κατεϑθυνςη. 

Ϊξω απϐ το «ςκληρϐ πυρόνα» τησ πολιτικόσ μασ, εμεύσ δεν μποροϑμε παρϊ 

να ζητϊμε να διαμορφώςουμε ϐςο το δυνατϐ ευρϑτερεσ ςυναινϋςεισ, 

ακριβώσ διϐτι το περιβαλλοντικϐ πρϐβλημα ϋχει τη ςημαςύα και την 
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οξϑτητα που μϐνο εμεύσ ϋχουμε αντιληφθεύ.     

Εύμαςτε υπϐλογοι ςτη μεγϊλη υπϐθεςη που υποςτηρύζουμε 

να παραμϋνουμε προςηλωμϋνοι ςε ϋναν ςυμπεφωνημϋνο πυρόνα τησ 

οικολογικόσ-πρϊςινησ ατζϋντα και να μην υποςτηρύζουμε εκϐντεσ-ϊκοντεσ 

ϐτι μασ φαύνεται «ςωςτϐ» (οπϐτε δύνουμε την εντϑπωςη πωσ διακινοϑμε 

μια «κρυφό ατζϋντα»). Αυτϐ που προϋχει εύναι η ανϊδειξη μιασ πολϑ 

ςαφοϑσ και ςυγκεκριμϋνησ ιερϊρχηςησ των πολιτικών μασ προταγμϊτων, 

ςτη βϊςη κϊποιων ρητών κριτηρύων που αφοροϑν την εθνικό -και 

πλανητικό- περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτικό ανϊταξη. την 

προεκλογικό περύοδο, ο Μιχϊλησ Σρεμϐπουλοσ διακόρυξε προςφυώσ 

πωσ οι ΟΠ εύναι «ευρωπαώςτϋσ χωρύσ αςτερύςκουσ». Μϋνει 

να πεύςουμε πωσ οι ΟΠ εύναι οικολϐγοι και «πρϊςινοι» χωρύσ 

αςτερύςκουσ! 

3. Πολιτικό αποςαφόνιςη 

Φρειϊζεται να καταςτόςουμε ςαφϋσ πωσ δεν διατηροϑμε «προνομιακϋσ» 

ςχϋςεισ με κανϋνα απϐ τα ϊκρα του δύπολου δεξιϊ/αριςτερϊ. Θεωροϑμε 

το διαχωριςμϐ αυτϐ πολιτικϊ αποπροςανατολιςτικϐ και αντιπαραγωγικϐ. 

Βριςκϐμαςτε πϋραν του δύπολου δεξιϊ-αριςτερϊ και ανϊμεςα ςτουσ δϑο 

πϐλουσ του. Σο ερώτημα ςόμερα  δεν εύναι αν οι πρϊςινοι ανόκουν ςτη 

δεξιϊ ό την αριςτερϊ, αλλϊ το αν η δεξιϊ και η αριςτερϊ εύναι ϐςο πρϊςινεσ 

απαιτεύ η ςωτηρύα τησ πατρύδασ και του πλανότη.    

τοιχεύο τησ πολιτικόσ αυτόσ αποςαφόνιςησ εύναι να διευκρινύςουμε τισ 

«κϐκκινεσ γραμμϋσ» που οριοθετοϑν την πολιτικό επικρϊτεια εντϐσ τησ 

οπούασ θεωροϑμε τη ςυμμετοχό ςτη διακυβϋρνηςη (ςε τοπικϐ, 

περιφερειακϐ ό εθνικϐ επύπεδο) ϐχι μϐνο δυνατό, αλλϊ επιβεβλημϋνη: 

χρόςιμη εύναι η πολιτικό δϑναμη που προςφϋρει προοπτικό 

διακυβϋρνηςησ. Θεωρώ πωσ αυτό η πολιτικό ατζϋντα θα χρειϊζεται να 

περιλαμβϊνει: 

• πολιτικϋσ προςταςύασ και αξιοπούηςησ του ελληνικοϑ 

περιβϊλλοντοσ, αλλϊ και 

• ώριμεσ θεςμικϋσ αλλαγϋσ με δημοκρατικϐ χαρακτόρα 

(καθιϋρωςη δημοψηφιςμϊτων λαώκόσ πρωτοβουλύασ, διϊκριςη 

εξουςιών, εκλογικϐ ςϑςτημα που θα πλόττει τη δϑναμη του 

πολιτικοϑ χρόματοσ, ϋλεγχο ΜΜΕ κ.ο.κ). 
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Δεν μπορεύ να λεύπει η διϊςταςη τησ αειφϐρου παραγωγικόσ 

αναςυγκρϐτηςησ τησ χώρασ, τησ διευκϐλυνςησ τησ «πρϊςινησ» 

επιχειρηματικϐτητασ και καινοτομύασ, τησ διαγενεακόσ αλληλεγγϑησ κ.ο.κ. 

4.  Ειλικρύνεια-αξιοπιςτύα 

Ο κλονιςμϐσ τησ αξιοπιςτύασ των ΟΠ μπορεύ ςτη φϊςη αυτό να αποβεύ 

θανϊςιμοσ για το εγχεύρημα και ϐςα υποςτηρύζουμε. Οι ΟΠ θα πρϋπει να 

δώςουν ϋμφαςη ςτη ςυνϋπεια λϐγων και ϋργων. Οι πρώτοι αιρετού ΟΠ 

ςτο ευρωκοινοβοϑλιο οφεύλουν να εξαντλόςουν τη θητεύα τουσ εκεύ, 

πϋραν τησ εφεϑρεςησ κϊθε εύδουσ «ανωτϋρασ βύασ» (επικεύμενεσ 

«κριςιμϐτερεσ» εκλογικϋσ διαμϊχεσ, ανειλημμϋνεσ υποχρεώςεισ κ.λπ). 

  

Ευτυχώσ οι ΟΠ δεν εύναι προςωποκεντρικϐσ πολιτικϐσ φορϋασ, που να 

εξαναγκϊζεται να επιςτρατεϑει το «βαρϑ πυροβολικϐ» του ϐπου δει, οϑτε 

βϋβαια εθνοκεντρικϐ κϐμμα, που να θεωρεύ το ευρωκοινοβοϑλιο κϊποιου 

εύδουσ κοινοβουλύου «δευτϋρασ διαλογόσ». 

  

Όπωσ ειπώθηκε ςτουσ δεκϊδεσ χιλιϊδεσ πολύτεσ που ψόφιςαν τουσ ΟΠ, 

ο Μιχϊλησ Σρεμϐπουλοσ θα εύναι ευρωβουλευτόσ ϋωσ τον Ιανουϊριο 

του 2012 και η Μαρύα Βαςιλϊκου το υπϐλοιπο διϊςτημα, ϋωσ τον Ιοϑνιο 

του 2014. Να κινηθοϑμε οϑτωσ ώςτε να μποροϑμε να υπογραμμύςουμε 

την πολιτικό μασ ςυνϋπεια ςτα μελλοντικϊ πολιτικϊ ραντεβοϑ, αντύ να 

απολογοϑμεθα με τα γνώριμα φθαρμϋνα επιχειρόματα των 

κατεςτημϋνων κομμϊτων. 

5. Οργανωτικό ευκρύνεια        

Πρϊγμα που μασ οδηγεύ ςτην ανϊγκη μιασ πιο διακριτόσ δημϐςιασ 

παρουςύασ των ΟΠ, με την προβολό μιασ νϋασ ηγετικόσ ομϊδασ που να 

αντανακλϊ τον περιβαλλοντικϐ προςανατολιςμϐ, την νεανικϐτητα, την 

πολιτικό αυτονομύα του πρϊςινου πϐλου. Καλϊ τα ϋνςημα απϐ το χώρο 

τησ ϊκρασ αριςτερϊσ, των «ςυςπειρώςεων», των «κινημϊτων» (ό και των 

παραδοςιακών κομμϊτων), αλλϊ εντελώσ αδιϊφορα (αν ϐχι αντιπαθό) για 

τισ χιλιϊδεσ που μασ ψόφιςαν και τουσ πολλαπλϊςιουσ πολύτεσ που κϊποια 

ςτιγμό... απεύληςαν να το κϊνουν. Κι ασ μη φοβηθοϑμε να θεςπύςουμε μια 

θϋςη εκπροςώπου των ΟΠ, που να εκλϋγεται απϐ το ςυνϋδριο... Όπωσ 

ϋδειξε η πικρό εμπειρύα τησ 7ησ Ιουνύου, ςόμερα η πολιτικό διαμϊχη 

γύνεται μϋςω προςώπων. 
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Il sorpasso* (20/6/2009) 

 

Ο τϐποσ τησ ελληνικόσ πολιτικόσ εύναι γεμϊτοσ απϐ κϐμματα που 

ειςόρθαν δυναμικϊ ςτο προςκόνιο ςε  κϊποιεσ «χαλαρϋσ» ευρωεκλογϋσ, 

για να εξαφανιςτοϑν δια παντϐσ ςτισ αμϋςωσ επϐμενεσ εθνικϋσ 

αναμετρόςεισ: «εθνικό πολιτικό ϋνωςισ» (ΕΠΕΝ) (1984-1985), 

«πολιτικό ϊνοιξη» (ΠΟΛΑ,1994-1996), «δημοκρατικϐ κοινωνικϐ 

κύνημα» (ΔΗΚΚΙ, 1999-2000)... Σην ώρα που γρϊφονται αυτϋσ οι 

γραμμϋσ, αυτϐ εξακολουθεύ να εύναι το πιθανϐτερο ςενϊριο και για τουσ 

«οικολϐγουσ πρϊςινουσ» (ΟΠ). Πϐςο μϊλλον που η εκλογικό τουσ 

«μεγϊλη ςτιγμό» (η εκλογό του «πρώτου οικολϐγου Ϊλληνα 

ευρωβουλευτό») αμαυρώθηκε απϐ τη ραγδαύα πτώςη των ποςοςτών 

τουσ ςτην τελικό προεκλογικό ευθεύα. Η «μαϑρη» εκςτρατεύα που 

εξαπολϑθηκε εναντύον των ΟΠ ϋπληξε καύρια την αξιοπιςτύα τουσ ςτην 

κοινωνύα. Δυςτυχώσ, ςόμερα ςτο φορϋα τησ ελληνικόσ πολιτικόσ 

οικολογύασ ταιριϊζει «γϊντι» η περύφημη διαπύςτωςη του Γεωργύου 

Παπανδρϋου για τον Γεώργιο Γρύβα: «εδοξϊςθη κρυπτϐμενοσ και 

κατεποντύςθη εμφανιζϐμενοσ» 

Επιπλϋον οι ΟΠ πϊςχουν απϐ οργανωτικό καχεξύα, λειψανδρύα 

προβεβλημϋνων ςτελεχών, διχογνωμύεσ, απειρύα, προγραμματικό 

ανεπϊρκεια κ.λπ. 

Μύα παρϐμοια διϊγνωςη θα όταν καταδικαςτικό ςχεδϐν για κϊθε πολιτικϐ 

οργανιςμϐ, αλλϊ οι ΟΠ κρατοϑν ςτο χϋρι οριςμϋνα «ιςχυρϊ χαρτιϊ» που 

μποροϑν να αλλϊξουν τη μούρα τουσ: πρώτον, το εκκωφαντικϐ πολιτικϐ 

κενϐ, που θα ςυνεχύζεται και θα διευρϑνεται× δεϑτερον, το «ςόμα 

κατατεθϋν» ενϐσ πολιτικοϑ κινόματοσ που κατϊ θα αλλϊξει 

ςτον 21ο αιώνα τον κϐςμο μασ τουλϊχιςτο ϐςο τον ϊλλαξε 

ο εθνικιςμϐσ, το εργατικϐ κύνημα και ο φεμινιςμϐσ τον 19ο και 

τον 20ϐ αιώνα. 

Επιπλϋον, το «ϊςτρο» των ΟΠ τουσ ϊνοιξε τισ τελευταύεσ ημϋρεσ (την 

καταλληλϐτερη δηλαδό ςτιγμό) ϋνα ακϐμα «παρϊθυρο ευκαιρύασ», απϐ το 

οπούο ύςωσ να κατορθώςουν να «χωθοϑν» ςτη Βουλό -και την πολιτικό 

επιβύωςη- ακϐμα κι αν οι βουλευτικϋσ εκλογϋσ γύνουν ςε μερικϋσ 
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εβδομϊδεσ. 

Σο παρϊθυρο αυτϐ ονομϊζεται κρύςη του ΤΝ/ΤΡΙΖΑ. 

Η διϊταξη των πολιτικών δυνϊμεων που προϋκυψε απϐ τισ κϊλπεσ 

την 7η Ιουνύου παρουςιϊζει οπωςδόποτε ενδιαφϋρον, ςε καμύα ϐμωσ 

περύπτωςη δεν εύναι εντυπωςιακό, οϑτε πρωτϐγνωρη. Αν δε ςυμβεύ 

κϊποια μεύζων οικονομικό, περιβαλλοντικό ό εθνικό αναςτϊτωςη πριν 

τισ εθνικϋσ εκλογϋσ, ςχεδϐν μποροϑμε να προεξοφλόςουμε χονδρικϊ το 

αποτϋλεςμα των επϐμενων εθνικών εκλογών: τα δϑο κϐμματα του 

«μεγϊλου δικομματιςμοϑ» θα κυμανθοϑν ςε χαμηλϊ μεν επύπεδα, αλλϊ 

δε θα καταρρεϑςουν (ϐπωσ δεν κατϋρρευςαν ςτισ 7 Ιουνύου). Μϊλλον θα 

κυμανθοϑν αθροιςτικϊ γϑρω ςτο80%, με το ΠΑΟΚ λύγο παραπϊνω απϐ 

το 40% και τη ΝΔ λύγο πιο κϊτω. ΚΚΕ και ΛΑΟ θα κυμανθοϑν 

αθροιςτικϊ γϑρω ςτο 10-12% και τα μικρϊ εκτϐσ Βουλόσ κϐμματα γϑρω 

ςτο 2%, ωσ ςυνόθωσ. Σο ςυμπϋραςμα εύναι πωσ ΤΝ/ΤΡΙΖΑ και ΟΠ θα 

μοιραςτοϑν ϋνα ποςοςτϐ γϑρω ςτο 6%,πρϊγμα που ςημαύνει πωσ εύναι 

εξαιρετικϊ δϑςκολο να ειςϋρθουν αμφϐτερα ςτο κοινοβοϑλιο. 

Αλλιώσ: για να ειςϋρθουν ςτη Βουλό, οι ΟΠ πρϋπει να ξεπερϊςουν το 

ΤΝ/ΤΡΙΖΑ. 

Αυτό η διϊζευξη αποκτϊ περιςςϐτερο πολιτικϐ «ψαχνϐ» αν 

ςυνυπολογύςουμε πωσ κοινωνιολογικϊ, αλλϊ και πολιτικϊ, τα δϑο κϐμματα 

απευθϑνονται ςτο ύδιο κοινϐ: ςε μορφωμϋνουσ πολιτικοποιημϋνουσ αςτοϑσ, 

μεςαύων (και νϋων) ηλικιών, μεςαύων και ανώτερων ειςοδημϊτων με 

χαμηλό κομματικό ταϑτιςη  κ.ο.κ. 

Αν τα πρϊγματα ακολουθοϑςαν την πεπατημϋνη, οι ΟΠ δε θα εύχαν την 

παραμικρό πιθανϐτητα: θα τουσ ςυνϋθλιβαν οι ϋξεισ του εκλογικοϑ 

ςώματοσ (που δε φημύζεται για την τϐλμη ό τη φανταςύα του) και η 

οργανωτικό υπεροπλύα του ΤΝ/ΤΡΙΖΑ. Ο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ θα λϊβαινε 

τουλϊχιςτο διπλϊςιεσ ψόφουσ απϐ τουσ ΟΠ. Ακϐμα κι ϋνα αποτϋλεςμα 

τησ τϊξησ του 4.5% ϋναντι 1.5% θα όταν ςτη λογικό των 

πραγμϊτων. όμερα ϐμωσ -να το και πϊλι το «ϊςτρο» των ΟΠ!- ο 

ΤΝ/ΤΡΙΖΑ δεν εύναι απλϊ διχαςμϋνοσ, αλλϊ πολυδιαςπαςμϋνοσ! την 

«ιςτορικό» ςϑγκρουςη ανανεωτικών-«ρεϑματοσ», προςτϋθηκε πλϋον η 

διϊςπαςη των νεο-κομμουνιςτών ςε οπαδοϑσ του Σςύπρα και 

του Αλαβϊνου, ενώ οι περιλϊλητεσ «ςυνιςτώςεσ» του ΤΡΙΖΑ 

(ΑΚΟΑ, ΔΕΑ, ΚΕΔΑ, ΚΟΕ και ϊλλα αρκτικϐλεξα) ορϋγονται ϐπωσ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 551 

φαύνεται μεγαλϑτερη μερύδα ςε οφύτςια -και δεν αναφερϐμαςτε καν ςτισ 

μεταξϑ τουσ διαφωνύεσ! 

Αυτό η Βαβυλωνύα δεν μπορεύ, θα πρϋπει να βϊλει πολυϊριθμουσ 

ψηφοφϐρουσ ςτο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ ςε ςκϋψεισ. το ΤΝ/ΤΡΙΖΑ ϐλα 

ςυμβαύνουν ωσ η νεοκομμουνιςτικό μετϊλλαξη τησ ανανεωτικόσ αριςτερϊσ 

των τελευταύων δεκαπϋντε ετών να οδόγηςε το χώρο αυτϐ ςε τϋτοια επύπεδα 

προγραμματικόσ απαρχαύωςησ, πολιτικό αχρηςτύασ και οργανωτικοϑ 

κυνιςμοϑ που το ςκαρύ απλϊ διαλϑεται, εμπρϐσ ςτα μϊτια τησ ϋκπληκτησ 

κοινωνύασ. Επιπλϋον, και λογικϊ, το εκλογικϐ ςώμα δεν μπορεύ να 

ςυγχωρόςει ςτο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ την αδρϊνεια -για να μη μιλόςουμε για 

ανηςυχύα- με την οπούα αντιμετώπιςε τη δημοςκοπικό του εκτϐξευςη, 

μερικοϑσ μόνεσ νωρύτερα «Αν αυτού δε θϋλουν να γύνουν μεγϊλο κϐμμα, 

εμϊσ μασ περιςςεϑει!» ςκϋφτηκαν -και ςωςτϊ- οι Ϊλληνεσ πολύτεσ. Δε 

βοόθηςαν η δεκεμβριανό αρλουμπολογύα ό τα μαθόματα αριβιςμοϑ, 

κυνιςμοϑ και μιςαλλοδοξύασ που παραδύδουν τα ςτελϋχη του 

ΤΝ/ΤΡΙΖΑ ϐπου διαθϋτουν ιςχϑ  (κυρύωσ ςτα πανεπιςτόμια, τη 

δημοςιογραφύα, την τοπικό αυτοδιούκηςη, τα ςυνδικϊτα). 

Καθώσ βαδύζουμε προσ τισ βουλευτικϋσ εκλογϋσ, οι ΟΠ θα πρϋπει να τα 

ϋχουν αυτϊ υπϐψη τουσ: για να ςτεριώςουν οι ΟΠ, θα πρϋπει να 

τελειώςουν το ΤΡΙΖΑ. Όπωσ λϋει και το δημώδεσ: «αν δε ςτοιχειώςετε 

ϊνθρωπο, γιοφϑρι δε ςτεριώνει»! 

Σο πώσ γύνεται τώρα αυτϐ, εμπύπτει ςτη δικαιοδοςύα τησ πολιτικόσ 

ακροβαςύασ: οι ΟΠ θα χρειαςτεύ να μπορϋςουν να απευθυνθοϑν ςτα 

κοινωνικϊ ςτρώματα που αποτελοϑν το ακροατόριο τησ ανανεωτικόσ 

αριςτερϊσ, χωρύσ να αποξενωθοϑν εντελώσ απϐ ϊλλα, μικρϊ ακροατόρια 

που τουσ ςτόριξαν ςτισ ευρωεκλογϋσ. Θα πρϋπει να αναδεύξουν την πολιτικό 

τουσ ςυγγϋνεια με την ανανεωτικό αριςτερϊ, πιςτοποιώντασ ταυτϐχρονα 

πωσ αποτελοϑν μια ριζικϊ διαφορετικό -και επιθυμητό- εκδοχό τησ: 

• Πωσ εκεύ που ο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ εύναι προγραμματικϊ ϊγονοσ, εκεύνοι 

(οι ΟΠ) γνωρύζουν να ιεραρχοϑν ςωςτϊ (απϐ κοινωνικό, εθνικό 

και πλανητικό ϊποψη) τισ πολιτικϋσ προτεραιϐτητεσ και να 

προτεύνουν ρεαλιςτικϋσ και ριζοςπαςτικϋσ λϑςεισ. 

• Πωσ εκεύ που ο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ εύναι πολιτικϊ ϊχρηςτοσ, εκεύνοι 

προτεύνουν μύα χρόςιμη κουλτοϑρα ςυνεργαςύασ, ικανόσ να 
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μετεξελύξει το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα προσ μύα ριζικϊ 

διαφορετικό και δημοκρατικό κατεϑθυνςη. 

• Πωσ εκεύ που ο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ μυρύζει μεταπολιτευτικό «μοϑχλα» 

(που αποτυπώνεται ςτα ςυνθόματα, ςτισ προτϊςεισ, τα 

οργανωτικϊ ειωθϐτα, την κομματικό ιδιϐλεκτο κ.λπ) εκεύνοι 

εκφρϊζουν το πρώτο πολιτικϐ γεγονϐσ που ανόκει αυθεντικϊ 

ςτον 21ο αιώνα. 

Η ανανεωτικό αριςτερϊ κατϐρθωςε να αποκτόςει δεςμοϑσ με την 

ελληνικό κοινωνύα ωσ παρϊταξη του ευρωπαώςμοϑ, τησ εςωκομματικόσ 

δημοκρατύασ, του διαφορετικοϑ όθουσ και ϑφουσ, των προγραμματικών 

τομών, τησ μετριοπϊθειασ, τησ τεκμηριωμϋνησ ϋκφραςησ γνώςησ. Τπόρξε 

παρϊταξη με ευρεύα νομιμοπούηςη (όταν επύ χρϐνια το «πρώτο "δεϑτερο 

κϐμμα"» τησ χώρασ), που η ορθϐτητα των απϐψεών τησ αναγνωριζϐταν 

πλατιϊ ςτην ελληνικό κοινωνύα. Δεν αναζητοϑςε την πρϐκληςη, αλλϊ τη 

ςϑνθεςη.          

Αυτϊ ακριβώσ τα ςτοιχεύα χρειϊζεται να επιδεύξουν με εκτυφλωτικό 

ϋμφαςη οι ΟΠ μϋςα ςτισ επϐμενεσ εβδομϊδεσ! Σο ςτούχημα εύναι δϑςκολο, 

αλλϊ πρϋπει να κερδηθεύ, ςτο ϐνομα τησ μετεξϋλιξησ του 

μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και -κυρύωσ- τησ τϑχησ τησ 

οικολογικόσ ατζϋντασ ςε αυτό τη χώρα... 

* «Il sorpasso» («το ξεπϋραςμα») όταν η κωδικό ονομαςύα που ϋδιναν 

τη δεκαετύα του ,70 οι Ιταλού κομμουνιςτϋσ ςτην προοπτικό να 

αναδειχθεύ το «ιταλικϐ κομμουνιςτικϐ κϐμμα» (PCI) πρώτο κϐμμα τησ 

χώρασ, ξεπερνώντασ τη «χριςτιανικό δημοκρατύα» (DC). «Σο 

ξεπϋραςμα» θεωρεύτο εκ των ων ουκ ϊνευ ϐροσ για να ξετυλιχτεύ η 

ςτρατηγικό του «ιςτορικοϑ ςυμβιβαςμοϑ», τησ ςυγκυβϋρνηςησ 

δηλαδό κομμουνιςτών-χριςτιανοδημοκρατών ςτη βϊςη ενϐσ ευρϋωσ 

προγρϊμματοσ μεταρρυθμύςεων. Σελικϊ το PCI κατϊφερε να ξεπερϊςει 

τη DC μϐνο μύα «ϊςφαιρη» φορϊ, ςτισ ευρωεκλογϋσ του 1984, κϊτω 

απϐ τη ςυγκινηςιακό φϐρτιςη που εύχε προκαλϋςει λύγεσ ημϋρεσ πριν 

τισ εκλογϋσ ο θϊνατοσ του εμπνευςτό του «ιςτορικοϑ ςυμβιβαςμοϑ», 

κομμουνιςτό ηγϋτη Ενρύκο Μπερλύνγκουερ (Enrico Berlinguer) κατϊ 

τη διϊρκεια προεκλογικόσ ομιλύασ του. Επτϊ χρϐνια αργϐτερα, 

το PCI αυτοκαταργόθηκε. 
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To παρελθϐν και το μϋλλον τησ ςχϋςησ χριςτιανιςμοϑ-ελληνιςμοϑ 

(9/8/2009) 

 

Σο τελευταύο διϊςτημα, με αφορμό τη διαφωνύα μεταξϑ του «μουςεύου 

τησ Ακρϐπολησ» και του ςκηνοθϋτη Κώςτα Γαβρϊ για το περιεχϐμενο 

μύασ ενημερωτικόσ ταινύασ που ο δεϑτεροσ προμόθευςε ςτο πρώτο, 

γινϐμαςτε μϊρτυρεσ μιασ ϊδικησ και μιςαλλϐδοξησ επύθεςησ κατϊ τησ 

εκκληςύασ, για την οπούα νιώθουμε την ανϊγκη να τοποθετηθοϑμε. 

Η εκκληςύα εύχε κϊθε δικαύωμα να κρύνει το ενημερωτικϐ υλικϐ του 

κ. Γαβρϊ, ϐπωσ οποιοςδόποτε ϊλλοσ πολύτησ ό παρϊγων τησ κοινωνικόσ 

ζωόσ. Ό,τι διαμεύφθηκε ςτη ςυνϋχεια μεταξϑ του μουςεύου και του 

ςκηνοθϋτη αφορϊ τουσ ύδιουσ και φυςικϊ η εκκληςύα δε φϋρει την 

παραμικρό ευθϑνη. 

Απϐ εκεύ και πϋρα ϐμωσ, εξαπολϑθηκε απϐ τα ΜΜΕ μύα πρωτοφανόσ 

επύθεςη κατϊ τησ ύδιασ τησ παρουςύασ του χριςτιανιςμοϑ ςτον ελλαδικϐ 

χώρο. Με ϋκπληξη και οδϑνη εύδαμε να εμφανύζεται ςχεδϐν ωσ 

αυτονϐητο πωσ ο χριςτιανιςμϐσ επιβλόθηκε ςτον ελληνιςμϐ δια τησ βύασ 

και του φανατιςμοϑ -εκριζώνοντασ δόθεν με αιματηρϐ και καταςτροφικϐ 

τρϐπο την «πατροπαρϊδοτη» «ελληνικό θρηςκεύα», δηλαδό την 

ειδωλολατρύα! 

Οποιοςδόποτε ϋχει κϊποια ςχϋςη με την ιςτορύα γνωρύζει αντιθϋτωσ πωσ 

ο ελληνιςμϐσ αςπϊςτηκε το χριςτιανιςμϐ απϐ την αρχό, αυθϐρμητα και 

μαζικϊ, ϐπωσ κανεύσ ϊλλοσ τουσ τρεισ πρώτουσ μ.Φ. αιώνεσ. Ο 

χριςτιανιςμϐσ μϊλιςτα λειτοϑργηςε ωσ κιβωτϐσ για τον πυρόνα τησ 

ελληνικόσ ςκϋψησ και του πολιτιςμοϑ, ϐπωσ αποδεικνϑει η πατερικό 

παρϊδοςη και η ελληνικό ϋκφραςη τησ χριςτιανικόσ γραμματεύασ, ακϐμα 

και του ςυνϐλου ςχεδϐν τησ Καινόσ Διαθόκησ. Εύναι δε γνωςτϐ πωσ 

ελληνικϊ καλλιτεχνόματα απϐ ολϐκληρο τον ελλαδικϐ χώρο, ακϐμα και 

«εθνικϊ» αγϊλματα, μεταφϋρθηκαν αργϐτερα, τον 4ο αι. μ.Φ., ςτην 

Κωνςταντινοϑπολη, για να ςτολύζουν τουσ δημϐςιουσ χώρουσ τησ 

Βαςιλεϑουςασ «Νϋασ Ρώμησ» και να υπογραμμύζουν ϋτςι τον 

«ανατολικϐ» (ελληνικϐ) τησ χαρακτόρα. 

Αυτϐ που μασ απαςχολεύ εύναι η οξϑτητα, η εμπϊθεια και η ϋνταςη των 
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επιθϋςεων κατϊ του χριςτιανιςμοϑ που εξαπολϑθηκαν, με αφορμό την 

αντιπαρϊθεςη «μουςεύου Ακρϐπολησ»-Κώςτα Γαβρϊ, απϐ πλόθοσ 

δημοςιολϐγων, επιςτημϐνων, πολιτικών παραγϐντων ϐλων των μεγϊλων 

κομμϊτων, ΜΜΕ κ.λπ. που κατϊ τη γνώμη μασ αναδεικνϑουν, ϊλλα, πολϑ 

ςοβαρϐτερα, ζητόματα. 

Εύναι φανερϐ πωσ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ ϋχει πραγματοποιηθεύ και ςτη 

χώρα μασ μύα «ςτροφό» υπϋρ τησ εκκοςμύκευςησ του χαρακτόρα του 

ελληνικοϑ κρϊτουσ και τησ ενύςχυςησ του ουδετερϐθρηςκου χαρακτόρα 

του. Αυτϐ ϐμωσ δεν εύναι δυνατϐ να αξιοποιεύται απϐ τισ δυνϊμεισ τησ 

εκκοςμύκευςησ προκειμϋνου να εκτοπιςτεύ ο χριςτιανιςμϐσ απϐ την πατρύδα 

μασ, οϑτε για να εξαφανιςτεύ η ςχϋςη ελληνιςμοϑ και χριςτιανιςμοϑ: τη 

ςχϋςη αυτό εξϊλλου μαρτυροϑν η ιςτορύα, τα τοπωνϑμια, τα ύδια τα 

ονϐματα των ανθρώπων, η γλώςςα μασ, η λογοτεχνύα και το ςϑνολο τησ 

ελληνικόσ καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ, τα όθη και τα ϋθιμϊ μασ, η θεςμικό 

λειτουργύα του κρϊτουσ. 

Ση ςχϋςη αυτό αναδεικνϑει η ύδια η καθημερινϐτητα των Ελλόνων, που 

εξακολουθοϑμε ςτη μεγϊλη μασ πλειοψηφύα να αποτελοϑμε πλόρωμα 

τησ εκκληςύασ και να θϋτουμε υπϐ τη ςκϋπη τησ πλόθοσ εκδηλώςεων τησ 

προςωπικόσ μασ ζωόσ, τισ χαρϋσ μασ και τισ λϑπεσ μασ, ακϐμα και αν δεν 

διατηροϑμε ζωντανό πνευματικό ςχϋςη μαζύ τησ, πρϊγμα που ιςχϑει 

μολοταϑτα για εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ ανϊμεςϊ μασ. 

Πολϑ περιςςϐτερο, θα πρϋπει να κατανοηθεύ απϐ ϐλουσ πωσ πλϋον οι 

επιθϋςεισ κατϊ τησ εκκληςύασ και του χριςτιανιςμοϑ ςτη χώρα μασ 

λαμβϊνουν τη μορφό τησ επιχεύρηςησ υπϋρ μιασ ιδιϐτυπησ κοινωνικόσ 

περιθωριοπούηςησ των χριςτιανών. Αυτό η περιθωριοπούηςη ϐμωσ 

τραυματύζει τον κοινωνικϐ ιςτϐ, προκαλεύ διχαςτικϊ φαινϐμενα και δεν 

διευκολϑνει την προςπϊθεια να βρεθεύ μύα νϋα ιςορροπύα μεταξϑ ϋθνουσ 

και χριςτιανιςμοϑ ςτην Ελλϊδα, ςϑμφωνα με τισ πραγματικϐτητεσ του 

21ου αιώνα. 

Θα όταν μϋγα λϊθοσ να επιχειρηθεύ η εμπϋδωςη ςτην Ελλϊδα τησ ιδϋασ 

πωσ ο χριςτιανιςμϐσ και η ορθοδοξύα εύναι «ξενϐφερτα» και πρϋπει να 

εξοβελιςτοϑν απϐ κϊθε εθνικό πολιτικό και πολιτειακό ϋκφραςη. Κϊτι 

τϋτοιο δε απειλεύ απλϊ να προκαλϋςει εθνικϐ διχαςμϐ. Επιπλϋον ςτερεύ 

την κοινωνύα μασ απϐ τα ζωογϐνα ςτοιχεύα που φϋρει ο χριςτιανιςμϐσ και 

η ορθοδοξύα ςτην πνευματικό ζωό, την κοινωνικό ςυνοχό, την εθνικό μασ 
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ταυτϐτητα. Ο χριςτιανιςμϐσ εύναι φορϋασ πνεϑματοσ ςυνδιαλλαγόσ, 

φιλανθρωπύασ, κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ, ατομικόσ ευθϑνησ, ειρόνησ, 

παιδεύασ, ιςτορικόσ αυτογνωςύασ, φιλοξενύασ, οικουμενικϐτητασ, που ο 

ελληνιςμϐσ ςόμερα τα χρειϊζεται περιςςϐτερο απϐ ποτϋ. «ςκληρόν ςοι 

πρὸσ κέντρα λακτί ζειν» 

Η πατρύδα μασ χρειϊζεται πρϊγματι αναθεώρηςη των ςχϋςεων κρϊτουσ-

εκκληςύασ, οϑτωσ ώςτε αυτϋσ να αντιςτοιχοϑν ςτισ πραγματικϐτητεσ του 

21ου αιώνα. Αυτό ϐμωσ η νϋα ςϑνθεςη πρϋπει να εύναι εποικοδομητικό για 

την κοινωνικό, πνευματικό και πολιτικό μασ ζωό. την προςπϊθεια να 

βρεθοϑν οι νϋεσ ιςορροπύεσ, ϐλοι οι Ϊλληνεσ πρϋπει να εύμαςτε μαζύ. 

Φωρύσ μηδενιςμοϑσ, μιςαλλοδοξύα, διχαςτικό διϊθεςη, ιςτορικό ϊγνοια 

και προςπϊθεια για δημιουργύα νϋων «μιαςμϊτων»... 

 

- O Αλϋξανδροσ Αρβανιτϊκησ εύναι πολιτικϐσ επιςτόμονασ. Ο Νύκοσ 

Γεωργιϐπουλοσ εύναι υποψόφιοσ δρ. χρηματοοικονομικόσ ςτο 

πανεπιςτόμιο τησ Βιϋννησ. Η Φρυςό Μανωλοποϑλου εύναι καθηγότρια 

φιλϐλογοσ. Η οφύα Μαξοϑρη εύναι οικονομολϐγοσ, απϐφοιτοσ του 

πανεπιςτημύου Κϋμπριτζ. O Θϐδωροσ Παντοϑλασ εύναι εκδϐτησ του 

περιοδικοϑ «manifesto». Ο Νύκοσ I. Ρϊπτησ εύναι δρ. παιδαγωγικόσ, 

διαχειριςτόσ τησ ιςτοςελύδασ ppol.gr. Ο Γιϊννησ Σςϋντοσ εύναι δρ. 

φιλοςοφύασ. O Δημότρησ Υϊροσ εύναι διεθνολϐγοσ. 
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Αν κοιτϊξουν τα χϋρια τουσ οι "οικολϐγοι-πρϊςινοι", θα 

διαπιςτώςουν πωσ εύναι γεμϊτα εκλογικϐ χρυςϊφι (5/9/2009) 

 

«Αν πιςτεϑεισ ϐτι αυτϐ ποϑ λεσ εύναι πραγματικϊ ςημαντικϐ και ϐτι εύςαι ςε 

θϋςη να πραγματοποιόςεισ αυτϊ που οραματύζεςαι, τϐτε εύναι προτιμϐτερο 

να μοιρϊζεςαι την εξουςύα και να αναλαμβϊνεισ την ευθϑνη» 

Σςεμ Οζντεμύρ 

εκπρϐςωποσ των Γερμανών «πρϊςινων» 

«Όποιοσ βαριϋται να ζυμώςει, δϋκα μϋρεσ κοςκινύζει»: κατϊ τη γνωςτό 

παροιμύα, ϐταν το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα φοβϊται να αςχοληθεύ με 

τα προβλόματα, κϊνει εκλογϋσ κϊθε δυο χρϐνια. Η λϑςη ςτο «ελληνικϐ 

πολιτικϐ αύνιγμα» εύναι τϐςο γνωςτό ϐςο εκεύνη ςτο «απϐ πϊνω ςαν 

τηγϊνι, απϐ κϊτω ςαν βαμβϊκι, απϐ πύςω ςαν ψαλύδι». Ϊχει ϐμωσ ϋνα 

προβληματϊκι: ϐτι αν εφαρμοςτεύ, θα φϋρει τουσ ιςχυροϑσ αντιμϋτωπουσ 

με τουσ φύλουσ και τα πολιτικϊ τουσ ςτηρύγματα, με τουσ κατϐχουσ 

χρόματοσ, δημοςιϐτητασ, εκλογικόσ επιρροόσ, τουσ μϐνουσ δηλαδό που 

ϋχουν ςημαςύα ςτο ελληνικϐ μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ. 

• Η περύφημη «αϑξηςη των εςϐδων» ςημαύνει ςϑγκρουςη με την 

παραοικονομύα, ότοι τουσ ιςχυροϑσ τησ διαφθορϊσ, του 

λαθρεμπορύου, των ναρκωτικών, τησ πορνεύασ, τουσ βαςικοϑσ 

δηλαδό χρηματοδϐτεσ του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. 

• Η «μεύωςη τησ ςπατϊλησ», ςτο ϐνομα τησ οπούασ ϐλοι πύνουν 

νερϐ, ςημαύνει ςϑγκρουςη με τουσ ιςχυροϑσ τησ κρατικόσ 

γραφειοκρατύασ, τουσ «οπλύτεσ» δηλαδό των κομματικών 

ςτρατών. 

• Η «αϑξηςη τησ παραγωγικϐτητασ» ςημαύνει ςτο μεν δημϐςιο 

τομϋα ςϑγκρουςη με τα ςυνδικϊτα, ςτο δε ιδιωτικϐ ςϑγκρουςη με 

την ϐςουσ «πακιςτανοποιοϑν» τισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ. ημαύνει 

επύςησ ςκληρϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, που θα αξιολογεύ και θα 

ξεχωρύζει τουσ καλϑτερουσ, αντύ να διανϋμει «δημοκρατικϊ» 

αφειδώσ πτυχύα και βαθμοϑσ χωρύσ αντύκριςμα. 

• Ο εκδημοκρατιςμϐσ ςυνεπϊγεται ςϑγκρουςη με τουσ 

«ελϋφαντεσ» των κομμϊτων και τουσ βαρϐνουσ των ΜΜΕ, κ.ο.κ. 
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Όλα ϐμωσ δεύχνουν πωσ η αλλαγό εύναι ςόμερα πληςιϋςτερα απϐ ϐτι 

χθεσ. Πωσ το κϐςτοσ τησ ςταςιμϐτητασ αρχύζει να γύνεται ςημαντικϐτερο 

απϐ το κϐςτοσ τησ αλλαγόσ. Πωσ οι εταύροι μασ αρχύζουν να χϊνουν την 

υπομονό τουσ με την χώρα μασ, που ςτα μϊτια τουσ μοιϊζει ολοϋνα με 

νϐτια Βουλγαρύα. Πωσ η αδυναμύα τησ χώρασ και ο πολιτικϐσ-ηθικϐσ τησ 

εκμηδενιςμϐσ ςτο διεθνϋσ προςκόνιο «ανούγει την ϐρεξη» των γειτϐνων 

τησ, που όδη ςπρώχνουν με τα νϑχια τουσ εξεταςτικϊ το λιπϐθυμο εθνικϐ 

ςώμα.. 

Σο πιο επιθυμητϐ δύχωσ ϊλλο θα όταν αυτό η μετϊβαςη να γύνει με 

ςχετικϊ ομαλϐ τρϐπο. Σο ςενϊριο αυτϐ εύναι ςόμερα μϊλλον 

απύθανο, καθώσ το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα εύναι ϋτςι φτιαγμϋνο που 

προκειμϋνου να υπηρετόςουν τισ ατομικϋσ τουσ επιδιώξεισ οι κατϊ τα ϊλλα 

ϋξυπνοι, μορφωμϋνοι και ικανού πολιτικού μασ, οδηγοϑνται να πρϊττουν εισ 

βϊροσ του ςυλλογικοϑ ςυμφϋροντοσ, να υποθηκεϑουν το μϋλλον τησ χώρασ. 

Εκτϐσ αν το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα αλλϊξει. 

 

Με την προκόρυξη των εκλογών, ϊνοιξε και πϊλι η γνωςτό κομματικό 

αγορϊ. Οι πϊγκοι ςτόθηκαν, οι ϋμποροι διαλαλοϑν την πραμϊτεια τουσ, ο 

κϐςμοσ, κϊπωσ βαριεςτημϋνοσ εύναι αλόθεια και «ςφιχτϐσ», πϊντωσ με τα 

διχτϊκια ςτο χϋρι, εξετϊζει όδη τα καφϊςια και ζουλϊει δοκιμαςτικϊ το 

εμπϐρευμα... Αν ϐμωσ προςϋξτε περιςςϐτερο, θα διαπιςτώςετε κϊτι 

παρϊξενο. ε αυτόν την αγορϊ πωλοϑνται δϑο μϐνο εύδη: η αυτοδυναμύα 

και η διαμαρτυρύα. 

Η κατϊςταςη αυτό επαναλαμβϊνεται εδώ και δεκαετύεσ. Εύναι δε τϐςο 

αδιϋξοδη, που παρϊ τισ φιλϐτιμεσ προςπϊθειεσ των ραψωδών του 

ςυςτόματοσ, και υπϐ το βϊροσ τησ ϋκδηλησ αχρηςτύασ του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ για εκατομμϑρια ςυμπολύτεσ μασ, πολλού ανϊμεςϊ τουσ 

αναζητοϑν «κϊτι διαφορετικϐ» και ςϋρνουν τα πϐδια τουσ εμπρϐσ ςτουσ 

πϊγκουσ, ϐποτε δεν απαξιοϑν καν να κατϋβουν ςτο δρϐμο. 

Αυτϐ το διαφορετικϐ μπορεύ να το υπηρετόςει η μετϊβαςη του ελληνικοϑ 

μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ προσ μια διαφορετικό δομό, με δϑο βαςικϊ 

χαρακτηριςτικϊ: 
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• Ση μετατροπό του δικομματικοϑ ςυςτόματοσ ςε διπολικϐ, με δϑο 

πολυκομματικοϑσ, «πϐλουσ» (π.χ. ΛΑΟ-ΝΔ απϐ τη μια ΠΑΟΚ-

«οικολϐγοι-πρϊςινοι» απϐ την ϊλλη) 

• Σην περιθωριοπούηςη τησ αριςτερϊσ και την απώλεια του ρϐλου 

τησ του ιεροφϊντη του ςυςτόματοσ. 

Μύα τϋτοια αλλαγό, θα καθιςτοϑςε το πολιτικϐ παιχνύδι πιο πολϑπλοκο 

και θα πυροδοτοϑςε ενδιαφϋρουςεσ νϋεσ δυναμικϋσ. τη χονδροειδό και 

απλοώκό «μετωπικό ςϑγκρουςη» των δικτϑων ςυμφερϐντων (πϊει πολϑ 

να τα ποϑμε κϐμματα)  ΝΔ και ΠΑΟΚ θα προςτύθετο ϋνα περύτεχνο 

παιχνύδι επιρροόσ ςτο εςωτερικϐ του κϊθε πϐλου, ςτο οπούο πιθανϐτατα 

θα εϑριςκαν πολιτικό ϋκφραςη ϊλλεσ, παραμελημϋνεσ ςόμερα τομϋσ τησ 

ελληνικόσ κοινωνύασ: μεταξϑ οπαδών τησ αλλαγόσ και τησ ςταςιμϐτητασ, 

μεταρρυθμιςτών και φοβιςμϋνων οπαδών τησ ατϋρμονησ αναβλητικϐτητασ, 

πολιτών και πολιτικών κ.ο.κ. 

Μια τϋτοια αλλαγό, θα μποροϑςε να εύναι για το ελληνικϐ πολιτικϐ 

ςϑςτημα το φτεροϑγιςμα τησ πεταλοϑδασ ςτην Ιαπωνύα που προκαλεύ τον 

ανεμοςτρϐβιλο ςτον Ειρηνικϐ. 

Σο γεγονϐσ αυτϐ ϋχει ςυνειδητοποιηθεύ απϐ πολλοϑσ, πολύτεσ και 

«ευγενεύσ» του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ: δεν εύναι τυχαύο πωσ ςχεδϐν 4 

ςτουσ 10 πολύτεσ προτιμοϑν «ςυμμαχικϋσ» κυβερνόςεισ, ενώ ελϊχιςτοι 

πιςτεϑουν πωσ τα δϑο μεγϊλα κϐμματα μποροϑν να επιλϑςουν τα 

προβλόματα τησ χώρασ. Δεν εύναι τυχαύο πωσ οι νϋεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ 

που ϋχουν εμφανιςτεύ τα τελευταύα χρϐνια, το ΛΑΟ δηλαδό και οι 

«οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ) παύρνουν αποςτϊςεισ απϐ τη ςυνόθη 

καθεςτωτικό ιδιϐλεκτο του «μϐνο εμεύσ, αυτοδϑναμοι μποροϑμε». Δεν 

εύναι τυχαύο πωσ οι ϋμποροι τησ διαμαρτυρύασ (ΚΚΕ, ΤΝ, αλλϊ και ϊλλεσ 

μικρϋσ πολιτικϋσ κινόςεισ) βλϋπουν πωσ ςτουσ πϊγκουσ τουσ, ςταδιακϊ δεν 

πληςιϊζει «ρουθοϑνι». 

Για να γύνει αυτό η μετϊβαςη ρεαλιςτικϐ, απτϐ ενδεχϐμενο, μύα εύναι η 

προϒπϐθεςη: να ειςϋρθουν ςτο κοινοβοϑλιο οι ΟΠ, και να μεύνει εκτϐσ 

ο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ· να γύνει δηλαδό πρϊξη το «sorpasso» που εύχαμε 

αναφϋρει εδώ και μερικοϑσ μόνεσ. 

Η ςυγκυρύα ευνοεύ ςκανδαλωδώσ τουσ ΟΠ να επιτϑχουν αυτϐ το ςτϐχο: οι 

φωτιϋσ επανϋφεραν το περιβαλλοντικϐ πρϐβλημα ςτην επικαιρϐτητα -
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και ύςωσ μϋχρι τισ εκλογϋσ να ςυμβοϑν και ϊλλα επειςϐδια που θα 

αποκαλϑπτουν την πολιτικό ςημαςύα τησ κατϊρρευςησ του ελληνικοϑ 

περιβϊλλοντοσ. Σο πιο αςτεύο ϐμωσ, εκεύ που πραγματικϊ ςτουσ ΟΠ 

«μιλϊει ο Θεϐσ», εύναι ϐςα ςυμβαύνουν ςτο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ: το ϊνευ ϐρων 

και ορύων «ξεμϊλλιαςμα» των «παχιών (και μεςόλικων) γϊτων» του 

ΤΝ/ΤΡΙΖΑ εύναι ϋνα θϋαμα που η αποκρουςτικϐτητϊ του ανταγωνύζεται 

μϐνο την δημοςιϐτητϊ του. Σο ενδεχϐμενο τησ διϊςπαςησ του χώρου ςε δϑο 

νεοκομμουνιςτικϊ ςχόματα ΤΝ/Σςύπρασ και ΤΡΙΖΑ/Αλαβϊνοσ εύναι 

τϐςο ϋκδηλα κραυγαλϋο και μπουφονικϐ, που δεν μπορεύ, θα ςοκϊρει 

ακϐμα και αυτϐ το εκλογικϐ ςώμα! 

Σι μϋνει να ποϑμε; Μα πωσ ςε αυτϋσ τισ εκλογϋσ οι ΟΠ ϋχουν ϋνα μϐνο 

ρϐλο: να εκπροςωπόςουν τη μετϊβαςη του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ προσ το 

διπολιςμϐ. Να τοποθετόςουν ςτουσ πϊγκουσ τουσ αυτϐ που κανεύσ ϊλλοσ 

δεν πουλϊει: την ϊμεςη, απτό προοπτικό μιασ ςϑγχρονησ πολυκομματικόσ 

και ταυτϐχρονα αποτελεςματικόσ διακυβϋρνηςησ. 

  

Να γύνουν οι πρώτοι «μικρού» που με παρρηςύα ςτϋκονται εμπρϐσ ςτον 

ελληνικϐ λαϐ και διακηρϑςςουν πωσ: 

• θα αναλϊβουν την ευθϑνη που τουσ αναλογεύ ςτη διακυβϋρνηςη τησ 

χώρασ, 

• θα εγγυηθοϑν την υλοπούηςη ϐςων διακηρϑςςονται 

προεκλογικϊ απϐ τουσ ύδιουσ και τουσ εταύρουσ τουσ. 

Ευθϑνη και εγγϑηςη: να τι δεν πωλοϑν οι πϊγκοι τησ εκλογικόσ αγορϊσ. Να 

τι ζητοϑν οι βαριεςτημϋνοι πολύτεσ με τα διχτϊκια ςτο χϋρι. Όχι 

προγρϊμματα, επεξεργαςύεσ, μεγαλϐςτομεσ διακηρϑξεισ· και οι πϋτρεσ 

ξϋρουν τι εκπροςωποϑν κυρύωσ οι ΟΠ. Όχι κλϊψεσ, διαμαρτυρύεσ, 

καταγγελύεσ· απϐ αυτϊ πόραμε, πόραμε... και μασ χϊλαςαν το ςτομϊχι.   
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Σο φτεροϑγιςμα τησ πεταλοϑδασ... (18/9/2009) 

 

«Ϊνα φτεροϑγιςμα μιασ πεταλοϑδασ ςτη Βραζιλύα, μπορεύ να 

προκαλϋςει τυφώνα ςτο Σϋξασ» 

Edward Lorenz 

 

Σο προεκλογικϐ κλύμα κυριαρχεύται απϐ το δύλημμα «αυτοδυναμύα» ό 

«ακυβερνηςύα». Σο δύλημμα αυτϐ βολεϑει τουσ βραχυπρϐθεςμουσ 

ςχεδιαςμοϑσ των μεγϊλων κομμϊτων -και των ειδικών ςυμφερϐντων που 

«ςϋρνονται» γϑρω τουσ- αλλϊ και τησ αριςτερϊσ, για την οπούα η μη 

ανϊληψη κυβερνητικών ευθυνών ϋχει καταντόςει να θεωρεύται raison d' 

être... 

Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ η ακυβερνηςύα εύναι ανεπιθϑμητη για ϐλουσ 

τουσ ςώφρονεσ και νουνεχεύσ πολύτεσ. Δυςτυχώσ ϐμωσ, ϋνα απϐ τα πιο 

ακλϐνητα ςυμπερϊςματα τησ πολιτικόσ ανϊλυςησ για τη 

μεταπολιτευτικό ελληνικό δημοκρατύα εύναι πωσ και το υπϐδειγμα τησ 

αυτοδυναμύασ καταλόγει ςε παραλυςύα και ςε ενύςχυςη των δυνϊμεων 

που θεωροϑν πωσ η πολιτικό αφορϊ τη λαφυραγώγηςη του κρατικοϑ 

μηχανιςμοϑ μϋςω τησ οικογενειοκρατύασ, του πολιτικοϑ χρόματοσ και 

τησ αναγνωριςιμϐτητασ... 

Η αλόθεια αυτό χρειϊζεται να αναδειχθεύ, πϐςο μϊλλον που ςόμερα 

υπϊρχουν οι πολιτικϋσ προϒποθϋςεισ το δύλημμα να μεταςχηματιςθεύ 

εντϋλει ςε τρύλημμα, που ο τρύτοσ ϐροσ του πιθανϐ να πυροδοτόςει 

διαδικαςύεσ ουςιαςτικοϑ μεταςχηματιςμοϑ του πολιτικοϑ μασ 

ςυςτόματοσ. 

Αν π.χ. το ΠΑΟΚ προςγειωνϐταν ςτο 40% και ο ΤΝ και 

οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (OΠ) ενιςχϑονταν κατ' ελϊχιςτο ςε ςχϋςη με 

ϐτι δεύχνουν οι δημοςκοπόςεισ και ειςϋρχονταν αμφϐτεροι με ϊνεςη ςτη 

Βουλό, θα διαμορφωνϐταν ϋνα εντελώσ διαφορετικϐ ςκηνικϐ: το μεν 

ΠΑΟΚ θα υπολειπϐταν τησ αυτοδυναμύασ, αλλϊ θα εμφανιζϐταν μια 

πολιτικό δϑναμη ϊνω των 10 βουλευτών (των ΟΠ και των 

«ανανεωτικών» του ΤΝ) που θα μποροϑςε να οδηγόςει ςτη 

διαμϐρφωςη μιασ βιώςιμησ κοινοβουλευτικόσ πλειοψηφύασ. Η δυναμικό 
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δε τησ ςυςπεύρωςησ δυνϊμεων γϑρω απϐ το πρώτο κϐμμα ύςωσ και να 

απελευθϋρωνε πολϑτιμεσ δυνϊμεισ απϐ την κεντροδεξιϊ, που θα πρςτύθεντο 

ςτην νϋα πολυκομματικό κοινοβουλευτικό πλειοψηφύα. 

Κϊτι τϋτοιο θα ςυνϋβαλε αποφαςιςτικϊ ςτο μεταςχηματιςμϐ του 

πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ απϐ το ςτεύρο δικομματιςμϐ ςε ϋνα πιο 

ςϑνθετο και γϐνιμο ςχόμα, εκεύνο του πολυκομματικοϑ διπολιςμοϑ. Ο 

μονοκομματιςμϐσ ϋχει αποδειχθεύ πωσ ευνοεύ προεκλογικϊ μεν την 

ανευθυνϐτητα, μετεκλογικϊ δε τη δειλύα και τη ςταςιμϐτητα. Αντύθετα, η 

διαμϐρφωςη πολυκομματικών παρατϊξεων θα επϋτρεπε να αναδειχθοϑν 

εντϐσ τησ κϊθε παρϊταξησ αυτϐνομοι κομματικού πϐλοι που θα 

«πουλοϑςαν» πολιτικϊ αντύ τησ ανευθυνϐτητασ την ευθϑνη, αντύ του 

εξωραώςμοϑ τησ πραγματικϐτητασ το ρεαλιςμϐ, αντύ του πελατειαςμοϑ 

την αξιοκρατύα, αντύ τησ κομματοκρατύασ τη δημοκρατύα κ.ο.κ. 

Θα εϑριςκαν ϋτςι «φωνό» και πολιτικϐ ρϐλο κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ που ςόμερα εξαναγκϊζονται ςτο ςυμβιβαςμϐ, την 

περιθωριοπούηςη ό τον πολιτικϐ αυτοχειριαςμϐ. Υρονώ δε πωσ η εξϋλιξη 

αυτό θα διϋςωζε εντϋλει και τα κυρύαρχα κϐμματα. όμερα δυςτυχώσ η 

λογικό του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ εύναι τϋτοια που, ςϑμφωνα με τη ρόςη 

του Μαρκ Ντϊνκελμαν (Marc Dunkelman) τησ κεντρώασ τϊςησ του 

αμερικανικοϑ Δημοκρατικοϑ κϐμματοσ, «οι "καλού" πολιτικού 

αναγκϊζονται να "ςκοτώνουν" την καλό πολιτικό». Και αυτϐ βϋβαια 

δεν μπορεύ να ςυνεχύζεται επ' ϊπειρον. 

Σϋλοσ η διαμϐρφωςη δϑο πϐλων εξουςύασ, εκ των οπούων ο προοδευτικϐσ 

θα διαμορφωνϐταν γϑρω απϐ το ΠΑΟΚ και τουσ ΟΠ, θα 

περιθωριοποιοϑςε την παραδοςιακό αριςτερϊ, το «μικρϐ δικομματιςμϐ» 

τησ ανευθυνϐτητασ, που ςυνϋβαλε καθοριςτικϊ ςτη ςταςιμϐτητα και την 

πολιτικό καχεξύα που βιώνουμε τα τελευταύα χρϐνια. 

Η εύςοδοσ των ΟΠ ςτη Βουλό και η ενύςχυςη των «ανανεωτικών» 

υποψηφύων του ΤΝ, μπορεύ να αποδειχθεύ πωσ εύναι το «φτεροϑγιςμα 

τησ πεταλοϑδασ» που θα ςαρώςει τη ςταςιμϐτητα, την 

αναποτελεςματικϐτητα και την αναξιοπιςτύα του ελληνικοϑ πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ. 
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Μαγικό εικϐνα... (5/10/2009) 

 

Σο εκλογικϐ αποτϋλεςμα τησ 4ησ Οκτωβρύου αποτελεύ ϋκφραςη μιασ 

πολϑ πεζόσ προςδοκύασ και μιασ πολϑ αργοπορημϋνησ ςυνειδητοπούηςησ. 

• Η πεζό προςδοκύα αφορϊ τη διακυβϋρνηςη τησ χώρασ. 

Ο ελληνικϐσ λαϐσ κούταξε γϑρω του ποιοσ μπορεύ να αναλϊβει τισ 

κρατικϋσ υποθϋςεισ μετϊ τη ΝΔ, που προδόλωσ «ζεν όςελε ϊλλο», 

και εύδε μϐνο το ΠΑΟΚ και το Γιώργο Παπανδρϋου. «Δεν εύναι 

ςπουδαύα επιλογό», ςκϋφτηκε, «αλλϊ τϋτοια ώρα, τϋτοια λϐγια»... 

Και ψώνιςε ΠΑΟΚ. 

• Η αργοπορημϋνη ςυνειδητοπούηςη αφορϊ την πλόρη πολιτικό 

ανικανϐτητα αυτοϑ του πρϊγματοσ που παριςτϊνει την ελληνικό 

φιλελεϑθερη-ςυντηρητικό παρϊταξη. Οι ϊνθρωποι που μασ 

κυβϋρνηςαν τα τελευταύα 5 1/2 χρϐνια οϑτε όθελαν να κϊνουν 

πολιτικό, οϑτε όξεραν, οϑτε τουσ ενδιϋφερε να μϊθουν (το μϐνο 

που όξεραν εύναι να «βαρϊνε το ΠΑΟΚ». Επύςησ φοβϐνταν ϋνα 

μπαμποϑλα που λϋγεται «πολιτικϐ κϐςτοσ» που αν κουνηθοϑν πολϑ 

θα τουσ φϊει). Όταν ανϋλαβαν τα ηνύα τησ χώρασ 

(lol) απϐλαυςαν, ϊλλοσ λύγο, ϊλλοσ πολϑ, τα καλϊ τησ εξουςύασ 

(λεφτϊ, γυναύκεσ, προβολό, ϊλλα-διϊφορα βύτςια κ.λπ) και ϐταν 

τουσ πόραν μυρωδιϊ διαλϑθηκαν ηςϑχωσ. Για το ϐτι αυτϐ 

το παρτϊκι κρϊτηςε πεντϋμιςι ολϐκληρα χρϐνια ευθϑνεται 

αποκλειςτικϊ η αφϋλεια, ο κυνιςμϐσ και η αγαθϐτητα του ελληνικοϑ 

λαοϑ (για να μη μιλόςουμε για τη γενναιοδωρύα του). Κϊλλιο αργϊ 

πϊντωσ, παρϊ ποτϋ (τελικϊ ο μπαμποϑλασ τουσ ϋφαγε). 

Κατϊ τα ϊλλα: 

• Ο ΛΑΟ εμπϋδωςε την παρουςύα του ςτην πολιτικό ςκηνό. 

• Αποδεύχτηκε πωσ τα ποςοςτϊ του ΚΚΕ και του ΤΡΙΖΑ δεν 

επηρεϊζονται απϐ τισ πρϊξεισ ό τισ παραλεύψεισ τουσ, απϐ το τι 

λϋνε, τι δε λϋνε, τι κϊνουν, τι δεν κϊνουν κ.λπ. Εύναι μια καλό 

ςκϋψη να κατοχυρωθεύ ςυνταγματικϊ η κοινοβουλευτικό τουσ 

παρουςύα για να μην κουρϊζονται και ξοδεϑονται οι ϊνθρωποι -να 

γλιτώςουν κι αυτού κι εμεύσ. 
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• Οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» αποδεύχτηκαν (προσ το 

παρϐν;) ανϋτοιμοι να παύξουν με τα μεγϊλα παιδιϊ... 

• Οι πολύτεσ που επϋλεξαν αποχό, λευκϐ και ϊκυρο αυξόθηκαν 

πολϑ: ϐςοι το ϋκαναν για «πολιτικοϑσ» λϐγουσ διαθϋτουν νηπιακό 

πολιτικό ςκϋψη και περαςτικϊ τουσ. 

• Α propos, προςβεβλημϋνα απϐ «οξϑ ςϑνδρομο πολιτικόσ 

ανεπϊρκειασ», το λεγϐμενο «νϋο κϋντρο» καθώσ και ο «πατριωτικϐσ 

χώροσ» (RIP: 1992-2009) κατϋληξαν αμφϐτερα. Να ζοϑμε να τα 

θυμϐμαςτε. 

Μια τελευταύα παρατόρηςη. Σο ελληνικϐ εκλογικϐ ςώμα αποδεικνϑει 

νιρβανικό ακινηςύα ωσ προσ τα μεγϊλα διακυβεϑματα του ελληνικοϑ 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ: τη μεύωςη τησ πολιτικόσ επιρροόσ του 

δικομματιςμοϑ, μεγϊλου και μικροϑ, την μετϊβαςη απϐ τον «τυφλϐ» 

δικομματιςμϐ ςτον διπολιςμϐ, την ανανϋωςη του καθεςτώτοσ ςε επύπεδο 

προςώπων, ιδεών και θεςμών. Ψσ προσ αυτϊ, η ακινηςύα εύναι 

καταθλιπτικό, αναποτελεςματικό κι εδώ που τα λϋμε ανηςυχητικό για το 

αν υπϊρχει πρϊγματι ζωό ςτον πλανότη Ελλϊσ. Κατανοοϑμε το ρϐλο τησ 

γόρανςησ του πληθυςμοϑ, τησ βαθιϊσ πολιτικόσ απαιδευςύασ μασ κ.λπ. 

αλλϊ εύναι ζότημα ζωτικόσ ανϊγκησ να μεταβοϑμε ςε μια διαφορετικό 

κατϊςταςη.   

όμερα εορτϊζομε την ημϋρα εθνικοϑ γλειψύματοσ προσ τη νϋα ηγεςύα του 

ΠΑΟΚ. Πλόθοσ πολιτικών και κοινωνικών παραγϐντων βλϋπετε, 

υποβϊλλουν τα ςϋβη τουσ ςτο νϋο γκουβϋρνο. Πϊρτε καμιϊ δραμαμύνη, δε 

βλϊπτει... Απϐ την μεριϊ μασ, θϋλουμε να υπενθυμύςουμε: 

• Σο ΠΑΟΚ που ανϋλαβε την εξουςύα δεν εύχε την τϐλμη οϑτε καν 

να μιλόςει για τα μεγϊλα προβλόματα τησ χώρασ (απολϑτωσ 

ϊμεςα: μεύωςη του κϐςτουσ του αςφαλιςτικοϑ, ενύςχυςη τησ 

επιχειρηματικϐτητασ και τϐνωςη τησ παραγωγικϐτητασ, 

αναδιϊρθρωςη του δημϐςιου τομϋα), πϐςο μϊλλον να τα επιλϑςει. 

• Ο ηγϋτησ του ϋχει επιδεύξει εντυπωςιακϐ ϋλλειμμα προςωπικών 

ικανοτότων ςε πολλοϑσ κρύςιμουσ τομεύσ κι ϋναν κακώσ 

εννοοϑμενο αρχηγιςμϐ, με αποτϋλεςμα να ϋχει προςελκϑςει γϑρω 

του τισ πιο ιδιοτελεύσ, αδύςτακτεσ και ςυντηρητικϋσ δυνϊμεισ του 

κϐμματϐσ του. 
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• Σο ΠΑΟΚ που αναλαμβϊνει την εξουςύα ςύγουρα δεν ϋχει 

προετοιμϊςει κανϋναν -οϑτε καν τα ςτελϋχη του, απϐ ϐ,τι ακοϑω 

και βλϋπω!- για ϐςα χρειϊζεται να γύνουν ςε αυτό τη χώρα. Απϐ 

αυτόν την ϊποψη, το 2009 μπορεύ να ειδωθεύ ωσ ϋνα ανϊποδο 

2004, με τη ΝΔ ςτη θϋςη του ΠΑΟΚ και το Γιώργο 

Παπανδρϋου ςτη θϋςη του Κώςτα Καραμανλό. Απϐ «όπια 

προςαρμογό» ςε «όπια προςαρμογό»... 

Σο εκλογικϐ αποτϋλεςμα του 2009 αποτελεύ εν πολλούσ «μαγικό εικϐνα»: 

αν το ΠΑΟΚ πιςτϋψει πωσ το 44% αντανακλϊ πρϊγματι την κοινωνικό 

του επιρροό, τη δικό του πολιτικό υγεύα, την κατύςχυςη του επύ των 

ανταγωνιςτών του, τη δυνατϐτητϊ του να τιθαςεϑςει τα προβλόματα, 

τϐτε θα το δει να γλιςτρϊει ανϊμεςα ςτα δϊκτυλϊ του, ςαν το 45.5% τησ 

ΝΔ του 2004... 

Απϐ εκεύ και πϋρα βϋβαια, η πιθανϐτητα να πϋφτουμε ϋξω εύναι μεγϊλη... 

Μακϊρι ϋτςι να ςυμβαύνει και να μη μασ περιμϋνουν κι ϊλλα 

ςκαλοπϊτια «ςτου κακοϑ τη ςκϊλα»...     
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Δϋκα θϋςεισ για την αςφϊλεια (9/11/2009) 

 

1. Η αςφϊλεια τησ ζωόσ, τησ μετακύνηςησ και τησ περιουςύασ ςυνιςτοϑν 

βαςικϊ ανθρώπινα δικαιώματα και προϒποθϋςεισ για την ομαλό 

λειτουργύα τησ δημοκρατύασ. Ο φοβιςμϋνοσ πολύτησ, ο απειλοϑμενοσ 

πολύτησ, ο πολύτησ που του αρνοϑνται τη δυνατϐτητα πρϐςβαςησ ςτο 

δημϐςιο χώρο δεν εύναι δυνατϐ να λειτουργόςει ωσ παρϊγων προαγωγόσ 

ό υπερϊςπιςησ ό ομαλόσ λειτουργύασ τησ δημοκρατύασ. Ο αναςφαλόσ 

πολύτησ εύναι εξουδετερωμϋνοσ πολύτησ. 

2. Σα δύπολα «αςφϊλεια»-«πολιτικϊ δικαιώματα», «επιβολό τησ 

νομιμϐτητασ»-«δημοκρατύα», δεν τύθενται διαζευκτικϊ αλλϊ ο ϋνασ ϐροσ 

τουσ προϒποθϋτει τον ϊλλο: δεν υπϊρχει αςφϊλεια χωρύσ δικαιώματα, 

οϑτε δικαιώματα χωρύσ αςφϊλεια. Δεν υπϊρχει δημοκρατύα χωρύσ 

επιβολό τησ νομιμϐτητασ, οϑτε επιβολό τησ  νομιμϐτητασ χωρύσ 

δημοκρατύα κ.ο.κ. 

3. Η ϋξαρςη τησ παραβατικϐτητασ και τησ εγκληματικϐτητασ ςτην 

Ελλϊδα ςόμερα, και μϊλιςτα ςτα μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα, εύναι μια μϐνο 

πλευρϊ, απϐ τισ πιο επώδυνεσ ύςωσ αλλϊ ςε καμύα περύπτωςη μοναδικό, 

ενϐσ πολϑ ευρϑτερου και πιο επικύνδυνου φαινομϋνου: τησ επϋκταςησ τησ 

αυτοδικύασ και τησ δημιουργύασ «ζωνών», (γεωγραφικών και θεςμικών), 

ϐπου de facto τουσ κανϐνεσ λειτουργύασ επιβϊλει ϐποιοσ διαθϋτει τη δϑναμη 

να το κϊνει και ϐχι η ςυντεταγμϋνη δημοκρατικό πολιτεύα. Απϐ την 

παρϊνομη ςτϊθμευςη και τα αυθαύρετα ϋωσ την υπεξαύρεςη των 

ραδιοτηλεοπτικών ςυχνοτότων και τισ παρϊνομεσ χωματερϋσ, υπϊρχουν 

ςτη ςημερινό Ελλϊδα δεκϊδεσ, εκατοντϊδεσ εςτύεσ ϐπου τη νομιμϐτητα 

δεν την καθορύζουν-επιβϊλουν οι αρμϐδιοι θεςμού τησ πολιτεύασ, αλλϊ η 

αυτοδικύα. 

4. Σο φαινϐμενο τησ αυτοδικύασ αποτελεύ ςόμερα ανϊλογη απειλό για τη 

δημοκρατύα με εκεύνη που ςε ϊλλεσ εποχϋσ αντιπροςώπευε η λειτουργύα 

αντιδημοκρατικών θυλϊκων ςτο πολιτειακϐ-θεςμικϐ επύπεδο (το ςτρατϐ 

και την αςτυνομύα), το λεγϐμενο «παρακρϊτοσ» κ.λπ. Η διαφορϊ εύναι 

πωσ ςόμερα οι δυνϊμεισ τησ αυτοδικύασ δεν ενδιαφϋρονται (ακϐμα;) να 

ανατρϋψουν την ϋννομη τϊξη ςυνολικϊ, αλλϊ μϐνο ςτο χώρο (γεωγραφικϐ 

ό θεςμικϐ) ϐπου η νομιμϐτητα απειλεύ τα ςυμφϋροντϊ τουσ, μεγαλϑτερα ό 
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μικρϐτερα. Μολοταϑτα, η αυτοδικύα αποτελεύ τη μεγαλϑτερη απειλό για 

τη δημοκρατύα ςτη ςημερινό Ελλϊδα και υπονομεϑει ϊμεςα και 

καταλυτικϊ την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων τησ μεγϊλησ πλειοψηφύασ των 

απλών πολιτών. 

5. υμπεραςματικϊ, η επιβολό τησ ϋννομησ τϊξησ παντοϑ αποτελεύ ςόμερα 

εκ των ων ουκ ϊνευ ϐρο για τη λειτουργύα του πολιτεϑματοσ. Σα ϐργανα 

τησ πολιτεύασ που παραιτοϑνται απϐ το ϋργο τουσ αυτϐ, που 

ςυμβιβϊζονται με την ϊςκηςη τησ αυτοδικύασ, που διαπραγματεϑονται 

μαζύ τησ, που προχωροϑν ςε de factο μορφϋσ «ςυνδιούκηςησ» με τισ 

δυνϊμεισ τησ αυτοδικύασ, ανεξαρτότωσ προφϊςεων «πραγματιςμοϑ» ό 

«ρεαλιςμοϑ», απλϊ παραβιϊζουν το καθόκον τουσ, καταχρώνται την 

εξουςύα τουσ, υπονομεϑουν τη δημοκρατύα. 

6. Σο ϋργο τησ επιβολόσ τησ ϋννομησ τϊξησ παντοϑ εύναι προφανϋσ πωσ 

δεν εύναι αςτυνομικϐ, αλλϊ πολιτικϐ εγχεύρημα. Η αποτελεςματικό 

αςτυνϐμευςη αποτελεύ μια μϐνο διϊςταςό του. Η θεςμικό 

αναςυγκρϐτηςη τησ δημοκρατύασ μασ, η διαςαφόνιςη και ο εξορθολογιςμϐσ 

τησ νομοθεςύασ, η ϋμπρακτη εφαρμογό τησ αρχόσ των ύςων δικαιωμϊτων 

και ευκαιριών, η κοινωνικό δικαιοςϑνη, εύναι ϐροι για να υπϊρξει 

αποτελεςματικό αςτυνϐμευςη . 

7.  ημαντικό εύναι επύςησ η ςαφόσ ιερϊρχηςη των παραγϐντων τησ 

ανομύασ που ςόμερα απειλοϑν πιο ϊμεςα τη δημοκρατύα ςτη χώρα μασ -

και η διϊκριςό τουσ απϐ εκεύνουσ που αςκοϑν-περιφρουροϑν μικρϊ ό 

μεγαλϑτερα εγωιςτικϊ-αντικοινωνικϊ ςυμφϋροντα. ημειώνουμε εδώ την 

ανϊγκη νααντιπαρατεθεύ ανοικτϊ η δημοκρατικό πολιτεύα: 

• με το παρϊνομο χρόμα (που προϋρχεται απϐ το λαθρεμπϐριο, το 

εμπϐριο ναρκωτικών, την πορνεύα, το εμπϐριο ϐπλων), 

• με τουσ μεγϊλουσ ρυπαντϋσ, 

• με τισ δυνϊμεισ που υπεξαιροϑν παρϊνομα τισ δημϐςιεσ 

ραδιοτηλεοπτικϋσ ςυχνϐτητεσ, 

• με το παρϊνομο πολιτικϐ χρόμα, 

• με την παραοικονομύα, 

• με τα κυκλώματα εμπορύασ ανθρώπων και ενθϊρρυνςησ τησ 

λαθρομετανϊςτευςησ. 

Μϐνο η αντιπαρϊθεςη με αυτό την πολυπλϐκαμη «μαφιοκρατύα» θα 
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νομιμοποιόςει την απαραύτητη και καλοδεχοϑμενη αποκατϊςταςη τησ 

νομιμϐτητασ ςε πολυϊριθμεσ ϊλλεσ πλευρϋσ τησ καθημερινϐτητασ, 

ενϊντια ςτην «απϐ τα κϊτω» ϊνομη-αυτϐδικη προςταςύα μικρϐτερων 

αντικοινωνικών ςυμφερϐντων. 

8. Θεωροϑμε ωσ μια καλό διατϑπωςη τησ αντύληψόσ μασ για την προςταςύα 

των δικαιωμϊτων των πολιτών την ανϊγκη για μηδενικό ανοχό κατϊ 

τησ εγκληματικϐτητασ και των αιτύων τησ. 

9. Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ ςτην ιςχϑουςα νομοθεςύα υφύςτανται 

«γκρύζεσ περιοχϋσ» υπερρυθμύςεων, παραλογιςμών, αντιφϊςεων, 

«φωτογραφικών» ρυθμύςεων κ.λπ. Δεν υπϊρχει επύςησ αμφιβολύα πωσ η 

λειτουργύα τησ δικαιοςϑνησ ό τησ αςτυνομύασ ελϋγχεται ωσ εραςιτεχνικό, 

μεροληπτικό, κοινωνικϊ ϊδικη, μονομερώσ καταςταλτικό, ρατςιςτικό ό πωσ 

υπϊρχουν τμόματα τησ λειτουργύασ τουσ που de facto ςυνεταιρύζονται -

ςυχνϊ με αμοιβαύωσ επικερδό τρϐπο- με την ανομύα ό την 

αυτοδικύα. Σαυτϐχρονα ϐμωσ εύναι απολϑτωσ ςαφϋσ πωσ εμεύσ, οι 

πολύτεσ, δεν ϋχουμε ϊλλο χώρο υπερϊςπιςησ των δικαιωμϊτων μασ παρϊ 

εκεύνο τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ· δεν ϋχουμε δυνατϐτητα παρϋμβαςησ 

παρϊ μϐνο ςτουσ θεςμοϑσ τησ πολιτεύασ (τα κϐμματα, τα ςυνδικϊτα, τισ 

κινόςεισ των πολιτών, τη νομοθετικό, εκτελεςτικό και δικαςτικό εξουςύα, 

την αςτυνομύα κ.λπ). Η δϑναμη των πολιτών εξαρτϊται απολϑτωσ απϐ το 

αν το ϋργο τησ επιβολόσ τησ νομιμϐτητασ εξακολουθεύ να επαφύεται ςτα 

θεςμικϊ ϐργανα τησ δημοκρατικόσ πολιτεύασ. H πολιτικό επιρροό των 

πολιτών εκμηδενύζεται ϐποτε η ϊςκηςη τησ εξουςύασ περνϊ de facto ςτισ 

δυνϊμεισ τησ αυτοδικύασ και τησ ανομύασ. 

10. ε κϊθε περύπτωςη, οι πολύτεσ εύμαςτε δεςμευμϋνοι ςτη διατόρηςη τησ 

μη-βύασ. Διατηροϑμε ανοικτϐ μϋτωπο με ϐςουσ επιθυμοϑν να μετακινόςουν 

την πολιτικό αντιπαρϊθεςη ςυνολικϊ ςτο χώρο τησ βύαιησ (πϐςο μϊλλον 

τησ ϋνοπλησ) ςϑγκρουςησ. 
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ΝΔ: απϐ το γρϊμμα ςτο πνεϑμα του "καραμανλιςμοϑ" (22/11/2009) 

 

H αντύφαςη που ςτοιχειώνει τη Νϋα Δημοκρατύα ξεκινϊ απϐ την 

περύοδο που ακολοϑθηςε την ύδρυςό τησ. Ο Κωνςταντύνοσ 

Καραμανλόσ ο πρεςβϑτεροσ (ΚΚ) θϋληςε να φτιϊξει το 1974 το 

«φυςιολογικϐ κϐμμα εξουςύασ» τησ επϐμενησ περιϐδου. 

Ο ΚΚ αντιλαμβανϐταν βϋβαια πωσ η μετεμφυλιοπολεμικό «δεξιϊ» εύχε 

πια ςαρωθεύ απϐ τισ κοινωνικϋσ εξελύξεισ (την αςτικοπούηςη, την 

ευημερύα, την εξατομύκευςη, τη μαζικοπούηςη τησ δημοκρατύασ) αλλϊ 

και εύχε απoνομιμοποιηθεύ πολιτικϊ απϐ τα καμώματα του 

βαςιλιϊ Κωνςταντύνου Β' και τησ χοϑντασ. ε μια εποχό που το 

«ιταλικϐ κομμουνιςτικϐ κϐμμα» βριςκϐταν ςε ϊνοδο, που ςτη Γαλλύα 

η «ενιαύα αριςτερϊ» ςοςιαλιςτών-κομμουνιςτών διεκδικοϑςε την 

εξουςύα, και που ςτην Ιςπανύα και την Πορτογαλύα οι αντύςτοιχεσ 

δικτατορύεσ τρϋκλιζαν και 

τα τοπικϊ κομμουνιςτικϊ κϐμματα εμφανύζονταν ωσ εν δυνϊμει 

ςοβαρού πολιτικού παύκτεσ ςε ϋνα αριςτερϐςτροφο ςκηνικϐ, ο ΚΚ όταν 

ϋτοιμοσ να αποδεχτεύ πωσ θα εμφανιζϐταν και ςτην Ελλϊδα μια 

μαρξύζουςα αριςτερϊ που ύςωσ να μποροϑςε κϊποια ςτιγμό να 

διεκδικόςει-αναλϊβει δημοκρατικώ τω τρϐπω ακϐμα και τη 

διακυβϋρνηςη τησ χώρασ. Αντύ τησ αρρωςτημϋνησ μονοπωλιακόσ 

αντύληψησ για την εξουςύα τησ προδικτατορικόσ δεξιϊσ, ο ΚΚ αρκοϑνταν 

να ηγηθεύ μιασ παρϊταξησ που απϐ τη μια θα ςυςπεύρωνε το ςϑνολο του 

αςτικοϑ κϐςμου , απϐ την ϊλλη θα αςκοϑςε τη διακυβϋρνηςη τησ χώρασ 

παραχωρώντασ ευχαρύςτωσ ςτη μαρξύζουςα αριςτερϊ μικρϊ διαλεύμματα 

διακυβϋρνηςησ. 

 

Ο ϐροσ «Νϋα Δημοκρατύα» εύχε όδη χρηςιμοποιηθεύ απϐ τη... δικτατορύα 

για να περιγρϊψει το πολιτικϐ καθεςτώσ ςτο οπούο φιλοδοξοϑςε να 

μετεξελιχτεύ μετϊ την κατϊργηςη τησ μοναρχύασ την 1η Ιουνύου 1973 

(ςκύτςο του Βαςύλη Φριςτοδοϑλου, καλοκαύρι 1973) 

Αυτό η διϊθεςη του ΚΚ να αντικαταςτόςει-μετεξελύξει τη «δεξιϊ» ςε ϋνα 

ευρϑχωρο καθεςτωτικϐ κϐμμα, αποτυπώθηκε ακϐμα και ςτην ονομαςύα 

του νϋου πολιτικοϑ ςχηματιςμοϑ: «Νϋα Δημοκρατύα»1ςε αντύςτιξη βϋβαια 
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με την παλιϊ, προδικτατορικό, «αμαρτωλό» εκδοχό τησ. Αποτυπώθηκε 

ϐμωσ κυρύωσ ςτισ κορυφαύεσ πολιτικϋσ επιλογϋσ τησ περιϐδου 1974-1980: 

• Σην επύλυςη του «πολιτειακοϑ» και του «γλωςςικοϑ» με 

τρϐπο που πριν τη δικτατορύα πρϋςβευαν -πϋραν των ηττημϋνων 

του εμφυλύου (και πϊλι ϐχι ϐλων)- μϐνο οριςμϋνα τμόματα του 

προοδευτικοϑ-«πεφωτιςμϋνου» κϋντρου. Σην πλόρη και ϊνευ 

«αςφαλιςτικών δικλεύδων» νομιμοπούηςη των ΚΚΕ.  

• Σην απηνό δύωξη (με πολϑ ϋωλεσ απϐ νομικόσ ϊποψησ 

κατηγορύεσ) των πρωταιτύων τησ δικτατορύασ και την «εισ 

θϊνατον» (!) καταδύκη τουσ2. 

• Ση γενναύα ανανϋωςη του πολιτικοϑ προςωπικοϑ τησ παρϊταξησ, 

με την επύμονη αναζότηςη δυνϊμεων που προϋρχονταν απϐ το 

προδικτατορικϐ κϋντρο και κυρύωσ την «ελληνικό δημοκρατικό 

νεολαύα» (ΕΔΗΝ) (η «διεϑρυνςη» προσ το κϋντρο υπηρετόθηκε 

εξϊλλου με επιμονό απϐ τον ΚΚ μϋχρι τη μεταπόδηςό του ςτην 

προεδρύα τησ δημοκρατύασ, το 1980). 

• το πλαύςιο αυτϐ, η επιλογό τησ «ϋνταξησ ςτην ΕΟΚ» ωσ 

κορυφαύου ιδεολογικοϑ-πολιτικοϑ προτϊγματοσ τησ παρϊταξησ, 

θεωρόθηκε -και ςωςτϊ-πωσ θα μποροϑςε να ςυνθϋςει τισ 

αντικομουνιςτικϋσ ανηςυχύεσ των υπολειμμϊτων τησ ϊλλοτε 

κραταιϊσ δεξιϊσ («ανόκομεν εισ την δϑςιν») με τισ εκςυγχρονιςτικϋσ 

διαθϋςεισ του προοδευτικοϑ αςτικοϑ χώρου. 

Η καταςκευό ϐμωσ αυτοϑ του νϋου «φυςιολογικοϑ κϐμματοσ εξουςύασ» 

τησ νϋασ δημοκρατύασ, που αποφϊςιςε να θεμελιώςει το 1974 ο ΚΚ, 

προϒπϋθετε ϋναν ακϐμα ϐρο: την απεμπλοκό του νϋου κϐμματοσ απϐ 

ιδεολογικϋσ-ιδεοληπτικϋσ αναζητόςεισ που κινδϑνευαν να 

αναζωπυρώςουν ανϊ πϊςα ςτιγμό ϐ,τι δύχαζε επύ τριϊντα χρϐνια τισ 

πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνιςτώςεσ τησ νϋασ πολιτικόσ ςϑνθεςησ. Εύναι 

γνωςτϐ πωσ ο ΚΚ περιφρονοϑςε την ιδεολογικό διϊςταςη τησ 

πολιτικόσ. Πρϋςβευε την αντύληψη πωσ η πολιτικό όταν η «τϋχνη του 

εφικτοϑ», με ϊλλα λϐγια η ad hoc επύλυςη προβλημϊτων μετϊ απϐ 

αμερϐληπτη και τεκμηριωμϋνη ανϊλυςη, εντϐσ ύςωσ ενϐσ ευρϑτατου χώρου 

πολιτικών αυτονϐητων (τησ λειτουργύασ τησ αγορϊσ για την παραγωγό 

πλοϑτου, τησ παρϋμβαςησ του κρϊτουσ για την αναδιανομό του, του 
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δυτικοϑ προςανατολιςμοϑ τησ χώρασ, τησ δημοκρατικόσ λειτουργύασ, τησ 

ειρηνικόσ επύλυςησ των διεθνών διαφορών κ.λπ). Η ΝΔ εξϊλλου 

προοριζϐταν να εύναι κϐμμα εξουςύασ και ωσ τϋτοιο δεν χρειαζϐταν να 

ςυζητϊει για την πολιτικό αλλϊ να την αςκεύ, ωσ κυβερνητικϐ ϋργο. Δεν 

εύναι τυχαύο που το τϐςο προςεκτικϐ και λεπτομερϋσ εγχεύρημα τησ 

οικοδϐμηςησ τησ Νϋασ Δημοκρατύασ ςυνοδεϑτηκε απϐ τϐςη ιδεολογικό 

κενϐτητα (ςτισ εκλογϋσ του1974 και του 1977, ςόμα τησ ΝΔ όταν η... 

φωτογραφύα του ΚΚ). Ο «ριζοςπαςτικϐσ φιλελευθεριςμϐσ» -με το 

«ριζοςπαςτιςμϐ» να ϋχει προϒπηρεςύα ςτο καραμανλικϐ ςϑμπαν απϐ την 

εποχό τησ «εθνικόσ ριζοςπαςτικόσ ενώςεωσ» (ΕΡΕ)- υπόρξε ϋνασ απϐ 

τουσ μεγαλϑτερουσ ιδεολογικοϑσ πομφϐλυγεσ των τελευταύων δεκαετιών, 

φτιαγμϋνοσ ακριβώσ για να μη λϋει τύποτα -και ςυνεχύζει ϋωσ ςόμερα να 

ταλαιπωρεύ τη Νϋα Δημοκρατύα. 

 

Η ςϑλληψη του Καραμανλό όταν ςχεδϐν αψεγϊδιαςτη, πλην μιασ 

λεπτομϋρειασ: ο ΚΚ εύχε διαβλϋψει την ϊνοδο του ΠΑΟΚ (που την 

προτιμοϑςε απϐ εκεύνη των ΚΚ) ϐπωσ και την κατϊρρευςη του 

παραδοςιακοϑ «κϋντρου». Εύχε προβλϋψει με ακρύβεια το 1981. Δυςτυχώσ 

ϐμωσ για τον ύδιο και το πολιτικϐ του καταςκεϑαςμα, όταν εντελώσ 

ανϑποπτοσ για το 1985, το Νοϋμβριο 

του 1989, το1993, το 1996, το 2000 και το 2009. Διϐτι τελικϊ, 

κατϊ ειρωνικϐ τρϐπο, «φυςιολογικϐ κϐμμα εξουςύασ» τησ μεταπολιτευτικόσ 

περιϐδου δεν αναδεύχθηκε η ϋχουςα «το ϐνομα» «Νϋα Δημοκρατύα» αλλϊ 

το ϋχον «τη χϊρη» (κακϐηχο) ανδρεοπαπανδρεώκϐ ΠΑΟΚ. Παρϊ τα 

ςκϊνδαλα, τισ εςωκομματικϋσ του ςυγκροϑςεισ, τισ ανεπϊρκειϋσ του, ακϐμα 

και το προφανϋσ «ςτϐμωμα» τησ μεταπολιτευτικόσ περιϐδου, τα 

τελευταύα 28 χρϐνια το ΠΑΟΚ εύναι ο αδιαφιλονύκητοσ πρωταγωνιςτόσ 

τησ κεντρικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ. Μετϊ το 1981, η ΝΔ βγόκε ςτο προςκόνιο 

δυο φορϋσ: τη μεν πρώτη, το 1990, ωσ «τςιρλύντερ» μεταξϑ δϑο 

ημιχρϐνων παςοκικόσ διακυβϋρνηςησ (με ηγεςύα μϊλιςτα και πολιτικό 

ακατανϐητεσ απϐ τον κορμϐ τησ παρϊταξησ) τη δε δεϑτερη, το2004, για 

να «ςτόςει» μια κακό παραγωγό «μικροϑ μόκουσ» που «κατϋβηκε» ϊρον-

ϊρον, ϋςτω κι αν το καςτ όταν πολλϊ υποςχϐμενο κι εν πϊςη περιπτώςει 

αποτελοϑνταν απϐ ςϑμπαν το νεοδημοκρατικϐ ςταρ-ςύςτεμ, 

απϐ τον πυρόνα του κομματικοϑ μηχανιςμοϑ που εύχαν «ςτόςει» 
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(«κατ' εικϐνα» του ΠΑΟΚ) οι Ευϊγγελοσ 

Αβϋρωφ και Κωνςταντύνοσ Μητςοτϊκησ. Η αυθεντικό 

«οννεδύτικη» και ατϐφια νεοδημοκρατικό κυβϋρνηςη τελικϊ κατϋρρευςε 

υπϐ το βϊροσ τησ ατολμύασ, τησ ανικανϐτητασ και τησ ατιμύασ τησ. 

Με ϊλλα λϐγια: το κϐμμα που φαντϊςτηκε ο ΚΚ το 1974 -ο πλατϑσ 

ςυναςπιςμϐσ πολιτικών και κοινωνικών δυνϊμεων που αςχολεύται με τη 

διακυβϋρνηςη τησ χώρασ και ϐχι με ιδεοληπτικϋσ αντιπαραθϋςεισ «περύ ϐνου 

ςκιϊσ» και αςκεύ το ρϐλο του «φυςιολογικοϑ κϐμματοσ εξουςύασ» τησ νϋασ 

δημοκρατύασ (επιφυλϊςςοντασ για τον ϊλλο μεγϊλο πϐλο ενϐσ 

δικομματικοϑ ςυςτόματοσ ςϑντομα «διαλεύμματα» ϊςκηςησ τησ εξουςύασ) 

υπόρξε πρϊγματι, αλλϊ δεν όταν η ΝΔ -όταν το ΠΑΟΚ! Η εξϋλιξη αυτό 

οδόγηςε τη ΝΔ να χϊςει το ϋδαφοσ κϊτω απϐ τα πϐδια τησ. Σα τελευταύα 

τριϊντα χρϐνια, απϐ το 1981 και μετϊ, η ΝΔ ετεροκαθορύζεται παντελώσ απϐ 

το ΠΑΟΚ εύτε πιθηκύζοντϊσ το (ςτον τρϐπο οργϊνωςησ, ςτελϋχωςησ, ςτη 

ςυνθηματολογύα (!) κ.λπ) εύτε υποςτηρύζοντασ ϊκριτα τα ανϊποδα απϐ ϐςα 

αςκοϑν οι κυβερνόςεισ του ΠΑΟΚ: ϐποτε εκεύνεσ προκρύνουν τον 

πελατειαςμϐ και το λαώκιςμϐ, η ΝΔ παριςτϊνει τον «φιλελεϑθερο» 

αντύπαλο του κρϊτουσ και τησ φορολογύασ. Όποτε ο τϐνοσ δύνεται ςτη 

δημοςιονομικό λιτϐτητα, το νοικοκϑρεμα τησ οικονομύασ κ.λπ η ΝΔ 

«ψωνύζει» λαώκιςμϐ και κρατιςμϐ που την φϋρνει ςυχνϊ πλϊι-πλϊι με 

το ΚΚΕ και τα «ςυνδικϊτα» (διϊβαζε: τισ ομϊδεσ υπερϊςπιςησ των 

ςυμφερϐντων τησ μεταπολιτευτικόσ νομενκλατοϑρασ). Η ΝΔ ϋπαψε να 

υφύςταται ωσ αυτϐνομη πολιτικό παρϊταξη και υπϊρχει μϐνο ωσ «εύδωλο» 

του ΠΑΟΚ. 

Σο βϊθοσ του προβλόματοσ δεν εύχε αποκαλυφθεύ ϋωσ την πτώςη τησ 

«μικροϑ μόκουσ» διακυβϋρνηςησ του Κώςτα Καραμανλό του 

νεώτερου. Κι ϐμωσ, εκεύνο το ϋργο εύχε ξεκινόςει με τισ καλϑτερεσ 

προδιαγραφϋσ: ο ηγϋτησ ϋνωνε ολϐκληρη την παρϊταξη και αγαπιϐταν 

πϋραν αυτόσ· οι πϊντεσ εύχαν ςιχαθεύ το ΠΑΟΚ· ακϐμα και ςτο επύπεδο 

των κυρύαρχων αντιλόψεων, εύχαν πραγματοποιηθεύ τεκτονικϋσ 

μετακινόςεισ απϐ τα μεταπολιτευτικϊ θϋςφατα· το κυβερνών πολιτικϐ 

προςωπικϐ όταν «ςαρξ εκ τησ ςαρκϐσ» τησ παρϊταξησ. Οι οιωνού 

προοιωνύζονταν μύα πολιτικό νύκη «ςτρατηγικόσ ςημαςύασ» ανϊλογη με 

εκεύνη του 1981. Κι ϐμωσ, κι ετοϑτη τη φορϊ η ΝΔ απεδεύχθη εντελώσ 

ανύκανη να χαρϊξει πολιτικό πορεύα για τη χώρα. τϊθηκε αμόχανη ςτη 
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ςκηνό, ϊλλοτε μιμοϑμενη το ΠΑΟΚ και ϊλλοτε καταχερύζοντϊσ το -κατϊ 

προτύμηςη λεκτικϊ!- ςε παρϊλογα και ϊτοπα ξεςπϊςματα. Σαυτϐχρονα 

τςιμπολογοϑςε γερϊ απϐ τον μπουφϋ τησ εξουςύασ «ςαν να μην υπόρχε 

αϑριο» (που πρϊγματι δεν υπόρχε). 

Σο αποτϋλεςμα εύναι πωσ ο μϋςοσ ςυντηρητικϐσ, κεντροδεξιϐσ, 

νεοδημοκρϊτησ δεν βρύςκει ςόμερα ςχεδϐν τύποτα για να περηφανευτεύ 

για την παρϊταξό του. Όταν η ΝΔ κοκορεϑεται πωσ εύναι «η παρϊταξη 

των μεγϊλων επιλογών», αναφϋρεται ςε πρϊγματα που ςυνϋβηςαν εδώ 

και τριϊντα τουλϊχιςτο χρϐνια. 

Μπροςτϊ ςτη ΝΔ ανούγουν ςόμερα δϑο δρϐμοι: o πρώτοσ εύναι να 

ςυνεχύςει να ςυμμετϋχει ςτη μεταπολιτευτικό business, as 

usual. Ο δεϑτεροσ να επιχειρόςει ϋνα ριψοκύνδυνο ϊλμα ςτο κενϐ, μια φυγό 

προσ το εμπρϐσ, ελπύζοντασ πωσ η πορεύα τησ θα ςυμπϋςει με εκεύνη του 

μϋλλοντοσ. 

Η πρώτη επιλογό αφορϊ τισ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που 

βρύςκονται εντϐσ του ςυςτόματοσ: ςτελϋχη του κομματικοϑ μηχανιςμοϑ, 

αιρετοϑσ τησ ΝΔ κ.λπ φοροφυγϊδεσ (ελεϑθερουσ επαγγελματύεσ και 

μικρομεςαύουσ), πλουτοκρϊτεσ, κλεπτοκρϊτεσ, τη νομενκλατοϑρα του 

δημοςύου, τουσ βαρϐνουσ και βαρονύςκουσ των ΜΜΕ, τουσ 

προνομιοϑχουσ μεςόλικεσ και ςυνταξιοϑχουσ, τουσ ςυςτηματικοϑσ 

διαφθορεύσ και διαφθειρϐμενουσ κ.λπ. Εύναι φανερϐ πωσ αυτό την 

επιλογό εκφρϊζει ςόμερα η επιλογό τησ Ντϐρασ Μπακογιϊννη ςτην 

αρχηγύα τησ ΝΔ. ϑμφωνα με αυτό την επιλογό, η ΝΔ καλεύται να 

αποδεχτεύ το β' ρϐλο ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα, αρκοϑμενη ςτη λεύα που 

αντιςτοιχεύ ςτη θϋςη αυτό, ϐςο τουλϊχιςτο το ςϑςτημα θα ςτϋκεται ςτα 

πϐδια του. Η «ρεαλιςτικό» αυτό προςϋγγιςη εύναι μονϐδρομοσ και 

φαντϊζει ωσ η μϐνη χρόςιμη και λογικό για τον «κομματικϐ βραχύονα» 

τησ κεντροδεξιϊσ παρϊταξησ. Εύναι ϐμωσ εντελώσ αδιϊφορη για την 

κοινωνικό βϊςη των πολιτών (ςυντηρητικών, χριςτιανοδημοκρατικών, 

φιλελεϑθερων ακϐμα και μετριοπαθών ςοςιαλδημοκρατικών 

αντιλόψεων) που διψοϑν για μια εναλλακτικό αφόγηςη και μια νϋα 

πορεύα για τη χώρα, πϋραν τησ κεντροαριςτερόσ ηγεμονύασ και τησ 

παςοκικόσ κυριαρχύασ τησ μεταπολιτευτικόσ περιϐδου. Εύναι πολϑ ςοφϐ 

να «αφεθεύσ ςτον ϊνεμο για να τον καβαλόςεισ», αρκεύ να υπϊρχει ϊνεμοσ 

-αλλιώσ απλϊ πϋφτεισ και τςακύζεςαι! 
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Η «ςυμβατικό» επιλογό κοντολογύσ ανούγει-διευρϑνει το χϊςμα ανϊμεςα 

ςτο κϐμμα και την κοινωνικό βϊςη τησ ΝΔ, χϊςμα που κινδυνεϑει 

προοπτικϊ να καταπιεύ το πρώτο (με το κϐμμα να υπεξαιρεύ-εξουδετερώνει 

την κοινωνύα) ό τη δεϑτερη (με τη βϊςη να απορρύπτει το κϐμμα), ενώ 

εμφιλοχωρεύ πϊντα η πιθανϐτητα -ςε περύπτωςη υπερδιϐγκωςησ 

μεταπολιτικών-φονταμενταλιςτικών φαινομϋνων- το χϊςμα αυτϐ να 

καταπιεύ το ύδιο το πολιτικϐ ςϑςτημα -ό τουλϊχιςτο την υπϐθεςη του 

ομαλοϑ-δημοκρατικοϑ ριζικοϑ του μεταςχηματιςμοϑ. 

Η δεϑτερη επιλογό εύναι να αρνηθεύ η ΝΔ τη θϋςη του «ρολύςτα» ςτο 

μεταπολιτευτικϐ ςενϊριο, διεκδικώντασ ϐχι «μεγαλϑτερο ρϐλο» (που η 

τριακονταετύα 1981-2009 ϋδειξε πωσ δεν μπορεύ να πϊρει -ό να «ςηκώςει») 

αλλϊ να «κατϋβει» ολωςδιϐλου η παρϊςταςη και να ανϋβει «νϋον ϋργον». 

Εκτιμώ πωσ για να το πετϑχει αυτϐ η ΝΔ θα πρϋπει: 

(α) Να μετατραπεύ εθελουςύωσ ςε «αρϋνα» ϋντονησ πολιτικόσ-

ιδεολογικόσ αντιπαρϊθεςησ και ςϑνθεςησ των αντιθϋςεων που 

διαπερνοϑν ϐχι τη ΝΔ ό την παρϊταξό τησ, αλλϊ την ύδια την νεοελληνικό 

κοινωνύα. ε απλϊ ελληνικϊ αυτϐ θα ςόμαινε την ανοικτό λειτουργύα 

οργανωμϋνων πολιτικών-ιδεολογικών τϊςεων και τη βολονταριςτικό-

ϋντονη προςπϊθεια να ςυμμετϊςχουν νϋεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ 

δυνϊμεισ, χωρύσ καν αναφορϊ ςτην «παρϊταξη», ςε μια διαβοϑλευςη 

μακρϊσ πνοόσ και εθνοςυνελευςιακόσ ςτϐχευςησ, με ςκοπϐ τη 

διαμϐρφωςη ενϐσ πολιτικοϑ-ιδεολογικοϑ προτϊγματοσ για την Ελλϊδα 

του 2020. Αυτό η «επανιδρυτικό» διαδικαςύα θα ϋπρεπε να αναδεύξει μια 

«νϋα γενιϊ» ςτελεχών απϐ το χώρο των επιχειρόςεων, τησ διανϐηςησ, των 

επαγγελματιών και ϐχι απϐ τα κομματικϊ τροφεύα τησ ΟΝΝΕΔ και 

τησ ΔΑΠ/ΝΔΥΚ. 

(β) Σην αντιπαρϊθεςη με τουσ ιςχυροϑσ 

ιδεολογικοϑσ/κοινωνικοϑσ/πολιτικοϑσ αρμοϑσ του μεταπολιτευτικοϑ 

ςυςτόματοσ και την πολιτικό ϋκφραςη των ξεχαςμϋνων τησ 

μεταπολύτευςησ (των γυναικών, των νϋων, των παιδιών, του 

περιβϊλλοντοσ, του δημϐςιου χώρου, τησ αξιοκρατύασ, τησ αξιολϐγηςησ, 

τησ απϐδοςησ ευθυνών, τησ λογοδοςύασ, τησ δημοκρατικόσ 

εκπροςώπηςησ, τησ ελευθεροτυπύασ κ.λπ). τϐχοσ εύναι η παραγωγό μιασ 

αφόγηςησ για την Ελλϊδα που να μπορεύ να κινητοποιεύ τισ κοινωνικϋσ 

και πολιτικϋσ δυνϊμεισ που «ξεχϊςτηκαν» απϐ τη μεταπολύτευςη 
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διϐτι αυτϋσ κρατοϑν ςτα χϋρια τουσ το μϋλλον/την επιβύωςη του ελληνικοϑ 

εθνικοϑ και δημοκρατικοϑ κρατικοϑ μορφώματοσ ςε αυτϐν το γεωγραφικϐ 

χώρο πϋραν του 21ου αιώνα. 

Θα ϋλεγε κανεύσ πωσ αυτό την επιλογό την εκφρϊζει η ανϊδειξη 

του Αντώνη αμαρϊ ςε πρϐεδρο τησ ΝΔ. Δε ςυμφωνώ αναγκαςτικϊ, αν 

και εύμαι ϋτοιμοσ να αποδεχτώ πωσ η επιλογό αμαρϊ εύναι παραςϊγγασ 

πιο ενδιαφϋρουςα απϐ την «υπναλϋα» και «ςυςτημικό» εκλογό τησ Ντόρασ 

Μπακογιϊννη. Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ ο Αντώνησ αμαρϊσ -ό 

τουλϊχιςτο κϊποιοι περύ αυτϐν που τον επηρεϊζουν-ονειρεϑονται να 

«τελειώνουν» τη μεταπολύτευςη. Η ύδρυςη εξϊλλου τησ «πολιτικόσ 

ϊνοιξησ» ϋδειξε πωσ ο αμαρϊσ διαθϋτει μια αυθεντικό «υπερβατικό» 

φλϋβα, αλλϊ και πολιτικό τϐλμη και αυτοπεπούθηςη3. Δυςτυχώσ ϐμωσ ο 

ύδιοσ αμαρϊσ το 1996 υπόρξε ϐχι απλϊ ςυνυπεϑθυνοσ, αλλϊ 

εμπνευςτόσ μιασ απϐ τισ μεγαλϑτερεσ καιροςκοπικϋσ κενολογύεσ των 

τελευταύων δεκαετιών -του περύφημου «αντιςημιτικοϑ μετώπου». 

Όταν εύδε πελατεύα, ο αμαρϊσ δε δύςταςε να μετϋλθει του πιο 

ξεφωνημϋνου λαώκιςμοϑ προκειμϋνου να μοςχοπουλόςει την πραμϊτεια 

του. Πρϊγμα που μασ λϋει κϊτι για το μϋλλον μιασ «ςαμαρικόσ» ΝΔ: ςτο 

βαθμϐ που -υπϐ το φϊςμα τησ χρεοκοπύασ κ.λπ- η κυβϋρνηςη προχωρϊ 

ςε «ξόλωμα» του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ4, η διϊθεςη «ρόξησ» 

του αμαρϊ, ςε ςυνδυαςμϐ με τον εγγενό (;) «ρεαλιςτικϐ λαώκιςμϐ» του, 

μπορεύ να μετατρϋψει τη ΝΔ ϐχι ςε κϐμμα τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ», 

αλλϊ ςε εκφραςτό του ancien régime!Θα εύναι αυτϐ ο υπϋροχα 

ειρωνικϐσ τρϐποσ να γραφτεύ ο επύλογοσ ςε ϋνα βιβλύο που ξεκύνηςε ςαν 

επικό περιπϋτεια το 1974 για να ςυνεχιςτεύ ωσ δρϊμα τη δεκαετύα 

του '70 και του '80 και ωσ φαρςοκωμωδύα ςε εκεύνεσ του '90 και του '00. 

υμπεραςματικϊ, αν η ΝΔ θϋλει να ξεφϑγει απϐ την κακό τησ μούρα, αντύ 

να «ομνϑει» ςτο «γρϊμμα» των πολιτικών παρακαταθηκών του ιδρυτό 

τησ, καλϊ θα ϋκανε να διδαχτεύ απϐ το «πνεϑμα» τουσ. Να αναγνώςει τη 

ςημερινό πολιτικό-κοινωνικό πραγματικϐτητα με φρϋςκο βλϋμμα και 

πολιτικό-εθνικό φιλοδοξύα («ριζοςπαςτικϊ» ϐπωσ θα ϋλεγε δύχωσ ϊλλο 

ο ΚΚ). Και να επιχειρόςει να εκφρϊςει τισ πολιτικϋσ-κοινωνικϋσ δυνϊμεισ 

του μϋλλοντοσ, χωρύσ να διςτϊςει «να κϊψει τα καρϊβια πύςω τησ», να 

φτϑςει κατϊμουτρα τα τοτϋμ τησ «κομματικόσ βϊςησ» τησ και να 

«καρφώςει» το πηδϊλιο τησ πορεύασ τησ ϐχι ϐπου τη πηγαύνουν τα 
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ρεϑματα, αλλϊ ϐπου τησ δεύχνει ο πολικϐσ αςτϋρασ τησ Ελλϊδασ των 

επϐμενων πενόντα χρϐνων. 

 

ημειώςεισ 

1. Εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ ο ύδιοσ ακριβώσ ϐροσ περιϋγραψε το 

καθεςτώσ που εγκαινύαςε ο Γεώργιοσ Παπαδϐπουλοσ απϐ την 

κατϊργηςη τησ βαςιλεύασ τησ Ελλϊδασ (1/6/1973) ϋωσ 

την εξϋγερςη του Πολυτεχνεύου. Σϐτε αναζητόθηκε τρϐποσ για 

τη «φιλελευθεροπούηςη» του ςτρατιωτικοϑ καθεςτώτοσ και την 

αναζότηςη μιασ «εϑςχημησ» μετϊβαςησ ςε ϋνα εύδοσ 

«ελεγχϐμενησ» πολυκομματικόσ... «νϋασ δημοκρατύασ». 

2. Που ευτυχώσ μεταβλόθηκαν ςε ιςϐβιεσ καταδύκεσ. Η 

εντυπωςιακό ρόςη του πρωθυπουργοϑ τϐτε Καραμανλό, «ϐταν 

λϋμε ιςϐβια εννοοϑμε ιςϐβια» τηρεύται ϋωσ ςόμερα! 

3. Αν και εύναι επύςησ αλόθεια πωσ ο Αντώνησ αμαρϊσ βρϋθηκε 

εκτϐσ ΝΔ και διϐτι δεν κατϊφερε να αντεπεξϋρθει ςτον αγώνα 

πλειοδοςύασ ςε εςωκομματικό αντιπολύτευςη ςτον οπούο τον 

παρϋςυρε ο Μιλτιϊδησ Ϊβερτ το διϊςτημα 1991-1993, αγώνα που 

εύχε ωσ τρϐπαιο τα «κλειδιϊ» του «μεγϊλου μαγαζιοϑ» μετϊ το 

επιςτροφό τησ ΝΔ ςτα χϋρια των λεγϐμενων «καραμανλικών».   

Απϐ το Υεβρουϊριο του 2009 γρϊψαμε πωσ «το εγχεύρημα τησ 

αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ εμπεριϋχει αφ' εαυτϐν ςε μεγϊλο βαθμϐ 

το πρϐταγμα τησ "νϋασ μεταπολύτευςησ"» 
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Μην εγγύζετε! Οι απαγορευμϋνοι καρπού του δικομματικοϑ 

παραδεύςου (7/12/2009) 

 

Ο νϋοσ δικομματικϐσ παρϊδειςοσ 

Με την εκλογό του Αντώνη αμαρϊ ςτην ηγεςύα τησ Νϋασ 

Δημοκρατύασ, ολοκληρώνεται η νϋα ανθρωπογεωγραφύα ςτην ηγεςύα των 

δϑο μεγϊλων πϐλων τησ πολιτικόσ μασ ζωόσ ςτον επϐμενο πολιτικϐ κϑκλο. 

Ϊχει μεγϊλη ςημαςύα πωσ αμφϐτεροι οι ηγϋτεσ ϋχουν εκλεγεύ απϐ 

πρωτοφανεύσ -και ϐχι μϐνο ςτην Ελλϊδα, αλλϊ ςε ολϐκληρη την Ευρώπη-

 δημοψηφιςματικοϑ τϑπου διαδικαςύεσ. ΝΔ και ΠΑΟΚ 

εξϋλεξαν/ενύςχυςαν τουσ ηγϋτεσ τουσ απϐ εκλεκτορικϊ ςώματα πολλών 

εκατοντϊδων χιλιϊδων μελών και φύλων τουσ, μετϊ απϐ ανοικτό 

αντιπαρϊθεςη και κανονικϋσ προεκλογικϋσ διαδικαςύεσ που διόρκεςαν 

αρκετϋσ εβδομϊδεσ. 

Ιδύωσ ςτην περύπτωςη τησ ΝΔ, αλλϊ και ςε εκεύνη του ΠΑΟΚ, η 

διαδικαςύα αυτό πολιτικοπούηςε τισ αντιθϋςεισ μεταξϑ των δϑο 

διεκδικητών τησ κομματικόσ ηγεςύασ· ςτην περύπτωςη του ΠΑΟΚ, οι 

αναταρϊξεισ τησ προεκλογικόσ περιϐδου του φθινοπώρου του 2007 

ϋχουν όδη ενςωματωθεύ και το κϐμμα εμφανύζεται ενωμϋνο ϐςο ποτϋ. 

Παρϐμοια εξϋλιξη θα πρϋπει να αναμϋνεται και ςτη ΝΔ: απϐ την ημϋρα 

τησ εκλογόσ του, ο Αντώνησ αμαρϊσ πολλαπλαςιϊζει τισ χειρονομύεσ 

«καλόσ θϋληςησ» προσ τουσ εςωκομματικοϑσ ομοώδεϊτεσ του τησ 

«ϊλλησ πλευρϊσ». 

Σο πολιτικϐ ςυμπϋραςμα αυτών των διαδικαςιών εύναι πωσ οι δϑο πϐλοι 

του ταλαιπωρημϋνου ελληνικοϑ δικομματιςμοϑ τϐλμηςαν να ςυλλϊβουν, 

να οργανώςουν, να φϋρουν εισ πϋρασ και να ενςωματώςουν 

τϐςο ταραχώδεισ, ςυγκρουςιακϋσ, μαζικϋσ διαδικαςύεσ, χωρύσ να βλαφθεύ -

αλλϊ αντιθϋτωσ να ενιςχυθεύ- η εςωτερικό τουσ ςυνοχό. Πρϊγμα που 

αποδεικνϑει πωσ οι δυνϊμεισ του «μεγϊλου» δικομματιςμοϑ χαύρουν 

αυτό την περύοδο ϊκρασ πολιτικόσ υγεύασ, επικοινωνοϑν με ευρϑτατα 

ςτρώματα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ και διαψεϑδουν εν τοισ πρϊγμαςι 

ϐςουσ προϋβλεπαν (προβλϋπαμε) την ταχεύα τουσ αποςϑνθεςη. Σο αν 

οριςμϋνοι εκτιμοϑμε πωσ οι δυνϊμεισ του δικομματιςμοϑ «θα πϊνε 
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καλϑτερα πριν πϊνε χειρϐτερα», αυτό τη ςτιγμό εύναι αςόμαντο. Σο 

απτϐ γεγονϐσ εύναι πωσ μετϊ την παταγώδη χρεοκοπύα του 

εγχειρόματοσ του «νϋου κϋντρου» κυρύωσ ςτισ ευρωεκλογϋσ του 

2009, ΠΑΟΚ και ΝΔ, Γιώργοσ Παπανδρϋου (ΓΑΠ) και Αντώνησ 

αμαρϊσ (Α) διαθϋτουν ϊφθονο πολιτικϐ χρϐνο και πλόρη κυριαρχύα 

ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. ε βαθμϐ που να τουσ επιτρϋπεται ορϋγονται 

περαιτϋρω επϋκταςη τησ κυριαρχύασ τουσ με την απορρϐφηςη μικρών 

ςχηματιςμών, ϐπωσ ο ΤΝ και ο ΛΑΟ αντύςτοιχα. 

Η διαμϐρφωςη του κομματικοϑ μασ τοπύου ςε «παρϊδειςο του 

δικομματιςμοϑ» ϋχει ακϐμα μεγαλϑτερη ςημαςύα, αν 

ςυνυπολογύςουμε πωσ ο πολιτικϐσ χρϐνοσ που ϋχουν αγορϊςει ΓΑΠ και Α 

αναμϋνεται να εύναι εξαιρετικϊ «πυκνϐσ», αφοϑ κατϊ τη διϊρκεια των δϑο-

τριών το πολϑ επϐμενων ετών θα κριθεύ αν η χώρα θα αντιμετωπύςει με 

επϊρκεια τα οικονομικϊ τησ (κυρύωσ δημοςιονομικϊ) προβλόματα ό 

αντιθϋτωσ θα χρεοκοπόςει/θα προςφϑγει ςτο «διεθνϋσ νομιςματικϐ 

ταμεύο», οπϐτε θα μιλϊμε βϋβαια για πλόρη ανατροπό των ϐρων 

διεξαγωγόσ του πολιτικοϑ παιγνύου. 

Εντϊξει, ρϐλο θα παύξουν και τα ΜΜΕ, τα ςυνδικϊτα και οι κοινωνικού 

φορεύσ, τα ϊλλα κϐμματα, οι κομματικού ςτρατού των οπούων 

ηγοϑνται ΓΑΠ και Α κ.ο.κ. Αλλϊ ςτην κοινωνύα μασ η πολιτικό 

εξακολουθεύ να εύναι «ο ελϋφαντασ μϋςα ςτο δωμϊτιο» και ςτην πολιτικό 

αυτό κυριαρχοϑν οι ηγϋτεσ των μεγϊλων αρχηγικών κομμϊτων, 

ενιςχυμϋνοι μϊλιςτα απϐ τη δημοψηφιςματικό τουσ εκλογό. το πολιτικϐ 

τοπύο τησ χώρασ, ΠΑΟΚ και ΝΔ εύναι δϑο πϑργοι ςε ϋνα τοπύο ςπαρμϋνο 

απϐ χαμϐςπιτα. Και ςτουσ πϑργουσ αυτοϑσ, ΓΑΠ και Α εύναι οι γύγαντεσ, 

που διαφεντεϑουν ςε κομματικό μυρμηγκιϊ νϊνων. 

Απϐ το δικομματικϐ παρϊδειςο ςτην πολιτικό κϐλαςη 

Σοϑτων λεχθϋντων, ΓΑΠ και Α καλοϑνται τα λύγα επϐμενα χρϐνια που 

θα κυριαρχοϑν ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό «να βγϊλουν τα 

(μεταρρυθμιςτικϊ) κϊςτανα απϐ την (ελληνικό) φωτιϊ» και να 

αντιμετωπύςουν την κρύςη που ςφραγύζει την ϑςτερη μεταπολύτευςη. 

Περιςςϐτερο ο Α, δευτερευϐντωσ ο ΓΑΠ, ϋχουν ςυνειδητοποιόςει πωσ 

για να μπορϋςει να ςυνεχιςτεύ ομαλϊ η μεταπολιτευτικό περύοδοσ -και να 

μην καταρρεϑςει ϐπωσ π.χ. κατϋρρευςε η χοϑντα, η «καχεκτικό 

δημοκρατύα» (1946-1967), η τα αλλεπϊλληλα ελληνικϊ καθεςτώτα του 
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μεςοπολϋμου κ.ο.κ- θα χρειαςτοϑν «πρώτησ κατηγορύασ» ανατροπϋσ ςτην 

οικονομύα, ςτην αναδιανομό πϐρων και δϑναμησ, ςτην πολιτιςτικό, πολιτικό 

ταυτϐτητα τησ χώρασ. Για να μη γύνει αντικαθεςτωτικό επανϊςταςη θα 

χρειαςτεύ να πραγματοποιηθεύ μϋγιςτη «παλατιανό» εκκαθαριςτικό 

επιχεύρηςη. 

Αυτϐ που ξϋρουμε όδη, εύναι πωσ η «νϋα μεταπολύτευςη» δε θα 

προκϑψει απϐ κϊποιο αυτϐνομο-αυτοαναφορικϐ πολιτικϐ κύνημα που θα τη 

διεκδικεύ, αλλϊ ωσ «παρϊπλευρη απώλεια» μιασ πολιτικόσ αντιμετώπιςησ 

του «ελληνικοϑ ϊχθουσ». Η αντιμετώπιςη τησ ελληνικόσ κρύςησ 

εμπεριϋχει την ανανεωτικό-μεταρρυθμιςτικό διαδικαςύα τησ «νϋασ 

μεταπολύτευςησ», ςυμπεριλαμβανομϋνων των οικονομικών, πολιτικών, 

ιδεολογικών, πολιτιςτικών και κοινωνικών τησ ϐρων: «ό αλλϊζουμε ό 

βουλιϊζουμε». 

Ξϋρουμε επύςησ τι χρειϊζεται να πετϑχουν οπωςδόποτε οι ΓΑΠ-Α τα 

επϐμενα λύγα χρϐνια: 

• Να ενιςχυθεύ η παραγωγικϐτητα τησ χώρασ, με ϐτι αυτϐ ςημαύνει 

ςε ϊνοιγμα των αγορών, εξυγύανςη του ανταγωνιςμοϑ, νϋεσ 

εργαςιακϋσ ςχϋςεισ ςτο δημϐςιο, «δημιουργικό καταςτροφό» ςτο 

χώρο των μικρομεςαύων επιχειρόςεων, τϐνωςη τησ κερδοφορύασ 

και μεύωςη του χϊςματοσ ςτον τρϐπο λειτουργύασ ιδιωτικοϑ-

δημϐςιου τομϋα. 

• Να αρχύςει να διαμορφώνεται ςτη χώρα ϋνα νϋο παραγωγικϐ 

υπϐδειγμα ϐπου: (α) δύπλα ςτη ναυτιλύα και τον τουριςμϐ θα 

προςτεθοϑν μερικού ακϐμα παραγωγικού κλϊδοι ενώ (β) το 

ςϑνολο του παραγωγικοϑ ιςτοϑ τησ χώρασ θα αναδιαρθρώνεται 

ςϑμφωνα με τισ επιταγϋσ τησ βιωςιμϐτητασ ςτον αιώνα τησ 

κλιματικόσ αλλαγόσ. 

• Να μειωθοϑν το κϐςτοσ των υφιςτϊμενων κρατικών δομών 

τουλϊχιςτο κατϊ 30%, ϐςο δηλαδό λογύζεται ςόμερα η «κρατικό 

ςπατϊλη» (διϊβαζε: ϐςο εύναι το «λύποσ του γουρουνιοϑ» που 

καρποϑται η προςοδοθηρικό λειτουργύα τησ μεταπολιτευτικόσ 

νομενκλατοϑρασ ςτο δημϐςιο). 

• Να αυξηθοϑν τα κρατικϊ ϋςοδα κατϊ 30%-35%, ώςτε να φθϊςουν 

τουλϊχιςτο ςτο μϋςο ϐρο των εςϐδων των κρατών τησ 
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ευρωζώνησ, κυρύωσ με τη ςϑλληψη τησ φορολογικόσ ϑλησ που 

ςόμερα διαφεϑγει απϐ την εφορύα (διϊβαζε: των λαφϑρων που 

αποκομύζουν η παραοικονομύα, η «μαϑρη» οικονομύα, η 

μαφιοκρατύα, η διαφθορϊ κ.λπ ιςχυρού ομοτρϊπεζοι των 

κομματικών ςτελεχών του ΓΑΠ και του Α). Να αποκτόςουν οι 

φορολογικϋσ δηλώςεισ την αξύα αξιϐπιςτων κοινωνικών 

διαπιςτευτηρύων. 

• Να ςταματόςει η ξϋφρενη περιδύνηςη του λεγϐμενου 

«αςφαλιςτικοϑ», που καταβαραθρώνει πελώριουσ πϐρουσ και 

υπονομεϑει ϐλο και πιο μακροπρϐθεςμα το μϋλλον των επομϋνων 

γενιών. Να πϊψει να διευρϑνεται η διαγενεακό αδικύα. 

Απαγορευμϋνοι καρπού 

τον νϋο ελληνικϐ δικομματικϐ παρϊδειςο, το ζεϑγοσ ΓΑΠ-Α ϋνα μϐνο 

ϋχουν να κϊνουν: να μεύνουν αυςτηρϊ προςηλωμϋνοι, προςκολλημϋνοι ςε 

αυτϐ το πλαύςιο. Μποροϑν αςφαλώσ να διαφωνοϑν για τισ προτεραιϐτητεσ, 

τισ μεταρρυθμιςτικϋσ ταχϑτητεσ, τα μϋςα πολιτικόσ, τισ κοινωνικϋσ τουσ 

ςυμμαχύεσ κ.λπ. Αλλϊ και για τον ϋνα και για τον ϊλλο, απαγορεϑεται 

αυςτηρϊ (επύ ποινό αποβολόσ τουσ απϐ τον παρϊδειςο) να γευτοϑν δϑο 

απαγορευμϋνουσ καρποϑσ, ϐςο κι αν τουσ προςκαλεύ ακριβώσ αυτϐ να 

πρϊξουν ο «ϐφισ» τησ λειτουργύασ του πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ. 

Πρώτοσ απαγορευμϋνοσ καρπϐσ εύναι εκεύνοσ του λαώκιςμοϑ: για 

την παραγωγικό χρεοκοπύα τησ χώρασ φταύνε τα «υπερκϋρδη» 

επιχειρηματιών και τραπεζών ό/και το ϊνοιγμα των διεθνών αγορών ό/και 

υιοθϋτηςη του ευρώ· οι εργαςιακϋσ ςχϋςεισ του δημοςύου ενςαρκώνουν το 

ιδεώδεσ, προσ το οπούο οφεύλει να προςεγγύζει... το ςϑνολο τησ 

οικονομικόσ λειτουργύασ τησ χώρασ· η παραοικονομύα εύναι η 

«ατμομηχανό» τησ ελληνικόσ ανϊπτυξησ· η φοροδιαφυγό (η ανομύα εν 

γϋνει) ςυνιςτϊ αντιςταςιακό πρϊξη, ου μη και «δικαύωμα»· κϊθε 

προςπϊθεια τιθϊςευςησ του αςφαλιςτικοϑ που καταςπαρϊςςει τα 

ελληνικϊ νιϊτα εύναι «αντιαςφαλιςτικό»· το κρϊτοσ εύναι «ταξικϐ»· κϊθε 

αξιολϐγηςη εύναι «ταξικό»· η αξιοκρατύα εύναι «αδϑνατη»· η διεθνόσ 

κοινϐτητα αποςκοπεύ ςτην «ξενοκρατύα» τησ χώρασ κ.ο.κ. 

Παρϊ το πληβειακϐ τησ πρϐςημο, αυτό η «δϋςμη ιδεών» δεν εύναι παρϊ η 

κυρύαρχη ιδεολογύα των προνομιοϑχων του μεταπολιτευτικοϑ 
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ςυςτόματοσ. Ενώ μϊλιςτα ο λαώκιςμϐσ εύναι ο κυρύωσ υπεϑθυνοσ για τη 

πολϑπλευρη αποςϑνθεςη του ελληνικοϑ κοινωνικοϑ ςχηματιςμοϑ απϐ το 

1974 (ςε παραγωγικϐ, δημογραφικϐ, περιβαλλοντικϐ επύπεδο 

τουλϊχιςτο), ϋχει επιπλϋον το θρϊςοσ να παριςτϊνει τον δόθεν... απϐκληρο 

του ςυςτόματοσ και να επιζητϊ την (ακϐμα πληρϋςτερη) κυριαρχύα του (επύ 

τριϊντα χρϐνια εφαρμϐζεται λιτϐτητα· α, και νεοφιλελεϑθερεσ πολιτικϋσ!) 

Σα καλϊ νϋα για το λαώκιςμϐ εύναι πωσ, παρϊ τισ ρωγμϋσ που ϋχει 

αδιαμφιςβότητα υποςτεύ, εξακολουθεύ να διαθϋτει, ακϐμα και 

ςόμερα, μεγϊλο εκλογικϐ «κεφϊλαιο» (με ϊλλα λϐγια, «φϋρνει» ψόφουσ, 

τηλεθϋαςη, δημοφιλύα). Σα κακϊ νϋα εύναι πωσ ςτο πολιτικϐ επύπεδο ϐςο 

περιςςϐτερο προςφεϑγει κανεύσ ςτο λαώκιςτικϐ «κεφϊλαιο», τϐςο πιο 

ςύγουρη εύναι η κυβερνητικό του... χρεοκοπύα. Σο ϐλο ςχόμα μοιϊζει 

αρκετϊ με την τοκογλυφύα: ο λαώκιςμϐσ προςφϋρει ανϊ πϊςα ςτιγμό 

πολιτικϐ κεφϊλαιο για να «περνϊσ καλϊ» (να κερδύςεισ τισ εκλογϋσ) αλλϊ 

ϐμωσ το δϊνειο αυτϐ παρϋχεται με ολοϋνα και πιο εξωφρενικοϑσ 

τοκογλυφικοϑσ ϐρουσ, ώςτε ϐςο περιςςϐτερο κεφϊλαιο να ϋχεισ δανειςτεύ, 

τϐςο περιςςϐτερο εξαςφαλιςμϋνη να εύναι η χρεοκοπύα (η κυβερνητικό 

παραλυςύα). Καλϑτερα να μην πληςιϊζει λοιπϐν κανεύσ το πολιτικϐ... 

ενεχυροδανειςτόριο του λαώκιςμοϑ ό τουλϊχιςτο να «καταναλώνει με 

ςωφροςϑνη» το «τοξικϐ» του κεφϊλαιο. 

 Δεϑτεροσ απαγορευμϋνοσ καρπϐσ εύναι τα λεγϐμενα «ζητόματα 

αξιών». Μιλϊμε για ζητόματα που αφοροϑν τον αυτοπροςδιοριςμϐ 

(ςεξουαλικϐ, εθνοτικϐ, θρηςκευτικϐ κ.λπ), την καθιϋρωςη ειδικών 

ρυθμύςεων (γϊμοι ομοφυλοφύλων, ψόφοσ μεταναςτών), την επιβολό πιο 

επιτρεπτικόσ νομοθεςύασ, την «εκκοςμύκευςη» οριςμϋνων κρατικών 

λειτουργιών. 

Σα ζητόματα αυτϊ εύναι πολιτικϊ ελκυςτικϊ διϐτι εύναι εκ καταςκευόσ 

διχαςτικϊ, ϊρα προςφϋρουν, θα λϋγαμε «με το κλειδύ ςτο χϋρι» μια 

ιδεολογικό και πολιτικό ταυτϐτητα, χωρύζουν ξεκϊθαρα τουσ «απϐ εδώ» 

και τουσ «απϐ εκεύ» και δύδουν την ψευδαύςθηςη πωσ αφοροϑν «υψηλϊ» 

ζητόματα «αρχών» (η εθνικό ταυτϐτητα· οι αρχϋσ του διαφωτιςμοϑ). 

Αυτϐσ ϐμωσ ακριβώσ εύναι και ο λϐγοσ που ςόμερα, που η πατρύδα μασ 

βρύςκεται ςτο χεύλοσ τησ χρεοκοπύασ, λειτουργοϑν ςτην πραγματικϐτητα 

ωσ υπεκφυγό απϐ τισ πραγματικϋσ επιλογϋσ και τισ αληθινϊ ςημαντικϋσ 

προτεραιϐτητεσ. όμερα εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ οι 
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πολιτικϋσ/ιδεολογικϋσ/κοινωνικϋσ διαχωριςτικϋσ γραμμϋσ να αφοροϑν 

αυτϊ που θα ϋχουν επιπτώςεισ ςτον ελληνικϐ κοινωνικϐ ςχηματιςμϐ και 

ϐχι αυτϊ που μασ προςφϋρουν πολιτικό 

αυτοώκανοπούηςη/επανϊπαυςη/αυταρϋςκεια: νϋα μεταπολύτευςη ό 

πολιτικό οπιςθοδρϐμηςη; Φρεοκοπύα ό αλλαγό; υλλογικϐ ό ατομικϐ 

ςυμφϋρον; Πολιτικό για το παρϐν ό για το μϋλλον; Δεν ϋχουμε την 

πολυτϋλεια να ςπαταλοϑμε πολιτικϐ κεφϊλαιο ό «κεφϊλαιο 

ςυναύνεςησ» ςε ιδεολογικϊ/ιδεοληπτικϊ ζητόματα.          

Σοϑτων λεχθϋντων, δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ τα ζητόματα αξιών θα 

απαςχολοϑν ςε κϊθε περύπτωςη την επικαιρϐτητα καθώσ «ακουμποϑν» 

ςε μεγϊλεσ κοινωνικϋσ αλλαγϋσ, για τισ οπούεσ κανεύσ δεν μπορεύ να 

αδιαφορεύ. Η ϋννοια του αυτοπροςδιοριςμοϑ θα ςυνεχύςει να 

εξαπλώνεται, διϊφορεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ θα ςυνεχύςουν να ζητοϑν νϋα 

δικαιώματα, η ςχϋςη χριςτιανιςμοϑ-κρϊτουσ οφεύλει να εξελύςςεται. Σο 

θϋμα εύναι οι αλλαγϋσ αυτϋσ να γύνονται (α) εφϐςον ϋχει διαμορφωθεύ 

κϊποια ςυναύνεςη, (β) με πολιτικϊ και ςπανιϐτατα με  δικαςτικϊ 

κριτόρια, (γ) με ςεβαςμϐ ςτο αύςθημα αλλοτρύωςησ απϐ την πολιτικό 

που μπορεύ να δημιουργεύ εκεύνη ό η ϊλλη εκκεντρικό/πρωτοποριακό 

ρϑθμιςη ςτην πλειοψηφύα των πολιτών και μϊλιςτα την πλειοψηφύα 

ϐςων παςχύζουν να ενταχθοϑν ςτη μεςαύα τϊξη και (δ) με ςυνεκτύμηςη 

των γεωπολιτικών επιπτώςεων ςε μια τϐςο αςταθό περιοχό ϐςο η 

νοτιοανατολικό Ευρώπη. 

Σο κρύςιμο εύναι τα ζητόματα αυτϊ να διευθετοϑνται με ςωφροςϑνη, 

μετριοπϊθεια και ςυναύνεςη και να υπϊρχει μϋριμνα ώςτε να μην 

απελευθερώνεται το -αδιαμφιςβότητα υπαρκτϐ- φανταςιακϐ/διχαςτικϐ 

τουσ δυναμικϐ ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. Αποτελεύ ευθϑνη των 

κεντρικών πολιτικών δυνϊμεων του ΓΑΠ και του Α να μην ενθαρρϑνουν 

τισ ϋνθεν κακεύθεν πουριτανικϋσ προςεγγύςεισ ςτα ζητόματα αυτϊ, που το 

μϐνο που μποροϑν να προςφϋρουν ςόμερα εύναι η αποδυνϊμωςη του 

μετώπου των λϑςεων ςτο πραγματικϊ καύριο ζότημα τησ δημιουργικόσ 

μετϊβαςησ προσ μια «νϋα μεταπολύτευςη», για να μη μιλόςουμε για τον 

κύνδυνο υποδαϑλιςησ φονταμενταλιςτικών, λαώκιςτικών, μεταπολιτικών 

«αντιπούνων». 

υμπεραςματικϊ: 
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1. Η εκλογό του Αντώνη αμαρϊ ωσ επικεφαλόσ τησ ΝΔ απϐ 

εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ πολύτεσ, ςε ςυνϋχεια τησ ανϊλογησ εκλογόσ 

του Γιώργου Παπανδρϋου, ολοκληρώνει για μια μϋςη χρονικό 

περύοδο την ανθρωπογεωγραφύα των δϑο πυλώνων του πολιτικοϑ 

μασ ςυςτόματοσ. 

2. το πολιτικϐ αυτϐ ςϑςτημα κυριαρχοϑν ςόμερα δϑο ανθεκτικϊ-

μαζικϊ κϐμματα, που μϊλιςτα ϋχουν ωσ επικεφαλόσ δϑο 

λαοπρϐβλητουσ πολιτικοϑσ που ο δημοψηφιςματικϐσ τρϐποσ 

εκλογόσ τουσ ϋχει καταςτόςει ακλϐνητουσ ςτισ όδη 

προςωποπαγεύσ-αρχηγικϋσ κομματικϋσ τουσ δομϋσ. 

3. Η «μϋςη χρονικό περύοδοσ» κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ θα 

κυριαρχοϑν οι δϑο αυτϋσ πολιτικϋσ προςωπικϐτητεσ εύναι 

ταυτϐχρονα εκεύνη ϐπου θα κριθεύ να η χώρα θα αποφϑγει την -

οικονομικό κατ' αρχόν- χρεοκοπύα τησ. 

4. Οι μεταρρυθμύςεισ που απαιτοϑνται για την αποφυγό τησ 

χρεοκοπύασ ϋχουν τϋτοια ϋκταςη και βϊθοσ που εξ ανϊγκησ θα 

οδηγόςουν ςε ραγδαύα ανατροπό των οικονομικών, ιδεολογικών, 

κοινωνικών και πολιτικών ιςορροπιών τησ λεγϐμενησ 

μεταπολιτευτικόσ περιϐδου, πλόττοντασ τα κϑρια καθεςτωτικϊ 

ςτηρύγματα (τη νομενκλατοϑρα του δημοςύου, την μαφιοκρατύα, 

τησ φοροκλεπτοκρατύα) και αποκαθιςτώντασ την πολιτικό και 

κοινωνικό ιςχϑ των «ξεχαςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» (των 

γυναικών, των νϋων και των παιδιών, του περιβϊλλοντοσ, του 

δημοςύου χώρου). 

5. Ο «οδικϐσ χϊρτησ» των αλλαγών που απαιτοϑνται για την 

αποφυγό τησ χρεοκοπύασ εύναι γνωςτϐσ και αποδεκτϐσ απϐ ϐλου 

τουσ ιθϑνοντεσ του πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του δύπολου ΓΑΠ-Α. Εύναι ζωτικόσ 

ςημαςύασ η πολιτικό αντιπαρϊθεςη απϐ εδώ και πϋρα να αφορϊ τισ 

προτεραιϐτητεσ, τον τρϐπο εφαρμογόσ των αλλαγών, το 

ιδεολογικϐ/κοινωνικϐ τουσ πρϐςημο, την υφό των κοινωνικών-

πολιτικών ςυμμαχιών που θα τισ επιβϊλλουν κ.ο.κ. ϐχι ϐμωσ το 

«ςκληρϐ πυρόνα» των «επώδυνων αλλϊ αναγκαύων» βημϊτων που 

πρϋπει να ακολουθόςει η χώρα. 
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6. Σην επϐμενη πολιτικό περύοδο, υπϊρχει πϊντα ο κύνδυνοσ, υπϐ την 

πύεςη ψηφοθηρικών-εκλογικών αναγκών, να υποκϑψουν οι 

κυρύαρχεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ ςτον πειραςμϐ να 

αποπροςανατολύςουν την πολιτικό διαμϊχη κατευθϑνοντϊσ την 

προσ το πεδύο του λαώκιςμοϑ ό των ζητημϊτων αξιών. 

Αυτό η επιλογό ϐμωσ, που ςτο παρελθϐν αποδεύχτηκε πολιτικϊ 

αποδοτικό, ςόμερα ϋρχεται με δυςβϊςταχτο «πολιτικϐ ςπρεντ» που 

ακυρώνει τη δυνατϐτητα πολιτικόσ-κυβερνητικόσ «ρευςτοπούηςησ» τησ 

ψηφοθηρύασ. την ουςύα ςόμερα λαώκιςμϐσ και «πολιτικό αξιών» εύναι οι 

«απαγορευμϋνοι καρπού» του δικομματικοϑ παραδεύςου, αφοϑ κινδυνεϑει 

να απορροφόςουν πολϑτιμο πολιτικϐ κεφϊλαιο και να μη γύνει εντϋλει 

δυνατϐ να αντιμετωπιςτεύ το φϊςμα τησ χρεοκοπύασ τησ χώρασ. Αλλϊ αυτϐ 

θα ςυμβεύ επύ ποινό κατϊρρευςησ τησ χώρασ, πολιτικόσ ακϑρωςησ τησ 

μεταπολιτευτικόσ περιϐδου και πολιτικοϑ/κοινωνικοϑ εκμηδενιςμοϑ του 

πολιτικοϑ προςωπικοϑ τησ μεταπολύτευςησ. 
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Πϐλεμοσ με το ΚΚΕ; Δεν εύναι κακό ιδϋα! (14/12/2009) 

 

Σον τελευταύο καιρϐ η ηγεςύα του ΚΚΕ πολλαπλαςιϊζει τισ εκκλόςεισ για 

να ξεκινόςει «πϐλεμοσ» ςτισ δειλϋσ- μεταρρυθμιςτικϋσ πρωτοβουλύεσ 

τησ κυβϋρνηςησ και ϐποιων ϊλλων εχεφρϐνων παραγϐντων του δημοςύου 

βύου. 

Η αλόθεια εύναι πωσ αυτό η ϋκκληςη για «πϐλεμο» δεν εύναι καθϐλου 

κακό ιδϋα. Εδώ και πϊνω απϐ35 χρϐνια η χώρα κινεύται ιδεολογικϊ ςε ϋνα 

χώρο ιδεολογικών αντιλόψεων που εν πολλούσ εκπορεϑονται απϐ το 

ΚΚΕ και τισ «παραφυϊδεσ» του (τισ διϊφορεσ κομμουνιςτικϋσ εκδοχϋσ 

του χώρου τησ «ριζοςπαςτικόσ» και τησ «ϊκρασ» αριςτερϊσ, το 

«αριςτερϐ» ΠΑΟΚ, τη «λαώκό» δεξιϊ κ.ο.κ). Μϊλιςτα, ϐπωσ όταν 

αναμενϐμενο, ςόμερα οι αντιλόψεισ αυτϋσ οδηγοϑν την Ελλϊδα εκεύ που 

οδηγόθηκαν ϐλοι ϐςοι ακολοϑθηςαν τα κουκουϋδικα δϐγματα: ςτην 

ϊκρατη εξατομύκευςη, το μηδενιςμϐ, τον κυνιςμϐ, την παρακμό, τη 

γενικευμϋνη διαφθορϊ, τη χρεοκοπύα. 

Πϊνε δεκαπϋντε πϊνω-κϊτω χρϐνια που ο αεύμνηςτοσ Μιχϊλησ 

Παπαγιαννϊκησ εύχε χαρακτηρύςει την Ελλϊδα ωσ την «τελευταύα 

κομμουνιςτικό χώρα τησ Ευρώπησ». Εύχε δύκιο: παρϊ τισ ελληνικϋσ 

«ιδιορρυθμύεσ» που δεν επϋτρεψαν ςτο ΚΚΕ να αςκόςει ευθϋωσ την 

πολιτικό εξουςύα, η αλόθεια εύναι πωσ ο ηθικϐσ αυτουργϐσ του ελληνικοϑ 

μεταπολιτευτικοϑ εγκλόματοσ ϋχει ϐνομα: ΚΚΕ. Οι «φυςικού αυτουργού» 

του εγκλόματοσ, ΠΑΟΚ-ΝΔ εύναι υπεϑθυνοι διϐτι όταν πϊντα 

επαρκώσ πρϐθυμοι και «ρεαλιςτϋσ» να αςκόςουν την εξουςύα εντϐσ του 

πλαιςύου που διαμϐρφωνε/καθϐριζε/ανεχϐταν το ΚΚΕ: 

• Ποιοσ αποςϑνδεςε τισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ απϐ κϊθε ϋγνοια για 

την παραγωγικϐτητα και μετϋτρεψε τισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ ςε 

ςουρεαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ που αντύ για τον πολύτη υπηρετοϑν 

τη ςυνδικαλιςτικό τουσ νομενκλατοϑρα; 

• Ποιοσ κόρυξε την ανομύα κραυγϊζοντασ «νϐμοσ εύναι το δύκιο του 

εργϊτη»; 

• Ποιοσ μποϒκϐταρε τον παραγωγικϐ ιςτϐ τησ χώρασ, 

επιβϊλλοντασ εκτϐσ τϐπου και χρϐνου ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ και 
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ϐρουσ απαςχϐληςησ (που επιπλϋον διϐγκωςαν την 

παραοικονομύα και τη μαϑρη εργαςύα); 

• Ποιοσ λειτοϑργηςε ωσ ιμπρεςϊριοσ των «νϋων τζακιών» 

τϑπου Μπϐμπολα και Κϐκκαλη που θεςμοπούηςαν τη διαπλοκό 

και εξουδετϋρωςαν το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα; 

• Ποιοσ ϋθεςε την τοπικό αυτοδιούκηςη ςτο χώρο του 

απυρϐβλητου, μετατρϋποντϊσ την ςε χώρο αςυδοςύασ; Ϋταν ο 

πολϑσ Λογοθϋτησ το καμϊρι του αυτοδιοικητικοϑ ΚΚΕ τη 

δεκαετύα του '70ό ϐχι;  

• Ποιοσ πρωτοςτϊτηςε ςτην καταςτροφό του Αττικοϑ 

περιβϊλλοντοσ ςτο ϐνομα τησ «λαώκόσ ςτϋγησ» και ματαύωςε 

κϊθε απϐπειρα ορθολογικόσ διαχεύριςησ τησ δϐμηςησ; 

• Ποιοσ απϋκοψε την χώρα απϐ τουσ παραδοςιακοϑσ τησ 

ςυμμϊχουσ και τη μετϋτρεψε ςε ουδετερϐφιλο και αναξιϐπιςτο 

διεθνϋσ μϋγεθοσ; 

• Ποιοσ αντιμετώπιζε επύ δεκαετύεσ τουσ αςφαλιςτικοϑσ 

οργανιςμοϑσ ωσ ανεξϊντλητουσ παροχεύσ ρευςτοϑ απϐ ϐπου 

αντλοϑνταν κϊθε εύδουσ μιςθολογικϋσ αυξόςεισ ςε 

«αγωνιςτικοϑσ» κλϊδουσ ό παρϊγονταν «αςφαλιςτικϊ» 

δικαιώματα για περιςςϐτερο ό λιγϐτερο ςυμπαθεύσ κοινωνικϋσ 

κατηγορύεσ ό και ςκϋτουσ απατεώνεσ  που δεν ςυνειςϋφεραν 

δραχμό ςτα ταμεύα; 

• Ποιοσ επιβρϊβευςε με τϐςη ςυνϋπεια την αμορφωςιϊ, την 

αυτολογοκριςύα, την ξιπαςιϊ του τςιτϊτου; 

Πϋραν τησ πολιτικόσ του παρϋμβαςησ, ςτον ιδεολογικϐ-πολιτιςτικϐ χώρο 

το ΚΚΕ λειτοϑργηςε ωσ ο κατεξοχόν φορϋασ τησ οργουελικόσ «νϋασ 

γλώςςασ»: 

• Όταν λϋει «δημοκρατύα» το ΚΚΕ εννοεύ... δικτατορύα («του 

προλεταριϊτου», που θα πει «του κϐμματοσ»)! 

• Όταν λϋει «ςυντροφικϋσ ςχϋςεισ» εννοεύ ςχϋςεισ που ςτουσ 

φύλουσ μεν επιφυλϊςςουν τον ηθικϐ, πνευματικϐ, κοινωνικϐ 

εκμηδενιςμϐ, ςτουσ δε εχθροϑσ την εξϐντωςη, ηθικό και φυςικό 

(ϐποτε βεβαύωσ το επιτρϋπουν οι «αντικειμενικϋσ ςυνθόκεσ», 
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γιατύ οι «υποκειμενικϋσ» εύναι ςϑμφυτεσ με την κουκουϋδικη 

κομματικό δομό). 

• Ο «πατριωτιςμϐσ» του ΚΚΕ ϋγκειται ςτο ϐτι εύναι το μϐνο 

ελληνικϐ κϐμμα που ϋωσ και τη δεκαετύα του '80 -οπϐτε και 

«ςτρατολϐγηςε» τον κορμϐ των ςημερινών του δυνϊμεων-

θεωροϑςε (καταςτατικϊ!) «Λυδύα λύθο» για τη ςυμμετοχό ςτο 

κϐμμα την «αδιϊλλαχτη» (sic) υποςτόριξη προσ μια ξϋνη δϑναμη! 

• Όταν το ΚΚΕ μιλϊει για «εργατικό τϊξη» εννοεύ τουσ 

ςυνδικαλιςμϋνουσ μϐνιμουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ, τουσ 

επιδοτοϑμενουσ αγρϐτεσ, τουσ αντιπαραγωγικοϑσ και 

φοροκλϋπτεσ μικρομαγαζϊτορεσ που αποτελοϑν κατϊ  κϑριο 

λϐγο την εκλογικό του βϊςη και που και η πιο αγρϊμματη 

μαρξιςτικό ανϊλυςη εϑκολα θα διαπύςτωνε πωσ αντύ να παρϊγουν 

υπεραξύα, την καρποϑνται (εξ ου και η χρεοκοπύα). 

• Και ϐταν μιλϊει για «εμφυλιοπολεμικϊ ςϑνδρομα» εννοεύ πωσ 

δικαιοϑται να εμποτύζει τα μϋλη και τα ςτελϋχη του ςτα... νϊματα 

του «δημοκρατικοϑ ςτρατοϑ», των «δεκεμβριανών» και του 

Γρϊμμου!  

Σο ΚΚΕ υπόρξε ο «νταόσ» τησ μεταπολιτευτικόσ γειτονιϊσ. Μπορεύ να μη 

ςυμμετεύχε θεςμικϊ ςτη λόψη των αποφϊςεων, ύςωσ να μην όταν το πιο 

αγαπημϋνο παιδύ ςτην πιϊτςα, αλλϊ κανεύσ δε διανοοϑνταν να το αγνοεύ. 

Οι πϊντεσ πρϐςεχαν μην πιαςτοϑν ςτο ςτϐμα του -ό πϋςουν τα χϋρια του. 

το χώρο τησ πολιτικόσ, τησ οικονομύασ, του πολιτιςμοϑ, τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ, του ςυνδικαλιςμοϑ, τησ παιδεύασ, τησ ενημϋρωςησ, απϐ 

το 1974 οι παρϊγοντεσ του κατεςτημϋνου όξεραν πωσ όταν 

υποχρεωμϋνοι  να βρουν ϋνα «modus vivendi» με το ΚΚΕ (ςυχνϊ με το 

αζημύωτο για το κϐμμα). 

Σώρα ϐμωσ η γειτονιϊ κατεδαφύζεται και ο «νταόσ» ανηςυχεύ. Η 

παγκϐςμια οικονομικό κρύςη επιτϊχυνε τη μετϊβαςη απϐ τον κϑκλο τησ 

μεταπολύτευςησ. Προσ ποϑ γύνεται αυτό η μετϊβαςη κανεύσ δεν ξϋρει 

ακριβώσ... Υαύνεται ϐμωσ πωσ, ςε ϐτι αφορϊ ακριβώσ το ζότημα του 

προοριςμοϑ τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ», «ο διϊβολοσ κρϑβεται ςτισ 

λεπτομϋρειεσ»· μια εκ των οπούων εύναι οι ςχϋςεισ που θα διαμορφωθοϑν 

μεταξϑ «νϋασ μεταπολύτευςησ»  και ΚΚΕ. 
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Τπϊρχει ςοβαρϐ ενδεχϐμενο η κατϊρρευςη τησ μεταπολύτευςησ (με την 

εκδοχό τησ χρεοκοπύασ ό τησ προςφυγόσ ςτο «διεθνϋσ νομιςματικϐ 

ταμεύο») να εκτινϊξει ςτα ϑψη την απόχηςη ακραύων-φαςιζϐντων 

λαώκιςτικών κινημϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΚΚΕ. Ϋδη, ςε 

οριςμϋνεσ περιοχϋσ που καταρρϋουν υπϐ το βϊροσ τησ 

εγκληματικϐτητασ, τησ ανεργύασ, τησ απαξύασ, το ΚΚΕ ϋχει διψόφια 

εκλογικϊ ποςοςτϊ, που τεύνουν μϊλιςτα να γρϊψουν το «2» ςτη θϋςη των 

δεκϊδων. Σο ΚΚΕ επωφελεύται απϐ την αφόγηςό του πωσ δόθεν τισ 

τελευταύεσ δεκαετύεσ εφαρμϐςτηκαν νεοφιλελεϑθερεσ πολιτικϋσ (!) και 

λιτϐτητα (!!) και ϊρα το ζητοϑμενο εύναι η ανατροπό «αυτόσ τησ 

πολιτικόσ» και η εφαρμογό εκεύνησ του ΚΚΕ. Πρϐκειται φυςικϊ για ϋνα 

ακϐμα κραυγαλϋο δεύγμα «νϋασ γλώςςασ» που ελϊχιςτοι τολμοϑν να 

αμφιςβητόςουν (λϐγω του «modus vivendi» ςτο οπούο όδη 

αναφερθόκαμε). 

Απϐ τη μια θα ϋμπαινε κανεύσ ςτον πειραςμϐ να πει πωσ εντϋλει ο 

καλϑτεροσ τρϐποσ να απαξιωθεύ το ΚΚΕ θα όταν να ςυμμετϊςχει πρϊγματι 

ωσ μεύζων κυβερνητικϐσ εταύροσ ςτη διαχεύριςη των κρατικών υποθϋςεων 

για μερικϊ χρϐνια. Ϊτςι ο λαϐσ θα «ζοϑςε ςτο πετςύ του»  το μϋγεθοσ τησ 

ιδεοληψύασ, του κυνιςμοϑ, τησ ανικανϐτητασ και τησ ιδιοτϋλειασ που 

χαρακτηρύζει τα ςτελϋχη του ΚΚΕ. Απϐ την ϊλλη ϐμωσ  ςε αυτϊ τα 

«παιχνύδια» το «μϊρμαρο» ςυνόθωσ πληρώνουν  οι πιο αδϑναμοι, φτωχού, 

αδικημϋνοι, αλλϊ και οι πιο ευγενεύσ, πεπαιδευμϋνοι, ανιδιοτελεύσ. Οπϐτε 

το τύμημα εύναι υπερβολικϊ μεγϊλο για να το ανεχτεύ κϊθε προοδευτικϐσ 

ϊνθρωποσ, πϐςο μϊλλον ϐταν αναφερϐμαςτε ςε ϋνα λαϐ που ουδϋποτε 

υποςτόριξε εκλογικϊ το ΚΚΕ. 

Αυτϐ ϐμωσ που μπορεύ -και πρϋπει- να γύνει, εύναι να τεθεύ επιτϋλουσ το 

ΚΚΕ και οι ςυνοδοιπϐροι του ςε πλόρη ιδεολογικό και πολιτικό καραντύνα. 

Να κηρυχθεύ με ϊλλα λϐγια ςτο ΚΚΕ ο «πϐλεμοσ» που τϐςο προςφυώσ 

ζητεύ η κ. Παπαρόγα. Να αντιμετωπιςτεύ το ΚΚΕ ϐχι τϐςο για αυτϐ που 

εύναι, ϐςο για αυτϐ που ςυμβολύζει. Ανεξαρτότωσ των ποςοςτών και τησ 

πολιτικόσ του ιςχϑοσ. Διϐτι το ΚΚΕ, εύτε εύναι μεγϊλο, εύτε μικρϐ, πολιτικϊ 

δεν μπορεύ να επηρεϊςει τα πρϊγματα αν αντιμετωπύςει το μϋτωπο των 

υπϐλοιπων πολιτικών και κοινωνικών δυνϊμεων. Αντύςτροφα, αν 

αντιμετωπύζεται ωσ ϋνα εύδοσ «ηθικόσ δϑναμησ», για να μη μιλόςουμε 

«ηθικόσ ςυνεύδηςησ», παρϊγει ανεξϊντλητα αποθϋματα λαώκιςμοϑ, που 
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μολϑνουν ολϐκληρο το πολιτικϐ μασ ςϑςτημα και την κοινωνύα μασ.     

Θα εύχε μϊλιςτα ιδιαύτερο ενδιαφϋρον ο πϐλεμοσ αυτϐσ ξεκινοϑςε απϐ 

τον ενδελεχό ϋλεγχο  των οικονομικών ςυναλλαγών του ΚΚΕ και των 

ςυνοδοιπϐρων του, ιδύωσ την εποχό των «ανοιγμϊτων» του Καραμανλό 

του πρεςβϑτερου προσ τισ ςοςιαλιςτικϋσ χώρεσ και τη δεκαετύα 

του '80 ό εκεύνη των μετϋπειτα δοςοληψιών του με επιφανεύσ 

διαπλεκϐμενουσ παρϊγοντεσ. Οι πϊντεσ γνωρύζουμε πωσ ςτα 

θηςαυροφυλϊκια του Περιςςοϑ αναπαϑονται πολυϊριθμοι ςκελετού, ϐπωσ 

εξϊλλου πιςτοποιεύται απϐ τισ... πολεμικϋσ κραυγϋσ των ηγητϐρων του 

ΚΚΕ ϐποτε γύνεται λϐγοσ περύ οικονομικοϑ ελϋγχου του κϐμματοσ.  

Δεν εύναι τυχαύο πωσ οι πιο δημιουργικϋσ περύοδοι τησ χώρασ, περύοδοι 

οικονομικόσ ανϊπτυξησ ό/και πολιτιςτικόσ ϊνθηςησ ό/και πολιτικόσ 

ανϊταξησ, όταν πϊντοτε περύοδοι που οι ποικιλώνυμεσ ηγεςύεσ τησ χώρασ 

διεκδικοϑςαν και διακόρυςςαν τον αντικομουνιςμϐ τουσ, παρϊλληλα με 

την ϋμπρακτη ςτόριξη των δημοκρατικών και κοινοβουλευτικών θεςμών 

(ςυχνϊ ςε πολϑ δϑςκολεσ ςυνθόκεσ). Σϋτοιεσ  περύοδοι εύναι ο 

μεςοπϐλεμοσ, ιδύωσ η περύοδοσ 1928-1932 και ολϐκληρο το 

διϊςτημα 1944-1967 (το τϐςο δυςφημιςμϋνο απϐ την μεταπολιτευτικό -

διϊβαζε κουκουϋδικη- αφόγηςη). Ακϐμα και ςτο πλαύςιο του 

μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ, που κατϊ τα ϊλλα προκϊλεςε ςτο λαϐ 

μασ πιθανϐτατα ανόκεςτο βλϊβη και θα καταγραφεύ ωσ η περύοδοσ 

επώαςησ τϊςεων που θα ϋχουν διαλυτικϋσ ϋωσ καταςτροφικϋσ 

επιπτώςεισ για τον ελληνιςμϐ, οι πιο δημιουργικϋσ περύοδοι, εκεύνεσ του 

Κωνςταντύνου Καραμανλό (1974-1981) και του Κώςτα ημύτη (1996-

2004) όταν ταυτϐχρονα εκεύνεσ που επϋδειξαν κϊποια ςτοιχειώδη 

αντικομουνιςτικϊ αντανακλαςτικϊ, ςτο πλαύςιο ενϐσ καθεςτώτοσ που η 

αλόθεια εύναι πωσ απϐ το 1974 υπϋκυπτε με τη μεγαλϑτερη προθυμύα ςτα 

κελεϑςματα του ΚΚΕ. Και δεν εύναι επύςησ τυχαύο πωσ η πιο ςϊπια 

εκδοχό αυτοϑ του καθεςτώτοσ, η παρϊτα του Καραμανλό του 

νεώτερου (2004-2009) όταν η μϐνη που δε διανοόθηκε οϑτε ςτιγμό να 

πϊψει να «καταπύνει αμϊςητη» και να προςκυνϊ την τοξικό 

κουκουϋδικη ανοητολογύα. 

  

Η ιςχυρό παρουςύα του ΚΚΕ ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό τησ πατρύδασ 

μασ αποτελεύ ταυτϐχρονα ςϑμπτωμα και παρϊγοντα πολιτικόσ και 
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μορφωτικόσ υπανϊπτυξησ. Ο «πϐλεμοσ με το ΚΚΕ» ύςωσ να αποδειχθεύ η 

«βαςιλικό οδϐσ» ώςτε να μπορϋςει η χώρα μασ να ανούξει ϋνα πιο 

δημιουργικϐ πολιτικϐ κϑκλο.  
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2010 

 

Ώρα για μια μεγϊλη πολιτικό πρωτοβουλύα ςτο "μεταναςτευτικϐ" 

(16/1/2010) 

 

Απαραύτητη πρωτοβουλύα 

 Η πιο ορατό ύςωσ αλλαγό που επιςυνϋβη ςτην ελληνικό κοινωνύα τα 

τελευταύα εύκοςι χρϐνια εύναι η ειςροό εκατοντϊδων χιλιϊδων 

μεταναςτών ςτον ελλαδικϐ χώρο. Διαδοχικϊ μεταναςτευτικϊ ρεϑματα (οι 

Υιλιππινϋζεσ τησ δεκαετύασ του '80 -οι Πολωνού πρώτα, οι Αλβανού ςτη 

ςυνϋχεια τησ δεκαετύασ του '90 -οι Αφγανού και Αφρικανού τησ δεκαετύασ 

του '00 κ.ο.κ) ϊλλαξαν, ϊλλοτε προσ το χειρϐτερο και ϊλλοτε προσ το 

καλϑτερο, ϊρδην την καθημερινϐτητα ςτισ πϐλεισ και τισ γειτονιϋσ τησ 

Ελλϊδασ (την αξύα των περιουςιών, τα ειςοδόματα, το κϐςτοσ ζωόσ, την 

εκπαύδευςη, την ποιϐτητα ζωόσ, την ψυχαγωγύα, το αύςθημα αςφϊλειασ 

κ.λπ). 

Η πολιτικό τϊξη ςυμπεριφϋρθηκε κι εδώ ωσ ο τϋλειοσ Επιμηθϋασ, με 

μϐνιμη ϋγνοια να μην κϊνει τη δουλειϊ τησ -που δεν εύναι ϊλλη απϐ το «να 

βγϊζει τα κϊςτανα απϐ τη φωτιϊ». Αρχικϊ δεν ϋβλεπε, δεν ϊκουε, δεν 

όξερε τύποτα. Αργϐτερα ϋτρεχε αςθμαύνουςα πύςω απϐ τισ εξελύξεισ, 

«μπαλώνοντασ» τισ πιο προφανεύσ τρϑπεσ. En passant, «δια πρϊξεων ό 

παραλεύψεών τησ», μετϋτρεψε τη χώρα ςε αχθοφϐρο του βϊρουσ τησ 

μετανϊςτευςησ ολϐκληρησ την Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) υπογρϊφοντασ 

την απαρϊδεκτη «ςυμφωνύα του Δουβλύνου» (και μϊλιςτα -

ανόκουςτο!- επύ ελληνικόσ προεδρύασ! Σο κεύμενο αυτϐ φϋρει υπερόφανα 

την υπογραφό του «προϋδρου του ςυμβουλύου» Νύκου 

Φριςτοδουλϊκη!) 

Όλα τοϑτα για να ειπωθεύ πωσ το ζότημα τησ μετανϊςτευςησ πρϋπει να 

αντιμετωπύζεται πλϋον με ςοβαρϐτητα, τεκμηρύωςη και μεςοπρϐθεςμη 

προοπτικό. Σύποτα δεν μπορεύ να ςταματόςει τη μετανϊςτευςη. Η 

Ελλϊδα προορύζεται ςτο μϋλλον να δϋχεται διαδοχικϊ μεταναςτευτικϊ 
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ρεϑματα. Ο ςυνδυαςμϐσ «κλιματικό αλλαγό και ϊνοδοσ τησ ςτϊθμησ 

τησ θϊλαςςασ» ςυν «δημογραφικό ϋκρηξη τησ Αφρικόσ και τησ Μϋςησ 

Ανατολόσ» ςυν «γόρανςη και δημογραφικϐσ μαραςμϐσ τησ 

Ελλϊδασ» «μιλϊει» για τα μελλοϑμενα. Θα εύμαςτε τυχερού αν το 2100 οι 

μιςού κϊτοικοι του ελλαδικοϑ γεωγραφικοϑ χώρου κατϊγονται απϐ 

ςημερινοϑσ Ϊλληνεσ υπηκϐουσ. Η εμβϊθυνςη και επιτϊχυνςη των 

διαδικαςιών ϋνταξησ/ενςωμϊτωςησ των μεταναςτών ςε ϋνα κυρύαρχο 

εθνικϐ/δημοκρατικϐ υπϐδειγμα αποτελεύ ϊρα εκ των ων ουκ ϊνευ ϐρο 

επιβύωςησ τησ δημοκρατύασ και τησ ελληνικϐτητασ ςτον ελλαδικϐ 

γεωγραφικϐ χώρο. 

Δϑςκολη ςυγκυρύα 

  

Αυτό η κουβϋντα ϐμωσ χρειϊζεται να λαμβϊνει υπϐψη τησ ϐλα τα 

ςυμφραζϐμενα τησ ςυγκυρύασ. 

Πρώτον, το «μεταναςτευτικϐ» εύναι ζότημα πολϑπλευρο και ςϑνθετο. 

Πιο ορατϋσ του πλευρϋσ: 

(α) Η εξαςφϊλιςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων των 

λαθρομεταναςτών: ςυνθόκεσ κρϊτηςησ και απονομόσ δικαιοςϑνησ, 

διευκϐλυνςη διαδικαςιών μονιμοπούηςησ. Δύκαιη παροχό καθεςτώτοσ 

πολιτικοϑ αςϑλου και καταπολϋμηςη τησ «εμπορύασ ανθρώπων», δϑο 

τομεύσ ϐπου η Ελλϊδα διακρύνεται για την αναλγηςύα τησ και την 

παραβύαςη των διεθνών ςυνθηκών. 

(β) Η επιτόρηςη των ςυνϐρων τησ χώρασ: ϋλεγχοσ/ρϑθμιςη τησ 

ειςϐδου των μεταναςτών, υλοπούηςη πολιτικών «ποςοτικόσ επιλογόσ» 

(ποςϐςτωςησ) ςε εθνικϐ επύπεδο, καταγγελύα τησ «ςυμφωνύασ του 

Δουβλύνου», ϋλεγχοσ των ςυνϐρων τησ ΕΕ απϐ κατϊλληλη ευρωπαώκό 

ςυνοριακό δϑναμη 

(γ) Η κοινωνικϊ δύκαιη κατανομό του κϐςτουσ τησ μετανϊςτευςησ: 

ςυνδικαλιςτικό/εργαςιακό ενδυνϊμωςη των μεταναςτών, πολεοδομικϋσ-

εκπαιδευτικϋσ-αςτυνομικϋσ παρεμβϊςεισ για την αποτροπό δημιουργύασ 

«γκϋτο», εξιςωτικϋσ/αναδιανεμητικϋσ πολιτικϋσ ςτην υγεύα, την 

παιδεύα, καταπολϋμηςη τησ εγκληματικϐτητασ. 

(δ) Η βελτύωςη των διαδικαςιών ϋνταξησ/ενςωμϊτωςησ των 

μεταναςτών 

Δεϑτερον, το «μεταναςτευτικϐ» εξ ανϊγκησ θα ςυζητηθεύ ςε ϋνα πλαύςιο 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 592 

οικονομικόσ κρύςησ και οιονεύ πτώχευςησ τησ χώρασ. Σο ςημεύο αυτϊ 

εύναι το Α και το Ψ για κϊθε απϐπειρα χϊραξησ πολιτικόσ ςτην Ελλϊδα 

την επϐμενη ορατό ιςτοριακϊ περύοδο. Η Ελλϊδα τα επϐμενα χρϐνια 

καλεύται: να αποτρϋψει την πτώχευςη τησ χώρασ, και μϊλιςτα 

διατηρώντασ τη θϋςη τησ εντϐσ τησ ευρωζώνησ και τησ ΕΕ, και μϊλιςτα 

βελτιώνοντασ καταλυτικϊ την παραγωγικϐτητα και την 

ανταγωνιςτικϐτητα τησ οικονομύασ τησ, και μϊλιςτα ςε κατεϑθυνςη 

βιώςιμησ ό πρϊςινησ ανϊπτυξησ, και μϊλιςτα με κοινωνικό δικαιοςϑνη 

και ενδυνϊμωςη των «ξεχαςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ», των γυναικών και 

των νϋων! Όλα αυτϊ ςε ϋνα πλαύςιο ςτο οπούο η Ελλϊδα εύναι ο πιο 

αδϑναμοσ κρύκοσ μιασ παρακμϊζουςασ οικονομικϊ, δημογραφικϊ και 

πολιτιςτικϊ Ευρώπησ, που με τη ςειρϊ τησ εύναι ο αδϑναμοσ κρύκοσ ενϐσ 

«δυτικοϑ κϐςμου» που επύςησ ςυρρικνώνεται δημογραφικϊ, οικονομικϊ 

και πολιτιςμικϊ και καλεύται να γύνει απϐ κυρύαρχοσ, «ϋνασ ακϐμα 

πϐλοσ» ςε ϋναν πολυπολικϐ κϐςμο, που με τη ςειρϊ του βρύςκεται 

αντιμϋτωποσ με την «μεγαλϑτερη πρϐκληςη που αντιμετώπιςε η 

ανθρωπϐτητα ςτην ιςτορύα τησ», την κλιμϊκωςη δηλαδό τησ 

κλιματικόσ αλλαγόσ και την υπερθϋρμανςη του πλανότη, κατϊ πϊςα 

πιθανϐτητα ϊνω των 2οC! Μιλϊμε δηλαδό για ςυνδυαςμϐ ακροβαςιών και 

ςχοινοβαςύασ, ϐχι απλϊ χωρύσ δύκτυ προςταςύασ, αλλϊ με ϋνα λϊκο γεμϊτο 

κροκοδεύλουσ απϐ κϊτω! 

 

 

Ανϊγκη για ςυναύνεςη  

Εύναι προφανϋσ πωσ για να μπορϋςει ο ελληνικϐσ κοινωνικϐσ 

ςχηματιςμϐσ να ξεπερϊςει αυτϐ το κϊβο, χρειϊζονται δϑο πρϊγματα: 

(α) Ριζικό, μεταπολιτευτικοϑ τϑπου αλλαγό ςτισ πολιτικϋσ, 

κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ, περιβαλλοντικϋσ ςταθερϋσ του 

μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ και 

(β) Ευρεύεσ, ευρϑτατεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ςυναινϋςεισ. Οι 

δυνϊμεισ που διαθϋτει αυτό η χώρα, οικονομικϊ, πολιτικϊ, διανοητικϊ, 

επιςτημονικϊ, δημογραφικϊ εύναι ςυγκεκριμϋνεσ και πεπεραςμϋνεσ και 

εύναι εξαιρετικϊ αμφύβολο αν επαρκοϑν για να αντεπεξϋρθουμε ςτισ 

τρϋχουςεσ προκλόςεισ. Οπϐτε το πνεϑμα που πρϋπει να μασ διακατϋχει 

εύναι εκεύνο τησ ςυςπεύρωςησ δυνϊμεων και τησ προςόλωςησ ςτα 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 593 

ςημαντικϊ. Φρειαζϐμαςτε μια πολιτικό τϊξη που θα παύζει εντελώσ ϊλλο 

παιχνύδι απϐ αυτϐ που παιζϐταν τα τελευταύα πολλϋσ δεκϊδεσ χρϐνια (και 

ςύγουρα απϐ το 1974 κι ϑςτερα). Μια πολιτικό τϊξη:  

• που θα προτϊςςει το εθνικϐ ϐφελοσ εισ βϊροσ του κομματικοϑ, το 

μακροπρϐθεςμο εισ βϊροσ του βραχυπρϐθεςμου, 

• που θα αναπτϑξει με την πολιτικό θυςιαςτικό, αντύ για 

κερδοςκοπικό ςχϋςη, 

• που θα λϋει αλόθειεσ και ϐχι ςυνθόματα, 

• που θα μελετϊ τα προβλόματα και δε θα προχειρολογεύ, 

• που θα προςανατολύζεται ςε λϑςεισ και ϐχι ςε αναμαςόματα 

ιδεοληπτικών «πρετ α πορτϋ».  

Προςοχό: ϐλα αυτϊ ενώ ταυτϐχρονα οι κυβερνόςεισ θα εύναι εξοριςμοϑ 

δϑςκολο να προςφϑγουν ςε ενϋςεισ δημοφιλύασ ό ςε περαιτϋρω αναβολό 

των δϑςκολων αποφϊςεων, ενώ δηλαδό θα εύναι κραυγαλϋοσ για τουσ 

πϊςησ φϑςεωσ αντιπολιτευϐμενουσ ο πειραςμϐσ για «ξϑλευςη» τησ 

εκϊςτοτε κυβερνοϑςασ «πεςοϑςησ δρυϐσ». 

«Χϑλλοι ςτ' ϊχυρα», θα μου πεύτε: ςωςτϊ, αλλϊ αν δεν τουσ βροϑμε, μασ 

περιμϋνει βαριϊ μούρα. Δεν υπϊρχει καμύα αμφιβολύα πωσ αν το 

καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα δεν ξεκινόςει/φϋρει εισ πϋρασ την 

«περεςτρϐικϊ» του, τη «νϋα μεταπολύτευςη», με τρϐπο υπεϑθυνο και 

ςυντεταγμϋνο, τϐτε μασ περιμϋνει ϋνασ κοινωνικϐσ-πολιτικϐσ «πϐλεμοσ 

ϐλων ϋναντι ϐλων» που θα καταλόξει ςτον εκμηδενιςμϐ ϐλων των 

θετικών τησ περιϐδου 1974-20...: ςε αυταρχικϋσ-μεςςιανικϋσ λϑςεισ, ςε 

ενύςχυςη των κοινωνικϊ ιςχυρών και εξουθϋνωςη των αδϑναμων, ςε 

μεγϊλη γεωπολιτικό μεύωςη τησ ςημαςύασ τησ Ελλϊδασ (που θα 

αποτυπωθεύ κατϊ πϊςα πιθανϐτητα και γεωγραφικϊ). Αν δεν 

«αναβιώςει» το 1909, η Ελλϊδα πιθανϐτατα θα ξαναζόςει τον εθνικϐ-

πολιτιςτικϐ τησ εκμηδενιςμϐ, τησ περιϐδου πολϑ πριν το 1821... 

τη ςυγκυρύα αυτό, ο λαώκιςμϐσ και οι «πϐλεμοι αξιών» εύναι 

«απαγορευμϋνοι καρπού». Ακριβώσ διϐτι διαιροϑν (προςφϋροντασ 

εϑπεπτεσ και ελκυςτικϋσ ιδεολογικϋσ «ταυτϐτητεσ» και –ευδιϊκριτεσ 

αλλϊ απατηλϋσ- «διαχωριςτικϋσ γραμμϋσ»), ευνοοϑν τη ςυνθηματολογύα, 

αποςτρϋφουν το βλϋμμα απϐ τα ςϑνθετα, τα δϑςκολα, τα μπερδεμϋνα, τα 

ςημαντικϊ. Εύναι ςύγουρα πιο ευχϊριςτο να βλϋπεισ ϋνα ματσ απϐ το να 
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ςχοινοβατεύσ χωρύσ προςτατευτικϐ δύκτυ· αλλϊ ϐταν ςχοινοβατεύσ, δεν 

εύναι πολϑ ςώφρων να χαζεϑεισ ταυτϐχρονα το ματσ! 

 

Σα ελλεύμματα τησ κυβερνητικόσ πρωτοβουλύασ  

Δυςτυχώσ, ςτο ζότημα τησ κυβερνητικόσ πρωτοβουλύασ περύ «πολιτικόσ 

ςυμμετοχόσ ομογενών και αλλοδαπών υπηκϐων τρύτων χωρών που 

διαμϋνουν νϐμιμα και μακροχρϐνια ςτην Ελλϊδα» κινδυνεϑουμε να 

ξεςτρατύςουμε ςτο δρϐμο του «πολϋμου αξιών», εγκαταλεύποντασ την 

οδϐ τησ «επύλυςησ των προβλημϊτων». Για το γεγονϐσ αυτϐ ευθϑνονται 

κυρύωσ: 

• οι ιμπρεςϊριοι τησ λαθρομετανϊςτευςησ, η ϊκρα δεξιϊ και η 

λαώκιςτικό δεξιϊ, που εύναι φανερϐ πωσ τρϋφονται απϐ τη 

λαθρομετανϊςτευςη πολιτικϊ, ενώ ταυτϐχρονα εκφρϊζουν 

πολιτικϊ τισ κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ εκεύνεσ δυνϊμεισ που 

εκμεταλλεϑονται εργαςιακϊ την λαθρομετανϊςτευςη και την 

παραοικονομύα που οικοδομεύται -ςτην κυριολεξύα- πϊνω ςτα 

ςώματα και τισ ζωϋσ των μεταναςτών, 

• η κυβϋρνηςη, που ςτην πρϐταςό τησ θϋτει ϐρουσ και διαδικαςύεσ 

πολιτογρϊφηςησ με εντελώσ πρϐχειρο και εν πολλούσ ακραύο τρϐπο. 

Η διαδικαςύα τησ διαβοϑλευςησ εξϊλλου, ανϋδειξε ςοβαρϊ 

ελλεύμματα και αςϊφειεσ ςε οριςμϋνεσ πλευρϋσ των κυβερνητικών 

προτϊςεων. Όπωσ ςωςτϊ περιγρϊφεται ςτην ιςορροπημϋνη 

ανακούνωςη των «οικολϐγων πρϊςινων» (ΟΠ) «ρυθμύςεισ 

ϐπωσ ο απαραύτητοσ χρϐνοσ διαμονόσ ςτη χώρα για το 

δικαύωμα πολιτογρϊφηςησ, η εξαύρεςη των πολιτών ϊλλων 

χωρών τησ ΕΕ απϐ την υποχρϋωςη ελϊχιςτου χρϐνου 

παραμονόσ... η απαύτηςη απϐ τον ενδιαφερϐμενο "να 

αποδεικνϑει τη δυνατϐτητϊ του να ςυμμετϊςχει ενεργϊ και 

ουςιαςτικϊ ςτην πολιτικό ζωό τησ χώρασ" (εύναι διατϊξεισ 

που) χρειϊζονται περιςςϐτερο διϊλογο». Προσ την ύδια 

κατεϑθυνςη, το «ευρωπαώκϐ πρϊςινο κϐμμα» ςημειώνει πωσ 

«η διαδικαςύα τησ ιςϐτιμησ ϋνταξησ εύναι ϋνασ διϊλογοσ και 

ϐπωσ κϊθε διϊλογοσ ϋχει δϑο διαλεγϐμενα μϋρη... Ο 

μετανϊςτησ... πρϋπει να προςαρμοςτεύ ςτην Ευρώπη... και η 
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Ευρώπη να προςαρμοςτεύ με τον μετανϊςτη». Η κυβερνητικό 

πρϐταςη ικανοποιεύ ϊραγε τισ προδιαγραφϋσ αυτοϑ του «διαλϐγου»; 

Αποτϋλεςε επύςησ μϋγα πολιτικϐ ςφϊλμα η πρϐταξη του ζητόματοσ τησ 

απϐδοςησ τησ ελληνικόσ ιθαγϋνειασ ςτουσ μετανϊςτεσ, που εντϋλει 

απαςχολεύ λιγϐτερο τουσ ύδιουσ τουσ μετανϊςτεσ, ςε ςχϋςη τουλϊχιςτο 

με τισ καυτϋσ ϊλλεσ πλευρϋσ του ζητόματοσ (εργαςιακϊ δικαιώματα, 

διαδικαςύεσ νομιμοπούηςησ, παροχό αςϑλου, αποτροπό/αντιςτροφό 

γκετοπούηςησ, αςτυνϐμευςη/αςφϊλεια, κτϑπημα τησ παραοικονομύασ 

κ.λπ). 

 

Σο ςημερινϐ πολιτικϐ διακϑβευμα  

Πϋραν ϐμωσ των κριτικών για το τι ό πώσ ςυνϋβη, ςόμερα 

το πολιτικϐ διακϑβευμα ςε ςχϋςη με την κυβερνητικό πρωτοβουλύα εύναι: 

(α) να απομονωθοϑν οι «ιμπρεςϊριοι τησ λαθρομετανϊςτευςησ», το 

ΛΑΟ και η ακροδεξιϊ 

(β) να αποτυπωθεύ ακϐμα εντονϐτερα η «ςτροφό» του νομοθετικοϑ μασ 

ςυςτόματοσ απϐ το «δύκαιο του αύματοσ» ςτο «δύκαιο του 

εδϊφουσ». Όλο το «ζουμύ» τησ κυβερνητικόσ πρωτοβουλύασ εύναι η 

διϊταξη που αναφϋρεται ςτην απϐδοςη ιθαγϋνειασ ςτα παιδιϊ που 

γεννιοϑνται ςτο ελληνικϐ ϋδαφοσ, για τα οπούα αναφϋρεται πωσ «τϋκνο 

αλλοδαπών που γεννιϋται ςτην Ελλϊδα και ϋνασ απϐ τουσ γονεύσ 

του κατοικεύ μϐνιμα και νϐμιμα ςτη χώρα επύ πϋντε ςυνεχό ϋτη, 

αποκτϊ απϐ τη γϋννηςό του την ελληνικό ιθαγϋνεια εφϐςον οι 

γονεύσ του υποβϊλουν κοινό ςχετικό δόλωςη και αύτηςη εγγραφόσ 

του τϋκνου ςτο δημοτολϐγιο του δόμου τησ μϐνιμησ κατοικύασ του» 

(1Α§1). Δεν εύναι τυχαύο που οι πϊςησ φϑςεωσ υποςτηρικτϋσ του 

νομοςχεδύου επικεντρώνονται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ςτο ϊρθρο 

αυτϐ! Παρϊλληλα, ςτην «απορριπτικό» του επιςτολό για την τρϋχουςα 

πρωτοβουλύα τησ κυβϋρνηςησ, ο πρϐεδροσ τησ ΝΔ Αντώνησ 

αμαρϊσ «ϋκλειςε το μϊτι» ςτην κυβϋρνηςη για το ζότημα τησ 

πολιτογρϊφηςησ των παιδιών των μεταναςτών που γεννόθηκαν ςτην 

Ελλϊδα, ςημειώνοντασ πωσ η ΝΔ θεωρεύ πωσ «τα παιδιϊ των νϐμιμων 

μεταναςτών που γεννιοϑνται ςτην Ελλϊδα... θα (πρϋπει να) 

παύρνουν με αύτηςό τουσ ιθαγϋνεια ϐταν ενηλικιώνονται κι εφ' ϐςον 

ϋχουν ολοκληρώςει τουλϊχιςτον την εννιϊχρονη υποχρεωτικό 
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εκπαύδευςη» (το ειρωνικϐ εύναι πωσ ςτο ςημεύο αυτϐ η θϋςη τησ ΝΔ 

εμφανύζεται απϐ μύα ϊποψη πιο... προωθημϋνη απϐ εκεύνη του ΠΑΟΚ, 

αφοϑ η αξιωματικό αντιπολύτευςη αποςιωπϊ την ανϊγκη πενταετοϑσ 

νϐμιμησ παραμονόσ του γονϋα του παιδιοϑ ςτην Ελλϊδα!) Εξϊλλου, με 

το Ν.3284/2004, η ΝΔ εύχε όδη ανούξει ϋνα παρϊθυρο ςτο «δύκαιο του 

εδϊφουσ», αποδύδοντασ την ελληνικό ιθαγϋνεια ςε «αλλοδαποϑσ 

ενόλικεσ, με πολιτογρϊφηςη, εφϐςον διαμϋνουν νϐμιμα ςτη χώρα 

δϋκα χρϐνια τουλϊχιςτον την τελευταύα δωδεκαετύα πριν απϐ την 

υποβολό τησ αύτηςησ πολιτογρϊφηςησ (και) ϋχουν επαρκό γνώςη 

τησ ελληνικόσ γλώςςασ, τησ ελληνικόσ ιςτορύασ και ςτοιχεύων του 

ελληνικοϑ πολιτιςμοϑ».  

Δια ταϑτα... 

  

Σο ςυμπϋραςμα εύναι πωσ χρειϊζεται τώρα εκεύνεσ οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ 

που ενδιαφϋρονται πραγματικϊ «να αλλϊξει η πολιτικό» και ϐχι να 

μετατρϋψουν τη χώρα ςε «αρϋνα για πολϋμουσ αξιών», να αναλϊβουν μια 

μεγϊλη πολιτικό πρωτοβουλύα που θα κατοχυρώνει το μεύζον τησ πρϐταςησ 

του ΠΑΟΚ, θα λαμβϊνει υπϐψη τησ το πϐριςμα τησ «ανοικτόσ 

διαβοϑλευςησ» και θα διαμορφώνει ταυτϐχρονα ευρεύεσ ςυναινϋςεισ ςτο 

ζότημα αυτϐ, απομονώνοντασ τουσ «ιμπρεςϊριουσ τησ 

λαθρομετανϊςτευςησ» (την ϊκρα δεξιϊ) αλλϊ και τουσ «ιμπρεςϊριουσ του 

εμφυλύου πολϋμου» (την ϊκρα αριςτερϊ). Θεωροϑμε πωσ η κυβϋρνηςη, οι 

ΟΠ, η ΝΔ, η «ανανεωτικό πτϋρυγα» του ΤΝ οφεύλουν να 

ςυςπειρωθοϑν ςε μια πρϐταςη που: 

• θα αποδύδει την ελληνικό ιθαγϋνεια ςτα παιδιϊ των μεταναςτών που 

γεννόθηκαν επύ ελληνικοϑ εδϊφουσ 

• θα αποδύδει ςτουσ μετανϊςτεσ το δικαύωμα του εκλϋγειν και 

εκλϋγεςθαι που υπαγορεϑουν οι ευρωπαώκϋσ ςυνθόκεσ που ϋχει 

προςυπογρϊψει η χώρα μασ. 

Η υποβολό μιασ τϋτοιασ, «μικρϐτερησ-πυκνϐτερησ» εκδοχόσ τησ πρϐταςησ 

του ΠΑΟΚ  περύ απϐδοςησ ιθαγϋνειασ ςτουσ μετανϊςτεσ: 

• Θα ςφραγύςει μια «μεγϊλη ςτροφό» ςτο ζότημα τησ 

κατοχϑρωςησ του «δύκαιου του εδϊφουσ» ςτη χώρα μασ, 
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αποδύδοντασ ςε χιλιϊδεσ παιδιϊ που γεννόθηκαν ςτην Ελλϊδα τα 

νϐμιμα δικαιώματϊ τουσ. 

• Θα μπορϋςει να ςυςπειρώςει μια ευρεύα δικομματικό πλειοψηφύα 

ςτη Βουλό (ςτην οπούα θεωροϑμε δεδομϋνο πωσ θα ενταχθοϑν 

και οι εκτϐσ βουλόσ ΟΠ, ύςωσ και η «ανανεωτικό πτϋρυγα» του 

ΤΝ κ.ϊ), εκθϋτοντασ ωσ ακραύα την... ϊκρα δεξιϊ. 

• Θα αποδεύξει πωσ η κυβϋρνηςη λαμβϊνει υπϐψη τησ το θεςμϐ τησ 

δημϐςιασ διαβοϑλευςησ, που η ύδια καθιϋρωςε, και πωσ η 

καθυςτϋρηςη ςτη λόψη αποφϊςεων γύνεται για να λαμβϊνονται 

ςοφϐτερεσ-ςυναινετικϐτερεσ αποφϊςεισ, και ϐχι για τη... χαρϊ 

τησ καθυςτϋρηςησ αυτόσ καθ' εαυτόν! 

• Θα πιςτώςει τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ που θα ςυμμετϋχουν/θα 

αναλϊβουν την πρωτοβουλύα αυτό με εϑςημα πολιτικόσ ευθϑνησ 

και ςυναινετικόσ προςϋγγιςησ, απαραύτητα προςϐντα για ϐποιον 

θϋλει να ςυμβϊλει θετικϊ ςτισ μελλοντικϋσ πολιτικϋσ εξελύξεισ. 

Σαυτϐχρονα χρειϊζεται να αναγνωρύςει η κυβϋρνηςη πωσ ϋθεςε με 

λανθαςμϋνο τρϐπο τισ προτεραιϐτητϋσ τησ ςτο μεταναςτευτικϐ ζότημα και 

να επανορθώςει ϋμπρακτα ειςϊγοντασ προσ διαβοϑλευςη τισ προτϊςεισ 

τησ για: 

• Σην απϐδοςη πολιτικοϑ αςϑλου ςτουσ μετανϊςτεσ που διώκονται 

ςτισ χώρεσ καταγωγόσ τουσ για τα φρονόματα, τισ θρηςκευτικϋσ 

τουσ πεποιθόςεισ, το φϑλο, τισ ςεξουαλικϋσ τουσ προτιμόςεισ. 

• Ση διευκϐλυνςη τησ νομιμοπούηςησ των λαθρομεταναςτών και 

την εργαςιακό τουσ ενδυνϊμωςη. 

• Σην ιςϐτιμη κατανομό του κϐςτουσ τησ μετανϊςτευςησ ςε ϐλουσ 

τουσ Ϊλληνεσ πολύτεσ, και μϊλιςτα αναλογικϊ. Να πϊψει 

επιτϋλουσ η ςημερινό ϊθλια κατϊςταςη που επιβαρϑνει με το 

κϐςτοσ τησ μετανϊςτευςησ τουσ φτωχϐτερουσ-αδϑναμουσ 

ςυμπατριώτεσ μασ, ενώ επιμερύζει τα οφϋλη τησ ςκανδαλωδώσ 

ςτουσ ιςχυροϑσ του χρόματοσ, τουσ εργολϊβουσ, τη μαφιοκρατύα 

τησ «ψυχαγωγύασ» και τησ εκπϐρνευςησ, τα ιδιωτικϊ ςχολεύα, τα 

ιδιωτικϊ νοςηλευτόρια, τισ εταιρεύεσ «security», τα προαςτιακϊ 

πολυκαταςτόματα κ.ο.κ. 

Για να μη βρεθοϑμε ςε μια κατϊςταςη ϐπου, ϐπωσ θα 
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ϋλεγε ο Υρανςουϊ Μιτερϊν (François Mitterrand), οι μετανϊςτεσ θα 

βρύςκονται ςτισ λαώκϋσ γειτονιϋσ και οι αντι-ρατςιςτϋσ θα αποτελοϑμε... 

ενδημικϊ εύδη τησ Εκϊλησ ό του Κολωνακύου (και θα τρϋμουμε 

τα... δημοψηφύςματα ϐπωσ ο διϊβολοσ το λιβϊνι)! 
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Ο τελευταύοσ μονϐδρομοσ: ϋξω απϐ την ευρωζώνη (2/3/2010) 

 

ϑμφωνα με την Κύμπλερ Ροσ (Kübler-Ross), τα πϋντε ςτϊδια του 

πϋνθουσ εύναι η ϊρνηςη, η οργό, η διαπραγμϊτευςη, η κατϊθλιψη και η 

αποδοχό. Θα μποροϑςε να υποθϋςει κανεύσ πωσ ςτην μεταπολιτευτικό 

Ελλϊδα τη φϊςη τησ «οργόσ» την περϊςαμε όδη, με τη διϊψευςη των 

ανοητολογιών περύ «αλλαγόσ» (διϊςπαςη ΠΑΚΕ του 1985, ρόξη 

ΠΑΟΚ-αριςτερϊσ ςτισ δημοτικϋσ του 1986, εκλογϋσ 1989-1990), τη 

φϊςη τησ «διαπραγμϊτευςησ» με τον «κοινωνικϐ αυτοματιςμϐ» τησ 

δεκαετύασ του 1990 και τη φϊςη τησ «κατϊθλιψησ» απϐ την κατϊρρευςη 

του χρηματιςτηρύου κι εντεϑθεν. Οπϐτε τώρα η 

υποτιθϋμενη δημοςκοπικό αποδοχό των «μϋτρων» τησ κυβϋρνηςησ 

αντανακλϊ τη φϊςη τησ αποδοχόσ -κι οϑτε γϊτα, οϑτε ζημιϊ. 

Μϊλλον ϐμωσ μϐλισ ξεμυτύζουμε απϐ τη φϊςη τησ «ϊρνηςησ» και να 

αντιλαμβανϐμαςτε πωσ ϐχι, δεν εύμαςτε ο περιοϑςιοσ «μϊγκασ» λαϐσ που 

ξϋρει πώσ να ευημερεύ ςε ϋναν καπιταλιςτικϐ κϐςμο με φεουδαρχικϋσ ό 

κομμουνιςτικϋσ ςχϋςεισ παραγωγόσ και κατανϊλωςησ. Πωσ απλϊ όμαςτε 

κορϐιδα μπαταχτςόδεσ, που όρθε η ώρα να βροϑμε καρφωμϋνο ςτην 

πϐρτα το ςημεύωμα του δικαςτικοϑ κλητόρα. 

Αν ςυμβαύνει αυτϐ, η οργό βρύςκεται ακϐμα εμπρϐσ μασ. Και η οργό εύναι 

ϋνα ςυναύςθημα που πρϋπει να διοχετευθεύ, αλλιώσ δηλητηριϊζει τον ύδιο 

το φορϋα του. 

Ϊωσ ςόμερα η κυβϋρνηςη μιλϊει για οικονομικϊ μϋτρα, αλλϊ 

δεν τα λαμβϊνει πραγματικϊ. Και οι λϋξεισ μπορεύ να τρομϊζουν, να 

θυμώνουν, να εκπλόςςουν, αλλϊ δεν πονϊνε. Πϐςο μϊλλον αν εύναι 

γλυκϐλογα, ϐπωσ αυτϊ τησ περύφημησ «ςκληρόσ» κυβερνητικόσ 

πολιτικόσ απϐ τον Οκτώβριο: που δεν όταν παρϊ απαγγελύα 

μϋτρων χαμηλοϑ κϐςτουσ, ϑψουσ το πολϑ 2 δισ ευρώ. Που θεωρόθηκαν 

ανεπαρκό απϐ τισ αγορϋσ και ϊρα και τουσ εταύρουσ και ανϊγκαςαν την 

κυβϋρνηςη να απαγγεύλει ϊλλα μϋτρα, πολϑ αυςτηρϐτερα, (λεκτικοϑ προσ 

το παρϐν) ϑψουσ 4 δισ ευρώ. Αλλϊ αυτϐ που θα πονϋςει δεν εύναι η 

απαγγελύα αυτών των μϋτρων, αλλϊ η εφαρμογό τουσ. Και ακϐμα 

περιςςϐτερο θα πονϋςει η εφαρμογό των υπϐλοιπων μϋτρων του 2011 και 
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2012, που πρϋπει να αποδώςουν ϊλλα 22 δισ ευρώ (ότοι 26 δισ ςυνολικϊ 

το διϊςτημα 2010-2012)! 

Αυτϋσ τώρα τισ απύςτευτεσ επιδϐςεισ καλεύται να τισ πετϑχει ϋνα πολιτικϐ 

ςϑςτημα που ςτηρύζεται ακριβώσ ςτουσ ειςοδηματύεσ του ςυςτόματοσ: 

ςτη νομενκλατοϑρα του δημοςύου και ςτη μαφιοκρατύα του ιδιωτικοϑ 

τομϋα. Ϊνα ςϑςτημα με τισ ντουλϊπεσ του πόχτρα ςτουσ ςκελετοϑσ. Ϊνα 

ςϑςτημα που βαςύζει την ςυναύνεςη ςτο «ςυμβϐλαιο θανϊτου» (τησ 

χώρασ) που ϋχει ςυνϊψει με τουσ πολύτεσ: «κλϋψτε εςεύσ, αλλϊ βολϋψτε κι 

εμϊσ -ό εν πϊςη περιπτώςει μη μασ χαλϊτε τη ζαχαρϋνια». Ϊνα ςϑςτημα 

που θεωρεύ «ιςχυρϊ χαρτιϊ» τουσ Καραμανλό-Παπανδρϋου τουσ 

«μικροϑσ». 

Πϐςο βιώςιμο εύναι να ζητϊσ απϐ ϋνα τϋτοιο πολιτικϐ ςϑςτημα να πατϊξει 

τουσ φοροκλϋφτεσ και τουσ λαθρϋμπορουσ, να κϊμψει τα ςυνδικαλιςτικϊ 

προνϐμια, να ανατρϋψει τη προςοδοθηρύα ςτο δημϐςιο, να ςπϊςει τα 

επαγγελματικϊ καρτϋλ; Ασ μην ξεχνϊμε πωσ μαφιοκρατύα και 

νομενκλατοϑρα κρατοϑν και το «μαχαύρι» (πολιτικϐ χρόμα, «ενημϋρωςη») 

και το «πεπϐνι» (τουσ κομματικοϑσ ςτρατοϑσ). Ζητϊμε δηλαδό απϐ ϋνα 

πολιτικϐ ςϑςτημα υπερςυντηρητικϐ, που γνωρύζει ϊρτια πώσ να αποφεϑγει 

το πολιτικϐ κϐςτοσ, να προςεταιρύζεται τουσ ιςχυροϑσ και να διαχειρύζεται 

«επικοινωνιακϊ» τα προβλόματα, να μεταβληθεύ ϋξαφνα ςε πολιτικϐ 

τυχοδιώκτη που θα ςπεϑςει να επωμιςτεύ ϐςο πολιτικϐ κϐςτοσ υπϊρχει εκεύ 

ϋξω και ωσ ϊλλοσ πϊρτακοσ, θα εκφρϊςει τουσ δουλοπϊροικουσ τησ 

μεταπολύτευςησ (γυναύκεσ και νϋουσ), ενώ ταυτϐχρονα θα ϋχει υψηλϋσ 

επιδϐςεισ ςτη μεύωςη των δαπανών, την αϑξηςη των εςϐδων, την ϊνοδο τησ 

ανταγωνιςτικϐτητασ, την προςταςύα των εργαζομϋνων, τη λειτουργύα του 

ανταγωνιςμοϑ κ.ο.κ. α να εμφανύζεςαι ϋξαφνα ςε επύλεκτουσ αθλητϋσ 

του ςοϑμο τησ Ιαπωνύασ και να τουσ αναγγϋλλεισ πωσ μϋςα ςε δεκαπϋντε 

μϋρεσ θα «ανεβϊςουν» τη «λύμνη των κϑκνων» ςτο Μπολςϐι: δεν 

υπϊρχει περύπτωςη! 

  

Μϐνη ρεαλιςτικό λϑςη (ϐρα εξεταςτικϋσ) θα όταν η μετατροπό τησ 

κεντρικόσ  πολιτικόσ μασ ςκηνόσ ςε Κολοςςαύο ό καλϑτερα-ςε ιερό 

πυραμύδα ςτο Σλαξκϊλα: ςε χώρο δηλαδό μαζικών, τελετουργικών, 

δημϐςιων και (πϊνω απ' ϐλα) θεαματικών ανθρωποθυςιών. Δϑςκολο, με 

δεδομϋνη τη διαπλοκό (με την καλό και κακό ϋννοια) μεταξϑ των φορϋων 
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του ςυςτόματοσ (ϐλων των φορϋων: οι υπομνόςεισ ςτα «νϋα τζϊκια» του 

νεαροϑ Γιώργου Παπανδρϋου τησ δεκαετύασ του '80 ό ςτην ανατροπό τησ 

κυβϋρνηςησ Μητςοτϊκη και λϐγω ΟΣΕ τη δεκαετύα του '90, δε γύνονται 

τυχαύα). Ϋ με δεδομϋνο το «ςαβουϊρ βιβρ» που ϋχει επικρατόςει ςτισ 

ςχϋςεισ των δόθεν ανταγωνιςτικών παραγϐντων του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ 

μετϊ απϐ τϐςα χρϐνια κοινόσ επικυριαρχύασ. Οι διαφορϋσ μεταξϑ ΠΑΟΚ 

και ΝΔ εύναι πια, ςε ιδεολογικϐ αλλϊ και ανθρώπινο επύπεδο, πολϑ 

ηπιϐτερεσ απϐ αυτϋσ ανϊμεςα ςτη χοϑντα του Παπαδϐπουλου κι εκεύνη 

του Ιωαννύδη. Πώσ να αρχύςεισ τώρα ςτα καλϊ του καθουμϋνου 

να ςφϊζεισ τουσ επύ χρϐνια φύλουσ, ςυντρϐφουσ, ςυνεταύρουσ ςου, 

εξαςφαλύζοντασ ταυτϐχρονα πωσ θα κρατόςουν το ςτϐμα τουσ κλειςτϐ; 

Δϑςκολο; Πεσ καλϑτερα αδϑνατο! 

Σώρα μπεύτε ςτη θϋςη ενϐσ κορυφαύου πολιτικοϑ ςυμβοϑλου, ενϐσ 

δηλαδό απολϑτωσ κυνικοϑ τϑπου που δε νοιϊζεται για τύποτα ϊλλο παρϊ 

για την πολιτικό μακροημϋρευςη-ευημερύα του εργοδϐτη του και που 

ξεκαρδύζεται ςτα γϋλια ϐταν ακοϑει πρϊγματα ϐπωσ «δημοκρατύα», 

«διαφϊνεια», «πατρύδα» κ.λπ. Βλϋπει αυτϐ το ςενϊριο, ασ το ποϑμε τησ 

«νϋασ μεταπολύτευςησ» που θα την κϊνει η... χοϑντα, και τραβϊει τα 

μαλλιϊ του. κϋφτεται δεν μπορεύ, κϊτι ϊλλο θα μπορεύ να υπϊρχει... 

Σο «κϊτι ϊλλο» φυςικϊ εύναι εμπρϐσ ςτα μϊτια μασ, και όδη διϊφοροι 

παρϊγοντεσ του μιντιακοϑ-πολιτικοϑ κατεςτημϋνου το ψαϑουν και το 

βρύςκουν απαλϐ και δροςερϐ (καμιϊ ςχϋςη με την «καυτό πατϊτα» που 

μασ ζητοϑν αυτού οι ξενερουϊ κοινοτικού που δεν ϋχουμε και λύγα 

ρϊμματα για τη γοϑνα τουσ): αν, λϋμε αν, ϋξαφνα η αναγκαύα εςωτερικό 

υποτύμηςη δε γινϐταν με το ςταδιακϐ επώδυνο και δυςχερό τρϐπο τησ 

μεύωςησ των ελλειμμϊτων και των μεταρρυθμύςεων εντϐσ τησ ευρωζώνησ 

και υπϐ την επιτόρηςη των Βρυξελλών, αλλϊ με μια ξαφνικό υποτύμηςη που 

θα ϋφερνε η εθελοϑςια ϋξοδοσ απϐ την ευρωζώνη; Που μϊλιςτα θα 

παςπαλιζϐταν με ϊφθονο πατριωτιςμϐ, «τρύψιμο ςτη μοϑρη» των 

Γερμανών, «του Ϊλληνα ο τρϊχηλοσ ζυγϐν δεν υπομϋνει», «η εθνικό 

ανεξαρτηςύα δεν παζαρεϑεται» και τα παρϐμοια; Για ςκεφτεύτε το λιγϊκι... 

Σϐτε αντύ για ανθρωποθυςύεσ θα εύχαμε παρελϊςεισ, αντύ για κατακραυγό, 

αποθϋωςη, ϋνα δεϑτερο 1821, μύα μεςοπρϐθεςμη παρϊταςη ςτην παραμυθύα 

των τελευταύων τριϊντα πϋντε χρϐνων, ςυναύνεςη μπετοναριςμϋνη με εθνικό 

υπερηφϊνεια, και χρϐνο (αχ χρϐνο!) να διευθετόςουμε τα «μαγαζιϊ» και τα 
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«μϋτωπα» ενϐψει τησ νϋασ εποχόσ. Μπορεύ μϊλιςτα αυτό η επιλογό να τϑχει 

θεωρητικοϑ καρυκεϑματοσ, ακϐμα και απϐ καλοπροαύρετουσ «χρόςιμουσ 

ηλιθύουσ»: καλϑτερα «θεραπεύα ςοκ» παρϊ αργϐςυρτο μαρτϑριο· 

καλϑτερα ςυναύνεςη, ϋςτω ςε εθνικιςτικό βϊςη, παρϊ κοινωνικϐσ πϐλεμοσ 

«ϐλων ϋναντι ϐλων»· καλϑτερα ξαφνικό υποτύμηςη 40% παρϊ «βαθιϊ 

ϑφεςη» κ.ο.κ. 

Προςωπικϊ θα μου ϋκανε μεγϊλη εντϑπωςη να επιλϋξει τελικϊ κϊτι ϊλλο το 

καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα, ϐτι κι αν λϋει τώρα, ό ςκϋφτεται, ό κϊνει. Εκεύ 

το οδηγεύ η λογικό των πραγμϊτων και η δικό του λογικό και η λογικό τησ 

ιςτορύασ εδώ που τα λϋμε. Εξϊλλου και το προηγοϑμενο καθεςτώσ που 

γνώριςε αυτό η χώρα, η λεγϐμενη «χοϑντα», ϐταν κλόθηκε να επιλϋξει 

μεταξϑ του να «εκδημοκρατιςθεύ» ό να «το ρύξει ςτο τςϊμικο», ϋκανε το 

δεϑτερο (το πραξικϐπημα ςτην Κϑπρο). Όπωσ το ύδιο ϋκανε το προ-

προηγοϑμενο (η «καχεκτικό δημοκρατύα») που μεταξϑ αλλαγόσ 

(αποδοχόσ δικομματικόσ διακυβϋρνηςησ) και «τςϊμικου» διϊλεξε την 

επιβολό ςτρατιωτικόσ δικτατορύασ! Κ.ο.κ... 

Τπϊρχει ϋνα θεωρητικϐ δύδαγμα ςε αυτό την ιςτορύα: η κλειςτό ελληνικό 

κοινωνύα δημιουργεύ κλειςτϊ ςυςτόματα εξουςύασ που δεν μποροϑν να 

αυτομεταρρυθμιςτοϑν, οπϐτε, προκειμϋνου να αποκαταςτόςουν την 

ηγεμονύα τουσ, ωθοϑνται ςε ϐλο και πιο τυχοδιωκτικϋσ επιλογϋσ, ϋωσ ϐτου η 

κανϊτα ςπϊει -κι επϋρχεται η πολιτικό αλλαγό. 

Τπϊρχει κι ϋνα ιςτορικϐ δύδαγμα: τι πιο «κομψϐ» ιςτορικϊ, αυτό η ολϋθρια 

«γενιϊ τησ μεταπολύτευςησ» να μασ «αφόςει χρϐνουσ» παραδύδοντασ ςτουσ 

επϐμενουσ μια Ελλϊδα ϐπωσ τη βρόκε (εκτϐσ Ευρώπησ, χωρύσ ελπύδα, ςε 

ιδεολογικό ςϑγχυςη, εθνικϊ -πιθανϐτατα- ακρωτηριαςμϋνησ, με την 

αριςτερϊ ςτη θϋςη του μιϊςματοσ κ.λπ); Κϊτι τϋτοιο εξϊλλου θα τη 

«ςτεφϊνωνε» με το φωτοςτϋφανο τησ ολοφϊνερησ πια εθνικόσ χαλαςιϊσ 

(και ϐχι απλϊ των «ςκοτεινών τϊςεων» ςτισ οπούεσ ςυχνϊ ϋχουμε 

αναφερθεύ). 

Τπϊρχει κι ϋνα πολιτικϐ δύδαγμα: κανονικϊ θα ϋπρεπε εδώ να υπϊρχει μια 

ϋκκληςη ςτη δημιουργύα ενϐσ μετώπου πολιτικών και κοινωνικών 

δυνϊμεων που θα επϋβαλε «λϑςεισ μϐνο μϋςα ςτην ευρωζώνη» και θα 

ϋφραζε το δρϐμο ςτον ϑςτατο τυχοδιωκτιςμϐ, ονομαςτικϊ ςτην 

εθελοϑςια ϋξοδο τησ Ελλϊδασ απϐ το ευρώ... Για να ϋχει νϐημα κϊτι 

τϋτοιο ϐμωσ, θα ϋπρεπε να ςχεδιαςτεύ με ηγεμονικό προοπτικό, και ϐχι 
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απλϊ για να εκφρϊςουμε οι ςυνόθεισ «ευρωλιγοϑρηδεσ» (ανανεωτικού 

αριςτερού, εκςυγχρονιςτϋσ ςοςιαλδημοκρϊτεσ, κοινωνικϊ φιλελεϑθεροι 

κ.ο.κ) την «ϊποψό» μασ. Θα ϋπρεπε με ϊλλα λϐγια η προϊςπιςη τησ θϋςησ 

τησ Ελλϊδασ μϋςα ςτο ευρώ να ϋχει λαώκϐτητα, που ςημαύνει αγϋνεια προσ 

την ϊλλη ϊποψη, πολιτικϐ θρϊςοσ, πολιτικό προοπτικό για το λαϐ και δύψα 

για αύμα (οι ανθρωποθυςύεσ που λϋγαμε). Δυςτυχώσ κϊτι τϋτοιο δεν ςυνϊδει 

με το «ϑφοσ και όθοσ» των ευρωπαώςτών... Οπϐτε η δημιουργύα του ωσ ϊνω 

μετώπου το μϐνο που θα κϊνει θα εύναι να αντιςυςπειρώςει τισ δυνϊμεισ του 

λαώκιςμοϑ. Και να οδηγόςει ςε μια ακϐμα μετωπικό ςϑγκρουςη πατρικύων 

εκςυγχρονιςτών-πληβεύων εθνοκεντρικών, που μϐνο ϋνα αποτϋλεςμα 

μπορεύ να ϋχει... Οπϐτε ϊςε καλϑτερα... 
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Δϋκα θϋςεισ για τη δημοςιονομικό κρύςη (14/3/2010) 

 

Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του προβλόματοσ 

1. Απϐ τεχνικόσ απϐψεωσ, η ελληνικό δημοςιονομικό κρύςη εύναι και 

κρύςη φορολογικών εςϐδων και κρύςη δαπανών. 

• Ψσ προσ τα ϋςοδα, η παραοικονομύα υπολογύζεται ςε 20%-30% 

τησ ςυνολικόσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ1. Ιδιαύτερα 

ςημαντικϐ εύναι το βϊροσ τησ παρϊνομησ οικονομύασ (ναρκωτικϊ, 

πορνεύα, λαθρεμπϐριο, διαφθορϊ), που με μετριοπαθεύσ 

υπολογιςμοϑσ φθϊνει το 6-7% του ΑΕΠ. Λϐγω τησ ςτρεβλόσ 

αυτόσ κατϊςταςησ, τα διαφυγϐντα φορολογικϊ ϋςοδα 

υπολογύζεται πωσ φθϊνουν κατϊ μϋςο ϐρο τουλϊχιςτο ςτο 10% 

του ΑΕΠ ετηςύωσ. ϑμφωνα με την «ευρωπαώκό επιτροπό» 

(Κομιςιϐν) η μη-καταβολό ΥΠΑ υπολογύζεται ςε 3.4% του ΑΕΠ, 

η απϐδοςη τησ ϊμεςησ φορολογύασ ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ ςτην 

Ελλϊδα φτϊνει μϐλισ ςτο 8%, ϋναντι 13% ςτην Ευρωπαώκό 

Ϊνωςη (ΕΕ) (πϊνω απϐ 3% αυτόσ τησ υςτϋρηςησ οφεύλεται ςτην 

λιποβαρό απϐδοςη του φϐρου ειςοδόματοσ των φυςικών 

προςώπων, με 4.7% ϋναντι 8%). ϑμφωνα με την «ϊλφα μπανκ» 

τα ςυνολικϊ φορολογικϊ ϋςοδα ςτην Ελλϊδα (2007) φθϊνουν το 

32%, ϋναντι 40% ςτην ΕΕ. 

• Ψσ προσ τισ δαπϊνεσ, γνωρύζουμε πωσ ενώ το ελληνικϐ κρϊτοσ, 

αν και δεν εύναι «μεγϊλο»2, εύναι εξαιρετικϊ ςπϊταλο. ϑμφωνα 

με την Κομιςιϐν (2007) το κϐςτοσ τησ κακόσ του λειτουργύασ 

(«γραφειοκρατύασ») υπολογύζεται ςε 6.8% του ΑΕΠ (με μϋςο ϐρο 

3.5% ςτην ΕΕ-27) ό 30% τησ λειτουργύασ του. 

Απϐ τα παραπϊνω εξϊγεται το ςυμπϋραςμα πωσ λϐγω τησ φοροδιαφυγόσ 

και τησ κρατικόσ ςπατϊλησ κϊθε χρϐνο ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξησ του 15% του 

ΑΕΠ (30-40 δισ ευρώ) πηγαύνει ςε «λϊθοσ τςϋπεσ». 

Κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ του προβλόματοσ 

2. Αυτϋσ οι «λϊθοσ τςϋπεσ» εύναι πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ: 

• τον ιδιωτικϐ τομϋα εύναι οπωςδόποτε οι φοροκλϋπτεσ3 και η 

μαφιοκρατύα4 (που δραςτηριοποιεύται ςτο λαθρεμπϐριο, την 
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πορνεύα, το εμπϐριο ναρκωτικών, τη διαφθορϊ και 

«ανακυκλώνει» τα κϋρδη ςτην ψυχαγωγύα και τα ΜΜΕ με 

απολόξεισ ςτο πολιτικϐ χρόμα). 

• το δημϐςιο τομϋα εύναι ϐςοι ενεργοποιοϑνται ςτουσ τομεύσ τησ 

διαφθορϊσ, των διαγωνιςμών, των προμηθειών, αλλϊ και ϐςοι 

επωφελοϑνται απϐ αργομιςθύεσ ό απϐ υπϋρμετρα, ςε ςϑγκριςη με 

τα ϊλλα αναπτυγμϋνα κρϊτη, «χαλαρϋσ» εργαςιακϋσ ςχϋςεισ ό απϐ 

προαγωγϋσ με αναξιοκρατικϊ κριτόρια κ.ο.κ. 

Με ϊλλα λϐγια οι «λϊθοσ τςϋπεσ» δεν προκϑπτουν απϐ το ςχόμα μιασ 

αντύθεςησ κεφαλαύου-εργαςύασ (ό ακϐμα χειρϐτερα μεταξϑ «λαοϑ» και 

κεφαλαύου), αλλϊ με πιο πολϑπλοκα κριτόρια, ϐπωσ εύναι η διϊκριςη 

μεταξϑ: 

• «εντϐσ»/«εκτϐσ» του ςυςτόματοσ, 

• νϋων/μεςηλύκων, 

• ανδρών/γυναικών, 

• ϐςων αμεύβονται κυρύωσ απϐ το μιςθϐ τουσ την αμοιβό τουσ/απϐ 

αδόλωτα ειςοδόματα, 

• αξιοκρατύασ/φαβοριτιςμοϑ, 

• παραγωγικόσ/παραςιτικόσ δραςτηριϐτητασ, 

• ϐςων χρειϊζονται κοινωνικό αλληλεγγϑη/ϐςων προςοδοθηροϑν 

εισ βϊροσ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ κ.ο.κ. 

Η εμμονό ςτο ςχόμα τησ κυρύαρχησ αντύθεςησ μεταξϑ εργοδοςύασ-

κεφαλαύου εύναι ςτη ςημερινό Ελλϊδα τϐςο εκτϐσ πραγματικϐτητασ που 

μπορεύ να θεωρηθεύ μϐνο ωσ η «κυρύαρχη ιδεολογύα» των «κερδιςμϋνων» 

του ςυςτόματοσ και τησ ςυντόρηςησ του «status quo». Με ϊλλα λϐγια 

ϐςοι υποςτηρύζουν αυτϐ το ςχόμα το κϊνουν εύτε απϐ υςτεροβουλύα, εύτε 

απϐ απϑθμενη αφϋλεια! 

Ϊμμεςο κοινωνικϐ κϐςτοσ του «status quo» 

3. Ο δεϑτεροσ πυλώνασ του ελληνικοϑ «διδϑμου ελλεύμματοσ», εκεύνοσ 

του ιςοζυγύου τρεχουςών ςυναλλαγών, αποτυπώνει τη μεγϊλη μεύωςη 

τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, πολϑ πϋραν αυτοϑ 

που θα δικαιολογοϑςε η ϋνταξη τησ Ελλϊδασ ςτην 

ευρωζώνη αλλϊ και τηχρεοκοπύα του καθεςτώτοσ πολιτικοϑ-οικονομικοϑ 

προτϑπου. Ιδιαύτερη ςημαςύα ϋχει εδώ η αναδιοργϊνωςη του δημοςύου 
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τομϋα ςτη βϊςη τησ λογοδοςύασ και τησ αξιολϐγηςησ των υπηρεςιών του 

και το «ϊνοιγμα» των κλειςτών επαγγελματικών αγορών (των 

περύφημων 90 επαγγελμϊτων που ϋχει καταγρϊψει το ΚΕΠΕ το 2001), 

που υπολογύζεται πωσ κοςτύζουν ετηςύωσ περύ τα 4 δισ ευρώ (1.5-2% του 

ΑΕΠ). 

Με ϊλλα λϐγια: το κοινωνικϐ κϐςτοσ του «status quo» εύναι πολϑ 

μεγαλϑτερο απϐ το απλϐ ϊθροιςμα του «λύπουσ» των κρατικών δαπανών, 

τη φοροδιαφυγό απϐ την παραοικονομύα και τη «μαϑρη» οικονομύα, καθώσ 

ςυμβϊλει ςτη ςτρεβλό, ανελαςτικό και αντιπαραγωγικό δομό τησ 

ελληνικόσ οικονομύασ. 

Ιςτορικϊ χαρακτηριςτικϊ του προβλόματοσ 

4. Αν δοϑμε τη ςημερινό δημοςιονομικό κρύςη πιο μακροςκοπικϊ, θα 

καταλόξουμε ςτο ςυμπϋραςμα πωσ η κρύςη αυτό ςηματοδοτεύ τη 

χρεοκοπύα ολϐκληρου του μοντϋλου τησ ελληνικόσ ανϊπτυξησ απϐ το Β' 

παγκϐςμιο πϐλεμο κι εντεϑθεν. Βαςικϐ ςτοιχεύο του μοντϋλου αυτοϑ 

όταν (α) το αδϑναμο κανονιςτικϐ πλαύςιο (ανομύα, αναξιοκρατύα, 

ιδιωτεύα) και (β) ϋνα μοντϋλο «ακριβόσ ανϊπτυξησ», ςτηριγμϋνο 

ςτουσ χαμηλοϑσ μιςθοϑσ, τη χαμηλό εξειδύκευςη, την περιοριςμϋνη 

αξιοπούηςη τησ τεχνολογύασ, τη δυςπιςτύα των επιχειρόςεων 

απϋναντι ςτην καινοτομύα, την κατϊ ςυρροό παραβύαςη του 

εργατικοϑ δικαύου, την περιφρϐνηςη των φορολογικών και 

αςφαλιςτικών υποχρεώςεων, την καταςπατϊληςη των φυςικών 

πϐρων. 

Πολιτικϊ χαρακτηριςτικϊ του προβλόματοσ 

5. Η οικονομικό χρεοκοπύα του ελληνικοϑ μοντϋλου ακολουθεύ κατϊ 

μερικϊ χρϐνια εκεύνο τησ κοινωνικόσ του χρεοκοπύασ. Επύ πολλϊ χρϐνια 

το καθεςτώσ ςϑςτημα προςϋφερε πϊνω-κϊτω ιςϐρροπο πλουτιςμϐ και 

προςδοκύεσ ςε ϐλουσ. Απϐ κϊποια ςτιγμό ϐμωσ κι ϑςτερα (η καμπό 

μπορεύ να προςδιοριςτεύ κϊπου μϋςα ςτη δεκαετύα του '80) ϋγινε 

ολοφϊνερο πωσ το ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο ανϊπτυξησ δεν όταν 

βιώςιμο: το πολιτικϐ ςϑςτημα αμφιταλαντεϑτηκε ωσ προσ το αν ϋπρεπε να 

προχωρόςει ςε μεταρρυθμύςεισ και ςϑγκρουςη με τα ιςχυρϊ ςυμφϋροντα 

του δημοςύου και του ιδιωτικοϑ τομϋα ό αν αντιθϋτωσ μποροϑςε να 

αγορϊςει χρϐνο και ςυναύνεςη και να διατηρόςει τοstatus-quo «μϋχρι 

νεωτϋρασ». Για λϐγουσ που δεν εύναι του παρϐντοσ απεδεύχθη 
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επανειλημμϋνα πωσ «το κϐςτοσ τησ αλλαγόσ όταν μεγαλϑτερο απϐ το 

κϐςτοσ τησ ςταςιμϐτητασ»: οι μεταρρυθμιςτϋσ ςυντρύφτηκαν πολιτικϊ, 

οι ςυντηρητικού αμεύφθηκαν πλουςιοπϊροχα. Σο πολιτικϐ ςϑςτημα τϋθηκε 

ςχεδϐν εν ςυνϐλω ςτην υπηρεςύα των κοινωνικϊ ιςχυρών (τησ 

μαφιοκρατύασ και τησ νομενκλατοϑρασ) με την πρώτη να του παρϋχει τα 

απαραύτητα χρόματα για τη λειτουργύα του, τη δεϑτερη τα «ςτρατϊ» του 

κομματικοϑ ςυςτόματοσ (πολιτικϊ και ςυνδικαλιςτικϊ ςτελϋχη). Η 

χειραγώγηςη των «χαμϋνων» τησ μεταπολύτευςησ (κυρύωσ των νϋων και 

των γυναικών) ανατϋθηκε ςτα πελατειακϊ δύκτυα, τα ΜΜΕ και την 

ανθεκτικϐτητα των κυρύαρχων μεταπολιτευτικών ιδεολογικών ςχημϊτων ςε 

μια γεραςμϋνη κοινωνύα...    

Ανϊγκη για ριζικό πολιτικό μετεξϋλιξη 

6. Σο πολιτικϐ ςϑςτημα παρϋμεινε πειςματικϊ ακύνητο και αδρανϋσ ςτην 

κυριολεξύα μϋχρι να φθϊςει η χώρα ςτο χεύλοσ τησ χρεοκοπύασ. Η 

μπρεζνιεφικοϑ τϑπου ςταςιμϐτητα τησ περιϐδου 2001-2009 αλλϊ και (με 

κϊποια ελϊχιςτα, αν ϐχι φωτεινϊ, τουλϊχιςτο λιγϐτερο ςκοτεινϊ 

διαςτόματα) ολϐκληρησ τησ περιϐδου 1987-2009, δεν μπορεύ να 

εξηγηθεύ παρϊ μϐνο ωσ αποτϋλεςμα τησ ϊμεςησ, υλικόσ, υπαρξιακόσ 

εξϊρτηςησ του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ απϐ τουσ «κερδιςμϋνουσ» του 

ςυςτόματοσ. 

όμερα το πολιτικϐ ςϑςτημα καλεύται να βρει 10% του ΑΕΠ ό 22-26 δισ 

ευρώ (πολϑ περιςςϐτερα ςτην πραγματικϐτητα, αφοϑ ζητοϑμενο δεν 

εύναι βϋβαια μϐνο να μειώςουμε το δημϐςιο χρϋοσ, αλλϊ να μποϑμε ςε 

υγιό και βιώςιμη παραγωγικό τροχιϊ). Αυτϊ τα χρόματα δεν εύναι 

βιώςιμο πολιτικϊ να αντληθοϑν απϐ τουσ μιςθωτοϑσ, τη ςυμπύεςη των 

νομύμων αμοιβών, οϑτε καν την πϊταξη τησ «επικουρικόσ» 

φοροδιαφυγόσ. Για να βρεθοϑν παρϐμοια ποςϊ θα χρειαςτεύ να πληγεύ ο 

πυρόνασ του ςυςτόματοσ τησ μαφιοκρατύασ και τησ νομενκλατοϑρασ, που 

θα αντιδρϊςει λυςςαλϋα (ασ μην ξεχνϊμε πωσ και πολιτικοϑσ εκτρϋφει και 

διαθϋτει ϊφθονο πολιτικϐ χρόμα και ΜΜΕ, ενώ εύναι καλομαθημϋνο, 

αχϐρταγο, αδύςτακτο και ϋκνομο). Απαιτεύται λοιπϐν ςόμερα απϐ την 

πολιτικό τϊξη ςτην κυριολεξύα να κϊνει «χαρακύρι», βϊλλοντασ πολεμικώ 

τω τρϐπω κατϊ των εδώ και πολλϊ χρϐνια βαςικών ςτηριγμϊτων τησ 

εξουςύασ τησ! 

Ωμεςη ςυνϋπεια αυτόσ τησ «αδϑνατησ κατϊςταςησ» εύναι πωσ -για τουσ 
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ύδιουσ ακριβώσ λϐγουσ που το πολιτικϐ ςϑςτημα περύμενε να φθϊςουμε 

ςτο χεύλοσ τησ καταςτροφόσ προκειμϋνου να μην πιει το «πικρϐ ποτόρι» 

τησ μεταρρϑθμιςησ- υπϊρχουν ςόμερα (και αναπτϑςςονται διαρκώσ) οι 

καθεςτωτικϋσ εκεύνεσ δυνϊμεισ που προτεύνουν να ςυνεχιςτεύ η αδρϊνεια 

και πϋραν του χεύλουσ τησ καταςτροφόσ! Όλεσ οι ςυζητόςεισ περύ 

«κερδοςκϐπων», «υποςτόριξησ απϐ την ΕΕ», «τροποπούηςησ του 

"προγρϊμματοσ ςταθεροπούηςησ και ανϊπτυξησ"», «αναπτυξιακόσ 

προοπτικόσ», «παϑςησ πληρωμών», «εξεταςτικών επιτροπών», «απϐδοςησ 

ευθυνών ςε ϐςουσ φταύνε για την κρύςη» κ.λπ (που δεν εύναι ϐλεσ ανϐητεσ, 

αλλϊ εύναι ςτα ςύγουρα ϊκαιρεσ ςε επεύγουςεσ ςτιγμϋσ –πρϊμα που 

μοιϊζει πολϑ) λειτουργοϑν ςόμερα ωσ πρϊξεισ αποπροςανατολιςμοϑ, 

απροθυμύασ κι ϊρνηςησ να αντιμετωπιςθεύ η πραγματικϐτητα, ακριβώσ 

διϐτι η ςϑγκρουςη με τα κυρύαρχα ςυμφϋροντα αντιμετωπύζεται ωσ 

αδϑνατη. Η πνευματικό-πολιτικό-ψυχολογικό αυτό ςτϊςη οδηγεύ 

μαθηματικϊ ςτον «τελευταύο μονϐδρομο», ςτην πρϐταςη για ϋξοδο απϐ 

την ευρωζώνη. 

όμερα ϋνα εύναι το πολιτικϐ ζητοϑμενο: να ςωθεύ η χώρα απϐ τη χρεοκοπύα 

με μϐνιμο-βιώςιμο τρϐπο, διατηρώντασ τα κεκτημϋνα τησ περιϐδου τησ 

μεταπολύτευςησ, με βαςικϐτερο την ϋνταξη τησ Ελλϊδασ ςτην ΕΕ και την 

ευρωζώνη. 

Επύλυςη τησ δημοςιονομικόσ κρύςησ ό ςυντόρηςη του 

κατεςτημϋνου; 

7. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που, ϐπωσ γρϊφαμε το Υεβρουϊριο του 2009, 

«μετϊ το ξϋςπαςμα τησ παγκϐςμιασ οικονομικόσ κρύςησ, η διόγηςη 

τησ αλλαγόσ ςτην Ελλϊδα αλλϊζει: η ςϑγκρουςη πλϋον εύναι... 

μεταξϑ εκεύνων που ςυμβϊλουν ςτην αντιμετώπιςη τησ κρύςησ και 

των ϊλλων». Η αντιμετώπιςη τησ κρύςησ θα χρειαςτεύ την 

αναδιϊρθρωςη των δημοςύων οικονομικών τησ χώρασ, το ςταμϊτημα τησ 

αιμορραγύασ του αςφαλιςτικοϑ, την αποκατϊςταςη τησ εμπιςτοςϑνησ 

(και ϐχι τησ υπακοόσ) ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα. Αυτϐ εύναι το εκ των ων ουκ 

ϊνευ πρώτο βόμα ώςτε να οικοδομηθεύ εκ θεμελύων ϋνα νϋο ελληνικϐ 

αναπτυξιακϐ πρϐτυπο, ςτη βϊςη μιασ -ιςτορικόσ κλύμακασ- αναδιανομόσ 

εξουςύασ και πϐρων (α) προσ τουσ νϋουσ και τα παιδιϊ (β) προσ τισ γυναύκεσ 

και τη γυναικεύα απαςχϐληςη (γ) προσ το δημϐςιο χώρο και το περιβϊλλον. 

Σα πρϐςφατα ϋκτακτα οικονομικϊ μϋτρα 
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8. Σα πρϐςφατα κυβερνητικϊ μϋτρα, ελόφθηςαν ενϐψει τησ 

επαπειλοϑμενησ χρεοκοπύασ τησ χώρασ εντϐσ ολύγων ημερών. ε αυτϋσ 

τισ ςυνθόκεσ θα όταν ύςωσ δικαιολογημϋνο που χαρακτηρύζονται απϐ 

«προκροϑςτεια» λογικό και πλόττουν μϐνο τα πιο οφθαλμοφανό 

ειςοδόματα. Εύναι ϐμωσ εξαιρετικϊ ανηςυχητικϐ πωσ η κυβϋρνηςη 

αρνεύται πειςματικϊ να μηνϑςει ϋςτω ςτη μαφιοκρατύα (και δευτερευϐντωσ 

ςτη νομενκλατοϑρα) πωσ «το παιχνύδι τελεύωςε». Η δικαςτικό μεταχεύριςη 

ςτον Παϑλο Χωμιϊδη (που του επιβλόθηκε εγγϑηςη ύςη με το... 

0.01% τησ πλαςτόσ εγγυητικόσ επιςτολόσ που εύχε καταθϋςει), ϐλα 

ϐςα ςυμβαύνουν με το υπαλληλικϐ προςωπικϐ τησ βουλόσ, η μεύωςη 

κατϊ 99% προςτύμου ςε νυκτερινϐ κϋντρο τησ Μυκϐνου που 

φοροδιϋφευγε, η διευθϋτηςη του ζητόματοσ λιμανιοϑ/COSCO, η 

επιλογό ωσ επικεφαλόσ του ΟΔΔΗΦ ενϐσ ςτελϋχουσ με πολυετό 

«ςυνεργατικό» ςχϋςη με τη «Γκϐλντμαν ακσ» κ.ο.κ. δεύχνουν πωσ το 

πολιτικϐ ςϑςτημα κρύνει να ςυμπεριφϋρεται «as usual» προσ τουσ 

ιςχυροϑσ του ςυςτόματοσ. Αλλϊ μετϊ τα 4-5 δισ ευρώ των μϋτρων, η 

κυβϋρνηςη μϋνει να βρει ακϐμα ϊλλα 20 δισ ευρώ τουλϊχιςτο το 

διϊςτημα 2010-2012! 

Πρϊγμα που ςημαύνει πωσ θα χρειαςτεύ και δεϑτερο, και τρύτο ύςωσ και 

τϋταρτο πακϋτο μϋτρων λιτϐτητασ, που η χρηματοδϐτηςό τουσ δεν 

μπορεύ βϋβαια να επαφύεται ξανϊ ςτη μιςθωτό εργαςύα, αλλϊ εξ ανϊγκησ 

θα επιβαρϑνει τη νομενκλατοϑρα και τη μαφιοκρατύα: 

• με ςτοχευμϋνο κϊψιμο του «λύπουσ» εκεύ που υπϊρχει -χωρύσ να 

εύναι «ταμποϑ» ακϐμα και το κλεύςιμο παραςιτικών κρατικών 

υπηρεςιών, οι μετατϊξεισ με υπηρεςιακϊ κριτόρια, αλλϊ και οι 

προςλόψεισ ϐπου υπϊρχει ανϊγκη...· 

• με ςϑγκρουςη με την παραοικονομύα και το «μαϑρο χρόμα» ακϐμα 

και -για να μην ποϑμε κυρύωσ- εκεύνο που αγορϊζει πολιτικό 

υποςτόριξη και δημοςιϐτητα μϋςω κατοχόσ τηλεοπτικών διαϑλων, 

αθλητικών ςωματεύων ό λαοπρϐβλητων ειδώλων. 

Η νϋα διαχωριςτικό γραμμό 

9. το πλαύςιο αυτϐ, η λογικό του πρϐςφατου κυβερνητικοϑ πακϋτου 

μϋτρων εξϊντληςε τα ϐριϊ τησ πετυχαύνοντασ την αναςτολό τησ 

χρεοκοπύασ τησ χώρασ ςτισ αρχϋσ του Μαρτύου 2010... Δεν μπορεύ ϐμωσ 
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να επαναληφθεύ ςτα επϐμενα δϑο ό τρύα πακϋτα μϋτρων ό ςτην 

αναδιοργϊνωςη τησ φορολογύασ ό του αςφαλιςτικοϑ... Με παρϐμοιο 

τρϐπο οι ςυνδικαλιςτικϋσ ηγεςύεσ τησ ΓΕΕ, τησ ΑΔΕΔΤ, 

του ΠΑΜΕ αρνοϑμενεσ δόθεν να αντιληφθοϑν τισ μεγϊλεσ 

διαφοροποιόςεισ εντϐσ των κατηγοριών που δηλώνουν πωσ εκπροςωποϑν 

(«εργαζϐμενοι», «μικρομεςαύοι») ό που υποτύθεται πωσ αντιμϊχονται 

(«κεφϊλαιο», «πλουτοκρατύα») ςτην ουςύα λειτουργοϑν ωσ το ιερατεύο 

του ςυςτόματοσ, ωσ οι δυνϊμεισ που ϋχουν κατ εξοχόν πιςτϋψει ςτην 

προπαγϊνδα που μασ ϋχει οδηγόςει ςτα ςημερινϊ μασ αδιϋξοδα. Κϊθε 

ςϑμπλευςη μαζύ τουσ ςτο ζότημα αυτϐ ανατροφοδοτεύ τισ αιτύεσ τησ 

κρύςησ και χειροτερεϑει διαρκώσ τη θϋςη των θυμϊτων τησ (των νϋων και 

των παιδιών, των γυναικών, του δημϐςιου χώρου και του περιβϊλλοντοσ, 

των μιςθωτών, ιδύωσ του ιδιωτικοϑ τομϋα).    

τα αναπϐφευκτα επϐμενα πακϋτα μϋτρων, θα χρειαςτεύ να πληγοϑν 

καύρια οι κερδιςμϋνοι τησ μεταπολύτευςησ (κρατικό νομενκλατοϑρα, 

ιδιωτικό μαφιοκρατύα, φοροκλϋπτεσ, ελευθϋρια επαγγϋλματα, ιδιωτικϐσ 

πλουτιςμϐσ, αναξιοκρατύα, πελατειακϋσ ςχϋςεισ) και να ανακουφιςθοϑν 

αντύςτοιχα οι χαμϋνοι τησ τελευταύασ περιϐδου (μιςθωτό εργαςύα, νϋοι 

και παιδιϊ, γυναύκεσ, δημϐςιοσ χώροσ, περιβϊλλον, λογοδοςύα, 

αξιοκρατύα). Αυτό εύναι η διαχωριςτικό γραμμό του μϋλλοντοσ, και ςε 

αυτό καλοϑνται ϐλεσ οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ να λϊβουν θϋςη.  

«Κϐκκινεσ γραμμϋσ» για το μϋλλον 

10. Η παραπϊνω ανϊλυςη προςδιορύζει τισ «κϐκκινεσ γραμμϋσ» για το 

μϋλλον τησ διαχεύριςησ του δημοςιονομικοϑ προβλόματοσ τησ χώρασ, 

που οφεύλει να θϋςει κϊθε υπεϑθυνη πολιτικό δϑναμη που θϋλει να 

λειτουργόςει εποικοδομητικϊ ςτην αντιπολύτευςη -ό να προςδιορύςει 

τουσ ϐρουσ υπϐ τουσ οπούουσ θα δεχϐταν να περϊςει ςτην ςυμπολύτευςη: 

• Τπερϊςπιςη, πϊςη θυςύα, τησ ςυμμετοχόσ τησ Ελλϊδασ ςτην 

ευρωζώνη. 

• Μεύωςη του ελλεύμματοσ και του δημϐςιου χρϋουσ, ςϑμφωνα με 

τισ παλαιϐτερεσ και πιο πρϐςφατεσ δεςμεϑςεισ τησ Ελλϊδασ προσ 

τουσ εταύρουσ τησ 

• Αποκατϊςταςη τησ βιωςιμϐτητασ του αςφαλιςτικοϑ 

ςυςτόματοσ. 
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• Πολιτικϐσ χρωματιςμϐσ των μϋτρων εξυγύανςησ υπϋρ των 

γυναικών, των νϋων και των παιδιών, τησ μιςθωτόσ εργαςύασ, του 

δημοςύου χώρου και του περιβϊλλοντοσ. 

• Πολιτικό-δημοκρατικό εξϋλιξη, με απϐκρουςη μεταπολιτικών ό 

αυταρχικών εξελύξεων  

 

ημειώςεισ 

1. 30% ςϑμφωνα με το ΙΟΒΕ (2001), 25% ςϑμφωνα με τον ΟΟΑ 

(2009), 28.6% ςϑμφωνα με την «παγκϐςμιο τρϊπεζα» (2007). 

2. ϑμφωνα με τον ΟΟΑ (2007) 100 δισ ευρώ (40% επύ του ΑΕΠ, ϋναντι 

π.χ. 35% των ΗΠΑ, 39% τησ Γαλλύασ κ.ο.κ). ημειώνουμε ϐμωσ πωσ το 

ΑΕΠ τησ Ελλϊδασ εύναι ςοβαρϊ υποτιμημϋνο λϐγω τησ παραοικονομύασ 

και τησ «μαϑρησ» οικονομύασ, οπϐτε οι κρατικϋσ δαπϊνεσ ςτην Ελλϊδα 

κυμαύνονται γϑρω ςτο 30% τησ πραγματικόσ οικονομύασ τησ χώρασ. 

3. ϑμφωνα με τον ΙΟΒΕ (2001), ελευθϋρια επαγγϋλματα, 

αυτοαπαςχολοϑμενοι, μικρϋσ επιχειρόςεισ, εργολϊβοι ανϋγερςησ 

οικοδομών και υπο- ό υπερτιμολογόςεισ των ανωνϑμων εταιρειών 

4. ϑμφωνα με την «εθνικό ςτατιςτικό υπηρεςύα» (ΕΤΕ) (2009), την 

«ελςτϊτ», τον ερευνητό Γρηγϐρη Λϊζο(2000!), την «παγκϐςμιο 

τρϊπεζα» (2008) οι ςχετικού τζύροι κυμαύνονται ςτα 4-5 δισ για το 

λαθρεμπϐριο (ςυμπεριλαμβανομϋνου εκεύνου των καυςύμων) (2% του 

ΑΕΠ), ςτα 6 δισ για την πορνεύα (2.5% του ΑΕΠ), ςτο 1 δισ για τα 

ναρκωτικϊ (0.5% του ΑΕΠ), ςτα 3 δισ για τη διαφθορϊ (1.5%) κ.ο.κ.. 
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ΝΔ: τα "παλιϐπαιδα τ' ατύθαςα" ςε νϋεσ περιπϋτειεσ (10/5/2010) 

 

Ο Αντώνησ αμαρϊσ εξελϋγη ςτην προεδρύα τησ ΝΔ ςτη βϊςη μιασ 

διπλόσ υπϐςχεςησ: 

• πωσ θα ϋπαυε η ιδεολογικό εξϊρτηςη τησ κεντροδεξιϊσ απϐ τον 

αριςτερύζοντα μεταπολιτευτικϐ λαώκιςμϐ 

• πωσ θα οδηγοϑςε την παρϊταξό του ςε κατϊ μϋτωπο επύθεςη με το 

κατεςτημϋνο που οδόγηςε τη χώρα ωσ εδώ, προωθώντασ 

μεταπολιτευτικοϑ τϑπου πολιτικϋσ διεργαςύεσ 

Ϊξι μόνεσ μετϊ την εκλογό του απϐ την πανςτρατιϊ των 

800,000 νεοδημοκρατών (και ϊλλων) πολιτών, μποροϑμε πλϋον με 

αςφϊλεια να διαγνώςουμε πωσ ο κ. αμαρϊσ και η ΝΔ ϐχι μϐνο δεν 

αποτελοϑν μϋροσ τησ λϑςησ του ελληνικοϑ πολιτικοϑ προβλόματοσ, αλλϊ 

αντιθϋτωσ εκφρϊζουν οριςμϋνεσ απϐ τισ αηδϋςτερεσ και πιο επιζόμιεσ 

εκφϊνςεισ του. 

Η ςτϊςη του κ. αμαρϊ ςτο ελληνικϐ κοινοβοϑλιο, ςτην πρϐςφατη 

ψηφοφορύα για την ενεργοπούηςη του «μηχανιςμοϑ ςτόριξησ» 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ)/«ευρωπαώκόσ κεντρικόσ τρϊπεζασ» 

(ΕΚΣ)/«διεθνοϑσ νομιςματικοϑ ταμεύου» (ΔΝΣ), δεν αποτελεύ 

απλϊ ϋναν ακϐμα ςταθμϐ ςτην πορεύα διϊψευςησ των προςδοκιών που με 

ςυνϋπεια ακολουθεύ απϐ την ημϋρα τησ εκλογόσ του. Αςφαλώσ ϋχουν 

προηγηθεύ η προγραμματικό και ιδεολογικό αφαςύα του κϐμματοσ, η 

ςτόριξη του νϋου προϋδρου ςτα πλϋον πωρωμϋνα και ανύκανα «υλικϊ 

κατεδϊφιςησ» του κομματικοϑ ςωλόνα, η αςυλύα προσ αυτϐ το πρϊγμα 

που αποκαλοϑνταν επύ χρϐνια «δυνατϐ χαρτύ» τησ παρϊταξησ κ.ο.κ. 

Ο αυτοεγκλωβιςιμϐσ ϐμωσ του αμαρϊ και τησ ΝΔ ςτη γραμμό «ϐχι ςτο 

ΔΝΣ» αποτελεύ εξϋλιξη εντελώσ ϊλλησ τϊξεωσ, λϐγω τησ ςημαςύασ του 

ςυγκεκριμϋνου ζητόματοσ, που θα καθορύςει τισ κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ 

και πολιτικϋσ εξελύξεισ ςτη χώρα ολϐκληρη την επϐμενη ιςτορικό περύοδο. 

Με την απϐφαςό αυτό, ο αμαρϊσ και η ΝΔ «ςτρογγυλοκϊθονται» ςτο 

ςτρατϐπεδο των υποςτηρικτών του «ancien régime», δύπλα ςτη 

ςυνδικαλιςτικό-πολιτικό νομενκλατοϑρα, τη μαφιοκρατύα τησ 

παραοικονομύασ και τα ϊλλα «λουλοϑδια» των κερδιςμϋνων τησ 
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μεταπολύτευςησ. 

Ασ δοϑμε λεπτομερϋςτερα τι δηλώνει η ςτϊςη του αμαρϊ και τησ ΝΔ 

ςτην πρϐςφατη ψηφοφορύα: 

1. Δηλώνει πωσ ο αμαρϊσ και η ΝΔ επιλϋγουν την πολιτικό ανευθυνϐτητα: 

η ανϊληψη κϊθε πολιτικόσ ςτϊςησ εύναι πϊντα μια πρϐταςη με 

«οικουμενικϐ» χαρακτόρα, μια πρϐταςη για εφαρμογό τησ απϐ τουσ 

ϊλλουσ, επύ τω προκειμϋνω απϐ την ελληνικό κυβϋρνηςη, τουσ επικεφαλόσ 

κρατών και κυβερνόςεων τησ ΕΕ, τα διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ ΕΚΣ, το 

διευθυντόριο του ΔΝΣ. 

Σελικϊ, η ΝΔ πρϐτεινε ςτο κοινοβοϑλιο την χρεοκοπύα τησ Ελλϊδασ 

ςτισ 19 ΜαϏου, με την ευκαιρύα τησ αδϑνατησ αποπληρωμόσ ομολϐγου 

ϑψουσ 9 δισ που λόγει εκεύνη την ημερομηνύα. Αυτϐ δεν αποτελεύ εξ 

ανϊγκησ αμϊρτημα, ςυνιςτϊ ϐμωσ ςτα ςύγουρα πολιτικό εξαπϊτηςη εφϐςον 

δε λϋγεται ρητϊ τι ςημαύνει η προτεινϐμενη επιλογό. Και φυςικϊ, ωσ 

πολιτικό πρϊξη, ϋχει επιπτώςεισ: βϋβαια η ΝΔ υπογρϊμμιςε πωσ «η 

κυβϋρνηςη δεν ϋχει ανϊγκη την ψόφο μασ για την ϋγκριςη του 

νομοςχεδύου» (sic) (οπϐτε λϋμε και καμιϊ... να περνϊ η ώρα). Αλλϊ εύναι 

πολϑ αμφύβολο αν ο κ. αμαρϊσ θα μπορϋςει να διαχειριςτεύ την 

ελαφρϐτητϊ του. Κανεύσ δεν ξϋρει αν τα μϋτρα θα υλοποιηθοϑν (ό θα 

υλοποιοϑνταν) ακϐμα και με τη ςτόριξη τησ ΝΔ. Εύναι ϐμωσ αυταπϐδεικτο 

πωσ το ενδεχϐμενο να μην περϊςουν (και ϊρα να πτωχεϑςει η χώρα) 

ενιςχϑθηκε μετϊ την αρνητικό ςτϊςη τησ ΝΔ ςτη βουλό. 

2. Δηλώνει πωσ ο αμαρϊσ και η ΝΔ ψεϑδονται ςυνειδητϊ, και μϊλιςτα για 

ϋνα ζότημα εθνικόσ ςημαςύασ: το χειρϐτερο εύναι πωσ 

ο αμαρϊσ ϊςκηςε κριτικό ςτο «μηχανιςμϐ ςτόριξησ» απϐ 

λαώκύςτικϋσ θϋςεισ, υιοθετώντασ εν πολλούσ την επιχειρηματολογύα των 

«Ηρακλϋων» του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ. Υυςικϊ ο ύδιοσ και οι 

ςϑμβουλού του (δεν παύρνω ϐρκο για τα κομματικϊ του ςτελϋχη, που ϐχι 

ςπϊνια μασ ϋχουν αιφνιδιϊςει με το μϋγεθοσ τησ ϊγνοιϊσ τουσ) γνωρύζουν 

πωσ οι θϋςεισ αυτϋσ δεν εύναι παρϊ ανοητολογύεσ, που μϊλιςτα εκφρϊζουν 

τα ςυμφϋροντα και τισ ςχϋςεισ κυριαρχύασ που καταδυναςτεϑουν την 

ελληνικό κοινωνύα εδώ και τουλϊχιςτο 35χρϐνια. Αποκλεύεται π.χ. να μη 

γνωρύζει ο αμαρϊσ και οι ςϑμβουλού του πωσ οι ανιςϐτιμεσ εργαςιακϋσ 

ςχϋςεισ μεταξϑ ιδιωτικοϑ και δημοςύου τομϋα αποτελοϑν βϐμβα ςτα 

θεμϋλια τησ παραγωγικϐτητασ και πωσ απϐ την ϊποψη αυτό κϊθε «θετικό 
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διϊκριςη» υπϋρ των υπαλλόλων του ιδιωτικοϑ τομϋα ςυνδϋεται με την 

τϐνωςη τησ ανϊπτυξησ (ακϐμα κι αν αυτό ςυνύςταται ςτη μεγαλϑτερη 

μεύωςη των ειςοδημϊτων ςτο δημϐςιο τομϋα ςε ςχϋςη με τον ιδιωτικϐ). 

Αποκλεύεται να μη γνωρύζει πωσ η ανελαςτικϐτητα ςτην αγορϊ εργαςύασ 

εξαςφαλύζει μεν τουσ μεςόλικεσ και τουσ ηλικιωμϋνουσ, αλλϊ πληρώνεται 

απϐ τη νεϐτητα με τουλϊχιςτο διπλϊςια ανεργύα ςε ςχϋςη με το μϋςο 

ϐρο ςτα κρϊτη-μϋλη του ΟΟΑ. Αποκλεύεται να μη γνωρύζει πωσ επεύγει 

η αςφαλιςτικό μεταρρϑθμιςη (που θα γύνει φυςικϊ και με μεύωςη των 

δαπανών, πώσ αλλιώσ;), προκειμϋνου να μη ςυνθλιβοϑν τα αςφαλιςτικϊ 

δικαιώματα των νϋων απϐ τον αντιαςφαλιςτικϐ χαρακτόρα του ιςχϑοντοσ 

ςυςτόματοσ κ.ο.κ. 

Αλλϊ ϐχι! Ο αμαρϊσ και η ΝΔ προτύμηςαν να ταχθοϑν δόθεν υπϋρ των 

«αςθενϋςτερων», ϐπωσ ϊλλοτε ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου εύχε ταχθεύ 

υπϋρ των «μη προνομιοϑχων» και ϐπωσ διαχρονικϊ τα ςυνδικϊτα και η 

αριςτερϊ τϊςςονται υπϋρ των «εργαζομϋνων» ό του «λαοϑ» -που γύνονται 

αντιληπτϊ ωσ ενιαύεσ αγαθϋσ οντϐτητεσ που αντιπαρατϊςςονται κατϊ 

αντιςτούχων δαιμονικών οντοτότων, των «μονοπωλύων» τησ «ολιγαρχύασ» 

κ.ο.κ. Αν ο κ. αμαρϊσ εύχε κϊτι ϊλλο ςτο μυαλϐ του για να περικϐψει τισ 

δαπϊνεσ (π.χ. περιςςϐτερεσ απολϑςεισ απϐ το δημϐςιο τομϋα;) ό για να 

αυξόςει τα ϋςοδα του κρϊτουσ εντϐσ του επομϋνου εικοςαημϋρου, εμεύσ 

πϊντωσ δεν κριθόκαμε ϊξιοι να το μϊθουμε... 

3. Δηλώνει πωσ ο αμαρϊσ και η ΝΔ αποκϐπτονται απϐ τον κορμϐ των 

δεξιών και κεντροδεξιών κομμϊτων τησ Ευρώπησ και ςυμβϊλλουν ϋτςι 

ςτη διεθνό απομϐνωςη ςυνολικϊ τησ χώρασ μασ. Θυμύζουμε πωσ η θϋςη 

του αμαρϊ και τησ ΝΔ κατϊ του «μηχανιςμοϑ ςτόριξησ» υιοθετόθηκε 

ενώ πολλϊ απϐ τα «αδελφϊ» χριςτιανοδημοκρατικϊ κϐμματα του 

«ευρωπαώκοϑ λαώκοϑ κϐμματοσ» (ΕΛΚ) ϋπαιζαν ςτην κυριολεξύα το 

πολιτικϐ τουσ μϋλλον «κορϐνα-γρϊμματα» ταςςϐμενα υπϋρ τησ οικονομικόσ 

ενύςχυςησ τησ Ελλϊδασ απϐ τισ χώρεσ τουσ ςτο πλαύςιο του «μηχανιςμοϑ 

ςτόριξησ». Σην ύδια ώρα που ο αμαρϊσ και η ΝΔ παρύςταναν τουσ 

«φύλουσ του λαοϑ» ςτην Αθόνα, η κ. Μϋρκελ(Merkel) ςτο 

Βερολύνο πραγματοποιοϑςε πολιτικό χαρακύρι ενϐψει των 

κριςύμων εκλογών ςτη Βϐρειο Ρηνανύα Βεςτφαλύα, μϐνο και μϐνο για 

να ςτηρύξει την Ελλϊδα και το ευρώ! την ύδια θϋςη βρϋθηκαν 

πολυϊριθμα κϐμματα του ΕΛΚ, που ανϋλαβαν το πολιτικϐ κϐςτοσ 
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τησ υπερϊςπιςησ του αντιπαθοϑσ ευρώ, τησ αδιϊφορησ ΕΕ και τησ 

γουρουνϐμορφησ Ελλϊδασ, ενώπιον κοινών γνωμών που ςτενϊζουν υπϐ το 

βϊροσ τησ κρύςησ. 

Με το «ϐχι» τουσ ςτη βουλό αμαρϊσ και ΝΔ περιφρϐνηςαν ιδιοτελώσ τισ 

θϋςεισ ϐλων αυτών των -κυβερνητικών- κομμϊτων και τισ επεξεργαςύεσ των 

κρατικών ό κομματικών τουσ επιτελεύων. Αδιαφϐρηςαν για το πολιτικϐ 

κϐςτοσ που κατϋβαλαν προκειμϋνου να διαςώςουν την Ελλϊδα. Η πικρό 

αλόθεια εύναι πωσ διεθνώσ δεν υπϊρχει οϑτε ϋνασ (1) ειδόμων που να 

διαβλϋπει πωσ υπϊρχει μϋχρι τισ 19 ΜαϏου ϊλλοσ δρϐμοσ για την Ελλϊδα 

πϋραν τησ αποδοχόσ τησ εκταμύευςησ των πϐρων που προβλϋπονται απϐ το 

«μηχανιςμϐ ςτόριξησ» ό τησ χρεοκοπύασ (ό «αναδιϊρθρωςησ του χρϋουσ» 

τησ, ϐπωσ εύναι ϋνασ αγαπημϋνοσ ευφημιςμϐσ για το ύδιο πρϊγμα). Μϐνο 

ο αμαρϊσ και η ΝΔ υποςτηρύζουν πωσ υπϊρχει «τρύτοσ δρϐμοσ» για την 

Ελλϊδα ϋωσ τισ 19 ΜαϏου, για λϐγουσ προφανώσ ιδιοτελεύσ και χαμερπώσ 

μικροκομματικοϑσ. 

Ασ μην παραβλϋψουμε και μια ϊλλη διϊςταςη: με την επιλογό τουσ 

οι αμαρϊσ και ΝΔ αναπαρϊγουν την εικϐνα τησ ανεϑθυνησ, απερύςκεπτησ, 

ςυμφεροντολϐγασ Ελλϊδασ που δεν αναλαμβϊνει ποτϋ τισ ευθϑνεσ τησ αλλϊ 

το μϐνο που ξϋρει εύναι τα τεύνει το χϋρι του επαύτη και να κλαυθμηρύζει 

εποφθαλμιώντασ τον καρπϐ του ιδρώτα των εταύρων τησ. 

4. Δηλώνει πωσ ο αμαρϊσ προςωπικϊ ϐχι απλϊ ςυνεχύζει, αλλϊ και 

κλιμακώνει την ιδεολογικό και πολιτικό εξϊρτηςη τησ ΝΔ απϐ τουσ 

«εργολϊβουσ» τησ καταςτροφόσ τησ χώρασ, τουσ ιεροφϊντεσ του 

λαώκιςμοϑ, ότοι το ΚΚΕ και τισ «παραφυϊδεσ» του (ΤΡΙΖΑ, ΠΑΜΕ 

κ.λπ). Οι ελιγμού του αμαρϊ ςτη ςυζότηςη για το «μηχανιςμϐ ςτόριξησ» 

αποτελοϑν ϐνειδοσ για τον αςτικϐ κϐςμο τησ κεντροδεξιϊσ: μϐλισ 

η Παπαρόγα αρνόθηκε να παρευρεθεύ ςτο «ςυμβοϑλιο των πολιτικών 

αρχηγών» ο αμαρϊσ ϋςπευςε να μιμηθεύ το παρϊδειγμϊ τησ! Μετϊ 

η Παπαρόγα (υπϐ το βϊροσ τησ θυςύασ των «τριών») το μετϊνιωςε, 

ακολουθοϑμενη κατϊ πϐδασ απϐ το αμαρϊ. Μετϊ ψόφιςαν μαζύ «ϐχι» 

ςτη βουλό. Μετϊ ο Σςύπρασ ςυμπαρϋςυρε την Παπαρόγα εκ νϋου ςτη 

θϋςη τησ μη παρουςύασ τησ αριςτερϊσ ςτη ςυνϊντηςη των 

πολιτικών αρχηγών, αλλϊ πλϋον ο αμαρϊσ δεν μποροϑςε να 

ακολουθόςει ϊλλο τα ζιγκ-ζαγκ των «ςυντρϐφων» κι ϋμεινε με το 

«μουτζοϑρη» τησ -απρϐθυμησ- ςυμμετοχόσ του ςτο «ςυμβοϑλιο»... 
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Ο αμαρϊσ εξελϋγη ωσ υπερόφανοσ δεξιϐσ και μετατρϋπεται ςε (μεύζονα; 

Ελϊςςονα;) εταύρο τησ νϋασ εκδοχόσ του «φαιοκϐκκινου μετώπου» που 

αποτελεύ πλϋον μϐνιμη ςυνιςτώςα τησ πολιτικόσ μασ ζωόσ απϐ το 1986. 

5. Δηλώνει πωσ ο αμαρϊσ και η ΝΔ κινδυνεϑουν να παγιδευτοϑν ςτη 

γραμμό «ϐχι ςτο ΔΝΣ», που δεν μπορεύ παρϊ να ϋχει, αν την πϊρει κανεύσ 

ςτα ςοβαρϊ, μια και μϐνη πολιτικό απϐληξη: την πτώχευςη και την ϋξοδο 

τησ Ελλϊδασ απϐ την ευρωζώνη (ύςωσ και απϐ την ΕΕ). ημειώνω απλώσ 

πωσ κϊτι τϋτοιο θα ςημαύνει υποτύμηςη τησ αξύασ του ελληνικοϑ νομύςματοσ 

τησ τϊξησ του 40%τουλϊχιςτο· πανϊκριβο χρόμα (με επιτϐκια τησ τϊξησ 

του 20%), με ϐτι αυτϐ ςημαύνει για τη δυνατϐτητα εκατομμυρύων δανειςτών 

να αποπληρώςουν τα χρϋη τουσ αλλϊ και την περιλϊλητη «ρευςτϐτητα» 

τησ «πραγματικόσ οικονομύασ» (διϊβαζε: του εμπορϊκου)· θανατηφϐρο 

πλόγμα κατϊ του εγχωρύου τραπεζικοϑ ςυςτόματοσ· βαρϑ κλυδωνιςμϐ του 

ευρώ, με υπαιτιϐτητα τησ Ελλϊδασ. Αφόνω κατϊ μϋροσ τι θα απογύνει η 

εκτύμηςη τησ διεθνοϑσ κοινϐτητασ προσ τη χώρα μασ, με ϐ,τι αυτϐ 

ςυνεπϊγεται για τα περύφημα «εθνικϊ θϋματϊ» μασ (so far με το 

πατριωτιςμϐ τησ επιλογόσ αμαρϊ-ΝΔ!). 

Απϐ την ϊλλη βϋβαια δε μου διαφεϑγει πωσ το να τελευτόςει τισ μϋρεσ τησ η 

ΝΔ ωσ «η παρϊταξη που μασ ϋβγαλε απϐ το ευρώ», το να βρεθεύ δηλαδό 

ςτουσ αντύποδεσ του ςημεύου ϐπου βρϋθηκε το 1979,διαθϋτει μια 

κομψϐτητα, μια βαθιϊ αύςθηςη ςυμμετρύασ. Ο αμαρϊσ θα επαναςϑνδεε 

ςτην περύπτωςη αυτό τη ΝΔ με την παρϊδοςη του «λαώκοϑ κϐμματοσ», 

τησ παρϊταξη του «ούκαδε», του λαώκιςμοϑ, τησ εςωςτρϋφειασ και τησ 

διεθνοϑσ ανευθυνϐτητασ. 

6. Δηλώνει τϋλοσ η καταψόφιςη του «μηχανιςμοϑ ςτόριξησ» ςτο 

κοινοβοϑλιο απϐ τη ΝΔ και το αμαρϊ, πωσ η «νϋα» Νϋα Δημοκρατύα 

εξακολουθεύ να μη ςυναιςθϊνεται την παραμικρό ενοχό για τα κυβερνητικϊ 

τησ πεπραγμϋνα και αρνεύται πειςματικϊ να κοιτϊξει τον εαυτϐ τησ ςτον 

καθρϋφτη. Σριϊντα και πλϋον χρϐνια μετϊ την τελευταύα τησ μεγϊλη 

επιτυχύα (την ϋνταξη τησ Ελλϊδασ ωσ 10ομϋλοσ ςτην ΕΟΚ) η ΝΔ ϋχει να 

επιδεύξει δϑο κυβερνητικϋσ θητεύεσ: την πρώτη (1990-1993) την απαρνεύται 

πλϋον και η ύδια, οπϐτε εμϊσ δε μασ πϋφτει λϐγοσ. Όςο για τη δεϑτερη 

(2004-2009) καταγρϊφεται ςτη ςυλλογικό μνόμη ωσ ρεςιτϊλ ςπατϊλησ, 

κακοδιαχεύριςησ, πελατειαςμοϑ, ςκανδϊλων και απϑθμενησ, 

ανεπανϊληπτησ ανευθυνϐτητασ (με αποκορϑφωμα τη «δραπϋτευςη» του 
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Καραμανλό του μικροϑ απϐ την εξουςύα ϐταν «εύδε τα ςκοϑρα»). Η πικρό 

αλόθεια εύναι πωσ το διϊςτημα 2004-2009 ο ελληνικϐσ λαϐσ επϋλεξε δισ 

να τον κυβερνόςει μια «παλιοπαρϋα» νεοελληνικοϑ τϑπου (καμϊκι, 

ρεμοϑλα, μαγκιϊ) η πρώτη «οννεδύτικη» κυβϋρνηςη ϐπωσ διαλαλοϑνταν με 

καμϊρι, με αποτελϋςματα που εύναι πλϋον απτϊ και ςαφό ςε ϐλουσ. 

τοιχειώδεσ καθόκον του αμαρϊ, και αυτϐ όταν το περιεχϐμενο 

τησ εντολόσ που ϋλαβε την 29η Νοεμβρύου, όταν να ξεκϐψει απϐ την 

κομματικό ςαπύλα τησ ΝΔ και τησ ΟΝΝΕΔ και να αναζητόςει την 

κεντροδεξιϊ παρϊταξη, τουσ Ϊλληνεσ φιλελεϑθερουσ, ςυντηρητικοϑσ και 

χριςτιανοδημοκρϊτεσ εκεύ που αυτού υπϊρχουν και δρουν, ςτην κοινωνύα. 

Επιτϋλουσ, αυτό η παρϊταξη διαθϋτει καλϑτερουσ οικονομολϐγουσ απϐ τον 

κ. ταώκοϑρα, πιο βαθεύσ γνώςτεσ των εκπαιδευτικών ζητημϊτων απϐ την 

κ. Βϐζεμπεργκ και πιο εμβριθό πολιτικϊ ςτελϋχη απϐ τουσ 

κ.κ. Αβραμϐπουλο, πηλιωτϐπουλο, 

Παναγιωτϐπουλο, Φαρακϐπουλο και τα ϊλλα παιδϐπουλα. 

Πρϐκειται για μια παρϊταξη που η αναζωογϐνηςό τησ εύναι απαραύτητη 

προκειμϋνου να αποκαταςταθοϑν οι ιςορροπύεσ ςε ολϐκληρο το πολιτικϐ 

μασ ςϑςτημα. Αλλϊ ο αμαρϊσ αποφϊςιςε αλλιώσ. Η τακτικό του 

κ. αμαρϊ πιθανϐ να τον οδηγεύ ςε εκλογικό νύκη... Αλλϊ πρϐκειται για μια 

νύκη που υπ' αυτοϑσ τουσ ϐρουσ δε θα εύναι πολϑ ςημαντικϐτερη απϐ την 

αντύςτοιχη του Γουλιμό, εν ϋτει 1895... Η πολιτικό αμαρϊ κινδυνεϑει να 

αφόςει την ελληνικό πολιτικό ςκηνό χωρύσ κεντροδεξιϐ αςτικϐ κϐμμα 

εξουςύασ. Κι αυτϐ εύναι ϋνα κενϐ φοβερϐ, που πρϋπει να αναπληρωθεύ, ϋςτω 

κι αν χρειαςτεύ προσ τοϑτο να τςαλαπατηθεύ ο αμαρϊσ -και η ΝΔ του. 
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Δϋκα θϋςεισ για την ελληνικό πολιτικό οικολογύα τησ δεκαετύασ 

του 2010 (28/5/2010) 

 

Αυτοπροςδιοριςμϐσ 

1. Σο περιβαλλοντικϐ ζότημα αποτελεύ απϐλυτη πολιτικό 

προτεραιϐτητα Σο νϋο που φϋρνει η πολιτικό οικολογύα ςτην πολιτικό 

και κοινωνικό ζωό τησ χώρασ εύναι η ςυνειδητοπούηςη τησ καθοριςτικόσ 

ςημαςύασ που ϋχει το περιβαλλοντικϐ ζότημα για τισ κοινωνικϋσ, 

οικονομικϋσ και πολιτικϋσ εξελύξεισ ςτισ κοινϐτητϋσ μασ, την πατρύδα μασ, 

την Ευρώπη και την ανθρωπϐτητα. 

Αν δεν αντιμετωπιςθοϑν η κλιματικό αλλαγό, η μεύωςη τησ 

βιοποικιλϐτητασ, η ενεργειακό εξϊρτηςη απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα κ.λπ με 

τον τρϐπο που προτεύνει το οικολογικϐ κύνημα και τα πρϊςινα κϐμματα, 

οι επιπτώςεισ τουσ θα πλόξουν καύρια τη δημοκρατύα, την ευημερύα, τον 

πολιτιςμϐ ϐπωσ τον ξϋρουμε. Μϐνο η πολιτικό οικολογύα αναγνωρύζει την 

επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη πραγματικϐτητα πωσ η αντιμετώπιςη τησ 

περιβαλλοντικόσ πρϐκληςησ οφεύλει να διατρϋχει ωσ «κϐκκινο νόμα» ϐλεσ 

τισ επιμϋρουσ πολιτικϋσ. 

2. Η πολιτικό οικολογύα παρεμβαύνει ςτο ςϑνολο των οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών ςχϋςεων Η «πρϊςινη» πολιτικό 

εύναι πολιτικϐ και ϐχι μϐνο τεχνικϐ ζότημα. Αποτελεύ υπϐθεςη μιασ 

μεγϊλησ πολιτικόσ αφϑπνιςησ, μύασ δημοκρατικόσ ανϊταςησ, ενϐσ 

ολοκληρωμϋνου κϑκλου πολιτικών μεταρρυθμύςεων ώςτε η ειρόνη, η 

δημοκρατύα, η ποιϐτητα ζωόσ, η αυτοπραγμϊτωςη να εύναι ςυμβατϋσ με 

τισ αντοχϋσ του πλανότη μασ. 

Ειδικϊ ςτη χώρα μασ, θεωροϑμε δεδομϋνο πωσ δεν μπορεύ να υπϊρξει 

περιβαλλοντικό αναςυγκρϐτηςη χωρύσ δημοκρατύα· δεν μπορεύ να 

υπϊρξει δημοκρατύα χωρύσ κοινωνικό ςυνοχό· δεν μπορεύ να υπϊρξει 

κοινωνικό ςυνοχό χωρύσ βιώςιμη ανϊπτυξη. Διαμορφώνεται ϋτςι μύα 

ςειρϊ απϐ μεταρρυθμιςτικϋσ διαδικαςύεσ που αποτελοϑν τισ αλληλϋνδετεσ 

πλευρϋσ του οικολογικοϑ-πρϊςινου πολιτικοϑ μασ προτϊγματοσ και 

αφοροϑν: 

• Ση βιώςιμη ευημερύα 
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• Σην κοινωνικό αλληλεγγϑη 

• Σον εκδημοκρατιςμϐ του πολιτεϑματοσ 

3. Η πολιτικό οικολογύα τοποθετεύται πϋραν τησ δεξιϊσ και τησ 

αριςτερϊσ Για την πολιτικό οικολογύα ςημαςύα δεν ϋχει το χρώμα του 

πολιτικοϑ τησ εταύρου ςτην ϐποια ςυνεργαςύα, ϐςο το περιεχϐμενο του 

κοινοϑ, δεςμευτικοϑ κυβερνητικοϑ-πολιτικοϑ προγρϊμματοσ που διϋπει 

τη ςυνεργαςύα αυτό. Σο ζότημα δεν εύναι αν οι πρϊςινοι ανόκουν ςτη δεξιϊ, 

την αριςτερϊ ό το κϋντρο, αλλϊ πϐςουσ «πρϊςινουσ» ςυμβιβαςμοϑσ 

προτύθενται να κϊνουν οι κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ, απϐ τη δεξιϊ ωσ 

την αριςτερϊ. 

4. Η ελληνικό πολιτικό οικολογύα αποτελεύ αναπϐςπαςτο και 

δημιουργικϐ τμόμα του διεθνοϑσ «πρϊςινου» κινόματοσ Η ελληνικό 

πολιτικό οικολογύα ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτο παγκϐςμιο οικολογικϐ κύνημα 

ϐπωσ εκφρϊζεται απϐ τισ διεθνεύσ του οργανώςεισ. υνυπογρϊφει την 

«παγκϐςμια χϊρτα των πρϊςινων»· ςυμμετϋχει ςτο «ευρωπαώκϐ 

πρϊςινο κϐμμα», ςτουσ «Ευρωπαύουσ πρϊςινουσ» του ευρωπαώκοϑ 

κοινοβουλύου, ςτην «ομοςπονδύα νϋων Ευρωπαύων πρϊςινων» και ςε 

ϐλα τα δύκτυα και τα παρατηρητόριϊ τουσ. 

Όπωσ το εργατικϐ κύνημα του 19ου και 20οϑ αιώνα, το γυναικεύο κύνημα 

του 20οϑ αιώνα, τα μεγϊλα εθνικϊ κινόματα του 19ου αιώνα, η πολιτικό 

οικολογύα παλεϑει για να αλλϊξει παγκοςμύωσ τισ πολιτικϋσ ιςορροπύεσ, 

ώςτε η ανθρωπϐτητα να αντιμετωπύςει επιτυχώσ τισ μεγϊλεσ 

περιβαλλοντικϋσ προκλόςεισ του 21ου αιώνα και να υιοθετόςει ϋνα νϋο 

τρϐπο ζωόσ, με οικολογικό ςωφροςϑνη, κοινωνικό δικαιοςϑνη, 

ςυμμετοχικό δημοκρατύα, μη-βύα, βιωςιμϐτητα και ςεβαςμϐ ςτη 

διαφορετικϐτητα. 

Οι Ϊλληνεσ πρϊςινοι μελετοϑν και εμπνϋονται απϐ τισ επεξεργαςύεσ των 

υπερεθνικών εκφρϊςεων του παγκϐςμιου πρϊςινου κινόματοσ αλλϊ και 

του κϊθε «πρϊςινου» κϐμματοσ ξεχωριςτϊ. 

Προτεραιϐτητεσ 

5. Οικονομύα: απϐ την ανϊπτυξη ςτην ευημερύα Η ελληνικό πολιτικό 

οικολογύα επιθυμεύ να χρηματοδοτηθοϑν γενναύα η περιβαλλοντικό 

ανϊταξη τησ χώρασ, η κοινωνικό αλληλεγγϑη, η διαρκόσ 

ευημερύα. Προϒπϐθεςη για κϊτι τϋτοιο εύναι η αποκατϊςταςη των 
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δημοςιονομικών ιςορροπιών ςτην Ελλϊδα και την ευρωζώνη. την 

ελληνικό περύπτωςη, εκτιμϊμε πωσ το δημϐςιο χρϋοσ και τα ελλεύμματα 

του ελληνικοϑ προϒπολογιςμοϑ και των αςφαλιςτικών ταμεύων 

αντανακλοϑν πρώτα απ' ϐλα ςχϋςεισ κυριαρχύασ: (διαγενεακό ανιςϐτητα, 

κομματοκρατύα, ανδροκρατύα) και ιεραρχικϋσ δομϋσ που ευνοοϑν 

ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ δυνϊμεισ, που χρειϊζεται να 

ανατραποϑν. όμερα, διαμϋςου τησ φοροδιαφυγόσ και τησ αδιαφϊνειασ του 

κρατικοϑ μηχανιςμοϑ, τουλϊχιςτο 15% του ΑΕΠ καταλόγουν κϊθε 

χρϐνο ςε «λϊθοσ τςϋπεσ»! 

Κϊθε λϑςη του δημοςιονομικοϑ προβλόματοσ τησ Ελλϊδασ πρϋπει να 

δοθεύ με την Ελλϊδα μϋςα ςτην ευρωζώνη. Οι Ϊλληνεσ και οι Ευρωπαύοι 

πρϊςινοι εύναι «ευρωπαώςτϋσ χωρύσ αςτερύςκουσ». Η θϋςη τουσ 

βρύςκεται απϋναντι ςτισ κατεςτημϋνεσ δυνϊμεισ, που προκειμϋνου να 

αποφϑγουν τισ δομικϋσ αλλαγϋσ που αποτελοϑν προϒπϐθεςη για 

την αποκατϊςταςη των δημοςιονομικών ιςορροπιών, θα «παύξουν» 

τυχοδιωκτικϊ με την ιδϋα τησ αποχώρηςόσ τησ χώρασ μασ απϐ την 

ευρωζώνη. Για την ελληνικό πολιτικό οικολογύα κϊτι τϋτοιο εύναι εκτϐσ 

ςυζότηςησ. 

Η πολιτικό οικολογύα και οι «πρϊςινοι» επιθυμοϑν τον 

επαναπροςανατολιςμϐ τησ οικονομικόσ πολιτικόσ ςτην Ελλϊδα και ςτην 

Ευρώπη απϐ την επιδύωξη τησ οικονομικόσ μεγϋθυνςησ ςε εκεύνη τησ 

διαρκοϑσ, βιώςιμησ ευημερύασ. Κϊτι τϋτοιο προϒποθϋτει: 

• να ςυνυπολογύζεται ςτο κϐςτοσ των προώϐντων και των αγαθών το 

περιβαλλοντικϐ και κοινωνικϐ τουσ κϐςτοσ, 

• να ολοκληρωθεύ η επεξεργαςύα νϋων εργαλεύων 

υπολογιςμοϑ/ςχεδιαςμοϑ τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, που 

θα αναπροςανατολύςουν την οικονομικό δραςτηριϐτητα προσ το 

ςτϐχο τησ ευημερύασ των ανθρώπων και ϐχι μϐνο τησ μεγϋθυνςησ 

τησ κερδοφορύασ και του ΑΕΠ. 

Η θϋςη τησ ελληνικόσ πολιτικόσ οικολογύασ βρύςκεται δύπλα ςε ϐλουσ 

ϐςοι ςυμβϊλλουν επιχειρηματικϊ και κοινωνικϊ ςτην «πρϊςινη 

ανϊπτυξη». Εκφρϊζει ςε πολιτικϐ επύπεδο τα ςυμφϋροντϊ τουσ. Ιδιαύτερα 

ςημαντικού τομεύσ τησ «πρϊςινησ ανϊπτυξησ» θεωροϑνται (i) η 

ανϊπτυξη, παραγωγό και χρόςη «πρϊςινων» υλικών, (ii) η 
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ανακϑκλωςη, (iii) ο αγροτουριςμϐσ και οικοτουριςμϐσ, (iv) τα βιολογικϊ 

προώϐντα, (v) οι ανανεώςιμεσ μορφϋσ ενϋργειασ, (vi) η υγιεινό 

διατροφό (vii) η ανταλλακτικό οικονομύα. Διεκδικεύ δε μεύωςη τησ 

φορολογύασ και τησ γραφειοκρατύασ για τον «κοινωνικϐ τομϋα» τησ 

οικονομύασ ςτισ παραπϊνω δραςτηριϐτητεσ, καθώσ και ενύςχυςη τησ 

«ηθικόσ πύςτωςησ». 

Βαςικό ςυνιςτώςα του νϋου οικονομικοϑ υποδεύγματοσ ςτην 

Ελλϊδα αποτελεύ η αντιςτροφό τησ τϊςησ ιδιωτικοπούηςησ των 

κοινωνικών αγαθών και η ανϊπτυξη του δημοςύου χώρου. Η 

αναβϊθμιςη των κοινϐχρηςτων χώρων, τησ ςτϋγαςησ και τησ 

ποιϐτητασ ζωόσ ςτισ γειτονιϋσ, τησ δημϐςιασ παιδεύασ και υγεύασ, 

τησ αςφϊλειασ, τησ μετακύνηςησ εύναι τομεύσ που μπορούν να 

παρϊγουν κοινό πλούτο και να προκαλϋςουν οικονομύεσ κλύμακασ 

υπϋρ τησ κοινωνύασ, ςε ςχϋςη με το ςημερινό «ιδιωτικό» πρότυπο.   

6. Κοινωνικό πολιτικό: απϐ το κρϊτοσ πρϐνοιασ ςτο «προληπτικϐ 

κοινωνικϐ κρϊτοσ» Σο «πρϊςινο» κύνημα τύθεται αυτονϐητα υπϋρ μιασ 

κοινωνύασ ιςϐτητασ και αλληλεγγϑησ για ϐλουσ. Ιδιαύτερα ϐμωσ ςτη 

ςημερινό Ελλϊδα χρειϊζεται να υπϊρξει ευρεύα αναδιανομό πϐρων και 

εξουςύασ προσ τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ και προσ τουσ νϋουσ. 

τη χώρα μασ επικρατοϑν κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ δομϋσ και ςχϋςεισ 

που ευνοοϑν τη διαιώνιςη ανδροκρατικών ςχϋςεων. Ιδιαύτερα ςτο χώρο 

τησ εργαςύασ, θα πρϋπει να καταληφθεύ ϋντονη προςπϊθεια ώςτε να 

διευκολυνθεύ η ςυμμετοχό πολύ περιςςότερων γυναικών ςτην 

αγορϊ εργαςύασ, με πολϑ πιο ιςϐτιμουσ εργαςιακοϑσ ϐρουσ. Κλειδύ 

ςτην πολιτικό αυτό εύναι η εμπϋδωςη μιασ ολοκληρωμϋνησ εθνικόσ 

πολιτικόσ για τη δημιουργύα ςταθερών κρατικών δομών ςτόριξησ τησ 

ανατροφόσ των παιδιών, με ϋμφαςη ςτουσ ποιοτικοϑσ ολοόμερουσ 

βρεφονηπιακοϑσ ςταθμοϑσ και την ολοόμερη εκπαύδευςη. Θα πρϋπει 

επύςησ να υπϊρξει ειδικό πολιτικό για τα παιδιϊ (ϋωσ 18 ετών), η ευζωύα 

των οπούων πρϋπει να θεωρηθεύ απϐλυτη πολιτικό προτεραιϐτητα. 

Ανϊλογη ςημαςύα χρειϊζεται να δοθεύ ςτουσ νϋουσ, που χρειϊζεται να 

επωφεληθοϑν απϐ μια γενναύα πολιτικό εμπϋδωςησ διαγενεακόσ 

δικαιοςϑνησ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ κοινωνύασ μασ (παιδεύα, εργαςύα, 

ψυχαγωγύα). 

Όςον αφορϊ τη λειτουργύα του κοινωνικοϑ κρϊτουσ, εύναι δεδομϋνο πωσ 
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το ελληνικϐ κρϊτοσ λειτουργεύ ςπϊταλα, ανοργϊνωτα και αςχεδύαςτα, 

χωρύσ αξιολϐγηςη και λογοδοςύα, χωρύσ ιεραρχόςεισ. Αλλϊ το ελληνικϐ 

κοινωνικϐ κρϊτοσ δεν εύναι «μεγϊλο»: χρειϊζεται αναδιοργϊνωςη, 

αναςχεδιαςμϐ, αποκϋντρωςη, αξιοκρατύα, λογοδοςύα, αλλϊ ϐχι 

ςμύκρυνςη. Ιδιαύτερη αξύα ςτον επαναςχεδιαςμϐ των κοινωνικών 

υπηρεςιών θα παύξει η ϋννοια του προληπτικοϑ κοινωνικοϑ 

κρϊτουσ, που δύνει ϋμφαςη ςτην ϊρςη των παραγϐντων που 

δημιουργοϑν τισ ανιςϐτητεσ, αντύ να προςπαθεύ να παρϋμβει εφϐςον 

πλϋον οι ανιςϐτητεσ αυτϋσ ϋχουν εμπεδωθεύ. 

7. Πολιτικό: προσ τη νϋα μεταπολύτευςη Βαςικό αξύα του οικολογικοϑ-

πρϊςινου κινόματοσ εύναι η επϋκταςη τησ δημοκρατύασ. την Ελλϊδα 

μϊλιςτα μποροϑμε να μιλϊμε για αποκατϊςταςη τησ δημοκρατύασ και 

«νϋα μεταπολύτευςη», αφοϑ το κατεςτημϋνο πολιτικϐ ςϑςτημα 

εγκατϋλειψε ουςιαςτικϊ την ύδια την ουςύα του, το δημοκρατικϐ του 

χαρακτόρα, και μεταβλόθηκε ςε μύα «μεταδημοκρατύα», χωρύσ 

ιςονομύα, χωρύσ ιςηγορύα, χωρύσ διϊκριςη των εξουςιών, χωρύσ 

ελεγκτικοϑσ-εξιςορροπητικοϑσ μηχανιςμοϑσ. 

  

Προκειμϋνου να ξεπεραςτεύ αυτό η κατϊςταςη, ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα να 

καθιερωθοϑν: 

• Νϋο εκλογικϐ ςϑςτημα, που θα ενιςχϑει τη ςχϋςη αιρετοϑ-

εκλογϋα, θα μειώνει το ρϐλο του πολιτικοϑ χρόματοσ και τησ 

αναγνωριςιμϐτητασ, θα οδηγεύ ςε κυβερνόςεισ ςυνεργαςύασ με 

ςαφεύσ και διϊφανεισ ϐρουσ και θα εξαςφαλύζει την 

κυβερνηςιμϐτητα τησ χώρασ αλλϊ και την ϋκφραςη ϐλων των 

υπαρκτών πολιτικών τϊςεων τησ χώρασ ςτο επύπεδο του 

κοινοβουλύου. Βαςικϐ ςτοιχεύο αυτοϑ του νϋου εκλογικοϑ 

ςυςτόματοσ αποτελεύ η νομοθετικό ενύςχυςη τησ πολιτικόσ 

ςταθερϐτητασ, με ςταθερό ημερομηνύα εκλογών, ςϑμφωνα με 

το ςουηδικϐ πρϐτυπο, νϋα κωλϑματα εκλογιμϐτητασ, που θα 

λαμβϊνουν υπϐψη τουσ το ρϐλο των ΜΜΕ ςτην αγορϊ τησ 

αναγνωριςιμϐτητασ και ο προςδιοριςμϐσ θητειών για ϐλα τα 

αιρετϊ αξιώματα 
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• Νϋα διοικητικό οργϊνωςη τησ χώρασ, με κϑριο ςτϐχο τη 

μεύωςη του αριθμοϑ του πολιτικοϑ προςωπικοϑ, την πολιτικό-

οργανωςιακό αποτελεςματικϐτητα ϐλων των δομών αλλϊ και την 

ενύςχυςη τησ ςχϋςησ εκλογϋα-αιρετοϑ 

• Δημοψηφύςματα λαώκόσ πρωτοβουλύασ 

Οργϊνωςη-υμμαχύεσ 

8 «Οικολϐγοι-πρϊςινοι»: κϐμμα ανοικτών θυρών Οι «οικολϐγοι 

πρϊςινοι» (ΟΠ) χρειϊζεται να λειτουργοϑν ωσ ανοικτό πλατφϐρμα 

ενεργών πολιτών που θα εκφρϊζει ϐλουσ ϐςοι αγωνύζονται ατομικϊ ό 

ςυλλογικϊ για ϐςα αναφϋρουμε παραπϊνω. Προκειμϋνου να εκφραςτεύ 

αυθεντικϊ αυτϐ το πελώριο δυναμικϐ, οι ΟΠ χρειϊζεται να 

πολλαπλαςιϊςουν τισ οργανωτικϋσ τουσ δυνατϐτητεσ ςε αριθμϐ μελών, 

αλλϊ και ποιϐτητα παρϋμβαςησ ςτο πολιτικϐ γύγνεςθαι και εςωκομματικόσ 

ζωόσ. 

Προκειμϋνου δε να ςφυρηλατόςουν ςχϋςεισ εμπιςτοςϑνησ με 

πλειοψηφικϊ ρεϑματα των Ελλόνων πολιτών, οι ΟΠ καλοϑνται να 

δεύξουν το πολιτικϐ θϊρροσ να τεύνουν πρώτοι το χϋρι και να ανούξουν 

διϊπλατα το κϐμμα τουσ, χωρύσ δεϑτερεσ ςκϋψεισ. Ψσ η πρώτη αυθεντικό 

πολιτικό ϋκφραςη του 21ου αιώνα, οι ΟΠ εκ των 

πραγμϊτων απευθϑνονται ςε πολύτεσ που εύτε ϋμειναν επύ καιρϐ 

πολιτικϊ αδρανεύσ, εύτε υποςτόριξαν ϊλλεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ. 

Απευθϑνονται επύςησ -πϊνω απ' ϐλα- ςτη νεϐτητα και τισ γυναύκεσ, που 

αποτελοϑν την κοινωνικό βϊςη τησ «πρϊςινησ» αλλαγόσ. 

9. Προσ ϋνα αυτϐνομο-πολυμερϋσ «μεγϊλο ςπύτι» τησ δημοκρατύασ 

και τησ οικολογύασ. Παρϊλληλα με την οργανωτικό τουσ ανϊπτυξη, οι 

ΟΠ οφεύλουν να αναγνωρύςουν πωσ ςτο ϋδαφοσ τησ κρύςησ του 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, αναφϑονται νϋεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ και κινόςεισ 

πολιτών, με τισ οπούεσ πολλϊ τουσ χωρύζουν, αλλϊ και πολλϊ τουσ 

ενώνουν, και που εύναι θεμιτϐ και φυςικϐ να επιθυμοϑν να διατηρόςουν 

την αυτονομύα τουσ. 

Οι ΟΠ οφεύλουν να αποφϑγουν τον πειραςμϐ τησ εϑκολησ απαξύωςησ 

των δυνϊμεων αυτών ό τη λογικό που αναζητϊ να υπερτονύζει τισ 

διαφορϋσ, αποςιωπώντασ τισ -πολλϋσ φορϋσ ιδιαύτερα ςημαντικϋσ-

δημιουργικϋσ ςυγκλύςεισ. Θα χρειαςτεύ να εγκαταςταθοϑν ςχϋςεισ 
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διαρκοϑσ διαλϐγου ανϊμεςα ςε ϐλεσ τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ που 

απελευθερώνονται απϐ το ελκτικϐ πεδύο του «μικροϑ» και «μεγϊλου» 

δικομματιςμοϑ, ϋςτω και αν η πορεύα τουσ δεύχνει να αποκλύνει 

παραςϊγγασ. Σελικϐ ςκοπϐ τη δημιουργύα ενϐσ ελκυςτικοϑ ςτουσ πολύτεσ 

αυτϐνομου τρύτου πϐλου «πρϊςινησ»-δημοκρατικόσ πολιτικόσ, ενϐσ 

«μεγϊλου ςπιτιοϑ» τησ δημοκρατύασ και τησ οικολογύασ, που θα 

διαθϋτει  πλειοψηφικό προοπτικό 

το πλαύςιο του ςεβαςμοϑ ςτισ διαφορϋσ και τη ςχετικό αυτονομύα 

του κοινωνικοϑ και του πολιτικοϑ πεδύου, οι ΟΠ οφεύλουν να ϋχουν 

ιδιαύτερεσ πολιτικϋσ ςχϋςεισ με την πληθώρα των κινόςεων των πολιτών 

που κινοϑνται ςε τοπικϐ ςυνόθωσ επύπεδο κι ϋχουν δώςει ςημαντικϋσ και 

νικηφϐρεσ μϊχεσ υπϋρ του περιβϊλλοντοσ, τησ δημοκρατύασ, των 

δικαιωμϊτων. Να τουσ απευθϑνουν προςκλητόριο ςυμπϐρευςησ και 

ςυμμετοχόσ ςτη δημιουργύα ενϐσ «τρύτου πϐλου» ϐλων των δυνϊμεων τησ 

χώρασ που μϊχονται για την περιβαλλοντικό ανϊταξη, την βιώςιμη 

οικονομικό ανϊπτυξη, την κοινωνικό αλληλεγγϑη και τον εκδημοκρατιςμϐ 

τησ πατρύδασ μασ.  

Παρϊ τισ οφθαλμοφανεύσ αγεφϑρωτεσ πολιτικϋσ αντιθϋςεισ, οι ΟΠ θα 

πρϋπει να ςυμβϊλουν ςτην ανϊπτυξη ςχϋςεων μϐνιμου διαλϐγου 

και κοινών δρϊςεων ςε ειδικϊ θϋματα κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ με δυνϊμεισ 

και ομϊδεσ που αναφϋρονται ςτη ριζοςπαςτικό μη-ολοκληρωτικό αριςτερϊ 

(κυρύωσ του τροτςκιςτικοϑ ό ελευθεριακοϑ χώρου), το κϋντρο, την 

ανανεωτικό αριςτερϊ («ανανεωτικό πτϋρυγα του ΤΝ»), τον 

εκςυγχρονιςμϐ, τη χριςτιανοδημοκρατύα ό το φιλελευθεριςμϐ («δρϊςη»). 

10. υμμετοχό ςτη διακυβϋρνηςη Βαςικό αρχό του «πρϊςινου 

κινόματοσ» εύναι πωσ τα πολιτικϊ κϐμματα δεν αποτελοϑν αυτοςκοπϐ, 

αλλϊ πωσ ευθϑνη τουσ εύναι να εύναι χρόςιμα. Οι ΟΠ οφεύλουν να εύναι 

μια χρόςιμη πολιτικό δϑναμη, που ανυπομονεύ να δοκιμϊςει τισ πολιτικϋσ 

τησ προτϊςεισ ςτη Λυδύα λύθο τησ διακυβϋρνηςησ, ςε τοπικϐ ό εθνικϐ 

επύπεδο. 

Προκειμϋνου να ςυμβεύ αυτϐ, οι ΟΠ επιδιώκουν αμϋςωσ τη ςϑναψη 

κυβερνητικών ςυνεργαςιών-ςυμμαχιών ςε τοπικϐ ό εθνικϐ επύπεδο, για 

την εφαρμογό ενϐσ πολϑ ςυγκεκριμϋνου κυβερνητικοϑ 

προγρϊμματοσ. Σοϑτου λεχθϋντοσ, δεν πρϋπει ποτϋ να ξεφεϑγει απϐ το 

οπτικϐ μασ πεδύο η «αιώνια» πολιτικό αρχό πωσ ςτην πολιτικό η 
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ςϑμπραξη εύναι η πιο ανταγωνιςτικό ςχϋςη που μπορεύ να υπϊρξει. Ψσ εκ 

τοϑτου, εκ των ων ουκ ϊνευ ϐροσ για να υπϊρξουν τϋτοιεσ ςυνεργαςύεσ 

εύναι: 

(α) η διαμϐρφωςη ςυςχετιςμών δϑναμησ που καθιςτοϑν τη ςυνεργαςύα 

απαραύτητη για ϐλεσ τισ ςυνιςτώςεσ τησ 

(β) η δϋςμευςη ςε ϋνα ρητϐ κοινϐ πρϐγραμμα, με ςαφεύσ ιεραρχόςεισ, 

μετρόςιμουσ ςτϐχουσ και χρονοδιαγρϊμματα, που ιδεωδώσ θα τύθεται 

υπϐψη των πολιτών πριν την εκλογό ςε εθνικϐ ό τοπικϐ επύπεδο. 

 

Ο Παναγιώτησ Μύχασ εύναι μηχανικϐσ, επιχειρηματύασ ςτον τομϋα των 

βιολογικών προώϐντων και μϋλοσ του πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου των 

«οικολϐγων-πρϊςινων»· ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ. 
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Ποιοι εύμαςτε-τι πιςτεϑουμε για την πολιτικό οικολογύα 

(13/6/2010) 

 

Ωποψη τησ εναρκτόριασ ςυνεδρύασ του 7ου ςυνεδρύου των ΟΠ: ςτο βόμα 

ο εκπρϐςωποσ του κυπριακοϑ κϐμματοσ των «οικολϐγων-

περιβαλλοντιςτών» Ντύνοσ Παςπαλύδησ. το προεδρεύο διακρύνεται 

ο Νύκοσ Φρυςϐγελοσ ενώ ςτην πρώτη ςειρϊ η αντιπροςωπεύα τησ 

«ανανεωτικόσ πτϋρυγασ»  

  

Ποιοι εύμαςτε 

  

Αποτελοϑμε μια τϊςη απϐ παλιϊ και νϋα μϋλη των «οικολϐγων πρϊςινων» 

(ΟΠ) που ορύζεται απϐ τη ςϑγκλιςη ςε ϋνα κοινϐ πλαύςιο ιδεών και 

δρϊςεων, μϋςα ςτο πλαύςιο των  καταςτατικών αρχών. Ϊχουμε ςκοπϐ: 

• Να ςυμβϊλλουμε ςτην εϑρυθμη πολιτικό λειτουργύα  των 

οργϊνων του κϐμματοσ. 

• Να διαςφαλύζουμε ϋνα κλύμα πολιτικόσ λειτουργύασ ϐπου θα 

γύνονται ςεβαςτϋσ οι διαφορετικϋσ πολιτικϋσ απϐψεισ, με πνεϑμα 

αμοιβαύασ κατανϐηςησ χωρύσ εκ των προτϋρων αποκλειςμοϑσ. Ϊνα 

πολιτικϐ κλύμα, που θα ενθαρρϑνει πολιτικϋσ ςυγκλύςεισ, αλλϊ 

παρϊλληλα θα επιτρϋπει να αναδεικνϑονται τα πολιτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ των τυχϐν διαφορετικών προςεγγύςεων. Μια 

πολιτικό λειτουργύα, κατϊ την οπούα η ϋκφραςη διαφορετικών 

απϐψεων δεν θα παύρνει χαρακτόρα προςωπικϐ, αλλϊ μϋςω τησ 

ουςιαςτικόσ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ και ενϐσ γνόςιου 

προβληματιςμοϑ  θα αναδεικνϑεται η πολλαπλϐτητα και η 

ςφαιρικϐτητα των απϐψεων γϑρω απϐ  τα πολιτικϊ ζητόματα. 

• Να ενιςχϑουμε τη διαφϊνεια ςτη λειτουργύα του κϐμματοσ και 

ςτη λόψη των αποφϊςεων καθώσ και την ιςοτιμύα μεταξϑ των 

μελών, περιορύζοντασ λογικϋσ αυθαιρεςύασ, αρχηγιςμοϑ και 

παραγοντιςμοϑ. 
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• Να ςυμβϊλλουμε ςτην ϐςο το δυνατϐ μεγαλϑτερη ςϑγκλιςη των 

πολιτικών επιλογών των ΟΠ με τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ πρϊςινησ 

πολιτικόσ και του «ευρωπαώκοϑ πρϊςινου κϐμματοσ». 

• Να ςυμβϊλλουμε ώςτε να αποςαφηνιςτεύ και ςτην πρϊξη, ϐτι οι 

ΟΠ δεν αποτελοϑν κϐμμα διαμαρτυρύασ, αλλϊ κϐμμα που 

επιδιώκει ϐχι μϐνο μεςοπρϐθεςμα και μακροπρϐθεςμα αλλϊ και 

ϊμεςα πολιτικϋσ λϑςεισ, κοινωνικϋσ αλλαγϋσ και ποιοτικό 

αναβϊθμιςη τησ καθημερινόσ ζωόσ. 

Σα παραπϊνω εύναι απαραύτητοι ϐροι για την εξαγωγό αςφαλών πολιτικών 

ςυμπεραςμϊτων και για την επύτευξη εύτε ουςιαςτικών ςυναινϋςεων, εύτε 

αποφϊςεων, ϐπου οι πλειοψηφύεσ και οι μειοψηφύεσ θα μποροϑν να 

οριςτοϑν με πολιτικϊ κριτόρια. Εύναι απαραύτητοι ϐροι για την ουςιαςτικό 

ςυνοχό του κϐμματοσ, την αποφυγό διαςπϊςεων, την αποφυγό τησ 

απογοότευςησ και αδρανοπούηςησ τησ των μελών μασ. Απαραύτητοι ϐροι για 

την αναβϊθμιςη τησ οργανωτικόσ μασ ςυγκρϐτηςησ και τησ πολιτικόσ μασ 

παρϋμβαςησ ςτην κοινωνύα. 

Ποιεσ εύναι οι βαςικϋσ πολιτικϋσ επιλογϋσ μασ 

Ενώ οι ςυγκροϑςεισ μϋςα ςτο κϐμμα εμφανύζονται αρκετϋσ φορϋσ ωσ 

αποτϋλεςμα προςωπικών φιλοδοξιών και πρωτϐγονου φατριαςμοϑ, μια 

προςεκτικό ματιϊ φϋρνει ςυχνϊ ςτην επιφϊνεια κρύςιμεσ διαφορϋσ 

πολιτικών απϐψεων. Εύναι προτιμϐτερο αυτϋσ οι διαφορϋσ να ϋρχονται ςτο 

φωσ, ώςτε τα πολιτικϊ διακυβεϑματα να γύνονται ςαφό και κατανοητϊ απϐ 

τα μϋλη του κϐμματοσ, και να μποροϑν να τϑχουν ουςιαςτικόσ ςυζότηςησ 

και προβληματιςμοϑ. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε κϊποια ζητόματα ςχετικϊ 

με τα οπούα αναδεύχθηκαν πρϐςφατα ςαφεύσ πολιτικϋσ διαφορϋσ μεταξϑ 

των μελών των ΟΠ: 

• τα οικονομικϊ μϋτρα τησ κυβϋρνηςησ/ΕΕ/ ΔΝΣ 

• οι κινητοποιόςεισ των αγροτών 

• η δημϐςια αςφϊλεια και η βύα 

• η αξιολϐγηςη ςτην παιδεύα 

• η οργϊνωςη και διαχεύριςη του αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ 

• ζητόματα εξωτερικόσ και διεθνοϑσ πολιτικόσ 

• ζητόματα πολιτικών ςυμμαχιών 

Τποςτηρύζουμε τισ παρακϊτω αρχϋσ, τισ οπούεσ θεωροϑμε ιδιαύτερα 
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ςημαντικϋσ για την πολιτικό φυςιογνωμύα ενϐσ ελληνικοϑ πρϊςινου 

κϐμματοσ: 

1. Σο περιβαλλοντικϐ ζότημα αποτελεύ απϐλυτη πολιτικό 

προτεραιϐτητα με καθοριςτικό ςημαςύα για τισ κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ 

και πολιτικϋσ εξελύξεισ παγκοςμύωσ. Αν δεν δοθοϑν πρϊςινεσ λϑςεισ ςτην 

κλιματικό αλλαγό, τη μεύωςη τησ βιοποικιλϐτητασ, την ενεργειακό 

εξϊρτηςη απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα, οι επιπτώςεισ θα πλόξουν καύρια τη 

δημοκρατύα, την ευημερύα, τον ύδιο τον πολιτιςμϐ, ϐπωσ τον γνωρύζουμε. 

2. Η πολιτικό οικολογύα παρεμβαύνει ςτο ςϑνολο των οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών ςχϋςεων· δεν μπορεύ να υπϊρξει 

περιβαλλοντικό αναςυγκρϐτηςη χωρύσ δημοκρατύα· δημοκρατύα χωρύσ 

κοινωνικό ςυνοχό· κοινωνικό ςυνοχό χωρύσ βιώςιμη ανϊπτυξη. 

3. Η πολιτικό οικολογύα τοποθετεύται πϋραν τησ δεξιϊσ και τησ 

αριςτερϊσ Η παραδοςιακό αριςτερϊ, ϐπου και ϐποτε μετεύχε ςτην 

εξουςύα, (κυβϋρνηςη, ςυνδικαλιςμϐσ κ.λπ.) τϐςο ςτη γενικό πολιτικό 

ϐςο και ςτισ εςωτερικϋσ τησ διεργαςύεσ, ϋδειξε ϋνα πρϐςωπο απϐ 

ςυντηρητικϐ ϋωσ αποτρϐπαιο, με καταπϊτηςη ατομικών ελευθεριών, 

απαξύωςη προςωπικών επιλογών, ολοκληρωτικϋσ ςυμπεριφορϋσ. Η «νϋα 

αριςτερϊ» και τα νϋα κινόματα μετϊ το '68, αμφιςβότηςαν αυτό την 

κατϊςταςη. Απϐ αυτό την αριςτερϊ και απ' αυτϊ τα κινόματα αντλοϑμε 

τισ αρχϋσ τησ κοινωνικόσ ιςϐτητασ, τησ ιςονομύασ και τησ αλληλεγγϑησ. 

Απϐ τα κινόματα και την παρϊδοςη του οικολογικοϑ χώρου αντλοϑμε τισ 

αρχϋσ προϊςπιςησ τησ διαφορετικϐτητασ. Παρϊλληλα, απϐ τον πολιτικϐ 

φιλελευθεριςμϐ και την ελευθεριακό κουλτοϑρα αντλοϑμε την κριτικό 

ςτον κρατιςμϐ, την ϋννοια τησ ευθϑνησ του ατϐμου, την ανϊδειξη των 

δικαιωμϊτων για ςυλλογικϋσ και ατομικϋσ επιλογϋσ, το δικαύωμα ςτη 

διαφορετικϐτητα. 

4. Η πολιτικό οικολογύα εύναι υπϋρ τησ ενωμϋνησ 

Ευρώπησ Τποςτηρύζει την οικονομικό και πολιτικό ϋνωςη τησ Ευρώπησ 

και μϊλιςτα με ομοςπονδιακϐ τρϐπο. Η ςημερινό κρύςη μπορεύ να γύνει 

ευκαιρύα για ουςιαςτικϊ βόματα προσ την πολιτικό και οικονομικό 

ενοπούηςη και ςτην ανϐρθωςη του ευρώ. Οι Ευρωπαύοι «πρϊςινοι» ϋχουν 

παύξει πολϑ θετικϐ ρϐλο ςτα δειλϊ βόματα που ϋχουν όδη γύνει προσ αυτό 

την κατεϑθυνςη. Η ΕΕ μπορεύ να παύξει ηγετικϐ ρϐλο ςτον παγκϐςμιο 

αγώνα κατϊ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. Σο ελληνικϐ πρϊςινο κϐμμα πρϋπει 
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να αναλϊβει τισ ευθϑνεσ του, που απορρϋουν απϐ το γεγονϐσ ϐτι ϋχει 

ςυνυπογρϊψει την «παγκϐςμια χϊρτα των πρϊςινων», ϐτι εύναι πλόρεσ 

μϋλοσ του «ευρωπαώκοϑ πρϊςινου κϐμματοσ», ϐτι ςυμμετϋχει 

ςτην κοινοβουλευτικό ομϊδα των πρϊςινων ςτο 

ευρωκοινοβοϑλιο με Ϊλληνα ευρωβουλευτό, ϐπωσ επύςησ και ςε ϐλα τα 

δύκτυα και παρατηρητόριϊ τουσ. 

5. Η πολιτικό οικολογύα υποςτηρύζει ϋναν νϋο τρϐπο ζωόσ με 

οικολογικό ςωφροςϑνη, κοινωνικό δικαιοςϑνη, ςυμμετοχικό 

δημοκρατύα, μη-βύα, βιωςιμϐτητα, ςεβαςμϐ ςτη διαφορετικϐτητα. 

Ποιεσ πρϋπει να εύναι ςόμερα οι προτεραιϐτητεσ για τουσ ΟΠ 

6. Οικονομύα: απϐ την ϊκριτη μεγϋθυνςη ςτην ουςιαςτικό 

ευημερύα Για την τρϋχουςα οικονομικό ςυγκυρύα: Οι Ϊλληνεσ «πρϊςινοι» 

απορρύπτουν ωσ τυχοδιωκτιςμϐ κϊθε ιδϋα αποχώρηςησ απϐ την 

ευρωζώνη και ωσ επικύνδυνη ανευθυνϐτητα την απϐρριψη των μϋτρων 

λιτϐτητασ με ϋνα γενικϐ τρϐπο, γιατύ η εναλλακτικό λϑςη εύναι η 

χρεοκοπύα. Εδώ που εύχαμε φτϊςει και με δεδομϋνη την ανικανϐτητα τησ 

δημϐςιασ διούκηςησ να εφαρμϐςει ςτοχευμϋνεσ και κοινωνικϊ δικαιϐτερεσ 

περικοπϋσ, το γενικϐ πλαύςιο ςτο οπούο κινόθηκαν τα μϋτρα που πόρε η 

κυβϋρνηςη, αν και ϊδικο, όταν δυςτυχώσ αναπϐφευκτο. 

ε μεςο-μακροπρϐθεςμο ορύζοντα, η πρϊςινη πολιτικό υποςτηρύζει 

και  εκφρϊζει ςε πολιτικϐ επύπεδο τα ςυμφϋροντϊ ϐλων ϐςοι ςυμβϊλλουν 

κοινωνικϊ και επιχειρηματικϊ ςτην πρϊςινη ανϊπτυξη, τησ οπούασ 

βαςικού τομεύσ  εύναι: 

• οι ανανεώςιμεσ μορφϋσ ενϋργειασ, 

• οι πρϊςινεσ τεχνολογικϋσ και θεςμικϋσ καινοτομύεσ, η παραγωγό και 

χρόςη «πρϊςινων» υλικών και η ανακϑκλωςη 

• η βιώςιμη ανϊπτυξη και διαχεύριςη του αςτικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

• ο αγροτουριςμϐσ και οικοτουριςμϐσ, 

• η βιολογικό γεωργύα, τα βιολογικϊ προώϐντα και η υγιεινό διατροφό 

• η αλληλϋγγυα οικονομύα. 

Η πρϊςινη πολιτικό διεκδικεύ μεύωςη φορολογύασ και γραφειοκρατύασ για 

τον κοινωνικϐ τομϋα τησ οικονομύασ ςτισ παραπϊνω δραςτηριϐτητεσ. 

Θεωρεύ ϐτι η πρϐςβαςη ςε υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ και υγεύασ θα πρϋπει 

να εύναι πραγματικϊ (και ϐχι μϐνο τυπικϊ) ευχερόσ για ϐλουσ, θεωρεύ ϐτι 
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η ποιϐτητα ζωόσ ςτην πϐλη με την αναβϊθμιςη των κοινοχρόςτων χώρων 

και τισ βιώςιμεσ μετακινόςεισ καθώσ και η δημϐςια αςφϊλεια εύναι 

πολϑτιμοι κοινωνικού πϐροι που μποροϑν να δημιουργόςουν οικονομύεσ 

κλύμακασ υπϋρ τησ κοινωνύασ.   

7. Κοινωνικό πολιτικό: απϐ το κρϊτοσ πρϐνοιασ ςτο «προληπτικϐ 

κοινωνικϐ κρϊτοσ» που δύνει ϋμφαςη ςτην ϊρςη των γενεςιουργών 

αιτύων των ανιςοτότων, αντύ να προςπαθεύ να παρϋμβει εκ των υςτϋρων 

ϐταν οι ανιςϐτητεσ ϋχουν πια εμπεδωθεύ. Ευρεύα αναδιανομό πϐρων και 

εξουςύασ προσ τισ γυναύκεσ, τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ. Διευκϐλυνςη τησ 

ςυμμετοχόσ πολϑ περιςςϐτερων γυναικών ςτην αγορϊ εργαςύασ με 

ιςϐτιμουσ ϐρουσ και υποςτόριξη τησ μητρϐτητασ ςτα χρϐνια που υπϊρχει 

η πραγματικό ανϊγκη, με ουςιαςτικϋσ κοινωνικϋσ υποδομϋσ και θεςμοϑσ. 

Γενναύα πολιτικό εφαρμογόσ μιασ διαγενεακόσ δικαιοςϑνησ ςε ϐλουσ τουσ 

κοινωνικοϑσ τομεύσ υπϋρ των νϋων αλλϊ και των ανθρώπων τησ τρύτησ 

ηλικύασ, οι οπούοι, καθώσ πλόττονται βαρϑτατα αυτό τη ςτιγμό χωρύσ να 

ϋχουν μεγϊλεσ δυνατϐτητεσ αντύδραςησ, πρϋπει να τϑχουν ιδιαύτερησ 

προςταςύασ. 

Η μετανϊςτευςη εύναι ευκαιρύα, ϐχι απειλό. Παρϊ το θετικϐ βόμα που ϋγινε 

με το πρϐςφατο νομοςχϋδιο, υπϊρχει ακϐμη ϋλλειμμα ςοβαρόσ και 

υπεϑθυνησ μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ, που θα καθορύζει τα δικαιώματα 

αλλϊ και τισ υποχρεώςεισ των μεταναςτών, ώςτε ςταδιακϊ να γύνουν 

ιςϐτιμοι πολύτεσ. 

  

8. Πολιτικό: προσ τη νϋα μεταπολύτευςη Βιώνουμε μια ελλιπό 

δημοκρατύα χωρύσ ιςονομύα, χωρύσ ιςηγορύα, χωρύσ διϊκριςη των 

εξουςιών, χωρύσ ελεγκτικοϑσ-εξιςορροπητικοϑσ μηχανιςμοϑσ. Η «νϋα 

μεταπολύτευςη» ςτϐχο θα ϋχει την επϋκταςη και εμβϊθυνςη τησ 

δημοκρατύασ με ουςιαςτικϐ ςυμμετοχικϐ χαρακτόρα προσ ϐφελοσ του 

κοινωνικοϑ ςυνϐλου και με ύςεσ ευκαιρύεσ για κϊθε πολύτη. Για τουσ 

ςτϐχουσ αυτοϑσ χρειϊζονται αλλαγϋσ ςτα παρακϊτω: 

• εκλογικϐ ςϑςτημα με ενύςχυςη τησ ςχϋςησ αιρετοϑ-εκλογϋα, 

μεύωςη του ρϐλου του πολιτικοϑ χρόματοσ, προςδιοριςμϐ 

μϋγιςτου αριθμοϑ θητειών για ϐλα τα αιρετϊ αξιώματα. 
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• διοικητικό οργϊνωςη τησ χώρασ για αποτελεςματικϐτητα, 

διαφϊνεια, μεύωςη του αριθμοϑ του πολιτικοϑ προςωπικοϑ. 

• δημοψηφύςματα λαώκόσ πρωτοβουλύασ για προςδιοριςμϋνο 

εύδοσ θεμϊτων, εξαιρουμϋνων επιλογών που βϊζουν ςτο 

ςτϐχαςτρο ανθρώπινα δικαιώματα. 

9. Οργϊνωςη-ςυμμαχύεσ 

(i) «Οικολϐγοι-πρϊςινοι»: κϐμμα ανοικτών θυρών. Αυτό τη ςτιγμό 

το κϐμμα δεν ϋχει παρϊ ελϊχιςτη ςϑνδεςη με την κοινωνύα. Φρειϊζεται 

ϋξοδοσ απϐ την ανυπαρξύα εδώ και τώρα!  Εύναι πια ολοφϊνερη η 

γενικευμϋνη κρύςη του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, που εγκυμονεύ ϊγνωςτουσ 

κινδϑνουσ, αλλϊ και ευκαιρύεσ για κϊτι καλϑτερο. Σο κϐμμα μασ οφεύλει 

να ςυμβϊλει ςτην θετικό ϋκβαςη τησ πολιτικόσ κρύςησ. το ϋδαφοσ 

αυτόσ τησ κρύςησ αναφϑονται νϋεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ και κινόςεισ 

πολιτών, που ϋχουν δώςει ςημαντικϋσ και νικηφϐρεσ μϊχεσ υπϋρ του 

περιβϊλλοντοσ, τησ δημοκρατύασ, των δικαιωμϊτων και  με τισ οπούεσ 

πολλϊ μασ χωρύζουν, αλλϊ και πολλϊ μασ ενώνουν και που εύναι θεμιτϐ 

και φυςικϐ να θϋλουν να διατηρόςουν την αυτονομύα τουσ. 

Οι ΟΠ οφεύλουν να  απευθυνθοϑν ςε πολύτεσ ποϑ εύτε  ϋμειναν πολιτικϊ 

αδρανεύσ εύτε υποςτόριξαν ϊλλεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ. Οφεύλουν να 

καλλιεργόςουν ςχϋςεισ διαρκοϑσ διαλϐγου και κοινών δρϊςεων ςε ειδικϊ 

θϋματα κοινοϑ ενδιαφϋροντοσ με ϐλεσ τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ που 

απελευθερώνονται απϐ το ελκτικϐ πεδύο του «μικροϑ» και «μεγϊλου» 

δικομματιςμοϑ, με δυνϊμεισ και ομϊδεσ που αναφϋρονται: 

• ςτη δημοκρατικό αριςτερϊ, 

• ςτο δημιουργικϐ μη βύαιο ελευθεριακϐ χώρο, 

• ςτο εκςυγχρονιςτικϐ κϋντρο και τουσ ςοςιαλδημοκρϊτεσ, 

• ςτον πολιτικϐ φιλελευθεριςμϐ. 

(ii) υμμετοχό ςτη διακυβϋρνηςη Οι ΟΠ οφεύλουν να εύναι μια 

χρόςιμη πολιτικό δϑναμη, που επιδιώκει να δοκιμϊςει τισ πολιτικϋσ τησ 

προτϊςεισ ςτη λυδύα λύθο τησ διακυβϋρνηςησ. Θα πρϋπει να 

προετοιμαςτοϑν και να προετοιμϊςουν την κοινωνύα για τη ςϑναψη 

ςυνεργαςιών και ςυμμαχιών ςε τοπικϐ ό εθνικϐ επύπεδο, για την 

εφαρμογό ενϐσ πολϑ ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ. ε αυτόν την 

κατεϑθυνςη απαιτοϑνται: 
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• διαμϐρφωςη ςυςχετιςμών δϑναμησ που θα καθιςτοϑν τη 

ςυνεργαςύα απαραύτητη για ϐλεσ τισ ςυνιςτώςεσ τησ. 

• δϋςμευςη ςε ϋνα ρητϐ κοινϐ πρϐγραμμα, με ςαφεύσ ιεραρχόςεισ, 

μετρόςιμουσ ςτϐχουσ και χρονοδιαγρϊμματα, που θα επιδιώκεται 

να τύθεται ρητϊ υπϐψη των πολιτών πριν τισ εκλογϋσ, εθνικϋσ ό 

τοπικϋσ, και που θα δεςμεϑει ϐλουσ ϐςοι ςυμμετϋχουν ςε αυτϋσ 

τισ ςυνεργαςύεσ. 

 

Ο Μιχϊλησ Αντϑπασ εύναι τεχνικϐσ υπολογιςτών, ςτϋλεχοσ του 

οικολογικοϑ κινόματοσ· ο Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· 

ο Μιχϊλησ Αςημακϐπουλοσ εύναι δικαςτικϐσ επιμελητόσ· η Μελύττα 

Γκουρτςογιϊννη εύναι αρχιτϋκτων και μπλϐγκερ, μϋλοσ του Π των ΟΠ· 

ο Κώςτασ Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ· η Λιϊνα Κατώπη εύναι 

διακοςμότρια· η Αθηνϊ Κοώμτςύδου εύναι δημϐςιοσ υπϊλληλοσ· 

ο Θωμϊσ Κοϑτρασ εύναι ϋμποροσ· ο Ανδρϋασ Κουςουρόσ εύναι 

αυτοκινητιςτόσ· ο Αλϋξανδροσ Λαλϊκοσ εύναι εκδϐτησ· ο Νϐτησ 

Μϊρκου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Παναγιώτησ Μύχασ εύναι 

μεταλλειολϐγοσ, ϋμποροσ βιολογικών προώϐντων· ο Δημότρησ 

Μπανϊκοσ εύναι ιδιωτικϐσ υπϊλληλοσ· ο Δημότρησ Μπϊρδησ εύναι 

δικηγϐροσ· ο Νύκοσ Μυλωνϊσ· εύναι οικονομολϐγοσ, μϋλοσ Π των ΟΠ· 

ο Δημότρησ Παπακωνςταντύνου εύναι γεωπϐνοσ  η Ελϋνη 

Παραςκευοποϑλου εύναι εκπαιδευτικϐσ  ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι 

εκπαιδευτικϐσ, διαχειριςτόσ τησ ppol· o Δημότρησ ταςινϐπουλοσ εύναι 

δικηγϐροσ. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 633 

 

Η επϐμενη ςελύδα των ΟΠ (20/6/2010) 

 

ϑμφωνα με την πολιτικό απϐφαςη του 7ου ςυνεδρύου του κϐμματοσ, «οι 

"οικολϐγοι-πρϊςινοι" (ΟΠ)» επιδιώκουν να εύναι «ο καταλϑτησ 

για... μεγϊλεσ αλλαγϋσ αλλϊ και ςυγκλύςεισ». όμερα οι ΟΠ 

καλοϑνται να διατυπώςουν μύα ςαφό πολιτικό προοπτικό για τη χώρα, 

πϋρα απϐ τισ αποτυχημϋνεσ προγραμματικϋσ, ηθικϋσ, ιδεολογικϋσ 

προςεγγύςεισ των κατεςτημϋνων κομμϊτων, δεξιών κι αριςτερών. το 

κεύμενϐ μασ «δϋκα θϋςεισ για την ελληνικό πολιτικό οικολογύα τησ 

δεκαετύασ του 2010», αλλϊ και ςτο κεύμενο «ποιοι εύμαςτε -τι 

πιςτεϑουμε για την πολιτικό οικολογύα», που επύςησ 

ςυνυπογρϊψαμε, περιγρϊφεται ςε αδρϋσ γραμμϋσ η πρϐταςό μασ για την 

πορεύα των ΟΠ την επϐμενη περύοδο. 

Αυτοπροςδιοριςμϐσ 

ΟΠ: Κϐμμα περιβαλλοντικϐ, με ςυνολικό πολιτικό πρϐταςη, 

αναπϐςπαςτο μϋλοσ του διεθνοϑσ «πρϊςινου» κινόματοσ Επύ δϑο 

αιώνεσ ο πλανότησ κυβερνϊται ςτη βϊςη μιασ παραφροςϑνησ: τησ 

παραδοχόσ πωσ οι πεπεραςμϋνοι πϐροι τησ Γησ μποροϑν να τροφοδοτοϑν 

μια μη-πεπεραςμϋνη μεγϋθυνςη τησ οικονομύασ! Μαμό αλλϊ και ουςύα 

ϑπαρξησ του «πρϊςινου» κινόματοσ εύναι η υπϋρβαςη αυτοϑ του 

παραλογιςμοϑ -ότοι η αλλαγό τησ ςχϋςησ ανθρώπου-περιβϊλλοντοσ, ςε 

τοπικϐ και πλανητικϐ επύπεδο. Πολιτικϊ αυτϐ ςημαύνει πωσ οι ΟΠ 

βρύςκονται πϋραν των παραδοςιακών πολιτικών διαιρϋςεων τησ 

βιομηχανικόσ εποχόσ (αριςτερϊ-δεξιϊ). ημαύνει επύςησ πωσ για τουσ ΟΠ 

η «περιβαλλοντικό» πολιτικό εύναι «το «κϐκκινο νόμα» που διαπερνϊ κϊθε 

εκδόλωςό τουσ, το ςημεύο αφετηρύασ και κατϊληξησ ενϐσ ολοκληρωμϋνου 

κϑκλου οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών μεταρρυθμύςεων. Η πολιτικό 

αυτό αναπτϑςςεται ςτο πλαύςιο τησ οικολογικόσ ςωφροςϑνησ, τησ 

κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ, τησ ϊμεςησ δημοκρατύασ, τησ μη-βύασ, τησ 

βιωςιμϐτητασ και του ςεβαςμοϑ ςτη διαφορετικϐτητα,  ςτο πλαύςιο 

δηλαδό του διεθνοϑσ «πρϊςινου» κινόματοσ και των ςυλλογικών του 

εκφρϊςεων. 
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Πολιτικϋσ προτεραιϐτητεσ 

Οικονομύα: ευζωύα Περιγρϊψαμε ωσ βαςικϐ μασ ςτϐχο τη μετϊβαςη ςε 

ϋνα εναλλακτικϐ οικονομικϐ πρϐτυπο που θα επιδιώκει την ευζωύα αντύ τησ 

οικονομικόσ μεγϋθυνςησ («ανϊπτυξησ»). Αυτϐ ςημαύνει ριζικϊ νϋεσ 

μεθϐδουσ υπολογιςμοϑ του κϐςτουσ και των ωφελειών κϊθε οικονομικόσ 

δραςτηριϐτητασ και την ιςχυρό παρϋμβαςη του κρϊτουσ, κυρύωσ μϋςω τησ 

φορολογύασ, υπϋρ τησ ενύςχυςησ ενϐσ νϋου «πρϊςινου» προτϑπου 

παραγωγόσ και κατανϊλωςησ. Εξηγόςαμε γιατύ ςτην ελληνικό περύπτωςη 

αυτό η ςτρατηγικό περνϊει απϐ την ανατροπό των ςχϋςεων 

κυριαρχύασ και των κοινωνικών ςυςχετιςμών που αποτυπώνει η 

δημοςιονομικό αθλιϐτητα τησ χώρασ, που τη θεωροϑμε δυνατό 

μϐνο με την παραμονό τησ Ελλϊδασ ςτην ευρωζώνη. 

Κοινωνύα: προληπτικϐ κοινωνικϐ κρϊτοσ Όςον αφορϊ την κοινωνικό 

πολιτικό, θϋςαμε ωσ πρώτη προτεραιϐτητα τη ριζικό αναδιανομό πϐρων και 

εξουςύασ (i) προσ τουσ νϋουσ, τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ και (ii) προσ 

το δημϐςιο χώρο7. Ϊννοια κλειδύ ςτην προςϋγγιςη αυτό εύναι  η 

προςϋγγιςη του «προληπτικοϑ» κοινωνικοϑ κρϊτουσ, που ςυνδυϊζει το 

κοινωνικϐ κρϊτοσ με τη ςώφρονα δημοςιονομικό διαχεύριςη.   

Πολιτικό: νϋα μεταπολύτευςη Δώςαμε απϐλυτη προτεραιϐτητα ςτην 

πυροδϐτηςη πολιτικών διαδικαςιών μεταπολιτευτικοϑ τϑπου («νϋα 

μεταπολύτευςη») που να οδηγόςουν ςε ϋνα νϋο πολιτικϐ ςϑςτημα και 

ςτην αποκατϊςταςη του δημοκρατικοϑ χαρακτόρα του πολιτεϑματοσ με 

(α) δραςτικό μεύωςη τησ επιρροόσ του πολιτικοϑ χρόματοσ, τησ μιντιακόσ 

αναγνωριςιμϐτητασ και τησ οικογενειοκρατύασ ςτην ανϊδειξη του πολιτικοϑ 

προςωπικοϑ, (β) μεύωςη τησ αυτονϐμηςησ του πολιτικοϑ προςωπικοϑ απϐ 

το εκλογικϐ ςώμα (περιοριςμϐσ θητειών, μικρϋσ εκλογικϋσ περιφϋρειεσ) και 

(γ) ανϊπτυξη αμεςοδημοκρατικών διαδικαςιών (δημοψηφύςματα). 

Οργϊνωςη-ςυμμαχύεσ 

Όςον αφορϊ το κϐμμα μασ, θεωρόςαμε πωσ χρειϊζεται να κινηθοϑμε 

ταυτϐχρονα προσ τρεισ κατευθϑνςεισ: 

• Ση μετατροπό του ςε κϐμμα «ανοικτών θυρών», ςε ανοικτό 

πολιτικό πλατφϐρμα δρϊςησ, με πολϑ περιςςϐτερα μϋλη, 

διακριτϊ πολιτικϊ ρεϑματα, εςωτερικϐ πολιτικϐ-ιδεολογικϐ 
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διϊλογο, και πολιτικό ώςμωςη μεταξϑ ρητών εςωκομματικών 

πλειοψηφιών/μειοψηφιών. 

• Σην οργανικό ϋνταξη αυτοϑ του κϐμματοσ ςε ϋνα διακριτϐ 

«οικολογικϐ-δημοκρατικϐ» «τρύτο πϐλο» τησ ελληνικόσ 

πολιτικόσ ζωόσ. Οι ΟΠ να αναλϊβουν ϊμεςα πολιτικϋσ 

πρωτοβουλύεσ για να εμπεδωθοϑν ςχϋςεισ «μϐνιμου διαλϐγου και 

κοινόσ δρϊςεισ» με ποικύλεσ ςυλλογικϐτητεσ που 

απελευθερώνονται απϐ την ελκτικό δϑναμη του «μεγϊλου» και 

του «μικροϑ» δικομματιςμοϑ εύτε αυτϋσ αναφϋρονται ςτη 

ελευθεριακό και μη-ολοκληρωτικό αριςτερϊ, τον εκςυγχρονιςμϐ, 

την δημοκρατικό αριςτερϊ («ανανεωτικό πτϋρυγα»), τη 

χριςτιανοδημοκρατύα, το φιλελευθεριςμϐ («δρϊςη»), αλλϊ και 

με κινόςεισ πολιτών που δρουν με ϊξονα μια γεωγραφικό περιοχό 

ό ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα και δύνουν διαρκεύσ, αυτϐνομεσ και 

νικηφϐρεσ πολιτικϋσ μϊχεσ . 

• Σϋλοσ θεωρόςαμε απαραύτητη τη διαμϐρφωςη κυβερνητικοϑ 

προγρϊμματοσ των ΟΠ ςε περιφερειακϐ και εθνικϐ επύπεδο, με 

προτεραιϐτητεσ, χρονοδιαγρϊμματα και κοςτολϐγηςη, ώςτε να 

μπορεύ το εκλογικϐ ςώμα να διαμορφώςει τουσ απαραύτητουσ 

πολιτικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ και να δώςει ςτουσ ΟΠ ιςχυρό εντολό 

ςυμμετοχόσ ςτη διακυβϋρνηςη. 

ε καιροϑσ μεγϊλων αλλαγών, ϐπωσ αυτού που βιώνουμε, νικοϑν ϐςοι 

επιδεικνϑουν διανοητικό τϐλμη, ριζοςπαςτιςμϐ και ικανϐτητα να 

ςυνδυϊζουν τεχνογνωςύα και ικανϐτητα να διατυπώνουν νϋεσ πολιτικϋσ 

αφηγόςεισ. Μϋνει να ςυλλϊβουμε το εϑροσ του διακυβεϑματοσ, την ευθϑνη 

που μασ θϋτει η προνομιακό πολιτικό μασ θϋςη, και να καταφϋρουμε να 

ςκεφτοϑμε τα πραγματικϊ πολιτικϊ ζητόματα των ςυμπατριωτών μασ με 

φρϋςκια ςκϋψη, πϋρα απϐ τα «κουτϊκια» τησ μεταπολύτευςησ. 

  

ημεύωςη 

  

1:Σα ςτοιχεύα εύναι ςαφό: το καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα «χαρύζει» 

ετηςύωσ ςτη μαφιοκρατύα τησ φοροδιαφυγόσ το 30% τησ φορολογικόσ 

ϑλησ (ϐςο υςτερεύ η φορολϐγηςη φυςικών προςώπων ςτην Ελλϊδα 
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ςε ςχϋςη με την Ευρωπαώκό Ϊνωςη) και ςτη «νομενκλατοϑρα» των 

ιςχυρών παραγϐντων του δημοςύου τομϋα «λύποσ» ϐςο το 30% του 

κϐςτουσ λειτουργύασ του (τϐςο υπολογύζονται οι ςπατϊλεσ ςτη 

λειτουργύα του κρϊτουσ). Η αμιγώσ «μαϑρη οικονομύα» (ναρκωτικϊ, 

πορνεύα, λαθρεμπϐριο) αντιπροςωπεϑει τουλϊχιςτο 7% του ΑΕΠ 

ετηςύωσ, και αποτελεύ την «μπϊνκα» του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ (αλλϊ 

και των ςτενϊ ςυνδεδεμϋνων με αυτϐ κλϊδων των ΜΜΕ, τησ ψυχαγωγύασ, 

του επαγγελματικοϑ αθλητιςμοϑ). Η διαφθορϊ υπολογύζεται ετηςύωσ 

πωσ κοςτύζει ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο 8% του ΑΕΠ και ςυντηρεύ τα 

«ςτρατϊ» του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ: -«μεγϊλο» και «μικρϐ» 

δικομματιςμϐ, και τισ ομϊδεσ ςυμφερϐντων των ιςχυρών παραγϐντων 

του δημοςύου τομϋα (ΓΕΕ-ΑΔΕΔΤ). Ολϐκληρο το καθεςτώσ πολιτικϐ 

ςϑςτημα, απϐ τη δεξιϊ ωσ την αριςτερϊ, εκφρϊζει και ςυντηρεύ αυτϐ 

το 15%-20% του ΑΕΠ που κϊθε χρϐνο πϊει ςε «λϊθοσ τςϋπεσ», ενώ 

ταυτϐχρονα μπλοκϊρει την οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό εξϋλιξη 

τησ χώρασ. 

  

Η θϋςη των ΟΠ δεν μπορεύ παρϊ να εύναι ςτο πλευρϐ των «χαμϋνων τησ 

μεταπολύτευςησ»: αυτών που δεν μποροϑν να εργαςτοϑν (ό να 

ςταδιοδρομόςουν) (γυναύκεσ. νϋοι), αυτών που δεν μποροϑν να 

αντεπεξϋρθουν ςτην πλόρη ιδιωτικοπούηςη των κοινωνικών 

υπηρεςιών (ακϐμα και των τϑποισ «κρατικών», που ιδιωτικοποιοϑνται 

μϋςω τησ διαφθορϊσ και τησ παραοικονομύασ). Απϐ τη μια εύμαςτε ϐςοι 

αμειβϐμαςτε κυρύωσ (ασ ποϑμε ςε ποςοςτϐ ϊνω του 80%)απϐ την εργαςύα 

μασ, ωσ μιςθωτού, αυτοαπαςχολοϑμενοι, επιχειρηματύεσ. Απϐ την ϊλλη εύναι 

ϐςοι αμεύβονται κυρύωσ απϐ την παραοικονομύα (η «μαφιοκρατύα» τησ 

φοροδιαφυγόσ) τη διαφθορϊ ό την αργομιςθύα (η «»νομενκλατοϑρα» των 

ιςχυρών παραγϐντων του δημοςύου). 

Τπϐ αυτό την ϊποψη, το δημοςιονομικϐ πρϐβλημα τησ Ελλϊδασ και η 

κρύςη δανειςμοϑ τησ αποτυπώνει πολϑ ςυγκεκριμϋνεσ ςχϋςεισ 

κυριαρχύασ, η ανατροπό των οπούων περνϊει απϐ τη δημοςιονομικό 

εξυγύανςη τησ χώρασ, που με τη ςειρϊ τησ προϒποθϋτει την πϊςη θυςύα 

παραμονό τησ Ελλϊδασ εντϐσ τησ ευρωζώνησ. Ύςτατοσ 

τυχοδιωκτιςμϐσ των ιςχυρών του ςυςτόματοσ θα εύναι η ϋξοδοσ 

απϐ την ευρωζώνη, η μονομερόσ ςτϊςη πληρωμών, η ϊτακτη 
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επαναδιαπραγμϊτευςη του χρϋουσ. Αυτϋσ οι εξελύξεισ θα 

ςηματοδοτόςουν την εξαθλύωςη των «χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» και 

την απϐπειρα των «κερδιςμϋνων» (τησ μαφιοκρατύασ και τησ 

νομενκλατοϑρασ) να αναδιατϊξουν την πολιτικό τουσ ηγεμονύα ςτο 

ϋδαφοσ τησ μεταπολιτικόσ, του λαώκιςμοϑ, τησ προςωπολατρύασ, του 

εθνικιςμοϑ. Η παραμονό τησ Ελλϊδασ ςτην ευρωζώνη παρεμποδύζει 

αποφαςιςτικϊ την ολϋθρια αυτό προοπτικό. 

 

O Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ και αναπληρωματικϐ μϋλοσ του 

πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου των «οικολϐγων-πραςύνων». Ο Παναγιώτησ 

Μύχασ εύναι μηχανικϐσ, επιχειρηματύασ ςτον τομϋα των βιολογικών 

προώϐντων. 
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Κολλϊει η νεκροφϊνεια; (25/6/2010) 

 

Η αποχώρηςη τησ «ανανεωτικόσ πτϋρυγασ» (ΑΠ) απϐ το 

«ςυναςπιςμϐ τησ αριςτερϊσ, των κινημϊτων και τησ οικολογύασ» 

(ΤΝ) ϋβγαλε ξανϊ ςτο προςκόνιο ϋναν ελληνικϐ πολιτικϐ αρχαώςμϐ: την 

ανανεωτικό αριςτερϊ1. Όταν εμφανύςτηκε αυτϐ το προώϐν ςτην ελληνικό 

πολιτικό αγορϊ, τη δεκαετύα του '70, παρϋπεμπε ςε πρϊγματα πολϑ 

ςυγκεκριμϋνα και αναγνωρύςιμα διεθνώσ: την «κομμουνιςτικό ανανϋωςη» 

(τον ευρωκομμουνιςμϐ, το «δυτικϐ μαρξιςμϐ») τη «νϋα αριςτερϊ», 

τον «τρύτο δρϐμο προσ το ςοςιαλιςμϐ»... υν τω χρϐνω και 

οπωςδόποτε μϋχρι να τελειώςει η δεκαετύα του '80, διεθνώσ το πολιτικϐ 

αυτϐ ρεϑμα «τακτοποιόθηκε», κυρύωσ ςτα ςοςιαλιςτικϊ και 

ςοςιαλδημοκρατικϊ κϐμματα, την ϊκρα αριςτερϊ, την πολιτικό οικολογύα... 

Αυτϐ ϐμωσ μερικώσ μϐνο ςυνϋβη με την ελληνικό ανανεωτικό 

αριςτερϊ: απϐ προγραμματικό, πολιτικό, οργανωτικό ϊποψη, αυτϐ το 

πρϊγμα εξϋπνευςε πρϊγματι και ςτην Ελλϊδα, κϊποια ςτιγμό μϋςα ςτη 

δεκαετύα του '80. ε αντύθεςη ϐμωσ με τη δϑςη, εδώ δεν την κόδεψαν, 

αλλϊ την κόρυξαν ςε νεκροφϊνεια. Όπωσ διαβεβαιώνουν οι ειδόμονεσ, η 

ελληνικό ανανεωτικό αριςτερϊ εξακολουθεύ να ονειρεϑεται πωσ εύναι 

ζωντανό. 

Αλλϊ δεν εύναι. Όςον αφορϊ το ςημαντικϐτερο δεύκτη πολιτικόσ 

ζωτικϐτητασ (την προγραμματικό του δημιουργικϐτητα) εύναι αλόθεια 

πωσ τη δεκαετύα του '70 και το πρώτο μιςϐ εκεύνησ του '80 η ανανεωτικό 

αριςτερϊ βομβϊρδιζε προγραμματικϊ το τοπύο τησ ελληνικόσ 

«αντιδεξιϊσ» με τϋτοια ςφοδρϐτητα που ςχεδϐν το διαμϐρφωςε. Και μετϊ 

ςιωπό: μετϊ ασ ποϑμε απϐ το ιδρυτικϐ ςυνϋδριο του «νϋου κϐμματοσ 

τησ αριςτερϊσ» τύποτα καινοϑργιο δεν ακοϑςτηκε. Ο ακμαύοσ 

τϐτε Μιχϊλησ Παπαγιαννϊκησ μύληςε για την περιφερειακό οργϊνωςη 

του κρϊτουσ, τη ςημαςύα του ςιδηροδρϐμου, την ανϊγκη ανϊπτυξησ τησ 

δυτικόσ Ελλϊδασ και αυτϐ όταν πϊνω-κϊτω το προγραμματικϐ «κϑκνειο 

ϊςμα» του χώρου. Αν ψϊξει κανεύσ ςτισ ςημερινϋσ προγραμματικϋσ 

αποςκευϋσ των αποχωρηςϊντων απϐ το ΤΝ «ανανεωτικών», δε θα βρει 

τύποτα που να εύναι ηλικύασ κϊτω των εύκοςι πϋντε ετών. Και εύκοςι πϋντε 
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χρϐνια ςτην πολιτικό εύναι μια αιωνιϐτητα. 

Πολιτικϊ, η ανανεωτικό αριςτερϊ τελειώνει μϋςα ςε λύγουσ μόνεσ, ςτο 

ϐργιο τησ περιϐδου 1989-1990. Θυμύζουμε: δυςτυχώσ, μϐλισ βρόκε την 

ευκαιρύα, η ϊςπιλη παρθϋνα τησ ελληνικόσ πολιτικόσ ζωόσ, η 

θεματοφϑλακασ του «ϑφουσ και του όθουσ» τουσ «πόρε» ςτην κυριολεξύα 

ϐλουσ! τισ αρχϋσ του 1989, «πόρε» το ΚΚΕ (φτιϊχνοντασ 

τον πολυκομματικϐ «ςυναςπιςμϐ τησ αριςτερϊσ και τησ 

προϐδου»· μετϊ τισ εκλογϋσ του ιδύου ϋτουσ, «πόρε» τη ΝΔ (ςτο βωμϐ 

τησ «κϊθαρςησ»)· και ςτα τϋλη του 1989 (ςτισ αρχϋσ του 1990) «πόρε» 

και το ΠΑΟΚ (ςτο ϐνομα, η αθεϐφοβη, τησ «αντιδεξιϊσ» 

ςυςπεύρωςησ!). Ϊκτοτε οι πολιτικϋσ τησ προτϊςεισ αντιμετωπύζονται με τη 

ςοβαρϐτητα που αντιμετωπύζονται τα ηθικοπλαςτικϊ κηρϑγματα ενϐσ 

γυμναςιϊρχη που οι πϊντεσ γνωρύζουν πωσ ξημεροβραδιϊζεται ςτα 

κακϐφημα «ςπύτια». 

Να ςημειώςουμε πωσ την περύοδο του «εκςυγχρονιςμοϑ» (1996-2004), 

ϋνα μεγϊλο κομμϊτι τησ ανανεωτικόσ αριςτερϊσ επιχεύρηςε να ςυμπτϑξει 

πολιτικϋσ ςυλλογικϐτητεσ που θα κινοϑνταν δορυφορικϊ αλλϊ και 

αυτϐνομα προσ το εκςυγχρονιςτικϐ ΠΑΟΚ. Ο χώροσ ςυνολικϊ 

αναγκϊςθηκε τϐτε να ςυνειδητοποιόςει πϐςο περιθωριακό όταν η εκλογικό 

του απόχηςη, πϐςο αντιπαθόσ όταν ςτην ελληνικό κοινωνύα, πϐςο εϑκολα 

«εξατμιζϐταν» ςτην παραμικρό επαφό του με το ευρϑ εκλογικϐ ςώμα. Όςα 

ςτελϋχη τησ ανανεωτικόσ αριςτερϊσ επιχεύρηςαν να διαβοϑν το Ρουβικώνα 

που τουσ χώριζε απϐ την κυβερνητικό κεντροαριςτερϊ, βρϋθηκαν να 

αντιπαλεϑουν με ρεϑματα πολϑ δυνατϊ για τα μϋτρα τουσ: πνύγηκαν ϐλα, 

περιςςϐτερο ό λιγϐτερο ϋνδοξα, προσ γνώςη και ςυμμϐρφωςη των πιο 

νομιμοφρϐνων ομοώδεατών τουσ, που τουσ παρακολουθοϑςαν απϐ τισ ϐχθεσ 

του ΤΝ ό του πολιτικοϑ παροπλιςμοϑ.    

Εδώ και πολλϊ χρϐνια λοιπϐν, ύςωσ και εύκοςι (!) η ανανεωτικό αριςτερϊ 

όταν πια μια πολιτικό πραγματικϐτητα με οργανωτικό κυρύωσ υφό. 

Μεταβλόθηκε ςε ϋνα δύκτυο ςαραντϊρηδων (που εντωμεταξϑ ϋγιναν 

πενηντϊρηδεσ, εξηντϊρηδεσ κ.ο.κ) που τουσ ενώνει το κοινϐ παρελθϐν και η 

ανϊγκη να διαθϋτουν ϋνα πολιτικϐ κϋλυφοσ για να υπηρετοϑν ποικύλεσ 

ςταδιοδρομύεσ ςτα πανεπιςτόμια, τη δημοςιογραφύα, τισ αιρετϋσ θϋςεισ ςτα 

ςυνδικϊτα και την τοπικό αυτοδιούκηςη, την πολιτικό (υπϐ την ϋννοια των 

«αποςπϊςεων» ςτο κϐμμα, τησ παρουςύασ ςτα ΜΜΕ, του κομματικοϑ 
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παραγοντιςμοϑ κ.ο.κ). Αν δεν όταν τϐςο αντιπαθϋσ, θα όταν απλϊ θλιβερϐ. 

Αλόθεια, τι ακριβώσ θϋλει να ανανεώςει η ανανεωτικό αριςτερϊ; 

• Σον κομμουνιςμϐ; Ποιοσ νοιϊζεται; 

• Σην αριςτερϊ; Σι θα πει ακριβώσ αυτϐ ςτην Ελλϊδα; 

• Σην ύδια τη χώρα; Με τι οργανωτικϊ, πολιτικϊ και προγραμματικϊ 

φϐντα; 

Η αλόθεια εύναι πωσ εδώ και εύκοςι χρϐνια η ανανεωτικό αριςτερϊ 

αφϋθηκε να γύνει μια ϐλο και πιο αςόμαντη, γηραλϋα και αποςτεωμϋνη 

ομϊδα ενϐσ ϐλο και πιο αςόμαντου, γηραλϋου και αποςτεωμϋνου κϐμματοσ 

(του ενιαύου ΤΝ αρχικϊ, του ΤΝ τησ Δαμανϊκη και του 

Κωνςταντϐπουλου ςτη ςυνϋχεια, του... αντιευρωπαώκοϑ ΤΡΙΖΑ ςτο 

τϋλοσ). Αφϋθηκε να καταντόςει η ςυλλογικό ϋκφραςη μιασ παρεϏςτικόσ 

αντύληψησ για την πολιτικό, μιασ ςυλλογικόσ διαχεύριςησ ατομικών 

ιδιοτελειών, μιασ πολιτικόσ δημοςιοϒπαλληλύασ. 

Σο μϐνο που παςχύζει να ανανεώςει η ανανεωτικό αριςτερϊ εύναι οι 

μικρομεςαύεσ ςταδιοδρομύεσ των μεςηλύκων που την απαρτύζουν. αν το 

«μηχανιςμϐ των Αντικυθόρων», ςτη ςημερινό ανανεωτικό 

αριςτερϊ αυτϐ που όταν κϊποτε αξιοθαϑμαςτο μϐλισ που ξεχωρύζει κϊτω 

απϐ τη ςκουριϊ και ςε κϊθε περύπτωςη εύναι πια απολϑτωσ μη λειτουργικϐ 

για οτιδόποτε ϊλλο εκτϐσ απϐ μουςειακϐ ϋκθεμα. 

Δεν υπϊρχει καμύα αμφιβολύα πωσ η πρϐςφατη αποχώρηςη τησ ΑΠ απϐ 

το ΤΝ ϋγινε δυνατό επειδό οι ανανεωτικού διαπύςτωςαν (α) πωσ η 

προγραμματικό, πολιτικό και οργανωτικό τουσ ςόψη εύχε φθϊςει ςε τϋτοιο 

βαθμϐ που η αποβολό τουσ απϐ τον ξενιςτό τουσ (το ΤΝ/ΤΡΙΖΑ) 

κινδϑνευε να μπορεύ να γύνει ςχεδϐν ανώδυνα (β) πωσ ςτην «πολιτικό 

πιϊτςα» ϊνοιξε νϋο «μαγαζύ» -οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ)- που θα 

όταν δυνατϐ να τουσ εξαςφαλύςει την πολιτικό τουσ επιβύωςη και μϊλιςτα 

με ευνοώκϐτερουσ ςυςχετιςμοϑσ και πιο αξιοπρεπεύσ ϐρουσ. 

Μπορεύ και να ςυμβεύ ϋτςι. Ό,τι κι αν λϋμε, οι «ανανεωτικού» 

εξακολουθοϑν να διαθϋτουν μερικϋσ εκατοντϊδεσ ςτελϋχη με ςχετικϊ 

ομαλό γεωγραφικό κατανομό (περιςςϐτερουσ πϊντωσ απϐ ϐτι οι ΟΠ), 

καλϋσ προςβϊςεισ ςτα μύντια (που επιπλϋον πϊντοτε θϋλγονται απϐ τισ 

δημιουργύεσ κομματικών ςχηματιςμών), ακϐμα και κοινοβουλευτικό 

εκπροςώπηςη. Ψσ εκεύ ϐμωσ: οι ανανεωτικού θα πρϋπει να αναγνωρύςουν 
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πωσ εύναι μια «εξαντλημϋνη» πολιτικό δϑναμη, ςτεύρα προγραμματικϊ, 

αφερϋγγυα πολιτικϊ, μουμιοποιημϋνη οργανωτικϊ. Εύναι κατανοητϐ να 

θϋλουν να εξαςφαλύςουν το πολιτικϐ τουσ «ψωμϊκι» μϋχρι την 

ςυνταξιοδϐτηςό τουσ, αλλϊ χρειϊζεται να αφόςουν όςυχο το πολιτικϐ και 

προγραμματικϐ προφύλ των ΟΠ. 

Σο πρϐβλημα εύναι πωσ κανεύσ δεν γνωρύζει ςε ποιο βαθμϐ η πολιτικό 

νεκροφϊνεια των ανανεωτικών εύναι μεταδοτικό. Σο πρϐβλημα εύναι πωσ αν 

δεν αντιμετωπύςουν το ζότημα τησ ςυνεργαςύασ τουσ με του ΟΠ με 

αυτογνωςύα, οι ανανεωτικού εύναι ικανού να ςϑρουν τουσ ΟΠ ςτην 

αριςτερύζουςα παρελθοντολογύα τουσ, τη θεςμολαγνεύα τουσ, το 

ςτρογγυλευμϋνο καθεςτωτικϐ τουσ λϐγο, το γεραςμϋνο και αντιπαθϋσ τουσ 

προφύλ του βολεμϋνου «κουλτουριϊρη», την γκριζϊδα των πολιτικών 

δημοςύων υπαλλόλων-ςτελεχών τουσ, και αυτϐ ακριβώσ την ώρα που η 

κοινωνύα διψϊ για μη-αριςτερϐ λϐγο, για ριζοςπαςτιςμϐ, για πολιτικϋσ 

αιχμϋσ, για νϋα πρϐςωπα βγαλμϋνα απϐ την κοινωνύα, για πολύτεσ, ϐχι 

πολιτικοϑσ. 

  

Για να υπϊρξει ςυνεργαςύα ΟΠ-ΑΠ, οι δεϑτεροι θα πρϋπει να αναγνωρύςουν 

πωσ η εναλλαγό ςτα αξιώματα ιςχϑει και για εκεύνουσ και πωσ το πρϊγμα 

που λϋγεται «ανανεωτικό αριςτερϊ» ϋχει τελειώςει οριςτικϊ. Ασ 

προωθόςουν νϋα, ϊφθαρτα ςτελϋχη και ασ αυτοπροςδιοριςτοϑν επιτϋλουσ 

ωσ κϊτι που να ϋχει νϐημα ςτην εποχό μασ (θϋλουν οικολογικό αριςτερϊ; 

Προτιμοϑν δημοκρατικό, εκςυγχρονιςτικό, ευρωπαώκό;) Μϋχρι να αποδεύξει 

πωσ μπορεύ ακϐμα να γύνει κϊτι ϊλλο, η ανανεωτικό αριςτερϊ ασ προςϋλθει 

ςτισ διαπραγματεϑςεισ με τουσ ΟΠ ζητώντασ μια απλό ανταλλαγό: δύνει τη 

μικρό (αλλϊ κρύςιμη για τα μεγϋθη των ΟΠ) πολιτικό τησ επιρροό με 

αντϊλλαγμα τα πολιτικϊ ϋνςημα που λεύπουν απϐ τα ςτελϋχη τησ· τελεύα. Η 

αιφνύδια γεροντικό ϋξαψη και οι οξεύεσ ευφορικϋσ διαλεύψεισ δεν 

προμηνϑουν τύποτα καλϐ ςτουσ εξαντλημϋνουσ, ταλαύπωρουσ 

οργανιςμοϑσ.      

1. Για να μην το παύζουμε τώρα και αμερϐληπτοι πολιτικού αναλυτϋσ, η 

αλόθεια εύναι πωσ ςυμμετεύχα κι εγώ ςτην περιπϋτεια τησ «ανανεωτικόσ 

αριςτερϊσ» απϐ παιδύ (ςτο «Ρόγα» του 1981) ϋωσ νεαρϐσ ϊνδρασ (ςτον 

ενιαύο ΤΝ του 1993). Οπϐτε αυτό εύναι η μϐνη πολιτικό μου οικογϋνεια. 

Απϐ εκεύ και πϋρα βϋβαια, ϐπωσ εύναι γνωςτϐ, τουσ ςυγγενεύσ μασ δεν 
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τουσ διαλϋγουμε... 

Ε-Ε-Ϊρχεται! (9/7/2010) 

 

Απϐ παλαιϐτερη «πικϊντικη» ςτιγμό ςτουσ κόπουσ του Προεδρικοϑ 

Μεγϊρου: ο πρϐεδροσ του ΤΝ προςϋρχεται ςτην Αυλό (ςτον κόπο, πώσ 

το λϋνε) ςυνοδευϐμενοσ απϐ ϋγχρωμη ςυντροφιϊ και δϋχεται, εμφανώσ 

ικανοποιημϋνοσ απϐ το αντύκτυπο τησ πρϊξεώσ του, τα -αναμεμειγμϋνα 

με ϋκδηλο φθϐνο-ςυγχαρητόρια των ςυνδαιτυμϐνων του για το -

εντυπωςιακϐ του πρϊγματι- «coup médiatique»   

Αυτού που θα εορτϊζουν ςε λύγεσ μϋρεσ τη «μεταπολύτευςη» ςτο 

προεδρικϐ μϋγαρο ϋχουν πολλϊ κοινϊ με τουσ χουντικοϑσ του 1974. Ϋ, 

για να ξεφϑγουμε απϐ ανώφελεσ ςυναιςθηματικϋσ φορτύςεισ, ϋχουν 

ςύγουρα πολλϊ κοινϊ με τουσ ομολϐγουσ τουσ των ςοςιαλιςτικών καςτών 

(τα καλϊ νϋα) που ανϋτρεψαν οι ευρωπαώκού λαού πριν εύκοςι χρϐνια (τα 

κακϊ). 

Μονοκομματιςμϐσ 

Όπωσ κι εκεύνα τα κρϊτη, ϋτςι κι εδώ κυβερνϊ ϋνα «Κϐμμα» -ϋνα κλειςτϐ 

πολιτικϐ ςϑςτημα- με διϊφορεσ τϊςεισ προφανώσ (ΠΑΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ, 

ΤΝ/ΤΡΙΖΑ1), με διϊφορεσ κατανομϋσ ρϐλων, που ϐμωσ λειτουργεύ ωσ 

ενιαύα-ομοιογενόσ-αναγνωρύςιμη κϊςτα και ευημερεύ απϐ οικονομικϋσ-

κοινωνικϋσ λειτουργύεσ που κατϊ τα ϊλλα εκπτωχεϑουν το ϋθνοσ και την 

κοινωνύα. 

Μη-δημοκρατύα 

Όπωσ και ςε εκεύνα τα κρϊτη, ϋτςι και ςτη ςημερινό Ελλϊδα δεν υπϊρχει 

δημοκρατύα (που εύναι τουλϊχιςτο εξύςου ο διαχωριςμϐσ των εξουςιών, 

ϐςο και ο πολυκομματιςμϐσ): 

• Οι ύδιοι οι βουλευτϋσ (νομοθετικό εξουςύα) δηλώνουν πωσ 

εγκρύνουν ό ϐχι τα διϊφορα νομοθετόματα λειτουργώντασ ωσ 

«λϐχοσ» και παραδϋχονται πωσ εκφρϊζουν τα ςυμφϋροντα 

των χρηματοδοτών τουσ -και ϐχι βϋβαια των πολιτών-

ψηφοφϐρων τουσ2! 

• Οι ύδιοι οι δικαςτϋσ (δικαςτικό εξουςύα) δηλώνουν πωσ η 

ανεξαρτηςύα τησ δικαιοςϑνησ καταπατϊται ςυςτηματικϊ, 

ϐχι μϐνο «απϐ ϋξω» απϐ το δικαςτικϐ ςϑςτημα αλλϊ και 
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«απϐ μϋςα» και ωσ εκ τοϑτου δικϊζουν εξυπηρετώντασ 

«"μιλόματα" και "πιαςύματα"»-και ϐχι βϋβαια το δύκαιο των 

πολιτών! 

• Οι ύδιοι οι υπουργού (εκτελεςτικό εξουςύα) παραδϋχονται πωσ 

μποροϑν ό θϋλουν να εφαρμϐζουν/εκτελοϑν τουσ νϐμουσ μϐνο ςτο 

βαθμϐ που αφοροϑν κοινωνικϊ/πολιτικϊ αδϑναμουσ -και ϐχι βϋβαια 

αν πλόττουν δυνϊμεισ που μποροϑν να τουσ προκαλϋςουν 

«πολιτικϐ κϐςτοσ»! 

• Οι ύδιοι οι δημοςιογρϊφοι παραδϋχονται πωσ γρϊφουν και μιλϊνε 

καθ' υπϐδειξιν των εργοδοτών-επιχειρηματιών τουσ -και ϐχι βϋβαια 

για να ελϋγχουν την εξουςύα! 

Νομενκλατοϑρα 

Όπωσ και ςε εκεύνα τα κρϊτη, ϋτςι κι εδώ το «Κϐμμα» εκφρϊζει 

κοινωνικϊ προνομιοϑχουσ (τη «νομενκλατοϑρα» τησ διαφθορϊσ του 

δημοςύου και τη «μαφιοκρατύα» τησ «μαϑρησ» οικονομύασ και τησ 

φοροκλοπόσ). Για να το ποϑμε «μαρξιςτικϊ»: εκφρϊζει ϐλουσ ϐςων το 

ειςϐδημϊ τουσ προϋρχεται κυρύωσ απϐ τη διαφθορϊ και τη παραοικονομύα3. 

  

Ϊλεγχοσ τησ ενημϋρωςησ 

  

Όπωσ και ςε εκεύνα τα κρϊτη, ϋτςι κι εδώ το Κϐμμα ελϋγχει την 

ενημϋρωςη: η δικό μασ «Πρϊβδα» εύναι πολυκϋφαλη, και λϋγεται 

«κανϊλια», μϋςα δηλαδό που λειτουργοϑν ωσ δελτύα τϑπου καθεςτωτικών 

οικονομικών ςυμφερϐντων και εκφρϊζουν το ςημεύο ςτο οπούο ιςορροπεύ 

κϊθε φορϊ η ςυμφωνύα αυτών τα ςυμφερϐντων με το πολιτικϐ ςϑςτημα. 

Φρεοκοπύα 

Όπωσ και ςε εκεύνα τα κρϊτη, ϋτςι κι εδώ το καθεςτώσ οδηγεύ το ςϑνολο 

τησ κοινωνύασ και το ϋθνοσ ςε ηθικό, πολιτικό και οικονομικό χρεοκοπύα. 

Παρϊγει κοινωνικό-εθνικό απϊθεια και απεύθεια. Και ςτα τελευταύα του, 

ϐταν πια ο κϐμποσ φτϊνει ςτο χτϋνι, παρϊγει οργό -κι εντϋλει ανατροπό. 

Ανατροπό 

Αυτό η ανατροπό μπορεύ να υποβοηθηθεύ απϐ κινόςεισ «περεςτρϐικασ» 

του καθεςτώτοσ ό ϐχι· μπορεύ να γύνει «βελοϑδινα» ςαν την 

Σςεχοςλοβακύα, με κατακλυςμιαύα ανατροπό ςτουσ εκλογικοϑσ 
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ςυςχετιςμοϑσ, ςαν την Πολωνύα, με βύαιο ξϋςπαςμα, ςαν τη Ρουμανύα, 

με διαδοχικϊ (παλατιανϊ και ϐχι) πραξικοπόματα και 

αντιπραξικοπόματα, ςαν τη Ρωςύα. Όπωσ κι αν γύνει ϐμωσ, ιςχϑουν δϑο 

πρϊγματα: 

(α) η ανατροπό εύναι καλϐ να γύνει 

(β) η ανατροπό δεν πρϐκειται να γύνει «ορθογραφημϋνα», «θεςμικϊ». Αν μη 

τι ϊλλο, διϐτι η θεςμικό λειτουργύα αυτοϑ του ςυςτόματοσ εύναι να υπηρετεύ 

το «Κϐμμα» και τη νομενκλατοϑρα του, ϐχι το ϋθνοσ και την κοινωνύα. 

Όπωσ παντοϑ και πϊντα ςε ανϊλογεσ περιπτώςεισ ςτην ιςτορύα, ϋτςι και 

ςτην Ελλϊδα των επϐμενων χρϐνων, το ςϑςτημα που αςϋλγηςε επύ του 

ϋθνουσ επύ πολλϋσ δεκαετύεσ θα εύναι το τελευταύο θϑμα των μεθϐδων που 

εμπνεϑςτηκε και εφϊρμοςε με ςκοπϐ να διαιωνύζεται ςτην εξουςύα4. 

Οπϐτε θα ςυμβεύ «κϊτι» που θα αλλϊξει δραματικϊ τισ πολιτικϋσ και 

κοινωνικϋσ ιςορροπύεσ, «τραβώντασ το χαλύ κϊτω απϐ τα πϐδια» του 

ςυςτόματοσ. Όταν ςυμβεύ αυτϐ το «κϊτι», η θεςμικό και πολιτικό «ϑλη» 

θα ρευςτοποιηθεύ για λύγεσ εβδομϊδεσ, μϋρεσ, ύςωσ και ώρεσ: θα γύνει ςαν 

κερύ, που θα το «καλουπώςει» «ϐποιοσ προλϊβει», ϐποιοσ βρεθεύ την 

κατϊλληλη ςτιγμό ςτην ςωςτό θϋςη. ε αυτϋσ τισ ώρεσ, μϋρεσ, 

εβδομϊδεσ, το τι λεσ εύναι ςημαντικϐ, ςημαντικϐτερο ϐμωσ εύναι το ποϑ 

βρύςκεςαι. Σισ εξελύξεισ το 1974 (την τελευταύα φορϊ που εύχαμε 

«ρευςτοπούηςη») τισ διαμϐρφωςε ο Ευϊγγελοσ Αβϋρωφ, που όξερε ποϑ 

να βρύςκεται και πϐτε να παρϋμβει, και ϐχι οι διϊφοροι ριζοςπϊςτεσ που 

ϋλεγαν τζϊμπα τερατολογύεσ ςτο Σορϐντο ξϋρω εγώ ό ςτο... Ανατολικϐ 

Βερολύνο! Και το 1967 (ϊλλη «ρευςτοπούηςη») τισ εξελύξεισ τισ 

διαμϐρφωςαν οι «ςυνταγματϊρχεσ» που πόραν τα τανκσ και κατϋβηκαν 

ςτο δρϐμο, ϐχι οι «ςτρατηγού» που ςυνωμοτοϑςαν μεταξϑ τυροϑ και 

αχλαδύου με τον ϊνακτα! 

Όποιοσ λοιπϐν θϋλει να διαμορφώςει τη «νϋα μεταπολύτευςη»5, θα πρϋπει 

να βρεθεύ εκεύ που θα ςυμβεύ αυτϐ το «κϊτι», και να ϋχει πρϐςωπο να 

μιλόςει με τουσ υπϐλοιπουσ που το διαμορφώνουν. Θα πρϋπει επύςησ να 

ϋχει τι να πει, να προτεύνει ϋναν «οδικϐ χϊρτη» για τισ αλλαγϋσ. Αυτϐσ ο 

οδικϐσ χϊρτησ νομύζω πωσ ϋχει διαμορφωθεύ όδη. Μϋνει ακϐμα να 

διατυπωθεύ, κι εδώ δεν εύναι οϑτε η ώρα, οϑτε η θϋςη για κϊτι τϋτοιο. 

Αναφϋρω απλϊ τα τϋςςερα ςημεύα που εκτιμώ ωσ τα ςημαντικϐτερα (α) 

για να υπϊρξει αλλαγό, (β) για να μπορϋςει αυτό η αλλαγό να αποβεύ 
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θετικό για το ϋθνοσ και την κοινωνύα: 

(i) «Αποχουντοπούηςη». Κϊθε αλλαγό μεταπολιτευτικοϑ τϑπου 

θεμελιώνεται ςε ςυμβολικϋσ ό φυςικϋσ εξοντώςεισ ανθρώπων. Εδώ οι 

εξοντώςεισ αυτϋσ πρϋπει να πϊρουν τη μορφό οικονομικόσ εξϐντωςησ, με 

αποκατϊςταςη τησ κυριαρχύασ τησ κοινωνύασ επύ μϋρουσ τουλϊχιςτο των 

αγαθών που υπεξαιροϑνται επύ χρϐνια απϐ τη μαφιοκρατύα, τη 

νομενκλατοϑρα και το καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα. Οπϐτε το ζότημα δεν 

εύναι «να μπει φυλακό» κανεύσ. Εύναι να δημευθοϑν ϐμωσ πλόθοσ 

περιουςιών, ςε πολλαπλϊςιο ποςοςτϐ απϐ τα αποδεδειγμϋνα κλεμμϋνα6, 

και να κινηθεύ ϋνασ μηχανιςμϐσ αμοιβόσ ϐςων καταγγϋλλουν φαινϐμενα 

πραγματικόσ υπεξαύρεςησ. Και φυςικϊ να εξοντωθοϑν πολιτικϊ οι ϋνοχοι, με 

ιςϐβια ςτϋρηςη των πολιτικών τουσ δικαιωμϊτων. 

(ii) υντακτικό ςυνϋλευςη. Σο νϋο πολιτικϐ ςϑςτημα θα χρειαςθεύ νϋο 

ςϑνταγμα, οι βαςικϋσ γραμμϋσ του οπούου ϋχουν όδη περιγραφεύ. 

Οπϐτε θα χρειαςθεύ να γύνει 

• ϋνα δημοψόφιςμα για την κατϊργηςη του ιςχϑοντοσ ςυντϊγματοσ 

και 

• εκλογϋσ για ςυντακτικό ςυνϋλευςη. Ϊτςι θα ςαρωθεύ το ςημερινϐ 

πολιτικϐ προςωπικϐ και θα αναδειχθοϑν απϐ το ςημερινϐ κοινωνικϐ 

χώρο «τησ απϊθειασ και τησ απεύθειασ» οι νϋοι εθνικού 

αντιπρϐςωποι. 

(iii) Επαναβεβαύωςη ευρωπαώκοϑ προςανατολιςμοϑ. Αποτελεύ ϐρο 

εθνικόσ επιβύωςησ να παραμεύνει η Ελλϊδα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) 

και το ευρώ και να τηρόςει το μνημϐνιο, επαναδιαπραγματευϐμενη 

φυςικϊ διαρκώσ τουσ ϐρουσ του, ςτο βαθμϐ που αυτϐ γύνεται. Δεν πρϋπει να 

αφεθεύ ςε καμύα περύπτωςη το «κϊτι» να μετεξελιχθεύ ςε αντιευρωπαώκό-

εθνικιςτικό-απομονωτιςτικό ςϑςπαςη, οϑτε να περϊςει η γραμμό του 

καθεςτώτοσ πωσ δόθεν το «μνημϐνιο» αποτελεύ ταφϐπλακα για την 

πολιτικό-κοινωνικό ςυζότηςη ςτην Ελλϊδα! Σαυτϐχρονα, θα χρειαςτεύ 

κϊπωσ να καθηςυχαςτοϑν οι ποικιλώνυμοι εταύροι μασ, που βϋβαια θα 

«φρικϊρουν» απϐ ϐςα θα ςυμβοϑν... Ασ τουσ πεύςει κϊποιοσ πωσ το 10ο 

μϋλοσ τησ ΕΕ εύναι ςτην πραγματικϐτητα το... 27ο, που μϐλισ τώρα 

τροχοδρομεύται ςε δημοκρατύα δυτικοϑ τϑπου και γύνεται «κανονικό» χώρα. 

Όπωσ τουσ «κοροώδϋψαμε» ϐςον αφορϊ τα οικονομικϊ μασ ςτοιχεύα, ϋτςι 
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τουσ «εξαπατοϑςαμε» επύ δεκαετύεσ κι ϐςον αφορϊ την πολιτικό μασ 

κατϊςταςη! 

(iv) Κοινωνικϐ περιεχϐμενο. Επαναλαμβϊνω το κοινωνικϐ δύπολο: απϐ 

τη μια ϐςοι το ειςϐδημϊ τουσ προϋρχεται κυρύωσ απϐ το κϋρδοσ ό το μιςθϐ 

απϐ την επιχειρηματικό τουσ δραςτηριϐτητα ό την υπαλληλικό τουσ ςχϋςη. 

Απϐ την ϊλλη ϐςοι το ειςϐδημϊ τουσ προϋρχεται κυρύωσ απϐ φοροκλοπό 

και διαφθορϊ (ό αργομιςθύα), απϐ υπεξαύρεςη δηλαδό κοινωνικοϑ πλοϑτου, 

απϐ παραγωγό ελλειμμϊτων. Αυτϐ το δύπολο εκφρϊζεται πιο 

ςυνειδητϊ (α) ςτην αδυναμύα των εργαζϐμενων γυναικών να 

απολαϑςουν ταυτϐχρονα τα οικογενειακϊ και τα επαγγελματικϊ 

τουσ δικαιώματα (να εκπληρώςουν τισ οικογενειακϋσ και επαγγελματικϋσ 

τουσ επιθυμύεσ) και (β) ςτην εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 

απαξύωςη-εξαπϊτηςη των νϋων. Νϋοι και γυναύκεσ λοιπϐν θα εύναι τα 

κοινωνικϊ υποκεύμενα τησ αλλαγόσ. Και αυτϐ πρϋπει να γύνει κατανοητϐ 

αμϋςωσ -ςυμβολικϊ και πραγματικϊ. 

Φρϐνια πολλϊ πϊντωσ ςε ϐςουσ (κϊπωσ πιο «μαζεμϋνα», εύναι αλόθεια) 

ςυνεχύζουν να εορτϊζουν ςτο προεδρικϐ μϋγαρο το πϐςο ωραύα τη 

βϐλεψαν (γιατύ, τι ϊλλο υπϊρχει ςτ' αλόθεια να γιορταςτεύ;) Προσ Θεοϑ 

ϐμωσ, πριν κλεύςει τα ςαρϊντα του, αυτϐ το εθνικϐ ϐνειδοσ τησ 

«μεταπολύτευςησ» ασ ϋχει επιτϋλουσ παραδώςει τη ςκυτϊλη ςε ϋνα ςϑςτημα 

δημοκρατικϐ, κοινωνικϐ και βιώςιμο. Ασ γύνει επιτϋλουσ η Ελλϊδα 

«κανονικϐ» ευρωπαώκϐ κρϊτοσ, ϐχι μϐνο ςτα λϐγια, αλλϊ και ςτα ϋργα! Ασ 

«πϊρουν εκδύκηςη» τα ορϊματα τησ προδομϋνησ μεταπολύτευςησ του 1974! 

 

Τποςημειώςεισ 

1. Αν και η εκτελεςτικό εξουςύα περιορύςτηκε κατϊ το μϊλλον ςτα 

κϐμματα του «μεγϊλου δικομματιςμοϑ», μεγϊλο μϋροσ τησ 

πολιτικόσ εξουςύασ κατανεμόθηκε και ςτην αριςτερϊ. Σο ΚΚΕ 

ανϊλαβε ςημαντικϐ ρϐλο ςτα (κρατικϊ, για να μην ξεχνιϐμαςτε) 

ςυνδικϊτα, την τοπικό αυτοδιούκηςη (για μια μεγϊλη φϊςη) τη 

δημοςιογραφύα... Η «ανανεωτικό αριςτερϊ» υπερ-

εκπροςωπόθηκε ςτα πανεπιςτόμια, τη δημοςιογραφύα, την 

ευρωκρατύα... Και φυςικϊ αυτό η κατανομό τησ εξουςύασ ϋγινε επύ 

τοϑτου, με ϋντονη κομματικό παρϋμβαςη, διαπραγμϊτευςη, με τα 
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γλαφυρϊ «πιαςύματα» και «μιλόματα» που αναφϋρει ο 

δικαςτόσ Παπανικολϊου... 

2. Σο «ρουςφϋτι», η κυρύαρχη πολιτικό λειτουργύα των πολιτικών 

τησ μεταπολύτευςησ, δεν εύναι βϋβαια ςυλλογικό εκπροςώπηςη, 

αλλϊ το αντύςτροφο, η πλόρησ ϊρνηςό τησ. 

3. Και βϋβαια, την πολυπληθό «μαρύδα» που αργομιςθεύ (δηλαδό 

αμεύβεται παρϊγοντασ ελλεύμματα και ϐχι υπεραξύα). 

4. Οπϐτε εύναι εκτϐσ τϐπου και χρϐνου, και γύνονται ολοϋνα και 

περιςςϐτερο εξωφρενικϋσ οι οιμωγϋσ οριςμϋνων για την οξϑτητα 

και την εξωθεςμικό διϊςταςη που παύρνει η πολιτικό-κοινωνικό 

ςϑγκρουςη. Η θεςμολαγνεύα τησ «ανανεωτικόσ αριςτερϊσ» π.χ., 

που υπερδιογκώθηκε ςτο χώρο αυτϐ λϐγω τησ εςωκομματικόσ 

τησ ςϑγκρουςησ με την δογματικό (και φϑςει εμφυλιοπολεμικό) 

αριςτερϊ, εύχε νϐημα τη δεκαετύα του '70, ϐταν θεωροϑνταν πωσ 

ςυγκροτοϑνταν ϋνα δημοκρατικϐ κρϊτοσ. Όταν ϐμωσ ϋγινε ςαφϋσ 

πωσ οι «θεςμού» ςυγκροτοϑςαν/νομιμοποιοϑςαν το «κλεύςιμο» 

τησ πολιτικόσ αγορϊσ, την επϋλαςη τησ διαφθορϊσ και τησ 

φοροκλοπόσ, την κοινωνικό ςταςιμϐτητα, τη χρεοκοπύα τησ 

χώρασ κ.λπ, η «θεςμολαγνεύα» τησ ανανεωτικόσ αριςτερϊσ 

κατϊντηςε να εύναι απϐ θεωρητικό νομιμοπούηςη του ςυςτόματοσ 

ϋωσ αςυγχώρητη αφϋλεια, πνευματικό οκνηρύα και ϋνδειξη 

εξωφρενικοϑ καθεςτωτιςμοϑ... 

5. Και βϋβαια η ϑπαρξη «νϋασ μεταπολύτευςησ» ςημαύνει πωσ οι 

πρωταύτιοι του ςημερινοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ (εφϐςον μϊλιςτα 

δε ςυμβϊλουν ςτην ανατροπό του καθεςτώτοσ ςυςτόματοσ) θα 

ϋχουν, ηθικϊ και πολιτικϊ, την τϑχη των προκατϐχων τουσ, των 

ηγετικών δηλαδό ςτελεχών τησ προηγηθεύςασ τησ 

μεταπολύτευςησ του 1974 «καταςτϊςεωσ». 

την περύπτωςη του κ. Μαντϋλη, προβλόθηκε ωσ ιδιαύτερα «ςκληρό» η 

τοποθϋτηςη του γενικοϑ γραμματϋα του ελεγκτικοϑ ςυνεδρύου «να 

επιςτρϋψει... τα 440,000 μϊρκα». Κϊθε ϐμωσ πρϐςτιμο οφεύλει να εύναι 

πολλαπλϊςιο του κϐςτουσ τησ ζημύασ που ϋχει προκληθεύ απϐ την 

τιμωροϑμενη πρϊξη, αφοϑ εξοριςμοϑ η ποινό 

αποςκοπεύ (α) ςτην αποκατϊςταςη τησ ζημύασ που ϋχει προκληθεύ ςτο 

κοινωνικϐ ςϑνολο, αλλϊ και (β) ςτην αποτροπό τησ επανϊληψησ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 648 

παρομούων πρϊξεων ςτο μϋλλον. τα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ π.χ. το 

πρϐςτιμο για τουσ λαθρεπιβϊτεσ εύναι τριακονταπλϊςιο του αντιτύμου 

του κλεμμϋνου ειςιτηρύου. Ψσ προσ την αποτροπό, εύναι προφανϋσ πωσ 

αν το πρϐςτιμο όταν... ιςϐποςο με το αντύτιμο του ειςιτηρύου θα 

λειτουργοϑςε ωσ ενθϊρρυνςη τησ λαθρεπιβύβαςησ, ϐχι ωσ αποτροπό τησ! 

Αλλϊ και ωσ προσ την αποκατϊςταςη τησ ζημύασ, το πρϐςτιμο (η ποινό) 

οφεύλει να εμπεριϋχει ςτην τιμό του την εξοριςμοϑ αδυναμύα των 

ελεγκτικών μηχανιςμών να εντοπύζουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ παρανομύασ! Εξ 

ου και η ςχϋςη 30:1, που εύναι μια χαρϊ ςχϋςη για ϐλεσ τισ περιπτώςεισ 

υπεξαύρεςησ δημοςύου χρόματοσ, εύτε με τη μορφό τησ μύζασ, εύτε τησ 

δωροληψύασ, εύτε τησ φοροδιαφυγόσ κ.λπ. Όςον αφορϊ ενδεχϐμενεσ 

νομικϋσ ενςτϊςεισ (καθώσ δε λεύπουν οι «χρόςιμοι ηλύθιοι»), ασ 

ςημειώςουμε εδώ πωσ ωσ προσ τισ δομϋσ που ϋχουν αναπτϑξει οι 

μηχανιςμού τησ διαφθορϊσ ό τησ φοροκλοπόσ αλλϊ και ωσ προσ τα ποςϊ 

που υπεξαιροϑν (ςε 8% του ΑΕΠ υπολογύζεται το κϐςτοσ τησ 

διαφθορϊσ, γϑρω ςτο 6% τησ φοροκλοπόσ, και αφόνουμε κατϊ μϋροσ 

τη «μαϑρη» οικονομύα των ναρκωτικών, τησ πορνεύασ, τησ λαθρεμπορύασ 

κ.λπ, που ο τζύροσ τουσ ςυνολικϊ προςεγγύζει ϊλλο ϋνα 7% του ΑΕΠ...) 

προςομοιϊζουν ςαφώσ με το οργανωμϋνο ϋγκλημα, ςαν την ιταλικό μαφύα, 

τουσ ναρκεμπϐρουσ τησ λατινικόσ Αμερικόσ κ.λπ. Οπϐτε το κρϊτοσ οφεύλει 

να κϊνει τουσ φοροκλϋφτεσ και τουσ διεφθαρμϋνουσ αν ϐχι να ματώςουν, 

τουλϊχιςτο να ιδρώςουν, και αυτϐ βϋβαια δεν πρϐκειται να ςυμβεύ με το 

υπϊρχον νομικϐ πλαύςιο (που ϐχι τυχαύα εύναι «κομμϋνο και ραμμϋνο» ςτα 

μϋτρα τησ νομενκλατοϑρασ και τησ μαφιοκρατύασ. 
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Μαρύα Βαςιλϊκου: "ϋχει πολϑ μεγϊλη ςημαςύα αν οι εκπρϐςωποι 

των 'οικολϐγων' προόρθαν απϐ τον οικολογικϐ χώρο, ϐπωσ εγώ" 

(16/7/2010) 

 

υναντόθηκα με τη Μαρύα Βαςιλϊκου ςτη Βιϋννη, ςτο καφϋ «orient-

occident» ςτη λαώκό αγορϊ «Naschmarkt», που λειτουργεύ και ωσ 

ςημεύο ςυνϊντηςησ των διανοουμϋνων μεςοαςτών τησ αυςτριακόσ 

πρωτεϑουςασ, κϊπωσ ςαν το δικϐ μασ «Μοναςτηρϊκι». τισ 10 

Οκτωβρύου 2010 η Μαρύα θα διεκδικόςει ςτισ δημοτικϋσ εκλογϋσ τη 

δημαρχύα τησ Βιϋννησ, ωσ εκπρϐςωποσ των αυςτριακών 

«πρϊςινων», του κϐμματοσ ςτο οπούο ςυμμετϋχει απϐ τα φοιτητικϊ τησ 

χρϐνια, ϐταν ϋφταςε εδώ απϐ την Αθόνα ϐπου μεγϊλωςε, για να 

ςπουδϊςει γλωςςολογύα. 

Οι εκλογϋσ ςτη Βιϋννη 

Η καμπϊνια ϐμωσ δεν εύναι εϑκολη. τισ προηγοϑμενεσ εκλογϋσ οι 

«πρϊςινοι» ϋλαβαν «πολϑ ψηλϐ ποςοςτϐ, 15%», και «πρώτοσ ςτϐχοσ» 

τησ υποψηφύου του κϐμματοσ εύναι «να υπεραςπιςτοϑμε το ύδιο ποςοςτϐ», 

ϐπωσ λϋει. Αν ςυμβεύ αυτϐ, μπορεύ να επιτευχθεύ και ο πολιτικϐσ τησ 

ςτϐχοσ, που δεν εύναι ϊλλοσ απϐ τη ςυγκυβϋρνηςη τησ πρωτεϑουςασ με 

τουσ ςοςιαλδημοκρϊτεσ. «Η Βιϋννη βγϊζει ςοςιαλδημοκρατύα πϊνω 

απϐ 40% ςταθερϊ», αλλϊ «αυτό τη φορϊ μπορεύ να μην ϋχει 

αυτοδυναμύα». υγκυβϋρνηςη που φυςικϊ θα ϋχει πολιτικϐ περιεχϐμενο, 

τισ βαςικϋσ προτεραιϐτητεσ του ςυνδυαςμοϑ τησ Μαρύασ Βαςιλϊκου: 

φθηνϐτερεσ ςυγκοινωνύεσ («ϐλεσ οι ςυγκοινωνύεσ ϋνα ευρώ την ημϋρα»), 

«ενεργειακό αυτϊρκεια τησ Βιϋννησ μϋςα ςτισ επϐμενεσ δϑο δεκαετύεσ, με 

ϋνα ςοβαρϐ πρϐγραμμα μονώςεων κτιρύων, τοποθϋτηςησ φωτοβολταώκών 

κ.λπ., που παρϊλληλα θα δημιουργόςει και μερικϋσ χιλιϊδεσ νϋεσ θϋςεισ 

εργαςύασ», «χύλιουσ δαςκϊλουσ ξϋνων γλωςςών ςτα ςχολεύα, αφοϑ το 50% 

των μαθητών ςτα ςχολεύα τησ Βιϋννησ δεν ϋχουν μητρικό γλώςςα τα 

γερμανικϊ». Μια τϋταρτη προτεραιϐτητα θα αφορϊ το ρατςιςμϐ, ςε μια 

πϐλη ϐπου η ϊκρα δεξιϊ «ϋχει 20%». 

Οι προοπτικϋσ τησ καμπϊνιασ όταν πολϑ καλϋσ αρχικϊ: «πηγαύναμε να 

ανεβοϑμε κι ϊλλο, αλλϊ δυςτυχώσ προϋκυψαν καυγϊδεσ ςτο τοπικϐ 
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επύπεδο και αυτϐ επηρεϊζει». Οριςμϋνα ςτελϋχη των «πρϊςινων» που 

«δεν επανεξελϋγηςαν ςτη λύςτα των υποψηφύων», θεώρηςαν καλϐ να 

δημοςιοποιόςουν τισ πικρύεσ τουσ, προσ μεγϊλη ικανοπούηςη του τϑπου, 

και με δυςϊρεςτα φυςικϊ αποτελϋςματα για την καμπϊνια. Δεν κρϑβει 

τον προβληματιςμϐ τησ απϐ αυτϋσ τισ εξελύξεισ: «η μϐνη μου δόλωςη όταν 

πωσ αν ςυνεχύςουμε ϋτςι, ώςτε να θεωρεύται προςωπικό τραγωδύα ϐποτε 

κϊποιοσ δεν επανεκλϋγεται, αυτϐ ςημαύνει πωσ θα μϋνουν οι πϊντεσ ιςοβύωσ 

ςτα αξιώματϊ τουσ!», γελϊει πικρϊ. 

Με αφορμό το γεγονϐσ των εςωκομματικών περιπετειών των Βιεννϋζων 

«πρϊςινων», η ςυζότηςη γυρνϊει ςτον τρϐπο διευθϋτηςησ των 

διαφορετικών απϐψεων εντϐσ των κομμϊτων. Με εντυπωςιϊζει ο τρϐποσ 

που παρουςιϊζει τα εςωκομματικϊ πρϊγματα: η Μαρύα Βαςιλϊκου δύνει 

ϋμφαςη ςτη ςυλλογικϐτητα, ςτην πολιτικό ςυμφωνύα που εκφρϊζει το 

καταςτατικϐ και εκφρϊζει απϋχθεια προσ τισ οργανωμϋνεσ 

ομαδοποιόςεισ, μύα ιδϋα που τησ ζητώ να ςχολιϊςει. «Αυτϐ, με βϊςη τη 

δικό μασ νοοτροπύα, θα όταν ςκϊνδαλο! Δε νομύζω πωσ θα το δεχϐταν 

κανϋνασ» λϋει με ϋμφαςη. «Μαθαύνω», ςυνεχύζει, «πωσ ςτην 

Ελλϊδα (ςτουσ «οικολϐγουσ πρϊςινουσ», τ) εμφανύζονται τϊςεισ που 

διαθϋτουν ακϐμα και ονϐματα! Αν αυτϐ ςυμβαύνει, εύναι εντελώσ ϋξω απϐ τη 

δικό μου πολιτικό νοοτροπύα!... Δεν κριτικϊρω αν υπϊρχουν ϊνθρωποι που 

ςυμπαθιοϑνται, που αλληλοεκτιμοϑνται, που ϋχουν ανϊλογεσ απϐψεισ ςε 

πολλϊ θϋματα και ςυναντιοϑνται κατϊ καιροϑσ οϑτωσ ώςτε π.χ. να 

προετοιμϊζουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ ςτα ςυνϋδρια ό οπουδόποτε αλλοϑ, 

αλλϊ εύμαι αντύθετη να ϋχουν φτιϊξει φρϊξια που να ϋχει και ϐνομα (αυτϐ 

εύναι μεγϊλη διαφορϊ!) και να βγϊζουν και δικϊ τουσ "ψηφοδϋλτια" ςτα 

ςυνϋδρια. Εδώ πλϋον για μϋνα τελειώνει η ιδϋα τησ ςυνοχόσ, τελειώνει η 

ιδϋα ϐτι εύμαςτε ϐλοι μαζύ ϋνα κϐμμα. Αρχύζουμε πλϋον να γινϐμαςτε 

γκρουποϑςκουλα που μϊχονται το ϋνα το ϊλλο. Με αυτοϑ του εύδουσ την 

πολιτικό, εγώ δεν ϋχω καμύα ςχϋςη! Εύμαι εξαιρετικϊ ςαφόσ ςε 

αυτϐ!» τονύζει ςχεδϐν θυμωμϋνα. Όταν τολμϊω να ςχολιϊςω πωσ ϐλα τα 

κϐμματα ςτην Ευρώπη και την Αμερικό κϊπωσ ϋτςι λειτουργοϑν, με 

οργανωμϋνεσ δηλαδό τϊςεισ, κλεύνει ϊπαξ δια παντϐσ τη ςυζότηςη: «ϐχι 

οι "πρϊςινοι"!... Αυτϐ εύναι παλαιοαριςτερό αρρώςτια» 

  

Η ελληνικό κρύςη 
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Η ςυζότηςη μεταφϋρεται τώρα ςτο ζότημα τησ ελληνικόσ κρύςησ του 

ευρώ, και πώσ αυτό βιώθηκε ςτην Αυςτρύα. Η Μαρύα παραδϋχεται πωσ 

«οπωςδόποτε η εικϐνα τησ Ελλϊδασ ϋχει πϊθει ςοβαρό ζημιϊ και θα 

χρειαςτοϑν πϊρα πολλϊ χρϐνια για να ορθοποδόςει». Ϊνα ϊλλο πρϐβλημα 

εύναι πωσ «ϐλεσ αυτϋσ οι εικϐνεσ με τισ απεργύεσ, με τα μπλοκαριςμϋνα 

λιμϊνια κ.λπ προκαλοϑν αναςφϊλεια ςτουσ Αυςτριακοϑσ, που με πολλό 

αγϊπη και προςόλωςη ϋρχονται ςτην Ελλϊδα για διακοπϋσ επύ δεκαετύεσ, με 

αποτϋλεςμα πολλού ανϊμεςϊ τουσ να μην ϋρθουν, τουλϊχιςτο φϋτοσ, για 

διακοπϋσ». Απϐ την ϊλλη «υπόρξαν ςυγκινητικϋσ προςπϊθειεσ, απϐ ϐλουσ 

αυτοϑσ που ϋχουν ςπύτια ςτην Ελλϊδα κ.λπ. που βγόκαν δημοςύωσ και 

υπεραςπύςτηκαν την Ελλϊδα ό προςπϊθηςαν να εξηγόςουν τουλϊχιςτο 

γιατύ τα πρϊγματα ϋφταςαν μϋχρι εκεύ». την προςπϊθεια αυτό ϋδωςε 

το «παρών» και η «ιςτορικό ελληνικό κοινϐτητα» που ϋχει τισ ρύζεσ 

τησ «ςτον καιρϐ τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ». Γενικϊ «υπόρξαν πϊρα 

πολλϋσ προςπϊθειεσ, με εμφανύςεισ ςτην τηλεϐραςη, ςυνεντεϑξεισ, ϐςο 

μποροϑμε να διορθώςουμε την εικϐνα τησ Ελλϊδασ, αλλϊ βϋβαια η ζημιϊ 

που ϋχει γύνει εύναι εξαιρετικϊ μεγϊλησ κλύμακασ για να μπορεύ ο ϋνασ και ο 

ϊλλοσ να την αποκαταςτόςει». 

Όςον αφορϊ το «μηχανιςμϐ ςτόριξησ» ςτην Ελλϊδα, «η ακροδεξιϊ 

αρνόθηκε να τον υπερψηφύςει, και διαμαρτυρόθηκε ϋντονα», αξιοποιώντασ 

τισ εξελύξεισ για να προωθόςει την ϊποψό τησ πωσ «δεν πρϋπει (η 

Αυςτρύα) να εύμαςτε ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) και ϊλλα πολλϊ». Αλλϊ 

και «οι "πρϊςινοι" καταψόφιςαν το "μηχανιςμϐ ςτόριξησ" λϐγω των 

"αντιλαώκών μϋτρων" τα οπούα προβλϋπει ειδικϊ το "διεθνϋσ νομιςματικϐ 

ταμεύο" (ΔΝΣ)». Επιςημαύνει πωσ ςτην Αυςτρύα «δεν υπϊρχει αριςτερϐ 

κϐμμα, οπϐτε ςτουσ "πρϊςινουσ" αυτό τη ςτιγμό δραςτηριοποιοϑνται και 

πϊρα πολλού αριςτερού, οι οπούοι φυςικϊ ςε ϋνα βαθμϐ επηρεϊζουν τη 

γραμμό του κϐμματοσ. Αλλϊ ςτα "πρϊςινα" κϐμματα υπϊρχει πϊντα 

ώςμωςη μεταξϑ αριςτερϊσ και οικολογύασ». 

Η κυβϋρνηςη 

Λϐγω των αςχολιών τησ ςτην αυςτριακό πολιτικό παρακολουθεύ μϐνο 

«παρεμπιπτϐντωσ» την κυβερνητικό πολιτικό και τα τεκταινϐμενα ςτην 

Ελλϊδα. «Γενικό εικϐνα που ϋχω αυτό τη ςτιγμό, εύναι μια κυβϋρνηςη ςτην 

οπούα ο Γιώργοσ Παπανδρϋου προςπαθεύ να αλλϊξει, να προχωρόςει 

κϊποια πρϊγματα, ϋχει καλϋσ ιδϋεσ και καταβϊλει καλϋσ προςπϊθειεσ, χωρύσ 
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ϐμωσ να διαθϋτει οϑτε τα ςτελϋχη, οϑτε κϊποιο λαώκϐ ρεϑμα 

υποςτόριξησ». Αυτϐ φυςικϊ ϋχει να κϊνει με το ϐτι «τα μϋτρα που εύναι 

αναγκαύο να παρθοϑν αυτϐν τον καιρϐ, ϋςτω κι αν ςε πολλϊ απϐ αυτϊ 

μπορεύ να εύμαι εξαιρετικϊ αντύθετη, ελόφθηςαν ϐταν πια εύχε φτϊςει ο 

κϐμποσ ςτο χτϋνι, ϐταν, για να εύμαι ειλικρινόσ, δεν υπόρχαν πια πολλϊ 

περιθώρια... Απϐ μια ςτιγμό και μετϊ όταν αναγκαύο να υπϊρξει μια 

χρηματικό υποςτόριξη (απϐ την ΕΕ, το ΔΝΣ, τ) και αυτό η υποςτόριξη 

ςυνοδεϑεται απϐ την επιβολό οριςμϋνων μϋτρων»... Σοϑτων λεχθϋντων, 

και αφοϑ παρατηρόςει πωσ επειδό «δεν προλαβαύνει» «δεν 

παρακολουθεύ» εκ του ςϑνεγγυσ τισ αποφϊςεισ τησ Σύνασ Μπιρμπύλη, 

που κατϋλαβε τελικϊ το θώκο που αρχικϊ ο Γιώργοσ 

Παπανδρϋου προϐριζε ςτην ύδια, αλλϊ εκεύνη δεν το δϋχτηκε, λϋει δυο 

λϐγια για το ϋργο τησ υπουργοϑ περιβϊλλοντοσ: «Γνωρύζοντασ το πώσ 

λειτουργεύ η πολιτικό ςτην Ελλϊδα, θα πρϋπει να αντιμετωπύζει ςοβαρϋσ 

αντιςτϊςεισ. Για να κϊνεισ περιβαλλοντικό πολιτικό ςτην Ελλϊδα, 

χρειϊζονται επενδυτικϊ κεφϊλαια, τα οπούα αυτό τη ςτιγμό δεν βλϋπω να 

υπϊρχουν απϐ πουθενϊ! Πώσ θα μπορϋςει μια υπουργϐσ περιβϊλλοντοσ να 

δρϊςει, ϐταν το μϐνο πρϊγμα που υπϊρχει αυτό τη ςτιγμό και τα επϐμενα 

χρϐνια εύναι περικοπϋσ παντοϑ; την κατϊςταςη ςτην οπούα βριςκϐμαςτε 

ετοϑτη τη ςτιγμό, ποιοσ θα ϋρθει να επενδϑςει τα χρόματϊ του ςτην 

Ελλϊδα; Γνωρύζοντασ αυτϐ το ςκηνικϐ, δεν βλϋπω να ϋχει η Σύνα 

Μπιρμπύλη πολλϋσ δυνατϐτητεσ να κινηθεύ, και το θεωρώ κρύμα. Σησ 

εϑχομαι ϐμωσ τα καλϑτερα». 

Με βϊςη τη ςημερινό κατϊςταςη, «εγώ φοβϊμαι πολϑ πωσ το επϐμενο 

βόμα για την Ελλϊδα αυτό τη ςτιγμό εύναι να ξεπουλόςει και τα τελευταύα 

τησ "αςημικϊ"»... Φρειϊζεται ϊρα να υποςτηριχτοϑν «αυτού οι οπούοι λϋνε 

πωσ αυτϐ που θα χρειαζϐταν τώρα η Ελλϊδα εύναι "επενδϑςεισ με εποπτεύα", 

ϐχι "μϋτρα λιτϐτητασ με εποπτεύα". Αν εύχαμε ςοβαρϋσ επενδϑςεισ με 

εποπτεύα, τϐτε θα μποροϑςαμε να καταφϋρναμε μϋςα ςτην επϐμενη τριετύα 

ϋνα μϋροσ των ελλειμμϊτων και του χρϋουσ να το καλϑψουμε». 

«Αυτϐ που λεύπει ςε ολϐκληρο το χώρο τησ αριςτερϊσ αυτό τη ςτιγμό...» 

ςυνεχύζει η Μαρύα Βαςιλϊκου, «... εύναι το θϊρροσ να δεχτοϑμε ϐτι πρϋπει 

να υπϊρχουν κϊποια μϋτρα λιτϐτητασ. Ασ το δεχτοϑμε αυτϐ! Δεν το τολμϊμε 

ϐμωσ, -κι ϋτςι τελειώνει ουςιαςτικϊ κϊθε εύδουσ ςυμβολό μασ, ςε ϋνα θϋμα 

ϐμωσ που η χώρα αναγκαςτικϊ θα αντιμετωπύςει, λαμβϊνοντασ 
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ςυγκεκριμϋνα μϋτρα, μϋςα ςτα επϐμενα χρϐνια, που θα πρϋπει να ϋχουν 

ευρεύα ςτόριξη: μια ςειρϊ π.χ. απϐ μϋτρα που αφοροϑν τη διαφθορϊ, τουσ 

υπερϊριθμουσ ςτο δημϐςιο τομϋα, την "οικονομύα των 'κουμπϊρων'", η 

οπούα φυςικϊ απομυζεύ τουσ προϒπολογιςμοϑσ... Μια αναδιϊρθρωςη τησ 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, χωρύσ τον ανϐητο τρϐπο με τον οπούο ο 

"Καλλικρϊτησ" προςπαθεύ να κϊνει οικονομύεσ, ρημϊζοντασ την ϑπαιθρο 

και διατηρώντασ δυςτυχώσ το πελατειακϐ ςϑςτημα και το ρουςφϋτι· αλλϊ 

και ϊλλα πρϊγματα: πϐςουσ αςφαλιςτικοϑσ φορεύσ ϋχουμε ςτην Ελλϊδα; 

Εμεύσ εδώ ςτην Αυςτρύα παλεϑουμε εδώ και χρϐνια για να δημιουργηθεύ 

ϋνασ ενιαύοσ αςφαλιςτικϐσ φορϋασ για ϐλουσ, για να ςταματόςουν τα 

προνϐμια υπϋρ κϊποιων ςυγκεκριμϋνων ομϊδων, αλλϊ και προπϊντων για 

να υπϊρξει περιςςϐτερη διαφϊνεια και δικαιοςϑνη». 

«Η αριςτερϊ ςτην Ελλϊδα απομακρϑνεται ϐλο και περιςςϐτερο απϐ τουσ 

απλοϑσ ανθρώπουσ και τη λογικό τουσ... Οι "οικολϐγοι πρϊςινοι" (OΠ) θα 

ϋπρεπε εδώ να ϋχουν μια πιο θαρραλϋα ςτϊςη ςτα θϋματα αυτϊ απϐ ϐτι ϋχει 

ο κλαςικϐσ χώροσ τησ αριςτερϊσ κι αυτϐ διϐτι δεν ϋχουμε διαμορφώςει 

πελατειακϋσ ςχϋςεισ με κανϋνα, με καμύα ςυγκεκριμϋνη ομϊδα, ϊρα εύμαςτε 

πιο ελεϑθεροι να εκφρϊςουμε τη γνώμη μασ ανοικτϊ». 

Για τουσ «οικολϐγουσ πρϊςινουσ» 

Γιατύ ϐμωσ οι ΟΠ δεν ϋχουν κατορθώςει ωσ τώρα να αξιοποιόςουν τη 

ςυγκυρύα και κινοϑνται εν πολλούσ ςτο πεδύο που ορύζει η 

μεταπολιτευτικό αριςτερϊ; Εύναι ζότημα ηλικύασ, κατϊρτιςησ, αλλϊ 

«υπϊρχει και μια ϊλλη, πολϑ ςημαντικό διαφορϊ αν κανεύσ πϋραςε απϐ 

κϊποιον ϊλλο πολιτικϐ χώρο για να καταλόξει ςτουσ "πρϊςινουσ", οπϐτε 

"ζυμώθηκε" εκεύ, ό αν, ϐπωσ εγώ, δεν υπόρξε ποτϋ πουθενϊ αλλοϑ, παρϊ 

μϐνο εντϐσ των "πραςύνων"...». Όςο ολιγϊριθμη κι αν εύναι αυτό η 

κατηγορύα, «πρϋπει να γύνουμε πιο πολλού», παρατηρεύ η Μαρύα 

Βαςιλϊκου. 

ε ςχϋςη με τη δημιουργύα τησ «δημοκρατικόσ αριςτερϊσ» (ΔΑΡ), 

η Μαρύα παρατηρεύ: «οπωςδόποτε εύναι ϋνασ χώροσ ο οπούοσ παρουςιϊζει 

ενδιαφϋρον για τουσ ΟΠ, με την ϋννοια ϐτι εντϐσ του υπϊρχουν ϋντονεσ 

οικολογικϋσ τϊςεισ, που αναζητοϑν τρϐπο να προχωρόςουν πιο πολϑ προσ 

την πολιτικό οικολογύα. Ϊνασ δεϑτεροσ λϐγοσ που μασ ενδιαφϋρει η 

εμφϊνιςη τϋτοιων δυνϊμεων εύναι πωσ η ελληνικό πολιτικό ςκηνό 

χρειϊζεται επειγϐντωσ ανανϋωςη. Βϋβαια η ανανϋωςη δεν μπορεύ να ϋρθει 
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μϋςω αποςταςιοποιόςεων... Φρειϊζεται νϋο αύμα, νϋα πρϐςωπα, ϊνθρωποι 

οι οπούοι δεν εύναι αυτό τη ςτιγμό εντϐσ τησ πολιτικόσ... Η ανανϋωςη δεν 

μπορεύ να προϋρθει μϋςα απϐ το ύδιο το πολιτικϐ ςϑςτημα, με το να υπϊρχει 

μια διϊςπαςη και να εμφανιςτεύ κϊτι καινοϑργιο... Αυτϐ εύναι μϐνο μια 

αρχό! Για να πϊει μπροςτϊ αυτό η προςπϊθεια κατϊ τη γνώμη μου, θα 

πρϋπει κατϊ πρώτον να κϊνουν ϋνα ϋντονο ϊνοιγμα προσ την πολιτικό 

οικολογύα, και κατϊ δεϑτερον να κϊνουν ϋνα ϋντονο ϊνοιγμα ςε νϋο κϐςμο, 

για να καταφϋρουν να ανανεωθοϑν και ςε επύπεδο ςτελεχών. Αν το 

καταφϋρουν αυτϐ, τϐτε κϊποια ςτιγμό μπορεύ να δημιουργηθεύ εκεύ ϋνα 

πολιτικϐ ρεϑμα, το οπούο μαζύ με τουσ ΟΠ να μπορϋςει να καταγρϊψει μια 

δυναμικό, να ςυμβϊλει ςτο να προχωρόςουν επιτϋλουσ κϊποια πρϊγματα 

παραπϋρα ςτην Ελλϊδα. Αν δεν τα καταφϋρουν αυτϊ, θα εύναι μια ακϐμα 

ομϊδα εντϐσ του κατεςτημϋνου πολιτικοϑ ςυςτόματοσ...». 

Πϋραν τησ αριςτερϊσ, υπϊρχουν και ϊλλεσ δυνϊμεισ που μπορεύ να 

ενδιαφϋρουν τουσ ΟΠ, ϐπωσ π.χ. οι φιλελεϑθεροι. «την Αυςτρύα υπόρξε 

μια προςπϊθεια φιλελεϑθερου κϐμματοσ, που δεν ευδοκύμηςε. Πολλού απϐ 

αυτοϑσ, που δεν όταν νεοφιλελεϑθεροι, αλλϊ ελευθεριακού κι ϋδιναν μεγϊλη 

ςημαςύα ςτισ αξύεσ και τα δικαιώματα, όρθαν ςτουσ "πρϊςινουσ" και η 

ςυμβολό τουσ όταν πολϑτιμη ςτο να υπϊρξουν γϐνιμεσ ςυνθϋςεισ ςτο χώρο 

τησ οικονομύασ, ςτη ςτϊςη μασ απϋναντι ςτον καπιταλιςμϐ, την ελεϑθερη 

οικονομύα, τισ αγορϋσ, τισ επενδϑςεισ κ.λπ. Σο ζητοϑμενο εύναι να μην 

αναμαςϊμε τα τετριμμϋνα κλιςϋ τησ κατεςτημϋνησ αριςτερϊσ. Αυτϐ 

εξϊλλου εύναι και το χαρακτηριςτικϐ των "πρϊςινων": προχωρϊμε 

μπροςτϊ!».    

Βριςκϐμαςτε ϊρα ενώπιον μιασ πρϐκληςησ για «θετικό ζϑμωςη». 

«Πϊντωσ το πιο βαςικϐ δεν εύναι να ςκεφτϐμαςτε ποιοσ θα φϑγει, αλλϊ 

ποιοσ θα ϋρθει. Κι αυτϐ ιςχϑει και για τουσ ΟΠ και για τη ΔΑΡ». την 

παρατόρηςη πωσ ςυχνϊ οι υφιςτϊμενοι πολιτικού ςχηματιςμού βλϋπουν 

με επιφϑλαξη ϐςουσ τουσ προςεγγύζουν, φοβοϑμενοι μην «αλωθοϑν» απϐ 

ϊτομα με ετερϐδοξεσ απϐψεισ, απϐ μωροφιλϐδοξουσ ό καριερύςτεσ, 

η Μαρύα παρατηρεύ: «θα 'ρθοϑν κι αυτού! Σι να κϊνουμε; Αναγκαύο κακϐ! 

Κϊποιουσ απϐ αυτοϑσ θα τουσ φορτωθοϑμε για μεγϊλο διϊςτημα, κϊποιουσ 

ϊλλουσ θα τουσ αποχαιρετόςουμε ςϑντομα. Ψςτϐςο εύναι ϋνα αναγκαύο 

κακϐ που πρϋπει να το υποςτοϑμε, γιατύ αν δεν εύμαςτε ανοικτού, ειδικϊ 

ϐταν εύμαςτε νϋο κύνημα, ϐπωσ εύμαςτε εμεύσ οι ΟΠ, κινδυνεϑουμε απϐ 
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ςυρρύκνωςη. Κι εγώ δε θϋλω οι "πρϊςινοι" ςτην Ελλϊδα, οι οπούοι ςτην 

ουςύα ϋχουν πρωτοδημιουργηθεύ, με το που ορθοπϐδηςαν να υποςτοϑν 

αποξόρανςη». 
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Πορτοκαλύ επανϊςταςη; (26/7/2010) 

 

Πϊμπολλοι εύναι πια οι ςυμπολύτεσ μασ Αθηναύοι που πολϑ θα όθελαν να 

εκφρϊςουν και εκλογικϊ την αποδοκιμαςύα τουσ ςτα δϑο μεγϊλα 

κϐμματα που μασ οδόγηςαν ςτο «διεθνϋσ νομιςματικϐ ταμεύο» (ΔΝΣ) 

και τη χρεοκοπύα, αλλϊ «δεν ϋχουν τι να ψηφύςουν», μιασ και δεν 

προτύθενται βϋβαια να επιβραβεϑςουν τη ςυνυπεϑθυνη αριςτερϊ. 

Ειδικϊ οι Αθηναύοι, ϋχουμε ιδιαύτερουσ λϐγουσ να θϋλουμε να 

εκφρϊςουμε τη δυςαρϋςκειϊ μασ, αφοϑ το πολιτικϐ ςϑςτημα επύ ϋνα 

τϋταρτο του αιώνα τουλϊχιςτο κατϋςτηςε το δόμο μασ παςαρϋλα για 

κομματικοϑσ «βαρϐνουσ» τησ ΝΔ και «κϐμητεσ» του ΠΑΟΚ. 

Σα αποτελϋςματα εύναι γνωςτϊ: οικονομικό κατϊρρευςη του δόμου 

(εξϊλλου η επϐμενη δημοςιονομικό «βϐμβα» θα «ςκϊςει» ςτουσ 

«οργανιςμοϑσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ»), εγκατϊλειψη των δημοτών ςτισ 

διαθϋςεισ ποικιλώνυμων ιςχυρών ςυμφερϐντων, γοργό πτώςη τησ 

ποιϐτητασ ζωόσ μασ, εξωφρενικϋσ ςπατϊλεσ και κακοδιαχεύριςη ςε 

δημοτικϋσ υπηρεςύεσ κι επιχειρόςεισ, ϐπωσ η αποκομιδό των 

απορριμμϊτων ό ο ραδιοςταθμϐσ «984». 

 

Να ϐμωσ που μεσ ςτο κατακαλϐκαιρο, εμεύσ οι πολύτεσ αποκτόςαμε όδη 

μια αξιοπρεπό επιλογό για το «τι να ψηφύςουμε»: Ση δημοτικό παρϊταξη 

με την πρωτϐτυπη και φρϋςκια ονομαςύα «πορτοκαλύ», ςτην οπούα 

ςυςπειρώνονται ανεξϊρτητοι απϐ το κυρύαρχο πολιτικϐ ςϑςτημα νϋοι 

επαγγελματύεσ και επιςτόμονεσ, με υποψόφιο δόμαρχο τον 

δικηγϐρο Σϊςο Αβραντύνη. 

Παρακολουθώντασ τη ςυνϋντευξη τϑπου ςτην οπούα παρουςιϊςτηκαν, 

την Σετϊρτη 21/7,διαπύςτωςα πωσ οι «πορτοκαλύ» λϋνε φωναχτϊ ϐτι 

πολλού απϐ εμϊσ ςκεφτϐμαςτε απϐ μϋςα μασ: 

• Πωσ ο δόμοσ πρϋπει να απελευθερωθεύ απϐ τα νϑχια των 

αποτυχημϋνων κομμϊτων. 

• Πωσ οι αιρετού μασ εύναι για να υπεραςπύζονται τουσ πολύτεσ, και 

μϊλιςτα τουσ πιο ευϊλωτουσ, και ϐχι να παριςτϊνουν τισ 
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θεραπαινύδεσ των δυνατών του πλοϑτου, τησ νϑχτασ, τησ 

ψηφοθηρύασ ό τησ διαςημϐτητασ. 

• Πωσ ο δόμοσ Αθηναύων θα κληθεύ τα επϐμενα πολλϊ χρϐνια 

να κϊνει περιςςϐτερα για τον ανώνυμο Αθηναύο, με λιγϐτερα -

πολϑ λιγϐτερα-ϋξοδα, και δικαιϐτερα δημοτικϊ τϋλη. 

Παρουςιϊζοντασ τουσ «πορτοκαλύ» ο Σϊςοσ 

Αβραντύνησ διατϑπωςε ςυγκεκριμϋνεσ προτεραιϐτητεσ και 

προτϊςεισ που ικανοποιοϑν αυτϋσ ακριβώσ τισ διαθϋςεισ των 

πολιτών. Οι «πορτοκαλύ» λοιπϐν δε θϋλουν απλϊ να γύνουν υποδοχϋασ 

διαμαρτυρύασ, αλλϊ και να ςυμβϊλουν ςε μια νϋα πολιτικό 

πορεύα. Πολϑτιμη προςφορϊ ςτην κοινό μασ προςπϊθεια να πϊρουμε πύςω 

το Δόμο απϐ τα κατεςτημϋνα κϐμματα! Ασ τουσ το αναγνωρύςουμε. 

Ϊμπρακτα! 
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Η "τομό" τησ όττασ των ιδιοκτητών φορτηγών δημοςύασ χρόςεωσ 

και εμεύσ οι "πρϊςινοι" (6/8/2010) 

 

1. Εδώ και αρκετϋσ δεκαετύεσ, το ελληνικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα 

λειτουργοϑςε με ϋναν πολϑ ςυγκεκριμϋνο τρϐπο, που κατϋληξε ςτα 

ςημερινϊ οικονομικϊ, περιβαλλοντικϊ και κοινωνικϊ αδιϋξοδα. Μετϊ 

την πτώςη τησ δικτατορύασ κυριϊρχηςε ο λαώκιςμϐσ, ςϑμφωνα με τον 

οπούο οι πολϑπλοκεσ και πολυπούκιλεσ διαςτρωματώςεισ που κινοϑν την 

ελληνικό κοινωνύα, ςυρρικνώθηκαν ςτην εξόσ μύα: την αντιπαρϊθεςη του 

«λαοϑ» (ςε ϊλλεσ εκδοχϋσ τησ «εργατικόσ τϊξησ») με το «κεφϊλαιο» 

(τον «ιμπεριαλιςμϐ»). 

2. Αυτό η υπεραπλοϑςτευςη εύχε μια πολϑ ςυγκεκριμϋνη 

επύπτωςη: διαμϐρφωςε ϋνα εκτενϋσ μπλοκ κοινωνικών ςυμμαχιών υπϋρ 

κϊθε εύδουσ κλαδικόσ («λαώκόσ», «εργατικόσ») διεκδύκηςησ. Όπωσ όταν 

φυςικϐ, η κοινωνικό αυτό διϊταξη λειτοϑργηςε επ' ωφελεύα κυρύωσ των 

ιςχυρών κλαδικών ςυμφερϐντων που αναδϑονταν ςυν τω χρϐνω απϐ την 

εξϋλιξη του ελληνικοϑ κοινωνικοϑ ςχηματιςμοϑ και του μεταπολιτευτικοϑ 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. υγκεκριμϋνα, «νικητϋσ» τησ μεταπολύτευςησ 

αναδεύχθηκαν ϋνα τμόμα ιςχυρών παραγϐντων του δημοςύου τομϋα (που 

δραςτηριοποιοϑνταν ςτο χώρο τησ διαφθορϊσ ό/και τησ αργομιςθύασ) κι 

ϋνα μϋροσ του ιδιωτικοϑ τομϋα (που πολλαπλαςύαζαν το ειςϐδημϊ τουσ 

δια τησ φοροκλοπόσ, τησ φοροδιαφυγόσ και τησ μαφιϐζικου τϑπου 

«μαϑρησ οικονομύασ»). 

3. Επύ τριϊντα πϋντε χρϐνια, η κοινωνικό και πολιτικό διαπραγμϊτευςη 

λειτοϑργηςε ςτη χώρα μασ ωσ «χαλαςμϋνοσ θερμοςτϊτησ»: καλυμμϋνοι 

πύςω απϐ τη λαώκιςτικό-μεταπολιτευτικό ιδεολογύα, αλλϊ και τον 

εφηςυχαςμϐ που καλλιεργοϑςε ςτουσ πολύτεσ η διαρκόσ μεγϋθυνςη τησ 

οικονομύασ, οι ιςχυρού τησ νομενκλατοϑρασ και τησ φοροκλοπόσ γύνονταν 

ϐλο και ιςχυρϐτεροι, υπεξαιρώντασ παρϊλληλα ςταδιακϊ το ςϑνολο τησ 

ιςχϑοσ τησ πολιτικόσ, μιντιακόσ και ςυνδικαλιςτικόσ τϊξησ. 

4. Σο υπϐδειγμα αυτϐ ςυναντϊ τα ϐριϊ του τη δεκαετύα του 2000, ιδύωσ με 

την εκτϐξευςη του ελλεύμματοσ του ιςοζυγύου πληρωμών (απϐ το 2000), 

την κατϊρρευςη τησ αξιοπιςτύασ τησ χώρασ (απϐ το 2004) και την  κρύςη 
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δανειςμοϑ (απϐ το 2008). Σα ελλεύμματα και το χρϋοσ δεν εύναι τύποτα 

ϊλλο απϐ τη δημοςιονομικό αποτϑπωςη των μεταπολιτευτικών 

ςυςχετιςμών δϑναμησ που περιγρϊψαμε πιο πϊνω. Η δημοςιονομικό 

εκτροπό τησ χώρασ οφεύλεται ςτη φοροκλοπό και τη μαϑρη 

οικονομύα (ςτον ιδιωτικϐ τομϋα) και τη διαφθορϊ και την 

αποδιοργϊνωςη (ςτο δημϐςιο). ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα, κϊθε 

χρϐνο τουλϊχιςτο 15% με 20% του ΑΕΠ (γϑρω ςτα 40-50 δισ ευρώ) 

αντύ να ιςοςκελύζουν τουσ εθνικοϑσ προϒπολογιςμοϑσ, καταλόγουν 

ςε «λϊθοσ τςϋπεσ» τησ φοροκλοπόσ, τησ μαφιοκρατύασ και τησ 

νομενκλατοϑρασ του δημοςύου. Σαυτϐχρονα, η εμπϋδωςη ενϐσ 

ςυςτόματοσ που βαςύζεται ςτην παρεοκρατύα, τον κομματιςμϐ, την ανομύα, 

την αδιαφϊνεια, αποδιοργανώνει περαιτϋρω την παραγωγικϐτητα και τη 

βιωςιμϐτητα τησ χώρασ. 

5. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που η αντιμετώπιςη τησ δημοςιονομικόσ 

κρύςησ εύναι η «βαςιλικό οδϐσ» για να υπϊρξει αναδιανομό πϐρων 

και εξουςύασ απϐ τουσ «κερδιςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ» προσ 

τουσ «χαμϋνουσ», ότοι το δημϐςιο χώρο, το περιβϊλλον, τισ 

γυναύκεσ, τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ. 

6. Για να λειτουργόςει ο «χαλαςμϋνοσ θερμοςτϊτησ» χρειϊζεται 

οι «κερδιςμϋνοι τησ μεταπολύτευςησ» (α) να κυριαρχοϑν ιδεολογικϊ (ςτη 

βϊςη των λαώκύςτικων θεςφϊτων) (β) να ελϋγχουν το ηγεμονικϐ πολιτικϐ 

και ςυνδικαλιςτικϐ προςωπικϐ. Εύναι πολϑ ενδιαφϋρον να παρατηρόςουμε 

πωσ αυτού οι ϐροι μοιϊζει ςόμερα, ςτο ϋδαφοσ τησ ανϊγκησ για 

δημοςιονομικό εξυγύανςη και παραγωγικό αναςυγκρϐτηςη, να μη 

λειτουργοϑν πλϋον. Αποτελεύ «τομό» απϐ την ϊποψη αυτό η πρϐςφατη 

όττα μιασ απϐ τισ ιςχυρϐτερεσ και πιο αντικοινωνικϋσ ςυντεχνύεσ, 

εκεύνησ των ιδιοκτητών φορτηγών δημοςύασ χρόςεωσ, που 

κατϋρρευςε «ςα να 'ταν απϐ χιϐνι» ϐταν διαβρώθηκε το ϋδαφοσ του 

λαώκιςμοϑ και το πολιτικϐ ςϑςτημα βρϋθηκε να δεςμεϑεται και απϐ 

παρϊγοντεσ πϋραν τησ ςυνόθουσ ψηφοθηρύασ. 

8. Φαιρετύζουμε την εξϋλιξη αυτό, καθώσ η αποςϑνθεςη του μπλοκ των 

«κερδιςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» εύναι εκ των ων ουκ ϊνευ ϐροσ για να 

κατορθώςουν οι «χαμϋνοι τησ μεταπολύτευςησ» (που θεωροϑμε πωσ οι 

«οικολϐγοι πρϊςινοι» κατ' εξοχόν οφεύλουμε να εκπροςωποϑμε) να 

διεκδικόςουν ϋναν καλϑτερο ςυςχετιςμϐ δϑναμησ. 
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9. Θυμύζουμε μολαταϑτα πωσ οι εξελύξεισ εξακολουθοϑν να εύναι 

εξαιρετικϊ ρευςτϋσ, και ωσ εκ τοϑτου εμεύσ, οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» 

(ΟΠ), για να εύμαςτε χρόςιμοι, οφεύλουμε να παρϋμβουμε ςε δϑο κυρύωσ 

επύπεδα: 

(α) ςτον απεγκλωβιςμϐ τησ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ απϐ το δύλημμα 

«ναι» ό «ϐχι» ςτο μνημϐνιο. Σο ζότημα εύναι να υπϊρξουν πολιτικϋσ 

παρεμβϊςεισ πϋραν του μνημονύου, που θα μειώνουν ριζικϊ την 

οικονομικό, πολιτικό και ιδεολογικό ιςχϑ και επιρροό (ιδιαύτερα) των 

δομών τησ μαφιοκρατύασ, τησ φοροκλοπόσ και τησ φοροδιαφυγόσ. Σο 

κενϐ που θα αφόςει η  ςυντριβό τησ νομενκλατοϑρασ του δημοςύου 

τομϋα, οφεύλει να καλυφθεύ απϐ την πιο ορθολογικό, βιώςιμη και 

παραγωγικό λειτουργύα των δημοςύων υπηρεςιών, ιδύωσ ςτουσ τομεύσ τησ 

παιδεύασ, τησ υγεύασ, του περιβϊλλοντοσ, τησ αςφϊλειασ, τησ μετακύνηςησ 

και τησ ςτϋγαςησ. 

Η ανακολουθύα τησ κυβερνητικόσ πολιτικόσ ςτον τομϋα αυτϐν εκφρϊζεται 

ςτη δυςαναλογύα μεταξϑ απϐ τη μια τησ υπερακϐντιςησ των ςτϐχων τησ 

κυβερνητικόσ πολιτικόσ ϐςον αφορϊ τη μεύωςη των κρατικών δαπανών, 

απϐ την ϊλλη τη ςοβαρό υςτϋρηςό τησ ςτον τομϋα των 

εςϐδων (διϊβαζε: τησ πϊταξησ τησ φοροδιαφυγόσ, τησ φοροκλοπόσ, τησ 

διαφθορϊσ, τησ «μαϑρησ οικονομύασ» κ.λπ). 

(β) ςτην πρϐκληςη τεκτονικών αλλαγών ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα. 

Η πλόρησ υποταγό τησ ΝΔ, του ΚΚΕ και του ΤΡΙΖΑ ςτον πιο ανεϑθυνο 

λαώκιςμϐ, αποδεικνϑει πϐςο βαθϑσ εύναι ο εκμαυλιςμϐσ του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ απϐ τα κυρύαρχα οικονομικϊ ςυμφϋροντα και τα ιδεολογικϊ 

ςχόματα τησ μεταπολύτευςησ. Εξύςου προβληματικό εύναι η αμηχανύα 

ό/και η αμφιταλϊντευςη με την οπούα αντιμετωπύζουν τισ εξελύξεισ ο 

ΛΑΟ, η νεοςϑςτατη «δημοκρατικό αριςτερϊ» (ΔΑΡ) αλλϊ και το 

κϐμμα μασ, οι ΟΠ. Όςο για το ΠΑΟΚ, εφαρμϐζει τη ςυνταγό του 

μνημονύου «με το ςτανιϐ», αμυντικϊ, και ϐχι αξιοποιώντασ επιθετικϊ την 

αντιμετώπιςη τησ δημοςιονομικόσ κρύςησ ώςτε να αναςυγκροτόςει τη χώρα 

ςε μύα πιο παραγωγικό, βιώςιμη, δημοκρατικό και κοινωνικϊ δύκαιη βϊςη. 

Φαρακτηριςτικϐ εύναι πωσ ο υπουργϐσ Ρϋππασ εύχε τον 

Απρύλιο προςπαθόςει να «μπαλώςει» (κατϊ τα μεταπολιτευτικϊ ειωθϐτα) 

το ζότημα τησ απελευθϋρωςησ των μεταφορών, παρουςιϊζοντασ ϋνα 

ςχϋδιο «απελευθϋρωςησ-μαώμοϑ», που εύχε γραφεύ απϐ και για τα 
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κατεςτημϋνα ςυμφϋροντα του χώρου. 

10. Λϐγω τησ θϋςησ μασ ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό, τησ πολιτικόσ μασ 

φιλοςοφύασ και τησ πολιτικόσ μασ ιςτορύασ, εμεύσ, οι «οικολϐγοι 

πρϊςινοι» μποροϑμε και οφεύλουμε να εύμαςτε η δϑναμη εκεύνη που θα 

εγγυϊται την θετικό ϋξοδο απϐ τη δημοςιονομικό κρύςη τησ χώρασ και τη 

βαθιϊ αλλαγό του κατεςτημϋνου πολιτικοϑ ςυςτόματοσ που μασ 

οδόγηςε ςτα πρϐθυρα τησ χρεοκοπύασ. Αυτϐσ εύναι ο μϐνοσ τρϐποσ να 

εύμαςτε χρόςιμοι και να τϑχουμε τησ επιδοκιμαςύασ των Ελλόνων 

πολιτών που θϋλουμε και οφεύλουμε να εκφρϊςουμε. Κϊθε ϊλλη 

προςπϊθεια, εύτε να καταφϑγουμε ςε μύα ουτοπικό-«πρϊςινη» 

μελλοντολογύα, πϋραν δόθεν του «καυτοϑ» δημοςιονομικοϑ 

προβλόματοσ τησ χώρασ, εύτε –πολϑ περιςςϐτερο- απλϊ να 

επαναλαμβϊνουμε τα ςυνθόματα τησ κατεςτημϋνησ αριςτερϊσ (ΤΡΙΖΑ, 

ΤΝ, ΚΚΕ, ΔΑΡ) αλλϊ με «πρϊςινο» καρϑκευμα, θα μασ αποδώςει αυτϐ 

που θα μασ αξύζει: την πολιτικό ανυπαρξύα ό/και ανυποληψύα. 

Οι πολιτικϋσ ςταθερϋσ, ο τρϐποσ ςκϋψησ και τα χαρακτηριςτικϊ που 

ςυγκροτοϑν τον πρϊςινο πολιτικϐ λϐγο και την πρϊςινη πολιτικό 

παρϋμβαςη ϐχι μϐνο ςτη χώρα μασ αλλϊ και ςτην υπϐλοιπη Ευρώπη, μασ 

επιτρϋπουν να εύμαςτε αιςιϐδοξοι ϐτι οι ΟΠ θα βροϑμε και ςε αυτό τη 

δϑςκολη ςτιγμό το δρϐμο που μασ ταιριϊζει. 

 

Οι Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου και Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικού· 

Ο Δημότρησ ταςινϐπουλοσ εύναι δικηγϐροσ 
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Η βελτύωςη των ςχϋςεων Αθόνασ-Σελ Αβύβ εύναι καλοδεχοϑμενη! 

(22/8/2010) 

 

Η πρϐςφατη επύςκεψη του πρωθυπουργοϑ του Ιςραόλ ςτην 

Αθόνα χαιρετύςτηκε απϐ πολλοϑσ (αλλϊ και κατηγορόθηκε απϐ 

ϊλλουσ) πωσ ςηματοδοτεύ μια «νϋα εποχό» ςυνεργαςύασ μεταξϑ Αθόνασ 

και Σελ Αβύβ. Παρϊ την ϋντονα επικριτικό μασ ςτϊςη ςε πολλϋσ δηλώςεισ 

και επιλογϋσ του πρωθυπουργοϑ του Ιςραόλ ϐςον αφορϊ το 

παλαιςτινιακϐ ζότημα, η προςϋγγιςη Ελλϊδασ-Ιςραόλ εύναι μια 

αιςιϐδοξη και καλοδεχοϑμενη εξϋλιξη, ςε πολλϊ επύπεδα. 

Όςον αφορϊ τη ςταθερϐτητα ςτην περιοχό, ουδϋποτε θα πρϋπει να μασ 

διαφεϑγει πωσ ςτο επύπεδο των ρητών διακηρϑξεων, το μϐνο κρϊτοσ τησ 

περιοχόσ του οπούου αμφιςβητεύται αυτό καθ' εαυτό η ϑπαρξό του, δεν 

εύναι ϊλλο απϐ το Ιςραόλ. Όπωσ ανερυθρύαςτα διαλαλοϑν ςε ϐλουσ τουσ 

τϐνουσ πολλϊ ακραύα αραβικϊ ό ιςλαμικϊ καθεςτώτα, ο ιςλαμικϐσ 

φονταμενταλιςμϐσ και μεγϊλο μϋροσ του παλαιςτινιακοϑ πολιτικοϑ 

κϐςμου, ςτϐχοσ τουσ εύναι η «εξαφϊνιςη του Ιςραόλ» και των εβραύων 

απϐ τη Μϋςη Ανατολό. Αντιςτρϐφωσ, ϐλεσ οι ςοβαρϋσ πολιτικϋσ και 

κοινωνικϋσ δυνϊμεισ του Ιςραόλ αποδϋχονται την αρχό τησ ςυνϑπαρξησ 

Παλαιςτινύων και Ιςραηλινών, ςε δϑο γειτνιϊζουςεσ κρατικϋσ οντϐτητεσ 

(«λϑςη δϑο κρατών»). 

Απϐ την ϊποψη αυτό, η αποκατϊςταςη φυςιολογικών ςχϋςεων και 

πολυεπύπεδησ ςυνεργαςύασ μεταξϑ Ελλϊδασ και Ιςραόλ θα ςυμβϊλει ςτην 

εξομϊλυνςη τησ κατϊςταςησ ςε ολϐκληρη τη Μϋςη Ανατολό: απϐ τη 

μια θα καταδεύξει ςτον αραβικϐ κϐςμο τον ακραύο χαρακτόρα τησ 

πολιτικόσ τησ «μη αναγνώριςησ» του Ιςραόλ, που την αποδοκιμϊζουν και 

την απορρύπτουν ϋμπρακτα ακϐμα και προνομιακού ςυνομιλητϋσ των 

Αρϊβων, ςαν την Ελλϊδα. Απϐ την ϊλλη ϐμωσ, η εξομϊλυνςη των 

ςχϋςεων με το Ιςραόλ αποτελεύ αυτονϐητη δημοκρατικό και ανθρωπιςτικό 

υποχρϋωςη, ιδύωσ ϐταν οι ϋξαλλεσ αντι-ιςραηλινϋσ προςεγγύςεισ 

του μεςανατολικοϑ προβλόματοσ, μετϊ δυςκολύασ υποκρϑπτουν μια 

ρατςιςτικό-αντιςημιτικό διϊθεςη, απϐ την οπούα η γηραιϊ όπειροσ, και 

μϊλιςτα η νοτιοανατολικό Ευρώπη δυςκολεϑονται να απαλλαγοϑν, 
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παρϊ την οδυνηρό και πρϐςφατη εμπειρύα του ολοκαυτώματοσ, που 

ςυνεχύζει να αποτελεύ ανεξύτηλο μελανϐ ςημεύο ςτον πολιτιςμϐ μασ. 

Η βελτύωςη ϐμωσ των ελληνοώςραηλινών ςχϋςεων θα εύναι ευεργετικό 

και για τη διεθνό αναβϊθμιςη τησ θϋςησ τησ χώρασ μασ. Η Ελλϊδα και οι 

Ϊλληνεσ διαθϋτουμε ιςτορικϋσ ςχϋςεισ με τουσ Ωραβεσ τησ Μεςογεύου και 

τησ Μϋςησ Ανατολόσ. Οι ςχϋςεισ αυτϋσ χρονολογοϑνται ςε δεκαετύεσ και ςε 

αιώνεσ, για να μην ποϑμε και περιςςϐτερο! Αγκαλιϊζουν δε ϐχι μϐνο την 

πολιτικό, αλλϊ και τον πολιτιςμϐ, τη θρηςκευτικό και ιςτορικό ςυνεύδηςη, 

την οικονομύα... Θα όταν αφελϋσ να θεωρεύ ο οποιοςδόποτε πωσ η 

αυτονϐητη θϋςη τησ Ελλϊδασ ωσ προνομιακοϑ ςυνομιλητό των Αρϊβων θα 

μποροϑςε να απειληθεύ καθ' οιονδόποτε τρϐπο απϐ κινόςεισ τρϋχουςασ 

πολιτικόσ, ϐπωσ π.χ. την προςϋγγιςη Αθόνασ-Σελ Αβύβ. Η προςϋγγιςη αυτό 

ϐμωσ, καθιςτϊ αυτομϊτωσ την Ελλϊδα ςημαντικϐ διαμεςολαβητό ςτη 

μεςανατολικό διαμϊχη και τα πολϑπλοκα παύγνια τησ νοτιοανατολικόσ 

Μεςογεύου. Πρϊγμα που με τη ςειρϊ του αναβαθμύζει ςυνολικϊ τη διεθνό 

θϋςη τησ χώρασ μασ και εντϐσ των διεθνών οντοτότων τησ δϑςησ, ςτισ 

οπούεσ παραδοςιακϊ ςυμμετϋχει (ΕΕ, ΝΑΣΟ, ΟΑΕ κ.ο.κ). 

Όςον αφορϊ την αξιοπιςτύα και την επιρροό των εκδηλώςεων 

ςυμπαρϊςταςησ του ελληνικοϑ λαοϑ προσ το χειμαζϐμενο παλαιςτινιακϐ 

λαϐ και το δύκαιο αγώνα του για εθνικό αποκατϊςταςη αλλϊ και των 

απολϑτωσ δικαιολογημϋνων διαμαρτυριών μασ για τισ αδικαιολϐγητεσ 

πρϊξεισ ωμόσ βύασ, τισ παραβιϊςεισ του διεθνοϑσ δικαύου, τισ προκλόςεισ 

ανθρωπιςτικών καταςτροφών και τισ επιδεύξεισ δϑναμησ ςτισ οπούεσ 

αρϋςκεται ο ιςραηλινϐσ μιλιταριςμϐσ, η αποκατϊςταςη φυςιολογικών 

ςχϋςεων μεταξϑ Αθόνασ και Σελ Αβύβ θα προςϋδιδε ςτισ εκδηλώςεισ μασ 

αυτϋσ μεγαλϑτερη επιρροό και αξιοπιςτύα, ςτο ύδιο το Ιςραόλ αλλϊ και 

ςτισ διεθνεύσ δυνϊμεισ που αναμειγνϑονται ϋντονα ςτισ προςπϊθειεσ 

επύλυςησ τησ κρύςησ («κουαρτϋτο» κ.λπ). 

τισ ελληνοτουρκικϋσ ςχϋςεισ, ανόκουμε ςε εκεύνουσ που με επιμονό 

τονύζουμε τη ςυνεργατικό πλευρϊ τουσ. Τπογραμμύζουμε με επιμονό την 

ανϊγκη οι ςχϋςεισ αυτϋσ να κινοϑνται ςτο χώρο του διαλϐγου, τησ 

ςυνεργαςύασ, τησ διεθνοϑσ επιδιαιτηςύασ κ.ο.κ. Θεωροϑμε εξϊλλου πωσ ςε 

ολϐκληρη την περιοχό μασ, μϐνο η ςυνεργαςύα μπορεύ να ευνοόςει την 

ανϊπτυξη των απαραύτητων κινημϊτων και των πολιτικών πρωτοβουλιών 

που θα κατορθώςουν να αποκροϑςουν τισ μεγϊλεσ, ιςτορικόσ τϊξεωσ, 
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περιβαλλοντικϋσ απειλϋσ που ςκιϊζουν ςόμερα τη Μεςϐγειο, και που 

αφοροϑν κυρύωσ το ζότημα τησ ενϋργειασ, εύτε απϐ την ϊποψη τησ 

ςυνεχιζϐμενησ εξϊρτηςησ του κυρύαρχου μοντϋλου ανϊπτυξησ απϐ τα 

ορυκτϊ καϑςιμα (αγωγού, τϊνκερ, εξϐρυξη πετρελαύου απϐ τον Κϐλπο 

τησ ϑρτησ), εύτε απϐ την ϊποψη τησ ανϊπτυξησ (θα τολμοϑςαμε να ποϑμε 

«ςαν μανιτϊρια») των πυρηνικών αντιδραςτόρων ςτην περιοχό μασ. 

Σοϑτων λεχθϋντων, αςφαλώσ και αντιλαμβανϐμαςτε πωσ ο δρϐμοσ του 

διαλϐγου διαθϋτει και την ανταγωνιςτικό του πλευρϊ. Σο διϊλογο τον 

εγγυϊται αποτελεςματικϐτερα η ιςορροπύα ςτο ςυςχετιςμϐ δϑναμησ 

μεταξϑ των ενδιαφερομϋνων, που ςτην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ και τησ 

Σουρκύασ το τελευταύο διϊςτημα ϋχει διαταραχθεύ ςοβαρϊ, λϐγω τησ 

βελτύωςησ τησ κατϊςταςησ τησ τουρκικόσ οικονομύασ (ςε αντύςτιξη με τη 

δικό μασ ιδιαύτερα δϑςκολη οικονομικό κατϊςταςη), αλλϊ και τησ 

επύμονησ καλλιϋργειασ εκ μϋρουσ τησ Ωγκυρασ τησ προςπϊθειασ να 

αναδειχθεύ ωσ η κϑρια ιςλαμικό περιφερειακό δϑναμη. Οπϐτε και απϐ 

την ϊποψη τησ ειρηνικόσ διευθϋτηςησ τησ ελληνοτουρκικόσ ςχϋςησ, η 

προςϋγγιςη Ελλϊδασ-Ιςραόλ προςφϋρει ςτη χώρα μασ πολϑτιμα 

πλεονεκτόματα, εξαιρετικϊ δυςεϑρετα μϊλιςτα ςτη ςημερινό δϑςκολη 

ςυγκυρύα. 

υμπεραςματικϊ, ςαν Ϊλληνεσ και Ευρωπαύοι πολύτεσ, ςαν δημοκρϊτεσ 

και ειρηνιςτϋσ, ςαν μϋλη των «οικολϐγων-πρϊςινων» (ΟΠ), ϐχι απλϊ 

χαιρετύζουμε την πρϐςφατη απϐπειρα για ενύςχυςη των 

ελληνοώςραηλινών ςχϋςεων, αλλϊ δηλώνουμε πωσ θα προςπαθόςουμε να 

ςυμβϊλουμε ςτην ενδυνϊμωςό τησ. Όλεσ οι υποθϋςεισ που υπηρετοϑμε, 

μϐνο να κερδύςουν ϋχουν απϐ την προςϋγγιςη αυτό. 

 

Ο Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ. Η Μελύττα 

Γκουρτςογιϊννη εύναι αρχιτϋκτονασ, μϋλοσ του πανελλαδικοϑ 

ςυμβουλύου των «οικολϐγων πρϊςινων» (ΟΠ). Ο Παναγιώτησ 

Μύχασ εύναι μηχανικϐσ, επιχειρηματύασ ςτον τομϋα των βιολογικών 

προώϐντων, πρώην μϋλοσ του πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου των ΟΠ. 

Ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι οικονομολϐγοσ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ 

τησ εκτελεςτικόσ γραμματεύασ των ΟΠ. Ο Δημότρησ 

Παπακωνςταντύνου εύναι γεωπϐνοσ, μϋλοσ τησ ςυντονιςτικόσ 

γραμματεύασ τησ «αττικόσ οικολογικόσ απϊντηςησ» 
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(ΑΣΣΟΙΚΑ).  Ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ, αναπληρωματικϐ 

μϋλοσ του πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου των ΟΠ. 
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Επιτϋλουσ, μια ελπύδα για την Αθόνα! (30/8/2010) 

 

Οι αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ εύναι προνομιακϐ πεδύο παρϋμβαςησ για τον 

οικολογικϐ χώρο. Σο περύφημο ςϑνθημα τησ οικολογύασ 

«ςκϋψου πλανητικϊ, δρϊςε τοπικϊ», εδώ εφαρμϐζεται πϋρα για πϋρα. 

Τποςτηρύζουμε πωσ οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ), με ςεβαςμϐ ςτισ 

εςωκομματικϋσ δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ τουσ, οφεύλουν να προωθοϑν τισ 

υπϊρχουςεσ ρεαλιςτικϋσ λϑςεισ για την αυτοδιούκηςη, προσ ϐφελοσ των 

πολιτών, τησ πϐλησ και του βιώςιμου περιβϊλλοντοσ. 

Ο δόμοσ τησ Αθόνασ αποτελεύ την καρδιϊ τησ πρωτεϑουςασ, ϐπου 

κατοικεύ ο μιςϐσ πληθυςμϐσ τησ χώρασ. Πρϐκειται για μια πϐλη με 

ζωντϊνια και δυνατϐτητεσ, αλλϊ και με οξϑτατα προβλόματα που 

αφοροϑν την οικονομικό διαχεύριςη και τη διαφθορϊ, το αςτικϐ 

περιβϊλλον, την κοινωνικό ςυνοχό. 

Όςο και αν εύναι φυςικϐ η κατϊκτηςη του δόμου τησ πρωτεϑουςασ ςε 

ϐλεσ τισ χώρεσ να αποτελεύ κεντρικϐ πολιτικϐ διακϑβευμα, ςτην Αθόνα το 

φαινϐμενο ϋχει πϊρει ακραύεσ διαςτϊςεισ. Επύ εύκοςι πϋντε περύπου χρϐνια 

τώρα ο δόμοσ Αθηναύων χρηςιμοποιεύται απϐ τα κϐμματα ωσ χώροσ 

προβολόσ διαφϐρων κεντρικών κομματικών ςτελεχών τουσ. 

ε ςυνδυαςμϐ μϊλιςτα με τισ γενικϐτερεσ παθογϋνειεσ τησ ελληνικόσ 

κοινωνύασ, ο δόμοσ τησ Αθόνασ ϋγινε κϋντρο ανεϑθυνησ οικονομικόσ 

διαχεύριςησ, αντιδημοκρατικόσ λειτουργύασ, διϊθεςησ των ελεϑθερων 

χώρων τησ πϐλησ ςτην αυτοκύνηςη. Ο δόμοσ Αθηναύων τϊςςεται 

μονύμωσ κατϊ τησ διατόρηςησ των ελευθϋρων χώρων και του 

πρϊςινου, κατϊ των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ, τησ πεζοπορύασ και τησ 

ποδηλαςύασ, υπϋρ των «μαφιών» τησ καθαριϐτητασ, κατϊ τησ υγιεινόσ 

των δημοτών. 

Ψσ κϊτοικοι αυτόσ τησ πϐλησ αιςθανϐμαςτε ϐτι η τϑχη τησ μασ αφορϊ 

και εδώ και αρκετϐ καιρϐ προβληματιζϐμαςτε γϑρω απϐ το ζότημα μιασ 

ουςιαςτικόσ πολιτικόσ παρϋμβαςησ ςτισ δημοτικϋσ εκλογϋσ. 

τισ τοπικϋσ εκλογϋσ τα πρϐςωπα ϋχουν μεγϊλη ςημαςύα και 

ςηματοδοτοϑν τη φυςιογνωμύα τησ παρϋμβαςησ. Η μϐνη ελπύδα γι' αυτό 

την πϐλη εύναι ςτισ εκλογϋσ να βγει μπροςτϊ ϋνα ανεξϊρτητο -μη 
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κομματικϐ- ψηφοδϋλτιο που να απαρτύζεται απϐ ανθρώπουσ ευρϋοσ 

φϊςματοσ, που θα τουσ ενώνει κοινό αντύληψη για την πϐλη και τη 

διούκηςό τησ. Μια πραγματικϊ ανεξϊρτητη δημοτικό παρϊταξη που θα 

ςυγκεντρώνει υποψηφύουσ που εύναι γνωςτού κυρύωσ ωσ ενεργού πολύτεσ -

αςχϋτωσ αν ενδεχομϋνωσ ανόκουν και ςε κϊποιο πολιτικϐ ςχηματιςμϐ. 

Πρϐςωπα που ο καθϋνασ και η καθεμιϊ, με την ϋωσ τώρα δημϐςια 

παρουςύα του/τησ, ςηματοδοτοϑν κϊτι ςυγκεκριμϋνο για την πϐλη, και -

πϊνω απ' ϐλα- εύναι γνωςτϊ για την ακεραιϐτητα και εντιμϐτητϊ τουσ. 

Οι δημοςκοπόςεισ επιβεβαύωςαν ϐτι οι πολύτεσ ςε ςυντριπτικό 

πλειοψηφύα προτιμοϑν για το δόμο μη κομματικϐ υποψόφιο. 

Μϋςα ςε αυτό τη λογικό εύναι πολϑ ελπιδοφϐρο που ο κ. Γιώργοσ 

Καμύνησ, μϋχρι τώρα «ςυνόγοροσ του πολύτη», φαύνεται 

να ανταποκρύνεται ςτην πρϐταςη να εύναι υποψόφιοσ για τη 

δημαρχύα τησ Αθόνασ. Απϐ τη θητεύα του ωσ επικεφαλόσ τησ 

ανεξϊρτητησ αρχόσ ϋχει δώςει δεύγματα γραφόσ για τη ςοβαρϐτητϊ και 

εντιμϐτητϊ του αλλϊ και για την πραγματικό του φροντύδα για την 

υπερϊςπιςη των δικαιωμϊτων των πολιτών. 

Σο τι Αθόνα θϋλουμε εξαρτϊται βϋβαια απϐ το ςυγκεκριμϋνο δημοτικϐ 

πρϐγραμμα που θα προκϑψει. Και ωσ «οικολϐγοι-πρϊςινοι» θϋλουμε μια 

πϐλη με βιώςιμο αςτικϐ περιβϊλλον και ϋχουμε όδη αφιερώςει 

ςυγκεκριμϋνη εργαςύα πϊνω ςε αυτϐ. Όμωσ για την υλοπούηςη και του 

καλϑτερου προγρϊμματοσ απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι μια δημοτικό αρχό 

ϋντιμη και με πραγματικό διϊθεςη να κϊνει τη ζωό του πολύτη καλϑτερη. 

Θϋλουμε να πιςτεϑουμε ϐτι ο κ. Γιώργοσ Καμύνησ ϋχει τισ προϒποθϋςεισ γι' 

αυτϐ. 

  

Ελπύζουμε ϐτι τϐςο οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» ωσ ςϑνολο, ϐςο και το 

ΠΑΟΚ θα αρθοϑν ςτο ϑψοσ των περιςτϊςεων και θα ανταποκριθοϑν με 

αύςθημα ευθϑνησ ςτην πρϐταςη τησ «δημοκρατικόσ αριςτερϊσ» για 

αυτόν την υπερκομματικό υποψηφιϐτητα. 

 

Η Μελύττα Γκουρτςογιϊννη εύναι αρχιτϋκτονασ, μϋλοσ 

του πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου (Π) των «οικολϐγων 

πρϊςινων» (ΟΠ). Ο Κώςτασ Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ πρώην μϋλοσ 

του Π των ΟΠ. Ο  Παναγιώτησ Μύχασ εύναι μηχανικϐσ, επιχειρηματύασ 
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ςτον τομϋα των βιολογικών προώϐντων, πρώην μϋλοσ του Π των ΟΠ. 

Ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ 

τησ εκτελεςτικόσ γραμματεύασ των ΟΠ. Ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι 

εκπαιδευτικϐσ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ του Π των ΟΠ. 
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Βοόθεια! Η εκκληςύα παρεμβαύνει ςτα ςχολικϊ βιβλύα! 

(16/10/2010) 

 

Απϐ το βιβλύο τησ Ωννασ Υραγκουδϊκη «τα αναγνωςτικϊ βιβλύα του 

δημοτικοϑ ςχολεύου» (Θεμϋλιο, 1979) 

ε ϋνα τϐςο αρχαώκϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςαν το ελληνικϐ, που 

περιςτρϋφεται ολϐκληρο γϑρω απϐ το ϋνα και μοναδικϐ ςχολικϐ βιβλύο, 

που μϊλιςτα το εκδύδει η κυβϋρνηςη (!), όταν αναμενϐμενο το ςχολικϐ 

εγχειρύδιο να προςλϊβει ϋνα αφϐρητα «βαρϑ» ςυμβολικϐ φορτύο. το 

κοινωνικϐ φανταςιακϐ το ςχολικϐ βιβλύο εγκιβωτύζει το ςϑνολο των 

γνώςεων, των αξιών, των ερμηνειών, των θεωριών, των 

ςυμπεριφορών που επιλϋγει η προηγοϑμενη γενιϊ να μεταφϋρει 

ςτην επϐμενη. 

Ουδϋν ανακριβϋςτερον, αλλϊ ωσ γνωςτϐ «η πολιτικό δεν εύναι παρϊ η 

διαχεύριςη των ςυμβϐλων» κ.λπ κ.λπ. 

Μετϊ τη μεταπολύτευςη, το δεϑτερο μιςϐ τησ δεκαετύασ του '70, η Ωννα 

Υραγκουδϊκη (ΑΥ) και ϋνασ ολϐκληροσ κϑκλοσ ανθρώπων που ανόκαν 

ςτην ανανεωτικό αριςτερϊ, εύχαν ςπουδϊςει ςτο εξωτερικϐ και 

εκφρϊζονταν ςτο περιοδικϐ «ςϑγχρονη εκπαύδευςη», αποδϐμηςαν, 

μετϊ φανών και λαμπϊδων, τα ςχολικϊ ςυγγρϊμματα τησ δεκαετύασ του 

'50 και του '60 που εξακολουθοϑςαν να διδϊςκονται ςτα ελληνικϊ 

ςχολεύα. Η λογοκριτικό τουσ παρϋμβαςη (με την κυριολεκτικό ςημαςύα 

του ϐρου, μην τρελαύνεςτε!) κατϋληγε ςτην κατϊπληξη για το γεγονϐσ 

πωσ, ενώ η Ελλϊδα ϋμπαινε ςε μια περύοδο αςτικοπούηςησ/εξατομύκευςησ, 

τα ςχολικϊ εγχειρύδια εξακολουθοϑςαν να αποτυπώνουν μια Ελλϊδα 

παραδοςιακό/κοινοτικό! 

 Πρϊγματι, εδώ και αρκετϐ καιρϐ, η πϐλη πλϋον αντικαθιςτοϑςε το 

χωριϐ, το ϊτομο την οικογϋνεια, η κατανϊλωςη τη θρηςκεύα, ο 

κατευναςμϐσ τον εθνικιςμϐ, ο εξευρωπαώςμϐσ τον πατριωτιςμϐ, η 

(αγγλοςαξονικό) ποπ κουλτοϑρα την (εγχώρια) «λαώκό» τϋχνη, η 

ξενομανύα την αρχαιοπληξύα κ.λπ. Καθώσ το ςχολεύο εύναι φϑςει 

ςυντηρητικϐσ θεςμϐσ, χρειϊςτηκαν κϊποια χρϐνια πριν προκϊμουν τα 

«ςχολικϊ εγχειρύδια» να αποτυπώςουν τη νϋα ηγεμονύα. Δυςτυχώσ ό 
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ευτυχώσ, όδη τη δεκαετύα του '70 η εποχό του «να καώςι» εύχε παρϋλθει 

ανεπιςτρεπτύ... 

 Απϐ μια ϊποψη, η μετϊβαςη ςτα εκπαιδευτικϊ εγχειρύδια απϐ το ϋνα 

πρϐτυπο (ασ το ποϑμε «ςυντηρητικϐ», του «πατρύσ, θρηςκεύα, 

οικογϋνεια») ςτο ϊλλο (ασ το ποϑμε «μεταπολιτευτικϐ», του «ψωμύ, 

παιδεύα, ελευθερύα») δεν όταν παρϊ η αναμενϐμενη αλλαγό ςκυτϊλησ 

απϐ το λϐγο τησ παλιϐτερησ ιθϑνουςασ τϊξησ ςε εκεύνο τησ νεϐτερησ. 

Αυτϐ που δεν ϊλλαξε εύναι η μονομϋρεια, η μιςαλλοδοξύα, η κλειςτϐτητα, 

η ςκοπιμϐτητα να εξαλειφθεύ κϊθε διαφορετικό απϐ την κυρύαρχη 

ανϊγνωςη/ερμηνεύα. Όταν μια αυθεντικό εκπρϐςωποσ τησ 

«ςχολόσ» Υραγκουδϊκη (η Μαρύα Ρεποϑςη) ανϋλαβε για μια φορϊ να 

οικοδομόςει κϊτι (ϋωσ τϐτε βαςικϐ ϋργο των «ανανεωτών» όταν η 

«αποδϐμηςη»), διεκδικώντασ μϊλιςτα το «γκρϊαλ» αυτόσ τησ ςχολόσ 

ςκϋψησ, την ύδια τη νεϐτερη ιςτορύα (!) παρόγαγε ϋνα τϐςο μονομερϋσ, 

φανατικϐ και «κλειςτϐ» ςϑγγραμμα, που θα ϋκανε πολλοϑσ 

ςυγγραφεύσ ςχολικών βιβλύων τησ δεκαετύασ του '50 να... κοκκινύςουν 

(που λϋει ο λϐγοσ!). 

την πραγματικϐτητα η μεταπολύτευςη ϋχαςε και ςτο ζότημα αυτϐ το 

μϐνο τρϋνο που εύχε να προλϊβει: να περιορύςει το ρϐλο του κρϊτουσ ςτη 

χϊραξη ενϐσ ευρϑχωρου «προγρϊμματοσ διδαςκαλύασ», 

προςανατολιςμϋνου ςτουσ ςτϐχουσ, και απϐ εκεύ και πϋρα να επιτρϋψει τη 

ςυνϑπαρξη πολλών διαφορετικών αφηγόςεων αυτόσ τησ «ϑλησ», 

μεταθϋτοντασ το ρϐλο του κριτό ςτην εκπαιδευτικό κοινϐτητα (γονεύσ, 

εκπαιδευτικοϑσ, τοπικϋσ κοινωνύεσ και μαθητϋσ). το πλαύςιο αυτϐ μϊλιςτα, 

να επιτρϋψει/ενθαρρϑνει τισ ολιγϊριθμεσ απϐπειρεσ που πιθανϐτατα θα 

αναφϑονταν με ςκοπϐ να αποδεςμευτεύ η ςχολικό πρϊξη απϐ το ςχολικϐ 

βιβλύο, μόπωσ και δημιουργηθεύ και ςτην Ελλϊδα ϋνα «απϐ τα κϊτω» 

εναλλακτικϐ, λιγϐτερο τυπολατρικϐ, διδακτικϐ υπϐδειγμα. 

Με ϊλλα λϐγια, αυτϐ που δεν πϋτυχε το μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ ϐςον 

αφορϊ τα ςχολικϊ εγχειρύδια, εύναι ο ςτοιχειώδησ εκςυγχρονιςμϐσ, που 

κατϊ τα ϊλλα επαγγελλϐταν μετ' επιτϊςεωσ. 

ε αυτϐ το πλαύςιο, το αύτημα τησ ιεραρχύασ τησ εκκληςύασ τησ 

Ελλϊδασ να ςυμμετϊςχει ςε μια διαβοϑλευςη για το περιεχϐμενο των υπϐ 

ϋκδοςη νϋων ςχολικών βιβλύων, και εϑλογο εύναι και αυτονϐητο. 

Προκειμϋνου να μη μεταβληθεύ ξανϊ η χώρα ςε αρϋνα για «πολϋμουσ 
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αξιών», η κυβϋρνηςη του «opengov» θα ϋπρεπε απϐ μϐνη τησ να ϋχει 

θελόςει μια τϋτοια διαβοϑλευςη. Όςο για την «αποφαςύζομεν και 

διατϊςςομεν» δόλωςη τησ Ωννασ Διαμαντοποϑλου («τα βιβλύα του 

ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ εκδύδονται απϐ το 

υπουργεύο παιδεύασ και την ευθϑνη τουσ ϋχει το παιδαγωγικϐ 

ινςτιτοϑτο» -ταρατατζοϑμ!), μοιϊζει να προϋρχεται απϐ τα ϋγκατα του 

πιο παλιομοδύτικου κρατικιςτικοϑ ρεπουμπλικανιςμοϑ, και ϐχι απϐ μια 

ςϑγχρονη Ευρωπαύα πολιτικϐ. 

Υυςικϊ η ιεραρχύα δε βρόκε το δύκιο τησ. Για ποικύλουσ λϐγουσ: 

• Διϐτι δεν εύναι εισ θϋςη να δώςει ςτο αύτημϊ τησ θετικϐ-

δημιουργικϐ πρϐςημο (π.χ. την μετϊβαςη του ελληνικοϑ 

εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ κϊπου πϋραν του «ενϐσ και 

μοναδικοϑ βιβλύου»). Μϋνει ςε μια αμυντικό ςτϊςη (που 

πρϊγματι θυμύζει «προϋγκριςιν» του περιεχομϋνου των βιβλύων), 

ενώ πλϋον οϑτε την ιςχϑ διαθϋτει να την απαιτεύ, οϑτε τα 

μορφωτικϊ εχϋγγυα να τη φϋρει  εισ πϋρασ εποικοδομητικϊ. 

• Διϐτι τα επιχειρόματϊ τησ παραμϋνουν φρικτϊ νομικύςτικα («το 

ςϑνταγμα», «ο νϐμοσ του 1977») που πολιτικϊ ςτϋκουν, αλλϊ 

πνευματικϊ ςτρϋφουν αποφαςιςτικϊ τα νώτα ςτην Αλόθεια, που 

η εκκληςύα υποτύθεται πωσ εύναι ςτον κϐςμο: και η αλόθεια εύναι 

πωσ οι ςϑγχρονεσ μεταμοντϋρνεσ κοινωνύεσ ϋχουν απωθόςει (με 

δικό τουσ αςφαλώσ ευθϑνη) το χριςτιανιςμϐ ςτο περιθώριο. 

Ο μϋμαν (Schmemann) το αποκαλοϑςε αυτϐ «ςταϑρωςη» τησ 

εκκληςύασ (και ξϋρουμε τι προοιωνύζει η ςταϑρωςη για κϊθε 

χριςτιανϐ)... Όςο ςυνεχύζει να κοκορεϑεται για την 

υποτιθϋμενη ποςοτικό τησ υπεροπλύα ςε αριθμϐ πιςτών και 

επιρροό, η ελληνικό ιεραρχύα απλϊ θα απομακρϑνεται απϐ την 

αλόθεια και θα βυθύζεται ςτο ψεϑδοσ. 

Οπϐτε ςτο επειςϐδιο με την «παρϋμβαςη τησ ιεραρχύασ ςτα ςχολικϊ 

βιβλύα», ϐλοι οι εμπλεκϐμενοι ϋχουν εν μϋρει ϊδικο: 

• Σο κρϊτοσ ςυνεχύζει να αναφϋρεται ςε μια 

μιςαλλϐδοξη/μονομερό πραγματικϐτητα, ςε μια εποχό που -

περιςςϐτερο απϐ ποτϋ- για να υπϊρξει ϋθνοσ, ϐπωσ ϋλεγε 

ο Ρενϊν (Renan), πρϋπει να υφύςταται «διϊθεςη για ςυμβύωςη 
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των μελών του». ε μια εποχό που το ύδιο το κρϊτοσ θϋτει ωσ 

ακρογωνιαύο λύθο τησ ςϑγχρονησ λειτουργύασ του τη διαβοϑλευςη 

και τον πλουραλιςμϐ, εύναι ακατανϐητο να ςυνεχύζει να εκδύδει τα 

ςχολικϊ εγχειρύδια ϐπωσ ο... Μεταξϊσ, «απϐ το υπουργεύο 

παιδεύασ». 

• Η ιεραρχύα μετϋρχεται νομικών επιχειρημϊτων, λεσ και δε 

διαθϋτει πνευματικϐ εξοπλιςμϐ και κακώσ ςυνεχύζει να 

παριςτϊνει την «επικρατοϑςα θρηςκεύα». Θα πρϋπει κϊπωσ να 

ςυνειδητοποιόςει πωσ αυτό η χώρα εύναι πλϋον μια κοινωνύα 

υλιςτικό, μετα-χριςτιανικό –«ειδωλολατρικό», που λϋει και 

ο Ρεζύ Ντεμπρϋ (Régis Debray)- και πωσ το ςημεύο αφετηρύασ 

του ςωτηριολογικοϑ-εκκληςιαςτικοϑ τησ ϋργου δεν εύναι, φερ' 

ειπεύν, ο 19οσ μ.Φ. αιώνασ, αλλϊ ο... 1οσ! 

Απϐ εκεύ και πϋρα εύναι ανϐητο (ό υςτερϐβουλο) να κατηγορεύται η 

ιεραρχύα πωσ αςκεύ «ιερϊ εξϋταςη» ϐταν το μϐνο που ζητϊ εύναι 

διαβοϑλευςη. Εδώ και πολλϊ-πολλϊ χρϐνια λογοκριςύα ςε ϐλα τα 

επύπεδα αςκεύ κυρύωσ ο μεταπολιτευτικϐσ ηγεμονικϐσ λϐγοσ, που διαθϋτει 

το κρϊτοσ, την ηγεμονύα, τα λεφτϊ, το κϑροσ, τα μύντια, το «zeitgeist» και 

ϐ,τι τϋλοσ πϊντων παύζει εδώ το ρϐλο του καρπουζιοϑ και του μαχαιριοϑ. 

 

Ο Θεϐδωροσ Παντοϑλασ εύναι εκδϐτησ του περιοδικοϑ «μανιφϋςτο» 

και διευθυντόσ τησ «πολιτικόσ ενημϋρωςησ»· ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι 

εκπαιδευτικϐσ· ο ωτόρησ Μητραλϋξησ εύναι φιλϐλογοσ, διαχειριςτόσ 

του «φοιτητικοϑ αντιφώνου»· ο τϋλιοσ Θεοδωρϊκησ εύναι 

φοιτητόσ.     
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Δόμοσ Αθηναύων: η PPOL ςτηρύζει την υποψηφιϐτητα του 

Γιώργου Καμύνη (18/10/2010) 

 

O υποψόφιοσ δόμαρχοσ Αθηναύων Γιώργοσ Καμύνησ, περιςτοιχιςμϋνοσ 

απϐ ςτελϋχη τησ δημοτικόσ παρϊταξησ «δικαύωμα ςτην πϐλη», ςε 

περιοδεύα ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ 

Επιτυχημϋνοσ και δημιουργικϐσ πολύτησ 

τισ δημοτικϋσ εκλογϋσ του Νοεμβρύου 2010 για το δόμο Αθηναύων, η 

ιςτοςελύδα μασ υποςτηρύζει το Γιώργο Καμύνη και τη δημοτικό 

παρϊταξη «δικαύωμα ςτην πϐλη».  

  

Ο πρώτοσ και πιο ςημαντικϐσ λϐγοσ εύναι ϐτι ο Γιώργοσ Καμύνησ πληρού 

με τισ καλϑτερεσ προϒποθϋςεισ τισ απαιτόςεισ τησ κοινωνύασ των πολιτών 

για την ανϊληψη τησ ευθϑνησ του πρώτου δόμου τησ χώρασ: 

• εύναι ϋνασ ςϑγχρονοσ πολύτησ, 

• δεν προϋρχεται απϐ τα επαγγελματικϊ ςτελϋχη τησ πολιτικόσ, 

• εύναι ϋνασ εργαζϐμενοσ με υψηλϐ μορφωτικϐ επύπεδο, ϋνα 

επιτυχημϋνο ςτϋλεχοσ με ηγετικϐ ρϐλο ςτο δημϐςιο χώρο, 

• ϊςκηςε πανθομολογοϑμενα επιτυχημϋνα δημϐςια διούκηςη ςτο 

«ςυνόγορο του πολύτη», ϋναν απϐ τουσ ελϊχιςτουσ τομεύσ που 

ϐχι μϐνο παρϋμειναν αλώβητοι απϐ το κλύμα γενικευμϋνησ 

απαξύωςησ που περνϊμε, αλλϊ αναγνωρύζονται θετικϊ απϐ την 

ελληνικό κοινωνύα. 

Ο Γιώργοσ Καμύνησ γνωρύζει να διοικεύ κι αυτϐ εύναι ςημαντικϐ προςϐν 

απϋναντι ςτουσ, υποτύθεται γνωρύζοντεσ τα πϊντα, επαγγελματύεσ 

πολιτικοϑσ των γενικοτότων. 

Προοδευτικϐ ςτύγμα 

Ο Γιώργοσ Καμύνησ εκπϋμπει ϋνα προοδευτικϐ λϐγο που υπερβαύνει τισ 

ωσ τώρα προοδευτικϋσ αοριςτύεσ. Τπεραςπύζεται με θεωρητικό επϊρκεια 

και πρακτικό ςυνϋπεια την νομιμϐτητα και το κρϊτοσ δικαύου, που 

αποτελοϑν τη βϊςη για την ϋξοδο τησ κοινωνύασ μασ απϐ την ανευθυνϐτητα 

και την καθυςτϋρηςη. 

  



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 674 

Εύναι ακριβώσ ο τομϋασ που η κυβϋρνηςη του Κώςτα 

Καραμανλό αγνϐηςε παντελώσ. με αποτϋλεςμα την γενύκευςη του 

καθεςτώτοσ διαφθορϊσ και την κατϊρρευςη τησ χώρασ. 

Εύναι ακριβώσ η παραγνώριςη τησ νομιμϐτητασ ο τρϐποσ που λειτουργεύ 

και ο ςημερινϐσ δόμαρχοσ Αθόνασ -με ομολογημϋνη ιδεολογύα και 

πρακτικό «λαώκόσ δεξιϊσ»- ϋνασ επαγγελματύασ πολιτικϐσ που χρϐνια 

επαύρεται ϐτι γνωρύζει τα πϊντα, οδηγώντασ ταυτϐχρονα την Αθόνα ςτη 

χειρϐτερη κατϊςταςό τησ ςτη ςϑγχρονη ιςτορύα. 

Σα προςϐντα του απερχομϋνου δημϊρχου ςυνοψύζονται ςτην ικανϐτητϊ 

του να μετατρϋπει την πολιτικό ςε ϋνα διαρκϋσ επικοινωνιακϐ παιγνύδι, ςε 

ϋνα καθολικϐ «χϊιδεμα αυτιών» -των ςτελεχών του δόμου, αλλϊ και κϊθε 

ομϊδασ ςυμφερϐντων, ακϐμα κι εκεύνων που ϋχουν εξελιχθεύ ςε μαφύεσ, που 

μαςτύζουν τη ζωό τησ πϐλησ, που ϋχει οδηγόςει ςε γενικευμϋνη εικϐνα 

ανομύασ ςτο κϋντρο και τισ ςυνοικύεσ τησ πρωτεϑουςασ, ςτην παρϊδοςη 

του δημϐςιου χώρου τησ Αθόνασ, ςτο κϋντρο και ςτισ λαώκϋσ ςυνοικύεσ, 

ςε κϊθε εύδουσ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ. 

Αλύμονο αν επιβραβευθεύ για μια ακϐμα τετραετύα μια τϋτοια ςτϊςη τησ 

διούκηςησ! 

Αποκατϊςταςη τησ νομιμϐτητασ-κρϊτοσ δικαύου 

Η αποκατϊςταςη τησ νομιμϐτητασ ςτη διούκηςη του δόμου, η λειτουργύα 

του κρϊτουσ δικαύου ςε ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ τησ δημοτικόσ 

παρουςύασ εύναι ϐροσ για να ελπύςουμε ςε μια νϋα εκκύνηςη ςτο δόμο τησ 

Αθόνασ. 

Ο Γιώργοσ Καμύνησ μασ δύνει ςημαντικϊ εχϋγγυα ϐτι εύναι ο ϊνθρωποσ 

που μπορεύ να ξεκινόςει αυτό την προςπϊθεια. Σο γεγονϐσ ϐτι δεν 

προϋρχεται απϐ τον χώρο των επαγγελματιών τησ πολιτικόσ, ϐτι δεν 

μετϋχει ς αυτϐ το καθημερινϐ ϊθλιο αλιςβερύςι των ΜΜΕ, εύναι μια 

πρϐςθετη εγγϑηςη ϐτι ϋχει πιθανϐτητεσ να ανούξει μια νϋα εποχό ςτην 

Αθόνα. 

Μια νϋα ςελύδα πρϐτυπησ ϊςκηςησ των δημοτικών καθηκϐντων ςτον πρώτο 

δόμο τησ χώρασ. Μια ςελύδα που μπορεύ να καταςτεύ παραδειγματικό για 

ϐλη την αυτοδιούκηςη. 

  

Θετικϐ πολιτικϐ πρϐςημο 
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Τπϊρχουν και ϊλλοι ςημαντικού λϐγοι που μασ ωθοϑν ςτην υποςτόριξη 

του Γιώργου Καμύνη. 

  

Πρϐκειται για την πολιτικό παρϊμετρο τησ ςημερινόσ κρύςησ. Εύναι 

ολοφϊνερο ϐτι διερχϐμαςτε τη μεγαλϑτερη κρύςη του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ· μϐνο με το ϊνοιγμϊ του ςε νϋεσ δυνϊμεισ, υπϊρχουν 

δυνατϐτητεσ αλλαγών και ανανϋωςησ. 

  

Η αποδοχό απϐ το ΠΑΟΚ, απϐ το μεγαλϑτερο κϐμμα του 

μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ, να υποςτηρύξει ςτην Αθόνα (αλλϊ και ςτη 

Θεςςαλονύκη) αυτϐ το ϊνοιγμα ςε πρϐςωπα και δυνϊμεισ πϋραν των περύ 

το ύδιο επαγγελματιών, εύναι μια ςημαντικό εξϋλιξη. 

Αν ςυνοδευτεύ απϐ νικηφϐρο αποτϋλεςμα, θα ϋχει ευρϑτερεσ θετικϋσ 

επιπτώςεισ και για το ύδιο το πολιτικϐ ςϑςτημα. 

Η ςυνεργαςύα των μικρϐτερων πολιτικών δυνϊμεων τησ «δημοκρατικόσ 

αριςτερϊσ» (ΔΑΡ) και των «οικολϐγων-πρϊςινων» (ΟΠ), αλλϊ και 

τησ φιλελεϑθερησ «δρϊςησ», δηλαδό των θεςμικών δυνϊμεων του 

προοδευτικοϑ πολιτικοϑ φϊςματοσ, των πολιτικών δυνϊμεων με ευρωπαώκϐ 

προςανατολιςμϐ, που θϋλουν τισ αλλαγϋσ μϋςα ςτισ δημοκρατικϋσ 

διαδικαςύεσ τησ κοινοβουλευτικόσ μασ διαδικαςύασ, που αντιτύθενται ςτισ 

πολιτικϋσ δυνϊμεισ του αριςτεροϑ και του δεξιοϑ 

ςταςιμολαώκιςμοϑ, προςδύδουν ςτην προςπϊθεια του Γιώργου 

Καμύνη μια πιλοτικό διϊςταςη για την ανανϋωςη και γενικϐτερη 

αναμϐρφωςη του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ. 

  

Όμωσ το πιο ελπιδοφϐρο ςτοιχεύο τησ ωσ τώρα παρουςύασ του Γιώργου 

Καμύνη εύναι ϐτι κατορθώνει να υπερβαύνει τη δυναμικό αυτών των 

κομμϊτων. Η πρακτικό του δεν εύναι το διακομματικϐ ϊθροιςμα των 

πολιτικών δυνϊμεων που τον ςτηρύζουν. Με το δικϐ του τρϐπο 

ξαναδύνει ςτην πολιτικό το περιεχϐμενο τησ αποςτολόσ, τησ εθελοντικόσ 

προςφορϊσ υπηρεςιών προσ τον πολύτη. Κι αυτϐ φαύνεται απϐ την 

παρουςύα πολλών πολιτών ςτο κύνημα εθελοντικόσ προςφορϊσ που ϋχει 

δημιουργηθεύ γϑρω απϐ την δημοτικό κύνηςη «δικαύωμα ςτην πϐλη» 

του Γιώργου Καμύνη. 

Η αιςιοδοξύα μασ ςτηρύζεται ςτην πεπούθηςό μασ ϐτι:  
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• Η μεγϊλη πλειοψηφύα των πολιτών τησ Αθόνασ, ϐςοι ζοϑμε ς 

αυτό την πϐλη, βαρεθόκαμε τη κουλτοϑρα τησ διαρκοϑσ και χωρύσ 

ςτϐχουσ διαμαρτυρύασ που αναςτατώνει διαρκώσ τη ζωό τησ πϐλησ. 

Βαρεθόκαμε τισ ςυμπεριφορϋσ που ϋχουν καταςτεύ ςυνώνυμο τησ 

ανομύασ. 

• Η μεγϊλη πλειοψηφύα επιθυμοϑμε τον τερματιςμϐ τησ 

χρηςιμοπούηςησ των θεςμών για την ςυνϋχιςη, με την αξιοπούηςη 

και των ΜΜΕ, τησ καριϋρασ των επαγγελματιών τησ πολιτικόσ. 

• Η μεγϊλη πλειοψηφύα επιθυμοϑμε ηγεςύα υπεϑθυνη, ικανό να 

παλϋψει για να ξαναγύνει ο δόμοσ τησ Αθόνασ μια πϐλη βιώςιμη 

για τουσ ύδιουσ πολύτεσ τησ. 

• Η μεγϊλη πλειοψηφύα θϋλουμε και μποροϑμε να αναλϊβουμε τισ 

δικϋσ μασ ευθϑνεσ που μασ αναλογοϑν ωσ πολύτεσ. 

Για μασ η προςπϊθεια Καμύνη εντϊςςεται ςε αυτό την νϋα πραγματικό 

προοδευτικό πολιτικό ςτην αυτοδιούκηςη -και ϋχει ϐλεσ τισ προϒποθϋςεισ 

να καταςτεύ νικηφϐρα. 
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ΠΑΟΚ-2 και ΠΑΟΚ-3... (27/10/2010) 

 

Η αλόθεια εύναι πωσ ϋνα μϐνο μόνα πριν τισ αυτοδιοικητικϋσ 

εκλογϋσ του 2010, τύποτα δεν προμόνυε πωσ αυτϋσ θα μποροϑςαν να 

παύξουν κϊποιο ςημαντικϐ ρϐλο ςτισ μελλοντικϋσ πολιτικϋσ εξελύξεισ τησ 

χώρασ. 

• Ψσ ςυνόθωσ, η αντιπολύτευςη προςπαθοϑςε να μετατρϋψει τισ 

αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ ςε οιονεύ βουλευτικό 

αναμϋτρηςη, ςε «δημοψόφιςμα» για την κυβερνητικό 

πολιτικό (διϊβαζε: το «μνημϐνιο»). Αλλϊ ϋνα χρϐνο μετϊ 

τη ςυντριπτικό τησ εκλογικό όττα, η εκ δεξιών 

αντιπολύτευςη εξακολουθοϑςε να εύναι ζαλιςμϋνη, διαςπαςμϋνη και 

δύχωσ αυτοπεπούθηςη. Όςο για την εξ αριςτερών αντιπολύτευςη, 

ςαν την περύφημη «ομϊδα αυτοκτονύασ» των Μϐντι 

Πϊιθον, ακολουθοϑςε κατϊ γρϊμμα τον «οδικϐ χϊρτη» για την 

αυτοκαταςτροφό τησ, μϋςα ςτη γενικό θυμιδύα1. 

• Ψσ ςυνόθωσ, η κυβϋρνηςη αρνιϐταν κϊθε ςυςχετιςμϐ των τοπικών 

εκλογών με το ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ. Προσ 

επύρρωςη μϊλιςτα των λεγομϋνων τησ, επϋλεξε καθαρϊ 

«αυτοδιοικητικοϑσ» υποψόφιουσ ςτουσ μεγϊλουσ δόμουσ και ςε 

ςημαντικϋσ περιφϋρειεσ, μερικού εκ των οπούων μϊλιςτα δεν όταν 

καν μϋλη του κυβερνώντοσ κϐμματοσ ό όταν ακϐμα και (πρώην ό 

ενεργϊ) μϋλη αντιπϊλων κομμϊτων. Παρϊ κϊποια πρϐδρομα 

ςημϊδια πωσ υπόρχαν «δεϑτερεσ ςκϋψεισ» ςτην κυβϋρνηςη (ϐπωσ 

π.χ. οι δηλώςεισ Παπανδρϋου περύ «δημοψηφύςματοσ» για τον 

«Καλλικρϊτη») οι πϊντεσ τα θεωροϑςαν αυτϊ απλϋσ 

«ςτραβοτιμονιϋσ», που οφεύλονταν ςτην ϋφεςη του ΓΑΠ προσ τισ 

πολιτικϋσ γκϊφεσ. Η γενικό εκτύμηςη όταν πωσ η κυβϋρνηςη θα 

ξεπερνοϑςε με ϊνεςη το χαμηλϐ εμπϐδιο των αυτοδιοικητικών 

εκλογών, που οϑτωσ ό ϊλλωσ ουδϋποτε προκϊλεςαν μεύζονεσ 

πολιτικϋσ εξελύξεισ (εκτϐσ ύςωσ απϐ εκεύνεσ του 1986, που εύχαν 

ςηματοδοτόςει τη νεκρανϊςταςη τησ δεξιϊσ και τη διϊλυςη του 
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«αντιδεξιοϑ» μετώπου ΠΑΟΚ-ΚΚΕ τησ πρώτησ φϊςησ τησ 

«μεταπολύτευςησ»). 

Σι μεςολϊβηςε κι ανατρϊπηκε αυτϐ το ςκηνικϐ; Σο πιο προφανϋσ ςενϊριο 

εύναι πωσ το ΠΑΟΚ «πανικοβλόθηκε» απϐ την αδυναμύα του να επιβϊλει 

τισ επιλογϋσ του ςε οριςμϋνεσ περιφϋρειεσ (κυρύωσ τησ Αττικόσ, αλλϊ και 

των Ιονύων Νόςων). ϑμφωνα με αυτό την εκτύμηςη, το ΠΑΟΚ 

αντιλόφθηκε αύφνησ πωσ διαμορφώνονταν πολιτικού ϐροι εμφϊνιςησ ενϐσ 

πληβειακοϑ, εθνοκεντρικοϑ, αντιμνημονιακοϑ «ΠΑΟΚ-2»2, που 

με πολιορκητικϐ κριϐ την υποψηφιϐτητα Γιϊννη Δημαρϊ κινδϑνευε να 

προκαλϋςει ρόγμα ςτα «ςπλϊχνα» του κινόματοσ, με απρϐβλεπτεσ -και εν 

πολλούσ ανεξϋλεγκτεσ- ςυνϋπειεσ. Αποφϊςιςε λοιπϐν να ρύξει ϐλο του το 

πολιτικϐ βϊροσ ώςτε να καταπνύξει εξ απαλών ονϑχων αυτϐ το «ΠΑΟΚ-

2», ςϑμφωνα με την πολιτικό αρχό «κυβερνϊν εςτύ προβλϋπειν». 

Σο πιο «ςυνωμοςιολογικϐ» ςενϊριο εύναι πωσ μερύδα του παπανδρεώκοϑ 

περιβϊλλοντοσ ϋβλεπε εδώ και καιρϐ με «καλϐ μϊτι» μια πρϐωρη εκλογό 

ςτισ κϊλπεσ, εκτιμώντασ πωσ η διεθνόσ και εςωτερικό οικονομικό 

ςυγκυρύα το 2011, 2012 και 2013 θα εύναι εξαιρετικϊ δυςούωνη, ϊρα 

απαγορευτικό για κϊθε ςκϋψη επανεκλογόσ τησ κυβϋρνηςησ. Ϊτςι, ωσ 

προεκλογικϐσ δηλαδό, μπορεύ να εξηγηθεύ και ο πρϐςφατοσ 

αναςχηματιςμϐσ-αναβύωςη του «ϐλου ΠΑΟΚ». Ϊνα ϊλλο, πιο 

«ςκοτεινϐ» ςενϊριο εύναι πωσ ο ΓΑΠ απλϊ αποδρϊ απϐ την 

πρωθυπουργύα, μιμοϑμενοσ τον προκϊτοχϐ του ςτη ςειρϊ των «μικρών» 

ηγετών τησ ϑςτερησ μεταπολύτευςησ, ύςωσ για να επιδιώξει κϊποιο διεθνϋσ 

αξύωμα. 

Ότι και να ςυνϋβη, το γεγονϐσ εύναι πωσ μετϊ τισ δηλώςεισ τησ 

Παραςκευόσ (22/10) το ϊρθρο τησ Κυριακόσ (24/10) και κυρύωσ 

τη «διακαναλικό» ςυνϋντευξη τησ Δευτϋρασ (25/10) το ςκηνικϐ 

των αυτοδιοικητικών εκλογών ϊλλαξε ϊρδην: το ΠΑΟΚ προςχώρηςε ςτο 

δύλημμα που πρώτη εύχε θϋςει η ΝΔ, πωσ δηλαδό ςτισ 7 και 14 Νοεμβρύου 

δε θα κριθεύ η διούκηςη των δόμων και των περιφερειών τησ χώρασ, αλλϊ 

αυτό καθ' αυτό η διακυβϋρνηςό τησ Ελλϊδασ. 

Αυτό η τοποθϋτηςη ϋχει ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ ςυνϋπειεσ: 

Πρώτον, κατοχυρώνει πλϋον την παρουςύα του «ΠΑΟΚ-2». Ενδεχϐμενη 

επικρϊτηςη του κ.Δημαρϊ ςτην Αττικό, δε θα μπορεύ εϑκολα πλϋον 

να υπεξαιρεθεύ εκ των υςτϋρων απϐ το ΠΑΟΚ, αλλϊ θα καταγραφεύ 
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ωσ πολιτικό πανωλεθρύα αμφϐτερων των πολιτικών πυλώνων του 

μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ. Αςφαλώσ ϋχουμε ξαναδεύ το φαινϐμενο 

του πληβειακοϑ, εθνοκεντρικοϑ και λαώκύςτικου «ΠΑΟΚ-2», ωσ 

«δημοκρατικϐ κοινωνικϐ κύνημα» (ΔΗΚΚΙ) τησ περιϐδου 1995-

2000. Όμωσ τϐτε το «ΠΑΟΚ-2» όταν: 

• προςωποπαγϋσ (ςε αντύθεςη με ςόμερα), 

• αποφαςιςτικϊ ςτραμμϋνο ςτο παρελθϐν (ςόμερα αντιθϋτωσ 

εκφρϊζει την πλόρη απϐρριψη τησ μεταπολιτευτικόσ περιϐδου) και 

• ανύκανο να παραγϊγει ςυγκεκριμϋνα πολιτικϊ αποτελϋςματα (ενώ 

ςόμερα εμφανύζεται ικανϐ να ϋρθει πρώτο κϐμμα, ϋςτω ςε 

περιφερειακϋσ εκλογϋσ) 

Δεϑτερον, και πιο ενδιαφϋρον, «αδειϊζει», ςε βαθμϐ εξευτελιςμοϑ, τισ 

επιλογϋσ του ΠΑΟΚ ςε Αθόνα και Θεςςαλονύκη και τισ πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ που τισ ςτηρύζουν (τουσ «οικολϐγουσ-πρϊςινουσ», τη 

«δημοκρατικό αριςτερϊ» και τη φιλελεϑθερη «δρϊςη»). Εκ των 

πραγμϊτων, αυτό η ανατοποθϋτηςη του ΓΑΠ εξαναγκϊζει ςε 

ανατοποθϋτηςη και τουσ δϑο υποψηφύουσ δημϊρχουσ (και τισ πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ που τουσ ςτηρύζουν), που καλοϑνται πλϋον με ςαφόνεια και 

ϋμφαςη να επιλϋξουν: 

• ό εύναι απλϊ εξαρτόματα του ΠΑΟΚ και του ΓΑΠ προςωπικϊ, και 

των εκϊςτοτε τακτικών του κινόςεων, οπϐτε η αυτϐνομη παρουςύα 

τουσ εύναι περιττό και τα περύ υπερκομματικϐτητϊσ τουσ 

φληναφόματα, 

• ό εκφρϊζουν κϊτι διαφορετικϐ (ασ ποϑμε ϋνα «ΠΑΟΚ-3», πιο 

μεςοαςτικϐ, δυτικϐτροπο, φιλελεϑθερο και «πρϊςινο») και πλϋον 

καλοϑνται να εκδηλωθοϑν προεκλογικϊ ωσ τϋτοιο ενώπιον τησ 

ελληνικόσ κοινόσ γνώμησ κι ϋτςι να διεκδικόςουν την ψόφο των 

δημοτών τησ Αθόνασ και τησ Θεςςαλονύκησ. 

Κοντολογύσ, μετϊ την ανατοποθϋτηςη του ΓΑΠ ςτην πολιτικό ςκακιϋρα, οι 

κ. κ.. Καμύνησ καιΜπουτϊρησ εύναι προςωπικϊ αναγκαςμϋνοι να 

ανατοποθετηθοϑν κι εκεύνοι: 

• να αποδοκιμϊςουν δημϐςια την απϐπειρα του κ. Παπανδρϋου να 

κομματικοποιόςει τισ αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ, 
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• να καλϋςουν τουσ πολύτεσ να τουσ υπερψηφύςουν ςτο ϐνομα τησ 

αυτονομύασ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τησ πολιτικόσ 

αποδοκιμαςύασ τησ προςπϊθειασ και των δϑο κατεςτημϋνων 

κομμϊτων εξουςύασ να υπεξαιρϋςουν την αυτοδιοικητικό ψόφο των 

πολιτών. 

Απϐ εδώ ϋωσ τισ 14 Νοεμβρύου, ϋχουμε λοιπϐν δϑο διακυβεϑματα: 

• Πρώτον, να εκφραςτεύ πολιτικϊ ο θυμϐσ και η αγωνύα του λαοϑ 

για το μϋλλον, με την υπερψόφιςη του «ΠΑΟΚ-2», 

τουλϊχιςτο ςτην περιφϋρεια Αττικόσ, ςτο πρϐςωπο του Γ. 

Δημαρϊ. Αλύμονο αν τα κατεςτημϋνα κϐμματα κατορθώςουν και 

πϊλι να «πλακώςουν» την κοινωνύα! Θα εύναι αυτϐ δεύγμα βαθιϊσ 

αςθϋνειασ τησ δημοκρατύασ μασ, ϋντονησ ακαμψύασ των θεςμών 

τησ. Και ωσ γνωςτϐ, ϐ,τι δεν εύναι επαρκώσ εϑκαμπτο, 

εμφανύζεται ανθεκτικϐ και ακλϐνητο μϐνο ωσ τη ςτιγμό που 

θρυμματύζεται! Ασ ανεχτοϑν επιτϋλουσ τα κατεςτημϋνα κϐμματα 

ςόμερα την πολιτικό ϋκφραςη ενϐσ «ΠΑΟΚ-2», ϋςτω και ηπύωσ 

λαώκύςτικου, εςωςτρεφοϑσ, αντιμνημονιακοϑ (αλλϊ και 

ελεγχϐμενου), αν δε θϋλουν να βρεθοϑν αϑριο ενώπιον μιασ ακραύασ 

λαώκύςτικησ, εςωςτρεφοϑσ, αντιμνημονιακόσ (και το ςημαντικϐτερο 

ανεξϋλεγκτησ) εξϋγερςησ!  

• Δεϑτερον, να εκδηλωθεύ πολιτικϊ το μεςοαςτικϐ, φιλοδυτικϐ, 

φιλελεϑθερο και «πρϊςινο» «ΠΑΟΚ-3», με την αποςταςιοπούηςη 

των κ. κ. Καμύνη και Μπουτϊρη απϐ τα παπανδρεώκϊ «ζιγκ-

ζαγκ» και την κατϊ ςυνϋπεια περαιτϋρω πολιτικοπούηςη τησ 

υποψηφιϐτητϊσ τουσ και την εκλογό τουλϊχιςτο του ενϐσ ςτη 

δημαρχύα τησ Αθόνασ ό τησ Θεςςαλονύκησ. 

Σο πρώτο διακϑβευμα θα το κρύνουν οι ψηφοφϐροι ςτισ 7 Νοεμβρύου. Σο 

δεϑτερο (κατ' αρχόν) οι κ. κ. Μπουτϊρησ και Καμύνησ προςωπικϊ, τα 

επϐμενα εικοςιτετρϊωρα.    

Προσ αποφυγόν παρεξηγόςεων, ακϐμα κι αν τα δϑο αυτϊ διακυβεϑματα 

ϋχουν αύςια εξϋλιξη, οϑτε το «ΠΑΟΚ-2», οϑτε το «ΠΑΟΚ-3» δεν μπορεύ 

να εύναι τα πολιτικϊ μορφώματα που θα δώςουν τη λϑςη ςτο πολιτικϐ 

πρϐβλημα τησ Ελλϊδασ (που δεν εύναι ϊλλο απϐ τη ριζικό ανατροπό του 

μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και τη «νϋα μεταπολύτευςη»). 
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Αλλϊ ςτη μακρϊ αυτό πορεύα, ασ κϊνουμε ϋνα βόμα τη φορϊ. Και το 

επϐμενο βόμα εύναι να μην επιτραπεύ (απϐ αδυναμύα ό ατολμύα) ςτο 

κομματικϐ κατεςτημϋνο να καταπνύξει την ρεαλιςτικό, αναγκαύα και 

θεμιτό πολιτικό ανϊδειξη του «ΠΑΟΚ-2» και του «ΠΑΟΚ-3» ςτισ 

αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ τησ 7ησ και τησ 14ησ Νοεμβρύου 2010. 

  

Τποςημειώςεισ 

1. Σι να θυμηθεύ κανεύσ; τη διπλό διϊςπαςη του ΤΝ εκ δεξιών 

(«δημοκρατικό αριςτερϊ») και εξ αριςτερών («μϋτωπο 

αλληλεγγϑησ και ανατροπόσ»); Ση ςϑγχυςη που προκαλεύ η 

παρϊλληλη λειτουργύα ΤΝ/ΤΡΙΖΑ; Σο χϊοσ των «ςυνιςτωςών» 

και των «τϊςεων»; 

Ση γελoιοπούηςη του Κωνςταντϐπουλου απϐ την οικογϋνεια 

Βαρδινογιϊννη; 

Οι ϐροι «ΠΑΟΚ-2» και «ΠΑΟΚ-3» ςημαύνουν πωσ τα πολιτικϊ 

υποκεύμενα για τα οπούα γύνεται λϐγοσ υποςτηρύζονται κυρύωσ απϐ 

πολύτεσ που αυτοπροςδιορύζονταν ωσ πρϐςφατα (ό ςυνεχύζουν να 

αυτοπροςδιορύζονται) ωσ μϋλη του 

παςοκικοϑ/προοδευτικοϑ/κεντροαριςτεροϑ χώρου και θεωροϑν το 

ΠΑΟΚ (ό τα υπολεύμματϊ του) ωσ φυςικϐ πολιτικϐ τουσ εταύρο. 
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Πϋντε ςημεύα για τισ επερχϐμενεσ βουλευτικϋσ εκλογϋσ (7/11/2010) 

 

1. Ο Παπανδρϋου (ΓΑΠ) λϋει ψϋματα: η απϐφαςό του για εκλογϋσ όταν 

προειλημμϋνη. Η εκλογικό του ςτρατηγικό ϊρχιςε να ξεδιπλώνεται με τον 

πρϐςφατο αναςχηματιςμϐ, που όταν ϋντονα και 

ςαφώσ προεκλογικϐσ και μϐνο ςτϐχο εύχε να ςυςπειρώςει ϐλα τα 

φϋουδα του ΠΑΟΚ. Σο «με αποδοκιμϊςατε, ϊρα ςασ πϊω ςε εκλογϋσ» 

εύναι η φετινό εκδοχό του περςινοϑ προεκλογικοϑ του ψϋματοσ, του 

διαβϐητου «λεφτϊ υπϊρχουν». Ο ΓΑΠ γνωρύζει πωσ το κλύμα που 

διαμϐρφωςε τισ τελευταύεσ μϋρεσ βυθύζει αϑτανδρεσ τισ 

υποψηφιϐτητεσ Καμύνη, Μπουτϊρη, Σατοϑλη, γουροϑ,Μπϐλαρη. Σ

α αποτελϋςματα των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ςηματοδοτόςουν όττα 

του ΠΑΟΚ πϋραν πϊςησ προβλϋψεωσ. Αλλϊ η ςυντριβό των υποψηφύων 

του ΠΑΟΚ ςτισ αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ ύςα-ύςα εξυπηρετεύ τουσ 

ςχεδιαςμοϑσ του ΓΑΠ. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που ο μηχανιςμϐσ του 

ΠΑΟΚ απϋχει επιδεικτικϊ απϐ κϊθε εκδόλωςη ςτόριξησ ςτουσ 

υποψηφύουσ του, ιδύωσ ςτουσ πιο κρύςιμουσ 

δόμουσ (Μπουτϊρησ, Καμύνησ). Πιθανϐτατα μϊλιςτα, η επιλογό των 

ςυγκεκριμϋνων υποψηφιοτότων ϋγινε εν γνώςει τησ όττασ τουσ, με ςκοπϐ να 

μην «τςαλακωθοϑν»/να προςτατευτοϑν, ενϐψει βουλευτικών εκλογών, τα 

κορυφαύα ςτελϋχη του ΠΑΟΚ. 

2. Ο ΓΑΠ μασ πϊει ςε εκλογϋσ διϐτι απϋτυχε παταγωδώσ ςτην 

τόρηςη των δεςμεϑςεών του -κι ετοιμϊζεται για νϋα ςκληρϊ μϋτρα 

κατϊ των «χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ»: το 2009, ο ύδιοσ 

ο ΓΑΠ προςδιϐριζε ωσ «λυδύα λύθο» τησ διαφορϊσ του απϐ τη ΝΔ το 

δύλημμα «πϊγωμα μιςθών» (που επιδύωκε η ΝΔ) ό «αϑξηςη 

δημοςύων εςϐδων» (που όθελε το ΠΑΟΚ). Ϊνα χρϐνο 

μετϊ, αποδεικνϑεται πωσ πϋτυχε ϊριςτα ςτο υποτιθϋμενο «ϊθλημα τησ 

δεξιϊσ» και απϋτυχε παταγωδώσ ςτο δόθεν δικϐ του! Αποδεύχτηκε πωσ το 

μϐνο που μπορεύ να πετϑχει εύναι η δρακϐντεια μεύωςη τησ μιςθολογικόσ 

δαπϊνησ, αλλϊ ϐχι η αποδυνϊμωςη τησ αργομιςθύασ, τησ κακοδιαχεύριςησ, 

τησ φοροκλοπόσ και τησ διαφθορϊσ, που αποτελοϑν ακριβώσ τα κοινωνικϊ 

και οικονομικϊ του ςτηρύγματα -κι αυτϊ εκφρϊζει πολιτικϊ. Ολϐκληρο το 

διϊςτημα 2009-2010 ο ΓΑΠ υπόρξε ο εγγυητόσ των ςυμφερϐντων 
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τησ διαφθορϊσ και τησ αργομιςθύασ ςτο δημϐςιο τομϋα, τησ φοροκλοπόσ 

και τησ μαφιϐζικησ «μαϑρησ» οικονομύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα. Τπόρξε 

αντύςτοιχα ο εγγυητόσ τησ επύθεςησ ενϊντια: 

• ςτισ θεμελιώδεισ κρατικϋσ υπηρεςύεσ (υγεύα, παιδεύα, αςφϊλεια, 

μετακύνηςη, ςτϋγαςη), 

• ςτο ειςϐδημα των μιςθωτών και 

• ςτην υγιό επιχειρηματικϐτητα. 

Σώρα ζητϊει πολιτικό νομιμοπούηςη για να ςυνεχύςει και να κλιμακώςει 

την ύδια πολιτικό, με πρώτο ςταθμϐ τον προϒπολογιςμϐ του 2011. 

Γνωρύζει πωσ δε διαθϋτει πολιτικό νομιμοπούηςη για κϊτι τϋτοιο ό 

τουλϊχιςτο πωσ η νομιμοπούηςη που διαθϋτει εξατμύζεται ταχϑτατα -

επιχειρεύ να «κερδύςει χρϐνο» (ουςιαςτικϊ λύγουσ μόνεσ) ό να διαφϑγει 

ϋγκαιρα, ςαν τον προκϊτοχϐ του. 

3. Ο ΓΑΠ εκφρϊζει «το κϐμμα τησ χρεοκοπύασ»: δεκατϋςςερισ μόνεσ 

μετϊ, η διακυβϋρνηςη ΓΑΠ κϊθε ϊλλο παρϊ απομϊκρυνε τη χρεοκοπύα. 

Αυτϐ ςυμβαύνει διϐτι το ςϑμπλεγμα εξουςύασ ΠΑΟΚ/ΝΔ εύναι αξεδιϊλυτα 

δεμϋνο με τισ κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που χρεοκοποϑν τη χώρα. Συχϐν 

επανεκλογό τουσ θα κϊνει τη χρεοκοπύα απτό πραγματικϐτητα. 

4. Μϐνο «παρϊθυρο ευκαιρύασ» για τη χώρα εύναι ςτισ επϐμενεσ 

βουλευτικϋσ εκλογϋσ να εκφραςτεύ μια «εκλογικό εξϋγερςη» των 

«χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ»: μετεκλογικϊ θα πρϋπει να 

οδηγηθοϑμε ςε μια ριζικϊ νϋα κυβϋρνηςη: 

4 με ευρεύα, πολυκομματικό βϊςη  

4 με αποφαςιςτικϊ αποδυναμωμϋνουσ τουσ πολιτικοϑσ πυλώνεσ του 

μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ, 

4 με πρωθυπουργϐ κατϊ προτύμηςη που θα προϋρχεται απϐ τισ εθνικϋσ 

εφεδρεύεσ, εκτϐσ του καθεςτώτοσ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και 

4 με ϋνα κυβερνητικϐ πρϐγραμμα που θα δεςμεϑεται ϐτι: 

• Πρώτον: η νϋα κυβϋρνηςη θα εξαντλόςει τη θητεύα τησ ωσ τον 

Ιανουϊριο του 2015 ςπϊζοντασ τη φαυλϐτητα των ςυνεχών 

πρϐωρων εκλογών και θα ψηφύςει ϊμεςα νϐμο που θα τη 

δεςμεϑει ςε αυτϐ, ςϑμφωνα με τη ςχετικό πρϐταςη του Αλϋκου 

Παπαδϐπουλου. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 684 

• Δεϑτερον: δε θα υπϊρξει καμύα περαιτϋρω μεύωςη ςτουσ 

χαμηλοϑσ και μϋςουσ μιςθοϑσ και ςυντϊξεισ και καμύα περαιτϋρω 

φορολογικό επιβϊρυνςη τησ υγιοϑσ επιχειρηματικϐτητασ. 

• Σρύτον: τα κρατικϊ ϋςοδα θα αυξηθοϑν απϐ την κόρυξη 

φορολογικοϑ και νομικοϑ πολϋμου κατϊ τησ διαφθορϊσ, τησ 

παραοικονομύασ, τησ φοροκλοπόσ και τησ μαϑρησ οικονομύασ 

(λαθρεμπϐριο, πορνεύα, ναρκωτικϊ), τισ δραςτηριϐτητεσ δηλαδό 

που κατ' εξοχόν εκφρϊζονται απϐ τα κατεςτημϋνα κϐμματα 

εξουςύασ, τα μύντια και τουσ παρϊγοντεσ τησ ψυχαγωγύασ και του 

αθλητιςμοϑ. 

• Σϋταρτον: θα τηρόςει απαρϋγκλιτα τισ διεθνεύσ δεςμεϑςεισ τησ 

χώρασ, χωρύσ παρατϊςεισ, αναδιοργϊνωςη του χρϋουσ ό ϋξοδο τησ 

Ελλϊδασ απϐ την ευρωζώνη. 

5. Σο ρϐλο του καταλϑτη για μια τϋτοια κυβϋρνηςη μπορεύ να τον 

παύξει ϋνασ νϋοσ εκλογικϐσ ςυναςπιςμϐσ: απϐ δυνϊμεισ των 

«οικολϐγων-πρϊςινων», τησ κοινωνύασ των πολιτών, τησ ανανεωτικόσ και 

τησ ριζοςπαςτικόσ αριςτερϊσ, του εκςυγχρονιςμοϑ, τησ τύμιασ 

(φιλελεϑθερησ, χριςτιανοδημοκρατικόσ ό και ςυντηρητικόσ ακϐμα) 

κεντροδεξιϊσ. Ο ςυναςπιςμϐσ αυτϐσ θα πρϋπει να δώςει την προεκλογικό 

μϊχη προςηλωμϋνοσ αποκλειςτικϊ ςτα παραπϊνω τϋςςερα ςημεύα. Για να 

πυροδοτόςουμε και να εκφρϊςουμε την «εκλογικό εξϋγερςη» των «χαμϋνων 

τησ μεταπολύτευςησ» θα πρϋπει κι εμεύσ οι ύδιοι να απελευθερωθοϑμε απϐ τα 

μεταπολιτευτικϊ ςχόματα και τη μεταπολιτευτικό πολιτικό αφόγηςη. Αυτϐ 

ςημαύνει και πϋραςμα τησ πολιτικόσ ηγεςύασ ςτη γενιϊ κϊτω των 40 ετών 

και πολιτικό ενεργοπούηςη των γυναικών.  

Φρειϊζεται να ςπϊςει ο φαϑλοσ κϑκλοσ: 

• τησ αϋναησ ενδυνϊμωςησ των ιςχυρών και τησ αποδυνϊμωςησ των 

«χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ», 

• τησ κατρακϑλασ προσ τη χρεοκοπύα και την ϋξοδϐ μασ απϐ την 

ευρωζώνη και την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, 

• τησ πολιτικόσ αςτϊθειασ, 

• τησ καταδύωξησ τησ επιχειρηματικϐτητασ, 

• τησ επαγγελματικόσ περιθωριοπούηςησ των νϋων και των γυναικών, 
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• τησ υπονϐμευςησ των βαςικών δημοςύων υπηρεςιών τησ υγεύασ, τησ 

αςφϊλειασ, τησ υγεύασ, τησ μετακύνηςησ και τησ ςτϋγαςησ. 

τισ προαποφαςιςμϋνεσ και προδιαγεγραμμϋνεσ εκλογϋσ του Δεκεμβρύου, 

χρειϊζεται να υπϊρξει πολιτικό απϊντηςη: το πολιτικϐ ϐχημα που θα 

ενθαρρϑνει την ϋκφραςη μιασ γϐνιμησ πολιτικϊ -και ριζοςπαςτικόσ 

προγραμματικϊ- «εκλογικόσ εξϋγερςησ» των «χαμϋνων τησ 

μεταπολύτευςησ». 
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Δϋκα ςυν μύα θϋςεισ για μια νϋα αφόγηςη του ελληνικοϑ 

πολιτικοϑ-οικονομικοϑ προβλόματοσ (29/11/2010) 

 

1. Follow the money! 

Σο πολιτικϐ και οικονομικϐ πρϐβλημα τησ Ελλϊδασ δεν εύναι κυρύωσ 

ζότημα «νοοτροπύασ» ό ϋλλειψησ παιδεύασ ό ξϋνησ επιβουλόσ, η 

ςυνωμοςύασ, ό «ανεπϊρκειασ» του πολιτικοϑ προςωπικοϑ ό εξαχρεύωςόσ 

του ό οικογενειοκρατύασ ό υποταγόσ του ςτο «πολιτικϐ κϐςτοσ», ό 

οποιουδόποτε ϊλλου παρϊγοντα πϋραν τησ αυθεντικόσ πολιτικόσ. 

Σο πολιτικϐ και οικονομικϐ ελληνικϐ πρϐβλημα προκϑπτει απϐ μια 

ςυγκεκριμϋνη πολιτικό (ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, θεςμικό) 

διϊταξη, που με τη ςειρϊ τησ αποτελεύ καρπϐ ςυγκεκριμϋνων, 

ςυνειδητών και ρητών πολιτικών επιλογών, και που παρϊγουν 

πλουτιςμϐ για πολϑ ςυγκεκριμϋνα ςτρώματα, πτωχεϑοντασ (φευ!) 

παρϊλληλα ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ κοινωνύασ και τα δημϐςια 

οικονομικϊ τησ πατρύδασ. Σο ελληνικϐ πρϐβλημα εύναι οικονομικϐ 

ϋγκλημα. Η διαλεϑκανςό του «ελληνικοϑ εγκλόματοσ» απαιτεύ μϐνο να 

ακολουθηθεύ η πορεύα των λεφτών (follow the money). 

2. Πώσ το 20% του ΑΕΠ πηγαύνει ετηςύωσ ςε «λϊθοσ τςϋπεσ» 

Σα περύ ου ο λϐγοσ «λεφτϊ» εύναι η υπεραξύα που παρϊγει η παραγωγικό 

διαδικαςύα που κυριϊρχηςε τη μεταπολιτευτικό περύοδο, ςτο κρϊτοσ 

(διαφθορϊ, αργομιςθύα) και ςτην «αγορϊ» (φοροκλοπό, μαφιακό 

οικονομύα -πορνεύα, ναρκωτικϊ, λαθρεμπϐριο). Αυτϋσ οι δραςτηριϐτητεσ 

οδηγοϑν κϊθε χρϐνο περύ το 20% του ΑΕΠ (40-50 δισ ευρώ) ςε 

«λϊθοσ τςϋπεσ». Αφοροϑν δε ςχεδϐν εξύςου τον ιδιωτικϐ και τον 

κρατικϐ τομϋα τησ οικονομύασ 

3. Η νϋα διαχωριςτικό γραμμό 

Αυτϊ τα λεφτϊ χαρϊςςουν την κυρύαρχη διαχωριςτικό γραμμό ςτην 

ελληνικό κοινωνύα: 

• απϐ τη μια βρύςκονται οι «κερδιςμϋνοι τησ μεταπολύτευςησ», 

ϐςων το ειςϐδημα προϋρχεται κυρύωσ απϐ τη διαφθορϊ, τη 

μαφιϐζικη δραςτηριϐτητα, τη φοροκλοπό και την αργομιςθύα 
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• απϐ τη ϊλλη «οι χαμϋνοι», ότοι ϐςοι το ειςϐδημα τουσ 

προϋρχεται κυρύωσ απϐ το μιςθϐ ό την επιχειρηματικό τουσ 

δραςτηριϐτητα. 

4. Σο καθεςτώσ τησ χρεοκοπύασ 

Διαμϋςου τησ λειτουργύασ των πυλώνων του (κομμϊτων εξουςύασ, μύντια 

και ψυχαγωγικόσ βιομηχανύασ) το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ 

ςϑςτημα εκφρϊζει και εγγυϊται την ιδεολογικό, οικονομικό, πολιτικό 

ηγεμονύα των «νικητών τησ μεταπολύτευςησ». Παρϊλληλα το καθεςτώσ, 

αναπαρϊγεται και τρϋφεται απϐ τουσ «κερδιςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ»: 

• τα «λεφτϊ» του τοϑ τα παρϋχει η φοροκλοπό και η μαφιοκρατύα, 

• τα «ςτρατϊ» του η αργομιςθύα και η διαφθορϊ. 

5. Σα ϐρια  τησ αναπαραγωγόσ του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ 

Η οικονομικό κρύςη και η απειλό τησ πτώχευςησ αναδεικνϑουν τα ϐρια 

αναπαραγωγόσ του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ και του 

κοινωνικοϑ/πολιτικοϑ ςυμβολαύου του. Σο δημϐςιο χρϋοσ, το ϋλλειμμα, η 

χαμηλό ανταγωνιςτικϐτητα κ.λπ αντανακλοϑν τουσ πολιτικοϑσ και 

κοινωνικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ τησ μεταπολύτευςησ. ημειώνουμε 

πωσ πλην του ϊμεςου οικονομικοϑ κϐςτουσ τησ φοροκλοπόσ, τησ 

αργομιςθύασ, τησ διαφθορϊσ και τησ μαφιακόσ οικονομύασ (περύ του 20% 

του ΑΕΠ ετηςύωσ), η καθεςτηκυύα μεταπολιτευτικό διϊταξη παρϊγει και 

παρϊπλευρο οικονομικϐ κϐςτοσ, διαμϋςου τησ ϋμπρακτησ απαξύωςησ τησ 

παραγωγικϐτητασ, τησ επιχειρηματικϐτητασ, τησ νομιμοφροςϑνησ, τησ 

παιδεύασ, τησ αξιοκρατύασ κ.ο.κ. 

6. κοτεινϋσ τϊςεισ 

Σο μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα κατϐρθωςε μϋςα ςε μια γενιϊ να 

προκαλϋςει, μεγαλϑτερη εθνικό ζημύα απϐ ϐτι ϐλοι οι δικτϊτορεσ, ϐλοι οι 

εςτεμμϋνοι, ϐλοι οι κατακτητϋσ μαζύ επύ ενϊμιςι αιώνα, ιδύωσ διϐτι, λϐγω 

τησ ςυγκεκριμϋνησ οικονομικόσ λειτουργύασ του, πυροδϐτηςε δϑο 

«ςκοτεινϋσ τϊςεισ» που εφϐςον εξελιχτοϑν ανενϐχλητα θα ϋχουν ϊρει ωσ 

το τϋλοσ του 21ου αιώνα ανεπύςτρεπτα, αμετϊκλητα, ανεπανϐρθωτα τισ 

φυςικϋσ προϒποθϋςεισ ςυνϋχιςησ ϑπαρξησ εθνικοϑ και δημοκρατικοϑ 

ελληνικοϑ κρϊτουσ ςτον ελλαδικϐ χώρο το βαθμϐ που οι «ςκοτεινϋσ 

τϊςεισ» θα μποροϑςαν να αντιμετωπιςθοϑν με δημϐςια οικονομικό 

παρϋμβαςη, μποροϑν να θεωρηθοϑν ωσ η «κρυφό» (αλλϊ 
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ςημαντικϐτατη) πλευρϊ του δημϐςιου χρϋουσ. Οι «ςκοτεινϋσ τϊςεισ» 

εύναι: 

(α) το δημογραφικϐ (διϊβαζε: η ςυντόρηςη τησ 

επαγγελματικόσ/κοινωνικόσ περιθωριοπούηςησ των γυναικών και η 

αδιαφορύα για την ευζωύα τησ παιδικόσ ηλικύασ) και 

(β) η περιβαλλοντικό κατϊρρευςη (ιδύωσ ϐςον αφορϊ την 

ερημοπούηςη, τη λειψυδρύα και την εξϊντληςη των ιχθυοαποθεμϊτων), 

αλλϊ και η μη οχϑρωςη τησ χώρασ απϐ τισ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ 

αλλαγόσ. 

7. Νϋα μεταπολύτευςη 

Σα παραπϊνω αναδεικνϑουν την ανϊγκη για ςυςτημικό, καθεςτωτικό, 

μεταπολιτευτικοϑ τϑπου πολιτικό αλλαγό, που την ονομϊζουμε «νϋα 

μεταπολύτευςη». το αύτημα για ανατροπό του καθεςτώτοσ 

μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ και για «νϋα μεταπολύτευςη» 

ςυναντιοϑνται: 

• το δημοκρατικϐ καθόκον (η αποκατϊςταςη τησ δημοκρατύασ 

ςτη χώρα) 

• το κοινωνικϐ καθόκον (η ϊρςη των ανιςοτότων μεταξϑ 

«χαμϋνων» και «κερδιςμϋνων» τησ μεταπολύτευςησ ) 

• το οικονομικϐ καθόκον (η αποκατϊςταςη των δημοςιονομικών 

ιςορροπιών, η ϊνοδοσ τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ ελληνικόσ 

οικονομύασ, η μετατροπό τησ Ελλϊδασ ςε «φυςιολογικό χώρα», η 

«επανϊςταςη του αυτονϐητου») 

• το εθνικϐ καθόκον (η αντιμετώπιςη των «ςκοτεινών τϊςεων» 

μϋχρι τη 2020-2030 ό αλλιώσ η επικϑρωςη απϐ τη γενιϊ μασ τησ 

επιλογόσ τησ γενιϊσ του 1820 περύ ϑπαρξησ εθνικοϑ-

δημοκρατικοϑ ελληνικοϑ κρϊτουσ ςτον ελλαδικϐ χώρο) 

8. Η «βαςιλικό οδϐσ» τησ αλλαγόσ 

«Βαςιλικό οδϐσ» για την ανατροπό των ςυςχετιςμών δϑναμησ τησ 

μεταπολύτευςησ εύναι η αντιμετώπιςη τησ οικονομικόσ κρύςησ 

εντϐσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) και τησ «οικονομικόσ και 

νομιςματικόσ ϋνωςησ» (ΟΝΕ). 

9. Οι «τρεισ αναδιανομϋσ» πϐρων και εξουςύασ 

την κοινωνικό ςφαύρα, η «νϋα μεταπολύτευςη» διαρθρώνεται ωσ τρεισ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 689 

αναδιανομϋσ πϐρων και εξουςύασ απϐ τουσ «κερδιςμϋνουσ» ςτουσ 

«χαμϋνουσ» τησ μεταπολύτευςησ, ότοι: 

• απϐ τουσ προνομιοϑχουσ μεςόλικεσ ϊνδρεσ ςτισ γυναύκεσ, τα 

παιδιϊ και τουσ νϋουσ 

• απϐ τα ϊτομα ςτο περιβϊλλον τουσ 

• απϐ τον ιδιωτικϐ ςτο δημϐςιο χώρο. 

10. υντακτικό ςυνϋλευςη 

την πολιτικό ςφαύρα η «νϋα μεταπολύτευςη» διαρθρώνεται ωσ 

ςυντακτικό τομό που θα κατοχυρώνει: 

• τον πλόρη διαχωριςμϐ εξουςιών, με ξεχωριςτό εκλογό 

εκτελεςτικόσ και νομοθετικόσ εξουςύασ και κατϊργηςη τησ αρχόσ 

«τησ δεδηλωμϋνησ» 

• ανακατϊληψη απϐ την πολιτεύα του δημοςύου χώρου των 

ραδιοτηλεοπτικών ςυχνοτότων 

• πλόρη νομικό εξύςωςη ϐλων των προςώπων και των χώρων, 

χωρύσ εξαιρϋςεισ και ειδικϊ προνϐμια 

• πιο αποτελεςματικό προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 

• ποινικό-διοικητικό διαλεϑκανςη των αδικημϊτων που τελοϑν ό 

τϋλεςαν αξιωματοϑχοι τησ εκτελεςτικόσ, τησ νομοθετικόσ ό τησ 

δικαςτικόσ εξουςύασ (με πρϐκριςη των οικονομικών κυρώςεων 

επύ των ποινικών) . 

 

Μύα νϋα ςϑνθεςη 

Η παραπϊνω αφόγηςη μπορεύ να λειτουργόςει ωσ πεδύο για μια «νϋα 

ςϑνθεςη» (και εθνικϊ παραγωγικό αντιπαρϊθεςη) μεταξϑ ϐλων 

των μεγϊλων ρευμϊτων που αρδεϑουν την ελληνικό πολιτικό ζωό 

εδώ και διακϐςια χρϐνια: 

• του εκςυγχρονιςτικοϑ/κοραώκοϑ, 

• του λαώκοϑ/λαώκιςτικοϑ, 

• του χριςτιανικοϑ/ελληνοχριςτιανικοϑ, 

• του πατριωτικοϑ/εθνικιςτικοϑ. 

Αυτϐ ςημαύνει πωσ η αποδοχό τησ παραπϊνω θεωρητικόσ διϊταξησ 

προϒποθϋτει τη ςχετικοπούηςη των παραδεδεγμϋνων μεταπολιτευτικών 

κατηγοριών, θεωρητικών ςχημϊτων, προτεραιοτότων, διαχωριςτικών 
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γραμμών κ.λπ. Αποτελεύ ϋτςι ϋργο ϋμπρακτησ (και ϐχι μϐνο θεωρητικόσ), 

προςωπικόσ (και ϐχι μϐνο ςυλλογικόσ) αναθεώρηςησ και 

αναπροςανατολιςμοϑ. 
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Οι "οικολϐγοι πρϊςινοι" μετϊ τισ αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ 

(18/12/2010) 

 

Όπωσ πολλού απϐ εμϊσ εύχαμε υποςτηρύξει απϐ τον περςινϐ κιϐλασ 

χειμώνα, το πολιτικϐ διακϑβευμα των δημοτικών και περιφερειακών 

εκλογών του 2010 για τουσ «οικολϐγουσ-πρϊςινουσ» (ΟΠ) όταν 

«τριπλϐ»: 

• ςτουσ δόμουσ Αθόνασ και Θεςςαλονύκησ αφοροϑςε την 

απαλλαγό απϐ ϋνα καθεςτώσ 24 ετών, που βϑθιζε τα μεγαλϑτερα 

πολεοδομικϊ ςυγκροτόματα τησ χώρασ μασ ςτη ρϑπανςη, την 

κακοδιαχεύριςη και την ςπατϊλη, την αναςφϊλεια, την 

υποβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ χωρύσ να εμφανύζεται η 

παραμικρό θετικό προοπτικό. 

• ςτισ νεοςϑςτατεσ περιφϋρειεσ αφοροϑςε την πολιτικό 

καταγραφό των ΟΠ και του ευρϋωσ «πρϊςινου πϐλου», ενϐψει 

μϊλιςτα του νϋου «μεταμνημονιακοϑ» πολιτικοϑ ςκηνικοϑ και 

τησ ρευςτοπούηςησ των κατεςτημϋνων κομμϊτων. Σϋλοσ, 

• ςτουσ υπϐλοιπουσ δόμουσ τησ χώρασ εύχαμε τονύςει τη 

ςημαςύα να εκλεγοϑν «πρϊςινοι» δημοτικού ςϑμβουλοι και να 

αποκτόςει το ρεϑμα τησ πολιτικόσ οικολογύασ εκπροςώπηςη ςτα 

τοπικϊ πρϊγματα 

Οι δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ επιλογόσ του κϐμματϐσ μασ, διαδικαςύεσ 

πρωτοφανεύσ απϐ την ϊποψη πωσ δύνουν αποφαςιςτικϋσ αρμοδιϐτητεσ 

ςτισ τοπικϋσ πολιτικϋσ και περιφερειακϋσ κινόςεισ των ΟΠ, χωρύσ να 

υπϊρχει δυνατϐτητα παρϋμβαςησ των κεντρικών-πανελλαδικών 

κομματικών οργϊνων ςτισ επιλογϋσ αυτϋσ, πϋραςαν με επιτυχύα τισ 

δϑςκολεσ εξετϊςεισ μιασ εντελώσ πρωτϐτυπησ πολιτικόσ ςυγκυρύασ1. 

την Αθόνα και ςτη Θεςςαλονύκη, οι ΟΠ ςυνϋβαλαν ϋγκαιρα, εμπρϐσ 

ςτουσ ψηφοφϐρουσ, ςτην ανατροπό του καθεςτώτοσ τησ ΝΔ, και 

μϊλιςτα με επικεφαλόσ προςωπικϐτητεσ που δεν ανόκουν ςτο ΠΑΟΚ 

και προγρϊμματα που φϋρουν ϋντονη την προοδευτικό, φιλοευρωπαώκό, 

φιλελεϑθερη και οικολογικό ςφραγύδα. 

τουσ υπϐλοιπουσ δόμουσ τησ χώρασ, οι επιλογϋσ των τοπικών 
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οικολϐγων-πρϊςινων, επιβραβεϑθηκαν απϐ το εκλογικϐ ςώμα με την 

εκλογό πολλαπλϊςιων πρϊςινων δημοτικών ςυμβοϑλων απϐ το 

2006. 

Οι περιφερειακού ςυνδυαςμού που υποςτόριξαν οι ΟΠ ξεπϋραςαν με 

ϊνεςη τα κομματικϊ εκλογικϊ αποτελϋςματα των εκλογών του 2009, 

αλλϊ κυρύωσ πϋτυχαν ϋνα μεύζον πολιτικϐ επύτευγμα: 

• Κατοχϑρωςαν την κομματικό απόχηςη των ΟΠ ςε ποςοςτϊ 

αρκετϊ ϊνω του 3% 

• Επϋβαλαν την ιςχυρό παρουςύα των ΟΠ, που εύναι πλϋον 

ιςοδϑναμοι με τον κλυδωνιζϐμενο ΤΡΙΖΑ και ξεπερνοϑν ςε 

πολιτικό απόχηςη τη νεοςϑςτατη «δημοκρατικό αριςτερϊ» 

(ΔΑΡ), που ςαφώσ αποτελεύ την καθεςτωτικό επιλογό για το 

χώρο «μεταξϑ ΠΑΟΚ και ΚΚΕ» 

υμπεραςματικϊ, ςτισ πρϐςφατεσ δημοτικϋσ και περιφερειακϋσ εκλογϋσ 

οι ΟΠ: 

• Κϊναμε ςωςτϋσ επιλογϋσ, που τισ υπηρετόςαμε με ςυνϋπεια και 

πετυχημϋνα αποτελϋςματα. 

• Τπεραςπιςτόκαμε και αναπτϑξαμε την πολιτικό αυτονομύα του 

χώρου μασ και κϊναμε θετικϊ βόματα ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ 

αυτϐνομου «πρϊςινου» πολιτικοϑ πϐλου, που υπερβαύνει 

δημιουργικϊ το αρχαώκϐ δύπολο «δεξιϊ-αριςτερϊ». 

• Κατοχυρώςαμε ϋντονη πολιτικό παρουςύα ςτον προοδευτικϐ 

χώρο, με προοπτικό η πολιτικό και εκλογικό επιρροό μασ να 

ξεπερϊςει εκεύνη του ΤΝ/ΤΡΙΖΑ και τησ ΔΑΡ. 

Με ϊλλα λϐγια, με το αποτϋλεςμα των δημοτικών και περιφερειακών 

εκλογών το εκλογικϐ ςώμα διατϑπωςε την προςδοκύα να ςυμμετϊςχουν οι 

ΟΠ, με ςημαντικϐ ρϐλο ςτην  οικονομικό, οικολογικό, κοινωνικό και 

πολιτικό αναςυγκρϐτηςη τησ χώρασ ςτη νϋα πολιτικό εποχό. 

Σο κατϊ πϐςο θα ανταποκριθοϑμε ςτο αύτημα αυτϐ αποτελεύ τη «λυδύα 

λύθο» για τη ςυνϋχιςη τησ πολιτικόσ μασ παρουςύασ και τη διεϑρυνςη τησ 

πολιτικόσ μασ επιρροόσ. Όπωσ ϋδειξε η πρϐςφατη μούρα του ΤΝ, αλύμονο 

ςτουσ κομματικοϑσ χώρουσ που αντιμετωπύζουν με αδιαφορύα τισ 

προςδοκύεσ των πολιτών! 

Για να μπορϋςουμε ϐμωσ να ανταποκριθοϑμε με επιτυχύα ςτο νϋο ρϐλο 
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μασ, χρειϊζεται το επϐμενο διϊςτημα να κϊνουμε ςαφό βόματα προϐδου 

ςε οριςμϋνα κρύςιμα πεδύα τησ ςυγκυρύασ: 

Απϊντηςη ςτην οικονομικό κρύςη 

Να απαντόςουμε με ςαφόνεια και κυβερνητικό οπτικό ςτα μεγϊλα 

ερωτόματα που ςυνδϋονται με την κρύςη του ευρώ, τη δημοςιονομικό 

κρύςη των περιφερειακών κρατών-μελών τησ ευρωζώνησ, τα 

προγρϊμματα λιτϐτητασ που επιβϊλουν Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) και 

«διεθνϋσ νομιςματικϐ ταμεύο» (ΔΝΣ). 

Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

• Ποια εύναι ςυγκεκριμϋνα τα κοινωνικϊ ςτρώματα που 

φιλοδοξοϑμε κυρύωσ να εκπροςωπόςουμε και που τα θεωροϑμε 

μακροπρϐθεςμα δημιουργοϑσ τησ οικονομικόσ, οικολογικόσ, 

κοινωνικόσ και πολιτικόσ αναςυγκρϐτηςησ τησ χώρασ; 

• Ποια ακριβώσ εύναι τα οικονομικϊ-κοινωνικϊ μϋτρα που μποροϑν 

-με δεδομϋνη τη δημοςιονομικό ςτενϐτητα τησ χώρασ για μια 

δεκαετύα τουλϊχιςτο- να κινόςουν διαδικαςύεσ αναδιανομόσ 

πϐρων κι εξουςύασ προσ τουσ κρύςιμουσ «αρμοϑσ» αυτόσ τησ 

αναςυγκρϐτηςησ (τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ, τουσ νϋουσ, το 

περιβϊλλον, το δημϐςιο χώρο); 

• Ποιοσ εύναι ο «οδικϐσ χϊρτησ» που μπορεύ να οδηγόςει την 

πατρύδα απϐ το ςόμερα (τη χρεοκοπύα και τη φϐρτωςη του 

κϐςτουσ τησ κακοδιαχεύριςησ και ςπατϊλησ  ςτισ μελλοντικϋσ 

γενιϋσ) ςτο αϑριο (την οικονομικό, οικολογικό, κοινωνικό και 

πολιτικό αναςυγκρϐτηςη τησ χώρασ, με βιωςιμϐτητα και 

ανταγωνιςτικϐτητα, χωρύσ υπϋρογκα ελλεύμματα και χρϋοσ;) 

 

Απϊντηςη ςτο ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ 

Να καθορύςουμε και να διακηρϑξουμε ςτο εκλογικϐ ςώμα, πριν ανούξουν 

οι κϊλπεσ, τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ που θα ενϋταςςαν τουσ ΟΠ 

και τον «πρϊςινο πϐλο» ςτη ςυμπολύτευςη. ημειώνουμε πωσ αυτού οι 

ϐροι και οι προϒποθϋςεισ θα πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνουν ςυγκεκριμϋνεσ 

μεςοπρϐθεςμεσ προτεραιϐτητεσ και βραχυπρϐθεςμα ςυγκεκριμϋνα 

μϋτρα ςτην οικονομύα, το περιβϊλλον, την κοινωνύα και τη θεςμικό-

πολιτικό ςυγκρϐτηςη τησ χώρασ. 
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Με βϊςη αυτό τη ςυζότηςη, να ςυζητόςουμε και το πρϐβλημα των 

ςυμμαχιών των ΟΠ με ϊλλα πολιτικϊ υποκεύμενα που θα τα ενδιϋφερε 

επύςησ να ςυμβϊλουν θετικϊ ςε μια διακυβϋρνηςη τησ χώρασ με τα 

παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ. 

Ιδιαύτερη ςημαςύα για τη θετικό μετεξϋλιξη του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ 

ϋχει η διαμϐρφωςη μιασ «πρϊςινησ» ηγεμονύασ ςτον πολιτικϐ χώρο που 

ςυμβατικϊ και για την οικονομύα τησ ςυζότηςησ θα μποροϑςαμε να 

ονομϊςουμε «μεταξϑ ΠΑΟΚ και ΚΚΕ». Μύα τϋτοια εξϋλιξη θα μετατϐπιζε 

το «κϋντρο βϊρουσ» ολϐκληρησ τησ ελληνικόσ πολιτικόσ ζωόσ προσ τισ 

οικολογικϋσ, δημοκρατικϋσ, προοδευτικϋσ, ριζοςπαςτικϋσ και 

φιλοευρωπαώκϋσ απϐψεισ που υπεραςπύζουμε -και θα εξουδετϋρωνε -

επιτϋλουσ!- πολιτικϊ την κατεςτημϋνη αριςτερϊ.       

υνϋχιςη τησ κομματικόσ μασ ςυγκρϐτηςησ 

Η οργανωτικό ςυγκρϐτηςη των ΟΠ χρειϊζεται να ςυμπεριλϊβει θετικϊ 

την ϑπαρξη ςυγγενών πολιτικών δυνϊμεων αλλϊ και ομϊδων πολιτών που 

διακρύνονται για τη δυναμικό και ζωογϐνα τουσ παρουςύα ςτουσ τομεύσ 

του περιβϊλλοντοσ και των δικαιωμϊτων, ςε τοπικϐ αλλϊ και εθνικϐ 

επύπεδο. 

Για τουσ ΟΠ αποτελεύ κρύςιμο πολιτικϐ ςτϐχο να γύνουν το «φυςιολογικϐ 

κϐμμα» των ενεργών πολιτών και θα πρϋπει να αναπτϑξουν ςυγκεκριμϋνη 

πολιτικό και ςτρατηγικό για να πετϑχουν το ςτϐχο αυτϐν. 

Σϋλοσ, οι κομματικϋσ μασ εςωτερικϋσ διαδικαςύεσ εύναι ςυχνϊ 

μακρϐςυρτεσ, φλϑαρεσ, αποκομμϋνεσ απϐ την αναζότηςη 

αποτελϋςματοσ, επηρεαςμϋνεσ υπϋρμετρα απϐ τισ χρεοκοπημϋνεσ 

«πολιτικϋσ» διαδικαςύεσ τησ μεταπολιτευτικόσ αριςτερϊσ. Αυτϐ πρϋπει να 

τελειώνει, καθώσ η διαιώνιςό του ϋχει δϑο πολϑ 

αρνητικϊ πολιτικϊ αποτελϋςματα: 

• Περιορύζει την παρουςύα νϋων και γυναικών ςτο ανθρώπινο 

δυναμικϐ των ΟΠ 

• Τποδαυλύζει την πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό, ηλικιακό 

αποςϑνδεςη του κϐμματοσ απϐ τουσ πολύτεσ που το ψηφύζουν, 

πρϊγμα πολϑ επικύνδυνο και απειλητικϐ για την ενϐτητϊ μασ. 
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ημειώςεισ 

1. Παρουςιϊςτηκε μολαταϑτα ϋλλειμμα ϐςον αφορϊ την ϋγκαιρη 

λόψη αποφϊςεων (που χρειϊζεται να μετατεθεύ ςε διϊςτημα 

τουλϊχιςτο εννϋα μηνών πριν τισ εκλογϋσ) και λογικοϑ 

προςδιοριςμοϑ τησ ϋννοιασ τησ «πολιτικόσ» ό «περιφερειακόσ» 

κύνηςησ των ΟΠ ςε χώρουσ ϐπου οι οργανωμϋνεσ δυνϊμεισ μασ 

εύναι μειωμϋνεσ, οϑτωσ ώςτε να μην αξιοποιεύται η εςωκομματικό 

δημοκρατύα για την ανϊπτυξη προςωπικών ςτρατηγικών 

 

Ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ 

τησ εκτελεςτικόσ γραμματεύασ των ΟΠ. Ο Αλϋξανδροσ 

Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ. Ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ, 

αναπληρωματικϐ μϋλοσ του πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου των ΟΠ. 
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2011 

 

"Πνεϑμα δειλύασ": για τη διακόρυξη "η εκκληςύα απϋναντι ςτην 

κρύςη" (3/1/2011) 

 

Η πρϐςφατη ανακούνωςη τησ ιεραρχύασ τησ εκκληςύασ τησ Ελλϊδασ, υπϐ 

τον τύτλο «η εκκληςύα απϋναντι ςτην κρύςη» και αναγκαύα όταν, και 

καλοδεχοϑμενη. Οι χριςτιανού τησ Ελλϊδασ χρειϊζεται και θϋλουμε να 

παρεμβαύνουμε και με αυτόν την ιδιϐτητϊ μασ ςτα πολιτικϊ πρϊγματα 

τησ χώρασ, και εύναι φυςιολογικϐ να προςβλϋπουμε ςτην εκκληςύα για 

κόρυγμα και κατεϑθυνςη. 

Δυςτυχώσ ϐμωσ, το κεύμενο που διανεμόθηκε ςτουσ πιςτοϑσ, αντύ για 

ανϊλυςη προςφϋρει ςϑγχυςη και αντύ για κατεϑθυνςη 

αποπροςανατολιςμϐ. 

Αιτύα εύναι το λογικϐ χϊςμα που κυριαρχεύ ςτο κεύμενο μεταξϑ τησ 

ανϊλυςησ των αιτιών τησ κρύςησ και του «δια ταϑτα» (των 

χαρακτηριςτικών τησ δηλαδό και του τρϐπου αντιμετώπιςόσ τησ). 

Σα αύτια τησ κρύςησ 

  

Όςον αφορϊ τισ αιτύεσ τησ κρύςησ, η ανϊλυςη που προςφϋρεται κινεύται 

ςε λογικϊ πλαύςια, παρϊ την (καθοριςτικό για το τελικϐ αποτϋλεςμα, 

ϐπωσ θα δοϑμε ςτη ςυνϋχεια) γενικολογύα τησ: «Ἡοἰ κονομικὴ μασ κρύςη 

μὲ πολϑ ἁπλᾶ λϐγια ὀφεύλεται ςτὴ διαφορὰ μεταξὺ παραγωγῆσ 

καὶ κατανϊλωςησ». Η οπούα κατανϊλωςη, λϐγω τησ «ἀπουςύασ 

νοόματοσ ζωῆσ» οδόγηςε ςτον «ἐγκλωβιςμὸ τοῦ ἀνθρώπου» ςτο 

«ἐγωκρατοϑμενο ἔνςτικτο». 

Όλα αυτϊ θα όταν θαυμϊςια, αν δεν όταν επικύνδυνα γενικϐλογα. Ο 

«λαϐσ» θεωρεύται ςυλλόβδην ςυνυπεϑθυνοσ για την κρύςη. Αλλϊ οι 

υπεϑθυνοι τησ κρύςησ ϋχουν κοινωνιολογικϐ, ηλικιακϐ, ϋμφυλο πρϐςημο: 

εύναι ϐλοι ϐςοι το ειςϐδημϊ τουσ προόρθε κυρύωσ απϐ την 

παραοικονομύα, τη διαφθορϊ, τη «μαϑρη οικονομύα», την αργομιςθύα -
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και ϐχι βεβαύωσ ϐςοι το ειςϐδημϊ τουσ προερχϐταν κυρύωσ απϐ την 

μιςθωτό ό επιχειρηματικό τουσ δραςτηριϐτητα! Ϊχουμε δηλαδό ςτην 

ανακούνωςη τησ εκκληςύασ τησ Ελλϊδασ μια επύ το κομψϐτερο 

επανϊληψη του διαβϐητου «μαζύ τα φϊγαμε» του κ. Πϊγκαλου! 

Δεν εύναι δυνατϐ να μη γνωρύζει η ιεραρχύα τησ εκκληςύασ τησ Ελλϊδασ 

πωσ δύπλα ςτην αργομιςθύα των προνομιοϑχων υπϊρχει 

η υπερεργαςύα των «χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ»·· δύπλα ςτην 

φοροκλοπό η υπερφορολϐγηςη των νϐμιμων ειςοδημϊτων· δύπλα ςτην 

υπερπροςταςύα του δημοςύου, οι πακιςτανικοϑ τϑπου εργαςιακϋσ ςχϋςεισ 

ςτισ μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ· δύπλα ςτισ ςυνδικαλιςμϋνεσ «παχιϋσ 

γϊτεσ» των μεςηλύκων τησ μεταπολύτευςησ οι νϋοι των πρϐςκαιρων 

ςυμβϊςεων και τησ εργαςιακόσ επιςφϊλειασ· δύπλα ςτα παχυλϊ 

επιδϐματα, τισ πλαςματικϋσ υπερωρύεσ τα «φακελϊκια» κ.ο.κ. οι 

εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ γυναύκεσ που καλοϑνται να αντιμετωπύςουν με 

διαζευκτικοϑσ ϐρουσ το δύλημμα οικογϋνεια ό ςταδιοδρομύα, χωρύσ καμύα 

κρατικό μϋριμνα για τη μητρϐτητα κ.ο.κ. 

 

Σα χαρακτηριςτικϊ τησ κρύςησ  

Αλλϊ η ςυνϋχεια του κειμϋνου κϊνει τα πρϊγματα χειρϐτερα: ϐλα 

ςυμβαύνουν ωσ η ανϊλυςη για τα αύτια τησ κρύςησ (και η ειςαγωγό τησ 

ϋννοιασ του αδιαφοροπούητου «λαοϑ») να γύνεται ϐχι τϐςο για να καθύςει 

ςυλλόβδην ο «λαϐσ» ςτο εδώλιο του κατηγορουμϋνου, ϐςο για να 

αθωωθοϑν -μϋςω τησ ςκϐπιμησ γενικολογύασ- οι ϐποιοι ϋνοχοι 

ςυμπεριλαμβϊνονται ςτη κατηγορύα αυτό! 

Ϊτςι π.χ. «θαυμαςτώ τω τρϐπω» «ο λαϐσ» που ςυμπεριφϋρθηκε τϐςο 

ανεϑθυνα, δεν καλεύται ςε κανϋνα ςημεύο του κειμϋνου να αλλϊξει! Ψσ οι 

πρϊξεισ του «λαοϑ» να μην ϋχουν τελικϊ καμύα επύπτωςη, αφοϑ η 

«παροϑςα κρύςη» χαρακτηρύζεται, μαζύ με «πολλοϑσ οἰ κονομολϐγουσ» 

(sic) ωσ «καταςκευαςμϋνη», ωσ «κρύςη-ἐργαλεῖ ο ποὺ ἀποβλϋπει ςτὸν 

παγκϐςμιο ἔλεγχο ἀπὸ δυνϊμεισ ποὺ δὲν εἶ ναι φιλϊνθρωπεσ». 

υμπεραύνεται εύτε πωσ η «διαφορὰ μεταξὺ παραγωγῆσ 

καὶ  κατανϊλωςησ» θα μποροϑςε να ςυνεχύζεται αενϊωσ, εύτε πωσ 

«ςτόθηκε» απϐ κϊποιουσ επιτόδειουσ ωσ «παγύδα», ςτην οπούα ϋπεςε ο 

αφελόσ λαϐσ, υπ' ευθϑνη βεβαύωσ τησ «ἡγεςύασ (του), ποὺ δὲν μπϐρεςε 

νὰ ςταθεῖ ὑπεϑθυνα ἀπϋναντι ςτὸ λαϐ, ποὺ δὲν μπϐρεςε ἤ δὲν ἤθελε 
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νὰ μιλόςει τὴ γλώςςα τῆσ ἀλόθειασ, ποὺπρϐβαλε λαθεμϋνα πρϐτυπα, 

ποὺ καλλιϋργηςε τὶ σ πελατειακϋσ ςχϋςεισ» κ.ο.κ. 

Ενώ δηλαδό ςτα περύ των αιτιών τησ κρύςησ περιγρϊφεται μια «αμαρτύα», 

μια «ρόξη με το Φριςτϐ», μια υποταγό ςτην κατϊ μϋμαν (Schmemann) 

«ουτοπύα», που εύναι «η πραγματικό αύρεςη τησ εποχόσ μασ», 

παραδϐξωσ πουθενϊ ςτο κεύμενο δε διαφαύνεται πωσ αυτό η «αμαρτύα» 

χρόζει διορθώςεωσ! Ο «λαϐσ» θεωρεύται ουςιωδώσ ανεϑθυνοσ, λεσ και 

δεν αποτελεύται απϐ πρϐςωπα -που «εύμαςτε ϐλοι υπεϑθυνοι για ϐλα» 

ϐπωσ λϋει και ο Ντοςτογιϋφςκι (Dostoyevsky), ςτον οπούο κϊπου 

παραπϋμπει το κεύμενο- αλλϊ απϐ ϊλογα υποχεύρια των (ϊξιων ό 

αναξύων) «ποιμϋνων» του (θρηςκευτικών ό πολιτικών). 'Αρα ο λαϐσ δεν 

μπορεύ να εύναι αμαρτωλϐσ, αφοϑ εύναι ανεϑθυνοσ (καλϊ-καλϊ δεν 

αποτελεύται απϐ πρϐςωπα). Σα οικονομικϊ μασ προβλόματα, η κρύςη, δεν 

εύναι τελικϊτα «ὀψώνια τῆσ ἁμαρτί ασ» (που το ύδιο κεύμενο περιγρϊφει 

ϐταν αναλϑει τισ αιτύεσ τησ κρύςησ). 

Αυτό η λογικϊ αντιφατικό διϊταξη δύνει ςτην επιχειρηματολογύα του 

κειμϋνου την ευκαιρύα να τοποθετόςει διϊφορα μανιχαώςτικϊ διλόμματα, 

που ακυρώνουν/αντιςτρϋφουν ςταδιακϊ τισ ϐποιεσ καλϋσ του προθϋςεισ: 

• Η πρώτη μανιχαώςτικό διϊταξη αντιπαραβϊλλει το 

(εξωραώςμϋνο) παρελθϐν με την εξοβελιςτϋα ϋννοια τησ αλλαγόσ: 

η κρύςη, πληροφοροϑμαςτε, οδηγεύ ςε «προςπϊθειαἐκρύζωςησ 

καὶ  ἐκθεμελύωςησ πολλῶν παραδεδομϋνων, τὰ ὁποῖ α ὡσ τώρα 

θεωροῦνταν αὐτονϐητα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ τϐπου μασ». Σι εννοεύ εδώ 

ο ποιητόσ; Διαλϋγετε και παύρνετε: ο ςυντηρητικϐσ χριςτιανϐσ θα 

«πϊρει» την εποχό τησ παντοκρατορύασ τησ ιεραρχύασ και τησ 

ταϑτιςησ εκκληςύασ και κρϊτουσ (θα μποϑμε ςτον πειραςμϐ να 

ποϑμε: την ωραύα εποχό τησ μη-ιεραποςτολικόσ εκκληςύασ); 

Καλώσ θα το κϊνει! Ο διεφθαρμϋνοσ φοροφυγϊσ θα «επιλϋξει» το 

«παραδεδεγμϋνο», να διατηρεύ «χαλαρό ςχϋςη με την εφορύα»; 

Καλώσ κι αυτϐσ! Ο αργϐμιςθοσ ςυνδικαλιςτόσ την «αυτονϐητη» 

ςυνδιαχεύριςη τησ ΔΕΚΟ του, επ' ωφελεύα τησ ςυντεχνύασ του και 

εισ βϊροσ των χρηςτών τησ υπηρεςύασ τησ; 'Αριςτα το κϊνει! 

Πϋραν του ϐτι «η προςκϐλληςη ςτο παρελθϐν οδηγεύ πϊντα 

ςτην ειδωλολατρύα» (μϋμαν, ϐ.π) η γενύκευςη τησ 
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δαιμονοπούηςησ τησ ϋννοιασ τησ αλλαγόσ (ϐπωσ προηγοϑμενα η 

διϊςωςη τησ αδιαφοροπούητησ ϋννοιασ «λαϐσ») οδηγοϑν ξανϊ απ' 

ευθεύασ ςτην αθώωςη των ςυμπεριφορών και των κοινωνικών 

ομϊδων που οδόγηςαν τη πατρύδα ςτην κρύςη! 

• Ο δεϑτεροσ μανιχαώςμϐσ αφορϊ τη διϊταξη: «"πϊντοτ' 

ευκολϐπιςτοσ και πϊντα προδομϋνοσ" λαϐσ» / «(ςκοτεινό) 

εξουςύα». το ύδιο κεύμενο που περιγρϊφεται πωσ εύμαςτε ο 

«λαϐσ, ἐμεῖ σ, ποὺ λειτουργόςαμε ἀνεϑθυνα, παραδοθόκαμε ςτὴν 

εὐμϊρεια, ςτὸν εὔκολο πλουτιςμὸ καὶ  ςτὴν 

καλοπϋραςη, ἐπιδοθόκαμε ςτὸ εὔκολο κϋρδοσ 

καὶ  ςτὴν ἐξαπϊτηςη» κ.ο.κ. ςτο ύδιο κεύμενο (!) διατυπώνονται 

ερωτόματα του τϑπου «γιατὶ  δὲν πόραμε νωρύτερα ὅλα 

αὐτὰ τὰ δϑςκολα μϋτρα, ποὺ ςόμερα 

χαρακτηρύζονται ἀναγκαῖ α; Ὅλεσ αὐτὲσ τὶ σ παθογϋνειεσ τῆσ 

κοινωνύασ καὶ  τῆσ οἰ κονομύασ ποὺ ςόμερα ἐπιχειροῦμε μὲ βύαιο 

τρϐπο νὰ ἀλλϊξουμε, γιατὶ  δὲν τὶ σ ἀλλϊξαμε ςτὴνὥρα τουσ; 

Γιατὶ  ἔπρεπε νὰ φθϊςουμε ὡσ ἐδῶ;». Εύναι προφανϋσ πωσ η πρώτη 

περικοπό απαντϊ ςτη δεϑτερη, αλλϊ ϐχι για τουσ ςυντϊκτεσ του 

κειμϋνου, που ςχεδϐν κλαυθμηρύζουν για την αναιμικό αντύδραςη 

ςτισ αλλαγϋσ που επιτελοϑνται: «ςόμερα γύνονται 

ριζικϋσ ἀνατροπὲσ γιὰ τὶ σὁποῖ εσ ἄλλοτε 

θὰ ἀναςτατωνϐταν ὅλη ἡ λλϊδα καὶ  ςόμερα ἐπιβϊλλονται 

χωρὶ σ ςχεδὸνἀντιδρϊςεισ». Προφανώσ η εξόγηςη πωσ «ο λαϐσ» 

δεν αντιδρϊ ϐςο πρϋπει ςτισ (εξοριςμοϑ κακϋσ) «αλλαγϋσ» εύναι 

πωσ η εξουςύα καταφϋρνει, για μια ακϐμα φορϊ, να τον 

παραπλανόςει. 

• Η τρύτη και χειρϐτερη μανιχαώςτικό διϊταξη αφορϊ την 

αντιπαραβολό «ξϋνων» καιΕλλόνων. Σην κρύςη την ϋςτηςαν 

«οἱ  ςϑγχρονοι "ἔμποροι τῶν θνῶν"» που την αξιοποιοϑν για να 

θϋςουν τη χώρα μασ «ὑπὸ κατοχὴ» για να απαιτόςουν πιθανϐτατα 

αλλαγϋσ που δεν «ἀφοροῦν μϐνον ςὲ οἰ κονομικϊ 

καὶ  ἀςφαλιςτικϊ θϋματα» (ϐπου ϐλα προφανώσ εύναι κακώσ 

καμωμϋνα) αλλϊ, εν κρυπτώ και παραβϑςτω, «καὶ  ςτὴν 

πνευματικὴ καὶ  πολιτιςτικὴφυςιογνωμύα τῆσ Πατρύδοσ μασ». 
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ημειώνουμε πωσ λύγεσ γραμμϋσ παρακϊτω ςτο ύδιο κεύμενο η 

«πνευματικὴ καὶ  πολιτιςτικὴ φυςιογνωμύα» τησ χώρασ 

περιγρϊφεται με τα μελανϐτερα χρώματα. Αλλϊ προφανώσ η 

Ελλϊδα για την οπούα γύνεται λϐγοσ εδώ δεν εύναι η γνωςτό, αυτό 

που «ἀποτελεῖ  ςϊρκα τοῦ κϐςμου, μϋροσ τῆσ Ἱςτορύασ», αλλϊ 

μια νεοπλατωνικό εκδοχό τησ, που βρύςκεται ύςωσ ςτον «κϐςμο 

των ιδεών» (το ποιοσ εύναι αυτϐσ, αποτελεύ μϋγα θϋμα για ϋναν 

χριςτιανϐ που γνωρύζει πωσ ο Θεϐσ ϋφτιαξε ϋναν μϐνο κϐςμο -

αυτϐν, τον «πεπτωκϐτα»- και δεν υπϊρχει κανϋνασ «ϊλλοσ» 

κϐςμοσ, αλλϊ ασ μην ξεφεϑγουμε απϐ το θϋμα μασ!). 

 

Οι προτϊςεισ αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ  

Οικοδομημϋνα πϊνω ςτο τϐςο ςαθρϐ βόμα τησ αντιφατικόσ ανϊλυςησ 

μεταξϑ «αιτύων» και «χαρακτηριςτικών» τησ κρύςησ (που «βγϊζει μϊτι» 

πωσ τα ςυνϋγραψαν διαφορετικού ςυντϊκτεσ, πιθανϐτατα εκπρϐςωποι 

διαφορετικών απϐψεων μϋςα ςτην ιεραρχύα τησ εκκληςύασ τησ 

Ελλϊδασ), τα μϋτρα αντιμετώπιςόσ τησ κρύςησ που προκρύνει το κεύμενο 

διακρύνονται για την αςημαντϐτητϊ τουσ: αν την παύρναμε ςτα ςοβαρϊ η 

«κατοχό» θα επύςυρε την ανϊγκη «αντύςταςησ», αλλϊ περύ αυτοϑ δε 

γύνεται λϐγοσ, παρϊ μϐνο ωσ «ϊμυνα» «ςτὸ πονηρὸ ςϑςτημα 

αὐτοῦ τοῦ κϐςμου»... Μϋνει μια φιλανθρωπικό διϊθεςη «οἱ ἐνοριακού 

μασ ναοὶ  πρϋπει νὰ γύνουν χῶροι φιλϐξενοι γιὰ τοὺσ νϋουσ μασ», 

«νὰ δημιουργόςουμε ἕνα παρατηρητόριο κοινωνικῶν προβλημϊτων» 

(και λοιπϊ «καλϊ ϋργα»), ύςωσ ακϐμα η «ἑνϐτητα μεταξϑ τῶν ποιμϋνων 

καὶ  τοῦ λαοῦ» (πολλϊ μποροϑςαμε να ποϑμε εδώ, αλλϊ δεν εύναι του 

παρϐντοσ), ϊντε και η «ἄςκηςη, (ωσ) ὁδὸσ ἐλευθερύασ, ἐναντύον τῆσ 

δουλεύασ τοῦ περιττοῦ», αλλϊ χωρύσ (!) «πϊςησ φϑςεωσἀνατροπό» κ.ο.κ. 

  

υμπϋραςμα  

Κοντολογύσ, το κεύμενο τησ ιεραρχύασ χαρακτηρύζεται ωσ γενικϐλογο, 

αντιφατικϐ, παρεξηγόςιμο και εντϋλει περιττϐ. Βρύθει αναφορών ςτην 

τρϋχουςα κομματικό ιδιϐλεκτο, πρϊγμα για το οπούο αρμϐζει 

ϋνα μειδύαμα γεμϊτο θλύψη: η ιεραρχύα απευθϑνεται «ςὲ κϊθε 

καλοπροαύρετο ἄνθρωπο», «τοποθετεῖ ται πϊνω ςτὰ γεγονϐτα», «κϊνει 

τὴν αὐτοκριτικό (τησ)... καὶ  ἀναζητᾶ μὲ τϐλμη (sic) τὸμερύδιο 
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τῆσ ἐνδεχομϋνησ (sic) ὑπαιτιϐτητϊσ (τησ)», «δὲν φοβᾶται... 

διωγμὸ ἤ καὶ  μαρτϑριο». Η ιεραρχύα διατρανώνει πωσ «εἴ μαςτε 

μιὰ χώρα ὑπὸ κατοχὴ» και επιχειροϑμε αλλαγϋσ «μὲ βύαιο τρϐπο» 

«γιὰ τὶ σ ὁποῖ εσ ἄλλοτε θὰ ἀναςτατωνϐταν ὅλη ἡ λλϊδα 

καὶ  ςόμερα ἐπιβϊλλονται χωρὶ σ ςχεδὸνἀντιδρϊςεισ» κ.λπ, κ.λπ. 

Η διακόρυξη αποτυχαύνει εντϋλει ςε ϐλουσ τησ τουσ ςτϐχουσ: να 

περιγρϊψει θαρρετϊ τα αύτια τησ κρύςησ· να περιγρϊψει τα κρύςιμα 

χαρακτηριςτικϊ τησ· να προτεύνει μϋτρα αντιμετώπιςόσ τησ  (ό ακϐμα 

καλϑτερα να εκθϋςει τι όδη ϋπραξε προσ την κατεϑθυνςη αυτό η εκκληςύα). 

Σο κεύμενο λεσ και παύρνει τον αναγνώςτη του απϐ το χϋρι, τον κϊνει 

μια γυροβολιϊ και τον επιςτρϋφει ςτη θϋςη απϐ ϐπου ξεκύνηςε. Εύναι 

κρύμα, γιατύ η ιεραρχύα θα μποροϑςε (και υπϊρχουν ςημεύα ςτο κεύμενο 

που ςυνηγοροϑν υπϋρ του ϐτι αυτϐ δεν εύναι απλϊ ςχόμα λϐγου) να 

κινητοποιόςει και να διαφωτύςει το ακροατόριϐ τησ. Αλλϊ γι' αυτϐ 

φαύνεται πωσ χρειϊζεται περιςςϐτερη «μετϊνοια» («αλλαγό του νου»), 

απϐ την εκκληςύα, ςτην οπούα (για να μην ξεχνιϐμαςτε) εξύςου 

ςυγκαταλεγϐμαςτε και λαώκού, και κληρικού και ιερϊρχεσ. 
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Οικονομικό ςυγκυρύα κι εμεύσ οι Πρϊςινοι (11/2/2011) 

 

Οι Πρϊςινοι και η κρύςη 

Η παγκϐςμια οικονομικό κρύςη του 2008 αναδεικνϑει εν ςπϋρματι τισ 

μεγϊλεσ προκλόςεισ που θα αντιμετωπύςει η ανθρωπϐτητα τον 21ο 

αιώνα: 

• Σισ κλιματικϋσ αλλαγϋσ και την εξϊντληςη φυςικών πϐρων που 

ϋχουν ζωτικό ςημαςύα για την αναπαραγωγό του κατεςτημϋνου 

οικονομικοϑ-πολιτικοϑ υποδεύγματοσ · 

• την ανϊδειξη του πϊλαι ποτϋ «τρύτου κϐςμου» ςε ιςϊξιο 

οικονομικϐ και γεωπολιτικϐ παρϊγοντα με τον αναπτυγμϋνο 

κϐςμο, με την επακϐλουθη μεύωςη του μεριδύου τησ δϑςησ -και 

ιδιαύτερα τησ Ευρώπησ- ςτον παγκϐςμιο πλοϑτο· 

• την κατϊρρευςη του κατεςτημϋνου μοντϋλου παγκϐςμιασ 

διακυβϋρνηςησ και την ανϊγκη για παγκϐςμια ςυνεννϐηςη και 

διαχεύριςη των κοινών πολιτικών προβλημϊτων. 

Απϐ την ϊποψη αυτό, τα Πρϊςινα κϐμματα αποτελοϑν την πρώτη 

αυθεντικό πολιτικό δϑναμη του 21ου αιώνα. Γεννόθηκαν ςτα τϋλη του 

περαςμϋνου αιώνα, ωσ μια μικρό ριζοςπαςτικό δϑναμη που 

προειδοποιοϑςε για την ανϊγκη για προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, 

ϊμεςη δημοκρατύα, ανθρώπινα δικαιώματα και ειρόνη, κατηγορώντασ 

αμφϐτερουσ τουσ πρωταγωνιςτϋσ του «ψυχροϑ πολϋμου» πωσ 

υποθηκεϑουν το μϋλλον του πλανότη ςε βραχυπρϐθεςμεσ ςτρατηγικϋσ 

και ιδιοτελό ςυμφϋροντα. 

όμερα ςε ϐλο τον κϐςμο οι Πρϊςινοι γύνονται ςημεύο αναφορϊσ για 

ολοϋνα και περιςςϐτερεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που 

αναζητοϑν μια μεγϊλη περιβαλλοντικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό 

αλλαγό ςτισ πατρύδεσ τουσ και ςε πλανητικϐ επύπεδο. 

Αυτϐ εύναι το πλαύςιο ςτο οπούο εμφανύςτηκαν και αναπτϑςςονται οι 

Ϊλληνεσ Οικολϐγοι-Πρϊςινοι (ΟΠ), η πρώτη αυθεντικό πολιτικό 

δϑναμη του 21ου αιώνα ςτην Ελλϊδα. Οι Ϊλληνεσ πολύτεσ το 

αντιλαμβϊνονται αυτϐ, και τουσ αντιμετωπύζουν με θετικό προδιϊθεςη 

και ενδιαφϋρον, ϐπωσ φϊνηκε και ςτισ πρϐςφατεσ αυτοδιοικητικϋσ 
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εκλογϋσ, ςτισ οπούεσ πολλαπλαςιϊςθηκε η παρουςύα τουσ ςτουσ 

ΟΣΑ. Προκειμϋνου να ανταποκριθοϑμε ωσ Οικολϐγοι-Πρϊςινοι ςτο 

αύτημα που μασ απευθϑνουν οι πολύτεσ, ϋνα χρϋοσ ϋχουμε: να εύμαςτε 

ειλικρινεύσ, να «μιλϊμε την αλόθεια» χωρύσ να υποτϊςςουμε την 

πραγματικϐτητα ςε μικροπολιτικοϑσ ςχεδιαςμοϑσ και να εύμαςτε χρόςιμοι 

ςτην πατρύδα μασ, ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο, ςτουσ «χαμϋνουσ» του 

κατεςτημϋνου ςυςτόματοσ, ςτισ οικογϋνειεσ και τα παιδιϊ μασ. 

Να εύμαςτε μϋροσ τησ λϑςησ και ϐχι του προβλόματοσ, ςε παγκϐςμιο, 

ευρωπαώκϐ και τοπικϐ επύπεδο. 

Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που απευθϑνουμε αυτϐ το κεύμενο ςτουσ 

εςωκομματικοϑσ μασ φύλουσ αλλϊ και ςτο ακροατόριϐ μασ εκτϐσ των 

κομματικών γραμμών. 

Α. Η δημοςιονομικό κρύςη τησ Ελλϊδασ 

Η οικονομικό-δημοςιονομικό κρύςη τησ Ελλϊδασ αποτυπώνει πολϑ 

ςυγκεκριμϋνουσ πολιτικοϑσ, οικονομικοϑσ και κοινωνικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ 

δϑναμησ που διαμορφώθηκαν επύ δεκαετύεσ. Σο ελληνικϐ υπϐδειγμα 

βαςύςτηκε ςτην προςοδοθηρύα εκτενών κοινωνικών δυνϊμεων διαμϋςου 

τησ διαφθορϊσ, τησ φοροκλοπόσ, τησ μαϑρησ/μαφιακόσ οικονομύασ, τησ 

αργομιςθύασ. Οι πϐροι που προϋρχονταν απϐ τη δηλωμϋνη-νϐμιμη-

παραγωγικό οικονομικό δραςτηριϐτητα, την πολιτικό μασ ςυμμετοχό 

ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη και το δανειςμϐ, υπεξαιροϑνταν επύ δεκαετύεσ 

απϐ τουσ «κερδιςμϋνουσ τησ Μεταπολύτευςησ»1, βυθύζοντασ τη χώρα μασ 

ςτα χρϋη. 

Η κρύςη του 2008 οδόγηςε τουσ μεγϊλουσ χρηματοπιςτωτικοϑσ παύκτεσ 

(κυρύωσ τρϊπεζεσ, αμοιβαύα κεφϊλαια και αςφαλιςτικϊ ταμεύα) ςε 

επανεξϋταςη των κριτηρύων των αγορών τουσ. Αποκαλϑφθηκε ϋτςι η 

«τοξικϐτητα» των ομολϐγων που «πουλοϑςαν» επύ πολλϊ χρϐνια μη-

βιώςιμα χρϋη, ςαν το ελληνικϐ. Οι διεθνεύσ αγορϋσ απϋβαλαν την Ελλϊδα 

και ϊρχιςαν ϋκτοτε να ξεφορτώνονται τα ελληνικϊ χρεϐγραφα. 

Παρϊλληλα, οι ελληνικϋσ τρϊπεζεσ ϊρχιςαν να λυγύζουν απϐ τα τοξικϊ 

χρεϐγραφα που αναγκϊζονταν να αγορϊςουν, υπϐ την πολιτικό πύεςη των 

κατεςτημϋνων πολιτικών δυνϊμεων. Η αιςχροκϋρδεια των 

χρηματαγορών ϋδωςε ςτην Ελλϊδα τη χαριςτικό βολό, οδηγώντασ την 

ςτην προςφυγό ςτη διεθνό βοόθεια, με τα ςυνεπακϐλουθα πολιτικϊ 

ανταλλϊγματα. 
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Σο αντιδραςτικϐ-ςυντηρητικϐ πρϐταγμα τησ χρεοκοπύασ 

Απϐ την ϊποψη αυτό, το «μνημϐνιο» αποτελεύ ϋνα επειςϐδιο μϐνο τησ 

πορεύασ υπεξαύρεςησ τησ χώρασ απϐ τουσ «κερδιςμϋνουσ τησ 

Μεταπολύτευςησ». Οι αντιπαραθϋςεισ για το πώσ φθϊςαμε ωσ εκεύ, 

εντϊςςονται ςτον πολιτικϐ ςχολιαςμϐ, ϐχι ςτην πολιτικό παρϋμβαςη. Δεν 

υπϊρχει αμφιβολύα πωσ το «μνημϐνιο» ϋχει αρνητικϐ κοινωνικϐ πρϐςημο 

(χωρύσ να λεύπουν οι εποικοδομητικϋσ του πλευρϋσ). Εύναι ϐμωσ εξύςου 

αληθϋσ πωσ το «μνημϐνιο» αφόνει μεγϊλα πολιτικϊ περιθώρια ςτισ 

εγχώριεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ και την κυβϋρνηςησ. 

Με ϊλλα λϐγια, «υπϊρχει ζωό -και πολιτικό- πϋρα απϐ το "μνημϐνιο"». 

Η ςυζότηςη ϋτςι περύ «καταγγελύασ του μνημονύου»-«ςτϊςησ 

πληρωμών» και «εξϐδου απϐ το ευρώ» εύναι κοινωνικϊ αντιδραςτικό, 

πολιτικϊ ςυντηρητικό και εθνικϊ επικύνδυνη. Μια τϋτοια εξϋλιξη θα 

ςόμαινε: 

• ςημαντικό υποτύμηςη του νϋου νομύςματοσ 

• διϐγκωςη του χρϋουσ και του ελλεύμματοσ (που θα... 

πολλαπλαςιαςτοϑν αφοϑ θα ςυνεχύςουν να αποπληρώνονται ςε 

ευρώ) και ϊρα πολϑ πιο βύαιεσ περιοριςτικϋσ πολιτικϋσ λιτϐτητασ, 

που θα ςυνοδεϑονται απϐ τη βιαιϐτερη πορεύα κατϊληψησ απϐ 

αντιπαραγωγικϊ ιδιωτικϊ ςυμφϋροντα των υπολειμμϊτων των 

υφιςτϊμενων βαςικών δημοςύων υπηρεςιών και του δημοςύου 

χώρου 

• εκτϐξευςη του επιτοκύου των τραπεζών (ϐςων τουλϊχιςτο 

επιβιώςουν απϐ την πτώχευςη) ςε επύπεδα που θα καθιςτοϑςαν 

επιςφαλό ακϐμα και τα μικρϐτερα ςημερινϊ δϊνεια, θα 

κατϋςτρεφαν κϊθε ςτοιχεύο δυναμιςμοϑ τησ ελληνικόσ 

οικονομύασ, θα καταδύκαζαν τισ ελληνικϋσ επιχειρηματικϋσ 

προςπϊθειεσ και θα οδηγοϑςαν ςε κϑμα καταςχϋςεων και 

πτωχεϑςεων. 

• διεθνό απομϐνωςη τησ χώρασ μασ και υποβιβαςμϐ τησ ςτο 

επύπεδο του κρϊτουσ-παρύα, με ϐ,τι ςημαύνει αυτϐ για την 

αποςταθεροπούηςη τησ ειρόνησ ςτην περιοχό και την ϐξυνςη του 

εθνικιςμοϑ ςτο εςωτερικϐ. 

Κι ϐμωσ, ϋνα τϋτοιο ςενϊριο μοιϊζει ςόμερα ελκυςτικϐ ςτισ πιο 
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αντιδραςτικϋσ δυνϊμεισ τησ χώρασ, που ελπύζουν πωσ ςτο ϋδαφοσ τησ 

κρύςησ θα μποροϑςαν να αναδιοργανώςουν την εξουςύα τουσ, με 

οικονομικϐ κϐςτοσ αςφαλώσ, επιτυγχϊνοντασ ϐμωσ ταυτϐχρονα: 

• να εξουδετερώςουν πλόρωσ το δημοκρατικϐ παρϊγοντα, 

• να επεκτεύνουν την κυριαρχύα τουσ επύ του δημοςύου πλοϑτου, 

• να ςυνϊψουν ληςτρικϋσ ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ με αραβικϋσ, 

αςιατικϋσ ό ϊλλεσ δυνϊμεισ, και 

• να ελϋγξουν πλόρωσ τη χώρα, αξιοποιώντασ το λαώκιςμϐ και τον 

εθνικιςμϐ 

Β. Ατζϋντα 2020: Βιώςιμη ανϊπτυξη και δουλειϋσ 

Εδώ ακριβώσ βρύςκεται το κϑριο πολιτικϐ διακϑβευμα τησ ςημερινόσ 

ςυγκυρύασ: η κρύςη να οδηγόςει ςε ανατροπϋσ υπϋρ τησ δημοκρατύασ και 

τησ ευρωπαώκόσ προοπτικόσ, τησ υγιοϑσ-πρϊςινησ επιχειρηματικϐτητασ, 

του δημοςύου χώρου και του περιβϊλλοντοσ, των γυναικών και των νϋων, 

και ϐχι υπϋρ του αυταρχιςμοϑ και του εθνικιςμοϑ, τησ καταλόςτευςησ 

του δημοςύου πλοϑτου, τησ μαφιοκρατύασ, τησ περαιτϋρω εκπούηςησ του 

ελληνικοϑ περιβϊλλοντοσ, των «ιςχυρών» τησ Μεταπολύτευςησ. 

Για να ςυμβεύ αυτϐ, το βαςικϐτερο εύναι να μπορϋςει η χώρα μασ να θϋςει 

ςτο επύκεντρο τησ ςτρατηγικόσ τησ το ζότημα τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ 

και τησ παραγωγόσ θϋςεων εργαςύασ, παραμϋνοντασ πϊςη θυςύα ςτην 

ευρωζώνη, υποτϊςςοντασ ςτο ςτϐχο αυτϐ κϊθε κληρονομημϋνη απϐ το 

κατεςτημϋνο τησ χρεοκοπύασ, κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό 

δουλεύα. 

Θϋτουμε λοιπϐν ςόμερα το ζότημα τησ αναζότηςησ ενϐσ νϋου βιώςιμου 

αναπτυξιακοϑ υποδεύγματοσ για την ευρωπαώκό Ελλϊδα του 2020. Αυτό η 

«ατζϋντα 2020» οφεύλει να περιλαμβϊνει: 

1. ϋνα ρεαλιςτικϐ ςτϐχο για το 2020, που θα περιλαμβϊνει 

περιβαλλοντικϐ, πολιτικϐ και κοινωνικϐ πυλώνα. 

2. ϋναν «οδικϐ χϊρτη» που να ςυνδϋει το ςόμερα με το 2020, ώςτε 

να μη ςπαταλιϋται χρϐνοσ, πϐροι και δυνϊμεισ και να υπϊρχει 

δημοκρατικϐσ ϋλεγχοσ ςτην πορεύα αυτό. 

Η ευρωπαώκό Ελλϊδα του 2020 

Αξιοπούηςη των ςυγκριτικών πλεονεκτημϊτων τησ χώρασ μασ. Ψσ 

το 2020 χρειϊζεται να ϋχει υπϊρξει ςτην Ελλϊδα μια νϋα παραγωγικό-
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επιχειρηματικό βϊςη που θα παρϊγει βιώςιμη ανϊπτυξη και δουλειϋσ, και 

που θα ςτηρύζεται απϐ ϋνα κρϊτοσ αναδιοργανωμϋνο, ορθολογικϐ, 

αξιοκρατικϐ, που θα αξιοποιεύ περύ το 40% του ΑΕΠ τησ χώρασ για να 

ενιςχϑει την ανϊπτυξη και να προςφϋρει ςτουσ πολύτεσ επαρκεύσ και 

ποιοτικϋσ υπηρεςύεσ παιδεύασ, υγεύασ, αςφϊλειασ, μετακύνηςησ και 

πολεοδομύασ. 

Εμεύσ οι Πρϊςινοι δε θεωροϑμε την ανϊπτυξη αυτοςκοπϐ: ϋχουμε τονύςει 

πωσ η ςημερινό «μϋτρηςη» τησ ανϊπτυξησ (που ταυτύζεται με τη 

μεγϋθυνςη του ΑΕΠ!) θα μποροϑςε να εξαςφαλιςθεύ με ρυπογϐνεσ 

δραςτηριϐτητεσ, αϑξηςη τησ διαφθορϊσ, ακϐμα και με τον πϐλεμο ό τισ 

φυςικϋσ καταςτροφϋσ! Αυτό η ανϊπτυξη επ' ουδενύ δεν εύναι ςυνώνυμη 

με την ποιϐτητα ζωόσ και την ευημερύα. Αλλϊ δεν εύναι οϑτε 

αντώνυμη προσ αυτόν! Εμεύσ οι Πρϊςινοι εύμαςτε η μϐνη διεθνόσ 

πολιτικό δϑναμη που με την πρϐταςό μασ για «πρϊςινη "νϋα 

ςυμφωνύα"» («πρϊςινο "νιου ντιλ"») ςυνδϋουμε την ανϊπτυξη με τη 

βιωςιμϐτητα και τη δημιουργύα 5 εκατομμυρύων θϋςεων εργαςύασ ςτην 

Ευρώπη την επϐμενη πενταετύα. Εξϊλλου η ανϊπτυξη εύναι η 

αςφαλϋςτερη οδϐσ για ϋλεγχο του δημοςύου χρϋουσ και του ελλεύμματοσ 

και για επϋκταςη τησ απαςχϐληςησ. 

Σοϑτου λεχθϋντοσ, θεωροϑμε πωσ η παραγωγικό-επιχειρηματικό βϊςη 

τησ βιώςιμα αναπτυςςϐμενησ Ελλϊδασ θα πρϋπει να επικεντρωθεύ ςε 

οριςμϋνουσ πυλώνεσ ϐπου η χώρα παρουςιϊζει ςχετικϐ πλεονϋκτημα, 

ϐπωσ: 

• Σην αγροτικό παραγωγό, με ϋμφαςη την ανϊπτυξη των 

βιοκαλλιεργειών, με καθετοπούηςη τησ παραγωγόσ και 

ςυνδυαςμϐ τησ πρωτογενοϑσ δραςτηριϐτητασ με την 

βιομηχανικό επεξεργαςύα των προώϐντων (βιομηχανύεσ τροφύμων) 

και την ανϊπτυξη των αντύςτοιχων υπηρεςιών (τυποπούηςησ, 

προώθηςησ, εμπορύασ). υνδυαςμϐ τησ νϋασ αυτόσ αγροτικόσ 

ανϊπτυξησ με διαδικαςύεσ ςυλλογικόσ διαχεύριςησ των γαιών (του 

κλόρου) και παρϊλληλεσ δραςτηριϐτητεσ (οικοτουριςμϐσ, 

αγροτουριςμϐσ, εκπαύδευςη-κατϊρτιςη, υγιεινό εςτύαςη) που θα 

πρϐςφεραν νϋεσ και διαχυμϋνεσ ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ. 
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• Σην αναβϊθμιςη του κτιριακοϑ αποθϋματοσ των ελληνικών 

πϐλεων, με την ανϊπτυξη επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ ςτην 

παραγωγό «πρϊςινων» υλικών και τισ ανανεώςιμεσ μορφϋσ 

ενϋργειασ. 

• Σο μεταςχηματιςμϐ τησ τουριςτικόσ δραςτηριϐτητασ ςε όπια και 

βιώςιμη βϊςη, με ϊξονα την επϋκταςη των τουριςτικών 

δραςτηριοτότων ςτο χώρο και το χρϐνο. 

Θεωροϑμε πωσ η εμφϊνιςη μιασ τϋτοιασ παραγωγικόσ βϊςησ δεν 

ςυμβιβϊζεται με τη ςημερινό διϊταξη των πολιτικών και κοινωνικών 

δυνϊμεων. Όπωσ ϋχει τονιςτεύ, η ελληνικό κρύςη εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ 

πολιτικό. Ψσ το 2020, θα πρϋπει λοιπϐν να ϋχουν ολοκληρωθεύ τρεισ 

παρϊλληλεσ διαδικαςύεσ: 

Δημοκρατικό αναζωογϐνηςη τησ χώρασ (νϋα μεταπολύτευςη), που 

θα περιλαμβϊνει: 

• ςαφό διϊκριςη και ανεξαρτητοπούηςη των εξουςιών και την 

χαλιναγώγηςη τησ λειτουργύασ των ΜΜΕ, ώςτε η κϊθε εξουςύα να 

ελϋγχεται και να αντιςταθμύζεται απϐ τη λειτουργύα ϐλων των 

υπολούπων, 

• θϋςπιςη ενϐσ πιο ολιγομελοϑσ και υπεϑθυνου πολιτικοϑ 

προςωπικοϑ, ςε ϐλα τα επύπεδα,   

• μεύωςη του ρϐλου του πολιτικοϑ χρόματοσ κι αυςτηρϐ ϋλεγχο τησ 

ςχϋςησ κομμϊτων-πολιτικοϑ χρόματοσ, 

• περιςςϐτερη ςταθερϐτητα, με τακτϋσ και αμετακύνητεσ 

ημερομηνύεσ εκλογών, ςτο ςουηδικϐ ό το αμερικανικϐ πρϐτυπο, 

• θϋςπιςη τησ ϊμεςησ προςφυγόσ ςτο λαϐ ςε μεγϊλα ζητόματα που 

τον αφοροϑν. 

Αναδιανομό πϐρων και εξουςύασ προσ τισ γυναύκεσ και τουσ νϋουσ, 

το δημϐςιο χώρο, το περιβϊλλον. Σο επϐμενο διϊςτημα θα πρϋπει να 

θεωρηθεύ απϐλυτη εθνικό προτεραιϐτητα: 

1. Να μποροϑν οι γυναύκεσ να αςκοϑν ολοκληρωμϋνη και 

απαιτητικό επαγγελματικό ςταδιοδρομύα, ϋχοντασ ενεργϐ αρωγϐ 

ςτο ϋργο αυτϐ μύα πολιτεύα που να δραςτηριοποιεύται ςτην 

ανατροφό, την ευζωύα, την προςταςύα των παιδιών μασ... Να μην 

εύναι πια η γϋννηςη παιδιών «διαβατόριο για τη φτώχεια», αλλϊ 
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εκπλόρωςη μιασ βαθιϊσ ανθρώπινησ και ψυχικόσ ανϊγκησ των 

Ελληνύδων και των νϋων γονιών. Η επϋκταςη τησ ιςϐτιμησ 

ϋνταξησ των γυναικών ςτην αγορϊ εργαςύασ αποτελεύ για τη 

ςημερινό Ελλϊδα ϋνα απϐ τα βαςικϐτερϊ τησ αναπτυξιακϊ 

αποθϋματα. Περνϊ δε απϐ την καταπολϋμηςη των 

ανδροκρατικών ςχϋςεων που ςυνεχύζουν να κυριαρχοϑν ςτουσ 

επαγγελματικοϑσ χώρουσ του ιδιωτικοϑ και του δημϐςιου τομϋα 

ςτη ςημερινό Ελλϊδα.   

2. Να αναταχθεύ το ελληνικϐ περιβϊλλον, ιδύωσ ωσ προσ τη 

διαχεύριςη των υδατικών πϐρων, την αντιμετώπιςη τησ 

ερημοπούηςησ, την προςταςύα τησ πανύδασ και τησ χλωρύδασ, 

ιδύωσ τησ ιχθυοπανύδασ, την εφαρμογό τησ περιβαλλοντικόσ 

νομοθεςύασ και των οδηγιών τησ ΕΕ. Να ληφθοϑν προληπτικϊ 

μϋτρα για τισ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. 

3. Να αναβαθμιςθεύ ο δημϐςιοσ χώροσ, να προςτατεϑεται ο 

δημϐςιοσ πλοϑτοσ, ο χώροσ τησ κοινοκτημοςϑνησ ϐπου ο 

Ϊλληνασ θα βρύςκει παροχϋσ υγεύασ, παιδεύασ, αςφϊλειασ, 

ςτϋγαςησ και μετακύνηςησ αντύςτοιχεσ με εκεύνεσ ενϐσ 

ευρωπαώκοϑ κρϊτουσ. 

Επανϊςταςη του αυτονϐητου. Δεν αποδεχϐμαςτε πλϋον το 

ςουρεαλιςτικϐ κϐςμο που μασ επιφυλϊςςουν οι ιςχυρού τησ διαφθορϊσ 

και τησ παραοικονομύασ, τησ αργομιςθύασ και τησ μαφιακόσ οικονομύασ. 

Εννοοϑμε να θεωροϑμε πωσ τα ςχολεύα εύναι για να μαθαύνουν γρϊμματα 

τα παιδιϊ μασ, τα νοςοκομεύα για να θεραπεϑονται αποτελεςματικϊ οι 

αςθενεύσ μασ, οι δημϐςιεσ υπηρεςύεσ για να εξυπηρετεύται ο 

φορολογοϑμενοσ, τα ΜΜΕ για να ενημερωνϐμαςτε… 

Εννοοϑμε να θεωροϑμε πωσ η πϐλη ανόκει ςε εμϊσ, τουσ πολύτεσ και δεν 

εύναι χώροσ αθλοπαιδιών για ςυνδικαλιςτικϋσ ηγεςύεσ, κουκουλοφϐρουσ 

και ϐποιον ϊλλο ιςχυρϐ επιθυμεύ κϊθε φορϊ να την καταλαμβϊνει... 

Εννοοϑμε κοντολογύσ να εφαρμοςτοϑν και ςτη χώρα μασ ϐλεσ εκεύνεσ οι 

λϑςεισ που εφαρμϐςτηκαν αλλοϑ και βελτύωςαν τη λειτουργύα τησ 

δημϐςιασ διούκηςησ, ϋκαναν πιο παραγωγικό την οικονομύα, πιο ποιοτικό 

την παιδεύα, καλϑτερη την υγεύα κ.ο.κ. Ζητϊμε να εφαρμοςτεύ ϐ,τι πρϋπει 

για να ζόςει κι ο Ϊλληνασ πολύτησ ςε ϋνα περιβϊλλον που θα θυμύζει 

αναπτυγμϋνη χώρα, κρϊτοσ-μϋλοσ τησ ΕΕ, και ϐχι μύα ιδιϐτυπη 
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τριτοκοςμικό χώρα. Κι εύμαςτε ϋτοιμοι να αντιπαρατεθοϑμε με τουσ 

ιςχυροϑσ που εμποδύζουν να γύνει αυτϐ, μϐνο και μϐνο για να 

υπεραςπιςτοϑν ιδιοτελό κεκτημϋνα, αγνοώντασ το κοινϐ καλϐ και την 

ύδια την κοινωνικό τουσ αποςτολό! 

Δ. Σο επϐμενο βόμα του Οδικοϑ Φϊρτη προσ το 2020 

Καμύα πρϐταςη για το μϋλλον δεν μπορεύ ϐμωσ να εύναι πειςτικό χωρύσ τη 

ςϑνδεςό τησ με το παρϐν. 

Πρώτο καθόκον μασ ςόμερα εύναι να αποφευχθεύ η ϋξοδοσ απϐ την 

ευρωζώνη και η μονομερόσ χρεοκοπύα. Αποτελεύ ςόμερα κοινό 

διαπύςτωςη πωσ μετϊ τη λόξη του μνημονύου, το ελληνικϐ δημϐςιο χρϋοσ 

δε θα εύναι βιώςιμο. Αυτϐ μασ οδηγεύ ςτο πρώτο μασ ςυμπϋραςμα, πωσ 

η αναδιϊρθρωςη του ελληνικοϑ δημϐςιου χρϋουσ εύναι 

αναπϐφευκτη. 

Παρϊλληλα παρατηρεύται μια ραγδαύα διαδικαςύα «ξεφορτώματοσ» των 

ελληνικών χρεογρϊφων απϐ τουσ διεθνεύσ κατϐχουσ τουσ, που 

ταυτϐχρονα μειώνει τη διαπραγματευτικό δϑναμη τησ χώρασ και 

αποδυναμώνει ταχϑτατα το ελληνικϐ τραπεζικϐ ςϑςτημα (που 

αναγκϊζεται να αγορϊζει τα «τοξικϊ» ελληνικϊ ομϐλογα). Κι αν η πρώτη 

τϊςη ςημαύνει πωσ ο χρϐνοσ δουλεϑει εισ βϊροσ μασ (αφοϑ η αποβολό 

τησ Ελλϊδασ απϐ την ευρωζώνη γύνεται ολοϋνα και πιο «ακύνδυνη» για 

τουσ διεθνεύσ –πρώην- κατϐχουσ ελληνικών ομολϐγων) η δεϑτερη τϊςη 

καθιςτϊ το αύτημα τησ αναδιϊρθρωςησ του χρϋουσ ϐλο και πιο επικύνδυνο 

για την ελληνικό κυβϋρνηςη, αφοϑ θα κλυδώνιζε ϐλο και περιςςϐτερο το 

ελληνικϐ τραπεζικϐ ςϑςτημα. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που θεωροϑμε πωσ η 

αναδιϊρθρωςη του ελληνικοϑ χρϋουσ οφεύλει να γύνει ϐςο το 

δυνατϐ ταχϑτερα. 

Η αναδιϊρθρωςη του ελληνικοϑ χρϋουσ ϐμωσ δεν πρϋπει να γύνει με 

ϊτακτο ό μονομερό τρϐπο, αλλϊ κατϐπιν ςυμφωνύασ με την ΕΕ και τουσ 

δανειςτϋσ μασ. Εντϊςςεται ωσ εκ τοϑτου ςε μια ςυνολικό-ευρωπαώκό 

πολιτικό που θα περιλαμβϊνει: 

1. την ϋκδοςη ευρωομολϐγων, 

2. τη ςυμμετοχό των ιδιωτικών χρηματοπιςτωτικών οργανιςμών ςτο 

μϐνιμο μηχανιςμϐ ςτόριξησ τησ ευρωζώνησ (μιασ και οι δανειςτϋσ 

θα πρϋπει να επωμιςθοϑν τμόμα των ςυνεπειών των πρϊξεών 
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τουσ, και η απερύςκεπτη δανειοδϐτηςη όταν ϐλα αυτϊ τα χρϐνια η 

«ϊλλη ϐψη» του απερύςκεπτου δανειςμοϑ) 

3. τη θεςμοθϋτηςη ςυνολικόσ και αξιϐπιςτησ οικονομικόσ 

διαχεύριςησ τησ ΕΕ και τησ ευρωζώνησ, που θα περιλαμβϊνει 

μϐνιμεσ πολιτικϋσ μεταφορϊσ πϐρων και δημοςιονομικό-

φορολογικό εναρμϐνιςη. 

Σο τρύτο ςυμπϋραςμϊ μασ εύναι λοιπϐν πωσ χρειϊζεται ϊμεςα ευρωπαώκό 

οικονομικό διακυβϋρνηςη και δημοςιονομικό εναρμϐνιςη 

Μϐνο ϋτςι θα κατορθώςει η χώρα μασ να ςυνδυϊςει τισ απαραύτητεσ 

διαρθρωτικϋσ μεταρρυθμύςεισ τησ με την επιςτροφό τησ ςτισ αγορϋσ, 

ώςτε να χρηματοδοτηθεύ η βιώςιμη αναπτυξιακό πορεύα και η 

δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ. Εύναι προφανϋσ το πϐςο λεπτό και δϑςκολη 

εύναι η προώθηςη των παραπϊνω ςτϐχων, αφοϑ θα πρϋπει να αποφευχθεύ 

πϊςη θυςύα η διαςπορϊ ανηςυχύασ και πανικοϑ ςτο κοινϐ, αλλϊ και η 

δημοςιοπούηςη μιασ ςτρατηγικόσ που αποτελεύ εν πολλούσ ζότημα 

διεθνοϑσ και ςκληρόσ διαπραγμϊτευςησ (μεταξϑ ευρωπαώςτών οπαδών 

τησ οικονομικόσ διακυβϋρνηςησ κι εθνοκεντρικών. Μεταξϑ 

«πλεοναςματικών» κι «ελλειμματικών» κρατών. Μεταξϑ κοινωνικϊ 

προοδευτικών και ςυντηρητικών. Μεταξϑ των κυνικών -που υποτϊςςουν 

τα πϊντα ςτισ προδιαγραφϋσ του παρϐντοσ- και ϐςων λαμβϊνουμε τισ 

αποφϊςεισ μασ ςυνυπολογύζοντασ τισ μελλοντικϋσ τουσ επιπτώςεισ -και 

το ενδεχϐμενο μεςοπρϐθεςμο ό μακροπρϐθεςμο κϐςτοσ τουσ). 

Οι Οικολϐγοι-Πρϊςινοι μποροϑν να ςυμβϊλουν ιδιαύτερα ςτην 

κατεϑθυνςη αυτό, προβϊλλοντασ αυτϋσ τισ θϋςεισ ςτα διεθνό φϐρα 

(δεδομϋνου πωσ το «Ευρωπαώκϐ Πρϊςινο Κϐμμα» αποτελεύ ϋναν 

ιςχυρϐ παρϊγοντα τησ διεθνοϑσ πολιτικόσ, ενώ οι «Πρϊςινοι» οδεϑουν 

προσ την ανϊληψη κυβερνητικών ευθυνών ςε χώρεσ ϐπωσ η Γερμανύα και 

η Γαλλύα) αλλϊ και ςτην ελληνικό πραγματικϐτητα. 

Και αυτϐ ακριβώσ ςκοπεϑουμε να επιδιώξουμε.      

 

ημειώςεισ: 

1. Με τον ϐρο «κερδιςμϋνοι τησ Μεταπολύτευςησ» εννοοϑμε ϐλουσ 

ϐςοι το ειςϐδημϊ τουσ προϋρχεται κυρύωσ απϐ τη φοροκλοπό, τη 

διαφθορϊ, την μαφιακό οικονομύα, την αργομιςθύα, την 

καταλόςτευςη ευρωπαώκών και κρατικών πϐρων 
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Ο Μιχϊλησ Αντϑπασ εύναι τεχνικϐσ υπολογιςτών· ο Αλϋξανδροσ 

Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Κώςτασ Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ· 

ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ τησ 

γραμματεύασ του «πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου» των ΟΠ· ο Δημότρησ 

Παπακωνςταντύνου εύναι γεωπϐνοσ·  ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι 

εκπαιδευτικϐσ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ του Π των ΟΠ 
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Να αλλϊξουμε την πολιτικό: απαντώντασ ςτα διλόμματα τησ 

ςυγκυρύασ (3/5/2011) 

 

Μετϊ απϐ μια ςειρϊ αλλεπϊλληλων εκλογικών αναμετρόςεων ςτισ 

οπούεσ το κϐμμα μασ αντεπεξόρθε πετυχημϋνα 

(2007, Ιοϑνιοσ και Οκτώβριοσ 2009, 2010) αλλϊ και μετϊ τον 

ορυμαγδϐ των διεθνών και εςωτερικών εξελύξεων που ϊλλαξαν ϊρδην την 

πολιτικό ατζϋντα, οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ) και ο χώροσ τησ 

πολιτικόσ οικολογύασ γενικϐτερα βρύςκονται εμπρϐσ ςε μια εντελώσ νϋα 

κατϊςταςη. 

Θα λϋγαμε πωσ η χώρα και οι ΟΠ ςτην κυριολεξύα «ϊλλαξαν πύςτα». Οι 

ΟΠ και ο χώροσ τησ πολιτικόσ οικολογύασ χρειϊζεται τώρα να μεταβοϑν 

απϐ τη φϊςη τησ ςυγκρϐτηςησ τησ ταυτϐτητϊσ τουσ με ιδεολογικοϑσ 

κυρύωσ ϐρουσ ςε εκεύνη τησ προγραμματικόσ ολοκλόρωςησ και τησ 

ουςιώδουσ παρϋμβαςησ ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. 

Ο καιρϐσ των πολιτικών υπεκφυγών και των προγραμματικών μιςϐλογων 

τελεύωςε για ϐλουσ, ειδικϊ ϐμωσ για ϐςουσ φιλοδοξοϑμε να πρεςβεϑουμε 

το γϑριςμα τησ ςελύδασ ςτην ελληνικό πολιτικό. Οι ΟΠ χρειϊζεται: 

• να ειςβϊλλουν ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό, 

• να φανοϑν προγραμματικϊ χρόςιμοι ςτην κοινωνύα και τη χώρα, 

• να διαμορφώςουν ςχϋςεισ ειλικρύνειασ και εμπιςτοςϑνησ με τουσ 

πολύτεσ -και 

• να ξεκαθαρύςουν τισ πολιτικϋσ τουσ. 

Για να ςυμβοϑν αυτϊ, χρειϊζεται να εμβαθϑνουμε και να διαςαφηνύςουμε 

την κοινό πολιτικό μασ αφόγηςη και να την εμπλουτύςουμε με 

ςυμπεφωνημϋνεσ προγραμματικϋσ αιχμϋσ και ιεραρχόςεισ και με 

πολιτικϋσ πρωτοβουλύεσ μεγϊλησ κλύμακασ. Φρειϊζεται με ϊλλα λϐγια να 

θϋςουμε και να απαντόςουμε τα ςημαντικϊ διλόμματα τησ ςυγκυρύασ, 

προκειμϋνου να τροχοδρομηθεύ ϋνα πιο δημοκρατικϐ, κοινωνικϊ δύκαιο, 

παραγωγικϐ και βιώςιμο μϋλλον για το κϐμμα και την κοινωνύα μασ. 

1. Η ελληνικό δημοςιονομικό κρύςη 

Εγχώρια «ςυνεκδοχό» τησ διεθνοϑσ οικονομικόσ κρύςησ ό 

οργανικϐ αποτϋλεςμα του ελληνικοϑ μεταπολιτευτικοϑ 
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καθεςτώτοσ; 

Όςον αφορϊ την ελληνικό δημοςιονομικό κρύςη, δε θεωροϑμε πωσ η 

κρύςη που βιώνουμε αποτελεύ ςυγκυριακό «ελληνικό» εκδοχό τησ 

διεθνοϑσ οικονομικόσ κρύςησ -που δόθεν δεν επωϊςτηκε, δεν 

αναπτϑχθηκε και δεν πυροδοτόθηκε εντϋλει με εςωτερικοϑσ κυρύωσ 

ϐρουσ. Αντύθετα, τη θεωροϑμε κυρύωσ κρύςη με ελληνικϐ πρϐςημο, 

που μϊλιςτα προϋκυψε απϐ τουσ κοινωνικοϑσ, πολιτικοϑσ, ιδεολογικοϑσ 

ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ τησ μεταπολιτευτικόσ Ελλϊδασ και που αποτελεύ 

ςυςτημικϐ χαρακτηριςτικϐ του εγχώριου status quo. 

Θεωροϑμε την ϊποψη που βλϋπει ςτην ελληνικό δημοςιονομικό κρύςη 

απλϊ -ό κυρύωσ- τη ςυνϋπεια τησ διεθνοϑσ 

κρύςησ καθεςτωτικό, κοινωνικϊ ςυντηρητικό και πολιτικϊ 

αντιδραςτικό. Βαςικϐ πολιτικϐ τησ αποτϋλεςμα εύναι (i) να δύνει 

«ςυγχωροχϊρτι» ςτισ κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ, 

θεωρώντασ την «ελληνικό εκδοχό» τησ κρύςησ απλϐ αποτϋλεςμα 

πολιτικών «πλημμελημϊτων» (παραβλϋψεων, τεχνικών ανεπαρκειών και 

κακών εκτιμόςεων) και ϊρα -που εύναι και (ii) το ςημαντικϐτερο -

να νομιμοποιεύ τισ κατεςτημϋνεσ δυνϊμεισ να κατευθϑνουν και τα επϐμενα 

βόματα τησ πολιτικόσ και οικονομικόσ ζωόσ τησ χώρασ μασ! 

Εμεύσ αντιθϋτωσ θεωροϑμε πωσ τα ελλεύμματα τησ τελευταύασ 

τριακοπενταετύασ, το υπϋρογκο χρϋοσ και η κατϊρρευςη τησ 

ανταγωνιςτικϐτητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ αποτελοϑν την υλικό 

ϋκφραςη των πολιτικών, κοινωνικών, ιδεολογικών ςυςχετιςμών δϑναμησ 

ςτη μεταπολιτευτικό Ελλϊδα. 

Σο πολιτικϐ και κοινωνικϐ κατεςτημϋνο τησ μεταπολύτευςησ 

δημιοϑργηςε και εξϋθρεψε πολϑ ςαφεύσ κοινωνικϋσ δυνϊμεισ: ϐλουσ 

δηλαδό ϐςοι αντλοϑν κυρύωσ τα ειςοδόματϊ τουσ απϐ τη φοροκλοπό, τη 

διαφθορϊ, τη μαφιακοϑ τϑπου «μαϑρη» οικονομύα και την αργομιςθύα. 

Η λειτουργύα τησ οικονομύασ και των επιχειρόςεων, τησ δικαιοςϑνησ και 

τησ πολιτικόσ, τησ ψυχαγωγύασ και τησ ενημϋρωςησ κ.ο.κ. φϋρουν 

ανεξύτηλη τη ςφραγύδα τησ ηγεμονύασ αυτόσ. Σο καθεςτώσ 

μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα μετϋτρεψε ςε εξϐχωσ πλουτοπαραγωγικϋσ 

πηγϋσ ϐχι μϐνο μη-παραγωγικϋσ, αλλϊ αντιπαραγωγικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ, και προςϊρμοςε ολϐκληρη την κρατικό/θεςμικό 

λειτουργύα ςτην εξυπηρϋτηςη αυτών των δραςτηριοτότων και αυτών των 
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ςυμφερϐντων. Όπωσ όταν φυςικϐ, αυτό η επιλογό υπονϐμευςε αρχικϊ, 

βϑθιςε ςτη ςυνϋχεια, τη δημοκρατικό λειτουργύα, την κοινωνικό ιςϐτητα, 

την ανταγωνιςτικϐτητα τησ χώρασ. 

Ϊτςι: 

• απϐ τη μια μεριϊ βρύςκονται ϐςοι αντλοϑν τα ειςοδόματϊ τουσ 

κυρύωσ απϐ τισ ιδιαύτερεσ ςχϋςεισ τουσ με την εξουςύα, απϐ τη 

φοροκλοπό, απϐ τη «μαϑρη» οικονομύα και απϐ την αργομιςθύα 

και 

• απϐ την ϊλλη βρύςκονται αυτού που ϋχουν δηλωμϋνα ειςοδόματα 

απϐ διαφανό εργαςύα, δε διαπλϋκονται με ιδιοτελό τρϐπο με την 

εξουςύα, ϐςοι γύνονται αντικεύμενο εργαςιακόσ εκμετϊλλευςησ 

και εξαναγκϊζονται να εργαςτοϑν χωρύσ αςφϊλιςη και εργαςιακϊ 

δικαιώματα, οι ϊνθρωποι που δεν μποροϑν να βρουν εργαςύα, 

ϐςοι ϋχουν μεγαλϑτερη ανϊγκη το κοινωνικϐ κρϊτοσ1. 

Μεγϊλη ςημαςύα ϋχουν τα ϋντονα ϋμφυλα και ηλικιακϊ χαρακτηριςτικϊ 

των δϑο αυτών μερύδων. 

Κρύςη δαπανών ό εςϐδων; 

Τποκεύμενο ςτο παραπϊνω δύλημμα εύναι εκεύνο για την κατανομό τησ 

ευθϑνησ για την κρύςη ανϊμεςα ςτο «μεγϊλο» κρϊτοσ (κρύςη δαπανών) 

και την ελλιπό ςυνειςφορϊ ςτα κοινϊ των «κερδιςμϋνων τησ 

μεταπολύτευςησ» (κρύςη εςϐδων). 

Πρϋπει να γύνει απολϑτωσ ςαφϋσ πωσ το ελληνικϐ δημϐςιο μπορεύ να 

κατηγορηθεύ για πολλϊ πρϊγματα και το ϐτι εύναι «μεγϊλο» ό «πολυϋξοδο» 

δε ςυγκαταλϋγεται ςε αυτϊ! Αντύθετα, ϐλα τα ςτοιχεύα πιςτοποιοϑν πωσ 

εύναι ϋνα απϐ τα μικρϐτερα ςτισ χώρεσ του ΟΟΑ: και ο αριθμϐσ των 

υπαλλόλων του (μϐλισ 17% ενϐσ -πολϑ ολιγϊριθμου, οϑτωσ ό ϊλλωσ- 

εργατικοϑ δυναμικοϑ) και η μιςθολογικό του επιβϊρυνςη (μϐλισ 11% 

του -πολϑ υποτιμημϋνου, λϐγω παραοικονομύασ, διαφθορϊσ, μαϑρησ 

οικονομύασ κ.λπ- ΑΕΠ)! Σο ελληνικϐ κρϊτοσ μπορεύ να εύναι: παρϊλογα 

διαρθρωμϋνο, ακατϊλληλα ςτελεχωμϋνο, υπερβολικϊ παρεμβατικϐ (ϐπου 

καλλιεργεύται η διαφθορϊ) υπερβολικϊ επιτρεπτικϐ (ϐπου καλεύται να 

ςυγκρατόςει τη μαϑρη οικονομύα, τη φοροκλοπό, τη λεηλαςύα δημοςύων 

αγαθών και την υποβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ), ςυγκεντρωτικϐ, 

πελατειακϐ, δαιδαλώδεσ, τεχνοφοβικϐ, αναξιοκρατικϐ και εν τϋλει 
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αναποτελεςματικϐ κ.λπ κ.λπ, αλλϊ ϐλα αυτϊ τα ζητόματα εύναι εντελώσ 

διαφορετικϊ απϐ το «κϐςτοσ» ό το «μϋγεθϐσ» του2. 

Σο κρϊτοσ χρειϊζεται επαναςτατικοϑ τϑπου αναδιαρθρώςεισ, αλλϊ ϐχι 

περαιτϋρω μεύωςη των δαπανών του ό του αριθμοϑ του προςωπικοϑ 

του. Θα λϋγαμε προκλητικϊ πωσ για κϊθε δημϐςιο υπϊλληλο που φεϑγει θα 

πρϋπει να προςλαμβϊνεται ϊλλοσ... ενϊμιςησ (που μϊλιςτα χρειϊζεται να 

εύναι καλϑτερα αμειβϐμενοσ) ςε μια κρατικό δομό που φυςικϊ θα 

χαρακτηρύζεται απϐ λογοδοςύα, αξιοκρατύα κι αξιολϐγηςη!3 

2. Η αντιμετώπιςη τησ κρύςησ 

Ανατρεπτικϋσ τομϋσ πϋραν του μνημονύου ό 

μνημονιακό/αντιμνημονιακό φιλολογύα; 

το πλαύςιο αυτϐ, η αντύθεςό μασ με το «μνημϐνιο» ϋχει κυρύωσ να κϊνει 

με το ϐτι αντανακλϊ την ϋγνοια τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ -και του 

ελληνικοϑ καθεςτώτοσ γενικϐτερα- να διατηρηθοϑν ανϋπαφοι 

οι κοινωνικού ςυςχετιςμού δυνϊμεων. Σο «μνημϐνιο» υπερεκτιμϊ την 

ανϊγκη περικοπών ςτισ κρατικϋσ δαπϊνεσ και υποτιμϊ την ανϊγκη 

αϑξηςησ των κρατικών εςϐδων. Σο γεγονϐσ πωσ ςε αυτϐ το πλαύςιο 

η ελληνικό κυβϋρνηςη πετυχαύνει ςτον πρώτο τομϋα και υςτερεύ 

εφιαλτικϊ ςτην αϑξηςη των εςϐδων απλϊ επιβεβαιώνει την κοινωνικό 

επιλογό του ελληνικοϑ κατεςτημϋνου. 

Σοϑτου λεχθϋντοσ, η εμμονό με την οπούα επαναφϋρεται το δύλημμα 

«υπϋρ» ό «κατϊ» του «μνημονύου» θα όταν αφελϋσ, ςε επύπεδο 

μαθητικοϑ λευκώματοσ4, αν δεν όταν υςτερϐβουλο: διϐτι η αλόθεια εύναι 

πωσ οϑτε το «ναι», οϑτε το «ϐχι» ςτο μνημϐνιο ςυνιςτοϑν 

καταφατικό πολιτικό πρϐταςη· και ςτη μια και ςτην ϊλλη 

περύπτωςη ςυνυπϊρχουν καθεςτωτικϋσ ςυντηρητικϋσ δυνϊμεισ με 

ριζοςπαςτικϊ-αναγεννητικϊ αιτόματα. Πϋραν τοϑτου, για να μεταβληθεύ 

κϊθε φλϑαρη απϐρριψη του «μνημονύου» ςε πολιτικό πρϐταςη, 

χρειϊζεται να απαντϊει με ευθϑνη και ρεαλιςμϐ ςτο ζότημα τησ κϊλυψησ 

του κϐςτουσ τησ αποδϋςμευςόσ του, αλλϊ και ςτο πώσ θα 

αποκαταςταθεύ η δημοςιονομικό ιςορροπύα του κρϊτουσ. 

Με ϊλλα λϐγια, θεωροϑμε πωσ ςόμερα το πολιτικϐ διακϑβευμα αφορϊ 

την πολιτικό πϋραν του μνημονύου: 

• τον τρϐπο λειτουργύασ του κρϊτουσ, 
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• τη φορολογύα, 

• την παραγωγικό αναςυγκρϐτηςη τησ οικονομύασ και την 

ενεργειακό τησ μετϊβαςη, 

• τη λειτουργύα των θεςμών. 

Αφορϊ κοντολογύσ τισ νϋεσ κοινωνικϋσ ιςορροπύεσ υπϋρ των δημοςύων 

αγαθών και του περιβϊλλοντοσ, των δηλωμϋνων εςϐδων απϐ μιςθωτϋσ 

και επιχειρηματικϋσ λειτουργύεσ, των γυναικών, των παιδιών και των νϋων, 

των ανϋργων. Τπϋρ ϐλων ϐςοι ςυνειςφϋρουν ςτα δημϐςια αγαθϊ εισ 

βϊροσ ϐςων τα απομυζοϑν (ϐςων τα ειςοδόματϊ τουσ προϋρχονται απϐ 

δραςτηριϐτητεσ μαφιακοϑ τϑπου, διαπλοκό με την εξουςύα, διαφθορϊ, 

φοροκλοπό κι αργομιςθύα). 

Πολιτικό ό τεχνικό αντιμετώπιςη τησ κρύςησ; 

υνεπεύσ ςτην αντύληψό μασ πωσ η ελληνικό κρύςη χρϋουσ εύναι κρύςη 

του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ, κρύςη καθεςτώτοσ, ςυμπεραύνουμε 

πωσ η αντιμετώπιςό τησ χρειϊζεται αλλαγϋσ μεταπολιτευτικοϑ τϑπου. Η 

οικονομικό ανϊκαμψη (αλλϊ και η πολιτικό, περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό αναςυγκρϐτηςη τησ χώρασ) περνϊει απϐ την πολιτικό 

ανατροπό. Τπ' αυτό την ϋννοια οι ΟΠ και ο χώροσ τησ πολιτικόσ 

οικολογύασ οφεύλουν να εύναι αντικαθεςτωτικό πολιτικό δϑναμη. 

Δημοκρατικό ανατροπό ό αυταρχικϐ πιςωγϑριςμα; 

Όςον αφορϊ τισ απαιτοϑμενεσ πολιτικϋσ τομϋσ, η ελληνικό κοινωνύα 

χρειϊζεται να περϊςει απϐ το εξαιρετικϊ «ςτενϐ» παρϊθυρο τησ 

ςυντεταγμϋνησ, θεςμικόσ, δημοκρατικόσ ανατροπόσ, αποφεϑγοντασ τϐςο 

την «ομαλϐτητα χωρύσ ανατροπό», ϐςο και την «ανατροπό χωρύσ 

ομαλϐτητα». 

• Η πρώτη, η ςταςιμϐτητα δηλαδό, το βϊλτωμα ςτη ςημερινό 

κατϊςταςη, θα βαθϑνει τα μετα-δημοκρατικϊ χαρακτηριςτικϊ 

τησ μεταπολύτευςησ (την εξυπηρϋτηςη των ιςχυρών, το 

κλεύςιμο του πολιτικοϑ παιχνιδιοϑ, τισ πελατειακϋσ ςχϋςεισ, την 

κυριαρχύα των εργολαβικών μύντια, την 

ιδιωτικοπούηςη/λαφυραγώγηςη των δημϐςιων αγαθών και του 

περιβϊλλοντοσ κ.ο.κ.) οδηγώντασ τη χώρα ςε 

μια λατινοαμερικανικοϑ τϑπου μαφιοκρατύα ό ςεμεςανατολικοϑ 

τϑπου «προςοδοθηρικϐ κρϊτοσ». 
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• Η δεϑτερη, η «τυφλό» δηλαδό εξϋγερςη, απλϊ θα ϋβαζε αρνητικϐ 

πρϐςημο ςε ϐ,τι πρϐκρινε, ϋςτω ρητορικϊ η μεταπολύτευςη 

(μεταξϑ ϊλλων: τη δημοκρατύα, τον ευρωπαώςμϐ, τα δικαιώματα, 

την περιβαλλοντικό μϋριμνα, τισ κοινωνικϋσ παροχϋσ) και θα 

οδηγοϑςε ςε αυταρχικϐ, εθνικιςτικϐ, αντιδημοκρατικϐ και 

αντιευρωπαώκϐ πιςωγϑριςμα. 

Και ςτην πρώτη περύπτωςη και ςτη δεϑτερη πϊντωσ, η ελληνικό κοινωνύα 

θα παρϋμενε ςτα χϋρια των ύδιων πϊνω-κϊτω πολιτικών και 

κοινωνικών δυνϊμεων, με διαφορετικϐ ύςωσ «ϋνδυμα» κϊθε φορϊ. την 

πραγματικϐτητα και τα δϑο ςενϊρια αποτελοϑν εκδοχϋσ τησ 

εξουδετϋρωςησ τησ παρϋμβαςησ των πολιτών, ςτο πρώτο δια τησ 

πλόρουσ αδρανοπούηςόσ τουσ, ςτο δεϑτερο δια του εγκλωβιςμοϑ τουσ 

ςτην τυφλό οργό, το φϐβο και την απϐγνωςη. 

Παρεμβαύνοντασ ϊμεςα ςτο πρϐβλημα διακυβϋρνηςησ ό 

περιμϋνοντασ τον πολιτικϐ «Γκοντϐ» των «ευνοώκϐτερων-

ςυςχετιςμών-δϑναμησ»; 

Ο χρϐνοσ εύναι απϐ αυτϊ που δε διαθϋτουμε. Βριςκϐμαςτε ςτισ απαρχϋσ 

ραγδαύασ ρευςτοπούηςησ των γνώριμων πολιτικών, κοινωνικών και 

ιδεολογικών δεδομϋνων τησ χώρασ μασ. Αλλιώσ: τώρα διαμορφώνονται οι 

νϋοι ςυςχετιςμού δϑναμησ για μια γενιϊ! Παρϊλληλα, ο εγκλωβιςμϐσ τησ 

πολιτικόσ ζωόσ ανϊμεςα ςτην αδιϋξοδη και κοινωνικϊ μεροληπτικό 

κυβερνητικό πολιτικό και την ανεϑθυνη και εξύςου κοινωνικϊ 

μεροληπτικό «αντιμνημονιακό» αντιπολύτευςη, ωθοϑν κϊθε μϋρα τη 

χώρα πιο βαθιϊ ςτα αδιϋξοδα. 

Επεύγουν: 

• η παραγωγικό αναςυγκρϐτηςη τησ χώρασ ςτην κατεϑθυνςη 

του «πρϊςινου "new deal"» και τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, τησ 

επανϊκτηςησ τησ εμπιςτοςϑνησ των χρηματαγορών, τησ 

δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, 

• η κοινωνικό αναςυγκρϐτηςη, με αναδιανομό πϐρων και 

εξουςύασ απϐ τουσ κερδιςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ προσ τισ 

δημιουργικϋσ δυνϊμεισ τησ χώρασ (ιδύωσ τισ γυναύκεσ και τα 

παιδιϊ και τουσ νϋουσ, τα δημϐςια αγαθϊ και το περιβϊλλον), 
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• η δημοκρατικό αναςυγκρϐτηςη (με βαθιϋσ, μεταπολιτευτικοϑ 

τϑπου, τομϋσ ςτη θεςμικό ςυγκρϐτηςη τησ χώρασ). 

Σο ςημερινϐ πολιτικϐ, κοινωνικϐ, θεςμικϐ status quo δεν εύναι βιώςιμο. 

Φρειϊζεται ϋτςι οι ΟΠ να παρϋμβουμε ϊμεςα ςτο πρϐβλημα τησ 

διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ προτεύνοντασ ςε ϋνα ευρϑ φϊςμα πολιτικών και 

κοινωνικών δυνϊμεων (που θα εξαιρεύ μϐνο τισ ευθϋωσ αντιδημοκρατικϋσ 

δυνϊμεισ, την ϊκρα δεξιϊ και την ολοκληρωτικό ϊκρα αριςτερϊ) τη 

διερεϑνηςη για την εϑρεςη προγραμματικών ςυγκλύςεων ςε ευρϑτερο 

επύπεδο με θϋςεισ: 

1. αναλυτικϋσ, ανϊ τομϋα 

2. ιεραρχημϋνεσ, με «εκ των ων ουκ ϊνευ ϐρουσ» και «κϐκκινεσ 

γραμμϋσ» 

3. κοςτολογημϋνεσ5. 

τα μϊτια μασ αυτϐ αποτελεύ βαςικϐ πολιτικϐ καθόκον: 

• προσ το ύδιο το κϐμμα, που χρειϊζεται να πολιτικοποιηθεύ 

περιςςϐτερο και να προβληματιςθεύ για τισ βαςικϋσ 

προγραμματικϋσ του αφηγόςεισ 

• προσ τουσ ψηφοφϐρουσ μασ, που οφεύλουν να γνωρύζουν πριν τισ 

κϊλπεσ τι ακριβώσ ςκοπεϑουμε να κϊνουμε με την ψόφο τουσ6 

• προσ την δημοκρατικό λειτουργύα τησ χώρασ, αφοϑ δεν εύναι 

δυνατϐ να εγκαταλεύψουμε ξανϊ κρύςιμεσ πολιτικϋσ επιλογϋσ 

ϋρμαιο ςτα χϋρια του εντυπωςιαςμοϑ, των ςυνθημϊτων, των 

διαφημιςτών, των ΜΜΕ κ.ο.κ. 

Τπϊρχει πϊντα και η ϊλλη επιλογό: η μϐνιμη αναμονό ςτο χώρο τησ 

πολιτικόσ εφεδρεύασ, η αυταρϋςκεια τησ ϋκκληςησ για «πύςτωςη χρϐνου» 

απϐ τουσ πολύτεσ, η επανϊπαυςη ςτα βαλτϐνερα τησ προγραμματικόσ 

καχεξύασ, η εναγώνια μϋριμνα για επύπλευςη ςτον επικοινωνιακϐ «αφρϐ», 

η ατελεϑτητη αναμονό για τον πολιτικϐ «Γκοντϐ» των «ευνοώκϐτερων 

ςυςχετιςμών δϑναμησ», το «πϋταγμα τησ μπϊλασ ϋξω απϐ το γόπεδο» 

(ςτο τοπικϐ ό το ευρωπαώκϐ επύπεδο), το «ψϊρεμα» ςτα θολϊ νερϊ τησ 

κρύςησ. 

Εμεύσ διαφωνοϑμε! Θεωροϑμε μϊλιςτα ςυντηρητικό κοινωνικό και 

αντιδραςτικό πολιτικϊ την εϑκολη και προςχηματικό απϐρριψη κϊθε 

παρϋμβαςόσ μασ ςτο πρϐβλημα διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ. Για μασ δεν 
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υπϊρχει ςτην πολιτικό πιο ανταγωνιςτικό και «ςκληρό» ςχϋςη απϐ αυτόν 

τησ ςυνεργαςύασ και μϊλιςτα ςε κυβερνητικϐ επύπεδο. Η ςτϊςη τησ 

παραμονόσ ςτισ εξϋδρεσ ταιριϊζει -το βλϋπουμε δα απϐ τη ςτϊςη των 

κομμϊτων του μικροϑ και μεγϊλου δικομματιςμοϑ επύ τρεισ δεκαετύεσ- 

ςτουσ δημϐςιουσ υπϊλληλουσ τησ πολιτικόσ, τισ «παχιϋσ γϊτεσ» του 

ςυςτόματοσ, που επαναπαϑονται γουργουρύζοντασ ςτη θϋρμη των 

κομματικών γραφεύων, των «προκϊτ» πολιτικών και τησ πρετ-α -πορτϋ 

κομματικόσ ιδιολϋκτου, ςτον πακτωλϐ των κρατικών επιχορηγόςεων και 

ςτισ «ςυναδερφικϋσ» (!) ςχϋςεισ με τα ςτελϋχη των ϊλλων κομμϊτων. 

Ο χώροσ ϐμωσ τησ πολιτικόσ οικολογύασ και οι «οικολϐγοι πρϊςινοι», 

όρθαν «να αλλϊξουν την πολιτικό». Αυτϐ ακριβώσ θα κϊνουμε! 

ημειώςεισ 

1. ημειώνουμε απλϊ πωσ ςτη διϊταξη αυτό η 

λαώκύςτικη («αριςτερό») ρητορικό ϋπαιξε κρύςιμο ρϐλο: 

ςτο DNA τησ μεταπολύτευςησ υπϊρχει η βαθιϊ διαςτροφό του 

ενςτερνιςμοϑ απϐ ανερχϐμενα κοινωνικϊ και μορφωτικϊ 

ςτρώματα μιασ πληβειακόσ κοςμοαντύληψησ που εκθεύαζε την 

ανομύα, περιφρονοϑςε τη θεςμικό λειτουργύα και 

ιδεολογικοποιοϑςε τον πιο ξϋφρενο ατομιςμϐ, ςε βαθμϐ να 

αδιαφορεύ βαθιϊ κϊθε ϋννοια ευθϑνησ τησ. 

2. Η ςημερινό κυβερνητικό πολιτικό ϐςον αφορϊ τη λειτουργύα του 

κρϊτουσ μοιϊζει λεσ και καταφτϊνει ο ανιματϋρ του «εφιϊλτη 

ςτην κουζύνα» ςε ϋνα εςτιατϐριο που δεν ϋχει πελατεύα διϐτι οι 

μερύδεσ εύναι μικρϋσ, οι πρώτεσ ϑλεσ που προμηθεϑεται εύναι 

κακόσ ποιϐτητασ και το φαϏ κακομαγειρεμϋνο και προκειμϋνου 

να... εξυγιανθεύ η επιχεύρηςη διατϊςςει... να απολυθοϑν οι 

καθαρύςτριεσ και να κλεύςουν τα φώτα τησ επιγραφόσ ϋξω απϐ το 

κατϊςτημα! 

3. Όπωσ η easyJet ςχεδύαςε εκ του μηδενϐσ ολϐκληρη τη δομό τησ 

κλαςικόσ αεροπορικόσ εταιρεύασ, αναςχεδιϊζοντασ εξαρχόσ τη 

λειτουργύα τησ με κριτόριο τισ ανϊγκεσ του μϋςου επιβϊτη, ϋτςι 

και το ελληνικϐ κρϊτοσ θα πρϋπει να αξιοποιόςει τα χρόματα που 

παύρνει ςόμερα ςε μια νϋα δομό, προςηλωμϋνη ςτην εξυπηρϋτηςη 

του πολύτη, μετατρεπϐμενο ςε ϋνα εύδοσ... easy-δημοςύου! 
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4. Μοιϊζει απϐ την ϊποψη αυτό με το ερώτημα ενϐσ μαθητικοϑ 

λευκώματοσ: «ποια εύναι η αγαπημϋνη ςου εποχό»; Υυςικϊ και 

δεν εύναι ο χειμώνασ, αλλϊ ατυχώσ ο χειμώνασ εύναι εδώ -και δεν 

μπορεύσ να τον αποφϑγεισ. Όχι υπϐ την ϋννοια τησ νομοτϋλειασ, 

αλλϊ λϐγω του κϐςτουσ τησ αποφυγόσ του (εκτϐσ βϋβαια αν 

επιλϋξεισ να ταξιδεϑεισ διαρκώσ ϐπου ϋχει ϊνοιξη ό καλοκαύρι!) 

5. το επϐμενο διϊςτημα, κι εφϐςον η ςυζότηςη ςτο κϐμμα μασ το 

επιτρϋψει, δεςμευϐμαςτε να προτεύνουμε μια ςυγκεκριμϋνη 

διαδικαςύα για το πώσ θα ςυμβεύ αυτϐ. 

6. Ιδιαύτερα οι ΟΠ, οφεύλουν να ςυμβϊλουν ώςτε οι πολύτεσ οι 

οπούοι τουσ ςτηρύζουν κοινωνικϊ και εκλογικϊ να γνωρύζουν απϐ 

τώρα, πριν απϐ τισ εθνικϋσ εκλογϋσ, τισ κεντρικϋσ επιλογϋσ μασ 

και τισ προϒποθϋςεισ που ςχετύζονται με τη ςυμμετοχό ό ϐχι ςε 

κυβερνητικϊ ςχόματα. Οφεύλουμε να διαφϋρουμε απϐ τισ 

κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ οι οπούεσ εύτε απϋχουν απϐ 

τϋτοιεσ ςυζητόςεισ, εύτε τισ διεξϊγουν με αδιαφϊνεια ςτο 

εςωτερικϐ τουσ αποκρϑπτοντϊσ τισ απϐ τουσ πολύτεσ ώςτε να 

ϋχουν την ευχϋρεια για πολιτικϋσ κινόςεισ, διαπραγματεϑςεισ και 

«παζϊρια», ερόμην των πολιτών. Σο επιχεύρημα που 

χρηςιμοποιοϑν τα κϐμματα αυτϊ, ϐτι δηλαδό οι ϐποιεσ 

ςυζητόςεισ για ςυγκλύςεισ και ςυμμαχύεσ πρϋπει να γύνουν μετϊ 

τισ εκλογϋσ, εύναι αντιδραςτικϐ. Η πολιτικό λειτουργύα αυτόσ τησ 

τακτικόσ εύναι η προεκλογικό παραπλϊνηςη των πολιτών που δεν 

μποροϑν να γνωρύζουν τι ουςιαςτικϊ ψηφύζουν. Δεν εύναι ϐμωσ 

μϐνο αυτϐ. Οι πολιτικϋσ ηγεςύεσ των κατεςτημϋνων κομμϊτων 

χρηςιμοποιοϑν τϋτοιου εύδουσ επιχειρόματα για να νομιμοποιοϑν 

ςυναντόςεισ και ςυνεννοόςεισ «κορυφόσ», αδιαφανεύσ ϐχι μϐνο 

για την ευρϑτερη κοινωνύα αλλϊ και για τα ύδια τουσ τα μϋλη. Η 

τακτικό αυτό ϋχει και μια ϊλλη απαρϊδεκτη λειτουργύα: επιτρϋπει 

και πριμοδοτεύ ϐχι μϐνο μικροκομματικϊ παιχνύδια αλλϊ και 

προςωπικϋσ ςτρατηγικϋσ των «κορυφαύων» ςτελεχών, πολλϋσ 

φορϋσ με ιδιοτελεύσ ςτϐχουσ, ιδιοτελεύσ μϊλιςτα ϐχι μϐνο ςε 

πολιτικϐ επύπεδο. Όμωσ δεν μπορεύ να εύναι αυτϐ ο δρϐμοσ των 

ΟΠ. Μϐνο η ανοικτό και ϋγκαιρη ςυζότηςη και διερεϑνηςη των 

δυνατοτότων ςυγκλύςεων θα μασ προςτατεϑςει απϐ αυτοϑσ τουσ 
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κινδϑνουσ, θα προβϊλει ϋνα διαφορετικϐ πολιτικϐ όθοσ, θα 

αποδεύξει την πραγματικό μασ πρϐθεςη να διεκδικόςουμε τισ 

διακηρϑξεισ μασ και εντϋλει θα μασ επιτρϋψει να υπηρετόςουμε 

με ςυνϋπεια τη μια ό την ϊλλη επιλογό. 

 

Ο Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Κώςτασ 

Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ· η Ϊλενα Μπϐτςη εύναι κοινωνιολϐγοσ, 

ςτϋλεχοσ των ΟΠ·  ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ, 

αναπληρωματικϐ μϋλοσ του Π των ΟΠ 
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Προϒποθϋςεισ ςυναύνεςησ (29/5/2011) 

 

Πολϑσ λϐγοσ γύνεται περύ τησ αναγκαύασ ςυναύνεςησ των πολιτικών 

δυνϊμεων, ωσ ϐρου για τη μη χρεοκοπύα τησ πατρύδασ και για αποφυγό 

τησ κοινωνικόσ και πολιτικόσ μασ κατϊρρευςησ. Εδώ και κϊμποςο καιρϐ 

μϊλιςτα, το θϋμα τύθεται απϐ τουσ δανειςτϋσ μασ και ςυνδϋεται ϊμεςα 

με τη ςυνϋχιςη τησ επιχεύρηςησ διϊςωςησ τησ χώρασ. 

Κατϊ τη γνώμη μου ϐμωσ, το θϋμα τύθεται με υπϋρμετρη χρόςη ηθικών 

ϐρων, πρϊγμα που ϐταν ςυμβαύνει ςτην πολιτικό ςυνόθωσ 

υποκρϑπτει υςτεροβουλύα και διϊθεςη παραπλϊνηςησ. την πολιτικό, την 

κεντρικό θϋςη την κατϋχουν πϊντα η εξουςύα και ο ςυςχετιςμϐσ 

δϑναμησ. Σα ωραύα λϐγια αποτελοϑν περιτϑλιγμα, που χωρύσ να εύναι 

αδιϊφορο, δεν εύναι ποτϋ η ουςύα τησ. 

το δημοκρατικϐ πλαύςιο, την εξουςύα -και ϊρα την ευθϑνη- την ϋχει 

πϊντα η εκλεγμϋνη κυβϋρνηςη: ϐταν οι κυβερνόςεισ εύναι ανύκανεσ ό 

αδϑναμεσ, επιχειροϑν φυςικϊ πϊςησ φϑςεωσ αντιπεριςπαςμοϑσ με ςκοπϐ 

να το κρϑψουν αυτϐ, να το διορθώςουν ό απλϊ να αναβϊλουν την 

παραδοχό του. Επικαλοϑνται τϐτε διϊφορουσ παρϊγοντεσ που δόθεν 

διαθϋτουν μεγαλϑτερη δϑναμη απϐ τισ ύδιεσ: τα «ξϋνα κϋντρα», τα μύντια, 

το «μεγϊλο κεφϊλαιο» κ.λπ κ.λπ παύζουν ςυνόθωσ αυτϐ το ρϐλο. την 

Ελλϊδα τησ υςτϊτησ φϊςησ του μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ, αρκετϊ 

δημοφιλόσ εύναι η προβολό τησ ιςχϑοσ τησ... αντιπολύτευςησ, που ϐπωσ 

εύχε πει ϊλλοτε ο Ευϊγγελοσ Γιαννϐπουλοσ «δεν μασ αφόνει να φϊμε 

(το) γλυκϐ ψωμύ» (που το ϋχει ζυμώςει η κυβερνητικό -«τιτϊνια» ςυνόθωσ- 

προςπϊθεια). 

 Εύναι προφανϋσ πωσ πύςω απϐ ανϊλογεσ φλυαρύεσ των εκϊςτοτε 

κυβερνώντων, υποκρϑπτεται ϋνασ ολοφϊνεροσ ςχεδιαςμϐσ: εύναι η 

ςυςπεύρωςη του λαοϑ γϑρω απϐ την κυβϋρνηςη, η μετατϐπιςη του 

διλόμματοσ απϐ το «κυβϋρνηςη ό αντιπολύτευςη;» ςτο «εξουςύα του λαοϑ ό 

εξουςύα των ξϋνων (ό του χρόματοσ ό ϊλλου εξωθεςμικοϑ παρϊγοντα);». 

  

Νυςταλϋο, αλλϊ μπορεύ να εύναι αποτελεςματικϐ. 

την πολιτικό ϐμωσ η εξουςύα εύναι εξ οριςμοϑ μοναχικϐ παιχνύδι. Η 
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κορυφό δεν χωρϊ πολλοϑσ. Όςο δε για την πολιτικό ςυναύνεςη, αυτό εύναι 

πϊντα αποτϋλεςμα ϊςκηςησ ιςχϑοσ: ςτην πολιτικό η ςυναύνεςη, η 

ςυνεργαςύα κ.λπ εύναι «το πιο ςκληρϐ παιχνύδι ςτην πϐλη». Αρκεύ κανεύσ να 

βιώςει την οξϑτητα και την ωμϐτητα που βαςιλεϑουν ςτισ διαπροςωπικϋσ 

ςχϋςεισ των... ομοώδεατών, που ςυγκατοικοϑν ςε κοινοϑσ πολιτικοϑσ 

χώρουσ, για να το κατανοόςει αυτϐ. Όπωσ ϋλεγε κι ο 

Μακιαβϋλι (Macchiaveli), ςτην πολιτικό οφεύλεισ να ϋχεισ «πιο κοντϊ 

τουσ εχθροϑσ ςου». 

Απϐ τϐτε που υπϊρχει εξουςύα, πϊντοτε ο ιςχυρϐτεροσ προςπαθοϑςε να 

αξιοποιόςει την -φευ, πϊντα τϐςο πρϐςκαιρη!- δϑναμό του, προςελκϑοντασ 

τουσ «προθυμϐτερουσ» (διϊβαζε: πιο εξαςθενημϋνουσ) αντιπϊλουσ του. Η 

εξαγορϊ εύναι πϊντα φθηνϐτερη απϐ τη ςφαγό. Αντύςτροφα, πολϑ ςυχνϊ, 

οι ςυνθηκολογημϋνοι «ελϊςςονεσ εταύροι» διατηροϑςαν μια «κρυφό 

ατζϋντα» για την ανατροπό των ςυςχετιςμών δϑναμησ επ' ωφελεύα τουσ: 

ο χρϐνοσ εύναι το τελευταύο καταφϑγιο του ανύςχυρου. 

Σα λϋω ϐλα αυτϊ για να τονύςω πωσ αν μια κυβϋρνηςη δεν μπορεύ να 

δημιουργόςει ςυναύνεςη, την ευθϑνη για το γεγονϐσ αυτϐ την φϋρει 

αποκλειςτικϊ η ύδια -κυβϋρνηςη ςτο κϊτω-κϊτω εύναι ακριβώσ η παραγωγό 

ςυναύνεςησ! Εξ οριςμοϑ αξύζει να κυβερνϊ ϐποιοσ εφαρμϐζει την πολιτικό 

του -και παρϊγει ςυναύνεςη- κι ϐχι ϐποιοσ κλαυθμηρύζει που «δεν τον 

παύζει» η αντιπολύτευςη! Όποιοσ καταφεϑγει ςε αυτϐ, απλϊ «δεν κϊνει για 

τη δουλειϊ»: ϐςο νωρύτερα φϑγει, τϐςο το καλϑτερο για τουσ υπηκϐουσ του. 

Η παραμονό του ςτο θρϐνο απλϊ παρατεύνει την αγωνύα του ύδιου -και τησ 

ατυχοϑσ του επικρϊτειασ. 

 

Η αδϑναμη κυβϋρνηςη Παπανδρϋου  

Τπϊρχουν φυςικϊ λϐγοι που η ςυγκεκριμϋνη 

κυβϋρνηςη Παπανδρϋου (ΓΑΠ) εύναι ανύςχυρη-ανύκανη: για να το πω 

κομψϊ, εκφρϊζει τον επιθανϊτιο ρϐγχο ενϐσ καθεςτώτοσ που εν τω μεταξϑ 

ϋχει χϊςει κϊθε ηθικϐ ϋρειςμα, κϊθε πολιτικό αξιοπιςτύα, κϊθε διαχειριςτικό 

ικανϐτητα. Επιπλϋον εύναι μια κυβϋρνηςη που καλεύται να ςφαγιϊςει ϐλα 

τα πολιτικϊ και οικονομικϊ ερεύςματα που τησ ϋχουν απομεύνει (τισ 

δυνϊμεισ τησ διαφθορϊσ και τησ αργομιςθύασ, τησ φοροδιαφυγόσ και τησ 

«μαϑρησ» οικονομύασ). Σϋλοσ, με αποκλειςτικϊ δικό τησ ευθϑνη, 

ςτισ εκλογϋσ του 2009 δεν ϋλαβε ουςιωδώσ καμύα εντολό να εφαρμϐςει 
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την πολιτικό που όταν προδιαγεγραμμϋνο πωσ θα ακολουθοϑςε. Σο 

διϊςτημα 2007-2009 πολιτεϑτηκε εν πλόρει ςυνειδόςει ωσ «το μεγαλϑτερο 

κομμουνιςτικϐ κϐμμα τησ Ευρώπησ» γνωρύζοντασ πωσ αν λϊβαινε την 

κυβϋρνηςη θα καλοϑνταν να ακολουθόςει μια ςκληρό νεοφιλελεϑθερη 

πολιτικό. Μϐνο οι πραγματικϊ μεγϊλοι πολιτικού θα μποροϑςαν να 

διαχειριςτοϑν τϐςο ωμϐ κυνιςμϐ! 

Αλλϊ ο ΓΑΠ δεν εύναι μεγϊλοσ... Σα θνόςκοντα καθεςτώτα δε γεννοϑν 

μεγϊλουσ αλλϊ «μικροϑσ»: «Καραμανλόσ ο μικρϐσ» όταν ο προκϊτοχϐσ 

του, «Παπανδρϋου ο μικρϐσ» εύναι τοϑτοσ... Σην ύδια ώρα που εκλιπαρεύ 

την αντιπολύτευςη να τον... διατηρόςει ςτην εξουςύα, ϋχει επιλϋξει μια 

κυβϋρνηςη που αποτελεύ ϊθυρμα (α) φύλων του (ό τϑπων που του 

φαύνονται ςυμπαθητικού), (β) κομματανθρώπων που εκφρϊζουν κατ' εξοχόν 

καθεςτωτικϊ ςυμφϋροντα και (γ) εντολοδϐχων των μεγϊλων οικονομικών 

παραγϐντων τησ χώρασ, ςε αναλογύα μϊλιςτα 1/3-1/3-1/3, ϐπωσ λϋνε ϐςοι 

γνωρύζουν. Ο ΓΑΠ διαμϐρφωςε την κυβϋρνηςό του ϐχι φυςικϊ με κριτόριο 

τη «ςωτηρύα τησ χώρασ», αλλϊ την εξουδετϋρωςη των εςωκομματικών του 

ανταγωνιςτών, με μια μικροψυχύα μϊλιςτα δυςανϊλογη προσ τισ 

πραγματικϋσ απειλϋσ που ο ύδιοσ αντιμετώπιζε ςτο εςωκομματικϐ πεδύο. 

Ωλλωςτε, ύδιον των «μικρών» πολιτικών, ςαν ςκιϋσ που εύναι, εύναι να 

βιώνουν τη δραματικό αυξομεύωςό τουσ: ϊλλοτε να μακραύνουν υπϋρμετρα, 

ϊλλοτε να βιώνουν την αγωνύα τησ εκμηδϋνιςησ. Σο αντύτιμο τησ ούηςόσ 

τουσ εύναι απϐ τη μια η ϊμετρη μεγαλομανύα, απϐ την ϊλλη η υςτερικό 

καχυποψύα. 

Όςο για την κυβερνητικό του πρακτικό, ο ΓΑΠ λειτουργεύ επύ 20 μόνεσ ϐχι 

απλϊ ωσ υπεραςπιςτόσ, αλλϊ ωσ εγγυητόσ των ταξικών ςυμφερϐντων που 

εκπροςωπεύ το ϑςτερο μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα: 

• αρνεύται πειςματικϊ να κουνόςει ϋνα δακτυλϊκι για να πατϊξει τη 

φοροδιαφυγό: αντιθϋτωσ, ψηφύζει ϋναν «"επαναςτατικϐ" 

φορολογικϐ νϐμο» που εύναι κομμϋνοσ και ραμμϋνοσ για την 

προςταςύα τησ· και με την «περαύωςη» ό την κατϊργηςη του 

«πϐθεν ϋςχεσ» για την πρώτη κατοικύα. επιχειρεύ να «ξεπλϑνει» 

τη λεύα τησ (ϐπωσ κι εκεύνη τησ διαφθορϊσ και  τησ μαφιακόσ 

οικονομύασ) 
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• προαςπύζει παντύ τρϐπω τη μαφιακό οικονομύα 

(η αποποινικοπούηςη τησ μαςτροπεύασ το Δεκϋμβριο 

μετϋβαλε ταχϑτατα τα Πατόςια ςε πελώριο -και νϐμιμο!-

 πορνεύο)·     

• προκειμϋνου να μην πλόξει τα προνϐμια τησ αργομιςθύασ (και τησ 

διαφθορϊσ) παύρνει το καθεςτωτικϐ νυςτϋρι και κϐβει «οριζϐντια» 

ϐλουσ τουσ μιςθοϑσ και τισ ςυντϊξεισ «αναλογικϊ»· 

• ϐποτε δεν αφόνει ανενϐχλητη τη διαφθορϊ την ευνοεύ, 

αναθϋτοντασ π.χ. ελεγκτικϋσ αρμοδιϐτητεσ ϐχι ςτην κεντρικό 

κυβϋρνηςη, αλλϊ ςτουσ... δόμουσ, ϐπου εύναι 

παςύγνωςτο πωσ αυτό... «χορεϑει»! 

Και ςόμερα, που φθϊνει ο «κϐμποσ ςτο χτϋνι» και τα δηλωμϋνα 

ειςοδόματα (μιςθωτού και νομιμϐφρονεσ-υγιεύσ επιχειρηματύεσ) εύναι πια 

ξεζουμιςμϋνα, προκειμϋνου να ςυνεχύςει να μην πλόττει τουσ ςτυλοβϊτεσ 

του καθεςτώτοσ, επιλϋγει μια κατϊ μϋτωπο επύθεςη ςτα δημϐςια αγαθϊ 

(υγεύα, παιδεύα, αςφϊλεια, μετακινόςεισ, περιβϊλλον) και τουσ φορεύσ 

τουσ, ονομϊζοντϊσ τα (αυτϐσ, ο ςοςιαλιςτόσ) «μεγϊλο κρϊτοσ», ςε 

ςυγχορδύα με τισ πιο ληςτρικϋσ εκδοχϋσ τησ ελληνικόσ μιντιοκρατύασ-

μαφιοκρατικόσ «επιχειρηματικϐτητασ».     

Επιπλϋον «ϊμα λϊχει» «πετϊει» πρϊγματα του τϑπου «ςτα ςυνθόματα 

των διαδηλωτών, που λϋνε "ϋξω το ΔΝΣ", θα μποροϑςε να 

προςθϋςει κανεύσ, γιατύ εύναι μιςϐ το ςϑνθημα, "ϋξω και η 

'ευρωπαώκό επιτροπό'"» (sic) και παριςτϊνει τον αιχμϊλωτο του 

«μνημονύου», αποκρϑβοντασ πωσ ϐλα τα μϋτρα του «μνημονύου» εύναι 

διαπραγματεϑςιμα εφϐςον η κυβερνητικό πρωτοβουλύα παρουςύαζε 

«ιςοδϑναμα» δημοςιονομικϊ αποτελϋςματα. Η «επαναδιαπραγμϊτευςη του 

μνημονύου» για την οπούα τϐςοσ λϐγοσ γύνεται, εύναι εξοριςμοϑ πϊντα 

ανοικτό, εφϐςον τουλϊχιςτο αυτϐ εφαρμϐζεται! 

Θϋλω να τονύςω εδώ πωσ ϐλα αυτϊ δε ςημαύνουν τύποτα για το «τι 

ϊνθρωποσ εύναι» ο ΓΑΠ. Σο πρϐβλημα δεν εύναι τϐςο οι ϊνθρωποι και οι 

ικανϐτητεσ ό οι ανεπϊρκειϋσ τουσ αλλϊ το ςϑςτημα που επιλϋγουν να 

υπηρετόςουν. Και ο ΓΑΠ επϋλεξε να εύναι εκπρϐςωποσ-τρϐφιμοσ-ϐμηροσ 

του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ, που πνϋει τα λούςθια. Σο 2004-2005, 

μαζύ με χιλιϊδεσ ϊλλουσ, πϐνταραν πωσ το καθεςτώσ θα μακροημϋρευε: 
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τι να κϊνουμε; Σην πϊτηςαν! 

Προϒποθϋςεισ για ςυναύνεςη 

  

Σι θα μποροϑςε ςτο «δια ταϑτα» να κϊνει ο ΓΑΠ, αν πρϊγματι ϋθετε την 

πατρύδα πϊνω απϐ την προςωπικό του εξουςύα; 

• Πρώτον, θα εύχε εδώ και πολϑ καιρϐ τροποποιόςει τον εκλογικϐ 

νϐμο με την πρϐταςη Αλϋκου Παπαδϐπουλου (κατατιθϋμενη απϐ 

το... 2006) για ςταθερό ημερομηνύα εκλογών. Αυτϐ θα 

απενεργοποιοϑςε τη χειροβομβύδα τησ πολιτικόσ αςτϊθειασ και θα 

καθιςτοϑςε ςαφϋσ πωσ εμπρϐσ μασ, ωσ το 2013 (που εύναι και το 

κριςιμϐτερο διϊςτημα για την υπϐθεςη τησ χρεοκοπύασ τησ 

χώρασ ό τησ διϊςωςόσ τησ) δεν ϋχουμε δυο χρϐνια εκλογολογύασ, 

αλλϊ δυο χρϐνια ςκληρόσ δουλειϊσ! 

• Δεύτερον, αναλαμβϊνοντασ την ευθϑνη τησ αςθενοϑσ λαώκόσ 

εντολόσ που διαθϋτει (ό τησ ιςχυρόσ εντολόσ που δε διαθϋτει), τησ 

ομηρεύασ του απϐ ιςχυρϋσ καθεςτωτικϋσ δυνϊμεισ και τησ 

διαχειριςτικόσ ανικανϐτητασ του ιδύου ό/και του κϐμματϐσ του, θα 

επϋλεγε να ςτηρύξει ςτη βουλό μια κυβϋρνηςη πλατιϊσ πολιτικόσ-

κοινωνικόσ βϊςησ, υπϐ την ηγεςύα ενϐσ Ϊλληνα που θα μποροϑςε 

να παραγϊγει τον αιφνιδιαςμϐ και ϊρα την ελπύδα και την ανϊταςη 

που χρειϊζεται ςόμερα ο τϐποσ. Πρϐςωπα ςαν το Νικηφϐρο 

Διαμαντοϑρο, το Λουκϊ Παπαδόμο, το ταϑρο Δόμα κ.ϊ. θα 

μποροϑςαν να επανεκκινόςουν την εθνικό προςπϊθεια θϋτοντϊσ την 

επύ νϋων πολιτικών ϐρων, ϐχι μϐνο ωσ προσ την υλοπούηςη του 

«μνημονύου», αλλϊ και ωσ προσ τουσ πολιτικοϑσ και κοινωνικοϑσ 

ϐρουσ που διεξϊγεται ςτην Ελλϊδα το πολιτικϐ παύγνιο. 

Αν παραχθεύ αιφνιδιαςμϐσ θα υπϊρχει και προςδοκύα και ανϊταςη: το 

ρεϑμα τϐτε θα εύναι τϐςο ιςχυρϐ, που θα ςυμπαραςϑρει (θα προςφϋρει 

πολιτικό διϋξοδο) ςε κϊθε αμαρϊ, κϊθε Κουβϋλη και κϊθε 

μωροφιλϐδοξο παςϐκο... Εκϐντεσ ϊκοντεσ, οι αδϑναμοι θα 

ςυνθηκολογόςουν. 

  

Βϋβαια ςε αυτό την περύπτωςη ο ΓΑΠ θα αναγκαζϐταν απϐ 

πρωθυπουργϐσ να μεταβληθεύ ςε πρϐεδρο μιασ εκ των κοινοβουλευτικών 
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ςυνιςτωςών του νϋου κυβερνητικοϑ ςχόματοσ, ελπύζοντασ μϊλιςτα πωσ 

το κϐμμα του (ϐπωσ κι ο «ϋτεροσ Καππαδϐκησ», η ΝΔ)  δε θα εξατμιςθοϑν 

ςτο μεςοδιϊςτημα μϋχρι να ξανανούξουν οι κϊλπεσ. Αλλϊ αυτϐ εύναι κϊτι 

που επ' ουδενύ δεν το επιθυμεύ ο πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ. Ϊςτω κι αν η 

προςκϐλληςό του ςε μια εξουςύα που δεν εύναι εισ θϋςη να αςκόςει 

οδηγόςει ςτην κατϊρρευςη τησ χώρασ και ςτο δραματικϐ πιςωγϑριςμα τησ 

οικονομύασ μασ, τησ κοινωνύασ μασ και τησ εθνικόσ μασ υπϐςταςησ... 
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Προγραμματικϐ Πλαύςιο για τη Νϋα Μεταπολύτευςη (17/6/2011) 

 

Εμεύσ που υπογρϊφουμε αυτϐ το κεύμενο, επιθυμοϑμε η πολιτικό εξϋλιξη 

που ξεκύνηςε με τισ «διαμαρτυρύεσ των πλατειών» να εξελιχθεύ ςτην 

πατρύδα μασ ςε μεύζονα πολιτικό αλλαγό μεταπολιτευτικοϑ τϑπου. Προσ 

τοϑτο, καταθϋτουμε ςόμερα τισ παρακϊτω 10 βαςικϋσ θϋςεισ ςε 4 

κορυφαύα πολιτικϊ ζητόματα (δημοςιονομικϐ πρϐβλημα, διαφθορϊ, 

διαπλοκό, λειτουργύα τησ δημοκρατύασ). Επιθυμοϑμε οι θϋςεισ αυτϋσ να 

γύνουν ο κοινϐσ τϐποσ του πολϑμορφου-αυτϐνομου κινόματοσ που 

δημιουργεύται ςόμερα και να εύναι ο ϊξονασ των πολιτικών αλλαγών που 

θα προκϑψουν απϐ εδώ και μπροσ. 

  

Α. Δημοςιονομικϐ πρϐβλημα 

1. Αυξϊνονται οι κρατικϋσ δαπϊνεσ και τα κρατικϊ ϋςοδα, οϑτωσ ώςτε 

τα δϑο αυτϊ ποςϊ: 

• να φθϊςουν, ωσ ποςοςτϐ του ΑΕΠ, το μϋςο ϐρο τησ 

«Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ των 15» και 

• να δημιουργοϑν πρωτογενϋσ πλεϐναςμα. 

Η αϑξηςη των κρατικών εςϐδων εύναι ζότημα εθνικόσ επιβύωςησ, 

οικονομικόσ εξυγύανςησ και αποκατϊςταςησ τησ δημοκρατύασ. 

Κηρϑςςουμε πϐλεμο ςτην φοροκλοπό, τη φοροδιαφυγό και τη «μαϑρη 

οικονομύα» (λαθρεμπϐριο, πορνεύα, ναρκωτικϊ, τζϐγοσ). 

2. Αναδιαρθρώνεται ριζικϊ ο δημϐςιοσ τομϋασ απϐ μηδενικό βϊςη. 

Καθιερώνεται λογοδοςύα-αξιολϐγηςη ϐλων των δημοςύων υπηρεςιών και 

υπαλλόλων με βαςικϐ κριτόριο την ικανοπούηςη των χρηςτών απϐ τισ 

υπηρεςύεσ που παρϋχουν. Θεςπύζονται θετικϋσ διακρύςεισ υπϋρ των νϋων 

και των γυναικών. 

3. «Παγώνει» για διϊςτημα αρκετών ετών η φορολογύα ειςοδόματοσ 

φυςικών προςώπων απϐ μιςθοϑσ και ςυντϊξεισ. 

4. Ελαφραύνει η φορολογύα τησ εργαςύασ. Σο δημοςιονομικϐ κϐςτοσ απϐ 

την ελϊφρυνςη αυτό αναπληρώνεται απϐ την αϑξηςη τησ φορολογύασ 

τησ κατανϊλωςησ ό/και τη διεϑρυνςη τησ φορολογικόσ βϊςησ. 

5. Αυςτηροποιεύται το φορολογικϐ πλαύςιο και θεςπύζεται ωσ βαςικό 
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νομικό κϑρωςη η «ςυντηρητικό κατϊςχεςη» των περιουςιακών 

ςτοιχεύων των φοροκλεπτών ό/και η επιβολό προςτύμων, ςε ϑψοσ 

πολλαπλϊςιο (π.χ. τριακονταπλϊςιο) του ποςοϑ που υπεξαιρϋθηκε απϐ 

το κοινωνικϐ ςϑνολο. 

6. Καθιερώνεται φορολογύα ςτη βϊςη αυςτηρών τεκμηρύων διαβύωςησ 

Β. Πολιτικό διαφθορϊ 

7. «Παγώνουν» τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ϐλων ϐςοι διατϋλεςαν 

βουλευτϋσ, μϋλη κυβερνόςεων και παρϊγοντεσ τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ απϐ το 1974 ωσ ςόμερα, πϋραν φυςικϊ τησ περιουςύασ που 

κατεύχαν όδη πριν εμφανιςθοϑν ςτην πολιτικό ςκηνό. Εξετϊζεται το 

«πϐθεν ϋςχεσ» των πλεοναζϐντων περιουςιακών ςτοιχεύων εντϐσ 

ςυγκεκριμϋνου χρονικοϑ διαςτόματοσ και ςτη ςυνϋχεια αποδύδεται η 

περιουςύα ςτουσ δικαιοϑχουσ ό -ςε ϐςουσ δεν εύναι εισ θϋςη να τη 

δικαιολογόςουν- επιβϊλλεται πρϐςτιμο ύςο με το τριακονταπλϊςιο τησ 

αξύασ τησ. 

Γ. Διαπλοκό 

8. Αύρεται η ϊδεια λειτουργύασ ϐλων των ιδιωτικών τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών ςταθμών για 14 μόνεσ, ώςτε, ςε ςυνεργαςύα με την ΕΕ και 

τισ διεθνεύσ οργανώςεισ των δημοςιογρϊφων να διατυπωθεύ ϋνα νϋο, υγιϋσ 

πλαύςιο λειτουργύασ των ΜΜΕ. 

Δ. υντακτικό υνϋλευςη 

9. Καταργεύται με δημοψόφιςμα το ϑνταγμα του 1974 και εκλϋγεται 

υντακτικό υνϋλευςη χιλιϊδων αντιπροςώπων απϐ ιςϊριθμεσ τοπικϋσ 

«λαώκϋσ ςυνελεϑςεισ» (εκλογικϋσ περιφϋρειεσ), με αποκλειςτικϐ ϋργο την 

εκπϐνηςη νϋου υντϊγματοσ. 

10. Καθιερώνεται μεικτϐ ςϑςτημα αντιπροςωπευτικόσ και ϊμεςησ 

δημοκρατύασ, αντύςτοιχο με αυτϐ που ιςχϑει ςτισ περιςςϐτερεσ 

δημοκρατικϋσ χώρεσ και θεςπύζεται ο θεςμϐσ του «δημοψηφύςματοσ 

λαώκόσ πρωτοβουλύασ». 

 

Ο Γιώργοσ Αντωνιϊδησ εύναι διεθνολϐγοσ, ιδιωτικϐσ 

υπϊλληλοσ· o Κώςτασ Ζυρύνησ εύναι ςκηνοθϋτησ· o Απϐλλων 

Κωςτϐπουλοσ-Μπαζϊντε εύναι δικηγϐροσ· o ωτόρησ 

Μητραλϋξησ εύναι φιλϐλογοσ, υποψόφιοσ διδϊκτορασ ςτο πανεπιςτόμιο 

του Βερολύνου· o Παναγιώτησ-Δημότριοσ Μουταφύδησ εύναι δημϐςιοσ 
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υπϊλληλοσ· o Θεϐδωροσ Παντοϑλασ εύναι εκδϐτησ-διευθυντόσ του 

περιοδικοϑ «Manifesto»· o Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ, 

διαχειριςτόσ τησ ιςτοςελύδασ ppol.gr· o ϊββασ εώμανύδησ εύναι 

καθηγητόσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτο γαλλικϐ δημϐςιο 

ςχολεύο· η Μαρύα υμεωνύδου εύναι απϐφοιτοσ λυκεύου· η Υαςχιϐνη 

Σζιοϑμα εύναι δημοςιογρϊφοσ· ο Δημότρησ Υϊροσ εύναι διεθνολϐγοσ, 

επιςτημονικϐσ ςυνεργϊτησ του «ινςτιτοϑτου ενϋργειασ ΝΑ 

Ευρώπησ» (ΙΕΝΕ)· ο Φρόςτοσ Υαςλόσ εύναι δικηγϐροσ 
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Ρϋκβιεμ για τουσ "αγανακτιςμϋνουσ" (3/7/2011) 

 

Όλοι υποδεχτόκαμε με χαρϊ κι ελπύδα την εμφϊνιςη των 

«αγανακτιςμϋνων» ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ. Εύδαμε ςτο κύνημα αυτϐ την 

καλοδεχοϑμενη ανανϋωςη των μορφών λαώκόσ διεκδύκηςησ και 

διαμαρτυρύασ, τη ρωμαλϋα εμφϊνιςη του αυθεντικϊ λαώκοϑ ςτοιχεύου 

ςτην πολιτικό αρϋνα, ακϐμα και το πρϐπλαςμα ενϐσ νϋου πολιτικοϑ και 

κοινωνικοϑ υποκειμϋνου που ερχϐταν απϐ «βαθιϊ» για να πϊει μακριϊ. 

Φαιρετύςαμε την ευταξύα των ςυνελεϑςεων τησ πλατεύασ, την εορταςτικό 

διϊθεςη, τα happening και την πρωτοτυπύα των ςυνθημϊτων, τα 

ςυνεργεύα αυτο-οργϊνωςησ και αςτυνϐμευςησ, την ανεκτικϐτητα ςτη 

διαφορετικό ϊποψη, το εναλλακτικϐ πνεϑμα που κυριαρχοϑςε. 

Εντυπωςιαςτόκαμε απϐ τη δύψα για πολιτικό που όταν διϊχυτη, ιδύωσ τισ 

πρώτεσ μϋρεσ και τισ ώρεσ των εκδηλώςεων και των ςυνελεϑςεων. 

Σην γενικό αυτό αύςθηςη την προςϋλαβαν και τα μύντια, τα οπούα 

πϋραςαν γρόγορα απϐ την ευμενό αντιμετώπιςη ςτην αγιοπούηςη. Οι 

«αγανακτιςμϋνοι» αναγορεϑτηκαν ςτον αυθεντικϐ εκφραςτό του «λαοϑ 

των τηλεθεατών» που τα κανϊλια αγωνιωδώσ επιχειροϑν διαρκώσ να 

εκφρϊζουν και να διαμορφώνουν. 

Αλλϊ οι υμνολογύεσ απϋκρυβαν ςυςτηματικϊ τα ελλεύμματα του 

κινόματοσ, που διαρκώσ μεγεθϑνονταν: πϋραν των περύφημων δϑο 

βραδινών κυριακϊτικων διαδηλώςεων (29/5 και 5/6), η μαζικϐτητα 

ουδϋποτε υπόρξε αντϊξια του «ςυμβϊντοσ» που τϐςο διαφημιζϐταν, ενώ 

μετϊ την τρύτη (αποτυχημϋνη) Κυριακό όταν εμφανόσ η υπεξαύρεςη του 

κινόματοσ απϐ γνωςτϋσ και μη εξαιρετϋεσ δυνϊμεισ τησ ϊκρασ αριςτερϊσ. 

Σο αυθεντικϊ λαώκϐ ςτοιχεύο περιορύςτηκε ςτην «πϊνω πλατεύα», ενώ 

ςτην «κϊτω» ςτόθηκαν τα ςτρατηγεύα των παλαιμϊχων ρεταλιών τησ 

μεταπολύτευςησ (τροτςκιςτών, μαοώκών, ϊλλων ακροαριςτερών, 

αντιεξουςιαςτών κ.ο.κ), που κϊθε μϋρα καπϋλωναν-ςκϐτωναν λιγϊκι 

περιςςϐτερο το κύνημα. 

Όποιοσ όταν αντικειμενικϐσ παρατηρητόσ κατϊλαβε γρόγορα πωσ το 

ζενύθ του κινόματοσ όταν η ςυγκϋντρωςη τησ 5ησ Ιουνύου. Απϐ εκεύ και 

πϋρα, ακολουθοϑςε η φθύνουςα πορεύα. 
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Όπωσ και να 'ναι ϐμωσ, επειδό ουδεύσ εύναι ανεϑθυνοσ, καταλαμβϊνοντασ 

την κεντρικό πλατεύα τησ πρωτεϑουςασ, οι 

«αγανακτιςμϋνοι» αναλϊμβαναν ταυτϐχρονα την ευθϑνη για την 

περιφροϑρηςό τησ. Ση διϊθεςη αυτό εξϊλλου την εξϋφραςαν οι ύδιοι με 

κϊθε τρϐπο, ιδύωσ με τη διαρκό ϋμπρακτη μϋριμνϊ τουσ για τη διατόρηςη 

τησ καθαριϐτητασ και τησ τϊξησ. 

το ςημεύωμα αυτϐ θϋλουμε να διατυπώςουμε την ϊποψη πωσ εκ του 

αποτελϋςματοσ οι «αγανακτιςμϋνοι» ϐχι μϐνο απϋτυχαν παταγωδώσ ςτο 

ϋργο τουσ αυτϐ, αλλϊ βαρϑνονται με την ευθϑνη πωσ κατϋςτηςαν την 

πλατεύα υντϊγματοσ ςε «πρώτη γραμμό» των «αμϊδων» ςτισ οπούεσ 

επιδύδονται απϐ δεκαετύεσ «μπαχαλϊκηδεσ» και αςτυνομύα. Κϊνοντϊσ το 

αυτϐ, ςυνϋβαλαν καταλυτικϊ ςτην δυςφόμιςη τησ πϐλησ, ςτην περαιτϋρω 

απαξύωςη του τουριςτικοϑ προώϐντοσ τησ Αθόνασ, ςτην επιδεύνωςη (αν εύναι 

δυνατϐ!) των ςυνθηκών διαβύωςησ ςτο κϋντρο τησ πρωτεϑουςασ. 

Όταν οι «αγανακτιςμϋνοι» προανόγγειλαν πωσ την Σετϊρτη (15/6) θα 

περικϑκλωναν τη Βουλό απϐ το πρωύ, ϋκαναν ϋνα μοιραύο λϊθοσ: 

υπερτύμηςαν τη δυνατϐτητϊ τουσ να κινητοποιοϑν τουσ πολύτεσ και να 

περιφρουροϑν τον αγώνα τουσ. Όχι μϐνο ο κϐςμοσ δεν τουσ ακολοϑθηςε, 

αλλϊ «παύρνοντασ τη ςκιϊ τουσ για το μπϐι τουσ» οι «αγανακτιςμϋνοι» 

μετατρϊπηκαν εθελουςύωσ απϐ πρωταγωνιςτϋσ ςε οργανωτϋσ 

«καλλιςτεύων για τουσ κουκουλοφϐρουσ» που καραδοκοϑςαν (κι 

ανηςυχοϑςαν τισ πρώτεσ μϋρεσ, ϐταν αιφνιδιϊςτηκαν και 

δυςαρεςτόθηκαν απϐ την απϐτομη εμφϊνιςη ενϐσ νϋου «παύκτη», του 

«αγανακτιςμϋνου» πολύτη ςτην πλατεύα/το δημϐςιο χώρο). 

Όπωσ όταν αναμενϐμενο, το κενϐ που δημιοϑργηςαν οι 

«αγανακτιςμϋνοι» καταλόφθηκε απϐ τουσ «μπαχαλϊκηδεσ» που 

επιδϐθηκαν ανενϐχλητοι ςτο αγαπημϋνο τουσ ϊθλημα, τη λεηλαςύα του 

δημϐςιου χώρου, με ενθουςιαςμϐ μϊλιςτα που τονωνϐταν απϐ την 

επιβεβαύωςη τησ κυριαρχύασ τουσ ςτο δρϐμο και το νϋο playground που 

τουσ εύχαν ετοιμϊςει οι «αγανακτιςμϋνοι». Οι μϐνοι που περικυκλώθηκαν 

και αλώθηκαν εκεύνη την Σετϊρτη όταν τα υπολεύμματα των 

«αγανακτιςμϋνων»: η πϐλη παραδϐθηκε ςτουσ «κουκουλοφϐρουσ» και η 

πλατεύα υντϊγματοσ μετατρϊπηκε ςε πυρομαχικϊ για τουσ περιθωριακοϑσ 

(και πεδύο αςκόςεων για την αςτυνομύα). Οι -πολυδιαφημιςμϋνεσ απϐ τα 

μύντια- προςπϊθειεσ των «αγανακτιςμϋνων» να αποτρϋψουν τουσ 
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«μπαχαλϊκηδεσ» όταν γελούεσ, απελπιςμϋνεσ και κατϐπιν εορτόσ. Σο 

λϊθοσ εύχε γύνει. Τπερτιμώντασ τισ δυνϊμεισ τουσ και κηρϑςςοντασ 

εικοςιτετρϊωρεσ κινητοποιόςεισ που δεν μποροϑςαν ςτοιχειωδώσ να 

υπηρετόςουν, οι «αγανακτιςμϋνοι» ςτην ουςύα παρϋδιδαν την πλατεύα ςτισ 

δυνϊμεισ τησ καταςτροφόσ και αυτοδιϋλυαν ςτο κύνημϊ τουσ. Σο καθεςτώσ 

απλϊ φϑςηξε -και οι «αγανακτιςμϋνοι» ςκϐρπιςαν. Οι ςυςχετιςμού δϑναμησ 

αποκαταςτϊθηκαν. 

τη ςυνϋχεια, η λϊθοσ πολιτικό εκτύμηςη μετατρϊπηκε ςε ηλιθιϐτητα (ςε 

πεπούθηςη δηλαδό πωσ οι ύδιεσ ενϋργειεσ θα καταλόξουν ςε διαφορετικϐ 

αποτϋλεςμα). Σο διόμερο Δευτϋρασ-Σρύτησ (27 και 28/6) οι 

«αγανακτιςμϋνοι» κόρυξαν ξανϊ (!) εικοςιτετρϊωρεσ κινητοποιόςεισ. 

Μερικϋσ δεκϊδεσ πολύτεσ που εμφανύςτηκαν τη Δευτϋρα το πρωύ 

επιχεύρηςαν μϊλιςτα να διακϐψουν την κυκλοφορύα, μϋςα ςτη γενικό 

θυμηδύα. τη ςυνϋχεια, «επύ ςκηνόσ» (που με τϐςη επιμϋλεια τουσ εύχαν 

ςτόςει οι «αγανακτιςμϋνοι»), εμφανύςτηκαν οι πρωταγωνιςτϋσ 

κουκουλοφϐροι -και μετϋτρεψαν ςε κϐλαςη το κϋντρο τησ 

πρωτεϑουςασ. 

Με το που αναπαρόγαγαν κι εκεύνοι το παλιϐ μεταπολιτευτικϐ ανϋκδοτο 

τησ «ειρηνικόσ» και «μεγαλειώδουσ» πορεύασ που 

την «αμαυρώνουν» κϊποιοι «γνωςτού-ϊγνωςτοι» ταραξύεσ, τϋλειωςε η 

εποποιύα των «αγανακτιςμϋνων»: υπόρξαν ϋνασ καλοδεχοϑμενοσ 

ςπινθόρασ αυτονομύασ, ϋμπνευςησ, λαώκϐτητασ και πρωτοτυπύασ, που 

ϐμωσ ϋπεςε ςτα ξερϊ χϐρτα τησ εκρηκτικόσ κοινωνικόσ ςυγκυρύασ, τησ 

ανοχόσ ςτα καπελώματα τησ ϊκρασ αριςτερϊσ, τησ μεγαλοςτομύασ των 

μύντια, των ονειρώξεων των πρεςβϑτερων «επαναςτατών» τησ 

μεταπολύτευςησ και του κυνιςμοϑ των καθεςτωτικών δυνϊμεων -κυρύωσ 

«μπαχαλϊκηδων», μα και αςτυνομύασ. Σο μϐνο που πϋτυχαν δεν όταν απλϊ 

να καεύ ξανϊ η Αθόνα, αλλϊ να μεταφερθεύ το «μϋτωπο» τησ αςτικόσ 

βύασ ςε μια περιοχό με υψηλό ςυμβολικό, αιςθητικό και πολιτικό 

ςημαςύα, πρϊγμα που μπορεύ να ϋχει ιςτορικόσ κλύμακασ ςυνϋπειεσ ςτην 

επιδεύνωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ ςτην πρωτεϑουςα τησ χώρασ και ςτην 

κλιμϊκωςη του αιςθόματοσ αναςφϊλειασ ςτουσ πολύτεσ τησ (πρϊγμα που 

με τη ςειρϊ του ϋχει πολϑ ςυγκεκριμϋνα πολιτικϊ παρϊγωγα, για να μην 

κλαψουρύζουμε μετϊ...). 

Για το αποτϋλεςμα αυτϐ, λυπϊμαι πολϑ, αποκλειςτικϊ υπεϑθυνοι, «δια 
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πρϊξεων και παραλεύψεών τουσ», εύναι οι ύδιοι οι «αγανακτιςμϋνοι». 

Εμφανύςτηκαν ςτο ϑνταγμα με τη φιλοδοξύα να μετατρϋψουν την ιςτορικό 

πλατεύα ςε ςϑμβολο μιασ εναλλακτικόσ μη-βύαιησ μορφόσ λαώκόσ 

διαμαρτυρύασ και πολιτικοπούηςησ. Σην εγκαταλεύπουν χαλϊςματα, αφοϑ 

τη μετϋτρεψαν ςε δεϑτερα Εξϊρχεια. 

Και γι’ αυτϐ, εύναι και θα εύναι για πϊντα υπϐλογοι. Κι ϐςο πιο γρόγορα 

ξεκουμπιςτοϑν, τϐςο το καλϑτερο για ϐλουσ! 
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Σο Ωουςβιτσ τησ πεφωτιςμϋνησ δϑςησ; (7/8/2011) 

 

Αν υπϊρχει κϊτι που δεν εύναι επ' ουδενύ «πολιτικϊ ορθϐ», εύναι η 

ςϑγκριςη των ϐποιων ελαττωμϊτων των δυτικών φιλελεϑθερων 

δημοκρατιών με τα εγκλόματα του ολοκληρωτιςμοϑ του 20οϑ αιώνα. 

Όποιοσ μϊλιςτα, παρ' ϐλα αυτϊ, τολμόςει να προχωρόςει ςε ϋνα τϋτοιο 

ανοςιοϑργημα, παραπϋμπεται αυτομϊτωσ ςτο ϊτυπο δικαςτόριο των 

ορθοφρονοϑντων δημοςιογρϊφων και διανοουμϋνων και κϊθεται ςτο 

εδώλιο του κατηγορουμϋνου, ωσ ϑποπτοσ για αντιδημοκρατικϊ 

αιςθόματα. 

Ε λοιπϐν, τϐςο το χειρϐτερο! 

Αυτϋσ τισ μϋρεσ εξελύςςεται, ςτην κυριολεξύα «κϊτω απϐ τη μϑτη μασ», 

μια μαζικό λιμοκτονύα 12 εκατομμυρύων ανθρώπων ςτο Κϋρασ τησ 

Αφρικόσ. Η θϋςη μου εύναι πωσ αν αυτό η κατϊςταςη αφεθεύ να 

ολοκληρωθεύ ανεξϋλεγκτα, δε θα διαφϋρει ςε τύποτα απϐ τισ κορωνύδεσ 

των εγκλημϊτων του ναζιςμοϑ και του κομμουνιςμοϑ, ότοι 

το ολοκαϑτωμα και τη λιμοκτονύα ςτην Ουκρανύα του 1932-33. Εύναι 

ανατριχιαςτικϐ πωσ ο αριθμϐσ των 12 εκατομμυρύων θυμϊτων 

επανεμφανύζεται και ςτισ τρεισ περιπτώςεισ, ςε μια εφιαλτικό 

επανϊληψη. 

Θα μου πεύτε ϐτι το ολοκαϑτωμα και η ουκρανικό λιμοκτονύα δεν όταν 

απλϊ «ανθρωπιςτικϋσ καταςτροφϋσ». Ϋταν προςχεδιαςμϋνεσ 

ανθρωπογενεύσ μαζικϋσ δολοφονύεσ, με πολιτικό-ιδεολογικό τεκμηρύωςη, 

που τισ ϋφερε εισ πϋρασ ϋνα πολιτικϐ καθεςτώσ, εθελοϑςια και 

ενεργητικϊ, εν γνώςει και με τη ςυνενοχό των υπηκϐων του. 

  

Σι κοινϐ ϋχει αυτϐ με το λιμϐ ςτο Κϋρασ τησ Αφρικόσ;    

Όςον αφορϊ τη διϊςταςη του «κοινοϑ μυςτικοϑ» και τησ κατϊ το δυνατϐ 

«αποςιώπηςησ» του «ςυμβϊντοσ», αυτό εύναι ιδιαιτϋρωσ εμφανόσ: 

παρϊλληλα με το λιμϐ ςτο Κϋρασ τησ Αφρικόσ εξελύςςεται η κρύςη του 

ευρώ και τησ αμερικανικόσ οικονομύασ, η εξϋγερςη ςτη υρύα, 

οι νατοώκού βομβαρδιςμού ςτη Λιβϑη και διϊφορα 

ϊλλα faits divers ςαν τισ περιπϋτειεσ του Ντομινύκ τροσ 
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Καν (Dominique Strauss Kahn), τη μαζικό δολοφονύα ςτη 

Νορβηγύα, γϊμοι, γεννητοϑρια καιθϊνατοι διαςημοτότων-

γαλαζοαύματων, εκλογϋσ και πολιτικϋσ κρύςεισ κ.ο.κ. 

Η ςιωπό για τον αφρικανικϐ λιμϐ, ςε ςχϋςη με τη φλυαρύα για τα 

υπϐλοιπα, εύναι εκκωφαντικό! Σα ελϊχιςτα δευτερϐλεπτα ςτον 

ηλεκτρονικϐ τϑπο και τα μονϐςτηλα ςτισ εφημερύδεσ μοιϊζει να 

εξυπηρετοϑν μϊλλον ϋναν τριπλϐ ρϐλο: 

• την υποτύμηςη του γεγονϐτοσ ςτην ειδηςεογραφύα, 

• την απαλλαγό του καθεςτώτοσ απϐ τισ ευθϑνεσ του (για το λιμϐ 

φταύνε οι κλιματικϋσ αλλαγϋσ ·η ςυμπτωματικό ξηραςύα· οι 

ιςλαμιςτϋσ· ο φυλετικϋσ διαμϊχεσ κ.ο.κ) και 

• την ϋμμεςη πλην ςαφό εμπϋδωςη ςτον πληθυςμϐ ςυναιςθημϊτων 

ςυνενοχόσ ςτο ϋγκλημα. 

Θα λϋγαμε πωσ τον ύδιο ακριβώσ τριπλϐ ρϐλο ϋπαιζε η ειδηςεογραφικό 

κϊλυψη του ολοκαυτώματοσ και τησ ουκρανικόσ λιμοκτονύασ τη δεκαετύα 

του 1930 και 1940! Εύναι μϊλιςτα εντυπωςιακϐ πωσ οι μϐνοι που δεύχνουν 

να ενδιαφϋρονται για το ζότημα -ςε βαθμϐ που να επιχειροϑν να 

αφυπνύςουν την κοινό γνώμη να ενδιαφερθεύ για τον επικεύμενο 

αφανιςμϐ 12 εκατομμυρύων ςυνανθρώπων μασ- εύναι ακραύοι ιδεολογικού 

χώροι, εκτϐσ του μπλοκ εξουςύασ των πεφωτιςμϋνων δυτικών 

καθεςτώτων: οι χριςτιανού και οι ακροαριςτερού, διαφϐρων αποχρώςεων. 

Εξύςου φανερϐσ εύναι ο ανθρωπογενόσ χαρακτόρασ του εγκλόματοσ: ο 

εξελιςςϐμενοσ λιμϐσ όταν προβλϋψιμοσ (η ξηραςύα διαρκεύ μια 

πενταετύα) και κϊθε ϊλλο παρϊ αναπϐφευκτοσ: αν οι δυτικϋσ 

δημοκρατύεσ δεν επϋτρεπαν ςτα κερδοςκοπικϊ κεφϊλαια να επιτεθοϑν ςτισ 

τιμϋσ των πρώτων υλών· αν τα κρϊτη τησ περιοχόσ δε ςτραγγαλύζονταν απϐ 

τουσ πιςτωτϋσ τουσ ςε βαθμϐ που να μη δϑνανται να προχωρόςουν ςε 

ςτοιχειώδη ϋργα ϊρδευςησ και ϑδρευςησ (με μικρϐ κϐςτοσ και μεγϊλη 

αποτελεςματικϐτητα) · αν –τουλϊχιςτο αυτϐ!- οι δυτικϋσ 

χώρεσ κατϋβαλαν τισ... ςυνδρομϋσ τουσ («ψιλολϐγια» μερικών 

εκατομμυρύων ευρώ) ςε διεθνό ανθρωπιςτικϊ προγρϊμματα ό τηροϑςαν τισ 

δεςμεϑςεισ τουσ πωσ θα καταβϊλουν το... 0.7% του ΑΕΠ τουσ ςε 

ανθρωπιςτικό βοόθεια1, κανϋνασ δε θα πϋθαινε απϐ λιμϐ ςτο Κϋρασ 

τησ Αφρικόσ. 
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Η ςωτηρύα του κϊθε Αφρικανοϑ ςυνανθρώπου μασ ϐχι μϐνο εύναι δυνατό, 

αλλϊ και πϊμφθηνη. 

Η ςκληρό αλόθεια εύναι πωσ ϐταν οι πεφωτιςμϋνεσ φιλελεϑθερεσ 

δημοκρατύεσ κλόθηκαν να επιλϋξουν μεταξϑ τησ μεύωςησ των 

κερδών τουσ και τησ ςωτηρύασ εκατομμυρύων ςυνανθρώπων μασ 

απϐ την πεύνα, δε δύςταςαν λεπτϐ: επϋλεξαν το πρώτο! Εν πλόρει 

ςυνειδόςει για τισ ςυνϋπειεσ αυτόσ τησ επιλογόσ τουσ! 

Όςον αφορϊ την ιδεολογικό τεκμηρύωςη των πολιτικών αυτών επιλογών, 

φαύνεται πωσ ςτην εξϋλιξη τησ φιλελεϑθερησ δυτικόσ ςκϋψησ, η ϋννοια 

του «ανθρώπου» -που καλϑπτεται απϐ τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον 

ανθρωπιςμϐ και τα ρϋςτα- δεν ταυτύζεται  τϐςο με εκεύνη 

του Homo sapiens αλλϊ με ϐποιον ϋχει πρϐςβαςη ςτα ΜΜΕ: οι υπϐλοιποι 

(τα δεκϊδεσ εκατομμϑρια των θυμϊτων ςε διενϋξεισ ςτον τρύτο κϐςμο, ςτην 

Σςετςενύα·κ.λπ· οι ϑριοι, Ιρακινού κ.λπ εξεγερμϋνοι· οι Κινϋζοι, 

Βορειοκορεϊτεσ κ.λπ αντικαθεςτωτικού κ.ο.κ. ουςιαςτικϊ ανόκουν ςε μια 

νϋα κατηγορύα «υπανθρώπων», που ςτεροϑνται των ςτοιχειωδών 

ανθρωπύνων δικαιωμϊτων τουσ και που το κϐςτοσ του αφανιςμοϑ τουσ εύναι 

οικονομικϊ και πολιτικϊ αμελητϋο). 

Πολϑ ςυχνϊ οι υποςτηρικτϋσ του διαφωτιςμοϑ, του μοντερνιςμοϑ, του 

φιλελευθεριςμοϑ, τησ ςοςιαλδημοκρατύασ (ό/και τησ ςϑμφυςόσ των δϑο 

τελευταύων) κ.λπ προβϊλλουν το επιχεύρημα πωσ ςτη δικό τουσ 

κοςμοαντύληψη δε χωρϊνε μαζικϋσ ανθρωποκτονύεσ του τϑπου που γνώριςε 

η ανθρωπϐτητα επύ ναζιςμοϑ ό κομμουνιςμοϑ. Λυδύα λύθοσ για την 

αξιοπιςτύα των ιςχυριςμών τουσ εύναι το τι θα ςυμβεύ το επϐμενο 

διϊςτημα ςτο Κϋρασ τησ Αφρικόσ. Αν εκεύ χαθοϑν εκατομμϑρια 

ςυνϊνθρωπού μασ, καμύα παραπλϊνηςη και καμύα ςυςκϐτιςη δε θα μπορεύ 

να αθωώςει τα καθεςτώτα μασ εμπρϐσ ςτην ιςτορύα και ςτη μνόμη των 

ανθρώπων... 

 

ημεύωςη 

1. ημειώνω απλϊ πωσ η Ελλϊδα (του «ακτιβιςτό» πρωθυπουργοϑ και 

των παχυλών προγραμμϊτων ςτόριξησ) κατϋχει ςτο ςχετικϐ πύνακα την 

προτελευταύα θϋςη, με τελευταύεσ (αλύμονο τώρα!) τισ ΗΠΑ! 
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Σι ςκοτώνει τουσ Οικολϐγουσ-Πρϊςινουσ (3/9/2011) 

 

Οκτώ χρϐνια μετϊ το δϑςκολο ξεκύνημα και δϑο μετϊ τη δύδυμη εκλογό 

του 2009, (με το αμφιλεγϐμενο αποτϋλεςμα, ϐπου τη δημοςκοπικό 

απογεύωςη ακολοϑθηςε η απϐτομη προςγεύωςη ςτην αδϑναμη 

εκπροςώπηςη-την απλό καταγραφό), η πολιτικό-δημοςιογραφικό 

«πιϊτςα» προεξοφλεύ πωσ οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ) θα 

κατορθώςουν τελικϊ να ξεπερϊςουν το 3% ςτισ επϐμενεσ εθνικϋσ 

εκλογϋσ και θα εκπροςωπηθοϑν και ςτο εθνικϐ μασ κοινοβοϑλιο. 

Ό,τι κι αν ςυμβεύ, οι ϐποιεσ προβλϋψεισ τοϑτη την ώρα εύναι επύςησ 

αμφιλεγϐμενεσ: απϐ τη μια ςηματοδοτοϑν μια θετικό εξϋλιξη (την 

προοπτικό επανεμφϊνιςησ τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτο ελληνικϐ 

κοινοβοϑλιο μετϊ απϐ περιςςϐτερα απϐ εύκοςι χρϐνια)· απϐ την ϊλλη 

ϐμωσ εύναι θεμελιωμϋνεσ ςε ςαθρϐ ϋδαφοσ, τϐςο εκλογικϊ, ϐςο και 

πολιτικϊ. 

• αθρϐ εκλογικϊ: εύναι προφανϋσ πωσ υπϐ τισ καταιγιςτικϋσ 

οικονομικϋσ εξελύξεισ τησ τελευταύασ διετύασ, το εκλογικϐ τοπύο 

εύναι ςόμερα  τϐςο πολϑ ευμετϊβλητο που δημοςκοπικϊ ποςοςτϊ 

τησ τϊξησ του 1%-5% να μην προεξοφλοϑν ςχεδϐν τύποτα για το 

εκλογικϐ αποτϋλεςμα. Για τα μικρϊ κϐμματα που διεκδικοϑν την 

κοινοβουλευτικό τουσ εκπροςώπηςη -ΟΠ, αλλϊ και 

«δημοκρατικό αριςτερϊ» (ΔΗΜΑΡ), «δημοκρατικό 

ςυμμαχύα» (ΔΗΜΤΜ), «χρυςό αυγό» (ΦΑ) και ϊλλα 

μορφώματα, που μπορεύ ςόμερα να εύναι «εξαφανιςμϋνα» ςτισ 

δημοςκοπόςεισ ό ακϐμα και ανϑπαρκτα προσ το παρϐν -τα πϊντα 

θα κριθοϑν μερικϋσ εβδομϊδεσ πριν την κϊλπη ό και «πϊνω» απ' 

αυτόν. 

• αθρϐ πολιτικϊ: Σο ςτούχημα τησ βιώςιμησ κοινοβουλευτικόσ 

εκπροςώπηςησ θα το κερδύςουν εκεύνεσ οι πολιτικϋσ 

ςυλλογικϐτητεσ που θα κατορθώςουν να επικοινωνόςουν με 

υπαρκτϊ ρεϑματα τησ ελληνικόσ κοινωνύασ που αποδεςμεϑονται 

απϐ την ελκτικό δϑναμη του μεγϊλου κυρύωσ, μα και του μικροϑ 
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δικομματιςμοϑ, ςτη βϊςη τησ χρηςιμϐτητϊσ τουσ ό του διακριτοϑ 

πολιτικοϑ τουσ «προώϐντοσ». 

Θεωροϑμε πωσ απϐ την ϊποψη αυτό, οι ΟΠ ςόμερα βρύςκονται ςε 

χειρϐτερη κατϊςταςη απϐ ϐτι το 2009, το κρύςιμο ϋτοσ των δύδυμων 

εκλογών. Σϐτε εμφανύςτηκαν ωσ το μϐνο ουςιαςτικϊ εξωςυςτημικϐ 

κϐμμα που πρϐκρινε ϋναν «ευρωπαώςμϐ χωρύσ υποςημειώςεισ» και 

που δεν απϋκλειε την ςυμβολό του ςτην επύλυςη του προβλόματοσ 

διακυβϋρνηςησ. Σο κϐμμα γενικϊ επιβεβαύωνε ϋμπρακτα πωσ ϋψαυε το 

δϑςκολο πολιτικϐ δρϐμο τησ υπϋρβαςησ του ιςτορικοϑ ςχόματοσ 

«δεξιϊ»/«αριςτερϊ». 

Αντιθϋτωσ ςόμερα, το πολιτικϐ ςτύγμα των ΟΠ χϊνεται ςυχνϊ ςτην 

ανϊδειξη του παραπλανητικοϑ διλόμματοσ «ναι ό ϐχι ςτο μνημϐνιο» και 

ςτο χϑδην «αντιμνημονιακϐ» μϋτωπο ςτο οπούο η θϋςη τουσ εύναι 

πολλαπλϊ ϋωλη (αφοϑ και ανειλικρινόσ εύναι και ςυςκοτύζει μϊλλον, 

παρϊ διαφωτύζει το διακριτϐ ςτύγμα τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςε εθνικϐ 

και ευρωπαώκϐ επύπεδο). Αντύ να εύναι χρόςιμοι, ςτη βϊςη φυςικϊ των 

προγραμματικών και πολιτικών τουσ δεςμεϑςεων, οι ΟΠ επιλϋγουν να 

χϊςκουν ςαν «παρϊθυρο ςε ςκοτεινϐ δωμϊτιο» απϐ ϐπου 

μπαινοβγαύνει αϋρασ κοπανιςτϐσ ενώ ςτο «δωμϊτιο» τα καθεςτωτικϊ 

«βουβϊλια» τςαλαπατοϑν κατϊ βοϑληςη τουσ δϑςτυχουσ «βατρϊχουσ»-

πολύτεσ. 

Κοντολογύσ οι ΟΠ δϋχονται ςόμερα ιςχυρϋσ πιϋςεισ ςε δϑο πολϑ 

κρύςιμουσ «αρμοϑσ», ςτουσ οπούουσ ςτηρύζεται ολϐκληρο το πολιτικϐ 

τουσ εγχεύρημα: 

• ςε αυτϐ που αφορϊ την προγραμματικό, πολιτικό και ιδεολογικό 

τουσ ςυνϊφεια με τουσ Ευρωπαύουσ «πρϊςινουσ» (ιδύωσ ςε 

ςυνθόκεσ που το «ελληνικϐ πρϐβλημα» βρύςκεται ςτον πυρόνα 

τησ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ) αλλϊ και 

• ςε εκεύνο τησ ςυνϊφειασ τησ κομματικόσ τουσ ϋκφραςησ με το 

εκλογικϐ τουσ ακροατόριο. 

Η ϋνταςη ςτουσ «αρμοϑσ» αυτοϑσ φυςικϐ εύναι να υπϊρχει -και μπορεύ να 

φτϊνει να γύνεται κι ϋντονη. Αν ϐμωσ υπερβεύ οριςμϋνα ϐρια «αντοχόσ» το 

πολιτικϐ εγχεύρημα των ΟΠ θα αποδιαρθρωθεύ, θα καταρρεϑςει εκλογικϊ 

και θα εκμηδενιςτεύ πολιτικϊ, πρϊγμα που θα ϋχει κρύςιμα αρνητικϋσ 
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ςυνϋπειεσ για δϑο εθνικών διαςτϊςεων διακυβεϑματα: την 

περιβαλλοντικό αναςυγκρϐτηςη τησ χώρασ και την «ανατροπό με 

ομαλϐτητα» του καθεςτώτοσ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, τησ μϐνησ δηλαδό 

οδοϑ που δε θα καταλόξει ςε εμπϋδωςη-εμβϊθυνςη των 

μεταδημοκρατικών -ό και αντιδημοκρατικών ακϐμα- χαρακτηριςτικών 

του. 

Σοϑτων λεχθϋντων, ασ ςημειώςουμε τϋςςερισ εςωκομματικϋσ 

διαδικαςύεσ, εντϐσ των ΟΠ, που αυξϊνουν επικύνδυνα την πύεςη ςτουσ 

«αρμοϑσ» που προαναφϋραμε με κύνδυνο να «τινϊξουν ςτον αϋρα» 

ολϐκληρο το πολιτικϐ αυτϐ εγχεύρημα. 

Επαγγελματοπούηςη 

Η πρώτη διαδικαςύα εύναι η επαγγελματοπούηςη του κϐμματοσ χϊρη ςτην 

κρατικό χρηματοδϐτηςη των κομμϊτων και τισ δυνατϐτητεσ ςτελϋχωςόσ 

του με αποςπϊςεισ απϐ το δημϐςιο και προςλόψεισ. Θεωροϑμε πωσ ςτο 

πεδύο αυτϐ οι ΟΠ ϋδωςαν τισ πρώτεσ τουσ εξετϊςεισ για το αν εννοοϑν 

ϐςα λϋνε περύ «αλλαγόσ τησ πολιτικόσ» -και απϋτυχαν: τα λεφτϊ 

καταςπαταλώνται ςε προςλόψεισ πϊςησ φϑςεωσ και ςε ϊλλεσ 

διαδικαςύεσ που ουςιαςτικϊ αγορϊζουν χρϐνο πολιτικόσ λειτουργύασ 

(«κομματοώρεσ»), εξαςφαλύζοντασ τουσ ϐρουσ να δημιουργηθεύ και να 

αναπαραχθεύ μια ηγετικό κομματικό ομϊδα με γραφειοκρατικϊ και ϐχι 

πολιτικϊ χαρακτηριςτικϊ, μιασ που οι «κομματοώρεσ» που ουςιαςτικϊ 

«αγορϊζονται» με τα κρατικϊ χρόματα εύναι εϑκολο να επενδϑονται με 

κριτόριο την αναπαραγωγό τησ εξουςύασ των «απαρϊτςνικ» και τησ 

ηγεμονικόσ καταγραφόσ των απϐψεών τουσ ςτον πολιτικϐ λϐγο του 

κϐμματοσ. Με ϊλλα λϐγια, δημιουργεύται ϋνα «εςωτερικϐ κϐμμα» μϋςα 

ςτο κϐμμα, που καθιςτϊ περιττό κϊθε ϊλλη κομματικό δϑναμη: 

κινδυνεϑουμε το κϐμμα να μην εύναι παρϊ τα επαγγελματικϊ του ςτελϋχη. 

Πρϐκειται για κλαςικό διαδικαςύα «χαλαςμϋνου θερμοςτϊτη», που αν δε 

ςπϊςει αμϋςωσ κινδυνεϑει να τινϊξει ςτον αϋρα τισ παγιωμϋνεσ και 

λειτουργικϋσ πολιτικϋσ ιςορροπύεσ εντϐσ των ΟΠ, εξωθώντασ τουσ 

«εκτϐσ νυμφώνοσ» ςτην υποταγό, τη ςιωπό, την αδρανοπούηςη ό την 

αποχώρηςη. 

 «Κλεύςιμο θυρών» 

Η δεϑτερη διαδικαςύα αφορϊ τη διαμϐρφωςη ενϐσ κϐμματοσ «κλειςτών 

θυρών». Η πρϐςβαςη ςτην πολιτικό εξουςύα που προςϋδωςαν ςτουσ ΟΠ 
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οι πολύτεσ ςτισ εκλογϋσ του 2009 (και κυρύωσ η αναμενϐμενη ςυνϋχεια) 

δημιοϑργηςε ςτην υπϐ διαμϐρφωςη επαγγελματικό ηγετικό ομϊδα, που 

κινεύται ςτο κϋντρο του κϐμματοσ, αντανακλαςτικϊ νομόσ τησ 

πρϐςβαςησ αυτόσ απϐ την ύδια, και επακϐλουθα περιχαρϊκωςησ του 

κϐμματοσ απϐ δυνϊμεισ ςυγγενεύσ (αλλϊ προφανώσ ϐχι ταυτϐςημεσ), 

που ϋχουν μϐνιμη παρουςύα ςτην ελληνικό κοινωνύα με αγώνεσ υπϋρ τησ 

δημοκρατύασ, των δικαιωμϊτων, τησ ειρόνησ και τησ οικολογύασ. Γραφικό 

εκδόλωςη τησ διϊθεςησ αυτόσ εύναι η «κρηςϊρα» απϐ την οπούα περνϊ 

μεμονωμϋνα (!) καθεμιϊ νϋα ςυμμετοχό πολύτη ςτουσ ΟΠ απϐ το... 

«πανελλαδικϐ ςυμβοϑλιο» (Π), την ώρα που ςε ολϐκληρο το 

κομματικϐ ςϑςτημα τησ Ευρώπησ ϋχει κυριαρχόςει η ϋννοια του 

«ανοικτοϑ κϐμματοσ» ςϑμφωνα με την οπούα η ςυμμετοχό ςε μια 

ελεϑθερη ςυλλογικϐτητα ςαν το κϐμμα κρύνεται μϐνο απϐ την πολιτικό 

εκτύμηςη (βοϑληςη) του ενδιαφερϐμενου (που ςυχνϊ εκδηλώνεται με 

διαδικτυακό ενημϋρωςη) και απϐ το αν εύναι «ταμειακώσ εντϊξει». 

Εύναι πολλαπλϊ δηλωτικό απϐ την ϊποψη αυτό η απουςύα κϊθε 

προςπϊθειασ διεϑρυνςησ του κϐμματοσ με νϋα μϋλη -και η απϊθεια με 

την οπούα αντιμετωπύζεται το φυλλορρϐημα του κϐμματοσ απϐ τα μϋλη 

του (που θα ϋλεγε κανεύσ πωσ ικανοποιεύ μια μερύδα τουλϊχιςτο του 

«εςωτερικοϑ κϐμματοσ»). 

Ανδροκρατύα και γεροντοκρατύα 

Η τρύτη διαδικαςύα αφορϊ την ανδροκρατύα και γεροντοκρατύα ςτο 

κϐμμα. Κλειδύ ςτο ςημεύο αυτϐ εύναι η ϊρνηςη των ΟΠ να προχωρόςουν 

ςε νϋεσ μορφϋσ κομματικόσ διαβοϑλευςησ και ϊμεςησ δημοκρατύασ (π.χ. 

ανοικτϊ ςε μϋλη και φύλουσ εςωκομματικϊ δημοψηφύςματα και 

εςωκομματικϋσ εκλογϋσ) και η εμμονό ςε διαδικαςύεσ ϊλλων εποχών, 

πολϑωρεσ, πολϑπλοκεσ, εξαντλητικϋσ, φλϑαρεσ, ιδιοτελεύσ, που εύναι 

ϐμωσ «κομμϋνεσ και ραμμϋνεσ» για ϋνα πολϑ ςυγκεκριμϋνο ςώμα κυρύωσ 

ανδρών, γαλουχημϋνων πολιτικϊ την πρώτη μεταπολιτευτικό περύοδο, 

που αςχολοϑνται με την πολιτικό ςε ημιεπαγγελματικό τουλϊχιςτο βϊςη. 

Οι διαδικαςύεσ αυτϋσ ςτην κυριολεξύα «πετϊνε με τισ κλωτςιϋσ» ϋξω απϐ 

τισ κομματικϋσ διαδικαςύεσ τουσ νεϐτερουσ, τισ γυναύκεσ με 

επαγγελματικϋσ και οικογενειακϋσ υποχρεώςεισ κι ϐςουσ αντλοϑν 

κοινωνικϐ και επαγγελματικϐ κϑροσ και απϐ αλλοϑ εκτϐσ απϐ το κϐμμα, 

ϐλουσ δηλαδό ϐςοι κατεξοχόν θα ενδιϋφεραν ϐποιον θα όθελε να 
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«αλλϊξει την πολιτικό». 

Αποπολιτικοπούηςη 

Η τϋταρτη διαδικαςύα αφορϊ την αποπολιτικοπούηςη των ΟΠ, διαμϋςου 

π.χ. τησ ουςιαςτικόσ μετατροπόσ τησ «εκτελεςτικόσ γραμματεύασ» 

(ΕΓ) ςε αποφαςιςτικϐ πολιτικϐ ϐργανο, με το Π να περιορύζεται κατϊ 

κανϐνα ςε καθαρϐ οργανωτικϐ ρϐλο και το υπϐλοιπο κϐμμα να μην ϋχει 

πολιτικϐ αντικεύμενο! Αρκεύ κανεύσ να ρύξει μια ματιϊ ςτα πρακτικϊ των 

ςυνεδριϊςεων των δϑο οργϊνων για το λϐγου το αληθϋσ. Αν και το θϋμα 

τϋθηκε, ϋςτω και διακριτικϊ, ςτο φετινϐ Π (ϐπου ζητόθηκε τουλϊχιςτο 

να ξεκινοϑν οι εργαςύεσ του με πολιτικό ενημϋρωςη και ςυζότηςη για τη 

χϊραξη των πολιτικών προτεραιοτότων του κϐμματοσ για το επϐμενο 

διϊςτημα) το θϋμα πνύγηκε ςτα βαλτϐνερα των παλαιολιθικών 

κομματικών διαδικαςιών και την πλημμυρύδα των «κομματοωρών» των 

πολυϊςχολων απαρϊτςνικ. 

 υμπϋραςμα 

Αν ςυνεχιςτοϑν ϋτςι τα πρϊγματα, η πύεςη ςτουσ αρμοϑσ του 

εγχειρόματοσ των ΟΠ θα αυξηθεύ πϋραν του ςημεύου αντοχόσ τουσ: το 

«εςωτερικϐ κϐμμα» θα αποκοπεύ απϐ το υπϐλοιπο κϐμμα και οι ΟΠ 

ςυνολικϊ απϐ το ακροατόριϐ τουσ... Η εικϐνα των ΟΠ ωσ εκπροςώπου 

του ευρωπαώκοϑ πρϊςινου κϐμματοσ ςτην Ελλϊδα (που αποτελεύ ςε 

μεγϊλο βαθμϐ το πολιτικϐ τουσ κεφϊλαιο) θα εξαςθενύςει μϋχρι 

εξαφανύςεωσ. Η κοινοβουλευτικό εκπροςώπηςη απλϊ δε θα υπϊρξει -κι 

αν υπϊρξει θα αναδεύξει μια πολιτικό γϑμνια που θα εκπλόξει δυςϊρεςτα 

την ελληνικό κοινωνύα και ϐςουσ μασ ψόφιςαν. Σο «εςωτερικϐ κϐμμα» 

των αμειβϐμενων απαρϊτςνικ θα απομεύνει να εύναι ϐ,τι εύναι: θα πϊρει ςε 

πρώτη φϊςη τη μορφό μιασ ακατϊληπτησ «πρϊςινησ» ακροαριςτερϊσ, 

που διχϊζεται ανϊμεςα ςτο μοναχικϐ δρϐμο του πρϊςινου αριςτεριςμοϑ ό 

ςτη μετατροπό του ςε μια ακϐμα (πρϊςινη) «ςυνιςτώςα» τησ 

κοινοβουλευτικόσ «ριζοςπαςτικόσ» αριςτερϊσ. Η ςυνϋχεια θα 

καθοριςτεύ απϐ τη ςυγκυρύα -και τισ ατομικϋσ ςτρατηγικϋσ. 

Σο «δϋον γενϋςθαι» εύναι ςαφϋσ. Ασ το κωδικοποιόςουμε με μερικϋσ 

ενδεικτικϋσ προτϊςεισ: 

1. Αναδιοργϊνωςη τησ λειτουργύασ του κϐμματοσ ςτη βϊςη τησ 

αποφαςιςτικόσ ενύςχυςησ του εθελοντιςμοϑ και την αξιοπούηςη 

του κρατικοϑ χρόματοσ κυρύωσ για την επικοινωνύα του κϐμματοσ 
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με τουσ πολύτεσ  (εκδηλώςεισ-ςυνϋδρια-εκδϐςεισ και προεκλογικό 

επικοινωνύα) και την ενύςχυςη τησ λειτουργύασ αυτϐνομων 

κινόςεων πολιτών που μϊχονται ςε τοπικϐ ό εθνικϐ επύπεδο για τη 

δημοκρατύα, την ειρόνη, τα δικαιώματα, την οικολογύα και 

ςυγκλύνουν αντικειμενικϊ με τη δημιουργύα ενϐσ πολιτικοϑ 

«πρϊςινου πϐλου». Όποτε εύναι απολϑτωσ απαραύτητο, 

πρϐςληψη τεχνικών και ϐχι κομματικών-πολιτικών ςτελεχών. 

2. Εγγραφό ςτο κϐμμα και μϋςω διαδικτϑου και πϊντωσ με 

μονομερό εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ, χωρύσ ϊλλεσ διαδικαςύεσ 

ϋγκριςησ. Θϋςπιςη τησ ιδιϐτητασ του «φύλου του κϐμματοσ» και 

αναγνώριςη τησ ιδιϐτητασ τησ «ςυγγενοϑσ ςυλλογικϐτητασ» ςε 

φορεύσ που ϋχουν αποδεύξει πωσ αγωνύζονται με ςυνϋπεια υπϋρ 

του περιβϊλλοντοσ, τησ ειρόνησ, τησ δημοκρατύασ και των 

δικαιωμϊτων ςε τοπικϐ ό εθνικϐ επύπεδο 

3. Μεταφορϊ μεγϊλου μϋρουσ των ςημαντικών πολιτικών 

αποφϊςεων ςε αμεςοδημοκρατικοϑσ θεςμοϑσ διαβοϑλευςησ 

(δημοψηφύςματα και εςωκομματικϋσ εκλογϋσ, ακϐμα και μϋςω 

διαδικτϑου) με την (ανϊλογα με την περύςταςη) ςυμμετοχό των 

μελών και των καταγεγραμμϋνων «φύλων» του κϐμματοσ και των 

μελών των «ςυγγενών ςυλλογικοτότων». 

4. Καθιϋρωςη ώρασ λόξησ ςε ϐλεσ τισ εςωκομματικϋσ διαδικαςύεσ, 

πϋραν τησ οπούασ καμύα απϐφαςη δε θα μπορεύ να λαμβϊνεται. 

5. Καθιϋρωςη ποςϐςτωςησ και για τουσ νϋουσ κϊτω των 35 ετών ςτα 

ϐργανα του κϐμματοσ. Προςωρινό εξαύρεςη των νϋων και των 

γυναικών απϐ τη διαδικαςύα τησ «εναλλαγόσ» ςτα κομματικϊ 

ϐργανα. 

6. Τποχρεωτικό ϋναρξη κϊθε Π με «πολιτικό ενημϋρωςη» απϐ την 

ΕΓ. Τπερψόφιςη ό καταψόφιςη των πεπραγμϋνων τησ ΕΓ μεταξϑ 

των δϑο ςυνεδριϊςεων του Π. Φϊραξη των γενικών 

κατευθυντηρύων γραμμών και των πολιτικών προτεραιοτότων του 

κϐμματοσ απϐ το Π για το διϊςτημα μεταξϑ δϑο ςυνεδριϊςεών 

του. 

Οι υπογρϊφοντεσ αυτϐ το κεύμενο θεωροϑμε πωσ τα ςημερινϊ 

προβλόματα οργϊνωςησ και διεϑθυνςησ του κϐμματοσ εύναι παροδικϊ 

και αποτελοϑν ϋκφραςη μιασ «κρύςησ ανϊπτυξησ». Εκτιμοϑμε πωσ τα 
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παραπϊνω εκφρϊζουν τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα των πολιτών που 

αναγνωρύζονται ςτην πολιτικό οικολογύα ςτην Ελλϊδα και αποτελοϑν 

υπερώριμεσ αλλαγϋσ, που απαντοϑν ςε πραγματικϊ αιτόματα τησ 

ελληνικόσ κοινωνύασ και του πολιτικοϑ μασ ακροατηρύου. Αποτελοϑν 

πρϐταςη νϋασ ενϐτητασ και δυναμικόσ πορεύασ -και ϐχι διχαςμοϑ και 

διχογνωμιών.  

 

Ο Μιχϊλησ Αντϑπασ εύναι τεχνικϐσ υπολογιςτών· ο Αλϋξανδροσ 

Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Πϊνοσ Ζϋρβασ εύναι οδοντύατροσ, 

διευθυντόσ ςτο ΕΤ· ο τϋλιοσ Κυριαζόσ εύναι οικονομολϐγοσ·  η Αλϋκα 

Μελιϊδου εύναι φυςικϐσ, δρ. περιβαλλοντικών επιςτημών και υποψόφια 

περιφερειακό ςϑμβουλοσ με την ΑΣΣΟΙΚΑ· ο Δημότρησ 

Παπακωνςταντύνου εύναι γεωπϐνοσ· ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι 

εκπαιδευτικϐσ· ο Ωγγελοσ Σρωιϊνοσ εύναι παραγωγϐσ 

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμϊτων. 
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Κονκιςταδϐρεσ: η μεταπολιτευτικό γενιϊ και πώσ κατϋςτρεψε τη 

χώρα τησ (10/9/2011) 

 

«Knowledge is a deadly friend / When no one sets the rules» 

King Crimson, «Epitaph» 

Όπωσ γρϊφει ςτην «Ουϊςινγκτον ποςτ» ο Σζϐναθαν 

Γιϊρντλεώ (Jonathan Yardley) παρουςιϊζοντασ το βιβλύο του Φιου 

Σϐμασ (Hugh Thomas) με τύτλο «η χρυςό αυτοκρατορύα: η Ιςπανύα, ο 

Κϊρολοσ ο Ε' και η δημιουργύα τησ Αμερικόσ», «οι "κονκιςταδϐρεσ" 

ϋφταςαν ςτο Νϋο Κϐςμο με ςκοπϐ ϐχι να τον βελτιώςουν ό να τον 

τακτοποιόςουν, αλλϊ να το λεηλατόςουν». Αυτϐ δεν πιςτοποιεύ την 

«ανικανϐτητϊ» τουσ, αλλϊ το πώσ αντιλαμβϊνονταν τον κϐςμο -και 

πϊντωσ το κομμϊτι που εύχαν καταχτόςει. Οι «κονκιςταδϐρεσ» δεν ϋδιναν 

δυϊρα για τισ νεοαποκτηθεύςεσ κτόςεισ του ιςπανικοϑ ςτϋμματοσ, και δεν 

μποροϑςαν να αδιαφοροϑν περιςςϐτερο για τον πολιτιςμϐ των 

ιθαγενών που τουσ εξολϐθρευςαν, τουσ υποδοϑλωςαν και τουσ 

εξανδραπϐδιςαν με ςυνϋπεια, ςυνϋχεια και τη χαρακτηριςτικό απουςύα 

κϐρου που ςυχνϊ ςυνοδεϑει τισ πραγματικϊ ςπουδαύεσ αιματοχυςύεσ. 

Θα όταν επύςησ πολϑ παρακινδυνευμϋνο να τουσ χαρακτηρύςει κανεύσ 

«απολύτιςτουσ». το ύδιο βιβλύο εκτύθεται με ενϊργεια πωσ οι 

«κονκιςταδϐρεσ» όταν ϊνθρωποι δραςτόριοι, οργανωτικού, αποφαςιςτικού, 

με ξεκϊθαρουσ ςτϐχουσ και αψϑ ρεαλιςμϐ, που δεν τον ςκύαζαν ανοϑςιοι 

ςυναιςθηματιςμού και περιττό μεταφυςικό: με ϊλλα λϐγια ταύριαζαν 

απϐλυτα ςτο πρϐτυπο του ςημερινοϑ «πετυχημϋνου» ανθρώπου, ϐπωσ τον 

περιγρϊφουν απϐ τα MBA ωσ τα ιλουςτραςιϐν ανδρικϊ περιοδικϊ.      

Απϐ μια ϊποψη, ολϐκληρη η ανθρωπϐτητα κυριαρχεύται πια ςόμερα απϐ 

«κονκιςταδϐρεσ»: προκειμϋνου να αποκτόςουμε λεφτϊ, «το υλικϐ απϐ το 

οπούο εύναι φτιαγμϋνα τα ϐνειρα», καταςτρϋφουμε κι εμεύσ, τον ύδιο τον 

πλανότη μασ, με την ύδια χαρωπό ςυνϋπεια και ςυνϋχεια που χαρακτόριζε 

τουσ γενοκτονικοϑσ ϊθλουσ των Ιςπανών προκατϐχων μασ του 16ου 

αιώνα. 

Όχι μϐνο εύμαςτε απϐλυτα πεπειςμϋνοι πωσ εύναι εντελώσ λογικϐ να 

κοςτολογοϑμε την ύδια τη Γη, αλλϊ βιαζϐμαςτε να τησ βροϑμε αγοραςτό! 
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Σα τελευταύα ςαρϊντα χρϐνια, ςε αυτό τη γωνύτςα του κϐςμου (ϐπου 

ςόμερα το λεγϐμενο κρϊτοσ τησ Ελλϊδασ) αναδϑθηκε, ςαν το μυθικϐ 

Υούνικα, απϐ τισ ςτϊχτεσ μιασ μϊλλον οπερετικόσ και αμόχανησ 

ςτρατιωτικόσ δικτατορύασ, μια λαμπρό γενιϊ «κονκιςταδϐρεσ», που 

κυριϊρχηςε ςτη μεταπολιτευτικό οικονομύα, κοινωνύα, πολιτικό και 

ιδεολογύα και ξεπϊςτρεψε αυτό τη χώρα με την μεθοδικϐτητα, την 

οργανωτικϐτητα και την αποτελεςματικϐτητα που εύχε γνωρύςει ϊλλοτε 

η μετακολομβιανό Αμερικό. 

Η «μεταπολύτευςη» ςϊρωςε μϋςα ςε μια γενιϊ  τισ προϒποθϋςεισ 

αναπαραγωγόσ ενϐσ ςϑγχρονου, δημοκρατικοϑ και βιώςιμου κρϊτουσ-

ϋθνουσ ςτον ελλαδικϐ χώρο. Φρειϊςτηκε το 1/10 του χρϐνου που 

χρειϊςτηκαν ϐλοι οι μονϊρχεσ, οι δικτατορύεσ και οι κατακτητϋσ που κατϊ 

καιροϑσ κατόγγειλε για να προκαλϋςει ςτη χώρα δεκαπλϊςια ζημιϊ. 

Ενώ το ϋκανε αυτϐ μϊλιςτα, η «γενιϊ τησ μεταπολύτευςησ» καμϊρωνε 

κιϐλασ, πωσ ςυνειςϋφερε καταλυτικϊ ςτον εξευρωπαώςμϐ τησ χώρασ, τον 

εκδημοκρατιςμϐ τησ, τον εκςυγχρονιςμϐ, την εκκοςμύκευςη, το 

διαφωτιςμϐ τησ κ.ο.κ. Και εύχε δύκιο: διϐτι ο τϑποσ του μεταπολιτευτικοϑ 

ανθρώπου μϐνο ξϋνοσ δεν εύναι ςτο μοντερνιςμϐ, το φιλελευθεριςμϐ και τα 

καθϋκαςτα. άςα-ύςα, πρϐκειται για την ελληνικό εκδοχό του 

ανθρωπολογικοϑ τϑπου που κυριαρχεύ ςταδιακϊ ςτο πολιτικϐ, κοινωνικϐ, 

οικονομικϐ και πολιτιςτικϐ προςκόνιο, απ' ϊκρου εισ ϊκρον του 

παγκοςμιοποιημϋνου μασ κϐςμου :απϐ τουσ τραπεζικοϑσ καθεδρικοϑσ 

ναοϑσ των αμερικανικών downtown, ωσ τισ μεγαλοπρεπεύσ αύθουςεσ των 

ςυνεδρύων του ΚΚ Κύνασ και απϐ τα ςτοϑντιο των δορυφορικών 

ειδηςεογραφικών διαϑλων των κρατιδύων του Κϐλπου, ωσ τα προςεκτικϊ 

χορταριαςμϋνα ευρωπαώκϊ πανεπιςτημιακϊ κϊμπουσ. 

Εύναι ο τϑποσ του αυτϐνομου ανθρώπου, του αποκομμϋνου απϐ τουσ 

ϊλλουσ κι απϐ το χρϐνο. το κοςμοεύδωλϐ του κυριαρχεύ μια γιγϊντια 

μορφό του εαυτοϑ του που δραςκελύζει με γιγϊντια ϊλματα τον κϐςμο, με 

τουσ ϊλλουσ να μην εύναι παρϊ ανϑπαρκτεσ ςκιϋσ, μυρμόγκια προσ λιώςιμο 

ό ορεκτικού «ςοκολατϊνθρωποι», προσ βρώςη και ςυμμϐρφωςη. 

Σο «να περνϊμε καλϊ» εύναι η πολεμικό μασ ιαχό· οι «εμπειρύεσ» το ιερϐ 

μασ γκρϊαλ· ναρκωτικϐ μασ η δραςτηριϐτητα, προκειμϋνου να 

φορτώςουμε με νϋα αποκτόματα την οικονομικό, επαγγελματικό, 

ςεξουαλικό μασ τροπαιοθόκη. 
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Κι ϐλα αυτϊ γύνονται ςε ϋνα και μϐνο χρϐνο, ςε ϋνα αϋναο παρϐν. Διϐτι αν 

λατρεϑει κϊτι ο μοντϋρνοσ ϊνθρωποσ, αν ϋχει υποκλιθεύ και υποδουλωθεύ ςε 

κϊτι πρϐθυμα, αν υπϊρχει ϋνασ βωμϐσ ςτον οπούο ςπεϑδει ευχαρύςτωσ να 

θυςιϊςει τα πϊντα, και πρωτύςτωσ τον εαυτϐ του, αυτϐσ δεν εύναι ϊλλοσ 

απϐ την παντοκρατορύα του θανϊτου. Σύποτα δεν τον 

ςκανδαλύζει περιςςϐτερο απϐ την ιδϋα τησ αθαναςύασ· τύποτα δε θεωρεύ πιο 

πραγματικϐ απϐ την ανυπαρξύα. Ο θϊνατοσ εύναι ο μϐνοσ θεϐσ του, για τον 

οπούο εξϊλλου, ϐπωσ ςε κϊθε ευςεβιςτικό κοινϐτητα, ςπανύωσ γύνεται 

λϐγοσ. Η αποθϋωςη του εαυτοϑ προϒποθϋτει την παντοδυναμύα του μηδϋν.   

Με το μϋλλον να καταλόγει ςτη χοϊνη του θανϊτου και το παρελθϐν να 

καταποντύζεται ςτην ϊβυςςο του ςχετικιςμοϑ, το μϐνο που παραμϋνει 

διαθϋςιμο εύναι το παρϐν. Ο ςϑγχρονοσ ϊνθρωποσ δεν εύναι παρϊ ϋνα 

πελώριο πειναςμϋνο ςτϐμα, υποχρεωμϋνο και αποφαςιςμϋνο να 

ροκανύςει ϐςο περιςςϐτερο παρϐν καταφϋρει. 

Εύναι προφανϋσ και προδιαγεγραμμϋνο ποϑ καταλόγει αυτό η πορεύα: ςτην 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιςτικό αυτοχειρύα· ςτην 

κατϊρρευςη· ςτην εκμηδϋνιςη. Όπωσ ςτα κινοϑμενα ςχϋδια, το φύδι θα 

ςυνεχύςει να καταπύνει την ουρϊ του μϋχρι τϋλουσ, ωσ ϐτου εξαφανιςτεύ, 

αφόνοντασ πύςω του τον κρϐτο μιασ φοϑςκασ που ςκϊζει. 

Γιατύ τώρα αυτό η ςυλλογικό καθοδικό πορεύα θα εξαφανύςει εκ των 

πρώτων την Ελλϊδα; Νομύζω πωσ πϋςαμε θϑμα μιασ βαςικόσ 

ανιςορροπύασ: αλλοϑ ο καλπϊζων ςόμερα μηδενιςμϐσ ςυνυπόρχε επύ 

αιώνεσ με μια πανύςχυρη μεταχριςτιανικό θεολογύα, ϐπου την αρετό την 

εύχε υποκαταςτόςει η προςπϊθεια, τη φιλανθρωπύα ο πλουτιςμϐσ, την 

αγϊπη τα δικαιώματα, την ανθρωπϐτητα το ϋθνοσ, τη θϋωςη η επιςτόμη, 

τη μετϊ θϊνατο ζωό η ιςτορύα κ.ο.κ. την Ελλϊδα, το μϐνο ανϊλογο 

υπόρξε η «μεγϊλη ιδϋα», που το κενϐ τησ κατϊρρευςόσ τησ δεν μπϐρεςε να 

καλϑψει οϑτε ο κοραώκϐσ ςυγχρονιςμϐσ, οϑτε ο αριςτερύζων λαώκιςμϐσ, οϑτε 

οι ϊτοπεσ κατϊ καιροϑσ εθνικιςτικϋσ ςυςπϊςεισ. Όλα αυτϊ διαλϑθηκαν ςτη 

χοϊνη του μηδενιςμοϑ, ιδύωσ ϐταν, μετϊ το 1974, εξϋλιπε κϊθε (αδϑναμο 

εξϊλλου ςτην Ελλϊδα, οϑτωσ ό ϊλλωσ) ςυντηρητικϐ αντιςτϊθμιςμα, που 

επιβραδϑνει αλλοϑ κϊπωσ την κατϊρρευςη. 

Σο μϐνο που μασ απομϋνει πλϋον εύναι να τη ζόςουμε την κατρακϑλα 

αυτό, με τη μορφό διαδοχικών κρύςεων: ςτην οικονομύα πρώτα, που εύναι 

και η ελαφρϑτερη μορφό, με χρεοκοπύα ό και χωρύσ αυτό, 
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ςτη δημογραφύα ςτη ςυνϋχεια, ϐπου απϐ το 2040 η «γόρανςη» θα 

μετατραπεύ ςε καθαρό απώλεια γηγενοϑσ πληθυςμοϑ, με ρυθμϐ 1 

εκατομμϑριο τη δεκαετύα, ςτο περιβϊλλον παρϊλληλα, καθώσ ο 

πλανότησ (και η χώρα μασ) θα ςαρώνεται  απϐ την κλιματικό αλλαγό και 

τα ςυμπαρομαρτοϑντα, με ερημοπούηςη, ϊνοδο τησ ςτϊθμησ τησ 

θϊλαςςασ, ριζικϋσ ανατροπϋσ ςτην οικολογύα τησ χώρασ, ερημοπούηςη, 

λειψυδρύα κ.λπ.   

 Η Ελλϊδα κατϊφερε να εύναι, ςε ϐλα τα κρύςιμα μϋτωπα, το πιο ευϊλωτο 

μϋλοσ-του ευρωπαώκοϑ «αδϑναμου κρύκου»-τησ καταρρϋουςασ δϑςησ-τησ 

παραπαύουςασ ανθρωπϐτητασ! Κϊθε ςκϋψη για ανϊκαμψη εύναι απλϊ 

αςτεύα. 

Σο μϐνο πολιτικϐ διακϑβευμα που μασ απϋμεινε ςτη ςημερινό Ελλϊδα 

εύναι αυτϐ που ςυναντοϑμε ςτουσ νοςοκομειακοϑσ θαλϊμουσ ϐπου 

καταλόγουν εντϋλει οι ανύατεσ περιπτώςεισ: ςτο πώσ θα καταλόξει ο 

αςθενόσ ϐςο πιο  «ἀνώδυνα, ἀνεπαύςχυντα, εἰ ρηνικϊ». Κι αυτϐ δεν εύναι 

αμελητϋο: οϑτε ςε ανθρώπινο επύπεδο, καθώσ η κατϊρρευςη, που απϐ 

δεκαετύεσ ξεκύνηςε και θα ςυνεχύζεται επύ δεκαετύεσ, αποτελεύ το μϐνο 

διαθϋςιμο φϐντο για εκατομμϑρια ανθρώπινεσ ζωϋσ. Αλλϊ οϑτε ςε 

ανθρωπολογικϐ, μια που εύναι ςημαντικϐ να διαςωθεύ αυτϐ που 

υποτύθεται πωσ εγκιβώτιζε το νεοελληνικϐ κρϊτοσ, το πνευματικϐ 

δηλαδό, ηθικϐ και πολιτιςτικϐ φορτύο τησ ελληνικόσ γλώςςασ, που θα 

εξακολουθόςει να εύναι πολϑτιμο και μετϊ το διαφωτιςμϐ, ϐπωσ όταν και 

πριν απϐ αυτϐν. 

Όπωσ το πνεϑμα των Αζτϋκων και των άνκασ κατϊφερε να ςτοιχειώςει 

την ερημιϊ που ϊφηςαν πύςω τουσ οι «κονκιςταδϐρεσ» ςε βαθμϐ να τη 

γονιμοποιόςει εντϋλει και να δοθεύ ζωό ςτο υβρύδιο που αποκαλοϑμε 

ςόμερα λατινικό Αμερικό, ϋτςι και το πνεϑμα τησ ελληνικϐτητασ ύςωσ να 

κατορθώςει κϊπωσ να αποτυπωθεύ ςτο μεθελληνικϐ μϋλλον αυτόσ τησ 

χερςονόςου και ςτο μεταδιαφωτιςτικϐ μϋλλον τησ ανθρωπϐτητασ. 

Να ϐ,τι περιςςϐτερο μποροϑμε να ελπύζουμε. Κι αυτϐ δεν εύναι κυνιςμϐσ, 

αλλϊ αυτογνωςύα. 
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Οι "οικολϐγοι-πρϊςινοι" χρειϊζονται διϐρθωςη πορεύασ! 

(16/10/2011) 

 

Καθώσ ολοκληρώνονται οι διαδικαςύεσ για το 8ο ςυνϋδριο των 

«οικολϐγων-πρϊςινων» (ΟΠ) (22-23 Οκτωβρύου ςτην Αθόνα) ςτην 

ηγεςύα τουσ επικρατεύ αυτοώκανοπούηςη και εφηςυχαςμϐσ: θεωρεύται 

δεδομϋνο πωσ ςτισ επϐμενεσ εκλογϋσ οι ΟΠ θα εκπορθόςουν τη βουλό 

και θα κατοχυρώςουν την παρουςύα τουσ ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. 

Αλλϊ πολλού διαφωνοϑμε με την εκτύμηςη αυτό. Εκτιμοϑμε πωσ το 

τελευταύο διϊςτημα οι ΟΠ χϊνουν ςε πολιτικό αξιοπιςτύα, ςοβαρϐτητα 

και δυνατϐτητα να εύναι χρόςιμοι ςτην πατρύδα. Ανηςυχοϑμε πωσ οι ΟΠ 

κινδυνεϑουν να ακολουθόςουν την πορεύα των «οικολϐγων-

εναλλακτικών», που αφοϑ εκπροςωπόθηκαν ςτη βουλό 

εξαφανύςτηκαν, ϐταν αποκαλϑφθηκε η πολιτικό τουσ ανεπϊρκεια. 

Υοβοϑμαςτε πωσ μια τϋτοια εξϋλιξη ςόμερα θα όταν καταςτροφικό για 

τισ προοπτικϋσ ςυνολικϊ του οικολογικοϑ μεταςχηματιςμοϑ τησ χώρασ, 

που τον θεωροϑμε αδόριτη εθνικό ανϊγκη. 

1. Όςον αφορϊ την κρύςη χρϋουσ, οι ΟΠ καλοϑνται να διατυπώςουν μια 

αξιϐπιςτη ςυνολικό πρϐταςη με δϑο πυλώνεσ: 

• τον οικολογικϐ μεταςχηματιςμϐ τησ ελληνικόσ οικονομύασ και 

• την ϊμεςη πολιτικό και οικονομικό ενοπούηςη τησ Ευρώπησ, με 

πϊςη θυςύα παραμονό τησ Ελλϊδασ ςτην ευρωζώνη. 

Φρειϊζεται να υποςτηρύξουν το κοινωνικϐ κρϊτοσ και τισ κοινωνικϋσ 

δαπϊνεσ, αλλϊ ϐχι τισ αναξιοκρατικϋσ ςυντεχνιακϋσ πτυχϋσ του 

κομματικοϑ κρϊτουσ, που προςπαθοϑν να διαςώςουν τα ϊνομα 

ςυμφϋροντϊ τουσ, μεταμφιϋζοντϊσ τα ςε «αντιμνημονιακϐ αγώνα». Οι 

ΟΠ οφεύλουν να αποκαλϑψουν πωσ η αντιμνημονιακό ρητορικό των 

καθεςτωτικών ςυνδικϊτων και τησ αριςτερϊσ εύναι κοινωνικϊ 

ςυντηρητικό και πολιτικϊ αντιδραςτικό. Αυτϋσ οι δυνϊμεισ εύναι ο 

καλϑτεροσ ςυνόγοροσ ϐςων επιδιώκουν τη διϊλυςη των βαςικών 

δημοςύων αγαθών (τησ υγεύασ, τησ αςφϊλειασ, τησ εκπαύδευςησ, των 

αςτικών υποδομών, των μετακινόςεων) και την εκχώρηςό τουσ ςε 

«ημϋτερα» ιδιωτικϊ ςυμφϋροντα,  ςτο πρϐτυπο, ςϑμφωνα με τον 

ςυμπρϐεδρο των Γερμανών «πρϊςινων» Σςεμ  Οζντεμύρ (Cem 
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Özdemir), «ϐ,τι ςυνϋβη ςτη Ρωςύα επύ Γιϋλτςιν (Yeltsin)». 

2. Όςον αφορϊ την πολιτικό κρύςη, ςτουσ ΟΠ δεν ταιριϊζει η 

παθητικϐτητα του «ανοικτοϑ παρϊθυρου» απϐ ϐπου μπαύνει «αϋρασ 

κοπανιςτϐσ» -τζϊμπα ςυνθηματολογύα και πολιτικό ανευθυνϐτητα. Οι 

ΟΠ ϋχουν την ευθϑνη να εύναι χρόςιμοι ώςτε να υπϊρξει ςτην 

Ελλϊδα πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό ανατροπό του 

μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ με «μακρϊ πορεύα ςτουσ θεςμοϑσ» 

του! Κϊθε ϊλλη εκδοχό, εύτε τησ «ομαλϐτητασ χωρύσ ανατροπό» εύτε τησ 

«ανατροπόσ χωρύσ ομαλϐτητα», θα ενιςχϑςει αντιδραςτικϋσ κοινωνικϋσ 

και πολιτικϋσ δυνϊμεισ, επικυρώνοντασ και διογκώνοντασ τα αυταρχικϊ-

μεταδημοκρατικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ϑςτερησ μεταπολύτευςησ! 

3. Σϋλοσ οι ΟΠ χρειϊζεται: 

• Να απεξαρτηθοϑν απϐ το κρατικϐ πολιτικϐ χρόμα και να 

ξαναγύνουν κυρύωσ κϐμμα εθελοντών. 

• Να καταςτρϋψουν τισ παλαιοκομματικϋσ τουσ δομϋσ, 

ςυναποφαςύζοντασ με την κομματικό βϊςη και τουσ φύλουσ τουσ 

και με τισ ςυγγενεύσ τουσ πολιτικϋσ ςυλλογικϐτητεσ. 

Η ςημερινό κομματικό δομό των ΟΠ αναπαρϊγει κι ενδυναμώνει 

την ανδροκρατύα-γεροντοκρατύα ςτην ηγεςύα τουσ, που εύναι 

απολϑτωσ πολιτικϐ μϋγεθοσ ςε μια χώρα ϐπου ςυςτηματικϊ 

περιθωριοποιοϑνται επαγγελματικϊ και πολιτικϊ η νεϐτητα κι οι 

γυναύκεσ. Οι μεςόλικεσ τησ γενιϊσ τησ μεταπολύτευςησ δεν μποροϑν να 

εκφρϊςουν τη «διαφορετικό πολιτικό» που επικαλοϑνται οι ΟΠ! 
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Δώςτε μια ευκαιρύα ςτισ "πρϊςινεσ" λϑςεισ! (22/10/2011) 

 

Μετϊ απϐ δεκαετύεσ «εγκληματικόσ διαχεύριςησ», η πολιτικό μασ τϊξη, 

δεξιϊ κι αριςτερό, οδόγηςε την πατρύδα ςτην αμϋριμνη υπερχρϋωςη, την 

προκλητικό ανιςϐτητα, την παραγωγικό ερόμωςη. Σα επύχειρα τα 

βιώνουμε ϐλοι ςόμερα. Απϐ τη μια εγκατϊλειψη των αςθενϋςτερων, 

ξεποϑλημα των δημοςύων αγαθών, ανούκεια αφαύμαξη του ειςοδόματοσ 

των μιςθωτών. Απϐ την ϊλλη προςταςύα τησ φοροδιαφυγόσ και τησ 

φοροκλοπόσ, ςπατϊλη δισ υπϋρ τησ διϊςωςησ των proton φύλων... Ο 

πελατειαςμϐσ επιςτρατεϑεται τώρα να διαφεντεϑει τισ... απολϑςεισ, ϐπωσ 

το ϋκανε ϊλλοτε ςτισ προςλόψεισ. 

Καθώσ το οικονομικϐ, πολιτικϐ και κοινωνικϐ οικοδϐμημα των 

τελευταύων δεκαετιών καταρρϋει, οι πολύτεσ «παραμιλϊμε», αναζητώντασ 

ανακοϑφιςη για το ςόμερα, ελπύδα και ςτόριγμα για το αϑριο. Γϑρω μασ 

θορυβοϑν τα ύδια κϐμματα και τα ύδια μύντια που -το θυμϐμαςτε καλϊ- 

μασ γλυκοτραγουδοϑςαν και μασ κούμιζαν επύ χρϐνια πολλϊ, ενώ 

παρϊλληλα μϊσ ϋςπρωχναν ςτο ςημερινϐ μασ Γολγοθϊ. 

Ποιον να εμπιςτευθοϑμε; 

Κι ϐμωσ, υπϊρχει ϋνα διεθνϋσ πολιτικϐ κύνημα που ςτο πρϐςωπο 

του Ντανιϋλ Κον-Μπεντύτ (DanielCohn-Bendit) θϋτει ςτουσ 

ανεϑθυνουσ εταύρουσ μασ το αμεύλικτο ερώτημα: «ποϑ εύναι η 

αλληλεγγϑη ςασ προσ την Ελλϊδα;». Τπϊρχει ϋνα κύνημα που ςτο 

πρϐςωπο του Σςεμ Οζντεμύρ (Cem Özdemir) παρατηρεύ: «ζητϊμε... 

απϐ το ελληνικϐ κρϊτοσ να ιδιωτικοποιόςει την περιουςύα του, που 

ϐμωσ ςόμερα πουλιϋται ςε εξευτελιςτικϋσ τιμϋσ. Τπϊρχει κύνδυνοσ 

να επαναληφθεύ ςτην Ελλϊδα ϐ,τι ςυνϋβη ςτη Ρωςύα του Μπϐρισ 

Γιϋλτςιν». 

Αλλϊ το κύνημα των «πρϊςινων», δε μϋνει ςτισ καταγγελύεσ. Προτεύνει 

επύςησ τη μοναδικό διαθϋςιμη εναλλακτικό οικονομικό-κοινωνικό 

πρϐταςη ςε πανευρωπαώκϐ επύπεδο: το «πρϊςινο New Deal» που ςτο 

κϋντρο του ϋχει τη δημιουργύα 5 εκατομμυρύων νϋων θϋςεων εργαςύασ ςε 

παραγωγικοϑσ τομεύσ τησ «πρϊςινησ οικονομύασ». Ζητϊ να ςυνδρϊμουν 

απϐ κοινοϑ ϐλα τα κρϊτη-μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) ςτην 
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αντιμετώπιςη των δημοςιονομικών προβλημϊτων τησ, με την 

αποφαςιςτικό πολιτικό και οικονομικό ενοπούηςη τησ Ευρώπησ. 

Οι πιο ϋγκυροι ανεξϊρτητοι εμπειρογνώμονεσ ςυμφωνοϑν πωσ ο 

οικολογικϐσ μεταςχηματιςμϐσ των οικονομιών και των κοινωνιών μασ 

και η οικονομικό ενοπούηςη τησ ΕΕ εύναι μονϐδρομοσ. Οι μϐνοι που 

αντιδροϑν και διςτϊζουν εύναι τα δεξιϊ κι αριςτερϊ πολιτικϊ 

κατεςτημϋνα, τα ύδια που μασ οδόγηςαν ωσ εδώ! 

Σα «πρϊςινα» κϐμματα επιςεύουν επύςησ την ανϊγκη να αντιμετωπιςτοϑν 

εγκαύρωσ κι ϊλλα «ελλεύμματα», πριν μετατραποϑν ςε αβϊςταχτο 

«χρϋοσ» που θα καταπιεύ κϊθε ποιϐτητα ζωόσ -για μασ και τα παιδιϊ μασ: 

• το περιβαλλοντικϐ «ϋλλειμμα» τησ κλιματικόσ αλλαγόσ· 

• το κοινωνικϐ «ϋλλειμμα» τησ φτώχειασ και του λιμοϑ ςτον τρύτο 

κϐςμο, τησ διευρυνϐμενησ ανιςϐτητασ ςτισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ· 

• το υπαρξιακϐ «ϋλλειμμα» τησ υποκατϊςταςησ κϊθε αξύασ απϐ την 

υπερκατανϊλωςη και τον αυτοκαταςτροφικϐ ατομικϐ πλουτιςμϐ. 

Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι», οι Ϊλληνεσ μϋλη του «ευρωπαώκοϑ 

πρϊςινου κϐμματοσ», ςυγκαλοϑμε το αββατοκϑριακο 22-23/10 

το ετόςιο ςυνϋδριϐ μασ με θϋμα «οικονομικό κρύςη, αλληλεγγϑη, 

δημοκρατύα». Ανόκουμε ςε ϋνα διεθνϋσ κύνημα που ϋρχεται απϐ το 

μϋλλον και διαθϋτει ρωμαλϋεσ κι ϋγκυρεσ προτϊςεισ για μασ και τισ 

οικογϋνειϋσ μασ. Ανόκουμε ςε ϋνα κύνημα πολιτών, ϐχι πολιτικών· λϑςεων, 

ϐχι καταγγελιών·  ςυνεργαςιών, ϐχι αυτϊρκειασ και εγωιςμοϑ.  

όμερα «πᾶςα ἡ κτί ςισ ςυςτενάζει»: κι εμεύσ οι πολύτεσ, και η Γη μασ, 

και η πατρύδα μασ· οι οικογϋνειεσ και τα παιδιϊ μασ, ολϐκληρη η 

ανθρωπϐτητα. Δεν ϋχουμε την πολυτϋλεια να κλεύνουμε τα αυτιϊ μασ ςτισ 

«πρϊςινεσ» λϑςεισ. Η απογοότευςη και ο κυνιςμϐσ εύναι η τελευταύα 

γραμμό αμϑνησ του κατεςτημϋνου. Ασ μην του επιτρϋψουμε να μασ 

καταβϊλει, για μια ακϐμα φορϊ.   
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O Παπανδρϋου πρϋπει να φϑγει τώρα! (1/11/2011) 

 

Ανόκουμε ςε αυτοϑσ που -με γνώμονα την πϊςη θυςύα ανϊγκη 

παραμονόσ τησ Ελλϊδασ ςτην ευρωζώνη- ανεχτόκαμε πολλϊ απϐ την 

κυβϋρνηςη Παπανδρϋου (ΓΑΠ): 

• τα απύςτευτα προεκλογικϊ τησ ψϋματα, 

• την απϊτη των πρώτων «ςοςιαλιςτικών» τησ μηνών, 

• τη ςυγκρϐτηςό τησ ωσ παρϋασ (γεγονϐσ εξϐχωσ πολιτικϐ, που 

υπονϐμευε τη ςυνειδητοπούηςη τησ κριςιμϐτητασ των καιρών), 

• την αδυναμύα τησ να φϋρει εισ πϋρασ τα υπεςχημϋνα, 

• την ιδεοληπτικό τησ εμμονό με διϊφορα θϋματα αξιών, 

• την επικοινωνιακό διαχεύριςη τησ κρύςησ με κριτόριο... τισ 

εςωκομματικϋσ ιςορροπύεσ, 

• την αδυναμύα τησ να αναλϊβει ουςιωδώσ την ευθϑνη τησ 

διακυβϋρνηςησ, ρύχνοντασ το φταύξιμο πϐτε ςτην αξιωματικό 

αντιπολύτευςη, πϐτε ςτην αριςτερϊ, πϐτε ςτο λαϐ... 

Ανεχτόκαμε την κατϊφορα ταξικό προςϋγγιςη τησ κρύςησ, την ιδεολογικό 

επιλογό να προκριθεύ το ζότημα των δαπανών και ο λϐγοσ περύ «μεγϊλου 

κρϊτουσ» (εισ πεύςμα ϐλων των διαθϋςιμων ςτοιχεύων) με παροχό 

πλόρουσ αςυλύασ ςτη φοροδιαφυγό, τη διαφθορϊ και το «μαφιϐζικο» 

χρόμα... 

Ανεχτόκαμε την -επικύνδυνη ακϐμα και για την ύδια τη δημοκρατύα- 

επιλογό τησ κυβϋρνηςησ να διαχειριςτεύ το δημοςιονομικϐ πρϐβλημα με 

βύαιη ανακατανομό δϑναμησ και πϐρων εντϐσ του μπλοκ εξουςύασ τησ 

μεταπολύτευςησ, με βύαιη αναδιανομό πϐρων και εξουςύασ απϐ 

την αργομιςθύα -τα «ςτρατϊ» του καθεςτώτοσ- ςτα «λεφτϊ» του (κυρύωσ 

τη φοροδιαφυγό και τη «μαϑρη» οικονομύα). 

Σα ανεχτόκαμε ϐλα αυτϊ διϐτι θεωροϑςαμε πωσ η λϑςη ςτη 

δημοςιονομικό κρύςη μπορεύ να εύναι μϐνο ευρωπαώκό και το μεύζον 

πατριωτικϐ καθόκον μασ εύναι να προαςπύςουμε την ευρωπαώκό 

προοπτικό τησ χώρασ. Επύςησ επειδό θεωροϑςαμε την αντιπολύτευςη -

ιδύωσ εκεύνη του αμαρϊ- τϐςο κυνικό και ανϋμελη, που ςτο βωμϐ τησ 
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εξουςύασ όταν ϋτοιμη να θυςιϊςει την ύδια τη χώρα. Επύςησ διϐτι 

εκτιμοϑςαμε πωσ, ςε καταςτϊςεισ κλυδωνιςμοϑ του μεταπολιτευτικοϑ 

καθεςτώτοσ, η μετϊβαςη ςτη νϋα περύοδο θα ϋπρεπε να γύνει 

ςυντεταγμϋνα, με «μακρϊ πορεύα μϋςα ςτουσ θεςμοϑσ» τησ 

μεταπολύτευςησ και ϊρα με αποτροπό των πρϐωρων εκλογών. 

Δυςτυχώσ ϐμωσ, με την εξωφρενικό πρϐταςό του περύ δημοψηφύςματοσ 

ο ύδιοσ ο ΓΑΠ ανϋδειξε τον εαυτϐ του ςτην πιο επικύνδυνη παρουςύα ςτο 

ςημερινϐ πολιτικϐ ςϑςτημα (και την πρϐςφατη πολιτικό ιςτορύα, ϐςο 

διαθϋτουμε ζώςα μνόμη1 εδώ που τα λϋμε): προκειμϋνου να αποφϑγει το 

ςκϐπελο των εκλογών και να ικανοποιόςει διϊφορα ιδεοληπτικϊ του 

βύτςια, ο ΓΑΠ προκόρυξε... δημοψόφιςμα ςτο οπούο ουςιαςτικϊ θϋτει 

υπϐ την λαώκό ϋγκριςη την ύδια τη ςυμμετοχό τησ χώρασ ςτην ευρωζώνη 

και την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ)... 

Δε θα αρχύςω τώρα να επιχειρηματολογώ γιατύ αυτό η κύνηςη εύναι η 

επιτομό τησ μεταπολιτευτικόσ ανευθυνϐτητασ: πρώτον, 

ο ΓΑΠ (υποτύθεται πωσ) νομύζει πωσ ρωτϊει το λαϐ αν θϋλει τη δανειακό 

ςϑμβαςη ό ϐχι, αλλϊ ο λαϐσ θα απαντόςει αν θϋλει ό ϐχι να ςυνεχύςει να 

κυβερνιϋται απϐ το ΓΑΠ και την παρϋα του, ςε ςυνθόκεσ πλόρουσ 

απαξύωςησ του ιδύου, τησ κυβϋρνηςόσ του, του ύδιου του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ. Ουςιαςτικϊ ο ΓΑΠ παύρνει το ρύςκο να οδηγόςει τη χώρα 

ςτη μεγαλϑτερη εθνικό καταςτροφό μετϊ το 1922, μϐνο και μϐνο για να 

εκβιϊςει την παραμονό του ςτην κυβϋρνηςη για τα ςκϊρτα δϑο χρϐνια 

που του απϋμεναν ακϐμα ςτισ καλϑτερεσ ςυνθόκεσ! Δεϑτερον, ο ΓΑΠ 

προκηρϑςςει ϋνα δημοψόφιςμα με δημοςιονομικϐ περιεχϐμενο, ότοι 

ευθϋωσ αντιςυνταγματικϐ. Σρύτον, με την κύνηςό του αυτό 

ο ΓΑΠ ακυρώνει ουςιαςτικϊ (ωσ τον Ιανουϊριο!) την εφαρμογό τησ 

ςυμφωνύασ τησ ςυνϐδου τησ ΕΕ, καθώσ αποθαρρϑνει τισ τρϊπεζεσ να 

αποδεχθοϑν τη ςυμφωνύα αυτό και πυροδοτεύ τισ κοινϋσ γνώμεσ ςτουσ 

δϑςθυμουσ Ευρωπαύουσ εταύρουσ να ζητόςουν (το ελϊχιςτο!) κι εκεύνεσ 

δημοψόφιςμα για το ύδιο ζότημα. Σϋταρτον... Πϋμπτον... 

Σο μεύζον πλϋον εύναι να φϑγει αυτϐσ ο επικύνδυνοσ και ϊμυαλοσ 

ϊνθρωποσ απϐ το πρωθυπουργικϐ θώκο. Αυτϐ μπορεύ να γύνει: 

• Με εςωτερικό κύνηςη των κομματικών του ενεργοϑμενων που 

παριςτϊνουν τουσ «εκπροςώπουσ του ϋθνουσ», ώςτε να εξωθηθεύ 
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ο ΓΑΠ ςε παραύτηςη (και να οδηγηθοϑμε ςε εκλογϋσ, ό -ακϐμα 

καλϑτερα- ςε κυβϋρνηςη εθνικόσ ανϊγκησ απϐ την παροϑςα 

βουλό). 

• Με παρϋμβαςη του καλοπεραςϊκια ευςυγκύνητου γερϊκου που 

παριςτϊνει τον πρϐεδρο τησ δημοκρατύασ, που θα θυμύςει την 

αντιςυνταγματικϐτητα τυχϐν δημοψηφύςματοσ για 

δημοςιονομικοϑσ λϐγουσ. 

• Με ϊμεςη παραύτηςη ϐλων των βουλευτών τησ αντιπολύτευςησ, 

ώςτε να διενεργηθοϑν εκλογϋσ ςτισ οπούεσ η αντιπολύτευςη θα 

καλεύ το ϋθνοσ ςε ςταυροφορύα για την παραμονό μασ ςτο ευρώ -

και τα ϊλλα τρελϊ που λϋει (και που θα τα ξεχϊςουμε προσ 

ςτιγμό, ςτο ϐνομα τησ παρϊταςησ του βύου μασ ωσ πολιτιςμϋνου 

ϋθνουσ, ϋςτω για ολύγουσ μόνεσ). 

• Με παρϋμβαςη τησ ΕΕ που θα θυμύςει ςτον GAP πωσ δεν εύναι 

δυνατϐ να ολοκληρώςει τισ τεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ μιασ 

ςυμφωνύασ που αμφιςβητεύται απϐ τον... πρώτο που ωφελεύται 

απϐ αυτόν!  

την πορεύα τησ πατρύδασ, το να πϋςει μια κυβϋρνηςη εύναι μύα ελϊςςων 

ανατϊραξη. Σο να βγοϑμε ϐμωσ οικειοθελώσ απϐ την Ευρώπη εύναι μύα 

ςυντριβό. Μύα καταςτροφό ιςτορικόσ ςημαςύασ, πολϑ χειρϐτερη απϐ 

εκεύνεσ που προκϊλεςαν ϐλεσ οι χοϑντεσ, ϐλοι οι βαςιλιϊδεσ και ϐλεσ οι 

κατοχϋσ μαζύ. Σο γεγονϐσ πωσ ο ΓΑΠ αναλαμβϊνει αυτϐ το ρύςκο, ςε μια 

ςτιγμό που το πολιτικϐ ςϑςτημα και το ΠΑΟΚ εύναι τϐςο φτυμϋνα απϐ 

τον κϐςμο, εύναι απϐδειξη τησ ανικανϐτητϊσ του να κυβερνόςει. 

Εύναι ανϊγκη να εκπαραθυρωθεύ ϐςο το δυνατϐ γρηγορϐτερα! Μϋςα ςε 

λύγεσ μϋρεσ! Πριν οι δημοςκοπόςεισ (που θα δύνουν «ϐχι» τησ τϊξησ του 

70% τουλϊχιςτο), και οι διεθνεύσ αντιδρϊςεισ παρϊγουν τη δυναμικό 

εκεύνη -την ελϊχιςτη που λεύπει- που θα τροχοδρομόςει τη χώρα οριςτικϊ 

εκτϐσ Ευρώπησ και θα την εγκαταςτόςει οριςτικϊ ςτο χώρο τησ πλόρουσ 

αςημαντϐτητασ, τησ μαζικόσ φτώχειασ και τησ αυταρχικόσ-

αντιδημοκρατικόσ διακυβϋρνηςησ.     

 

ημεύωςη 

1. Με εξαύρεςη ύςωσ τον «προκϊτοχϐ» του Δημότριο Ιωαννύδη, που το 
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1974, επύςησ ςτο ϐνομα τησ διαιώνιςησ του καθεςτώτοσ του, 

διακινδϑνευςε μια εθνικό καταςτροφό, που τελικϊ την ϋλαβε... 
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Σι μασ διδϊςκει η περύοδοσ κυοφορύασ τησ κυβϋρνηςησ 

Παπαδόμου (12/11/2011) 

 

Οι κατακλυςμιαύεσ πολιτικϋσ εξελύξεισ των τελευταύων ημερών 

εμπεριϋχουν πολλϊ και πολϑτιμα πολιτικϊ διδϊγματα για την ελληνικό 

πολιτικό εξϋλιξη. 

Πρώτον, επιβεβαιώνεται η πλόρησ αδυναμύα των κεντρικών κομματικών 

βραχιϐνων του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ να 

ελϋγξουν τισ πολιτικϋσ εξελύξεισ. Οι καθεςτωτικϋσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ 

βυθύζονται ςτο ςαθρϐ ϋδαφοσ τησ πλόρουσ πολιτικόσ τουσ αναξιοπιςτύασ. 

Σα τελευταύα χρϐνια ϋχουμε γύνει μϊρτυρεσ τησ προώοϑςασ αδυναμύασ των 

κυβερνόςεων να κυβερνοϑν. Σο πολιτικϐ καθεςτώσ δεν μπορεύ πλϋον να 

παρϊγει ςυναύνεςη. Αδυνατώντασ να ςτηριχτεύ αποκλειςτικϊ ςτη χρόςη 

βύασ, ελπύζει μϐνο ςτην απϊθεια των πολιτών. Αλλϊ η απϊθεια εϑκολα 

μετατρϋπεται ςε παθητικό αντύςταςη. Σο κρϊτοσ αποφαςύζει διϊφορα 

πρϊγματα, αλλϊ κινεύται ςε πολιτικϐ κενϐ, οι αποφϊςεισ του απομϋνουν 

χωρύσ αποδϋκτεσ. Σο βαςικϐ πλεονϋκτημα τησ δημοκρατικόσ 

διακυβϋρνηςησ, η οικειοθελόσ πειθϊρχηςη των πολιτών ςτισ πολιτικϋσ 

αποφϊςεισ των κυβερνώντων, εκλεύπει. 

Σισ τελευταύεσ ϐμωσ εβδομϊδεσ παρακολουθόςαμε ςτην κυριολεξύα την 

πανωλεθρύα των κομματικών επιτελεύων ακϐμα και ςτο παιχνύδι που 

αγαποϑν και ξϋρουν τϐςο καλϊ, το κομματικϐ-επικοινωνιακϐ παύγνιο: 

• Ο κϑκλοσ του πρωθυπουργοϑ αρχικϊ αποφϊςιςε να κϊνει 

δημοψόφιςμα –το δημοψόφιςμα δεν πϋραςε. ϑρθηκε ςτη 

ςυναύνεςη με την αντιπολύτευςη (!), ςτισ εκλογϋσ (!!) και ςτην 

παραύτηςη του ύδιου του πρωθυπουργοϑ (!!!). Και τϐτε ϐμωσ, 

επιχεύρηςε να εξαςφαλύςει το μϋλλον του, επιβϊλλοντασ μια 

αποδυναμωμϋνη και ελϋγξιμη εκδοχό τησ νϋασ κατϊςταςησ, ϋνα 

εύδοσ remake τησ κυβϋρνηςησ Αδαμαντύου Ανδρουτςοποϑλου, 

επιλϋγοντασ ςτο ρϐλο του Μεςςόνιου πρωθυπουργοϑ τησ 

ϑςτερησ χοϑντασ γραφικϋσ παρουςύεσ ςαν τουσ Πϋτρο 

Μολυβιϊτη και Υύλιππο Πετςϊλνικο. Σο ϐτι 

ο Παπανδρϋου (ΓΑΠ) δεν κατϐρθωςε να «περϊςει» οϑτε τη μια 
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του επιλογό (το δημοψόφιςμα), οϑτε την ϊλλη (την «κυβϋρνηςη 

Ανδρουτςοπούλου-2»), και ςϑρθηκε δισ ςε ανεξϋλεγκτεσ για τον 

ύδιο εξελύξεισ, αποτελεύ για το πρωθυπουργικϐ μασ πολιτικϐ 

ςϑςτημα ανεπανϊληπτο και ιςτορικόσ ςημαςύασ γεγονϐσ. 

• Μετϊ απϐ δεκαεπτϊ μόνεσ αντιμνημονιακοϑ «ανενδϐτου», μετϊ απϐ 

ατϋλειωτουσ πομφϐλυγεσ ςτα Ζϊππεια, τισ ΔΕΘ κ.λπ., αρκοϑςαν 

επτϊ θανατηφϐρεσ λεξοϑλεσ ςε μια κομματικό ανακούνωςη για να 

κατεδαφιςτεύ ολϐτελα η γραμμό αμαρϊ: «η νϋα δανειακό 

ςϑμβαςη ϋχει γύνει αναπϐφευκτη». Απϐ εκεύ και πϋρα, 

ο αμαρϊσ δεν κατϊφερε να πεύςει πωσ «ϊλλο η δανειακό 

ςϑμβαςη και ϊλλο το ςυνοδευτικϐ κεύμενο για τισ 

οικονομικϋσ πολιτικϋσ που θα πρϋπει να εφαρμοςτοϑν», οϑτε 

να αποφϑγει τη ςυμμετοχό του κϐμματϐσ του ςε κυβϋρνηςη 

ςυνεργαςύασ και μϊλιςτα ςτο ανώτερο δυνατϐ επύπεδο -με τη 

ςυμμετοχό αμφϐτερων των αντιπροϋδρων του κϐμματοσ- οϑτε 

καν να επιβϊλει αυςτηρϐ χρονοδιϊγραμμα για τισ εκλογϋσ... 

• Διαςκεδαςτικό όταν επύςησ η ςτϊςη τησ αριςτερϊσ, ιδύωσ του 

ΚΚΕ, που ϐταν εύδε πωσ με το δημοψόφιςμα του ΓΑΠ υπϊρχει 

περύπτωςη «να μπουν ςτο ύδιο τςουβϊλι η θϋςη του ΚΚΕ με 

εκεύνη τησ ΝΔ και των ϊλλων κομμϊτων» και ϊρα να «περϊςει» 

η πολιτικό του θϋςη με την οπούα μασ ϋχει «γανώςει το κεφϊλι» εδώ 

και τριϊντα χρϐνια, τησ «αποδϋςμευςησ» δηλαδό τησ Ελλϊδασ απϐ 

την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ό ϋςτω να ςυγκροτηθεύ ςοβαρϐ μϋτωπο 

αντιευρωπαώκών κοινωνικών και πολιτικών δυνϊμεων) 

επλόγη απϐ αιφνύδια κρύςη «κοινοβουλευτικόσ ηλιθιϐτητασ» και 

ϊρχιςε να ικετεϑει... εκλογϋσ (που θα τισ χϊςει ςύγουρα, ϋςτω 

και με αϑξηςη των -λιλιποϑτειων- ποςοςτών του). Οριςμϋνοι 

αντικομουνιςτϋσ ςαν τον υπογρϊφοντα κϊνουμε καμιϊ φορϊ το 

λϊθοσ να εξετϊζουμε μϐνο την ολοκληρωτικό φϑςη του κϐμματοσ 

αυτοϑ και να ληςμονοϑμε πϐςο ενςωματωμϋνο εύναι ςτο 

υφιςτϊμενο καθεςτώσ -απϐ το οπούο εξϊλλου ταϏζεται η 

κομματικό του υπαλληλύα. Σελικϊ η ςχϋςη ΚΚΕ και πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ ϋχει καταντόςει να μοιϊζει με εκεύνη που ϋχει ο 

καντινιϋρησ που πουλϊει «βρώμικα» με το ςκυλϊδικο που του 
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εξαςφαλύζει πελατεύα: μπορεύ να φθονεύ και να μιςεύ και να 

περιφρονεύ ϐ,τι ςυμβαύνει εκεύ μϋςα, αλλϊ αυτϐ που κυρύωσ δε θϋλει 

εύναι να κλεύςει το «μαγαζύ». 

Ϊξαφνα λοιπϐν παρατηρόθηκε το εξόσ νϋο φαινϐμενο: οι κομματικού 

απαρϊτςνικ ϐχι μϐνο δεν μποροϑν να κυβερνόςουν ουςιωδώσ, ϐχι μϐνο 

δε θϋλουν να το κϊνουν (εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ ϐλεσ οι καντρύλιεσ των 

τελευταύων ημερών εύχαν να κϊνουν με την «αγορϊ χρϐνου» και ϐχι με 

την επύλυςη προβλημϊτων), αλλϊ πλϋον δεν μποροϑν οϑτε καν να 

ελϋγξουν τα κομματικϊ τουσ παιχνιδϊκια! ημειώνω πωσ κϊτι αντύςτοιχο 

εύχε όδη ςυμβεύ ςτισ περαςμϋνεσ αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ, με την 

επικρϊτηςη του λεγϐμενου «ΠΑΟΚ-3» (Καμύνη, Μπουτϊρη κ.ϊ) που 

η κομματικό καμαρύλα οϑτε όθελε, οϑτε πύςτεψε, οϑτε ελϋγχει... Όταν 

κϊτι τϐςο πελώριο επαναλαμβϊνεται για δεϑτερη φορϊ ςε ϋνα χρϐνο, παϑει 

να αποτελεύ ςϑμπτωςη... 

Σο πολιτικϐ ςυμπϋραςμα εύναι πωσ επαληθεϑεται η ςτρατηγικό εκτύμηςη 

πωσ η διαχεύριςη τησ οικονομικόσ κρύςησ θϋτει ςτο καθεςτώσ 

μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα ερωτόματα που δεν απαντώνται εντϐσ 

του μεταπολιτευτικοϑ πλαιςύου, ό αλλιώσ, ϐπωσ το εύχα θϋςει τον 

Υεβρουϊριο του 2009: «το καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ 

ςϑςτημα δεν μπορεύ να επιβιώςει μιασ διαδικαςύασ αντιμετώπιςησ 

τησ κρύςησ -ϋςτω και αν νομύζει πωσ το μπορεύ. Σο εγχεύρημα τησ 

αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ εμπεριϋχει αφ' εαυτϐν ςε μεγϊλο βαθμϐ 

το πρϐταγμα τησ "νϋασ μεταπολύτευςησ". Αντύςτροφα, χωρύσ 

αντιμετώπιςη τησ κρύςησ δεν υπϊρχει θετικϐ ξεπϋραςμα του 

καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ, δεν υπϊρχει "νϋα 

μεταπολύτευςη". Τπϊρχει μϐνο χϊοσ, εκβαρβαριςμϐσ και 

κατϊρρευςη».   

Δεϑτερον, επιβεβαιώνεται η ιςχϑσ του ευρωπαώκοϑ-εκςυγχρονιςτικοϑ 

πϐλου, που εξακολουθεύ να εύναι ο βαςικϐσ πυλώνασ γϑρω απϐ τον οπούο 

παρϊγονται προωθητικϋσ ςυναινϋςεισ. 

Σο ςκηνικϐ των τελευταύων μηνών, με την «αντιμνημονιακό» και... 

αντικατοχικό ρητορεύα, τουσ «αγανακτιςμϋνουσ», τισ θεωρύεσ 

ςυνωμοςύασ, τα γιουχαϏςματα, τισ μοϑντζεσ, τα γιαουρτώματα κ.λπ. 

(ςκηνικϐ που ςτόθηκε κυρύωσ λϐγω ηγετικοϑ ελλεύμματοσ του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ και εξϐχωσ τησ κυβϋρνηςησ Παπανδρϋου) ϋδινε την 
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εντϑπωςη πωσ εύχε αποδυναμωθεύ η ελκυςτικϐτητα του εκδυτικιςτικοϑ-

εκςυγχρονιςτικοϑ «υλικοϑ» τησ ελληνικόσ πολιτικόσ ζωόσ. Αλλϊ οι 

τελευταύεσ εβδομϊδεσ ϋδειξαν πωσ το υλικϐ αυτϐ παραμϋνει κυρύαρχο 

και εξακολουθεύ να εύναι το μϐνο που μπορεύ να οργανώνει ευρϑτερεσ 

ςυςπειρώςεισ κοινωνικών και πολιτικών δυνϊμεων, να διευθϑνει νουνεχεύσ 

πολιτικϋσ, να εμπνϋει εμπιςτοςϑνη και να καλλιεργεύ προςδοκύεσ. Όπωσ 

ςυμβαύνει για την ΕΕ ςυνολικϊ, ϋτςι και για την Ελλϊδα το δύλημμα εύναι: 

ομοςπονδοπούηςη τησ EE ό διϊλυςη; 

Σο ςημαντικϐ δεν εύναι οι δημοςκοπικϋσ αυξομειώςεισ τησ απόχηςησ του 

ευρωπαώςμοϑ (που ϋχει πρϊγματι μειωθεύ, χονδρικϊ απϐ τα 4/5 ςτα 3/5 

των πολιτών), ϐςο η ηγεμονικό θϋςη του, που παραμϋνει ακλϐνητη. Κϊτι 

δεύχνει η εμπιςτοςϑνη με την οπούα αμϋςωσ (θα τολμοϑςα να πω 

«ενςτικτωδώσ») περιϋβαλε το Λουκϊ Παπαδόμο ο «μϋςοσ πολύτησ» 

(εξουδετερώνοντασ ακαριαύα τισ επιλογϋσ των ηγεςιών του ΠΑΟΚ και τησ 

ΝΔ για «λϑςη Αδαμαντύου Ανδρουτςοπούλου-2»). Ελϊχιςτοι γνώριζαν 

το νϋο πρωθυπουργϐ και ςχεδϐν κανϋνασ δεν τον εύχε ακοϑςει να μιλϊει 

πριν τισ δηλώςεισ του επύ τη αναλόψει τησ εντολόσ για ςχηματιςμϐ 

κυβϋρνηςησ. Αρκοϑςε το προφύλ του ςοβαροϑ, μετρημϋνου, εργατικοϑ, 

τεχνοκρϊτη, ευρωπαώςτό... Όπωσ και τη δεκαετύα του '40, του '70 και του 

'90, ϐταν όρθαν τα δϑςκολα, η «ςιωπηλό πλειοψηφύα» ςτρϊφηκε για 

ςωτηρύα ςτουσ δυτικϐφιλουσ -ϐχι τουσ εθνοκεντρικοϑσ ό τουσ λαώκιςτϋσ. 

Αλλϊ ακϐμα πιο δηλωτικό για την ϋκταςη τησ ηγεμονύασ του 

ευρωπαώςμοϑ εύναι η πολιτικό ςυμπεριφορϊ ϐςων (ςαν το λαγϐ του 

γνωςτοϑ ανεκδϐτου) παριςτϊνουν τουσ «τζϊμπα» αντιευρωπαώςτϋσ, κατϊ 

κανϐνα απϐ υςτεροβουλύα ό... μελαγχολύα. Όταν αντιμετωπύζουν 

κατϊματα τισ ςυνϋπειεσ των λεγομϋνων τουσ, τα «ςτρύβουν» ακαριαύα και 

αναζητοϑν απελπιςμϋνα κανϋνα ευρωπαώςτό ςτην περιοχό να τουσ 

ςώςει... Εύναι χαρακτηριςτικό απϐ την ϊποψη αυτό η... εξϊτμιςη τησ 

αντιμνημονιακόσ ΝΔ και η απϐγνωςη με την οπούα αντιμετώπιςε η 

αριςτερϊ το δημοψόφιςμα-«δώρο» Παπανδρϋου. Αν υπϊρξει ϋξοδοσ τησ 

Ελλϊδασ απϐ την Ευρώπη αυτό θα γύνει απϐ «δεξιϊ», λϐγω τησ πολιτικόσ 

πύεςησ ϐςων -κατϊ την προςφυό ϋκφραςη- «ϋχουν τα λεφτϊ τουσ ςτο 

εξωτερικϐ και τα χρϋη τουσ ςτο εςωτερικϐ» και ϐχι απϐ «αριςτερϊ» -λϐγω 

ενϐσ κινόματοσ λαώκόσ ό εθνικόσ χειραφϋτηςησ ϐπωσ ονειρεϑονται 

οριςμϋνοι...         
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Σοϑτου λεχθϋντοσ, το ςημαντικϐτερο ερώτημα που θϋτει ύςωσ η ςυγκυρύα 

αφορϊ το αν ο Παπαδόμοσ μπορεύ ϐχι απλϊ να μην 

εύναι Ανδρουτςϐπουλοσ, αλλϊ να γύνει Καραμανλόσ -να γύνει δηλαδό η 

θρυαλλύδα που θα τινϊξει ςτον αϋρα τισ καθεςτωτικϋσ ιςορροπύεσ και θα 

«ανούξει» τισ πολιτικϋσ εξελύξεισ ςτη «νϋα μεταπολύτευςη»... Σύποτα δεν 

εύναι λιγϐτερο ςύγουρο. Αλλϊ απϐ την ϊλλη, ουδϋποτε ςτο παρελθϐν 

υπόρξε πολιτικό διϊταξη τϐςο ευνοώκό για να επιχειρηθεύ κϊτι τϋτοιο. Η 

μπϊλα εύναι ςτα πϐδια του νϋου πρωθυπουργοϑ, η εςτύα βρύςκεται ςε 

απϐςταςη βολόσ και η ϊμυνα μοιϊζει εξουδετερωμϋνη1: απϐ εκεύ και 

πϋρα βϋβαια, το τι θα ςυμβεύ εύναι ζότημα του ιδύου, των λιγϐτερο 

καθεςτωτικών παραγϐντων των δϑο κομμϊτων εξουςύασ, των μικρϐτερων 

πολιτικών δυνϊμεων, του λαώκοϑ παρϊγοντα και των Ευρωπαύων-δυτικών 

εταύρων μασ.     

Σρύτον, επιβεβαιώνεται η μετατϐπιςη του κϋντρου βϊρουσ τησ ελληνικόσ 

κοινωνύασ και πολιτικόσ προσ τη δεξιϊ και η νομιμοπούηςη τησ ϊκρασ δεξιϊσ 

Εξαιρετικϊ ςημαντικϐ εύναι πωσ οι διαδικαςύεσ που εξελύχτηκαν τισ 

τελευταύεσ «πυκνϋσ» πολιτικϊ ημϋρεσ και οδόγηςαν εν τϋλει, περνώντασ απϐ 

«χύλια κϑματα», ςτην επιβολό τησ λϑςησ Παπαδόμου, ϋγιναν ερόμην τησ 

αριςτερϊσ -και χωρύσ κανϋνασ να ενδιαφϋρεται για τη ςτϊςη τησ αριςτερϊσ- 

ενώ αντιθϋτωσ καταξύωςαν και ανϋδειξαν ωσ πρωταγωνιςτό τησ λϑςησ και 

παρϊγοντα ςϑνθεςησ ολοκλόρου του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ... την ϊκρα 

δεξιϊ (τον ΛΑΟ)! Εδώ υπϊρχουν δϑο (ξεχωριςτϊ μεν, αλλϊ και 

απολϑτωσ αλληλϋνδετα) πρϊγματα που πρϋπει να προςϋξουμε: 

η εξουδετϋρωςη τησ αριςτερϊσ (και του «νϋου κϋντρου») και η καταξύωςη 

τησ ϊκρασ δεξιϊσ. 

Σο τελευταύο διϊςτημα η αριςτερϊ επϋλεξε την τακτικό τησ ρητορικόσ 

ριζοςπαςτικοπούηςησ και τησ πεζοδρομιακόσ πολιτικόσ παρϋμβαςησ, 

εκτιμώντασ προφανώσ πωσ αυτό εύναι εκλογικϊ αποδοτικϐτερη. Η αριςτερϊ 

εξακολουθεύ να μην καταλαβαύνει «ςε τι χρηςιμεϑουν οι εκλογϋσ... εκτϐσ 

απϐ του να μετρϊμε πϐςοι εύμαςτε», κατϊ το προςφυϋσ (και παμπϊλαιο) 

ςκύτςο του Γιϊννη Ιωϊννου. Δεν κατανοεύ πωσ το να μαζεϑεισ 

ψηφαλϊκια διαμαρτυρύασ εύναι ϋνα πρϊγμα, το να ςυμβϊλεισ ςτην 

πολιτικό εξϋλιξη εύναι κϊτι ϊλλο. Δεν την απαςχολεύ καν η καταπληκτικό 

απϐςταςη που αναδεικνϑουν οι δημοςκοπόςεισ μεταξϑ τησ εκλογικόσ τησ 

απόχηςησ (που πιθανϐ να ξεπερνϊ το 20%) και τησ πολιτικόσ τησ 
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ανυπαρξύασ, μιασ που οι ύδιεσ δημοςκοπόςεισ δεύχνουν πωσ μϐνον το 1/10 

των... ψηφοφϐρων τησ θεωρεύ μια αριςτερό κυβϋρνηςη ωσ τη βϋλτιςτη 

κυβερνητικό λϑςη! Εκτιμϊ ωσ ςημαντικϐτερο πολιτικϐ μϋγεθοσ το «πώσ 

θα πϊει το μαγαζύ» αϑριο, και ϐχι πώσ θα επιβϊλει τη χρηςιμϐτητϊ τησ 

ςυνολικϊ ςτο πολιτικϐ ςϑςτημα. Αλλϊ το πϐςο θα πϊρει η αριςτερϊ ςτισ 

εκλογϋσ εύναι αδιϊφορο απϐ τη ςτιγμό που δε ςυμμετϋχει ςτισ πολιτικϋσ 

διεργαςύεσ -ό δε δύνει απαντόςεισ ςτο πρϐβλημα διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ. 

Και εύναι και πρϐςκαιρο, αφοϑ τελικϊ η εκλογικό απόχηςη πϊντοτε ϋρχεται 

«να κϊτςει» ςτην πολιτικό χρηςιμϐτητα τησ κϊθε κομματικόσ δϑναμησ. 

Απϐ την ύδια πϊθηςη μοιϊζει να ϋχει προςβληθεύ και το λεγϐμενο «νϋο 

κϋντρο» (οι πϊςησ φϑςεωσ μικρϋσ ό μικρϐτερεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ που 

αναφϋρονται ςτην ευρωπαώκό «αςτικό» πολιτικόκατηγοριοπούηςη2 και 

επιδιώκουν αυτϐνομη εκλογικό καταγραφό και κοινοβουλευτικό 

εκπροςώπηςη). Η «δημοκρατικό αριςτερϊ» (ΔΗΜΑΡ), η 

«δημοκρατικό ςυμμαχύα» (ΔΗΜΤΜ) ό οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» 

(ΟΠ) αρκϋςτηκαν να ςχολιϊζουν τα τεκταινϐμενα, επιτυχϋςτερα μεν ό 

ατυχϋςτερα, πϊντωσ χωρύσ να εμφανιςθοϑν -ϋςτω ωσ κομπϊρςοι!- ςτην 

κεντρικό πολιτικό ςκηνό και, το χειρϐτερο, χωρύσ να λεύψουν απϐ 

κανϋναν. 

Εύναι δεύγμα των τεκτονικών αλλαγών που ςυμβαύνουν ςτην ελληνικό 

πολιτικό ζωό πωσ το κενϐ που ϊφηςε η αριςτερϊ και το «νϋο κϋντρο» το 

κϊλυψε η ελληνικό ϊκρα δεξιϊ, ο ΛΑΟ και ο Γιώργοσ Καρατζαφϋρησ. 

Αςφαλώσ οφεύλουμε να πιςτώςουμε τον πρϐεδρο του ΛΑΟ με μεγϊλεσ 

πολιτικϋσ ικανϐτητεσ, αφοϑ κατϐρθωςε να μετατρϋψει μια... τηλεοπτικό 

εκπομπό ςε επύκεντρο των πολιτικών εξελύξεων τησ χώρασ! Με τρελϐ 

«ςλϊλομ» ανϊμεςα ςε ετερϐκλιτεσ και αντιφατικϋσ απϐψεισ, με προςεκτικό 

επιλογό πολιτικών ταλϋντων ωσ ςυνεργατών του, με επικοινωνιακϋσ και 

διαφημιςτικϋσ αρετϋσ και πολιτικό «μϑτη», που διαβλϋπει ποϑ υπϊρχει κϊθε 

φορϊ κενϐ, με ςτιβαρό και ςυνθετικό διεϑθυνςη του απύθανου κϐμματϐσ 

του και κυρύωσ με αποφαςιςτικϐτητα να παρϋμβει ςτη κεντρικό πολιτικό 

ςκηνό, ϋςτω και με... μπουνιϋσ και ςπρωξιϋσ, ο Γιώργοσ 

Καρατζαφϋρησ επηρεϊζει την ελληνικό πολιτικό ςκηνό πολϑ 

περιςςϐτερο απϐ ϐ,τι θα ϋλπιζε -ό θα φοβοϑνταν- ο καθϋνασ μασ. 

Απϐ εκεύ και πϋρα ϐμωσ, το να μετατρϋπεται η ϊκρα δεξιϊ ςε 

ςυγκολλητικό ουςύα τησ... ςοςιαλδημοκρατύασ και τησ 
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χριςτιανοδημοκρατύασ αποτελεύ ςταθμϐ ςτην πορεύα νομιμοπούηςησ των 

ιδεών και των πολιτικών θϋςεων τησ ϊκρασ δεξιϊσ ςτην ελληνικό κοινωνικό 

και πολιτικό ζωό και τη μετατρϋπει ςε «αξιοςϋβαςτη» πολιτικό επιλογό για 

ϋνα ευρϑτατο φϊςμα πολιτών. Σα δϑο μεγϊλα κϐμματα ςυνεργϊςτηκαν ςε 

κυβερνητικϐ επύπεδο με την ακροδεξιϊ -αυτϐ πϊει, ϋγινε και δεν ξεγύνεται, 

και θα τα ακολουθεύ ωσ ςτύγμα για το ορατϐ πολιτικϐ μϋλλον! Σο ϐ,τι 

μϊλιςτα αυτϐ ςυνϋβη ςε ςυνθόκεσ μετϊβαςησ, ϐπωσ αυτϋσ που βιώνει η 

Ελλϊδα ςόμερα, εύναι ιςτορικόσ ςημαςύασ και οφεύλει να ϋχει κεντρικό 

θϋςη ςτισ αναλϑςεισ ϐλων των προοδευτικών, δημοκρατικών, 

αντιφαςιςτικών δυνϊμεων ςτη χώρα! Σο ζότημα δεν εύναι αν ο ΛΑΟ εύναι 

«ςκληρϐσ» ό «όπιοσ» διαχειριςτόσ τησ ακροδεξιϊσ ατζϋντασ. Εύναι πωσ η 

ακροδεξιϊ ατζϋντα τύθεται ςτο επύκεντρο τησ πολιτικόσ εξϋλιξησ χωρύσ να 

ςυναντϊ την παραμικρό αντύδραςη, οϑτε καν απϐ τουσ κοινωνικϊ και 

οικονομικϊ φιλελεϑθερουσ ό τουσ εκςυγχρονιςτϋσ! Κϊτι ανϊλογο ςυνϋβη 

ςτη μεταπολύτευςη, ϐταν ολϐκληροσ ο πολιτικϐσ-ιδεολογικϐσ μασ 

βύοσ οργανώθηκε γϑρω απϐ τισ ιδϋεσ και τισ θϋςεισ του κομμουνιςτικοϑ-

κομμουνύζοντοσ λαώκιςμοϑ. Σο ϐτι ο λαώκιςμϐσ αυτϐσ απϋκτηςε μια «όπια» 

ϋκφανςη (το ΠΑΟΚ) και μια «ςκληρό» (το ΚΚΕ) δεν αλλϊζει το 

γεγονϐσ πωσ η χώρα ϋχαςε πολϑτιμο χρϐνο, ςπατϊληςε ςπϊνιεσ 

ευκαιρύεσ και ςτερόθηκε ανθρωπύνου δυναμικοϑ ακριβώσ επειδό 

υιοθϋτηςε αφρϐνωσ την κοςμοαντύληψη, την ιδιϐλεκτο και τη δογματικό 

τησ ϊκρασ αριςτερϊσ. 

Οι τελευταύεσ ημϋρεσ ϋδειξαν πωσ εύναι πολϑ πιθανϐ η «νϋα 

μεταπολύτευςη» να γεννηθεύ τελικϊ υπϐ τον αςτεριςμϐ τησ ϊκρασ δεξιϊσ. 

Όπωσ ϊλλοτε ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου (και ςυμμετρικϊ ςε ςχϋςη με 

αυτϐν), ο Γιώργοσ Καρατζαφϋρησ κατϐρθωςε να «χωθεύ» ανϊμεςα 

ςτην «παραδοςιακό» δεξιϊ και την κεντροαριςτερϊ. Αςφαλώσ 

πολϑ απϋχει απϐ το να ακολουθόςει ανϊλογη πορεύα με τον «Αντρϋα» -και 

εύναι εξαιρετικϊ αμφύβολο αν θα καταφϋρει να την πληςιϊςει ϋςτω- πϊντωσ 

το πρώτο βόμα το ϋκανε! Και ϐπωσ ϊλλοτε ο ακροαριςτερϐσ λαώκιςμϐσ 

ηγεμϐνευςε αξιοποιώντασ την ϑπαρξη τησ «αξιοςϋβαςτησ» παςοκικόσ 

εκδοχόσ του -δύπλα ςτισ ριζοςπαςτικϊ ςταλινικϋσ, το ΚΚΕ κ.ϊ- ϋτςι και 

ςόμερα η ϊκρα δεξιϊ τεύνει να διαμορφωθεύ ωσ δύπολο του 

«αξιοςϋβαςτου» ΛΑΟ δύπλα ςτην ακραύα «χρυςό αυγό»3. 

Η αντιμετώπιςη ϐμωσ μιασ τϋτοιασ εξϋλιξησ ϋχει κυρύωσ ηθικό και 
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δευτερευϐντωσ πολιτικό διϊςταςη. Η απϐ-ηθικοπούηςη τησ πολιτικόσ εύναι 

πολϑ επικύνδυνο παιχνύδι, που το ϋχουμε παύξει πολϑ καιρϐ με 

αποτελϋςματα οφθαλμοφανώσ καταςτροφικϊ. το πλαύςιο αυτϐ, απϐ τη 

ςτιγμό που ςυμπεριλαμβϊνει ςτισ τϊξεισ τησ ακροδεξιϊ ςτοιχεύα -και για 

ϐςο καιρϐ το κϊνει, δεν εύναι δυνατϐ να υποςτηρύξουμε την 

κυβϋρνηςη Παπαδόμου. Αλλϊ για να γύνει με ςοβαρϐτητα η 

αντιμετώπιςη τησ ϊκρασ δεξιϊσ, θα πρϋπει πρωτύςτωσ να ϋχει 

αυτοκριτικό διϊςταςη: η ςυμμετοχό τησ ϊκρασ δεξιϊσ ςε μια κυβϋρνηςη 

ευρεύασ ςυνεργαςύασ οφεύλεται κυρύωσ ςτο πολιτικϐ ϋλλειμμα και την 

ανευθυνϐτητα των προοδευτικών και ϐχι -ακϐμα- ςτη δικό τησ αυτϐνομη 

επιρροό. Όλοι ϐςοι θεωροϑν εθνικϊ επιβλαβό μια ακροδεξιϊ ςτροφό τησ 

κοινωνύασ μασ και δεν θεωροϑν απλϊ τον αντιφαςιςμϐ ωσ «βαςιλικό οδϐ» 

προσ την πολιτικό και κοινωνικό τουσ αναγνώριςη, οφεύλουμε να 

ςυμπερϊνουμε αμϋςωσ πωσ η αποςταςιοπούηςη των προοδευτικών 

δυνϊμεων απϐ το πρϐβλημα τησ διακυβϋρνηςησ αφόνει δυςαναπλόρωτο 

κενϐ -που πλϋον θα το καλϑπτει η ϊκρα δεξιϊ. 

Σα παραπϊνω διδϊγματα απϐ την πρϐςφατη πολιτικό εξϋλιξη 

προςφϋρονται για οριςμϋνα ςυμπερϊςματα: 

1. Σο κομματικϐ καθεςτώσ εύναι «χϊρτινη τύγρη»: αυτό τη ςτιγμό 

η κεντρικό πολιτικό ςκηνό εύναι ςχεδϐν ϊδεια, και προςκαλεύ τισ 

πολιτικϋσ δυνϊμεισ που θϋλουν να παύξουν ρϐλο ςε πρωτοβουλύεσ 

μεγϊλου βεληνεκοϑσ, που να θϋτουν το ζότημα τησ πολιτικόσ 

ηγεμονύασ και τησ κυβερνητικόσ διεϑθυνςησ και ϐχι απλϊ τησ 

επιβύωςησ ό τησ καταγραφόσ. Εύναι με ϊλλα λϐγια μια περύοδοσ που 

χρειϊζεται επιθετικό πολιτικό παρϋμβαςη (που θα θϋτει το ζότημα 

τησ -εκ του μηδενϐσ ςχεδϐν- πολιτικόσ, ιδεολογικόσ, κοινωνικόσ, 

παραγωγικόσ αναςϑνθεςησ τησ χώρασ) και ϐχι αμυντικό (που να 

προκρύνει την προϊςπιςη των παγιωμϋνων ςυμφερϐντων και την 

πολιτικό «καταγραφό»). 

2. Η Ελλϊδα παραμϋνει ριζικϊ δυτικό χώρα: παρϊ τουσ 

απύςτευτουσ κλυδωνιςμοϑσ τησ τελευταύασ διετύασ (και -ασ 

ελπύςουμε- τουσ ιςχυρϐτερουσ που θα ακολουθόςουν) η ελληνικό 

κοινωνύα εύναι πλειοψηφικϊ μετριοπαθόσ, ςώφρων και να αναζητεύ 

λϑςεισ και προκοπό ςτο ευρωπαώκϐ-δυτικϐ πλαύςιο. Επιθυμεύ να 

παραμεύνει ςτο ςκληρϐ πυρόνα του ευρωπαώκοϑ οικοδομόματοσ και 
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αναζητεύ ξεκϊθαρα ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ για να 

εμπιςτευθεύ. 

3. Η απουςύα προοδευτικόσ απϊντηςησ ςτο πρϐβλημα 

διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ αφόνει ελεϑθερο πεδύο 

ανϊπτυξησ ςτην ϊκρα δεξιϊ: καμύα πολιτικό δϑναμη δεν μπορεύ 

πια να μακροημερεϑςει, ςτο βαθμϐ που δεν απαντϊ ςοβαρϊ, 

ρεαλιςτικϊ και αξιϐπιςτα ςτο πρϐβλημα διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ. 

Ακϐμα χειρϐτερα, κϊθε αποςταςύα απϐ το ϋργο αυτϐ εκ μϋρουσ των 

προοδευτικών δυνϊμεων δημιουργεύ κενϐ που το καλϑπτει η ϊκρα 

δεξιϊ, που αναδεικνϑεται ςε «αξιοςϋβαςτη» πολιτικό δϑναμη και 

θϋτει υποψηφιϐτητα για την πολιτικό και ιδεολογικό ηγεμονύα ςτη 

χώρα.. 

 

ημειώςεισ 

1. Αν και απϐ τουσ τρεισ «ςταθμοϑσ παραγωγόσ»... ςυναύνεςησ ςτο 

καθεςτώσ μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα (τα κϐμματα 

εξουςύασ, τα τηλεοπτικϊ μύντια και την ψυχαγωγικό βιομηχανύα), 

μϐνο ο πρώτοσ μοιϊζει εντελώσ αποδυναμωμϋνοσ. Η ιςχϑσ των 

μύντια μοιϊζει ακλϐνητη: ςυνεχύζουν να ςυντϊςςουν μονομερώσ 

την πολιτικό ατζϋντα. Όςο για τουσ Ϊλληνεσ «ϊπληςτουσ 

ολιγϊρχεσ», αν και ϋχουν υποςτεύ πλόγματα ςτον τομϋα των 

δημοςύων ςχϋςεών τουσ (το ποδϐςφαιρο και τη ςϐου-μπιζ), 

διαθϋτουν πϊντα την προοπτικό τησ ληςτρικόσ επϋλαςησ ςτο 

δημϐςιο πλοϑτο και κυρύωσ τησ εξϐδου απϐ το ευρώ, που 

αυτομϊτωσ θα τριπλαςιϊςει τισ κολοςςιαύεσ περιουςύεσ τουσ και 

θα παρϊγει ϋνα πολιτικϐ και ιδεολογικϐ κενϐ που θα εύναι ϊριςτα 

τοποθετημϋνοι ώςτε να επιχειρόςουν να το καλϑψουν με 

ελεγχϐμενα κϐμματα και ηγϋτεσ.      

2. Ση χριςτιανοδημοκρατύα, το φιλελευθεριςμϐ, την οικολογύα, τη 

ςοςιαλδημοκρατύα (ςυν την -«ελληνικόσ κοπόσ»- ανανεωτικό 

αριςτερϊ)  

Σολμϊμε να κϊνουμε την πρϐβλεψη πωσ η ϋκπληξη των επϐμενων 

εκλογών θα εύναι η εύςοδοσ τησ «χρυςόσ αυγόσ» ςτο κοινοβοϑλιο -ό 

πϊντωσ η πολϑ καλϑτερη του αναμενομϋνου εκλογικό τησ καταγραφό 
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Η διττό ηθικό τησ κρύςησ (29/11/2011) 

 

την κρύςη, ϐταν οι καιρού εύναι οριακού και οι αποφϊςεισ κρύςιμεσ, ο 

τρελαμϋνοσ απϐ την αγωνύα ϐχλοσ αρπϊζει την πολιτικό και την οδηγεύ 

«καροτςϊκι» ςτην καμπύνα του πηδαλιοϑχου. Ο καιρϐσ που η πολιτικό 

ϋμοιαζε ϊχρηςτο χϐμπι μιασ κλειςτόσ, ιδιϐτροπησ κϊςτασ, και που τα 

αποτελϋςματϊ τησ αφοροϑςαν μϐνον τουσ μυημϋνουσ, παρϋρχεται 

αύφνησ ανεπιςτρεπτύ. Σώρα ϐλοι ζητοϑν αποτελϋςματα, να γλιτώςουν, να 

ξαναγύνουν ϐλα ϐπωσ πριν. Η αποτυχύα τώρα εύναι αςυγχώρητη, ο χρϐνοσ 

πολϑτιμοσ. Αφοϑ μπόκεσ ςτο χορϐ, θα χορϋψεισ. 

ε τϋτοιουσ καιροϑσ (πολϋμουσ, καθεςτωτικϋσ ανατροπϋσ, οικονομικϋσ 

καταρρεϑςεισ, λιμοϑσ, λοιμοϑσ και καταποντιςμοϑσ) πολϑ ςϑντομα 

αποκαλϑπτεται πωσ ο βωμϐσ του εξευμενιςμοϑ τησ ςυγκυρύασ χρειϊζεται 

τη θυςύα πολλών αμνών. Για να ϋρθει η νύκη, θϋλει κι οι ζωντανού να 

δύνουν το αύμα τουσ· οι ϊλλοτε προνομιοϑχοι να εξουδετερωθοϑν, «πριν 

ξαναςηκώςουν κεφϊλι»· για να αντλόςει πϊλι η οικονομύα ζωτικϐτητα, 

κϊποιοι επαγγελματικού κλϊδοι περιςςεϑουν, κϊποια ειςοδόματα 

χρειϊζεται να αφαιμαχθοϑν, η εργαςύα να εντατικοποιηθεύ. Υυςικϊ πύςω 

απϐ τουσ χϊρτεσ, τα μανιφϋςτα και τουσ ιςολογιςμοϑσ πϊντα κρϑβονται 

ϊνθρωποι. τισ ροϋσ τησ ιςτορύασ, εμεύσ εύμαςτε οι ςταγϐνεσ. 

Ευριςκϐμενοι ενώπιον αυτοϑ του ςκηνικοϑ τησ αποκϊλυψησ, «ϐταν οι 

πϐλεισ μασ καύγονται και τα γεφϑρια πύςω μασ κϐβονται» η ηθικό 

διχοτομεύται. Να ςτρϋψει κανεύσ το βλϋμμα προσ το ςφϊγιο που ςφαδϊζει 

ό προσ τον μαϑρο ουρανϐ, ϐπου πϊλλεται η οργό τησ θεϐτητασ; το ζεςτϐ 

ακϐμα αφαιρεμϋνο καρκινογϐνο ϐργανο ό ςτον αναύςθητο οργανιςμϐ, 

που κεύτεται ςτο χειρουργικϐ κρεβϊτι; 

το ϋδαφοσ λοιπϐν και τησ ςημερινόσ οικονομικόσ κρύςησ, αναφϑονται 

χονδρικϊ δϑο ηθικϋσ: 

Η πρώτη, εκεύνη των «υπεϑθυνων», προκρύνει την ηθικό του ςυνϐλου, 

τησ εμπειρογνωμοςϑνησ και του μϋλλοντοσ. Προκειμϋνου να ςωθεύ η 

ολϐτητα (η «πατρύδα», η «Ευρώπη», η «κοινωνύα») θα υπϊρξουν 

αςφαλώσ «αβαρύεσ»: δεν μποροϑν να γύνουν ϐλα κοινωνικϊ δύκαια, 

ορθογραφημϋνα ό αναύμακτα. Σο βαςικϐ εύναι να περϊςει ο κορμϐσ του 
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ςτρατεϑματοσ ςώοσ απϋναντι -κανεύσ ασ μην γυρύζει το βλϋμμα ϐταν 

κϊποιοσ ποδοπατεύται, πϋφτει ςτο χϊοσ ςπρωγμϋνοσ απϐ κϊποιον 

απρϐςεκτο ςϑντροφϐ του, λιγοθυμεύ εγκαταλελειμμϋνοσ απϐ τισ 

δυνϊμεισ του. 

ημαντικϐ εύναι επύςησ να ϋχουμε καθαρϐ το μυαλϐ και ψυχρϐ το αύμα: 

δεν εύναι η ώρα τησ απϐδοςησ ευθυνών ό τησ αμφιςβότηςησ του ηγϋτη ό 

του πανικοϑ (προπαντϐσ αυτϐ). Η πορεύα χαρϊςςεται απϐ 

εμπειρογνώμονεσ που ϐλη τουσ τη ζωό προετοιμϊζονταν για τη ςτιγμό αυτό. 

Για τουσ υπϐλοιπουσ εύναι η ώρα τησ πειθϊρχηςησ και τησ παρωπύδασ: 

ϐποιοσ γυρύςει πύςω, θα μεταμορφωθεύ ςε «ςτόλη ϊλατοσ». Όςο για τισ 

οιμωγϋσ του παρϐντοσ, αυτϋσ δεν αποτελοϑν παρϊ το προούμιο ςτα 

μελλοντικϊ ωςαννϊ. ταυρϐσ και ανϊςταςη· μετϊνοια και ςωτηρύα· 

φϊρμακο και θεραπεύα· ϐργωμα και καρποφορύα. 

Η δεϑτερη ηθικό, εκεύνη των «ευαύςθητων», προκρύνει την ηθικό του 

ατϐμου, του ςυναιςθόματοσ και του παρϐντοσ. Σο ςϑνολο δεν εύναι παρϊ 

το ϊθροιςμα των ατϐμων: καθϋνα ϋχει αυταξύα, ιδιοπροςωπύα και ειδικϐ 

βϊροσ. Αντύ να παιανύζουμε διαταγϋσ, ασ γονατύςουμε με μια κοϑπα νερϐ 

δύπλα ςτον παρατημϋνο τραυματύα και ασ ενώςουμε το θρόνο μασ με τη 

μϊνα του κϊθε ϊψυχου κορμιοϑ ςτο πεδύο τησ μϊχησ. 

Ασ ακοϑςουμε επύςησ τη φωνό τησ καρδιϊσ μασ, τον όχο τησ ψυχόσ 

μασ: η δυςτυχύα που ϋχει όδη ςυντελεςτεύ δεν επανορθώνεται· ασ μη 

διαφϑγει τησ τιμωρύασ ο ϋνοχοσ αυτόσ τησ τραγωδύασ. Αν χϊςουμε την 

ανθρωπιϊ μασ δύπλα ςτο προςκϋφαλο του ϊρρωςτου ό του φτωχοϑ, ποϑ 

θα την ξαναβροϑμε; Να κλεύςουμε τϋλοσ ερμητικϊ τα αυτιϊ ςτισ ψυχρϋσ 

διαταγϋσ των ηγητϐρων και των ειδημϐνων: εκεύνοι εύναι που μασ 

οδόγηςαν ςε αυτϐ το ςφαγεύο, και για ςφαγεύο ξανϊ μασ προορύζουν. Όςο 

για το μϋλλον, αυτϐ εύναι πολϑ μακρινϐ για τα μϋτρα τησ δυςτυχύασ: ο 

πειςτικϐτεροσ πειραςμϐσ του διαβϐλου εύναι να μασ πεύςει πωσ ϋχουμε 

καιρϐ· αλλϊ το μϋλλον (ϐπωσ εξϊλλου και το παρελθϐν) δεν υπϊρχει: 

υπϊρχουν μϐνο παρϐντα κι αυτϐ εδώ μασ καλεύ να πρϊξουμε το καθόκον 

μασ. 

Γϑρω απϐ αυτοϑσ τουσ δϑο ηθικοϑσ πυλώνεσ πλϋκεται ολϐκληρο το τοπύο 

των ιδεών τησ κρύςησ. 

Αςφαλώσ, το προσ τα ποϑ θα κινηθεύ ο καθϋνασ εξαρτϊται και απϐ 

ςυμφϋροντα, τη διαπαιδαγώγηςό του, την κοινωνικό του θϋςη, το ρϐλο 
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του. τισ υπουργικϋσ διαςκϋψεισ και τα οικονομικϊ ςυνϋδρια ο λϐγοσ 

εύναι διαφορετικϐσ απϐ ϐτι ςτισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ και τα γόπεδα. 

Αςφαλώσ επύςησ, η κϊθε πλευρϊ θα επιχειρόςει ϐχι μϐνο να καταξιώςει 

τη δικό τησ επιλογό, αλλϊ κυρύωσ να εκμηδενύςει εκεύνη του αντιπϊλου.   

Οι «υπεϑθυνοι» θα εγγυηθοϑν πωσ «δεν υπϊρχουν εναλλακτικϋσ λϑςεισ» 

και πωσ η ευπεύθεια που ζητεύται εύναι ϐχι μϐνο απαραύτητη, αλλϊ και 

δύκαιη: η απαιτοϑμενη μετϊνοια μασ αφορϊ ϐλουσ: «Ὁ ἀναμάρτητοσ ὑμῶν 

πρῶτοσ βαλέτω λί θον». Θα μασ διαβεβαιώςουν επύςησ πωσ ςτο τϋλοσ 

του δρϐμου, μασ περιμϋνει η χαρϊ. Όςο για τουσ αντιπϊλουσ, τα δεινϊ 

που καταγγϋλλουν εύναι αμελητϋα εμπρϐσ ςε εκεύνα που προετοιμϊζεται 

να εξαπολϑςει η ηθικολογύα τουσ· οι εναλλακτικϋσ τουσ προτϊςεισ εύναι 

ρηχϋσ και αμαθεύσ, ανϊξιεσ λϐγου. Η επιπϐλαια περιφρϐνηςό τουσ προσ 

το μϋλλον αποτελεύ ϑβριν, που μπορεύ να τιμωρηθεύ μϐνον απϐ την 

ϐντωσ εξϊτμιςη κϊθε μϋλλοντοσ και τον δια παντϐσ εγκλωβιςμϐ μασ ςτο 

προβληματικϐ παρϐν. 

Οι «ευαύςθητοι» απϐ την μεριϊ τουσ ομνϑουν πωσ τα προβλόματα εύναι 

μεγεθυμϋνα και -το ςημαντικϐτερο- οφεύλονται ακριβώσ ςε εκεύνουσ που 

τϊζουν να μασ απαλλϊξουν απϐ αυτϊ. Εκεύνοσ που ςε οδόγηςε ςτην 

κινοϑμενη ϊμμο, ςου ζητεύ τώρα να αρχύςεισ να ςφαδϊζεισ· οφεύλουμε 

προφανώσ να αρπαχτοϑμε απϐ ϐπου μποροϑμε, να βγοϑμε απϐ το 

ολϋθριο τϋλμα που μασ ϋχουν οδηγόςει και να παλινορθωθοϑμε ωσ 

πηδαλιοϑχοι τησ τϑχησ μασ. Η λϑςη τελικϊ εύναι προμηθεώκό, 

χειραφετικό· πιο απαιτητικό μεν, αλλϊ και απλοϑςτερη των 

ιερογλυφικών που μασ παρουςιϊζονται ωσ επιςτημονικϋσ αναλϑςεισ και 

θεϐπνευςτεσ αποκαλϑψεισ: εύναι η αποκατϊςταςη τησ κοινωνύασ, μϋςα 

απϐ το δρϐμο τησ ςυμπϐνιασ, τησ αλληλεγγϑησ και τησ ανυπακοόσ. 

Εύναι αλόθεια πωσ μια ςτϊςη ατϐφια «υπεϑθυνη» θα μασ οδηγοϑςε: 

• ςτην ενδυνϊμωςη των όδη ιςχυρών (μιασ που ο «ρεαλιςμϐσ» τησ 

εμπεριϋχει την αναγνώριςη του status quo), 

• την αποςτϋωςη τησ γνώςησ (μιασ που η αναθεώρηςη εύναι 

εξοριςμοϑ υπονομευτικό για την εκϊςτοτε κατεςτημϋνη 

εμπειρογνωμοςϑνη) και 
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• το τϋλοσ του διαλϐγου -που ϐπωσ λϋει κϊπου η Φϊνα 

Ωρεντ (Hannah Arendt) ςυνθλύβεται κϊτω απϐ την «επύκληςη 

του μϋλλοντοσ». 

Αντύςτοιχα ςτην «ευαιςθηςύα» εμφιλοχωροϑν: 

• η εξαπϐλυςη «κυνηγιοϑ μαγιςςών» (τα δεινϊ μασ 

προκϑπτουν αποκλειςτικϊ απϐ τισ ςκϐπιμεσ ενϋργειεσ και τα 

διαυγό ςυμφϋροντα μιασ «κϊςτασ»), 

• η κυριαρχύα τησ ϊγνοιασ (ϐταν η ϊρνηςη του κυρύαρχου 

επιςτημονικοϑ υποδεύγματοσ γύνει λαώκϐ κύνημα, με ευκολύα και 

ευχαρύςτηςη καύει τα επιςτημονικϊ «χλωρϊ» μαζύ με τα «ξερϊ») 

και 

• η δουλεύα ςτα ςυναιςθόματα (που ϐχι τυχαύα ςυνδϋεται με τη 

βαρβαρϐτητα και οδηγεύ ςε αυτόν). 

τον «πραγματικϐ» κϐςμο (αυτϐν τϋλοσ πϊντων των ςυμφερϐντων, τησ 

εξουςιομανύασ, του εγωιςμοϑ) εύμαςτε ϋγκλειςτοι ςτο μανιχαϏςμϐ: ό 

αυτού ό εμεύσ. Η ςϑνθεςη εϑκολα λϋγεται, αλλϊ δϑςκολα γύνεται. Όταν 

βρϋθηκε κϊποτε ςε ανϊλογο δύλημμα, ο Ιηςοϑσ εύπε «τὰ Καί ςαροσ 

Καί ςαρι καὶ  τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ». τον «Καύςαρα» ύςωσ να θϑουν οι 

«υπεϑθυνοι» και ςτο «Θεϐ» να προςβλϋπουν οι «ευαύςθητοι». 

Οπϐτε το πρώτο βόμα ύςωσ να όταν η αναγνώριςη τησ νομιμϐτητασ, τησ 

αξύασ και των ορύων αμφϐτερων των ηθικών ςτϊςεων. Αυτϐ όδη μασ 

αςφαλύζει απϐ την κύνδυνο τησ αλληλοεξουδετϋρωςησ και του αμοιβαύου 

εκμηδενιςμοϑ. Ανούγει επύςησ μικρϋσ θυρύδεσ επικοινωνύασ μεταξϑ μασ. 

Και μασ επιτρϋπει ο καθϋνασ να ςυναρμολογεύ τισ δικϋσ του δϐςεισ 

«ευαιςθηςύασ» και «ευθϑνησ», με ςυναύςθηςη τησ ατομικϐτητασ και τησ 

προςωρινϐτητασ αυτόσ τησ επιλογόσ κι ϊρα με ανεκτικϐτητα και 

«ϊνοιγμα» ςτουσ διαφορετικοϑσ δρϐμουσ -που με τη ςειρϊ τουσ 

καλλιεργοϑν τη διϊθεςη για αλληλογνωριμύα. Κι ϋτςι να ςυνεχύςουμε την 

πορεύα μασ ςτον αιώνα τησ κρύςησ «οὐ τοὺσ λόγουσ τοῖ σ ἔργοισ 

βλάβην ἡγούμενοι» και «μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων». 
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Αςτυνομικού κι εκπαιδευτικού: ϊλλα μϋτρα, ϊλλα ςταθμϊ... 

(10/12/2011) 

 

Ενώ ετοιμαζϐμαςταν για τον «εορταςμϐ» τησ τρύτησ πλϋον επετεύου τησ 

δολοφονύασ του νεαροϑ ΑΓ (και τησ παρϊδοςησ τησ Αθόνασ ςτισ 

φλϐγεσ που ακολοϑθηςε), ςτο Ρϋθυμνο ςυνελόφθη ο 

δϊςκαλοσ Νικϐλαοσ ειραγϊκησ, για ςεξουαλικό κακοπούηςη 

ανηλύκων κατϊ ςυρροό. Λύγεσ ώρεσ πριν εύχε ςυλληφθεύ με ανϊλογεσ 

κατηγορύεσ ϊλλοσ εκπαιδευτικϐσ, ςτο Φαλϊνδρι. Κι αυτϊ τα 

κροϑςματα δεν εύναι τα μϐνα: κατϊ καιροϑσ ανϊλογεσ ειδόςεισ 

βρύςκουν το δρϐμο τησ δημοςιϐτητασ, μαζύ με ϊλλεσ που εμπλϋκουν 

εκπαιδευτικοϑσ ςε κυκλώματα παιδικόσ πορνογραφύασ, ςε διακύνηςη 

ναρκωτικών κ.λπ. Πϋραν του αμιγώσ ποινικοϑ χώρου, τα κροϑςματα 

ψυχολογικόσ κακοπούηςησ, χειροδικύασ, μεύωςησ τησ προςωπικϐτητασ 

των μαθητών κ.λπ εκ μϋρουσ εκπαιδευτικών εύναι ςτην κυριολεξύα 

χιλιϊδεσ, αφόνουμε πια τισ περιπτώςεισ αδιαφορύασ ςτην εκτϋλεςη των 

καθηκϐντων τουσ, απουςύασ απϐ την εργαςύα, πλημμελοϑσ ενημϋρωςησ 

των γονϋων κ.λπ. 

Κι ϐμωσ, ουδϋποτε εύδαμε διαδηλώςεισ εναντύον των εκπαιδευτικών, οϑτε 

καμύα κύνηςη πολιτών ό κϐμμα ό ϋντυπο μασ χαρακτόριςε ποτϋ 

ςυλλόβδην «γουροϑνια», «δολοφϐνουσ» ό κϊτι ανϊλογο. Αν και ςτα 

τριϊντα ςχεδϐν χρϐνια που εύμαι εκπαιδευτικϐσ παρϐμοιεσ ιςτορύεσ 

αναφϑονται διαρκώσ κατϊ καιροϑσ, το βλϋμμα των γονϋων και των 

παιδιών εξακολουθεύ να μασ αντιμετωπύζει με εμπιςτοςϑνη και 

εκτύμηςη. Η κοινωνύα εντϋλει εκτιμϊ πωσ ςτισ πολλϋσ εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ 

εργατοώρεσ που προςφϋρουν καθημερινϊ οι εκπαιδευτικού δικαιολογεύται 

μια κϊποια «φϑρα» και θεωρεύ πωσ τα προβλόματα που παρϊγει η 

ακαταλληλϐτητα ςυγκεκριμϋνων εκπαιδευτικών θεραπεϑονται επαρκώσ με 

την ποινικό ό διοικητικό δύωξη ϐςων παρανομοϑν και με τη διαρκό 

προςπϊθεια αναβϊθμιςησ ό/και ελϋγχου των προςϐντων του εκπαιδευτικοϑ 

«υλικοϑ». Ο ρϐλοσ μασ ωσ μεταλαμπαδευτών τησ γνώςησ μασ 

διαφυλϊςςει απϐ τα αμαλγϊματα, ϋςτω και αν τα παραπτώματα των 

εκπροςώπων του κλϊδου μασ πλόττουν ευθϋωσ τα πιο ευϊλωτα και 

πολϑτιμα μϋλη τησ κοινωνύασ μασ, τα παιδιϊ. 
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Εντελώσ αντύθετη εύναι η κατϊςταςη με τουσ αςτυνομικοϑσ: εκεύ το ϐποιο 

πλημμϋλημα -ό θεωροϑμενο ωσ τϋτοιο- αμϋςωσ γενικεϑεται και 

τροφοδοτεύ την ϋκδηλη κοινωνικό αντιπϊθεια προσ τουσ «αςφαλύτεσ», 

τουσ «μπϊτςουσ» κ.λπ. Σο γεγονϐσ ασ ποϑμε τησ 5ησ Δεκεμβρύου 2008 δε 

θεωρόθηκε ωσ αυτϐ που όταν (η ατυχόσ ςυνϊντηςη ενϐσ 

αποςταθεροποιημϋνου ϋνςτολου οπλοφϐρου με ϋναν αδϋςποτο «ϊγριο» 

ϋφηβο) αλλϊ ςχεδϐν ωσ η εκδόλωςη ενϐσ οργανωμϋνου ςχεδύου 

προγραμματιςμϋνων δολοφονιών «των παιδιών μασ» εκ μϋρουσ των 

δυνϊμεων αςφαλεύασ! Ανϊλογη εύναι η αντιμετώπιςη κϊθε παραπτώματοσ 

εκ μϋρουσ αςτυνομικοϑ. 

Αφόνω πια την ντεμϋκ εμπειρογνωμοςϑνη που χαρακτηρύζει τισ αναλϑςεισ 

δημοςιογρϊφων, πολιτικών ςτελεχών κ.λπ ϐςον αφορϊ «τον τρϐπο» με τον 

οπούο η αςτυνομύα καταςτϋλλει τουσ ταραχοποιοϑσ που ςυχνϊ-πυκνϊ, με 

την ευκαιρύα (και την κϊλυψη) διαφϐρων  λαώκών διαμαρτυριών, 

εξαπολϑουν ϐςο το δυνατϐ περιςςϐτερη βύα και καταςτροφό μποροϑν. Σο 

γεγονϐσ πωσ ςε ϐλα τα πλϊτη και τα μόκη τησ Γησ, ανεξαρτότωσ ςχεδϐν 

δημοκρατικόσ παρϊδοςησ, πολιτικόσ δϑναμησ που βρύςκεται ςτην 

εξουςύα, διαθϋςιμων τεχνικών μϋςων ό επιπϋδου κατϊρτιςησ των 

αςτυνομικών, πϊνω-κϊτω ύδιεσ εύναι οι μϋθοδοι καταςτολόσ τϋτοιων 

ταραχών (και ανϊλογεσ οι παρεκβϊςεισ τουσ) μοιϊζει να μην το 

παρατηρεύ κανεύσ. 

Σο ποιεσ εύναι οι επιπτώςεισ αυτόσ τησ γενικευμϋνησ δυςπιςτύασ απϋναντι 

ςτισ αςτυνομικϋσ δυνϊμεισ εύναι νομύζω προφανϋσ: η ςημαντικϐτερη εύναι 

πωσ ουςιαςτικϊ εξουδετερώνεται η αςτυνομύα, αφοϑ τησ λεύπει το 

«οξυγϐνο» τησ ελϊχιςτησ κοινωνικόσ ευμϋνειασ και ανοχόσ που χρειϊζεται η 

ϊςκηςη κϊθε δημϐςιου ϋργου. την πραγματικϐτητα, οι αςτυνομικού ζουν 

οχυρωμϋνοι ςτα αςτυνομικϊ τουσ τμόματα, χωρύσ να τολμοϑν να 

ξεμυτύςουν απϐ εκεύ παρϊ μϐνο ςε περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ (οπϐτε 

φυςικϊ ο πολύτησ απαιτεύ απελπιςμϋνα την αςτυνομικό προςταςύα, που 

ϐμωσ ϐλο τον υπϐλοιπο καιρϐ χαρακτηρύζεται, ελαφρϊ τη καρδύα, 

«αςτυνομοκρατύα»). 

Η απουςύα αςτυνομύασ αςφαλώσ δεν παραδύδει την πϐλη ςτην 

«αυτοδιαχεύριςη» των πολιτών, αλλϊ ςτην ϊςκηςη βύασ εκ 

μϋρουσ περιςςϐτερο ό λιγϐτερο οργανωμϋνων, 

εγκληματικών, αδύςτακτων κ.λπ ομϊδων, ςυμμοριών, μαφιών κ.ο.κ. 
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Πρϐςφατα κατεδαφύςτηκε το εςτιατϐριο «food company» ςτα 

Εξϊρχεια, με την πρϐφαςη κϊποιασ εργαςιακόσ διαφορϊσ, απϐ ϋνα 

«ςυνεργεύο» που οι περύοικοι καταγγϋλλουν πωσ αποτελοϑνταν απϐ μϋλη 

τησ τοπικόσ «αλβανικόσ μαφύασ», που τησ «ανατϋθηκε η δουλειϊ» απϐ το 

ενδιαφερϐμενο ςυνδικαλιςτικϐ ςωματεύο -ό τμόμα αυτοϑ. ϑμφωνα με 

τουσ ύδιουσ κατούκουσ, παρϐμοιεσ ςυμβιωτικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ μαφιών 

και ςυλλογικοτότων πολιτών, ό μεμονωμϋνων παραγϐντων, μϐνο ςπϊνιεσ 

δεν εύναι! 

Σο μύςοσ κατϊ τησ αςτυνομύασ και η ταϑτιςό τησ με τον «πυρόνα» του 

καθεςτώτοσ (!)1, απλϊ παραδύδει την πϐλη ςτην εγκληματικϐτητα και 

πλόττει καύρια τα βαςικϐτερα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών ςτην 

μετακύνηςη, την ςωματικό ακεραιϐτητα, την περιουςύα και τη ζωό. Οι 

λωποδϑτεσ, ναρκομανεύσ, πϐρνεσ, πλανϐδιοι πωλητϋσ και εποχικού 

«μπαχαλϊκηδεσ» που ϋχουν καταλϊβει ολϐκληρη τη γραμμό Πατόςια-

Ομϐνοια-Εξϊρχεια-Πανεπιςτημύου-ϑνταγμα (αφόνω τη no man's landπου 

εκτεύνεται πύςω απϐ την ταδύου, την Ομϐνοια, την Γ' επτεμβρύου, το 

Χυρρό κ.λπ) δεν αποτελοϑν παρϊ την κορυφό ενϐσ παγϐβουνου 

ϊφθονου «μαϑρου» χρόματοσ, που βρύςκεται ςτα χϋρια παραγϐντων που 

επωφελοϑνται απϐ «υψηλό» προςταςύα εκ μϋρουσ του ποικιλώνυμου 

κατεςτημϋνου (πολιτικοϑ, δικαςτικοϑ, νομοθετικοϑ κ.λπ) -ςτην οπούα, 

ϐπωσ μαθαύνουμε, ςυμπεριλαμβϊνονται ακϐμα και διακρατικϋσ (ςιωπηλϋσ) 

ςυμφωνύεσ! 

Σο ςυμπϋραςμα εύναι ϊβολο μεν για οριςμϋνα ιδεοληπτικϊ ςτερεϐτυπα, 

αλλϊ ςαφϋσ: ϐπου εκδιώκεται η «αςτυνομοκρατύα», το κενϐ καλϑπτει η 

«μαφιοκρατύα». 

Η αντιπϊθεια προσ την αςτυνομύα ϋχει, ωσ ςυνόθωσ λϋγεται, «βαθιϋσ 

(ιςτορικϋσ) ρύζεσ» ςτην Ελλϊδα: οι ςημερινού εξηντϊρηδεσ και κϊτω 

μεγϊλωςαν πρϊγματι με την αριςτερύζουςα μυθολογύα περύ «αςτυνομικών 

διώξεων» και φαύνεται πωσ ςτα μϊτια τησ (διηνεκοϑσ) εφηβεύασ τουσ 

(μασ) η αςτυνομύα εξακολουθεύ να αντιπροςωπεϑει το εξοβελιςτϋο 

«υπερεγώ» (το δεξιϐ μπαμπϊ τουσ ξϋρω εγώ, ό τον αυςτηρϐ τουσ 

γυμναςιϊρχη που τουσ μϊλωνε που ϊφηναν μακριϊ μαλλιϊ-κϊπνιζαν 

κρυφϊ-γϋλαγαν ςτην προςευχό τισ δεκαετύεσ του '60 ό του '70 κ.λπ). Όλα 

αυτϊ εύναι ςυμπαθό, αλλϊ πλϋον παρϊγουν κοινωνικό διϊλυςη, 

καταςτρατόγηςη των βαςικϐτερων δικαιωμϊτων των πολιτών και 
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παρϊδοςη κϊθε οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ςτο «κακϐ» χρόμα (που ωσ 

γνωςτϐ διώχνει το «καλϐ»). Σα ψυχολογικϊ ςυμπλϋγματα τησ 

πνευματικόσ, δημοςιογραφικόσ και πολιτικόσ μασ ελύτ βλϊπτουν πλϋον 

ςοβαρϊ τη δημοκρατύα, την ευημερύα και την αςφϊλεια ϐλων μασ. Όςο 

«βαθιϋσ» κι αν εύναι οι «ρύζεσ» τησ απϋχθειασ προσ την αςτυνομύα, όρθε η 

ώρα να ξεριζωθοϑν -εκ βϊθρων. 

Θα χρειαςτεύ να θυμηθοϑμε πωσ ςτη δημοκρατύα κϊθε ϊςκηςη βύασ εύναι 

παρϊνομη, εκτϐσ τησ νϐμιμησ βύασ που ϋχει εκχωρηθεύ αποκλειςτικϊ ςτισ 

δυνϊμεισ αςφαλεύασ, και ελϋγχεται δημοκρατικώ τω τρϐπω απϐ τουσ 

θεςμοϑσ και τα εντεταλμϋνα ϐργανα τησ πολιτεύασ, που εν πολλούσ εύναι 

αιρετϊ και πϊντωσ ςε κϊθε περύπτωςη «πηγϊζουν απϐ το λαϐ». Μπορεύ να 

ϋχουμε ϐςεσ ενςτϊςεισ θϋλουμε για το πώσ εφαρμϐζονται ϐλα αυτϊ -και 

εύναι πϊντα καλοδεχοϑμενεσ οι προτϊςεισ για να εφαρμοςτοϑν καλϑτερα- 

αλλϊ πϊντωσ ϊλλο δημοκρατικϐ πλαύςιο δεν υπϊρχει. 

Όποιοσ ςτερεύ απϐ την αςτυνομύα το δικαύωμα ϊςκηςησ βύασ -ό εκχωρεύ το 

δικαύωμα αυτϐ ςε ϐποιον ϊλλον- απλϊ βρύςκεται εκτϐσ δημοκρατικοϑ 

πλαιςύου.   

Πριν κϊμποςα χρϐνια, ϋνασ αντιπαθόσ πολιτικϐσ εύχε διαμηνϑςει ςτουσ 

αςτυνομικοϑσ «εςεύσ εύςτε το κρϊτοσ», προκαλώντασ θϑελλα 

διαμαρτυριών, ενςτϊςεων και ειρωνειών, που ςυνεχύζονται ωσ τισ μϋρεσ 

μασ! Δεν ξϋρω αν εύχε δύκιο. Ξϋρω πϊντωσ πωσ ςόμερα, με 

εξουδετερωμϋνη πια την αςτυνομύα, «κρϊτοσ» εύναι οι μαφύεσ κϊθε 

τϑπου. Πολλού θα ιςχυριςτοϑν πωσ εύναι «παραπλανητικϐ» να θϋτω με 

διλημματικοϑσ ϐρουσ το ερώτημα ποιοσ επιβϊλει τη νομιμϐτητα, η 

αςτυνομύα ό οι μαφύεσ. Πιθανϐν, αλλϊ δε βλϋπω ϊλλον υποψόφιο ςτον 

ορύζοντα.      

 

ημεύωςη 

Πρϐςφατα γϋλαςα ιδιαύτερα με μια αφύςα αναρχικόσ ομϊδασ, ςτην οπούα 

καταγγϋλλονταν τα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ ωσ ενεργοϑμενα τησ... 

αςτυνομύασ 
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Σι επιδιώκουμε (30/12/2011) 

 

Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ) οδεϑoυμε προσ ϋνα εκλογικϐ ςυνϋδριο 

ϐπου θα ληφθοϑν ςημαντικϋσ αποφϊςεισ ενϐψει τησ εκλογικόσ μασ 

παρουςύασ ςτισ επερχϐμενεσ βουλευτικϋσ εκλογϋσ, που κατϊ πϊςα 

πιθανϐτητα θα διεξαχθοϑν πριν το καλοκαύρι. 

το ςυνϋδριο αυτϐ καλοϑμαςτε να λϊβουμε αποφϊςεισ για πολλϊ 

θϋματα, εκ των οπούων ϐμωσ ξεχωρύζουν δϑο: 

• Σο πρϐςωπο του (των) επικεφαλόσ -και ϐποιου μασ 

εκπροςωπόςει ςτο debate (εφϐςον βϋβαια μασ επιτραπεύ να 

ςυμμετϊςχουμε ςε αυτϐ) 

• Σο πολιτικϐ ςτύγμα τησ εκλογικόσ μασ εμφϊνιςησ 

Όπωσ ςυμβαύνει πϊντοτε ςε παρϐμοιεσ περιπτώςεισ, αναμειγνϑονται εδώ 

πολιτικϋσ πεποιθόςεισ και προςωπικϋσ ςτοχεϑςεισ. Όςοι υπογρϊφουμε 

αυτϐ το κεύμενο ςυζητόςαμε και καταλόξαμε ςε οριςμϋνεσ αποφϊςεισ για 

τη θϋςη μασ ςτισ κομματικϋσ διεργαςύεσ, που θεωροϑμε πωσ πρϋπει να τισ 

κοινοποιόςουμε ςτα μϋλη και τουσ φύλουσ του κϐμματοσ, μα και τουσ 

πολύτεσ που ενδιαφϋρονται. 

Πρώτο μϋλημϊ μασ εύναι να ϋχει η επιλογό μασ πολιτικϊ 

χαρακτηριςτικϊ: επιθυμοϑμε να διαμορφωθεύ ϋνα ρητϐ, ςαφϋσ εκλογικϐ 

ςτύγμα, που θα υπηρετεύ τισ παρακϊτω αδόριτεσ ανϊγκεσ: 

• Να εύναι ριζοςπαςτικϐ, με την ϋννοια να ϋχει «αιχμϋσ» που θα 

υπερβαύνουν τισ καθεςτωτικϋσ-μεταπολιτευτικϋσ πολιτικϋσ, 

κοινωνικϋσ και οικονομικϋσ ιςορροπύεσ· μεταρρυθμιςτικϐ, με την 

ϋννοια να ιεραρχεύ και να διευκρινύζει τισ απαιτοϑμενεσ αλλαγϋσ· 

προοδευτικϐ, με την ϋννοια να υπεραςπύζεται το ςυλλογικϐ 

ςυμφϋρον και τη ςυλλογικό προοπτικό. 

• Να απευθϑνεται ςτην κοινωνύα, με την ϋννοια να απαντϊ ςτα 

ςημαντικϊ προβλόματα που απαςχολοϑν τουσ πολύτεσ, με αιχμό 

την οικονομικό κρύςη και τη λειτουργύα τησ δημοκρατύασ μασ 

• Να εύναι ενωτικϐ, με την ϋννοια να καλϑπτει πολιτικϊ ολϐκληρο 

το φϊςμα των απϐψεων ςτο κϐμμα των ΟΠ, απϐ τισ πλϋον 

«φονταμενταλιςτικϋσ» ωσ τισ πιο πραγματιςτικϋσ. 
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Κατϊ τη γνώμη μασ εύναι απαραύτητο οι υποψόφιοι/υποψόφιεσ για τη 

θϋςη του επικεφαλόσ τησ εκλογικόσ εκςτρατεύασ των ΟΠ να δηλώςουν 

με καθαρϐ τρϐπο τισ θϋςεισ τουσ γϑρω απϐ αυτϐ το πλαύςιο, πριν απϐ τη 

ςϑγκλιςη του ςυνεδρύου. 

Δεϑτερο μϋλημϊ μασ εύναι η ενϐτητα του κϐμματοσ: επιθυμοϑμε μια 

πολιτικό επιλογό που να προςηλώνεται ςε ϐςα μασ ενώνουν και να 

παρακϊμπτει ϐςα μασ χωρύζουν, μην αφόνοντασ «ξεςκϋπαςτη» καμύα 

πολιτικό ευαιςθηςύα ςτο εςωτερικϐ των ΟΠ, αλλϊ και το χώρο τησ 

πολιτικόσ οικολογύασ γενικϐτερα, τϐςο για το ζότημα τησ διαχεύριςησ τησ 

κρύςησ και την «πρϊςινη ςτροφό» ςτην οικονομύα, ϐςο και για τισ 

κοινωνικϋσ μασ αναφορϋσ, την θεςμικό ανατροπό και τη «νϋα 

μεταπολύτευςη», το περιβϊλλον, την εξωτερικό πολιτικό, κ.λπ. 

Επιλϋγουμε τη ςυνϑπαρξη απϐ τουσ αποκλειςμοϑσ, επιλϋγουμε την 

αλληλοκατανϐηςη απϐ την καταγγελύα των διαφορετικών απϐψεων. 

Θεωροϑμε πωσ μϐνο μια τϋτοια ςτϊςη, ϋνα τϋτοιο «νϋο όθοσ» μπορεύ να 

επιτρϋψει ςτουσ ΟΠ να ξεπερϊςουν το τϋλμα τησ ςημερινόσ πολιτικόσ 

ςκηνόσ. Αυτϐ ϐμωσ το «νϋο όθοσ» απαιτεύ ανοικτϐ πνεϑμα και πολιτικό 

γενναιϐτητα. Θα εύναι κρύμα οι ϐποιεσ προςωπικϋσ φιλοδοξύεσ να 

ακυρώςουν αυτό τη δυνατϐτητα. 

Σρύτο μϋλημϊ μασ εύναι η ανανϋωςη του κϐμματοσ: εύμαςτε ϋνα κϐμμα 

που ςτηρύζεται εκλογικϊ κυρύωσ απϐ νϋουσ ανθρώπουσ και που πολιτικϊ 

επιθυμεύ να ξεκϐψει απϐ το μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ. Η επιλογό του 

κεντρικοϑ προςώπου τησ προεκλογικόσ μασ εκςτρατεύασ οφεύλει να 

ςυμβαδύζει με την πραγματικϐτητα αυτό. Οι ϊνθρωποι που 

πρωτοςτϊτηςαν ςτη δημιουργύα του χώρου τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτην 

Ελλϊδα κατϊ τη δεκαετύα του '80 και που μϋχρι ςόμερα κυριϊρχηςαν ςτη 

δημϐςια ϋκφραςη αυτοϑ του χώρου, οφεύλουν τώρα να ςταθοϑν ςτο πλϊι 

αφόνοντασ ςε νεϐτερουσ ανθρώπουσ το ρϐλο του επικεφαλόσ τησ εκλογικόσ 

εκςτρατεύασ. Οι ϊνθρωποι αυτού αποτελοϑν κεντρικϐ τμόμα τησ ιςτορικόσ 

αναφορϊσ και του πολιτικοϑ «ϋρματοσ» των ΟΠ και ϋχουν να προςφϋρουν 

ακϐμα περιςςϐτερα ςτο μϋλλον, πλαιςιώνοντασ κα ςτηρύζοντασ τουσ 

επϐμενουσ. Μια τϋτοια κύνηςη αποτελεύ κύνηςη ενϐτητασ και διευκολϑνει 

την ανϊδειξη μιασ νϋασ δυναμικόσ ςτο χώρο τησ πολιτικόσ οικολογύασ, η 

οπούα εύναι απολϑτωσ απαραύτητη ςτισ ςημερινϋσ ςυνθόκεσ. 

Θϋλουμε ϋτςι ϋνα πρϐςωπο: 
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• νϋο ςτην πολιτικό (ϐχι τϐςο ηλικιακϊ. ϐςο απϐ την ϊποψη του 

καινοτϐμου τρϐπου προςϋγγιςησ των προβλημϊτων), 

• με ξεκϊθαρο «πρϊςινο» ςτύγμα, 

• προερχϐμενο απϐ την κοινωνύα και το χώρο τησ εργαςύασ, και ϐχι 

το χώρο των πυλώνων τησ μεταπολιτευτικόσ εξουςύασ (κϐμματα, 

μύντια κ.λπ). 

Οι πολιτικϋσ επιλογϋσ εύναι ςυχνϊ ςκληρϋσ, με την ϋννοια πωσ κϊποιοι θα 

δουν τουσ ςχεδιαςμοϑσ τουσ να ακυρώνονται, τισ απϐψεισ τουσ να 

υποχωροϑν. Για να μη μεταβληθεύ ϐμωσ η ςκληρϐτητα ςε βαναυςϐτητα, 

θα πρϋπει η εςωκομματικό μασ διαβοϑλευςη να παραμεύνει 

προςηλωμϋνη ςτα ςυγκεκριμϋνα ερωτόματα που αντιμετωπύζουμε 

(πολιτικϊ και επικοινωνιακϊ) και να μην εκτροχιαςτεύ ςε προςωπικϋσ 

επιθϋςεισ, κριτικϋσ προθϋςεων, ςυκοφαντικϋσ εκςτρατεύεσ κ.λπ. Καλοϑμε 

τα μϋλη του κϐμματοσ ϐχι απλϊ να κλεύςουν τα αυτιϊ τουσ ςε παρϐμοιεσ 

τακτικϋσ, αλλϊ και επιθετικϊ να επαναφϋρουν ςτην τϊξη ϐςουσ τουσ 

«πληροφοροϑν» για τισ δόθεν «μϑχιεσ επιδιώξεισ» του ενϐσ και του 

ϊλλου ό τουσ «ςκελετοϑσ ςτο ντουλϊπι» τουσ κ.λπ. 

Εύμαςτε ϐλοι ςτο ύδιο κϐμμα. το κϐμμα μασ δεν υπϊρχουν «εςωτερικού 

εχθρού». Αντύπαλού μασ εύναι τα προβλόματα που αντιμετωπύζει η 

Ευρώπη, η Ελλϊδα και ο κϐςμοσ, που αντιμετωπύζει ο καθϋνασ απϐ εμϊσ, 

οι οικογϋνειεσ και τα παιδιϊ μασ. 

 

Ο Μιχϊλησ Αντϑπασ εύναι τεχνικϐσ υπολογιςτών· ο Αλϋξανδροσ 

Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Κώςτασ Κατώπησ εύναι 

μηχανικϐσ· ο Ιωϊννησ Καραμότροσ εύναι οικονομολϐγοσ· ο Δημότρησ 

Κουτςουρϋλησ εύναι μηχανικϐσ τεχνητόσ νοημοςϑνησ· ο Αλϋξανδροσ 

Λαλϊκοσ εύναι εκδϐτησ· ο Παναγιώτησ Μύχασ εύναι μηχανικϐσ, 

επιχειρηματύασ ςτον τομϋα των βιολογικών προώϐντων· ο Νύκοσ 

Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ του Π των ΟΠ· 

ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ 
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2012 

 

Για το κεύμενο "η πολιτικό οικολογύα ςτισ εκλογϋσ" (21/1/2012) 

 

Ενϐψει του εκλογικοϑ ςυνεδρύου των «οικολϐγων πρϊςινων» (ΟΠ) 

ςυγγρϊψαμε μαζύ με δϑο φύλουσ (τουσ Ορϋςτη Κολοκοϑρη και Γιώργο 

Δημητρύου) ϋνα ςχϋδιο εκλογικόσ διακόρυξησ υπϐ τον τύτλο «η 

πολιτικό οικολογύα ςτισ εκλογϋσ». Σο κεύμενο αυτϐ ϋχει ενδιαφϋρον 

διϐτι ςυνυπογρϊφεται απϐ τρύα μϋλη των ΟΠ που ςηματοδοτοϑν 

διαφορετικϋσ τϊςεισ και ρεϑματα ιδεών του χώρου, που ςυνόθωσ 

αντιπαρατύθεντο ςτον ϊξονα δεξιϊ-αριςτερϊ. Αποτελεύ ϊρα εκ των 

πραγμϊτων αναύρεςη των κατεςτημϋνων πολιτικών διαιρϋςεων -και απϐ 

την ϊποψη αυτό αφορϊ και τη γενικϐτερη πολιτικό ςυζότηςη ςτη χώρα, 

πϋραν των ςτενών ορύων των ΟΠ. 

το ςημεύωμα αυτϐ θα όθελα να διευκρινύςω οριςμϋνα ςτοιχεύα του 

κειμϋνου αυτοϑ, ώςτε να διευκολυνθεύ η ςχετικό ςυζότηςη και να 

ληφθοϑν ςυνετϐτερεσ αποφϊςεισ. 

Η πρώτη παρατόρηςη αφορϊ το ςκοπϐ που ϋχει ϋνα παρϐμοιο 

διακηρυκτικϐ κεύμενο. Μια εκλογικό διακόρυξη καλεύται να 

εξυπηρετόςει οριςμϋνουσ ςτϐχουσ: 

(α) να προςφϋρει ςτα μϋλη και τα ςτελϋχη του κϐμματοσ και τουσ 

ψηφοφϐρουσ μια απλό, τεκμηριωμϋνη και ουςιαςτικό «αφόγηςη» για τα 

προβλόματα και τη λϑςη τουσ, διαμϋςου τησ οπούασ διαφαύνονται και οι 

πολιτικϋσ προτεραιϐτητεσ του κϐμματοσ. Η πολιτικό εύναι πϊντα 

ζότημα ιερϊρχηςησ των προτεραιοτότων -ό δεν εύναι τύποτα. 

(β) να «εικονογραφεύ» την αφόγηςη αυτό με μερικϊ πολϑ απτϊ και 

ςυγκεκριμϋνα μϋτρα, που χωρύσ να εξαντλοϑν τη λϑςη των προβλημϊτων 

(κϊθε ϊλλο!) προςφϋρουν μολοταϑτα μύα «γεϑςη» για τισ πολιτικϋσ που 

προκρύνει το κϐμμα (τισ «εικονογραφόςεισ» αυτϋσ τισ ονομϊζουμε 

«νηςύδεσ») 

(γ) να τεκμηριώνει την ανϊγκη ϑπαρξησ (και υπερψόφιςησ) αυτοϑ του 
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κϐμματοσ, τονύζοντασ την ιδιαιτερϐτητϊ και την ιδιοπροςωπύα του. 

Ϊτςι, ςτο κεύμενο που παρουςιϊςαμε εμφανύζεται μια αφόγηςη για την 

Ευρώπη και τισ κοινωνικϋσ αναφορϋσ του κϐμματοσ, για τη ςτϊςη του 

κϐμματοσ απϋναντι ςτην εςωτερικό πολιτικό διϊταξη και τη διεθνό θϋςη τησ 

χώρασ. 

Ευρωπαώκό προοπτικό 

Όςον αφορϊ τη ςτϊςη των ΟΠ ςτο ευρωπαώκϐ εγχεύρημα, προκρύνονται 

δϑο «νηςύδεσ», που περιγρϊφουν ουςιαςτικϊ μια ομοςπονδιακό Ευρώπη: 

ζητεύται «η αναμϐρφωςη των ςυνθηκών» και  η «αιρετό ηγεςύα ςε 

θεςμούσ όπωσ η "ευρωπαώκό επιτροπό" και το "ευρωπαώκό 

ςυμβούλιο"»1. και η αλλαγό του ρϐλου τησ «ευρωπαώκόσ κεντρικόσ 

τρϊπεζασ» (ΕΚΣ) ώςτε να εξελιχθεύ ςε ουςιαςτικϐ «δανειςτό τησ 

υςτϊτησ ςτιγμόσ», ςαν την αμερικανικό ομοςπονδιακό 

τρϊπεζα(FED)2. Ο «ευρωπαώςμϐσ» που προκρύνεται εδώ, ενώ εύναι 

ριζοςπαςτικϊ φεντεραλιςτικϐσ (ό μϊλλον εξαιτύασ αυτοϑ) δεν καταντϊει 

ςτισ γονυκλιςύεσ προσ τισ πολιτικϋσ επινοόςεισ των διαφϐρων 

διευθυντηρύων των Βρυξελλών και του ϊξονα «Μερκοζύ», που εύναι 

ενδημικϊ ςτα «φιλοευρωπαώκϊ» κϐμματα -ιδύωσ τη «δημοκρατικό 

ςυμμαχύα» (ΔΗΜΤΜ), τη «δημοκρατικό αριςτερϊ» (ΔΗΜΑΡ), τα 

απομεινϊρια τησ φιλελεϑθερησ ΝΔ, του εκςυγχρονιςτικοϑ ΠΑΟΚ κ.λπ. 

Απϐ την ϊλλη, οι ΟΠ διαχωρύζουν με ςαφόνεια τη ςτϊςη τουσ απϐ 

τον αντιευρωπαώςμϐ, εύτε ϐψιμο (τησ νϋασ ηγεςύασ τησ ΝΔ και 

του ΤΝ/ΤΡΙΖΑ), εύτε παραδοςιακϐ (του ΚΚΕ και του «πατριωτικοϑ» 

ΠΑΟΚ) που (υποτύθεται πωσ) αναζητοϑν λϑςεισ ςτην «εθνικϊ 

υπερόφανη» πορεύα εκτϐσ Ευρώπησ: «η λϑςη ςτην κρύςη θα εύναι 

ευρωπαώκό και πλανητικό ό δε θα υπϊρξει» διαβϊζουμε ςτο κεύμενο. 

Κρύςη χρϋουσ 

Όςον αφορϊ την ελληνικό κρύςη χρϋουσ, διατυπώνεται η ϊποψη πωσ 

πρϐκειται για μια καθεςτωτικό κρύςη του μεταπολιτευτικοϑ 

ςυςτόματοσ, με κοινωνικϐ, θεςμικϐ, οικονομικϐ και πολιτικϐ 

πρϐςημο. Για λϐγουσ που δεν εύναι του παρϐντοσ, ςτη μεταπολιτευτικό 

Ελλϊδα η πλουτοπαραγωγικό δραςτηριϐτητα (η παραγωγό υπεραξύασ) 

μετατοπύςτηκε απϐ την παραγωγικό οικονομύα προσ τη διαφθορϊ, προσ 

τη μαϑρη οικονομύα, την παραοικονομύα και τη λεηλαςύα του 

περιβϊλλοντοσ (με την αργομιςθύα να χρηματοδοτεύ «τα ςτρατϊ» του 
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πολιτικοϑ ςυςτόματοσ). Επιβλόθηκε ςταδιακϊ ϋνα «προςοδοθηρικϐ 

καθεςτώσ». Σο νϋο αυτϐ μπλοκ εξουςύασ κατοχυρώθηκε θεςμικϊ απϐ το 

ςϑνταγμα και τουσ νϐμουσ και εκφρϊςτηκε πολιτικϊ απϐ τα 

κατεςτημϋνα κϐμματα του μικροϑ και του μεγϊλου δικομματιςμοϑ, τα 

μύντια (κυρύωσ την ιδιωτικό τηλεϐραςη) και τη βιομηχανύα τησ 

ψυχαγωγύασ. Η οικονομικό-πολιτικό αυτό διϊταξη ςτϋρηςε απϐ το 

κρϊτοσ πολϑτιμα φορολογικϊ ϋςοδα, κατακρόμνιςε την 

παραγωγικϐτητα και την ανταγωνιςτικϐτητα, δύχαςε τουσ εργαζϐμενουσ 

ςε «εντϐσ» και «εκτϐσ» ςυςτόματοσ, και παρόγαγε ακαμψύα και 

ανελαςτικϐτητα ςε ϐλα τα επύπεδα τησ κοινωνικόσ, οικονομικόσ, 

πολιτικόσ αναπαραγωγόσ του ςυςτόματοσ, με βαςικϊ θϑματα τουσ νϋουσ 

και τισ γυναύκεσ. Αποτϋλεςμα όταν οι διαδοχικϋσ κρύςεισ: κρύςη ςτο 

ιςοζϑγιο τρεχουςών ςυναλλαγών (απϐ το 2000), ςτα δημϐςια ϋςοδα (απϐ 

το 2004), ςτο ϋλλειμμα και το χρϋοσ (απϐ το 2007-8). υνεπώσ η 

τρϋχουςα κρύςη ςτην Ελλϊδα ϋχει τη διϊςταςη τησ δομικόσ 

καθεςτωτικόσ κρύςησ, τησ κρύςησ αδυναμύασ αναπαραγωγόσ του 

ςυςτόματοσ. Κεντρικό δε θϋςη ςτη ςωςτό ανϊλυςη αυτόσ τησ κρύςησ 

εύναι πωσ πρϐκειται για κρύςη εςϐδων και ϐχι δαπανών. 

Σο κεύμενο ανταποκρύνεται ςτισ προκλόςεισ αυτόσ τησ ανϊλυςησ. 

Θεωροϑμε πωσ οι ΟΠ οφεύλουν να ςταθοϑν ςτο πλευρϐ των «χαμϋνων 

τησ μεταπολύτευςησ», με βαςικϐτερο τη μιςθωτό εργαςύα. Αλλϊ οι 

επιλογϋσ ϋχουν επιπτώςεισ: προϊςπιςη τησ μιςθωτόσ εργαςύασ ςημαύνει 

ταυτϐχρονα υπερϊςπιςη και τησ υγιοϑσ επιχειρηματικϐτητασ. Όςο 

ανϐητο εύναι να «καταργεύ» κανεύσ την «πϊλη των τϊξεων», ϊλλο τϐςο 

ανϐητο εύναι να παραγνωρύζει τη ςυνεργατικό πλευρϊ των ςχϋςεων 

μιςθωτών/εργοδοςύασ, ιδύωσ των μιςθωτών εκεύνων που δε διεκδικοϑν την 

ανϊληψη τησ ευθϑνησ τησ διεϑθυνςησ των επιχειρόςεων ϐπου εργϊζονται 

(δηλαδό πϊνω-κϊτω ϐλων). ημαύνει επύςησ πωσ οι ΟΠ εύμαςτε 

επιφυλακτικού απϋναντι ςτην αυτοαπαςχϐληςη, ιδύωσ εκεύνη που δεν 

μπορεύ να διευρϑνει την απαςχϐληςη ό να ςυμβϊλει ςτην «πρϊςινη 

ςτροφό» τησ οικονομύασ. Η μικρό προςωποπαγόσ επιχεύρηςη 

εύναι θϑλακασ τησ φοροδιαφυγόσ, τησ εργοδοτικόσ αςυδοςύασ, τησ 

εςωςτρεφοϑσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ, του ελλεύμματοσ 

παραγωγικϐτητασ και ανταγωνιςτικϐτητασ που πλόττει τη χώρα. Οι αιχμϋσ 

(«νηςύδεσ») αυτόσ τησ αφόγηςησ  -το «"πϊγωμα" τησ φορολϐγηςησ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 780 

τησ εργαςύασ ςτα ςημερινϊ επύπεδα» και η «διεϑρυνςη τησ 

μιςθοδοςύασ επύ του ΑΕΠ»- υποδηλώνουν την ανϊγκη να υπϊρξουν 

δημϐςιεσ πολιτικϋσ που θα αναδεύξουν μια πιο ορθολογικό διϊρθρωςη 

ςτην ελληνικό οικονομύα, με περιςςϐτερεσ, μεγαλϑτερεσ και πιο 

παραγωγικϋσ επιχειρόςεισ και ςταδιακόεπικυριαρχύα τησ  μιςθωτόσ 

εργαςύασ επύ τησ αυτοαπαςχϐληςησ. Αυτϐ ςημαύνει μετϊβαςη προσ 

μεγαλϑτερεσ, υγιϋςτερεσ, παραγωγικϐτερεσ και καλϑτερα ελεγχϐμενεσ 

επιχειρηματικϋσ δομϋσ, «μικρομεςαύεσ» μεν, αλλϊ με την ευρωπαώκό 

ϋννοια του ϐρου. 

Οι δϋκα αιχμϋσ («νηςύδεσ») του κειμϋνου «η πολιτικό οικολογύα 

ςτισ επϐμενεσ εκλογϋσ» 

Προςταςύα μιςθωτόσ εργαςύασ: 

} «Πϊγωμα» τησ φορολϐγηςησ τησ εργαςύασ ςτα ςημερινϊ επύπεδα και 

ςυνεχόσ αϑξηςη του ποςοςτοϑ τησ μιςθοδοςύασ επύ του ΑΕΠ 

Κρύςη του ευρώ: 

} Να παρϊςχει η «ευρωπαώκό κεντρικό τρϊπεζα» (ΕΚΣ) αμϋςωσ δϊνεια 

με μηδενικϐ επιτϐκιο (ϐπωσ ακριβώσ ϋπραξε η αμερικανικό κεντρικό 

τρϊπεζα για τουσ αμερικανικοϑσ χρηματοπιςτωτικοϑσ οργανιςμοϑσ) 

ςτουσ δημϐςιουσ πιςτωτικοϑσ οργανιςμοϑσ των κρατών-μελών τησ 

ευρωζώνησ για να εξυπηρετοϑν τα παλαιϊ τουσ δϊνεια και να προωθοϑν 

δημϐςιεσ επενδϑςεισ και κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ2 

} Θϋςπιςη ςε πανευρωπαώκϐ επύπεδο ενϐσ φϐρου για τον πλοϑτο ςε ϐλα 

τα κρϊτη-μϋλη τησ ΕΕ, μαζύ με ςυντονιςμϋνη καταςτολό των 

φορολογικών παραδεύςων και τησ φοροδιαφυγόσ, ώςτε ο φϐροσ αυτϐσ 

να ειςπρϊττεται παντοϑ με ύςουσ ϐρουσ3 

} Να εγγυηθεύ η ΕΕ τα ςϑνορα τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου και να 

ςυμβϊλλει ςτην αποχώρηςη των τουρκικών κατοχικών δυνϊμεων απϐ τη 

βϐρεια Κϑπρο ώςτε να μειωθοϑν δραςτικϊ οι ςτρατιωτικού εξοπλιςμού, 

κυρύωσ τησ Ελλϊδασ και τησ Σουρκύασ (πρϐταςη Κον-Μπεντύτ) 

Ευρωπαώκό ολοκλόρωςη: 

} Αναμϐρφωςη των ευρωπαώκών ςυνθηκών ςτην κατεϑθυνςη τησ 

επϋκταςησ των αρμοδιοτότων των κοινοτικών οργϊνων ςτη χϊραξη 

περιβαλλοντικόσ, οικονομικόσ και εξωτερικόσ πολιτικόσ 

} Αιρετό ηγεςύα ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό και το Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο 

Γυναύκεσ και παιδιϊ-Νϋοι: 
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} Δραςτικό επϋκταςη οριςμϋνων κρύςιμων κοινωνικών δομών (ϐπωσ οι 

βρεφονηπιακού ςταθμού και η προςχολικό εκπαύδευςη) που ςυνδϋονται 

με την ϊρςη των εμποδύων ςτην απαςχϐληςη των γυναικών. 

} Τιοθϋτηςη μιασ «χϊρτασ» απαρϊγραπτων δικαιωμϊτων των παιδιών και 

των νϋων ςτην υγεύα, την ψυχαγωγύα και τη μϐρφωςη. 

Πολιτικϐ ςϑςτημα: 

} Η νϋα Βουλό να εκπονόςει ϋνα «μνημϐνιο» αποπληρωμόσ των χρεών 

των κατεςτημϋνων κομμϊτων εξουςύασ ϑψουσ 250,000,000 ευρώ μϋςα ςε 

καθοριςμϋνο διϊςτημα (π.χ. δεκαετύα), με δϋςμευςη τησ κρατικόσ 

επιχορόγηςησ και αυςτηρό εποπτεύα ςτη διαχεύριςό των οικονομικών 

τουσ. 

Παγκϐςμιο περιβαλλοντικϐ κύνημα: 

} το ϐνομα των μεςοπρϐθεςμων επιπτώςεων απϐ τη διαιώνιςη τησ 

χρόςησ ορυκτών καυςύμων, αλλϊ και τησ ϊμεςησ απειλόσ που 

αντιπροςωπεϑει για το περιβϊλλον η εξϐρυξη πετρελαύου, ιδιαύτερα ςε 

κλειςτϋσ θϊλαςςεσ ςαν τη Μεςϐγειο ό -ακϐμα περιςςϐτερο- το Αιγαύο, 

αντιτιθϋμεθα ςε κϊθε προςπϊθεια εξϐρυξησ πετρελαύου ςτο γεωγραφικϐ 

μασ χώρο 

 Νϋοι-Γυναύκεσ και παιδιϊ 

Ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην ανϊλυςη αυτό ϋχει η ϋμφαςη που δύδεται ςτη 

θϋςη των γυναικών, των παιδιών και των νϋων ωσ των κατ' εξοχό 

«χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ». Όςον αφορϊ τισ γυναύκεσ, ςτην 

Ελλϊδα παρατηρεύται ιδιαύτερα χαμηλό ςυμμετοχό τουσ ςτην αγορϊ 

εργαςύασ και πολλαπλϊ εμπϐδια ςτο να μποροϑν να εναρμονύζουν την 

οικογενειακό και την επαγγελματικό τουσ ζωό. Εύναι προφανϋσ πωσ 

το γεγονϐσ αυτϐ λειτουργεύ εισ βϊροσ των γυναικών ςτη διαμϐρφωςη 

των ϋμφυλων ςχϋςεων και υπονομεϑει βαςικϊ δικαιώματϊ τουσ. 

Απϐ την ϊλλη, η ςημαντικό ςυμμετοχό των γυναικών ςτην αγορϊ 

εργαςύασ ςυνδϋεται ϊμεςα με την παραγωγικϐτητα, την καινοτομύα, 

την ειςοδηματικό ιςϐτητα κ.ο.κ. Η 

ιδιαύτερη ϋμφαςη που δύδεται ςτην ευζωύα των 

παιδιών ςυνδϋεται επύςησ με την απαςχϐληςη των γυναικών. Οι 

γυναύκεσ που ςτο ςημερινό ςϑγχρονο κϐςμο ςυνδυϊζουν αρτιϐτερα 

επαγγελματικό ςταδιοδρομύα και οικογενειακό ζωό, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ τεκνοποιύασ, εύναι εκεύνεσ που ςτηρύζονται 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 782 

αποφαςιςτικϊ απϐ την πολιτεύα ςτο ϋργο τησ ανατροφόσ των παιδιών 

τουσ, διαμϋςου κυρύωσ μιασ πολιτικόσ για οικουμενικό κϊλυψη των 

αναγκών ςε βρεφονηπιακό εκπαύδευςη και για προςταςύα τησ 

παιδικόσ ηλικύασ (Γαλλύα, κανδιναβικϋσ χώρεσ, Ολλανδύα κ.λπ). Αλλϊ 

οι πολιτικϋσ υπϋρ των παιδιών ϋχουν παρϊλληλα ιδιαύτερη, αυτϐνομη 

αξύα, και αποτελοϑν πυλώνα του λεγϐμενου «προληπτικοϑ κοινωνικοϑ 

κρϊτουσ», που επενδϑει ςε κοινωνικϋσ παροχϋσ με υψηλϐ ανταποδοτικϐ 

ϐφελοσ για το μϋλλον, αντύ να λειτουργεύ εκ των υςτϋρων, για να 

διορθώςει απλϊ εμπεδωμϋνεσ κοινωνικϋσ αδικύεσ. 

Οι ΟΠ ϊρα αναγιγνώςκουν τισ θεμελιώδεισ κοινωνικϋσ διαιρϋςεισ με 

πολυςόμαντο και πραγματιςτικϐ τρϐπο: η διϊςταςη 

εργαζομϋνων/εργοδοτών εύναι αςφαλώσ μια κοινωνικό αντύθεςη, ϐπωσ 

ϐμωσ εύναι και η αντύφαςη μεταξϑ περιβϊλλοντοσ/καθεςτηκυύασ 

οικονομύασ, αλλϊ και η διαγενεακό και η ϋμφυλη ανιςϐτητα. Οι ΟΠ 

αναγνωρύζουν πωσ η μονομερόσ εγγραφό του λϐγου τουσ ςε οποιαδόποτε 

απϐ τισ τϋςςερισ αυτϋσ αντιθϋςεισ, απλϊ δεν περιγρϊφει την 

πραγματικϐτητα -και ϊρα δεν αρκεύ να δώςει λϑςεισ ςτα προβλόματα. 

Νϋα μεταπολύτευςη 

Αν η κρύςη που αντιμετωπύζουμε ϋχει ϋντονη την εγχώρια καθεςτωτικό 

διϊςταςη, οι ΟΠ οφεύλουν να εναντιωθοϑν ςτο καθεςτώσ 

μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα και να αντιπαρατεθοϑν με ϐλουσ τουσ 

πυλώνεσ του (κομματικϐ ςϑςτημα, ςυνταγματικό-νομικό διϊταξη, 

μύντια), προκρύνοντασ το αύτημα για «νϋα μεταπολύτευςη». Παρϊ τισ 

ενδιαφϋρουςεσ προςπϊθειϋσ τουσ, ςτον τομϋα αυτϐ οι ΟΠ ϋχουν ακϐμα 

πολλϊ βόματα να κϊνουν: 

• Απϐ τη μια, οφεύλουν να υιοθετόςουν ριζοςπαςτικϐτερεσ 

προςεγγύςεισ -με «αιχμό» τη ςυνταγματικό αλλαγό, ακϐμα και με 

ςυντακτικό ςυνϋλευςη. 

• Απϐ την ϊλλη, εκτιμώντασ ςωςτϊ τουσ κινδϑνουσ τησ «ϊτακτησ 

χρεοκοπύασ» του καθεςτώτοσ (ςτισ ςημερινϋσ ςυνθόκεσ 

«εξϋγερςη χωρύσ ομαλϐτητα» θα οδηγοϑςε ςε αυταρχιςμϐ, 

απομονωτιςμϐ και πλουτοκρατύα) αλλϊ και τησ διαιώνιςόσ του 

(μιασ εξϋλιξησ του τϑπου «ομαλϐτητασ χωρύσ εξϋγερςη», που θα 

εμπϋδωνε τα αυταρχικϊ-μεταδημοκρατικϊ ςτοιχεύα τησ 
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καθεςτηκυύασ τϊξησ) χρειϊζεται να χαρϊξουν μια ςτρατηγικό 

μετϊβαςησ απϐ τη μεταπολιτευτικό μεταδημοκρατύα ςτη νϋα 

μεταπολύτευςη, που να περνϊ απϐ τη ςτενό χαραμϊδα τησ 

«εξϋγερςησ με ομαλϐτητα». Η ςτρατηγικό αυτό δεν μπορεύ παρϊ 

να ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ μιασ «μακρϊσ πορεύασ μϋςα ςτουσ 

θεςμοϑσ».  

Πϊντωσ, ςτη ςημερινό φϊςη τησ ανϊπτυξησ του εςωκομματικοϑ 

προβληματιςμοϑ, η πρϐταςη-«νηςύδα» για «ϋνα "μνημϐνιο" αποπληρωμόσ 

των χρεών των κατεςτημϋνων κομμϊτων εξουςύασ ϑψουσ 250,000,000 ευρώ 

(!) μϋςα ςε καθοριςμϋνο διϊςτημα (π.χ. δεκαετύα), με δϋςμευςη τησ 

κρατικόσ επιχορόγηςησ και αυςτηρό εποπτεύα ςτη διαχεύριςό των 

οικονομικών τουσ» θϋτει το (ςωςτϐ) τϐνο.    

Διεθνεύσ ςχϋςεισ 

Όςον αφορϊ τισ θϋςεισ τησ πρϐταςησ εκλογικόσ διακόρυξησ για τισ 

διεθνεύσ ςχϋςεισ τησ χώρασ, η πρϐταςό μασ ςτοχεϑει ςτο να μετακινηθεύ η 

ςυλλογικό εθνικό προβληματικό απϐ τα ςχόματα του 19ου αιώνα (εθνικό 

ομοιογϋνεια, ςϑνορα, ζώνεσ επιρροόσ και τα τοιαϑτα) ςε εκεύνα του 21ου 

(κοινό διαχεύριςη παγκϐςμιων προβλημϊτων, πολιτιςτικό ακτινοβολύα, 

περιφερειακό ολοκλόρωςη). Σην ώρα π.χ. που η χώρα μασ απειλεύται 

ϊμεςα απϐ την ανϊπτυξη τησ πυρηνικόσ ενϋργειασ ςτην 

νοτιοανατολικό Ευρώπη και η νοτιοανατολικό Μεςϐγειοσ 

κινδυνεϑει να μεταβληθεύ ςε πετρελαιοκηλύδα απϐ την απληςτύα των 

πετρελαώκών εταιρειών και ϐςων αιςχροκερδοϑν οξϑνοντασ την 

κλιματικό αλλαγό, εύναι τολμηρϐ μεν, αλλϊ απολϑτωσ απαραύτητο, να 

τονιςθεύ ϐτι «αντιτιθϋμεθα ςε κϊθε προςπϊθεια εξϐρυξησ πετρελαύου ςτο 

γεωγραφικϐ μασ χώρο». Ανϊλογη εύναι η προςϋγγιςό μασ 

ςτουσ υπερτιμολογημϋνουσ εξοπλιςμοϑσ, ϋνα απϐ τα  θερμοκόπια τησ 

παγκϐςμιασ διαφθορϊσ, για τουσ οπούουσ ζητοϑμε τη μεύωςη διαμϋςου 

τησ εγγϑηςησ εκ μϋρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) των 

ςυνϐρων τησ ανατολικόσ Μεςογεύου και τησ αποχώρηςησ των 

τουρκικών κατοχικών δυνϊμεων απϐ τη βϐρεια Κϑπρο4.       

ημειώςεισ 

1. Πρϐταςη των Ρεμπϋκα Φαρμσ (Rebecca Harms) και Ντανιϋλ 

Κον-Μπεντύτ (Daniel Cohn-Bendit) 
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2. Πρϐταςη των Μιςϋλ Ροκϊρ (Michel Rocard) και Πιερ 

Λαρουτιροϑ (Pierre Larrouturou) 

3. Πρϐταςη Σρεμϐπουλου- Γκύγκολντ (Giegold) 

4. Πρϐταςη Ντανιϋλ Κον-Μπεντύτ. 
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Οι "οικολϐγοι-πρϊςινοι" απϋναντι ςτη νϋα πραγματικϐτητα 

(29/2/2012) 

 

Μετϊ την ψόφιςη τησ νϋασ δανειακόσ ςυνθόκησ απϐ την ελληνικό 

βουλό, και την ϋγκριςη τησ βοόθειασ απϐ την «ευρωομϊδα», η χώρα 

μασ φαύνεται ϐτι κατϊφερε να αποφϑγει προςωρινϊ τον εφιϊλτη τησ 

ϊτακτησ χρεοκοπύασ και να παραμεύνει ζωντανό ςτην ευρωπαώκό 

οικογϋνεια. 

Όμωσ η κατϊςταςη εύναι ιδιαύτερα δϑςκολη, κυρύωσ για εκεύνεσ τισ 

κοινωνικϋσ ομϊδεσ που δεν ευθϑνονται για τη ςημερινό κατϊςταςη. 

Σαυτοχρϐνωσ οι υποχρεώςεισ που αναλϊβαμε ωσ χώρα εύναι αυξημϋνεσ 

και υπϊρχει ϊμεςη ανϊγκη για ταχϑτατη υλοπούηςη των αναγκαύων 

μεταρρυθμύςεων ςτο κρϊτοσ και την οικονομύα, ώςτε: 

να υπϊρξει διϋξοδοσ για τουσ ανϋργουσ, που ξεπερνοϑν πλϋον το 

1,000,000, για τουσ χαμηλϐμιςθουσ, τουσ χαμηλοςυνταξιοϑχουσ, τουσ 

νϋουσ και τισ γυναύκεσ που πλόττονται κατϊ προτεραιϐτητα απϐ τη 

ςημερινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό κρύςη, 

να ςτηριχθοϑν οι επιχειρόςεισ που με ςεβαςμϐ ςτο περιβϊλλον και τη 

ςχετικό νομοθεςύα δημιουργοϑν νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ χωρύσ να 

φοροδιαφεϑγουν ό να ειςφοροδιαφεϑγουν. 

Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» (ΟΠ) χρειϊζεται να ξεφϑγουν απϐ τη 

ρητορικό τησ αντιπαρϊθεςησ «μνημονιακού-αντιμνημονιακού», που εύναι 

πια ξεπεραςμϋνη και παραπλανητικό και δεν εξυπηρετεύ παρϊ 

τυχοδιωκτικϋσ επιδιώξεισ διαφϐρων κομμϊτων. Η διϊκριςη αυτό δεν 

μπορεύ να δεύξει το δρϐμο για τη διϋξοδο απϐ την κρύςη και 

αποπροςανατολύζει τουσ πολύτεσ απϐ τα μεγϊλα προβλόματα που 

αντιμετωπύζει η χώρα μασ και απϐ τα ςημαντικϊ πολιτικϊ ερωτόματα που 

πρϋπει να απαντηθοϑν ςτη ςημερινό κατϊςταςη. 

Η αρνητικό διεθνόσ και ευρωπαώκό 

ςυγκυρύα, αναπϐφευκτα αποτυπώνεται ςε πολλϋσ απϐ τισ ρυθμύςεισ του 

νϋου «μνημονύου». Αυτϐ ϐμωσ δεν θα πρϋπει να μασ αποπροςανατολύζει 

και να λειτουργεύ ωσ ϊλλοθι για τισ ευθϑνεσ του ελληνικοϑ πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ ϐπωσ και των μεγϊλων ό μικρϐτερων διαπλεκϐμενων 

οικονομικών και πολιτικών ςυμφερϐντων που απομϑζηςαν και 
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καταλόςτεψαν μϋχρι ςόμερα τη χώρα. Σα ςυμφϋροντα αυτϊ, με τη μορφό 

κρατικοδύαιτων επιχειρηματιών, φοροφυγϊδων και ςυντεχνιών, αν δεν 

αποκαλυφθοϑν και αν δεν αντιμετωπιςτοϑν ςόμερα, ϐχι μϐνο δεν θα 

πληρώςουν για την κρύςη που δημιοϑργηςαν αλλϊ μεςοπρϐθεςμα θα 

επωφεληθοϑν απϐ αυτόν και θα ιςχυροποιόςουν ξανϊ τη θϋςη τουσ, την 

οικονομικό και πολιτικό κυριαρχύα τουσ. 

Για να μπορϋςουμε λοιπϐν να ξεπερϊςουμε την κρύςη, θα πρϋπει να 

αναγνωρύςουμε και να επιμεύνουμε ςτη διαπύςτωςη ϐτι φτϊςαμε ςτη 

ςημερινό τραγικό κατϊςταςη εξαιτύασ αιτιών που πρωταρχικϊ βρύςκονται 

ςτη χώρα μασ και ϐχι ςτο εξωτερικϐ. Επομϋνωσ οι ϋνοχοι θα πρϋπει πρώτα 

απ' ϐλα να αναζητηθοϑν εδώ, το ύδιο και οι τομϋσ, η οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτικό αναδιοργϊνωςη που θα πρϋπει πρωταρχικϊ να 

επιδιωχθοϑν απϐ τουσ ΟΠ. Αυτϐ δεν ςημαύνει ϐτι δεν ϋχει ςημαςύα ό ϐτι 

δεν θα πρϋπει να επιδιωχθεύ ταυτϐχρονα αλλαγό ςτο ευρωπαώκϐ ςκηνικϐ 

και ςτισ ευρωπαώκϋσ πολιτικϋσ ςτην κατεϑθυνςη που δεύχνουν οι θϋςεισ 

του «ευρωπαώκοϑ πρϊςινου κϐμματοσ» (EGP). 

Η δανειακό ςυμφωνύα περιλαμβϊνει μια ςειρϊ απϐ δεςμεϑςεισ ϐπωσ: 

• μικρϐτερο και πιο λειτουργικϐ δημϐςιο, 

• μεύωςη γραφειοκρατύασ,  

• ϊνοιγμα κλειςτών επαγγελμϊτων, 

• περικοπό τησ ςπατϊλησ ςε υγεύα, παιδεύα και κρατικϋσ 

προμόθειεσ, 

• προβλϋψεισ για την πϊταξη τησ φοροδιαφυγόσ, 

• μειώςεισ ςυντϊξεων, μειώςεισ μιςθών και κϊποια 

• αναιμικϊ αναπτυξιακϊ μϋτρα 

Αρκετϋσ απϐ αυτϋσ τισ δεςμεϑςεισ εύναι δϑςκολο να υλοποιηθοϑν, ϊλλεσ 

εύναι προσ τη ςωςτό κατεϑθυνςη, ϊλλεσ εύναι επώδυνεσ αλλϊ αναγκαύεσ 

κι ϊλλεσ, απϐ τη δικό μασ οπτικό, εύναι ςυνολικϊ λανθαςμϋνεσ. 

Αφοϑ θϋλουμε να αντιπαλϋψουμε τα ςυμφϋροντα που ςτοιχηματύζουν 

ςτην ελληνικό χρεοκοπύα, κϊτι που θα όταν καταςτροφικϐ ιδιαύτερα για 

τισ κοινωνικϋσ ομϊδεσ που πλόττονται περιςςϐτερο απϐ τη ςημερινό 

κατϊςταςη, δεν ϋχει νϐημα να καταγγεύλουμε γενικϊ το νϋο «μνημϐνιο». 

Αντύςτοιχα δεν προςφϋρουμε ςτον τϐπο αν το αποδεχθοϑμε γενικϊ. 

Πιςτεϑουμε πωσ ο ςτϐχοσ μασ θα πρϋπει να εύναι η δημιουργικό ςτόριξη 
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εκεύνων των προςπαθειών που μϋςα απϐ ςυγκροϑςεισ αλλϊ και ςυγκλύςεισ 

θα ςπϊςουν τα διαπλεκϐμενα οικονομικϊ και πολιτικϊ ςυμφϋροντα που 

απομυζοϑν τη χώρα και η ςτόριξη εκεύνων των προςπαθειών που οδηγοϑν 

ςε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό διϋξοδο. 

Η οικονομικό ϑφεςη και η αϑξηςη των ανϋργων αποτελοϑν αυτό τη 

ςτιγμό κεντρικϊ προβλόματα. Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη θα πρϋπει να 

δοϑμε τισ νϋεσ προοπτικϋσ που δημιουργοϑνται ςτον αγροτικϐ τομϋα και 

ιδιαύτερα ςτισ βιολογικϋσ καλλιϋργειεσ, ςτην αναβϊθμιςη του κτιριακοϑ 

αποθϋματοσ των ελληνικών πϐλεων και ςτισ «ανανεώςιμεσ πηγϋσ 

ενϋργειασ» (ΑΠΕ), ςτη διαχεύριςη αποβλότων και ςτον όπιο και βιώςιμο 

τουριςμϐ. 

Καθόκον μασ εύναι να παρϋμβουμε δημιουργικϊ ώςτε η αναδιοργϊνωςη 

τησ οικονομύασ να γύνει με βϊςη τισ αρχϋσ τησ αειφορύασ, προσ ϐφελοσ 

ολϐκληρησ τησ κοινωνύασ. 

Θα πρϋπει επομϋνωσ να ςυμβϊλουμε ςτην αναδιανομό πϐρων και 

πολιτικόσ εξουςύασ προσ ϐφελοσ των ανϋργων, των γυναικών, των νϋων, 

του δημϐςιου χώρου και του περιβϊλλοντοσ. Για να επιτευχθοϑν αυτϋσ οι 

τομϋσ απαιτεύται μια δημοκρατικό αναζωογϐνηςη τησ χώρασ που θα 

αλλϊζει τα δεδομϋνα ςτη λειτουργύα του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ αλλϊ και 

των ΜΜΕ. Αυτού οι ςτϐχοι μποροϑν να επιτευχθοϑν μϐνο μϋςω κοινωνικών 

ςυγκλύςεων αλλϊ και ςυγκροϑςεων, αφοϑ δεν ςυμβιβϊζονται με τισ 

κοινωνικϋσ δυνϊμεισ, τα ςυμφϋροντα και τισ πολιτικϋσ εκφρϊςεισ τουσ που 

κυριαρχοϑν ακϐμα ςτη χώρα. 

Θα πρϋπει να βρεθοϑμε ςτην πρώτη γραμμό και να δώςουμε ϋνα 

αιςιϐδοξο μόνυμα ςτην ελληνικό κοινωνύα. Θα πρϋπει να υποδεύξουμε 

οικολογικϋσ λϑςεισ, να παρουςιϊςουμε τισ οικολογικϋσ-εναλλακτικϋσ 

αξύεσ που φυςικϊ ϋρχονται ςε αντύθεςη με το μοντϋλο του 

υπερκαταναλωτιςμοϑ. Σο ςτύγμα μασ αυτϐ θα μασ ξεχωρύςει με 

ςαφόνεια απϐ τα απαξιωμϋνα κϐμματα του φθαρμϋνου δικομματιςμοϑ ο 

οπούοσ ςυνϋβαλε καθοριςτικϊ για να φτϊςει η χώρα ςτη ςημερινό 

κατϊςταςη, αλλϊ και απϐ τη θλιβερό μιζϋρια και πολιτικό 

αναποτελεςματικϐτητα των κομμϊτων του δεξιοϑ και αριςτεροϑ λαώκιςμοϑ. 

Αυτό η αποςαφόνιςη τησ φυςιογνωμύασ μασ θα μασ επιτρϋψει να 

ςυςπειρώςουμε τισ δημιουργικϋσ δυνϊμεισ τησ χώρασ που κινοϑνται ςε 

κατευθϑνςεισ αντύςτοιχεσ και ςυγκλύνουςεσ με τισ δικϋσ μασ. Με αυτϐ τον 
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τρϐπο η πολιτικό μασ παρϋμβαςη μπορεύ να γύνει αποτελεςματικό, να 

ςτρϋψει δηλαδό την πορεύα τησ χώρασ προσ την κατεϑθυνςη που 

υποδηλώνουν οι θϋςεισ και οι αξύεσ μασ. 

 

Η Αλϋκα Μελιϊδου εύναι φυςικϐσ, δρ. περιβαλλοντικών επιςτημών και 

υποψόφια περιφερειακό ςϑμβουλοσ με την ΑΣΣΟΙΚΑ· ο Αλϋξανδροσ 

Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Αλϋξανδροσ Λαλϊκοσ εύναι 

εκδϐτησ· ο Δημότρησ Κουτςουρϋλησ εύναι μηχανικϐσ τεχνητόσ 

νοημοςϑνησ· ο Δημότρησ ταςινϐπουλοσ εύναι δικηγϐροσ·  η Ελϋνη 

Παραςκευοποϑλου εύναι εκπαιδευτικϐσ·  ο Κωνςταντύνοσ 

Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ·  o Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ. 
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Μαγικό εικϐνα: βρεσ ποϑ εύναι το τρύτο κϐμμα (2/3/2012) 

 

Αν το δοϑμε ςχολαςτικϊ, η διϊκριςη ανϊμεςα ςε «αντιμνημονιακοϑσ» και 

«μνημονιακοϑσ» αποτελεύ πρϊγματι «ψευτοδύλημμα»: και ςτη μια και 

ςτην ϊλλη κατηγορύα ϋχουμε προοδευτικϋσ και αντιδραςτικϋσ αντιλόψεισ 

κι αιτόματα. Απϐ την ϊλλη ϐμωσ, για λϐγουσ που πολιτικϊ εύναι αδιϊφοροι 

(ό ςχεδϐν αδιϊφοροι), η διϊκριςη αυτό αποτελεύ ςτη ςημερινό Ελλϊδα 

τον «ελϋφαντα μϋςα ςτο δωμϊτιο»: ϐ,τι κι αν λϋνε οι εμβριθεύσ αναλυτϋσ, 

ςτην επϐμενη εκλογικό αναμϋτρηςη ο κϐςμοσ -ό το μεγαλϑτερο μϋροσ 

του- θα πϊει να ψηφύςει με το μυαλϐ ςε αυτϐ ακριβώσ το δύλημμα: υπϋρ ό 

κατϊ τησ «μνημονιακόσ πολιτικόσ» και τησ τρϐικα; Εξϊλλου, ϐλα τα μεγϊλα 

διλόμματα που διαμϐρφωςαν την πολιτικό μασ ιςτορύα, αν τα εξϋταζε 

κανεύσ ακριβοδύκαια και εργαςτηριακϊ, όςαν εν πολλούσ ψευδό: 

βαςιλϐφρων ό δημοκρατικϐσ; Εθνικϐφρων ό εαμικϐσ; Δεξιϐσ ό 

αντιδεξιϐσ; Ευρωπαώςτόσ/εκςυγχρονιςτόσ ό πατριώτησ; Και πϊει 

λϋγοντασ... 

Για τη ζώςα και ζϋουςα πολιτικό διαμϊχη, το ζότημα δεν εύναι να βϊλουμε 

ςτο ςημειολογικϐ ζϑγι και να αποδομοϑμε τισ κυρύαρχεσ διαχωριςτικϋσ 

γραμμϋσ, αλλϊ μϊλλον να τοποθετηθοϑμε ωσ προσ αυτϋσ ϋχοντασ ςτο νου 

μασ πώσ θα τισ αξιοποιόςουμε κατϊ τον καλϑτερο τρϐπο. «Πρϋπει να 

αφεθεύσ ςτον ϊνεμο για να τον καβαλικϋψεισ». Αυτό τη ςτιγμό ςτην 

κεντρικό πολιτικό ςκηνό παύζουν «μνημονιακού» εναντύον 

«αντιμνημονιακών» -κι ϐποιοσ θϋλει να ςκορϊρει οφεύλει να επιλϋξει 

ποια φανϋλα θα φορϋςει. 

Μην ςκιϊζεςτε ϐμωσ! Σα πρϊγματα γύνονται πολϑ πιο ενδιαφϋροντα αν 

κοιτϊξει κανεύσ εκ του ςϑνεγγυσ τι πρεςβεϑουν οι μεν και οι δε. 

Σο τι πρεςβεϑουν οι μνημονιακού εύναι λύγο πολϑ γνωςτϐ: ξεκινώντασ απϐ 

μια ςειρϊ εϑλογεσ υποθϋςεισ εργαςύασ (οι Ϊλληνεσ ςυνολικϊ εύμαςτε 

υπεϑθυνοι για τον υπερδανειςμϐ και την χαμηλό μασ ανταγωνιςτικϐτητα και 

λοιπϋσ παραλλαγϋσ του «μαζύ τα φϊγαμε»· ςτο αύτημϊ μασ να ςωθοϑμε απϐ 

τη χρεοκοπύα, εμεύσ εύμαςτε οι «παρϊκλητοι» και η τρϐικα ο «ελεόμων»· με 

δεδομϋνο το ςυςχετιςμϐ δϑναμησ Ελλϊδασ/τρϐικα, κϊθε διαπραγμϊτευςη 

παϑει να ϋχει νϐημα ϊπαξ και η δεϑτερη λϊβει τισ αποφϊςεισ τησ· ΣΙΝΑ –
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«δεν υπϊρχει εναλλακτικό λϑςη»- ςτην υποταγό ςτην τρϐικα πλην τησ 

ϊτακτησ χρεοκοπύασ) χαρϊςςεται μια ςτρατηγικό υπακοόσ ςτον ϊξονα 

«Μερκοζύ» ςτο ϐνομα τησ ευρωπαώκόσ προοπτικόσ τησ χώρασ, τησ δύκαιησ 

τιμωρύασ του φαϑλου ελληνικοϑ λαοϑ και του μακροπρϐθεςμου εθνικοϑ 

ςυμφϋροντοσ. 

Ιδοϑ το υπ' αριθμϐ ϋνα «κϐμμα» τη ςημερινόσ Ελλϊδασ: εύναι το 

«μνημονιακϐ» κϐμμα τησ διακυβερνητικόσ διαχεύριςησ τησ ελληνικόσ κρύςησ 

χρϋουσ. ϑμφωνα με τισ δημοςκοπόςεισ, το κϐμμα αυτϐ πρϋπει να εκφρϊζει 

μεταξϑ του 1/4 και των 2/5 των Ελλόνων. Πολιτικϊ το κϐμμα αυτϐ ςόμερα 

εκπροςωπεύται κυρύωσ απϐ το ΠΑΟΚ και τη ΝΔ (ύςωσ και ϋνα τμόμα του -

προερχϐμενου απϐ τη «δεξιϊ» ανανεωτικό αριςτερϊ- ςτελεχιακοϑ 

δυναμικοϑ τησ ΔΗΜΑΡ, μια «ολύγη» απϐ «οικολϐγουσ πρϊςινουσ» 

κ.λπ). 

Εύναι πολϑ πιο ςυναρπαςτικϐ να δει κανεύσ τι πρεςβεϑει το -πλειοψηφικϐ 

πϋραν πϊςησ αμφιβολύασ- αντιμνημονιακϐ ςτρατϐπεδο: 

• Από τη μια ϋχουμε το «κϐμμα τησ δραχμόσ», ϋνα ςυναςπιςμϐ 

κοντολογύσ παραδοςιακών αντιευρωπαώκών δυνϊμεων τησ δεξιϊσ 

και τησ αριςτερϊσ, οικονομικών ςυμφερϐντων που εποφθαλμιοϑν 

τη βύαιη ςυναλλαγματικό υποτύμηςη του ελληνικοϑ νομύςματοσ και 

οικονομολϐγων υποςτηρικτών τησ «μιασ κι ϋξω» υποτύμηςησ των 

τιμών και των αξιών ςτην Ελλϊδα, αντύ του ςημερινοϑ «μαρτυρύου 

τησ ςταγϐνασ». Σο κϐμμα αυτϐ φαύνεται να εκπροςωπεύ ςόμερα 

περύ το 1/5 των Ελλόνων, με δυναμικό που φτϊνει το πολϑ ωσ το 1/3, 

με πολιτικϊ υποκεύμενα κυρύωσ το ΚΚΕ και την ϊκρα δεξιϊ 

(«χρυςό αυγό» και τϊςεισ του ΛΑΟ), οριςμϋνεσ ςυνιςτώςεσ του 

ΤΡΙΖΑ, μερύδα των διαγραμμϋνων του ΠΑΟΚ («ϊρμα πολιτών» 

κ.λπ), και τη (διαγραμμϋνη απϐ τη ΝΔ) «λαώκό δεξιϊ». 

• Από την ϊλλη ϐμωσ ϋχουμε ϋνα ϊλλο «κϐμμα», που θεωρεύ πωσ 

μποροϑμε να παραμεύνουμε ςτο ευρώ αντιτιθϋμενοι ςτο 

«μνημϐνιο» και την τρϐικα. Σο «κϐμμα» αυτϐ αναγιγνώςκει το 

πρϐβλημα τησ ελληνικόσ κρύςησ χρϋουσ με ϐρουσ εντελώσ 

αντύςτροφουσ απϐ εκεύνουσ που προκρύνει το «μνημονιακϐ 

κϐμμα» τησ διακυβερνητικόσ προςϋγγιςόσ τησ: 
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• Τπεϑθυνη για την κρύςη δεν εύναι τϐςο η αςωτύα των 

Ελλόνων/του ελληνικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, αλλϊ η 

δημιουργύα μιασ νομιςματικόσ ϋνωςησ που δεν προβλϋπει 

αντιςταθμιςτικοϑσ μηχανιςμοϑσ ϊμεςησ μεταφορϊσ 

κεφαλαύων εντϐσ τησ, η επικυριαρχύα του 

χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ επύ των πολιτικών και η 

αδυναμύα τησ Ευρώπησ (ό/και των ςημερινών 

ςυντηρητικών ηγεμϐνων τησ) να οδεϑςει αποφαςιςτικϊ 

προσ την ομοςπονδοπούηςό τησ. 

• Συχϐν ελληνικό χρεοκοπύα με ϋξοδο τησ Ελλϊδασ απϐ την 

ευρωζώνη θα όταν καταςτροφικό για τισ κατεςτημϋνεσ 

δυνϊμεισ τησ Ευρώπησ και το ευρωπαώκϐ τουλϊχιςτο 

χρηματοπιςτωτικϐ ςϑςτημα, οπϐτε το ποιοσ εύναι ο 

«παρϊκλητοσ» και ποιοσ ο «ελεόμων» παύζεται... 

• Ωρα η Ελλϊδα ϐχι μϐνο μπορεύ να παζαρϋψει πολϑ-πολϑ 

ςκληρϐτερα, αλλϊ οφεύλει να το κϊνει διϐτι ϋτςι θα 

τεθεύ de facto -και μϊλιςτα με ευνοώκοϑσ ϐρουσ- το ζότημα 

τησ ομοςπονδοπούηςησ τησ Ευρώπησ. Όπωσ ϋλεγε 

ο Αταλύ (Attali), η Ελλϊδα καλεύται να γύνει «μαμό» τησ 

ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ. 

Αυτϐ εύναι το τρύτο «κϐμμα» τησ ςημερινόσ Ελλϊδασ: το «κϐμμα» 

τησ φεντεραλιςτικόσ διαχεύριςησ τησ ελληνικόσ κρύςησ χρϋουσ, με 

κομματικοϑσ εκπροςώπουσ τη ΔΗΜΑΡ, το ΤΝ, τουσ «οικολϐγουσ 

πρϊςινουσ» (ΟΠ) και τη μερύδα του λϋοντοσ των διαγραμμϋνων του 

ΠΑΟΚ -ςυν ϋνα τμόμα των διαγραμμϋνων τησ ΝΔ, και εκλογικό απόχηςη 

που κυμαύνεται μεταξϑ του 20% και του 50%. 

Σο κϑριο διακϑβευμα των επϐμενων εκλογών εύναι να εκφραςτεύ αυτό η 

πραγματικό πολιτικό διϊταξη με αυτϊ τα τρύα κϐμματα: το «κϐμμα 

διακυβερνητικόσ διαχεύριςησ χρϋουσ» (μνημονιακϐ), το «κϐμμα δραχμόσ» 

και το «κϐμμα φεντεραλιςτικόσ διαχεύριςησ χρϋουσ» (αντιμνημονιακϐ). 

Να πω γιατύ εύναι ςημαντικϐ να υπϊρξει αυτϐ το τρύτο «φεντεραλιςτικϐ» 

κϐμμα αρχικϊ, να κερδύςει τισ εκλογϋσ ςτη ςυνϋχεια. Εύμαι απϐ εκεύνουσ 

που υποςτόριξαν -και ςυνεχύζουν να το κϊνουν- πωσ το ελληνικϐ 

δημοςιονομικϐ πρϐβλημα αποτυπώνει τουσ πολϑ ςυγκεκριμϋνουσ 
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κοινωνικοϑσ, πολιτικοϑσ, ιδεολογικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ τησ 

μεταπολιτευτικόσ Ελλϊδασ και πωσ αυτϐ που απαιτεύται εύναι η θεςμικό 

ανατροπό του κυρύαρχου μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και η 

ανϊδειξη μιασ «νϋασ μεταπολύτευςησ». Αν το δοϑμε υπ' αυτϐ το πρύςμα, το 

«μνημονιακϐ» κϐμμα και το «κϐμμα τησ δραχμόσ», που βρύςκονται δόθεν 

ςτουσ αντύποδεσ τησ τρϋχουςασ αντιπαρϊθεςησ, εύναι απϐ πολλϋσ πλευρϋσ 

ταυτϐςημα: 

1. Αμφϐτερα ςυνειςφϋρουν ςτην πτώχευςη τησ Ελλϊδασ και την ϋξοδϐ 

τησ απϐ το ευρώ -οι «μνημονιακού» «πουλώντασ χρϐνο» ςε ϐςουσ 

ςχεδιϊζουν μια «πυροςβεςτικό ζώνη» γϑρω απϐ την Ελλϊδα για να 

μπορεύ να αποκοπεύ ευκολϐτερα απϐ το ευρωπαώκϐ ςώμα.. 

2. Η (κατϊ γενικό ομολογύα) αδιϋξοδη διακυβερνητικό προςϋγγιςη των 

«μνημονιακών» ςτην επύλυςη του πολιτικοϑ χρϋουσ υποδαυλύζει τον 

εθνικιςμϐ και το λαώκιςμϐ ςτο εςωτερικϐ τησ ευρωζώνησ, με 

αναπϐτρεπτο αποτϋλεςμα τη ρόξη ϋνθεν κακεύθεν (και την 

επιςτροφό τησ Ελλϊδασ ςτη δραχμό). 

3. Σϐςο το «μνημονιακϐ κϐμμα» ϐςο και το «κϐμμα τησ δραχμόσ» 

εκφρϊζουν κυρύαρχεσ μεταπολιτευτικϋσ οικονομικϋσ δυνϊμεισ (τη 

φοροδιαφυγό, τη διαφθορϊ, τη μαφιϐζικη οικονομύα, τη λεηλαςύα 

του περιβϊλλοντοσ), με τουσ «μνημονιακοϑσ» να εκφρϊζουν τισ πιο 

«πολιτιςμϋνεσ» και «εξωςτρεφεύσ» τϊςεισ τουσ ενώ οι «δραχμικού» 

τισ πιο αγρούκεσ και αδύςτακτεσ. 

4. Και οι μεν και οι δε οδηγοϑν ςε βϊθεμα των αντιδημοκρατικών 

πλευρών του μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ (προσ την «όπια» 

μεταδημοκρατύα οι μεν, προσ τον ολοκληρωτιςμϐ/αυταρχιςμϐ οι 

δε). 

υνεπώσ, αν επικρατόςει το δύπολο «μνημϐνιο ό δραχμό» ϋχουμε «μονϊ 

ζυγϊ» μεταδημοκρατύα ό αυταρχιςμϐ, περαιτϋρω επικρϊτηςη των 

κερδιςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ και μετατροπό τησ Ελλϊδασ ςε «χαβοϑζα» 

τησ Ευρώπησ (με ευρώ ό δραχμό). 

Μϐνη λϑςη ϋτςι για την Ελλϊδα εύναι η ςυγκρϐτηςη του «κϐμματοσ» τησ 

φεντεραλιςτικόσ διαχεύριςησ τησ κρύςησ χρϋουσ ςε «κϐμμα για τον εαυτϐ 

του» που θα ϋλεγε και ο ϊλλοσ, μϋςα ςτο επϐμενο διϊςτημα, ώςτε το 

κϐμμα αυτϐ να αναλϊβει δημοκρατικώ τω τρϐπω τη διακυβϋρνηςη τησ 

χώρασ και να ρύξει ϐλο το βϊροσ του «ελληνικοϑ προβλόματοσ» ςτο ζϑγι 
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των δυνϊμεων που επιθυμοϑν ομοςπονδοπούηςη τησ Ευρώπησ, με νϋα 

«ςυνϋλευςη τησ Ευρώπησ», αιρετϐ επικεφαλόσ τησ του οργϊνου που θα 

προκϑψει απϐ τη ςυγχώνευςη του «ευρωπαώκοϑ ςυμβουλύου» και τησ 

«ευρωπαώκόσ επιτροπόσ» και ανϊθεςη ςτην «ευρωπαώκό κεντρικό 

τρϊπεζα» (ΕΚΣ) ρϐλου ανϊλογου με την αμερικανικό FED. Σο «κϐμμα» 

αυτϐ να ςυγκροτηθεύ απϐ το ΤΝ (ό το ΤΡΙΖΑ αν ο ΤΝ μπορεύ να 

επιβϊλει τη θϋληςό του ςτουσ εταύρουσ του), τη ΔΗΜΑΡ, τουσ 

διαγραμμϋνουσ του ΠΑΟΚ και τησ ΝΔ που θϋλουν απϐρριψη του 

«μνημονύου» και παραμονό ςτο ευρώ, τουσ ΟΠ και –κυρύωσ- τισ χιλιϊδεσ 

των πολιτών που θα ςυςτρατευθοϑν ςε μια τϋτοια προοπτικό. 

Υυςικϊ, επειδό «ο Μανϐλησ με τα λϐγια κτύζει ανώγια και κατώγια», αυτϐ 

το «φεντεραλιςτικϐ κϐμμα» ϋχει οριςμϋνεσ προϒποθϋςεισ προκειμϋνου 

να επιτϑχει και να κερδύςει τισ εκλογϋσ και να μην τιναχτεύ ςτα χϋρια του η 

«αναδιαπραγμϊτευςη» ό απϐρριψη του «μνημονύου» και η επιδιωκϐμενη 

«χρεοκοπύα εντϐσ τησ ευρωζώνησ» (ό η διαγραφό του ςυνϐλου του 

ελληνικοϑ χρϋουσ ό η χρηματοδϐτηςό του ςυνολικοϑ παλαιοϑ χρϋουσ απϐ 

την ΕΚΣ): 

• Ενδιϊμεςη ςτρατηγικό: εύναι πϊντα χαριτωμϋνο να λεσ 

πρϊγματα ϐπωσ «ςτισ 18 ςοςιαλιςμϐ!», «λεφτϊ υπϊρχουν!» και 

τα ρϋςτα, αλλϊ η αλόθεια εύναι πωσ η μονομερόσ καταγγελύα του 

«μνημονύου» και η ϊμεςη καταγγελύα τησ «τρϐικα» εύναι ςτρατηγικό 

«υψηλοϑ ρύςκου», κυρύωσ διϐτι πολλαπλαςιϊζει το πολιτικϐ 

κϐςτοσ τησ διατόρηςησ τησ Ελλϊδασ εντϐσ ευρώ για τισ 

ςυντηρητικϋσ ιθϑνουςεσ δυνϊμεισ τησ ΕΕ. Η ανϊληψη ϋτςι τησ 

διακυβϋρνηςησ τησ Ελλϊδασ απϐ τουσ «φεντεραλιςτϋσ» χρειϊζεται 

να ςυνοδευτεύ απϐ μια πολιτικό που απϐ τη μια θα τηρεύ ευλαβικϊ 

τα υπογεγραμμϋνα απϐ τη χώρα μασ, ενώ παρϊλληλα θα ξεδιπλώνει 

μια ςτρατηγικό υπϋρβαςησ του «μνημονύου» με (α) εκπϐνηςη 

«ιςοδϑναμων» μϋτρων ςτην αντιμνημονιακό λογικό, (β) διεκδύκηςη 

ενδιϊμεςων διορθωτικών κινόςεων απϐ την ΕΕ και την ΕΚΣ (νϋο 

«ςχϋδιο Μϊρςαλ») ό παρϋμβαςησ τησ ΕΚΣ ςτην κατεϑθυνςη 

τησ πρϐταςησ Ροκϊρ (Rocard)-Λαρουτιροϑ (Larrouturou) 

κ.λπ (γ) επανατοποθϋτηςη του ελληνικοϑ προβλόματοσ ςτα διεθνό 

fora -ιδύωσ το ευρωπαώκϐ κοινοβοϑλιο και τα ευρωπαώκϊ κϐμματα 
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και την αμερικανικό κοινό γνώμη (δ) αναζότηςη διεθνών 

ςυμμαχιών για «φεντεραλιςτικό» διαχεύριςη του ελληνικοϑ 

χρϋουσ (ε) καταγγελύα του «μνημονύου» απϐ τον ελληνικϐ 

λαϐ. Εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ να δοθεύ ςτουσ διεθνεύσ 

υπεραςπιςτϋσ τησ τρϐικα και τησ εφαρμοζϐμενησ 

πολιτικόσαξιοπρεπόσ ϋξοδοσ απϐ τη ςημερινό κατϊςταςη, ώςτε η 

«φεντεραλιςτικό» αναθεώρηςη να εμφανιςθεύ ωσ ώριμη διαδικαςύα 

και ϐχι ωσ προώϐν ελληνικοϑ εκβιαςμοϑ. 

• Νϋα μεταπολύτευςη: η διακυβϋρνηςη του «φεντεραλιςτικοϑ» 

κϐμματοσ χρειϊζεται να ςυνοδευτεύ με «αποκϊλυψη τώρα» για το 

τι ςϑςτημα κυριαρχοϑςε ςτη χώρα μασ τισ τελευταύεσ 

δεκαετύεσ. Αυτϐ ςημαύνει πϐλεμο με τη φοροδιαφυγό, τη 

διαφθορϊ, τη μαφιϐζικη οικονομύα τη λεηλαςύα του 

περιβϊλλοντοσ, πϐλεμο με τα πολιτικϊ ςτηρύγματα του 

καθεςτώτοσ (μύντια και κϐμματα –με «αχύλλειο τϋνοντα» την 

οικονομικό διαχεύριςη των κατεςτημϋνων μεταπολιτευτικών 

κομμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων κι εκεύνων που ςυμμετϋχουν 

ςτο «φεντεραλιςτικϐ» ςυναςπιςμϐ), πϐλεμο με το θεςμικϐ 

πλαύςιο τησ μεταπολύτευςησ με κατϊληξη μια ςυντακτικό 

ςυνϋλευςη. Φρειϊζεται να εμπεδωθεύ ςτο εςωτερικϐ ϋνα εγερτόριο 

κλύμα «νϋασ μεταπολύτευςησ» και ςτο εξωτερικϐ ϋνα κλύμα 

«αποκϊλυψησ τώρα» που θα δεύξει ςτουσ ευρωπαώκοϑσ λαοϑσ ποιο 

ακριβώσ πολιτικϐ ςϑςτημα δϊνειζαν οι τρϊπεζϋσ τουσ, τι κολϊκευαν 

με τισ εκθϋςεισ τουσ οι εμπειρογνώμονϋσ τουσ, ποιουσ ςτόριζαν οι 

πολιτικού τουσ!Μϐνο αν αναδειχθεύ μια ϊλλη Ελλϊδα, αυτό τησ 

«νϋασ μεταπολύτευςησ» θα πϊψει να ενοχοποιεύται ωσ «ϊςωτη» 

ςϑςςωμη η χώρα μασ. 

• Διεθνόσ υποςτόριξη: η εςωτερικό ανατροπό χρειϊζεται να 

ςυνδυαςθεύ με μια μεγϊλη διεθνό καμπϊνια διαφώτιςησ του τι 

ςυνϋβη ςτην Ελλϊδα τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ. Ευτυχώσ υπϊρχουν 

πολλού Ϊλληνεσ και φιλϋλληνεσ με απόχηςη ςτο εξωτερικϐ και 

πολλϊ ευόκοα ώτα να ακοϑςουν το μόνυμϊ μασ! Εύναι απολϑτωσ 

εφικτϐ να ςτοχεϑουμε ςτη διαμϐρφωςη ενϐσ νϋου φιλελληνικοϑ 
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κινόματοσ που θα θϋτει ωσ αιχμό τη φεντεραλιςτικό διαχεύριςη 

τησ κρύςησ χρϋουσ του ευρώ. 

• Κϑμα μεταρρυθμύςεων: κανεύσ «φεντεραλιςμϐσ» δεν ακυρώνει 

την ανϊγκη για βαθιϋσ, αναπϐφευκτεσ και χρόςιμεσ ςτο κοινωνικϐ 

ςϑνολο μεταρρυθμύςεισ του ελληνικοϑ κοινωνικοϑ ςχηματιςμοϑ, 

ιδύωσ ϐςον αφορϊ τη λειτουργύα του κρϊτουσ (την ανατροπό τησ 

ανορθολογικόσ και πελατειακόσ του διϊρθρωςησ, τησ αναξιοκρατύασ 

και τησ απουςύασ λογοδοςύασ και αξιολϐγηςησ, των απαρχαιωμϋνων 

διαδικαςιών και υποδομών του κ.λπ) και τη ςτόριξη προσ μια 

ανταγωνιςτικό, βιώςιμη, παραγωγικό και ωφϋλιμη για το κοινωνικϐ 

ςϑνολο ιδιωτικό οικονομύα και επιχειρηματικϐτητα. Θα ϋλεγα πωσ 

οι δϋκα αιχμϋσ που καταγρϊφονται ςτο κεύμενο «η πολιτικό 

οικολογύα ςτισ επϐμενεσ εκλογϋσ» ςυν οι τϋςςερισ ϊξονεσ τησ 

«εναλλακτικόσ κυβερνητικόσ πρϐταςη» που περιλαμβϊνεται 

ςτην πολιτικό απϐφαςη των ΟΠ τησ 12/2, αποτελοϑν ϋνα 

επαρκϋσ πλαύςιο για αυτό την προςπϊθεια. Θα πρϐςθετα πωσ αν 

θϋλαμε να ορύςουμε οριςμϋνουσ ποςοτικοϑσ ςτϐχουσ για ϋνα 

επϐμενο πρϐγραμμα αναςυγκρϐτηςησ τησ χώρασ («εςωτερικϐ 

μνημϐνιο») για την επϐμενη τετραετύα αυτού θα μποροϑςαν να 

εύναι: (α) ςυνεχόσ αϑξηςη του μιςθολογικοϑ κϐςτουσ επύ του ΑΕΠ 

(που ςυνδϋεται κυρύωσ με την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ αλλϊ και 

την υποχώρηςη τησ αυτοαπαςχϐληςησ και ϐχι τϐςο με τη αϑξηςη 

των ειςοδημϊτων πϋραν τησ αυξόςεωσ τησ παραγωγικϐτητασ, αν και 

αυτό δεν αποκλεύεται) (β) ςυνεχόσ μεύωςη του ελλεύμματοσ 

τρεχουςών ςυναλλαγών (γ) εκτϋλεςη πρωτογενώσ πλεοναςματικών 

προϒπολογιςμών και (δ) ελϊφρυνςη του «ανθρακικοϑ 

αποτυπώματοσ» τησ ελληνικόσ οικονομικόσ και κοινωνικόσ 

λειτουργύασ. 

α να ακοϑω κιϐλασ τισ ενςτϊςεισ! Όςον αφορϊ τη ςυγκρϐτηςη του 

«φεντεραλιςτικοϑ» κϐμματοσ πρώτα: μα «με αυτϐν» τον πουλημϋνο, τον 

τραμποϑκο, τον ανεϑθυνο, τον μπόξε τον δεύξε... Κϊθε μεγϊλη πολιτικό 

πρωτοβουλύα ςτην ιςτορύα ςυνοδεϑτηκε απϐ παρϐμοιεσ ενςτϊςεισ -και ποτϋ 

παρϐμοιεσ ενςτϊςεισ δεν παρόγαγαν μεγϊλεσ πολιτικϋσ πρωτοβουλύεσ. Πϊει 

αυτϐ. 
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Ακοϑω και τισ ενςτϊςεισ για το βεβιαςμϋνο του πρϊγματοσ, για την 

«ϊβολη» ανϊγκη να πραγματοποιόςουν βύαιεσ πολιτικϋσ αναθεωρόςεισ 

ϐλεσ ςχεδϐν οι ςυνιςτώςεσ του «φεντεραλιςτικοϑ» κϐμματοσ, για το 

«μικρομεγαλιςμϐ» του εγχειρόματοσ (απϐ ϋναν πϐλο πϊντωσ που οι 

δημοςκοπόςεισ τον καθιςτοϑν όδη την ιςχυρϐτερη πολιτικό δϑναμη ςτη 

χώρα)... Σο μϐνο που ξϋρω εύναι πωσ αυτό εύναι η πρώτη φορϊ ςε μια γενιϊ 

που μασ παρϋχεται απτό η δυνατϐτητα να «γυρύςουμε ςελύδα» ςτην 

ελληνικό πολιτικό και κοινωνικό ςυγκρϐτηςη (για να μην αναφερθώ ςτο 

ευρωπαώκϐ εγχεύρημα ςυνολικϊ!). Όπωσ λϋει μια ωραύα γαλλικό ρόςη, «η 

ιςτορύα δεν ξαναςερβύρει τα πιϊτα τησ». Αν δεν αρπϊξουμε αυτόν την 

ευκαιρύα εδώ και τώρα, απλϊ θα δώςουμε εμπρϊκτωσ «δαγκωτό» ψόφο 

εμπιςτοςϑνησ ςτο μεταπολιτευτικϐ κατεςτημϋνο ό θα περιθωριοποιηθοϑμε 

δια παντϐσ ςτο «κϐμμα τησ δραχμόσ» (που ακϐμα κι αν επικρατόςει -

πρϊγμα δϑςκολο- θα το κϊνει με ϐρουσ αυταρχιςμοϑ, παρεοκρατύασ και 

εθνοκεντριςμοϑ). Τπϊρχουν πολλού τρϐποι να κϊνεισ πολιτικό: ο ϋνασ 

εύναι να φωνϊζεισ, ςαν «κομμϋνη κεφαλό»: «να κϊνουμε πολιτικό!», «να 

κϊνουμε πολιτικό!», «να κϊνουμε πολιτικό!». Ο ϊλλοσ εύναι να κϊνεισ 

πολιτικό, πρϊττοντασ κϊθε φορϊ ϐ,τι χρειϊζεται για να αλλϊξουν τα 

πρϊγματα επύ τα βελτύω. 
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Εύναι η εξουςύα, ανϐητε! (9/3/2012) 

 

Αυτϐ που κυρύωσ με εντυπωςύαςε ςτο κεύμενο του Γιϊννη 

Σςιρώνη (ΓΣ) εύναι πωσ δεν εύδε καν την κεντρικό παρατόρηςη 

του κειμϋνου μου: πωσ ςόμερα ςτην Ελλϊδα, για πρώτη φορϊ μετϊ τη 

δεκαετύα του '70, τύθεται ρεαλιςτικϊ, οϑτε λύγο, οϑτε πολϑ, το ύδιο το ζότημα 

τησ πολιτικόσ εξουςύασ -τησ διακυβϋρνηςησ, με νϋουσ, ριζικϊ διαφορετικοϑσ 

ϐρουσ! 

Σα «τρύα κϐμματα» ςτα οπούα αναφϋρομαι, υπϊρχουν όδη ςτην 

κοινωνύα. Σο ζότημα εύναι αν τα υφιςτϊμενα πολιτικϊ υποκεύμενα θϋλουν 

να το κατανοόςουν αυτϐ και αναλϐγωσ να αναπροςαρμοςτοϑν ώςτε να 

εκφρϊςουν αυτό τη νϋα πραγματικϐτητα (που εύναι και η βαςικό δουλειϊ 

τουσ, εδώ που τα λϋμε) ό προτιμοϑν να παραμεύνουν «καθαρϊ» (που 

εύναι μεγϊλη αρετό για τα αυτιϊ των προςκϐπων, αλλϊ μϊλλον αδιϊφορο 

για τα κϐμματα). 

Η βαςικό μου θϋςη εύναι: 

• Ϊνα: αν το πολιτικϐ διακϑβευμα τεθεύ με ϐρουσ διλόμματοσ 

«μνημϐνιο ό δραχμό;», κουτςϊ-ςτραβϊ το «κϐμμα του μνημονύου» 

θα ςυνεχύςει να ελϋγχει το πολιτικϐ παιχνύδι ςτην Ελλϊδα. Θα 

ϋχουμε δηλαδό «ομαλϐτητα χωρύσ ανατροπό». Οι ϐποιεσ αλλαγϋσ 

θα εξελιχθοϑν εντϐσ του πλαιςύου του μεταπολιτευτικοϑ 

καθεςτώτοσ. «τα πρϊγματα» θα παραμεύνουν το ΠΑΟΚ και η 

ΝΔ ό το ΠΑΟΚ ό η ΝΔ ό οι μετεξελύξεισ τουσ. 

• Δϑο: Ακϐμα και ςτην απύθανη περύπτωςη που θα επικρατοϑςε το 

«κϐμμα τησ δραχμόσ», τον τϐνο θα δώςουν τα δισ τησ 

φοροδιαφυγόσ, τησ διαφθορϊσ, τησ «μαϑρησ» οικονομύασ, τησ 

λεηλαςύασ του περιβϊλλοντοσ που ςόμερα αναπαϑονται ςε 

διϊφορουσ φορολογικοϑσ παραδεύςουσ και που θα 

τετραπλαςιαςτοϑν ςε ϋνα βρϊδυ (αυτϐ τησ επαναφορϊσ τησ 

δραχμόσ). Η χώρα θα περϊςει ςτα χϋρια των πιο ϊξεςτων και 

αδύςτακτων εκδοχών του μεταπολιτευτικοϑ κατεςτημϋνου, με 

επιςτϊτη ϋναν «ιςχυρϐ» ϊνδρα, κϊτω απϐ τον πολιτικϐ αςτεριςμϐ 

του εθνικιςμοϑ, του αυταρχιςμοϑ και τησ παρεοκρατύασ. Αυτό η 
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εξϋλιξη κατϊ πϊςα πιθανϐτητα θα ςυμβεύ μϋςα απϐ μια διαδικαςύα 

«ανατροπόσ χωρύσ ομαλϐτητα». Η «ϊτακτη χρεοκοπύα» θα 

ςυνδυαςθεύ με «ϊτακτη ανατροπό». 

• Σρύα: Πιο εποικοδομητικό λϑςη εύναι αυτό τησ διακυβϋρνηςησ 

απϐ το «κϐμμα τησ φεντεραλιςτικόσ διαχεύριςησ του 

χρϋουσ», που μπορεύ να υλοποιόςει την «ανατροπό με ομαλϐτητα», 

τη «νϋα μεταπολύτευςη», την κοινωνικό αλλαγό προσ ϐφελοσ των 

«χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» ςτο εςωτερικϐ, τησ ευρωπαώκόσ 

ενοπούηςησ ςτο εξωτερικϐ. 

Αν δηλαδό με ενδιαφϋρει το «τρύτο κϐμμα», εύναι αποκλειςτικϊ για να 

πϊρει την εξουςύα και ϐχι για να διαμορφωθεύ «πολυςυλλεκτικό βουλό» 

(sic)! Σϋτοιεσ ώρεσ, ποιοσ νοιϊζεται (για να μην πω τύποτα χειρϐτερο) για τη 

βουλό; Σο μϐνο ςημαντικϐ ζότημα εύναι να υπϊρξει μια πολιτικό δϑναμη 

πϋραν του «κϐμματοσ του μνημονύου», πϋραν κι εκεύνου «τησ 

δραχμόσ» που να του ανατεθεύ δια τησ ψόφου του λαοϑ η διακυβϋρνηςη 

τησ χώρασ! Ο λαϐσ φωνϊζει πωσ το θϋλει! Σο ερώτημα εύναι αν (και γιατύ) 

κωφεϑουν αυτού που θα ϋπρεπε να εύναι οι κυρύωσ ενδιαφερϐμενοι. 

Ε, ςε περύπτωςη που οι κομματικού αυτού «ενδιαφερϐμενοι» (ότοι 

η ΔΗΜΑΡ, ο ΤΝ/ΤΡΙΖΑ, οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» και οι 

«φεντεραλιςτικόσ» οπτικόσ διαγραφϋντεσ του ΠΑΟΚ και τησ ΝΔ) 

ςυνεχύςουν να αδρανοϑν, η απραξύα τουσ (ασ το ξϋρουν!) ςυνοδεϑεται απϐ 

οριςμϋνεσ εκκωφαντικϋσ πολιτικϋσ δηλώςεισ: 

• «Η εξουςύα δε μασ νοιϊζει! Ενδιαφερϐμαςτε μϐνο για μιαν 

"πολυςυλλεκτικό" βουλό»! Αλλϊ πώσ αλλιώσ να εκληφθεύ αυτϐ 

απϐ τουσ πολύτεσ, παρϊ ςαν κραυγαλϋα πολιτικό αυτοαναύρεςη; 

«Αν εςεύσ δε θϋλετε να κυβερνόςετε, εμϊσ μασ περιςςεϑει», θα 

ςκεφθεύ ευλϐγωσ το εκλογικϐ ςώμα. Και θα επαναφϋρει ταχϋωσ 

τισ ςυνιςτώςεσ του «φεντεραλιςτικοϑ» κϐμματοσ ςτα εκλογικϊ 

«κιλϊ» τουσ: μεταξϑ 1% και 3% το καθϋνα, ςυνολικϊ πολϑ κϊτω 

απϐ 10%. 

• «Όςοι ενδιαφϋρεςτε για τη διακυβϋρνηςη τησ χώρασ, να 

κοιτϊτε κατϊ ΠΑΟΚ και ΝΔ μεριϊ» (εν αναμονό τουλϊχιςτο 

ενϐσ πολιτικοϑ εκφραςτό του «κϐμματοσ τησ δραχμόσ» με 

κυβερνητικϋσ φιλοδοξύεσ1). Αυτϐ μετατρϋπει αυτομϊτωσ τουσ 
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ΤΝ/ΤΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ, «οικολϐγουσ πρϊςινουσ» (ΟΠ) κ.λπ 

οικειοθελώσ και ρητϊ ςε ελϊςςονεσ εταύρουσ του ΠΑΟΚ ςτην 

καλϑτερη περύπτωςη, ςε κατϊ ςυνεύδηςη κομπϊρςουσ του 

κομματικοϑ ςυςτόματοσ ςτη χειρϐτερη! 

• «Σι μνημϐνια τώρα και κουραφϋξαλα, πολϑ ςημαντικϐτερεσ 

εύναι οι χαώδεισ "προγραμματικϋσ" και "ιδεολογικϋσ" 

διαφορϋσ μασ»! (μεταξϑ ΤΝ και ΔΗΜΑΡ μιλϊμε τώρα, και ΟΠ 

κ.λπ! «Παρ' το αυγϐ και κοϑρευ' το» δηλαδό!). «Αλλϊ τϐτε, προσ 

τι τϐςη κοςμοχαλαςιϊ και τϋτοιο ξεφωνητϐ αυτϊ τα δϑο τελευταύα 

χρϐνια;» θα διερωτηθεύ δικαιολογημϋνα ο μϋςοσ ψηφοφϐροσ! «Οι 

ϊνθρωποι καλού υπϊλληλοι του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ εύναι. Σο 

πολϑ-πολϑ να θϋλουν καλϑτερο γραφεύο, με air condition ξϋρω εγώ 

και καινοϑργιο υπολογιςτό, αλλϊ ϐχι και να κλεύςει η επιχεύρηςη!». 

Σο ϋπαθλο που θϋτει η ςυγκυρύα δεν εύναι ϊλλο απϐ τη διακυβϋρνηςη τησ 

χώρασ: η φεντεραλιςτικό διαχεύριςη τησ κρύςησ χρϋουσ ςτην Ευρώπη· η 

«νϋα μεταπολύτευςη» ςτην Ελλϊδα. Όποιοσ δεν το βλϋπει αυτϐ, φϋρει την 

πολιτικό ευθϑνη να ακυρώςει μια πρωτοφανό εδώ και μια γενιϊ δυνατϐτητα 

για «ανατροπό με ομαλϐτητα» και μϊλιςτα υπϐ προοδευτικό ηγεμονύα, υπϋρ 

δηλαδό των «χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» και του ευρωπαώκοϑ 

εγχειρόματοσ. 

Η καημϋνη η εποχό, ϋχει ξεχεριαςτεύ να δεύχνει το φεγγϊρι τησ εξουςύασ! 

Όποιοσ, ςαν το ΓΣ, επιμϋνει να αλληθωρύζει με τα μϊτια κολλημϋνα ςτο 

δϊχτυλο τησ «πολυςυλλεκτικόσ βουλόσ» ϋ, κακϐ του κεφαλιοϑ του! 

ημεύωςη 

Θϋςη για την οπούα το ΚΚΕ κοντεϑει να μασ πεύςει πωσ δεν ενδιαφϋρεται!  
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Δϋκα ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ εκλογικϋσ αιχμϋσ για τουσ 

"οικολϐγουσ-πρϊςινουσ" (19/3/2012) 

 

ε κοινϐ κεύμενο που ςυγγρϊψαμε με τουσ Ορϋςτη 

Κολοκοϑρη και Γιώργο Δημητρύου, προτεύνουμε ςτο κϐμμα δϋκα 

ςυγκεκριμϋνεσ αιχμϋσ για τον προεκλογικϐ μασ λϐγο. 

Προςταςύα μιςθωτόσ εργαςύασ 

Βαςικό αιτύα τησ τρϋχουςασ οικονομικόσ κρύςησ εύναι η διαρκόσ μεύωςη 

τησ ςχϋςησ μιςθοδοςύασ/ΑΕΠ, που αϑξηςε το πολιτικϐ-οικονομικϐ 

ειδικϐ βϊροσ των μετϐχων, αλλϊ και του δανειςμοϑ για να αναπληρωθοϑν 

τα απολεςθϋντα ειςοδόματα των μιςθωτών. Ειδικϊ ςτην ελληνικό 

οικονομύα η αναιμικό παρουςύα των μιςθωτών και η υπερεκπροςώπηςη 

τησ αυτοαπαςχϐληςησ παρϊγουν φοροδιαφυγό και χαμηλό 

παραγωγικϐτητα. Προτεύνεται ϋτςι: 

(1) «Πϊγωμα» τησ φορολϐγηςησ τησ εργαςύασ ςτα ςημερινϊ επύπεδα και 

ςυνεχόσ αϑξηςη τησ ςχϋςησ μιςθοδοςύα/ΑΕΠ. 

Κρύςη του ευρώ 

Προτεύνουμε ςυγκεκριμϋνα μϋτρα για την προώθηςη τησ 

ομοςπονδοπούηςησ τησ Ευρώπησ -και την αποδυνϊμωςη των 

«κερδιςμϋνων» των τελευταύων τριϊντα ετών, ιδύωσ τησ φοροδιαφυγόσ, 

τησ διαφθορϊσ και του «μαϑρου» χρόματοσ: 

(2) Παροχό απϐ την «ευρωπαώκό κεντρικό τρϊπεζα» (ΕΚΣ) αμϋςωσ 

δανεύων με μηδενικϐ επιτϐκιο ςτουσ δημϐςιουσ πιςτωτικοϑσ οργανιςμοϑσ 

των κρατών-μελών τησ ευρωζώνησ για να εξυπηρετοϑν τα παλαιϊ τουσ 

δϊνεια και να προωθοϑν δημϐςιεσ επενδϑςεισ και κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ -

πρϐταςη Ροκϊρ (Rocard)-Λαρουτιροϑ (Pierre Larrouturou) 

(3) Θϋςπιςη ςε πανευρωπαώκϐ επύπεδο ενϐσ φϐρου για τον πλοϑτο ςε ϐλα 

τα κρϊτη-μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ), μαζύ με ςυντονιςμϋνη 

καταςτολό των φορολογικών παραδεύςων και τησ φοροδιαφυγόσ -

πρωτοβουλύα Σρεμϐπουλου-Γκύγκολντ (Giegold) 

(4) Εγγϑηςη απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) των ςυνϐρων τησ ανατολικόσ 

Μεςογεύου και αποχώρηςη των τουρκικών κατοχικών δυνϊμεων απϐ τη 

βϐρεια Κϑπρο ώςτε να μειωθοϑν δραςτικϊ οι ςτρατιωτικού εξοπλιςμού 
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Ελλϊδασ και Σουρκύασ -πρϐταςη Κον-Μπεντύτ (Cohn-Bendit) 

Ευρωπαώκό ολοκλόρωςη 

Επιπροςθϋτωσ, με ςκοπϐ πϊντοτε την ενοπούηςη τησ Ευρώπησ 

προτεύνουμε: 

(5) Αναμϐρφωςη των ευρωπαώκών ςυνθηκών ςτην κατεϑθυνςη τησ 

επϋκταςησ των αρμοδιοτότων των κοινοτικών οργϊνων ςτη χϊραξη 

περιβαλλοντικόσ, οικονομικόσ και εξωτερικόσ πολιτικόσ 

(6) Αιρετό ηγεςύα ςτην «ευρωπαώκό επιτροπό» (Κομιςιϐν) και το 

«ευρωπαώκϐ ςυμβοϑλιο» 

Γυναύκεσ και παιδιϊ-Νϋοι 

τη ςυζότηςη για τουσ «νικητϋσ» και τουσ «χαμϋνουσ» τησ 

μεταπολύτευςησ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϐ να μην παραγνωρύζουμε την 

ϋμφυλη και ηλικιακό διϊςταςη των ανιςοτότων που διαπερνοϑν την 

κοινωνύα μασ. Η δεινό εργαςιακό θϋςη των γυναικών και των νϋων 

προτεύνουμε ϋτςι να αναδειχθεύ ςε προτεραιϐτητα για το κϐμμα, με τισ 

παρακϊτω πολιτικϋσ αιχμϋσ: 

(7) Δραςτικό επϋκταςη οριςμϋνων κρύςιμων κοινωνικών δομών (ϐπωσ 

οι βρεφονηπιακού ςταθμού και η προςχολικό εκπαύδευςη) που 

ςυνδϋονται με την ϊρςη των εμποδύων ςτην απαςχϐληςη των γυναικών. 

(8) Τιοθϋτηςη μιασ «χϊρτασ» απαρϊγραπτων δικαιωμϊτων των παιδιών και 

των νϋων ςτην υγεύα, την ψυχαγωγύα και τη μϐρφωςη. 

Πολιτικϐ ςϑςτημα 

Σα προβλόματα τησ ςημερινόσ Ελλϊδασ προκϑπτουν απϐ το γεγονϐσ πωσ 

ϋχει διαμορφωθεύ ϋνα καθεςτώσ που διαθϋτει πολιτικό εκπροςώπηςη (τα 

κατεςτημϋνα κϐμματα) και εκφρϊζει ςυγκεκριμϋνα οικονομικϊ ςυμφϋροντα 

(τη φοροδιαφυγό, την παραοικονομύα, το «μαϑρο χρόμα» -ναρκωτικϊ, 

λαθρεμπϐριο, πορνεύα- λεηλαςύα περιβϊλλοντοσ, αργομιςθύα), πρϊγμα που 

ϋχει ςυγκεκριμϋνεσ επιπτώςεισ: οικονομικϋσ (την μεύωςη τησ 

παραγωγικϐτητασ-ανταγωνιςτικϐτητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, την 

αϑξηςη των ειςοδηματικών ανιςοτότων, την μεύωςη των εςϐδων του 

κρϊτουσ) και πολιτικϋσ. Ψσ εκ τοϑτου, το κϐμμα μασ οφεύλει να προτϊξει 

το ζότημα τησ ριζικόσ πολιτικόσ-πολιτειακόσ αλλαγόσ («νϋα 

μεταπολύτευςη»). Απϐ τα πολλϊ που θα μποροϑςαμε να ποϑμε ςτην 

ενϐτητα αυτό, επιλϋξαμε ωσ πιο εϑλογη και ςυςπειρωτικό την πρϐταςη: 

(9) Η νϋα βουλό να εκπονόςει ϋνα «μνημϐνιο» αποπληρωμόσ των χρεών 
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των κατεςτημϋνων κομμϊτων εξουςύασ ϑψουσ 250,000,000 ευρώ μϋςα ςε 

καθοριςμϋνο διϊςτημα (π.χ. δεκαετύα), με δϋςμευςη τησ κρατικόσ 

επιχορόγηςησ και αυςτηρό εποπτεύα ςτη διαχεύριςό των οικονομικών τουσ. 

Κλιματικό αλλαγό 

Θεωροϑμε ςημαντικϐ να επιμεύνουμε ςτην κοινωνικό, οικονομικό και 

περιβαλλοντικό κρύςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, που επωϊζουν αυτό τη 

ςτιγμό για το μϋλλον μασ οι αποφϊςεισ των ιςχυρών. το ϐνομα λοιπϐν των 

μεςοπρϐθεςμων επιπτώςεων απϐ τη διαιώνιςη τησ χρόςησ ορυκτών 

καυςύμων, αλλϊ και τησ ϊμεςησ απειλόσ που αντιπροςωπεϑει για το 

περιβϊλλον η εξϐρυξη πετρελαύου, ιδιαύτερα ςε κλειςτϋσ θϊλαςςεσ ςαν 

τη Μεςϐγειο ό το Αιγαύο, προτεύνουμε να καταςτόςουμε ςαφϋσ προσ 

ϐλουσ ϐτι: 

(10) Αντιτιθϋμεθα ςε κϊθε προςπϊθεια εξϐρυξησ πετρελαύου ςτο 

γεωγραφικϐ μασ χώρο. 
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υμπερϊςματα απϐ τη ςυζότηςη για το "φεντεραλιςτικϐ κϐμμα" 

(30/3/2012) 

 

Πριν απϐ ϋνα μόνα ξεκύνηςα ϋνα διϊλογο για το «φεντεραλιςτικϐ κϐμμα» 

που εύχε κϊποια απόχηςη. Ο πυρόνασ του ςκεπτικοϑ μου όταν πωσ ϐςον 

αφορϊ την ελληνικό κρύςη χρϋουσ, πϋραν τησ «μνημονιακόσ» 

καθεςτηκυύασ προςϋγγιςησ, ςτο «αντιμνημονιακϐ» 

ςτρατϐπεδο υπϊρχουν εκ των πραγμϊτων δϑο εναλλακτικϋσ (και 

ανταγωνιςτικϋσ) προςεγγύςεισ. 

• H μια εκφρϊζει το «κϐμμα τησ δραχμόσ» που απορρύπτει το 

«μνημϐνιο» ςτο ϐνομα τησ εθνικόσ αναδύπλωςησ. 

• Η ϊλλη απορρύπτει το «μνημϐνιο» ςτο ϐνομα μιασ (υπαρκτόσ 

ςτην Ευρώπη και ςτην Ελλϊδα) «φεντεραλιςτικόσ» προςϋγγιςησ. 

Σϐνιςα πωσ η δεϑτερη θα μποροϑςε να ϋχει πλειοψηφικό και 

ριζοςπαςτικό προοπτικό ςτο εςωτερικϐ και καταλυτικό ςημαςύα ςτη 

ςχετικό διεθνό ςυζότηςη. Τπογρϊμμιςα δε πωσ «φεντεραλιςτικϊ» 

ςτοιχεύα υπϊρχουν αυτό τη ςτιγμό ςτισ (ελλιπεύσ) ςχετικϋσ αναλϑςεισ των 

«οικολϐγων πρϊςινων» (ΟΠ), τησ «δημοκρατικόσ αριςτερϊσ» 

(ΔΗΜΑΡ) του «ςυναςπιςμοϑ» (ΤΝ), αλλϊ και διαγραμμϋνων απϐ το 

ΠΑΟΚ και τη ΝΔ. Θεώρηςα αυτονϐητο πωσ, την ώρα που ςτισ 

δημοςκοπόςεισ οι πολύτεσ δύνουν (ϋδιναν) ςτισ δυνϊμεισ αυτϋσ ακϐμα και 

πλειοψηφικό προοπτικό, τα πολιτικϊ αυτϊ υποκεύμενα ϐφειλαν να 

εγκαταλεύψουν τον παραδοςιακϐ παραςιτικϐ τουσ ρϐλο ςτην 

μεταπολιτευτικό διϊταξη και να αναλϊβουν, για μια φορϊ, τισ ευθϑνεσ 

τουσ. 

τα επιχειρόματϊ μου απϊντηςαν οι Γιϊννησ Σςιρώνησ (ΓΣ) 

και Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου (ΑΑ). τον πρώτο απϊντηςα ςε ςημεύωμϊ 

μου. Θεωρώ πωσ αξύζει να απαντόςω και ςτον δεϑτερο, ςε ϋνα ςημεύωμα 

που ταυτϐχρονα θα κλεύνει τη ςχετικό ςυζότηςη, καθώσ βαδύζουμε όδη 

ςτην τελικό ευθεύα προσ τισ εκλογϋσ και τα κϐμματα που αφοροϑςε η 

πρϐταςό μου εύναι ςαφϋσ πωσ ϋχουν επιλϋξει τη ςταςιμϐτητα και την 

αυτοπεριθωριοπούηςό τουσ. 

«η εξϋλιξη των τελευταύων δυόμιςι ετών ϋδειξε πωσ το πολιτικό 
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ςύςτημα δε διαθϋτει "πϊγκο" ικανό να αντικαταςτόςει θεςμικϊ και 

αξιόπιςτα τουσ κυρύαρχουσ παύκτεσ. Πϋραν των καθεςτωτικών 

δυνϊμεων ςόμερα δεν υπϊρχουν παρϊ μόνο ανερμϊτιςτοι 

τυχοδιώκτεσ που  παύζουν "μονόπολι" με τη χώρα ό απολειφϊδια του 

ςυςτόματοσ που ορϋγονται απλϊ να βελτιώςουν την παραςιτικό 

τουσ θϋςη ςε αυτό» 

 Η πρώτη ϋνςταςη του ΑΑ εύναι πωσ «μετϊ και την ολοκλόρωςη του PSI, 

το μεγϊλο δύλημμα που διχϊζει την ελληνικό κοινωνύα (δεν) εύναι το "ναι" ό 

"ϐχι" ςτο "μνημϐνιο"», και το δύλημμα αυτϐ «δε θα κυριαρχόςει ςτην 

πολιτικό αντιπαρϊθεςη». Προφανώσ ο ΑΑ κϊνει λϊθοσ. Όλεσ οι 

δημοςκοπόςεισ τον διαψεϑδουν. υναιςθανϐμενοσ το γεγονϐσ 

αυτϐ, ο ΑΑ προβϊλει κι ϋνα «οντολογικϐ» επιχεύρημα, λϋγοντασ πωσ εν 

πϊςη περιπτώςει, «αυτϐ το δύλημμα εύναι ψεϑτικο κι επικύνδυνο». Αλλϊ 

αυτό εύναι μια θεώρηςη ακαδημαώκό, ςχολαςτικό, που δεν αλλϊζει την 

πραγματικϐτητα. Η πρϐταςό μου ςυνειςϋφερε ακριβώσ ςτο να μεταβληθεύ 

η αρνητικό αντιμνημονιακό ςτϊςη ςε θετικό πρϐταςη διακυβϋρνηςησ και 

διεθνοϑσ παρϋμβαςησ τησ χώρασ μασ. Εύναι πολϑ εϑκολο να καταγγϋλλεισ 

«ψευτοδιλόμματα». Εύναι πολϑ πιο χρόςιμο να μπορεύσ να τα μεταπλϊθεισ 

ςε κϊτι χρόςιμο για την κοινωνύα και προωθητικϐ για τα ιδεώδη που 

πρεςβεϑεισ. Εξϊλλου αυτϐ ςυμβαύνει όδη, αλλϊ απϐ την ανϊποδη: τισ 

τελευταύεσ εβδομϊδεσ, ακριβώσ επειδό το ζότημα τησ «φεντεραλιςτικόσ» 

οπτικόσ δεν τϋθηκε ςτο εκλογικϐ ςώμα ωσ ςυγκροτημϋνη πρϐταςη 

εξουςύασ, οι μεν εν δυνϊμει «φεντεραλιςτικϋσ» δυνϊμεισ εξατμύζονται 

(ΔΗΜΑΡ και ΤΡΙΖΑ ςυρρικνώνονται ςε μονοψόφια νοϑμερα, ενώ η 

προοπτικό τησ εκλογικόσ εκπροςώπηςησ των ΟΠ εξαςθενεύ και η 

μεταπαςοκικό «κοινωνικό ςυμφωνύα» πεθαύνει ςτη γϋννα), το δε 

«αντιμνημονιακϐ» ςτρατϐπεδο κυριαρχεύται απϐ το «κϐμμα τησ 

δραχμόσ», με καινοφανεύσ εκφραςτϋσ τη «χρυςό αυγό», τουσ 

«ανεξϊρτητουσ Ϊλληνεσ», τον (αναβαπτιςμϋνο ςτισ αφετηριακϋσ του 

αναφορϋσ) ΛΑΟ. Η εξϋλιξη αυτό, ϐπωσ εύχαμε προβλϋψει ςτο 

εναρκτόριο κεύμενο αυτόσ τησ ςυζότηςησ, ενιςχϑει κατ' αναλογύα και 

το μπλοκ τησ «μνημονιακόσ» διαχεύριςησ τησ ελληνικόσ κρύςησ χρϋουσ 

(ΠΑΟΚ-ΝΔ), που θα αναδειχθεύ πλειοψηφικϐ απϐ τισ εκλογϋσ του 

Απριλύου-ΜαϏου, καθώσ προςφϋρει τουλϊχιςτο ομαλϐτητα, 

κυβερνηςιμϐτητα και ευρωπαώκό προοπτικό. Μϊλιςτα, τηρουμϋνων των 
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αναλογιών, το ΠΑΟΚ του Ευϊγγελου Βενιζϋλου (το ςυνεπϋςτερο 

«μνημονιακϐ» κϐμμα) θα καρπωθεύ κατ' εξοχόν αυτόν την εξϋλιξη, 

λαμβϊνοντασ αρκετϊ ϊνω του 20% και διεκδικώντασ ακϐμα και την 

πρώτη θϋςη απϐ την αςυνεπό κι ευμετϊβλητη ΝΔ του Αντώνη αμαρϊ. 

Σο δεϑτερο αντεπιχεύρημα του ΑΑ εύναι πωσ «οι ςτϐχοι του 

φεντεραλιςτικοϑ κϐμματοσ μπορεύ κϊλλιςτα να μην αφοροϑν 

αποκλειςτικϊ "αντιμνημονιακϋσ" δυνϊμεισ, και να ςυγκινοϑν και ομϊδεσ που 

θεώρηςαν πωσ πρϋπει να ψηφιςτεύ το "μνημϐνιο"». Μα αυτϐ εύναι 

δεδομϋνο! Αυτϐσ εύναι ο οριςμϐσ τησ πολιτικόσ ηγεμονύασ! Εξϊλλου αυτϐ 

το εύχα διαπιςτώςει όδη απϐ το εναρκτόριο κεύμενο αυτοϑ του 

διαλϐγου: «κυρύωσ» ϋγραφα, ϋχει ςημαςύα η παρουςύα «χιλιϊδων πολιτών 

που θα ςυςτρατεϑονταν ςτην προοπτικό τησ φεντεραλιςτικόσ διαχεύριςησ 

τησ κρύςησ χρϋουσ». Η τοποθϋτηςη και μϐνο τησ «φεντεραλιςτικόσ» 

οπτικόσ θα μετϋβαλλε τα πολιτικϊ δεδομϋνα, και ϊρα θα μετακινοϑςε 

πλεύςτεσ ϐςεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ προσ το «φεντεραλιςτικϐ» ςτρατϐπεδο 

(ακριβώσ ϐπωσ η μη-τοποθϋτηςό του ςόμερα μετακινεύ εν δυνϊμει 

«φεντεραλιςτικϋσ» δυνϊμεισ ςτα δϑο εναπομεύναντα ςτρατϐπεδα, το 

«μνημονιακϐ» -κυρύωσ- κι εκεύνο «τησ δραχμόσ»). Αφ' ετϋρου -και αυτό 

η παρατόρηςη ϋχει μεγαλϑτερη ςημαςύα- η εξϋλιξη των τελευταύων 

δυϐμιςι ετών απϋδειξε πωσ το μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα δε 

διαθϋτει «πϊγκο» ικανϐ να αντικαταςτόςει θεςμικϊ και αξιϐπιςτα τουσ 

κυρύαρχουσ παύκτεσ. Πϋραν των καθεςτωτικών δυνϊμεων ςόμερα δεν 

υπϊρχουν παρϊ μϐνο ανερμϊτιςτοι τυχοδιώκτεσ που  παύζουν «μονϐπολι» 

με τη χώρα κι απολειφϊδια του ςυςτόματοσ που ορϋγονται να βελτιώςουν 

την παραςιτικό τουσ θϋςη ςε αυτϐ -ωσ εκεύ. Οι κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ», τησ «ανατροπόσ με ομαλϐτητα» 

κ.λπ. δε φϊνηκαν ακϐμα. το ςημεύο αυτϐ οφεύλω να παραδεχθώ πωσ 

ο ΑΑ όταν οξυδερκϋςτεροσ εμοϑ κι ϋχει δύκιο ςτη διαπύςτωςό του πωσ 

όμουν υπϋρμετρα «αιςιϐδοξοσ»: «οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ (ΔΗΜΑΡ, ΤΝ, 

ΟΠ κ.λπ) που μποροϑν να ενταχθοϑν ςτο φεντεραλιςτικϐ ςχϋδιο, κατ' 

αρχόν δεν ενδιαφϋρονται να απαντόςουν ςτο ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ. 

Θϋλουν να το αποφϑγουν». 

Σο τελικϐ ςυμπϋραςμα εύναι πωσ μετϊ το «νϋο κϋντρο» τησ περιϐδου 

2007-2009, που αυτοακυρώθηκε λϐγω τησ φεουδαλικόσ του 

ςυγκρϐτηςησ, ϋνασ ακϐμα εν δυνϊμει πολιτικϐσ εκφραςτόσ τησ «νϋασ 
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μεταπολύτευςησ» (το «φεντεραλιςτικϐ κϐμμα») αρνεύται ρητϊ να κατϋβει 

ςτην πολιτικό αρϋνα για να διεκδικόςει το τρϐπαιο, και ϐχι απλϊ το 

φευγαλϋο χειροκρϐτημα τησ κερκύδασ ό το ςόκωμα του φρυδιοϑ 

κϊποιου «ςκϊουτερ» του καθεςτώτοσ. Σα κακϊ νϋα απϐ την εξϋλιξη αυτό 

εύναι πωσ εξακολουθοϑν να μην τύθενται τα υπαρξιακϊ εθνικϊ ζητόματα 

που ςυνδϋονται με τη ςυζότηςη για τη «νϋα μεταπολύτευςη». Σα καλϊ 

εύναι πωσ ςτισ επϐμενεσ εκλογϋσ τελικϊ μασ ϋμεινε να επιλϋξουμε  μεταξϑ 

κϊποιασ εκδοχόσ του «κϐμματοσ του μνημονύου» (κυρύωσ ΠΑΟΚ και 

ΝΔ) και των αποκρουςτικών εκφϊνςεων του «κϐμματοσ τησ δραχμόσ». Κι 

αυτό εύναι μια μϊλλον εϑκολη επιλογό. 
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Η πιο δϑςκολη απϐφαςη (5/5/2012) 

 

Ϋταν μϐλισ το βρϊδυ τησ Παραςκευόσ, αφοϑ παρακολοϑθηςα τισ 

τελευταύεσ προεκλογικϋσ ςυγκεντρώςεισ διαφϐρων κομμϊτων, 

που πεύςτηκα πια πωσ εύχα πϊρει τη ςωςτό απϐφαςη για το τι θα ψηφύςω 

την Κυριακό. Όχι, δεν ανόκω ςτουσ αγανακτιςμϋνουσ, οϑτε ξαφνιϊςτηκα 

απϐ την οικονομικό κατϊρρευςη τησ τελευταύασ τριετύασ. Αν υπόρχε κϊτι 

που με ξϊφνιαζε εδώ και εύκοςι πϋντε τουλϊχιςτο χρϐνια, εύναι πωσ η κρύςη, 

που απϐ τη δεκαετύα του '80 «ϋβγαζε μϊτι» ϐτι κατϋφτανε -και 

που οριςμϋνοι τουλϊχιςτο την προαναγγϋλλαμε απϐ το '84-'85, ϊργηςε 

τϐςο πολϑ να ϋρθει. 

Αυτϐ που με απογοότευςε και με κατϋςτηςε για αρκετϋσ εβδομϊδεσ 

αναποφϊςιςτο, όταν η αδυναμύα του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ να 

ανταποκριθεύ ςτην πολιτικό ζότηςη προςφϋροντασ πολιτικϊ προώϐντα 

αντύςτοιχα με τισ ςυνθόκεσ. Για μϋνα εύναι πια εντελώσ ςαφϋσ πωσ η 

παροϑςα κρύςη τησ ευρωζώνησ λϑνεται με ϋναν και μϐνο τρϐπο, με την 

ομοςπονδοπούηςη τησ Ευρώπησ: απευθεύασ μεταφορϊ κεφαλαύων, 

πολιτικό ενοπούηςη, πιο παρεμβατικό «ευρωπαώκό κεντρικό τρϊπεζα» 

(ΕΚΣ). Η εφαρμοζϐμενη «διακυβερνητικό» προςϋγγιςη, με τα μνημϐνια, τη 

λιτϐτητα και την ενοχοπούηςη των «αςώτων» κρατών-μελών απεδεύχθη -

τουλϊχιςτο πολιτικϊ- ατελϋςφορη (εξϊλλου τοϑτο τον καιρϐ πνϋει τα 

λούςθια ελϋω ελληνικών, γαλλικών και ολλανδικών εκλογών). Όςο για 

την επϊνοδο ςτη δραχμό, οϑτε λϐγοσ να γύνεται! 

Πύςτεψα λοιπϐν -και το πιςτεϑω ακϐμα- πωσ ςε αυτϋσ τισ εκλογϋσ όταν 

υπερώριμεσ οι ςυνθόκεσ  για την εμφϊνιςη ενϐσ ςυναςπιςμοϑ 

πολιτικών και κοινωνικών δυνϊμεων που θα πρϐκρινε ρητϊ τη 

«φεντεραλιςτικό» διαχεύριςη τησ κρύςησ, που ςτα λϐγια ςόμερα 

πρεςβεϑουν ευθαρςώσ οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ) και η 

«κοινωνικό ςυμφωνύα», ακροθιγώσ η «δημοκρατικό αριςτερϊ» 

(ΔΗΜΑΡ), κι εν μϋρει ο ΤΡΙΖΑ ςυν μερικϋσ διϊςπαρτεσ φωνϋσ ϋνθεν 

κακεύθεν του κϋντρου. Η ςυγκρϐτηςη του ςυναςπιςμοϑ αυτοϑ εύχε μερικϋσ 

προϒποθϋςεισ: 
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• Σην ενιαύα εκλογικό του εμφϊνιςη εμπρϐσ ςτουσ ψηφοφϐρουσ (που 

την ονϐμαςα «φεντεραλιςτικϐ κϐμμα») . 

• Ση ςαφό, ρητό κι ϋμπρακτη αποςταςιοπούηςη του χώρου αυτοϑ 

απϐ το «κϐμμα τησ δραχμόσ» -ιδύωσ το ΚΚΕ και δευτερευϐντωσ 

τουσ «ανεξϊρτητουσ Ϊλληνεσ» (ΑΝΕΛ). 

• Ση δϋςμευςη πωσ ωσ ϐτου υλοποιηθεύ η «φεντεραλιςτικό» 

προςϋγγιςη, ϐ,τι υπογρϊφτηκε θα τηρηθεύ, ςτο ϐνομα τησ εθνικόσ 

ςυνϋχειασ και αξιοπιςτύασ. 

Αν εμφανιζϐταν ϋνασ τϋτοιοσ χώροσ, κατϊ τη γνώμη μου θα κϋρδιζε με 

ϊνεςη τισ εκλογϋσ, καθώσ θα εξϋφραζε ταυτϐχρονα: 

• την ϊρνηςη του «μνημονύου» (ρυμουλκώντασ μϊλιςτα τον 

αντιμνημονιακϐ χώρο ςε φιλοευρωπαώκό κατεϑθυνςη), 

• την ανϊγκη να κυβερνηθεύ ο τϐποσ και 

• την απαξύωςη προσ την κατεςτημϋνη μεταπολιτευτικό πολιτικό. 

Σο γεγονϐσ πωσ οι υποψόφιεσ ςυνιςτώςεσ του «φεντεραλιςτικοϑ» 

κϐμματοσ ϐχι απλϊ δεν ανταποκρύθηκαν ςτην πολιτικό ζότηςη, αλλϊ ςε 

μεγϊλο βαθμϐ οϑτε καν την αντιλόφθηκαν, με οδόγηςε ςε ϋνα πικρϐ μεν, 

ακλϐνητο δε, πολιτικϐ ςυμπϋραςμα: οι πολιτικϋσ αυτϋσ δυνϊμεισ 

διατηροϑν πλϋον εμπεδωμϋνη παραςιτικό ςχϋςη με το κατεςτημϋνο 

μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα. Θϋλουν να το απομυζοϑν ύςωσ, αλλϊ ϐχι να το 

ςκοτώςουν. Όςο παχιϊ κι αν εύναι τα λϐγια που λϋνε, το κϑριο για αυτϋσ 

εύναι να μην αναλαμβϊνουν κυβερνητικϋσ ευθϑνεσ. Οι πρϊξεισ τουσ 

αποδεικνϑουν πωσ η πιο κοντινό ςχϋςη με την διακυβϋρνηςη που μπορεύ να 

ϋχουν εύναι αυτό του «ελϊςςονα εταύρου» ενϐσ εκ των δϑο 

μεταπολιτευτικών κομμϊτων εξουςύασ, κυρύωσ του ΠΑΟΚ. 

Η αδρϊνειϊ τουσ ϐμωσ εύχε κι ϊλλεσ επιπτώςεισ: μετϋτρεψε τισ εκλογϋσ 

τησ 6ησ ΜαϏου ςε μονομαχύα μεταξϑ των κομμϊτων του μνημονύου απϐ 

τη μια (ΠΑΟΚ, ΝΔ και τουσ δϑο φιλελεϑθερουσ ςχηματιςμοϑσ) και τησ 

δραχμόσ απϐ την ϊλλη (ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, «χρυςό αυγό» κ.λπ) κι ϋφερε με 

οξϑτητα ςτο προςκόνιο την ανϊγκη να ςυνεχύςει να κυβερνιϋται ο τϐποσ 

μετϊ τισ 7 ΜαϏου. Διϐτι κανεύσ δεν μπορεύ να αποφϑγει τη διαπύςτωςη 

πωσ αν υποθϋςουμε πωσ η «οργό» και η «αγανϊκτηςη» ξεχειλύςουν αϑριο 

ςαν παραβραςμϋνοσ καφϋσ και ΝΔ-ΠΑΟΚ λϊβουν ασ ποϑμε 0%, ενώ 

ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΚΚΕ-ΔΗΜΑΡ-ΦΑ-ΛΑΟ-ΔΗΜΤΜ-ΟΠ-
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«δρϊςη»/ΥΙ κ.λπ μοιραςτοϑν το ςϑνολο των ψόφων ςϑμφωνα με τισ πιο 

«φουςκωμϋνεσ» για τον καθϋνα τουσ δημοςκοπόςεισ, απλϊ δεν βγαύνει 

κυβϋρνηςη. «Tout le monde dit "merde" et on recommence»: πϊμε ξανϊ ςε 

εκλογϋσ. 

Αυτό η ωμό πραγματικϐτητα νομιμοποιεύ πλόρωσ κϊθε ψόφο υπϋρ του 

ΠΑΟΚ και τησ ΝΔ. 

Αλλϊ εγώ δε θα ψηφύςω οϑτε το ϋνα, οϑτε το ϊλλο: διϐτι ϐςο αληθινό κι αν 

εύναι η διαπύςτωςη τησ αδυναμύασ ςχηματιςμοϑ κυβϋρνηςησ χωρύσ το 

ΠΑΟΚ και τη ΝΔ, ϊλλο τϐςο αληθινϐ εύναι πωσ για να ξεπεραςτεύ η 

οικονομικό, πολιτικό, αξιακό κρύςη που ροκανύζει την Ελλϊδα, χρειϊζεται 

επειγϐντωσ η αποκατϊςταςη του περύ δικαύου ςυναιςθόματοσ των πολιτών, 

η αύςθηςη πωσ μπαύνουμε ςε μια νϋα εποχό, το ταρακοϑνημα τησ ϐζουςασ 

διευθϋτηςησ ςυμφερϐντων που εκφρϊζουν τα δϑο κατεςτημϋνα κϐμματα 

εξουςύασ. Με ϊλλα λϐγια: αν το να λϊβουν 0% ΠΑΟΚ-ΝΔ θα όταν 

θανατηφϐρο, πϐςο θανατηφϐρο θα όταν να λϊβουν 100%; 

Αναγκαςτικϊ λοιπϐν ςϑρομαι ςτο χώρο των μικρών κομμϊτων που ρητϊ 

δε θϋλουν τη δραχμό: ΟΠ, «δρϊςη/ΥΙ», ΔΗΜΤΜ, ΔΗΜΑΡ... 

Θα επιλϋξω τουσ ΟΠ, για μερικοϑσ λϐγουσ: 

• Εύναι ϋνα κϐμμα με ϋντονο ευρωπαώκϐ προςανατολιςμϐ που 

εκφρϊζεται ακϐμα και ςτην οργανωτικό του υπϐςταςη, μϋςω τησ 

δομικόσ ςϑνδεςόσ του με το «ευρωπαώκϐ πρϊςινο κϐμμα», που 

εύναι η πιο αυθεντικό «φεντεραλιςτικό» φωνό ςτη ςημερινό 

Ευρώπη. Αυτϐ με κϊνει να νιώθω ςιγουριϊ πωσ την κρύςιμη ςτιγμό 

οι ΟΠ θα βρεθοϑν ςτη ςωςτό πλευρϊ.  

• Εύναι το κϐμμα που εκφρϊζει την πολιτικό οικολογύα, ϋναν πολιτικϐ 

χώρο απϐ την απόχηςη του οπούου θα κριθεύ ςτο (ϐχι και τϐςο 

μακρινϐ) μϋλλον, οϑτε λύγο, οϑτε πολϑ, η ύδια η επιβύωςη του 

ανθρώπινου πολιτιςμοϑ ϐπωσ τον γνωρύζουμε -και ςτο γεωγραφικϐ 

μασ χώρο η επιβύωςη τησ Ελλϊδασ. 

• Εύναι τϋλοσ ϋνα κϐμμα που η εύςοδϐσ του ςτη βουλό θα το 

αναβαθμύςει απϐ ϊποψη ανθρωπύνου δυναμικοϑ, ενιςχϑοντασ τισ 

φιλοευρωπαώκϋσ, δημοκρατικϋσ, κοινωνικϋσ και εκςυγχρονιςτικϋσ 

του φωνϋσ, Για να πω την αλόθεια, με την ψόφο μου θα υποςτηρύξω 
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πολϑ περιςςϐτερο ςυγκεκριμϋνουσ υποψηφύουσ των ΟΠ -και πολϑ 

λιγϐτερο το υφιςτϊμενο κϐμμα. 

Σην Παραςκευό το βρϊδυ ϊκουςα τον Καμμϋνο και τρϐμαξα... Ακραύοσ, 

μιςαλλϐδοξοσ λϐγοσ βαςιςμϋνοσ ςτισ κραυγϋσ, τον ςυναιςθηματιςμϐ και τη 

μιςαλλοδοξύα. Σο κϐμμα τησ δραχμόσ με αναπεπταμϋνα ϐλα του τα 

λϊβαρα. Ωκουςα και τον Βενιζϋλο και ςτενοχωρόθηκα.... Χεϑτικεσ 

υποςχϋςεισ παλαιοϑ τϑπου και παςοκοπληξύα... Απϐ κϊτω, ςτην πλατεύα, οι 

«τελευταύοι των προνομιοϑχων» να αναμαςοϑν ςυνθόματα τησ 

δεκαετύασ του '80... «Μασ λϋει κατϊμουτρα πωσ δεν μασ θϋλει ςτα πϐδια 

του», ςκϋφτηκα. Ωκουςα τον αμαρϊ και 

χαμογϋλαςα... Μπαρμποϑτςαλα ολκόσ για τουσ αφελεύσ και απϐ πύςω 

«ςτεγνϐ» μνημϐνιο. Η ςυγκϋντρωςη των «οικολϐγων πρϊςινων» ςτη 

Θεςςαλονύκη με τον Υιλύπ Λαμπϋρτσ (Philippe Lamberts) ϋμοιαζε 

βγαλμϋνη απϐ μια ϊλλη Ελλϊδα. Σην Κυριακό θα ψηφύςω υπϋρ τησ. 
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Ρε ςεισ, ο Ρουβύκωνασ! (11/5/2012) 

 

Εκλογικό αποτύμηςη 

Σο κϐμμα των «οικολϐγων πρϊςινων» (ΟΠ) ςτηρύζεται ςε «αρμοϑσ» 

που ςυνδϋουν τισ διαθϋςεισ του εκλογικοϑ τουσ ακροατηρύου με 

το ιδεολογικϐ-πολιτικϐ-προγραμματικϐ ςτύγμα του «εςωτερικοϑ κϐμματοσ» 

των κομματικών ςτελεχών και με την πολιτικό του «ευρωπαώκοϑ 

πρϊςινου κϐμματοσ»(EGP). Η παταγώδησ εκλογικό αποτυχύα των ΟΠ 

πιςτοποιεύ την προώοϑςα αποςυναρμολϐγηςη των «αρμών» 

αυτών. Με ϊλλα λϐγια: αλλοϑ κατευθϑνεται το ακροατόριο των ΟΠ και 

το EGP, αλλοϑ το «εςωτερικϐ κϐμμα». 

Σο πολιτικϐ μασ ςτύγμα 

Οι ΟΠ χρειϊζονται «επανεκκύνηςη»:   

• ςτη θϋςη τησ ομφαλοςκϐπηςησ, τησ εςωςτρϋφειασ και των 

ερύδων για τη λαφυραγώγηςη τησ κρατικόσ χρηματοδϐτηςησ, να 

επαναςυνδεθεύ το κϐμμα με την ακτιβιςτικό, ριζοςπαςτικό και 

φιλελεϑθερη ψυχό του.   

• ςτη θϋςη του ετεροκαθοριςμοϑ τουσ απϐ τα κινόματα τησ ϊκρασ 

αριςτερϊσ και τησ αγανϊκτηςησ, οι ΟΠ να υπεραςπιςτοϑν τη 

φεντεραλιςτικό προοπτικό, την ανϊγκη για παραμονό τησ χώρασ 

ςτο ευρώ και για «νϋα μεταπολύτευςη» και την προτεραιϐτητα τησ 

αειφϐρου ανϊπτυξησ και τησ «πρϊςινησ νϋασ ςυμφωνύασ» 

(GND). 

• ςτη θϋςη των ςτελεχών που παρϊγει ο «κομματικϐσ ςωλόνασ» να 

αναδειχθεύ η νϋα γενιϊ των ςτελεχών που προϋκυψαν μϋςα απϐ το 

«πρϊςινο» κύνημα και ϐλοι ϐςοι πρϐκριναν οι εκλογεύσ μασ να 

τουσ εκπροςωπόςουν ςτο κοινοβοϑλιο. 

• Εύμαςτε κϐμμα «πρϊςινο» ςημαύνει πωσ εύμαςτε κϐμμα 

ευρωπαώκϐ, κοινωνικϐ, ριζοςπαςτικϐ και φιλελεϑθερο. 

Εκφρϊζουμε την παραγωγικό μεςαύα τϊξη, τουσ νϋουσ και τισ 

γυναύκεσ. Προκρύνουμε μια ευημερύα βαςιςμϋνη ςτην πρϊςινη 

οικονομύα και τα ςυλλογικϊ αγαθϊ, την παραγωγό και την υγιό 
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επιχειρηματικϐτητα και ϐχι την κρατικό προςταςύα, τισ 

πελατειακϋσ ςχϋςεισ την ανομύα και την προςοδοθηρύα.   

• Εύμαςτε κϐμμα «πρϊςινο» ςημαύνει πωσ θϋλουμε μια ριζικό 

θεςμικό αναδιοργϊνωςη τησ ελληνικόσ δημοκρατύασ, μια «νϋα 

μεταπολύτευςη». Με διϊκριςη των εξουςιών, με προϊςπιςη του 

ελεγκτικοϑ ρϐλου των ΜΜΕ με τόρηςη αυςτηροϑ πλαιςύου 

λειτουργύασ τουσ, με νϋεσ μορφϋσ ϋκφραςησ τησ λαώκόσ 

βοϑληςησ, με λογοδοςύα ϐλων των εξουςιών. 

Εντωμεταξϑ ςτο «ςκοτεινϐ δωμϊτιο»... Η απραξύα των ΟΠ 

 Οι εκλογϋσ τησ 6ησ ΜαϏου πυροδοτοϑν μια διαδικαςύα μετεξϋλιξησ τησ 

ελληνικόσ κεντρικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ που θα διαμορφώςει ςε ελϊχιςτο 

χρϐνο το νϋο κομματικϐ τοπύο για μια γενιϊ. Φϊςαμε όδη πολϑτιμο χρϐνο 

υιοθετώντασ την απολϑτωσ παθητικό ςτϊςη του «παρϊθυρου ςε 

ςκοτεινϐ δωμϊτιο». Εύχαμε προειδοποιόςει ϋγκαιρα πωσ καμύα 

πολιτικό δϑναμη δεν θα εύχε τϑχη αν δεν παρενϋβαινε ςτο 

πρϐβλημα διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ. Δεν ειςακουςθόκαμε. Σο 

«εςωτερικϐ κϐμμα» το απαςχολοϑςαν μονύμωσ οι προςωπικϋσ 

ςτρατηγικϋσ, η ομφαλοςκϐπηςη και η μοιραςιϊ των μετεκλογικών 

τροπαύων.    

Φϊςαμε κι ϊλλο χρϐνο μην αντιλαμβανϐμενοι καν τισ ϋντονεσ προςειςμικϋσ 

δονόςεισ τησ προεκλογικόσ περιϐδου, ςτο δρϐμο προσ την 6η 

ΜαϏου. Διαβλϋποντασ τη ριζικό ανατροπό των κομματικών ςυςχετιςμών 

και το ενδεχϐμενο ο ϋλεγχοσ τησ διακυβϋρνηςησ να μετατεθεύ πϋραν του 

«μεγϊλου δικομματιςμοϑ», διατυπώθηκε η πρϐταςη για τη 

διαμϐρφωςη του «τρύτου κϐμματοσ», ενϐσ «φεντεραλιςτικοϑ» 

εκλογικοϑ ςυναςπιςμοϑ. τϐχοσ τησ πρϐταςησ, πϋραν τησ 

διαμϐρφωςησ ενϐσ εντελώσ νϋου μπλοκ εξουςύασ,  όταν (α) η 

αποςαφόνιςη τησ διϊκριςησ τησ «φεντεραλιςτικόσ» διαχεύριςησ τησ 

κρύςησ του ευρώ απϐ την ϋξοδο απϐ την ευρωζώνη, που ατυχώσ ςόμερα 

ςυγχϋονται απολϑτωσ κϊτω απϐ την «αντιμνημονιακό» ομπρϋλα (β) η 

χαρτογρϊφηςη του ενδιϊμεςου χρονικοϑ διαςτόματοσ ανϊμεςα ςτην 

ημϋρα εκλογόσ τησ νϋασ «φεντεραλιςτικόσ» κυβϋρνηςησ και την περϊτωςη 

των μακρών διαπραγματεϑςεων που απαιτεύ κϊθε ςοβαρϐ εγχεύρημα 

επαναδιαπραγμϊτευςησ των δανειακών ςυμφωνιών τησ χώρασ. 
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Σα αντανακλαςτικϊ του Σςύπρα 

Σο «εςωτερικϐ κϐμμα» ϐμωσ οϑτε καν αντιλόφθηκε πωσ ςτισ εκλογϋσ 

τησ 6ησ ΜαϏου το μεγϊλο ερώτημα όταν ποιοσ θα κυβερνόςει την 

Ελλϊδα! Η πρϐταςη περύ «τρύτου κϐμματοσ», ακϐμα κι αν δεν 

ευοδωνϐταν, εύχε τουλϊχιςτο την αξύα πωσ το κϐμμα θα παρενϋβαινε ςτη 

ζϋουςα πολιτικό πραγματικϐτητα και τουσ προβληματιςμοϑσ των πολιτών 

και δεν θα ϋχαςκε απλϊ, ςαν «παρϊθυρο ςε ςκοτεινϐ 

δωμϊτιο». Ο Σςύπρασ το κατανϐηςε αυτϐ και με εντελώσ 

αλλοπρϐςαλλεσ προτϊςεισ (κοινϊ ψηφοδϋλτια τησ «αριςτερϊσ» ςτισ 

μονοεδρικϋσ, ψόφοσ ανοχόσ απϐ Καμμϋνο, 

πρωθυπουργύα ςτην Παπαρόγα κ.λπ) κατϐρθωςε να κερδύςει ϐ,τι 

χρειαζϐταν για να αναδεύξει ςε δεϑτερο κϐμμα τησ χώρασ τη ριζοςπαςτικό 

αριςτερϊ του! Οι ΟΠ δεν θϋληςαν να το κατανοόςουν κι ϋμειναν εκτϐσ 

κοινοβουλύου. Η ΔΗΜΑΡ δεν το κατανϐηςε και προςγειώθηκε ςτο 1/3 

τησ δημοςκοπικόσ τησ επιρροόσ. Σο ΚΚΕ ςφϊλιςε πειςματικϊ τα μϊτια 

ςτο ζότημα τησ διακυβϋρνηςησ και απώλεςε τουλϊχιςτο το 20% τησ 

επιρροόσ του τισ τελευταύεσ ημϋρεσ πριν τισ κϊλπεσ. 

ωςτϊ ερωτόματα, λϊθοσ απαντόςεισ 

Σο γεγονϐσ ϐμωσ πωσ ο Σςύπρασ ϋθεςε το πραγματικϐ ερώτημα πριν τισ 

εκλογϋσ (ποιοσ θα κυβερνόςει τη χώρα) δε ςημαύνει πωσ ϋδωςε και τη 

ςωςτό απϊντηςη. Αντιθϋτωσ: μιμοϑμενοσ τουσ μεγϊλουσ λαώκιςτϋσ τησ 

μεταπολιτευτικόσ περιϐδου, ο Σςύπρασ αξιοπούηςε την πολιτικό του ευφυϏα 

εργαλειακϊ, με ςκοπϐ την ενύςχυςη τησ κομματικόσ του επιρροόσ και μϐνο, 

αδιαφορώντασ πλόρωσ για τισ ευθϑνεσ των λϐγων και των πρϊξεών του. 

Αντύ να αποδυναμώςει τη ςϑγχυςη την επϋτεινε, εύτε κολακεϑοντασ 

αραχνιαςμϋνεσ αναμνόςεισ ϊλλων εποχών (την ϋννοια τησ «αριςτερϊσ», 

απϐ τισ «παρυφϋσ του ΠΑΟΚ» και τουσ «οικολϐγουσ» ωσ τη ΔΗΜΑΡ, την 

ανανεωτικό, τη ριζοςπαςτικό, τη ςταλινικό και την επαναςτατικό 

αριςτερϊ!) εύτε παρουςιϊζοντασ απαρϊδεκτο αντιμνημονιακϐ αμϊλγαμα, 

ϐπου ςυμπεριλαμβανϐταν ωσ και η ακροδεξιϊ του Καμμϋνου! αν 

τον Καρατζαφϋρη τησ περιϐδου 2009-2011, κινόθηκε «ςαν τρελϐ 

φορτηγϐ» προσ ϐλεσ τισ κατευθϑνςεισ κατϊ μόκοσ και κατϊ πλϊτοσ 

ολϐκληρησ τησ κεντρικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ, και προςϋλκυςε το βλϋμμα του 

αμόχανου, ταραγμϋνου και απογοητευμϋνου εκλογικοϑ ςώματοσ. 

Πώσ ο ΤΡΙΖΑ ϋγινε ςυνιςτώςα του «κϐμματοσ τησ δραχμόσ» 
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Αλλϊ οι πρϊξεισ και οι λϐγοι ϋχουν επιπτώςεισ. Μετϊ τισ 6 ΜαϏου 

ο Σςύπρασ εύναι πλϋον δϋςμιοσ τησ δυναμικόσ που 

απελευθϋρωςε. Μετατρϊπηκε με τη λαώκό ψόφο ςε εκπρϐςωπο τησ πιο 

ετερϐκλιτησ αντιμνημονιακόσ λογικόσ, που ςτο βαθμϐ που δεν ϋχει 

ξεχωρύςει τη «φεντεραλιςτικό» απϐ την αντιευρωπαώκό οπτικό κι 

αναγκϊζεται να ιςορροπεύ αποκλειςτικϊ ςτουσ ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ εντϐσ 

του «αντιμνημονιακοϑ» ςτρατοπϋδου, οδηγεύ με μαθηματικό ακρύβεια ςτην 

ϋξοδο απϐ την ευρωζώνη. Η τελευταύα ευκαιρύα για το «φεντεραλιςτικϐ» 

μϋτωπο  χϊθηκε απϐ τον τρϐπο που διαχειρύςτηκε ο Σςύπρασ την 

κυβερνητικό του εντολό: η απαύτηςη για «δηλώςεισ μετανούασ» απϐ τουσ 

πολιτικοϑσ αρχηγοϑσ του ΠΑΟΚ και τησ ΝΔ, τα περύ «ϊμεςησ 

καταγγελύασ τησ δανειακόσ ςϑμβαςησ» κ.λπ τον εκχωροϑν τελεςύδικα, 

ανεξαρτότωσ προθϋςεων, ςτο «κϐμμα τησ δραχμόσ». 

Σο διακϑβευμα των εκλογών του Ιουνύου και η θϋςη των ΟΠ 

Η εξϋλιξη αυτό μετατρϋπει τισ επϐμενεσ εκλογϋσ του Ιουνύου ςε μετωπικό 

ςϑγκρουςη για την παραμονό τησ χώρασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη ό ϐχι. 

ε ϋνα τϋτοιο πλαύςιο, η αυτϐνομη παρουςύα των ΟΠ -και ϊλλων 

ενδιϊμεςων δυνϊμεων- ςτην εκλογικό αντιπαρϊθεςη ιςοδυναμεύ με 

εκλογικϐ και -λϐγω των αλλεπϊλληλων εκλογικών αποτυχιών- πολιτικϐ 

αυτοχειριαςμϐ. 

Καθώσ αποκλεύεται η ςυνϑπαρξη με τισ δυνϊμεισ του «μεγϊλου 

δικομματιςμοϑ», μϋνουν δϑο επιλογϋσ: 

• η ςϑμπραξη με τισ φιλελεϑθερεσ δυνϊμεισ που τεύνουν να 

εκφρϊςουν τα μεςοςτρώματα των πϐλεων με ευρωπαώκϐ 

προςανατολιςμϐ· 

• η ςυνεργαςύα με την ΔΗΜΑΡ, εκφραςτό των υπολειμμϊτων τησ 

ανανεωτικόσ αριςτερϊσ και ποικιλώνυμων διαφωνοϑντων του 

ΠΑΟΚ. 

Όποιοι ςτο «και πϋντε» εξετϊζουν αυτϐ που εμεύσ προτεύναμε ςτισ «παρϊ 

τϋταρτο», την ςϑμπραξη δηλαδό με το ΤΡΙΖΑ, ασ γνωρύζουν πωσ το 

«παρϊθυρο ευκαιρύασ» για «φεντεραλιςτικϐ» ΤΡΙΖΑ ϋκλειςε ςτισ 6 και 

ςτισ 10 ΜαϏου. ϑμπραξη με το ΤΡΙΖΑ ςημαύνει πλϋον ϊνευ ϐρων ϋνταξη 

ςτο κϐμμα τησ μαφιοκρατύασ και τησ παραοικονομύασ, ςτο «κϐμμα τησ 

δραχμόσ».   
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Για τη χώρα και τουσ ΟΠ, για την πρϊςινη ευρωπαώκό προοπτικό τησ 

χώρασ, ϋφταςε η κρύςιμη ώρα των μεγϊλων αποφϊςεων. 
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Ασ ξεχϊςουμε την 6η ΜαϏου (18/5/2012) 

 

Οι εκλογϋσ τησ 6ησ ΜαϏου εξελύχτηκαν ςε ορυμαγδϐ αρνητικόσ ψόφου 

και οργόσ. Απϐ μια ϊποψη, παρϊ την κατϊρρευςη των κατεςτημϋνων 

κομμϊτων εξουςύασ, οι εκλογϋσ τησ 6ησ ΜαϏου δεν αποτελοϑν τομό ςε 

ςχϋςη με τισ εκλογϋσ τησ προηγοϑμενησ περιϐδου, μιασ και θριϊμβευςαν 

ξανϊ τα ευχολϐγια, η ςυνωμοςιολογύα, ο καταγγελτικϐσ λϐγοσ, η 

κομματικό ιδιοτϋλεια και η πνευματικό ραθυμύα. Θριϊμβευςε ξανϊ η 

διαβεβαύωςη πωσ υπϊρχουν δόθεν απλϋσ και εϑκολεσ λϑςεισ ςτα ςϑνθετα 

και υπαρξιακϊ προβλόματα που αντιμετωπύζει η Ελλϊδα και η 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ). Σην ώρα που βριςκϐμαςταν ςε γϐνιμο κοινωνικϐ 

περιβϊλλον επιλϋξαμε ϊγονεσ πολιτικϋσ λϑςεισ. 

Σο πρϊγμα γύνεται ακϐμα πιο απογοητευτικϐ αν λϊβουμε υπϐψη πωσ 

αυτϊ ςυμβαύνουν ενώ η ΕΕ ςυνειδητοποιεύ πωσ η μϋθοδοσ που επελϋγη 

ωσ τώρα για την αντιμετώπιςη τησ κρύςησ του ευρώ εύναι ατελϋςφορη. 

υνολικϊ η ΕΕ ϋχει (αναλογικϊ με το ΑΕΠ τησ) πολϑ μικρϐτερο χρϋοσ 

απϐ τισ ΗΠΑ, ενώ η Κύνα αντιμετωπύζει μια «φοϑςκα» ακινότων 

πολλαπλϊςια εκεύνησ που γονϊτιςε τισ ΗΠΑ το 2008. Αν η ΕΕ 

εγκατϋλειπε την διακυβερνητικό διαχεύριςη τησ κρύςησ προσ ϐφελοσ των 

«ομοςπονδιακόσ», αν ακολουθοϑςε επιτϋλουσ τισ επιταγϋσ των 

οικονομικών εγχειριδύων και ϋπαυε να επιχειρεύ να αντιμετωπύςει τα 

ελλεύμματα με... ϑφεςη, θα μετατρεπϐταν απϐ «αδϑναμοσ κρύκοσ» τησ 

παγκοςμιοπούηςησ ςε ιςχυρϐ τησ πϐλο. Κι εύναι απλϊ ζότημα χρϐνου 

πωσ αυτϐ ακριβώσ θα ςυμβεύ, αλλιώσ η ΕΕ θα διαλυθεύ. Η εφαρμοζϐμενη 

ςόμερα πολιτικό τησ δεν εύναι βιώςιμη. Αυτϐ εξϊλλου επιβεβαιώνουν οι 

πρϐςφατεσ πολιτικϋσ εξελύξεισ: η εκλογό Ολϊντ (Hollande) ςτη Γαλλύα, 

οι αλλεπϊλληλεσ όττεσ τησ Μϋρκελ (Merkel) ςτισ τοπικϋσ εκλογϋσ 

ςτη Γερμανύα, η κατϊρρευςη τησ ολλανδικόσ κυβϋρνηςησ... Ο 

ϊξονασ των «Μερκοζύ» πνϋει τα λούςθια. 

Αν ϐμωσ εμεύσ, ο ελληνικϐσ λαϐσ, το επϐμενο διϊςτημα επιβεβαιώςουμε 

ό ενιςχϑςουμε τισ τϊςεισ τησ 6ησ ΜαϏου, υπϊρχει ςοβαρϐ ενδεχϐμενο να 

οδηγηθοϑμε εκτϐσ ΕΕ και δε θα εύμαςτε παρϐντεσ ςτο επϐμενο ιςτορικϐ 

ραντεβοϑ τησ Ευρώπησ. Σην περύοδο των διερευνητικών εκλογών, 
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τα  κϐμματα που υπερψηφύςαμε ςτισ 6 ΜαϏου ϋδειξαν πϐςο ανεϑθυνα και 

απροετούμαςτα όταν. Εύναι μαθηματικώσ βϋβαιο ϐτι αν ςυνεχύςουμε να 

τουσ αναθϋτουμε ενιςχυμϋνο ρϐλο ςτα πολιτικϊ μασ πρϊγματα θα μασ 

εκτροχιϊςουν απϐ την ευρωπαώκό μασ πορεύα, εθελοϑςια ό και «κατϊ 

λϊθοσ»! 

Σο διακϑβευμα τησ επϐμενησ περιϐδου εύναι ϋνα: η πατρύδα μασ να 

διαθϋτει πολιτικό ηγεςύα που να θϋλει και να μπορεύ να την κρατόςει 

εντϐσ Ευρώπησ και να μην υποβιβαςτοϑμε απϐτομα ςτη χορεύα των 

εθνών-παριών. Να μεύνουμε Ευρώπη και να μη γύνουμε Αφρικό. 

Η επιθυμύα των πολιτών να τιμωρόςουμε την πολιτικό τϊξη που επύ 35 

χρϐνια μασ οδηγοϑςε δια πρϊξεων και παραλεύψεών τησ ςτο ςημερινϐ 

κατϊντημα, εύναι απολϑτωσ κατανοητό. Αν ϐμωσ η αναγκαύα «τιμωρύα» 

εξελιχτεύ ςε τυφλϐ ξϋςπαςμα οργόσ, κινδυνεϑει να ςτραφεύ κυρύωσ 

εναντύον ημών και των παιδιών μασ. Η κατεδϊφιςη εύναι πϊντοτε 

ευκολϐτερη, αλλϊ αυτϐ που απαιτεύται ςόμερα εύναι ανοικοδϐμηςη. Αν 

θϋλουμε να τιμωρόςουμε το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα χωρύσ να 

θαφτοϑμε κι εμεύσ ςτα ερεύπιϊ του, χρειϊζεται αντύ τησ προςοδοθηρύασ να 

αναδεύξουμε την παραγωγό, αντύ τησ αυθαιρεςύασ τη λογοδοςύα, αντύ τησ 

παρεοκρατύασ την αξιοκρατύα, αντύ τησ ςυνθηματολογύασ την 

εμπειρογνωμοςϑνη, αντύ τησ ατιμωρηςύασ την ευθϑνη, αντύ τησ 

πατριδοκαπηλύασ τον πατριωτιςμϐ, αντύ του ατομικοϑ καταναλωτιςμοϑ 

τα ςυλλογικϊ αγαθϊ κ.ο.κ. Αυτό θα εύναι και η καλϑτερη τιμωρύα ϐςων μασ 

οδόγηςαν ωσ εδώ. 

Για να ςυμβεύ ϐμωσ αυτϐ, χρειϊζεται ο εξοβελιςμϐσ τησ μεταπολιτευτικόσ 

πολιτικόσ τϊξησ που ξεκύνηςε ςτισ 6 ΜαϏου να ςυμπληρωθεύ απϐ ϋνα 

γενναύο «κοϑρεμα» τησ εκλογικόσ επιρροόσ των ϊκρων. Σο πολιτικϐ 

προςωπικϐ που μπορεύ να οδηγόςει ςτην εθνικό μασ ανϊταξη εύναι 

διαθϋςιμο. τα κατεςτημϋνα κϐμματα υπϊρχουν ϊξιοι ϊνθρωποι που επύ 

δεκαετύεσ το εκλογικϐ ςώμα τουσ εξουδετϋρωνε, επιλϋγοντασ αντ' αυτών 

τουσ εκπροςώπουσ τησ οικογενειοκρατύασ, τησ διαςημοκρατύασ τησ 

προςοδοθηρύασ. Μποροϑμε να το αλλϊξουμε αυτϐ! τισ εκλογϋσ τησ 6ησ 

ΜαϏου επύςησ εμφανύςτηκε μια πλειϊδα μικρϐτερων φιλοευρωπαώκών 

κινημϊτων, με φιλελεϑθερεσ, οικολογικϋσ, ςοςιαλδημοκρατικϋσ και 

πατριωτικϋσ αναφορϋσ, που υπολεύφθηκαν ελϊχιςτα του ορύου του 3% 

που θα τουσ επϋτρεπε να εκπροςωπόςουν ςτο κοινοβοϑλιο τουσ 
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ψηφοφϐρουσ τουσ. Εύναι ϊλλωςτε και αντιδημοκρατικϐ να μην 

εκπροςωποϑνται εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ ψηφοφϐροι εξ αιτύασ ενϐσ 

εκλογικοϑ νϐμου που ϋγινε με ςτοιχεύα πολιτικοϑ αυτιςμοϑ. Αν το 

διορθώςουμε και αυτϐ, η χώρα μασ θα κατορθώςει να αποκτόςει ϋνα 

κοινοβοϑλιο ικανϐ να την οδηγόςει ςτην ενδεδειγμϋνη πορεύα των γενναύων 

μεταρρυθμύςεων εντϐσ ευρώ -αντύ τησ ςταςιμϐτητασ εκτϐσ ευρώ που 

πρεςβεϑουν οριςμϋνοι. 

Σώρα εύναι η ώρα να υπερβοϑμε την μεταπολιτευτικό πολιτικό διϊταξη, 

χωρύσ να την αντικαταςτόςουμε με το «μεγϊλο τςύρκο» των ακραύων που 

προϋκυψε απϐ τισ εκλογϋσ τησ 6ησ ΜαϏου. Αυτϐ τουλϊχιςτον κατϋδειξε η 

ςυνταγματικό διαδικαςύα εξεϑρεςησ κυβϋρνηςησ 

ςυνεννϐηςησ. Μποροϑμε ακϐμα να διαςώςουμε την Ελλϊδα και τισ 

οικογϋνειϋσ μασ απϐ μια κατϊρρευςη ιςτορικών διαςτϊςεων με 

ανυπολϐγιςτεσ και ανεπανϐρθωτεσ επιπτώςεισ. Η ςϑνεςη μπορεύ ακϐμα να 

υπεριςχϑςει τησ αλλοφροςϑνησ  

 

Ο Δημότρησ Κουρϋτασ εύναι καθηγητόσ του τμόματοσ βιοχημεύασ του 

πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ, γραμματϋασ του περιφερειακοϑ ςυμβουλύου 

Θεςςαλύασ. Ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ 
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Μια εβδομϊδα πριν τισ εκλογϋσ (10/6/2012) 

 

Σα διλόμματα ϋχουν τεθεύ, ϐμωσ οι απαντόςεισ κρϑβονται... 

Σι θα γύνει ςτισ 18 Ιουνύου; Σι εύδουσ κυβϋρνηςη θα προκϑψει; Θα 

προχωρόςουν οι μεγϊλεσ μεταρρυθμύςεισ που ϋχει ανϊγκη η χώρα, το 

κρϊτοσ και η παραγωγικό βϊςη; Θα μεύνουμε ό ϐχι ςτην ευρωζώνη και 

ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ); 

Οριςμϋνεσ ςαφεύσ απαντόςεισ: 

Να ξεκινόςουν επιτϋλουσ οι μεγϊλεσ μεταρρυθμύςεισ 

1. Οι μεγϊλεσ μεταρρυθμύςεισ πρϋπει να προχωρόςουν υπϐ οποιεςδόποτε 

εξελύξεισ. Πρϋπει να ξεκινόςουν θα όταν ςωςτϐτερο να ποϑμε! Σο 

πελατειακϐ κρϊτοσ πρϋπει να τελειώνει. Οι ςυντεχνύεσ, η αργομιςθύα, οι 

κρατικοδύαιτοι επιχειρηματύεσ θα πρϋπει να πϊψουν να καταληςτεϑουν 

το δημϐςιο πλοϑτο, τισ δυνατϐτητεσ ευημερύασ αυτόσ τησ χώρασ και των 

πολιτών τησ. Θα πρϋπει να ςυλληφθεύ η φοροδιαφυγό, κϊτι που δεν 

επιτρϋπουν διαπλεκϐμενα ςυμφϋροντα. Μεταρρυθμύςεισ λοιπϐν ςτουσ 

θεςμοϑσ, το πολιτικϐ ςϑςτημα, το κρϊτοσ. Θα πρϋπει να πιϋςουμε εδώ 

και τώρα για ςτροφό προσ την πρϊςινη οικονομύα. Να ενιςχϑςουμε την 

επιχειρηματικϐτητα που δημιουργεύ θϋςεισ εργαςύασ ςε αυτοϑσ τουσ 

τομεύσ. Θα πρϋπει να βοηθόςουμε τουσ νϋουσ αλλϊ και τουσ 

μεγαλϑτερουσ να πϊρουν πρωτοβουλύεσ, να δημιουργόςουν θϋςεισ 

εργαςύασ ςτην κατεϑθυνςη τησ καινοτομύασ, τησ «πρϊςινησ νϋασ 

ςυμφωνύασ». Θα πρϋπει να ανορθώςουμε το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα. Η 

ανεργύα πρϋπει να χτυπηθεύ ϊμεςα μϋςα απϐ αυτοϑσ τουσ δρϐμουσ. 

Απϊντηςη εκτϐσ ΕΕ και ευρωζώνησ δεν υπϊρχει 

2. Η χώρα και οι πολύτεσ τησ θα βρεθοϑν δεκαετύεσ πύςω αν η χώρα 

βρεθεύ εκτϐσ ευρωζώνησ και ΕΕ. Οι απαντόςεισ δεν υπϊρχουν εκτϐσ 

αυτών των θεςμών. Πρϋπει να αναζητηθοϑν μϋςα απϐ την ενδυνϊμωςη 

τησ ΕΕ -και τησ ευρωζώνησ ςτην κατεϑθυνςη τησ ομοςπονδοπούηςησ. 

Και αυτό η προςπϊθεια θα πρϋπει να γύνει απϐ την κατεϑθυνςη τησ 

περιςςϐτερησ δημοκρατύασ και ϐχι του αυταρχιςμοϑ. Μϋςα απϐ την 

ενδυνϊμωςη του ευρωκοινοβουλύου και την αποδυνϊμωςη τησ 

«ευρωπαώκόσ επιτροπόσ» (Κομιςιϐν). 
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Κυβϋρνηςη εθνικόσ ςυνεννϐηςησ ϐλων των δυνϊμεων τησ 

ευρωπαώκόσ προοπτικόσ 

3. Οι «πρϊςινεσ» προτϊςεισ βρύςκονται ςε ϊλλη κατεϑθυνςη τϐςο απϐ τισ 

δεξιϋσ ϐςο και απϐ τισ αριςτερϋσ επιλογϋσ. Αυτό τη ςτιγμό ϐμωσ εύναι 

αναγκαύο να απαντόςουμε χωρύσ υπεκφυγϋσ ςτο ζότημα τησ κυβϋρνηςησ 

που θα προκϑψει απϐ τισ εκλογϋσ τησ 17ησ Ιουνύου. Νομύζουμε πωσ αυτό 

τη ςτιγμό η πιο αςφαλόσ απϊντηςη για τουσ πολύτεσ και για τη χώρα εύναι 

η δημιουργύα κυβϋρνηςησ εθνικόσ ςυνεννϐηςησ ςτην οπούα θα 

ςυμμετϋχουν ϐλα τα κϐμματα που προτύθενται να αγωνιςτοϑν για την 

ευρωπαώκό πορεύα τησ χώρασ και για τισ μεγϊλεσ μεταρρυθμύςεισ. Και τα 

δϑο μποροϑν να προχωρόςουν μϐνο μϋςα απϐ ςυγκροϑςεισ με μικρϐτερα 

και μεγαλϑτερα ςυμφϋροντα μϋςα ςτην κοινωνύα και μϋςα ςτο πολιτικϐ 

ςϑςτημα. 

Ο Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Γιϊννησ 

Γεωργύου εύναι μηχανικϐσ· ο Γιϊννησ Παπαςτϊθησ εύναι μηχανικϐσ· 

ο Γιώργοσ Παπαςπυρϐπουλοσ εύναι μηχανικϐσ· ο Δημότρησ 

Κουτςουρϋλησ εύναι μηχανικϐσ τεχνητόσ νοημοςϑνησ· ο Δημότρησ 

Παπακωνςταντύνου εύναι γεωπϐνοσ· ο Δημότρησ ταςινϐπουλοσ εύναι 

δικηγϐροσ· η Ελϋνη Παραςκευοποϑλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· 

ο Κωνςταντύνοσ Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ· η Ϊλλη-Ωννα 

Κατώπη εύναι γραφύςτρια· ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ 
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Προσ τη νϋα μεταπολύτευςη! (30/6/2012) 

 

Ασ ξεχϊςουμε για λύγο το διαχωριςμϐ δεξιϊ-αριςτερϊ, κι ασ κατατϊξουμε 

τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ ανϊλογα με δϑο κριτόρια: 

• αν υποςτηρύζουν ό ϐχι τη μεταπολιτευτικό διϊταξη1· 

• αν υποςτηρύζουν ό ϐχι την ςυμμετοχό ςτην Ελλϊδα ςτο ευρωπαώκϐ 

εγχεύρημα/ςτην ευρωζώνη. 

Η παραδοςιακό μεταπολιτευτικό διϊταξη 

Επύ πολλϋσ δεκαετύεσ τα πρϊγματα παρϋμεναν εντυπωςιακϊ ςτϊςιμα. 

ΠΑΟΚ και ΝΔ όταν ενθϋρμωσ ευρωπαώκϊ και παρϊλληλα εξϋφραζαν 

τουσ «κερδιςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ». Ο ΤΡΙΖΑ ωσ «ανανεωτικό» 

τουλϊχιςτο ϐςο και «ριζοςπαςτικό» αριςτερϊ, καταλϊμβανε το χώρο του 

όπιου αντικαθεςτωτιςμοϑ, που ςυνδυαζϐταν με ϋκδηλα φιλοευρωπαώκϊ 

αιςθόματα. Όςο για τα ϊκρα, το ΚΚΕ, και την ανερχϐμενη απϐ τισ αρχϋσ 

τησ δεκαετύασ του 2000 ακροδεξιϊ, εντϊςςονταν ςτον μικρϐ αλλϊ 

θορυβώδη χώρο των -ρητορικϊ τουλϊχιςτο- αντικαθεςτωτικών που ϐμωσ 

ταυτϐχρονα ϋβλεπαν με ϋντονα επικριτικό διϊθεςη την ευρωπαώκό πορεύα 

τησ χώρασ. 

τη διϊταξη αυτό λϊμπει δια τησ απουςύασ του ο χώροσ των 

καθεςτωτικών-αντιευρωπαώςτών. Πρϊγμα λογικϐ, αφοϑ για ϐλο το 

διϊςτημα 1980-2009 η μεταπολύτευςη οικοδομόθηκε ιδεολογικϊ πϊνω 

ςτην ψευδεπύγραφη -αλλϊ ελκυςτικό πολιτικϊ και εκλογικϊ- εξύςωςη 

εξευρωπαώςμϐσ = πρϐοδοσ. την πραγματικϐτητα βϋβαια ο ευρωπαώςμϐσ 

ευνϐηςε και επϋτεινε την ιδεολογικό κυριαρχύα των προςοδοθηρικών 

δυνϊμεων του «τετρϊπτυχου». 

Ο «πολιτικϐσ ςειςμϐσ» τησ κρύςησ δανειςμοϑ 

 Η κρύςη δανειςμοϑ του 2009 προκϊλεςε τεκτονικϋσ ανακατατϊξεισ ςτο 

πολιτικϐ εποικοδϐμημα. 

1.  Σο «κϐμμα τησ δραχμόσ» 

Η αδυναμύα του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ να αναπαραχθεύ, διϋρρηξε 

το μεταπολιτευτικϐ «μπλοκ εξουςύασ»: η φοροδιαφυγό επλόγη ιδιαύτερα, 

ιδύωσ ςτισ χαμηλϐτερεσ και πολυπληθϋςτερεσ κλύμακϋσ τησ, απϐ το 

«ςτϋγνωμα» τησ αγορϊσ· το ύδιο ςυνϋβη και με την 
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διαφθορϊ. Παρϊλληλα, εντϐσ των δϑο αυτών πτυχών τησ μεταπολιτευτικόσ 

οικονομύασ αναδεύχθηκε μια νϋα διαχωριςτικό γραμμό: μεταξϑ ϐςων ϋχουν 

φυγαδεϑςει τισ προςϐδουσ τουσ ςτο εξωτερικϐ -και ϊρα ευνοοϑνται απϐ τη 

ραγδαύα και αςτραπιαύα υποτύμηςη που φϋρει την κωδικό ονομαςύα 

«επιςτροφό ςτη δραχμό»- και ϐςων ςυνεχύζουν να επενδϑουν ςτην 

παραμονό τησ χώρασ ςτην ευρωζώνη. Όςο για την αργομιςθύα, αυτό 

αποςυντϋθηκε πλόρωσ, ενώ η μαφιακό οικονομύα κατϊ πϊςα πιθανϐτητα 

διευρϑνθηκε και απϋκτηςε πολϑ πιο βύαια και επεκτατικϊ χαρακτηριςτικϊ. 

Απϐ τισ εξελύξεισ αυτϋσ αναδεικνϑεται ϋνα «κϐμμα τησ δραχμόσ» που 

εκφρϊζει κυρύωσ τισ διαφυγοϑςεσ ςτο εξωτερικϐ προςϐδουσ των 

«κερδιςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» -υπϐ την ηγεμονύα των οπούων 

ετϋθηςαν εκεύνα τα κοινωνικϊ ςτρώματα που αποδύδουν την ευθϑνη των 

δυςμενών εξελύξεων ςτον «ξϋνο παρϊγοντα» και το «μνημϐνιο». Για 

πρώτη φορϊ απϐ το 1980, ο αντιευρωπαώςμϐσ απϋκτηςε λαώκό απόχηςη και 

εξϋφραςε προςδοκύεσ πλουτιςμοϑ και ειςοδηματικόσ παλιννϐςτηςησ. 

2.  Η «νϋα μεταπολύτευςη» 

Αλλϊ ο ευρωπαώςμϐσ δεν όταν το μϐνο θϑμα τησ κρύςησ δανειςμοϑ. το 

ϋδαφοσ τησ κρύςησ ευδοκύμηςε επύςησ (ιδύωσ ςε μορφωμϋνα, εξωςτρεφό, 

αςτικϊ μεςοςτρώματα, ςυχνϊ χωρύσ ιςχυροϑσ δεςμοϑσ με τισ διαδικαςύεσ 

του «τετρϊπτυχου») μια ριζοςπαςτικό κριτικό ςτο μεταπολιτευτικϐ 

ςϑςτημα που κατϋληγε ςε θεςμικϋσ προτϊςεισ που αν εφαρμϐζονταν θα 

όταν θανατηφϐρεσ για το καθεςτώσ. Η κρύςη εδώ αποδύδεται ςε 

ενδογενεύσ ατϋλειεσ και αδυναμύεσ ό/και ςτα ύδια τα χαρακτηριςτικϊ του 

μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ, χωρύσ αυτϐ να υπαγορεϑει μια 

αντιευρωπαώκό προοπτικό για την χώρα. άςα-ύςα, που ςτην ανϊγνωςη 

αυτό η ευρωπαώκό πορεύα τησ χώρασ θεωρεύται πωσ εγγυϊται, ό πϊντωσ 

υποβοηθϊ, τη «νϋα μεταπολύτευςη». 

Εκεύ δηλαδό που ωσ το 2009 το παιχνύδι τησ εξουςύασ όταν ουςιαςτικϊ 

υπϐθεςη ενϐσ μϐνο χώρου (των «καθεςτωτικών-ευρωπαώκών» 

δυνϊμεων), μετϊ το 2009 ενιςχϑονται καταλυτικϊ ϊλλοι δϑο χώροι: ο 

«αντιευρωπαώκϐσ-καθεςτωτικϐσ» και ο «αντικαθεςτωτικϐσ-

ευρωπαώκϐσ». 

Η κομματικό κινητικϐτητα 

Αυτό η αναδιϊταξη των κοινωνικών δυνϊμεων προκϊλεςε μεγϊλη 

κινητικϐτητα ςτουσ κομματικοϑσ χώρουσ. 
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Η Νϋα Δημοκρατύα 

Η ΝΔ αρχικϊ προςελκϑςτηκε απϐ την εμφανό ιςχυροπούηςη του 

«αντιευρωπαώκοϑ-καθεςτωτικοϑ» χώρου. Κινόθηκε ςτην οδϐ τησ 

«αντικατοχικόσ» ρητορεύασ και τησ υπερϊςπιςησ ϐλων των ειςοδημϊτων 

που πλόττονταν απϐ το μνημϐνιο, ιδύωσ εκεύνων που προϋρχονται απϐ τισ 

διαδικαςύεσ του «τετρϊπτυχου». Αποδεύχθηκε ϐμωσ πολϑ ςϑντομα πωσ το 

«λαώκϐ κϐμμα» δεν μποροϑςε να αναβιώςει ςε ςυνθόκεσ 

παγκοςμιοπούηςησ, ευρωπαώκοϑ εγχειρόματοσ και εκςυγχρονιςμϋνησ, 

δυτικϐτροπησ και αςτικόσ Ελλϊδασ. Η ΝΔ ανϋκρουςε πρϑμναν και 

επϋςτρεψε πϊνω-κϊτω ςτο ςημεύο αφετηρύασ τησ. Πρϐβαλλε πλϋον ωσ ο 

γνόςιοσ εκπρϐςωποσ του «ευρωπαώςμοϑ», επιχειρώντασ παρϊλληλα να 

εκφρϊςει τα υπολεύμματα του παλαιοϑ μπλοκ εξουςύασ (κυρύωσ τη 

φοροδιαφυγό, με τον ϋντονα αντιφορολογικϐ τησ λϐγο, αλλϊ και ϐ,τι ϊλλο 

μποροϑςε απϐ τη διαφθορϊ, την μαφιακό οικονομύα ό την αργομιςθύα). τη 

διαδικαςύα αυτό απώλεςε μεταξϑ του μιςοϑ και του 1/5 τησ εκλογικόσ τησ 

δϑναμησ, υπϋςτη μια επώδυνη διϊςπαςη απϐ τουσ «ανεξϊρτητουσ 

Ϊλληνεσ» (ΑΝΕΛ). μεγϊλα τμόματα του εκλογικοϑ τησ ακροατηρύου 

αποδεςμεϑτηκαν και κινόθηκαν προσ πϊςαν κατεϑθυνςη. 

Ο ΤΡΙΖΑ 

Η παλιννϐςτηςη τησ ΝΔ ςτον «καθεςτωτικϐ-ευρωπαώκϐ» χώρο ϊφηςε 

ξϋςκεπο πολιτικϊ τον πελώριο πλϋον «καθεςτωτικϐ-αντιευρωπαώκϐ» χώρο, 

τον κϑριο ϐγκο του «κϐμματοσ τησ δραχμόσ», που ϋςπευςε να καλϑψει ο 

«ςυναςπιςμϐσ ριζοςπαςτικόσ αριςτερϊσ» (ΤΡΙΖΑ).  Με αφετηρύα 

τουσ θϑλακεσ του ςτον όπια «αντικαθεςτωτικϐ-ευρωπαώκϐ» χώρο, και 

υπϐ την ομπρϋλα τησ «αντιμνημονιακόσ» ρητορικόσ, ο ΤΡΙΖΑ 

επιχεύρηςε και εν πολλούσ κατϐρθωςε να εκφρϊςει ςημαντικϐ μερύδιο των 

δϑο αυτών χώρων. Δεν κατϐρθωςε μολοταϑτα να εκφρϊςει μια πολιτικό 

και κοινωνικό πλειοψηφύα, ενώ εύναι προφανϋσ πωσ η πολιτικό ϋκφραςη 

ταυτϐχρονα τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ» και του «κϐμματοσ τησ 

δραχμόσ» εύναι προβληματικό, εξϐχωσ αντιφατικό κι εντϋλει μη βιώςιμη. 

Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που ο ΤΡΙΖΑ μετατρϋπεται ραγδαύα 

μεταξϑ ΜαϏου και Ιουνύου ςε κϐμμα τησ μονομεροϑσ καταγγελύασ του 

μνημονύου και ϊρα τησ επιςτροφόσ ςτη δραχμό. 

Η πολιτικό ϋκφραςη τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ» 

Η τρύτη κομματικό μετατϐπιςη, που βρύςκεται υπϐ εξϋλιξη, αφορϊ την 
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ϋκφραςη του «αντικαθεςτωτικοϑ-ευρωπαώκοϑ» χώρου με ηγεμονικό 

προοπτικό. Ο χώροσ αυτϐσ προκρύνει την ανϊγκη ριζικόσ μεταρρϑθμιςησ 

του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ, ενώ θεωρεύ την 

παραμονό τησ Ελλϊδασ ςτην ευρωζώνη ϐρο εκ των ων ουκ ϊνευ για την 

ανατροπό του καθεςτώτοσ. Απϐ κομματικό ϊποψη ο χώροσ αυτϐσ 

ςόμερα υποεκπροςωπεύται. Σον εκπροςωποϑν με ϊνιςο και 

αποςπαςματικϐ τρϐπο, η «μεταρρυθμιςτικό» πτϋρυγα του ΤΡΙΖΑ, η 

«δημοκρατικό αριςτερϊ» (ΔΗΜΑΡ)2, οριςμϋνεσ φιλελεϑθερεσ ομϊδεσ 

-που υπϊρχουν ςε κϐμματα ςαν τη «δρϊςη» τη «φιλελεϑθερη 

ςυμμαχύα» (ΥΙ), τη «δημιουργύα ξανϊ!» (ΔΗΞΑ)- ο χώροσ τησ 

πολιτικόσ οικολογύασ και των «οικολϐγων πρϊςινων» (ΟΠ). την πιο 

ενδιαφϋρουςα εξϋλιξη των τελευταύων μηνών, προσ τον χώρο αυτϐν 

κινοϑνται τα υπολεύμματα του ϊλλοτε «φυςιολογικοϑ» καθεςτωτικοϑ 

κϐμματοσ, του ΠΑΟΚ.      

Σο ΠΑΟΚ και ο «τρύτοσ πϐλοσ» 

Εκδιωγμϋνο απϐ τουσ παλιοϑσ του ςυμμϊχουσ, το ΠΑΟΚ μοιϊζει 

ςόμερα με εκεύνα τα «αρςενικϊ ϊλφα» που μετϊ το πϋρασ τησ κυριαρχύασ 

τουσ εκδιώκονται απϐ το ζωτικϐ χώρο τησ ορδόσ. Ϊτςι και το ΠΑΟΚ 

κατϊ τη διϊρκεια των εκλογών του 2012 εκδιώχθηκε απϐ τον «καθεςτωτικϐ-

ευρωπαώκϐ» χώρο απϐ τουσ παλαιοϑσ κοινωνικοϑσ του εταύρουσ. Η μούρα 

των «αρςενικών ϊλφα» κατϊ κανϐνα εύναι να ςϋρνονται καταματωμϋνα 

και με τςακιςμϋνο ηθικϐ ςε κϊποια απϐμερη γωνιϊ και μετϊ απϐ λύγο να 

αποχαιρετοϑν τον μϊταιο τοϑτο κϐςμο. Ωλλο ϐμωσ η φυςικό ιςτορύα και 

ϊλλο η πολιτικό ζωό. τη ςημερινό κομματικό διϊταξη, το ΠΑΟΚ 

εξακολουθεύ να διαθϋτει οριςμϋνα ςχετικϊ πλεονεκτόματα που ύςωσ να 

του εξαςφαλύςουν μια «δεϑτερη ζωό», επ' αγαθώ τησ εθνικόσ μασ 

εξϋλιξησ. 

• Πρώτον, το ΠΑΟΚ εξακολουθεύ να εύναι το πρώτο κϐμμα τησ 

χώρασ ϐςον αφορϊ το τεχνοκρατικϐ-διαχειριςτικϐ του 

απϐθεμα. Με ϊλλα λϐγια: απϐ τα λύγα εκατοντϊδεσ διοικητικϊ και 

πολιτικϊ ςτελϋχη που μποροϑν με κϊποια επϊρκεια να 

ςυνδιαλλαγοϑν με τουσ εταύρουσ μασ και την διεθνό κοινϐτητα ό να 

διοικόςουν αποτελεςματικϊ κϊποια κρατικό δομό, ελϊχιςτοι εύναι 
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εκεύνοι που δεν ϋχουν πολιτικό ό οργανωτικό ςχϋςη με το 

ΠΑΟΚ3.      

• Δεϑτερον, το ΠΑΟΚ εύναι το πιο καταρρακωμϋνο πολιτικϊ και 

ηθικϊ κϐμμα τησ χώρασ. Μια απϐ τισ μεγϊλεσ παγύδεσ τησ κρύςησ 

εύναι πωσ, ενώ χρειϊζεται πανεθνικϐσ αναςτοχαςμϐσ και «νϋα 

ςκϋψη», αυτό λειτουργεύ επιβεβαιωτικϊ για ϐλα ςχεδϐν τα 

μεταπολιτευτικϊ ςυςτόματα ςκϋψησ: οι κρατιςτϋσ θεωροϑν πωσ 

η χρεοκοπύα τησ χώρασ οφεύλεται το νεοφιλελευθεριςμϐ, οι 

φιλελεϑθεροι την αποδύδουν ςτον κρατιςμϐ, οι ευρωπαώςτϋσ ςτισ 

αναχρονιςτικϋσ δομϋσ τησ χώρασ, οι αντιευρωπαώςτϋσ ςτην 

ςυμμετοχό μασ ςτην ευρωζώνη κ.ο.κ. Μϐνο ςτο χώρο (των 

υπολειμμϊτων) του ΠΑΟΚ ϋχει γύνει τϐςο βαθιϊ αιςθητό η 

ςυνολικό χρεοκοπύα του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ των τελευταύων 35 

ετών.        

• Σρύτον, το post-2012 ΠΑΟΚ αποτελεύ τον φυςικϐ κληρονϐμο 

του πολιτικοϑ κϋντρου, του χώρου δηλαδό ςτον οπούο καλεύται να 

γύνει η πολιτικό ςϑνθεςη τησ ανανεωτικόσ αριςτερϊσ, του 

φιλελευθεριςμοϑ και τησ πολιτικόσ οικολογύασ απϐ την οπούα θα 

προκϑψει μια ριζοςπαςτικό πρϐταςη ανατροπόσ του 

αντιπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ εντϐσ Ευρώπησ» ό αλλιώσ 

«ανατροπόσ με ομαλϐτητα». 

υμπεραςματικϊ: 

1. Σο βαςικϐ πολιτικϐ διακϑβευμα τησ χώρασ εξακολουθεύ να εύναι η 

ανατροπό του καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ και η 

«νϋα μεταπολύτευςη». 

2. Προκειμϋνου να ςκεφτϐμαςτε την ελληνικό πολιτικό-κομματικό 

διϊταξη, εύναι πολϑ πιο γϐνιμο να κατατϊςςουμε τισ πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ ςτον ϊξονα «καθεςτωτικού-αντικαθεςτωτικού» και 

«ευρωπαώςτϋσ-αντιευρωπαώςτϋσ», παρϊ ςτον ϊξονα «αριςτερϊ-

δεξιϊ» η «μνημϐνιο-αντιμνημϐνιο». 

3. Επιβεβαιώνεται η εκτύμηςη πωσ «το καθεςτώσ 

μεταπολιτευτικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα δεν μπορεύ να επιβιώςει 

μιασ διαδικαςύασ αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ -ϋςτω και αν 

νομύζει πωσ το μπορεύ. Σο εγχεύρημα τησ αντιμετώπιςησ τησ 
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κρύςησ εμπεριϋχει αφ, εαυτϐν ςε μεγϊλο βαθμϐ το πρϐταγμα 

τησ "νϋασ μεταπολύτευςησ". Αντύςτροφα, χωρύσ 

αντιμετώπιςη τησ κρύςησ δεν υπϊρχει θετικϐ ξεπϋραςμα του 

καθεςτώτοσ μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ, δεν (μπορεύ να) 

υπϊρχει "νϋα μεταπολύτευςη"». Για να ϋχουμε «νϋα 

μεταπολύτευςη» αρκεύ να μεύνουμε προςηλωμϋνοι ςτην επύλυςη τησ 

ελληνικόσ κρύςησ εντϐσ ευρωζώνησ. 

4. Η κρύςη δανειςμοϑ προκϊλεςε τεκτονικϋσ κοινωνικϋσ και 

πολιτικϋσ αλλαγϋσ. Εκεύ ϐπου η εξουςύα όταν επύ δεκαετύεσ 

υπϐθεςη του «καθεςτωτικοϑ-ευρωπαώκοϑ» χώρου, ςόμερα 

εμφανύζεται να ϋχει ηγεμονικϋσ φιλοδοξύεσ και ο 

«αντιευρωπαώκϐσ-καθεςτωτικϐσ» χώροσ, ενώ αναπτϑςςεται η 

δυναμικό του «αντικαθεςτωτικοϑ-ευρωπαώκοϑ» χώρου. 

5. Προκειμϋνου να αποκτόςει ηγεμονικό προοπτικό ο 

«αντικαθεςτωτικϐσ-ευρωπαώκϐσ» χώροσ ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα η 

ολοκλόρωςη τησ μετατϐπιςησ του ΠΑΟΚ ςτο χώρο αυτϐ, αλλϊ 

και η δυνατϐτητα ςϑνθεςησ των ποικύλων κομματικών 

εκφρϊςεών του χώρου αυτοϑ (μετϊ απϐ μια μακρϊ πολιτικό 

διαδικαςύα αναςτοχαςμοϑ, ϋμπνευςησ και πολιτικόσ 

εφευρετικϐτητασ). Απαιτεύται η ενιαύα (αλλϊ ϐχι απαραιτότωσ 

μονοκομματικό) ϋκφραςη του πολιτικοϑ, κοινωνικοϑ και 

οικονομικοϑ φιλοευρωπαώκοϑ ριζοςπαςτιςμοϑ, που αποκαλεύται 

«ριζοςπαςτικϐ» ό «νϋο» κϋντρο ό «τρύτοσ πϐλοσ», κι ϋχει 

πολιτικό ςτϐχευςη την «νϋα μεταπολύτευςη».          

ημειώςεισ 

1. Σο μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα διακρύνεται απϐ τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ: 

• την οικονομικό ςφαύρα κϑριεσ πλουτοπαραγωγικϋσ πηγϋσ 

ςυνιςτοϑν το «τετρϊπτυχο» (α) διαφθορϊ (β) φοροδιαφυγό (γ) 

μαφιακό οικονομύα (κυρύωσ ναρκωτικϊ, πορνεύα, λαθρεμπϐριο) 

(δ) αργομιςθύα. Όπωσ ςυμβαύνει πϊντοτε, το «κακϐ χρόμα» 

διώχνει το «καλϐ», με αποτϋλεςμα να απαξιωθοϑν εντελώσ η 

παραγωγικό επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, τα δημϐςια αγαθϊ, η 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. 
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• την κοινωνικό ςφαύρα ςτηρύζεται ςτην πλατιϊ ςυμμαχύα των 

κοινωνικών δυνϊμεων που λαφυραγωγοϑν τη χώρα μϋςω του 

«τετρϊπτυχου» («κερδιςμϋνοι τησ μεταπολύτευςησ») 

εγκαταλεύποντασ ςτη τϑχη τουσ τοϑσ υπϐλοιπουσ (τα δηλωμϋνα 

ειςοδόματα, τουσ «χαμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ»), που 

ςταδιακϊ, καθώσ το ςϑςτημα αδυνατεύ να αναπαραχθεύ, 

αποκτοϑν ϋμφυλο και ηλικιακϐ πρϐςημο (γυναύκεσ και νϋοι). Οι 

ανιςϐτητεσ ςτην κατανομό του ειςοδόματοσ, τησ μϐρφωςησ, τησ 

εξουςύασ αρχύζουν να οξϑνονται, ενώ ακϐμα και οι δομϋσ του 

λεγϐμενου «κοινωνικοϑ κρϊτουσ» ςτην ουςύα ενιςχϑουν το 

ειςϐδημα των «κερδιςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ». 

• την πολιτικό ςφαύρα, ςυγκροτεύται μια πολιτικό κϊςτα που 

διαρθώνεται ςε δϑο μεγϊλα κϐμματα και δϑο μικρϐτερα 

κομμουνιςτογενό, με ιςχυρϋσ ςυμβιωτικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ τουσ 

και διαφοροποιόςεισ μϐνον ϐςον αφορϊ το «μερύδιο» του κϊθε 

ςυνιςτοϑντοσ κϐμματοσ ςτην εκπροςώπηςη των κερδιςμϋνων 

τησ μεταπολύτευςησ (π.χ τα «αριςτερϊ» κϐμματα εκπροςωποϑν 

κυρύωσ την αργομιςθύα). Η ΝΔ και το ΠΑΟΚ εκπροςωποϑν 

διϊφορα τμόματα τησ μαφιακόσ οικονομύασ, τησ φοροδιαφυγόσ 

και τησ παραοικονομύασ, χωρύσ αυςτηρό κατανομό ρϐλων. Η 

πολιτικό εξουςύα «μπετοναρύςτηκε» με την υπαγωγό ϐλων των 

εξουςιών ςτην εκτελεςτικό εξουςύα και την πολιτικό ηγεμϐνευςη 

των τηλεοπτικών ιδιωτικών μϋςων. 

• την ιδεολογικό ςφαύρα, το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα 

ςτηρύχτηκε και αναπαρόγαγε την περιφρϐνηςη προσ τουσ 

θεςμοϑσ, την ανομύα, τον ϊκρατο ατομιςμϐ (την ηδονοθηρύα) την 

αμορφωςιϊ. Βαςικού πυλώνεσ τησ ιδεολογικόσ του κυριαρχύασ 

υπόρξαν τα τηλεοπτικϊ μϋςα, η βιομηχανύα τησ ψυχαγωγύασ, η 

πολεοδομύα και (τελευταύο ςε ςημαςύα) το εκπαιδευτικϐ 

ςϑςτημα. 

2. Απϐ οριςμϋνεσ απϐψεισ η ΔΗΜΑΡ αποτελεύ το κατοπτρικϐ ανϊλογο 

τησ ΑΝΕΛ: ϐπωσ η ΑΝΕΛ αποτελεύ ϋνα εύδοσ «ςουβενύρ» τησ «βϐλτασ» 

τησ ΝΔ ςτον «αντιευρωπαώκϐ-καθεςτωτικϐ» χώρο την περύοδο 2009-

2011, που φυςικϊ την εκφρϊζει με πιο αυθεντικϐ και ακραύο τρϐπο, ϋτςι 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 828 

και η ΔΗΜΑΡ αποτελεύ το «ςουβενύρ» τησ πολϑχρονησ παρουςύασ τησ 

«ανανεωτικόσ» και «ριζοςπαςτικόσ» αριςτερϊσ ςτον «(όπια) 

αντικαθεςτωτικϐ-ευρωπαώκϐ» χώρο, με τονιςμϋνουσ τουσ ευρωπαώκοϑσ 

τϐνουσ. 

  

3. Αχ, ασ μην κϊνουμε πϊλι τα ςυνόθη λογικϊ ϊλματα! Όποιοσ λϋει πωσ 

οι ικανού εύναι ςυχνϊ παςϐκοι, δεν λϋει πωσ οι παςϐκοι εύναι ςυχνϊ 

ικανού! 
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Ξανϊ για την μεταπολύτευςη (26/7/2012) 

 

τα ανθρώπινα πρϊγματα, ατομικϊ και ςυλλογικϊ, «εύμαςτε ϐ,τι 

αφόνουμε πύςω μασ» Δημοκρατύεσ και δικτατορύεσ δεν μποροϑν να 

διαφϋρουν ωσ προσ τα κριτόρια με τα οπούα αξιολογοϑνται. Ξεχωρύζουν 

ςτα αποτελϋςματϊ τουσ. 

Όπωσ δεν εύναι δυνατϐ να κρύνουμε τα κομμουνιςτικϊ καθεςτώτα 

αγνοώντασ την νομενκλατοϑρα και τα γκουλϊγκ, ϐπωσ δεν μποροϑμε 

να αξιολογόςουμε την χοϑντα του 1967-1974παρακϊμπτοντασ 

το πραξικϐπημα ςτην Κϑπρο και αδιαφορώντασ για την ειςβολό τησ 

Σουρκύασ ςτη μεγαλϐνηςο, ϋτςι δεν μποροϑμε να κϊνουμε τον 

απολογιςμϐ τησ μεταπολύτευςησ ερόμην τησ τρϋχουςασ οικονομικόσ 

και κοινωνικόσ κατϊρρευςησ. 

Αν και το «τρϋχουςα» δεν εύναι ςωςτϐ. Σο δημϐςιο χρϋοσ τησ Ελλϊδασ 

ϊρχιςε να φουςκώνει αφϑςικα όδη απϐ την δεκαετύα του 1980, 

η αποβιομηχϊνιςη προωθοϑνταν επύ εύκοςι χρϐνια ωσ κρατικό πολιτικό 

(ό ωσ απουςύα τησ), η ανταγωνιςτικϐτητα τησ χώρασ -και το εμπορικϐ τησ 

ιςοζϑγιο- κατϋρρευςε με την ϋνταξό τησ ςτο ευρώ, η κυβϋρνηςη του 

νεϐτερου Καραμανλό ϋκανε παγκϐςμιο ρεκϐρ ρυθμοϑ αϑξηςησ 

πρωτογενοϑσ ελλεύμματοσ... 

Αυτό η καθοδικό πορεύα ςυντελϋςτηκε μϊλιςτα με τϐςο αθϐρυβο και 

βελοϑδινο τρϐπο, ςε τϐςο ςυναινετικοϑσ και θριαμβευτικοϑσ τϐνουσ, που 

δεν αρμϐζουν και πολϑ ςε δημοκρατύα: ο δημϐςιοσ διϊλογοσ, η διαφϊνεια, 

η ελεϑθερη δρϊςη κομμϊτων και ςυνδικαλιςτικών ενώςεων τα 

«check and balances» κ.λπ υποτύθεται πωσ χρηςιμεϑουν ςτο να 

αποτρϋπονται παρϐμοιεσ εκτροπϋσ. Κι ασ μην προκρύνουμε εδώ την 

παγκϐςμια κρύςη, διϐτι ςτην Ελλϊδα ςυντελϋςτηκε η ταυτϐχρονη 

υπερδιϐγκωςη μιασ ςειρϊσ ελλειμμϊτων των μεταμοντϋρνων κοινωνιών με 

εκθετικϐ τρϐπο. 

Ιςχυρύζομαι πωσ αυτϐ ςυνϋβη ϐχι παρϊ την τομό τησ μεταπολύτευςησ, 

αλλϊ εξαιτύασ τησ. Η μεταπολύτευςη εξαρχόσ κόρυξε την ανομύα ωσ 

ιδεολογύα («νϐμοσ εύναι το δύκιο του εργϊτη»), υποτύμηςε την ηθικό, την 

πειθαρχύα, την παιδεύα, την ολιγϊρκεια, την εμπειρογνωμοςϑνη, την 
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προβλεπτικϐτητα ωσ ςτοιχεύα του «εποικοδομόματοσ» ό του 

«κατεςτημϋνου» και κυρύωσ εξϐπλιςε με μια επιθετικϊ πληβειακό 

κοςμοαντύληψη μια γενιϊ (αυτόν του «πολυτεχνεύου») που όταν 

προδιαγεγραμμϋνο -ανεξαρτότωσ καθεςτώτοσ!-πωσ θα γινϐταν η ελύτ τησ 

χώρασ: ϐλα τα «κομμουνιςτικϊ», «ςοςιαλιςτικϊ» και τα ρϋςτα κϐμματα τησ 

πρώτησ μεταπολιτευτικόσ περιϐδου διακόρυςςαν πωσ εκφρϊζουν την 

«εργατικό τϊξη» ενώ ϋςφυζαν απϐ μελλοντικοϑσ ιατροϑσ, μηχανικοϑσ, 

νομικοϑσ, πανεπιςτημιακοϑσ, δημοςιογρϊφουσ κ.λπ. Με ςημαύα τον 

«ριζοςπαςτιςμϐ», την «αδιαλλαξύα», τον ξϋφρενο ςτην ουςύα ατομιςμϐ1 και 

την ηδονοθηρύα, η «γενιϊ του Πολυτεχνεύου» ϐρμηςε ςτη δημϐςια ςφαύρα 

για να κατεδαφύςει ϐ,τι παλιϐ ςε μια ϋφοδο που γρόγορα εξελύχτηκε ςε 

ϐργιο αυθαιρεςύασ και λεηλαςύασ. 

Πολϑ ςϑντομα ο εξευρωπαώςμϐσ τησ χώρασ και  η ςυμμετοχό τησ ςτουσ 

διεθνεύσ ανοδικοϑσ «κϑκλουσ» τησ οικονομύασ, ϊρχιςε να λιπαύνει τη 

«μηχανό» τησ οικονομύασ. Απϐ την ϊποψη τησ «παραγωγόσ», η 

μεταπολύτευςη ανϋδειξε ςε πιο κερδοφϐρεσ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ τη 

διαφθορϊ, τη φοροδιαφυγό, τη μαφιακό οικονομύα, τη λεηλαςύα του 

περιβϊλλοντοσ και του δημϐςιου χώρου –και την αργομιςθύα για τα «λιμϊ» 

του ςυςτόματοσ. Όπωσ ςυμβαύνει πϊντα, το «κακϐ» χρόμα ϋδιωξε το 

«καλϐ»: εξοβελύςτηκε η παραγωγικό επιχειρηματικϐτητα, η καινοτομύα, 

η ανϊγκη για ανταγωνιςτικϐτητα και παραγωγικϐτητα. την Ελλϊδα 

δοϑλευαν «μϐνο τα ρολϐγια και τα κορϐιδα». Κϐμματα, μύντια και 

ψυχαγωγικό βιομηχανύα ανϋλαβαν την ιδεολογικό κατοχϑρωςη τησ νϋασ 

δομόσ. Η ςυναύνεςη μπετοναρύςτηκε με εκτεταμϋνη μοιραςιϊ ψιχύων 

λεύασ και τϐνων ςυςτημικόσ προπαγϊνδασ. Σο ςϑςτημα αναπαραγϐταν 

για τριϊντα πϋντε χρϐνια ϋωσ ϐτου κλϊταρε, ϐταν οι βαςικϋσ του 

αδυναμύεσ (οι πελώριεσ «ςπατϊλεσ κλύμακοσ» που παρόγαγε, το 

πεπεραςμϋνο των φυςικών πϐρων, τα αναιμικϊ κρατικϊ ϋςοδα, η 

θεμελιώδησ αντιπαραγωγικό του δομό και η υποχρεωτικό αύςθηςη 

ςυμπαιγνύασ πλατιών κοινωνικών ςτρωμϊτων) ςτοϑκαραν ςτο τεύχοσ τησ 

διεθνοϑσ κρύςησ. Φωρύσ την κρύςη, ύςωσ να εύχε ζωό καμιϊσ δεκαετύασ 

ακϐμα. Δεν ςτϊθηκε τϐςο τυχερϐ.    

Δημοκρατύα εύναι η ελεϑθερη λειτουργύα του πολυκομματιςμοϑ. Αλλϊ εδώ 

εύχαμε μια αδιατϊρακτη δικομματικό ηγεμονύα επύ μια γενιϊ: ΠΑΟΚ-

ΝΔ-ΠΑΟΚ-ΝΔ-ΠΑΟΚ... Σα δϑο κϐμματα μϊλιςτα πολϑ γρόγορα 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 831 

ϋμαθαν να ςυμβιώνουν ςτη μοιραςιϊ τησ λεύασ και την αμοιβαύα 

ςυγκϊλυψη των αταςθαλιών -και μετϊ το 1990 χϐρευαν πια αρμονικϊ 

ςτον ταμπουρϊ που τουσ ϋπαιζαν τα μύντια, δελτύα τϑπου ουςιαςτικϊ 

επιχειρηματικών ςυμφερϐντων2. Δημοκρατύα εύναι ϐμωσ και η τόρηςη των 

νϐμων και του κρϊτουσ δικαύου, η ϊςκηςη ελϋγχου απϐ τα μύντια, η 

διϊκριςη των εξουςιών, η λογοδοςύα των ιςχυρών κ.λπ. Αυτϊ οϑτε τα 

εύδαμε ποτϋ, οϑτε τα απαντόςαμε ςτη μεταπολιτευτικό Ελλϊδα. Απϐ την 

ϊποψη αυτό ναι, το ςϑνθημα ϋχει δύκιο: «η χοϑντα δεν τελεύωςε το '73». 

Μασ μιλϊνε για το ευρωπαώςμϐ τησ μεταπολύτευςησ –μα αυτϐσ όταν ο 

βαςικϐσ ιδεολογικϐσ «φερετζϋσ» για να μπορεύ να εξελύςςεται 

αδιατϊρακτα η λεηλαςύα τησ χώρασ· μασ λϋνε πωσ εξουδετερώθηκε ο 

ςτρατϐσ, το παλϊτι –μα τελικϊ ϐταν η πολιτικό τϊξη ϋμεινε να 

διαφεντεϑει μϐνη το παιχνύδι, το μϐνο που κατϐρθωςε όταν να ςαπύςει -

και να ςαπύςει μαζύ και τη χώρα- με την ηςυχύα τησ, χωρύσ να υπϊρχει 

κανεύσ να τησ αντιςταθεύ ό να αντιδρϊςει. 

Η κατϊληξη τησ μεταπολύτευςησ και τησ γενιϊσ του πολυτεχνεύου ϋχει 

μπϐλικο το τραγικϐ ςτοιχεύο. Δεν εύναι μϐνο η πτώχευςη τησ χώρασ και ο 

κύνδυνοσ να πιςωγυρύςει το βιοτικϐ επύπεδο τησ πλειοψηφύασ των Ελλόνων 

ςε επύπεδα τριτοκοςμικόσ χώρασ. Εύναι και η καταςτροφικό πορεύα του 

δημογραφικοϑ (ςε ςϑγκριςη με τισ ςκανδιναβικϋσ χώρεσ, τη Γαλλύα, την 

Ολλανδύα, τουσ αγγλοςϊξονεσ, να εξηγοϑμεθα) και η ανεπύςτρεπτη ζημιϊ 

ςτο ελληνικϐ περιβϊλλον (ερημοπούηςη, υπεραλύευςη), εύναι η απρονοηςύα 

για τισ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ (που θα μασ κοςτύςει δϑο 

δημϐςια χρϋη -700 δισ- μϋςα τον 21 αιώνα) που θα εύναι η χειρϐτερη 

κληρονομιϊ τησ μεταπολύτευςησ ςε αυτό την χώρα. Ο ιςτορικϐσ του 

μϋλλοντοσ θα καταγρϊψει πωσ ςτο τϋλοσ του 20οϑ αιώνα ο ανθϐσ του 

ελληνικοϑ ϋθνουσ, η πιο μορφωμϋνη, εξωςτρεφόσ, ριζοςπαςτικό κ.λπ γενιϊ 

επϋφερε ςτην πατρύδα περιςςϐτερα δεινϊ απϐ ϐλεσ τισ χοϑντεσ, ϐλουσ τουσ 

βαςιλιϊδεσ και ϐλουσ τουσ κατακτητϋσ μαζύ. Δεν ϋχουμε τύποτα να 

γιορτϊζουμε ςτισ 24 Ιουλύου.   

τισ αρχϋσ τη δεκαετύασ του 1990 λεγϐταν για τον υπουργϐ εξωτερικών τησ 

Μεγϊλησ Βρετανύασ Ντϋιβιντ Όουεν (David Owen) πωσ «ϐταν 

γεννόθηκε όρθαν ϐλεσ οι καλϋσ νερϊιδεσ και του ϋδωςαν του 

κϐςμου τισ χϊρεσ: "θα εύςαι ϐμορφοσ, θα εύςαι ϋξυπνοσ, θα εύςαι 

ελκυςτικϐσ, θα εύςαι χαριςματικϐσ". Αλλϊ μετϊ όρθε η κακό 
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νερϊιδα, τον κτϑπηςε ςτον ώμο και του εύπε: "μϐνο που θα εύςαι 

παλιϊνθρωποσ"»! κϋφτομαι ςυχνϊ αυτό την ιςτορύα ϐταν διαβϊζω -ό 

ςυνομιλώ με- απολογητϋσ τησ μεταπολύτευςησ: «ϐταν γεννόθηκε όρθαν 

ϐλεσ οι καλϋσ νερϊιδεσ και τησ ϋδωςαν του κϐςμου τισ χϊρεσ: "θα εύςαι 

πολυκομματικό, θα ϋχεισ ελευθεροτυπύα, θα εύςαι φιλοευρωπαώκό, 

καταναλωτικό, ανεκτικό, προοδευτικό". Αλλϊ μετϊ όρθε η κακό νερϊιδα, 

την κτϑπηςε ςτον ώμο και τησ εύπε: "μϐνο που θα καταςτρϋψεισ την χώρα 

ςου"»! 

αν τουσ Ϊλληνεσ αντικομουνιςτϋσ του 1974, που μϊταια θϑμιζαν πωσ το 

1943-49 εύχαν ςώςει την Ελλϊδα απϐ τον κομμουνιςμϐ και την εύχαν 

απογειώςει οικονομικϊ τισ μεταπολεμικϋσ δεκαετύεσ, ςαν τουσ 

Ανατολικοευρωπαύουσ ςταλινικοϑσ του 1989, που μϊταια επικαλοϑνταν τισ 

αντιφαςιςτικϋσ τουσ περγαμηνϋσ και τη μϋριμνϊ τουσ υπϋρ των φτωχϐτερων 

ςε δυςχερϋςτατεσ οικονομικϋσ ςυνθόκεσ, η απολογητικό τησ 

μεταπολύτευςησ δεν εύναι ύςωσ εντελώσ αβϊςιμη. Ϊχει ϐμωσ ηττηθεύ 

πολιτικϊ. Η ιςτορύα γϑριςε ςελύδα. Οι διαμαρτυρύεσ του προηγοϑμενου 

κεφαλαύου δεν ενδιαφϋρουν πια κανϋναν. 

ημειώςεισ 

1. Μϋςα ςε λιγϐτερο απϐ μια πενταετύα τα κϐμματα, ιδύωσ τα 

ςημαντικϊ κϐμματα, εύχαν μεταβληθεύ απϐ χώροι ιδεολογικόσ 

ζϑμωςησ ςε αρϋνεσ εξϋλιξησ προςωπικών ςτρατηγικών 

ςυςςώρευςησ επιρροόσ και πλοϑτου. Η εςωκομματικό ζωό 

αποξηρϊνθηκε, οι ιδεολογικϋσ ζυμώςεισ εργαλειοποιόθηκαν, οι 

προγραμματικϋσ προτϊςεισ γελοιοποιόθηκαν. Απϋμειναν τα 

αξιώματα και τα λεφτϊ -και οι ϊνθρωποι που τα διεκδικοϑςαν. 

Η κατϊςταςη ύςωσ «ξϋφυγε» το 1977-1981 (με την επϋλαςη τησ 

«αλλαγόσ»), το 1988-1989 (με το «ςκϊνδαλο Κοςκωτϊ») το 1990-1993 

και το 1996-1999 ϐταν Μητςοτϊκησ και ημύτησ επετϋθηςαν ευθϋωσ 

κατϊ ςυγκεκριμϋνων μερύδων του κοινωνικοϑ μπλοκ εξουςύασ και 

απεύληςαν το κοινωνικϐ ςυμβϐλαιο τησ «πλατιϊσ ςυμπαιγνύασ». Αλλϊ η 

αλόθεια εύναι πωσ η μεταπολιτευτικό πολιτικό ζωό, ϐπωσ εξϊλλου 

καμϊρωναν οι απολογητϋσ τησ, χαρακτηρύςτηκε απϐ ςυναύνεςη και 

ομαλϐτητα. 
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Μετϊ τουσ "οικολϐγουσ πρϊςινουσ" (20/8/2012) 

 

Σελικϊ οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ) δεν κατϐρθωςαν να 

ςκαρφαλώςουν ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό -πϐςο μϊλλον να την 

αλλϊξουν. Απϋτυχαν να εκπροςωπηθοϑν ςτη βουλό, εκεύ δηλαδό που 

πϋτυχαν οι «ανεξϊρτητοι Ϊλληνεσ» (ΑΝΕΛ), η «χρυςό αυγό» (ΦΑ), η 

«δημοκρατικό αριςτερϊ» (ΔΗΜΑΡ) και ϊλλεσ... δημοκρατικϋσ (sic) 

δυνϊμεισ. 

Κι ϐμωσ, την ϊνοιξη του 2009 οι ΟΠ ϋμοιαζαν ικανού να ςυμβϊλλουν 

καθοριςτικϊ ςτην μετεξϋλιξη του πολιτικοϑ μασ ςυςτόματοσ. Ϊκτοτε 

ϐμωσ -με αφετηρύα τισ αποκαλϑψεισ των δηλώςεων Σρεμϐπουλου για το 

«ςκοπιανϐ»- ακολοϑθηςαν μια ολϋθρια κατηφορικό πορεύα. 

Εγκλωβύςτηκαν ςτην εςωςτρϋφεια, αρνόθηκαν πειςματικϊ να μιλόςουν 

για το πρϐβλημα διακυβϋρνηςησ τησ χώρασ ςτισ εντελώσ νϋεσ πολιτικϋσ 

ςυνθόκεσ που διαμϐρφωνε η χρεοκοπύα τησ χώρασ, ετεροκαθορύζονταν 

μονύμωσ απϐ την ϊκρα αριςτερϊ -για να μην μιλόςουμε για τον βουλιμικϐ 

τρϐπο με τον οπούο διαχειρύςτηκαν τα πελώρια (ςε ςϑγκριςη με τα μεγϋθη 

ενϐσ κϐμματοσ-παρϋασ) ποςϊ τησ κρατικόσ επιχορόγηςησ, που ειςϋρευςαν 

ςτα ταμεύα τουσ μετϊ την εκλογό ευρωβουλευτό το 2009. 

Απϐ μύα ϊποψη οι ΟΠ ςυνιςτοϑν μια ακϐμα εκδοχό τησ αδυναμύασ του 

«νϋου κϋντρου»1 να αφόςει το αποτϑπωμϊ του ςτο ρευςτοποιοϑμενο 

πολιτικϐ ςκηνικϐ. Εύχε προηγηθεύ η αποτυχύα τησ «δημοκρατικόσ 

αναγϋννηςησ» (ΔΑ) να μεταςχηματύςει γϐνιμα τον κεντρώο πατριωτικϐ 

χώρο (2007), η αδυναμύα ςϑγκλιςησ τησ νεϐτευκτησ τϐτε «δρϊςησ» με 

τη «φιλελεϑθερη ςυμμαχύα» (ΥΙ) και τουσ «δημοκρατικοϑσ» 

(ευρωεκλογϋσ 2009), η ανικανϐτητα των ΟΠ να αξιοποιόςουν το 

«τρελϐ» ρεϑμα τησ «απϐ τα κϊτω» υποςτόριξόσ τουσ ςτισ ύδιεσ εκλογϋσ, 

η ματαύωςη του εγχειρόματοσ εκπϐρθηςησ τησ βουλόσ απϐ τον 

φιλελεϑθερο χώρο παρϊ τα ευνοώκϊ αριθμητικϊ δεδομϋνα (Μϊιοσ 2012), 

για να φτϊςουμε τελικϊ ςτην αϑτανδρη καταβϑθιςη των ΟΠ ςε ποςοςτϐ 

μικρϐτερο του... 1% (Ιοϑνιοσ 2012)2... ε πϋντε εθνικϋσ εκλογικϋσ 

αναμετρόςεισ -τϋςςερισ βουλευτικϋσ (2007, 2009, 2012-Μ, 2012-Ι) και τισ 

ευρωεκλογϋσ του 2009- μιςό ντουζύνα κϐμματα και κομματικϊ 
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μορφώματα (ΥΙ, «δρϊςη», ϊντε και ΔΗΜΤΜ, «δημιουργύα ξανϊ», 

ΟΠ, ΔΑ και «δημοκρατικού») εμφανύςτηκαν με διϊφορεσ μορφϋσ και ςε 

διϊφορουσ ςυνδυαςμοϑσ ενώπιον του εκλογικοϑ ςώματοσ 17 φορϋσ και 

πϋτυχαν να υπερβοϑν το 3%... μϐνο μύα2! 

Σο πρϊγμα θα όταν απϐ αδιϊφορο ωσ κωμικϐ αν ο χώροσ αυτϐσ -του «νϋου 

κϋντρου»- δεν όταν κρύςιμοσ για την προϊςπιςη τησ δημοκρατύασ και τησ 

ευρωπαώκόσ προοπτικόσ αυτόσ τησ χώρασ, υποθϋςεων που ςε ςυνθόκεσ 

κατϊρρευςησ τησ μεταπολύτευςησ, αλύμονο αν εκχωρηθοϑν αποκλειςτικϊ 

ςτα παραδοςιακϊ κϐμματα εξουςύασ, τη ΝΔ και το ΠΑΟΚ. Όςον αφορϊ 

δε ιδύωσ την πολιτικό οικολογύα (που την εκπροςωποϑςαν ωσ πρϐςφατα 

οι ΟΠ), ϋχει ιδιαύτερο ρϐλο να παύξει λϐγωτησ de jure ευρωπαώκόσ τησ 

ςυγκρϐτηςησ, αλλϊ και διϐτι μπορεύ «γενετικϊ» να εκφρϊςει τουσ 

«χαμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ» ότοι τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ, τουσ 

νϋουσ, το περιβϊλλον, τα δημϐςια αγαθϊ, τα δηλωμϋνα ειςοδόματα. Αντ' 

αυτοϑ οι ΟΠ προτύμηςαν να περιφϋρουν τισ ανιαρϋσ ιδεοληψύεσ τησ 

(αιώνιασ φευ!) εφηβεύασ των ςτελεχών του «εςωτερικοϑ κϐμματϐσ» 

τουσ. Όπωσ ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1990 ο Γιώργοσ 

Καραμπελιϊσ επιχεύρηςε να επιβϊλει μια ιδιαιτϋρωσ περιοριςτικό 

ανϊγνωςη τησ πολιτικόσ οικολογύασ (ϐπωσ την ϋβλεπε μϋςα απϐ τουσ 

παραμορφωτικοϑσ φακοϑσ του αντιιμπεριαλιςτικοϑ τριτοκοςμικοϑ 

εθνικιςμοϑ του), ϋτςι και ο Μιχϊλησ Σρεμόπουλοσ προςπϊθηςε να κϊνει 

το ύδιο μϋςα απϐ τουσ φακοϑσ τοϑτη τη φορϊ του παςιφιςτικοϑ 

εθνομηδενιςμοϑ... Προφανώσ το εκλογικϐ ςώμα τουσ απϋρριψε 

αμφϐτερουσ μετϊ βδελυγμύασ, πρϊγμα που ςυμπαρϋςυρε και τουσ 

εξαιρετικϊ ευπαθεύσ πολιτικοϑσ φορεύσ που εξϋφραζαν, αντύςτοιχα τουσ 

«οικολϐγουσ-εναλλακτικοϑσ» (ΟΕ) και τουσ «οικολϐγουσ 

πρϊςινουσ»3. 

Η πιο επεύγουςα αποςτολό που ϋχουμε εμπρϐσ μασ εύναι πώσ θα διαςωθεύ 

η πολιτικό οικολογύα ϋτςι καταπλακωμϋνη που εύναι ςόμερα ςτα 

χαλϊςματα των ΟΠ. Πώσ δεν θα εμπεδωθεύ ςτουσ «παύκτεσ» του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ η βεβαιϐτητα πωσ τυχϐν εναςχϐληςό τουσ με το περιβϊλλον 

και τα δημϐςια αγαθϊ οδηγεύ ςτην εκλογικό εκμηδϋνιςη. Σην προηγοϑμενη 

φορϊ χρειϊςτηκαν πϊνω απϐ δϋκα χρϐνια για να αναςυςταθεύ ο 

κομματικϐσ φορϋασ τησ πολιτικόσ οικολογύασ. Σοϑτη τη φορϊ, τϐςοσ 

χρϐνοσ απλϊ δεν υπϊρχει. 
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Θεωρώ λοιπϐν πωσ επϐμενη ευκαιρύα για την αναβύωςη του πολιτικοϑ 

αυτοϑ χώρου εύναι οι ευρωεκλογϋσ του 2014 (εφϐςον βϋβαια ωσ τϐτε η 

χώρα μασ εξακολουθεύ να εύναι κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 

και να... ςυμμετϋχει ςτισ ευρωεκλογϋσ), με πολιτικϐ ςτϐχο την εκλογό 

δϑο τουλϊχιςτο ευρωβουλευτών. Προτεύνω τον ςχηματιςμϐ ενϐσ 

ψηφοδελτύου τησ πολιτικόσ οικολογύασ που: 

• να εκφρϊζει το ςϑνολο του χώρου (κομματικϊ μορφώματα, 

αυτοδιοικητικϋσ παρατϊξεισ και μη-κυβερνητικϋσ οργανώςεισ, 

προςωπικϐτητεσ κ.λπ)· 

• να διακηρϑςςει ρητϊ την κρύςιμη ςημαςύα τησ παραμονόσ τησ 

χώρασ εντϐσ ευρωζώνησ ωσ ϐροσ εκ των ων ουκ ϊνευ για την 

ςτοιχειώδη οικονομικό, οικολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτιςτικό εξϋλιξη τησ πατρύδασ μασ· 

• να αποςταςιοποιεύται με επιθετικϐ τρϐπο απϐ την αριςτερϊ, εκ 

των βαςικών ιδεολογικών πατρϐνων πολλών εξ ϐςων μασ 

οδόγηςαν ωσ την χρεοκοπύα (τησ ανομύασ, του λαώκιςμοϑ, του 

κρατιςμοϑ κ.ϊ) · 

• να εκφρϊζει προγραμματικϊ, με αυθεντικϐτητα και ϋμφαςη, τισ 

δυνϊμεισ τησ παραγωγικόσ επιχειρηματικϐτητασ και τησ βιώςιμησ 

ανϊπτυξησ, τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ, τουσ νϋουσ, τα δημϐςια 

αγαθϊ και το περιβϊλλον, τα δηλωμϋνα ειςοδόματα· 

• να διατυπώνει την ανϊγκη αναςυγκρϐτηςησ τησ ελληνικόσ 

πολιτεύασ μϋςω ςυντακτικόσ διαδικαςύασ -και τησ εκκαθϊριςησ 

(ϋςτω ςε ςυμβολικϐ επύπεδο) του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ απϐ τισ 

ανομύεσ τησ περιϐδου απϐ το 1974. 

Θεωρώ πωσ ϋνα τϋτοιο ψηφοδϋλτιο δεν εύναι δυνατϐν (πιθανϐτατα 

καλώσ) να εκφρϊζει ϋνα δομημϋνο και ϊξιο λϐγου κομματικϐ υποκεύμενο. 

Καλϑτερα να υπϊρξει ϋνα ψηφοδϋλτιο που να ςυναπαρτύζεται απϐ ϋναν 

αςτεριςμϐ κομματικών μορφωμϊτων, ΜΚΟ, αυτοδιοικητικών ςχημϊτων 

και προςώπων και που να μπορεύ να εκφρϊςει το ςϑνολο των πολιτών 

που προςελκϑςτηκαν κϊποια ςτιγμό απϐ τουσ ΟΠ ό παλιϐτερα απϐ τουσ 

ΟΕ. 

Προτεύνω ϋνα ψηφοδϋλτιο που να ςυγκροτεύται γϑρω απϐ μια αφόγηςη 

για το ελληνικϐ πολιτικϐ πρϐβλημα και οριςμϋνεσ προτϊςεισ-αιχμϋσ που 
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να «εικονογραφοϑν» με απτϐ τρϐπο αυτόν την αφόγηςη, ςαν κι αυτϋσ 

που ϋχουμε προτεύνει κατϊ καιροϑσ· ςτο οπούο κϊθε παρουςύα να 

εκπροςωπεύ ϋναν απϐ τουσ πολλοϑσ πυλώνεσ τησ ελληνικόσ πολιτικόσ 

οικολογύασ· που η ϋνταξό του ςε αυτϐ οϑτε καν να αποκλεύει την 

κομματικό ϋνταξη κϊποιου ςε ϊλλο φορϋα, που δεν ςτηρύζει το 

ςυγκεκριμϋνο ψηφοδϋλτιο, απϐ την ςτιγμό που ϐλοι οι υποψόφιοι 

δεςμευτοϑν πωσ ςε περύπτωςη εκλογόσ τουσ θα ενταχθοϑν πλόρωσ ςτην 

ομϊδα του «ευρωπαώκοϑ πρϊςινου κϐμματοσ» και θα εκφρϊζουν τη 

ςυλλογικϐτητα του ψηφοδελτύου. Δεν μιλϊμε δηλαδό απλϊ για ϋνα μη-

κομματικϐ ψηφοδϋλτιο, αλλϊ για ϋνα υπερκομματικϐ, ακϐμα και αντι-

κομματικϐ ςχόμα.   

Κατϊ την γνώμη μου, οι πυλώνεσ που θα πρϋπει να εκφρϊζονται ςτο 

ψηφοδϋλτιο αυτού εύναι οι εξόσ: 

• Σο κϐμμα των ΟΠ φυςικϊ, ό των ςτελεχών του που θα εύναι 

αρκετϊ νουνεχεύσ να ςυμβϊλουν θετικϊ ςτο νϋο αυτϐ εγχεύρημα 

(π.χ. Νύκοσ Φρυςϐγελοσ, Ελεϊννα Ιωαννύδου, Γιώργοσ 

Καραμϋροσ, Λενιώ Μυριβόλη4)5· 

• Αυτοδιοικητικϋσ -δημοτικϋσ ό περιφερειακϋσ- 

παρατϊξεισ που αναφϋρονται ςτην πολιτικό οικολογύα 

(π.χ. Δημότρησ Κουρϋτασ, Σύνα Καφατςϊκη)· 

• Προςωπικϐτητεσ που ςυνδϋθηκαν με την κομματικό 

ϋκφραςη τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτην Ελλϊδα και 

αποςταςιοποιόθηκαν απϐ τον χώρο λϐγω του απύθανου 

ςεκταριςμοϑ διϊφορων κομματικών παραγϐντων των ΟΠ (Ροσ 

Ντϋιλι, Αντώνησ Καφετζϐπουλοσ, Νϊνοσ Βαλαωρύτησ)· 

• Οι «μεγϊλεσ» λεγϐμενεσ περιβαλλοντικϋσ μη-κυβερνητικϋσ 

οργανώςεισ6(Greenpeace, WWF, «ελληνικό εταιρεύα 

περιβϊλλοντοσ και πολιτιςμοϑ», «ορνιθολογικό», 

«αρκτοϑροσ» κ.λπ), μϋςω ςτελεχών τουσ που το ϐνομϊ τουσ ϋχει 

ςυνδεθεύ με αυτϋσ και που θα όθελαν να ςυνταχθοϑν με αυτό την 

προςπϊθεια. Ονϐματα ςαν εκεύνα του Μιχϊλη κοϑλλου και 

του Κώςτα ταματϐπουλου (τησ «εταιρεύασ»), του Δημότρη 

Καρϊβελλα και τησ Θεοδϐτασ Νϊντςου (τησ WWF), 
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του Νύκου Φαραλαμπύδη (τησGreenpeace) κ.λπ θα κοςμοϑςαν 

κϊθε παρϐμοια προςπϊθεια)· 

• Κινόςεισ πολιτών για τα εργαςιακϊ δικαιώματα των 

γυναικών και των νϋων, την ευζωύα των παιδιών, την 

προϊςπιςη των δημοςύων αγαθών (Κωνςταντύνα 

Κοϑνεβα,Κωνςταντύνοσ Γιαννϐπουλοσ, παπα-Γιϊννησ 

Οικονομύδησ, Παναγιώτησ ταμπουλύδησκαι πϊμπολλοι 

ϊλλοι)· 

• Η μερύδα τησ ανανεωτικόσ ό τησ ριζοςπαςτικόσ 

αριςτερϊσ με ςαφό αναφορϊ ςτην πολιτικό οικολογύα (ϊκησ 

Κουρουζύδησ, Μιχϊλησ Μοδινϐσ, Ηλύασ Ευθυμιϐπουλοσ, 

Κύμων Φατζημπύροσ αλλϊ και Ευθϑμησ 

Παπαδημητρύου, Γιϊννησ χύζασ κ.λπ)· 

• Η μερύδα των κατεςτημϋνων κομμϊτων εξουςύασ που ςτην 

πολιτικό τησ διαδρομό και το κυβερνητικϐ τησ ϋργο ςυνδϋθηκε με 

την πολιτικό οικολογύα και την πρϊςινη ατζϋντα (Κρύτων 

Αρςϋνησ, Σύνα Μπιρμπύλη, πϑροσ Κουβϋλησ, Μαργαρύτα 

Καραβαςύλη αλλϊ και ταϑροσ Δόμασ, Λιϊνα Γοϑτα κ.λπ)· 

• Η μερύδα του φιλελεϑθερου χώρου που ϋχει υπεραςπιςτεύ τα 

δικαιώματα και τον αντιρατςιςμϐ ό το περιβϊλλον (Αντιγϐνη 

Λυμπερϊκη, Αλϋξανδροσ Σομπϊζησ κ.λπ)· 

• Διανοοϑμενοι, πανεπιςτημιακού, ςυγγραφεύσ κ.λπ με 

ενδιαφϋρον για την θετικό μετεξϋλιξη του «πρϊςινου» χώρου 

(Βαςιλικό Γεωργιϊδου, Λεωνύδασ Λουλοϑδησ κ.λπ)· 

• Επιχειρηματύεσ και οικονομικού παρϊγοντεσ που ϋχουν 

ενεργοποιηθεύ και διακριθεύ ςτην παροχό αγαθών ό υπηρεςιών 

που ςχετύζονται με την μετϊβαςη τησ οικονομύασ ςτην βιώςιμη 

ανϊπτυξη και τον «οικολογικϐ μεταςχηματιςμϐ» τησ κοινωνύασ 

(Βαςύλησ Νικολϐπουλοσ, Παϑλοσ κεντερύδησ κ.ϊ)· 

• Δημοςιογρϊφοι που με ςυνϋπεια επύ πολλϊ χρϐνια 

αναδεικνϑουν οικολογικϊ προβλόματα ό ϊλλα ζητόματα τησ 

«πρϊςινησ» ατζϋντασ και εν πολλούσ κατϐρθωςαν να 

διατηρόςουν ζωντανό αυτό την θεματολογύα ςε μια ςυγκυρύα που 
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κυριαρχεύται απϐ την μακροοικονομύα και τον παραγωγιςμϐ 

(Μαρύνα Πελτϋκη, Γιώργοσ Κεραμιτζϐγλου κ.ϊ)· 

• Υιλϋλληνεσ ό Ϊλληνεσ του εξωτερικοϑ που ωσ 

εκπρϐςωποι κομμϊτων των πατρύδων τουσ ό ωσ μϋλη τησ 

κοινωνύασ των πολιτών ανϋδειξαν την «ελληνικό» κρύςη του ευρώ 

ωσ ζότημα ατελοϑσ ενοπούηςησ τησ Ευρώπησ και ϐχι «αςωτύασ» 

των Ελλόνων πολιτών -π.χ. Σςεμ 

Οζντεμύρ (Cem Özdemir), Γιώργοσ Φατζημαρκϊκησ, Πύτερ 

Οικονομύδησ, Κώςτασ Γαβρϊσ· 

• Προςωπικϐτητεσ που ϋχουν ορθώςει ϋμπρακτα το 

ανϊςτημϊ τουσ ενϊντια ςτην παραοικονομύα, τη μαφιακό 

δραςτηριϐτητα και την αργομιςθύα (π.χ. Γεώργιοσ 

Ζορμπϊσ, Γρηγϐρησ Λϊζοσ). 

Εύναι θεωρώ ςαφϋσ πϐςο πλατϑσ εύναι ο ορύζοντασ ςτον οπούο θα μποροϑςε 

να αποταθεύ η πολιτικό οικολογύα προκειμϋνου να διαςωθεύ πολιτικϊ και να 

προςφϋρει την επϐμενη περύοδο ϐςα πολϑτιμα μπορεύ ςτον 

τϐπο7. Μποροϑμε βϋβαια πϊντοτε να ςυνεχύςουμε την μακρϊ πορεύα 

ευτελιςμοϑ, ομφαλοςκοπύασ και αυτοαναύρεςόσ μασ. Μποροϑμε να 

ςυνεχύςουμε να μην ιεραρχοϑμε τα καθόκοντϊ μασ και να μην 

αξιολογοϑμε ορθϊ τισ περιςτϊςεισ, να προκρύνουμε το δευτερεϑον -ό το 

τριτεϑον!- επύ του πρωτεϑοντοσ· να εμμϋνουμε ςε ιδεοληψύεσ και 

φανταςιώςεισ με τισ οπούεσ περιφερϐμαςτε τςύτςιδοι -ϐπωσ ο 

παροιμιώδησ αυτοκρϊτορασ με την περύλαμπρη ςτολό του- απϐ τα 

εφηβικϊ μασ χρϐνια· μποροϑμε να απορροφηθοϑμε απϐ την εξυπηρϋτηςη 

προςωπικών πολιτικών «ςταδιοδρομιών» τησ ςυμφορϊσ· να πουλϊμε 

«αντύ πινακύου φακόσ» τα ϐποια «κομματικϊ ϋνςημα» ϋχουμε 

«κολλόςει» ϐλα αυτϊ τα χρϐνια, προσ χϊριν του «επιουςύου» ημών και 

τησ οικογϋνειϊσ μασ· μποροϑμε να ςυνεχύςουμε ςτον δρϐμο τησ 

ημιμϊθειασ, τησ πολυπραγμοςϑνησ, τησ εμπϊθειασ, τησ πνευματικόσ 

οκνηρύασ και του εγωτιςμοϑ. Να ξϋρουμε μϐνο πωσ ϋτςι ακυρώνουμε την 

δυνατϐτητα εμφϊνιςησ ενϐσ πϐλου που εύναι ύςωσ ο μϐνοσ ικανϐσ να πιϊςει 

την απαςφαλιςμϋνη χειροβομβύδα τησ χρεοκοπημϋνησ μεταπολύτευςησ πριν 

αυτό εκραγεύ ςτο ϋδαφοσ των πολιτικών ϊκρων και τησ αντιδημοκρατικόσ 

εκτροπόσ –φαςύζουςασ ό ςοςιαλύζουςασ. ε αυτόν την περύπτωςη εμεύσ 
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μεν θα εύμαςτε ϊξιοι τησ τϑχησ μασ, ενώ η πατρύδα και οι «αγϋννητοι 

νεκρού» θα κληθοϑν να καταβϊλουν βαρϑ το αντύτιμο τησ ανημποριϊσ 

μασ. 

  

ημειώςεισ 

1. Ψσ «νϋο κϋντρο» χαρακτηρύζουμε την πλειϊδα των νεϐτευκτων 

κομματικών ςχηματιςμών που «γεωγραφικϊ» τοποθετοϑνται 

ανϊμεςα ςτη ΝΔ και την αριςτερϊ, προγραμματικϊ προκρύνουν 

την ανϊγκη «εξευρωπαώςμοϑ» και «εξορθολογιςμοϑ» τησ χώρασ, 

ςτισ διϊφορεσ εκδοχϋσ αυτών των ϐρων, κοινωνικϊ απευθϑνονται 

ςε μορφωμϋνα, νεανικϊ, μεςαύα ςτρώματα των πϐλεων και 

τοποθετοϑνται με αποφαςιςτικϐ τρϐπο ενϊντια ςτο 

μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα.  

2. τισ ευρωεκλογϋσ του 2009, ϐταν οι ΟΠ ϋλαβαν 3.5% (ϋναντι 8% 

με ανοδικϋσ τϊςεισ ϐπου τουσ κατϋγραφαν δεκαπϋντε μϋρεσ πριν 

ανούξουν οι κϊλπεσ οι τελευταύεσ δημοςκοπόςεισ τεςςϊρων 

εταιρειών) και εξϋλεξαν ευρωβουλευτϋσ τουσ επικεφαλόσ 

τουσ Μιχϊλη Σρεμϐπουλο (ωσ τον Υεβρουϊριο του 2012) 

και Νύκο Φρυςϐγελο (απϐ τϐτε ωσ ςόμερα, με προβλεπϐμενη 

λόξη θητεύασ τον Ιοϑνιο του 2014) 

3. Επειδό ςτη χώρα αυτό κϊθε κριτικό εκλαμβϊνεται ωσ... απϐπειρα 

δολοφονύασ, ασ πω εδώ πωσ νιώθω εξαιρετικϊ ϊβολα να αςκώ 

κριτικό ςε παρϐμοια μεγϋθη ςαν τουσ Γιώργο 

Καραμπελιϊ και Μιχϊλη Σρεμϐπουλο. Ϊχουμε εδώ ανθρώπουσ 

που επϋδειξαν μακρϐχρονη ςυνϋπεια ςε ιδεολογικϊ ρεϑματα ςτην 

δημιουργύα των οπούων ςυνϋβαλαν αποφαςιςτικϊ και 

προςωπικϊ· που λειτοϑργηςαν ωσ πϐλοι πολιτικόσ επιμϐρφωςησ 

με το τερϊςτιο και υψηλοϑ επιπϋδου εκδοτικϐ και 

δημοςιογραφικϐ τουσ ϋργο· που ςυγκροϑςτηκαν κατϊ μϋτωπο με 

την εξουςύα ϐποτε χρειϊςτηκε, καταβϊλλοντασ βαρϑ προςωπικϐ 

αντύτιμο και διακινδυνεϑοντασ πολϑ βαρϑτερο· που ξεχώριζαν 

απϐ μακριϊ ωσ προσ την πολιτικό τουσ ςυγκρϐτηςη ςτουσ 

χώρουσ που ςυμμετεύχαν. Απλϊ δεν εύχαν -ϐ,τι κι αν θεωροϑςαν οι 

ύδιοι- την ικανϐτητα να «κϊνουν γκελ» ςτο εκλογικϐ ςώμα και να 

επικοινωνοϑν με ευρϑτερα ακροατόρια (τησ τϊξησ πϊντωσ ϊνω του 
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3%...) Η εμμονό τουσ να παύξουν αυτϐ τον ρϐλο με το ζϐρι (και οι 

αντιςυςπειρώςεισ που πυροδϐτηςε η ςτϊςη τουσ αυτό) τελικϊ 

ϋβλαψε την υπϐθεςη που αμφϐτεροι εύχαν υπηρετόςει ϐλη τουσ τη 

ζωό με ςυνϋπεια, ιδιοφυύα και αυταπϊρνηςη! 

4. Σα ονϐματα τα παραθϋτω εδώ ενδεικτικϊ, θεωρώντασ πωσ 

τεκμηριώνουν καλϑτερα το επιχεύρημϊ μου. Δεν ϋχουν προκϑψει 

απϐ ςυνεννϐηςη με τουσ αναφερϐμενουσ. Για κϊθε αναφερϐμενο 

ϐνομα θα μποροϑςαν να αναφϋρονται πολλού ϊλλοι. Πολλού δε εξ 

ϐςων αναφϋρονται, ςύγουρα θα γελϊνε με ϐςα γρϊφω. Ωλλοι 

μπορεύ να εκνευριςτοϑν. Απϐ αυτοϑσ τουσ τελευταύουσ, ζητώ εκ 

των προτϋρων ςυγγνώμη.    

5. Σο τι θα αποφαςύςουμε απϐ εδώ και πϋρα οι ΟΠ ωσ κομματικϐσ 

φορϋασ εύναι πολϑ λιγϐτερο ςημαντικϐ απϐ ϐςο μερικού εξ ημών 

πιθανϐν φανταςιώνονται. Προςωπικϊ θεωρώ πω ςτο επερχϐμενο 

ςυνϋδριϐ μασ, καλϐ θα όταν να αποφαςύζαμε (i) την αυτοδιϊλυςη 

του κϐμματοσ ςϑμφωνα με τισ καταςτατικϋσ επιταγϋσ, που εύναι 

και ο μϐνοσ τρϐποσ να αποδεςμευτοϑμε απϐ τον «ζουρλομανδϑα» 

του καταςτατικοϑ μασ (ii) την εκλογό μιασ «ομϊδασ 

πρωτοβουλύασ» για την αναςϑςταςη τησ κομματικόσ ϋκφραςησ 

τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτην Ελλϊδα (ό την «εκλογό»: γιατύ να 

μην ςυμμετϋχουν ςτο ϐργανο αυτϐ ϐλοι οι παρευριςκϐμενοι ςτο 

ςυνϋδριο;) (iii) την ενεργό ςυμμετοχό αυτόσ τησ ςυλλογικϐτητασ 

ςτη διαμϐρφωςη του ψηφοδελτύου του 2014 και τον 

προςδιοριςμϐ μιασ ιδρυτικόσ διαδικαςύασ για το τελευταύο 

τρύμηνο του 2014. 

6. Σων οπούων η ϊρνηςη να ςυμμετϋχουν ςτο πολιτικϐ-εκλογικϐ 

παύγνιο εύναι ϐχι μϐνο ςεβαςτό, αλλϊ και απολϑτωσ κατανοητό 

και τεκμηριωμϋνη. 

Σο ποιοι θα ςυμμετϋχουν τελικϊ ςτο ψηφοδϋλτιο των ευρωεκλογών του 

2014 και με ποια ςειρϊ θα μποροϑςε να κριθεύ απϐ μια ανοικτό 

διαδικαςύα ϊμεςησ εκλογόσ (ςτο διαδύκτυο και με κϊλπεσ), με την 

ςυμμετοχό ϐλων των ενδιαφερομϋνων πολιτών, με μϐνη υποχρϋωςη εκ 

μϋρουσ τουσ ϋνα μικρϐ οικονομικϐ αντύτιμο. Θα όταν επύςησ δυνατϐ οι 

υποψόφιοι που θα προκρύνονταν απϐ την διαδικαςύα αυτό να 

κατανϋμονταν ςτην επικρϊτεια «αναλαμβϊνοντασ» ο καθϋνασ μια ςειρϊ 
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απϐ καλλικρατικοϑσ δόμουσ που να κυμαύνονται ςε πληθυςμϐ ανϊμεςα 

ςτισ 300 και τισ 450 χιλιϊδεσ κατούκουσ, δεςμευϐμενοι πωσ θα 

παραχωρόςουν την ςειρϊ τουσ ςε ϐποιον ςυνυποψόφιϐ τουσ 

ςυγκεντρώςει μεγαλϑτερο ποςοςτϐ ςτην περιοχό ευθϑνησ του, ϐπωσ 

ϋπραξε δηλαδό το κϐμμα «οι φιλελεϑθεροι» ςτισ ευρωεκλογϋσ του 

1999. 
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"Μετϊ τουσ 'οικολϐγουσ πρϊςινουσ'" ΙΙ-  Απϊντηςη ςτισ επικρύςεισ  

(23/9/2012) 

 

Διαβϊςτε ακϐμα ςτο διϊλογο για την μελλοντικό πορεύα των 

«οικολϐγων πρϊςινων»: 

• Η αναςυγκρϐτηςη τησ κεντροαριςτερϊσ και η πολιτικό 

οικολογύα / του Ορϋςτη Κολοκοϑρη 

• Σι ςυνϋδριο θϋλουμε / των Αλϋκασ Μελιϊδου, Αλϋξανδρου 

Αποςτϐλου, Αλϋξανδρου Λαλϊκου, Δημότρη Κουτςουρϋλη, 

Δημότρη Παπακωνςταντύνου κ.ϊ 

• Η πολιτικό παθολογύα των «οικολϐγων πρϊςινων» μϋςα ςε 

μύα ανακούνωςη / του Κωνςταντύνου Κατώπη 

Απ' αφορμό το ϊρθρο «Μετϊ τουσ οικολϐγουσ πρϊςινουσ» /του 

Νύκου Ρϊπτη 

• «Σϐςοσ χρϐνοσ απλϊ δεν υπϊρχει» / του Αλϋξανδρου 

Αποςτϐλου 

• Η μικρό και η μεγϊλη οικολογύα (ό η οικολογύα και το 

πολιτικϐ κϋντρο) / του Γιώργου Παπαςπυρϐπουλου 

• Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» μετϊ το 0.88%: παλϊτια ςτην ϊμμο 

ό ςοβαρό δουλειϊ; / του Γιϊννη Παραςκευϐπουλου     

• Πϐςο «πρϊςινο» εύναι το μϋλλον; / του Αθαναςύου 

Θεοδωρϊκη  

Ωργηςα λύγο να απαντόςω ςτισ επικρύςεισ που δϋχτηκε το ϊρθρο μου 

«μετϊ τουσ "οικολϐγουσ πρϊςινουσ"» διϐτι όθελα πρώτα να «κϊτςει» 

μϋςα μου (και τριγϑρω) ο κουρνιαχτϐσ των εϑκολων (και χαριτωμϋνων1) 

αντεπιχειρημϊτων και να αςχοληθοϑμε με τα ουςιώδη. 

1. Με 0.8%, οι ΟΠ δεν δικαιοϑνται πια να παριςτϊνουν τον 

«πρϊςινο πϐλο» 

Τποςτόριξα την θϋςη πωσ μετϊ το 0.8% οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ) 

αντικειμενικϊ δεν δικαιοϑνται (πολιτικϊ, ϐχι ηθικϊ) να διεκδικοϑν 

αυτοτελώσ την εκπροςώπηςη τησ ελληνικόσ πολιτικόσ 

οικολογύασ. Αποτελοϑν μια μϐνο ςυνιςτώςα του ρεϑματοσ αυτοϑ, και 
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μϊλιςτα οϑτε καν την πλϋον νοόμονα, πολυπληθό ό πολιτικώσ επαρκό. 

Φρειϊζεται ϊρα να αναλϊβουν πρωτοβουλύεσ για αναςϑνθεςη του χώρου 

και δημιουργύα ενϐσ «πρϊςινου πϐλου» αντϊξιου αυτόσ τησ ονομαςύασ που 

θα κατοχυρώςει την παρουςύα του ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. Θεωρώ 

επύςησ αυταπϐδεικτο πωσ το επϐμενο ςημαντικϐ εκλογικϐ ραντεβοϑ εύναι 

οι ευρωεκλογϋσ και αυτοδιοικητικϋσ εκλογϋσ του Ιουνύου του 2014 και 

πωσ μϋχρι τϐτε δεν προλαβαύνουμε να δημιουργηθεύ πλόρωσ νϋοσ 

φορϋασ. Φρειϊζεται ϊρα να βροϑμε εναλλακτικοϑσ τρϐπουσ ςυλλογικόσ 

ϋκφραςησ του «πρϊςινου πϐλου»2. 

2. Η πολιτικό οικολογύα καλεύται να εκφρϊςει ςυγκεκριμϋνεσ 

κοινωνικϋσ ομϊδεσ 

Δεν κατανοώ την θϋςη των Αλϋξανδρου Αποςτϐλου (ΑΑ) και ΓΠ πωσ η 

πολιτικό οικολογύα δεν μπορεύ να ϋχει πλατιϋσ κοινωνικϋσ αναφορϋσ 

(ϊρα, προςθϋτω, δεν μπορεύ να διεκδικεύ την πολιτικό 

ηγεμονύα). O μεν ΑΑ υιοθετεύ μια περιοριςτικό εκδοχό των κοινωνικών 

αναφορών των ΟΠ -«οι κοινωνικϋσ αναφορϋσ τησ πολιτικόσ 

οικολογύασ... πρϋπει να εύναι πιο ςυγκεκριμϋνεσ» πριν αντιπροτεύνει 

ωσ χαρακτηριςτικϊ του εν δυνϊμει ακροατηρύου των ΟΠ ϋναν κατϊλογο 

που περιγρϊφει τον «ςκληρϐ πυρόνα» (!) τουσ. Θα παρατηροϑςα το 

γνωςτϐ: δεν μπορεύσ να οδηγόςεισ ϋνα λαϐ (ό ϋνα κομματικϐ 

ακροατόριο) εκεύ που αυτϐσ (αυτϐ)... όδη βρύςκεται. Ο ΓΠ απϐ την μεριϊ 

του παρατηρεύ εμβριθώσ πωσ «οι κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που απαριθμοϑνται 

ωσ μότρα του "νϋου κϋντρου" απλϊ δεν ϋχουν πια τη γενναιοδωρύα να 

επικεντρώνουν ςε μεταϒλικϋσ αξύεσ (sic) και να ςτηρύζουν νϋα κϐμματα 

(!)3». 

Θεωρώ αντιθϋτωσ πωσ η πολιτικό οικολογύα μπορεύ «γενετικϊ» να 

εκφρϊςει μεγϊλο μϋροσ των «χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» ότοι των 

«δηλωμϋνων ειςοδημϊτων» και οπωςδόποτε τισ γυναύκεσ, τουσ νϋουσ και 

τη βιώςιμη επιχειρηματικϐτητα. Μπορεύ να το κϊνει αν καλϑψει τον χώρο 

του «αντικαθεςτωτικοϑ ευρωπαώςμοϑ», ξεδιπλώνοντασ μια 

προγραμματικό ατζϋντα για: 

• την βιώςιμη παραγωγικό αναδιοργϊνωςη τησ οικονομύασ με 

παραγωγό νϋων θϋςεων εργαςύασ, 
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• την αναδιοργϊνωςη του κρϊτουσ απϐ μηδενικό βϊςη με ϊξονα 

την εξυπηρϋτηςη των χρηςτών των κοινωνικών υπηρεςιών και 

των δημοςύων αγαθών (αςφϊλεια, υγεύα, παιδεύα, ςτϋγαςη, 

μετακινόςεισ), 

• την δημιουργύα ενϐσ «προληπτικοϑ» κοινωνικοϑ κρϊτουσ με 

αιχμό μια πολιτικό για τα παιδιϊ, 

• την ομοςπονδοπούηςη τησ Ευρώπησ κ.λπ. 

Θεωρώ επύςησ πωσ η εποχό που η «οικολογύα» ανόκε ςτα «νϋα 

("διαταξικϊ" ό "μεταϒλικϊ") κοινωνικϊ κινόματα» πϋθανε μαζύ με 

τον Μπερλινγκουϋρ (Berlinguer), και με εντυπωςιϊζει που μερικού 

εξακολουθοϑν να μην το ςυνειδητοποιοϑν αυτϐ οϑτε μετϊ τον θϊνατο 

του Καρύγιο (Carillo). Θεωρώ πωσ η πολιτικό οικολογύα καλεύται να 

αναδιοργανώςει τον 21ο αιώνα τισ δυτικϋσ κοινωνύεσ ωσ ηγεμονικό δϑναμη 

ενϐσ ευρϋωσ μεταρρυθμιςτικοϑ ςυναςπιςμοϑ κοινωνικών και πολιτικών 

δυνϊμεων. Θεωρώ δε πωσ για να το κϊνει αυτϐ, θα πρϋπει να ξεκινόςει 

απϐ την αποςαφόνιςη του ποϑ απευθϑνεται και ποϑ ϐχι. Σι την ενδιαφϋρει 

και για τι αδιαφορεύ. Η πολιτικό εύναι πϊντοτε ζότημα ιεραρχόςεων και 

προτεραιοτότων. Αλλιώσ καραδοκεύ ο αϋναοσ ςχολιαςμϐσ των πεπραγμϋνων 

του ενϐσ και του ϊλλου (ό καλϑτερα των εκπομπών του ενϐσ ό του ϊλλου 

καναλιοϑ) και η εκλογικό αποτϑπωςη τησ εμπεδωμϋνησ πολιτικόσ 

αχρηςτύασ (ενύοτε με ποςοςτϊ κϊτω του 1%). 

3. Οι ΟΠ ό θα απορροφηθοϑν απϐ τον ΤΡΙΖΑ ό θα κηρϑξουν 

πϐλεμο ςτην κοινωνικό και πολιτικό του ατζϋντα 

Ακριβώσ επειδό θεωρώ την πολιτικό οικολογύα εν δυνϊμει ηγεμονικό 

πολιτικό δϑναμη του 21ου αιώνα, δεν με απαςχολεύ αν οι «πρϊςινοι» 

ανόκουν ςτη δεξιϊ ό την αριςτερϊ, αλλϊ πϐςο «πρϊςινη» εύναι η δεξιϊ ό η 

αριςτερϊ! Μϊλιςτα, ϐςον αφορϊ την ςημερινό Ελλϊδα, ϐπου η ϊκρα 

αριςτερϊ φουςκώνει απϐτομα (πριν ξεφουςκώςει για πϊντα, αλλϊ δεν 

εύναι αυτϐ το θϋμα μασ), οι ΟΠ ϋχουν δϑο (απολϑτωσ νϐμιμεσ, να 

εξηγοϑμεθα) επιλογϋσ: 

• Σην απορρϐφηςη απϐ τον ΤΡΙΖΑ και την μετατροπό τουσ 

(de facto ό de jure) ςε ςυνιςτώςα του, 

• Σην πλόρη, ρητό και πολεμικό αποςταςιοπούηςό τουσ απϐ το 

ελκτικϐ πεδύο του (κομματικοϑsuper nova) ΤΡΙΖΑ4. 
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Προκειμϋνου αυτό η δεϑτερη επιλογό να μην οδηγόςει την πολιτικό 

οικολογύα ςτο ςτρατϐπεδο των κατεςτημϋνων κομμϊτων εξουςύασ (και 

για να ςχηματιςθεύ ο κρύςιμοσ πολιτικϐσ χώροσ του «αντικαθεςτωτικοϑ 

ευρωπαώςμοϑ») θεωρώ πωσ οι ΟΠ χρειϊζεται να αναδεύξουν ωσ βαςικϊ 

πολιτικϊ τουσ αιτόματα: 

• τισ βαθιϋσ αλλαγϋσ ςτο μεταπολιτευτικϐ θεςμικϐ πλαύςιο, 

που μπορεύ να φτϊνουν ωσ την πλόρη αναςϑςταςη τησ ελληνικόσ 

πολιτεύασ απϐ μια ςυντακτικό ςυνϋλευςη και 

• την απϐδοςη των ποινικών και πολιτικών ευθυνών για τα 

πεπραγμϋνα τησ περιϐδου 1974-2009 με μια «ελληνικό 

Νυρεμβϋργη». 

υμπεραςματικϊ, θεωρώ πωσ οι ΟΠ οφεύλουν: 

1. Να αναγνωρύςουν την αυτονϐητη αλόθεια πωσ μετϊ το 0.8% δεν 

δικαιοϑνται πλϋον να παριςτϊνουν τουσ εκφραςτϋσ τησ ελληνικόσ 

πολιτικόσ οικολογύασ, και οφεύλουν αμϋςωσ να ςυμβϊλουν ςτην 

ανϊδειξη ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό ενϐσ «πρϊςινου πϐλου» 

ϊξιου αυτόσ τησ ονομαςύασ. 

2. Να απευθυνθοϑν ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ ςτρώματα και να τα 

ςυγκροτόςουν πολιτικϊ ςε ϋνα μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών 

δυνϊμεων με ηγεμονικό προοπτικό. 

3. Να αποδεςμευτοϑν με ρητϐ, πολεμικϐ και ϋντονο τρϐπο απϐ το 

ελκτικϐ πεδύο του ΤΡΙΖΑ και των κατεςτημϋνων κομμϊτων 

εξουςύασ ςτη βϊςη μιασ πολιτικόσ αφόγηςησ και ενϐσ 

προγραμματικοϑ ςχεδύου που θα οριοθετεύ τον χώρο του 

«αντικαθεςτωτικοϑ ευρωπαώςμοϑ». Όςον αφορϊ τισ πολιτικϋσ 

και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που θα ςυγκλύνουν ςτον χώρο, αυτϐ, 

μετατρεπϐμενεσ ϋτςι ςε προνομιακοϑσ πολιτικοϑσ ςυνομιλητϋσ 

τησ πολιτικόσ οικολογύασ, το ζότημα τησ ενιαύασ πολιτικόσ 

ϋκφραςησ του «αντικαθεςτωτικοϑ ευρωπαώςμοϑ» εύναι ϋνα 

ζότημα που κϊθε ςτρατηγικό «πρϊςινησ» χειραφϋτηςησ και 

ηγεμονύασ οφεύλει να το αναγνωρύςει, να το αποδεχθεύ και να το 

διαχειριςτεύ με πολιτικϊ και εθνικϊ εποικοδομητικϐ τρϐπο.           
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ημειώςεισ 

1. Όςον αφορϊ την ονοματολογύα του ϊρθρου μου, μειδύαςα με 

την παρομούωςό τησ με το «ολαρύα-ολαρϊ» του 

αββϐπουλου απϐ τον Γιϊννη Παραςκευϐπουλο (ΓΠ) και 

χαμογϋλαςα με την αντύςτοιχη αναφορϊ του Μιχϊλη 

Σρεμϐπουλου (ΜΑΣ) (ςε email) πωσ «μοιϊζει με λύςτα 

καλεςμϋνων ςτον γϊμο» μου. Αυτϐ το δεϑτερο μϊλιςτα το βρόκα 

ςχεδϐν τρυφερϐ, με δεδομϋνη την (φευ!) προχωρημϋνη ηλικύα 

μου. Απϐ την ϊλλη βϋβαια, αυτοϑ του εύδουσ η κριτικό παραεύναι 

εϑκολη. Σο ϊρθρο μου αφοροϑςε πολιτικϋσ απϐψεισ και ϐχι 

ονϐματα, που εύχαν απλϊ τον ρϐλο του καρυκεϑματοσ ςτο 

πολιτικϐ «ψητϐ». Αυτϐ φυςικϊ το διϋγνωςαν αμϋςωσ ϋμπειροι 

πολιτικού γευςιγνώςτεσ ςαν τουσ ΓΠ και ΜΑΣ, ϐπωσ και 

διϋκριναν, ςαν εξύςου ϋμπειροι πολιτικού «εξολοθρευτϋσ», πωσ η 

ονοματολογύα μποροϑςε να αξιοποιηθεύ ωσ «αχύλλειοσ πτϋρνα» 

τησ επιχειρηματολογύασ μου -και προχώρηςαν ςτα περαιτϋρω... 

Ϊχει πϊντωσ ενδιαφϋρον η τοποθϋτηςη του ΓΠ περύ 

«ςουρεαλιςτικόσ» ςυνϑπαρξησ ετερογενών δυνϊμεων, ακριβώσ 

διϐτι υπογραμμύζει για μια ακϐμα φορϊ την βαθιϊ φοβικϐτητα 

(ϋωσ ςυντηρητιςμοϑ) που ςφραγύζει την πολιτικό του 

ςκϋψη. Κϊθε κύνημα με ηγεμονικό προοπτικό χαρακτηριζϐταν, 

χαρακτηρύζεται και θα χαρακτηρύζεται απϐ παρϐμοιεσ 

«ςουρεαλιςτικϋσ» ςυνυπϊρξεισ. Και κϊθε κύνημα που αρνεύται ό και 

δεν επιδιώκει ενεργϊ (ςτο ϐνομα του «ςουρεαλιςμοϑ») να 

διευρϑνεται και να ανανεώνεται με δυνϊμεισ που εξ ανϊγκησ θα 

προϋρχονται απϐ ϊλλουσ πολιτικοϑσ ορύζοντεσ, εύναι καταδικαςμϋνο 

να παρακμϊζει και να καταντϊει μια «παρϋα» που δεν ενδιαφϋρει 

κανϋναν πϋραν των μελών τησ (και αυτϐ αν). 

2. Όςον αφορϊ τισ αναφορϋσ μου ςτο «νϋο κϋντρο», όμουν ςαφόσ 

για το τι εννοώ: μια ςειρϊ απϐ κινόματα και εκλογικϋσ 

ςυςπειρώςεισ που εκφρϊζουν πιο νεανικϊ, αςτικϊ, μορφωμϋνα, 

φιλοευρωπαώκϊ και ςχετικϊ πολιτικϊ περιθωριοποιημϋνα 

κοινωνικϊ ςτρώματα. Αυτϐ δεν ςημαύνει πωσ το προγραμματικϐ ό 

ιδεολογικϐ περιεχϐμενο αυτών των δυνϊμεων εύναι πανομοιϐτυπο, 

οϑτε καν παρϐμοιο ό ςυμβατϐ! Γνωρύζουμε δα πωσ υπϊρχει 
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ςχετικό αυτονομύα και διαλεκτικό ϋνταςη μεταξϑ του κοινωνικοϑ 

και του πολιτικοϑ! Παρομούωσ π.χ. οριςμϋνεσ λιγϐτερο 

μορφωμϋνεσ και αςτικϋσ -και πιο εθνοκεντρικϋσ- μερύδεσ τησ 

κατώτερησ μεςαύασ τϊξησ ςκορπύζουν προσ τον ΤΡΙΖΑ, την 

«χρυςό αυγό» (ΦΑ) ό τουσ «ανεξϊρτητουσ Ϊλληνεσ» (ΑΝΕΛ), 

χωρύσ αυτϐ να εκμηδενύζει τισ βαθιϋσ ιδεολογικϋσ και 

προγραμματικϋσ διαφορϋσ μεταξϑ αυτών των πολιτικών 

δυνϊμεων. 

3. Εδώ ο απύθανοσ ςυντηρητιςμϐσ του ΓΠ μετατρϋπεται ςε πολιτικό 

τϑφλωςη! ημειώνω απλϊ πωσ ςτισ εκλογϋσ του 

ΜαϏου μετακινόθηκε ϊνω του... 50% του εκλογικοϑ ςώματοσ 

του 2009, ενώ (πρϊγμα ακϐμα καταπληκτικϐτερο), ςε 

εκεύνεσ του Ιουνύου ςχεδϐν ο ϋνασ ςτουσ τϋςςερισ εκλογεύσ 

ϊλλαξε την επιλογό του τοϑ ΜαϏου! Πϊνω απϐ ϋνασ ςτουσ 

τϋςςερισ ψηφοφϐρουσ ψόφιςε νεοςϑςτατα κϐμματα (ΔΗΜΑΡ, 

ΑΝΕΛ, ΦΑ,ΔΗΞΑ, ΔΗΜΤΜ)! 

Θεωρώ τη δεϑτερη επιλογό ωσ ενδεδειγμϋνη επειδό (και για ϐςο 

καιρϐ) (α) ο ΤΡΙΖΑ αρνεύται να τοποθετηθεύ (πολιτικϊ εννοεύται, ϐχι 

ρητορικϊ) ςτο δύλημμα ευρώ ό δραχμό (β) ο ΤΡΙΖΑ αρνεύται να 

«γεμύςει» με κϊποια αληθοφανό πολιτικό αφόγηςη τον χρϐνο ανϊμεςα 

ςτην εκλογικό του επικρϊτηςη και το τϋλοσ τησ 

«επαναδιαπραγμϊτευςησ» με τουσ δανειςτϋσ και (γ) ο ΤΡΙΖΑ αρνεύται 

(για να το ποϑμε κομψϊ) να αντιταχθεύ προγραμματικϊ και να κλεύςει την 

πϐρτα ςτισ δυνϊμεισ των «κερδιςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ» (ότοι τη 

φοροδιαφυγό, την αργομιςθύα, τη διαφθορϊ, τη μαφιακό οικονομύα και 

την λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ), με αποτϋλεςμα να μετατρϋπεται ςιγϊ-

ςιγϊ ςε πολιτικϐ εκπρϐςωπο του ancien régime με την ψόφο 

των sansculottes!    
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Corpus Christi: πώσ πολιτεϑεται ο Φριςτϐσ; (21/10/2012) 

 

«ἐν ἐμοὶ  Φριςτόσ» 

(Γαλ. 2: 20)1 

Aν εύςαι χριςτιανϐσ, ϋνα ερώτημα ςε απαςχολεύ -αλλϊ διαρκώσ! «Σι θα 

ϋκανε ςτη θϋςη μου ο Κϑριοσ;». Απϐ την ϊποψη αυτό θα ανηςυχοϑςα 

ιδιαύτερα αν βριςκϐμουν ανϊμεςα ςτουσ διαδηλωτϋσ ϋξω απϐ το 

«χυτόριο». Ο Κϑριοσ διαχειριζϐταν τισ προςβολϋσ, τισ απορρύψεισ και τισ 

επιθϋςεισ με ανεκτικϐτητα, ςυμπϊθεια και χιοϑμορ. Ποτϋ δεν «βγόκε απϐ τα 

ροϑχα Toυ» με κανϋναν ϊλλον παρϊ με τουσ αυτϊρεςκουσ θρηςκϐληπτουσ -

ακριβώσ δηλαδό το εύδοσ των ανθρώπων που θα ςτριγγλύζαμε μαζύ ςε 

καταληπτικό κατϊςταςη. 

Θα ανηςυχοϑςα εξύςου αν όμουν με το μϋροσ των «φωταδιςτών» 

υποςτηρικτών του ϋργου: ΟΚ, ο Κϑριοσ προκϊλεςε ουκ ολύγα ςκϊνδαλα 

-για την ακρύβεια όταν «ςημεῖ ον ἀντιλεγϐμενον» και ςκϊνδαλο και 

μωρύα απϐ την αρχό ωσ το τϋλοσ Tου (και πϋραν αυτοϑ φυςικϊ). Ποτϋ 

ϐμωσ δεν πρϐςβαλε τισ θρηςκευτικϋσ δοξαςύεσ κανενϐσ, οϑτε τισ 

παραποιοϑςε για να τισ γελοιοποιόςει, επιδιώκοντασ επιπλϋον να 

προςποριςτεύ δϐξα ό δημοςιϐτητα ό αυτοώκανοπούηςη ό και χρόματα! 

Αντιθϋτωσ μϊλιςτα, φρϐντιζε να τισ μεθερμηνεϑει με εμβρύθεια, ώςτε 

να τισ φωτύζει με ϋναν «καινϐ» τρϐπο. 

Οϑτε ςυζότηςη βϋβαια για το πϐςο θα ανηςυχοϑςα αν όμουν βουλευτόσ 

τησ «χρυςόσ αυγόσ» ό ΜΑΣ. Ψραύα, ο Κϑριοσ εύπε «τὰ Καύςαροσ 

Καύςαρι», αλλϊ δεν κϊλεςε τουσ μαθητϋσ Tου να γύνουν οϑτε 

ςυγκλητικού (ό μϊλλον μονομϊχοι-ςυγκλητικού), οϑτε πραιτοριανού! 

Ποϑ βριςκϐταν λοιπϐν το corpus Christi ϋξω απϐ το «χυτόριο»; Και 

γενικϐτερα, ςε ποιου εύδουσ πολιτικό δρϊςη βρύςκεται ο Φριςτϐσ;    

Αν ϋχω καταλϊβει κϊτι απϐ τον Κϑριο, εύναι πωσ μασ θϋλει μετϋωρουσ 

ϐςον αφορϊ τισ ςχϋςεισ μασ με τον κϐςμο. Εκκρεμεύσ, 

μεταξϑ Ουρανοϑ και Γησ. Όχι αδιϊφορουσ μεν, αλλϊ ςε καμύα περύπτωςη 

φανατιςμϋνουσ με τα του κϐςμου. Όπωσ εύπε ο Ελβετϐσ θεολϐγοσ Καρλ 

Μπαρτ (Karl Barth) «να κρατϊμε την Βύβλο ςτο ϋνα χϋρι, την 

εφημερύδα ςτο ϊλλο». Σα ανθρώπινα προβλόματα θα εύναι πϊντοτε 
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εδώ, μϊσ λϋει ο Κϑριοσ. Αυτϐ δεν οδηγεύ ςτην αδιαφορύα, 

αλλϊ  αντιθϋτωσ ςτον διαρκό αγώνα για να τα ανακουφύζουμε: οι 

πειναςμϋνοι πρϋπει να φϊνε· οι προςκαλεςμϋνοι να γιορτϊςουν· οι 

περιφρονημϋνοι να νιώςουν αναγνώριςη· οι ςυντριμμϋνοι απϐ τον 

πϐνο να αναθαρρόςουν· οι αςθενεύσ να γιϊνουν κ.ο.κ.      

Αλλϊ ϐςοι χριςτιανού ανακατευϐμαςτε με τα πολιτικϊ, οφεύλουμε θαρρώ 

να ϋχουμε ςτο νου μασ οριςμϋνα πρϊγματα: 

1. Δεν πϊμε ςτην πολιτικό για να βροϑμε θρηςκεύα Εξϊλλου αν 

«ϋχουμε Φριςτϐ», το τελευταύο που χρειαζϐμαςτε εύναι θρηςκεύα. Όπωσ 

ποτϋ δεν θα ϋλεγε ο Γκρϊμςι (Gramsci), κϊνουμε πολιτικό «με την 

αιςιοδοξύα τησ πύςτησ και την απαιςιοδοξύα τησ βοϑληςησ». Η πύςτη μϊσ 

βεβαιώνει πωσ τελικϊ ϐλα θα πϊνε καλϑτερα: δεν μιλϊμε τυχαύα 

για «ευαγγϋλιο»!· αλλϊ η βοϑληςό μασ γνωρύζει επύςησ πωσ ςτον 

«πεπτωκϐτα» κϐςμο, ϐ,τι και να κϊνουμε, εντϐσ τησ τεχνικόσ ςφαύρασ τησ 

πολιτικόσ, τησ εξουςύασ, τησ εμπειρογνωμοςϑνησ, τησ ιδεολογύασ κ.λπ λύγα 

(τι λύγα, «οὐδϋν») μποροϑμε να καταφϋρουμε. Μακριϊ απϐ την οδϐ, 

την αλόθεια, την ζωό, ακϐμα και οι καλϑτερεσ προθϋςεισ οδηγοϑν ςτην 

κϐλαςη: η ελευθερύα μετατρϋπεται ςε ςυλλογικό 

παρϊκρουςη φιλαυτύασ, η ιςϐτητα ςε προκροϑςτεια ιςοπϋδωςη, η 

αδερφοςϑνη ςε ςυλλογικό πειθϊρχηςη και οργανωτικό 

ζουρλομανδύα η γνώςη ςε επιςτημονικό ανθρωποκτονύα κ.ο.κ. 

Βαςικϊ ελπύζουμε πωσ ςτην καλϑτερη περύπτωςη ο κϐποσ μασ, η διϊθεςό 

μασ για πολιτικό παρϋμβαςη, η εμπειρογνωμοςϑνη, η πειθώσ, ο 

ακτιβιςμϐσ μασ δηλαδό και η πολιτικό μασ πορεύα εύναι ϋργο αγϊπησ, εύναι 

δηλαδό παρουςύα Φριςτοϑ. 

2. Δεν αγωνιζϐμαςτε για ατομικϊ «μασ» ςυμφϋροντα Αν η 

χριςτιανικό πολιτικό δεν μπορεύ παρϊ να εύναι πρϊξη αγϊπησ, οφεύλει να 

εύναι εξωςτρεφόσ, ϐχι αυτοαναφορικό. Ο Νικολϊι 

Μπερντιϊεφ (Николай́ Бердя́ев) εύχε διαπιςτώςει πωσ «η ϋγνοια για 

το ψωμύ μου εύναι υλιςτικό. Η ϋγνοια ϐμωσ για το ψωμύ του πληςύον 

μου, εύναι πνευματικό». Εμϊσ τουσ χριςτιανοϑσ μασ καταβαραθρώνει 

να αςχολοϑμαςτε με την πατρύδα «μασ», τον μιςθϐ «μασ», την επιχεύρηςό 

«μασ» κ.ο.κ. Αν εύμαςτε πατριώτεσ, εύμαςτε για τουσ ςυμπατριώτεσ μασ που 

τουσ πονϊει η τϑχη αυτόσ τησ χώρασ· αν κϊνουμε απεργύα με μιςθολογικϊ 

αιτόματα, το κϊνουμε για τουσ εργαζϐμενουσ, που τα βγϊζουν δϑςκολα 
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πϋρα· κι αν διοικοϑμε μια επιχεύρηςη, το κϊνουμε για ϐ,τι αυτό παρϊγει, 

τουσ πελϊτεσ και τουσ απαςχολοϑμενουσ ςε αυτόν. Σραβώντασ τα 

πρϊγματα ςτα ϊκρα, θα ϋλεγα πωσ το κατ' εξοχόν χριςτιανικϐ εύναι να 

μϊχεςαι για το «ψωμύ» εκεύνου που τύποτα, οϑτε η ιδεολογύα, οϑτε η 

καταγωγό, οϑτε η μϐρφωςη, οϑτε η ανθρώπινη ςυμπϊθεια, δεν ςε 

προδιαθϋτει κανονικϊ να το κϊνεισ! Η αυθεντικϐτερη εκδοχό χριςτιανικόσ 

πολιτικόσ που διαπύςτωςα τον τελευταύο καιρϐ εύναι η κύνηςη 

οριςμϋνων χριςτιανών ςτισ ΗΠΑ να ανούξουν τισ θϑρεσ των ναών 

τουσ για να μποροϑν οι μουςουλμϊνοι μετανϊςτεσ των περιοχών 

τουσ να τελοϑν τα θρηςκευτικϊ τουσ καθόκοντα. 

Κϊποτε ρώτηςαν τον Μπιλ Κλύντον (Bill Clinton) γιατύ ςυνόψε 

ςεξουαλικό ςχϋςη με την Μϐνικα Λιουύνςκι (Monica Lewinski). «Για 

τον χειρϐτερο δυνατϐ λϐγο· γιατύ το μποροϑςα», απϊντηςε ο 

πρϐεδροσ. Σο ζότημα εύναι να υπερβαύνουμε τουσ δεδομϋνουσ μασ 

ρϐλουσ, τισ κοινωνικϋσ μασ δεςμεϑςεισ, ϐ,τι περιμϋνουν οι ϊλλοι 

«φυςιολογικϊ» απϐ εμϊσ. Σο ζότημα εύναι να απελευθερωνϐμαςτε απϐ τη 

δουλεύα τησ εντελώσ επιφανειακόσ, επύπλαςτησ και παραπλανητικόσ 

κοινωνικόσ μασ θϋςησ. Αν δεν το κϊνουμε γινϐμαςτε ο ρϐλοσ μασ: η 

ανθρωπιϊ μασ ςυρρικνώνεται ςε αυτϐν· γινϐμαςτε ϐ,τι ο αρτρ (Sartre) 

αποκαλοϑςε «κϊθαρμα» (salaud). 

Αν αυτϐ γύνεται αντιληπτϐ απϐ την κοινωνύα ωσ παλαβομϊρα, ό 

εκκεντρικϐτητα, τϐςο το καλϑτερο! Αν ο κϐςμοσ δεν απορεύ με ϐςα λϋμε 

ό κϊνουμε, κϊτι κϊνουμε λϊθοσ! 

3. Δεν ξϋρουμε αν ο Θεϐσ εύναι μαζύ μασ το «ο ορθϐδοξοσ 

δρϐμοσ» ο Κϊλλιςτοσ Γουϋαρ(Kallistos Ware) ανϋλυςε όδη την 

διαφορϊ μεταξϑ πύςτησ και γνώςησ. Λϋμε «πιςτεϑω ςτον Κϑριο», αλλϊ 

λϋμε «ξϋρω πωσ 2+2=4». Η γνώςη μοιϊζει ιςχυρϐτερη ςτο ορθολογικϐ 

πλαύςιο, αλλϊ φυςικϊ η εμπιςτοςϑνη (η πύςτη) κϊνει πολϑ περιςςϐτερα: 

ϐταν εύμαι ερωτευμϋνοσ, ο δεςμϐσ μου με τον ϊλλον ϊνθρωπο εύναι πολϑ 

ιςχυρϐτεροσ απϐ το αν απλϊ «ξϋρω» πωσ αυτϐσ εύναι ϋνασ ϊνθρωποσ καλϐσ, 

αξιϐπιςτοσ, ικανϐσ, γοητευτικϐσ κ.λπ. Σοϑτου λεχθϋντοσ, «η πρϊξη τησ 

πύςτησ εύναι ϋνα αςταμϊτητοσ διϊλογοσ με την αμφιβολύα». Αν δεν εύναι 

αυτϐ, γύνεται κϊτι πολϑ επικύνδυνο, διϐτι τϐτε η ςχϋςη εκπύπτει ςε ιδεολογύα. 

Η εκκληςύα το ξϋρει αυτϐ και πϊντοτε θϋτει δύπλα ςτην ευλϊβεια, την 

ευςϋβεια και την αγωνιςτικϐτητα την ανϊγκη για επιφυλακτικϐτητα: «μετὰ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 851 

πύςτεωσ, εὐλαβεύασ καὶ  φόβου»· «ςτῶμεν καλῶσ· ςτῶμεν μετὰ 

φόβου», «ἐν πϊςῃ εὐςεβεύᾳ καὶ  ςεμνότητι» κ.ο.κ. «Πιςτεύω, Κύριε· 

βοήθει μου τῇ ἀπιςτί ᾳ». 

Τπϊρχει μια ωραύα ςχετικό ιςτορύα, που δεν κρατιϋμαι, θα την πω, αν κι 

ϋχω ςυνεύδηςη πωσ το παρακϊνω με τουσ Αμερικανοϑσ 

προϋδρουσ: ςτον αμερικανικϐ εμφϑλιο πϐλεμο, ενϐψει μιασ κρύςιμησ 

μϊχησ κατϊ των δυνϊμεων τησ «υνομοςπονδύασ», ϋνασ εκ των επιτελών 

του προϋδρου των Ηνωμϋνων Πολιτειών Αβραϊμ 

Λύνκολν (Abraham Lincoln) τον διαβεβαιώνει: «θα νικόςουμε, κϑριε! Ο 

Θεϐσ εύναι μαζύ μασ!». Ο πρϐεδροσ απαντϊ, γεμϊτοσ περύςκεψη: «για να 

πω την αλόθεια, κϑριε, προτιμώ να εύμαςτε εμεύσ με το μϋροσ του 

Θεοϑ!». 

Πρϊγματι, η αχαλύνωτη ευςϋβεια μπορεύ να μασ κϊνει να πιςτϋψουμε πωσ 

ϋχουμε την δϑναμη να «επιςτρατεϑουμε βιαύωσ» τον Θεϐ για να τον 

εντϊξουμε ςε κϊποιον ουλαμϐ τησ ςτρατιϊσ μασ, ςτην κεντρικό επιτροπό 

του κϐμματϐσ μασ, ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ επιχεύρηςόσ μασ κ.ο.κ. Ε, 

λοιπϐν, δεν το μποροϑμε! Κι ϐχι μϐνο δεν το μποροϑμε, αλλϊ αν 

πιςτϋψουμε πωσ το καταφϋραμε ϋχουν ανούξει για μϊσ πλατιϋσ οι πϑλεσ 

τησ ψυχαςθϋνειασ, για να μην πω τησ κϐλαςησ, που αρμϐζει εδώ μια χαρϊ. 

Πολϑ εϑςτοχη εύναι η ςχετικό τοποθϋτηςη του μητροπολύτη Λεμεςοϑ 

Αθαναςύου (ο Κϑριοσ δεν εύπε ποτϋ τύποτα διαφορετικϐ): 

«Αὐτοὶ  οἱ  ἄνθρωποι νὰ ξϋρετε... οἱ  θρῆςκοι ἄνθρωποι εἶ ναι 

τὸπιὸ ἐπικύνδυνο εἶ δοσ μϋςα ςτὴν ἐκκληςύα... Ὁ Θεὸσ νὰ μᾶσ 

φυλϊει ἀπ'αὐτοϑσ. Ἔλεγε ἕνασἁγιορεύτησ ὅταν ἔκαμνα μύα 

φορὰ λειτουργύα καὶ  λϋγαμε "Κϑριε ςῶςον τοὺσ 

εὐςεβεῖ σ"ἀςτειευϐμενοσ: "Κϑριε ςωςον ἠμᾶσ ἀπὸ τοὺσ εὐςεβεῖ σ"... 

Δὲν εἶ δα χειρϐτερουσ ἐχθροϑσ τησἐκκληςύασ ἀπὸ τοὺσ 

θρόςκουσ ἀνθρώπουσ». 

υμπεραςματικϊ, θαρρώ πωσ η χριςτιανικό πολιτικό: 

• Διατηρεύ ςαφό τα ϐρια μεταξϑ του «ἐν τῷ κϐςμῳ» και του «ἐκ 

τοῦ κϐςμου», την «ςχετικό αυτονομύα» απϐ το ύδιο το αντικεύμενϐ 

τησ. Δεν μπορεύ να γύνει ειδωλολατρύα, υπϐςχεςη παντοδυναμύασ 

-ϐςον αφορϊ την επύλυςη των  προβλημϊτων του κϐςμου ό την 

εξουςύα ϐςων την αςκοϑν. 
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• Αςχολεύται κατ' εξοχόν με ζητόματα που δεν ϊπτονται ςτα ϊμεςα 

αξιακϊ ό βιοποριςτικϊ ενδιαφϋροντα εκεύνου που την αςκεύ. Η 

πολιτικό εύναι πρϊξη αγϊπησ, και ϊρα ςτρϋφεται ςτον πληςύον· 

εύναι επιζόμια αν απλϊ φουςκώνει τον εγωιςμϐ μασ ό 

επιβεβαιώνει τα ςτερεϐτυπϊ μασ. 

• Αμφιβϊλλει για το αν ϐ,τι κϊνει εύναι ςϑμφωνο με το θϋλημα του 

Κυρύου. Ελπύζει ϋτςι να ςυμβαύνει, αλλϊ ϋχει βαθιϊ επύγνωςη πωσ 

ο Θεϐσ δεν χωρϊει ςτο «τςεπϊκι» μασ... 

Με ϊλλα λϐγια, η χριςτιανικό ιδιϐτητα ϐςων ςυμμετϋχουμε ςτα κοινϊ δεν 

μπορεύ να μοιϊζει με ρϐπαλο, που το κραδαύνουμε καθώσ εφορμοϑμε 

ςτον «εχθρϐ»... Η χριςτιανικό πολιτικό μοιϊζει με εϑθραυςτη προςφορϊ 

προσ τον πληςύον, με πορςελϊνινο λουλοϑδι που η μεταφορϊ του απαιτεύ 

επιφυλακτικϐτητα, τακτ, ευαιςθηςύα και φϐβο Κυρύου. 

ημεύωςη 

Βϊλτε κι ϋνα ερωτηματικϐ ςτο τϋλοσ ϋτςι; Εξυπακοϑεται... 
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Μια "πρϊςινη" οπτικό ςτο "δημοςιονομικϐ ςϑμφωνο" (22/10/2012) 

 

Σο ευρωπαώκϐ δημοςιονομικϐ ςϑμφωνο ςτοχεϑει ςτο ςυντονιςμϐ των 

δημοςιονομικών πολιτικών των κρατών μελών τησ «οικονομικόσ και 

νομιςματικόσ ενοπούηςησ» (ΟΝΕ) ώςτε να εξαςφαλιςτεύ 

μακροπρϐθεςμα η βιωςιμϐτητα των δημοςύων οικονομικών τουσ. Η 

ϑπαρξη ενϐσ τϋτοιου ςυμφώνου κινεύται ςτην κατεϑθυνςη τησ 

ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ ενώ το ςυγκεκριμϋνο θεωροϑμε ϐτι, παρϊ 

τα  προβλόματϊ του, αποτελεύ ςημαντικϐ βόμα προϐδου ςε ςχϋςη με 

τη ςυνθόκη του Μϊαςτριχτ. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζουμε την ϊποψό 

μασ για οριςμϋνα ςημαντικϊ θϋματα που περιλαμβϊνονται ςτο ςϑμφωνο. 

Για κϊποια απϐ αυτϊ θεωροϑμε τισ ρυθμύςεισ θετικϋσ και για κϊποια ϊλλα 

αρνητικϋσ, κϊτι που θα φανεύ απϐ τη ςϑντομη ανϊλυςη που ακολουθεύ. 

1. Πολϑ ςημαντικϐ ςημεύο του ςυμφώνου αποτελεύ η διϊκριςη που γύνεται 

ανϊμεςα ςτο δομικϐ και το διαρθρωτικϐ ϋλλειμμα και ςτο κυκλικϐ και 

το ςυνολικϐ ϋλλειμμα, για τα οπούα τύθενται ξεχωριςτού ςτϐχοι και ϐρια. 

Σο δομικϐ ϋλλειμμα εύναι αυτϐ που οφεύλεται ςτη δομό τησ οικονομύασ 

κϊθε κρϊτουσ-μϋλουσ, ενώ το κυκλικϐ ςτην τρϋχουςα φϊςη τησ 

οικονομύασ, αποτυπώνοντασ το αν βρύςκεται ςε φϊςη ανϊπτυξησ ό 

ϑφεςησ. 

την πρϊξη, η διϊκριςη δεν εύναι εϑκολη και εμπεριϋχει μια ςειρϊ 

παραδοχών για την εκτύμηςη ενϐσ υποθετικοϑ μεγϋθουσ με αποτϋλεςμα 

διαφορετικού οργανιςμού να δύνουν διαφορετικϐ επιμεριςμϐ του 

ελλεύμματοσ. Επομϋνωσ θα χρειαςτεύ μϋςω τησ eurostat να θεςπιςτεύ 

ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ υπολογιςμοϑ του δομικοϑ ελλεύμματοσ. 

Παραμϋνει ϐμωσ ϋνα εξαιρετικϊ χρόςιμο μϋγεθοσ. Για παρϊδειγμα η 

εκτύμηςη του ΟOΑ εύναι ϐτι η Ελλϊδα θα ϋχει μηδενικϐ δομικϐ 

ϋλλειμμα το 2013. Συχϐν επύςημη αποδοχό αυτόσ τησ εκτύμηςησ θα 

επϋβαλε ϋνα διαφορετικϐ πακϋτο μϋτρων επικεντρωμϋνο λιγϐτερο ςε 

περαιτϋρω υφεςιακϊ δημοςιονομικϊ μϋτρα και περιςςϐτερο ςε 

αναπτυξιακϊ. 

2. Σο ςϑμφωνο, θϋτοντασ ϐρια για το δομικϐ και για το ςυνολικϐ 

ϋλλειμμα, περιορύζει τη δυνατϐτητα των κρατών μελών να λειτουργοϑν με 
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ελλεύμματα και αντύςτοιχα την πιθανϐτητα να ςυςςωρεϑουν χρϋη μϋςω του 

δανειςμοϑ. Σα υπϋρογκα δημϐςια χρϋη καταλόγουν αργϊ ό γρόγορα ςε 

βύαιη λιτϐτητα, ϐπωσ μϊθαμε με οδυνηρϐ τρϐπο τα τρύα τελευταύα χρϐνια. 

Σο κοινωνικϐ κρϊτοσ καταρρϋει και τα πρώτα θϑματα εύναι οι 

αςθενϋςτερεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ και οι νϋοι, που βλϋπουν τη ζωό τουσ να 

διαγρϊφεται ζοφερό, χωρύσ καν να ϋχουν μετϊςχει ςτο «πϊρτι» που 

προηγόθηκε. 

Η δϋςμευςη ςε ιςοςκελιςμϋνουσ προϒπολογιςμοϑσ, τουλϊχιςτον ωσ προσ το 

δομικϐ τουσ κομμϊτι, εύναι ϋνα ςημαντικϐ ςτοιχεύο για την προϊςπιςη τησ 

διαγενεακόσ δικαιοςϑνησ, που αποτελεύ ζότημα αιχμόσ για το χώρο τησ 

πολιτικόσ οικολογύασ. 

3. Ενώ το ϐριο του 0.5-1% για το δομικϐ ϋλλειμμα κρύνεται ςωςτϐ ωσ τϊξη 

μεγϋθουσ, το ϐριο του 3% για το ςυνολικϐ ϋλλειμμα, απομεινϊρι τησ 

ςυνθόκησ του Μϊαςτριχτ, εύναι αποδεδειγμϋνα ανϋφικτο και υπερβολικϊ 

περιοριςτικϐ για την οικονομικό πολιτικό κϊθε κρϊτουσ-μϋλουσ, ειδικϊ 

ςε περιϐδουσ ϑφεςησ ϐπωσ η ςημερινό. Παρϐλο που το ύδιο το ςϑμφωνο 

δεν επιβϊλει ςυγκεκριμϋνεσ πολιτικϋσ, αυτοϑ του εύδουσ οι 

περιοριςμού,  ςε ςυνδυαςμϐ με την ϋλλειψη περαιτϋρω βημϊτων 

οικονομικόσ ενοπούηςησ (ϐπωσ η κοινό νομιςματικό πολιτικό και ο 

ομοςπονδιακϐσ προϒπολογιςμϐσ με δυνατϐτητα μεταβιβϊςεων), 

οδηγοϑν ςτον τϑπο τησ λιτϐτητασ που βιώνει η Ελλϊδα τα τελευταύα 

χρϐνια και το «υφεςιακϐ ςπιρϊλ». 

4. Σο ςϑμφωνο περιορύζει το ρϐλο τησ ευρωβουλόσ ειςϊγοντασ 

αυτϐματουσ και δικαςτικοϑσ μηχανιςμοϑσ ςε περιπτώςεισ υπερβϊςεων. 

Σϋτοιοι μηχανιςμού εκ πρώτησ ϐψεωσ παραπϋμπουν ςε «δημοκρατικϐ 

ϋλλειμμα». Υαύνεται ϐμωσ να εύναι απαραύτητοι για να ξεπεραςτεύ η τϊςη 

των εκλεγμϋνων θεςμικών εκπροςώπων να αςκοϑν λαώκύςτικεσ πολιτικϋσ 

μετακυλώντασ τα βϊρη ςτουσ επϐμενουσ. Ασ μην ξεχνϊμε πωσ ο 

αυτοπεριοριςμϐσ (π.χ. μϋςω ςυνταγματικών προβλϋψεων) ςυνιςτϊ 

θεμελιώδεσ χαρακτηριςτικϐ ϐλων ανεξαιρϋτωσ των δημοκρατικών 

καθεςτώτων. 

5. Σο ςημαντικϐτερο ϐμωσ πρϐβλημα του ςυμφώνου δεν ςυνδϋεται τϐςο 

με τουσ περιοριςμοϑσ που θϋτει, ϐςο με το γεγονϐσ ϐτι οι ϐροι «ϑφεςη» 

και «ανϊπτυξη» εξακολουθοϑν να ςυνδϋονται μϐνο με την οικονομικό 

μεγϋθυνςη, δηλαδό την οικονομικό δραςτηριϐτητα. Σο πρϐβλημα αυτϐ 
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δεν ςυνδϋεται ϊμεςα με το ύδιο ςϑμφωνο, ϐςο με τον τρϐπο μϋτρηςησ του 

ΑΕΠ. Ψσ γνωςτϐν ο δεύκτησ αυτϐσ ϋχει καταλόξει να θεωρεύται ωσ 

αντιπροςωπευτικϐσ τησ ςυνολικόσ κοινωνικόσ ανϊπτυξησ και ευημερύασ και 

αποτελεύ τη βϊςη για τη χϊραξη πολιτικόσ. τη πραγματικϐτητα ϐμωσ 

εκφρϊζει αποκλειςτικϊ την οικονομικό δραςτηριϐτητα ενώ δεν λαμβϊνει 

καθϐλου υπϐψη περιβαλλοντικϋσ και κοινωνικϋσ παραμϋτρουσ, ουςιαςτικϋσ 

για την ποιϐτητα τησ ζωόσ και την ευημερύα τησ κοινωνύασ. 

τη ςημερινό κρύςιμη ςυγκυρύα η Ευρώπη καλεύται να επιλϋξει μεταξϑ 

τησ διϊλυςησ και τησ περαιτϋρω ενοπούηςησ. Σο ςϑμφωνο μπορεύ να 

απϋχει πολϑ απϐ το φεντεραλιςτικϐ ϐραμα, αλλϊ παραμϋνει μια επιλογό 

ςτην κατεϑθυνςη αυτό και βϊςη για να πϊμε παραπϋρα. ε αυτό την 

κατεϑθυνςη ο ρϐλοσ τησ πολιτικόσ οικολογύασ μπορεύ να εύναι 

καθοριςτικϐσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα προτεύνουμε: 

• Να υποςτηριχτεύ και να ενιςχυθεύ η πρωτοβουλύα που ϋχει πϊρει η 

«ευρωπαώκό επιτροπό» (Κομιςιϐν) για νϋουσ τρϐπουσ μϋτρηςησ 

τησ ανϊπτυξησ, πϋρα απϐ το ΑΕΠ. Η αντικατϊςταςη του ΑΕΠ ωσ 

εργαλεύου χϊραξησ πολιτικόσ, με ϋναν δεύκτη που θα ενςωματώνει 

την περιβαλλοντικό και κοινωνικό διϊςταςη, δηλαδό θα ϋχει 

αναφορϋσ ςτη βιώςιμη ανϊπτυξη και ϐχι ςτην οικονομικό 

μεγϋθυνςη, δύνει ελπύδεσ για μια ςυνολικό αλλαγό των πολιτικών, 

τϐςο ςε ευρωπαώκϐ ϐςο και ςε εθνικϐ επύπεδο. 

• Να επιδιωχτεύ, εκτϐσ απϐ τον περιοριςμϐ των ελλειμμϊτων, και ο 

περιοριςμϐσ του «περιβαλλοντικού αποτυπώματοσ» τησ κϊθε 

χώρασ. Αν και ςε γενικϋσ γραμμϋσ η αϑξηςη του ΑΕΠ ςυνοδεϑεται 

απϐ αϑξηςη του περιβαλλοντικοϑ αποτυπώματοσ, υπϊρχουν 

περιπτώςεισ χωρών με ψηλϐ ΑΕΠ και ςχετικϊ χαμηλϐ αποτϑπωμα. 

Αντύθετο παρϊδειγμα αποτελεύ φυςικϊ η Ελλϊδα, που μϋςα απϐ την 

ξϋφρενη κατανϊλωςη δανεικών κατϊ την προ-κρύςησ εποχό, 

κατϊφερε να πετϑχει μια απϐ τισ χειρϐτερεσ επιδϐςεισ 

αποτυπώματοσ παγκοςμύωσ. Μϐνο αν αξιοποιόςουμε θετικϊ τα 

μαθόματα τησ παροϑςασ οικονομικόσ κρύςησ, θα μπορϋςουμε να 

βϊλουμε τα θεμϋλια για την απαρχό ενϐσ νϋου τϑπου ανϊπτυξησ, 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 856 

που δεν θα ςτοχεϑει απλϊ ςτην οικονομικό μεγϋθυνςη αλλϊ ςτην 

ευημερύα των πολιτών. 

 

Η Αλϋκα Μελιϊδου εύναι φυςικϐσ, δρ. περιβαλλοντικών 

επιςτημών· Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· Ο Γιώργοσ 

Παπαςπυρϐπουλοσ εύναι γεωτεχνικϐσ και ελεϑθεροσ επαγγελματύασ ςτο 

καταςκευαςτικϐ/επιςκευαςτικϐ τομϋα· ο Δημότρησ 

Κουτςουρϋλησ εύναι μηχανικϐσ τεχνητόσ νοημοςϑνησ· ο Δημότρησ 

Παπακωνςταντύνουεύναι γεωπϐνοσ· η Ϊλενα Μπϐτςη εύναι 

κοινωνιολϐγοσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ, πρώτη ςε ςταυροδοςύα υποψόφια 

των ΟΠ ςτισ εκλογϋσ του ΜαϏου 2012 ςτην περιφϋρεια Αττικόσ· ο 

Ιωϊννησ Καραμότροσ εύναι οικονομολϐγοσ· ο Κωνςταντύνοσ 

Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ· ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ, μϋλοσ του 

Π των ΟΠ· ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ, μϋλοσ του Π των 

ΟΠ. 
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Σριϊντα εννιϊ "πολυτεχνεύα" εύναι αρκετϊ! (10/11/2012) 

 

«Ϊνα-δϑο-τρύα, πολλϊ Πολυτεχνεύα!» 

Ακροαριςτερϐ ςϑνθημα ςτισ επετειακϋσ πορεύεσ τησ 17ησ Νοεμβρύου 

Υϋτοσ ςτα ςχολεύα θα γιορτϊςουμε την 39η επϋτειο του 

«πολυτεχνεύου». Θεωρώ πωσ αυτϐσ ο εορταςμϐσ δεν δικαιολογεύται πια 

οϑτε πολιτικϊ, οϑτε παιδαγωγικϊ, οϑτε ιςτορικϊ. 

Η ελληνικό ιςτορύα βρύθει απϐ πολϑνεκρεσ ςυγκροϑςεισ μεταξϑ 

εξεγερμϋνων διαδηλωτών και δυνϊμεων αςφαλεύασ («πετςωματικϊ», 

«ευαγγελικϊ», «ιουλιανϊ» κ.ϊ). Εύναι φυςικϐ βϋβαια το «πολυτεχνεύο» 

να ςυγκινεύ ιδιαύτερα εκεύνουσ που το... ϋζηςαν. Αλλϊ ανϊλογη 

ςυγκινηςιακό φϐρτιςη, ηρωοπούηςη και διϐγκωςη τησ ςημαςύασ των 

γεγονϐτων βρύςκουμε ςε κϊθε ομϊδα που ςυγκροτεύται με βϊςη την βύα 

και τουσ νεκροϑσ «τησ» (απϐ ακραύεσ ομϊδεσ κϊθε εύδουσ ωσ οπαδοϑσ 

ποδοςφαιρικών ομϊδων). 

Πολιτικϊ το «πολυτεχνεύο» δεν εύναι παρϊ ο καθεςτωτικϐσ εορταςμϐσ τησ 

«μεταπολύτευςησ». Προςφϋρει ιδρυτικϐ μϑθο και νομιμοποιητικό 

αφόγηςη. Αποτελεύ το ανϊλογο του εορταςμοϑ τησ «εθνοςωτηρύου 

επαναςτϊςεωσ» τησ περιϐδου 1967-1974 ό του «Γρϊμμου-Βύτςι» 

προηγουμϋνωσ. Σο μόνυμα εύναι πωσ η «μεταπολύτευςη» πρϐςφερε 

«ψωμύ» (εκςυγχρονιςμϐ), «παιδεύα» (διεϑρυνςη ευκαιριών) και 

«ελευθερύα» (αβαςύλευτη πλουραλιςτικό δημοκρατύα). Όμωσ πλϋον 

ςυνειδητοποιεύται πωσ το 1974 εμπεδώθηκε μια πολιτικό τϊξη που 

απϋτυχε ςτα πλεύςτα απϐ ϐςα διακηρϑςςει ωσ επιτεϑγματϊ τησ. όμερα 

η «μεταπολύτευςη» κλεύνει τον κϑκλο τησ ϋχοντασ οδηγόςει την πατρύδα 

ςε πολϑπλευρη χρεοκοπύα -εύναι λογικϐ να κλεύςει τον κϑκλο του και ο 

καθεςτωτικϐσ τησ εορταςμϐσ, το «πολυτεχνεύο». 

Παιδαγωγικϊ, ο εορταςμϐσ του «πολυτεχνεύου» παρουςιϊζει εγγενό 

προβλόματα. Τποςτηρύζεται απϐ ςϑγχρονα και οικεύα εποπτικϊ μϋςα, 

γεγονϐσ που δημιουργεύ ςτα παιδιϊ την ψευδαύςθηςη πωσ ϋχουμε εδώ 

κϊτι πολϑ πιο «πραγματικϐ» απϐ ϐτι η 25η Μαρτύου ό η 28η 

Οκτωβρύου. Εξοπλιςμϋνοι με φωτογραφύεσ, ηχητικϊ ντοκουμϋντα και 
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κινηματογραφικϋσ ταινύεσ εγχαρϊςςουμε ςε παιδιϊ και εφόβουσ ςκηνϋσ 

ϐπου παιδιϊ και ϋφηβοι διακηρϑςςουν πϐςο αναγκαύα εύναι η ςϑγκρουςη με 

τισ αρχϋσ, η κατϊληψη ςχολεύων και ςχολών, οι διαδηλώςεισ και η 

πεζοδρομιακό ρόξη με το ςϑςτημα. Οι απεγνωςμϋνεσ και αμόχανεσ 

υπενθυμύςεισ των εκπαιδευτικών (ό μερύδασ τουσ) πωσ «τϐτε εύχαμε 

δικτατορύα ενώ τώρα δημοκρατύα και ϊρα αυτϋσ οι "μορφϋσ πϊλησ" 

δικαιολογοϑνταν τϐτε αλλϊ ϐχι τώρα», εύναι καταδικαςμϋνεσ να πϋςουν 

ςτο κενϐ. Παιδαγωγικϊ, το μόνυμα του «πολυτεχνεύου» εύναι ςαφϋσ: απϐ 

τη μια εύναι το κρϊτοσ, απϐ την ϊλλη ο λαϐσ· το κρϊτοσ εύναι πϊνοπλο και 

αδύςταχτο, ο λαϐσ αθώοσ και ιδεαλιςτόσ· το κρϊτοσ πνύγει τον λαϐ ςτο 

αύμα, αλλϊ ςτο τϋλοσ η επανϊςταςη νικϊει. Πρϐκειται για τελετό μϑηςησ 

ςτον αντιεξουςιαςμϐ. Ιδεατϊ, ϐςα παιδιϊ «καταπιοϑν αμϊςητη» την 

προπαγϊνδα καλοϑνται να γύνουν κουκουλοφϐροι. Όςα αντιδρϊςουν, 

δικαιολογοϑν δια τησ επαγωγικόσ μεθϐδου και την χοϑντα, και 

ςτρϋφονται φυςιολογικϊ ςτην (διαθϋςιμη πλϋον) ακροδεξιϊ. 

  

Σϋλοσ, ο εορταςμϐσ του «πολυτεχνεύου» εύναι αδικαιολϐγητοσ ιςτορικϊ. 

Σο ζότημα δεν εύναι τϐςο η ςημαςύα του ςτισ πολιτικϋσ εξελύξεισ επύ 

δικτατορύασ, αλλϊ αυτό καθαυτό η ςημαςύα τησ περιϐδου 1967-

1974 ςτην νεοελληνικό ιςτορύα! Αλόθεια τι εύναι αυτϐ που καθιςτϊ τϐςο 

ςημαντικό την χοϑντα, πϋραν του ϐτι τη θυμϐμαςτε ό ϐτι ςτα αποκαϏδια τησ 

ςτόθηκε το ςημερινϐ καθεςτώσ; Όμωσ Λυδύα λύθοσ τησ ςημαςύασ των 

ιςτορικών γεγονϐτων δεν μπορεύ να εύναι οι αναμνόςεισ των ζωντανών ό 

οι κομματικϋσ τουσ υςτεροβουλύεσ. ε ϋνα ςχολεύο που ϋχει διαγρϊψει 

απϐ την μνόμη του τον Μακεδονικϐ Αγώνα, τουσ Βαλκανικοϑσ 

Πολϋμουσ, την ΕΟΚΑ κ.ϊ, ο υποχρεωτικϐσ ολοόμεροσ εορταςμϐσ τησ 

«17 Νοϋμβρη» αποτελεύ παραφωνύα. 
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Σϋςςερισ ςυν μύα προτεραιϐτητεσ για την πολιτικό οικολογύα 

(18/11/2012) 

 

Ειςαγωγικϊ 

Ο ςκληρϐσ πυρόνασ τησ πολιτικόσ οικολογύασ περιϋχει ζητόματα που 

ςχετύζονται με: 

• Σην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, 

• την αειφορύα και τη βιωςιμϐτητα, 

• τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

• την υπερϊςπιςη και προώθηςη των αρχών τησ μη-βύασ 

Οι πολιτικϋσ για αυτϊ τα ζητόματα οφεύλουν να διαπερνοϑν και να 

ςυνϋχουν τισ διϊφορεσ πολιτικϋσ μασ αποφϊςεισ και επιδιώξεισ. 

«Σαςςόμαςτε αποφαςιςτικϊ υπϋρ τησ προοπτικόσ τησ πολιτικόσ, 

κοινωνικόσ και οικονομικόσ ςύγκλιςησ τησ Ευρώπησ, υπϋρ τησ 

ομοςπονδοπούηςησ τησ Ευρώπησ, όςο το δυνατό πιο γρόγορα» 

Κλιματικό Αλλαγό 

Απϐ αυτό τη ςκοπιϊ (και ϐχι μϐνο), η κλιματικό αλλαγό αποτελεύ 

ςόμερα τη μεγαλϑτερη πρϐκληςη που αντιμετωπύζει η ανθρωπϐτητα και το 

φυςικϐ περιβϊλλον ςτο παγκϐςμιο επύπεδο. χετύζεται ϊμεςα με τα 

προτϊγματα τησ οικολογύασ, καθώσ θϋτει τα ϐρια και το περιεχϐμενο τησ 

ανϊπτυξησ, τη βιωςιμϐτητα ςτη διαχεύριςη των φυςικών πϐρων και τη 

διαγενεακό δικαιοςϑνη. Η ανϊγκη για ϊμεςη και δραςτικό μεύωςη των 

εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου με ςτϐχο το 80% μϋχρι το 2050, 

ςυνεπϊγεται βαθιϋσ μεταρρυθμύςεισ ςτουσ τομεύσ τησ ενϋργειασ και των 

μεταφορών, με κϑριουσ πυλώνεσ την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και την 

ανϊπτυξη των ανανεώςιμων πηγών, ώςτε ςταδιακϊ να αντικαταςτόςουν 

πλόρωσ τα ορυκτϊ καϑςιμα. 

Σαυτϐχρονα ϐμωσ, το κλιματικϐ κριτόριο θα πρϋπει να αποτελεύ βαςικϐ 

ϊξονα χϊραξησ πολιτικόσ ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ ανθρώπινησ 

δραςτηριϐτητασ. Καθώσ εύναι πλϋον ςαφϋσ ϐτι η κλιματικό αλλαγό δεν 

εύναι αναςτρϋψιμη, η προςπϊθεια ςτρϋφεται αφ' ενϐσ ςτον περιοριςμϐ 

τησ και αφ' ετϋρου ςτην αντιςτϊθμιςη των επιπτώςεων τησ. 

Για το ςκοπϐ αυτϐ απαιτοϑνται επεύγουςεσ παρεμβϊςεισ και ςτην 
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κοινωνικό πολιτικό, ώςτε να δημιουργηθοϑν οι μηχανιςμού 

παρακολοϑθηςησ των αλλαγών και ςτόριξησ των πληττϐμενων 

ανθρώπων αλλϊ και οικοςυςτημϊτων τϐςο ςε εθνικϐ ϐςο και ςε 

περιφερειακϐ επύπεδο. 

τη ςημερινό ςυγκυρύα θϋλουμε να αναδεύξουμε τη ςημαςύα τεςςϊρων 

ζητημϊτων και να τοποθετηθοϑμε πϊνω ςε αυτϊ, ϋχοντασ πϊντα κατϊ νου 

αυτϐν το ςκληρϐ πυρόνα πολιτικόσ που προαναφϋραμε. 

Α. Ομοςπονδιακό Ευρώπη. 

Φρειαζϐμαςτε ϊμεςα «περιςςϐτερη» Ευρώπη Η λϑςη για τη ςημερινό 

οικονομικό και πολιτικό κρύςη ό θα εύναι ευρωπαώκό ό δεν θα υπϊρξει. 

Παρϊ τα ςημαντικϊ προβλόματα δυςλειτουργύασ των ευρωπαώκών 

θεςμών, παρϊ το δημοκρατικϐ ϋλλειμμα ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, η 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη (ΕΕ) ϋχει ςε πολλϋσ περιπτώςεισ εξαναγκϊςει 

κυβερνόςεισ να προωθόςουν την αειφορύα, να υιοθετόςουν προοδευτικϊ 

μϋτρα ςε περιβαλλοντικϊ θϋματα, και προοδευτικϋσ πολιτικϋσ ςτα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ακϐμα και ϐταν οι ςχετικού πολιτικού ςυςχετιςμού 

ςε εθνικϐ επύπεδο δεν όταν ιδιαύτερα ευνοώκού. Η διεκδύκηςη τησ 

βιωςιμϐτητασ και τησ αειφορύασ, μια εναλλακτικό επομϋνωσ οικονομικό 

πολιτικό, μπορεύ να ϋχει ρεαλιςτικϋσ πιθανϐτητεσ εφαρμογόσ μϐνο ςτο 

πλαύςιο τησ ενοποιημϋνησ Ευρώπησ. Γι' αυτϐ ταςςϐμαςτε αποφαςιςτικϊ 

υπϋρ τησ προοπτικόσ τησ πολιτικόσ, κοινωνικόσ και οικονομικόσ 

ςϑγκλιςησ τησ Ευρώπησ, υπϋρ των πολιτικών που ϋχουν ςαν ςτϐχο την 

ομοςπονδοπούηςη τησ Ευρώπησ, ϐςο το δυνατϐ πιο γρόγορα. 

ε αυτό την πορεύα θα υπϊρξουν ςυγκλύςεισ τησ πολιτικόσ οικολογύασ με 

διϊφορεσ ϊλλεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ· θα διαμορφωθοϑν ςυςχετιςμού που θα 

επιδιώκουν να εκφραςτοϑν οι επιλογϋσ τουσ ςτα χαρακτηριςτικϊ αυτόσ 

τησ ομοςπονδιακόσ Ευρώπησ. Γνωρύζουμε πωσ το ϐραμϊ μασ για την 

Ευρώπη ςτη ςυγκεκριμϋνη ςυγκυρύα δεν μπορεύ να κυριαρχόςει. 

Μποροϑμε ϐμωσ ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο να ςυμβϊλουμε ςτη διαμϐρφωςη 

τησ νϋασ Ευρώπησ. Και ςε μια ομϐςπονδη Ευρώπη ϋχουμε τη δυνατϐτητα 

να κϊνουμε πολιτικό με πολϑ καλϑτερουσ ϐρουσ απ' ϐτι ςόμερα. 

«Αυτό που επιδιώκουμε -και εύμαςτε ϋτοιμοι κϊθε ςτιγμό να 

αναλϊβουμε τισ ευθύνεσ που μασ αποδύδουν οι πολύτεσ για την 

διακυβϋρνηςη τησ χώρασ- εύναι "ανατροπό με ομαλότητα", με μακρϊ 

πορεύα μεταρρυθμύςεων μϋςα ςτουσ θεςμούσ» 
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Β. Θεςμικϋσ μεταρρυθμύςεισ 

Η χώρα μασ δεν μπορεύ να ςταθεύ ςε αυτό τη νϋα Ευρώπη χωρύσ την 

πραγματοπούηςη μεγϊλων θεςμικών μεταρρυθμύςεων που να την 

εναρμονύζουν με την επιδιωκϐμενη νϋα ευρωπαώκό 

πραγματικϐτητα. Συχϐν διαιώνιςη του ςημερινοϑ καθεςτώτοσ, «ομαλϐτητα 

χωρύσ ανατροπό», οδηγεύ ςε εμπϋδωςη και επιδεύνωςη των 

μεταδημοκρατικών χαρακτηριςτικών του μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ και 

των κοινωνικών του ςτηριγμϊτων (τησ διαφθορϊσ, τησ παραοικονομύασ, τησ 

μαφιακόσ οικονομύασ, τησ αργομιςθύασ). Συχϐν κατϊρρευςη του 

καθεςτώτοσ, «ανατροπό χωρύσ ομαλϐτητα» -π.χ. με «ϊτακτη χρεοκοπύα»- 

οδηγεύ ςε ακραύα αυταρχικϋσ, εθνικιςτικϋσ και κεφαλαιοκρατικϋσ εξελύξεισ. 

Αυτϐ που επιδιώκουμε -και εύμαςτε ϋτοιμοι κϊθε ςτιγμό να αναλαμβϊνουμε 

τισ ευθϑνεσ που μασ αποδύδουν οι πολύτεσ για την διακυβϋρνηςη τησ χώρασ- 

εύναι ϊρα η «ανατροπό με ομαλϐτητα», με μακρϊ πορεύα μεταρρυθμύςεων 

μϋςα ςτουσ θεςμοϑσ. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα χρειϊζονται κατϊ προτεραιϐτητα θεςμικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ ςτουσ εξόσ τομεύσ: 

Β1. Νϋα Μεταπολύτευςη Φρειϊζονται αναγκαύεσ μεταρρυθμύςεισ ςε 

ςυνταγματικϐ επύπεδο και ςτο επύπεδο του εκλογικοϑ νϐμου ώςτε: 

• να απεγκλωβιςτεύ η νομοθετικό απϐ την εκτελεςτικό εξουςύα 

• να εξιςορροπηθοϑν οι εξουςύεσ του πρωθυπουργοϑ απϐ τισ 

εξουςύεσ του προϋδρου και του κοινοβουλύου 

• να γύνουν οι βουλευτϋσ πρωτύςτωσ αντιπρϐςωποι των εκλογϋων 

τουσ και ϐχι δϋςμιοι των ςυντεχνιών, των εςωκομματικών 

εξουςιών και των διαπλεκϐμενων ςυμφερϐντων. 

Β2. Δικαιοςϑνη Φρειϊζεται να γύνουν οι απαραύτητεσ μεταρρυθμύςεισ, οι 

οπούεσ θα καθιςτοϑν τη δικαιοςϑνη πραγματικϊ ανεξϊρτητη εξουςύα· 

ανεξϊρτητη απϐ την εκτελεςτικό εξουςύα αλλϊ και απϐ διαπλεκϐμενα 

ςυμφϋροντα. Προκειμϋνου να λειτουργόςει επαρκώσ, η δικαιοςϑνη 

χρειϊζεται να αποκτόςει τα αναγκαύα μϋςα και την υλικοτεχνικό 

υποδομό, που τώρα εύναι δραματικϊ υποβαθμιςμϋνη. Φρειϊζεται να 

χρηςιμοποιηθεύ με ορθολογικϐ τρϐπο το ανθρώπινο δυναμικϐ τησ και να 

απαλλαγεύ απϐ το μη αναγκαύο φϐρτο υποθϋςεων και διαδικαςιών που 

διεκπεραιώνει, ώςτε να επιτευχθεύ η εκδύκαςη των υποθϋςεων και η 
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ϋκδοςη των αποφϊςεων ςε εϑλογο χρϐνο. Διαφορετικϊ ακυρώνεται το 

νϐημα τησ προςφυγόσ των πολιτών ςτη δικαιοςϑνη. 

Φρειϊζεται διαφϊνεια και ςυνεχόσ αξιολϐγηςη τησ λειτουργύασ τησ και 

των λειτουργών τησ απϐ ανεξϊρτητουσ θεςμοϑσ· ϋλεγχοσ και διαφϊνεια 

ςτισ περιουςιακϋσ αλλαγϋσ των λειτουργών τησ ώςτε να αποτραπεύ η 

δρϊςη κυκλωμϊτων, που ςυμβϊλλουν καθοριςτικϊ την κοινωνικό αδικύα, 

τον παρϊνομο πλουτιςμϐ, τη διαπλοκό και φυςικϊ τη ςτρϋβλωςη του 

γενικϐτερου θεςμικοϑ και πολιτικοϑ οικοδομόματοσ. 

Β3. ΜΜΕ: το τανκσ ςτο ςαλϐνι μασ; Φρειαζϐμαςτε μια ανεξϊρτητη 

αρχό που θα προχωρόςει με διαφανό τρϐπο ςτισ ςχετικϋσ αδειοδοτόςεισ 

ςτην χρόςη των δημοςύων ςυχνοτότων απϐ τα ραδιοτηλεοπτικϊ ΜΜΕ. 

Φρειαζϐμαςτε θεςμικϐ πλαύςιο που να αποτρϋπει τη ςυγκϋντρωςη 

εξουςύασ μϋςω των ΜΜΕ και να καθιςτϊ διαφανό τα οικονομικϊ τουσ και 

τισ οικονομικϋσ δραςτηριϐτητεσ ϐςων ςχετύζονται με αυτϊ, ώςτε να 

δυςχεραύνεται η διαπλοκό και η διαφθορϊ. 

«Θϋλουμε να δοθεύ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην προςχολικό εκπαύδευςη. 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην τεχνολογικό εκπαύδευςη. Να υπϊρξει 

ιδιαύτερη φροντύδα για την εκπαύδευςη των ΑΜΕΑ» 

Β4. Εκπαύδευςη Φρειαζϐμαςτε βρεφονηπιακοϑσ ςταθμοϑσ και 

νηπιαγωγεύα, ςχολεύα και πανεπιςτόμια που θα προςφϋρουν ςτα παιδιϊ, 

ανεξαρτότωσ κοινωνικών, οικονομικών, φυλετικών ό ϊλλων διαφορών, τα 

απαραύτητα εφϐδια για την ανϊπτυξη των προςωπικών τουσ ταλϋντων κι 

ευαιςθηςιών, για την εμβϊθυνςη τησ κατανϐηςησ του κϐςμου που μασ 

περιβϊλλει και για την απϐκτηςη των απαραύτητων γνώςεων και 

δεξιοτότων για τη ςυμμετοχό ςτην πολιτικό και οικονομικό 

δραςτηριϐτητα. Θϋλουμε η εκπαύδευςη να διαμορφώνει ενεργοϑσ 

πολύτεσ, να ςυμβϊλλει ςτην κατανϐηςη και την αποδοχό τησ 

διαφορετικϐτητασ αλλϊ και ςτην κοινωνικό ςυνοχό. 

Θϋλουμε να δοθεύ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην προςχολικό εκπαύδευςη και 

ςτην τεχνολογικό εκπαύδευςη. Να υπϊρξει ιδιαύτερη φροντύδα για την 

εκπαύδευςη των ΑΜΕΑ. 

Φρειϊζεται να γύνει πραγματικϐτητα η αυτοτϋλεια των ΑΕΙ. Να 

καταργηθοϑν ςτο πανεπιςτημιακϐ επύπεδο τα δωρεϊν ςυγγρϊμματα και 

με τα ποςϊ που θα εξοικονομηθοϑν να ενιςχυθοϑν οι δημϐςιεσ 

βιβλιοθόκεσ, με πρϐςβαςη ϐλων των πολιτών. 
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Εύναι ταυτϐχρονα αναγκαύο ςόμερα ϐςο ποτϋ να ενιςχυθεύ η ϋρευνα και η 

ςϑνδεςη τησ εκπαύδευςησ με τισ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ. Θϋλουμε ο 

κϊθε πολύτησ να ςυμβϊλλει ςε αυτό τη διαδικαςύα ανϊλογα με τισ 

δυνατϐτητϋσ του, μορφωτικϋσ και οικονομικϋσ. 

Θϋλουμε να ενιςχυθοϑν μορφϋσ κοινωνικόσ αυτο-οργϊνωςησ ςτην 

εκπαύδευςη, κυρύωσ για τη βοόθεια των αςθενϋςτερων, ώςτε να μην 

εγκαταλεύπουν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Ζητοϑμε ςυνεχό και διαφανό 

αξιολϐγηςη των εκπαιδευτικών διαδικαςιών. Φρειϊζεται να ενιςχυθοϑν οι 

πρωτοβουλύεσ των εκπαιδευτικών ϐλων των βαθμύδων για τη βελτύωςη τησ 

ποιϐτητασ τησ παρεχϐμενησ εκπαύδευςησ. Σαυτϐχρονα δεν πρϋπει να 

υπϊρξει καμύα ανοχό ςε φαινϐμενα διαφθορϊσ και ευνοιοκρατύασ. 

Β5. Τγεύα Φρειϊζεται να επαναςχεδιαςτεύ ο χϊρτησ τησ υγεύασ, ώςτε να 

αξιοποιοϑνται κυρύωσ οι δημϐςιεσ αλλϊ και οι ιδιωτικϋσ επενδϑςεισ προσ 

ϐφελοσ των αςθενών και ϐχι προσ ϐφελοσ των κυκλωμϊτων που με 

νϐμιμουσ ό ϐχι τρϐπουσ υπερκοςτολογοϑν τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ και με 

τη χρόςη δημϐςιων υποδομών δημιουργοϑν παρϊνομα ιδιωτικϋσ 

περιουςύεσ. Φρειϊζεται ϊμεςη παρϋμβαςη ςτο χώρο του φαρμϊκου ϐπου 

οι τερϊςτιεσ «ςπατϊλεσ» οδηγοϑν ςε αςφυξύα την περύθαλψη και 

αντύθετα περιθϊλπουν την πολιτικό διαφθορϊ και τη διαπλοκό εταιριών, 

πολιτικών και ΜΜΕ. 

Β6. Γεωργύα και τρϐφιμα Θϋλουμε μια γεωργύα που να ςτηρύζει την 

διατροφικό αυτϊρκεια ςε τοπικϐ και εθνικϐ επύπεδο· να κατοχυρώνει 

θεςμικϊ και να διαμορφώνει θετικϐ περιβϊλλον για τον 

αυτοαπαςχολοϑμενο πολυλειτουργικϐ αγρϐτη, τισ αγορϋσ αγροτών με 

βιολογικϊ προώϐντα αλλϊ και την ιχνηλαςιμϐτητα των βιολογικών 

προώϐντων· να προςτατεϑει τον γενετικϐ μασ πλοϑτο, τοπικών ποικιλιών 

φυτών και των αυτοχθϐνων φυλών ζώων. 

Προτεύνουμε να τεθεύ ϊμεςα ςε εφαρμογό ϋνα εθνικϐ ςχϋδιο βιώςιμησ 

αγροτικόσ ανϊπτυξησ που να επικεντρώνεται ςτουσ παρακϊτω ςτϐχουσ: 

• Εγκατϊςταςη νϋων γεωργών με ϋνα ολοκληρωμϋνο πλαύςιο 

ςτόριξησ, που να ςυμπεριλαμβϊνει ςυμβουλευτικό απϐ 

πιςτοποιημϋνουσ «αγροτικοϑσ μϋντορεσ», αξιϐπιςτη αγροτικό 
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κατϊρτιςη (ιδιωτικών και δημϐςιων φορϋων), εγγυόςεισ και 

πρϐςβαςη ςε κεφϊλαια, γη, ςυλλογικϐ εξοπλιςμϐ και εφϐδια. 

• Προςδιοριςμϐσ περιοχών βιολογικόσ γεωργύασ ώςτε να 

ενθαρρϑνεται η δημιουργύα ομϊδων παραγωγών. Οι μεμονωμϋνεσ 

νηςύδεσ βιολογικόσ γεωργύασ αποδεύχτηκε ϐτι εύναι πολϑ δϑςκολο να 

επιβιώςουν. 

• Ωρδευςη, με προςαρμογό του θεςμικοϑ πλαιςύου των «τοπικών 

οργανιςμών εγγεύων βελτιώςεων» (ΣΟΕΒ) με ορθολογικό 

πολιτικό τιμολϐγηςησ του νεροϑ και κύνητρα αντικατϊςταςησ των 

παλιών δικτϑων για εξοικονϐμηςη νεροϑ. 

• Δημιουργύα των δημοπρατηρύων ςε ϋνα πλαύςιο που να 

εγγυϊται την ςϑνδεςη με την αγορϊ με προώθηςη και απορρϐφηςη 

των προώϐντων, με αξιϐπιςτα μητρώα εμπϐρων, αμπελουργών, 

κτηνοτρϐφων, «ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ και 

ελϋγχου» (ΟΔΕ). 

• Δημιουργύα πρϐτυπων κτηνοτροφικών πϊρκων και 

ορθολογικό χωροταξύα των βοςκοτϐπων ςε επύπεδο δόμου, με 

αξιοπούηςη τησ ςϑγχρονησ τεχνολογύασ -«γεωγραφικϊ 

ςυςτόματα πληροφοριών» GIS κ.λπ. 

«Φρειϊζεται να δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα ςτην ενύςχυςη των 

"χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ", των γυναικών, των νϋων και όλων 

των ατόμων που υφύςτανται διακρύςεισ ςτην πρόςβαςη ςτην 

απαςχόληςη, τισ υπηρεςύεσ και τα δημόςια αγαθϊ» 

Γ. Οικονομύα-παραγωγικϐ μοντϋλο 

• Η ανεργύα και η υποαπαςχϐληςη ςυντρύβει ςόμερα το παρϐν 

και το μϋλλον ενϐσ τερϊςτιου αριθμοϑ ανθρώπων, αλλϊ και τησ 

χώρασ ωσ ςϑνολο. Αν δεν αντιμετωπιςτεύ ϊμεςα αυτϐ το ζότημα, 

η κοινωνικό ϋκρηξη που θα ακολουθόςει θα μασ οδηγόςει 

ραγδαύα προσ τα πύςω και ςε οικονομικϐ αλλϊ και ςε κοινωνικϐ 

και πολιτιςτικϐ επύπεδο. Φρειϊζεται να δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα 

ςτην ενύςχυςη των «χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ», των 

γυναικών, των νϋων -και ϐλων των ατϐμων που υφύςτανται 

διακρύςεισ ςτην πρϐςβαςη ςτην απαςχϐληςη, τισ υπηρεςύεσ και 

τα αγαθϊ. Οριςμϋνα πρϊγματα αποτελοϑν προτεραιϐτητα. Πολλϊ 
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απϐ αυτϊ ϋχουν όδη προταθεύ απϐ τουσ «πρϊςινουσ» ςτο 

ευρωκοινοβοϑλιο. 

• Ενθϊρρυνςη τησ απαςχϐληςησ των γυναικών και των 

νϋων Θα πρϋπει ϊμεςα να δοθεύ προτεραιϐτητα ςτην κρατικό 

ςτόριξη τησ ανατροφόσ των παιδιών και να θεςμοθετηθοϑν ειδικϊ 

προνϐμια και κύνητρα που να ςχετύζονται μεσ την απαςχϐληςη και 

την επιχειρηματικϐτητα των νϋων. Θα πρϋπει να 

αναπτυχθοϑν εναλλακτικϊ κοινωνικϊ δύκτυα που ςε ϋνα πλαύςιο 

ανταλλαγόσ υπηρεςιών θα μποροϑν να ςυνειςφϋρουν ςτην 

ανατροφό των παιδιών και ςτη ςτόριξη τησ μικρόσ 

επιχειρηματικϐτητασ. ε αυτό την κατεϑθυνςη χρειϊζεται να 

ενιςχυθεύ ιδιαύτερα η μικρό επιχειρηματικϐτητα που ςυνδϋεται με 

τη χρόςη νϋασ γνώςησ και με την καινοτομύα. Φρειϊζεται να 

υπϊρξει ενύςχυςη για τη δημιουργύα δικτϑων, ςυνεταιριςμών 

«νϋου τϑπου», τϐςο ςτον πρωτογενό ϐςο και ςτον τριτογενό 

τομϋα. Φρειϊζεται να ενιςχυθοϑν παρϊλληλα εναλλακτικού 

θεςμού δανειςμοϑ μικρόσ κλύμακασ καθώσ και εναλλακτικϊ 

δύκτυα ανταλλαγών και πωλόςεων. 

• Ενύςχυςη τησ επιχειρηματικϐτητασ ϐταν ςυμβϊλλει ςτη 

διατόρηςη ό την αϑξηςη θϋςεων εργαςύασ χωρύσ να δημιουργεύ 

περιβαλλοντικϊ προβλόματα, ϐταν ςυνοδεϑεται απϐ την τόρηςη 

τησ εργατικόσ νομοθεςύασ και το ςεβαςμϐ ςτισ φορολογικϋσ 

ρυθμύςεισ. Προώθηςη των «πρϊςινων» οικονομικών 

δραςτηριοτότων. Ωμεςοσ περιοριςμϐσ του διοικητικοϑ κϐςτουσ 

για τισ επιχειρόςεισ. Ωνοιγμα των κλειςτών επαγγελμϊτων. 

• Αςφαλιςτικϐ και ςυνταξιοδοτικϐ ςϑςτημα: να 

διεκδικόςουμε τη διαγενεακό ιςϐτητα Φρειαζϐμαςτε ϋνα 

αςφαλιςτικϐ και ςυνταξιοδοτικϐ ςϑςτημα που απϐ τη μύα 

αποτελεύ μηχανιςμϐ προςταςύασ για τισ αςθενϋςτερεσ οικονομικϊ 

ομϊδεσ και απϐ την ϊλλη ϋχει ςαφό ανταποδοτικϊ χαρακτηριςτικϊ. 

Η ανταποδοτικϐτητα μπορεύ να εφαρμοςτεύ ϊμεςα ςόμερα ςε 

ςχϋςη με το παρεχϐμενο «εφϊπαξ». Φρειϊζεται ταυτϐχρονα να 

δημιουργηθοϑν και να ενιςχυθοϑν εναλλακτικού 

θεςμού κοινωνικόσ αλληλοβοόθειασ και διαγενεακόσ ςτόριξησ, ςε 
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επύπεδο τϐςο τοπικϐ ϐςο και εθνικϐ και υπερεθνικϐ. Αυτό τη 

δϑςκολη περύοδο χρειαζϐμαςτε ταχϑτατα προγρϊμματα 

ϊμεςησ ιατρικόσ περύθαλψησ ςτο δρϐμο και προγρϊμματα 

ςτϋγαςησ, που να ςτηρύζονται τϐςο ςε κοινοτικοϑσ και κρατικοϑσ 

πϐρουσ ϐςο και ςτην αυτο-οργϊνωςη και την αλληλοϒποςτόριξη 

ςε τοπικϐ επύπεδο. 

«Φρειϊζεται αναδιοργϊνωςη από μηδενικό βϊςη του δημόςιου 

τομϋα, με βαςικό μϋλημα την εξυπηρϋτηςη των πολιτών-πελατών 

του ςε υπηρεςύεσ αςφϊλειασ, υγεύασ, παιδεύασ, μετακύνηςησ και 

πολεοδομύασ. Οι δημόςιεσ υπηρεςύεσ υπϊρχουν για την εξυπηρϋτηςη 

των πολιτών και όχι των δημοςύων υπαλλόλων» 

• Φτϑπημα τησ μεγϊλησ αλλϊ και τησ μικρόσ φοροδιαφυγόσ 

και ειςφοροδιαφυγόσ. Φτϑπημα τησ διαπλοκόσ ςτισ εφορύεσ 

και τουσ αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ. Ενεργό ςυμμετοχό 

τησ «ευρωπαώκόσ επιτροπόσ» (Κομιςιϐν) ςτην προςπϊθεια να 

δοθοϑν αναλυτικϊ ςτοιχεύα απϐ τισ ελβετικϋσ κι ϊλλεσ τρϊπεζεσ 

για τισ καταθϋςεισ Ελλόνων, ώςτε να ελεγχθοϑν γκρύζεσ 

περιουςύεσ και παρϊνομη εξαγωγό καταθϋςεων που δεν ϋχουν 

καταβϊλει τουσ αντύςτοιχουσ φϐρουσ αλλϊ και να δοθοϑν πλόρη 

ςτοιχεύα για το μαϑρο χρόμα που διακινόθηκε απϐ ευρωπαώκϋσ 

εταιρύεσ ςτην περύπτωςη τησ Ελλϊδασ. Φρειϊζεται ϋνα νϋο 

φορολογικϐ ςϑςτημα που θα αποτρϋπει τη φοροδιαφυγό, θα 

ενιςχϑει τισ δραςτηριϐτητεσ που δημιουργοϑν θϋςεισ εργαςύασ και 

θα αποτρϋπει τη ςυςςώρευςη ανενεργοϑ πλοϑτου που δεν 

δημιουργεύ θϋςεισ εργαςύασ. Φρειϊζεται αναδιϊρθρωςη των 

εφοριών, αποπομπό των επύορκων υπαλλόλων, ενύςχυςη και 

διευκϐλυνςη των μηχανιςμών που θα επιτρϋπουν διαςταυρώςεισ 

και ςυλλογό ςχετικών πληροφοριών. 

• Εξορθολογιςμϐσ του δημϐςιου τομϋα Η πολιτικό οικολογύα 

δεν ϋχει κρατικιςτικϋσ αγκυλώςεισ και προκαταλόψεισ, δεν 

υποςτηρύζει ϐμωσ και αδιακρύτωσ τισ ιδιωτικοποιόςεισ. Ανϊ 

περύπτωςη υπϊρχουν ςτρατηγικϋσ υπηρεςύεσ ςτισ οπούεσ θα πρϋπει 

να εύναι ϋντονοσ ο κρατικϐσ (ό κεντρικϊ ευρωπαώκϐσ) ϋλεγχοσ και 

παρϋμβαςη, να ανόκουν δηλαδό πλόρωσ ό κατϊ προτεραιϐτητα 
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ςτον κρατικϐ τομϋα, δραςτηριϐτητεσ που θα πρϋπει να περϊςουν 

ςτο πεδύο τησ κοινωνικόσ οικονομύασ, δραςτηριϐτητεσ που θα 

πρϋπει να περϊςουν ςτην ιδιωτικό οικονομύα και πεδύα ςυνϑπαρξησ 

αυτών των τριών τομϋων τησ οικονομύασ. Φρειϊζεται 

αναδιοργϊνωςη απϐ μηδενικό βϊςη του δημϐςιου τομϋα, με 

βαςικϐ μϋλημα την εξυπηρϋτηςη των πολιτών-πελατών των 

υπηρεςιών του και παροχό αξιοπρεπών δημοςύων αγαθών ςτουσ 

Ϊλληνεσ πολύτεσ ςτουσ τομεύσ τησ αςφϊλειασ, τησ υγεύασ, τησ 

παιδεύασ, τησ μετακύνηςησ και τησ πολεοδομύασ. Οι δημϐςιεσ 

υπηρεςύεσ υπϊρχουν για την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και ϐχι για 

την εξυπηρϋτηςη των δημοςύων υπαλλόλων. Φρειϊζεται ςυνεχόσ 

αξιολϐγηςη και εξορθολογιςμϐσ των δημϐςιων υπηρεςιών που 

προςφϋρονται και αντύςτοιχεσ διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ. 

Φρειϊζεται η προςταςύα τησ εργαςύασ ςτο δημϐςιο τομϋα να μη 

γύνεται ςε βϊροσ τησ προςταςύασ τησ εργαςύασ ςτον ιδιωτικϐ 

τομϋα. 

• Ευρωπαώκό ςτόριξη ςτισ ελληνικϋσ περιφϋρειεσ και τουσ 

δόμουσ για αναζωογϐνηςη τησ πραγματικόσ οικονομύασ, με 

απορρϐφηςη των υπαρχουςών ευρωπαώκών χρηματοδοτόςεων και 

την κινητοπούηςη ςυμπληρωματικών επενδϑςεων. Ϊνα ςημαντικϐ 

μϋροσ των πϐρων των διαρθρωτικών ταμεύων για κοινωνικοϑσ 

ςκοποϑσ, για την καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ και τη δημιουργύα 

θϋςεων εργαςύασ, ειδικϊ για τουσ νϋουσ και τισ γυναύκεσ, θα 

πρϋπει να διατεθεύ χωρύσ ςυγχρηματοδϐτηςη. 

• Ωμεςη διεκδύκηςη «πακϋτου επενδϑςεων "πρϊςινησ" 

κοινωνικόσ ςυμφωνύασ» για την Ελλϊδα 

(green new deal investment package) με ςτϐχο την τϐνωςη και 

τον βιώςιμο αναπροςανατολιςμϐ τησ πραγματικόσ οικονομύασ. 

Τποςτόριξη κυρύωσ ςτισ επενδϑςεισ για ενεργειακό 

αποτελεςματικϐτητα και αποτελεςματικό χρόςη των φυςικών 

πϐρων, την χρόςη των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ καθώσ και 

την «πρϊςινη» και κοινωνικό καινοτομύα. 

• Διαςφϊλιςη των ελληνικών ςυνϐρων με ευρωπαώκϋσ 

εγγυόςεισ ώςτε να παγώςουν για τρύα χρϐνια ϐλα τα εξοπλιςτικϊ 
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προγρϊμματα. Σαυτϐχρονα να γύνουν ϐλεσ εκεύνεσ οι ενϋργειεσ απϐ 

τα «πρϊςινα» κϐμματα που να αποδεικνϑουν ϐτι απϐ την 

«πρϊςινη» οπτικό πϊντα υπϊρχουν δυνατϐτητεσ δύκαιων λϑςεων 

ςε ςχϋςη με τα προβλόματα που αντιμετωπύζουμε με τουσ 

γεύτονϋσ μασ, ϐτι απϐ την «πρϊςινη» οπτικό αυτϊ που μασ ενώνουν 

με τουσ γεύτονϋσ μασ, η αντιμετώπιςη δηλαδό των μεγϊλων 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημϊτων, εύναι περιςςϐτερα 

απϐ τα προβλόματα που μασ χωρύζουν. 

• Εξαςφϊλιςη μεγαλϑτερησ ευρωπαώκόσ υποςτόριξησ για 

τουσ/τισ μετανϊςτεσ/ριεσ και πρϐςφυγεσ ςτην Ελλϊδα, ςτο 

πλαύςιο κοινόσ ευρωπαώκόσ πολιτικόσ για τη χορόγηςη αςϑλου με 

αναλογικό κατανομό των ευθυνών ανϊμεςα ςτισ ευρωπαώκϋσ 

χώρεσ και κοινό μεταναςτευτικό πολιτικό. το εςωτερικϐ 

ελληνικϐ επύπεδο, οι κυβερνόςεισ οφεύλουν να χαρϊςςουν και να 

ακολουθοϑν ςυνεκτικό και αποτελεςματικό πολιτικό, ςϑμφωνη 

με τισ νομικϋσ δεςμεϑςεισ τησ χώρασ και το ςεβαςμϐ των 

ανθρωπύνων δικαιωμϊτων. Να μην υιοθετοϑν ςπαςμωδικϊ, 

αποςπαςματικϊ, αναποτελεςματικϊ και απϊνθρωπα μϋτρα που 

βαςύζονται ςτη δημαγωγύα και να αξιοποιοϑν ϐλα τα ςχετικϊ 

κονδϑλια τησ ΕΕ. 

«Οι ςυλλογικότητεσ που οργανώνουν και διευθύνουν δολοφονύεσ, 

πογκρόμ και τρομοκρατικϋσ ενϋργειεσ να αντιμετωπύζονται από τη 

δημόςια εξουςύα ωσ αυτό που εύναι -εγκληματικϋσ οργανώςεισ- 

ανεξαρτότωσ του αν αρϋςκονται να αυτοπαρουςιϊζονται ωσ 

πολιτικϊ κινόματα» 

Δ. Μη-βύα-Αντιμετώπιςη τησ ακροδεξιϊσ και του νεοναζιςμοϑ. 

Απϋναντι ςτη βύα, ςτην αυτοδικύα, ςτο νεοναζιςμϐ αλλϊ και τον 

ακροδεξιϐ λαώκιςμϐ, η απϊντηςη δεν μπορεύ παρϊ να εύναι πολιτικό. 

Επεύγει η αλλαγό τησ ατζϋντασ ςτο δημϐςιο πολιτικϐ λϐγο, τη θεματικό 

τησ οπούασ μονοπωλεύ η ακροδεξιϊ, με την προώθηςη των αρχών τησ μη-

βύασ, τησ δημοκρατύασ, τησ ανοιχτόσ κοινωνύασ, τησ ςυμμετοχόσ των 

πολιτών, το ςεβαςμϐ τησ διαφορϊσ και την καταπολϋμηςη των 

διακρύςεων, των ςτερεοτϑπων, των προκαταλόψεων. 

Φρειϊζεται να υπϊρξει μια ευρεύα ςυςπεύρωςη ϐλων των πολιτικών και 
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κοινωνικών δυνϊμεων που εύναι αντύθετεσ ςτη βύα και ςτο φαςιςμϐ. 

Φρειϊζεται ταυτϐχρονα αυτό η ςυςπεύρωςη να αντιταχθεύ με τον πιο 

ςαφό τρϐπο ςτη βύα και την αυτοδικύα, ακϐμα και για την αντιμετώπιςη 

αυτών των φαινομϋνων. 

Εύναι ςυγχρϐνωσ απαραύτητο οι θεςμού να λειτουργοϑν αποτελεςματικϊ: 

η αςτυνομύα και η δικαιοςϑνη οφεύλουν να μην αδιαφοροϑν οϑτε να 

κωλυςιεργοϑν· οι δρϊςτεσ των εγκληματικών επιθϋςεων να 

ςυλλαμβϊνονται και να δικϊζονται. Οι ςυλλογικϐτητεσ που οργανώνουν 

και διευθϑνουν δολοφονύεσ, πογκρϐμ και τρομοκρατικϋσ ενϋργειεσ, να 

αντιμετωπύζονται απϐ τη δημϐςια εξουςύα ωσ αυτϐ που εύναι -

εγκληματικϋσ οργανώςεισ- ανεξαρτότωσ του αν εμφανύζονται ωσ 

πολιτικϊ κινόματα. 

Η πολιτεύα οφεύλει να πϊρει επιπλϋον μϋτρα, ϐπωσ δημιουργύα 

παρατηρητηρύου ρατςιςτικόσ βύασ, επιπλϋον νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ για 

τα εγκλόματα που ϋχουν ρατςιςτικϊ και μιςαλλϐδοξα κύνητρα κ.ϊ. 

Φρειϊζεται επύςησ να ειςαχθεύ ςτην εκπαύδευςη η διδαςκαλύα ζητημϊτων 

ςχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ςεβαςμϐ τουσ, απϐ τισ 

πρώτεσ βαθμύδεσ των ςχολεύων. Θα πρϋπει ακϐμα να αντιμετωπιςτεύ ο 

καθημερινϐσ ρατςιςτικϐσ λϐγοσ απϐ ϐλουσ/ϐλεσ τουσ/τισ πολύτεσ. 

ε καμύα περύπτωςη η βύα δεν αποτελεύ την απϊντηςη ςε αυτϊ τα 

φαινϐμενα. Αντύθετα, μπορεύ να οδηγόςει ςε, μικροϑσ ϋςτω, «εμφϑλιουσ 

πολϋμουσ», με ολϋθρια αποτελϋςματα. κοπϐσ δεν εύναι η εκμηδϋνιςη του 

αντιπϊλου, αλλϊ η καταπολϋμηςη των αντιλόψεων και των ςυνθηκών που 

ευνοοϑν τη διαθεςιμϐτητα, το ακροατόριο, την υποςτόριξη ακϐμα και την 

ανοχό τησ λαώκιςτικόσ ό και εξτρεμιςτικόσ ϊκρασ δεξιϊσ, αλλϊ και την 

υποςτόριξη ό την ανοχό ςτη βύα, ωσ μϋςου επύλυςησ κοινωνικών και 

πολιτικών προβλημϊτων. 

«Οι κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ προςπαθούν να μην αλλϊξει 

τύποτα και κοκορομαχούν γύρω από το λϊθοσ ερώτημα: "μνημόνιο ό 

αντιμνημόνιο;". Κρύβουν την ουςύα του προβλόματοσ: πώσ θα 

αλλϊξουμε την χώρα» 

τη ςημερινό Ελλϊδα, το κατεςτημϋνο πολιτικϐ ςϑςτημα ϐχι μϐνο δεν 

δύνει τη λϑςη, αλλϊ οϑτε καν αντιλαμβϊνεται το πρϐβλημα. Δεν το κϊνει 

απϐ ανικανϐτητα, αλλϊ απϐ ιδιοτελϋσ ςυμφϋρον: υπεραςπύζεται τα 

ςυμφϋροντα τησ ολιγαρχύασ και των οργανωμϋνων ςυντεχνιών που 
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εκφρϊζει. Οι κατεςτημϋνεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ προςπαθοϑν να μην 

αλλϊξει τύποτα και κοκορομαχοϑν γϑρω απϐ το λϊθοσ ερώτημα 

«μνημϐνιο ό αντιμνημϐνιο»· κρϑβουν την ουςύα του προβλόματοσ: 

• πώσ θα αλλϊξουμε την χώρα και θα γύνουμε απϐ χώρα 

καταναλωτών, χώρα παραγωγών, 

• πώσ θα γύνει το πελατειακϐ κρϊτοσ δημϐςιοσ υπηρϋτησ, 

• πώσ το ςυντεχνιακϐ ςυμφϋρον θα αντικαταςταθεύ απϐ το δημϐςιο 

ςυμφϋρον, 

• πώσ θα γύνουμε απϐ πελϊτεσ, πολύτεσ, 

• πώσ η Ευρώπη θα αποκτόςει, εκτϐσ απϐ κοινϐ νϐμιςμα, πολιτικό 

ενϐτητα και πώσ αυτό θα μεταςχηματύςει οικολογικϊ και 

κοινωνικϊ την Ευρώπη, αναςυντϊςςοντασ το ευρωπαώκϐ ϐραμα. 

 

Ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ, μϋλοσ του «πανελλαδικοϑ 

ςυμβουλύου» (Π) των «οικολϐγων πρϊςινων» (ΟΠ) ·ςτισ εκλογϋσ 

του ΜαϏου και Ιουνύου 2012 όταν δεϑτεροσ ςτο ψηφοδϋλτιο 

επικρατεύασ των ΟΠ· η Κωνςταντύνα Κοςμύδου εύναι τουριςτικό 

ςυνοδϐσ· ςτισ εκλογϋσ του ΜαϏου του 2012 όταν η πρώτη ςε 

ςταυροδοςύα υποψόφια των ΟΠ ςτην Α' περιφϋρεια του Πειραιϊ· 

ο Κώςτασ Κατώπησ εύναι μηχανολϐγοσ μηχανικϐσ, που εργϊζεται 

ςτον τομϋα τησ αιολικόσ ενϋργειασ· η Κϊτια Λεμπϋςη εύναι 

διευθϑντρια των εκδϐςεων «Κϋδροσ»· η Ϊλενα Μπϐτςη εύναι 

κοινωνιολϐγοσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ ςτισ εκλογϋσ του ΜαϏου του 

2012 όταν η πρώτη ςε ςταυροδοςύα υποψόφια των ΟΠ ςτην 

περιφϋρεια Αττικόσ· η Αλϋκα Μελιϊδου εύναι φυςικϐσ, δρ. 

επιςτημών περιβϊλλοντοσ, διδϊςκων ςτο «ανοικτϐ πανεπιςτόμιο»· 

ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ· 

ο Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Γιώργοσ 

Παπαςπυρϐπουλοσ εύναι γεωπϐνοσ, ςτϋλεχοσ τησ ανανεωτικόσ 

αριςτερϊσ και των ΟΠ, μπλϐγκερ («αριςτερό ςτρουθοκϊμηλοσ»)· 

ο Αλϋξανδροσ Λαλϊκοσ εύναι κοινωνιολϐγοσ και εκδϐτησ· ο Δημότρησ 

Κουτςουρϋλησ εύναι μηχανικϐσ Η/Τ, ςτον τομϋα τησ τεχνητόσ 

νοημοςϑνησ· ο Δημότρησ Μπϊρδησ εύναι δικηγϐροσ· ο Δημότρησ 

Παπακωνςταντύνου εύναι γεωπϐνοσ· ο Δημότρησ ταςινϐπουλοσ εύναι 
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δικηγϐροσ· η Ελϋνη Παραςκευοποϑλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· η Ϊλλη-

Ωννα Κατώπη εύναι γραφύςτρια· ο Παναγιώτησ Μύχασ εύναι μηχανικϐσ, 

που εργϊζεται ςτον τομϋα των βιολογικών προώϐντων 
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Φρειϊζεται τρύτοσ πϐλοσ! (25/11/2012) 

 

Όπωσ αποδεικνϑουν οι πολιτικϋσ εξελύξεισ εδώ και πϋντε μόνεσ, μϐνο 

ανηςυχύεσ μπορεύ να προκαλεύ η πολιτικό διϊταξη που  προϋκυψε απϐ 

τισ εκλογϋσ τησ 17ησ Ιουνύου. Εκ πρώτησ ϐψεωσ, ϋχουμε δϑο πϐλουσ: 

• Απϐ την μια τα παραδοςιακϊ καθεςτωτικϊ κϐμματα τησ 

μεταπολύτευςησ, που κυβερνοϑν ςτο ϐνομα του ευρωπαώςμοϑ. 

• Απϐ την ϊλλη τον ΤΡΙΖΑ και καινοφανό λαώκιςτικϊ μορφώματα 

(«ανεξϊρτητοι Ϊλληνεσ», «χρυςό αυγό») που εκφρϊζουν ϋναν 

νϋου τϑπου αντικαθεςτωτικϐ ριζοςπαςτιςμϐ. 

Αλλϊ ο ευρωπαώςμϐσ των πρώτων εύναι «κουτςϐσ» και ο ριζοςπαςτιςμϐσ 

των δεϑτερων «τυφλϐσ». 

• Σα κατεςτημϋνα κϐμματα εξαρτώνται ςε τϋτοιο βαθμϐ απϐ τα 

εμπεδωμϋνα ςυμφϋροντα που οδόγηςαν την πατρύδα ςτην 

χρεοκοπύα, που τουσ εύναι αδϑνατο να ςυνδυϊςουν ςτοιχειωδώσ 

τισ μεταρρυθμύςεισ με την κοινωνικό δικαιοςϑνη ό κϊποια 

αναγεννητικό προοπτικό. 

• Όςο για τισ λαώκιςτικϋσ δυνϊμεισ, η πολιτικό τουσ οδηγεύ 

ευθϋωσ ςτην απϋλαςη τησ Ελλϊδασ απϐ την ευρωζώνη, την 

ακϑρωςη τησ ευρωπαώκόσ τησ προοπτικόσ και ακϐμα μεγαλϑτερη 

φτώχεια και κοινωνικό αδικύα. 

Ψσ προσ τησ αντιμετώπιςη τησ κρύςησ, απϐ τουσ πρώτουσ λεύπει η 

αξιοπιςτύα, απϐ τουσ δεϑτερουσ η ικανϐτητα. 

Αυτϐ που χρειαζϐμαςτε εύναι ϋνασ νϋοσ μεγϊλοσ πϐλοσ, που θα 

εύναι ταυτϐχρονα φιλοευρωπαώκϐσ και αντικαθεςτωτικϐσ. 

Όλα αυτϊ τα χρϐνια, το κρϊτοσ λειτοϑργηςε ωσ λϊφυρο για τουσ 

«κερδιςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ»: ενώ οι κρατικού λειτουργού το 

μετϋτρεπαν ςε μϋςο ιδιωτικοϑ τουσ πλουτιςμοϑ μϋςω τησ διαφθορϊσ και 

τησ αργομιςθύασ, η πανύςχυρη φοροδιαφυγό και η μαφιακό οικονομύα το 

«ξεδϐντιαζαν», ακυρώνοντασ ουςιαςτικϊ κϊθε ελεγκτικϐ και ρυθμιςτικϐ 

του ρϐλο. 

Η παραμονό ςτην ευρωζώνη εύναι ϐροσ εκ των ων ουκ ϊνευ για την ομαλό 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό εξϋλιξη τησ 
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Ελλϊδασ. Αλλϊ η παραμονό ςτην ευρωζώνη προϒποθϋτει μια «νϋα 

μεταπολύτευςη», που θα εμπεδώςει μια νϋα ςυνταγματικό, πολιτικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και αξιακό διϊταξη. Δεν υπϊρχει ϊλλοσ δρϐμοσ να 

παραχθεύ η απαιτοϑμενη ςυναύνεςη και να οικοδομηθεύ η κοινωνικό 

ςυμμαχύα που θα μπορεύ να φϋρει εισ πϋρασ το μακρϐπνοο 

μεταρρυθμιςτικϐ ϋργο που χρειϊζεται η πατρύδα. 

«Κϐκκινο νόμα» των περύφημων «μεταρρυθμύςεων» μπορεύ να εύναι μϐνο 

η υπηρϋτηςη του δημοςύου ςυμφϋροντοσ. όμερα ϐμωσ κανεύσ, οϑτε η 

κυβερνητικό παρϊταξη, οϑτε οι αντιμνημονιακϋσ δυνϊμεισ δεν μποροϑν 

να υπηρετόςουν με ςυνϋπεια και πληρϐτητα το ϋργο αυτϐ. Φρειϊζεται 

ϋνασ νϋοσ φιλοευρωπαώκϐσ-ριζοςπαςτικϐσ, οικολογικϐσ «τρύτοσ πϐλοσ», που 

θα ςτόςει τισ δϑςκολεσ μεταρρυθμύςεισ ςε δϑο πυλώνεσ: 

• μια «ελληνικό Νυρεμβϋργη» για αποκατϊςταςη του 

αιςθόματοσ δικαύου και 

την ςϑγκλιςη ςυντακτικόσ ςυνϋλευςησ για επανύδρυςη τησ ελληνικόσ 

πολιτεύασ, ώςτε να επικυρωθεύ η μεταβύβαςη πϐρων και εξουςύασ υπϋρ των 

«χαμϋνων τησ μεταπολύτευςησ». 
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Διακόρυξη μελών των "οικολϐγων πρϊςινων" για ενϐτητα του 

κϐμματοσ (1/12/2012) 

 

Βαδύζοντασ προσ το ςυνϋδριο τησ Λαμύασ, ϐλοι εμεύσ, τα μϋλη των 

«οικολϐγων πραςύνων» (ΟΠ) τα οπούα οικοδομοϑμε τον κορμϐ των 

δυνϊμεών του ςτη περιφϋρεια, ςτισ γειτονιϋσ, ςτα κινόματα πολιτών και 

αλλοϑ, νιώθουμε την ανϊγκη να βροντοφωνϊξουμε υπϋρ τησ ενϐτητασ 

του κϐμματοσ και να αποςαφηνύςουμε το πολιτικϐ μασ ςτύγμα. 
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Παρϊ το αποθαρρυντικϐ εκλογικϐ αποτϋλεςμα ςτισ εκλογϋσ του 2012, 

πιςτεϑουμε πωσ ςτα μϋλλοντα ζητόματα που θα απαςχολοϑν την 

κοινωνύα μασ θα ϋχουν να κϊνουν με την παραγωγικό και οικολογικό 

αναςυγκρϐτηςη. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι θα γύνει ςϑντομα ςαφϋσ ϐτι η πολιτικό 

μασ πρϐταςη ξεπερνϊ το δύπολο «μνημϐνιο-αντιμνημϐνιο», γεγονϐσ που 

θα απελευθερώςει και τισ δυνατϐτητεσ πολιτικόσ μασ παρϋμβαςησ. 

Για την θετικό ϋκβαςη των πεποιθόςεων μασ λϋμε ϋνα μεγϊλο «ναι» ςτην 

ενϐτητα μασ. Δεν μασ περιςςεϑει κανϋνασ «πρϊςινοσ» αγωνιςτόσ ό 

αγωνύςτρια. Σοϑτο το ςυνϋδριο ασ μην γύνει μια αρϋνα για ξεκαθϊριςμα 

λογαριαςμών. Εύναι η ώρα τησ ανϊληψησ απϐ τον καθϋνα μασ τησ 

ευθϑνησ που του αναλογεύ, ςτηρύζοντασ το κοινϐ μασ ςπύτι και 

προςτατεϑοντασ την ενϐτητα των ΟΠ. 

Με την μαζικό μασ ςυμμετοχό ςτο ςυνϋδριο τησ Λαμύασ, εμεύσ τα απλϊ 

μϋλη του κϐμματοσ, μποροϑμε να πετϑχουμε να ακουςτεύ δυνατϊ η φωνό 

μασ και να ματαιώςουμε τουσ ςχεδιαςμοϑσ για μοναχικϋσ ό ξεχωριςτϋσ 

πορεύεσ ό πολιτικϋσ εξοντώςεισ των «αντιπϊλων». Ασ χαρϊξουμε την 

«πρϊςινη» ςτρατηγικό για τα επϐμενα χρϐνια, αφουγκραζϐμενοι τη 

κοινωνύα και ϐχι ωσ ϋνα ϊθροιςμα προςωπικών ςτρατηγικών.  

Απϐ το ςυνϋδριο τησ Λαμύασ ασ βγοϑμε πιο ενωμϋνοι, πιο ώριμοι και πιο 

ανοιχτού. Ασ αναδεύξουμε τον διαφορετικϐ, ςυνθετικϐ, «πρϊςινο» τρϐπο 

που ϋχουμε για να διευθετοϑμε τισ πολιτικϋσ μασ αποκλύςεισ, τισ 

προςωπικϋσ μασ πικρύεσ, την ςυλλογικό μασ αποτυχύα. 

Απϐ το ςυνϋδριο τησ Λαμύασ θϋλουμε να βγοϑμε με ξεκϊθαρο πολιτικϐ 

ςτύγμα ςτα μεύζονα διλόμματα που ταλανύζουν την πολιτικό μασ 

παρϋμβαςη. Και θϋλουμε να το κϊνουμε με τρϐπο ϐπου η πλειοψηφύα να 

μπορεύ να ςχεδιϊζει την πορεύα του κϐμματοσ, αλλϊ και η μειοψηφύα να 

διαθϋτει την πολιτικό δυνατϐτητα να εκφρϊζει τισ διαφωνύεσ τησ και τισ 

αποχρώςεισ τησ, ςυμμετϋχοντασ ςτην κοινό μασ πορεύα. Ενϐτητα του 

κϐμματοσ δεν ςημαύνει «κουκοϑλωμα» τησ πολιτικόσ ςυζότηςησ, κϊθε 

ϊλλο. 

Να απαντόςουμε λοιπϐν ςτη Λαμύα. 

Θεωροϑμε πωσ η ϋνταξη τησ χώρασ ςτην ευρωζώνη όταν ςτρατηγικό 

επιλογό που δεν επιδϋχεται «ςχϋδιο Β’»; Ϋ αντιθϋτωσ επιζητοϑμε μια 

εθνικό πορεύα αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ, προαςπύζουμε τουσ θεςμοϑσ 

του ϋθνουσ-κρϊτουσ και ςυζητοϑμε την επιςτροφό ςτη δραχμό; 
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Εύμαςτε κϐμμα που επιζητοϑμε την ςϑνθεςη και την ςυνεργαςύα και 

αναλαμβϊνουμε τισ ευθϑνεσ που μασ αναλογοϑν απϐ την θϋληςη του 

λαοϑ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των κυβερνητικών ευθυνών, ό 

παραμϋνουμε μετϋωροι ςαν «ανοικτϐ παρϊθυρο ςε ςκοτεινϐ δωμϊτιο» 

αναμϋνοντασ την αλλαγό των πολιτικών ςυςχετιςμών;   

Κρύνουμε τισ ςυμμαχύεσ μασ ςτη βϊςη των προγραμματικών θϋςεων ό 

καθοριζϐμαςτε απϐ τισ ιδεολογικϋσ μασ ςυνϊφειεσ με την αριςτερϊ;  

Θεωροϑμε αναγκαύα την ϑπαρξη ενϐσ «πρϊςινου» πϐλου που δεν εύναι 

«οϑτε δεξιϊ ό αριςτερϊ» ό προςχωροϑμε ςτην θεωρύα των «δϑο οχθών», 

ευριςκϐμενοι ϋξαφνα ςτην ύδια ϐχθη με τον ΤΡΙΖΑ; 

Θϋλουμε βαθιϋσ μεταρρυθμύςεισ και αλλαγϋσ ςε ϐλεσ τισ πτυχϋσ τησ 

μεταπολύτευςησ ό ζητϊμε την «παλινϐρθωςη» των ςυντεχνιών – και των 

προνομύων τησ; Εύμαςτε κϐμμα τησ ρόξησ με το ςϑςτημα ό τησ 

μεταπολιτευτικόσ νοςταλγύασ;  

ε αυτϊ τα ζητόματα πρϋπει να απαντόςουμε με τϐλμη και ςαφόνεια με 

πειθώ και διϊλογο. Αρνοϑμενοι ςε κϊθε περύπτωςη τισ μεςοβϋζικεσ 

διατυπώςεισ, τισ αμφιλεγϐμενεσ αποςιωπόςεισ, τα ναι-μεν αλλϊ, τισ 

«ςοϑπεσ» που χορταύνουν μϐνον ϐςουσ κινοϑνται ςτο κομματικϐ 

μικρϐκοςμο και χϊνουν απϐ την θωριϊ τουσ την κοινωνύα. 

Θεωροϑμε πωσ το ςυνϋδριο τησ Λαμύασ οφεύλει να γυρύςει ςελύδα και 

ςτην κομματικό ζωό. Όλα τα κομματικϊ ςτελϋχη που ϋπαιξαν 

κορυφαύουσ ρϐλουσ ςτην κομματικό πορεύα το τελευταύο διϊςτημα, με 

ϐλα τα θετικϊ και τα αρνητικϊ τησ, καο που αναμεύχθηκαν ιδιαύτερα ςτισ 

εςωκομματικϋσ τριβϋσ ϋχουν την ευθϑνη να κϊνουν ϋνα βόμα πύςω. Να 

αφόςουν χώρο ςε νεϐτερα μϋλη απϐ ϐλεσ τισ πολιτικϋσ απϐψεισ, που 

μποροϑν να ςυνδιαλϋγονται με την κοινωνύα και μεταξϑ τουσ ςε αρμονικϐ 

κλύμα, με διϊθεςη ςυνεννϐηςησ, χωρύσ να ςκιϊζονται οι διαπροςωπικϋσ και 

πολιτικϋσ τουσ ςχϋςεισ απϐ τα φαντϊςματα των ςυςςωρευμϋνων δεκαετιών 

και των αλλεπϊλληλων πολιτικών ματαιώςεων.  

Αςφαλώσ, ϋχουμε ϐλοι ρϐλου ςτουσ ΟΠ – και περιςςϐτερο εκεύνοι που 

εξακολουθοϑν να εύναι η φωνό μασ προσ την κοινωνύα. Αλλϊ το κϐμμα 

χρειϊζεται τώρα ηρεμύα, ςυνεννϐηςη, αύςθηςη αλληλεγγϑησ και το κϋφι 

που τεύνει να εκλεύψει, το οπούο μϐνο μια νϋα γενικϊ κομματικών 

ςτελεχών μπορεύ να το προςφϋρει. 
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Ο Νύκοσ Σουφεξόσ εύναι τυπογρϊφοσ· ο Βαςύλησ Καραναςτϊςησ εύναι 

ιδιωτικϐσ υπϊλληλοσ· ο Κώςτασ Κοϑτςικοσ εύναι λογιςτόσ· 

ο Παναγιώτησ Σαςοϑλησ εύναι μϋλοσ των ΟΠ· ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι 

εκπαιδευτικϐσ· ο Αςτϋριοσ Φλωρϐσ εύναι εργοδηγϐσ, πρϐεδροσ τησ 

ΜΚΟ «δρυϊσ»· ο Κυριϊκοσ Σςύπησ εύναι γεωπϐνοσ· ο Δημότρησ 

Λιϐλιοσ εύναι νοςηλευτόσ· ο Μύλτοσ Δεληχϊσ εύναι δρ. ιατρικόσ· 

ο Βαςύλησ Κοϑτςικοσ εύναι μϋλοσ των ΟΠ· ο Κώςτασ 

Βουρονύκοσ εύναι κτηνοτρϐφοσ και ςυνεταιριςτόσ, πρϐεδροσ του 

μορφωτικοϑ ςυλλϐγου Αζώρου Λϊριςασ·  η Μαρύα Πουρνϊρα εύναι 

καθηγότρια γερμανικών 
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Γιατύ δεν θα πετϑχει το εγχεύρημα τησ "δρϊςησ" (7/12/2012) 

 

Η κύνηςη τησ «δρϊςησ» να προςκαλϋςει ςτο ςυνϋδριϐ τησ ωσ ιςϐτιμουσ 

ςυνομιλητϋσ ϐλεσ τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ του «μεταρρυθμιςτικοϑ 

χώρου», αποτελεύ αςφαλώσ δεύγμα γενναιοδωρύασ, αυτοπεπούθηςησ και 

πολιτικόσ ζωντϊνιασ. Αλλϊ ςτην ςημερινό Ελλϊδα αυτϊ δεν αρκοϑν. 

Η ανϊλυςη πύςω απϐ το εγχεύρημα τησ «δρϊςησ» εύναι (ϐςο ςχηματικϊ 

εύναι πϊντοτε αυτϊ τα πρϊγματα) πωσ το πολιτικϐ τοπύο τϋμνεται πλϋον 

απϐ μια νϋα διαχωριςτικό γραμμό, που ϋχει αντικαταςτόςει εκεύνη τησ 

«δεξιϊσ/αριςτερϊσ»: αυτό τησ «ςταςιμϐτητασ/μεταρρϑθμιςησ» (ςτην 

πραγματικϐτητα κωδικϋσ ονομαςύεσ αντύςτοιχα για τουσ οπαδοϑσ τησ 

δραχμόσ και του ευρώ). ωςτϐ, αλλϊ αυτό εύναι η μιςό αλόθεια. Τπϊρχει 

και μια ϊλλη διαχωριςτικό γραμμό, εξύςου ςημαντικό, που τϋμνει 

τισ πολιτικϋσ δυνϊμεισ ςε «καθεςτωτικϋσ» και 

«αντικαθεςτωτικϋσ». την ςημερινό Ελλϊδα ϋχουμε ϋτςι 

φιλοευρωπαώκϋσ-καθεςτωτικϋσ δυνϊμεισ (ΠΑΟΚ, ΝΔ και 

μϊλλον ΔΗΜΑΡ), αντιευρωπαώκϋσ-αντικαθεςτωτικϋσ (ΚΚΕ, «χρυςό 

αυγό») και αντιευρωπαώκϋσ-καθεςτωτικϋσ (ΤΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ). Αν 

υπϊρχει κϊποιο κενϐ, αυτϐ αφορϊ τον φιλοευρωπαώκϐ-αντικαθεςτωτικϐ 

χώρο 

Αλλϊ οι δυνϊμεισ που ςυμμετϋχουν ςτο ςυνϋδριο τησ «δρϊςησ» εύναι ωσ 

επύ το πλεύςτον, λϐγω κοινωνικόσ θϋςησ, ατομικών ιςτοριών, μϐρφωςησ, 

ςυμφερϐντων κ.λπ, ϋντονα καθεςτωτικϋσ: οι περιςςϐτεροι αναμαςϊνε 

ακϐμα το καθεςτωτικϐ μϊντρα «η μεταπολύτευςη εύναι η καλϑτερη 

δημοκρατύα που γνώριςε η Ελλϊδα»· αντιπαθοϑν τισ θεςμικϋσ ό 

πολιτικϋσ ανατροπϋσ· θεωροϑν την χρεοκοπύα τησ Ελλϊδασ αποτϋλεςμα 

ανικανϐτητασ, ατυχύασ ό και διεθνοϑσ ςυγκυρύασ. την πραγματικϐτητα, 

η «δρϊςη» και οι ςυνομιλητϋσ τησ εύναι το ΠΑΟΚ και η ΝΔ που θα 

θϋλαμε να ϋχουμε. 

Η αλόθεια εύναι πωσ η μεταπολιτευτικό δημοκρατύα εύναι εξϐχωσ 

προβληματικό (π.χ. ϐςον αφορϊ τον διαχωριςμϐ των εξουςιών ό το 

ρϐλο των ΜΜΕ). Ϊχει επύςησ καταλόξει εδώ και δεκαετύεσ να 

εκπροςωπεύ με ςκανδαλωδώσ μονομερό τρϐπο τουσ υπευθϑνουσ για την 
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χρεοκοπύα τησ χώρασ, τουσ «κερδιςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ» (την 

φοροδιαφυγό, την διαφθορϊ, την μαφιακό οικονομύα, την αργομιςθύα). 

Αυτϐ που χρειϊζεται εύναι μια ατζϋντα που να εκπροςωπεύ τουσ 

«χαμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ» (τα δηλωμϋνα ειςοδόματα, τισ γυναύκεσ 

και τουσ νϋουσ, τα δημϐςια αγαθϊ, το περιβϊλλον), που εύναι και οι 

φορεύσ τησ οικονομικόσ, αλλϊ και ευρϑτερα τησ εθνικόσ, αναγϋννηςησ. Η 

ατζϋντα αυτό, ενώ υποςτηρύζει την παραμονό ςτο ευρώ πϊςη θυςύα -

εξϊλλου αυτό εύναι η «βαςιλικό οδϐσ» για την κατϊρρευςη των 

μεταπολιτευτικών ιςορροπιών- οφεύλει να διαρρόξει κϊθε δεςμϐ με 

το μεταπολιτευτικϐ παρελθϐν και να οδηγόςει ςτην «νϋα 

μεταπολύτευςη». 

Νομύζω πωσ η ατζϋντα αυτοϑ του αντικαθεςτωτικοϑ-ευρωπαώκοϑ χώρου, 

μπορεύ να περιγραφεύ ωσ εξόσ: 

• ευρώ πϊςη θυςύα, γιατύ τυχϐν ϋξοδοσ απϐ το ευρώ θα αναδιανεύμει 

βύαια πϐρουσ και εξουςύα υπϋρ των πιο κυνικών και ϊνομων 

εκδοχών των κερδιςμϋνων τησ μεταπολύτευςησ, των δυνϊμεων 

δηλαδό που μασ οδόγηςαν ςτην χρεοκοπύα· 

• ςυντακτικό ςυνϋλευςη, για ριζικό ανατροπό των 

μεταπολιτευτικών ιςορροπιών και τομό ςε ςυμβολικϐ επύπεδο και 

• «ελληνικό Νυρεμβϋργη», για αποκατϊςταςη του αιςθόματοσ 

δικαύου των πολιτών, χωρύσ το οπούο καμύα πολιτικό ό 

παραγωγικό εκςυγχρονιςτικό διαδικαςύα δεν μπορεύ να τεθεύ ςε 

λειτουργύα. 

Σο πρϐγραμμα του ευρωπαώκοϑ-αντικαθεςτωτικοϑ χώρου μπορεύ να 

ςυμπεριληφθεύ ςε επτϊ μϐνο λϋξεισ: «ευρώ πϊςη θυςύα», «ςυντακτικό 

ςυνϋλευςη», «ελληνικό Νυρεμβϋργη». Αυτϐ εύναι το μϐνο πολιτικϐ κενϐ 

που υπϊρχει και το μϐνο που καλεύται να καλϑψει το «ριζοςπαςτικϐ 

κϋντρο». Αλλϊ η «δρϊςη» και οι ςυνομιλητϋσ τησ ανόκουν ςτισ «παχιϋσ 

γϊτεσ» τησ μεταπολύτευςησ -και αυτϊ εύναι πρϊγματα που τουσ φϋρνουν 

αλλεργύα. 
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υνϋδριο τησ Λαμύασ: ταφϐπλακα ό κοιτύδα για τουσ "οικολϐγουσ 

πρϊςινουσ"; (9/12/2012) 

 

Σα τελευταύα χρϐνια οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ) ϋχαςαν πολλϊ: 

• ϋπαψαν να εύναι η «φυςιολογικό επιλογό» ϐςων απορρύπτουν το 

καθεςτώσ πολιτικϐ ςϑςτημα· 

• επϋδειξαν ανϑπαρκτα πολιτικϊ αντανακλαςτικϊ ϐςον αφορϊ την 

διϊγνωςη και την αντιμετώπιςη τησ κλιμακοϑμενησ οικονομικόσ 

κρύςησ· 

• δεν κατϊφεραν να αξιοποιόςουν την γενναιϐδωρη και 

πλουςιοπϊροχη κρατικό επιχορόγηςη που τουσ χϊριςε η 

εκπροςώπηςό τουσ ςτο ευρωκοινοβοϑλιο (για να μην ποϑμε πωσ 

πολιτικϊ την κακοδιαχειρύςτηκαν)· 

• ϋχαςαν αλλεπϊλληλεσ ευκαιρύεσ να εκπροςωπηθοϑν ςτην Βουλό 

το 2009 και δισ (Μϊιο και Ιοϑνιο) το 2012. 

Όπωσ όταν αναμενϐμενο, ϐλεσ αυτϋσ οι αποτυχύεσ βϊρυναν το 

εςωκομματικϐ κλύμα και διϋρρηξαν την δυνατϐτητα ακϐμα και τησ 

ςτοιχειώδουσ επικοινωνύασ μεταξϑ των «ηγητϐρων» των διαφϐρων 

εςωκομματικών τϊςεων   

Με τϋτοια ςυμπτωματολογύα, εύναι λογικϐ πολλού να προεξοφλοϑν πωσ 

το μϐνο που μϋνει να γύνει ϐςον αφορϊ τουσ ΟΠ (την δεϑτερη 

προςπϊθεια να υπϊρξει «πρϊςινο» κϐμμα ςτην Ελλϊδα, μετϊ τουσ 

Οικολϐγουσ Εναλλακτικοϑσ) εύναι η ϋκδοςη τησ ληξιαρχικόσ πρϊξησ 

θανϊτου τουσ. Πϐςο μϊλλον που ανϊμεςϊ τουσ υπϊρχουν θερμοκϋφαλα 

ςτελϋχη, με επιρροό ςτο εςωτερικϐ του κϐμματοσ, που προςϋρχονται 

ςτο 9ο ςυνϋδριο των ΟΠ, που ςυγκαλεύται ςτην Λαμύα το 

αββατοκϑριακο 8-9 Δεκεμβρύου με διϊθεςη «οριςτικοϑ» 

ξεκαθαρύςματοσ λογαριαςμών με τουσ εςωκομματικοϑσ τουσ αντιπϊλουσ, 

κραδαύνοντασ επικλόςεισ εύτε περύ «επανύδρυςησ» του κϐμματοσ, εύτε 

περύ μετατροπόσ του ςτο «αυθεντικϊ ευρωπαώκϐ κομμϊτι των 

αντιμνημονιακών δυνϊμεων». 

Αν υπϊρχει ελπύδα να επιβιώςουν οι ΟΠ, αυτό οφεύλεται ςτο ϐ,τι 

υπεραςπύζονται μια υπϐθεςη με μϋλλον (την εναρμϐνιςη τησ ανθρώπινησ 
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δραςτηριϐτητασ με την φϋρουςα ικανϐτητα του πλανότη) και ςτο ϐτι 

εύναι οι τοπικού εκπρϐςωποι ενϐσ πανευρωπαώκοϑ-παγκϐςμιου 

κινόματοσ που εύναι το πρώτο αυθεντικϐ πολιτικϐ προώϐν του 21ου αιώνα. 

το ρεϑμα των Ευρωπαύων «πρϊςινων» ςυντύθενται με ςϑγχρονουσ ϐρουσ 

πολλϋσ μεγϊλεσ πολιτικϋσ παραδϐςεισ τησ γηραιϊσ ηπεύρου: απϐ τουσ 

ανθρωπιςτϋσ και τουσ υπεραςπιςτϋσ των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων ωσ τουσ 

κοςμοπολύτεσ-φεντεραλιςτϋσ και απϐ την δημιουργικό, καινοτϐμα και 

βιώςιμη επιχειρηματικϐτητα ωσ τουσ ριζοςπϊςτεσ δημοκρϊτεσ, τουσ 

παςιφιςτϋσ, τουσ μαχητϋσ του κοινωνικοϑ κρϊτουσ και τησ κοινωνικόσ 

ιςϐτητασ. 

Αυτϊ δεν εύναι μϐνο λϐγια, αλλϊ απτό πραγματικϐτητα, ακϐμα και ςτον 

μικρϐ χώρο των ΟΠ. Όποιεσ κι αν εύναι οι πολιτικϋσ διαφωνύεσ και οι 

αντιπαραθϋςεισ τουσ, ϐςο απομακρυνϐμαςτε απϐ τον ολιγϊριθμο πυρόνα 

των «παραγϐντων» του κϐμματοσ, οι Ϊλληνεσ «πρϊςινοι» διακρύνονται 

για το όθοσ και την ανεκτικϐτητϊ τουσ. Ακϐμα και ςε ϋνα τϐςο βαριϊ 

πληγωμϋνο κϐμμα ϐςο οι ΟΠ, εξακολουθεύ κανεύσ να βρύςκει εν αφθονύα 

ιδϋεσ, διϊθεςη πολιτικών ςυνθϋςεων, ακτιβιςμϐ, κϋφι, εμπιςτοςϑνη ςτο 

μϋλλον και δημιουργικϐτητα. 

το ςυνϋδριο τησ Λαμύασ, οι ΟΠ δεν μποροϑν να αποφϑγουν το πολιτικϐ 

ξεκαθϊριςμα ϐςον αφορϊ οριςμϋνα κρύςιμα ζητόματα: 

• Θεωροϑν την παραμονό τησ Ελλϊδασ ςτην ευρωζώνη εκ των ων 

ουκ ϊνευ ϐρο για τισ περιβαλλοντικϋσ, δημοκρατικϋσ, 

διεθνιςτικϋσ, κοινωνικϋσ και παραγωγικϋσ πολιτικϋσ που 

πρεςβεϑουν -ό ςυζητοϑν το ενδεχϐμενο επιςτροφόσ ςτην 

δραχμό; 

• Ενδιαφϋρονται να ςυμμετϊςχουν ςτην τοπικό και εθνικό 

διακυβϋρνηςη εδώ και τώρα, ανϊλογα με τισ ευθϑνεσ που τουσ 

αποδύδει το εκλογικϐ ςώμα -ό μεταθϋτουν διαρκώσ την ανϊληψη 

κυβερνητικών ευθυνών ςτη αοριςτύα τησ ςτιγμόσ που «θα 

αλλϊξουν οι ςυςχετιςμού»; 

• Αυτοπροςδιορύζονται ωσ εξ οριςμοϑ ευριςκϐμενοι ςτην «ύδια 

ϐχθη» με την ϊκρα αριςτερϊ και τον ΤΡΙΖΑ -ό διεξαγϊγουν 

πολιτικϐ αγώνα ενϊντια ςτο ςϑνολο των κατεςτημϋνων πολιτικών 
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δυνϊμεων, δεξιών και αριςτερών, και καθορύζουν τισ ςυνεργαςύεσ 

τουσ αποκλειςτικϊ απϐ το προγραμματικϐ τουσ περιεχϐμενο; 

• Εύναι κϐμμα τησ ρόξησ με το μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ και τησ 

«νϋασ μεταπολύτευςησ» η ανόκουν ςτο μπλοκ του λαώκιςμοϑ και 

τησ νοςταλγύασ για τα μεταπολιτευτικϊ «κεκτημϋνα»; 

Εφϐςον αποφαςύςουν την πολιτικό τουσ φυςιογνωμύα, την προοπτικό 

και την ςτρατηγικό, οι ΟΠ μποροϑν να διευθετόςουν με 

αυθεντικϊ «πρϊςινο» τρϐπο τισ διαφορϋσ τουσ: η πλειοψηφύα οφεύλει να 

μπορεύ να διευθϑνει το κϐμμα ανϊλογα με τισ ςυλλογικϋσ πολιτικϋσ 

αποφϊςεισ, αλλϊ και η μειοψηφύα χρειϊζεται να διαθϋτει θεςμικό 

κατοχϑρωςη, κομματικό εκπροςώπηςη και ψυχολογικό ϊνεςη να 

υπηρετεύ τισ ιδϋεσ τησ με λϐγια και πρϊξεισ. Αυτϐ μπορεύ να μοιϊζει με 

ςχοινοβαςύα για την παραδοςιακό πολιτικό, αλλϊ εγγρϊφεται ςτο DNA τησ 

«πρϊςινησ» πολιτικόσ λειτουργύασ, ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ. το κϊτω-

κϊτω, αυτϊ που ενώνουν τουσ «πρϊςινουσ» -η αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ 

αλλαγόσ, η προϊςπιςη των ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, ο εμπλουτιςμϐσ τησ 

δημοκρατύασ, ο διεθνιςμϐσ και ο παςιφιςμϐσ, ο οικολογικϐσ 

μεταςχηματιςμϐσ των κοινωνιών μασ- εύναι πολϑ περιςςϐτερα απϐ ϐςα 

τουσ χωρύζουν! 

Πϋραν τησ πολιτικόσ αποςαφόνιςησ και τησ εγγϑηςησ τησ 

εςωκομματικόσ δημοκρατύασ, το τρύτο ςημεύο που δεν μποροϑν οι ΟΠ 

ςτην Λαμύα, εύναι το «πϋραςμα» τησ κομματικόσ τουσ ηγεςύασ ςε μια νϋα 

γενιϊ ςτελεχών. Απϐ την γενιϊ τησ μεταπολύτευςησ οφεύλουμε να 

περϊςουμε ςε εκεύνη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. Όχι μϐνο -ό τϐςο- 

ηλικιακϊ, ϐςο πολιτικϊ. Φρειϊζεται οι Ϊλληνεσ «πρϊςινοι» να διαθϋτουν 

κομματικό ηγεςύα αντύςτοιχη με το εκλογικϐ τουσ ακροατόριο: νεανικό, 

γυναικεύα, μορφωμϋνη, αςτικό και κοςμοπολύτικη, υψηλϊ καταρτιςμϋνη, 

ακτιβιςτικό, ψυχολογικϊ αμϋτοχη ςτισ παλιϋσ διαμϊχεσ τησ βιομηχανικόσ 

εποχόσ μεταξϑ αριςτερϊσ και δεξιϊσ ό τισ δαιδαλώδεισ διαδρομϋσ τησ 

ιδεοληπτικόσ μεταπολιτευτικόσ ϊκρασ αριςτερϊσ. 

Η κοινωνύα εύναι ϋτοιμη να ςτρϋψει με ενδιαφϋρον το βλϋμμα τησ ςτισ 

«πρϊςινεσ» λϑςεισ ςτην οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και αξιακό 

κρύςη τησ Ευρώπησ και τησ Ελλϊδασ. Σο επϐμενο βόμα που χρειϊζεται να 

κϊνουν οι ΟΠ για να ςυμβεύ αυτϐ, εύναι να αντιμετωπύςουν τα ςημερινϊ 
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τουσ αδιϋξοδα με προωθητικϐ τρϐπο: να διαφυλϊξουν την ενϐτητϊ τουσ, 

να διευθετόςουν τισ ςχϋςεισ πλειοψηφύασ-μειοψηφύασ με δημοκρατικϐ 

και «πρϊςινο» τρϐπο, να ανανεώςουν τουσ εκπροςώπουσ και την ηγεςύα 

τουσ. τη Λαμύα, αυτϐ ακριβώσ αυτϐ θα κϊνουμε. 
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Σα παθόματϊ μασ δεν μϊσ διδϊςκουν, κι αυτϐ θα ϋχει ςυνϋπειεσ 

(14/12/2012) 

 

Πολλού θϋλουν να πιςτεϑουν πωσ η κρύςη που βιώνουμε εύναι «τεχνητό» 

ό/και πωσ υπόρχαν κι ϊλλοι τρϐποι αντιμετώπιςόσ τησ εκτϐσ απϐ την 

προςφυγό ςτον «επαχθό» διεθνό δανειςμϐ. 

Υυςικϊ, η κρύςη επωαζϐταν επύ δεκαετύεσ, ενώ πριν εκδηλωθεύ ωσ κρύςη 

δανειςμοϑ, το 2010, εύχε πϊρει ανεξϋλεγκτεσ διαςτϊςεισ όδη απϐ το 2001 

(ωσ κρύςη ελλεύμματοσ ιςοζυγύου τρεχουςών πληρωμών), το 2004 (ωσ 

κρύςη εςϐδων), το 2008 (κρύςη χρϋουσ). Η ανταγωνιςτικϐτητα και η 

παραγωγικϐτητα τησ χώρασ παρϋπαιαν επύ δεκαετύεσ. Απλϊ οι πολύτεσ 

απεχθανϐμαςτε τισ δϑςκολεσ επιλογϋσ και οι πιο κυνικού πολιτικού -που 

υπερψηφύζονται με ςυςτηματικϐτητα και ςυνϋπεια- αποδϋχτηκαν πωσ 

για να ςταδιοδρομόςουν ςτην πολιτικό το ζητοϑμενο όταν να εύναι 

ευχϊριςτοι -ϐχι χρόςιμοι. 

Και τα παθόματα δεν γύνονται μαθόματα. Παρϊ τισ πρϐςφατεσ οιμωγϋσ 

που ακοϑςτηκαν με αφορμό την φορολογικό αντιμετώπιςη τησ 

τεκνοποιύασ, εδώ και πολϑ καιρϐ οι δημογραφικϋσ τϊςεισ τησ Ελλϊδασ 

ακολουθοϑν καταςτροφικό πορεύα, μϋςα ςτην γενικό αδιαφορύα: ακϐμα 

κι αν απλϊ ςυνεχιςτοϑν οι τϊςεισ που εύχαν εμπεδωθεύ πριν την τρϋχουςα 

κρύςη, ο αριθμϐσ των εν ζωό Ελλόνων απογϐνων των ςημερινών 

κατούκων τησ Ελλϊδασ, θα βρύςκεται το 2100 ανϊμεςα ςτα 2 και τα 3 

εκατομμϑρια, και πιο κοντϊ ςτα 2 παρϊ ςτα 3. 

ε ϋνα ϊλλο ζότημα, ςτο περιβϊλλον, η κλιματικό αλλαγό, η 

ερημοπούηςη και η υπεραλύευςη κινδυνεϑουν να τινϊξουν ςτον αϋρα 

καύριεσ περιβαλλοντικϋσ, κοινωνικϋσ, κλιματικϋσ ιςορροπύεσ. ϑμφωνα 

με την «τρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ», μϐνο η κλιματικό αλλαγό εκτιμϊται 

πωσ θα επιβαρϑνει μϋςα ςτον τρϋχοντα αιώνα τα δημϐςια οικονομικϊ μασ 

με... ποςϐ υπερδιπλϊςιο απϐ το ςημερινϐ υπϋρογκο δημϐςιο χρϋοσ (700 

δισ ευρώ ςε ςταθερϋσ τιμϋσ 2008). 

Σα φαινϐμενα αυτϊ ακολουθοϑν ταυτϐςημη πορεύα με την οικονομικό 

κρύςη: τα διαθϋςιμα πρϐδρομα ςτοιχεύα εύναι, ϋγκυρα, επαληθεϑςιμα και 
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προαναγγϋλλουν ανεξϋλεγκτεσ καταςτϊςεισ. Εύναι επύςησ 

αντιμετωπύςιμα, τουλϊχιςτο για ϋνα οριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα. 

Δυςτυχώσ ϐμωσ, μϋχρι να εκδηλωθεύ η καταςτροφικϐτητϊ τουσ, εύναι 

επύςησ ανεπαύςθητα -κι αυτϐ εύναι τελικϊ το μϐνο που μετρϊει. 

ε αντύθεςη με την οικονομικό κρύςη, η δημογραφικό και η 

περιβαλλοντικό κρύςη, που θα αρχύςουν να πλόττουν την Ελλϊδα με 

αιςθητϐ τρϐπο γϑρω ςτο 2040-2050, θα ϋχουν αμετϊκλητα, 

ανεπανϐρθωτα, ανεπύςτρεπτα αποτελϋςματα. Εξελιςςϐμενα, θα ϋχουν 

ακυρώςει ωσ το τϋλοσ του τρϋχοντα αιώνα κϊθε δυνατϐτητα να ςυνεχύςει 

να υπϊρχει ςτον ελλαδικϐ χώρο δημοκρατικϐ ό/και εθνικϐ ελληνικϐ 

κρϊτοσ. 

Η αντιμετώπιςη αυτών των «ςκοτεινών τϊςεων» απαιτεύ πολιτικϋσ, 

κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ και πολιτιςτικϋσ αναπροςαρμογϋσ που εύναι 

ηλύου φαεινϐτερον πωσ δεν ϋχουμε την παραμικρό διϊθεςη να 

πραγματοποιόςουμε. Εύμαςτε ςυλλογικϊ οπαδού 

του «après nous, le déluge». Και το χϊοσ εύναι ακριβώσ ϐ,τι θα 

πϊρουμε, τουλϊχιςτο οι νεϐτεροι εξ ημών και ςε κϊθε περύπτωςη τα 

παιδιϊ και τα εγγϐνια μασ. Θα μποροϑμε βϋβαια και τϐτε να 

καταφεϑγουμε ςε θεωρύεσ ςυνωμοςύασ, εκκεντρικϋσ κοινωνικοπολιτικϋσ 

θεωρύεσ και θρηςκευτικϋσ προκαταλόψεισ. Αλλϊ η αλόθεια εύναι πωσ δεν 

εύχαμε νοιαςτεύ αρκετϊ ϐταν ϋπρεπε, και πωσ τα ϐποια κλαψουρύςματϊ μασ 

όταν για το θεαθόναι. 
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Νϋφοσ και "μνημϐνιο" (29/12/2012) 

 

Απϐ μιαν ϊποψη εύναι πολϑ ανηςυχητικϐ: μια τεχνοκρατικό 

προςϋγγιςη με ποικύλεσ ενϊρετεσ ςτοχεϑςεισ (την πϊταξη του 

λαθρεμπορύου· την αϑξηςη των κρατικών εςϐδων), με ιςχυρό υποςτόριξη 

απϐ ϋγκυρουσ διεθνεύσ παρϊγοντεσ (την ΕΕ, την ΕΚΣ, το ΔΝΣ), 

εφαρμϐζεται τελικϊ, παρϊ τισ αντιςτϊςεισ του «λαώκιςμοϑ» και των 

«ςυντεχνιών». Σο αποτϋλεςμα: οι πϐλεισ μασ μετατρϋπονται ςε 

θαλϊμουσ αερύων. Οϑτε καν τα κανϊλια δεν μποροϑν να κρϑψουν τϐςη 

αιθαλομύχλη! 

Σο ςυμβϊν εύναι μια πολϑτιμη αλληγορύα. 

• Μασ διδϊςκει αύφνησ πωσ οφεύλουμε να κρατϊμε «μικρϐ καλϊθι» 

ϐςον αφορϊ την αρτιϐτητα των λϑςεων που μασ ςυςτόνονται απϐ 

την ξϋνη τεχνοκρατύα. Όχι γιατύ τησ λεύπει η γνώςη. Σησ λεύπει το 

ενδιαφϋρον για το μακροπρϐθεςμο ςυμφϋρον του τϐπου. Αν 

ακολουθόςουμε τυφλϊ τισ οδηγύεσ τησ για «εξυγύανςη» και 

«ανϊκαμψη» εύναι πολϑ πιθανϐ μετϊ απϐ μερικϊ χρϐνια να 

ανακαλϑψουμε πωσ εύμαςτε βαθιϊ θαμμϋνοι ςε μια χωματερό τησ 

Ευρώπησ. 

• Εύπα «μακροπρϐθεςμο ςυμφϋρον» και θυμόθηκα τα δικϊ μασ 

χϊλια: τησ πολιτικόσ μασ τϊξησ κι ημών των πολιτών. Κϊπωσ 

πρϋπει να μπει ςτην εξύςωςη τησ πολιτικόσ μασ ςκϋψησ το μϋλλον 

και το κοινϐ ςυμφϋρον. Αν δεν το κϊνουμε, μασ περιμϋνει μια 

αργό αποςϑνθεςη -και πολϑσ πϐνοσ, φτώχεια, βύα και 

απελπιςύα. Η αιθαλομύχλη που μασ πνύγει εύναι τησ ιδύασ υφόσ με το 

χρϋοσ που μασ ϋπνιξε: εύναι φτιαγμϋνο απϐ εγωιςμϐ, μυωπύα και 

ςκανδαλώδη αδιαφορύα για τα κοινϊ αγαθϊ. Με τϋτοιεσ αξύεσ, 

κανεύσ δεν δικαιοϑται να επιβιώςει -και δεν επιβιώνει. 

• Σϋλοσ χρειαζϐμαςτε αλλαγϋσ που να ξεφεϑγουν απϐ το πλαύςιο 

των εμπεδωμϋνων ςυμφερϐντων τησ μεταπολύτευςησ. Όςον 

αφορϊ την αγορϊ καυςύμων π.χ. ςϑμφωνα με το ΔΝΣ το καρτϋλ 

που ϋχουν ςτόςει οι κ.κ. Βαρδινογιϊννησ και Λϊτςησ μασ 

κοςτύζει 1 δισ ευρώ τον χρϐνο. Προκειμϋνου να αποφϑγουν να 
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ζημιώςουν αυτοϑσ τουσ επιχειρηματύεσ, οι κυβερνώντεσ επϋλεξαν 

να μασ πνύξουν ςτην κϊπνα. Επύςησ, προκειμϋνου να μην θύξουν 

την (ΓΕΝΟΠ) ΔΕΗ, ϊφηςαν ςτϊςιμο επύ δεκαετύεσ το ενεργειακϐ 

μασ τοπύο. Απϐ τη μια τα εμπεδωμϋνα ςυμφϋροντα, απϐ την ϊλλη 

η δημϐςια υγεύα: το πολιτικϐ ςϑςτημα δεν δύςταςε και πολϑ. 

Εξϊλλου οι ογδϐντα τϐςοι νεκρού των πυρκαγιών του 2007 το 

δύδαξαν πωσ με καλό επικοινωνιακό διαχεύριςη, μερικϊ 

πετυχημϋνα ςποτϊκια, «ςφιχτό» ςυνεργαςύα με τα μύντια και 

κϊποια ψωροχιλιϊρικα, οι πεθαμϋνοι ξεχνιοϑνται εϑκολα. 

Εύναι κρύμα, γιατύ λϑςη υπϊρχει και εύναι προφανόσ: η αναβϊθμιςη του 

κτιριακοϑ αποθϋματοσ τησ Ελλϊδασ θα μποροϑςε να εύναι ϋνα μεγϊλο 

ϋργο που θα πρϐςφερε τα επϐμενα χρϐνια θϋςεισ εργαςύασ, 

δημοςιονομικό ιςορροπύα, τουριςτικό και παραγωγικό αναβϊθμιςη, 

διϊςωςη του δαςικοϑ πλοϑτου τησ περιοχόσ, μεύωςη του οικολογικοϑ 

αποτυπώματοσ τησ χώρασ και βελτύωςη τησ δημϐςιασ υγεύασ. Αλλϊ εμεύσ 

μεν ϐταν ϋβρεχε λεφτϊ κρατοϑςαμε ομπρϋλεσ (ανϊποδα, για να τα 

μαζεϑουμε και να τα χαρύζουμε ςτουσ «δυνατοϑσ»), οι δε Ευρωπαύοι 

ϋχουν τϐςο καεύ απϐ τα αναπτυξιακϊ πακϋτα του παρελθϐντοσ που δεν 

νιώθουν ακϐμα ϋτοιμοι να δώςουν τα δισ τουσ κϊπου που να πιϊνουν 

τϐπο. 
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2013 

 

Δεν χρειαζϐμαςτε μϐνο νϋα κϐμματα, μα και διαφορετικϊ 

(4/1/2013) 

 

«Κομματογονύα»: ϋτςι χαρακτόριςε ϋνασ φύλοσ το ςημερινϐ πολιτικϐ 

τοπύο. Ακοϑγεται ςωςτϐ: τα καθεςτωτικϊ κϐμματα «που μασ ϋφεραν ωσ 

εδώ» πολϑ δϑςκολα θα επιβιώςουν απϐ την πολυετό ϑφεςη, την 

κοινωνικό ανιςϐτητα, την «μεταδημοκρατύα» και την παταγώδη 

διϊψευςη των μεταπολιτευτικών αξιωμϊτων. 

Αλλϊ κι η χρεοκοπύα να μην υπόρχε, θα ϋπρεπε να την εφεϑρουμε. Σα 

κατεςτημϋνα κϐμματα τησ μεταπολιτευτικόσ Ελλϊδασ ςχεδιϊςτηκαν ϐλα 

και υπηρϋτηςαν ϋνα ςυγκεκριμϋνο οργανωτικϐ πρϐτυπο, που ξεπερνιϋται 

παντοϑ, ςε ώριμεσ δημοκρατύεσ, αναδυϐμενεσ αγορϋσ και κρϊτη-παρύεσ: το 

κϐμμα «νϋου τϑπου», με την πυραμιδικό οργϊνωςη, τα αδιαπϋραςτα 

τεύχη μεταξϑ μελών και πολιτών, τισ υψηλϋσ απαιτόςεισ πειθϊρχηςησ και 

νομιμοφροςϑνησ προσ την οργϊνωςη, το καταςτατικϐ την γραμμό. 

Σο δομημϋνο ςαν επιχεύρηςη, εκκληςύα ό ςτρατϐσ κϐμμα, ϋχει προ 

πολλοϑ πϊψει να μπορεύ να εκφρϊςει τισ ςϑγχρονεσ ανϊγκεσ. 

Σο «κϐμμα μελών» πϋθανε: ςόμερα λειτουργεύ ςαν ϋνα χρηματιςτόριο 

χρϐνου για λύγουσ, που καταξιώνει βαςικϊ τουσ ποντικοϑσ των 

κομματικών γραφεύων και αποδιώχνει ϐλουσ τουσ ϊλλουσ. 

Νομιμοποιοϑμενοι απϐ την κομματικό μυθολογύα του «εμεύσ 

νοιαζϐμαςτε»-«εμεύσ αγωνιζϐμαςτε» οι κομματικού χρυςοκϊνθαροι 

διπλοκλειδώνουν με λουκϋτα αςφαλεύασ το κομματικϐ ςτρατϐπεδο, 

τρϋμουν τισ ρηξικϋλευθεσ ιδϋεσ, περιφρονοϑν την κοινωνύα. 

Μετατρϋποντασ τα κϐμματα ςε «χωρϊφι» τουσ, νομύζουν πωσ 

διαςφαλύζουν την πολιτικό εξουςύα. Κι ϋτςι πρϊγματι γύνεται, ϋωσ ϐτου η 

ζωό -που βϋβαια «εύναι αλλοϑ»- τουσ προςπερνϊει με οδυνηρϐ τρϐπο. 

Κϊποια ςτιγμό κοιτοϑν τουσ θηςαυροϑσ τουσ και δεν βλϋπουν παρϊ 

ςκϐνεσ και ςκουπύδια. 
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Δεν χρειαζϐμαςτε μϐνο νϋα κϐμματα. Φρειαζϐμαςτε κυρύωσ διαφορετικϊ 

κϐμματα. 

• Που θα υποβϊλλουν ϐλεσ τισ κορυφαύεσ επιλογϋσ τουσ (ςε 

πρϐςωπα και προγρϊμματα) ςτην βϊςανο τησ ανοικτόσ 

ψηφοφορύασ και των δημοψηφιςμϊτων. 

• Που θα προςδιορύζουν ϋνα πολϑ ευρϑτερο εκλογικϐ ςώμα απϐ 

εκεύνο των μελών τουσ: ϋναν κϑκλο «φύλων» και «φιλικών 

ςυλλογικοτότων», που θα ςυμμετϋχουν ςτην λόψη των καύριων 

αποφϊςεων χωρύσ να τουσ ζητιϋται κανενϐσ εύδουσ αντϊλλαγμα -

ςε χρϐνο ό νομιμοφροςϑνη. 

• Που ςτισ οργανώςεισ βϊςησ τουσ θα λειτουργοϑν ωσ παρϋεσ και 

ομϊδεσ κοινών ενδιαφερϐντων, και ϐχι ςαν «ιμϊντασ 

μεταβύβαςησ» τησ κομματικόσ «γραμμόσ». 

Κϐμματα κοντολογύσ που θα φιλοδοξοϑν να (νομιμοποιοϑνται να) 

λειτουργοϑν ωσ «πϑργοσ ελϋγχου» των μεγϊλων κοινωνικών μεταβολών, 

ωσ πυρόνασ ενϐσ γαλαξύα απϐ ςυλλογικϐτητεσ και ϊτομα. 

Ζοϑμε ςε κοινωνύεσ εξατομικευμϋνεσ, πολυφωνικϋσ, αςτικϋσ. Ο χρϐνοσ 

εύναι χρόμα και οι ιδεολογύεσ, ϐποτε υπϊρχουν, βαραύνουν πολϑ λιγϐτερο 

απϐ την προςωπικό ζωό, την οικογϋνεια, το επϊγγελμα. Κανεύσ δεν ϋχει 

δικαύωμα να ζητϊει απϐ τον ςϑγχρονο πολύτη να λειτουργεύ ςαν 

βιομηχανικϐσ εργϊτησ τησ δεκαετύασ του 1920 ό ςαν φοιτητόσ τησ 

δεκαετύασ του 1970. Και κανενϐσ κομματικοϑ ιερατεύου οι πολιτικϋσ 

φιλοδοξύεσ δεν δικαιοϑνται να υποκαταςτόςουν την γνώμη και την φωνό 

του πολιτικοϑ του ακροατηρύου και τησ κοινωνύασ. 
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ιγϊ ςιγϊ, πϊψτε να ςκϋφτεςτε τον ΤΡΙΖΑ ςαν αντιμνημονιακό 

δϑναμη (20/1/2013) 

 

ε μια αποςτροφό τησ πρϐςφατησ κοινοβουλευτικόσ 

αντιπαρϊθεςησ Σςύπρα-Βενιζϋλου, μϊσ αποκαλϑφθηκε πώσ θα 

τελειώςει ςτην Ελλϊδα ο πολιτικϐσ αιών των «μνημονύων»: δια χειλϋων 

του ιδύου του προϋδρου του ΤΡΙΖΑ, μϊθαμε αρχικϊ πώσ βλϋπει το 

ζότημα ο διεθνόσ παρϊγων -ό τμόμα αυτοϑ: «οι ϋξω ϋχουν 

ςυνειδητοποιόςει ϐτι δεν ϋχετε καμύα αξιοπιςτύα ςτην ελληνικό 

κοινωνύα. Όταν κϊνετε τη βρώμικη δουλειϊ... θα ςασ πετϊξουν ςτα 

βρϊχια» (ςελ. 425). Ακολοϑθηςε ο πρϐεδροσ του ελϊςςονοσ 

κυβερνητικοϑ εταύρου, που αποκϊλυψε τουσ ϐρουσ υπϐ τουσ οπούουσ θα 

μποροϑςε να κληθεύ ο ΤΡΙΖΑ να καλϑψει το κενϐ που θα 

δημιουργηθεύ: «ετοιμαςτεύτε, γιατύ αυτϐ που θα ζητηθεύ ωσ προϒπϐθεςη 

εύναι η υπογραφό ςασ» (ϐ.π, ςελ. 429). 

Σο μϐνο που μϋνει να μϊθουμε εύναι πϐτε θα ζητηθεύ η υπογραφό του 

ΤΡΙΖΑ. Προφανώσ η κυβϋρνηςη θα όθελε αυτϐ να γύνει με την «επϐμενη 

εκταμύευςη» (ϐ.π), ότοι τον Απρύλιο. Αν ϐμωσ ο ΤΡΙΖΑ αξιοποιόςει τα 

διεθνό του ερεύςματα, που αγωνιωδώσ ενιςχϑει η ηγεςύα του, θα 

μποροϑςε ύςωσ να πετϑχει μια αναβολό για μετϊ τισ γερμανικϋσ 

εκλογϋσ του επομϋνου φθινοπώρου και την -αναμενϐμενη απϐ ϐλουσ- 

ςυγκατϊθεςη του Βερολύνου ςτην πϊγια πρϐταςη του ΔΝΣ για γενναύο 

κοϑρεμα τησ αξύασ των ελληνικών χρεογρϊφων που κατϋχουν επύςημοι 

φορεύσ (OSI). 

Σο μϐνο ςύγουρο εύναι πωσ ο ΤΡΙΖΑ προετοιμϊζεται εντατικϊ για αυτϐ το 

ενδεχϐμενο. Σουλϊχιςτο μετϊ απϐ την εμφϊνιςη του κ. Σςύπρα 

ςτο CNN τον Νοϋμβριο του 2012, ϋχει διατυπώςει δεκϊδεσ φορϋσ την νϋα 

«κϐκκινη γραμμό» του προκειμϋνου να αποδεχθεύ τα «πακϋτα 

διϊςωςησ»: ζητϊει «μια λϑςη αντύςτοιχη με αυτό που δϐθηκε για τη 

Γερμανύα το 1953 ϐταν διαγρϊφηκε το 50% του χρϋουσ τησ». το «γκουγκλ» 

ο ςυνδυαςμϐσ «Σςύπρασ, 1953, 50%» δύνει (όδη ςόμερα!) 30,000 

αποτελϋςματα! Εντελώσ ςυμπτωματικϊ, το ϑψοσ του «κουρϋματοσ» που 
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ζητϊει το ΔΝΣ εύναι μεν επιςόμωσ «τουλϊχιςτον 25%» του ελληνικοϑ 

χρϋουσ, αλλϊ το επιθυμητϐ ποςοςτϐ που ςυχνϊ-πυκνϊ αναφαύνεται 

ςτα διεθνό μύντια εύναι -ναι, ςωςτϊ το μαντϋψατε!- ακριβώσ 50%! 

Πρϊγμα που ςημαύνει πωσ, αν ϐλα πϊνε αρκετϊ καλϊ (ό μϊλλον... αργϊ), 

ο ΤΡΙΖΑ θα μπορεύ με μεγϊλη αξιοπιςτύα να υπεραςπύςει την ϐψιμη 

προςχώρηςό του ςτην αποδοχό τησ διεθνοϑσ βοόθειασ και των ϐρων τησ. 

Κι ασ μην ξεχνϊμε πωσ όδη ςόμερα φαύνεται ςτισ δημοςκοπόςεισ πωσ η 

διαχωριςτικό γραμμό «μνημϐνιο»-«αντιμνημϐνιο» ξεθωριϊζει 

γρόγορα. Εν πϊςη περιπτώςει, ο κ. Σςύπρασ θα θϋςει μετ' επιτϊςεωσ ϋνα 

νϋο δύλημμα: ποιον εμπιςτεϑονται περιςςϐτερο οι Ϊλληνεσ για να 

αναθϋςουν την οικοδϐμηςη τησ νϋασ, μεταμνημονιακόσ Ελλϊδασ; Tην 

«μεγϊλη προοδευτικό παρϊταξη» ό το «"τρύγωνο τησ αμαρτύασ" του 

διεφθαρμϋνου πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, τησ τραπεζοκρατύασ και τησ 

μιντιοκρατύασ» (ϐ.π. ςελ 413); ε αυτϐ το πεδύο, ο ΤΡΙΖΑ διαθϋτει 

πλεονϋκτημα, ιδύωσ αν η κυβερνητικό παρϊταξη παγιδευτεύ ςτην 

παρελθοντολογύα και ςε καταγγελύεσ τησ «κολοτοϑμπασ» του ΤΡΙΖΑ 

(που ταυτοχρϐνωσ θα ςτϋλνουν ςτουσ «μεςαύουσ» ψηφοφϐρουσ το 

μόνυμα πωσ ο Σςύπρασ εύναι ϋτοιμοσ να κυβερνόςει). 

  

Οι επϐμενεσ εκλογϋσ δεν θα διεξαχθοϑν υπϐ το δύλημμα «μνημϐνιο ό 

αντιμνημϐνιο» αλλϊ το ποιοσ εύναι καταλληλϐτεροσ να οικοδομόςει μιαν 

αλλιώτικη μεταμνημονιακό Ελλϊδα. Όποιοσ δεν επιθυμεύ να δει τον 

κ. Σςύπρα ςτην πρωθυπουργύα, ςιγϊ ςιγϊ ασ πϊψει να ςκϋφτεται τον 

ΤΡΙΖΑ ςαν αντιμνημονιακό ό αντιευρωπαώκό δϑναμη. Η μϊχη θα δοθεύ 

ςτο πεδύο τησ «νϋασ μεταπολύτευςησ» κι εκεύ εύναι που πρϋπει να 

ανακτόςει το πλεονϋκτημα. 
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Η κοινωνύα χρειϊζεται την πρϐταςη τησ πολιτικόσ οικολογύασ 

(4/2/2013) 

 

Σο εκλογικϐ αποτϋλεςμα του Ιουνύου του 2012 όταν απογοητευτικϐ για 

τουσ «οικολϐγουσ-πρϊςινουσ» (ΟΠ): 0.88%. Μετϊ απϐ λύγουσ μόνεσ, 

τα αποτελϋςματα των δημοςκοπόςεων δεύχνουν ϐτι ακϐμα υπϊρχει 

ενδιαφϋρον για το εγχεύρημα τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτη χώρα μασ. 

Παρϊ την πϐλωςη και το δυςμενϋσ πεδύο ςτο οπούο επικεντρώνεται η 

πολιτικό διαμϊχη, οι περιςςϐτερεσ δημοςκοπόςεισ δύνουν ςτουσ ΟΠ 

ποςοςτϊ που αγγύζουν το 2%. Ακϐμα ςημαντικϐτερο, το ςυνϋδριο που 

πραγματοπούηςαν το Δεκϋμβριο ςτη Λαμύα, παρϊ τισ αντύθετεσ 

προβλϋψεισ, όταν το πιο πολυπληθϋσ και πολιτικϐ απϐ ϐςα ϋχουν 

πραγματοποιόςει. 

«Ένα ςημαντικό τμόμα τησ κοινωνύασ ενδιαφϋρεται για την πρόταςη 

τησ πολιτικόσ οικολογύασ. Φρειϊζεται την πολιτικό οικολογύα. Σα 

μϋλη των ΟΠ ϋχουν τη δυνατότητα να προςδιορύςουν, να 

επεξεργαςτούν και να ςυζητόςουν με την υπόλοιπη κοινωνύα αυτό 

την πρόταςη. Η ηγεςύα όμωσ των ΟΠ, φαύνεται να βρύςκεται πιο 

πύςω» 

Η θϋςη μασ εύναι λοιπϐν πωσ ϋνα ςημαντικϐ τμόμα τησ κοινωνύασ 

ενδιαφϋρεται για την πρϐταςη τησ πολιτικόσ οικολογύασ. Φρειϊζεται την 

πολιτικό οικολογύα. Σα μϋλη των ΟΠ ϋχουν τη δυνατϐτητα να 

προςδιορύςουν, να επεξεργαςτοϑν και να ςυζητόςουν με την υπϐλοιπη 

κοινωνύα αυτό την πρϐταςη. Η ηγεςύα ϐμωσ των ΟΠ, ϐπωσ εκφρϊζεται 

απϐ τα κεντρικϊ ϐργανα του κϐμματοσ, π.χ. την πλειοψηφύα του 

«πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου» (Π) φαύνεται να βρύςκεται πιο πύςω: δεν 

μπορεύ να κατανοόςει αυτό την πρϐταςη, δεν μπορεύ να οδηγόςει το 

κϐμμα ςε πολιτικό δρϊςη ςτη βϊςη αυτόσ τησ πρϐταςησ και επομϋνωσ 

δυςκολεϑει την πορεύα του ανούγματοσ των ΟΠ προσ την κοινωνύα. Αντύ 

να διευκολϑνει, δημιουργεύ δυςκολύεσ ςτη ςυνϊντηςη των ΟΠ με τισ 

φυςιολογικϋσ κοινωνικϋσ αναφορϋσ τουσ και επομϋνωσ ςτην πρϊξη 

υπονομεϑει την προοπτικό τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτη χώρα μασ, παρϊ 

τισ αντύθετεσ προθϋςεισ τησ. 
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Ποια εύναι ςόμερα η πρϐταςη τησ πολιτικόσ οικολογύασ 

Η πρϐταςη αυτό περιγρϊφηκε με αρκετό ςαφόνεια ςτην πολιτικό 

απϐφαςη του τελευταύου ςυνεδρύου των ΟΠ ςτη Λαμύα και 

υπερψηφύςτηκε απϐ τη μεγϊλη πλειοψηφύα των ςυνϋδρων. υνοπτικϊ η 

απϐφαςη αυτό θεωρεύ αναγκαύο το ϊνοιγμα των ΟΠ ςτην κοινωνύα, την 

επανεκκύνηςη ςτην προςπϊθεια ςυγκρϐτηςησ του πϐλου τησ πολιτικόσ 

οικολογύασ. Μια επανεκκύνηςη των ΟΠ ςτη βϊςη ενϐσ πολιτικοϑ 

ςχεδύου-πλαιςύου που περιγρϊφεται απϐ τα εξόσ ςημεύα:  

• Προώθηςη μιασ κοινωνικϊ δύκαιησ, ιςορροπημϋνησ 

πολιτικόσ, που αντιμετωπύζει τα δημοςιονομικϊ και ϊλλα 

διαρθρωτικϊ προβλόματα τησ χώρασ, ενώ παρϊλληλα αλλϊζει 

ριζικϊ το αναπτυξιακϐ μοντϋλο, το πολιτικϐ ςϑςτημα, την 

κοινωνικό οργϊνωςη, δημιουργεύ και ενιςχϑει μορφϋσ κοινωνικόσ 

αλληλεγγϑησ, αναζωογονεύ την οικονομύα, μϋςα απϐ τη ςτροφό 

τησ προσ «πρϊςινη» κατεϑθυνςη, δημιουργεύ εκατοντϊδεσ 

χιλιϊδεσ θϋςεισ εργαςύασ ςε μικρομεςαύεσ διαφϐρων νομικών κι 

εμπορικών μορφών κοινωνικϋσ επιχειρόςεισ. 

• Προώθηςη μιασ ςτρατηγικόσ  οικολογικοϑ και κοινωνικοϑ 

μεταςχηματιςμοϑ τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρώπησ Αλλαγό του 

παραγωγικοϑ, καταναλωτικοϑ κι ενεργειακοϑ μοντϋλου τησ 

χώρασ. Απεξϊρτηςη απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα, με ϋμφαςη ςτην 

τοπικϐτητα, τη βιωςιμϐτητα και την ποιϐτητα. Με αποανϊπτυξη 

των ρυπογϐνων, μη-βιώςιμων, κερδοςκοπικών δραςτηριοτότων 

κι ανϊπτυξη τησ «πρϊςινησ» και τησ κοινωνικόσ οικονομύασ, τησ 

προώθηςησ κοινωνικϊ και περιβαλλοντικϊ υπεϑθυνων 

κοινωνικών δραςτηριοτότων που ςτοχεϑουν ςτην 

αποτελεςματικό χρόςη ενϋργειασ και φυςικών πϐρων, τη 

δημοκρατύα ςτην εργαςύα και τη διαςφϊλιςη των δημϐςιων 

αγαθών. Με μεταρρϑθμιςη του φορολογικοϑ ςυςτόματοσ και των 

προτεραιοτότων τησ οικονομύασ ώςτε να εξυπηρετοϑν την 

απαςχϐληςη, την κοινωνικϊ και περιβαλλοντικϊ υπεϑθυνη 

οικονομύα και επιχειρηματικϐτητα. Με αναδιοργϊνωςη τησ 

διούκηςησ ςε ϐλα τα επύπεδα, ενδυνϊμωςη των κοινωνικών 

πολιτικών και των υπηρεςιών περιβϊλλοντοσ, ώςτε να γύνουν 
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αποτελεςματικϋσ για  τον πολύτη και να ςτηρύζουν ουςιαςτικϊ 

ϐςουσ βρύςκονται πλϋον ςτα ϐρια επιβύωςησ, με πολιτικϋσ και 

δρϊςεισ εξιςορρϐπηςησ τησ βύαιησ μεύωςησ μιςθών, ςυντϊξεων 

και κοινωνικών υποδομών με ςτοχευμϋνη ενύςχυςη τησ 

κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ και  υπερϊςπιςη του δημϐςιου 

ςυμφϋροντοσ. 

• Οικονομικό, νομιςματικό, φορολογικό, κοινωνικό και 

πολιτικό ενοπούηςη τησ Ευρώπησ με δημοκρατικϐ ϋλεγχο και 

νομιμοπούηςη απϐ θεςμοϑσ ϐπωσ το ευρωκοινοβοϑλιο (ΕΚ) 

αλλϊ κι αποκϋντρωςη εξουςιών ςε περιφερειακϐ και τοπικϐ 

επύπεδο. Εκλογό προϋδρου τησ «ευρωπαώκόσ επιτροπόσ» 

(Κομιςιϐν) και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ), με ςημαντικό 

αϑξηςη των πϐρων του προϒπολογιςμοϑ τησ ΕΕ απϐ το 

ςημερινϐ 1% του ΑΕΠ των κρατών-μελών και ύδιουσ πϐρουσ, 

με κοινό διαχεύριςη του ευρωπαώκοϑ χρϋουσ, με αναδιανομό απϐ 

τισ πλεοναςματικϋσ ςτισ ελλειμματικϋσ χώρεσ ςτο πλαύςιο μιασ 

ομοςπονδιακόσ Ευρώπησ, με κοινϐ πλαύςιο ϐχι μϐνο ςτην 

δημοςιονομικό, περιφερειακό και περιβαλλοντικό πολιτικό αλλϊ 

και ςτη φορολογικό, την εξωτερικό, την κοινωνικό. ϑμμαχού μασ 

εύναι οι «πρϊςινοι», το ΕΚ, πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ δυνϊμεισ που 

επιδιώκουν την ομοςπονδιακό Ευρώπη. 

«Η πολιτικό απόφαςη τησ Λαμύασ αποςαφηνύζει, ύςωσ για πρώτη 

φορϊ, τισ κοινωνικϋσ αναφορϋσ και κοινωνικϋσ ςυμμαχύεσ των ΟΠ 

και ταυτόχρονα δύνει τη δυνατότητα ςυγκρότηςησ ενόσ ρεαλιςτικού 

πολιτικού ςχεδύου που θα δώςει νόημα ςτην πολιτικό δρϊςη και 

ύπαρξό τουσ» 

• Μεταρρϑθμιςη πολιτικοϑ ςυςτόματοσ και του ελληνικοϑ 

δημοκρατικοϑ μοντϋλου, ώςτε να εμβαθϑνουμε τη δημοκρατύα 

και να την κϊνουμε πιο ςυμμετοχικό, ενιςχϑοντασ τη 

δημοκρατικό νομιμοπούηςη ϐςων αποφϊςεων επηρεϊζουν τη ζωό 

των πολιτών. Βαθιϋσ θεςμικϋσ αλλαγϋσ ςτο ςυντακτικϐ πλαύςιο, 

ουςιαςτικϐ διαχωριςμϐ των εξουςιών, αυςτηρϐ πλαύςιο 

προϊςπιςησ τησ ελευθεροτυπύασ και του ελεγκτικοϑ, μορφωτικοϑ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 895 

και ψυχαγωγικοϑ ρϐλου των ΜΜΕ, ουςιαςτικό αποκϋντρωςη, 

μεταφορϊ εξουςιών και πϐρων ςτην αυτοδιούκηςη. 

• Μεταφορϊ πϐρων και εξουςύασ απϐ τουσ «κερδιςμϋνουσ τησ 

μεταπολύτευςησ» (τη φοροδιαφυγό, τη διαφθορϊ, τη 

μαφιακό οικονομύα και την αργομιςθύα) προσ τισ γυναύκεσ, 

τα παιδιϊ και τουσ νϋουσ, τα δημϐςια αγαθϊ και το 

περιβϊλλον, τη δημιουργικό, δημοκρατικό και δύκαιη 

Ελλϊδα. Γι' αυτϐ εύναι απαραύτητη μια μεγϊλη πολιτικό και 

δικαςτικό πρωτοβουλύα λογοδοςύασ ϐλων ϐςοι υπονϐμευςαν με 

τισ αποφϊςεισ τουσ την οικονομικό βιωςιμϐτητα τησ χώρασ ςτο 

βωμϐ τησ προϊςπιςησ ϊνομων ςυμφερϐντων, εύτε ανόκουν ςτον 

πολιτικϐ κϐςμο, εύτε ςτη μιντιοκρατύα, εύτε ςτισ παραςιτικϋσ 

«επιχειρηματικϋσ»- μαφιακϋσ δυνϊμεισ. Και φυςικϊ ϋλεγχο των 

γκρύζων περιουςιών, αντιμετώπιςησ τησ φοροδιαφυγόσ και 

φοροαπϊτησ και αποκατϊςταςη του αιςθόματοσ κοινωνικόσ 

δικαιοςϑνησ, ωσ προϒπϐθεςη για την αποκατϊςταςη τησ 

κοινωνικόσ και πολιτικόσ ςυνοχόσ, για τη διαμϐρφωςη ενϐσ νϋου 

κοινωνικοϑ ςυμβολαύου. 

• Κϐμμα των λϑςεων και των μεταρρυθμύςεων Ενύςχυςη τησ 

ενεργοϑ παρϋμβαςησ ςτο πλευρϐ των ξεχαςμϋνων του 

ςυςτόματοσ, των οραματιςτών τησ βιωςιμϐτητασ, των 

δημιουργικών και παραγωγικών πρωτοβουλιών των πολιτών και 

του «τρύτου», κοινωνικοϑ τομϋα τησ οικονομύασ. Ϊνα κϐμμα 

ανοικτϐ ςτην κοινωνύα, με ηλεκτρονικό διαβοϑλευςη, ϊμεςη 

δημοκρατύα και θετικϋσ διακρύςεισ υπϋρ των γυναικών, των νϋων, 

των μεταναςτών, των ΑΜΕΑ. 

• Ϊνα κϐμμα που θα ςυγκροτεύ ϋναν αυτϐνομο τρύτο 

«πρϊςινο» ϐλο ςτην ελληνικό πολιτικό ζωό, που θα 

ενςωματώνει την περιβαλλοντικό, κλιματικό και κοινωνικό 

διϊςταςη ςε ϐλεσ τισ πολιτικϋσ κι αποφϊςεισ. Που δεν θα εύναι 

ουρϊ εκλογικών ό ϊλλων ςχεδιαςμών «δεξιών» ό «αριςτερών» 

ςχηματιςμών, αλλϊ θα επιδιώκει να παύξει το ρϐλο καταλϑτη ςτισ 

βαθιϋσ αλλαγϋσ που απαιτοϑνται μϋςα απϐ τη ςϑγχρονη 

αναςϑνθεςη του πολιτικοϑ τοπύου, εύτε απϐ τη θϋςη τησ 
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αντιπολύτευςησ εύτε ςυμμετϋχοντασ ςε κυβερνητικϋσ λϑςεισ ςε 

τοπικϐ, περιφερειακϐ ό εθνικϐ επύπεδο, ςτη βϊςη ϐμωσ, 

προγραμματικών ςυμφωνιών οι οπούεσ θα υπηρετοϑν το πολιτικϐ, 

περιβαλλοντικϐ, κοινωνικϐ και οικονομικϐ ςχϋδιο 

μεταρρυθμύςεων κι ανατροπών. 

• Περιςςϐτερη δημοκρατύα και μη βύα Η διϋξοδοσ απϐ την 

κρύςη πρϋπει να ςτηριχθεύ ςε περιςςϐτερη δημοκρατύα και ϐχι 

ςτη βύα. Φωρύσ δικαιοςϑνη δεν μπορεύ να υπϊρξει αςφϊλεια. 

Φωρύσ κοινωνικό αςφϊλεια δεν μπορεύ να υπϊρξει δημοκρατύα. 

Φρειϊζεται να απομονώςουμε τισ φωνϋσ που κηρϑςςουν τη βύαιη 

επύλυςη των διαφορών, εύτε ςτο ϐνομα του εκφαςιςμοϑ τησ 

κοινωνύασ, εύτε ςτο ϐνομα του λαοϑ. Η αντύςταςη των πολιτών 

εύναι πϊντοτε μαζικό, ειρηνικό και μη βύαιη. Δύνει ϋμφαςη ςτη 

θεςμικό και ουςιαςτικό αναςυγκρϐτηςη τησ δημοκρατύασ μασ 

και ςτη μακρϊ πορεύα μεταρρϑθμιςησ, ςτην προϊςπιςη τησ 

ανθρώπινησ ζωόσ και τησ περιουςύασ των πολιτών, ςτην 

αντιμετώπιςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ και τησ διαφθορϊσ 

ςε ϐλα τα επύπεδα, αλλϊ και ςτισ αιτύεσ που οδηγοϑν εκεύ.      

Σο πλαύςιο αυτϐ περιγρϊφει ϋνα ςϑγχρονο ευρωπαώκϐ πρϊςινο κϐμμα. 

Περιγρϊφει ταυτοχρϐνωσ μια πολιτικό φυςιογνωμύα-θϋςη που δεν 

καλϑπτεται απϐ κανϋνα ϊλλο κϐμμα ςτη χώρα μασ. Αποςαφηνύζει, ύςωσ 

για πρώτη φορϊ, κοινωνικϋσ αναφορϋσ και κοινωνικϋσ ςυμμαχύεσ και 

ταυτϐχρονα δύνει τη δυνατϐτητα ςυγκρϐτηςησ ενϐσ ρεαλιςτικοϑ 

πολιτικοϑ ςχεδύου που θα δώςει νϐημα ςτην πολιτικό δρϊςη και ϑπαρξη 

των ΟΠ 

«Σο Π δεν μπορεύ να εκπροςωπόςει τισ πολιτικϋσ απόψεισ των 

μελών του κόμματοσ, για καταςτατικούσ και πολιτικούσ λόγουσ. Οι 

πολιτικϋσ απόψεισ που κυριαρχούν ςτο επύπεδο των μελών των ΟΠ, 

οι πολιτικϋσ απόψεισ τησ πλειοψηφύασ των μελών των ΟΠ, εύναι 

μειοψηφικϋσ ςτο επύπεδο του Π!» 

Γιατύ η ηγεςύα των ΟΠ δεν μπορεύ να παρακολουθόςει τισ εξελύξεισ; 

Οι προςπϊθειεσ του Π Η κοινωνύα ϐπωσ αναφϋραμε και ςτην αρχό, 

χρειϊζεται ϋνα τϋτοιο πολιτικϐ φορϋα. Ϊνα τμόμα τησ θϋλει να εκφραςτεύ 

πολιτικϊ με αυτϐν τον τρϐπο. Σα μϋλη των ΟΠ ςτη μεγϊλη πλειοψηφύα 
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τουσ βλϋπουν και κατανοοϑν αυτό την αναγκαιϐτητα. Και κϊτι 

παραπϊνω: μποροϑν να διαμορφώςουν και να πϊρουν τισ αναγκαύεσ 

πολιτικϋσ αποφϊςεισ για μια τϋτοια πορεύα. Σο ϋδειξαν κυρύωσ ςτο 

τελευταύο ςυνϋδριο, αλλϊ και ςε μια ςειρϊ απϐ προηγοϑμενα ςυνϋδρια, 

ϐταν υπεραςπύςτηκαν την αυτονομύα του πϐλου τησ πολιτικόσ 

οικολογύασ. Όταν διϊλεξαν μια πολιτικό πορεύα αυτϐνομη «τϐςο απϐ τη 

δεξιϊ ϐςο και απϐ την αριςτερϊ». 

Όμωσ η πλειοψηφύα του Π, δηλαδό εκ των πραγμϊτων η πολιτικό 

ηγεςύα των ΟΠ, δεν μπορεύ να κατανοόςει αυτϋσ τισ αναγκαιϐτητεσ. 

Προςπαθεύ ςτην πρϊξη, και αςχϋτωσ προθϋςεων, να ακυρώςει αυτό την 

προςπϊθεια ανούγματοσ ςτην κοινωνύα με μια ςειρϊ πρϊξεων και 

αποφϊςεων. Κοντϐφθαλμη και λανθαςμϋνη ςτϊςη γιατύ χωρύσ αυτϐ το 

ϊνοιγμα, οι ΟΠ θα καταςτοϑν ϊχρηςτοι για την κοινωνύα και πολιτικϊ δεν 

θα μακροημερεϑςουν! 

Για παρϊδειγμα, ενϊμιςι μόνα μετϊ την απϐφαςη του ςυνεδρύου που 

προαναφϋρθηκε, το Π με μεγϊλη πλειοψηφύα πόρε μια απϐφαςη ςτην 

οπούα μεταξϑ ϊλλων αναφϋρονται και τα εξόσ: 

• «Η παγκϐςμια καπιταλιςτικό κρύςη όταν κατϊ μεγϊλο 

μϋροσ καρπϐσ των νεοφιλελεϑθερων πολιτικών των 

τελευταύων τριών δεκαετιών, με ϊξονα την εξυπηρϋτηςη του 

χρηματοπιςτωτικοϑ κεφαλαύου, που οδόγηςαν λϐγω τησ 

απελευθϋρωςησ απϐ κϊθε εύδουσ ρϑθμιςη, ςτη ςυνολικό 

κατϊρρευςη» Μια πολϑ φτωχό ανϊλυςη τησ κατϊςταςησ που 

ζοϑμε. Καμύα αναφορϊ ςτισ κεντρικϋσ ϋννοιεσ που χρηςιμοποιεύ 

ϋνα «πρϊςινο» πλαύςιο ανϊλυςησ, ϐπωσ εύναι η εξϊντληςη και 

υπερεκμετϊλλευςη των φυςικών πϐρων, η κλιματικό αλλαγό, 

το παραγωγικϐ μοντϋλο, το αξιακϐ ςϑςτημα, αλλϊ ακϐμα και τισ 

ιςτορικϋσ μεταβολϋσ που ςυντελοϑνται ςτον παγκϐςμιο 

ςυςχετιςμϐ δυνϊμεων ςε οικονομικϐ, πολιτικϐ, αλλϊ και 

δημογραφικϐ επύπεδο. Μια ανϊλυςη τελικϊ πιο κοντινό ςε 

ϊλλουσ πολιτικοϑσ χώρουσ, ϐπωσ π.χ. η ΑΝΣΑΡΤΑ. 

• «Οι δικϋσ μασ μεταρρυθμύςεισ εύναι αυτϋσ που χρωςτϊμε οι 

ύδιοι ωσ κοινωνύα ςτον εαυτϐ μασ, με κεντρικϐ ζητοϑμενο τη 

διεϑρυνςη τησ δημοκρατύασ, τη διαφϊνεια, το ριζικϐ 
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αναπροςανατολιςμϐ τησ οικονομύασ ςε βιώςιμεσ κοινωνικϊ 

και περιβαλλοντικϊ κατευθϑνςεισ, την αλλαγό των 

προτϑπων ευημερύασ, την οικοδϐμηςη πραγματικοϑ 

κοινωνικοϑ κρϊτουσ για ϐλουσ ςτη θϋςη των μικρών και 

μεγϊλων ςυντεχνιακών και πελατειακών 

προνομύων... Διατηροϑμε τισ διαχωριςτικϋσ γραμμϋσ με την 

κατεδϊφιςη τησ χώρασ και το "μνημϐνιο", καθώσ θϋλουμε 

και ευρώ και μια ευρωπαώκό κοινωνύα. Ενιςχϑουμε την 

ιδεολογικό και πολιτικό αυτοτϋλειϊ μασ, και απϋναντι ςτην 

αριςτερϊ. Η απϊντηςό μασ ςε μια πιθανό πρϐταςη για 

κυβερνητικό ςυνεργαςύα μαζύ τησ μπορεύ να εύναι μϐνο ϋνα 

επιφυλακτικϐ "ύςωσ", υπϐ ϐρουσ. Προγραμματικό ςυμμαχύα 

μπορεύ να εύναι εφικτό, μϐνο αν πρώτα ανούξουν τα χαρτιϊ 

τουσ ςτην κοινωνύα, παρουςιϊζοντασ φερϋγγυο και πειςτικϐ 

πρϐγραμμα για την ϋξοδο απϐ την κρύςη και για τη 

ςυγκρϐτηςη νϋων, πλειοψηφικών πολιτικών ςυμμαχιών» Σο 

αύτημα των ριζοςπαςτικών μεταρρυθμύςεων που αποτελεύ 

κεντρικϐ ςτοιχεύο τησ απϐφαςησ του ςυνεδρύου των ΟΠ 

περιθωριοποιεύται και αντιμετωπύζεται ςχεδϐν εχθρικϊ απϐ την 

απϐφαςη του Π με μια «λιτό» παρϊθεςη 5 γραμμών ςε ϋνα 

κεύμενο 5 ςελύδων1. Η απϐφαςη του ςυνεδρύου για τη 

ςυγκρϐτηςη αυτϐνομου τρύτου πϐλου απϐ την πολιτικό οικολογύα 

υπονομεϑεται απϐ το «επιφυλακτικϐ» «ύςωσ» προσ την αριςτερϊ. 

Σο ςυνϋδριο ϐμωσ αποφϊςιςε ϐτι δεν προκρύνονται προνομιακϋσ 

ςχϋςεισ και οι ΟΠ «δεν θα εύναι ουρϊ εκλογικών ό ϊλλων 

ςχεδιαςμών “δεξιών” ό "αριςτερών" ςχηματιςμών». Καμύα 

προνομιακό αναφορϊ ςτην απϐφαςη του ςυνεδρύου για την 

αριςτερϊ ό τη δεξιϊ. Πωσ αυτό προϋκυψε ςτην απϐφαςη του Π; 

Σι ϊλλαξε μϋςα ςε 45 ημϋρεσ; 

 

Δεν ϊλλαξε τύποτα! Απλϊ το Π δεν μπορεύ να εκπροςωπόςει τισ πολιτικϋσ 

απϐψεισ των μελών του κϐμματοσ, για καταςτατικοϑσ και πολιτικοϑσ 

λϐγουσ. Οι πολιτικϋσ απϐψεισ που κυριαρχοϑν ςτο επύπεδο των μελών των 

ΟΠ, οι πολιτικϋσ απϐψεισ τησ πλειοψηφύασ των μελών των ΟΠ, εύναι 

μειοψηφικϋσ ςτο επύπεδο του Π. Σο γεγονϐσ αυτϐ αποτελεύ πολϑ 
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ςημαντικϐ θϋμα για οποιοδόποτε πολιτικϐ κϐμμα: η πολιτικό 

αυτονϐμηςη τησ (εκ των πραγμϊτων) ηγεςύασ απϐ τα μϋλη. Και αποτελεύ 

ακϐμα ςημαντικϐτερο θϋμα για ϋνα κϐμμα που αρϋςκεται κϊθε τϐςο να 

αναφϋρεται ςτισ δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ, την ϊμεςη δημοκρατύα κ.λπ. 

«το Π των ΟΠ μπορεύ να γύνονται ομηρικϋσ μϊχεσ για την 

κατϊληψη ό διατόρηςη θϋςεων εξουςύασ ό "εξουςύασ", όταν όμωσ η 

ςυζότηςη "γυρύζει" ςτα πολιτικϊ ζητόματα, π.χ. ςτισ πολιτικϋσ 

αποφϊςεισ, επικρατεύ μια ςυγκινητικό ςύμπνοια, ϋςτω και ςε 

αντύθεςη με τισ αποφϊςεισ του ςυνεδρύου!» 

Οι καταςτατικού λϐγοι για αυτϐ το γεγονϐσ ϋχουν να κϊνουν με τον τρϐπο 

εκλογόσ του Π. Σο βαςικϐ πρϐβλημα εύναι πωσ η κϑρια καταςτατικό 

επιδύωξη παραμϋνει η εκπροςώπηςη των διαφϐρων περιοχών και ϐχι η 

εκπροςώπηςη των διαφορετικών πολιτικών απϐψεων. Ϊτςι ςυμβαύνει το 

παρϊδοξο να ϋχει εκλεγεύ η μεγϊλη πλειοψηφύα του Π πριν να παρθοϑν 

οι πολιτικϋσ αποφϊςεισ ςτο ςυνϋδριο. Σα 25 απϐ τα 34 μϋλη του Π 

εκλϋγονται ςε περιφερειακϋσ ςυνδιαςκϋψεισ πριν απϐ το ςυνϋδριο. 

Επομϋνωσ ςε αυτϋσ τισ εκλογϋσ δεν ςυνυπολογύζεται και δεν εκφρϊζεται η 

πολιτικό επιλογό του ςυνϐλου των μελών ϐπωσ προκϑπτει απϐ το 

ςυνϋδριο. Δεν υπϊρχει ςυνεπώσ και η δυνατϐτητα να εκπροςωπηθεύ αυτό 

η πολιτικό επιλογό. Ϊτςι κυριαρχοϑν ϊλλα κριτόρια ϐπωσ η 

διαθεςιμϐτητα, οι φιλύεσ, οι παρϋεσ, οι επιδιώξεισ κατϊληψησ θϋςεων 

εξουςύασ κ.λπ. Πϊνω- κϊτω οι ύδιοι και οι ύδιοι ϊνθρωποι αποτελοϑν το 

Π, αςχϋτωσ πολιτικών επιλογών. Ακϐμα και ϐταν δεν εκλϋγονται ςτο 

Π για διϊφορουσ λϐγουσ, βρύςκουν τρϐπουσ ςτην πρϊξη να 

ςυμμετϋχουν ςε αυτϐ με πολϑ ενεργϐ τρϐπο! 

Οι πολιτικού λϐγοι ϋχουν να κϊνουν κυρύωσ με τα ςτοιχεύα που ςυναντϊμε 

ϐταν ςυζητϊμε το γραφειοκρατικϐ φαινϐμενο. ε αυτό τη ςυζότηςη ϋνα 

κϑριο μοτύβο εύναι η ςταδιακό διαμϐρφωςη και κυριαρχύα ςτην ηγεςύα 

των κομμϊτων μιασ ομϊδασ ανθρώπων των οπούων το κϑριο μϋλημα δεν 

εύναι η λόψη τησ α' ό β' πολιτικόσ απϐφαςησ ό κατεϑθυνςησ, αλλϊ η 

κατϊληψη και η διατόρηςη θϋςεων εξουςύασ. Για το λϐγο αυτϐ και ςτο 

Π των ΟΠ μπορεύ να γύνονται ομηρικϋσ μϊχεσ για την κατϊληψη ό 

διατόρηςη θϋςεων εξουςύασ ό «εξουςύασ» -ςε πραγματικϐ αλλϊ και ςε 

ςυμβολικϐ επύπεδο. Όταν ϐμωσ η ςυζότηςη γυρύζει ςτα πολιτικϊ ζητόματα, 

π.χ. ςτισ πολιτικϋσ αποφϊςεισ, επικρατεύ μια ςυγκινητικό ςϑμπνοια, ϋςτω 
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και ςε αντύθεςη με τισ αποφϊςεισ του ςυνεδρύου. Μεγϊλεσ πλειοψηφύεσ, 

ςυγκροτημϋνεσ απϐ ανθρώπουσ που πριν απϐ λύγο «ςκοτώνονταν» για τισ 

θϋςεισ εξουςύασ, τώρα ςυμφωνοϑν. Γιατύ ςτην πραγματικϐτητα δεν ϋχουν 

πολιτικϋσ διαφορϋσ. Οι πολιτικϋσ διαφορϋσ το πολϑ-πολϑ να 

εφευρύςκονται για να δικαιολογόςουν τισ μϊχεσ για τισ θϋςεισ εξουςύασ. 

Ϊνα δεϑτερο κϑριο μοτύβο ςτη ςυζότηςη του γραφειοκρατικοϑ 

φαινομϋνου εύναι η δημιουργύα κλειςτών ςυςτημϊτων: οι 

γραφειοκρατικϋσ ομϊδεσ φοβοϑνται το ϊνοιγμα ςτην κοινωνύα. Γιατύ τϐτε 

θα κινδυνεϑςουν οι ιςορροπύεσ και τύποτα δεν θα εύναι δεδομϋνο. Ϊτςι 

φοβοϑνται την επανεκκύνηςη των ΟΠ, το ϊνοιγμϊ τουσ ςτην κοινωνύα. 

Φρηςιμοποιοϑν λοιπϐν τισ πολιτικϋσ αποφϊςεισ με αντύθετο τρϐπο απϐ τα 

μϋλη του κϐμματοσ. Διαλϋγουν για παρϊδειγμα να μη μιλόςουν για 

ριζοςπαςτικϋσ μεταρρυθμύςεισ, γιατύ γϑρω απϐ αυτϋσ γύνεται ςόμερα μια 

ευρϑτερη ςυζότηςη, υπϊρχει επομϋνωσ ο κύνδυνοσ να εμπλακοϑν ςε μια 

υπϐθεςη που δεν θα την ελϋγχουν, ςε μια υπϐθεςη για την οπούα δεν εύναι 

ϋτοιμοι. Διαλϋγουν ϋνα παλαιϐ λϐγο τησ αριςτερϊσ γιατύ απϐ εκεύ δεν 

ϋχουν να φοβοϑνται τύποτα. Οι πιο υποψιαςμϋνοι απϐ αυτοϑσ 

καταλαβαύνουν ϐτι ο ϋνασ τϋτοιοσ δρϐμοσ οδηγεύ ςτην περιθωριοπούηςη 

των ΟΠ Ϊτςι η πολιτικό επιβύωςό τουσ περνϊει μϋςα απϐ το κλεύςιμο του 

ματιοϑ για ςυνεργαςύεσ: αυτϐ εύναι το νϐημα του «ύςωσ» για τουσ 

«υποψιαςμϋνουσ»: ύςωσ κϊποιοι να βγουν βουλευτϋσ ςε ςυνεργαςύα με 

την αριςτερϊ ςτη μύα ό την ϊλλη εκδοχό τησ (ό ύςωσ ϋτςι να νομύζουν!)2. 

«Σο παιχνύδι τησ ςυγκρότηςησ τησ πρόταςησ τησ πολιτικόσ 

οικολογύασ, το παιχνύδι τησ "επανεκκύνηςησ", παύζεται ςτην 

κοινωνύα και όχι ςτο εςωτερικό των ΟΠ» 

Σι να κϊνουμε; 

Οι ϊνθρωποι που ενδιαφϋρονται για το μϋλλον τησ πολιτικόσ οικολογύασ 

ςτην πατρύδα μασ, μϋλη ό μη μϋλη των ΟΠ, δεν μποροϑν να 

εγκλωβύζονται απϐ αυτϋσ τισ επιδιώξεισ. Δεν μποροϑν να χϊνουν τον 

καιρϐ τουσ και τισ δυνϊμεισ τουσ δύνοντασ μϊχεσ για τα αυτονϐητα. Δεν 

ϋχουν λϐγο να αναλώνονται ςε εςωκομματικϋσ μϊχεσ χαρακωμϊτων. Δεν 

μποροϑν να χϊνουν τον καιρϐ τουσ ςε διαμϊχεσ που δεν αφοροϑν την 

κοινωνύα. 

Ο καλϑτεροσ δρϐμοσ ύςωσ εύναι να αδιαφορόςουμε για αυτϋσ τισ 

εςωτερικϋσ διεργαςύεσ ςτο μϋγιςτο δυνατϐ βαθμϐ. ε τελικό ανϊλυςη το 
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παιχνύδι τησ ςυγκρϐτηςησ τησ πρϐταςησ τησ πολιτικόσ οικολογύασ, το 

παιχνύδι τησ επανεκκύνηςησ, παύζεται ςτην κοινωνύα και ϐχι ςτο εςωτερικϐ 

των ΟΠ. Όςο γρηγορϐτερα το καταλϊβει η ηγεςύα των ΟΠ τϐςο το 

καλϑτερο και για αυτόν. Όςοι και ϐςεσ ενδιαφϋρονται για το μϋλλον τησ 

πολιτικόσ οικολογύασ ςτη χώρα μασ, μϋλη και μη μϋλη των ΟΠ ϋχουν 

προχωρόςει πολϑ πιο μπροςτϊ3. Και πρϋπει χωρύσ καθυςτϋρηςη και 

χωρύσ οργανωτικϊ ϊγχη να πϊρουν τισ αναγκαύεσ πρωτοβουλύεσ. Να 

επεξεργαςτοϑν το πολιτικϐ πλαύςιο. Να ςυναντηθοϑν μεταξϑ τουσ. Να 

ςυναντόςουν τουσ ανθρώπουσ που αποτελοϑν τισ κοινωνικϋσ αναφορϋσ τησ 

πολιτικόσ οικολογύασ. Να προτεύνουν και να προωθόςουν τισ λϑςεισ τουσ για 

τα μεγϊλα οικονομικϊ και περιβαλλοντικϊ προβλόματα τησ χώρασ χωρύσ 

καθυςτϋρηςη. Όταν οι ϊνεργοι ξεπερνϊνε το 1.5 εκατομμϑριο (μιςθωτού 

και ελεϑθεροι επαγγελματύεσ), ϐταν ςυντελοϑνται και ετοιμϊζονται να 

ςυντελεςτοϑν μεγϊλεσ περιβαλλοντικϋσ καταςτροφϋσ που υπονομεϑουν 

πρώτα απ’ ϐλα το μϋλλον των νϋων και των επϐμενων γενιών, δεν 

μποροϑμε να περιμϋνουμε ϊλλο! 

ημειώςεισ 

1. ε αυτϐ το ςημεύο εύναι ςημαντικϐ να παρατεθεύ το εξόσ 

απϐςπαςμα απϐ το «μεταρρυθμιςμϐσ και οικολογύα» 

του Μϊριο Σριφουϐτζι (Mario Trifuoggi): «Ο καπιταλιςμϐσ δεν 

αποτελεύ παρϊ μια φϊςη τησ ιςτορύασ και τύποτα δεν αποκλεύει την 

υπϋρβαςη του, ύςωσ προσ ϐφελοσ ενϐσ τϑπου "ςτϊςιμησ οικονομύασ" 

ϐπωσ εκεύνου που εύχαν υποθϋςει οριςμϋνοι διϊςημοι φιλελεϑθεροι, 

δύχωσ πολλϋσ επαναςτατικϋσ ορμϋσ, ϐπωσ ο Σζον τοϑαρτ 

Μιλ (John Stuart Mill) και ο Ζαν Υουραςτιϋ (Jean Fourastié). Ο 

ανταγωνιςμϐσ και το κϋρδοσ θα ςυνεχύςουν να υπϊρχουν και να 

ςυνυπϊρχουν καθϐςον θεμϋλια τησ ατομικόσ ελευθερύασ και του 

πλουραλιςμοϑ τησ κοινωνύασ. Μια γνόςια μεταρρυθμιςτικό οπτικό, 

ςτην υπηρεςύα αλλαγών πολϑ πιο ριζοςπαςτικών απϐ αυτϋσ που 

επαγγϋλλονται οι αυτοαποκαλοϑμενοι ριζοςπϊςτεσ και 

επαναςτϊτεσ, απαιτεύ την απϊλειψη των ανεξϊρτητων μεταβλητών 

τησ ανϊπτυξησ μϋςω τησ δημοκρατικόσ τουσ εξϊρτηςησ απϐ το 

δημϐςιο ςυμφϋρον. Φϊριν του οικολογικοϑ ζητόματοσ και ϐχι 

ιδεολογικών πεποιθόςεων». Σο κεύμενο αυτϐ προτϊθηκε και 

μεταφρϊςτηκε απϐ το Γιώργο Δημητρύου, παρ' ϐλο που μϊλλον 
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πολιτικϊ δεν ςυμφωνεύ. Σο γεγονϐσ αυτϐ αποτελεύ προφανώσ 

ϋνδειξη διανοητικόσ εντιμϐτητασ και όθουσ. 

2. Εύναι προφανϋσ πωσ οι ςυγκεκριμϋνεσ επιςημϊνςεισ αφοροϑν 

οριςμϋνα μϐνο μϋλη του Π απϐ εκεύνα που ςυγκροτοϑν τισ 

πολιτικϋσ πλειοψηφύεσ. 

3. Διϊφορεσ ομϊδεσ δραςτηριοποιοϑνται ςτο χώρο τησ πολιτικόσ 

οικολογύασ και κϊνουν ςχετικϋσ προςπϊθειεσ, 

π.χ.http://thinkpi.gr/?p=251 

 

Ο Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· ο Κώςτασ 

Κατώπησ εύναι μηχανικϐσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ· η Αλϋκα 

Μελιϊδου εύναι δρ. οικολογύασ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ του Π των ΟΠ· 

ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ, δεϑτεροσ υποψόφιοσ των ΟΠ ςτο 

ψηφοδϋλτιο επικρατεύασ ςτισ εκλογϋσ του 2012· η Ελϋνη 

Παραςκευοποϑλου εύναι εκπαιδευτικϐσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ· 

ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ· o Δημότρησ ταςινϐπουλοσ εύναι 

νομικϐσ 
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Η κοινωνύα θϋλει, η ηγεςύα των "οικολϐγων πρϊςινων" μπορεύ; 

(10/2/2013) 

 

Αρκετοϑσ μόνεσ μετϊ το καταςτροφικϐ για τουσ «οικολϐγουσ-

πρϊςινουσ» (ΟΠ) εκλογικϐ αποτϋλεςμα του Ιουνύου (0.88%), η 

κοινωνύα δεύχνει ϋτοιμη να δώςει ςτην ελληνικό πολιτικό οικολογύα ϊλλη 

μια ευκαιρύα. Οι ΟΠ καταγρϊφονται ςτισ δημοςκοπόςεισ κοντϊ ςτο 2%, 

παρϊ την γενικϐτερη πϐλωςη, και την μετεκλογικό τουσ -φυςιολογικό ςε 

ϋνα βαθμϐ- εςωςτρϋφεια. Ακϐμα ςημαντικϐτερο, το ςυνϋδριο που 

πραγματοπούηςαν το Δεκϋμβριο ςτη Λαμύα, όταν απροςδϐκητα 

το πολυπληθϋςτερο και πιο πολιτικϐ απϐ ϐςα ϋχουν πραγματοποιόςει 

ςτην δεκϊχρονη ιςτορύα τουσ. 

Μϊλιςτα ςτο ςυνϋδριο αυτϐ αποφαςύςτηκε με μεγϊλη πλειοψηφύα 

μια προωθητικό πολιτικό απϐφαςη, που αποςαφηνύζει το πολιτικϐ 

ςτύγμα των ΟΠ. Η ελληνικό πολιτικό οικολογύα χρειϊζεται ϋνα κϐμμα: 

• Υιλοευρωπαώκϐ-φεντεραλιςτικϐ, 

• μεταρρυθμιςτικϐ, 

• φιλικϐ προσ την παραγωγικό και βιώςιμη επιχειρηματικϐτητα και 

• αποφαςιςτικϐ εκπρϐςωπο τησ μη-βύασ. 

Διευκρινύζεται η ςτϊςη των ΟΠ προσ το κατεςτημϋνο μεταπολιτευτικϐ 

πολιτικϐ ςϑςτημα. Οι ΟΠ ζητοϑν: 

• βαθιϋσ ςυνταγματικϋσ αλλαγϋσ και 

• δικαςτικό εκκαθϊριςη των αμαρτιών τησ μεταπολύτευςησ. 

Επύςησ οι ΟΠ αποςαφηνύζουν για μια ακϐμα φορϊ πωσ δεν ϋχουν 

προνομιακϋσ ςχϋςεισ «οϑτε με την δεξιϊ, οϑτε με την αριςτερϊ» και ϊρα 

καθορύζουν τισ ςυμμαχύεσ τουσ αποκλειςτικϊ με προγραμματικοϑσ 

ϐρουσ. Σϋλοσ, το κϐμμα των ΟΠ αναγνωρύζει δημϐςια την  ανεπϊρκειϊ 

του να εκφρϊςει αυτοτελώσ τον χώρο τησ ελληνικόσ πολιτικόσ 

οικολογύασ και κηρϑςςει την ανϊγκη για οργανωτικό, πολιτικό και 

προγραμματικό του «επανεκκύνηςη», με ςκοπϐ την δημιουργύα ενϐσ 

«τρύτου πϐλου» ςτην ελληνικό πολιτικό ζωό. 

Δυςτυχώσ ϐμωσ, αμϋςωσ μετϊ το ςυνϋδριο του Δεκεμβρύου, το 
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«εςωτερικϐ κϐμμα» των ΟΠ ανϋλαβε την πρωτοβουλύα των κινόςεων και 

ακυρώνει εν τοισ πρϊγμαςι τη νϋα πνοό που αναμϋνουν τα μϋλη του 

κϐμματοσ και η κοινωνύα. τισ ανακοινώςεισ του «πανελλαδικοϑ 

ςυμβουλύου» (Π) αναπαρϊγονται αντικαπιταλιςτικϊ ςτερεϐτυπα 

που δεν ϋχουν καμύα ςχϋςη με οποιοδόποτε οικολογικϐ-πρϊςινο 

πλαύςιο ανϊλυςησ και επανϋρχονται με διϊφορουσ τρϐπουσ οι 

εκλεκτικϋσ ςυγγϋνειεσ με το ΤΡΙΖΑ και την πϋραν αυτοϑ αριςτερϊ. Η 

ηγεςύα των ΟΠ αναμαςϊ δηλαδό την πολιτικό γραμμό που 

περιθωριοπούηςε το κϐμμα και ηττόθηκε εκλογικϊ και εςωκομματικϊ, 

υπονομεϑοντασ ςτην πρϊξη την προοπτικό τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτη 

χώρα μασ, παρϊ τισ αντύθετεσ προθϋςεισ. 

Σι ϊλλαξε μϋςα ςε 45 ημϋρεσ; Δεν ϊλλαξε τύποτα! Απλϊ για 

καταςτατικοϑσ, προςωπικοϑσ και πολιτικοϑσ λϐγουσ, το Π και το 

«εςωτερικϐ κϐμμα» των ΟΠ δεν μποροϑν να εκπροςωπόςουν τισ 

πολιτικϋσ απϐψεισ των μελών και των φύλων του κϐμματοσ. 

Σελικϊ, το παιχνύδι τησ ςυγκρϐτηςησ τησ πρϐταςησ τησ πολιτικόσ 

οικολογύασ, το παιχνύδι τησ επανεκκύνηςόσ τησ, παύζεται πρώτα απ' ϐλα 

ςτην κοινωνύα και ϐχι ςτο εςωτερικϐ των ΟΠ. Όςο γρηγορϐτερα το 

καταλϊβει αυτϐ η ηγεςύα των ΟΠ, τϐςο το καλϑτερο και για αυτόν. Όςοι 

και ϐςεσ ενδιαφϋρονται για το μϋλλον τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτη χώρα 

μασ, μϋλη και μη μϋλη των ΟΠ, ϋχουν προχωρόςει πολϑ πιο μπροςτϊ. Και 

πρϋπει χωρύσ καθυςτϋρηςη και χωρύσ οργανωτικϊ ϊγχη να πϊρουν τισ 

αναγκαύεσ πρωτοβουλύεσ. 

• Να επεξεργαςτοϑν το πολιτικϐ πλαύςιο. 

• Να ςυναντηθοϑν μεταξϑ τουσ. 

• Να ςυναντόςουν τουσ ανθρώπουσ που αποτελοϑν τισ κοινωνικϋσ 

αναφορϋσ τησ πολιτικόσ οικολογύασ. 

• Να προτεύνουν και να προωθόςουν λϑςεισ για τα μεγϊλα 

οικονομικϊ και περιβαλλοντικϊ προβλόματα τησ χώρασ. 

Φωρύσ καθυςτϋρηςη! Όταν οι ϊνεργοι (μιςθωτού και ελεϑθεροι 

επαγγελματύεσ) ξεπερνϊνε το 1.5 εκατομμϑριο, ϐταν ςυντελοϑνται και 

επωϊζονται μεγϊλεσ περιβαλλοντικϋσ καταςτροφϋσ που υπονομεϑουν 

πρώτα απ' ϐλα το μϋλλον των νϋων και των επϐμενων γενιών, δεν 

μποροϑμε να περιμϋνουμε ϊλλο! 
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Ο Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου και ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικού και 

ςυμμετϋχουν ςτην ομϊδα πολιτικοϑ προβληματιςμοϑ ThinkΠ 
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Να ςκεφτοϑμε "πρϊςινα" και οικολογικϊ (15/2/2013) 

 

Ιοϑνιοσ 2012: η τϐτε εκπρϐςωποσ των ΟΠ προςϋρχεται ςτισ κϊλπεσ. Σο 

καταςτροφικϐ αποτϋλεςμα εκεύνησ τησ εκλογόσ μοιϊζει να μην δύδαξε 

τύποτα ςτην ηγεςύα των ΟΠ 

Και ϐμωσ, παρϊ το αρνητικϐ για τουσ «οικολϐγουσ πρϊςινουσ» 

(ΟΠ) εκλογικϐ αποτϋλεςμα του Ιουνύου, η κοινωνύα δεύχνει ϋτοιμη να 

δώςει ϊλλη μια ευκαιρύα ςτην πολιτικό οικολογύα. Παρϊ τη γενικϐτερη 

πϐλωςη και τη μετεκλογικό τουσ εςωςτρϋφεια, οι ΟΠ καταγρϊφονται 

ςτισ δημοςκοπόςεισ κοντϊ ςτο 2%, ενώ το ςυνϋδριο που 

πραγματοπούηςαν το Δεκϋμβριο ςτη Λαμύα υπόρξε πετυχημϋνο πϋραν 

πϊςησ προςδοκύασ, τϐςο ωσ προσ τη ςυμμετοχό ϐςο και την 

πολιτικό του ωριμϐτητα. Εκεύ αποφαςύςτηκε με μεγϊλη πλειοψηφύα 

μια πολιτικό απϐφαςη που αποςαφηνύζει θετικϊ το πολιτικϐ ςτύγμα των 

ΟΠ: 

• Η ελληνικό πολιτικό οικολογύα εύναι φιλοευρωπαώκό-

φεντεραλιςτικό, μεταρρυθμιςτικό, φιλικό προσ την παραγωγικό 

και βιώςιμη επιχειρηματικϐτητα και τϊςςεται αποφαςιςτικϊ 

ενϊντια ςε κϊθε μορφό βύασ. 

• Οι ΟΠ ζητοϑν βαθιϋσ ςυνταγματικϋσ αλλαγϋσ και δικαςτικό 

εκκαθϊριςη των αμαρτιών τησ «μεταπολύτευςησ». 

• Επιβεβαιώνουν πωσ δεν ϋχουν προνομιακϋσ ςχϋςεισ «οϑτε με τη 

δεξιϊ οϑτε με την αριςτερϊ» και ςυνεργϊζονται με ϊλλεσ 

πολιτικϋσ δυνϊμεισ αποκλειςτικϊ με προγραμματικϊ κριτόρια. 

• Σϋλοσ, το κϐμμα των ΟΠ αναγνωρύζει δημϐςια την 

ανεπϊρκειϊ του να εκφρϊςει αυτοτελώσ την πολιτικό 

οικολογύα ςτη χώρα μασ και κηρϑςςει την ανϊγκη για 

οργανωτικό, πολιτικό και προγραμματικό του 

«επανεκκύνηςη», θϋλοντασ να ςυμβϊλει ςτη δημιουργύα 

ενϐσ «τρύτου πϐλου» ςτην ελληνικό πολιτικό ζωό. 

Δυςτυχώσ ϐμωσ, αμϋςωσ μετϊ το ςυνϋδριο του Δεκεμβρύου, 

αποκαταςτϊθηκε η παλιϊ ηγετικό ομϊδα των ΟΠ, που ακυρώνει εν τοισ 
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πρϊγμαςι τισ πολιτικϋσ αποφϊςεισ του ςυνεδρύου: ςτισ ανακοινώςεισ του 

«πανελλαδικοϑ ςυμβουλύου» (Π) αναπαρϊγονται ξεπεραςμϋνα 

αντικαπιταλιςτικϊ ςτερεϐτυπα που δεν ϋχουν καμύα ςχϋςη με 

οποιοδόποτε οικολογικϐ-πρϊςινο πλαύςιο ανϊλυςησ και επανϋρχονται με 

διϊφορουσ τρϐπουσ οι εκλεκτικϋσ ςυγγϋνειεσ με τον ΤΡΙΖΑ και την 

πϋραν αυτοϑ αριςτερϊ. 

Η ηγεςύα των ΟΠ αναμαςϊ δηλαδό την πολιτικό γραμμό που 

περιθωριοπούηςε το κϐμμα και ηττόθηκε εκλογικϊ και εςωκομματικϊ. 

Τπονομεϑει ϋτςι ςτην πρϊξη την προοπτικό τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτη 

χώρα μασ. Θεωρεύ ωσ «μη γενϐμενα» το πρϐςφατο ςυνϋδριο τησ Λαμύασ και 

την εκλογικό πανωλεθρύα του Ιουνύου. Για καταςτατικοϑσ, προςωπικοϑσ 

και πολιτικοϑσ λϐγουσ, η ηγεςύα των ΟΠ δεν μπορεύ να τιμόςει την 

πολιτικό εντολό που ϋχει λϊβει απϐ τα μϋλη του κϐμματοσ. Δεν μπορεύ να 

κατανοόςει γιατύ η κοινωνύα χρειϊζεται την πολιτικό οικολογύα. Αυτϐ 

ςημαύνει πωσ η επανεκκύνηςη τησ πολιτικόσ οικολογύασ και η 

ςυγκρϐτηςη τησ πρϐταςόσ τησ θα κριθοϑν πρωτύςτωσ ςτην κοινωνύα -και 

ϐχι ςτο εςωτερικϐ των ΟΠ. 

Όςοι και ϐςεσ ενδιαφϋρονται για το μϋλλον τησ πολιτικόσ οικολογύασ ςτη 

χώρα μασ, μϋλη και μη μϋλη των ΟΠ, ϋχουν προχωρόςει πολϑ πιο 

μπροςτϊ. 

Σώρα πρϋπει, χωρύσ καθυςτϋρηςη και χωρύσ οργανωτικϊ ϊγχη, να πϊρουν 

τισ αναγκαύεσ πρωτοβουλύεσ. Να επεξεργαςτοϑν το πολιτικϐ πλαύςιο. Να 

ςυναντηθοϑν μεταξϑ τουσ. Να ςυναντόςουν τουσ ανθρώπουσ που 

αποτελοϑν τισ κοινωνικϋσ αναφορϋσ τησ πολιτικόσ οικολογύασ. Να 

προτεύνουν και να προωθόςουν λϑςεισ για τα μεγϊλα οικονομικϊ και 

περιβαλλοντικϊ προβλόματα τησ χώρασ. 

Όταν οι ϊνεργοι ξεπερνϊνε το 1.5 εκατομμϑριο (μιςθωτού και ελεϑθεροι 

επαγγελματύεσ), ϐταν ςυντελοϑνται και ετοιμϊζονται να ςυντελεςτοϑν 

μεγϊλεσ περιβαλλοντικϋσ καταςτροφϋσ, ϐταν διακυβεϑεται το μϋλλον 

τησ χώρασ και των παιδιών μασ, δεν μποροϑμε να περιμϋνουμε ϊλλο! 

 

Ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ. τισ εκλογϋσ του ΜαϏου και του 

Ιουνύου 2012 όταν δεϑτεροσ ςτο ψηφοδϋλτιο επικρατεύασ των ΟΠ. 

Ο Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ 
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Πεσ το αργϊ: ςυντακτικό ςυνϋλευςη (23/2/2013) 

 

Σα ςυντϊγματα δεν εύναι νομικϊ κεύμενα ςαν τ' ϊλλα. Εύναι πολϑ ςοβαρϊ 

για να τα αφόνουμε ςτουσ ςυνταγματολϐγουσ. Σα ςυντϊγματα 

αποτυπώνουν κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ, πολιτικϋσ ανατροπϋσ κι 

εμπεδώνουν τισ νϋεσ κυρύαρχεσ δυνϊμεισ -και την θεςμικό τουσ 

επικρϊτηςη. ηματοδοτοϑν ρόξεισ κι επικυρώνουν καθεςτώτα. 

Αλλϊ ςτην Ελλϊδα το κυρύαρχο μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ χρεοκϐπηςε. 

την κυριολεξύα. Ϋταν ϋνα ςϑςτημα που ανϋδειξε ωσ κϑριεσ 

πλουτοπαραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ τη διαφθορϊ, τη 

φοροδιαφυγό, τη μαφιακό οικονομύα και την αργομιςθύα. Σα 

αδόλωτα ειςοδόματα ςυνϋθλιψαν τα δηλωμϋνα. Η παραγωγικό 

οικονομύα θϊφτηκε, η ατομικό κατανϊλωςη αποθεώθηκε. Σα ϋςοδα του 

κρϊτουσ βοϑλιαξαν, τα δημϐςια αγαθϊ ατρϐφηςαν. Σα δημοςιονομικϊ 

αδιϋξοδα αποτυπώνουν τισ πολιτικϋσ, οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ ιςορροπύεσ 

τησ μεταπολύτευςησ. Η χρεοκοπύα όταν η λογικό τουσ κατϊληξη. Αν 

παραμεύνουν εν ιςχϑ -ἐςτω με τα αναπϐφευκτα πια «μερεμϋτια»-μασ 

περιμϋνουν ακϐμα χειρϐτερα και ανεπύςτρεπτεσ εθνικϋσ όττεσ, ιδύωσ 

ςτα μϋτωπα τησ δημογραφύασ και του περιβϊλλοντοσ. 

Αυτϐ το ςϑςτημα δεν διορθώνεται. Ανατρϋπεται. Αλλϊ αν ϋχουμε 

ανατροπό χωρύσ ομαλϐτητα, θα επικρατόςει η αντι-μεταπολύτευςη: μια 

εξϋλιξη που θα βϊζει αρνητικϐ πρϐςημο ςε ϐ,τι η μεταπολύτευςη ϋκρινε 

θετικϊ. υμπεριλαμβανομϋνησ τησ δημοκρατύασ, των κοινωνικών και 

πολιτικών δικαιωμϊτων, του ευρωπαώκοϑ προςανατολιςμοϑ. Εμεύσ ϐμωσ 

θϋλουμε «νϋα μεταπολύτευςη». Φρειαζϐμαςτε ανατροπό με ομαλϐτητα. 

Σο πρϐγραμμϊ μασ περιλαμβϊνεται ςε ϋξι λϋξεισ: 

• Δϑο αφοροϑν το οικονομικϐ, πολιτικϐ, κοινωνικϐ και πολιτιςτικϐ 

μασ πρϐταγμα –και τον τρϐπο εξϐδου απϐ την τρϋχουςα 

κρύςη: ευρωπαώκϐσ φεντεραλιςμϐσ. 

• Δϑο αναφϋρονται ςτην αποκατϊςταςη του αιςθόματοσ 

δικαιοςϑνησ που απαιτεύ κϊθε νϋα αρχό και το ξερύζωμα των 

πυλώνων του ancien régime (των κομμϊτων που χρωςτϊνε 250 

εκατομμϑρια ευρώ αλλϊ ςυνεχύζουν να λειτουργοϑν, των 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 909 

τηλεοπτικών κυρύωσ ΜΜΕ που ϋχουν καταλϊβει τισ δημϐςιεσ 

ςυχνϐτητεσ για να προωθοϑν τα ςυμφϋροντα των καρτϋλ και την 

μαφιοκρατύα κ.λπ): ελληνικό Νυρεμβϋργη. 

• Οι δϑο τελευταύεσ αφοροϑν την ϋκτακτη θεςμικό λϑςη που 

αντιςτοιχεύ ςτην ςυγκεκριμϋνη ϋκτακτη περύςταςη: ςυντακτικό 

ςυνϋλευςη. 

Εύναι αλόθεια πωσ πρϐκειται για κϊτι ςπϊνιο: ςτην Ελλϊδα, ϋχουμε να 

δοϑμε ςυντακτικό ςυνϋλευςη απϐ το 1924. Αλλϊ εύναι κϊτι απολϑτωσ 

εφικτϐ: ςτην Ιςλανδύα το ϋκαναν το 2010-2011. Σο βαςικϐ εύναι να 

ςυνειδητοποιόςουμε πωσ εδώ χρεοκϐπηςε μια ολϐκληρη ιςτορικό 

περύοδοσ, μαζύ με τισ κοινωνικϋσ, ιδεολογικϋσ, πολιτικϋσ, οικονομικϋσ, 

ιςορροπύεσ τησ. Μια ολϐκληρη τϊξη πραγμϊτων (που ξεκύνηςε το 1981, 

το 1974, το 1952, το 1922, το 1909 γιατύ ϐχι το 1832, αδιϊφορο) δεν μπορεύ 

πια να αναπαραχθεύ. Η αποτϑπωςη αυτοϑ του γεγονϐτοσ ςτο θεςμικϐ 

επύπεδο, με τον πιο ϋντονο μϊλιςτα τρϐπο (την ςυντακτικό ςυνϋλευςη), 

εγγυϊται την ευρϑτητα των αλλαγών -και θα διευκολϑνει την λαώκό και 

πολιτικό κινητικϐτητα που αυτϋσ χρειϊζονται. 

Φρειαζϐμαςτε ϋνα ςϑνταγμα που να εύναι λιτϐ, που να μποροϑμε -και να 

θϋλουμε- να το διδϊξουμε, που να ϋχει προκϑψει απϐ μια μεγϊλη εθνικό-

λαώκό διαβοϑλευςη, που να αντϋχει το βϊροσ ενϐσ «ςυνταγματικοϑ 

πατριωτιςμοϑ». 

Φρειαζϐμαςτε: 

• Πλόρη διαχωριςμϐ των εξουςιών (ξεχωριςτό εκλογικό 

διαδικαςύα για εκλογό κοινοβουλύου και για την εκλογό του 

αιρετοϑ επικεφαλόσ τησ εκτελεςτικόσ εξουςύασ, αλλαγό τρϐπου 

εκλογόσ δικαςτικόσ εξουςύασ, αςυμβύβαςτο μεταξϑ υπουργικοϑ 

και βουλευτικοϑ αξιώματοσ). 

• Ανακατϊληψη του δημοςύου χώρου των ραδιοτηλεοπτικών 

ςυχνοτότων και ΜΜΕ που να λειτουργοϑν ωσ φορεύσ 

ειδηςεογραφύασ, ελϋγχου τησ εξουςύασ, ψυχαγωγύασ και 

μϐρφωςησ, και ϐχι ωσ δελτύα τϑπου εμπεδωμϋνων ςυμφερϐντων. 

• Πλόρη εξύςωςη ϐλων των προςώπων και ϐλων των χώρων εμπρϐσ 

ςτον νϐμο, χωρύσ εξαιρϋςεισ και ειδικϊ προνϐμια. 
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• Προτεραιϐτητα ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, τα παιδιϊ 

και τα δημϐςια αγαθϊ. 

• Κατϊργηςη τησ παραγραφόσ των κακουργημϊτων, ιδιαύτερα 

εκεύνων που τελοϑν ό τϋλεςαν αξιωματοϑχοι τησ εκτελεςτικόσ, 

τησ νομοθετικόσ ό τησ δικαςτικόσ εξουςύασ. 

Φρειαζϐμαςτε -πεύτε το αργϊ- ςυντακτικό ςυνϋλευςη! 
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Κύνημα κατϊ των εξορϑξεων: θρυαλλύδα νϋασ πολιτικόσ (23/3/2013) 

 

Η Ελλϊδα κόρυξε ςτϊςη πληρωμών το 1932. Σο 1933, οι ελληνικϋσ 

εφημερύδεσ διακόρυςςαν πωσ «ελϑθη το οικονομικϐν πρϐβλημα» 

χϊρη ςτο πετρϋλαιο που εύχε ανακαλυφθεύ... ςτο Μοςχϊτο. Η μοϑςα 

του Μωραώτύνη διαβεβαύωνε πωσ η Ελλϊδα «θα ξαναγύνει επύ τϋλουσ/ 

εςτύα του φωτϐσ εκ νϋου/ ϐχι διϊ του Αριςτοτϋλουσ/ αλλϊ διϊ του 

πετρελαύου!». 

Αργϐτερα, ςτην μεταπολύτευςη, ο «απϐ μηχανόσ θεϐσ» πόρε πιο 

ιδεολογικϊ χαρακτηριςτικϊ: την λϑςη ςτο «οικονομικϐν πρϐβλημα» θα 

ϋδιναν διαδοχικϊ η «πλόρησ ϋνταξισ εισ την ΕΟΚ», η «κοινωνικοπούηςη 

των μϋςων παραγωγόσ», οι «ιδιωτικοποιόςεισ», η -ελϋω ευρώ- 

«πραγματικό ςϑγκλιςη» κ.ϊ. 

Όταν ξϋςπαςε η ελληνικό κρύςη χρϋουσ, επιςτρϋψαμε ςτισ γραφικϐτητεσ: 

ςτισ πολεμικϋσ αποζημιώςεισ τησ Γερμανύασ, την επιςτροφό του 

υποχρεωτικοϑ δανεύου τησ κατοχόσ, την μετοχό τησ «τρϊπεζασ τησ 

Ανατολόσ», τισ καταθϋςεισ των ομογενών κ.ϊ.... «Ϊπαιξαν» και η 

επιςτροφό ςτην δραχμό, η υπαγωγό ςτην κινϋζικη, ρώςικη, αραβικό, 

επιρροό κ.λπ. 

Σώρα ϋχουμε τισ εξορϑξεισ: του πετρελαύου, του φυςικοϑ αερύου, του 

χρυςοϑ, των ευγενών μετϊλλων. 

Σι κοινϐ ϋχουν ϐλα τα παραπϊνω; Σην βαθιϊ επιθυμύα να γύνουμε ϐλοι 

ειςοδηματύεσ; Σην απροθυμύα μασ να αλλϊξουμε το status quo; Ό,τι κι αν 

ςυμβαύνει, διαιωνύζουν την ςτρεβλό πεπούθηςη πωσ υπϊρχει για την 

Ελλϊδα ϊλλοσ δρϐμοσ απϐ την ανϊπτυξη μιασ αυθεντικϊ παραγωγικόσ, 

βιώςιμησ οικονομύασ. Η ανϊκαμψη ϐμωσ περνϊει μϐνο απϐ την δραςτικό 

αϑξηςη των παραγϐμενων ανταγωνιςτικών αγαθών και υπηρεςιών, την 

αναςυγκρϐτηςη τησ κρατικόσ λειτουργύασ, την αποκατϊςταςη τησ 

αξιοπιςτύασ των θεςμών, την αλλαγό ςτισ ιςορροπύεσ μεταξϑ 

δημοςύων/ιδιωτικών αγαθών. 

Σο να προβϊλλεται η εξϐρυξη των ορυκτών καυςύμων και των μετϊλλων 

ωσ λϑςη για την Ελλϊδα, ανακυκλώνει τα αδιϋξοδα. Αυτϋσ οι 

πλουτοπαραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ εύναι εξ οριςμοϑ μη-βιώςιμεσ κι 
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ϋχουν υψηλϐ περιβαλλοντικϐ ρύςκο. Φωρύσ μϊλιςτα την αναςυγκρϐτηςη 

τησ κοινωνύασ και του κρϊτουσ, μπορεύ να αποδειχθοϑν καταςτροφικϋσ 

ςε ϐλα τα επύπεδα. Να λειτουργόςουν ωσ η «βαςιλικό οδϐσ» για την 

παγύωςη τησ μαφιοκρατύασ, την εμπϋδωςη τησ ξενοκρατύασ, την 

διεϑρυνςη των ανιςοτότων, την ακϑρωςη κϊθε μεταρρυθμιςτικόσ πνοόσ 

και καινοτϐμασ διϊθεςησ. Όταν την δεκαετύα του 1960 η ανακϊλυψη 

υδρογονανθρϊκων ςτην Ολλανδύα προκϊλεςε πρωτοφανό 

οικονομικό ζημύα (φαινϐμενο που ϋκτοτε ονομϊςτηκε «ολλανδικό 

αςθϋνεια»), δεν τολμϊει κανεύσ να φανταςτεύ τι θα ςόμαινε κϊτι ανϊλογο 

ςτην ςημερινό κλεπτοκρατικό, εξαςθενημϋνη και αποδιοργανωμϋνη 

Ελλϊδα. 

Απϐ την ϊποψη αυτό, το ευρϑτερο κύνημα ενϊντια ςτισ εξορϑξεισ 

χρυςοϑ -και το ανϊλογο ενϊντια ςτισ εξορϑξεισ υδρογονανθρϊκων που 

ασ ελπύςουμε πωσ θα ακολουθόςει-  αποτελεύ αντύδραςη υπϋρ τησ 

παραγωγικόσ αναςυγκρϐτηςησ τησ οικονομύασ και τησ θεςμικόσ 

επανύδρυςησ τησ ελληνικόσ πολιτεύασ. Δεν μιλϊμε εδώ απλϊ για ϋνα 

κύνημα τϑπου NIMBY («ϐχι ςτην αυλό μου»), αλλϊ για κϊτι πολϑ 

ςημαντικϐτερο. Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που κατεβαύνουν ςτον δρϐμο, 

γαλόνια και με την αυτοπεπούθηςη που δύνει το δύκιο και το ϐραμα, 

χιλιϊδεσ νϋοι και λιγϐτερο νϋοι ςτην Φαλκιδικό, την Αθόνα και 

την Θεςςαλονύκη. Θϋλουμε μιαν Ελλϊδα που θα πϊψει να ψϊχνει την 

λϑςη ςτισ ςυμπτώςεισ και την κληρονομιϊ τησ φϑςησ -και θα πϊρει τισ 

τϑχεσ τησ ςτα χϋρια τησ. άςωσ να γεννιϋται το ςυλλογικϐ υποκεύμενο για μια 

χώρα τησ δουλειϊσ και τησ επιχειρηματικϐτητασ, τησ καινοτομύασ και τησ 

κερδοφορύασ, τησ βιωςιμϐτητασ και των δημϐςιων αγαθών. 

Σελικϊ αποκαλϑφθηκε πωσ το πετρϋλαιο που εύχε ανακαλυφθεύ ςτο 

Μοςχϊτο προερχϐταν απϐ μια διαρροό καυςύμων απϐ κϊποιο 

παρακεύμενο εργοςτϊςιο. Ο κακϐμοιροσ ο Φαρϊλαμποσ Ζαμπϋλησ, που 

εύχε ανακαλϑψει την «πετρελαιοπηγό», καταςτρϊφηκε, ενώ ο 

γερουςιαςτόσ και χημικϐσ Δημότριοσ Ζαμϊνοσ, που εύχε επιβεβαιώςει 

την ϑπαρξό τησ, ςυνϋχιςε την μϋτρια πολιτικό καριϋρα του. Πρϊγμα που 

καθιςτϊ την ιςτορύα τουσ ϊριςτη παραβολό για μασ, ογδϐντα χρϐνια 

αργϐτερα... 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 913 

 

Ο ΤΡΙΖΑ τα ϋκανε θϊλαςςα με την Κϑπρο, αλλϊ για την 

Κουμουνδοϑρου το κακϐ διορθώνεται (29/3/2013) 

 

Δεν υπϊρχει καμύα αμφιβολύα πωσ ο τρϐποσ που αντϋδραςε ο ΤΡΙΖΑ 

ςτην κυπριακό κρύςη όταν ςκϋτο φιϊςκο. 

Κατ' αρχόν υιοθϋτηςε αςμϋνωσ, πλόρωσ και ανεπιφϑλακτα το 

«περόφανο ϐχι» τησ κυπριακόσ βουλόσ. Με τον τρϐπο αυτϐ ανϋθεςε, 

ωσ μην ϐφειλε, ςτην κυπριακό κρύςη να δώςει την απϊντηςη ςτο 

κεντρικϐ ερώτημα ϐςον αφορϊ την πολιτικό του -τι γύνεται μετϊ τισ 

«περόφανεσ» «μονομερεύσ κινόςεισ»; Ο ΤΡΙΖΑ εκχώρηςε 

ςτον Αναςταςιϊδη το δικαύωμα να απαντόςει ςτην θϋςη του, χωρύσ να 

κρατόςει οϑτε καν μια «πιςινό» για την περύπτωςη που οι ςυςχετιςμού 

δεν «ϋβγαιναν». Και οι ςυςχετιςμού δεν βγόκαν· και το ηρωικϐ «ϐχι» 

ϋγινε αςθμαύνoν «ναι» ςε μια πολϑ χειρϐτερη ςυμφωνύα. Σο τι 

ςημαύνει αυτϐ για το πώσ βλϋπει ο κϐςμοσ ςόμερα τισ επιπτώςεισ τησ 

αντιμνημονιακόσ πολιτικόσ του ΤΡΙΖΑ ςτην Ελλϊδα, αφόςτε το καλϑτερα. 

Κατϊ δεϑτερον, αδιαφϐρηςε για το ϐτι το «ϐχι» των Κϑπριων όταν εν 

πολλούσ καθεςτωτικϐ -η απϊντηςη του κυπριακοϑ «τριγώνου τησ 

αμαρτύασ» ςτην προοπτικό να πϊει ςτο ςφαγεύο η ρωςικό αγελϊδα που 

αρμϋγει εδώ και δεκαετύεσ. Ϋταν κϊπωσ ςουρεαλιςτικϐ να βλϋπουμε την 

«ριζοςπαςτικό αριςτερϊ» να τραγουδϊει ϊξαφνα τα νεοφιλελεϑθερα 

τραγοϑδια περύ «τραπεζικόσ πύςτησ», «κατϊςχεςησ των ιδιωτικών 

περιουςιών» κ.λπ. Ϋ να κλαυθμηρύζει για την φορολϐγηςη των 

περιουςιών των Ρώςων ολιγαρχών! Ἠ να ζητϊει αντύ για τισ καταθϋςεισ 

ϊνω των 100 χιλιϊδων ευρώ να «ςυμβϊλλουν με τον ϋνα ό τον ϊλλο 

τρϐπο» ςτην χρηματοδϐτηςη των τραπεζών... «οι πϐροι των 

αςφαλιςτικών ταμεύων», με ϊλλα λϐγια οι... μιςθωτού και οι 

ςυνταξιοϑχοι! 

Αφόνω που ο ΤΡΙΖΑ ζητϊει ςτο οικονομικϐ του 

πρϐγραμμα mot à mot την... «φορολϐγηςη των καταθϋςεων». 

Εξϊλλου τι ϊλλο θα μποροϑςε να ςημαύνει το περύφημο «να πληρώςουν 

οι τρϊπεζεσ»; Μόπωσ να ςφαγοϑν οι τραπεζύτεσ και να πωληθοϑν ωσ 

κρϋασ ςτην «βρώμικη» ευρωπαώκό αγορϊ τροφύμων;  
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Κατϊ τρύτον, επιχεύρηςε να αναςτόςει το (θνόςκον) δύλημμα «μνημϐνιο-

αντιμνημϐνιο», την ύδια ώρα που το προνομιακϐ γόπεδο για τον ΤΡΙΖΑ 

εύναι τι αλλαγϋσ χρειϊζεται η Ελλϊδα ςτην μεταμνημονιακό 

εποχό. Προςωπικϊ θεωρώ πωσ ὀ,τι όταν να δώςει ςτον ΤΡΙΖΑ το 

δύλημμα «μνημϐνιο-αντιμνημϐνιο», του το ϋδωςε. Οι ψηφοφϐροι που 

εύναι ϋτοιμοι να «αγορϊςουν» την ιδϋα πωσ ο ΤΡΙΖΑ θα αλλϊξει το 

μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ εύναι πολϑ περιςςϐτεροι απϐ εκεύνουσ που 

πιςτεϑουν πωσ μϐλισ εκλεγεύ ο Σςύπρασ θα ςκύςει τα μνημϐνια και θα 

επαναφϋρει τα ειςοδόματα εκεύ που βρύςκονταν το 2009. 

Η Κουμουνδοϑρου αποβλϋπει πια ςτην πλειοψηφύα -και 

η «αντιμνημονιακό» προςϋγγιςη δεν προςφϋρεται γι' αυτϐ. Ο κϐςμοσ 

διςτϊζει να πηδόξει ςτο κενϐ τησ μονομεροϑσ καταγγελύασ τησ δανειακόσ 

ςϑμβαςησ -και μετϊ την κυπριακό αναδύπλωςη αυτϐσ του ο διςταγμϐσ 

μϊλλον θα ενιςχυθεύ. Αλλϊ -το χειρϐτερο ύςωσ- τυχϐν επικρϊτηςη του 

ΤΡΙΖΑ ςτην βϊςη μιασ αντιμνημονιακόσ καταγγελύασ θα τον ϋφερνε 

ςτην εξουςύα διπλϊ παγιδευμϋνο: αν μεν κατόγγειλε τα μνημϐνια, θα μασ 

οδηγοϑςε ςτην δραχμό -και ςε τϋτοια εξαθλύωςη κι απομϐνωςη που η 

αριςτερϊ θα εξαφανιζϐταν απϐ την Ελλϊδα «για μια γενιϊ», που θα 

ϋλεγε και ο Λύντον Σζϐνςον (Lyndon Johnson). Αν πϊλι ϋκανε 

μετεκλογικϊ «μνημονιακό» ςτροφό, θα ςυρρικνωνϐταν ςε χρϐνο dt ςτα 

φυςιολογικϊ μικροςκοπικϊ του επύπεδα, φουςκώνοντασ παρϊλληλα την 

ϊκρα δεξιϊ -αλλϊ και παλινορθώνοντασ τα κατεςτημϋνα κϐμματα τησ 

μεταπολύτευςησ. 

Σϋλοσ, η ςυμπϐρευςη με τουσ «ανεξϊρτητουσ Ϊλληνεσ» (ΑΝΕΛ) όταν 

ατυχϋςτατη. Ϊνα, ςυνϋβαλε ςτην αναβύωςη μιασ πρωτϐγονησ 

«αντιμνημονιακόσ» πολιτικόσ. Δϑο, αν θϋλει να κερδύςει την πλειοψηφύα, 

ο ΤΡΙΖΑ οφεύλει να γύνει το «φυςιολογικϐ κϐμμα εξουςύασ» για τον 

αντιδεξιϐ κϐςμο (τη «μεγϊλη προοδευτικό παρϊταξη») -

ο Καμμϋνοσ ποϑ «κολλϊει»; Σρύα, προκειμϋνου να εκφρϊςει αξιϐπιςτα 

το αύτημα τησ αλλαγόσ, ο ΤΡΙΖΑ οφεύλει να αποςταςιοποιηθεύ απϐ τα 

κϋντρα εξουςύασ του μεταπολιτευτικοϑ καθεςτώτοσ (μύντια και 

διαςημοκρατύα, μαφιακϐ χρόμα, φοροδιαφυγό, διαφθορϊ κ.λπ) -αλλϊ οι 

ΑΝΕΛ εκπροςωποϑν μϊλλον θυμωμϋνουσ καθεςτωτικοϑσ, παρϊ τουσ 

«ξεχαςμϋνουσ τησ μεταπολύτευςησ». Σϋςςερα, ςτην ςϑγχρονη ελληνικό 

ιςτορύα τα κϐμματα που προελαϑνουν προσ την εξουςύα δεν αςχολοϑνται 
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με ςυμμαχύεσ -διαπιςτώνουν απλϊ την ανϊγκη για αλλαγό και 

υπογραμμύζουν το αυτονϐητο -πωσ εύναι τα μϐνα που μποροϑν να την 

φϋρουν. 

Σο μϐνο που ϋνωςε Σςύπρα και Καμμϋνο εύναι ο κυνιςμϐσ. το ϐνομα 

τησ αναπαλαύωςησ τησ αντιμνημονιακόσ παρϊγκασ, ο ΤΡΙΖΑ δεν ϋδειξε 

μϐνο ϋτοιμοσ να ςυμπορευτεύ με τουσ τραπεζύτεσ και τουσ πλοϑςιουσ 

ολιγϊρχεσ, δεν ϋδειξε μϐνο ϋτοιμοσ να «βϊλει χϋρι» ςτα ςυνταξιοδοτικϊ 

ταμεύα για να ςώςει τουσ μεγαλοκαταθϋτεσ. Ϊδειξε επύςησ ϋτοιμοσ να 

ςυμπαραταχθεύ και ςε πολιτικϐ επύπεδο με μερύδα του κατεςτημϋνου. Ο 

κυνιςμϐσ δεν εύναι κακϐσ ςτην πολιτικό, αλλϊ οφεύλει να ϋχει κϊποιο 

μϋτρο, ιδύωσ ςτισ δϑςκολεσ περιϐδουσ, που ο κϐςμοσ ϋχει ανϊγκη να 

οςμιςτεύ τον ηγϋτη και ϐχι απλϊ να κϊνει χϊζι τον ςαλτιμπϊγκο που 

χορεϑει καλϑτερα ςτον ταμπουρϊ των ΜΜΕ, των δημοςκοπόςεων και 

τησ περιρρϋουςασ ατμϐςφαιρασ. 

Αυτϊ εύναι τα κακϊ νϋα για τον ΤΡΙΖΑ. Σα καλϊ εύναι πωσ η 

Κουμουνδοϑρου παραμϋνει μακρϊν ο μεύζων εκφραςτόσ τησ 

αντιπολύτευςησ ςτην τρικομματικό κυβϋρνηςη, κι αυτϐ απϐ μϐνο του 

φϋρνει πολλϋσ ψόφουσ. Επύςησ μποροϑμε να υποθϋτουμε πωσ το 

«κυπριακϐ» φιϊςκο θα εξαςθενόςει ςτο εςωτερικϐ του ΤΡΙΖΑ τουσ 

νοςταλγοϑσ του θολοϑ «αντιμνημονιακοϑ» μετώπου και θα δυναμώςει 

εκεύνουσ που ςκοπεϑουν να μετατρϋψουν τον ΤΡΙΖΑ ςε φορϋα 

αντικαθεςτωτικόσ ανατροπόσ, με την Ελλϊδα εντϐσ ευρωζώνησ και με 

τόρηςη των ςυμπεφωνημϋνων με τουσ εταύρουσ μασ (με κϊποιεσ φυςικϊ 

αμοιβαύα αποδεκτϋσ -και προδιαγεγραμμϋνεσ ςε μεγϊλο βαθμϐ- 

αλλαγϋσ, ϐπωσ το περαιτϋρω κοϑρεμα του ελληνικοϑ χρϋουσ με OSI τησ 

τϊξησ του 50% -που εξϊλλου ζητοϑν ο Σςύπρασ και... το ΔΝΣ). 

Αν θϋλει να κερδύςει ο ΤΡΙΖΑ, οφεύλει να καλϑψει τον αντικαθεςτωτικϐ-

φιλοευρωπαώκϐ χώρο. Εύναι αλόθεια πωσ η κυπριακό κρύςη τον 

ξεςτρϊτιςε ξανϊ προσ το αντιμνημονιακϐ αδιϋξοδο. Αν ϐμωσ πϊρει το 

μϊθημϊ του, ϋχει ϊφθονο χρϐνο να μετατρϋψει αυτϐ το φιϊςκο ςε 

ευκαιρύα 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 916 

 

Οι "οικολϐγοι-πρϊςινοι" να αποτελϋςουν την εξαύρεςη ςτα 

φαινϐμενα ςυναλλαγόσ και διαφθορϊσ (14/4/2013) 

 

Η «υποδοχό» τησ επύςημησ ιςτοςελύδασ των ΟΠ τον Απρύλιο του 2013 

Σο πολιτικϐ ςϑςτημα ςτην Ελλϊδα χρεοκϐπηςε. Αλλϊ πριν χρεοκοπόςει, 

ςτισ δϐξεσ του, ανϊμεςα ςε πολλϊ ϊλλα, εύχε δημιουργόςει μύα τρομερό 

μηχανό διαφθορϊσ, ςυναλλαγόσ και ενςωμϊτωςησ ςτο κυρύαρχο 

μοντϋλο τησ δικομματικόσ πολιτικόσ: τον μηχανιςμϐ χρηματοδϐτηςησ των 

κομμϊτων. Φρειϊζεται να θυμϐμαςτε ςυνεχώσ ϐτι τα πολιτικϊ κϐμματα 

αποτελοϑν κεντρικοϑσ πυλώνεσ τησ δημοκρατύασ. Για το λϐγο αυτϐ εύναι 

ακϐμα πιο μεγϊλεσ οι ευθϑνεσ τουσ: η διαφθορϊ και η ςόψη τουσ, ο τρϐποσ 

λειτουργύασ τουσ, δημιουργεύ μεγϊλουσ κινδϑνουσ ςτο δημοκρατικϐ 

πολύτευμα. 

Σα μεγϊλα κϐμματα ιδιοποιοϑνταν τερϊςτια χρηματικϊ ποςϊ των 

πολιτών απϐ κρατικϋσ τρϊπεζεσ και χρηματοδοτοϑςαν ϊμεςα τισ 

γραφειοκρατύεσ τουσ. υνϋδρια, ςυμπϐςια, ταξύδια, πληρωμϋσ ςυγγενών 

των ανώτερων γραφειοκρατών και ανθρώπων του μηχανιςμοϑ τουσ. Η 

κρατικό χρηματοδϐτηςη αποτϋλεςε βαςικϐ εργαλεύο για την καταςκευό 

αυτών των γραφειοκρατικών μηχανιςμών. Σων μηχανιςμών που εύχαν 

ςτϐχο να ελϋγξουν τα ύδια τα κϐμματα και τελικϊ το κρϊτοσ, προσ ύδιον 

ϐφελοσ. Μαζύ με τα κρατικϊ ςυμβϐλαια και τισ μύζεσ τουσ καθώσ και με την 

εςωτερικό πληροφϐρηςη που ϋδινε ευκαιρύεσ πλουτιςμοϑ, η 

χρηματοδϐτηςη των μεγϊλων κομμϊτων δημιοϑργηςε μια ελύτ και 

ϋνα corpus με ςυμφϋροντα που ςε μεγϊλο βαθμϐ αυτονομοϑνταν απϐ τισ 

κοινωνικϋσ ομϊδεσ που εκπροςωποϑςαν. Μια «Μεγϊλη Μαφύα» που όταν 

τϐςο ανύκανη και ϊπληςτη, ώςτε κατϊφερε να χρεοκοπόςει. Δυςτυχώσ 

μαζύ τησ χρεοκϐπηςε και η χώρα. 

Η «Μεγϊλη Μαφύα» φρϐντιζε να εξαγορϊζει -μϋςω τησ ϊμεςησ και 

ϋμμεςησ κρατικόσ χρηματοδϐτηςησ- ϐποια κοινωνικό δϑναμη μποροϑςε 

να ςυνδρϊμει την πολιτικό και τα ςυμφϋροντϊ τησ: ςε αυτϋσ τισ «μικρϋσ 

μαφύεσ» ϋδιναν μικρϐτερα ποςϊ, δημιουργοϑςαν μικρϋσ γραφειοκρατύεσ, 

εξαςφϊλιζαν τη ςιωπό τουσ και τη ςυνενοχό τουσ. Ϊτςι, διϋφθειραν κϊθε 

νϋα φωνό, αφοϑ ο βαθμϐσ υποταγόσ και εξυπηρϋτηςησ αυτών των 
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ςυμφερϐντων όταν ευθϋωσ ανϊλογοσ με τισ παροχϋσ απϐ τα κρατικϊ 

«λϊφυρα». 

Κορυφαύα απϐδειξη εύναι η ραχοκοκαλιϊ του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, ο 

εκλογικϐσ νϐμοσ. Ο πρώτοσ με ϋνα ψόφο διαφορϊ τα παύρνει ϐλα, ο 

δεϑτεροσ περιμϋνει τρϊνζιτ την επϐμενη τετραετύα. Και θα περιμϋνει 

γιατύ «εύναι πολλϊ τα λεφτϊ...» 

Οι «μικρϋσ μαφύεσ» αποζημιώνονται με ςχεδϐν απλό αναλογικό. 

Υρϐντιζαν να εύναι ευχαριςτημϋνοι με 10-15 βουλευτϋσ, 1-2 νομϊρχεσ, ϋνα 

διϐλου ευκαταφρϐνητο αριθμϐ αμειβϐμενου πολιτικοϑ προςωπικοϑ και 

το ποςοςτϐ που τουσ αναλογοϑςε ςε κρατικϋσ θϋςεισ. Ο καθϋνασ εύχε το 

ποςοςτϐ του απϐ τα λϊφυρα, ο καθϋνασ εύχε ςυμφϋρον να ςυντηρεύ το 

ςϑςτημα. 

Ο ςκοπϐσ του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ όταν ομολογημϋνοσ: μεγϊλα 

κϐμματα, μικρϊ κϐμματα, ΜΜΕ, κρατικοδύαιτα ςυνδικϊτα, κρατικοδύαιτοι 

επιχειρηματύεσ, κϊθε θεςμϐσ ςε ϋναν χορϐ χρόματοσ, διαφθορϊσ, ςόψησ και 

μύζασ. Καμύα παραγωγό πολιτικόσ, καμύα πολιτικό αρχών. Η χώρα 

χρεοκϐπηςε ςε μια δύνη ανεπϊρκειασ, ςκανδϊλων και αμοραλιςμοϑ. 

Φρεοκϐπηςαν ϐλα; Όχι! Η μαφύα των μεγϊλων κομμϊτων ςυνεχύζει να 

χρηματοδοτεύται απϐ τον κρατικϐ κορβανϊ. Σα χρϋη πϋραςαν ςτην 

«κακό» «Αγροτικό Σρϊπεζα» (ΑΣΕ) και ταυτϐχρονα ψόφιςαν ςτην 

βουλό ϋκτακτη (!) επιχορόγηςη για τισ εκλογϋσ το 2012 που μϊλιςτα 

κανεύσ δεν θα μποροϑςε (με νϐμο!) να καταςχϋςει. υνεχύζουν ςαν να μην 

ςυνϋβη τύποτα. 

Σο ύδιο φαινϐμενο, δυςτυχώσ, προςϋβαλλε και τουσ «οικολϐγουσ 

πρϊςινουσ» (ΟΠ). Με ϋναν ευρωβουλευτό δϐθηκε για την πενταετύα ϋνα 

ποςϐ κϊποιων εκατομμυρύων ευρώ και επιπλϋον αρκετϋσ δεκϊδεσ 

αποςπϊςεων και προςλόψεων ςτο κϐμμα, κϊτι που ςυνιςτϊ φυςικϊ 

ϋμμεςη χρηματοδϐτηςη. Σα ποςϊ εύναι τερϊςτια αν ςκεφθεύ κανεύσ και τον 

αριθμϐ των ενεργών μελών του κϐμματοσ. 

Η ϋμμεςη και η ϊμεςη χρηματοδϐτηςη χρηςιμοποιόθηκε ςε ςημαντικϐ 

βαθμϐ για τη δημιουργύα πελατειακών ςχϋςεων μϋςα ςτο κϐμμα. 

Φρηςιμοποιόθηκε για την ανϊπτυξη απολιτικών γραφειοκρατικών 

μηχανιςμών. Φρηςιμοποιόθηκε ςαν δϋλεαρ για τη ςυςπεύρωςη και την 

προςϋλκυςη ομϊδων με ςτϐχο τον ϋλεγχο του κϐμματοσ. Ενϐσ κϐμματοσ 

που μπορεύ να παρϋχει αυτϊ ςόμερα και πολλϊ περιςςϐτερα 
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αϑριο. Δημιουργόθηκε τελικϊ μύα γραφειοκρατύα που ϋχει 

αυτϐνομα ςυμφϋροντα τϐςο ςε ςχϋςη με το κϐμμα, ϐςο και ςε 

ςχϋςη με την κοινωνύα. Σαυτϐχρονα, δεν πρϋπει να υποτιμϊμε την δϐξα 

και το μεγαλεύο που φανταςιώνονται διϊφοροι απϐ την κατοχό των 

αμειβϐμενων θϋςεων εξουςύασ. 

Ϊτςι, τϐςο η υπϐθεςη των 184, ϐςο και παλιϐτερεσ υποθϋςεισ (πχ η 

ψηφοφορύα μελών-φανταςμϊτων), δεν εύναι η αιτύα τησ ςημερινόσ 

διαπϊλησ χωρύσ αρχϋσ ςτο κϐμμα, αλλϊ το αποτϋλεςμα τησ διαφθορϊσ 

μϋςω τησ κρατικόσ χρηματοδϐτηςησ. Γύνεται δυνατό λϐγω αυτόσ τησ 

χρηματοδϐτηςησ και τησ προςμονόσ μιασ ακϐμα καλϑτερησ τϑχησ για 

κϊποιουσ, αν οι πολιτικϋσ εξελύξεισ εύναι ευνοώκϋσ. Με ϊλλα λϐγια: ο κϑριοσ 

ςκοπϐσ εύναι η νομό τησ εξουςύασ και ϐχι η παραγωγό πολιτικόσ. Και ο 

ςκοπϐσ εύναι τϐςο μεγϊλοσ (χρόμα, δϐξα και μηχανιςμϐσ) που αγιϊζει 

κϊθε μϋςον, ακϐμα και να απειλόςεισ δημοςύωσ με χρόςη βύασ τουσ 

εςωκομματικοϑσ ςου αντιπϊλουσ. ε ϋνα πολιτικϐ χώρο που απεχθϊνεται 

τη βύα, που υπεραςπύζεται τισ πρακτικϋσ τησ μη-βύασ! 

Ϊτςι εξηγεύται η βιαιϐτητα τησ διαμϊχησ, η οπούα δεν ςχετύζεται με 

πολιτικϋσ διαφορϋσ ό πολιτικϊ διακυβεϑματα. Γιατύ ςυχνϊ η διαμϊχη 

διεξϊγεται μεταξϑ ανθρώπων και ομϊδων που ϋχουν ςυνόθωσ τισ ύδιεσ 

πολιτικϋσ θϋςεισ ςε ϐλα τα ςυνϋδρια. Αυτού εύναι οι πιο αδιϊλλακτοι 

αντύπαλοι! 

Αυτϐ δεν το ανεχϐμαςτε! Ψσ εδώ! 

Φρειϊζεται να χτυπηθεύ ϊμεςα η πηγό που επιτρϋπει την ϊνθιςη αυτών 

των φαινομϋνων, πριν οι ΟΠ καταντόςουν οριςτικϊ ϋνα κϐμμα ςαν ϐλα 

τα ϊλλα. 

Σο «πανελλαδικϐ ςυμβοϑλιο» πρϋπει εδώ και τώρα να πϊρει την μύα και 

μοναδικό απϐφαςη που υποχρεώνεται να πϊρει απϐ τισ «πρϊςινεσ» αρχϋσ 

και που μπορεύ να αναςτρϋψει την κατϊςταςη: ϊμεςη επιςτροφό ςτην 

κοινωνύα κϊθε ϊμεςησ ό ϋμμεςησ χρηματοδϐτηςησ ςτουσ ΟΠ για μύα διετύα! 

Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

• Ωμεςη απϐδοςη του χρηματικοϑ ποςοϑ τησ χρηματοδϐτηςησ ςτισ 

δομϋσ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ (π.χ. ςυςςύτια οργανωμϋνα απϐ 

ΟΠ, ξενώνασ αςτϋγων κ.λπ.). 

• Ωμεςη επιςτροφό ςτον εθελοντιςμϐ. 
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• Ωμεςη επιςτροφό των αποςπαςμϋνων ςτισ εργαςύεσ τουσ, ώςτε 

εκτϐσ των ϊλλων να μην αποδυναμώνονται και δημϐςιεσ 

υπηρεςύεσ, που αυτό τη ςτιγμό ϋχουν ανϊγκη τον κϊθε 

εργαζϐμενο. 

Οι μϐνεσ εξαιρϋςεισ μποροϑν να εύναι: 

• Η μιςθοδοςύα ενϐσ υπαλλόλου ςτα γραφεύα τησ Αθόνασ και ενϐσ 

ςτα γραφεύα τησ Θεςςαλονύκησ. 

• Η μιςθοδοςύα τεχνικοϑ διαδικτϑου ςτα κεντρικϊ γραφεύα τησ 

Αθόνασ. 

• Ο μιςθϐσ του ςυντονιςτό τησ γραμματεύασ. 

• Σο ποςϐ που χρειϊζεται για την ενοικύαςη των κεντρικών 

γραφεύων και των πϊγιων εξϐδων. 

• Η ςυνδρομό ςτο «ευρωπαώκϐ πρϊςινο κϐμμα» (EGP). 

Όλεσ οι υπϐλοιπεσ ανϊγκεσ μποροϑν να καλυφθοϑν μϋςω του 

εθελοντιςμοϑ και των ςυνδρομών των μελών. 

Μετϊ την παρϋλευςη τησ διετύασ, αφοϑ ελϋγξουμε αν ϋχουν εκλεύψει τα 

φαινϐμενα που προαναφϋρθηκαν και αφοϑ εκτιμόςουμε την κοινωνικό 

κατϊςταςη που θα επικρατεύ τϐτε ςτη χώρα, μποροϑμε να ςυζητόςουμε 

ξανϊ για αυτϋσ τισ ρυθμύςεισ. 

Μια τϋτοια απϐφαςη ςόμερα, θα βοηθόςει ςτην εξυγύανςη και 

ςτην ανανϋωςη του κϐμματοσ. Σαυτϐχρονα θα αποδεύξει ςτην κοινωνύα 

ϐτι ϐχι μϐνο ϋχουμε διαφορετικϋσ ιδϋεσ, αλλϊ ϋχουμε και διαφορετικϋσ αξύεσ 

και εύμαςτε διαφορετικού ϊνθρωποι απϐ αυτοϑσ που παραςιτοϑν γϑρω και 

πϊνω απϐ το χρεοκοπημϋνο πολιτικϐ ςϑςτημα τησ χώρασ. Αν εύμαςτε 

διαφορετικού, μποροϑμε να πϊρουμε ριζοςπαςτικϋσ αποφϊςεισ, αλλιώσ 

ποιοσ εύναι ο λϐγοσ τησ ϑπαρξησ αυτοϑ του πολιτικοϑ χώρου; 

 

Ο Δημότρησ ταςινϐπουλοσ εύναι δικηγϐροσ· ο Αλϋξανδροσ 

Αποςτϐλου εύναι εκπαιδευτικϐσ· η Αλϋκα Μελιϊδου εύναι ερευνότρια, 

δρ. οικολογύασ, αναπληρωματικϐ μϋλοσ του Π των ΟΠ· ο Γιϊννησ 

Καραμότροσ εύναι οικονομολϐγοσ· ο Κώςτασ Κατώπησ εύναι 

μηχανικϐσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ· η Ελϋνη Παραςκευοποϑλου εύναι 

εκπαιδευτικϐσ, μϋλοσ του Π των ΟΠ· ο Δημότρησ 

Κουτςουρϋλησ εύναι μηχανικϐσ τεχνητόσ νοημοςϑνησ· η Ϊλλη-'Αννα 
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(Λιϊνα) Κατώπη εύναι γραφύςτρια· ο Μιχϊλησ Αντϑπασ εύναι τεχνικϐσ 

υπολογιςτών· ο Νύκοσ Μυλωνϊσ εύναι λογιςτόσ· ςτισ εκλογϋσ του 2012 

όταν δεϑτεροσ ςτο ψηφοδϋλτιο επικρατεύασ των ΟΠ· ο Νύκοσ 

Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικϐσ 
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Λοιπϐν, χωρύζουμε; (2/5/2013) 

 

Θα μποροϑςε κϊποιοσ να παρομοιϊςει την ελληνικό πολιτικό οικολογύα 

με πολϑτιμο ξηροπϐταμο. Αρδεϑει μεν -και εύναι αναντικατϊςτατοσ για 

την υγεύα του πολιτικοϑ μασ τοπύου- αλλϊ για μακρϋσ περιϐδουσ 

εξαφανύζεται· τον θυμύζουν μϐνο η γλυμμϋνη κούτη και η χλωρύδα και η 

πανύδα που του οφεύλουν την ϑπαρξό τουσ. 

Αυτϐσ ο «ξηριϊσ» τησ ελληνικόσ πολιτικόσ οικολογύασ προϋρχεται με τη 

ςειρϊ του απϐ τη ςυμβολό ϊλλων, μικρϐτερων παραποταμιών, μερικϊ 

απϐ τα οπούα εύναι τϐςο αςόμαντα που και ρυϊκια να τα αποκαλοϑςε 

κανεύσ, θα υπερϋβαλε. 

Αυτϊ εύναι κυρύωσ δϑο: 

• O ϋνασ θεωρεύ την πολιτικό οικολογύα παραλλαγό του 

αντικαπιταλιςμοϑ. την ανϊλυςό του για την ελληνικό κοινωνύα, 

κυριαρχεύ η ςϑγκρουςη «τϊξη εναντύον τϊξησ»: απϐ τη μια το 

(ρυπογϐνο) κεφϊλαιο, απϐ την ϊλλη οι «εργαζϐμενοι», φορεύσ 

τησ («πρϊςινησ») Ουτοπύασ. Κυριαρχεύ η αύςθηςη ςυμπϐρευςησ 

τουλϊχιςτο με την κινηματικό αριςτερϊ και η ανϊγκη 

απεϑθυνςησ ςτα «κινόματα των πολιτών» -κατϊ προτύμηςη 

φτωχϊ ό περιθωριοποιοϑμενα ςτρώματα, που εμφανύζονται 

ςυλλογικϊ και δυναμικϊ ςτο κοινωνικϐ προςκόνιο. Η ςχϋςη με 

την λειτουργύα τησ κεντρικόσ πολιτικόσ ςκηνόσ αντιμετωπύζεται 

με δυςθυμύα ό αμηχανύα· μϐνο η εκλογικό «καταγραφό» 

θεωρεύται αναγκαύα -ἠ ευπρεπόσ. Η Ευρωπαώκό Ϊνωςη 

αντιμετωπύζεται ωσ ϊλλη μια ϋκφραςη των κυρύαρχων 

ςυςχετιςμών δϑναμησ. 

• Ο ϊλλοσ ομνϑει ςτην ανϊλυςη «μεταρρυθμύςεισ εναντύον 

ςταςιμϐτητασ». Σο πρϐβλημα δεν εύναι ο καπιταλιςμϐσ, αλλϊ οι 

αγκυλώςεισ τησ ελληνικόσ πολιτικόσ και τησ κοινωνύασ -η 

επικρϊτηςη του παραςιτιςμοϑ επύ των παραγωγικών δυνϊμεων. 

Απευθϑνεται ςτουσ «πολύτεσ» -μεςαύα αςτικϊ ςτρώματα που η 

ςχϋςη τουσ με την πολιτικό ςυχνϊ γύνεται απϐ τον καναπϋ, on 

line. Δεν υπϊρχει «ςχϋδιο Β'» ςτο ευρωπαώκϐ εγχεύρημα, που 
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ϊμεςα οφεύλει να μετεξελιχτεύ ςε ευρωπαώκό ομοςπονδύα. 

Πολιτικό δρϊςη ςημαύνει διεκδύκηςη και διαχεύριςη εξουςύασ -

ϐςο πιο κυβερνητικόσ, τϐςο το καλϑτερο. 

Η κρύςη φαύνεται πωσ δυςχἐρανε περεταύρω τη ςυνϑπαρξη των δϑο 

ρευμϊτων. Η διευθϋτηςη πλειοψηφύα-μειοψηφύα δεν γύνεται ανεκτό απϐ 

τον εκϊςτοτε χαμϋνο –οι καιρού βλϋπετε εύναι κρύςιμοι. Σο αναγκαύο 

ςυναύςθημα ςυμπϐρευςησ αποςυντύθεται γοργϊ. Ο ανταγωνιςμϐσ για την 

εξουςύα κακοφορμύζει ραγδαύα –ϑβρεισ και ςυκοφαντύεσ, χτυπόματα 

«κϊτω απϐ την ζώνη», επιδύωξη ηθικόσ εξϐντωςησ του αντιπϊλου. Οι 

προςωπικϋσ ανεπϊρκειεσ και η ϑπαρξη πολϑ απτοϑ κομματικοϑ τρϐπαιου 

-κρατικϊ λεφτϊ και αργομιςθύεσ- δεν βοηθοϑν. 

Μποροϑμε να πϊμε ϋτςι ωσ ϐτου ςυντριβεύ ο ϋνασ πϐλοσ –ό 

αλληλοεξοντωθοϑν κι οι δϑο, που εύναι και το πιθανϐτερο. Μποροϑμε 

ϐμωσ να δοϑμε και την προοπτικό ενϐσ «βελοϑδινου διαζυγύου»: 
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Κϊτι τρϋχει με τον Αντώνη (13/5/2013) 

 

Εδώ και δεκαετύεσ, ςτην πολιτικό διαδρομό του Αντώνη 

αμαρϊ επαναλαμβϊνεται ϋνα ανηςυχητικϐ ςχόμα: ο ςημερινϐσ 

πρωθυπουργϐσ εμφανύζει μιαν ανεξόγητη ενςτικτώδη ϋλξη προσ τον 

λαώκιςμϐ και τισ ακραύεσ δεξιϋσ θϋςεισ. Φρειϊζεται το χαςτοϑκι τησ 

πραγματικϐτητασ και το φϊςμα τησ περιθωριοπούηςησ για να επανϋρθει 

ςτην παραταξιακό του κανονικϐτητα. 

Σο 1992-1993, ο Αντώνησ αμαρϊσ εύχε να επιλϋξει αν το κϐμμα του, η 

νεοςϑςτατη «πολιτικό ϊνοιξη» (ΠΟΛΑΝ) θα «πατοϑςε» απλώσ πϊνω 

ςτο ζότημα τησ ονομαςύασ των κοπύων για να εμβολύςει και να 

«υπερβεύ» τισ παραδοςιακϋσ πολιτικϋσ οικογϋνειεσ, ό θα απορροφοϑνταν 

απϐ το λαώκιςτικϐ και ακραύο εθνικιςμϐ, που υπόρξε επύςησ -για να μην 

ξεχνιϐμαςτε- η πρώτη ευκαιρύα νομιμοπούηςησ τησ «χρυςόσ αυγόσ» 

(ΦΑ). Αν και διεκόρυςςε πωσ θα ϋκανε το πρώτο, παγιδεϑτηκε ςτο 

δεϑτερο. Ψσ το 1996, η ΠΟΛΑΝ εύχε καταχωρηθεύ απϐ πολλοϑσ πολύτεσ 

ωσ μια πληβειακό δϑναμη, ϋνα εύδοσ ελληνικόσ εκδοχόσ τησ λαώκιςτικόσ 

δεξιϊσ, και ϐχι ωσ ϋνα προοδευτικϐ και «υπερβατικϐ» κεντρώο κϐμμα, με 

αναφορϊ κυρύωσ ςτα ανερχϐμενα, μορφωμϋνα, αςτικϊ και 

εξωςτρεφό μεςαύα ςτρώματα. 

Ο Αντώνησ αμαρϊσ διαιςθϊνθηκε τον κύνδυνο την περιθωριοπούηςόσ 

του και εν ϐψει τησ προεδρικόσ εκλογόσ του 1995 ανϋλαβε μια 

ςπουδαύα πρωτοβουλύα: πρϐτεινε για πρϐεδρο τησ δημοκρατύασ τον 

δεξιϐ Κωςτό τεφανϐπουλο, ευελπιςτώντασ πωσ το ΠΑΟΚ θα 

προςχωροϑςε ςτη λϑςη αυτό, προκειμϋνου η χώρα να ςυνεχύςει να 

κυβερνϊται απϐ τον Ανδρϋα Παπανδρϋου. Ϊτςι κι ϋγινε: η ΠΟΛΑΝ 

μετακινόθηκε αποφαςιςτικϊ ςτον χώρο τησ «υπϋρβαςησ» (διϊβαζε 

«τριγωνοπούηςησ») τησ ελληνικόσ πολιτικόσ. 

Όταν ϐμωσ το 1996 το ΠΑΟΚ ϋκανε τη δικό του «υπϋρβαςη» κι 

εξϋλεξε τον ημύτη ςτην προεδρύα του, αντύ να διευρϑνει αυτό τη 

δυναμικό, ο Αντώνησ αμαρϊσ επϋλεξε και πϊλι το δρϐμο τησ 

ακρϐτητασ και του λαώκιςμοϑ: η ΠΟΛΑΝ κϊλεςε ςε «αντιςημιτικϐ (sic) 

μϋτωπο», ςτο οπούο προςκλόθηκαν φϑρδην μύγδην ακροδεξιού και 
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ακροαριςτερού, η Νϋα Δημοκρατύα, το «πατριωτικϐ» ΠΑΟΚ κ.ο.κ. 

τισ εκλογϋσ του 1996, η πολιτικό αυτό οδόγηςε την ΠΟΛΑΝ του 5% 

των εκλογών του 1993κϊτω απϐ το ϐριο του 3%. τισ ευρωεκλογϋσ του 

1999, η ΠΟΛΑΝ του 8%-9% των ευρωεκλογών του 1994 

εκπαραθυρώθηκε και απϐ την ευρωβουλό. Ο Αντώνησ 

αμαρϊσ βρϋθηκε ςτο καναβϊτςο. 

Επανόρθε ϐμωσ -με αξιοθαϑμαςτο τρϐπο- εκλεγϐμενοσ 

ευρωβουλευτόσ τησ ΝΔ το 2004 και αρχηγϐσ τησ (!) το 2009. 

Σο 2009-2010, ο Αντώνησ αμαρϊσ εύχε να επιλϋξει αν υπϐ την ηγεςύα 

του η ΝΔ θα αποδεχϐταν πωσ το «μνημϐνιο» όταν η μϐνη εναλλακτικό 

λϑςη ςτην χρεοκοπύα τησ χώρασ (και την κατεδϊφιςη τησ βαςικόσ 

προςφορϊσ του κϐμματϐσ του, τησ ϋνταξησ τησ χώρασ ςτην Ευρώπη) ό 

αν θα απορροφούνταν από το λαώκιςτικό και αδιϋξοδο 

«αντιμνημονιακό» αγώνα, που υπόρξε επύςησ –για να μην ξεχνιϐμαςτε- η 

κοιτύδα τησ υπερδιϐγκωςησ τησ ϊκρασ αριςτερϊσ και τησ πλόρουσ 

νομιμοπούηςησ τησ ΦΑ. Αν και ϐλα -το εθνικϐ ςυμφϋρον, η ιςτορύα τησ 

παρϊταξησ και ο ρϐλοσ τησ ΝΔ ωσ κϐμματοσ εξουςύασ- του 

υπαγϐρευαν το πρώτο, επϋλεξε το δεϑτερο: παρύςτανε τον «αρχιτϋκτονα 

του αντιμνημονιακοϑ αγώνα» (sic) και βϊλθηκε να μετρϊει Ζϊππεια. 

Ψσ το 2011, η ΝΔ εύχε απομονωθεύ απϐ τισ ευρωπαώκϋσ τησ αναφορϋσ και 

ενϐψει τησ ςϑςταςησ τησ κυβϋρνηςησ Παπαδόμου και τησ απϋλπιδοσ 

προςπϊθειασ τησ Ελλϊδασ να παραμεύνει ςτην ευρωζώνη, απειλοϑνταν με 

μαζικό αποςταςύα των ευρωπαώςτών και μετριοπαθών ςτελεχών τησ. 

Ο Αντώνησ αμαρϊσ διαιςθϊνθηκε τον κύνδυνο τησ ανατροπόσ του και 

ανϋλαβε μια ςπουδαύα πρωτοβουλύα: πόρε απϐτομη ςτροφό και 

ανϋλαβε μερύδιο ευθϑνησ ςτη διακυβϋρνηςη τησ χώρασ. Η ΝΔ 

αποκαταςτϊθηκε ωσ φιλοευρωπαώκϐ κϐμμα εξουςύασ. 

Αλλϊ η κολοτοϑμπα παραόταν απϐτομη και οι αβαρύεσ δεν αποτρϊπηκαν. 

Σο Μϊιο του 2012, η ΝΔ ςυγκϋντρωςε 1.2 εκατομμϑρια ψόφουσ, τισ... 

μιςϋσ δηλαδό απϐ ϐςεσ εύχε λϊβει ςτισ -ατυχεύσ για την ύδια- εκλογϋσ του 

2009! Ϊςπαςε αρνητικϐ παραταξιακϐ ρεκϐρ, ςυγκεντρώνοντασ μϐλισ 

19% των εγκϑρων ψηφοδελτύων, λιγϐτερο απϐ το 20% που ςυγκϋντρωςαν 

τα τρύα ακροδεξιϊ κϐμματα ΑΝΕΛ,ΛΑΟ και ΦΑ. Ο Αντώνησ 

αμαρϊσ διαςώθηκε κυρύωσ διϐτι ο «μουτζοϑρησ» τησ χρεοκοπύασ του 

2010 ϋμεινε ςτο ΠΑΟΚ. 
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Ανϋκαμψε ϐμωσ -με αξιοθαϑμαςτο τρϐπο- αυξϊνοντασ ςε ϋνα μόνα κατϊ 

πϊνω απϐ 10% την εκλογικό του δϑναμη και εκλεγϐμενοσ πρωθυπουργϐσ 

-και οιονεύ επικεφαλόσ τησ φιλοευρωπαώκόσ παρϊταξησ τησ χώρασ. 

όμερα ο Αντώνησ αμαρϊσ ϋχει να επιλϋξει αν θα ςυμβϊλει ςτη 

διαμϐρφωςη ενϐσ πολυκομματικοϑ ςυναςπιςμοϑ εξουςύασ ςτο κϋντρο, ό 

αν θα πϊει να κυνηγόςει ςτουσ κυνηγϐτοπουσ των ακροτότων, του 

λαώκιςμοϑ και τησ μιςαλλοδοξύασ, παρϋα με την ΦΑ και τουσ ΑΝΕΛ. Σο 

πρώτο του το υπαγορεϑουν ϐχι μϐνον η λαώκό εντολό του Ιουνύου του 

2012, ϐχι μϐνο τα παθόματα τησ περιϐδου 2010-2011, αλλϊ κυρύωσ η 

ανϊγκη να προςτατευτεύ η πατρύδα απϐ την φαςιςτικό εκτροπό. Σο τζύνι 

του νεοναζιςμοϑ κϐβει πια βϐλτεσ ϋξω απϐ το μπουκϊλι, και κϊθε ιδϋα 

εξευμενιςμοϑ ό διαπραγμϊτευςησ μαζύ του εύναι επικύνδυνα τυχοδιωκτικό. 

Εύναι η ώρα τησ ςϑγκρουςησ τησ δημοκρατικόσ νομιμϐτητασ και του 

κρϊτουσ δικαύου με τον ναζιςμϐ -και τησ πλόρουσ ιςοπϋδωςησ του 

νεοφαςιςτικοϑ φαινομϋνου ςτο πολιτικϐ, αξιακϐ και νομικϐ-δικαςτικϐ 

επύπεδο. 

Να ϐμωσ που και πϊλι, απϐ το Μϋγαρο Μαξύμου επιχειρόθηκε μια 

προςπϊθεια να αφοπλιςτεύ το κρϊτοσ από το απαραύτητο 

πολιτικϊ και εκπορευόμενο εκ τησ ςυμμετοχόσ μασ ςτην Ευρωπαώκό 

Ένωςη νομοςχϋδιο κατϊ τησ ρατςιςτικόσ βύασ. 

Διαιςθϊνθηκε ϊραγε ο κ. Αντώνησ αμαρϊσ τον κύνδυνο η υπϐθεςη αυτό 

να απειλόςει αν ϐχι την ςταθερϐτητα τησ κυβϋρνηςόσ του, πϊντωσ την 

εμπιςτοςϑνη των δϑο κεντροαριςτερών κυβερνητικών εταύρων προσ το 

πρϐςωπϐ του, ωσ του ικανϐτερου να ηγεύται του τρικομματικοϑ 

ςυναςπιςμοϑ υπϐ την ηγεςύα τησ ΝΔ; Ιςχϑουν οι διαβεβαιώςεισ του 

ΠΑΟΚ και τησ ΔΗΜΑΡ ϐτι το απαραύτητο αυτϐ νομοςχϋδιο προχωρϊει 

κανονικϊ προσ την ψόφιςό του; Ασ το ελπύςουμε. 

Όλα αυτϊ τα χρϐνια, ο Αντώνησ αμαρϊσ ϋδειξε πωσ διαθϋτει 

αξιοθαϑμαςτη πολιτικό ανθεκτικϐτητα, αιλουροειδό πολιτικό ευελιξύα, 

χαμαιλεϐντεια ιδεολογικό προςαρμοςτικϐτητα, την εϑνοια των ϊςτρων 

τησ πολιτικόσ ανϋλιξησ... Απϐ την ϊλλη, ϐπωσ εύναι γνωςτϐ, ο διϊβολοσ 

κρϑβεται ςτισ λεπτομϋρειεσ. Και ϐποιοσ πληςιϊςει κϊπωσ κοντϊ ςτα ύχνη 

τησ πολιτικόσ διαδρομόσ του Αντὠνη αμαρϊ, δεν μπορεύ, θα νιώςει πωσ 

ώρεσ-ώρεσ μυρύζει θειϊφι λύγο περιςςϐτερο απϐ ϐςο θα 'πρεπε... 

 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 926 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 927 

 

Η διελκυςτύνδα για τον αντιρατςιςτικϐ νϐμο προτυπώνει την 

μεταμνημονιακό Ελλϊδα (28/5/2013) 

 

Σα ςυμπαρομαρτοϑντα τησ διελκυςτύνδασ για τον αντιρατςιςτικϐ νϐμο 

ϋχουν ενδιαφϋρον. Μετϊ απϐ πολλϊ-πολλϊ χρϐνια δημιουργεύται ςτη 

χώρα μασ ϋνα ςαφϋσ μϋτωπο δεξιϊσ εναντύον κϋντρου-αριςτερϊσ: απϐ τη 

μια ΝΔ και ακροδεξιϊ, απϐ την ϊλλη ΠΑΟΚ, ανανεωτικό και 

ριζοςπαςτικό αριςτερϊ, οικολϐγοι. Προςωπικϊ εύχα να δω -ϋςτω 

κεκαλυμμϋνα- να γρϊφονται θετικϊ ςχϐλια για τισ θϋςεισ του ΠΑΟΚ 

ςτην «αυγό» απϐ τη... δεκαετύα του '80! Σο πρϊγμα γύνεται ακϐμα πιο 

ςϋξι αν ςκεφτεύ κανεύσ πωσ μερύδα του προοδευτικοϑ μετώπου βρύςκεται 

ςτην κυβϋρνηςη, ενώ ο ΤΡΙΖΑ αςκεύ –με τη ςυνόθη ςτην χώρα 

μασ elégance- την αξιωματικό αντιπολύτευςη. 

Για να αναβιώςει το ςχόμα δεξιϊ-αντιδεξιϊ, χρειϊςτηκε η μετατϐπιςη του 

ΤΡΙΖΑ προσ το κϋντρο (η εγκατϊλειψη τησ θϋςησ «ϐχι ςε ϐλα» που εύχε 

υιοθετόςει πριν δϑο χρϐνια ςτο τϐτε αντιρατςιςτικϐ νομοςχϋδιο) 

και η αναζότηςη ιδεολογικοϑ λϐγου ϑπαρξησ απϐ ΠΑΟΚ και ΔΗΜΑΡ. 

Αυτό η πολιτικό ςϑμπραξη ΤΡΙΖΑ-ΠΑΟΚ/ΔΗΜΑΡ βελτιώνει το 

κυβερνητικϐ προφύλ του πρώτου: ο κ. Σςύπρασ προςθϋτει εϑςημα 

κυβερνητιςμοϑ ςτισ πολλϋσ ανϊλογεσ κινόςεισ-λϐγουσ του. Δεν 

μποροϑμε ακϐμα να μιλϊμε για ςυντεταγμϋνη πορεύα του ΤΡΙΖΑ προσ 

το κϋντρο, αλλϊ οι μεταρρυθμιςτϋσ εκεύ δύνουν ςκληρό μϊχη -και μπορεύ 

να κερδύςουν τον πϐλεμο. Αυξϊνει ϐμωσ και το πολιτικϐ «ειδικϐ 

βϊροσ» των ΠΑΟΚ/ΔΗΜΑΡ: αυτϊ τα κϐμματα (αυτό η παρϊταξη) δεν 

ϋχουν (ϋχει) κανϋνα μϋλλον ωσ εξϊρτημα τησ ΝΔ. Αν θϋλουν τα δϑο 

κϐμματα να ανεβεύ το «καςϋ» τουσ, χρειϊζεται να μποροϑν να εγγυώνται 

οριςμϋνα πρϊγματα (τη ςυμμετοχό ςτην Ευρώπη, το κρϊτοσ δικαύου, 

ςταδιακϊ τα ςυμφϋροντα οριςμϋνων κοινωνικών κατηγοριών) ςτισ 

κυβερνητικϋσ τουσ ςυμπρϊξεισ, εύτε με τη δεξιϊ, εύτε με την αριςτερϊ. 

Πιο ςτριμωγμϋνη εμφανύζεται η ΝΔ: η καρδιϊ τησ την ωθεύ προσ τισ 

ακροδεξιϋσ απλουςτεϑςεισ. Προσ τα εκεύ την ωθεύ και το κομματικϐ τησ 

πορτοφϐλι: τουλϊχιςτο ενϊμιςι εκατομμϑριο ψηφοφϐροι βρύςκονται πια 

ςτα δεξιϊ τησ -οι νεοδημοκρϊτεσ πολιτευτϋσ τουσ βλϋπουν και τουσ 
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τρϋχουν τα ςϊλια. Αλλϊ το μυαλϐ -και «το πρϊγμα» που λϋγεται ηθικό- τησ 

υπαγορεϑουν να αντιςταθεύ ςτον πειραςμϐ. Η ΝΔ –και προςωπικϊ 

ο Αντώνησ αμαρϊσ- ξανϊπαιξαν και ςτο παρελθϐν πολλϋσ φορϋσ 

με τον λαώκιςμϐ και την ακροδεξιϊ -και πϊντα κϊηκαν. 

Σο αντιρατςιςτικϐ νομοςχϋδιο προτυπώνει τη μεταμνημονιακό Ελλϊδα. 

Αποκαλϑπτει το τοπύο μετϊ το χαλαςμϐ τησ κρύςησ. το κϋντρο ύςα που 

ςτϋκουν μερικϊ ερεύπια, αλλϊ ο τϐποσ εύναι γεμϊτοσ αςτϋγουσ. Όρθιοι 

παραμϋνουν δϑο πϐλοι -η ΝΔ και ο ΤΡΙΖΑ- που αμφιταλαντεϑονται για 

το αν θα κινηθοϑν προσ την μετριοπϊθεια ό τα παραφουςκωμϋνα ϊκρα. 

τον ςϑγχρονο πολϑπλοκο κϐςμο πϊντωσ, οι εκλογικϋσ νύκεσ 

(ςυνηθϋςτατα), και η επιτυχημϋνη διακυβϋρνηςη (πϊντα) απεχθϊνονται τισ 

ιδεοληψύεσ. Σο εθνικϐ και κοινωνικϐ ςυμφϋρον τησ χώρασ το υπηρετοϑν η 

αναζότηςη ςυναινϋςεων, οι υβριδικϋσ-περύπλοκεσ πολιτικϋσ απαντόςεισ, 

η εμπϋδωςη ςχϋςεων εμπιςτοςϑνησ με τουσ ςυμμϊχουσ μασ. Εύναι το 

κϋντρο, ανϐητε -και κερδύζει ϐποιοσ το καταλϊβει πρώτοσ.  
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ιωπό (14/6/2013) 

 

Αντώνησ αμαρϊσ τελικϊ ϋκανε τισ επιλογϋσ του. Αποφϊςιςε να 

επιχειρόςει πριν τισ ευρωεκλογϋσ τον επαναπατριςμϐ του ενϊμιςι 

εκατομμυρύου ψηφοφϐρων που οι δημοςκοπόςεισ τοποθετοϑν δεξιϊ 

του. υςτατικϐ ςτοιχεύο αυτόσ τησ ςτρατηγικόσ όταν να αποδεςμευτεύ 

απϐ τα απομεινϊρια τησ κεντροαριςτερϊσ (ΠΑΟΚ-ΔΗΜΑΡ)· να τα 

ςπρώξει προσ το ΤΡΙΖΑ -ό το ενδιϊμεςοno man's land. Δοκύμαςε τη 

ρόξη ςτο αντιρατςιςτικϐ, την πϋτυχε με την ΕΡΣ. ε ςυνδυαςμϐ με την 

καλλιεργοϑμενη αύςθηςη «success story», ελπύζει βϊςιμα πωσ ςτην 

τελικό ευθεύα προσ τισ εκλογϋσ θα ςυςπειρώςει και μεγϊλο τμόμα 

εκςυγχρονιςτών, φιλελεϑθερων, μετριοπαθών, ευρωπαώςτών κ.λπ που θα 

τον υπερψηφύςουν ωσ το μη-χεύρον απϋναντι ςτον επελαϑνοντα ΤΡΙΖΑ. 

Η πολιτικό του αφόγηςη (ςυντηρητικό και νεοφιλελεϑθερη) οδηγεύ ςε 

πλόρη κατεδϊφιςη του δημϐςιου χώρου, των κοινών αγαθών, των 

κοινωνικών υπηρεςιών. Ο φλϑαροσ εθνοκεντριςμϐσ μπορεύ ανϊ πϊςα 

ςτιγμό να μασ εκτροχιϊςει εκτϐσ ευρώ -ύςωσ και εκτϐσ δημοκρατύασ. 

Ιδύωσ αν δεν αλλϊξει η διαχεύριςη τησ κρύςησ διεθνώσ -ϐχι πωσ 

υπϊρχουν εϑκολεσ «κεώνςιανϋσ» λϑςεισ. 

τουσ αντύποδεσ υπϊρχει ϋνασ ανώριμοσ ΤΡΙΖΑ. Η ιςτορύα τελικϊ του 

επιφϑλαξε να εκπροςωπόςει τουσ «ψιλοϑσ» ενϐσ μεταπολιτευτικοϑ 

ςυςτόματοσ που αποςυντύθεται. Συχϐν επικρϊτηςό του θα εύναι κυρύωσ 

επικρϊτηςη τησ θανϊςιμησ ςταςιμϐτητασ και του μη-βιώςιμου 

ςυντηρητιςμοϑ. Η μεταπολιτευτικό διευθϋτηςη δεν μπορεύ να 

αναπαραχθεύ. Αν νικόςει ο ΤΡΙΖΑ, θα κληθεύ να επιλϋξει μεταξϑ τησ 

μετωπικόσ ςϑγκρουςησ με τισ δυνϊμεισ που τον ϋφεραν ςτην εξουςύα ό -

το πολϑ πιθανϐτερο- του salto mortale εκτϐσ ευρώ. 

ΠΑΟΚ, ΔΗΜΑΡ, «οικολϐγοι-πρϊςινοι», «δρϊςη» κ.λπ δεν 

κατϐρθωςαν να διατυπώςουν μια πειςτικό φιλοευρωπαώκό-

αντικαθεςτωτικό αφόγηςη. Σώρα πια δεν ϋχουν ϊλλη λϑςη απϐ το να 

αποτελϋςουν εξϊρτημα κϊποιου απϐ τουσ δυο μεγϊλουσ. Ο κεντρώοσ 

χώροσ θα παραμεύνει εξουδετερωμϋνοσ τουλϊχιςτο ωσ ϐτου κλεύςει ο παρών 

ιςτορικϐσ κϑκλοσ. 
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Η ςυγκυρύα δεν προμηνϑει καμύα αιςιοδοξύα: η κρύςη εύναι εμπρϐσ μασ. 

Ϊχουμε τουλϊχιςτο ϊλλη τϐςη ϋρημο να διανϑςουμε -και αφόνω κατϊ 

μϋροσ τισ ϊλλεσ κρύςεισ που καραδοκοϑν, πϋραν τησ οικονομικόσ. Η 

προςωρινό νηνεμύα εύναι ςυγκυριακοϑ και επικοινωνιακοϑ χαρακτόρα. Η 

κυρύαρχη ημιμϊθεια και ο λαώκιςμϐσ δεν μποροϑν να διαχειριςτοϑν τη 

ςυγκυρύα παρϊ μϐνο επικοινωνιακϊ ό δημιουργώντασ κϊθε τϐςο πολιτικϊ 

«γεγονϐτα», ςαν τισ εκλογϋσ (πϋντε μϋςα ςε ϋξι χρϐνια!). 

Για τουσ ευρωπαώςτϋσ-μεταρρυθμιςτϋσ αυτόσ τησ χώρασ η επιλογό ςε 

αυτϐ το ςκηνικϐ εύναι δϑςκολη -αλλϊ και αςόμαντη. Η όττα τουσ εύναι 

απϐλυτη. Σα ηχηρϊ επύθετα και οι χαρακτηριςμού, οι πολιτικϋσ-κομματικϋσ 

φενϊκεσ, οι απεγνωςμϋνεσ ςυςτρατεϑςεισ προςφϋρουν ύςωσ μια κϊποια 

ψυχολογικό ανακοϑφιςη, αλλϊ ϐχι πολιτικό προοπτικό. Δε χρειϊζεται να 

επιχειρηματολογόςουμε για το ϐτι το υποτιθϋμενο διακϑβευμα -η τϑχη τησ 

ΕΡΣ- εύναι απολϑτωσ αδιϊφορη. Όταν δεν εύναι ςϑμπτωμα ςυλλογικόσ 

νεϑρωςησ, οι μεγαλοςτομύεσ εύναι για το θεαθόναι. 

Σο δυςκολϐτερο εύναι η ςιωπό. 
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Αυτϐ το Κϋντρο, ποιοσ θα το πϊρει; (25/6/2013) 

 

«τη φϊςη τησ ανακαύνιςησ του Κϋντρου, ο λαώκιςμϐσ πϊντοτε ζϋχνει» 

Πολλού βιϊζονται να ξεμπερδεϑουν μαζύ του, αλλϊ το Κϋντρο εξακολουθεύ 

να εύναι μεύζων πολιτικό δϑναμη. Οι μεςαύεσ τϊξεισ ςυνεχύζουν να 

αποτελοϑν τον κορμϐ τησ κοινωνύασ μασ. Η ριζοςπαςτικοπούηςό τουσ 

αφορϊ μϊλλον τη μορφό, παρϊ το περιεχϐμενο των πολιτικών τουσ 

διαθϋςεων. Σο αναποδογϑριςμα τησ δημογραφικόσ πυραμύδασ, με 

«φουςκωμϋνη» την παρουςύα μεςόλικων, ηλικιωμϋνων και υπερηλύκων, 

ενιςχϑει την αντοχό του Κϋντρου -η ωριμϐτητα προτιμϊ το λελογιςμϋνο 

ρύςκο. 

Εύναι απορύασ ϊξιο γιατύ κανεύσ δεν διεκδικεύ ςτα ςοβαρϊ τϐςο πλοϑςια 

εκλογικϊ κοιτϊςματα. Ασ ξεκινόςουμε απϐ τα δϑο κϐμματα εξουςύασ που 

προϋκυψαν απϐ τον εκλογικϐ κϑκλο του 2012. Η ελληνικό πολιτικό 

ιςτορύα διδϊςκει πωσ οι αρχηγού που θϋλουν να κυβερνόςουν, κϊποια 

ςτιγμό καλοϑνται να χειραφετηθοϑν απϐ την κομματικό τουσ καμαρύλα -

η απεϑθυνςη ςτο εθνικϐ ακροατόριο απαιτεύ ϊλλεσ προδιαγραφϋσ. Αλλϊ 

ο κ. Σςύπρασ ςυνεχύζει να ςυνομιλεύ ςυχνϐτερα με το κϐμμα του (που 

μϊλιςτα εύναι μονοψόφιασ καταςκευόσ) και ςπανιϐτερα με τα 

εκατομμϑρια των απηυδιςμϋνων απϐ το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα. Όςο 

για τον κ. αμαρϊ, η πολιτικό του πορεύα μοιϊζει με φαϑλο 

κϑκλο: Αντώνησ «ακοϑει φωνϋσ» ςτα (πολϑ) δεξιϊ του. Αντώνησ ςπεϑδει 

ϊρον-ϊρον προσ τισ φωνϋσ. Αντώνησ βρύςκει -και πϋφτει ςε- τούχο. Αφοϑ 

«την ξαναπατόςει» (sic), Αντώνησ επανακϊμπτει ςτη 

μετριοπϊθεια. Ϊωσ φυςικϊ αποδεύξεωσ του εναντύον, δεν ϋχει τϐςη ςημαςύα 

ςε ποια φϊςη του βρϐγχου βρύςκεςαι. 

Σον χρϐνο που πϋραςε, οι ϊλλοι, ελϊςςονεσ μνηςτόρεσ του Κϋντρου 

επιδϐθηκαν βαςικϊ ςε διαδοχικοϑσ αυτοχειριαςμοϑσ: τη 

«δρϊςη» υπερύςχυςαν οι «ρεαλιςτϋσ» που προςβλϋπουν μϊλλον ςτην 

αςφϊλεια τησ ΝΔ παρϊ ςτισ περιπϋτειεσ τησ οικοδϐμηςησ ενϐσ 

αυτϐνομου χώρου, που κινδυνεϑει φυςικϊ να αποδειχθεύ «πορεύα ςτην 

ϋρημο». Οι «οικολϐγοι-πρϊςινοι» αποφϊςιςαν «επανεκκύνηςη» αλλϊ 

ϋπραξαν μια κομματικό ςυγκρϐτηςη «κομμϋνη και ραμμϋνη» ςτουσ 
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προςωπικοϑσ ςχεδιαςμοϑσ των δϑο ευρωβουλευτών τουσ, πρϊγμα που 

τουσ οδηγεύ τουλϊχιςτο ςε «φιλανδοπούηςη» ωσ προσ το ΤΡΙΖΑ, αν 

ϐχι ςτην προςϊρτηςό τουσ. τη ΔΗΜΑΡ το «ΑΡ» ϋςκιςε το «ΔΗΜ», 

πρϊγμα που μυρύζει απϐ πολιτικό ςυντριβό ωσ επαναπατριςμϐ ςτον 

κϐςμο των ςυνιςτωςών. 

Απομϋνει το ΠΑΟΚ, για το οπούο ϐμωσ οι περιςςϐτεροι κεντρώοι, 

μεταρρυθμιςτϋσ, ευρωπαώςτϋσ κ.λπ ςκϋφτονται ςαν 

αντιςτραμμϋνοι Βολταύροι: «ςυμφωνώ με αυτϐ που λεσ, αλλϊ θα κϊνω 

ϐ,τι μπορώ για να μη δικαιοϑςαι να το λεσ»1. υν που η νομιμοπούηςη 

τησ ςχϋςησ αμαρϊ-Βενιζϋλου ςτενεϑει τα περιθώρια αυθυπαρξύασ του 

δεϑτερου. 

Ο ενδιϊμεςοσ πολιτικϐσ χώροσ πϊντοτε ςυγκροτοϑνταν-

αναςυγκροτοϑνταν ωσ ριζοςπαςτικό-ανατρεπτικό πολιτικό δϑναμη: μετϊ 

το Γουδό εύχαμε τον «εθνικϐ διχαςμϐ», την αμφιςβότηςη και 

ανατροπό του πολιτεϑματοσ2, τον «ανϋνδοτο», την «αλλαγό». τη 

φϊςη τησ ανακαύνιςησ του Κϋντρου, ο λαώκιςμϐσ πϊντοτε ζϋχνει. Αυτϐ 

εύναι το καϑςιμο που κινητοποιεύ τισ μεςαύεσ τϊξεισ προσ τουσ 

εκςυγχρονιςτικοϑσ και εξωςτρεφεύσ τουσ ςτϐχουσ. Οι BCBG ςυνϊξεισ του 

«μεταρρυθμιςτικοϑ» χώρου πολϑ απϋχουν απϐ το να μποροϑν να 

προκαλϋςουν τον ελαφρϑτερο κυματιςμϐ ςτη θϊλαςςα του λαώκοϑ 

αιςθόματοσ –πϐςο μϊλλον να την αναταρϊξουν. Εξ ου και η επιτυχύα του 

ωμοϑ αντικαθεςτωτιςμοϑ που προβϊλλουν τα ϊκρα. Μορφολογικϊ 

ςυγκινοϑν το κοινωνικϐ Κϋντρο πολϑ περιςςϐτερο απϐ το ανόςυχο 

ρονρϐνιςμα των «παχιών γϊτων» τησ «μεταπολύτευςησ». Σο κυνόγι του 

Κϋντρου ϋχει πϊντα κϊτι το αλότικο. Φρειϊζεται outsiders (faux, φυςικϊ, 

τι ϊλλο;). Αντενδεύκνυται ςε τϑπουσ που ποζϊρουν ωσ εκφραςτϋσ του 

establishment. Ασ το προςϋξουν κι αυτϐ οι επύδοξοι θηρευτϋσ του. 

ημειώςεισ 

1. Ϊκλεψα το ευφυολϐγημα απϐ τον φύλο Κ 

2. Εξ ου και «δημοκρατικό» (républicaine) παρϊταξη, ςε αντύςτιξη με τη 

μοναρχικό 
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υνταγματικού αντιπεριςπαςμού (5/7/2013) 

 

«Για να μεύνουν ϐλα ύδια, ϐλα πρϋπει να αλλϊξουν» 

(«Γατϐπαρδοσ») 

Απϐ πολλϋσ απϐψεισ, το μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα εύναι μια δημοκρατύα 

που τρελϊθηκε. Μιλϊμε για ϋνα ςϑςτημα που ανϋδειξε ωσ κυρύαρχεσ 

πλουτοπαραγωγικϋσ δραςτηριότητεσ τη φοροδιαφυγό, τη 

διαφθορϊ, την αργομιςθύα, τη μαύρη οικονομύα. Μαζύ με τα ςυνόθη 

πλιϊτςικα -την εκπούηςη του περιβϊλλοντοσ και τη διανομό τησ ξϋνησ 

βοόθειασ- εκεύ βαςύςτηκε η απύθανη βελτύωςη του βιοτικοϑ επιπϋδου τησ 

πλειοψηφύασ των νοικοκυριών τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ. Υυςικϊ, υπόρξε 

αντύτιμο, που αποδεικνϑεται πανϊκριβο: ϐποτε δεν πολεμόθηκε ανοικτϊ, 

η παραγωγικό οικονομύα και επιχειρηματικϐτητα αποθαρρϑνθηκαν· τα 

δημϐςια αγαθϊ εκποιόθηκαν· οι «χαμϋνοι τησ μεταπολύτευςησ» 

παραμελόθηκαν· το κοινωνικϐ κρϊτοσ αςτϐχηςε. 

Σο μεταπολιτευτικϐ οικονομικϐ μοντϋλο περιφρουρόθηκε και νομικϊ. 

Φαρακτηριςτικό εύναι η πρϐςφατη διαπύςτωςη του ΔΝΣ πωσ οι θεςμού 

καθιςτοϑν παραλογιςμϐ τη φορολογικό νομιμοφροςϑνη. Ο ύδιοσ 

οργανιςμϐσ εκτύμηςε παλιϐτερα πωσ το καρτϋλ ςτην εμπορύα καυςύμων 

που ϋχουν ςχηματύςει οι κ.κ. Βαρδινογιϊννησ και Λϊτςησ, κοςτύζει 

ςτον ελληνικϐ λαϐ 1 δισ ευρώ ετηςύωσ. 

Σο μεταπολιτευτικϐ ςϑςτημα παρόγαγε οικονομικϊ ελλεύμματα, 

διεϑρυνςη των κοινωνικών ανιςοτότων, απαξύωςη τησ πολιτικόσ -χωρύσ 

να αναφερθοϑμε ςτισ ανεπύςτρεπτεσ ζημιϋσ ςτη δημογραφύα και το 

περιβϊλλον. Η κρύςη ςημαύνει πωσ αυτϐ το ςϑςτημα δεν μπορεύ πια να 

αναπαραχθεύ. Η πατρύδα χρειϊζεται διαφορετικό οικονομικό, πολιτικό, 

θεςμικό ςυγκρϐτηςη. 

Η ςυνταγματικό αλλαγό –η ςυντακτικό ςυνϋλευςη- εύναι ταυτϐχρονα 

βατόρασ και αναντικατϊςτατοσ ςταθμϐσ τησ μεταςχηματιςτικόσ 

προςπϊθειασ. Σο υφιςτϊμενο ςϑνταγμα ϋχει οριςμϋνεσ μεύζονεσ 

ατϋλειεσ: ο διαχωριςμϐσ των εξουςιών (εκτελεςτικόσ, νομοθετικόσ, 

δικαςτικόσ) εύναι ατροφικϐσ· η νομικό κατοχϑρωςη τησ 

ατιμωρηςύασ για την καθεςτωτικό νομενκλατοϑρα 
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απϐλυτη. Δημοψηφύςματα δεν προβλϋπονται· δε γύνεται λϐγοσ για 

λογοδοςύα τησ εξουςύασ. Σα αυθαύρετα «πανωςηκώματα» ςτισ 

δημϐςιεσ ραδιοςυχνϐτητεσ (η λεγϐμενη «ιδιωτικό τηλεϐραςη») 

τςαλαπατϊνε κϊθε ϋννοια ενημϋρωςησ, ψυχαγωγύασ και μϐρφωςησ των 

Ελλόνων -λειτουργοϑν μϊλλον ςαν «το τανκσ ςτο ςαλϐνι μασ». 

Φρειϊζεται νομοθετικό παρϋμβαςη, αλλϊ και ςυνταγματικό αποτϑπωςη 

μιασ διαφορετικόσ λογικόσ. 

Εύναι αλόθεια πωσ το πρϐβλημα τησ Ελλϊδασ δεν εύναι το ςϑνταγμϊ τησ. 

Αλλϊ οι αλλαγϋσ που χρειϊζονται ςε ϐλα τα επύπεδα εύναι τϋτοιεσ που 

το νϋο ςϑνταγμα εύναι απαραύτητο -ςε ςυμβολικϐ και πρακτικϐ επύπεδο. 

ε αυτϐ το πλαύςιο η προςπϊθεια απϐ τισ κατεςτημϋνεσ δυνϊμεισ 

(ΝΔ, ΠΑΟΚ), αλλϊ και τον ΤΡΙΖΑ να προβληθεύ η ϊμεςη εκλογό του 

προϋδρου τησ δημοκρατύασ ωσ μεύζων ςυνταγματικό αλλαγό αποτελεύ 

αντιπεριςπαςμϐ απϐ το ςημαντικϐ και το κρύςιμο. Ο θεςμϐσ του 

προϋδρου τησ δημοκρατύασ εύναι απϐ τουσ λύγουσ που λειτοϑργηςαν 

ικανοποιητικϊ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ: οι πρϐεδροι όταν κατϊ κανϐνα 

παλλαώκόσ αποδοχόσ και εξϋφραςαν με επϊρκεια την εθνικό ενϐτητα. Σισ 

λύγεσ φορϋσ που χρειϊςτηκε να παρϋμβουν, το ϋκαναν ςχετικϊ 

αποτελεςματικϊ. Απϐ την ϊλλη, ςτην ελληνικό πολιτικό η διαρχύα ςτην 

κορυφό τησ εκτελεςτικόσ εξουςύασ υπόρξε πϊντοτε παρϊγων ανωμαλύασ και 

αςτϊθειασ. 

Check and balances τησ εκτελεςτικόσ εξουςύασ εύναι η ενύςχυςη του 

κοινοβουλύου –με απελευθϋρωςό του απϐ τα δεςμϊ τησ 

«δεδηλωμϋνησ», που ςημαύνει ξεχωριςτό εκλογό του επικεφαλόσ τησ 

εκτελεςτικόσ εξουςύασ, πρωθυπουργοϑ ό προϋδρου αδιϊφορο· ο 

δημοκρατικϐσ ϋλεγχοσ τησ λειτουργύασ των ΜΜΕ· η ανεξαρτηςύα τησ 

δικαιοςϑνησ· η λελογιςμϋνη προςφυγό ςε δημοψηφύςματα. 

Η διοργϊνωςη μιασ ακϐμα εκλογικόσ διαδικαςύασ, για την εκλογό 

ενϐσ ανεϑθυνου ηγϋτη, εύναι καλό ωσ «circences», αλλϊ δεν αποτελεύ 

θεςμικό τομό. Καραδοκεύ επιπλϋον η ετερογονύα των ςκοπών: η 

αναύτια καταξύωςη ενϐσ δεϑτερου κϋντρου εκτελεςτικόσ εξουςύασ με την 

καθολικό ψηφοφορύα θα αυξόςει ανυπολϐγιςτα την εντροπύα του 

ςυςτόματοσ. Αυτϐ εύναι το τελευταύο που χρειαζϐμαςτε. 
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Οι "οικολϐγοι πρϊςινοι" εμπρϐσ ςτο μεγϊλο Ναι και το μεγϊλο 

Ίςωσ (6/7/2013) 

 

Σο ξϋςπαςμα τησ κρύςησ δανειςμοϑ τησ Ελλϊδασ υπόρξε μοιραύο για τουσ 

«οικολϐγουσ-πρϊςινουσ» (ΟΠ). Σο κϐμμα αποδεύχθηκε εντελώσ 

ανύκανο να αναπτϑξει τη δικό του αφόγηςη για την κρύςη ό να επιβϊλει 

μια διακριτό θεματολογύα ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό. Η 

αντιμνημονιακό περιδύνηςη το κατϊπιε αϑτανδρο. Σα ακροαριςτερϊ 

αντανακλαςτικϊ των παλιοςειρών τησ ελληνικόσ πολιτικόσ οικολογύασ 

και τα λαώκιςτικϊ των νεοφώτιςτων ενεργοποιόθηκαν. όμερα οι ΟΠ 

αναζητοϑν το πολιτικϐ τουσ ςτύγμα μεταξϑ ΤΡΙΖΑ και ΑΝΣΑΡΤΑ, με 

τζοϑρεσ απϐ... «πεντϊςτερο» λαώκιςμϐ (για μην ποϑμε απϐ ΑΝΕΛ)! 

Σελικϊ, το διϊςτημα 2009-2013 ρϊγιςαν ό θρυμματύςτηκαν οι αρμού που 

«κρατοϑςαν» ϐρθιο το «πρϊςινο» οικοδϐμημα: μεταξϑ κομματικών 

απαρϊτςνικ και εκλογικοϑ τουσ ακροατηρύου· μεταξϑ Ελλόνων ΟΠ 

και Ευρωπαύων «πρϊςινων». 

Πύςω απϐ τισ ςημερινϋσ οξεύεσ αντιπαλϐτητεσ και τισ ηχηρϋσ ιδεολογικϋσ 

διαφοροποιόςεισ, η μούρα των ΟΠ εύναι προδιαγεγραμμϋνη: αργϊ ό 

γρόγορα, η ελκτικό δϑναμη του ΤΡΙΖΑ θα νικόςει την αδρϊνεια τησ 

«πρϊςινησ» αυτοτϋλειασ. Τπϐ το φωσ τησ προγραμματικόσ αφαςύασ και 

τησ οργανωτικόσ αποδυνϊμωςησ, η «κουλτοϑρα ςυνεργαςύασ» και ο 

«ρεαλιςμϐσ» του «πρϊςινου» DNA, με ϋναν μϐνο τρϐπο μπορεύ να 

μεταφραςτοϑν: οι Οικολϐγοι θα διαςχύςουν την Κουμουνδοϑρου και θα 

βρεθοϑν ςτο κατώφλι του ΤΡΙΖΑ. 

Η ςημερινό εςωκομματικό ϋνταςη αφορϊ το ποιοι θα κληθοϑν να 

μεςιτεϑςουν ςτην εκχώρηςη, τισ λεπτομϋρειεσ του πωλητηρύου και ποιοι 

θα καρπωθοϑν την πολιτικό προμόθεια. Οι ΟΠ κατϊντηςαν μια μικρό 

ακροαριςτερό ομϊδα μεςηλύκων ςτελεχών, που εννοοϑν να 

δραςτηριοποιοϑνται ςτην πολιτικό ςκηνό. Οι κινόςεισ που τουσ οδηγοϑν 

ςτο ΤΡΙΖΑ εύναι forcé. 

Μϐνη ελπύδα για την αυθυπαρξύα τησ ελληνικόσ πολιτικόσ οικολογύασ 

εύναι να αποδειχθεύ πωσ εξακολουθεύ να υφύςταται ςτο ςώμα των 

ςυνϋδρων μια αυθεντικϊ «πρϊςινη» ψυχό. Να αποδειχθεύ πωσ κϊτω απϐ 
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τισ ομϊδεσ εξακολουθεύ να υπϊρχει κϐμμα: αντιςυςτημικϐ και 

αντιαριςτερϐ, ριζοςπαςτικϐ και φιλοευρωπαώκϐ, κοινωνικϐ και 

φιλελεϑθερο. 

Σο αββατοκϑριακο οι ΟΠ θα αποφαςύςουν αν θα πουν ςτο ΤΡΙΖΑ το 

μεγϊλο Ναι ό το μεγϊλο άςωσ. Τπϐ τισ ςημερινϋσ ςυνθόκεσ, το Όχι δεν 

«παύζει». ε ϋνα ϐμωσ τϐςο ρευςτοποιημϋνο πολιτικϐ τοπύο, το «ύςωσ» 

προςφϋρει χρϐνο -και ςτην πολιτικό, ο χρϐνοσ μπορεύ να εύναι τα πϊντα. 
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1973: Σο ξεχαςμϋνο δημοψόφιςμα (13/7/2013) 

 

Νεαρού «αγανακτιςμϋνοι» ειςόγαγαν πρϐςφατα το ςϑνθημα «ψωμύ, 

παιδεύα, ελευθερύα- η χούντα δεν τελεύωςε το '73». Η διακόρυξό τουσ 

ϋγινε δεκτό με καγχαςμοϑσ απϐ τουσ μπαρουτοκαπνιςμϋνουσ 

εκπροςώπουσ τησ γενιϊσ τησ μεταπολύτευςησ. Κατϊ τη γνώμη τουσ, 

δεύχνει παχυλό ϊγνοια. Όχι μϐνο πολιτικό (μιασ που το ςϑνθημα υπονοεύ 

πωσ η μεταπολύτευςη, «η καλϑτερη δημοκρατύα που γνώριςε ο τϐποσ», 

εύναι ςαν τη χοϑντα!), αλλϊ και ιςτορικό: προφανώσ οι νεαρού, που 

γνωρύζουν το «πολυτεχνεύο» μϐνο ωσ ςχολικό γιορτό, θεωροϑν πωσ η 

ηρωικό φοιτητικό εξϋγερςη πϋτυχε τελικϊ να ρύξει τη 

δικτατορύα! Αςφαλώσ και η χοϑντα «δεν τελεύωςε το '73», ειρωνεϑονται, 

αφοϑ τελεύωςε το' 74! 

Σα χαμϐγελα ϐμωσ παγώνουν αν ρωτόςετε τουσ πολιτικοποιημϋνουσ 

μεςόλικεσ να απαντόςουν ςτο εξόσ απλϐ ερώτημα: «πρϊγματι, η χοϑντα δεν 

τελεύωςε το '73. Σι ϐμωσ τελεύωςε το '73;». Η απϊντηςη εύναι απλό, αλλϊ 

ϊβολη: η μοναρχύα! 

Σην 1η Ιουνύου 1973, αντιδρώντασ ςτο «κύνημα του ναυτικοϑ», η χοϑντα 

ανακόρυξε με ςυντακτικό πρϊξη την Ελλϊδα «προεδρικό κοινοβουλευτικό 

δημοκρατύα». Ο Γεώργιοσ Παπαδϐπουλοσ ορκύςτηκε πρώτοσ πρϐεδροσ 

τησ ελληνικόσ δημοκρατύασ (τησ «νϋασ δημοκρατύασ» ϐπωσ 

αυτοαποκαλοϑνταν, αλλϊ μην ξϑνουμε τώρα πληγϋσ). Ο λαϐσ εκλόθη να 

υπερψηφύςει την πρϊξη αυτό (αλλϊ και την οκταετό προεδρικό θητεύα 

του Γ. Παπαδϐπουλου, ωσ το 1981) με δημοψόφιςμα, που 

οργανώθηκε εδώ και ςαρϊντα χρϐνια ακριβώσ, ςτισ 29 Ιουλύου 

1973. Αυτό όταν η πρώτη φορϊ που προβλόθηκαν προεκλογικϊ τηλεοπτικϊ 

ςποτ ςε ελληνικϋσ εκλογϋσ -ϐλα φυςικϊ υπϋρ του «ναι». το δημοψόφιςμα, 

που κατϊ τα χουντικϊ ειωθϐτα ξεχώριςε για τισ κραυγαλϋεσ παρατυπύεσ 

και την εκτεταμϋνη νοθεύα, η ςυμμετοχό ξεπϋραςε το 75% και το «ναι» 

το 78%. 

Λύγο αργϐτερα -μετϊ τα γεγονϐτα του «πολυτεχνεύου», ςτισ 25 Νοεμβρύου 

του 1973- ο Γεώργιοσ Παπαδϐπουλοσ «εξεδιώχθη» απϐ ϋνα ακϐμα 

πραξικϐπημα. Νϋοσ πρϐεδροσ ανϋλαβε ο Υαύδων Γκιζύκησ, που 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 938 

παρϋμεινε ςτο αξύωμα ωσ το Δεκϋμβριο του 1974, οπϐτε παρϋδωςε την 

προεδρύα ςτον εκλεκτϐ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ τησ 

«μεταπολύτευςησ» Μιχαόλ ταςινϐπουλο. Πϊντωσ όταν ο Υαύδων 

Γκιζύκησ που ϐρκιςε πρωθυπουργϐ τον Κωνςταντύνο 

Καραμανλό και προόδρευςε, ϋςτω τυπικϊ, τησ νομιμοπούηςησ των 

παλαιών κομμϊτων, του ΚΚΕ ςυμπεριλαμβανομϋνου, τωνεκλογών τησ 

17ησ Νοεμβρύου 1974 και του νϋου δημοψηφύςματοσ για το 

πολιτειακϐ, που ενϋκρινε με 69% ωσ νϋο καθεςτώσ τησ χώρασ την 

«προεδρευϐμενη κοινοβουλευτικό δημοκρατύα». Σο ςυμπϋραςμα εύναι 

πωσ ο βαςιλιϊσ Κωνςταντύνοσ Β' καθαιρϋθηκε το 1973 και ϋκτοτε δεν 

επανεμφανύςτηκε ςτην Ελλϊδα ωσ  πολιτειακϐσ ό πολιτικϐσ παρϊγων. το 

πολιτειακϐ, η μεταπολύτευςη υιοθϋτηςε και εμπϋδωςε τη χουντικό 

διευθϋτηςη. 

 

Σο επειςϐδιο του δημοψηφύςματοσ του Ιουλύου 1973 ϋχει αξύα και για ϋναν 

ακϐμα λϐγο. Tο πολιτειακϐ ανϋκαθεν ςτούχειωνε την ελληνικό πολιτικό 

ζωό. Σουλϊχιςτο απϐ την εποχό του «τισ πταύει» ό τησ επανϊςταςησ 

ςτο Γουδό. Εκτϐσ απϐ εκεύνα του 1973 και του 1974, δημοψηφύςματα για 

το πολιτειακϐ ϋγιναν το 1920 (ενϋκρινε την επιςτροφό ςτο θρϐνο 

του Κωνςταντύνου Α'), το 1924(ενϋκρινε τη λεγϐμενη Β' ελληνικό 

δημοκρατύα), το 1935 (ενϋκρινε την παλινϐρθωςη τησ μοναρχύασ), 

το 1946(ενϋκρινε την παραμονό του Γεωργύου Β' ςτο θρϐνο). Η πολιτικό 

ζωό οργανώθηκε γϑρω απϐ το δύπολο μοναρχικού εναντύον 

δημοκρατικών (ακϐμα μιλϊμε για «δημοκρατικό παρϊταξη»). Αλλϊ αυτϐ 

που ςυνϋβη το 1973 εύναι πωσ ο πυρόνασ τησ παρϊταξησ των 

ςυντηρητικών-βαςιλοφρϐνων αποφϊςιςε, για λϐγουσ εντελώσ ιδιϐτυπουσ, 

να ξεφορτωθεύ τη μοναρχύα, κϊτι που οι αντύπαλού τησ πϊςχιζαν να 

πετϑχουν επύ δεκαετύεσ. Κι ϐμωσ, την κρύςιμη εκεύνη ςτιγμό, κεντρώοι 

δημοκρϊτεσ και αριςτερού, ριζοςπϊςτεσ και βενιζελικού, ϋριξαν δαγκωτϐ 

«ϐχι»! Αλλϊ και απϋναντι, παραδοςιακού βαςιλϐφρονεσ ξϋχαςαν 

«εξαδϊκτυλουσ», «ελιϋσ» και ϐλα τα φιλομοναρχικϊ ςυμπαρομαρτοϑντα, 

ςτο ϐνομα τησ ενύςχυςησ του «Γιώργη του Παπαδϐπουλου». Σο 

ςυγκυριακϐ και το πρϐςκαιρο (η προεδρύα Γ. Παπαδοποϑλου) 

υπερύςχυςαν του ιςτορικοϑ, του παραδοςιακοϑ, του ιδεολογικοϑ (τησ 

φϑςησ του πολιτεϑματοσ). 
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υμβολικό του δημοψηφύςματοσ του 1973 εύναι η γελοιογραφύα 

του Βαςύλη Φριςτοδοϑλου ςτη «βραδυνό» (τη ναυαρχύδα τησ 

παρϊταξησ του «ϐχι» ςε εκεύνη την περύεργη, κατακαλϐκαιρη 

προεκλογικό περύοδο). Μετϊ την ανακούνωςη του αποτελϋςματοσ, ο 

εμβληματικϐσ Κρητικϐσ βρακοφϐροσ του Φριςτοδούλου τραγουδϊει τη 

μαντινϊδα «μαθϋσ δεν εματϊγινε/ τϋτοιο κουτύ ρημϊδι/ "ϐχι" να 

ρύχνεισ το πρωύ/ να βγαύνη "ναι" το βρϊδυ». Όπωσ και τώρα, ϋτςι και 

τϐτε, ο βρακοφϐροσ Κρητικϐσ ςυμβϐλιζε τον ελληνικϐ προοδευτικϐ 

ριζοςπαςτιςμϐ: αυτϐ το κρϊμα λαώκιςμοϑ, εθνικιςμοϑ και προοδευτιςμοϑ 

που αργϐτερα ςτην Κρότη ϋδωςε ςτο ΠΑΟΚ τα τερατώδη ποςοςτϊ που 

ϐλοι γνωρύζουμε. Που ςημαύνει πωσ το 1973 ο βρακοφϐροσ, βενιζελικϐσ κι 

ϊρα αντιμοναρχικϐσ Κρητικϐσ, «ϋριξε» «ϐχι» ςτο «ρημϊδι» (ϐχι ςτην 

κατϊργηςη τησ μοναρχύασ  και τη θϋςπιςη τησ «προεδρικόσ 

κοινοβουλευτικόσ δημοκρατύασ», για να μην ξεχνιϐμαςτε). Πιθανϐτατα 

απϐ τϐτε δεν ξαναψόφιςε κατ' αυτϐν τον τρϐπο (αν και ςόμερα, αν ζει, 

μπορεύ και πϊλι να ςκϋφτεται να ψηφύςει «πρωτϐτυπα», π.χ. «χρυςό 

αυγό» ό ΤΡΙΖΑ). 

Αλλιώσ: ολϐκληρη η αφόγηςη για το δημοψόφιςμα του 1973 δεύχνει ςε 

ποιο βαθμϐ ςτην πολιτικό τα τρϋχοντα ζητόματα κατιςχϑουν του 

παρελθϐντοσ (αλλϊ και του μϋλλοντοσ: το 1973 ϋνα απϐ τα επύδικα όταν η 

μϐνιμη πολιτειακό αλλαγό, ενώ απϐ την ϊλλη η 

προεδρύα Παπαδϐπουλου εύχε, ακϐμα και για τουσ χουντικοϑσ, 

ημερομηνύα λόξεωσ). Αλλϊ αυτϐσ εύναι ϋνασ απϐ τουσ ςιδερϋνιουσ 

νϐμουσ τησ πολιτικόσ: ϐταν ϋρθει η ώρα τησ αλλαγόσ, οι παραδϐςεισ, οι 

ιδεολογύεσ, οι παλιού ϐρκοι δεν «πιϊνουν μύα» εμπρϐσ ςτο ζϋον παρϐν. τη 

πολιτικό το μϐνο που μετρϊει εύναι το τώρα. 
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Νϋοι πολιτικού... "made in Greece" (13/8/2013) 

 

τον τρϋχοντα πολιτικϐ διϊλογο, πολϑ ςυχνϊ η κριτικό ςτουσ παλαιοϑσ 

κομματικοϑσ ςχηματιςμοϑσ «που μασ οδόγηςαν ωσ εδώ» ςυνδεϐταν με 

την αμορφωςιϊ και τον κυνιςμϐ που επιδεύκνυαν οι κρατοϑντεσ. 

Τποτύθεται πωσ η χρεοκοπύα του μεταπολιτευτικοϑ ςυςτόματοσ θα 

ϋφερνε ςτην επιφϊνεια πολιτικοϑσ παρϊγοντεσ με περιςςϐτερο όθοσ, 

μϐρφωςη και αυθεντικϐ ενδιαφϋρον για τα κοινϊ. 

Ατυχώσ ϐμωσ, ωσ ςόμερα, η αντύδραςη ςτα κατεςτημϋνα κϐμματα 

παρϊγει πολϑ χειρϐτερα φαινϐμενα, ϋνθεν κακεύθεν των κομματικών 

ορύων των «παλαιών» κομμϊτων: οι «νϋεσ» πολιτικϋσ δυνϊμεισ (ο 

διευρυμϋνοσ ΤΡΙΖΑ, Η ΑΝΕΛ, ακϐμα και –για τα μϋτρα τησ 

ανανεωτικόσ αριςτερϊσ- η ΔΗΜΑΡ) λανςϊρουν κομματικοϑσ παρϊγοντεσ 

με βαθιϊ απαιδευςύα, που φαύνεται πωσ θεωροϑν πωσ πολιτικό εύναι η 

ςυνϋχιςη των καφενειακών ςυζητόςεων «με ϊλλα μϋςα». Κορυφαύο δεύγμα 

ο πρϐεδροσ του ΤΡΙΖΑ, παιδύ τησ γενιϊσ μετϊ τον... «frozen war»! Για να 

μη μιλόςουμε για το ςυνονθϑλευμα τησ «χρυςόσ αυγόσ» (ΦΑ), ϐπου η 

ατμϐςφαιρα θυμύζει μϊλλον γόπεδο, νϊιτ κλαμπ ό ςυμμορύα. 

Αλλϊ και ςτα κατεςτημϋνα κϐμματα αναδεύχθηκαν τον τελευταύο καιρϐ 

ωσ γραμματεύσ «νϋοι ϊνθρωποι», που μϊλιςτα προβλόθηκαν 

ωσ γενικϐτερο πρϐτυπο για την ανανϋωςη και τον εμπλουτιςμϐ τησ 

πολιτικόσ μασ ζωόσ, ει μη και τησ χώρασ ολϊκερησ. 

Ϊτςι ςτο «βόμα» τησ 11ησ Αυγοϑςτου ο γραμματϋασ του ΠΑΟΚ Νύκοσ 

Ανδρουλϊκησ εμφανύζεται να μην μπορεύ να αναφϋρει οϑτε μια ρόςη 

κϊποιου Ϊλληνα ό Ευρωπαύου φιλοςϐφου, ϐταν ερωτϊται ςχετικώσ ςτην 

Κύνα μετϊ απϐ επύςκεψη ςτη γενϋτειρα του Κομφοϑκιου. Αντ' αυτοϑ, o 

φϋρελπισ πολιτικϐσ -που ϐπωσ αναγρϊφεται ςτο επύςημο βιογραφικϐ 

του εύναι και «υποψόφιοσ διδϊκτορασ... φιλοςοφύασ» (sic)-απαντϊει 

γελοιωδώσ πωσ γνωρύζει μϐνο τη φρϊςη... «made in China»! 

Η αμϊθεια των κομματικών «παιδιών του ςωλόνα» εύναι αναμενϐμενη. 

Αυτϐ που εύναι προβληματικϐ εύναι ϐταν η αμϊθεια αυτό ϐχι μϐνο δε 

ςυνειδητοποιεύται ωσ μεύζον πρϐβλημα, αλλϊ επιπλϋον διαφημύζεται, 

προφανώσ ωσ επικοινωνιακϐ ατοϑ για πρϐςβαςη ςτισ απλοώκϋσ 
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«μϊζεσ». Για ϐςο καιρϐ αυτϐ το ςτιλϊκι του «λαώκοϑ»-αμαθοϑσ, (και 

απολύτικου εντϋλει) πολιτικοϑ-«παιδιοϑ του λαοϑ» εμφανύζεται ωσ 

αντύδοτο ςε «ϐςουσ μασ οδόγηςαν ωσ εδώ» και επιβραβεϑεται μϊλιςτα 

απϐ κϐμματα, ΜΜΕ και πολύτεσ, να ξϋρουμε πωσ τα χειρϐτερα ϋπονται.  
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Σο "πρϐγραμμα των οκτώ λϋξεων": μια προγραμματικό αφόγηςη 

για το "νϋο κϋντρο" (22/8/2013) 

 

Πολϑσ λϐγοσ γύνεται για το «νϋο κϋντρο» και την αδυναμύα να υπϊρξει 

ενιαύα πολιτικό ϋκφραςη των ελληνικών μεςαύων τϊξεων -και ϐςων 

προςδοκοϑν να ενταχθοϑν ςε αυτϋσ. το παρϐν ςημεύωμα θα όθελα να 

παρουςιϊςω μια προγραμματικό αφόγηςη που θα κατϐρθωνε να 

εκφρϊςει -ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ τησ χρεοκοπύασ τησ 

μεταπολύτευςησ- τον κοινωνικϐ και πολιτικϐ ριζοςπαςτιςμϐ, αλλϊ και την 

εθνικό υπευθυνϐτητα που πϊντοτε υπηρετοϑςε αυτϐσ ο χώροσ. 

Αυτό η προγραμματικό αφόγηςη, μπορεύ να ςυμπεριληφθεύ ςε οκτώ 

μϐνο λϋξεισ: 

— Ευρωπαώκό Ομοςπονδοπούηςη, 

— Ελληνικό Νυρεμβϋργη, 

— υντακτικό υνϋλευςη, 

— Οικολογικϐσ Μεταςχηματιςμϐσ. 

Σο «νϋο κϋντρο» οφεύλει κατ' αρχόν να ξεκϐψει κϊθε ιδεολογικό και 

πολιτικό ςχϋςη με το μεταπολιτευτικϐ παρελθϐν, που τελειώνει την πορεύα 

του με μια μϋγιςτη κοινωνικό καταςτροφό, που μϐνο να ελπύζουμε 

μποροϑμε πωσ δεν θα μετεξελιχθεύ ςε εθνικό καταςτροφό. Η 

μεταπολύτευςη δεν εύναι πια πολιτικϊ υπεραςπύςιμη. Σο μϐνο επύδικο εύναι 

αν η επϐμενη φϊςη θα καταγραφεύ ωσ αντι-μεταπολύτευςη (με ϊρςη ϐλων 

των δημοκρατικών, κοινωνικών, πολιτιςτικών, οικονομικών κ.λπ 

κατακτόςεων τησ τελευταύασ τεςςαρακονταετύασ) ό ωσ νϋα μεταπολύτευςη 

(με ριζοςπαςτικό εμπϋδωςη τησ πολιτικόσ και κοινωνικόσ πορεύασ τησ 

χώρασ με δημοκρατικϐ, ευρωπαώκϐ και κοινωνικϐ πρϐςημο). 

Πρεςβεϑω το δεϑτερο. Αλλϊ για να γύνει αυτϐ, απαιτοϑνται δϑο μεύζονεσ 

πρωτοβουλύεσ: 

Η ελληνικό Νυρεμβϋργη (η ϋκφραςη εύναι κακϐηχη, παραπλανητικό, 

υπερβολικό και πολιτικϊ μη ορθό, αλλϊ διαθϋτει τη ρώμη που απαιτεύ 

κϊθε ςϑνθημα) εκφρϊζει τη νομικό εκκαθϊριςη των κραυγαλϋων 

ανομημϊτων τησ μεταπολύτευςησ, που κατϋςτηςαν ωσ κϑριεσ 

πλουτοπαραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ τησ χώρασ τη διαφθορϊ, την 
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παραοικονομύα, τη μαφιακό δραςτηριϐτητα, τη λεηλαςύα του 

περιβϊλλοντοσ και την αργομιςθύα. Όπωσ πολλϋσ ανϊλογεσ πολιτικϋσ 

δύκεσ, ρϐλοσ τησ «ελληνικόσ Νυρεμβϋργησ» δεν εύναι απλϊ να δώςει 

«αύμα» ςτον ταλαιπωρημϋνο κϐςμο, αλλϊ να αναδιατϊξει ϊρδην τουσ 

πολιτικοϑσ και κοινωνικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ ώςτε να γύνει δυνατό 

μια νϋα πορεύα. Οριςμϋνεσ κραυγαλϋεσ περιπτώςεισ ϐπου 

απαιτεύται νομικό παρϋμβαςη εύναι: 

} Σα οικονομικϊ των κομμϊτων (ςτην ουςύα η παϑςη λειτουργύασ 

τουλϊχιςτο των δϑο μεγϊλων κομμϊτων τησ μεταπολύτευςησ -ΠΑΟΚ 

και ΝΔ- λϐγω υπερχρϋωςησ, και η κατϊςχεςη των περιουςιών των 

ςημαινϐντων ςτελεχών τουσ ωσ το ϑψοσ των 250 εκατομμυρύων που 

χρωςτοϑν, εύναι αυτονϐητα επιβεβλημϋνεσ κινόςεισ). 

} Η λειτουργύα των ΜΜΕ και ϊλλων μηχανιςμών «παραγωγόσ 

ςυναύνεςησ» (κυρύωσ ςτον αθλητιςμϐ και την βιομηχανύα τησ 

ψυχαγωγύασ) ωσ μηχανιςμών ςκϐπιμησ παραπληροφϐρηςησ ό/και 

εξαπϊτηςησ του κοινοϑ, με ϊμεςα οικονομικϊ και πολιτικϊ 

ανταλλϊγματα. 

} Η μαφιακό δραςτηριϐτητα (λαθρεμπϐριο, πορνεύα, ναρκωτικϊ) και η 

ςχϋςη τησ με το πολιτικϐ χρόμα· η διαμϐρφωςη καρτϋλ (π.χ. ςτα 

καϑςιμα). 

} Η νομικό προςταςύα τησ παραοικονομύασ, τησ διαφθορϊσ και τησ 

μαφιακόσ δραςτηριϐτητασ με ςυγκεκριμϋνεσ και ςυνειδητϋσ νομοθετικϋσ 

και διοικητικϋσ πρϊξεισ. 

Η ςυντακτικό ςυνϋλευςη, για την οπούα ϋχω επιχειρηματολογόςει ςε 

προηγοϑμενα ςημειώματϊ μου. 

Σο νϋο πολιτικϐ ςυμβϐλαιο τησ νϋασ μεταπολύτευςησ οφεύλει πρωτύςτωσ 

να εκφρϊςει ϋνα ελκυςτικϐ και βιώςιμο μϋλλον: αυτϐ ςτην Ελλϊδα 

περνϊει απϐ μεύζονεσ ανατροπϋσ ςτουσ μεταπολιτευτικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ 

δϑναμησ: 

} την πολιτικό ςφαύρα, απϐ τα παλιϊ ό/και τα ακραύα κϐμματα ςτο «νϋο 

κϋντρο» 

} την οικονομικό ςφαύρα, απϐ τα αδόλωτα ςτα δηλωμϋνα ειςοδόματα. 

} την κοινωνικό ςφαύρα, απϐ τουσ κερδιςμϋνουσ ςτουσ χαμϋνουσ τησ 

μεταπολύτευςησ (τισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ, τουσ νϋουσ, τα δημϐςια αγαθϊ, 

το περιβϊλλον). 
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} την πολιτιςτικό ςφαύρα, απϐ τον κατακερματιςμϐ των ατϐμων ςτη 

ςυγκρϐτηςη μιασ ςυλλογικόσ οντϐτητασ με ανϊλογη αυτοςυνειδηςύα (ςτο 

«εμεύσ» του Μακρυγιϊννη) 

Η ευρωπαώκό ομοςπονδοπούηςη εύναι εκ των ωσ ουκ ϊνευ προϒπϐθεςη 

για να ϋχει αυτϐ το ϋθνοσ και αυτϐσ ο λαϐσ δημιουργικϐ μϋλλον. Πρώτο 

βόμα ςτην πορεύα αυτό εύναι η απϐ κοινοϑ αντιμετώπιςη τησ οικονομικόσ, 

παραγωγικόσ, δημογραφικόσ κρύςησ που απειλοϑν την Ευρώπη ωσ ςϑνολο -

και κϊθε ςυνιςτών ϋθνοσ τησ ξεχωριςτϊ- μϋςα απϐ κοινϋσ ευρωπαώκϋσ 

πολιτικϋσ που θα χαρϊςςουν πανευρωπαώκϊ αιρετϊ πολιτικϊ ςώματα. 

Σελικϐσ ςταθμϐσ εύναι η δημιουργύα των Ηνωμϋνων Κρατών τησ Ευρώπησ. 

Ο οικολογικϐσ μεταςχηματιςμϐσ τησ ελληνικόσ κοινωνύασ 

περιλαμβϊνει και υπερβαύνει την «πρϊςινη» ρητορικό. την ουςύα εύναι η 

ανϊγκη να ςυμπεριληφθοϑν ςτισ αποφϊςεισ η βιωςιμϐτητα, το μϋλλον, 

τα ςυμφϋροντα των «αγϋννητων νεκρών» 

του ποιητό. Η δημογραφικό ανϊκαμψη και η περιβαλλοντικό 

προςταςύα εύναι π.χ. απϐλυτεσ εθνικϋσ προτεραιϐτητεσ διϐτι ςτα πεδύα 

αυτϊ επωϊζονται ςόμερα «ςκοτεινϋσ τϊςεισ» που ςτο ορατϐ 

μϋλλον κινδυνεϑουν να πλόξουν με αμετϊκλητο, αναπϐτρεπτο, 

τελεςύδικο τρϐπο κϊθε προοπτικό δημοκρατικόσ και κοινωνικόσ 

εξϋλιξησ ςτον ελλαδικϐ χώρο. Σοϑτου δοθϋντοσ, η βιωςιμϐτητα με την 

κλαςικό ϋννοια (να μην υπονομεϑει η ευημερύα μιασ γενιϊσ τη 

δυνατϐτητα των επομϋνων γενεών να ευημερόςουν κι 

εκεύνεσ) οφεύλει να μπει ςτον πυρόνα κϊθε οικονομικόσ (αλλϊ και 

κοινωνικόσ ό πολιτιςτικόσ) ςυγκρϐτηςησ τησ Ελλϊδασ μετϊ την κρύςη. 
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Ευχετόρια κϊρτα ςτο ΠΑΟΚ (30/8/2013) 

 

Αγαπητϐ ΠΑΟΚ, 

Με την ευκαιρύα των γενεθλύων ςου, δϋξου ςε παρακαλώ τισ καλϑτερεσ 

ευχϋσ μου για μακροημϋρευςη, οικογενειακό ευτυχύα και επαγγελματικϋσ 

επιτυχύεσ. Επειδό γνωρύζω πωσ περνϊσ δϑςκολεσ ςτιγμϋσ, επύτρεψϋ μου, 

με ϐλο το θϊρροσ, να ςου δώςω μερικϋσ ςυμβουλϋσ. Γνωρύζω πωσ οι 

ςχϋςεισ μασ δεν εύναι πϊντοτε εϑκολεσ, αλλϊ η μακρϐχρονη γνωριμύα μασ 

-ςε γνωρύζω δα απϐ τϐτε που γεννόθηκεσ!- μου επιτρϋπει θαρρώ αυτό τη 

μικρό παραςπονδύα. Λοιπϐν, νομύζω πωσ χρειϊζεςαι τϋςςερα πρϊγματα: 

1. Αυτογνωςύα: δεν εύςαι πια κϐμμα εξουςύασ, οϑτε πρϐκειται να 

ξαναγύνεισ ςτο ορατϐ μϋλλον. Αυτϐ δεν εύναι ευχϊριςτο μεν, αλλϊ δεν εύναι 

καταςτροφικϐ. Μπορεύ μϊλιςτα να γύνει διαςκεδαςτικϐ –δεσ το 

γερμανικϐ FDP τι ωραύα περνϊ! Όςο για το παρελθϐν, ϐ γϋγονε, γϋγονε. Σα 

κϐμματα οφεύλουν να κοιτϊζουν προσ το μϋλλον -το παρελθϐν εύναι για 

τουσ ιςτορικοϑσ και τουσ ςυνταξιοϑχουσ. Εύπε κανεύσ «διδϊγματα απϐ το 

παρελθϐν»; Spare me! Σο πολϑ-πολϑ που μπορεύ να κϊνει το παρελθϐν 

εύναι να προςφϋρει δικαιολογύεσ για «τα επϐμενα λϊθη» μασ, που θα ’λεγε 

κι ο κϑριοσ Κϐυνερ. 

2. Λϐγο υπϊρξεωσ: ςτο νϋο διπολιςμϐ ΝΔ-ΤΡΙΖΑ επιβιώνει μϐνο 

ο τρύτοσ που μπορεύ να προςφϋρει ςτην πολιτικό αγορϊ ϋνα προώϐν που οι 

δϑο πυλώνεσ του ςυςτόματοσ δεν προςφϋρουν, τουλϊχιςτο ϐχι ςτην 

ποςϐτητα ό την ποιϐτητα που απαιτεύ ϋνα ςημαντικϐ μερύδιο των πελατών-

ψηφοφϐρων. Αλλιώσ: χρειϊζεςαι Raison d’ Être. Σην ϋχεισ όδη ςε ϋνα 

βαθμϐ -ο ευρωπαώςμϐσ, τα λεγϐμενα «κοινωνικϊ και πολιτικϊ δικαιώματα» 

(δεσ αντιρατςιςμϐ). Οφεύλεισ ϐμωσ να πλουτύςεισ κϊπωσ το ρεπερτϐριϐ 

ςου -και να διαλαλεύσ πιο φωναχτϊ την πραμϊτεια ςου. 

Αλλϊ το ςπουδαιϐτερο εύναι πωσ κανεύσ δεν θα αςχοληθεύ με το τι εγγυϊςαι 

ό ϐχι αν ϋχεισ λογοδοθεύ, αν ςε θεωροϑν δεδομϋνο. Σϐτε γύνεςαι εξϊρτημα, 

«ελϊςςων εταύροσ» -καλϑτεροσ, χειρϐτεροσ, αδιϊφορο. Φρειϊζεςαι 

μεγαλϑτερη ευχϋρεια κινόςεων. Που θα πει αποςταςιοπούηςη απϐ τη ΝΔ 

(δε ςου λϋω να χωρύςεισ, απλϊ βϊλ’ τησ λύγο πϊγο) και ϊνοιγμα διαϑλων 

με το ΤΡΙΖΑ (δεν μιλϊω αναγκαςτικϊ για νυχτοπερπατόματα, απλϊ να 
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πλανϊται κϊτι ςαν υπϐςχεςη, μια αδιϐρατη αύςθηςη πωσ δεν αποκλεύεισ 

κιϐλασ κϊποια ςτιγμό να βρεθεύτε πιο κοντϊ. Εξϊλλου, μεταξϑ μασ, ποιοσ 

ξϋρει;) 

3. Ακροατόριο: χρειϊζεται να εντοπύςεισ ποιεσ μερύδεσ του εκλογικοϑ 

ςώματοσ εύναι πιο ϋτοιμεσ για το πολιτικϐ ςου προώϐν. Ποιουσ αφόνουν 

πιο ξϋςκεπουσ η ΝΔ και ο ΤΡΙΖΑ; Βρεσ τουσ και απϊντηςε -χωρύσ περιττϊ 

κϐμπλεξ και ηττοπϊθειεσ- ςτη ζότηςό τουσ! Μην ξεχνϊσ πωσ εύςαι 

ςοςιαλιςτικϐ κϐμμα, και ϊρα οι «αξύεσ» (ευρωπαώςμϐσ, αντιρατςιςμϐσ 

κ.λπ) δεν αρκοϑν. Θα χρειαςτεύ να εκπροςωπόςεισ ςυγκεκριμϋνα 

οικονομικϊ ςυμφϋροντα για ςυγκεκριμϋνεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ (μη 

προνομιοϑχεσ, αμϊν πια τα χοϑγια ςου!) 

4. Ηγεμονύα: η ύδια ςου η επιβύωςη εξαρτϊται απϐ το να μην επιτρϋψεισ 

να φυτρώςει τύποτα ανϊμεςα ςτη ΝΔ και το ΤΡΙΖΑ. το ζωτικϐ ςου 

χώρο, μην αφόςεισ οϑτε ϋνα λουλοϑδι να ανθύςει! Ό,τι μπορεύσ 

τςαλαπϊτηςϋ το, ϐ,τι δεν μπορεύσ, αγκϊλιαςε το -κι εξαγϐραςε τα 

υπϐλοιπα. Προσ Θεοϑ ϐμωσ, μην υποτιμϊσ κανϋναν, και τύποτα. Ναι, οι 

κινόςεισ και τα κομματύδια του «μεταρρυθμιςτικοϑ χώρου» εύναι 

πολιτικϊ μικρϐβια ό βρϋφη. Αλλϊ τα μικρϐβια μποροϑν να ςκοτώςουν 

εξαςθενημϋνουσ οργανιςμοϑσ (και δεν εύςαι δα και ςτην καλϑτερη φϐρμα 

ςου!) και τα βρϋφη μεγαλώνουν γρόγορα. Επιβιώνεισ μϐνο εφϐςον, ϐπωσ 

θα 'λεγε και ο Μαλρό (Malraux), μεταξύ ΝΔ και ΤΡΙΖΑ δεν υπϊρχει 

τύποτα (εκτϐσ απϐ ςϋνα φυςικϊ!) 

Μετ’ ευχὠν διαπρυςύων 

Νικϐλαοσ Ι. Ρϊπτησ 
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"Φαμηλοςυνταξιοϑχοι, ϋνςτολοι, πετρϋλαιο": το τρύπτυχο τησ 

απώλειασ (13/9/2013) 

 

Τπϊρχουν πολλϋσ αφηγόςεισ για το «πώσ φτϊςαμε ωσ εδώ». Μύα απϐ τισ 

πειςτικϐτερεσ εύναι πωσ επύ δεκαετύεσ το πολιτικϐ ςϑςτημα νοιαζϐταν 

υπερβολικϊ να εξαςφαλύςει τουσ ϐρουσ τησ αναπαραγωγόσ του, 

αδιαφορώντασ για τη βιωςιμϐτητα των επιλογών του. Σο ςϑνδρομο εύναι 

διεθνϋσ, μα ςτην ϋξαλλη ελληνικό του εκδοχό ςόμαινε πωσ η πολιτικό επύ 

δεκαετύεσ φρϐντιζε να ενιςχϑει ό να προςτατεϑει τουσ δυνατοϑσ (τη 

φοροδιαφυγό, τη διαφθορϊ, τισ μαφιακϋσ δραςτηριϐτητεσ, την 

αργομιςθύα, την λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ) «λεσ και δεν υπόρχε 

αϑριο». Που απϐ κϊποια ςτιγμό και μετϊ, πρϊγματι, δεν υπόρχε. 

Η πολιτικό εύναι διαχεύριςη ςυμφερϐντων, αλλϊ εύναι και 

προνοητικϐτητα. Τπϊρχει κϊποιο ϐριο ςτον ετεροκαθοριςμϐ τησ απϐ τισ 

δημοςκοπόςεισ, κι αυτϐ εύναι η διϊςωςη τησ απαραύτητησ δϐςησ 

ηγετικϐτητασ. Προςφυώσ ϋχει ειπωθεύ πωσ «κανεύσ δεν μπορεύ να 

οδηγόςει ϋνα λαϐ εκεύ που εκεύνοσ όδη βρύςκεται». Φωρύσ leadership, ϐλοι 

απλϊ κυνηγϊνε την ουρϊ τουσ. παταλιϋται χρϐνοσ, χρόμα, ιδϋεσ, πϐροι, 

ϊνθρωποι. Που δεν εύναι ανεξϊντλητα -ύςα ύςα. Η κατϊρρευςη ϋρχεται ωσ 

η λογικό ςυνϋπεια. 

Θα ϋλεγε κανεύσ πωσ το ελληνικϐ πολιτικϐ ςϑςτημα θα εύχε πϊρει αυτϐ το 

μϊθημα. το κϊτω-κϊτω, η αμεριμνηςύα του οδόγηςε το ϋθνοσ ςε 

οικονομικό καταςτροφό, την κοινωνύα ςε αποςϑνθεςη, τουσ ύδιουσ τουσ 

πολιτικοϑσ ϋνα βόμα πριν το ικρύωμα. 

Αλλϊ ο Αντώνησ αμαρϊσ ςτη Θεςςαλονύκη διϋψευςε αυτϋσ τισ 

προςδοκύεσ. Διευκρύνιςε ωσ εξόσ τισ προτεραιϐτητϋσ του για την 

αξιοπούηςη του πρωτογενοϑσ πλεονϊςματοσ: «Ύψιςτη προτεραιότητα 

εύναι να δώςουμε μια ανακούφιςη ςτουσ χαμηλοςυνταξιούχουσ. 

Επόμενη προτεραιότητα να δώςουμε μια ανακούφιςη ςτουσ 

ϋνςτολουσ. Φαμηλοςυνταξιούχοι, ϋνςτολοι, πετρϋλαιο. Θα δούμε 

(sic)». 

Πολιτικό, λϋει ϋνασ ϊλλοσ οριςμϐσ, εύναι κυρύωσ ο προςδιοριςμϐσ 

προτεραιοτότων. τη ςημερινό Ελλϊδα, προτεραιϐτητεσ εύναι η ςτόριξη 
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των γυναικών και των παιδιών (ώςτε να αντιςτραφεύ η καταςτροφικό 

δημογραφικό πορεύα), η υπερϊςπιςη του περιβϊλλοντοσ (ώςτε να μην 

εξελιχτοϑν ανεμπϐδιςτα ανεπύςτρεπτεσ τϊςεισ ςτην ερημοπούηςη, τη 

μεύωςη τησ βιοποικιλϐτητασ -ιδύωσ τησ θαλϊςςιασ), ό κατϊ το δυνατϐ 

θωρϊκιςη τησ χώρασ ϋναντι τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, η ςτόριξη τησ 

βιώςιμησ παραγωγικϐτητασ και τησ επιχειρηματικϐτητασ. 

Αν βϋβαια ςκϋφτεςαι πατριωτικϊ -και λογοδοτεύσ ςτουσ «αγϋννητουσ 

νεκροϑσ». Αν πϊλι λογοδοτεύσ ςτην επϐμενη επανεκλογό ςου, τϐτε 

προτεραιϐτητεσ εύναι η «ανακοϑφιςη» του κορμοϑ των ψηφοφϐρων ςου 

(«ςυνταξιοϑχοι»), κοινωνικών ομϊδων που παραδοςιακϊ διϊκεινται 

θετικϊ ςτο κϐμμα ςου («ϋνςτολοι») ό μϋτρα που «γαργαλϊνε» τον 

τηλεοπτικϐ λαώκιςμϐ (επιδϐτηςη τησ κατανϊλωςησ του πετρελαύου 

θϋρμανςησ -ό αλλιώσ, χϊριν ςυντομύασ, «πετρϋλαιο»). 

Αλλϊ εύπαμε: το πολιτικϐ ςϑςτημα νοιϊζεται για το πώσ θα εξαςφαλύςει 

τουσ ϐρουσ τησ αναπαραγωγόσ του. Βϋβαια η κρύςη περιϐριςε τισ 

φιλοδοξύεσ του. Πλϋον η αναπαραγωγό επιδιώκεται για λύγο καιρϐ: για 

τοϑτη την ϊνοιξη, τοϑτο το καλοκαύρι. Τποτύθεται πωσ θα ϋπρεπε να 

υπϊρχουν ελεγκτικού μηχανιςμού, «checks and balances» που να μην 

επιτρϋπουν ςτουσ πολιτικοϑσ τϐςο αυτιςμϐ. Ο διαχωριςμϐσ των 

εξουςιών, ο τϑποσ, η αντιπολύτευςη, ακϐμα και η ςυμμετοχό μασ ςτην 

Ευρώπη. Αλλϊ ϐπωσ εύχε πει κϊποιοσ πριν εύκοςι χρϐνια και, «δεν ϋχει 

τϋτοιο επϊγγελμα εδώ».   
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Η ομαλϐτητα δεν αρκεύ: μια απϊντηςη ςτον Γ. Παγουλϊτο 

(27/9/2013) 

 

Διϊλογοσ με το κεύμενο «Ο λευκϐσ καβαλϊρησ δεν πρϐκειται να 

ϋρθει», του Γιώργου Παγουλϊτου 

Οι περιπϋτειεσ τησ διαχεύριςησ τησ ελληνικόσ κρύςησ και η πολιτικό 

διϐγκωςη των ϊκρων ϋχουν οδηγόςει πολλοϑσ να υποςτεύλουν τισ 

επικρύςεισ τουσ προσ τη μεταπολιτευτικό διϊταξη. το ϐνομα 

του μικρϐτερου κακοϑ και τησ ομαλϐτητασ καλοϑν ςε υποταγό 

ςτο status quo. Σο ϊρθρο του Γ. Παγουλϊτου «ο λευκϐσ ιππϐτησ δεν 

πρϐκειται να ϋρθει» εύναι χαρακτηριςτικϐ δεύγμα αυτόσ τησ 

προςϋγγιςησ. 

Όμωσ η δημοςιονομικό καταςτροφό τησ χώρασ αντανακλϊ ακριβώσ 

τουσ ςυςχετιςμοϑσ δϑναμησ τησ μεταπολύτευςησ. Σο μεταπολιτευτικϐ 

ςϑςτημα εγκατϋςτηςε ωσ βαςικϋσ πλουτοπαραγωγικϋσ πηγϋσ τη 

διαφθορϊ, την παραοικονομύα, τη μαφιακό οικονομύα, την αργομιςθύα 

και τη λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ. Σο «κακϐ» χρόμα ϋδιωξε το 

«καλϐ». Η παραγωγικό οικονομύα, η καινοτομύα, η επιχειρηματικϐτητα 

εξουδετερώθηκαν. Η οικονομικό ηγεμονύα αποτυπώθηκε και ςτην 

πολιτικό: η διαπλοκό ηγεμϐνευςε, 

τα check και balances εξουδετερώθηκαν. Αυτϐ το ςϑςτημα 

αναπαραγϐταν για καιρϐ. Διεϑρυνε τον πλοϑτο, την ευημερύα, τισ 

προςδοκύεσ. Αλλϊ κϊποια ςτιγμό η αρχαώκό παραγωγικό δομό τησ 

χώρασ, το κλεύςιμο του επιχειρηματικοϑ και πολιτικοϑ παιχνιδιοϑ, η 

διεϑρυνςη του χϊςματοσ μεταξϑ κερδιςμϋνων και χαμϋνων τησ 

μεταπολύτευςησ «βρόκαν τούχο». «Σο παιχνύδι τϋλειωςε». 

Επιπλϋον, η οικονομικό κρύςη που ζοϑμε δεν θα εύναι η χειρϐτερη 

κληρονομιϊ τησ μεταπολιτευτικόσ διευθϋτηςησ. Εμπρϐσ ςτη ςυντριβό που 

προοιωνύζονται οι εξελύξεισ ςτο δημογραφικϐ και το περιβϊλλον, οι 

ςημερινϋσ οικονομικϋσ δυςκολύεσ μοιϊζουν με όπιεσ αναταρϊξεισ. Σο 

ελληνικϐ κρϊτοσ και η δημοκρατύα δεν ϋχουν καμύα τϑχη να επιβιώςουν 

με 2.3 εκατομμϑρια πολύτεσ ωσ το 2100 ό με κλιματικό αλλαγό που θα 

κοςτύςει (ςϑμφωνα με εκτιμόςεισ τησ «τρϊπεζασ τησ Ελλϊδασ»)700 

δισ ευρώ -χώρια το κϐςτοσ τησ λειψυδρύασ, τησ ερημοπούηςησ, των 
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αλλαγών ςτη βιοποικιλϐτητα και χωρύσ να αναφερϐμαςτε καν ςτισ 

περιβαλλοντικϋσ καταςτροφϋσ που κυοφοροϑν οριςμϋνα αναπτυξιακϊ 

«ορϊματα». 

Όταν οι κυρύαρχεσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ μιλϊνε για «ομαλϐτητα», εννοοϑν 

ςτην πρϊξη «business asusual». Προςφϋρουν «ομαλϐτητα χωρύσ 

ανατροπό». Αλλϊ χωρύσ ανατροπϋσ ςτη μεταπολιτευτικό διευθϋτηςη θα 

πϊμε -για ϐςο καιρϐ πϊμε- ςε μια μεταδημοκρατύα-μαφιοκρατύα που θα 

εύναι ταφϐπλακα ςτην ιςϐτητα, την ευημερύα, τη δημοκρατύα, τελικϊ το ύδιο 

το ϋθνοσ. Απϐ την ϊλλη, ϐταν η «αντιμνημονιακό» ϊκρα αριςτερϊ (ό η 

λαώκιςτικό δεξιϊ) μιλϊνε για «ανατροπό», εννοοϑν να τεθεύ η χώρα εκτϐσ 

δυτικόσ τροχιϊσ, να επικρατόςει «ταξικϐ» ό «φυλετικϐ» χϊοσ, να 

υπϊρξει οπιςθοδρϐμηςη χωρύσ δυνατϐτητα ανϊκαμψησ. 

Η αντύθεςό μασ ςτη μεταπολύτευςη μϐνο «ηθικολογύα» δεν εύναι. Η 

αδυναμύα μασ να ςυμπορευτοϑμε με τα κατεςτημϋνα κϐμματα τησ 

μεταπολύτευςησ ό με τουσ ανεϑθυνουσ «αντιμνημονιακοϑσ» 

εμπρηςτϋσ εύναι 100% πολιτικό -δεν αφορϊ καθϐλου τισ παρελθοϑςεσ 

ευθϑνεσ του ενϐσ ό του ϊλλου και βρύςκεται πϋραν των -εξϐφθαλμων- 

διαφορών τουσ ϐςον αφορϊ την πολιτικό κατϊρτιςη, την ανιδιοτϋλεια τησ 

δρϊςησ τουσ, τη διαχειριςτικό τουσ επϊρκεια. Γιατύ αυτϐ που χρειαζϐμαςτε 

εύναι μϐνο «ανατροπό με ομαλϐτητα». Όπου «ανατροπό» η Νϋα 

Μεταπολύτευςη (δικαςτικό επικϑρωςη τησ αλλαγόσ ςτουσ 

πολιτικοϑσ και οικονομικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ, νϋα ςυνταγματικό 

διευθϋτηςη, βιώςιμη οικονομύα) και «ομαλϐτητα» η ευρωπαώκό 

προοπτικό, η ελεϑθερη, ανταγωνιςτικό οικονομύα, το αυθεντικϊ 

δημοκρατικϐ πλαύςιο, η μϋριμνα για τουσ αςθενϋςτερουσ. 

Εύχε καλϊ η μεταπολύτευςη; Αςφαλώσ! Και λοιπϐν; Αυτϐ πολιτικϊ εύναι 

τϐςο αδιϊφορο ϐςο όταν το 1974 «τα καλϊ» τησ εθνικοφροςϑνησ ό το 1989 

(ςτισ ανατολικϋσ χώρεσ) «τα καλϊ» του ςοςιαλιςμοϑ. Ασ τα βρουν οι 

ιςτορικού. Δουλειϊ τησ πολιτικόσ δεν εύναι να εύναι ακριβοδύκαιη, αλλϊ να 

ανούγει διεξϐδουσ προσ το μϋλλον. 

Σα «δϑο ϊκρα» δεν εύναι αυτϊ που νομύζετε. Οι ςυνϋπειεσ τησ 

«ομαλϐτητασ χωρύσ ανατροπό» που πρεςβεϑουν οι υμνητϋσ τησ 

«καλϑτερησ δημοκρατύασ που γνώριςε η χώρα» εύναι πϊρα πολϑ ακραύεσ. 

Εξύςου ακραύα εύναι η «ανατροπό χωρύσ ομαλϐτητα» των θερμοκϋφαλων 

«αντιμνημονιακών». Η δημοκρατύα, η κοινωνικό πρϐνοια, η ευρωπαώκό 
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προοπτικό, η εθνικό επιβύωςη ϋχουν ϋνα πολϑ ςτενϐ παρϊθυρο να 

περϊςουν, μϐνο αυτϐ τησ «ανατροπόσ με ομαλϐτητα». 

Ϊχουμε γυρύςει ςελύδα. Όποιοσ κοιτϊει προσ το παρελθϐν, εύτε για να 

αποδώςει ευθϑνεσ, εύτε για να αναζητόςει δικαύωςη, εύτε ϐμωσ και για να 

ςυνεχύςει να υπηρετεύ δουλεύεσ ό να ξεπατικώνει μικροκομματικϊ κολπϊκια 

του πρϐςφατου παρελθϐντοσ, θα γύνει ςτόλη ϊλατοσ. Ασ ελπύζουμε πωσ η 

χώρα θα ϋχει διαφορετικό τϑχη. 
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Η πρϐςκληςη των "58" και οι "οικολϐγοι πρϊςινοι" (16/10/2013) 

 

Σην τελευταύα πενταετύα οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ) αποςυρθόκαμε 

ςταδιακϊ απϐ το πολιτικϐ προςκόνιο. Αντύ να αξιοποιόςουμε την κρύςη 

για να προβϊλλουμε τισ δικϋσ μασ λϑςεισ ςτην οικολογικό, οικονομικό 

και κοινωνικό κρύςη που ςαρώνει την πατρύδα μασ, απορροφηθόκαμε 

ςταδιακϊ ςτο «αντιμνημονιακϐ» ςτρατϐπεδο. το ϐνομα τησ υπερϊςπιςησ 

των πληττϐμενων απϐ τα μνημϐνια, ςυμπορευθόκαμε ϊκριτα με τον 

αντιμνημονιακϐ ςυρφετϐ -ςυμπεριλαμβανομϋνων των προνομιοϑχων 

του ancien régime και τησ ςοβινιςτικόσ ακροδεξιϊσ. Η θεματολογύα μασ -η 

κλιματικό αλλαγό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μη βύα, η πρϐκριςη των 

δημοςύων αγαθών επύ τησ ατομικόσ κατανϊλωςησ υπεςτϊλη, ςτο ϐνομα 

μιασ κενόσ «αγωνιςτικϐτητασ». 

Η πολιτικό αυτό ϋχει ςυνϋπειεσ: ςόμερα οι ΟΠ εύναι ανυπερϊςπιςτοι 

απϋναντι ςτην πελώρια ελκτικό δϑναμη του ΤΡΙΖΑ. Απορροφώνται ςτο 

ςυναςπιςμϐ τησ παραδοςιακόσ αριςτερϊσ και των εκδιωγμϋνων 

προνομιοϑχων του παςοκικοϑ παραδεύςου. Εντϊςςονται ςε ϋνα ςτεύρο 

αφόγημα που εξωραϏζει το παρελθϐν, διεκτραγωδεύ το παρϐν και οϑτε καν 

ψελλύζει κϊτι θετικϐ για το μϋλλον. Επιβιβϊζονται ςε μια περιπϋτεια 

αδιϋξοδη, που η -εγγεγραμμϋνη ςτο DNA τησ- αποτυχύα τησ κινδυνεϑει 

να ςυμπαραςϑρει ϐχι μϐνο ϐ,τι εποικοδομητικϐ ςτην κοινωνύα, αλλϊ 

ςυνολικϊ την ύδια τη χώρα. 

Σην ύδια ςτιγμό, ςτο χώρο που ςυμβατικϊ μπορεύ να ονομαςτεύ 

«μεταρρυθμιςτικϐσ», «κεντρώοσ» ό «προοδευτικϐσ», η κρύςη παρϊγει 

ριζικϐ αναςτοχαςμϐ, αύςθημα ευθϑνησ και επώδυνεσ αναθεωρόςεισ. Η 

παρϊταξη των μεςαύων τϊξεων και ϐλων ϐςοι προςδοκοϑν να ενταχθοϑν ςε 

αυτϋσ, επανιδρϑεται. Εύναι προφανϋσ πωσ αυτό εύναι η φυςιολογικό 

ενδοχώρα για τουσ ΟΠ -ϐχι η ςϑμφυςη νεοκομμουνιςτικόσ αριςτερϊσ, 

εκπεςοϑςασ παςοκικόσ νομενκλατοϑρασ και κϐμματοσ τησ δραχμόσ.· 

Αςφαλώσ κι ϋχουμε διαφορϋσ απϐ τον «μεταρρυθμιςτικϐ» χώρο: 

εμεύσ εύμαςτε υπϋρ τησ ευρωπαώκόσ ομοςπονδύασ –εκεύνοι εύναι απλϊ 

«ευρωπαώςτϋσ»· εμεύσ θϋλουμε θεςμικό, νομικό και δικαςτικό 

εκκαθϊριςη του μεταπολιτευτικού καθεςτώτοσ –εκεύνοι απλϊ 
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«ομαλϐτητα»· εμεύσ πρεςβεϑουμε τον οικολογικϐ μεταςχηματιςμϐ τησ 

οικονομύασ και τησ κοινωνύασ –εκεύνοι την «ανϊπτυξη», χωρύσ οικολογικϐ 

πρϐςημο. 

Όμωσ, αυτϋσ οι διαφορϋσ εύναι η δϑναμό μασ. Παρϊ τισ ςημερινϋσ 

αναιμικϋσ του εκλογικϋσ καταγραφϋσ, ο πολιτικϐσ χώροσ που 

γεωγραφικϊ βρύςκεται ανϊμεςα ςτη λαώκό δεξιϊ και την ϊκρα αριςτερϊ 

παραμϋνει ο ακρογωνιαύοσ λύθοσ τησ κοινωνικόσ, οικονομικόσ και πολιτικόσ 

μασ ςυγκρϐτηςησ. Ο λϐγοσ μασ μπορεύ να αποτυπωθεύ με μεγαλϑτερη 

αποτελεςματικϐτητα ςε μια ρευςτοποιημϋνη, υπϐ επαναδιαμϐρφωςη 

κεντρικό παρϊταξη, παρϊ ςτουσ εμπεδωμϋνουσ μηχανιςμοϑσ του ΤΡΙΖΑ 

που επελαϑνουν τυφλϊ προσ την εξουςύα. Θα εύμαςτε πιο χρόςιμοι 

ωσ αυτοτελόσ παρϊγοντασ εξιςορρϐπηςησ του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, παρϊ 

ωσ απορροφημϋνεσ προςωπικϐτητεσ ςτα ψηφοδϋλτια τησ παραδοςιακόσ 

αριςτερϊσ. 

Σα ακροατόριϊ μασ του 2009 αναμϋνουν απϐ εμϊσ να επικοινωνόςουμε 

ξανϊ μαζύ τουσ. Θϋλουν «πρϊςινουσ» πολιτικϊ υπεϑθυνουσ, φορεύσ 

εποικοδομητικών λϑςεων, Ευρωπαύουσ χωρύσ αςτερύςκουσ, 

αυθεντικοϑσ πρεςβευτϋσ μιασ κουλτοϑρασ διαλϐγου. Αγωνιςτϋσ ςτισ δικϋσ 

τουσ επϊλξεισ -ϐπωσ ςτον αγώνα κατϊ των εξορύξεων- και ϐχι ςε θολϊ 

μϋτωπα νοςταλγύασ και ιδιοτϋλειασ. Η πρϐςκληςη των «58», πρϐταςη 

διαλϐγου -ϐχι απορρϐφηςησ, απευθϑνεται και ςε μασ. Αν την πετϊξουμε 

ςτα ςκουπύδια, θα ϋχουμε πετϊξει μαζύ και την ψυχό μασ.  
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Μερικϋσ ϊβολεσ αλόθειεσ για τα δικαιώματα των εμβρϑων 

(22/10/2013) 

 

Φωρύσ δικαιώματα: ϋμβρυο τη 12η εβδομϊδα τησ κϑηςησ 

Όςον αφορϊ τον αριθμϐ των εκτρώςεων ςτην Ελλϊδα υφύςταται 

πλόρησ απουςύα κϊθε ςυςτόματοσ ϋγκυρησ καταγραφόσ 

τουσ και δεν υπϊρχουν ϋγκυρα επύςημα ςτοιχεύα. 

Μολοταϑτα, οριςμϋνεσ εκτιμόςεισ (Metron Analysis/Ινςτιτοϑτο 

Κοινωνικόσ και Προληπτικόσ Ιατρικόσ κ.ϊ) υπολογύζουν πωσ ςτη 

χώρα μασ καταγρϊφονται κϊθε χρϐνο απϐ 200,000 ωσ 

και500,000 επεμβϊςεισ. Με δεδομϋνο πωσ οι γεννόςεισ κυμαύνονται 

ετηςύωσ μεταξϑ 100-120,000, θα πρϋπει να εκτρώνονται τουλϊχιςτο τα 2/3 

των εμβρϑων. 

Ποϑ εύναι το πρϐβλημα; Μα ςτο ϐτι αρνοϑμαςτε ςε ανθρώπινα ϐντα το 

βαςικϐτερο ανθρώπινο δικαύωμα -εκεύνο ςτη ζωό. Οι επιςτόμονεσ λϋνε 

πωσ αυτϐ δικαιοϑμαςτε να το κϊνουμε εφϐςον το ϋμβρυο... ζυγύζει 

λιγϐτερο απϐ 500gr ό κυοφορεύται επύ λιγϐτερο απϐ 12 εβδομϊδεσ ό 

20 εβδομϊδεσ ό 24 εβδομϊδεσ ό 28 εβδομϊδεσ... την πραγματικϐτητα 

κανεύσ δεν ξϋρει πϐτε ακριβώσ. Σο μϐνο που μϋνει εύναι μια χονδρικό 

παραδοχό πωσ δικαιοϑμαςτε να ςκοτώνουμε ϋνα ϋμβρυο πριν αυτϐ φθϊςει 

ςτη «βιωςιμϐτητα» (viability), πριν δηλαδό αποκτόςει τη βιολογικό 

δυνατϐτητα να επιβιώςει εξωμότρια. 

Αλλϊ αυτό η ςϑνδεςη ανθρωπύνου δικαιώματοσ και βιολογικόσ 

δυνατϐτητασ ϊςκηςόσ του εύναι ανατριχιαςτικό. την πραγματικϐτητα 

επανεφευρύςκουμε τη δουλεύα: για λϐγουσ «εϑρυθμησ λειτουργύασ» τησ 

κοινωνύασ, αφαιροϑμε κϊθε ανθρώπινο δικαύωμα απϐ αδϑναμουσ 

ςυνανθρώπουσ μασ. Όπωσ ςτην αρχαιϐτητα οι δοϑλοι, ϋτςι και ςόμερα τα 

ϋμβρυα θεωροϑνται «res» (αντικεύμενα) -και ϊρα μποροϑμε να τουσ 

φερϐμαςτε κατϊ βοϑληςη. Εξυπακοϑεται η δραματικό νομικό 

ςυρρύκνωςη των δικαιωμϊτων των εμβρϑων: ςτο ϊρθρο 36 του Αςτικοϑ 

Κώδικα του 1946 π.χ. κατοχυρώνεται πωσ «κϊθε κυοφοροϑμενο 

θεωρεύται γεννημϋνο». 

Ακϐμα πιο προβληματικό εύναι η ϊδηλη κοινωνικό επιλογό που μασ ϋχει 

οδηγόςει ωσ εδώ. την πραγματικϐτητα η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των 
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εκτρώςεων (τουλϊχιςτο οι 3 ςτισ 4) γύνονται για οικονομικοϑσ λϐγουσ. 

Αν εξαςφαλιζϐταν ςτισ μητϋρεσ η «οικονομικό βιωςιμϐτητα» τησ ανατροφόσ 

του παιδιοϑ τουσ, αυτϐ δε θα εκτρωνϐταν. Ασ ληφθεύ υπϐψη πωσ 

ςτην ϊμβλωςη καταφεϑγουν ευκολϐτερα γυναύκεσ που εύναι πιο 

ευϊλωτεσ απϐ διϊφορεσ απϐψεισ (ηλικύα, μϐρφωςη, ειςϐδημα, 

απαςχϐληςη, εθνοτικό καταγωγό). Με ϊλλα λϐγια: ωσ κοινωνύα, 

προκειμϋνου να μην αυξόςουμε τισ κοινωνικϋσ δαπϊνεσ και να μη 

βελτιώςουμε τισ υποδομϋσ ςτόριξησ τησ μητρϐτητασ, επιλϋγουμε τη 

μαζικό εξολϐθρευςη εμβρϑων. Να το ποϑμε ακϐμα 

χειρϐτερα; Προκειμϋνου να μη φορολογοϑμε τον πλοϑτο των δυνατών, 

προτιμοϑμε να ςκοτώνουμε τα ϋμβρυα των αδϑναμων. Κι αυτϐ θεωρεύται 

«προοδευτικϐ»! Αλλϊ πϋρα απϐ ανόθικη, αυτό η επιλογό εύναι και 

οικονομικϊ ατελϋςφορη: ϋχει υπολογιςθεύ πωσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ 

του, κϊθε ϊτομο αποδύδει ςτην κοινωνύα 3 ωσ 4 φορϋσ το ποςϐ που 

δαπανόθηκε για την ανατροφό του. Μαζικϋσ αμβλώςεισ ςημαύνουν 

δηλαδό και καταςπατϊληςη πϐρων. 

Η κύνηςη πολιτών «One of Us» ϋχει ςκοπϐ «να αναγνωρύςει η ΕΕ τα 

ανθρώπινα δικαιώματα του κϊθε παιδιοϑ απϐ τη ςτιγμό τησ ςϑλληψόσ 

του». Δεν εύναι μϐνη: τον Οκτώβριο του 2011, ςτην υπϐθεςη 

«"Greenpeace" vs Μπρουςτλ (Brüstle)», το Ευρωπαώκϐ 

Δικαςτόριο δικαύωςε την οικολογικό οργϊνωςη, ετυμηγορώντασ 

πωσ «κϊθε ανθρώπινο ωϊριο, από τη ςτιγμό τησ γονιμοπούηςόσ του 

κι εντεύθεν» ϋχει δικαιώματα που δεν μπορούν να υπόκεινται ςε 

κατοχυρωμϋνεσ ευρεςιτεχνύεσ. Πρϐκειται για μια ςημαντικό 

απϐφαςη, που θϋτει ςε νϋα βϊςη το ζότημα των ανθρωπύνων 

δικαιωμϊτων των εμβρϑων. 

Με τη ςυνθόκη τησ Λιςςαβϐνασ (2009), ϋχει δοθεύ ςε ϐλουσ εμϊσ τουσ 

Ευρωπαύουσ πολύτεσ η «πρωτοβουλύα πολιτών», ςϑμφωνα με την 

οπούα εφϐςον ςυγκεντρωθοϑν τουλϊχιςτον ϋνα εκατομμϑριο 

υπογραφϋσ, η Κομιςιϐν να υποχρεοϑται να υποβϊλει νομοθετικό 

πρϐταςη επύ ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ. Μια απϐ τισ πρώτεσ 

προςπϊθειεσ να αξιοποιηθεύ αυτό η νϋα δημοκρατικό δυνατϐτητα εύναι η 

καμπϊνια τησ «One of Us», που ζητϊει να ςταματόςει η ΕΕ να επιδοτεύ 

την «αξιοπούηςη» των «παραπροώϐντων» των εκτρώςεων για 

ερευνητικοϑσ ςκοποϑσ. Ση ςχετικό διακόρυξη ϋχουν προςυπογρϊψει όδη 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 956 

1.4 εκατομμϑριο Ευρωπαύοι πολύτεσ. Μϋχρι τισ 31 Οκτωβρύου, ϋχουμε 

ακϐμα μερικϋσ ημϋρεσ να ςυνυπογρϊψουμε κι εμεύσ ηλεκτρονικϊ το 

ςχετικϐ αύτημα. Αξύζει τον κϐπο να προςθϋςουμε τη φωνό μασ ςε αυτό 

τη δύκαιη υπϐθεςη. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 957 

 

"Οικολϐγοι πρϊςινοι": να πηδόξουμε ςτο κενϐ; (30/10/2013) 

 

Σο επϐμενο αββατοκϑριακο (2-3/11) οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» (ΟΠ) 

πραγματοποιοϑν το τακτικϐ τουσ ςυνϋδριο. ϑμφωνα με οριςμϋνεσ 

δημοςκοπόςεισ, το κϐμμα ξεπερνϊ το 3% ςτην πρϐθεςη ψόφου. Αυτϐ 

φυςικϊ ενιςχϑει την προοπτικό τησ αυτϐνομησ καθϐδου του 

ςτισ ευρωεκλογϋσ του ΜαϏου. Πϐςο μϊλλον που εύναι η μϐνη ελληνικό 

πολιτικό δϑναμη που εκπροςωπεύ  ςτη χώρα μασ την ομϊδα των 

«πρϊςινων» ςτο ευρωκοινοβοϑλιο: εύναι θεμιτϐ να φιλοδοξοϑν οι 

Ϊλληνεσ «πρϊςινοι» να υποςτηρύξουν την υποψηφιϐτητα για την προεδρύα 

τησ «Κομιςιόν» που θα αποφαςύςουν δημοκρατικϊ μαζύ με τουσ 

ομοώδεϊτεσ τουσ ςτα 28 κρϊτη-μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ). 

Προκειμϋνου ϐμωσ να επιτϑχουν τουσ πολιτικοϑσ τουσ ςτϐχουσ, οι ΟΠ 

εύναι ςε κϊθε περύπτωςη αναγκαςμϋνοι να επικοινωνόςουν με ευρϑτερα 

ακροατόρια και -ςε ςυνθόκεσ κλιμακοϑμενησ πϐλωςησ- να 

αποςαφηνύςουν την κομματικό τουσ προοπτικό. Σο μϊθημα τησ 

προηγοϑμενησ περιϐδου όταν πωσ νικϊει η πολιτικό δϑναμη που εύναι 

ϋτοιμη να αναλϊβει κυβερνητικϋσ ευθϑνεσ. Οι ψηφοφϐροι αςχολοϑνται με 

ϐςουσ φιλοδοξοϑν να εφαρμϐςουν τισ πολιτικϋσ τουσ προτϊςεισ. Ϊχουν 

μπουχτύςει απϐ κοιμώμενουσ «γύγαντεσ» τησ πολιτικόσ που αναμϋνουν 

την «αλλαγό των ςυςχετιςμών» και απϐ ψοφοδεό κϐμματα που χϊςκουν 

τισ πολιτικϋσ εξελύξεισ ςαν «παρϊθυρα ςε ςκοτεινϐ δωμϊτιο». 

Οι ΟΠ δεν μποροϑν να απαντόςουν μϐνοι ςτο ζότημα τησ 

διακυβϋρνηςησ. Φρειϊζεται ϊρα να εξετϊςουν πολιτικϊ τισ προοπτικϋσ 

τησ ςυνεργαςύασ τουσ. Και οι υποψόφιοι προσ τοϑτο εύναι δϑο: ο ΤΡΙΖΑ 

και/ό η διαμορφοϑμενη προοδευτικό ςυμπαρϊταξη που ανταποκρύνεται 

θετικϊ ςτην πρϐςκληςη των «58». 

Η δεϑτερη αυτό επιλογό απορρύπτεται ςτο ϐνομα δϑο κυρύωσ λϐγων: τησ 

μνημονιακόσ πολιτικόσ και τησ αδυναμύασ ςυμπϐρευςησ με «ϐςουσ μασ 

οδόγηςαν ωσ εδώ» -λϋγε με ΠΑΟΚ. 

Οι μνημονιακϋσ πολιτικϋσ εύναι που μασ διατόρηςαν ωσ ςόμερα εντϐσ 

ευρωζώνησ και ΕΕ. Δεν υπϊρχει αμφιβολύα πωσ δεν απϋτρεψαν (ό και 

ϐξυναν ακϐμα) επώδυνεσ οικονομικϋσ και πολιτικϋσ εξελύξεισ, με 
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προεξϊρχουςεσ την εξωφρενικό ανεργύα και την ακραύα πολιτικό 

πϐλωςη, που εκδηλώθηκε ακϐμα και με την εμφϊνιςη ενϐσ ιςχυροϑ 

ναζιςτικοϑ πϐλου. Εν πϊςη περιπτώςει, οι δυςμενεύσ επιπτώςεισ των 

μνημονιακών πολιτικών ϋχουν πλϋον περιγραφεύ με κϊθε τρϐπο, 

εξαντλώντασ τα εκφραςτικϊ μϋςα τησ πλουςιϐτατησ ελληνικόσ γλώςςασ. 

Η διεκτραγώδηςό τουσ εύναι το βαςικϐ μϋλημα των αντιμνημονιακών 

δυνϊμεων εδώ και χρϐνια: αλλϊ αυτϐ εύναι χρονογρϊφημα, ϐχι πολιτικό. 

Ατυχώσ, η περιγραφό τησ ςυγκυρύασ εύναι ϑποπτα ανολοκλόρωτη εφϐςον 

δεν περιλαμβϊνει οριςμϋνα κρύςιμα δεδομϋνα: οι πολιτικϋσ «διϊςωςησ» 

τησ χώρασ αποφαςύζονται ςε επύπεδο ΕΕ και δεν εύναι δυνατϐ να αρθοϑν 

μονομερώσ χωρύσ να οδηγόςουν ςε ϋξοδο τησ Ελλϊδασ απϐ την 

ευρωζώνη, αλλϊ και την ΕΕ. το ςημεύο αυτϐ πολλού βγϊζουν απϐ το 

καπϋλο το «λαγϐ» τησ διαπραγματευτικόσ τουσ ικανϐτητασ. Αλλϊ οι μεν 

θιαςώτεσ τησ «επαναδιαπραγμϊτευςησ» (ΤΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ) αρνοϑνται 

πειςματικϊ να αναφερθοϑν ςτο τι θα ςυμβεύ αν οι δανειςτϋσ μασ δεν 

υποχωρόςουν ςτισ απαιτόςεισ τουσ, ενώ οι κατϊ καιροϑσ όπιοι επικριτϋσ 

των μνημονύων (ΔΗΜΑΡ, ΝΔ, ΟΠ) ϐλα αυτϊ τα χρϐνια δεν πρϐτειναν 

οϑτε ϋνα «ιςοδϑναμο μϋτρο» που να ανακουφύζει μιςθωτοϑσ, νϋουσ, 

ανϋργουσ κ.λπ. Όχι διϐτι τϋτοια μϋτρα δεν υπϊρχουν -αλλϊ διϐτι η 

αντιμνημονιακό ρητορικό προτύμηςε να λειτουργόςει ωσ πολυςυλλεκτικό 

διαμαρτυρύα που απευθυνϐταν εξύςου ςε προνομιοϑχουσ και 

αδικημϋνουσ, εϑπορουσ και ϊπορουσ, προοδευτικοϑσ και αντιδραςτικοϑσ, 

«αγανακτιςμϋνουσ» πϊςησ φϑςεωσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου των 

εθνικιςτών, των «ψεκαςμϋνων» και των ναζιςτών.   

Απϐ πουθενϊ δεν προκϑπτει πωσ η επιλογό του ΤΡΙΖΑ εύναι 

αντιμνημονιακό, με την ϋννοια που οριςμϋνοι την εννοοϑν -ωσ επιςτροφό 

δηλαδό ςτο status quo ante. Αλύμονο, το ϐχημα του ΤΡΙΖΑ δεν εύναι 

πολιτικό χρονομηχανό· οδηγεύ εύτε ςτη ςυνϋχιςη τησ μνημονιακόσ 

πολιτικόσ με πολϑ χειρϐτερουσ πολιτικοϑσ ϐρουσ, εύτε ςτην αποχώρηςη 

απϐ την ΕΕ (μια πορεύα προσ το ϋρεβοσ, με πρώτο βόμα το ϊμεςο και 

οριςτικϐ ξεκαθϊριςμα του ποιοσ θα κϊνει κουμϊντο απϐ εδώ και πϋρα: η 

δραχμοπούηςη θα υποτριπλαςιϊςει μεμιϊσ τη δϑναμη τησ μιςθωτόσ 

εργαςύασ, ενώ θα δύνει «μπϐνουσ» δϑο ΑΕΠ ςτη φοροδιαφυγό, τη διαφθορϊ 

και τη μαφιακό οικονομύα). 

Όςον αφορϊ τη ςυμπϐρευςη με το ΠΑΟΚ, εύναι αυταπϐδεικτο 
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πωσ ςτισ εκλογϋσ του 2012 ο όλιοσ του ΠΑΟΚ ϋςκαςε –μετατρϊπηκε ςε 

πολιτικϐ supernova. Σα υλικϊ του ςκϐρπιςαν ςε ολϐκληρο το κομματικϐ 

ςϑμπαν. το ΤΡΙΖΑ π.χ. εκπροςωπεύται πια ϋνα πολϑ ςημαντικϐ μϋροσ 

ϐςων «μασ οδόγηςαν ωσ εδώ». Αντύςτοιχα, ςτο ύδιο το ςυρρικνωμϋνο 

ΠΑΟΚ αυξϊνουν την επιρροό τουσ νϋεσ δυνϊμεισ που απεργϊζονται μια 

αυθεντικό ελληνικό ςοςιαλδημοκρατύα και αντικειμενικϊ δε βαρϑνονται 

με μεταπολιτευτικϋσ αμαρτύεσ. 

Οι «58» απηϑθυναν μια πρϐταςη διαλϐγου προσ κϐμματα, πολιτικϋσ 

κινόςεισ και πρϐςωπα, με ςκοπϐ τη δημιουργύα ενϐσ κοινοϑ πλαιςύου 

ςυνεργαςύασ -μια πολιτικό ςυςτϋγαςη αυτοτελών πολιτικών χώρων. Ψσ 

εκ τοϑτου, η κατ' αρχόν θετικό ανταπϐκριςη των ΟΠ ςτην πρϐςκληςη 

αυτό δεν απειλεύ την κομματικό τουσ αυθυπαρξύα -ςε αντύθεςη με τυχϐν 

προεκλογικό ςϑμπραξη με το ΤΡΙΖΑ, που θα τουσ μετϋτρεπε απϐ κϐμμα 

ςε μεμονωμϋνεσ «ςυνεργαζϐμενεσ» προςωπικϐτητεσ. Αποδεχϐμενοι την 

πρϐςκληςη των «58», οι ΟΠ θα επανακϊμψουν ςτο φυςικϐ κοινωνικϐ 

τουσ χώρο -τισ μεςαύεσ τϊξεισ και ϐλουσ ϐςοι προςδοκοϑν να ενταχθοϑν 

ςε αυτϋσ-απϐ ϐπου θα μποροϑν εγγυημϋνα να υπηρετόςουν τα θεμελιακϊ 

τουσ πολιτικϊ προτϊγματα: τον ευρωπαώςμϐ, τη δημοκρατύα, τη βιώςιμη 

ανϊπτυξη, το κοινωνικϐ κρϊτοσ. Όςον αφορϊ την προγραμματικό και 

ιδεολογικό τουσ ακτινοβολύα, ο χώροσ του ΤΡΙΖΑ εύναι πια παγιωμϋνοσ, 

καθώσ κυριαρχεύ η προοπτικό τησ εξουςύασ. Αντιθϋτωσ, εκεύνοσ του 

ενδιϊμεςου χώρου εύναι πιο εϑπλαςτοσ, και μπορεύ να ςφραγιςτεύ 

ανετϐτερα απϐ τισ Πρϊςινεσ ιδϋεσ και τισ προγραμματικϋσ προτϊςεισ. 

Ο ςειςμϐσ τησ κρύςησ χτυπϊει την ελληνικό οικονομύα, κοινωνύα και 

πολιτικό με πολλϊ Ρύχτερ. Κουνιϐμαςτε γερϊ, αλλϊ αυτϐ δεν ςημαύνει πωσ 

ο καλϑτεροσ τρϐποσ να ςωθοϑμε εύναι να ανούξουμε το παρϊθυρο και να 

πϋςουμε ςτο κενϐ. 
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Ποια Νϋα Δημοκρατύα χρειϊζεται η Φώρα (16/11/2013) 

 

Σϋςςερα ςχεδϐν χρϐνια μετϊ το Καςτελϐριζο, το «μνημϐνιο» 

εμφανύζεται ωσ το ανϊλογο τησ δημοκρατύασ ςτα ευφυολογόματα 

του Σςϐρτςιλ (Churchill): εύναι η χειρϐτερη ςυνταγό για την 

αντιμετώπιςη τησ ελληνικόσ κρύςησ, αν εξαιρϋςει κανεύσ ϐλεσ τισ ϊλλεσ. 

Οι εναλλακτικϋσ λϑςεισ που ϋχουν προταθεύ απϐ ςυμπολύτευςη και 

αντιπολύτευςη μοιϊζουν με ευχολϐγια ςτην καλϑτερη περύπτωςη, με 

εφιϊλτεσ ςτη χειρϐτερη: 

Η προςδοκύα «επαναδιαπραγμϊτευςησ» ϋχει νϐημα μϐνο αν επιδιωχθεύ 

προηγουμϋνωσ η αλλαγό των ςυςχετιςμών δυνϊμεων ςε παγκϐςμιο 

επύπεδο· η πολιτικό των μνημονύων μπορεύ να αλλϊξει, μπορεύ και ϐχι, και 

η Ελλϊδα δεν ϋχει καμύα δυνατϐτητα να επηρεϊςει προσ τη μύα ό την 

ϊλλη κατεϑθυνςη αν δεν προχωρόςει με γενναύα και γρόγορα βόματα η 

ευρωπαώκό ενοπούηςη. 

Όςο για την ϋξοδο απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, θα τριπλαςιϊςει την αξύα 

των λαφϑρων τησ φοροδιαφυγόσ, τησ μαφιοκρατύασ και τησ διαφθορϊσ 

και θα υποτριπλαςιϊςει την αξύα των μιςθών μϋςα ςε μια νϑχτα. 

Πρϐκειται ςτην κυριολεξύα για την κύνηςη ματ των πιο αποκρουςτικών 

ςυμφερϐντων τησ μεταπολύτευςησ, που θα εμπεδώςουν και θα 

επεκτεύνουν την εξουςύα τουσ «ςε ϋνα νϐμο, ςε ϋνα ϊρθρο». 

Η κρύςη μοιϊζει με ςειςμϐ 8 Ρύχτερ, ςυμφωνοϑμε· αλλϊ το να πηδόξουμε 

απϐ το παρϊθυρο μϊλλον δεν εύναι η καλϑτερη λϑςη για να ςωθοϑμε. 

Ελπύδα λϑςησ δεν υπϊρχει ϋξω απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (EE) και ϋξω 

απϐ το κοινϐ νϐμιςμα. Δυςτυχώσ αυτό τη ςτιγμό, αυτόν την πολιτικό 

καλεύται να τη φϋρει εισ πϋρασ μια ςυμπαρϊταξη... ενϊμιςι κϐμματοσ, 

χωρύσ δυναμικό, χωρύσ ϐραμα: η ΝΔ εύναι το ϋνα· ο μεταρρυθμιςτικϐσ, 

προοδευτικϐσ κ.λπ πϐλοσ (ΠΑΟΚ, ΔΗΜΑΡ, νϋο κϋντρο, «κινόςεισ» 

κ.λπ) εύναι το ϊλλο... μιςϐ. 

Η Νϋα Δημοκρατύα του Κωνςταντύνου Καραμανλό του 1974 επιδύωξε 

και κατϊφερε να φϋρει τη χώρα ςτην Ευρώπη. Η Νϋα Δημοκρατύα του 

2013 ϋχει αναπϐφευκτα ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ ευθϑνησ για να κρατηθεύ η 

χώρα ςτην Ευρώπη. Αυτϐ δεν εξυπηρετεύται με πολιτικοϑσ ςχεδιαςμοϑσ 
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που δεν θυμύζουν τϐςο Νϋα Δημοκρατύα ϐςο πολιτικοϑσ 

τυχοδιωκτιςμοϑσ και οπτικϋσ που γνωρύςαμε απϐ τη βραχϑβια 

«πολιτικό ϊνοιξη» (ΠΟΛΑΝ). Σην ώρα λοιπϐν που η ιςτορύα ϋχει 

προφανώσ κληρώςει ςτη Νϋα Δημοκρατύα τον ϊχαρο ρϐλο του 

κϐμματοσ-ϊγκυρα που αν δεν παραμεύνει για πϊντα βουλιαγμϋνο ςτο βυθϐ 

ύςωσ να καταφϋρει να κρατόςει τη χώρα ςτο ευρωπαώκϐ λιμϊνι, η ύδια 

μοιϊζει ανόμπορη να ςυνειδητοποιόςει αυτό την εξϋλιξη: η 

κοινοβουλευτικό τησ ομϊδα, το πρωθυπουργικϐ περιβϊλλον, ο ύδιοσ 

ο Αντώνησ αμαρϊσ, ςυνεχύζουν να αμφιταλαντεϑονται, λοξοκοιτώντασ 

προσ τα δϑο εκατομμϑρια ψόφουσ που βρύςκονται δεξιϊ τησ. Εύναι 

εμφανϋσ πωσ κϊθε τϐςο ςαν υπνωτιςμϋνοι που ακοϑνε ακροδεξιϋσ φωνϋσ, 

κινοϑνται προσ τον αντιευρωπαώςμϐ, τον αντιμνημονιακϐ λαώκιςμϐ, την 

κυνικό επιβύωςη ςτα «καφενεύα», τα ορϊματα για παλινϐρθωςη τησ δεξιϊσ 

ηγεμονύασ μετϊ απϐ τα «πϋτρινα» μεταπολιτευτικϊ χρϐνια. Αλλϊ προσ τα 

εκεύ που τραγουδϊνε οι ςειρόνεσ, δεν υπϊρχουν παρϊ μϐνο βρϊχια -και το 

ναυϊγιο τησ χώρασ και τησ παρϊταξησ του Κωνςταντύνου Καραμανλό.  

Η ελληνικό δεξιϊ υπόρξε επύ δεκαετύεσ η παρϊταξη τησ εθνοκεντρικόσ 

αναδύπλωςησ, τησ ειδωλολατρικόσ προςκϐλληςησ ςτην παρϊδοςη, τησ 

προςταςύασ των εμπεδωμϋνων αντιδραςτικών μικροςυμφερϐντων. Αλλϊ 

το 1974 λειτοϑργηςε επύςησ ωσ η παρϊταξη του εκδυτικιςμοϑ, του 

εκδημοκρατιςμοϑ, τησ εναλλαγόσ ςτην εξουςύα, τησ ευρωπαώκόσ 

προοπτικόσ. το ςημερινϐ ρευςτϐ και επικύνδυνο πολιτικϐ ςκηνικϐ, το 

ϑπατο ερώτημα εύναι αν η παρϊταξη αυτό θα επιβεβαιώςει την επιλογό 

του Κωνςταντύνου Καραμανλό τησ μεταπολύτευςησ, παγιώνοντασ και 

διευρϑνοντϊσ την -ό αν θα υποταγεύ ςτην «ψυχό» τησ «λαώκόσ» δεξιϊσ 

παρϊταξησ. Σο να τα κϊνει και τα δϑο γύνεται ϐλο και πιο δϑςκολο και 

ϊγονο. Αν ςυμβεύ το δεϑτερο, θα μετατρϋψει για μια ακϐμα φορϊ τισ 

αδυναμύεσ τησ ςε κοινωνικό, δημοκρατικό, περιβαλλοντικό και εθνικό 

καταςτροφό. Ψσ πολιτικό οικολογύα, ωσ μεταρρυθμιςτικϐσ πϐλοσ, ωσ 

ευρωπαώςτϋσ και δημοκρϊτεσ, ϋχουμε χρϋοσ να κϊνουμε ϐ,τι περνϊ απϐ 

το χϋρι μασ ώςτε να επιλϋξει το δρϐμο τησ ςϑνεςησ και τησ ευθϑνησ. 
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Γιατύ "Ευρώπη-οικολογύα”; (14/12/2013) 

 

Γιατύ πολιτικό οικολογύα; 

όμερα μπορεύ να εύμαςτε απορροφημϋνοι απϐ την οικονομικό κρύςη, 

αλλϊ η βαςικό πρϐκληςη για την πατρύδα μασ, την Ευρώπη και την 

ανθρωπϐτητα τον 21ο αιώνα εύναι πώσ θα ςυνταιριϊξει η ευτυχύα των 

ανθρώπων με τισ αντοχϋσ του πλανότη. Πώσ θα αντιμετωπιςτεύ η 

φτώχεια, η ανεργύα και η κατϊρρευςη του κοινωνικοϑ κρϊτουσ με ϋνα 

αναπτυξιακϐ μοντϋλο βαςιςμϋνο ςτην καινοτομύα και την προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ. Ιδύωσ η κλιματικό αλλαγό, θα εξελιχθεύ ςτη μεγαλϑτερη 

πρϐκληςη που ϋχει αντιμετωπύςει ωσ ςόμερα το ανθρώπινο εύδοσ. 

Απϐ την ϊποψη αυτό, η πολιτικό οικολογύα εύναι η αυθεντικό πολιτικό 

ϋκφραςη του 21ου αιώνα. Ξεπερνϊ, αλλϊ και γονιμοποιεύ ϐςα πρϐςφεραν 

οι πολιτικϋσ οικογϋνειεσ του 19ου και 20οϑ αιώνα: ο ςυντηρητιςμϐσ, ο 

φιλελευθεριςμϐσ, ο ςοςιαλιςμϐσ. Σο ζότημα δεν εύναι πια αν οι «πρϊςινοι» 

εύμαςτε δεξιού ό αριςτερού, αλλϊ πώσ η δεξιϊ και η αριςτερϊ θα γύνουν 

ϋγκαιρα ϐςο πιο «πρϊςινεσ» γύνεται. 

Γιατύ ομοςπονδιακό Ευρώπη; 

Απαραύτητοσ ϐροσ για να αντιμετωπύςουμε παραγωγικϊ ωσ ϊτομα, 

κοινϐτητεσ και ϋθνοσ τισ κρύςιμεσ προκλόςεισ που αντιμετωπύζουμε, εύναι 

η οργανικό μασ ϋνταξη ςτο ευρωπαώκϐ πλαύςιο. Δεν υπϊρχει ςχϋδιο Β' 

ςτην ϋνταξη τησ Ελλϊδασ ςτην ΕΕ και την ευρωζώνη. Σο ευρωπαώκϐ 

εγχεύρημα εύναι το μϐνο που δύνει προοπτικό ςε μασ και ςτα παιδιϊ μασ. 

Αυτϐσ εύναι ο λϐγοσ που ταςςϐμαςτε υπϋρ τησ ευρωπαώκόσ 

ομοςπονδοπούηςησ και τησ μετεξϋλιξησ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ) ςτισ 

Ενωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Ευρώπησ. 

Γιατύ Ευρωπαώκό Βιώςιμη Ελλϊδα; 

Η ςημερινό οικονομικό κρύςη τησ πατρύδασ μασ οφεύλεται ςτισ ατϋλειεσ 

τησ οικοδϐμηςησ τησ ευρωζώνησ, αλλϊ και ςε εγχώριουσ παρϊγοντεσ -

ςτην μεταπολιτευτικό πολιτικό, οικονομικό, πολιτιςτικό διευθϋτηςη. Σο 

ξεπϋραςμϊ τησ κρύςησ χρειϊζεται πρώτα μιαν ελληνικό οικονομύα με 

πολλϋσ ιςχυρϋσ, καινοτϐμεσ, βιώςιμεσ και παραγωγικϋσ επιχειρόςεισ 

ιδιωτικοϑ ό κοινωνικοϑ χαρακτόρα. Περιβαλλοντικό προςταςύα και 
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ευημερύα εύναι οι δϑο ϐψεισ του ύδιου νομύςματοσ. 

Η ϊνθηςη μιασ νϋασ ελληνικόσ επιχειρηματικϐτητασ προϒποθϋτει 

ϋνα ιςχυρϐ κρϊτοσ που να ρυθμύζει και να ελϋγχει τη λειτουργύα τησ. 

Φρειϊζεται κοινωνικϐ κρϊτοσ που θα προςφϋρει υγεύα, αςφϊλεια, 

παιδεύα, μετακινόςεισ και λειτουργικϋσ γειτονιϋσ ςτουσ πιο αδϑναμουσ. 

Απαιτεύται ριζικό αλλαγό οπτικόσ και νοοτροπύασ που να απελευθερώνει και 

να προωθεύ τισ δημιουργικϋσ και καινοτϐμεσ δυνϊμεισ τισ χώρασ: τη 

δημιουργικϐτητα, την εφευρετικϐτητα, το επιχειρηματικϐ πνεϑμα. 

Η μετϊβαςη απϐ το ςημερινϐ μεταπολιτευτικϐ υπϐδειγμα ςτη νϋα 

Ευρωπαώκό Βιώςιμη Ελλϊδα χρειϊζεται τομϋσ και ρόξεισ. Η προωθητικό 

δϑναμη των αλλαγών του 1974 ϋχει εξαντληθεύ εδώ και δεκαετύεσ. 

Φρειϊζεται μια Νϋα Μεταπολύτευςη, με ριζικό μεταφορϊ πϐρων και 

εξουςύασ απϐ τη διαφθορϊ, την παραοικονομύα, τη μαφιακό οικονομύα 

και την αργομιςθύα προσ τη βιώςιμη, παραγωγικό οικονομύα. Απϐ τα 

αδόλωτα ςτα δηλωμϋνα ειςοδόματα. Απϐ τον ιδιωτικϐ χώρο και τη 

λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ ςτα δημϐςια αγαθϊ και τη βιώςιμη 

ανϊπτυξη. Απϐ τουσ «ημϋτερουσ» και τουσ «διαπλεκϐμενουσ» μεςόλικεσ 

ϊνδρεσ ςτισ γυναύκεσ και τα παιδιϊ. 

Γιατύ μακρϊ πορεύα μϋςα ςτουσ θεςμοϑσ; 

Η πολιτικό οικολογύα εύμαςτε η παρϊταξη του διαλϐγου, των 

προγραμματικών ςυνεργαςιών και των εφαρμοςμϋνων λϑςεων. Εύμαςτε η 

παρϊταξη των πολιτών και των λϑςεων. υμμετοχό ςτο πολιτικϐ γύγνεςθαι 

ςημαύνει πρϐταςη διακυβϋρνηςησ και ανϊληψη κυβερνητικών ευθυνών, 

ανϊλογα με την εντολό των πολιτών. 

Η ςημερινό Ελλϊδα αντιμετωπύζει τρύα μεύζονα προβλόματα: 

Ÿ τη διαχεύριςη τησ κρύςησ δανειςμοϑ εντϐσ τησ ευρωζώνησ, 

Ÿ την εποικοδομητικό διϋξοδο απϐ την κρύςη προσ την Ευρωπαώκό 

Βιώςιμη Ελλϊδα, 

Ÿ το ξετϑλιγμα τησ Νϋασ Μεταπολύτευςησ. 

Πρϐκειται για μια κατϊςταςη «για δυνατοϑσ λϑτεσ». Για να 

ολοκληρωθοϑν οι αλλαγϋσ που προκρύνουμε χρειϊζεται ςυνειδητοπούηςη 

πωσ δεν υπϊρχουν απλϋσ επιλογϋσ ·χρειϊζεται ψυχραιμύα και περύςκεψη· 

προςόλωςη ςτουσ ςτϐχουσ· ικανϐτητα να επιλϋγονται οι ςωςτϋσ 

προτεραιϐτητεσ ςε κϊθε ςυγκυρύα. Φρειϊζεται κοντολογύσ μακρϊ πορεύα 

μϋςα ςτουσ θεςμοϑσ. 
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Γιατύ νϋο κϐμμα; 

Καλοϑμε ςόμερα ϐλουσ ϐςοι ςυμφωνοϑν με το πλαύςιο αυτϐ να 

διαμορφώςουμε ϋναν νϋο χώρο πολιτικόσ ϋκφραςησ τησ Ευρώπησ και 

τησ Οικολογύασ. Σουσ καλοϑμε να διαβϊςουν τισ θϋςεισ μασ και 

να δώςουν το παρών ςτο κοινϐ μασ εγχεύρημα. Ο χώροσ που 

φτιϊχνουμε δεν μπορεύ να εύναι ϋνα ςυμβατικϐ κϐμμα μελών. Θα εύναι ϋνα 

κϐμμα που θα δύνει ςε ϐλουσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ πολύτεσ, μϋλη και 

φύλουσ του χώρου, τη δυνατϐτητα να κρύνουν με ϊμεςο τρϐπο τισ 

προγραμματικϋσ θϋςεισ τουσ -και τα πρϐςωπα που τουσ εκπροςωποϑν. 

Για πολϑ καιρϐ οι πολύτεσ βρεθόκαμε ςτο περιθώριο τησ πολιτικόσ. Μασ 

όθελαν πολιτικοϑσ πελϊτεσ, φωναςκοϑντεσ οπαδοϑσ, παθητικοϑσ 

ψηφοφϐρουσ. Αλλϊ η πατρύδα, η δημοκρατύα, το μϋλλον μασ -κι εκεύνο των 

παιδιών μασ- χρειϊζονται πια περιςςϐτερα. Σα προβλόματϊ μασ εύναι πολϑ 

κρύςιμα και δυςεπύλυτα για να τα εμπιςτευθοϑμε ςτουσ πολιτικοϑσ. Η 

οικοδϐμηςη τησ νϋασ Ευρωπαώκόσ Βιώςιμησ Ελλϊδασ εύναι πολϑ ςπουδαύα 

υπϐθεςη για να την αφόςουμε ςτα χϋρια των εμπεδωμϋνων ςυμφερϐντων. 

 

Οι Αλϋξανδροσ Αποςτϐλου και Νύκοσ Ρϊπτησ εύναι εκπαιδευτικού, 

ςτελϋχη τησ κύνηςησ πολιτικόσ οικολογύασ «ThinkΠ»  
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Όχι τϐςο γρόγορα, κεντροαριςτερού μου! (15/12/2013) 

 

Η ςυγκϋντρωςη τησ περαςμϋνησ Δευτϋρασ (9/12) προκϊλεςε 

εντϑπωςη και αιςιοδοξύα ςτουσ οπαδοϑσ τησ ςϑγκλιςησ του ενδιϊμεςου 

χώρου μεταξϑ ΝΔ και ΤΡΙΖΑ. Και εύναι αλόθεια πωσ ςτο «Ακροπόλ» η 

παρϊταξη ςκύρτηςε. Αλλϊ το ϐ,τι κϊτι δεν εύναι κλινικϊ νεκρϐ, δε 

ςημαύνει δα πωσ μαςϊει και ςύδερα! 

Τπϊρχουν οριςμϋνεσ δυςϊρεςτεσ αλόθειεσ για την «κεντροαριςτερϊ» και 

την πρωτοβουλύα των 58 εραςτών τησ: 

Η πρωτοβουλύα βαςικϊ ϊνοιξε μιαν ομπρϋλα, κϊτω απϐ την οπούα ϐμωσ 

δεν φαύνεται να θϋλει να μπει κανεύσ: η ΔΗΜΑΡ αρνόθηκε, με μεγϊλη 

πλειοψηφύα ϐπωσ απϋδειξε το ςυνϋδριϐ τησ· η «δρϊςη» αρνόθηκε κι 

εκεύνη· οι «οικολϐγοι πρϊςινοι» δεν το ςυζότηςαν καν. Όςο για το 

ΠΑΟΚ, θα όταν καλϊ νϋα πωσ αποδϋχεται την πρωτοβουλύα 

«ανυπόκριτα, χωρύσ ηγεμονιςμούσ», αν δεν υπόρχαν τα κακϊ νϋα πωσ 

αυτό τη ςτιγμό εύναι πολϑ απαςχολημϋνο με το να αυτοκαταςτρϋφεται. 

Με ϊλλα λϐγια: με εξαντλημϋνο όδη το 1/5 του ζωτικοϑ χρϐνου ωσ τισ 

ευρωεκλογϋσ, η ϋκκληςη των 58 ϋχει ουςιαςτικϊ πϋςει ςτο κενϐ -αν και 

πιτςύλιςε λιγϊκι εδώ κι εκεύ. 

Υταύει ϊραγε γι' αυτϐ η αμυντικογενόσ φιλοςοφύα των 58; Η 

πρωτοβουλύα ϋθεςε ςτο τραπϋζι του κονιορτοποιημϋνου χώρου ϋνα 

ςοβαρϐ επιχεύρημα: το να χϊςεισ παύρνοντασ 15-20% εύναι ποιοτικϊ 

καλϑτερο απϐ τα να χϊςεισ παύρνοντασ 5-10% (και μϊλιςτα κομμϋνο ςε 

αςςϐδυα και τριπλϋσ, ςτο ςενϊριο καταςτροφόσ). Τπϊρχει ϐμωσ πϊντοτε 

κι ϊλλο ενδεχϐμενο: η ςυγκυρύα να ευνοεύ μϊλλον μια τρελό εξϐρμηςη 

προσ τον ουρανϐ, παρϊ μια καλοζυγιςμϋνη ςυμπαρϊταξη ϐλων των 

εχεφρϐνων του χώρου. Εύναι πολϑ πιθανϐ οι ϊνθρωποι που ςτα εύκοςι 

τουσ ϋπιναν νερϐ ςτην -επύςησ αμυντικογενό-ΕΑΔΕ1, ςτα εξόντα τουσ να 

διαβϊζουν -ξανϊ- λϊθοσ την εποχό. 

Τπϊρχει και μια ϊλλη αντύφαςη: ϐςο φαρδαύνει η πρωτοβουλύα των 58 

ςτην Ελλϊδα, τϐςο ςτενεϑει ςτην Ευρώπη. Εύναι κϊπωσ ϊτοπο μια 

πρωτοβουλύα που επιθυμεύ να ςυγκλύνουν ενϐψει ευρωεκλογών ςτην 

ύδια κούτη η ςοςιαλδημοκρατύα, η ανανεωτικό αριςτερϊ, ο 
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φιλελευθεριςμϐσ και η πολιτικό οικολογύα, να προεξοφλεύ ταυτϐχρονα 

πωσ αποτελεύ μια ελληνικό SFIO2, το «ελληνικϐ τμόμα του "ευρωπαώκού 

ςοςιαλιςτικού κόμματοσ"». αν πολϑ εϑκολα ςβόςτηκαν απϐ το χϊρτη 

η φιλελεύθερη ομϊδα και το «ευρωπαώκό "πρϊςινο" κόμμα». 

Τποψιϊζεται κανεύσ πωσ πολλού ςτην πρωτοβουλύα δεν θϋλουν μεν να 

εύναι «ΠΑΟΚ και ςυνεργαζόμενοι», δεν θϋλουν να εύναι «ΔΗΜΑΡ και 

ςυνεργαζϐμενοι», αλλϊ θα όταν πανευτυχεύσ αν όταν ΠΑΟΚ-ΔΗΜΑΡ-

ςυνεργαζϐμενοι! 

Πώσ μπορεύ να διαςωθεύ η πρωτοβουλύα των 58; το ςημεύο που 

βριςκϐμαςτε, δεν υπϊρχουν πολλϋσ επιλογϋσ. Σο κϊλεςμα ςτη βϊςη τησ 

παρϊταξησ, που εν υπνώςει υπόρχε ςτη διακόρυξη, οφεύλει να γύνει ο 

πυρόνασ των επϐμενων πρωτοβουλιών μασ: χρειϊζεται μια μεγϊλη 

απεϑθυνςη ςτην ϊμεςη δημοκρατύα. Η προκόρυξη μιασ μαζικόσ 

διαδικαςύασ ςτην οπούα τα εκατομμϑρια των ανθρώπων του χώρου θα 

επιλϋξουν ποιουσ θϋλουν εκπροςώπουσ τουσ ςτην ευρωβουλό. 

Εκπροςώπουσ που μπορεύ να εύναι ςοςιαλιςτϋσ (παςοκικόσ ό κουβελικόσ 

κοπόσ), «πρϊςινοι» ό φιλελεϑθεροι. Εκπροςώπουσ που να διεκδικόςουν 

την ψόφο των πολιτών ωσ διακριτϋσ πολιτικϋσ και ωσ ανϐμοια 

προγραμματικϊ και ιδεολογικϊ ρεϑματα. 

Ο μϐνοσ τρϐποσ να ςυμπαραςυρθοϑν τα κομματικϊ μαγαζιϊ κϊτω 

απϐ την ομπρϋλα που ανούξαμε οι 58 εύναι να φυςόξει ςτο χώρο ο 

ανεμοςτρϐβιλοσ τησ μαζικόσ λαώκόσ ςυμμετοχόσ. Αυτϐ βϋβαια εύναι 

επικύνδυνο για τισ κομματικϋσ καμαρύλεσ. Διϐτι ενδϋχεται ο κϐςμοσ να 

κρύνει πωσ η ςυγκϐλληςη των παλαιμϊχων του χώρου δεν εύναι ακριβώσ 

ϐ,τι χρειαζϐμαςτε. Μπορεύ να κρύνει πωσ όρθε η ώρα για γενικό 

καθαριϐτητα, για επανεκκύνηςη, για γϑριςμα ςελύδασ. Ϊχει ςυμβεύ κι 

ϊλλοτε αυτϐ: το 1909, το 1922, το 1961, το 1974. Υευ, αυτό η παρϊταξη 

ςχεδϐν πϊντα ϋχτιζε τουσ καινοϑργιουσ ναοϑσ τησ πϊνω ςτα κϐκαλα των 

παλιών τησ παπϊδων. 

ημειώςεισ 

1. Αυτϐ ςημαύνει «εθνικό αντιδικτατορικό δημοκρατικό ενϐτητα» και όταν η 

«γραμμό» ενϐσ μϋρουσ του κομμουνιςτικοϑ κινόματοσ, του λεγϐμενου ΚΚΕ 

(εςωτερικού) αμϋςωσ μετϊ την «μεταπολύτευςη». Με λύγα λϐγια, 

αναζητοϑςε ςυγκλύςεισ με ϐλεσ τισ αντιδικτατορικϋσ δυνϊμεισ (και τισ 

δεξιϋσ) και θεωροϑςε μεύζονα απειλό την επϊνοδο τησ χοϑντασ. Αργϐτερα 
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πολλού χαρακτόριςαν την ςτρατηγικό αυτό ωσ εξϐχωσ φοβικό και κατώτερη 

των περιςτϊςεων. 

2. «Section française de l'internationale ouvrière» («γαλλικϐ τμόμα τησ 

εργατικόσ διεθνοϑσ»): πρϐκειται για την πολιτικό ϋκφραςη των Γϊλλων 

ςοςιαλιςτών ωσ το 1969. Μετϊ την επϊνοδο του Ντε Γκολ (De Gaulle) 

ςτην εξουςύα όταν ϋνα κϐμμα εμφανώσ παλιοκαιριςμϋνο και βαρετϐ. ε 

τϋτοιο βαθμϐ που ο Αντρϋ Μαλρό (André Malraux), που υποςτόριζε 

τον Ντε Γκολ, να πει πωσ «ανϊμεςα ςε μασ και τουσ κομμουνιςτϋσ δεν 

υπϊρχει τύποτα». Σο «τύποτα» όταν το SFIO. 
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2014 

 

Η Πολιτικό Οικολογύα ςτισ εκλογϋσ (6/5/2014) 

 

Πριν πϋντε μϐλισ χρϐνια, ςτισ ευρωεκλογϋσ του 2009, οι Οικολϐγοι 

Πρϊςινοι (ΟΠ) όταν ςαν το Ποτϊμι. Εύχαν καβαλόςει το κϑμα τησ 

μεςοαςτικόσ αμφιςβότηςησ και μϋςα ςε λύγεσ εβδομϊδεσ εκτοξεϑτηκαν 

απϐ το 2-3% ςτο κατώφλι των διψόφιων ποςοςτών –με ανοδικϋσ τϊςεισ. 

Αλλϊ οι ΟΠ εύχαν μια αχύλλεια πτϋρνα: τισ εξτρεμιςτικϋσ θϋςεισ του 

επικεφαλόσ τουσ Μιχϊλη Σρεμϐπουλου ςτα εθνικϊ θϋματα, κληρονομιϊ 

τησ ακροαριςτερόσ τουσ καταγωγόσ. Όταν τα μύντια αποφϊςιςαν να τουσ 

κατεδαφύςουν, το Πρϊςινο κϑμα ανακϐπηκε με ευκολύα. Οι ΟΠ 

ουδϋποτε ςυνόρθαν απϐ εκεύνο το πλόγμα. Ηττόθηκαν ϋκτοτε ςε τρεισ 

εθνικϋσ εκλογϋσ. Σον Ιοϑνιο του 2012 προςγειώθηκαν ςε ποςοςτϊ κϊτω 

του 1%. 

 

Η φτώχεια φϋρνει γκρύνια. Ενϐψει των ευρωεκλογών του 2014, τησ 

«τελευταύασ τουσ ευκαιρύασ» ϐπωσ προςφυώσ ειπώθηκε, οι αντύπαλεσ 

τϊςεισ του κϐμματοσ επιδϐθηκαν ςε ϋναν αγώνα αλληλοεξϐντωςησ, που 

κατϋληξε ςτην τριχοτϐμηςη των παλιών ΟΠ. 

 

Η πρώτη ομϊδα, που διατόρηςε τον τύτλο Οικολϐγοι Πρϊςινοι, ϋςπευςε 

να ενταχθεύ αποφαςιςτικϊ ςτο «αντιμνημονιακϐ» ςτρατϐπεδο, ωσ μια 

ακϐμα ακροαριςτερό του ϋκφανςη. Ειδοποιϐσ διαφορϊ αυτόσ τησ 

ομϊδασ εύναι η ανϊδειξη του Βαγγϋλη Πιςςύα ωσ ηγϋτη τησ. Ο Πιςςύασ 

εκπροςωπεύ μια ςχολό ςκϋψησ που ςτο ϐνομα του αντι-ιμπεριαλιςμοϑ 

δεν διςτϊζει να εναγκαλιςθεύ την τρομοκρατύα ό το ριζοςπαςτικϐ Ιςλϊμ. 

Ο επικεφαλόσ των ΟΠ αποδύδει επαναςτατικϊ εϑςημα ςτο Δημότρη 

Κουφοντύνα και ςπεϑδει να ςυμπεριλϊβει ςτο ψηφοδϋλτιο των ΟΠ την 

Ωννα τϊμου, μια νεοφώτιςτη ςτον Ιςλαμιςμϐ που φορϊει χιτζϊμπ και 

θεωρεύ θεϐςταλτη τη ςαρύα. 
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Η δεϑτερη ομϊδα, οι νεοςϑςτατοι Πρϊςινοι του Νύκου Φρυςϐγελου, 

μοιϊζει να θϋλουν να αναβιώςουν τουσ ΟΠ ϐπωσ όταν πριν το «ατϑχημα» 

Πιςςύα. Ευλϐγωσ, το ςχόμα του εξακολουθεύ να πϊςχει απϐ τισ πολιτικϋσ 

αδυναμύεσ που απύςχνηςαν τον χώρο: ο Φρυςϐγελοσ και οι φύλοι του δεν 

απαντοϑν ςτο κυβερνητικϐ πρϐβλημα, παριςτϊνουν τουσ «κϐςμιουσ» 

αντιμνημονιακοϑσ και ςυνοδεϑουν τον ευρωπαώςμϐ με ϋντονη 

αντιευρωπαώκό κριτικό -χωρύσ κανεύσ να κατανοεύ ποϑ ακριβώσ αρχύζει ο 

ϋνασ και ποϑ τελειώνει η ϊλλη. 

 

Η τρύτη ομϊδα, η Ευρώπη Οικολογύα, υποςτηρύζει την ευρωπαώκό πορεύα 

τησ Ελλϊδασ και την ευρωπαώκό ολοκλόρωςη, τισ Ενωμϋνεσ Πολιτεύεσ 

τησ Ευρώπησ. ε αντύθεςη με τισ ϊλλεσ δϑο ομϊδεσ, που επϋλεξαν την 

αυτϐνομη εκλογικό τουσ παρουςύα, η ΕΟ ςυμμετϋχει ςε εκλογικϋσ 

ςυνεργαςύεσ, ςτισ Ευρωεκλογϋσ και μια ςειρϊ απϐ πϐλεισ και 

Περιφϋρειεσ. Μπορεύ να εκλϋξει ςτελϋχη τησ ςαν τη Μαρύα Βιτωρϊκη 

(υποψόφια Ευρωβουλευτό με το Ποτϊμι) αλλϊ και τουσ Λευτϋρη 

Παπαγιαννϊκη και Λενιώ Μυριβόλη (με τον Γιώργο Καμύνη), Νύκο 

Μυλωνϊ (με τη Μαρύα Γιαννακϊκη), Οδυςςϋα Κεραμιτζό (με τον Γιϊννη 

Μπουτϊρη) κ.ϊ. 

 

Ποια απϐ τισ τρεισ ςτρατηγικϋσ θα επιβεβαιωθεύ; Μπορεύ να 

προεξοφληθεύ πωσ το αποτϋλεςμα των τριπλών εκλογών του 2014 θα 

επικυρώςει την εκλογικό εκμηδϋνιςη του Πρϊςινου χώρου ςτην Ελλϊδα. 

Η Πολιτικό Οικολογύα θα κληθεύ για μιαν ακϐμα φορϊ να «επιςτρϋψει 

ςτην αφετηρύα». ε αντύθεςη ϐμωσ με ϊλλεσ πολιτικϋσ τϊςεισ, η 

παρουςύα τησ ςυνδϋεται με κεντρικϊ πολιτικϊ ζητόματα, ςαν το 

ςυνταύριαςμα τησ ανθρώπινησ ευημερύασ με τισ αντοχϋσ του πλανότη και 

η ευρωπαώκό ολοκλόρωςη. Μπορεύ κανεύσ να ςτοιχηματύςει με ςχετικό 

αςφϊλεια πωσ πολϑ ςϑντομα η Πολιτικό Οικολογύα θα αναγεννηθεύ απϐ 

τισ ςτϊχτεσ των εκλογών του 2014. ημαςύα πλϋον ϋχουν τα 

χαρακτηριςτικϊ των ηγετών τησ, που εν πολλούσ θα προκϑψουν απϐ τισ 

κϊλπεσ του ΜαϏου: θα ςυνεχύςει ο χώροσ να ταλαιπωρεύται απϐ τουσ 

βετερϊνουσ τησ πρωτϐλειασ οικολογύασ τησ δεκαετύασ του ʼ 70; Ϋ μια νϋα 

γενιϊ, ευρωπαώςτών εκπροςώπων τησ Πρϊςινησ ανϊπτυξησ, θα ϋχει την 
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ευκαιρύα να ςυνδϋςει το χώρο με τα δυναμικϊ, μορφωμϋνα και 

παραγωγικϊ μεςαύα ςτρώματα, με τη νεολαύα που θα κληθεύ να 

οικοδομόςει την μεταμνημονιακό αειφϐρο Ελλϊδα; 
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Game Over: η ςειρϊ του ΠΑΟΚ (21/5/2014) 
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Σο ΠΑΟΚ -και τα κοινωνικϊ ςτρώματα που εξϋφραζε, ενύςχυε και 

αναπαρόγαγε- ουδϋποτε τα πόγαινε πολϑ καλϊ με τουσ θεςμοϑσ. τον 

κϐςμο αυτϐ, κανεύσ δεν καταλαβαύνει ςε τι ακριβώσ χρηςιμεϑει η 

δημοκρατύα, αν δεν εύναι το χϊιδεμα τησ ιδιοτϋλειασ –και η εξυπηρϋτηςη 

ατομικών ςυμφερϐντων. 

 

Εκ γενετόσ, το ΠΑΟΚ δεν όταν κϐμμα, αλλϊ κύνημα –πϊει να πει χωρύσ 

ςαφεύσ κανϐνεσ εςωτερικόσ λειτουργύασ. Πϋραςαν δϋκα χρϐνια πριν 

διεξαγϊγει το πρώτο του ςυνϋδριο και το ϋκανε αφοϑ ανϋλαβε την 

εξουςύα! Εκπαραθϑρωςε τον Κωνςταντύνο Καραμανλό, τον Πατϋρα-

Ιδρυτό τησ 3ησ Ελληνικόσ Δημοκρατύασ, με το εϑθραυςτο επιχεύρημα 

πωσ το ϑνταγμα προϋβλεπε μεν τα ψηφοδϋλτια τησ προεδρικόσ εκλογόσ 

να εύναι «ομοιϐμορφα», αλλϊ ϐχι «ομοιϐχρωμα» (αναρωτιϋμαι αν 

βρϋθηκε ϋνασ ςυνταγματολϐγοσ να υποςτηρύξει αυτϐ το πρϊγμα). Σο 

1989, ο εκτελών χρϋη προϋδρου τησ κυβϋρνηςησ Αγαμϋμνων 

Κουτςϐγιωργασ καλοϑςε τον... ςτρατϐ να επϋμβει, ςε περύπτωςη 

αρνητικών πολιτικών εξελύξεων. Η ςυνταγματικό αναθεώρηςη του 2001 

μετϋτρεψε το ϑνταγμα ςε ϋνα ϊνευρο, φλϑαρο κεύμενο 

(«κουρελϐχαρτο» κατϊ τον τϋφανο Μϊνο). Η τηλεϐραςη νομοθετοϑςε 

–η εξουςύα επικϑρωνε τισ αποφϊςεισ τησ. Κι ϐλα αυτϊ όταν η κορυφό 

μϐνο του παγϐβουνου, που ϋπλεε ςε ϋναν ωκεανϐ παρατυπιών, 

παρανομιών, φαβοριτιςμοϑ κ.λπ. Η Μεταπολύτευςη –και η κορωνύδα 

τησ, το ΠΑΟΚ- μιλοϑςε τη γλώςςα τησ ιςχϑοσ –ϐχι των θεςμών. 

 

Σα ϐςα λϋει ο πρϐεδροσ του ΠΑΟΚ ςχετικϊ με το εκλογικϐ αποτϋλεςμα 

τησ Ελιϊσ επαναςυνδϋουν το Κύνημα με τη λαμπρό αυτό παρϊδοςη -και 

κλεύνουν βύαια μια παρϋνθεςη υπευθυνϐτητασ. ϑμφωνα με τη θεςμικό 

λειτουργύα αυτόσ τησ πολιτεύασ, εκλογϋσ γύνονται προκειμϋνου να 

επιλεγοϑν οι εκπρϐςωποι του λαοϑ ςτο Κοινοβοϑλιο, το 

Ευρωκοινοβοϑλιο, τουσ διϊφορουσ βαθμοϑσ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, το 

ςυνδικαλιςμϐ κ.ο.κ. Σο επύδικο εύναι κϊθε φορϊ διαφορετικϐ –και 

ανϊλογα διαφοροποιεύται η εκλογικό ςυμπεριφορϊ των πολιτών. ε 

πολλϋσ χώρεσ με προωθημϋνη δημοκρατύα, το να χϊνει η κυβϋρνηςη τισ 

ευρωεκλογϋσ θεωρεύται ςχεδϐν ϋθιμο –εύναι ςϑνηθεσ ςτο 

ευρωκοινοβοϑλιο οι ςυςχετιςμού να εύναι οι ανϊποδοι απϐ ϐτι ςτα εθνικϊ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 974 

κοινοβοϑλια. τισ ευρωεκλογϋσ του 2014, υπϊρχουν χώρεσ (το Ηνωμϋνο 

Βαςύλειο, η Γαλλύα...) ϐπου το κυβερνών κϐμμα θα βγει... τρύτο –χωρύσ να 

ανούξει μϑτη. 

 

Ακϐμα και ςτην αναιμικό θεςμικϊ Ελλϊδα, οι ευρωεκλογϋσ ουδϋποτε 

προκϊλεςαν εθνικϋσ εκλογϋσ. Δϑο φορϋσ ϋχαςε η κυβϋρνηςη 

ευρωεκλογϋσ, το 1999 και το 2009. Σην πρώτη φορϊ, δϋκα μόνεσ 

αργϐτερα το κυβερνών κϐμμα λϊβαινε ςτισ εθνικϋσ εκλογϋσ 11% και 1 

εκατομμϑριο ψόφουσ παραπϊνω! Ση δεϑτερη ακολοϑθηςαν πρϊγματι 

βουλευτικϋσ εκλογϋσ, που ϐμωσ δεν τισ προκϊλεςαν οι «ευρωκϊλπεσ», 

αλλϊ τα μαντϊτα απϐ την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ. Βεβαύωσ, εύθιςται η 

εκϊςτοτε αντιπολύτευςη να μιλϊει περύ «δημοψηφύςματοσ», 

«δυςαρμονύασ» μεταξϑ λαοϑ και κοινοβουλύου και τα ρϋςτα. Πρϐκειται 

για φολκλϐρ, κανεύσ δεν την παύρνει ςοβαρϊ. Ο Βαγγϋλησ Βενιζϋλοσ εύναι 

ο πρώτοσ κυβερνητικϐσ που θεώρηςε τισ ευρωεκλογϋσ ψόφο 

εμπιςτοςϑνησ ςτην κυβϋρνηςη. Κϊνοντϊσ το, θυςύαςε την θεςμικό 

λειτουργύα του πολιτεϑματοσ ςτο βωμϐ αμφύβολων κομματικών κερδών. 

 

Ενϐσ κακοϑ, μϑρια ϋπονται. Η ανϊπτυξη αυτόσ τησ πολιτικόσ οδηγεύ την 

Ελιϊ ςε αςτειϐτητεσ. Δόλωςε ο επικεφαλόσ του ΠΑΟΚ ςτην εκπομπό 

360° του Alpha: «Πώσ ο βουλευτόσ μασ, ο οπούοσ ςηκώνει ϋνα τερϊςτιο 

βϊροσ (sic), θα πϊει ςτη Βουλό να ψηφύςει τισ δϑςκολεσ αποφϊςεισ και 

οι ϊλλοι να κϊνουν εϑκολη κριτικό;» Μα αυτό εύναι η ύδια η φϑςη τησ 

κοινοβουλευτικόσ δημοκρατύασ! Οι κυβερνητικού αναλαμβϊνουν τισ 

(ενύοτε δϑςκολεσ) αποφϊςεισ και η αντιπολύτευςη τη (ςυχνϊ εϑκολη) 

κριτικό! Δυςτυχώσ για την Ελιϊ, δημοκρατικό πολιτικό χωρύσ δϑςκολεσ 

αποφϊςεισ και εϑκολη κριτικό δεν υπϊρχει. 

 

Σον Μϊρτιο του 2009, ςτη Real News, ο Κώςτασ Καραμανλόσ, με το 

διαβϐητο «ϋχω κουραςτεύ» προανόγγειλε την αποχώρηςό του. όμερα ο 

Βενιζϋλοσ κϊνει το ύδιο, μϐνο που αυτό τη φορϊ η αποςτρατεύα δεν 

αφορϊ ϋνα πρϐςωπο, αλλϊ μια παρϊταξη. 

 

«Κανϋνασ θεςμϐσ, μϐνο ο λαϐσ!» διακόρυςςε ο Ανδρϋασ Παπανδρϋου 

ενϐψει των εκλογών του 1989. Η μπλϐφα Βενιζϋλου αποδεικνϑει πωσ 
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αυτό η αντύληψη δεν αφοροϑςε ϋναν πανικϐβλητο πρωθυπουργϐ 

μπλεγμϋνο ςε δϑςοςμεσ υποθϋςεισ, αλλϊ αυτϐ καθ’ αυτϐ το DNA του 

ΠΑΟΚ. Δεν χρειαζϐμαςτε κϊτι τϋτοιο ςτη μεταμνημονιακό Ελλϊδα. Ασ 

μην «φϊμε» λοιπϐν την μπλϐφα Βενιζϋλου. Να τον αναγκϊςουμε να 

ανούξει τα χαρτιϊ του -και να τον πετϊξουμε ϋξω απϐ το τραπϋζι. 
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Η Ελλϊδα χρειϊζεται Νϋα Μεταπολύτευςη. (29/5/2014) 
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Οικονομικϊ αυτϐ θα πει πωσ οι κϑριεσ πλουτοπαραγωγικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ τησ μεταπολιτευτικόσ περιϐδου (η παραοικονομύα, η 

φοροδιαφυγό, η μαφιακό οικονομύα, η αργομιςθύα και η λεηλαςύα του 

περιβϊλλοντοσ) πρϋπει να αντικαταςταθοϑν απϐ παραγωγικό και 

κερδοφϐρα επιχειρηματικϐτητα διεθνώσ ανταγωνιςτικό, καινοτϐμα, 

εξωςτρεφό και βιώςιμη. 

 

Κοινωνικϊ ςημαύνει αναδιανομό πϐρων και εξουςύασ υπϋρ των «χαμϋνων 

τησ Μεταπολύτευςησ» -των δημϐςιων αγαθών, των γυναικών και των 

παιδιών, των νϋων, του περιβϊλλοντοσ. 

 

Πολιτικϊ να ξεδοντιαςτοϑν οι πυλώνεσ του Μεταπολιτευτικοϑ 

Καθεςτώτοσ –τα παραδοςιακϊ κϐμματα εξουςύασ, τα μύντια -κυρύωσ τα 

ιδιωτικϊ κανϊλια- ο πολιτιςμϐσ-«πλυντόριο» (με βαςικϋσ απολόξεισ τισ 

Ποδοςφαιρικϋσ Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ και τη «νϑχτα»). Που ςημαύνει 

δικαςτικό τουσ εξουθϋνωςη (Ελληνικό Νυρεμβϋργη) και νϋα 

ςυνταγματικό διευθϋτηςη (υντακτικό υνϋλευςη). 

 

Ιδεολογικϊ αυτϐ θα γύνει ςτουσ αντύποδεσ τησ Μεταπολύτευςησ –το 

εκκρεμϋσ θα πϊει απϐ αριςτερϊ, δεξιϊ. Για να τιθαςεϑςουμε αυτϐ τον 

ϊνεμο –και να μην μασ ρύξει ςτισ ξϋρεσ των ϊκρων- πρϋπει να τον 

καβαλόςουμε. Η ηγεμονικό πολιτικό δϑναμη τησ μεταμνημονιακόσ 

γενιϊσ θα ανόκει ςτο Νϋο Κϋντρο· δεν θα αναμαςϊ το αριςτερύζον 

φολκλϐρ· θα ςυνθϋτει με πρωτϐτυπο τρϐπο τα «υλικϊ» που ανϋκαθεν 

ανακϊτευε η ελληνικό «πολιτικό κουζύνα»: τον πατριωτιςμϐ (alias 

εθνικιςμϐ), τον εκςυγχρονιςμϐ (κοραώςμϐ), τη φιλολαώκϐτητα (λαώκιςμϐ) 

και τον χριςτιανιςμϐ (θρηςκοληψύα). Ο ευρωπαώκϐσ προςανατολιςμϐσ 

εύναι ο ακρογωνιαύοσ λύθοσ που κρατϊει ϐρθια την Ελλϊδα. Αλλϊ αυτϐ 

οφεύλει να μπορεύ να υποςτηριχτεύ και με εθνοκεντρικϊ επιχειρόματα. 

 

Σο Ποτϊμι εύναι η πιο πρϐςφατη δυνατϐτητα να υπϊρξει αυτϐσ ο χώροσ. 

Κοινωνικϊ και αιςθητικϊ απευθϑνεται ςε μεςαύα, αςτικϊ, νεανικϊ 

ςτρώματα που επικοινωνοϑν με το μϋλλον και δεν δύνουν δεκϊρα για τουσ 

προβληματιςμοϑσ τησ γενιϊσ τησ Μεταπολύτευςησ. Προκρύνει μια 

ακομπλεξϊριςτη φιλοεπιχειρηματικό διϊθεςη, με ϋντονο οικολογικϐ 
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ςτύγμα. Ψσ νϋα δϑναμη ςτϋκει απϐ κριτικϊ ϋωσ απορριπτικϊ απϋναντι ςτη 

Μεταπολύτευςη, χωρύσ να πετϊει το μωρϐ (τη δημοκρατύα, την 

ευρωπαώκό πορεύα τησ χώρασ) μαζύ με τα απϐνερα. Όπωσ λϋει προςφυώσ 

ο ταϑροσ Θεοδωρϊκησ, «θϋλει να τα αλλϊξει ϐλα ςτη χώρα, χωρύσ να 

γκρεμύςει τη χώρα». Σο 2011, εμεύσ αυτϐ το εύπαμε «ανατροπό με 

ομαλϐτητα». 

 

Σα νερϊ τησ αλλαγόσ εύναι ορμητικϊ -και ϊφθονα. Αν δεν αντϋξει η κούτη 

του Ποταμιοϑ, κινδυνεϑει να μετατραπεύ ςε βϊλτο. Για να βαθϑνει και να 

πλατϑνει η κούτη του, χρειϊζεται να αποςταςιοποιεύται ϐλο και πιο ϋντονα 

απϐ τη Μεταπολύτευςη και να βαθαύνει τα ανατρεπτικϊ προγραμματικϊ 

του ςτοιχεύα. Απϋναντι ςτο ΠΑΟΚ, οφεύλει να ςυμπεριφϋρεται ϐπωσ 

εκεύνο ςυμπεριφϋρθηκε ςτην Ϊνωςη Κϋντρου –με αδιαφορύα και 

περιφρϐνηςη, που θα τα δικαιώνει ο χρόςιμοσ ριζοςπαςτιςμϐσ του. Οι 

παχιϋσ γϊτεσ τησ Μεταπολύτευςησ θα πρϋπει να γουρλώνουν τα μϊτια με 

τισ προτϊςεισ του (υντακτικό υνϋλευςη, Ελληνικό Νυρεμβϋργη, 

Ευρωπαώκό Ομοςπονδοπούηςη, Ϊξυπνη Ανϊπτυξη). Αν η κυβϋρνηςη ϋχει 

δύκιο –και μπαύνουμε πρϊγματι ςτη μεταμνημονιακό εποχό- το ζότημα 

εύναι πώσ θα αλλϊξουν τα πρϊγματα, ϐχι πια «πώσ θα ςωθεύ η χώρα». Σο 

παιχνύδι γύνεται επιθετικϐ -η ςταθερϐτητα ομοιοκαταληκτεύ ενοχλητικϊ 

με τη ςταςιμϐτητα. Απϐ την ϊποψη αυτό, η κατύςχυςη του ΠΑΟΚ επύ 

τησ ΔΗΜΑΡ και των «58» κϊνει τη κεντροαριςτερϊ τοξικό. 

 

ε αυτϐ το πλαύςιο, η ϋνταξη των ευρωβουλευτών του Ποταμιοϑ ςτην 

Ομϊδα οςιαλιςτών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλύου εύναι 

πελώριο λϊθοσ -απϐ ϊποψη ουςύασ, μα και ςυμβολιςμοϑ. Αλλϊ φυςικϊ 

διορθώνεται. Σο βαςικϐ εύναι να κατανοόςει ϋγκαιρα το Ποτϊμι πωσ η 

Μεταπολύτευςη ϋχει μετατραπεύ ςε ςφηκοφωλιϊ: ϐποιοσ μπει ςτο μαντρύ, 

τον τρώει ο λϑκοσ! 
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Μην εθελοτυφλεύτε ςτισ θετικϋσ αναλαμπϋσ του ΤΡΙΖΑ (9/6/2014) 
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ε κϊθε δημοκρατύα, ϋνα κϐμμα του 20-30% δικαιοϑται μερύδιο απϐ την 

πολιτικό ζωό –εκτϐσ κι αν πρεςβεϑει τον ολοκληρωτιςμϐ, ςαν το ΚΚΕ ό 

τη Φρυςό Αυγό. Απϐ την ϊποψη αυτό, η εξημϋρωςη του ΤΡΙΖΑ εύναι 

ςημαντικϐ επύδικο.Σο κϐμμα του Αλϋξη Σςύπρα εύναι προφανώσ 

ιδεοληπτικϐ, υποςτελεχωμϋνο, υςτερϐβουλο, κυνικϐ και λαώκιςτικϐ· 

αγαπϊει τα ςυνθόματα και μιςεύ την πολιτικό –πϊει να πει την επύλυςη 

των προβλημϊτων. Δεν παϑει ϐμωσ να ϋχει αναλαμπϋσ, που με δεδομϋνη 

τη θϋςη του ςτην κομματικό ςκακιϋρα και την κατϊςταςη τησ χώρασ δεν 

εύναι ςώφρον να παραβλϋπονται ελαφρϊ τη καρδύα. 

την ΕΕ ςόμερα βιώνουμε τη διελκυςτύνδα μεταξϑ Ευρωκοινοβουλύου 

και υμβουλύου για το ποιοσ θα εύναι ο νϋοσ Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ. Οι 

πολιτικού των κρατών-μελών επιχειροϑν να εκμηδενύςουν τουσ 

εκπροςώπουσ των ευρωπαώκών κομμϊτων. Απϐ τη μια η ευρωπαώκό 

αναφορϊ, απϐ την ϊλλη η κρατικό -μιλϊμε για τη ςϑγκρουςη τησ 

δεκαετύασ! Ε, ςτη ςϑγκρουςη αυτό ο Αλϋξησ Σςύπρασ κρϊτηςε την πιο 

φιλοευρωπαώκό ςτϊςη: υποςτόριξε το δικαύωμα του Ζαν Κλοντ Γιουνκϋρ 

«να πϊρει τη διερευνητικό εντολό και... να γύνει ο επϐμενοσ πρϐεδροσ τησ 

Ευρωπαώκό Επιτροπόσ». Εύναι επύςησ ο μϐνοσ Ϊλληνασ πολιτικϐσ ηγϋτησ 

που ανϋλαβε πρωτοβουλύα «να αρνηθοϑμε ϐλεσ οι πολιτικϋσ δυνϊμεισ του 

Ευρωκοινοβουλύου να ψηφύςουμε οποιονδόποτε ϊλλο ορύςει το 

Ευρωπαώκϐ υμβοϑλιο, εκτϐσ απϐ τουσ πϋντε (υποψηφύουσ των 

ευρωπαώκών κομμϊτων)». 

Όςοι «παθαύνουμε» ϐποτε ακοϑμε τισ ιερεμιϊδεσ κατϊ τησ Ευρώπησ, 

τουσ παραλληλιςμοϑσ μεταξϑ ναζιςτικόσ και δημοκρατικόσ Γερμανύασ, 

τισ εκκλόςεισ για επϊνοδο ςτη δραχμό, οφεύλουμε να ϋχουμε την 

πνευματικό τιμιϐτητα να επιχαύρουμε για τϐςο φιλοευρωπαώκϋσ 

τοποθετόςεισ. Πϐςο μϊλλον ϐταν υπερακοντύζουν τα κομματικϊ 

αυτονϐητα ό -για να τα ποϑμε ϐλα- ϐταν λϊμπουν δια τησ απουςύασ τουσ 

απϐ τουσ «υπεϑθυνουσ» και «ευρωπαώςτϋσ» ηγϋτεσ που εθιμικϊ 

υπερψηφύζουμε. 

Ακϐμα πιο ςημαντικό ϐμωσ εύναι η δημϐςια τοποθϋτηςη του ΤΡΙΖΑ για 

την ανϊγκη να υπϊρξει διϊλογοσ ώςτε ο νϋοσ πρϐεδροσ τησ Σρϊπεζασ τησ 

Ελλϊδασ και ο νϋοσ Ϊλληνασ Επύτροποσ να επιλεγοϑν ςυναινετικϊ. Απϐ 

τη διαχεύριςη τησ ελληνικόσ κρύςησ απουςιϊζουν –μεταξϑ ϊλλων- η 

ομϐνοια, ο αλληλοςεβαςμϐσ και η προϊςπιςη των θεςμών, που και τα 
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τρύα υπηρετοϑνται απϐ την πρϐταςη του ΤΡΙΖΑ. Αφόνω κατϊ μϋροσ ϐτι 

αυτό η τοποθϋτηςη υπϋρ του διαλϐγου αντιβαύνει κατϊφορα τη ςυνόθη 

μεταπολιτευτικό πρακτικό κϊθε αντιπολύτευςησ –πϐςο μϊλλον 

αριςτερόσ. Ενϐψει δε τησ προεδρικόσ εκλογόσ, και με δεδομϋνη την 

εκλογικό αριθμητικό, αυτό η ξαφνικό κρύςη διαλλακτικϐτητασ ϋχει τη 

ςημαςύα τησ. 

Η εξημϋρωςη του ΤΡΙΖΑ εύναι εγχεύρημα εθνικόσ ςημαςύασ. Αλλϊ η 

τιθϊςευςη περνϊ απϐ την επιβρϊβευςη. Οι περύ το κϋντρο πολιτικϋσ 

δυνϊμεισ -η ΝΔ, το ΠΑΟΚ, το Ποτϊμι- οφεύλουν να αποδεχθοϑν τισ 

πρϐςφατεσ εποικοδομητικϋσ προτϊςεισ του ΤΡΙΖΑ. Να ταχθοϑν κι 

εκεύνεσ υπϋρ των ευρωπαώκών κομμϊτων και να αποκρουςθεύ το ρεςϊλτο 

των κρατικών ηγετών. Να διευρϑνουν τη ρωγμό προσ τισ ευρεύεσ 

ςυναινϋςεισ που ϊνοιξε ο ΤΡΙΖΑ. Εύναι και τα δϑο προσ ϐφελοσ τησ 

πατρύδασ, τησ δημοκρατύασ και τησ ευζωύασ των ςυμπολιτών μασ. 
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Γιατύ όταν βρώμικο το 1989 (16/6/2014) 
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τα τϋλη του 1988, με μια ςυνϋντευξό του ςτην Εξϐρμηςη, την εφημερύδα 

του κυβερνώντοσ ΠΑΟΚ, ο γιοσ του πρωθυπουργοϑ Γιώργοσ 

Παπανδρϋου επικϑρωςε ουςιαςτικϊ την ϑπαρξη ςκανδϊλου Κοςκωτϊ. Σο 

ϋκανε κυρύωσ για λϐγουσ αυτοπροςταςύασ: ο πατϋρασ του εύχε 

εγκαταλεύψει τη χώρα βαριϊ αςθενόσ, και ο ύδιοσ όταν υπϐλογοσ για την 

οργϊνωςη τησ προςϋγγιςησ του ΠΑΟΚ με τα «νϋα τζϊκια». 

Ακολοϑθηςε μια περύοδοσ αποκαλϑψεων, που ϊφηςε ϊφωνη την 

ελληνικό και διεθνό κοινό γνώμη. Σο αμερικανικϐ περιοδικϐ Time 

κυκλοφϐρηςε με εξώφυλλο «The looting of Greece» (η λεηλαςύα τησ 

Ελλϊδασ). 

Πριν ολοκληρωθεύ το πρώτο μιςϐ του 1989, όταν ςαφϋσ πωσ 

υψηλϐβαθμα κυβερνητικϊ ςτελϋχη -και οπωςδόποτε ο αντιπρϐεδροσ και 

(ϐχι τυχαύα) υπουργϐσ δικαιοςϑνησ Μϋνιοσ Κουτςϐγιωργασ- εύχαν 

διοχετεϑςει ϊφθονο κρατικϐ χρόμα ςε μια αφερϋγγυα τρϊπεζα, που με το 

ϋνα χϋρι ϋπαιρνε κρατικϊ λεφτϊ και με το ϊλλο ϊλωνε τον χώρο των 

ΜΜΕ, μετατρϋποντασ π.χ. παραδοςιακϊ δεξιϊ ϋντυπα ςε 

φιλοκυβερνητικϊ προπϑργια. Ο γραμματϋασ του υπουργικοϑ ςυμβουλύου 

αποκϊλυψε ϊθελϊ του πωσ ο αντιπρϐεδροσ τησ κυβϋρνηςησ εύχε 

δωροδοκηθεύ με 2 εκατομμϑρια δολϊρια απϐ τον Γιώργο Κοςκωτϊ, 

προκειμϋνου να υπερψηφιςτεύ ϋνασ νϐμοσ που θωρϊκιζε τα ςυμφϋροντϊ 

του. 

Ενϐψει των αναπϐφευκτων διπλών εκλογών του 1989, ΚΚΕ και 

ανανεωτικό αριςτερϊ ενώθηκαν. Παραδοςιακού φιλοκυβερνητικού 

εκδϐτεσ (Μπϐμπολασ, Σεγϐπουλοσ κ.ϊ) και ςτελϋχη τησ 

κεντροαριςτερϊσ (Λϊζαρησ, Κωνςταντϐπουλοσ κ.λπ) ςυνϋκλιναν με την 

αριςτερϊ κι εγκατϋλειψαν τον μονομερό αντιδεξιϐ προςανατολιςμϐ. 

Δηλωμϋνοσ ςτϐχοσ τουσ όταν να αντικαταςτόςουν το ΠΑΟΚ ςτην 

κομματικό γεωγραφύα. Τποςχϋθηκαν μιαν αριςτερϊ ευρωπαώκό, 

μεταρρυθμιςτικό, που θα επιδύωκε μϊλλον την εξυγύανςη του 

καπιταλιςμοϑ, παρϊ τον ςοςιαλιςμϐ. ε ςυνδυαςμϐ με την κεντρώα-

φιλελεϑθερη ςτροφό τησ ΝΔ υπϐ τον Κωνςταντύνο Μητςοτϊκη, πύςω 

απϐ την οξϑτητα για τα ςκϊνδαλα προοιωνιζϐταν ϋνασ ραγδαύοσ 

εκςυγχρονιςμϐσ τησ πολιτικόσ, ιδεολογικόσ και οικονομικόσ 

φυςιογνωμύασ τησ Ελλϊδασ και μια νϋα εποχό, βαςιςμϋνη ςτη ςυναύνεςη 

και την ηπιϐτητα. 
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Αυτό η εξϋλιξη βαφτύςτηκε «κϊθαρςη». την πρώτη δεκαπενταετύα τησ 

μεταπολύτευςησ εύχε διαμορφωθεύ ϋνα πολιτικϐ ςϑςτημα για το οπούο η 

διαχεύριςη του κρατικοϑ χρόματοσ όταν ολοϋνα ςημαντικϐτερη απϐ την 

τϑχη τησ χώρασ, τησ δημοκρατύασ ό τησ κοινωνικόσ δικαιοςϑνησ. Σο 

χρόμα όταν ϊφθονο: προερχϐταν απϐ κοινοτικοϑσ πϐρουσ και την 

αξιοπούηςη των πελώριων περιθωρύων εξωτερικοϑ δανειςμοϑ. Η 

διαφθορϊ, η παραοικονομύα, η αργομιςθύα και η λεηλαςύα του 

περιβϊλλοντοσ εξελύςςονταν ςε παχιϋσ αγελϊδεσ που τϊιζαν πολϑ τουσ 

λύγουσ, αλλϊ και λύγο πϊρα πολλοϑσ. Σο 1955 ςτην Αργεντινό, οι οπαδού 

του Περϐν διακόρυςςαν την αφοςύωςό τουσ ςτον λαώκιςτό δικτϊτορα με 

την ιαχό «Por puto y por ladrón, queremos a Perón!» (κι αν εύναι δειλϐσ ό 

κλϋφτησ, εύμαςτε με τον Περϐν!). την Ελλϊδα του 1989, η λαώκό 

θυμοςοφύα διαπύςτωνε πωσ «φϊγανε κι αυτού, αλλϊ φϊγαμε κι εμεύσ». Η 

νϋα ελύτ δε δύςταζε να ζητωκραυγϊζει: «κανϋνασ θεςμϐσ, μϐνο ο λαϐσ». 

τισ εκλογϋσ του Ιουνύου, ο λαϐσ κλόθηκε να αποφαςύςει: όθελε να 

ςυνεχύςει την ύδια πορεύα ό θα ςυγκατϊνευε ςτην πρϐωρη ευθαναςύα τησ 

μεταπολύτευςησ; τισ 18 Ιουνύου του 1989, πριν ακριβώσ 25 χρϐνια, ο 

λαϐσ απεφϊνθη: το ΠΑΟΚ υπερψηφύςτηκε απϐ 2,5 εκατομμϑρια 

Ϊλληνεσ, ςχεδϐν το 40% του εκλογικοϑ ςώματοσ. Η αριςτερϊ 

περιορύςτηκε ςτα ςυνόθη τησ ποςοςτϊ (13%, κϊτω απϐ 1 εκατομμϑριο 

ψόφουσ). Ακολοϑθηςε τον Νοϋμβριο του 1989 η εμπϋδωςη του ΠΑΟΚ 

ςτην ηγεμονύα τησ κεντροαριςτερϊσ, η Πϑρρειοσ νύκη τησ ΝΔ τον Απρύλιο 

του 1990, η οικοδϐμηςη μιασ νεοπαςοκικόσ-εθνικιςτικόσ ηγεμονύασ ςτισ 

απαρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1990, ο εκλογικϐσ θρύαμβοσ του Ανδρϋα 

Παπανδρϋου το φθινϐπωρο του 1993. Ο νικητόσ ϋγραψε την ιςτορύα: 

ςόμερα το 1989 εύναι γνωςτϐ ωσ «βρώμικο», αλλϊ για τουσ λϊθοσ 

λϐγουσ. 

τισ ςτϊχτεσ τησ «κϊθαρςησ» οικοδομόθηκε αργϐτερα ϋνασ νϋοσ 

ςυναςπιςμϐσ εξουςύασ: ςε μια Ελλϊδα ϐπου ϋμπαζε λεφτϊ απϐ παντοϑ, 

εκτϐσ απϐ την παραγωγό, οι κεντροαριςτερού τησ ενιαύασ αριςτερϊσ του 

1989 ςυναςπύςτηκαν με τουσ «βρώμικουσ» του ςκανδϊλου Κοςκωτϊ. Ο 

καθϋνασ απϐ τουσ δϑο πϐλουσ ϋβλεπε τον ϊλλο ωσ «χρόςιμο ηλύθιο»: οι 

μεν θεωροϑςαν πωσ θα εξευρωπϊιζαν τη χώρα ςτισ πλϊτεσ των 

«λαμογιών», οι δε πωσ θα ςυνϋχιζαν τη λεηλαςύα τησ χώρασ με 

ελϊςςονεσ, κυρύωσ λεκτικϋσ, παραχωρόςεισ ςτουσ «φωταδιςτϋσ». Ο 
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«εκςυγχρονιςμϐσ», ϐπωσ ϋγινε γνωςτϐσ αυτϐσ ο αταύριαςτοσ γϊμοσ, μασ 

πόγε μϋςεσ ϊκρεσ ωσ το 2009. Αλλϊ αυτϐ εύναι μια ϊλλη επϋτειοσ... 
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Κατεβϊζει το Ποτϊμι το Νϋο Κϋντρο; (24/6/2014) 
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Πϊει καιρϐσ που η Μεταπολύτευςη πνϋει τα λούςθια. Μασ οδόγηςε ςτην 

Ευρώπη αλλϊ και ςτη χρεοκοπύα, ςτον πολυκομματιςμϐ αλλϊ και ςτη 

διαπλοκό, ςτην ευημερύα αλλϊ και ςτην εκμηδϋνιςη τησ παραγωγικόσ 

οικονομύασ. Η πτώςη τησ δεν οφεύλεται –φευ- ςε αυτογνωςύα ό 

αυτοκριτικό: αυτϐ που ςκοτώνει το ςϑςτημα (ϐπου πλοϑτο και πολιτικό 

ιςχϑ παρόγαγαν κυρύωσ η διαφθορϊ, η παραοικονομύα, η μαφιακό 

οικονομύα, η λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ, η αργομιςθύα) εύναι πωσ δεν 

μπορεύ πια να αναπαραχθεύ. Σο κϐςτοσ τησ ςταςιμϐτητασ ξεπερνϊει 

ολοϋνα και πιο πολϑ εκεύνο τησ αλλαγόσ. 

 

Η κατϊρρευςη ϋγινε αιςθητό ωσ χρεοκοπύα εντϐσ του ευρωπαώκοϑ 

πλαιςύου: ϋτςι φαύνεται πωσ απετρϊπηςαν ο πϐλεμοσ, η δικτατορύα, η 

επανϊςταςη. Προκλόθηκε μϐνο πολιτικό πϐλωςη και ρευςτοπούηςη του 

πολιτικοϑ ςκηνικοϑ. Παρϊλληλα κερδόθηκε πολϑσ χρϐνοσ, που ϐμωσ 

αξιοποιόθηκε απϐ τουσ κερδιςμϋνουσ τησ Μεταπολύτευςησ προκειμϋνου 

να επιχειρόςουν τη διαιώνιςη του status quo. Σα εμπεδωμϋνα 

ςυμφϋροντα οχυρώθηκαν πύςω απϐ τα κϐμματϊ τουσ (ΠΑΟΚ και ΝΔ), 

τα κανϊλια τουσ και τουσ υπϐλοιπουσ «καταςκευαςτϋσ ςυναύνεςησ» (τισ 

ΠΑΕ, τη Νϑχτα). Πολλϊ ϊλλαξαν ςτην Ελλϊδα απϐ το 2009, αλλϊ το 

καθεςτωτικϐ πλαύςιο ϊντεξε: η διαφθορϊ και η αργομιςθύα μπορεύ να 

ϋχαςαν ϋδαφοσ, αλλϊ η παραοικονομύα και –κυρύωσ- η μαφιακό 

οικονομύα ενιςχϑθηκαν. Κανεύσ φυςικϊ δε νοιϊςτηκε για τουσ «χαμϋνουσ 

τησ μεταπολύτευςησ» (τα δηλωμϋνα ειςοδόματα, τισ γυναύκεσ και τα 

παιδιϊ, τουσ νϋουσ, τα δημϐςια αγαθϊ και το περιβϊλλον), που 

ιςοπεδώθηκαν χωρύσ δεϑτερη ςκϋψη. 

 

Αλλϊ και οι δυνϊμεισ που παριςτϊνουν τισ αντικαθεςτωτικϋσ δε βϊζουν 

«τον δϊκτυλον εισ τον τϑπον των όλων»: απϐ ιδιοτϋλεια ό απϐ ιδιωτεύα, 

ςτρϋφουν την κριτικό τουσ ςε ϊλλα αντ’ ϊλλων: ςτο Μνημϐνιο, ςτον 

Καπιταλιςμϐ, ςτο Ευρώ και την ΕΕ, ςτη Μετανϊςτευςη. Η κριτικό τουσ 

ϐμωσ ϋτςι λαθεϑει και ςπαταλιοϑνται δυνϊμεισ που δεν υπϊρχουν. Η 

μϐνη αλλαγό που ϋχει νϐημα ςτη ςημερινό Ελλϊδα εύναι η «λευτεριϊ απϐ 

τη Μεταπολύτευςη»: η ανατροπό των πολιτικών, ιδεολογικών, κοινωνικών 

ιςορροπιών των τελευταύων 40 ετών, με περαιτϋρω εμπϋδωςη τησ 

δημοκρατύασ και του ευρωπαώκοϑ προςανατολιςμοϑ. Όλα τα ϊλλα δεν 
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εύναι παρϊ κωδικϋσ ονομαςύεσ για τη διαιώνιςη του Ancien Régime. 

 

Η Αλλαγό, αν προκϑψει, θα προϋρθει απϐ το Κϋντρο. Η Νϋα 

Μεταπολύτευςη αφορϊ τισ μεςαύεσ τϊξεισ. Η Δεξιϊ και η Αριςτερϊ 

διαθϋτουν μεν χρόςιμεσ εκδοχϋσ, αλλϊ ςε ςυνθόκεσ κρύςησ οι ακρϐτητεσ 

αντηχοϑν περιςςϐτερο. Δεν εύναι τυχαύο που ο ΤΡΙΖΑ του 25% 

αναμαςϊει τουσ αταβιςμοϑσ του 3%, οϑτε πωσ ο πρωθυπουργϐσ δεν 

ϐριςε ςε κανϋνα Μπαλτϊκο να κϊνει μαςϊζ ςε φύλιουσ Κεντρώουσ. 

 

Σαυτϐχρονα ϐμωσ, ο ενδιϊμεςοσ χώροσ εύναι το κατεξοχόν ενδιαύτημα 

των καθεςτωτικών δυνϊμεων. ΠΑΟΚ, Ελιϊ, ΔΗΜΑΡ εύναι γϋννημα-

θρϋμμα τησ καθεςτηκυύασ τϊξεωσ: επικαλοϑνται τη ςταθερϐτητα μπασ 

και πετϑχουν τη ςταςιμϐτητα. Αυτϐ το Κϋντρο αυτοαποκαλεύται, 

καθϐλου τυχαύα, «κεντροαριςτερϊ»: επύ Μεταπολύτευςησ, η 

αριςτεροςϑνη εύναι ϐτι όταν μεταπολεμικϊ η εθνικοφροςϑνη. 

 

Εδώ και πολλϊ χρϐνια, το επύδικο εύναι ϋνα διαφορετικϐ Κϋντρο: μια 

ριζοςπαςτικό δϑναμη που θα εκφρϊζει μια ρηξικϋλευθη πολιτικό 

αφόγηςη (τη Νϋα Μεταπολύτευςη). Μια ςειρϊ απϐ πολιτικϋσ δυνϊμεισ 

διαιςθϊνθηκαν αυτϐ το κενϐ, αλλϊ καμύα δεν κατϐρθωςε να 

ανταποκριθεύ ςτισ απαιτόςεισ του ρϐλου. Η μεταπολιτευτικό μανιϋρα τισ 

κατϊπιε, ϊλλεσ ευκολϐτερα, ϊλλεσ δυςκολϐτερα. Σο Ποτϊμι φαύνεται να 

μπορεύ να τα καταφϋρει καλϑτερα. Σο κλειδύ εύναι να περιγραφεύ ωσ 

πολιτικϐ εγχεύρημα αυτϐ που εμεύσ ϋχουμε αποκαλϋςει «ανατροπό με 

ομαλϐτητα» -και που ο ταϑροσ Θεοδωρϊκησ το λϋει «να τα αλλϊξουμε 

ϐλα ςτη χώρα χωρύσ να γκρεμύςουμε τη χώρα». 

 

Η δϑναμη αυτό δεν μπορεύ να παραβλϋπει την αντικαθεςτωτικό τησ 

αποςτολό, οϑτε ϐμωσ να αφύςταται των ευθυνών που τησ επιμερύζει η 

λαώκό ψόφοσ. Οφεύλει να ςκύςει χωρύσ δεϑτερη ςκϋψη τισ προςκλόςεισ 

για διϊλογο και κεντροαριςτερϋσ καντρύλιεσ ςτα καθεςτωτικϊ ςαλϐνια. 

Εδώ εύναι η γραμμό μασ εναντύον τησ γραμμόσ τουσ. Δεν υπϊρχει χώροσ 

για win-win. Αυτϐ ταυτϐχρονα ςημαύνει πωσ θα ςυγκυβερνϊ «και με τον 

διϊβολο» εφϐςον προωθεύται η ευρωπαώκό μασ υπϐςταςη και η βαθιϊ 

πολιτικό αλλαγό που χρειαζϐμαςτε. Η ιςορροπύα εύναι δϑςκολη και η 
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ςχοινοβαςύα χωρύσ προςτατευτικϐ δύχτυ. Αλλϊ ποιοσ εύπε ποτϋ πωσ η ζωό 

εύναι εϑκολη; 

 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 994 

Η «ςτιγμό αμπϐφςκι» τησ Μεταπολύτευςησ (28/6/2014)
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Οι απϐτομεσ ςτροφϋσ μπορεύ να αποδειχθοϑν θανϊςιμεσ για τα 

πολυκαιριςμϋνα πολιτικϊ ςκαριϊ. Σο 1989 ϊρκεςε ϋνα ςτραβοπϊτημα του 

επικεφαλόσ του ΚΚ του Βερολύνου Γκύντερ αμπϐφςκι ςε μια ςυνϋντευξη 

τϑπου για να καταρρεϑςει η Κομμουνιςτικό Γερμανύα. Ο ϋμπειροσ 

αμπϐφςκι θεώρηςε καλό ιδϋα να υποςχεθεύ την ϊμεςη εφαρμογό τησ 

ελεϑθερησ μετακύνηςησ των πολιτών απϐ την Ανατολικό Γερμανύα προσ 

τουσ γεύτονϋσ τησ. Αλλϊ μϐλισ το ϋκανε, ϐπωσ ακριβώσ προϋβλεπαν τα 

ςχετικϊ ανϋκδοτα, οι κϊτοικοι τησ Λαοκρατύασ ϋςπευςαν πατεύσ με πατώ 

ςε να εκκενώςουν τον παρϊδειςο. Σο καθεςτώσ, που τϐςο καλϊ όξερε να 

καταπιϋζει, να βαςανύζει, να προπαγανδύζει, να καταςκοπεϑει και να 

ελϋγχει, δεν ϊντεξε το ξαφνικϐ ξϋςπαςμα τησ –υπεςχημϋνησ απϐ το ύδιο- 

ελευθερύασ. Σο παιχνύδι τησ ςυναύνεςησ και τησ καταςτολόσ ϋςκαςε ςτα 

μοϑτρα του. 

Παρομούωσ ςτη χώρα μασ το Μεταπολιτευτικϐ καθεςτώσ ϊντεξε κακόν-

κακώσ ςτην μακρϊ, οδυνηρό και ϊδικη λιτϐτητα. Υαύνεται ϐμωσ να μην 

μπορεύ να διαχειριςτεύ τη χαλϊρωςη των μϋτρων και την εμφϊνιςη 

προςδοκιών απϐ τη «μεταμνημονιακό» περύοδο. Εν αρχό ην η διανομό 

του «κοινωνικοϑ μερύςματοσ». Η κυβϋρνηςη δεν ϋςτειλε ςτην κοινωνύα 

το μόνυμα πωσ απϐ εδώ και μπροσ τα χρόματα θα κατευθϑνονται ςε 

επενδϑςεισ που θα αυγϊταιναν το «πλεϐναςμα» ό ςτην αντιμετώπιςη των 

«ςκοτεινών τϊςεων» (ςε δημογραφύα και περιβϊλλον) που απειλοϑν με 

εξαφϊνιςη την Ελλϊδα ωσ εθνικό και δημοκρατικό πολιτεύα πριν το τϋλοσ 

του αιώνα. Αντύθετα, διαβεβαύωςε πωσ τα λεφτϊ θα μοιρϊζονται as usual 

-με απλό αναλογικό, ανϊλογα με την πολιτικό δϑναμη: ϋτςι προκρύθηκαν 

οι «ϋνςτολοι και οι ςυνταξιοϑχοι». 

Ακολοϑθηςε το ρεςϊλτο των καθεςτωτικών που νοιώθουν τςαλακωμϋνοι 

απϐ τα Μνημϐνια: μια ςειρϊ απϐ προςτατευμϋνεσ ό προνομιοϑχεσ ομϊδεσ 

του δημϐςιου και του ιδιωτικοϑ τομϋα, με θραςϑτερουσ τουσ δικαςτϋσ, 

ςϋρνουν το χορϐ τησ «αποκατϊςταςησ των αδικιών», ϐπωσ ονομϊζουν 

την παλινϐρθωςη τησ πολιτικόσ-κοινωνικόσ διευθϋτηςησ που μασ 

οδόγηςε ςτη χρεοκοπύα. Όςον αφορϊ τα ςτύφη των πληβεύων, 

ςτρϋφονται μαζικϊ προσ τη ςτϊςη πληρωμών ςε αςφαλιςτικϊ ταμεύα, 

εφορύεσ και τουσ πϊςησ φϑςεωσ προμηθευτϋσ τουσ. Σο ςϑςτημα 

ροκανύζεται και απϐ τα πϊνω και απϐ τα κϊτω. 

Σο διϊςτημα 2010-2013, τα μϋτρα λιτϐτητασ κατϊφεραν να επιβληθοϑν 
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διϐτι το κρϊτοσ ϋπαιξε ςωςτϊ το παιχνύδι ςυναύνεςη-

καταςτολό. Δημιουργοϑςε ςυναύνεςη επικαλοϑμενο την ανϊγκη να 

παραμεύνει η χώρα ςτην ευρωπαώκό τησ τροχιϊ και να γύνουν μεύζονεσ 

αλλαγϋσ ςτισ μεταπολιτευτικϋσ ιςορροπύεσ. Σα οχόματα τησ καταςτολόσ 

χρειϊζονταν αυτϐ το ϋδαφοσ για να κυλόςουν. Απϐ τα μϋςα του 2013 

ϐμωσ, η εξουςύα καλλιεργεύ την αύςθηςη πωσ η λιτϐτητα πϋραςε και -το 

χειρϐτερο- πωσ ϐλα θα ξαναγύνουν ϐπωσ πριν. Σο πολιτικϐ ςϑςτημα 

παραςϑρεται απϐ το ρεϑμα, ϐπωσ ανϋκαθεν ϋκανε ςτη Μεταπολύτευςη. Ο 

μεταρρυθμιςτικϐσ λϐγοσ εξαςθϋνηςε, η περιοριςτικό πολιτικό 

αφορύζεται. Με τον αναςχηματιςμϐ, το ςανύδι γϋμιςε απϐ τισ πριμαντϐνεσ 

τησ ανευθυνϐτητασ, εκ Λαώκόσ Δεξιϊσ και Ελιϊσ ορμώμενουσ. 

Αφόνω κατϊ μϋροσ πωσ αν εύχαμε πρϊγματι ανακϊμψει ωσ προσ το 

ιςοζϑγιο πληρωμών, την ανταγωνιςτικϐτητα, τα κρατικϊ ϋςοδα, το 

δανειςμϐ, δικαύωσ θα απελευθερωνϐταν ανεξϋλεγκτη η οργό κατϊ των 

κυρύαρχων δυνϊμεων (τησ ΝΔ και των υπολειμμϊτων του ΠΑΟΚ) για τα 

δεινϊ μιασ ολϐκληρησ πενταετύασ και τη φαϑλη διαχεύριςη τεςςϊρων 

δεκαετιών. Ο φϐβοσ και τα Μνημϐνια εύναι η μϐνη raison dʼ  être του 

παλιοϑ δικομματιςμοϑ. Σο κριςιμϐτερο ϐμωσ εύναι πωσ η ελληνικό 

οικονομύα, πολιτικό και κοινωνύα εύναι τελεύωσ ανϋτοιμεσ να υποδεχθοϑν 

τα ςτύφη των νοςταλγών του 2009. 

Όπωσ το ανατολικογερμανικϐ καθεςτώσ το 1989, οι Ϊλληνεσ ιθϑνοντεσ 

ςπεϑδουν να πουλόςουν φροϑδεσ ελπύδεσ πωσ ο δρϐμοσ προσ την ευτυχύα 

ϋχει πια ανούξει. Όπωσ τϐτε ςτο Βερολύνο, δεν μποροϑν να τιθαςεϑςουν 

την ελπύδα και τισ προςδοκύεσ που απελευθερώνουν. Αν δεν ελεγχθεύ 

αυτό η «ςτιγμό αμπϐφςκι» τησ Μεταπολύτευςησ, το επϐμενο βόμα εύναι 

οι αξύνεσ και η ανατροπό χωρύσ ομαλϐτητα. Κι εδώ τελειώνουν οι 

αναλογύεσ με το 1989. Γιατύ πύςω απϐ ϐ,τι φαντϊζει ωσ Σεύχοσ των 

«τοκογλϑφων δανειςτών», τησ «ξϋνησ κατοχόσ» και τα ρϋςτα, δεν μασ 

περιμϋνουν οι Βϋςισ, αλλϊ η εξαθλύωςη, η τυραννύα και η εθνικό 

καταςτροφό. 
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14 Ιουλύου: Σα δϊκρυα του Λαφαγιϋτ (14/7/2014) 
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Εδώ και κϊτι παραπϊνω απϐ δϑο αιώνεσ, μια ςειρϊ απϐ πολιτικϊ 

κινόματα ςτισ αγγλικϋσ αποικύεσ του Νϋου Κϐςμου και τη Γαλλύα ϋφεραν 

ςτο προςκόνιο ϋνα καινοφανϋσ πολιτικϐ αύτημα: τη δημοκρατύα -μια 

κοινωνύα χωρύσ αριςτοκρϊτεσ και με δύκαιη και φιλϊνθρωπη διανομό του 

πλοϑτου. 

 

Τποτύθεται πωσ η ανακϊλυψη νϋων και ϊφθονων πλουτοπαραγωγικών 

πηγών εκτϐσ Ευρώπησ, ςε ςυνδυαςμϐ με τη ραγδαύα ανϊπτυξη των 

επιςτημών, εύχε δημιουργόςει τουσ ϐρουσ για μια ριζικό πολιτικό και 

ανθρωπολογικό αλλαγό: ο ϊνθρωποσ θα κατανοοϑςε και θα όλεγχε τη 

φϑςη. Επύςησ, εξυπακοϑεται, θα κατανοοϑςε και θα όλεγχε τισ υποθϋςεισ 

τησ πϐλεωσ. Σουσ ϊρχοντεσ θα τουσ αντικαθιςτοϑςαν οι πολύτεσ· τον Θεϐ 

η επιςτόμη. Σο Αγαθϐ δεν κατοικοϑςε ςτην καρδιϊ ό την –πιθανϐτατα 

ανϑπαρκτη- ψυχό, αλλϊ ςτο νου. Για να γύνει Καλϐσ ο κϐςμοσ, χρειαζϐταν 

μϐνο παιδεύα και απϐ κοινοϑ πολιτικό διαχεύριςη. 

 

Αλλύμονο, η ιςτορύα τελεςιδύκηςε ϐςον αφορϊ τη μούρα των οραμϊτων 

αυτών: η πολιτικό εξουςύα ςταδιακϊ περιόλθε ςτην ελύτ του ακραύου 

πλοϑτου. Οι δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ μετατρϊπηκαν ςε απλϋσ μορφϋσ 

διαβοϑλευςησ, ανϊλογεσ με εκεύνεσ που ανϋκαθεν υπόρχαν ςτισ 

ολιγαρχύεσ. Οι ειςοδηματικϋσ ανιςϐτητεσ ςόμερα ςυναγωνύζονται εκεύνεσ 

των πιο ϊνιςων περιϐδων τησ ανθρώπινησ ιςτορύασ. Ο τρϐποσ ζωόσ των 

μεγιςτϊνων των πετυχημϋνων κερδοςκοπικών δομών -νϐμιμων ό 

παρϊνομων- ελϊχιςτα εφϊπτεται με εκεύνο των ϊλλων ανθρώπων, ακϐμα 

και κι ϐςων απαρτύζουν τισ μεςαύεσ τϊξεισ των ευπορϐτερων κοινωνιών. 

Σϋλοσ, αντύ να δώςει απαντόςεισ ςτα μυςτόρια του ςϑμπαντοσ, η 

επιςτόμη πολλαπλαςύαςε τα αναπϊντητα ερωτόματα: τρειςόμιςι αιώνεσ 

μετϊ το Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, ϐλεσ οι γνώςεισ 

μασ αφοροϑν το 4.9% του ςϑμπαντοσ –τα υπϐλοιπα εύναι «ςκοτεινό (sic) 

ϑλη» και «ςκοτεινό ενϋργεια»! 

 

Αντύ να διεκδικόςουν την πολιτικό εξουςύα, οι πολύτεσ νοιϊςτηκαν να 

διευρϑνουν λιγϊκι την επικρϊτεια των ατομικών τουσ διαδρομών. 

Αναλώθηκαν ςτο ξϋφρενο κυνόγι τησ ςυγκύνηςησ: καταναλωτιςμϐσ, 

θεϊματα, ηδονοθηρύα. Η παιδεύα ϋγινε εκπαύδευςη εν ριπό οφθαλμοϑ. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 1001 

Θεωρόθηκε δύοδοσ προσ την ατομικό ευζωύα, ϐχι την πολιτικό ευθϑνη. 

 

Υυςικϊ οι φιλελεϑθερεσ επαναςτϊςεισ ϊφηςαν το ςτύγμα τουσ: η 

επιςτημονικό ϋρευνα απελευθερώθηκε, η τεχνολογύα απογειώθηκε. Η 

πολιτικό χειραγώγηςη εκλεπτϑνθηκε. Η ζωό παρατϊθηκε. Η 

ποικιλομορφύα των ηθών θεωρόθηκε αυτονϐητη. 

 

Σουλϊχιςτο προσ το παρϐν: διϐτι εδώ και κϊμποςεσ δεκαετύεσ, φαύνεται 

να ϋχει εξαντληθεύ η προωθητικό δϑναμη των φιλελεϑθερων 

επαναςτϊςεων του 18ου αιώνα: ο ορθολογιςμϐσ και η επιςτόμη γϋννηςαν 

πυρηνικϋσ βϐμβεσ και κρεματϐρια, κλιματικό αλλαγό και 

αποςταθεροπούηςη του περιβϊλλοντοσ. Η δημοκρατύα δεν προςελκϑει 

νϋουσ «πελϊτεσ» κι ϋχει προ πολλοϑ πϊψει να αναπτϑςςεται ςτισ 

φιλελεϑθερεσ κοινωνύεσ: γύνεται αντιληπτό ςαν μια ακϐμα μϋθοδοσ 

διευθϋτηςησ των ςχϋςεων μεταξϑ πατρικύων και πληβεύων 

(πολυκομματιςμϐσ, δικαιώματα, ελευθεροτυπύα και τα ρϋςτα) και ϐχι ςαν 

υπϋρβαςη τησ διϊκριςησ εξουςιαςτϋσ-εξουςιαζϐμενοι. Οι δημοκρατύεσ 

δεν παρϊγουν τϐςο νϐημα ζωόσ, ϐςο καταναλωτικϊ πρϐτυπα, 

τεχνολογικϋσ καινοτομύεσ και ελκυςτϋσ νϋων ςυγκινόςεων. 

 

Ϋδη αχνοφαύνεται η επϐμενη περιπϋτεια τησ ανθρωπϐτητασ, που θα 

κλεύςει την περύοδο του διαφωτιςμοϑ και τησ δημοκρατύασ: η 

βιοτεχνολογύα και η ρομποτικό ςυγκλύνουν με τον αξιακϐ ςχετικιςμϐ, ςτο 

ϋδαφοσ του μετανθρώπου. τη δημιουργύα πολλών, διαφορετικών και 

ολοϋνα αποκλινϐντων τϑπων Homo. Ο ακρογωνιαύοσ λύθοσ του 

διαφωτιςμοϑ, η «αυταπϐδεικτη αλόθεια» πωσ «ϐλοι οι ϊνθρωποι 

δημιουργοϑνται ύςοι», θα πϊψει να ϋχει οποιοδόποτε νϐημα. 

 

Αν φϋτοσ ςτισ 4 ό τισ 14 Ιουλύου ο ςτρατηγϐσ Λαφαγιϋτ γκοϑγκλαρε το 

ϐνομϊ του, θα διαπύςτωνε ϋκπληκτοσ πωσ αυτϐ παραπϋμπει ςε μια 

αλυςύδα γαλλικών πολυκαταςτημϊτων. Αλλϊ ο μεγϊλοσ επαναςτϊτησ θα 

εύχε πολϑ ςοβαρϐτερουσ λϐγουσ για να νιώςει απελπιςύα ςτην ψυχό και 

δϊκρυα ςτα μϊγουλϊ του... 
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Αν αυτό εύναι πρϊγματι «η καλϑτερη δημοκρατύα», ϋχουμε ςοβαρϐ 

πρϐβλημα! (22/7/2014) 
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ϑμφωνα με την Παγκϐςμια Σρϊπεζα, ο τζύροσ τησ διαφθορϊσ ςτην 

Ελλϊδα φθϊνει ετηςύωσ το 1% του ΑΕΠ. ϑμφωνα με τον ύδιο οργανιςμϐ, 

o κϑκλοσ εργαςύασ τησ πορνεύασ φτϊνει το 0.5% του ΑΕΠ. ϑμφωνα με 

τον εγκληματολϐγο Γρηγϐρη Λϊζο, το 2000 οι –ςε ςυντριπτικϐ ποςοςτϐ 

ϊνδρεσ- χρόςτεσ τησ πορνεύασ ςτη χώρα μασ ϋφταναν το 1.5 

εκατομμϑριο (ο μιςϐσ πϊνω-κϊτω ςεξουαλικϊ ενεργϐσ ανδρικϐσ 

πληθυςμϐσ!) ϑμφωνα με την Εθνικό τατιςτικό Τπηρεςύα, ο κϑκλοσ 

εργαςιών του λαθρεμπορύου, πλην εκεύνου των καυςύμων, εκτιμϊται ςε 

1% του ΑΕΠ. Όςον αφορϊ τα καϑςιμα, ςϑμφωνα με το ΔΝΣ, «η Motor 

Oil Hellas-διυλιςτόρια Κορύνθου ΑΕ" και τα ΕΛΠΕ... αρνοϑνται να 

ςυμμορφωθοϑν με τουσ κανϐνεσ πληροφϐρηςησ για τισ τιμολογόςεισ 

τουσ και παραπλανοϑν τουσ διεθνεύσ ελεγκτικοϑσ μηχανιςμοϑσ». 

ϑμφωνα με την Wall Street Journal, τα δϑο διυλιςτόρια «ϋχουν ςυνϊψει 

καρτϋλ... που επιβαρϑνει τουσ καταναλωτϋσ με περιςςϐτερο απϐ 1 δισ 

δολϊρια τον χρϐνο». ϑμφωνα με τον Γενικϐ Γραμματϋα Διαφϊνειασ και 

Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων Γιώργο οϑρλα, την περαςμϋνη εικοςαετύα το 

λαθρεμπϐριο των καυςύμων κϐςτιςε ςτουσ Ϊλληνεσ πολύτεσ30δισ ευρώ. 

Ο ύδιοσ κυβερνητικϐσ παρϊγοντασ εκτιμϊ πωσ ο παρϊνομοσ τζϐγοσ ςτην 

Ελλϊδα φτϊνει τα... 5δισ ευρώ τον χρϐνο (2% του ΑΕΠ)! ϑμφωνα με τον 

Τπουργϐ Τγεύασ Μϊκη Βορύδη, ο τζύροσ του εμπορύου ναρκωτικών ςτη 

χώρα μασ ανϋρχεται ετηςύωσ ςε 1.2δισ ευρώ (0.5% του ΑΕΠ). 

ϑμφωνα με την Κομιςιϐν, η φοροδιαφυγό ςτην Ελλϊδα εκτιμϊται ςε 

52δισ ευρώ τον χρϐνο (25% του ΑΕΠ). ϑμφωνα με την Ομοςπονδύα 

Τπαλλόλων των Αςφαλιςτικών Σαμεύων, κϊθε χρϐνο τα αςφαλιςτικϊ 

ταμεύα δεν ειςπρϊττουν βεβαιωμϋνεσ ειςφορϋσ ϑψουσ 1.5% του ΑΕΠ. 

Μϐνο τα κϋντρα διαςκϋδαςησ κϊνουν ανϋλεγκτουσ τζύρουσ ϑψουσ 10δισ! 

Απϐ το 1979, οπϐτε η κυβϋρνηςη Γεωργύου Ρϊλλη ειςόγαγε ςχετικό 

ευνοώκό ρϑθμιςη, μια ςειρϊ απϐ υπουργού οικονομικών (τϋφανοσ 

Μϊνοσ, Ευϊγγελοσ Βενιζϋλοσ, Γιϊννησ Παπαθαναςύου κ.ϊ) χϊριςαν 

εκατοντϊδεσ εκατομμϑρια ευρώ ςε δεκϊδεσ ποδοςφαιρικϋσ ανώνυμεσ 

εταιρεύεσ» (ΠΑΕ). Σα επαγγελματικϊ αθλητικϊ ςωματεύα εξακολουθοϑν 

ςόμερα να χρωςτοϑν ςτην πολιτεύα πϊνω απϐ 200 εκατομμϑρια ευρώ και 

δημιουργοϑν διαρκώσ καινοϑργια χρϋη. ϑμφωνα με τον πρώην 

ευρωβουλευτό Θεϐδωρο κυλακϊκη, ανϊλογο ποςϐ (270 εκατομμϑρια) 

χρωςτϊνε τα δϑο κϐμματα του παραδοςιακοϑ δικομματιςμοϑ (ΠΑΟΚ 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

 

 1004 

και ΝΔ). ϑμφωνα με τουσ δημοςιευμϋνουσ ιςολογιςμοϑσ τουσ, τα 

ιδιωτικϊ ΜΜΕ οφεύλουν... δϋκα με δεκαπϋντε φορϋσ περιςςϐτερα (3.2δισ 

ευρώ)! 

Σα λεφτϊ που παρϊγονται απϐ διαφθορϊ, μαφιακό οικονομύα, 

παραοικονομύα κοςτύζουν ακριβϊ. ϑμφωνα με το Διεθνϋσ Οικονομικϐ 

Υϐρουμ, η Ελλϊδα βρύςκεται «ςτον πϊτο τησ ανταγωνιςτικϐτητασ». 

Αύτια «η ανεπαρκόσ κυβερνητικό γραφειοκρατύα, το φορολογικϐ πλαύςιο, 

η αςτϊθεια των πολιτικών, η διαφθορϊ». Τπϊρχουν και ϊλλεσ επιπτώςεισ. 

Δϑο εξ αυτών μοιϊζουν θανατηφϐρεσ. Η πρώτη αφορϊ την υποβϊθμιςη 

του περιβϊλλοντοσ: ςϑμφωνα με την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδασ,η αδρϊνεια 

ϐςον αφορϊ την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 

θα μασ κοςτύςει 700δισ ευρώ ωσ το 2100 (τουλϊχιςτο δϑο φορϋσ ϐςο το 

«μη βιώςιμο» δημϐςιο χρϋοσ μασ). ϑμφωνα με την Ελληνικό Επιτροπό 

Για Σην Καταπολϋμηςη Σησ Ερημοπούηςησ, το... 85% τησ χώρασ 

κινδυνεϑει «πολϑ» ό «μϋτρια» απϐ ερημοπούηςη. Η δεϑτερη «ςκοτεινό 

τϊςη» αφορϊ τη δημογραφύα: ϋχουμε δεύξει πωσ αν ϐλα τα ςτοιχεύα 

παραμεύνουν ϐπωσ εκεύνα του 2008 (ςϑμφωνα με την Eurostat, προσ το 

παρϐν χειροτερεϑουν), το 2100 θα ϋχουν απομεύνει ςτον ελλαδικϐ χώρο 

2.3 εκατομμϑρια Ϊλληνεσ κϊτοικοι. Σο αποφαςιςτικϐ εδώ εύναι πωσ ϐλα 

εξελύςςονται ωσ η χώρα να αρνεύται να αντιδρϊςει ςτοιχειωδώσ ςτισ 

θανϊςιμεσ αυτϋσ απειλϋσ, μεταφϋροντασ π.χ. πϐρουσ και εξουςύα ςτισ 

γυναύκεσ και το περιβϊλλον. 

Επύ Μεταπολύτευςησ εμπεδώθηκε ϋνα ςϑςτημα ςτο οπούο ο πλοϑτοσ 

παρϊγεται κυρύωσ απϐ την διαφθορϊ, την παραοικονομύα, τη μαφιακό 

οικονομύα, τη λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ, την αργομιςθύα. ϑμφωνα με 

την Ευρωπαώκό Επιτροπό, ϐςον αφορϊ τη διαφθορϊ «η νομοθεςύα (ςτην 

Ελλϊδα) εξακολουθεύ να εύναι υπερβολικϊ πολϑπλοκη» και το επύπεδο 

επιβολόσ του νϐμου εύναι «χαμηλϐ». Όςον αφορϊ τη φοροδιαφυγό, η 

Κομιςιϐν υπογραμμύζει ϐτι «δεν ϋχουν ακϐμη μεταφερθεύ ςτο εθνικϐ 

(ελληνικϐ) δύκαιο βαςικού κανϐνεσ τησ ΕΕ» που αποςκοποϑν ςτην 

πϊταξό τησ. ϑμφωνα με το State Department, «η κυβϋρνηςη τησ 

Ελλϊδασ δε ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τα ελϊχιςτα κριτόρια για την 

εξϊλειψη τησ ςωματεμπορύασ». Η υπϐθεςη του Mall, τησ «λύςτασ 

Λαγκϊρντ», τησ ποδοςφαιρικόσ «παρϊγκασ» κ.λπ εύναι η κορυφό του 

παγϐβουνου των διευκολϑνςεων που παρϋχονται ςτη διαφθορϊ, την 
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παραοικονομύα, τισ μαφιακϋσ δραςτηριϐτητεσ (λαθρεμπϐριο, ναρκωτικϊ, 

πορνεύα), την αργομιςθύα και τη λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ. 

το παραπϊνω ςκοτεινϐ ςκηνικϐ, ύςωσ να μοιϊζει με λεπτομϋρεια πωσ 

ϐλα αυτϊ τα χρϐνια εμπεδώνονται ανενϐχλητεσ μια ςειρϊ απϐ πολλϋσ 

ακϐμα κακϋσ πρακτικϋσ: ςϑμφωνα με την Wikipedia, η Ελλϊδα εύναι 3η 

ςτον κϐςμο (ανϊμεςα ςε 185 κρϊτη) ςτην κατϊ κεφαλόν κατανϊλωςη 

τςιγϊρων απϐ ενόλικεσ. ϑμφωνα με το περιοδικϐ Forbes, το ςωματικϐ 

βϊροσ του 68% των Ελλόνων επιβαρϑνει την υγεύα τουσ -πρϊγμα που μασ 

κατατϊςςει ςτη 16η θϋςη ςε 194 χώρεσ. ϑμφωνα με τον Παγκϐςμιο 

Οργανιςμϐ Τγεύασ, η Ελλϊδα εύναι 1η ςτην ΕΕ ϐςον αφορϊ τα 

θανατηφϐρα οδικϊ ατυχόματα. ε αυτοϑσ τουσ τομεύσ, και πολλοϑσ 

ϊλλουσ που αφοροϑν την διαβϐητη «καθημερινϐτητα», το πολιτικϐ 

ςϑςτημα αρνεύται να υιοθετόςει τισ διεθνεύσ πετυχημϋνεσ πρακτικϋσ για 

τη βελτύωςη τησ κατϊςταςησ. Αφόνει απλϊ τα πρϊγματα να εξελύςςονται 

ανεξϋλεγκτα, αδιαφορώντασ για το κϐςτοσ ςε ανθρώπινεσ ζωϋσ και 

χρόμα. Αναδϑεται ϋτςι το κϑριο μοτύβο τησ κοινωνύασ μασ: μια εικϐνα 

υπνοβαςύασ προσ τον γκρεμϐ, ϐπου «γκρεμϐσ» η ϊρςη των βαςικών 

προϒποθϋςεων ώςτε να ςυνεχύςει να εύναι εφικτό η ϑπαρξη ενϐσ εϑπορου, 

δημοκρατικοϑ και εθνικοϑ κρϊτουσ ςτον ελλαδικϐ χώρο. Όλα 

ςυμβαύνουν ωσ η Ελλϊδα να μην λειτουργεύ καν ωσ οργανωμϋνη 

κοινωνύα, αλλϊ μϊλλον ςαν ςυνονθϑλευμα ατϐμων και μικρών ομϊδων. 

Οικογϋνειεσ, ςυγχωριανού, «ςυνϊδελφοι», «ςϑντροφοι», «κολλητού» 

κ.λπ θορυβοϑν ϐςο περιςςϐτερο μποροϑν, ϋχοντασ κατανοόςει πωσ το 

πολιτικϐ ςϑςτημα θα παρϋμβει υπϋρ τουσ μϐνο αν κϊνουν αρκετϐ κρϐτο 

–εφϐςον (φυςικϊ) εύναι επύςησ αρκετϊ «ζουμερού», οικονομικϊ και 

πολιτικϊ. 

Μπορεύτε να τα ςυζητόςετε ϐλα αυτϊ, ϐςοι πϊτε ςτισ 24 Ιουλύου ςτο 

Προεδρικϐ Μϋγαρο για να γιορτϊςετε τα ςαρϊντα χρϐνια τησ 

Μεταπολύτευςησ. Σο ςχετικϐ ςαβουϊρ βιβρ προβλϋπει μϊλιςτα να το 

κϊνετε με ϑφοσ λελογιςμϋνα ςκυθρωπϐ και με διαπιςτώςεισ του τϑπου 

«πολλϊ ϋγιναν, αλλϊ πολλϊ ακϐμα μϋνει να γύνουν». Μϐνο προςϋξτε μη 

ςασ πιϊςει κϊνα νευρικϐ γϋλιο καθώσ λϋτε τϋτοια και λεκιϊςετε τζϊμπα 

και βερεςϋ το καλϐ το κοςτοϑμι με τύποτα «κραςϊ» και ςϊλτςεσ. 
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Εδώ και πολλϊ χρϐνια, η χριςτιανοφοβύα βρύςκεται ςε ϋξαρςη. τισ 

ιςλαμικϋσ κυρύωσ, αλλϊ και τισ ινδουιςτικϋσ ό βουδιςτικϋσ χώρεσ και τισ 

εναπομεύναςεσ κομμουνιςτικϋσ δικτατορύεσ, αναπτϑςςεται αυτϐ που η 

ςομαλικόσ καταγωγόσ Ολλανδό ακτιβύςτρια Αγιϊν Φύρςι Ωλι ονϐμαςε 

«παγκϐςμιο διωγμϐ κατϊ των χριςτιανών». ϑμφωνα με τη δεξαμενό 

ςκϋψησ Civitas, 200 εκατομμϑρια ϊνθρωποι, ο ϋνασ ςτουσ δϋκα 

χριςτιανοϑσ του πλανότη, διώκονται ςόμερα λϐγω τησ πύςτησ τουσ. Ο 

αριθμϐσ αφορϊ κυρύωσ την Κύνα. Αλλϊ και αλλοϑ, ϐπωσ ςτο Ιρϊκ, πολλού 

χριςτιανού διώκονται τϐςο απηνώσ ώςτε να επιλϋγουν την αυτοεξορύα. 

 

Σισ τελευταύεσ ϐμωσ εβδομϊδεσ, ο αντιχριςτιανιςμϐσ πόρε μιαν ολϋθρια 

ςτροφό ςτη υρύα και το Ιρϊκ. Οι τζιχαντιςτϋσ του «Ιςλαμικοϑ Κρϊτουσ 

του Ιρϊκ και τησ υρύασ» (ΙSIS), που όδη κυριαρχοϑν ςε ςημαντικϐ 

τμόμα των δϑο χωρών, μοιϊζουν αποφαςιςμϋνοι να επιβϊλουν μια Μϋςη 

Ανατολό ϐπου η αρύα θα αποτελεύ τη μϐνη πηγό δικαύου. Μια Μϋςη 

Ανατολό χωρύσ αλλϐδοξουσ, χωρύσ ανθρώπινα δικαιώματα, χωρύσ 

διαφορετικϋσ φωνϋσ. 

 

Όπωσ γρϊφει ςτην Σϋλεγκραφ ο Αμερικανϐσ ιςτορικϐσ Σιμ τϊνλεώ, εδώ 

και λύγεσ μϋρεσ, ςτη Μοςοϑλη, τη δεϑτερη μεγαλϑτερη πϐλη του Ιρϊκ, 

δεν εύναι πια δυνατϐ να τελεςθεύ Θεύα Λειτουργύα. Αυτϐ ςυμβαύνει για 

πρώτη φορϊ εδώ και 16 αιώνεσ! την πϐλη αυτό, αλλϊ και ϐποια ϊλλη 

καταλαμβϊνει το ISIS, η μϐνη επιλογό που δύνεται ςτουσ χριςτιανοϑσ 

εύναι ό να αλλαξοπιςτόςουν ό να πεθϊνουν. Συπικϊ υπϊρχει και η 

δυνατϐτητα τησ καταβολόσ ενϐσ «θρηςκευτικοϑ φϐρου», που ϐμωσ εύναι 

τϐςο εξωφρενικϐσ που κανεύσ δεν μπορεύ να τον πληρώςει. Κι ϐποιοσ δεν 

τον πληρώνει, ϐπωσ ϋγινε πριν λύγεσ μϋρεσ ςτη Μοςοϑλη, μπορεύ να δει 

τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του να βιϊζονται εμπρϐσ ςτα μϊτια του, πριν του 

τινϊξουν τα μυαλϊ ςτον αϋρα. 

 

Όπωσ επύ ναζιςμοϑ, οι εξώπορτεσ των υποψηφύων θυμϊτων 

ςημαδεϑονται με μπογιϊ, οϑτωσ ώςτε να ξϋρουν οι επύδοξοι εκτελεςτϋσ 

ποιουσ να εξολοθρεϑουν ατιμώρητα. Σο ςχετικϐ ςημϊδι δεν εύναι πια το 

ϊςτρο του Δαυύδ, αλλϊ το γρϊμμα «νουν» του αραβικοϑ αλφαβότου, που 

θυμύζει ϑψιλον με τϐνο: με το γρϊμμα αυτϐ αρχύζει η λϋξη «Ναζωραύοσ», 
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που ςτη Μϋςη Ανατολό ακοϑγεται ολοϋνα και περιςςϐτερο ωσ 

«μελλοθϊνατοσ». 

 

ε πολλϋσ δυτικϋσ χώρεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πατρύδασ μασ, αυτό 

η γενοκτονύα αντιμετωπύζεται με φλϋγμα που εντυπωςιϊζει. Σο ςϑνθημα 

«εύμαςτε ϐλοι Ναζωραύοι» εμφανύζεται όδη ςε ςκϐρπιεσ εκδηλώςεισ 

διαμαρτυρύασ εδώ κι εκεύ, αλλϊ ϐχι ςτουσ δρϐμουσ τησ Ελλϊδασ, που 

τϐςο ϋχουν ταλαιπωρηθεύ απϐ εκδηλώςεισ «αλληλεγγϑησ» και 

«ςυμπαρϊςταςησ» ςτισ πιο απύθανεσ και αμφιλεγϐμενεσ υποθϋςεισ. Εδώ 

καμύα πολιτικό οργϊνωςη, κανϋνα μϋςο ενημϋρωςησ, καμύα μη-

κυβερνητικό οργϊνωςη, ακϐμα και καμύα εκκληςιαςτικό αρχό δεν 

τολμϊει να υπεραςπιςτεύ τουσ χριςτιανοϑσ με το ςθϋνοσ που αντιςτοιχεύ 

ςτο Ολοκαϑτωμα που βρύςκεται ςε εξϋλιξη. «το Σϋλοσ, αυτϐ που θα 

θυμϐμαςτε, δεν θα εύναι οι κραυγϋσ των εχθρών μασ, αλλϊ η ςιωπό των 

φύλων μασ», εύχε πει ο Μϊρτιν Λοϑθερ Κινγκ. Η ςιωπό που μασ τυλύγει 

εύναι πρϊγματι εκκωφαντικό. 

 

Η ςτϊςη μασ ςτο ςϑγχρονο διωγμϐ κατϊ των χριςτιανών θυμύζει 

πνευματικϐ θϊνατο. Σϐςη ακινηςύα μοιϊζει με νεκρικό ακαμψύα. 

Τπερβολϋσ, θα πεύτε. Κι ϐμωσ: το να εύςαι νεκρϐσ πριν τον βιολογικϐ ςου 

θϊνατο, δεν εύναι δα και τύποτα καινοϑργιο. Κϊποτε ϋνασ υποψόφιοσ 

μαθητόσ του Φριςτοϑ Σου εύπε πωσ θα Σον ακολουθοϑςε, αλλϊ πρώτα 

όθελε να πϊει ςτην κηδεύα του πατϋρα του. «Ωςε τουσ νεκροϑσ να θϊψουν 

τουσ νεκροϑσ τουσ», του απϊντηςε ο Ιηςοϑσ. Εμεύσ, δυςτυχώσ, φαύνεται 

πωσ οϑτε καν αυτϐ δεν εύμαςτε ςε θϋςη να κϊνουμε ςωςτϊ. 
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Αλϋξη, μϋμνηςω του 1922 και του 1974! (6/8/2014)
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ϑμφωνα με το ΤΡΙΖΑ, η κρύςη χρϋουσ τησ Ελλϊδασ μπορεύ να λυθεύ με 

τρϐπο πολϑ πιο κοινωνικϐ και αναπτυξιακϐ. Αρκεύ η ελληνικό κυβϋρνηςη 

να θϋςει τουσ εταύρουσ τησ ενώπιον ενϐσ διλόμματοσ: εύτε ελϊφρυνςη του 

χρϋουσ, εύτε αποχώρηςη τησ Ελλϊδασ απϐ το ευρώ. ϑμφωνα με την 

αφόγηςη αυτό, εύναι παςιφανϋσ πωσ η δεϑτερη περύπτωςη οδηγεύ ςτη 

διϊλυςη τησ ευρωζώνησ. Τπϐ την πύεςη των εχεφρϐνων Ευρωπαύων και 

των ΗΠΑ, οι δανειςτϋσ μασ θα επιλϋξουν το μη χεύρον -θα ελαφρϑνουν το 

ελληνικϐ χρϋοσ και θα επιτρϋψουν μια, κεώνςιανοϑ τϑπου, αναπτυξιακό 

πολιτικό. Η προςϋγγιςη αυτό ϋχει λογικό. Μϊλιςτα δεν υποςτηρύζεται 

μϐνο ςτην Ελλϊδα, αλλϊ και ςτο εξωτερικϐ. Οι επικριτϋσ τησ μιλϊνε περύ 

εκβιαςμοϑ, αλλϊ αυτϐ δεν λϋει τύποτα -ο εκβιαςμϐσ εύναι η κινητόρια 

δϑναμη τησ πολιτικόσ. Ολϐκληρο το ζότημα τησ ηγεμονύασ κρύνεται απϐ 

το ποιοσ θα επιβϊλλει τα διλόμματα (διϊβαζε: τουσ εκβιαςμοϑσ) του. 

 

Απϐ την ϊλλη, καλϐ εύναι να ςυνειδητοποιηθεύ πωσ, ςε τϐςο μεγϊλη 

κλύμακα, η λογικό δεν αρκεύ: δϑο απϐ τουσ πιο οδυνηροϑσ εθνικοϑσ 

χαλαςμοϑσ, η Μικραςιατικό Καταςτροφό και η διχοτϐμηςη τησ Κϑπρου 

προϋκυψαν απϐ παρϐμοιουσ -λογικοϑσ εκ πρώτησ ϐψεωσ- εκβιαςμοϑσ, 

που -φευ!- δεν εξελύχτηκαν ϐπωσ -λογικϊ- υπϋθεταν οι εμπνευςτϋσ τουσ. 

 

Προκειμϋνου να επικρατόςουν εκλογικϊ του Ελευθερύου Βενιζϋλου το 

1920, οι μοναρχικού ϋκαναν μια μεγαλοφυό επικοινωνιακϊ κύνηςη. 

Απευθϑνθηκαν ςτα αντιπολεμικϊ αιςθόματα ενϐσ λαοϑ που πολεμοϑςε 

όδη επύ οκτώ ςυναπτϊ χρϐνια. Σο «ούκαδε» τησ κορυφόσ όρθε να 

ςυναντηθεύ με τα «δεν τα θϋλουμε» που κραϑγαζε η βϊςη, ϐποτε γινϐταν 

αναφορϊ ςτισ Νϋεσ Φώρεσ -τη Μακεδονύα, τα νηςιϊ του Βορεύου Αιγαύου, 

την Ϋπειρο κ.λπ. Ασ ςημειωθεύ εδώ πωσ η αντύληψη τησ «μικρϊσ» 

Ελλϊδοσ, ενϐσ κρϊτουσ δηλαδό που θα κοιτοϑςε να «βαθαύνει» μϊλλον, 

παρϊ να «πλαταύνει» δεν ϋχει αφʼ  εαυτό τύποτα το προδοτικϐ. Εξϊλλου, 

μετϊ το 1922 ϐλοι οπαδού τησ «μικρϊσ πλην τιμύασ Ελλϊδοσ» γύναμε. 

 

Δυςτυχώσ, μετϊ την εκλογικό νύκη ςυνειδητοποιόθηκε πωσ η το «ούκαδε» 

όταν ανεφϊρμοςτο -θα ςόμαινε τον εξανδραποδιςμϐ του ελληνιςμοϑ τησ 

Μικρϊσ Αςύασ. Ο Δημότριοσ Γοϑναρησ και ο Βαςιλιϊσ Κωνςταντύνοσ 

ςκϋφτηκαν -λογικϊ- να αυξόςουν τη διαπραγματευτικό τουσ ιςχϑ 
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επεκτεύνοντασ την ελληνικό επικρϊτεια ϋωσ και την Ωγκυρα. Αν 

καταλϊμβαναν την Ωγκυρα, πρϊγμα που όταν εντελώσ ρεαλιςτικϐ, θα 

εύχαν ϋνα ςπουδαύο ϐμηρο ςτα χϋρια τουσ. Οι ξϋνοι και ο Κεμϊλ θα 

αναγκϊζονταν να διαπραγματευθοϑν την επιβύωςη του ελληνιςμοϑ ςτη 

Μικρϊ Αςύα, ακϐμα και την διατόρηςη τησ (ελληνικόσ) ζώνησ τησ 

μϑρνησ. Αλλϊ τον Αϑγουςτο του 1921 ο ελληνικϐσ ςτρατϐσ κϐλληςε ςτο 

αγγϊριο κι ϋνα χρϐνο μετϊ παραςϑρθηκε απϐ την τουρκικό αντεπύθεςη 

μϋχρι το Αιγαύο, μαζύ με τουσ δυςτυχεύσ Μικραςιϊτεσ. Ο Δημότριοσ 

Γοϑναρησ κατϋληξε ςτο εκτελεςτικϐ απϐςπαςμα και η ελληνικό 

μοναρχύα ρϊγιςε ανεπανϐρθωτα. 

 

Παρϐμοια εύναι η περύπτωςη τησ κυπριακόσ πολιτικόσ του Δημητρύου 

Ιωαννύδη. Ο «αϐρατοσ δικτϊτωρ» διαιςθϊνθηκε -ςωςτϊ- πωσ με μια 

μεύζονα εθνικό επιτυχύα θα αποκαθύςτατο η λαώκό ςυναύνεςη ςτο 

καθεςτώσ τησ 21ησ Απριλύου, που εύχε απολεςθεύ λϐγω τησ οικονομικόσ 

δυςπραγύασ εκ τησ πετρελαώκόσ κρύςησ του 1973, των γεγονϐτων του 

Πολυτεχνεύου και τησ προφανοϑσ διεθνοϑσ απομϐνωςησ των Αθηνών. 

Διϋγνωςε -και ςωςτϊ- πωσ ςτην Κϑπρο ϋκαναν πια κουμϊντο οι 

Αμερικϊνοι και ϐχι οι Εγγλϋζοι. Αλλϊ μϐλισ δϋκα χρϐνια πριν, οι 

Αμερικανού εύχαν αποδεχθεύ -δια του ςχεδύου Ωτςεςον- ακϐμα και την 

προοπτικό τησ Ενώςεωσ τησ Κϑπρου με την Ελλϊδα. Όπωσ όταν λογικϐ, 

εν μϋςω Χυχροϑ Πολϋμου, αυτϐ που ϋκαιγε την Ουϊςινγκτον όταν η 

Κϑπροσ να εύναι νατοώκό, αςφαλώσ με εγγυημϋνη την αςφϊλεια των 

τουρκογενών Κυπρύων -η Ωγκυρα όταν επύςησ ςημαντικϐσ τουσ 

ςϑμμαχοσ. Πϊντωσ το ςημαντικϐτερο πρϐβλημα για εκεύνουσ όταν ο 

Μακϊριοσ, που προςδενϐταν ολοϋνα και περιςςϐτερο ςτο φιλοςοβιετικϐ 

ΑΚΕΛ, αγϐραζε ϐπλα απϐ την Σςεχοςλοβακύα και παρύςτανε τον ηγότορα 

των Αδεςμεϑτων, παρϋα με τον Κϊςτρο, τον Σύτο και μια ςειρϊ απϐ 

φιλοςοβιετικοϑσ αςτϋρεσ των εθνικοαπελευθερωτικών κινημϊτων του 

Σρύτου Κϐςμου. 

 

Για μεγαλϑτερη εξαςφϊλιςη, ο Ιωαννύδησ αναζότηςε -και ϋλαβε- τη 

διαβεβαύωςη οριςμϋνων κϑκλων των ΗΠΑ πωσ η υπερδϑναμη πρϊγματι 

θα απϋτρεπε τουρκικό αντύδραςη ςε περύπτωςη ανατροπόσ του 

Μακϊριου απϐ την Αθόνα. Η λογικό ϋλεγε πωσ οι ΗΠΑ δεν θα θυςύαζαν 
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την ϑπαρξη του ΝΑΣΟ ςτο βωμϐ τησ υπερϊςπιςησ τησ... προεδρύασ του 

Μοϑςκου. Η Αθόνα προχώρηςε λοιπϐν ςτην ανατροπό του Μακαρύου. Αν 

ϐλα πόγαιναν κατʼ  ευχόν, θα ακολουθοϑςε η Ϊνωςη τησ Κϑπρου με την 

Ελλϊδα -με ςοβαρϋσ εγγυόςεισ για την αςφϊλεια των Σουρκοκυπρύων. 

Αυτϐ θα ςόμαινε ταυτϐχρονα την πλόρη ϋνταξη τησ Κϑπρου ςτουσ 

νατοώκοϑσ ςχεδιαςμοϑσ, ςε ςυνδυαςμϐ μϊλιςτα με τη πολιτικό ενύςχυςη 

του καθεςτώτοσ τησ 21ησ Απριλύου, που θα θωρϊκιζε την παρουςύα τησ 

Ελλϊδασ ςτην πρώτη γραμμό του Ελευθϋρου Κϐςμου. Η χοϑντα θα 

μετατρεπϐταν ςτο λαοπρϐβλητο καθεςτώσ που εύχε υλοποιόςει τα εθνικϊ 

ορϊματα και εύχε δικαιώςει τουσ νεκροϑσ τησ ΕΟΚΑ, τουσ τϐςο 

τιμημϋνουσ απϐ ϐλουσ τουσ Ϊλληνεσ αντϊμα, δεξιοϑσ, κεντρώουσ και 

αριςτεροϑσ! 

 

Δυςτυχώσ οι Σοϑρκοι αντϋδραςαν και μϊλιςτα ϊμεςα. Ειςϋβαλαν ςτη 

Κϑπρο, ςυνϋτριψαν την αντύςταςη Ελλόνων και Ελληνοκυπρύων και 

κατϋλαβαν το μιςϐ νηςύ. Η πύεςη για την αποτροπό του ελληνοτουρκικοϑ 

πολϋμου δεν αςκόθηκε ςτην Ωγκυρα, αλλϊ ςτην Αθόνα: το ςτρατιωτικϐ 

καθεςτώσ ανετρϊπη και οι πολιτικού επϋςτρεψαν ωσ απϐλυτοι κυρύαρχοι. 

Μετϊ απϐ 35 χρϐνια κϊθειρξησ, ο ύδιοσ ο Ιωαννύδησ πϋθανε ςτη φυλακό 

με το ςτύγμα του προδϐτη. 

 

Οι εκβιαςμού ςτην πολιτικό εύναι καλού, ιδύωσ ϐταν αλλϊζουν την 

κυρύαρχη αφόγηςη και δημιουργοϑν νϋουσ ϐρουσ ηγεμονύασ. Αν εύναι 

μϊλιςτα και λογικού κι ϋχουν πιθανϐτητεσ επιτυχύασ, ακϐμα καλϑτερα. Σο 

1821 ο Παπαφλϋςςασ, το 1912 και το 1917 ο Βενιζϋλοσ, το 1940 ο Μεταξϊσ, 

ϋπαιξαν κορώνα-γρϊμματα την μούρα του Ϊθνουσ -και τουσ βγόκε. Η 

Ελλϊδα διϋπρεψε ωσ ο κατεξοχόν ςτρατηγικϐσ ςϑμμαχοσ των 

Θαλαςςύων Δυνϊμεων ςτην περιοχό, και ξϋφυγε απϐ τη βαλκανικό 

μιζϋρια. Αλλϊ υπϊρχουν και περιπτώςεισ που οι τυχοδιωκτιςμού δεν 

βγαύνουν -και τϐτε ακολουθεύ η εθνικό όττα, η λαώκό οδϑνη και η 

εξολϐθρευςη των πολιτικών τουσ εμπνευςτών. Όςοι πολιτικού νοιϊζονται 

για τη μούρα τησ παρϊταξόσ τουσ και την προςωπικό τουσ αςφϊλεια, ασ 

το θυμοϑνται αυτϐ. 
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Γυναικεύα ςώματα προσ ενοικύαςη: δικαύωμα ςτη δυςτοπύα; 

(11/8/2014) 
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το ϐνομα του δικαιώματοσ ςτην τεκνοποιϏα, διαμορφώνεται όδη μια 

ελκυςτικό αγορϊ ενοικιαζϐμενων γυναικεύων ςωμϊτων (μητρών προσ 

κυοφορύα). Η αγορϊ αυτό θεμελιώνεται ςε εϑηχη επιχειρηματολογύα: 

επιλογϋσ· δικαιώματα· τεκνοποιϏα. Όπωσ ϐμωσ γρϊφει η Libération 

(6/8/2014), η πραγματικϐτητα εύναι πιο ςκοτεινό: κατʼ  αρχόν, για τισ 

παρϋνθετεσ μητϋρεσ δεν ιςχϑει οϑτε καν το διαβϐητο φεμινιςτικϐ «το 

ςώμα μου μοϑ ανόκει». Κατϊ τη διϊρκεια τησ κϑηςησ, οι ενοικιαςτϋσ τησ 

γυναύκασ δικαιοϑνται νομικϊ να τησ επιβϊλουν να κϊνει ϋκτρωςη, εφϐςον 

το κρύνουν απαραύτητο (περύπτωςη Crystal Kelley). Ελϋγχουν επύςησ τι 

τρώει, τι πύνει, τισ ςυνόθειϋσ τησ, πώσ ζει (π.χ. τησ απαγορεϑουν να κϊνει 

ϋρωτα κατϊ την κϑηςη). 

 

Τπϊρχουν κι ϊλλα προβλόματα: πρϐςφατα, ϋνα ζευγϊρι Αυςτραλών, που 

εύχε ενοικιϊςει το ςώμα τησ Σαώλανδόσ Pattharamon Janbua, παρϋλαβε 

μϐνο το ϋνα απϐ τα δύδυμα που εκεύνη γϋννηςε. Σο ϊλλο, που 

αντιμετώπιζε ςοβαρϊ προβλόματα υγεύασ, ϋμεινε ςτα αζότητα! Ωλλη 

δυςϊρεςτη παρενϋργεια τησ αναδυϐμενησ αγορϊσ ςωμϊτων εύναι η 

εξοικεύωςη των κοινωνιών μασ με την ευγονικό, που εμπεδώνεται νομικϊ. 

Η επιλογό δοτών ανϊλογα με τα ςωματικϊ τουσ χαρακτηριςτικα, την 

ομϊδα αύματοσ, το δεύκτη νοημοςϑνησ, εύναι όδη ςτην ημερόςια διϊταξη. 

Αλλϊ πλϋον μπορεύ κανεύσ να επιλϋγει τα... χϐμπι ό τισ θρηςκευτικϋσ 

απϐψεισ τησ παρϋνθετησ μητϋρασ ό του ςπερματοδϐτη. Ακϐμα 

χειρϐτερεσ εύναι οι κοινωνικοοικονομικϋσ παρϊμετροι τησ κυόςεωσ μϋςω 

τρύτου: οι ενοικιαςτϋσ εύναι κατϊ κανϐνα πλοϑςια ζευγϊρια απϐ εϑπορεσ 

χώρεσ. Παρϋνθετεσ μητϋρεσ εύναι κυρύωσ φτωχϋσ γυναύκεσ και κορύτςια 

του Σρύτου Κϐςμου. Τπϊρχουν φυςικϊ ενοικιαζϐμενεσ γυναύκεσ και ςτον 

αναπτυγμϋνο κϐςμο. Αλλϊ η μότρα μιασ Αμερικανύδασ ενοικιϊζεται προσ 

75 χιλιϊδεσ ευρώ, ενώ μιασ Ινδόσ μϐνο με 17 χιλιϊδεσ. Όπωσ τα εργατικϊ 

χϋρια, ϋτςι και οι μότρεσ ςυμφϋρουν ςτον Σρύτο Κϐςμο. Σο ϐλο κϑκλωμα 

διευθετεύται απϐ μεςύτεσ, που καρποϑνται τη μερύδα του λϋοντοσ του 

μιςθώματοσ. 

 

Αυταπατϊται ϐποιοσ πιςτεϑει πωσ μπορεύ να διαχωρύςει τισ αγαθϋσ 

επιπτώςεισ τησ παρϋνθετησ κϑηςησ απϐ τισ φαϑλεσ. Η ευκολύα των 

μετακινόςεων και τησ επικοινωνύασ, τα οικονομικϊ ςυμφϋροντα που 
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ςταδιακϊ εμπεδώνονται, ο ςυςχετιςμϐσ δϑναμησ πλουςύων-φτωχών, η 

ελευθεριϊζουςα διϊθεςη των προοδευτικών, προεξοφλοϑν την τϑχη κϊθε 

τϋτοιασ προςϋγγιςησ. Όπωσ με την πορνεύα, μϐνη λϑςη εύναι η εμφατικό 

αποθϊρρυνςη τησ ζότηςησ, ακϐμα και με την ποινικοπούηςη των πιο 

ανϊρμοςτων πλευρών τησ. Αντύ γιʼ  αυτϐ, διογκώνουμε τη ςχετικό 

πελατεύα, π.χ. αποδύδοντασ ςτα ζευγϊρια των ομοφυλοφύλων το δικαύωμα 

να «τεκνοποιοϑν». Πρϐςφατα ςτη Γαλλύα, ο Ζακ Ντελϐρ, ο Λιονϋλ 

Ζοςπϋν και ϊλλοι παρϊγοντεσ του προοδευτικοϑ χώρου ζότηςαν απϐ τον 

Υρανςουϊ Ολϊντ να μην νομιμοποιηθοϑν ςτη Γαλλύα τα ιδιωτικϊ 

ςυμφωνητικϊ με παρϋνθετεσ μητϋρεσ ςε τρύτεσ χώρεσ, παρϊ τη ςχετικό 

καταδύκη του Παριςιοϑ απϐ το Ευρωπαώκϐ Δικαςτόριο Ανθρωπύνων 

Δικαιωμϊτων. «Οι ϊνθρωποι δεν εύναι αντικεύμενα», θϑμιςαν. 

 

Εύναι ειρωνικϐ πωσ αυτό η εκμύςθωςη ςωμϊτων γύνεται ςτο ϐνομα τησ 

προϐδου, τησ δημοκρατύασ και τησ ευτυχύασ. Υτϊνουμε πια ωσ κοινωνύα 

ςτο ςημεύο ϐπου τα εργαλεύα που διαθϋτουμε για να κρύνουμε παρϐμοια 

ζητόματα (τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ατομικό βοϑληςη, η 

ανεκτικϐτητα κ.λπ) απλώσ δεν επαρκοϑν. Προκειμϋνου οι ουτοπύεσ μασ 

να μην γύνονται δυςτοπύεσ εμπρϐσ ςτα μϊτια μασ, θα χρειαςτοϑμε πιο 

ςυνειδητϋσ, ολιςτικϋσ και νοηματοδοτικϋσ προςεγγύςεισ. 
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Ανώδυνα, ανεπαύςχυντα, ειρηνικϊ (12/9/2014) 
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Θϋλω να μιλόςω για το τϋλοσ τησ Ελλϊδασ, ωσ δημοκρατικϐ κρϊτοσ-

ϋθνοσ. Η Ελλϊδα εύναι ο αδϑναμοσ κρύκοσ τησ Ευρώπησ, που εύναι ο 

αδϑναμοσ κρύκοσ τησ Δϑςησ, που εύναι ο αδϑναμοσ κρύκοσ μιασ 

ανθρωπϐτητασ που βρύςκεται αντιμϋτωπη με τη χειρϐτερη απειλό που 

γνώριςε ςτην ιςτορύα τησ (ϐπωσ χαρακτόριςε την κλιματικό αλλαγό ο 

Σϐνι Μπλερ). Σι πιθανϐτητεσ ϋχουμε; 

 

Καμύα, εύναι η απϊντηςη. Ϊωσ το τϋλοσ του 21ου αιώνα δεν θα υφύςτανται 

πλϋον οι ϐροι για να ςυνεχιςτεύ η πορεύα τησ Ελλϊδασ ωσ δημοκρατικοϑ 

κρϊτουσ-ϋθνουσ. Αιτύα εύναι κυρύωσ η δημογραφύα και η περιβαλλοντικό 

υποβϊθμιςη. Αν βϊλετε τα νοϑμερα κϊτω, θα διαπιςτώςετε πωσ, αν 

ςυνεχιςτοϑν οι ςημερινϋσ δημογραφικϋσ τϊςεισ, οι απϐγονού μασ το 2100 

θα εύναι λιγϐτεροι απϐ 2 εκατομμϑρια -μαζύ με ϐςουσ θα ζεύτε ωσ τϐτε, θα 

φτϊνετε τα 2,3 εκατομμϑρια. ϑμφωνα με την Σρϊπεζα τησ Ελλϊδασ, αν 

διατηρηθεύ η ςημερινό αδρϊνεια, ωσ το 2100 η κλιματικό αλλαγό θα ϋχει 

ςτοιχύςει ςτην οικονομύα τησ χώρασ 700 δισ ευρώ –δϑο φορϋσ ϐςο το 

«πελώριο» ςημερινϐ δημϐςιο χρϋοσ μασ. Αφόνω κατϊ μϋροσ την 

ερημοπούηςη του 80% των ελληνικών εδαφών κ.ϊ. 

 

Κανϋνασ δεν πρϐκοψε με δημογραφικό και περιβαλλοντικό κατϊρρευςη. 

Εύναι αςτεύο να θεωρεύται πωσ 2,5 εκατομμϑρια εν πολλούσ ηλικιωμϋνοι 

Ϊλληνεσ ςε ϋνα χώρο που θα μεταβϊλλεται ςε Μαυριτανύα απλϊ θα 

ςυνεχύζουν τη ζωό τουσ λεσ και δεν τρϋχει κϊςτανο. Ζοϑμε ςε μια 

χερςϐνηςο, ϐχι ςε κϊποιον απομονωμϋνο πλανότη. Οι οικονομικϋσ, 

κοινωνικϋσ, ιδεολογικϋσ, περιβαλλοντικϋσ, πολιτιςμικϋσ πιϋςεισ θα εύναι 

τερϊςτιεσ και απλϊ θα ςαρώςουν τον ελληνικϐ κοινωνικϐ ςχηματιςμϐ. 

 

Ϊχω κι εγώ διαβϊςει Πϐπερ και ξϋρω πωσ η κινδυνολογύα εύναι καλϐ 

δϐλωμα για το δημϐςιο ενδιαφϋρον. Ϊχω διαβϊςει Ωρεντ και ξϋρω πωσ η 

επύκληςη ςτο μϋλλον αύρει τουσ ϐρουσ για ορθολογικό ςυζότηςη. Κανεύσ 

δεν ςυμπαθεύ τισ Καςςϊνδρεσ, αλλϊ αυτϐ δε ςημαύνει πωσ ϋχουν πϊντα 

ϊδικο. Ανηςυχώ κυρύωσ που δεν υπϊρχουν αξιϐπιςτα αντεπιχειρόματα 

ςτο ςυλλογιςμϐ μου. Σο βαςικϐτερο εύναι πωσ «κϊτι θα γύνει». Απαντώ 

πωσ απϐ ϐτι φαύνεται αυτϐ που θα γύνει εύναι ακϐμα χειρϐτερεσ 

δημογραφικϋσ τϊςεισ και υποτύμηςη τησ περιβαλλοντικόσ κρύςησ. Δεν 
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θϋλετε να ξϋρετε τισ αντιδρϊςεισ. Η αλόθεια εύναι πωσ ϐποιοσ θϋςει αυτϊ 

τα ζητόματα ςτην δημϐςια ατζϋντα απλϊ ξινύζει τα μοϑτρα των 

ςυνομιλητών του. Κανεύσ δεν θϋλει να ςηκώςει τϐςο βϊροσ. 

 

ημειώνω απλϊ πωσ η ύδια η ϑπαρξη τησ Ελλϊδασ ςυνδϋεται με το ρϐλο 

τησ ωσ το κρϊτοσ-ϋθνοσ τησ ελληνικϐτητασ ςτο πλαύςιο του 

Διαφωτιςμοϑ, που ϐμωσ χϊνει ςυνϋχεια ϋδαφοσ ςε μια Ευρώπη που χϊνει 

ςυνϋχεια ϋδαφοσ ςε μια Δϑςη που χϊνει ςυνϋχεια ϋδαφοσ κ.ο.κ. Σο 

μϋλλον μασ θα εύναι μετανθρωπιςμϐσ, ταξικϐ απαρτχϊιντ, πϐλεμοι για 

επιβύωςη, φανατιςμϐσ, απϐλυτη εξουςύα. Σο ενδιαφϋρον για το ελληνικϐ 

πνεϑμα αναβύωςε με την Αναγϋννηςη και τον Διαφωτιςμϐ και θα πεθϊνει 

–πεθαύνει- μαζύ τουσ. 

 

Οπϐτε ποιο εύναι το επύδικο τησ ελληνικόσ πολιτικόσ; Νομύζω να 

τελευτόςει η Ελλϊδα ϐπωσ το εϑχεται η εκκληςύα: ϐςο γύνεται πιο 

ανώδυνα, ανεπαύςχυντα, ειρηνικϊ. Ξεκινόςαμε τη ζωό μασ 

παριςτϊνοντασ τουσ κυνηγοϑσ φαϑλων ουτοπιών και να που καλοϑμαςτε 

να την τελειώςουμε ωσ διαχειριςτϋσ μιασ δυςτοπύασ τησ κακιϊσ ώρασ. 

Όςοι τουλϊχιςτο θϋλουν να εύναι επιτϋλουσ κϊπου χρόςιμοι. 

 

Εύναι αλόθεια πωσ ο καλϐσ θϊνατοσ ενϐσ αγαπημϋνου δεν εύναι ςπουδαύο 

ϐραμα. Απϐ την ϊλλη το ςυγκεκριμϋνο εγχεύρημα θα ϋχει τερϊςτια 

ςημαςύα για την ευζωϏα εκατομμυρύων ανθρώπων και ακϐμα κι ϋτςι εύναι 

πολϑ πιο πολϑπλοκο απϐ ϐςο ακοϑγεται. Δεν αδικώ βϋβαια ϐποιον τα 

παρατόςει –ό αρπαχτεύ απϐ ϐποια ςανύδα πολιτιςμοϑ περϊςει απϐ 

μπροςτϊ του. 

 

Σο ελληνικϐ κύνημα –η ιδϋα πωσ η ζωό θα εύναι πιο ευτυχιςμϋνη, πλοϑςια, 

ελεϑθερη και αςφαλόσ ςε μια κρατικό οντϐτητα με ςαφό ελληνικϐ 

χαρακτόρα, ϊρχιςε να ηγεμονεϑει ςτα τϋλη του 18ου αιώνα. Δεν το βλϋπω 

να φτϊνει ςτα τριακϐςια χρϐνια. Τπϊρχει και μια (πολϑ ελληνικό) 

τραγικό διϊςταςη ςε αυτό την αφόγηςη: το τρϋνο για το δημογραφικϐ 

χϊθηκε κϊπου τη δεκαετύα του 1990 και χϊνεται τώρα για το περιβϊλλον: 

η γενιϊ που κατϋςτρεψε τη χώρα όταν ταυτϐχρονα η πιο δημοκρατικό, 

μορφωμϋνη, εξωςτρεφόσ, προοδευτικό κ.λπ που πϋραςε ποτϋ απ’ αυτόν. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

1023 
  

Ϋμαςταν εμεύσ. 

 

Όλα τα παραπϊνω δεν πηγϊζουν απϐ κϊποια χαιρϋκακη διϊθεςη. Αγαπώ 

την Ελλϊδα και την ελληνικϐτητα. Λατρεϑω τα ελληνικϊ, τη γλώςςα των 

ομηρικών επών, τησ κλαςικόσ γραμματεύασ και -πϊνω απ’ ϐλα!- τησ 

Καινόσ Διαθόκησ. Επύςησ, φυςικϊ και η κούτη δεν θα ξεραθεύ τελεύωσ. Η 

ελληνικϐτητα ύςωσ να ςυνεχύςει να υπϊρχει και να ςυγκινεύ κϊποιεσ 

μονϊδεσ και ςτο μϋλλον. Και κανεύσ δεν ξϋρει πώσ θα εξελιχτεύ η 

ανθρωπϐτητα ό η νοόμων ζωό ςτον πλανότη μετϊ απϐ μερικοϑσ αιώνεσ ό 

χιλιετύεσ. Μπορεύ να μασ ξαναχρειαςτοϑν. 

 

Όπωσ και να ‘ναι, καλό ςυνϋχεια. Κι ελϊτε τώρα, τα παραπϊνω δεν εύναι 

ςοβαρϊ! Εδώ καιγϐμαςτε! Ϊχουμε την κρύςη, την ανεργύα, το Μνημϐνιο, 

την κεντροαριςτερϊ, τον ΤΡΙΖΑ, την εκλογό προϋδρου, το χωριςμϐ 

εκκληςύασ κρϊτουσ, τουσ γϊμουσ ομοφυλοφύλων, το «ϐβερ» ςτο 

Λεγϊνεσ-Νουμϊνθια, τα κενϊ ςτα ςχολεύα, τη μεύωςη τησ φορολογύασ 

ςτη βενζύνη, τη μιςθοδοςύα των ενςτϐλων, τη διϊςπαςη τησ ΔΗΜΑΡ, τι 

δόλωςε ο τϊδε, τι ϋκανε η δεύνα, τι θα φϊμε ςόμερα, ποϑ θα πϊμε αϑριο, 

εςεύσ πώσ περϊςατε το καλοκαύρι; 
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Ρϋκβιεμ για τουσ πτωχιοϑχουσ (14/11/2014) 

 

 

Μετϊ απϐ μερικϋσ ςχετικϋσ ςυζητόςεισ, ο ϐροσ ξεπόδηςε ςτο μυαλϐ μου 

ςαν αποκϊλυψη: «πτωχιοϑχοσ». Φρειϊςτηκε να τον γκουγκλϊρω για να 

διαπιςτώςω πωσ ερχϐμουν τουλϊχιςτο δεϑτεροσ. Κϊποιοσ -κϊποιοι- τον 

εύχαν όδη χρηςιμοποιόςει. Ασ δώςω τουλϊχιςτο τον οριςμϐ: πτωχιοϑχοσ 

εύναι ϐποιοσ αποφούτηςε απϐ ΑΕΙ μετϊ την κρύςη και ςόμερα εύναι μεταξϑ 

25 και 30-something. Φοντρικϊ, οι πτυχιοϑχοι που γεννόθηκαν τη 

δεκαετύα του ’80. 

 

Εύναι τα παιδιϊ που μεγϊλωςαν ςτην ακμό τησ ελληνικόσ φοϑςκασ. Όλα 

και ϐλοι γϑρω τουσ τα διαβεβαύωναν πωσ η κατανϊλωςη, η ευημερύα, τα 

ςινιϋ ροϑχα, τα γκϊτζετ, τα εξοχικϊ, τα αυτοκύνητα και τα ξενϑχτια όταν 

δεδομϋνα ϐςο η βαρϑτητα. Πωσ οι μιςοςπουδϋσ τουσ όταν υπεραρκετϋσ 

για να τη βολϋψουν ςε ϋναν κϐςμο ϐπου «μϐνο τα ρολϐγια και τα κορϐιδα 

δουλεϑουν». Σα 700 ευρώ το μόνα όταν ο εφιϊλτησ τουσ. Οι γονεύσ και οι 

δϊςκαλού τουσ τα ϋςτρεψαν πιο αποφαςιςτικϊ ςτην καταςτροφό: 

επιεύκεια, κολακεύα, υπερπροςταςύα. Και την κρύςιμη ςτιγμό, αδιϋξοδεσ 

επιλογϋσ: να κρατόςεισ το μαγαζύ• το γραφεύο. 

 

όμερα που εμεύσ ανακαλϑπτουμε πωσ χωρύσ παραγωγό δεν υπϊρχει 

οικονομύα, αυτϊ διαπιςτώνουν πωσ χωρύσ οικονομύα, δεν υπϊρχει ζωό. 

Μιλϊμε για no budget καθημερινϐτητα. Ιδιαύτερα με 3 ευρώ την ώρα• 

βϊουτςερ με 300 το μόνα• ωρϊρια λϊςτιχο, πϊντα προσ τα πϊνω. 

Μορφϋσ απαςχϐληςησ με βαςικό αμοιβό πωσ δεν απαντϊσ απλϊ 

«τύποτα» ςτην ερώτηςη «απϐ δουλειϊ τι κϊνεισ;». Να ϋχεισ να λεσ κϊτι, 

που ϊλλοτε ρύμαρε με κϊποια προοπτικό: μεταπτυχιακϊ• μαθόματα• 

ϋρευνα. Ο καπνϐσ για τα ςτριφτϊ τςιγϊρα, το ειςιτόριο του λεωφορεύου, 

η μπύρα, ϋγιναν μεύζονεσ δαπϊνεσ. Η ςυγκατούκηςη με τουσ γονεύσ εύναι 

φορςϋ. Αναπτϑςςεται ϋνα lifestyle με πυλώνεσ το πρϐςκαιρο και τη 

μοιρολατρύα. Δε λεύπει και η ςχετικό μυθοπλαςύα: start-ups, 

ευτυχιςμϋνεσ μεταναςτεϑςεισ. Εθελοδουλύα, με την ελπύδα πωσ το 
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αφεντικϐ κϊποια ςτιγμό, για κϊποιο λϐγο, θα ϋχει την ευαρϋςκεια να ςε 

κρατόςει ςτη δουλειϊ με μιςθϐ. 

 

Όςο το μποροϑν ακϐμα, οι παπποϑδεσ ςτϑβουν τισ ςυντϊξεισ τουσ. Οι 

γονεύσ, ιδιαύτερα τα μη λαμϐγια, κοιτοϑν με απϐγνωςη το μουτζοϑρη ςτο 

χϋρι. Παρεμπιπτϐντωσ, ιδοϑ ϋνα απϐ τα ηθικϊ διδϊγματα τησ 

Μεταπολύτευςησ: τα λαμϐγια προςτϊτεψαν καλϑτερα τα παιδιϊ τουσ. 

Όςο πιο λαμϐγιο, τϐςο το καλϑτερο. Οι υπϐλοιποι, μετρϊτε το moral 

hazard. 

 

Αυτό η γενιϊ δεν ϋχει μϋλλον. Οϑτε καν ςτη μετανϊςτευςη -οι 

ψευτοςπουδϋσ δεν πολυμετρϊνε ςτισ ςκληρϋσ αγορϋσ εργαςύασ. τα 

τριϊντα εύςαι όδη καμϋνοσ. Όςοι δε γυρύςουν -οι περιςςϐτεροι θα το 

κϊνουν- θα πυκνώςουν τισ τϊξεισ των πληβεύων. αν τουσ παπποϑδεσ 

τουσ, που νούκιαζαν τα καλοκαύρια «μερςεντϋ» για να βγϊλουν μϊτια 

ςτην πλατεύα του χωριοϑ. Για κϊποιο καιρϐ, θα ϋχουμε οργύλεσ εκλογικϋσ 

αντιδρϊςεισ: πολϑ ΤΡΙΖΑ και ϊκρα αριςτερϊ, αρκετό Φρυςό Αυγό. 

Αλλϊ η επανϊςταςη όταν το τραγοϑδι των γονιών τουσ και οι πτωχιοϑχοι 

κϊπου μϋςα τουσ ξϋρουν πωσ εκεύνων τουσ πικροϑσ καρποϑσ γεϑονται 

ςόμερα. Μιλϊμε για παιδιϊ που ζοϑςαν ςτο χωριϐ του Ωι Βαςύλη ωσ τα 

εύκοςι. Γενικϊ τα χαρακτηρύζει ευγϋνεια, μετριοπϊθεια, τρυφηλϐτητα. 

Κοντολογύσ, η αποςταςιοπούηςη τουσ ταιριϊζει πολϑ περιςςϐτερο απϐ τη 

ςτρϊτευςη και η κατϊθλιψη απϐ την οργό. 

 

Η τραγωδύα των πτωχιοϑχων δεν ϋχει κϊθαρςη. Υυςικϊ, κϊπωσ θα 

ζόςουν. Ϊτη φωτϐσ μακριϊ απϐ τισ προςδοκύεσ τησ εφηβεύασ τουσ. Πολϑ 

πιο κϊτω απϐ τη ζωό των γονιών τουσ. Θα ζόςουν ςυνθλιμμϋνοι, ανϊμεςα 

ςτουσ παλιϐτερουσ τησ γενιϊσ των 700 ευρώ, που κϊπωσ πρϐλαβαν κι 

αρπϊχτηκαν απϐ ϋνα ςυντρύμμι, χώθηκαν κϊπου, εμπϋδωςαν κϊποια 

δικαιώματα, μπλϋχτηκαν ςε κϊποιο δύκτυο και τουσ επϐμενουσ, που 

μεγϊλωςαν ςτην κρύςη κι εύναι απϐ ϊλλη ςτϐφα. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

1026 
  

 

Λεφτϊ και Πολιτικού ςτη Μεταπολύτευςη (29/11/2014) 

 

Η ςχϋςη των Ελλόνων με την πολιτικό προκϑπτει απϐ τη δομό τησ 

κοινωνύασ μασ. Εύμαςτε κυρύωσ αυτοαπαςχολοϑμενοι, με μεγϊλη 

κοινωνικό και γεωγραφικό κινητικϐτητα κι ϋνα κρϊτοσ που μοιρϊζει το 

παιχνύδι. To κϑριο που αναζητοϑν οι ϊνθρωποι απϐ την πολιτικό εύναι 

προςταςύα, ϐχι εκπροςώπηςη. Οι περιςςϐτεροι εύμαςτε λαθρεπιβϊτεσ ςε 

ϋνα πολιτικϐ παύγνιο που διαμορφώνεται κϊπου -ποϑ, δεν μασ νοιϊζει. 

Αυτϐ περιγρϊφουν οι θεςμού μασ. Αντύ για κϐμματα π.χ. ϋχουμε 

εκτεταμϋνα δύκτυα ςυμφερϐντων, που εποφθαλμιοϑν τισ προςϐδουσ που 

πϊνε με τη διακυβϋρνηςη. Ιδεολογύεσ και προγρϊμματα δεν εύναι παρϊ 

«το πρϊγμα» ανϊμεςα ςε αυτϋσ τισ ομϊδεσ και το ρεςϊλτο τουσ ςτην 

εξουςύα. 

 

«Η πολιτικό θϋλει λεφτϊ»: ϋωσ κι η γιαγιϊ μου το όξερε αυτϐ. τη 

μεταπολιτευτικό Ελλϊδα ϐμωσ, τα λεφτϊ δεν βγαύνουν τϐςο απϐ την 

παραγωγό, ϐςο απϐ τη φοροδιαφυγό, τη μαφιακό οικονομύα, τη 

διαφθορϊ, τη λεηλαςύα του περιβϊλλοντοσ. υμφϋροντα δηλαδό που 

κινοϑνται αναγκαςτικϊ ςτην γκρύζα ζώνη μεταξϑ νομιμϐτητασ και 

παρανομύασ. Η ανομύα εύναι ϐροσ εκ των ων ουκ ϊνευ για να υπϊρξει αυτϐ 

το ςϑςτημα. Νομικϋσ διευκολϑνςεισ αςφαλώσ ϋχουν γύνει, παρϊθυρα 

ϋχουν ανούξει, αλλϊ υπϊρχουν περιοριςμού, λϐγω διεθνοϑσ και 

ευρωπαώκοϑ πλαιςύου και τησ ανϊγκησ να ποζϊρει η Μεταπολύτευςη ωσ 

«η καλϑτερη δημοκρατύα που γνώριςε ο τϐποσ». Πϊντωσ, κϊθε ςοβαρϐσ 

πολιτικϐσ καλεύται να βρει λεφτϊ και προβολό εκεύ ϐπου αυτϊ υπϊρχουν. 

Κϊνοντϊσ το, αναπτϑςςει εξοριςμοϑ μια κϊποια τεχνογνωςύα: offshore, 

ξϋπλυμα χρόματοσ, μαϑρεσ δοςοληψύεσ κ.λπ. Απϐ μια ςτιγμό κι ϋπειτα, 

τρϋχα-γϑρευε πϐςα λεφτϊ θα πϊνε ςτο κϐμμα, ςτην πολιτικό καριϋρα ό 

ςτην τςϋπη του πολιτικοϑ. 

 

Αυτϐ εύναι το πλαύςιο για ϐποιον θϋλει να κϊνει πολιτικό ςοβαρϊ, 

επαγγελματικϊ. Ο κϐςμοσ του ζητϊει ςυγκεκριμϋνα πρϊγματα: αύςθηςη 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

1027 
  

δϑναμησ -πϊει να πει οικονομικό ϊνεςη, αναγνωριςιμϐτητα, κομματικό 

επιρροό. Οικειϐτητα -χαιρετοϑρεσ, αγκαλιϋσ,χαιρετιςμοϑσ κ.λπ. 

Εξυπηρετόςεισ. Θϋλει κϊποιον «να φϊει κι αυτϐσ, να φϊμε κι εμεύσ». 

Όποιοσ εύναι ςτοιχειωδώσ νοόμων και θϋλει να εύναι πετυχημϋνοσ και 

αποτελεςματικϐσ, το καταλαβαύνει εϑκολα αυτϐ. τη Μεταπολύτευςη, 

Λυδύα λύθοσ τησ πολιτικόσ επιτυχύασ εύναι η ικανϐτητα να βρύςκεισ λεφτϊ, 

να εύςαι νομιμϐφρων ςτο κϐμμα και να μπορεύσ να διευθετεύσ λειτουργικϊ 

τουσ ανταγωνιςμοϑσ μεταξϑ των εμπεδωμϋνων ςυμφερϐντων. Δεν 

υπϊρχει αγορϊ για προγρϊμματα και ιδεολογύεσ. Μϐνο οι ϊμυαλοι, οι 

ψιλικατζόδεσ και οι ντιλετϊντεσ τησ πολιτικόσ επιμϋνουν να πουλϊνε 

τϋτοια πραμϊτεια -και ανταμεύβονται αναλϐγωσ απϐ το εκλογικϐ ςώμα. 

Δεν ϋχει λοιπϐν εδώ «ευκολϐπιςτουσ» ό «προδομϋνουσ». Ό,τι φτιϊχτηκε, 

το φτιϊξαμε εξύςου απϐ τα κϊτω και απϐ τα πϊνω, με ςχϋδιο, μαεςτρύα, 

διορατικϐτητα και πλατιϊ ςυναύνεςη. Ιδεολογύεσ και προγραμματικϋσ 

πομφϐλυγεσ αφοροϑν ϋνα παρϊλληλο ςϑμπαν, ϊςχετο με την ουςύα τησ 

πολιτικόσ. Σο πολϑ-πολϑ χρηςιμεϑουν για να υπϊρχουν αφελεύσ να 

αποτελϋςουν «ανθρώπινη αςπύδα» ςτα δϑςκολα. αν τισ ομϊδεσ και τισ 

θϑρεσ τουσ. 

 

Η χρεοκοπύα και τα μνημϐνια κλυδώνιςαν κϊμποςο τισ ιςορροπύεσ, αλλϊ 

δεν ανϋτρεψαν τισ κατεςτημϋνεσ δομϋσ. όμερα επιλϋγεται να ςτϊξουν 

λύγεσ ρανύδεσ αύμα ςτο ςτϐμα ενϐσ λαοϑ που διψϊει για ανθρωποθυςύεσ. 

Ανακαλϑπτουμε ϋτςι πωσ ο οςιαλιςμϐσ του Ωκη, ο Εκςυγχρονιςμϐσ του 

Γιϊννου, ο Πατριωτιςμϐσ και η Ορθοδοξύα των Καρατζαφϋρη, 

Παπαγεωργϐπουλου και Χωμιϊδη δεν όταν παρϊ κωδικϋσ ονομαςύεσ για 

το ύδιο πϊντα πρϊγμα: εκατομμϑρια ςε offshore. Και τι να τα ϋκαναν 

δηλαδό τα λεφτϊ τουσ οι ϊνθρωποι; Μετοχϋσ τησ Πειραώκόσ-Πατραώκόσ; 

Αλλϊ φυςικϊ αυτό δεν εύναι παρϊ η κορυφό τησ κορυφόσ του 

παγϐβουνου. τη Βουλό, οι παραβϊτεσ του νϐμου περύ εκλογικών 

δαπανών ϋχουν ϊνετη αυτοδυναμύα. ΠΑΟΚ και ΝΔ χρωςτϊνε επιςόμωσ 

250 εκατομμϑρια -μιλϊμε για τα φανερϊ λεφτϊ, ϐχι τα μαϑρα. Αφόνω τα 

χρϋη καναλιών και ΠΑΕ. Αφόνω τα λεφτϊ απϐ λαθρεμπϐριο, πορνεύα, 

ναρκωτικϊ. Δεν αςχολοϑμαι καν με το ϋνα ολϐκληρο ΑΕΠ που βγόκε 

εκτϐσ Ελλϊδασ κι αν επιςτρϋψουμε ςτη δραχμό θα τριπλαςιϊςει ςε μια 

νϑχτα την οικονομικό και πολιτικό του δϑναμη. 
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Η διαφθορϊ των πολιτικών προϋκυψε απϐ ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ και 

θεςμικϊ δεδομϋνα. Δεν αφορϊ ηθικϋσ ό ιδεολογικϋσ κατηγορύεσ. Αν δεν 

αλλϊξει η ςχϋςη μασ με την πολιτικό, αν δεν ανατραποϑν οι 

μεταπολιτευτικού θεςμού, τϐτε και οι επελαϑνοντεσ αντιμνημονιακού θα 

ανακαλϑψουν πωσ ό θα καταντόςουν γραφικού ό θα χορϋψουν ςτο ςκοπϐ 

του ςυςτόματοσ. Οι καλϑτεροι ανϊμεςϊ τουσ θα επιλϋξουν το δεϑτερο. 

Με το αζημύωτο, φυςικϊ. 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

1029 
  

 

Παρϊρτημα: Επιφυλλύδα Φρόςτου Γιανναρϊ για την «Νϋα 

Μεταπολύτευςη» (20/07/2008) 

 

Να ςυζητηθεύ η πρϐταςη μεταπολύτευςησ 

Σου Φρόςτου Γιανναρϊ – Καθημερινό, 20/07/2008 

 

τισ δημοςκοπόςεισ οι πολύτεσ αποτυπώνουν ευκρινϋςτατα την 

κατϊρρευςη του πολιτικοϑ ςυςτόματοσ τησ χώρασ. Σην πιςτοποιοϑν 

εμπειρικϊ ςτην κϊθε μϋρα, διαςταυρώνουν την πιςτοπούηςη με ϐςη 

πληροφϐρηςη τουσ παρϋχεται. Ακϐμα και οι αυτουργού τησ 

κατϊρρευςησ, οι επαγγελματύεσ τησ εξουςύασ, εμφανύζονται να ζητϊνε 

«λϑςη ςτο αδιϋξοδο». 

Οι λϑςεισ δεν προκϑπτουν με ανακϑκλωςη του ύδιου πολτοϑ των κυρύωσ 

υπαύτιων για την κατϊρρευςη του ςυςτόματοσ. Οϑτε υπϊρχουν ϋτοιμεσ 

ςυνταγϋσ αυτοπροςταςύασ μιασ κοινωνύασ ϐταν καταρρϋει το πολιτικϐ 

ςϑςτημα. Ο πληθωριςμϐσ των διαπιςτώςεων του αδιεξϐδου, οι 

αλληλοκατηγορύεσ που ανταλλϊςςουν μεταξϑ τουσ οι κυρύωσ υπαύτιοι 

και η διαρροώκό γενικολογύα τϊχα προτϊςεων ανϊκαμψησ, εύναι 

ςυμπτώματα επιδεύνωςησ, ϐχι ανϊςχεςησ του κακοϑ. 

Προτϊςεισ για την ανϊγκη ριζοςπαςτικόσ αναμϋτρηςησ με τισ 

πραγματικϋσ αιτύεσ τησ κατϊρρευςησ, υπόρξαν. Αρχιςαν να 

εμφανύζονται απϐ τουσ πρώτουσ κιϐλασ μόνεσ μετϊ τισ εκλογϋσ του 

2004, ϐταν για τουσ οξυδερκεύσ, όταν κιϐλασ ολοφϊνερο ϐτι η «Νϋα 

Δημοκρατύα» δεν εύχε την παραμικρό προετοιμαςύα για να κυβερνόςει 

τη χώρα. Ηταν και η ύδια αφομοιωμϋνη ςτον διαλυτικϐ τησ κοινωνύασ 

και του κρϊτουσ μηδενιςτικϐ αμοραλιςμϐ τησ μεταπολύτευςησ. 
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Οι προτϊςεισ αγνοόθηκαν μϋςα ςε κλύμα ανϋμελησ και βολικόσ ανοχόσ. 

Η ανοχό χϊριςε το 2007 και δεϑτερη τετραετύα ςε μια εξωφρενικόσ 

ανικανϐτητασ κυβϋρνηςη και εν λευκώ παρϊταςη αρχηγύασ ςτον 

τραγικόσ ϋωσ κωμικόσ μετριϐτητασ οικογενειακϐ διαχειριςτό τησ 

αξιωματικόσ αντιπολύτευςησ. 

Απϐ τισ εκλογϋσ του 2007 ώσ ςόμερα, η κατϊρρευςη του πολιτικοϑ 

ςυςτόματοσ ϋχει πϊρει χαρακτόρα ραγδαύασ και αδυςώπητησ διϊλυςησ. 

Οι ςοβαρϋσ προτϊςεισ αναχαύτιςησ εύναι τώρα περιςςϐτερεσ, ϋχουν 

μεγαλϑτερη απόχηςη, κυρύωσ ϐμωσ αφοροϑν επιμϋρουσ ςυμπτώματα 

του αδιεξϐδου. Λεύπει ό αγνοεύται η ολοκληρωμϋνη, διαυγόσ και 

ρεαλιςτικό ςϑλληψη των κυρύων αιτύων τησ πολιτικόσ κατϊρρευςησ, 

ςϑλληψη ικανό να λειτουργόςει και ςαν δρομοδεύχτησ για πιθανό 

ανϊκαμψη. 

Προδρομικϐ ύχνοσ θα μποροϑςε, νομύζω, να θεωρηθεύ ϋνα κεύμενο, που 

την πρϐταςό του θα όθελα να κοινωνόςω με τουσ αναγνώςτεσ τησ 

επιφυλλύδασ - να κριθεύ με τα μϋτρα τησ κοινόσ αναμονόσ ό προςδοκύασ 

επιτελικοϑ δρομοδεύχτη. Θεωρώ το κεύμενο ϋκπληξη ςοβαροϑ, 

απροκατϊληπτου και ευφυοϑσ πολιτικοϑ λϐγου. Βρύςκεται απϐ τισ 30 

Ιουνύου, ςτην ιςτοςελύδα www.ppol.gr και υπογρϊφεται απϐ τον κ. Νύκο 

Ρϊπτη, τον οπούο δεν γνωρύζω και απϐ το βιογραφικϐ του μαθαύνω ϐτι 

εύναι εκπαιδευτικϐσ - διηϑθυνε ςτο διϊςτημα 2002-2004, ϋναν «Ομιλο 

Προβληματιςμοϐυ για τον Εκςυγχρονιςμϐ τησ Κοινωνύασ». 

Εύναι κεύμενο που πρϋπει να διαβαςτεύ ολϐκληρο, κϊθε ςϑντμηςη 

μειώνει τη ςυνολικό δυναμικό του. Ψςτϐςο, μϐνο ςαν κύνητρο ό 

ερεθιςμϐ του ενδιαφϋροντοσ των αναγνωςτών μου, θα το κορφολογόςω 

ενδεικτικϊ, βεβαιώνοντασ ϐτι το κορφολϐγημα υπονομεϑει την ϋκπληξη 

τησ ανϊγνωςησ. 

Αφετηριακό θϋςη του κειμϋνου η πιςτοπούηςη, με διαγνώςεισ που 

ςπϊνια εμφανύζονται ςτον δημϐςιο λϐγο, χρεωκοπύασ του 

«μεταπολιτευτικοϑ πολιτικοϑ ςυςτόματοσ». όμερα, «οι αριθμού που 

διαθϋτουμε» βεβαιώνουν ϐτι προβλόματα απωθημϋνα και αγνοημϋνα 

ςτα τριϊντα τϋςςερα τελευταύα χρϐνια, «θα ακυρώςουν ςϑντομα, 



ΙΝΠΟΛ - Ινςτιτοϑτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ / conservatives.gr 

1031 
  

ακϐμα και την ύδια τη δυνατϐτητα να ςυνεχιςτεύ η παρουςύα ενϐσ 

εθνικοϑ - δημοκρατικοϑ ελληνικοϑ κρϊτουσ ςτον ελλαδικϐ γεωγραφικϐ 

χώρο». Σο καθεςτωτικϐ πολιτικϐ μϐρφωμα τησ μεταπολύτευςησ 

«καταπνύγει βϊναυςα ϐ,τι αποκαλοϑμε δημοκρατύα... Εύναι 

καταδικαςμϋνο να πϋςει ςτον λϊκκο που ςκϊβει, επειδό δεν 

προβληματύζεται για τύποτε ϊλλο πϋρα απϐ τη διαιώνιςη τησ ϑπαρξόσ 

του. Βαςύζεται αποκλειςτικϊ ςε ϋνα ατϋλειωτο αλιςβερύςι ςυμφερϐντων 

που ακολουθεύ κανϐνεσ μαφιϐζικου τϑπου... Σι αξιολϐγηςε ωσ 

ςημαντικϐ η μεταπολύτευςη; Σον χωρύσ ϐρια ατομοκεντριςμϐ, τον 

ξϋφρενο καταναλωτιςμϐ, τη διαςημϐτητα, την περιφρϐνηςη για ϋννοιεσ 

ϐπωσ: αξιοκρατύα, ςχεδιαςμϐσ, προβλεπτικϐτητα, αυτοθυςύα, μϐχθοσ, 

ηγετικϐτητα. ε ϊλλεσ εποχϋσ, θα όταν ςόμερα η ώρα επύκληςησ του 

λοχύα. Ελλεύψει λοχύα ϐμωσ ςόμερα τα κϊςτανα απϐ τη φωτιϊ θα τα 

βγϊλουμε εμεύσ οι πολύτεσ». 

Πώσ ϐμωσ, με ποιεσ πρακτικϋσ θα βγϊλουμε οι πολύτεσ τα κϊςτανα απϐ 

τη φωτιϊ; Ο Ν. Ρϊπτησ θεωρεύ πωσ «η ρόξη θα πρϋπει να ϋχει ϋναν 

πολιτικϐ πυλώνα με πϋντε πλευρϋσ: α. Ενα νϋο πολιτικϐ υποκεύμενο, β. 

Ση ςϑγκληςη ςυντακτικόσ εθνοςυνϋλευςησ, γ. Ση θϋςμιςη ενϐσ νϋου 

πολιτικοϑ ςυςτόματοσ, δ. Ση λειτουργύα ενϐσ ανεξϊρτητου ςυςτόματοσ 

αξιολϐγηςησ και λογοδοςύασ τησ κυβϋρνηςησ, ε. Σην απϐδοςη ευθυνών 

για τα ϐςα ϊνομα ϋγιναν τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ». 

Προςπαθεύ να αναλϑςει πιο ςυγκεκριμϋνα την κϊθε μύα απϐ τισ «πϋντε 

πλευρϋσ του πυλώνα». Για το νϋο πολιτικϐ υποκεύμενο (κομματικϐ 

ςχόμα, προφανώσ) πιςτεϑει ο Ν. Ρϊπτησ ϐτι «θα εύναι αυτοκτονικϐ να 

ανανεώςει απλώσ τισ παραδοςιακϋσ πολιτικϋσ αποχρώςεισ του 20οϑ 

αιώνα. Φρειϊζεται μια πλατιϊ προγραμματικό ςυμφωνύα που να 

αξιοποιόςει και να ενςωματώςει ϐ,τι θετικϐ απϐ αυτϋσ τισ αποχρώςεισ. 

Σο δύλημμα δεν εύναι πια δεξιού - αριςτερού, κοςμικού - θρόςκοι, 

ευρωπαώςτϋσ - εθνοκεντρικού κ.λπ. Σο δύλημμα εύναι μεταξϑ ϐςων τουσ 

νοιϊζει να ςυνεχύςει να υπϊρχει δημοκρατικϐ ελληνικϐ κρϊτοσ ςτον 

ελλαδικϐ χώρο και ςτον 22ο αιώνα, και ϐςουσ δεν τουσ νοιϊζει». 

Σο πώσ θα ςυγκληθεύ υντακτικό υνϋλευςη για να δώςει ςτη χώρα 

καινοϑργιο ϑνταγμα, για ποιουσ λϐγουσ το ϑνταγμα του 1974, που 
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«κουρελιϊςτηκε απϐ τισ μικροπολιτικϋσ και υςτερϐβουλεσ 

αναθεωρόςεισ του 1985 και κυρύωσ εκεύνη του 2000», δεν μπορεύ να 

λειτουργόςει, ποιοι οφεύλουν να εύναι οι νϋοι ϊξονεσ του καινοϑργιου 

υντϊγματοσ, ποιεσ πρακτικϋσ μποροϑν να οδηγόςουν ςε πραγματικϊ 

«νϋο πολιτικϐ ςϑςτημα», πώσ μπορεύ να κατορθωθεύ «ανακατϊληψη 

απϐ την πολιτεύα του δημϐςιου χώρου των ραδιοτηλεοπτικών 

ςυχνοτότων», τι μπορεύ να ςημαύνει η δημιουργύα μιασ αξιϐπιςτησ και 

ϋγκυρησ τατιςτικόσ Αρχόσ: Αυτϊ ϐλα εύναι θϋματα που μϐνο 

διαβϊζοντασ το ύδιο το κεύμενο του Ν. Ρϊπτη μπορεύ να αξιολογόςει τον 

ρεαλιςμϐ τουσ ο αναγνώςτησ. 

Ρϐλοσ τησ επιφυλλύδασ εύναι να ενιςχϑςει το ϋναυςμα. Προτεύνει, 

λοιπϐν, ςυγκεκριμϋνα: Να αναδημοςιευθεύ το κεύμενο του Ρϊπτη ςε 

εφημερύδα γνωςτό για την πρωτοπορύα τησ ςε ανυςτερϐβουλουσ 

προβληματιςμοϑσ - την «Καθημερινό». Και να ζητόςει η εφημερύδα τισ 

αντιδρϊςεισ ςε αυτό την πρϐταςη ανθρώπων ανυπϐτακτων ςε 

κομματικϋσ ιδιοτϋλειεσ. Η επιφυλλύδα προτεύνει ευθαρςώσ ϐτι θα όθελε 

τισ κρύςεισ του τϋφανου Μϊνου, του Αλϋκου Παπαδϐπουλου, του 

Φαρύδημου Σςοϑκα, του Δημότρη Παποϑλια, του Θεϐδωρου Ζιϊκα, του 

Δημότρη Σςϊμη, του Νύκου Δϐικου. Για το ξεκύνημα 

 

http://www.kathimerini.gr/710151/opinion/epikairothta/arxeio-

monimes-sthles/na-syzhth8ei-h-protash-metapoliteyshs 
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