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Μετά από τις εκλογές του 
Σεπτεµβρίου άλλαξε το πολι-
τικό σκηνικό στην Αυστρα-
λία.  Η αλλαγή βέβαια µας 
φέρνει µπροστά σε συνεχείς 
κρίσεις και επικρίσεις για 
τις πολιτικές µεταλλάξεις οι 
οποίες επικρίσεις και συζη-
τήσεις δεν έχουν απαραί-
τητα την σφοδρότητα ή τον 
δυναµικό χαρακτήρα των 
προεκλογικών διαξιφισµών 
µεταξύ των ανταγωνιστών 
της πολιτικής αρένας στη 
χώρα µας.

Η αντιµαχία µεταξύ των 
διαφόρων πολιτικών παρα-
τάξεων σαφώς δεν τελειώνει 
µε την αλλαγή του κυβερνη-
τικού προσκήνιου, αλλά συ-
χνά µας ωθεί σε ατέρµονες- 
αν και όχι πάντα ανώφελες 
– συζητήσεις περί πολιτικής 
θεωρίας και πρακτικής, περί 
της ουσίας της πολιτικής, ή 
ακόµα και της συγκριτικής 
µεταξύ πολιτικής κοσµοθε-
ωρίας και της διαφοράς της 
από την πολιτικολογία και 
µικροπολιτική.

Με ένα ευνοµούµενο κρά-
τος, ο ρόλος του πολίτη εί-
ναι ένας συνεχής πολιτικός 
διάλογος αποδοχής και αµ-
φισβήτησης της πολιτικής.  
Για να χρησιµοποιήσω τις 
απόψεις του Κορνήλιου Κα-
στοριάδη, του µεγαλύτερου 
διεθνούς κύρους σύγχρονου 
φιλοσόφου, στοχαστή και 
επιστήµονα της πολιτικής, 
«η πολιτική µε την αληθινή 
έννοια του όρου, είναι η αµ-
φισβήτηση της πραγµατικής 
θέσµισης της κοινωνίας, η 
δραστηριότητα που προσπα-
θεί να στοχεύσει µε διαύγεια 
στην κοινωνική θέσµιση 
ως τέτοια να την ορίσει και 
προσδιορίσει.»

Στην εποχή µας, πολύς 
λόγος γίνεται για τον τρό-
πο διακυβέρνησης, το ρόλο 
της οικονοµίας και τις νέες 
τάσεις του οικονοµικού ρα-
σιοναλισµού.  Οι σκέψεις δι-
ακατέχονται από την έλλειψη 
οικονοµικής ευρωστίας και 
µας έλκει η φράση «οικονο-
µικοπολιτική κρίση» µια και 
η αντίληψη της ταύτισης του 
καλού κράτους είναι συνώ-
νυµη µε την έννοια οικονο-
µικής ευρωστίας.   Επειδή δε 
η οικονοµική πραγµατικότη-
τα δηµιουργεί επιπλοκές εις 
τα πολιτικώς δρώµενα εµφα-
νίζεται επιτακτική η ανάγκη 
κάθαρσης και εξυγίανσης 
της πολιτικής ζωής αλλά και 
της εν γένει ζωής και πρά-
ξης του ατόµου στα πλαίσια 

της πολυσύνθετης πολιτικής 
µορφής της µετα- µοντέρνας 
δηµοκρατίας.  Η ακεραιότη-
τα των δηµοκρατικών αξιών 
της ελευθερίας, ισότητας και 
δικαιοσύνης είναι η προϋ-
πόθεση που διασφαλίζει την 
ύπαρξη του ιδεώδους της 
∆ηµοκρατίας.

Βέβαια, το γεγονός ότι 
σήµερα περισσότερο παρά 
ποτέ άλλοτε έχοµε την ευχέ-
ρεια να µιλούµε και να κρί-
νουµε περί πολιτικής ακόµα 
και όταν βρισκόµαστε εκτός 
κύκλου αρµοδιότητας για 
κάτι τέτοιο, είναι δείγµα του 
βαθµού της ελευθερίας του 
λόγου αφενός και του δεδο-
µένου της δυνατότητας όχι 
µόνο τής πολιτικής συµµε-
τοχής στον δηµοκρατικό δι-
άλογο, αλλά και της επιρρο-
ής µας στην κατεύθυνση της 
πολιτικής σκέψης.

Στα αποµνηµονεύµατα του 
Ξενοφώντα, διαβάζουµε για 
τον Αρχαίο Σοφιστή Πρόδι-
κο που αναφέρεται στο µύθο 
του Ηρακλή,

που καλείται κατά το τέλος 
της εφηβίας του να διαλέξει 
δύο δρόµους που του προ-
τείνουν οι γυναίκες, Αρετή 
και Κακία.

Η µεν Αρετή του προτείνει 
τον δύσβατο και ανηφορικό 
δρόµο που οδηγεί στην ευ-
τυχία της ολότητας, το καλό 
και συµφέρον των πολλών, 

το γενικό καλό δηλαδή, ενώ 
η Κακία αντίθετα υπόσχεται 
την εύκολη χαρά και επι-
τυχία ή ευδοκίµηση, όπως 
καλή ώρα, στην περίπτωση 
του σύγχρονου πολίτη, στον 
γρήγορο πλουτισµό, στη 
δύνη µιας εύκολης ζωής.

Ο Πρόδικος, ο δάσκαλος 
αυτός της Αρχαιότητας, µε 
τον µύθο του Ηρακλή ήθελε 
να υποδείξει την διαφορά 
µεταξύ της υψηλής πολιτι-
κής και της µικροπολιτικής.

Σήµερα, οι θιασώτες της 
µικροπολιτικής µιλούν 
για µια «έξυπνη, γρήγορη 
και προσγειωµένη πολιτι-
κή» που εύκολα εξηγείται 
στους πολίτες-πελάτες από 
τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρω-
σης, κυρίως την τηλεόρα-
ση, στους οποίους πελάτες 
προσφέρεται το δόλωµα της 
καλοζωϊας µε ότι αυτό συνε-
πάγεται στην καταναλωτική 
µας κοινωνία.  

Κυρίως η προσγειωµένη 
πολιτική ξέρει τα µυστικά 
της κάλπης, ξέρει να κατέ-
χει την τέχνη να ψαρεύει 
ψήφους, να στηρίζει εγω-
κεντρισµούς, και να απευ-
θύνεται στις ατοµικές επι-
διώξεις και φιλοδοξίες του 
πολίτη που δεν βλέπει πιο 
πέρα ή πιο πλατειά από την 
τσέπη του και το πρόσκαιρο 
συµφέρον του.

Σήµερα, η πολιτική του 

µικροσυµφέροντος προβάλ-
λει την θεωρία ότι η πολιτι-
κή είναι η τέχνη του εφικτού 
δηλαδή της δυνατότητας για 
πραγµατοποίησης του αρε-
στού, εδώ και τώρα.  

Όµως η πείρα της ζωής 
µας δείχνει ότι δεν υπάρ-
χουν αυτόµατες και αστρα-
πιαίες λύσεις για τα προβλή-
µατά µας, είτε προσωπικά ή 
συλλογικά στην κοινωνία.  

Υπάρχουν οράµατα και 
σχέδιασµοί που ενδεχοµέ-
νως εµπεριέχουν προβλή-
µατα που θέλουν µελέτη, 
σκέψη, σύνεση και υποµονή 
για να πραγµατοποιηθούν.  
Οι οραµατισµοί αποβλέπουν 
στην πραγµατοποίηση των 
ιδεωδών.  Τα ιδεώδη δεν 
είναι σκέψεις της στιγµής.  
Η πραγµάτωσή τους απαι-
τεί σοβαρότητα και η σοβα-
ρότητα δεν εξισούται µε την 
ταχύτητα.

Τόσον ο πολίτης όσο και ο 
πολιτικός δεν είναι δυνατόν 
να συµβαδίσουν στην οδό 
της προόδου εάν δεν συνερ-
γαστούν στο µετασχηµατι-
σµό των ιδεωδών σε προ-
γράµµατα κοινής ωφελείας. 

Ο δρόµος προς τη ∆η-
µοκρατία είναι δύσκολος, 
πολλές φορές φαίνεται σαν 
δύσβατο µονοπάτι γεµάτο  
από αγκάθια εγωϊσµού, φι-
λαυτίας και  ατοµικού συµ-
φέροντος που χρειάζεται να 

ξεκαθαρίσει για να υπάρξει 
πρόσβαση και συµµετοχή 
στο ∆ηµοκρατικό ιδεώδες.   
Για να πετύχει η ∆ηµοκρα-
τία χρειάζεται προσπάθεια 
να διαµορφώσουµε τις  δυ-
σκολίες σε ευκαιρίες συναί-
νεσης και κατανόησης πέρα 
από τις σκοπιµότητες της µι-
κροπολιτικής.

Η υψηλή πολιτική είναι ευ-
καιρία για τον λαό να συµµε-
τάσχει στην κατανόηση των 
κοινών συµφερόντων πέραν 
της προσωρινής πραγµατι-
κότητας ή της προσωπικής 
ωφέλειας.  Υψηλή πολιτική 
σηµαίνει συνείδηση των κυ-
βερνώντων ότι πρέπει πάντα 
να κυβερνούν και να υπηρε-
τούν την χώρα πέραν  των 
σκοπιµοτήτων της ψηφοθη-
ρίας ή της λαϊκής αποδοχής.

Η υψηλή πολιτική δεν έχει 
βάθρο δράσης την κολακεία 
του λαού αλλά εφαρµόζει 
πρακτικές που συµφωνούν 
µε τις αξίες του δικαίου.

∆ηµοκρατία δεν σηµαίνει 
υποταγή στην θέληση της 
«πλειοψηφίας».

∆ηµοκρατία δεν είναι 
δηµαγωγία ή λαϊκή χειρα-
γώγηση, αλλά είναι σωστή  
και πολύπλευρη ενηµέρω-
ση, είναι διαφάνεια σε όλα 
τα επίπεδα δράσης κράτους 
και λαού. 

∆ηµοκρατία σηµαίνει ευ-
θύτητα και ευθύνη των πο-
λιτικών να  υποτάσσονται 
στη γνώµη του κυρίαρχου 
λαού, του ενήµερου λαού, 
του λαού που έχει κατανο-
ήσει το σύνολο των αξιών 
που στηρίζουν το κράτος της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, 
µιας κοσµοθεωρίας που εί-
ναι συµβατή µε τις απαιτή-
σεις της εποχής για εσωτε-
ρική πρόνοια και εξωτερική 
σύνεση,  για συµµετοχή σε 
µηχανισµούς εξασφάλισης 
της παγκόσµιας ανάπτυξης 
του ανθρώπου στα πλαίσια 
µιας ευρύτερης συµµετοχής  
των κρατών στην αλληλέγ-
γυα προσπάθεια  για ευη-
µερία και ειρήνη, αλλά όχι 
αδιαφορία,  Για την στήριξη 
της ειρηνικής συνύπαρξης 
πολίτες και πολιτικοί ανα-
λαµβάνουν την εκστρατεία  
µιας παγκόσµιας καταπολέ-
µησης της βίας του ρατσι-
σµού,  της φτώχειας, και της 
ανισότητας αρχίζοντας από 
την χώρα µας.

Τότε και µόνον τότε θα εί-
ναι δυνατή η πραγµάτωση 
της ειρήνης σε παγκόσµιο 
επίπεδο.
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