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Τα κόµµατα που συγκροτούν 
το σκηνικό εξουσίας στην Eλλά-
δα σήµερα δεν είναι πολιτικοί 
σχηµατισµοί µε κυριολεκτική 
σηµασία. Eκφράζουν απόψεις, 
γνώµες, ιδέες για τα προβλή-
µατα του τόπου, αλλά δεν έχουν 
πρόταση πολιτική, δεν υποψι-
άζονται την επιτελική λογική, 
την εργώδη συστηµατική προ-
ετοιµασία που προϋποθέτει 
η συγκρότηση µιας πολιτικής 
πρότασης. Eκφράζονται και 
αποφαίνονται για προβλήµατα, 
ανάγκες, στοχεύσεις, αλλά µε τη 
νοοτροπία του δηµοσιολόγου, 
όχι του πολιτικού. Aναφέρονται 
στο όποιο τυχόν πρόβληµα, για 
να επιδείξουν δήθεν άποψη, 
προσχηµατικό ενδιαφέρον, 
ενηµερότητα – δεν διαθέτουν 
τη σοβαρότητα, τη σπουδή, την 
ανιδιοτέλεια που απαιτεί µια 
πρόταση λύσης του προβλήµα-
τος. Zητούν την ψήφο των πολι-
τών για τα «γκολ» που συγκυ-
ριακά ή µε ατοµική κάποιων 
δεξιοτεχνία πέτυχαν – όχι για το 
«παιχνίδι» που είναι ικανοί και 
προετοιµασµένοι να παίξουν, 
όχι για την αξία τους, όχι υπη-
ρετώντας όραµα κοινωνικό και 
στόχους.

∆εν είναι πολιτικοί σχηµα-
τισµοί, είναι «κόµµατα» όπως 
ακριβώς τα όρισε ο Pοΐδης από 
το 1875, χωρίς να έχουν φιλο-
δοξήσει να τον διαψεύσουν επί 
εκατόν τριάντα οχτώ ολόκληρα 
χρόνια. Kόµµατα, δηλαδή συ-
ντεχνίες µε αµιγώς εµπορευ-

µατικό χαρακτήρα, απολύτως 
υποταγµένες στους νόµους 
του µάρκετινγκ. Tο προϊόν που 
εµπορεύονται είναι επαγγελίες, 
συνταγές – ένα θαυµατουργό 
φάρµακο για τη φαλάκρα. Iσχυ-
ρίζονται ότι έχουν τη συνταγή, 
στην πραγµατικότητα πουλάνε 
µόνο επαγγελίες, µόνο συσκευ-
ασία – εµπορεύονται τον εντυ-
πωσιασµό από το λανσάρισµα 
αφηρηµένων, συνθηµατικών 
γενικοτήτων, δηλαδή την καθα-
ρή εξαπάτηση του ψηφοφόρου. 
Mιλάνε, λ.χ., για «ριζοσπαστικό 
φιλελευθερισµό» ή για «δη-
µοκρατικό σοσιαλισµό» ή για 
«ευρωπαϊκού προσανατολι-
σµού Aριστερά», ακριβώς για 
να κερδίσουν πελάτες ολόιδια 
όπως οι οδοντόκρεµες λανσά-
ρουν το «διπλό φλουόρ-ράιντ» 
ή όπως τα απορρυπαντικά 
τους «γαλάζιους ενεργειακούς 
κόκκους» – δηλαδή πλεονε-
κτήµατα που ο πελάτης δεν κα-
ταλαβαίνει τι σηµαίνουν, αλλά 
τον ξιπάζουν, κερδίζουν άλογα 
την προτίµησή του. Aποκορύ-
φωµα της φενάκης των τίτλων 
είναι αυτό που συµβαίνει σή-
µερα: Eνα κόµµα της «ιστορι-
κής ∆εξιάς» (υποτίθεται) συ-
γκυβερνάει µε ένα κόµµα κατ’ 
επαγγελίαν «σοσιαλιστικό» και 
µε ένα τρίτο τάχα «δηµοκρατικά 
µαρξιστικό», προκειµένου να 
διεκπεραιώσουν από κοινού 
(για το «συµφέρον της χώρας» 
βεβαίως) το «δόγµα σοκ» της 
σισύφειας «εσωτερικής ύφε-

σης» – «να διασφαλίσουν τα 
συµφέροντα των πιστωτών της 
Eλλάδας».

H «Nέα ∆ηµοκρατία» και το 
ΠAΣOK αναδείχθηκαν «κόµ-
µατα εξουσίας», επειδή κυβέρ-
νησαν για µακρό διάστηµα τη 
χώρα. Kαι πολυχρόνισαν στην 
εξουσία όχι για την πολιτική 
τους πρόταση, αλλά σαφώς, 
σαφέστατα, για την ικανότητα 
των αρχηγών - ιδρυτών τους 
να πείθουν τους ψηφοφόρους. 
Hταν κόµµατα που ιδρύθηκαν 
µε µοναδικό, αποκλειστικό 
στόχο να εξυπηρετήσουν τις 
προσωπικές φιλοδοξίες των 
ιδρυτών - αρχηγών τους – όχι 
για να υπηρετήσουν κάποιον 

τεθειµένο επιτελικό σχεδιασµό, 
επεξεργασµένο µε σοβαρότη-
τα, µόχθο και ιδιοφυΐα πολιτικό 
πρόγραµµα.

Στη N.∆. το κενό από την 
απουσία µιας κοινής πίστης σε 
κοινωνικό όραµα, στοιχειώ-
δους επίγνωσης ποιοι στόχοι 
και ποια ταυτότητα προτεραιο-
τήτων εξασφαλίζουν την κοµ-
µατική συνοχή, ήταν και είναι 
έλλειψη τόσο κραυγαλέα και 
προκλητική, ώστε να δηµιουρ-
γεί κρίσιµα, οδυνηρά ερωτήµα-
τα. O µυθοποιηµένος ιδρυτής 
του κόµµατος ασφαλώς διέθετε 
φυσικό χάρισµα πολιτικής ευ-
φυΐας και ηγετικής επιβολής, 

σίγουρα παρήγαγε έργο, οµο-
λογηµένα έπαιξε ρόλο θετικό 
σε ιστορικές στιγµές. Aλλά τα 
προσόντα του ήταν σαφώς 
ενορµητικά, αντανακλούσαν τη 
σοφία του ενστίκτου, ήταν πα-
ντελώς άσχετος µε επιτελική 
δουλειά, µε προγραµµατισµό 
συνέχειας και διάρκειας, µε 
διασάφηση κοινωνικών ή πο-
λιτισµικών στόχων πέρα από τη 
χρηστική αποτελεσµατικότητα.

∆ύο είναι τα πιο εξόφθαλµα 
παραδείγµατα της πολιτικής 
ανεπάρκειας του ιδρυτή της 
N.∆.: ∆εν κατάλαβε ποτέ την 
πολιτική σηµασία και ανάγκη 
να εκφράσει (και να µεταγγί-
σει στο κόµµα του) καύχηση 

για την πατριωτική αντίσταση 
των Eλλήνων στο µεταπολεµι-
κό πολυαίµακτο πραξικόπηµα 
των οπαδών του σταλινικού 
ολοκληρωτισµού. H N.∆. φορ-
τώθηκε, µε µαζοχισµό κυρι-
ολεκτικά ηλίθιο, µιαν εντελώς 
παράλογη µειονεξία ενοχής 
για τον «εµφύλιο», άφησε να 
εξωραϊστεί το έγκληµα σε 
«ηρωική δηµοκρατική αντίστα-
ση», η πατριδοκτόνα παράνοια 
σε καύχηση «προοδευτικής» 
πρωτοπορίας. Tέτοιο πολιτικό 
Bατερλώ, σε επίπεδο νοηµα-
τοδότησης της πολιτικής, δεν 
έχει υποστεί ούτε ο µετριότερος 
κοµµατάρχης. Στην ίδια παρα-

λυτική µειονεξία παραπέµπει 
και το δεύτερο παράδειγµα 
πολιτικής ανεπάρκειας του 
ιδρυτή της N.∆.: Oταν ήταν πια 
ολοφάνερο ότι το δηµαγωγι-
κό ταλέντο έφερνε τον Aνδρέα 
Παπανδρέου πλησίστιο στην 
εξουσία, ο Kων. Kαραµανλής 
επέλεξε όχι την αναµέτρηση 
(που θα επιδίωκε κάθε πολι-
τικός µε πίστη σε στόχους και 
στο ταλέντο του), αλλά να τραπεί 
σε φυγή – να καταφύγει στην 
πολιτικά ανεύθυνη Προεδρία 
της ∆ηµοκρατίας. ∆εν είχε πο-
λιτική αντιπρόταση να αντιτάξει 
στον Aνδρέα ούτε κριτήρια για 
να αντιληφθεί τον καταστροφι-
κό, αντικοινωνικό χαρακτήρα 
του λαϊκισµού του. Kαι αυτό 
αποδείχθηκε περίτρανα επί-
σης από το γεγονός ότι, σε όλη 
τη διάρκεια που κυβερνούσε 
το ΠAΣOK, το κόµµα του Kων. 
Kαραµανλή ήταν πολιτικά εντε-
λώς ανύπαρκτο – δεν άρθρωσε 
ούτε τον ελάχιστο ψίθυρο αντίρ-
ρησης για τον σαρωτικό «µετα-
σχηµατισµό» του κράτους, των 
θεσµών, της νοοτροπίας που 
οδήγησε στη ζούγκλα της γε-
νικευµένης, αυτονόητης «αρ-
παχτής», στην εφιαλτική κατα-
στροφή της ζωής µας σήµερα. 
O εκπασοκισµός της N.∆. ήταν 
ο µοιραίος καταλύτης γι’ αυτή 
την καταστροφή.

Eίναι άραγε η ώρα που ευ-
νοεί τη φυσιολογική εξαφάνι-
ση των κοµµάτων και την εµ-
φάνιση, επιτέλους, πολιτικών 

σχηµατισµών; ∆εν υπάρχουν 
ερείσµατα αισιοδοξίας. Σίγου-
ρα το ΠAΣOK έχει πολιτικά 
εκπνεύσει, κυνηγάει ποσοστά 
µονοψήφια, δηλαδή πελατεία 
από τους περιθωριακούς ψυ-
χοπαθολογικών εµµονών. Στο 
ίδιο περίπου κυνηγητό έχει 
αποδυθεί και η N.∆. συντη-
ρώντας όµως, µε νύχια και µε 
δόντια, το πλεονέκτηµα να µοι-
ράζει (ναι, ακόµα) διορισµούς 
και ευκαιρίες «αρπαχτής». 
Kάποιοι ελάχιστοι µέσα στον 
ΣYPIZA µιλάνε για την ιστορι-
κή ευκαιρία που έχει ο Aλέξης 
Tσίπρας να αναστήσει µέσα από 
αυτό το κόµµα ένα καινούργιο 
«πατριωτικό EAM» – αλλά το 
ψιθυριζόµενο είναι σκέτη ουτο-
πία: Πώς θα εξουδετερωθούν 
οι ορδές της ιδιοτέλειας που 
επέβαλαν τον «αριστερισµό» 
σαν εχέγγυο καριέρας και πώς 
να «αναστηθεί» ένα επινόηµα 
που σκόπευε καταγωγικά στην 
εξαπάτηση των αφελών; H 
ιστορική νοµοτέλεια είναι στην 
περίπτωσή µας καταδικαστική. 
Σωρεύτηκε τόσο δυσθεώρητος 
όγκος λαθών, ανικανότητας και 
παλιανθρωπιάς, ώστε να µην 
υπάρχουν πια ούτε οι τεχνικές 
για λυτρωτική ανάκαµψη. Γο-
νιµότητα ελπίδας θα µπορούσε 
ίσως να έχει η διευρυµένη, στο 
µέγιστο δυνατό, συνειδητοποί-
ηση συγκεκριµένου στόχου: 
Xρειαζόµαστε πολιτικούς σχη-
µατισµούς, όχι οδοντόπαστες, 
όχι απορρυπαντικά.

Εξετάσεις στην ελληνική κοινω-
νία δίνουν αυτές τις ηµέρες τόσο 
οι εκπαιδευτικοί όσο και η κυβέρ-
νηση: µε την αποφασισθείσα επι-
στράτευση παρέχεται προφανώς 
η εγγύηση για τη διεξαγωγή των 
Πανελλαδικών. Η ψυχολογία των 
υποψηφίων ωστόσο παραµένει 
βεβαρηµένη. Ουδείς µπορεί να 
διανοηθεί ότι οι εξετάσεις θα γί-
νουν σε πολεµική ατµόσφαιρα: 
οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κα-
τανοήσουν ότι οι προτάσεις ανυ-
πακοής στην επιστράτευση τους 
φέρνουν αντιµέτωπους µε την 
κοινωνία και τους αποµονώνουν, 
όπως και η κυβέρνηση οφείλει 
να εξαντλήσει τα περιθώρια ώστε 
να αποφύγει επιβεβληµένες µεν, 
αλλά ακραίες λύσεις. Είναι αλή-
θεια ότι οι εκπαιδευτικοί ανήκουν 
σε εκείνους που έχουν πληγεί ιδι-
αιτέρως τα τελευταία τρία χρόνια: 
έστω και τώρα όµως, πρέπει να 
πρυτανεύσει στις τάξεις τους το 
αίσθηµα ευθύνης απέναντι στις 
δεκάδες χιλιάδες παιδιών που 
αγωνιούν για το µέλλον τους!

Η απόφαση της ΟΛΜΕ να προ-
τείνει απεργία των καθηγητών 
µέσα στις εξετάσεις, όπως βέβαια 
και η προληπτική επιστράτευση 
πυροδότησαν ακραίες και αλληλο-
συγκρουόµενες αντιδράσεις. Στις 
αριστερές ιστοσελίδες αντιµετωπί-
ζεται ως ευκαιρία να ανατραπεί «το 
µνηµονιακό καθεστώς».

Ενας ευφάνταστος αρθρογράφος 
µάλιστα προτείνει στους µαθητές 
να καταλάβουν τα σχολεία, στους 
ταξιτζήδες και στους... ποδηλάτες 
να τα προστατεύουν από την αστυ-
νοµία, στους δηµοσιογράφους της 
ΕΡΤ να µποϊκοτάρουν τη µετάδοση 
των θεµάτων, στους καλλιτέχνες 
να ετοιµάσουν µεγάλες συναυλίες 
και βέβαια στους συνδικαλιστές να 
παραλύσουν τη χώρα! Στον αντί-
ποδα, ήδη στο Ιντερνετ φτιάχτηκε 
οµάδα εθελοντών - επιτηρητών 
µε 800 συµµετοχές προκειµένου 
να περιφρουρηθούν και να γίνουν 
κανονικά οι εξετάσεις.

Αν τα παίρναµε τοις µετρητοίς, 
θα πίστευε κανείς ότι έχουµε την 
ελληνική εκδοχή της Γενικής 
Απεργίας του 1926 που συγκλόνι-
σε την Αγγλία και τελικά έσπασε, 
αφού πρώτα οµάδες εθελοντών 
είχαν αναλάβει να διασφαλίσουν 
τη λειτουργία στοιχειωδών υπη-

ρεσιών.
Απέχουµε πολύ βέβαια. Συν τοις 

άλλοις γιατί από τις εκλογές και 
µετά η πλειονότητα του κόσµου 
-ενδεχοµένως και η πλειονότητα 
των καθηγητών- δείχνει να µην 
είναι καθόλου διατεθειµένη να πά-
ρει µέρος σε κινητοποιήσεις και 
πολύ περισσότερο να αποτελέσει 
το πρόσχηµα για την επανάληψη 
επεισοδίων όπως πέρσι που κάη-

κε το κέντρο.
Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν 

µπορεί κανείς να µην παρατηρήσει 
ότι η χώρα λειτουργεί όλο και πιο 
πολύ µέσα από τη λογική έκτακτων 
µέτρων. Εκτακτων µέτρων στη 
Βουλή, όπου το νοµοθετικό έργο 
γίνεται µε Πράξεις Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου, που εγκρίνονται 
στη συνέχεια µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. Και έκτακτων µέ-
τρων στην κοινωνία: επιστράτευση 
των ναυτεργατών, επιστράτευση 
των εργαζοµένων στο µετρό και 
τώρα επιστράτευση των καθηγη-

τών στα σχολεία.
Στη συγκεκριµένη απεργία 

υπάρχουν ασφαλώς σκοτεινά 
σηµεία. Οπως για παράδειγµα η 
υποψία ότι η ΟΛΜΕ επιδίωξε κατά 
κάποιο τρόπο την επιστράτευση 
γιατί γνώριζε ότι η πρότασή της για 
απεργία θα προκαλούσε αντιδρά-
σεις και µεταξύ των καθηγητών. 
Κι ακόµα ότι οι συνδικαλιστικές 
παρατάξεις (Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑ-

ΣΟΚ) κάνουν επίδειξη αδιαλλαξί-
ας εν όψει του συνεδρίου τους το 
καλοκαίρι. Από την άλλη πλευρά 
πάλι πολλοί αναρωτιούνται γιατί 
έπρεπε να ανακοινώσει τώρα η 
κυβέρνηση την αύξηση των ωρών 
διδασκαλίας.

Οµως αυτά είναι δευτερεύοντα. 
Η ουσία είναι ότι στις σηµερινές 
συνθήκες η κυβέρνηση εκτιµά 
-φοβούµαι δικαίως- ότι δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για κινητοποιή-
σεις που θα µπορούσαν να µας 
γυρίσουν πίσω στο κλίµα του 2011 
ή του 2012. Ετσι οι επιλογές της και 

οι επιλογές όλων όσοι πιστεύουν 
στην ανάγκη να πετύχουµε τους 
στόχους που έχουµε συµφωνήσει 
µε τους εταίρους, προκειµένου να 
βγούµε από το Μνηµόνιο, είναι λί-
γο-πολύ υποχρεωτικές. Με δεδο-
µένο βέβαια ότι η οικονοµία κινεί-
ται ακόµα στην κόψη του ξυραφιού 
και ότι κάθε ανατροπή -ας πούµε 
η αναβίωση της αµφιβολίας για το 
αν η Ελλάδα θα τα καταφέρει ή ένα 
νέο χτύπηµα στον τουρισµό- θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε εκτρο-
χιασµό.

Μέχρι σήµερα, µε την αποφασι-
στικότητα που έχει δείξει ο κ. Σα-
µαράς, φαίνεται ότι το έχει πετύχει 
και µάλιστα µε ελάχιστο πολιτικό 
κόστος - ίσως και µε πολιτικό όφε-
λος, αν κρίνουµε από τη στασιµό-
τητα του ΣΥΡΙΖΑ. Μην τρέφουµε 
αυταπάτες ωστόσο. Τέτοιου εί-
δους νίκες µπορεί πολύ εύκολα να 
αποδειχθούν πύρρειες. Οι πολίτες 
καταλαβαίνουν ότι οι έκτακτες δια-
δικασίες και τα έκτακτα µέτρα προ-
βλέπονται στο Σύνταγµα ακριβώς 
για έκτακτες συνθήκες, όπως αυ-
τές που ζούµε σήµερα. Καµιά κυ-
βέρνηση όµως δεν κέρδισε εκλο-
γές µε τον τσαµπουκά. Κι η γραµµή 
που χωρίζει τις δύο εκδοχές είναι 
πιο λεπτή απ’ ό,τι νοµίζουµε!

Του Χρήστου Γιανναρά

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ!

Επιστράτευση και τσαµπουκάδες!

Tα κόµµατα τελείωσαν: ώρα για πολιτική 


