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λο κακό, ήλθε ο χρόνος, µε αγώνα δικό µας, µε τη 
δική µας συµπεριφορά, µε το δικό µας παράδειγµα 
της πρώτης αυτής Βουλής, να σταθούν και να στεριώ-
σουν οι δύσκολες διαδικασίες.»
Πολιτικά κόµµατα αναφύονται σαν τα µανιτάρια, 
χωρίς κοµµατική οργάνωση και υποδοµή, χωρίς ξε-
κάθαρη ιδεολογία και ρεαλιστικό πρόγραµµα. Ενώ  
ντροπή της πολιτικής µας δηµοκρατίας, και σαφής 
παραβίαση των αρχών και των πολιτικών αξιών που 
υπαγορεύει το Σύνταγµά µας αποτελεί το κόµµα της 
Χρυσής Αυγής, ανεξάρτητα από τους λόγους που συ-
ντέλεσαν στην ανάδειξή της. Όπως ρητά αναφέρεται 
στις διατάξεις του άρθρου 29 του Συντάγµατός µας,  
που αφορά τα πολιτικά κόµµατα: «..η οργάνωσή και 
η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη 
λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος», αξίες 
τις οποίες δεσµεύονται µε τον όρκο που δίνουν  να 
υπηρετούν οι βουλευτές. 
 Η απαξίωση της πολιτικής ηγεσίας µας είναι 
η σηµερινή πραγµατικότητα. Απίστευτη υποβάθµι-
ση της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, για να µη 
χρησιµοποιήσουµε βαρύτερους χαρακτηρισµούς, 
σε  συνεδριάσεις για ύψιστα πολιτικά θέµατα, που 
αναµεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση, αλλά 
και  τις οργανωµένες συζητήσεις βουλευτών  επίσης 
στην  τηλεόραση. Ακόµα οι ίντριγκες, οι εκβιασµοί 
και η µεταπήδηση από κόµµα σε κόµµα και οι κα-
ταγγελίες για εξαγορά βουλευτών για την ψήφο φέρ-
νουν στο νου παλιότερες εποχές. Υπάρχει όµως µια 
διαφορά:   Η ποιότητα του πολιτικού λόγου σήµερα 
είναι αχαρακτήριστη. Η πόλωση φθάνει στα όρια της 
απρέπειας. Ο άκρατος λαϊκισµός και η έλλειψη της 
πολιτικής ευθύνης, και περιφρόνηση της «ηθικής 
των µέσων και της µεσότητας» (Γ. ∆. ∆ασκαλάκης, 
1978)  είναι η οδυνηρή πραγµατικότητα σ’  αυτήν 
την τροµακτική κρίση που βιώνουµε. Το ότι «η δη-
µοκρατία δεν έχει αδιέξοδα» χρησιµοποιείται σαν 
άλλοθι. ∆εν έχει ανάγκη από καρατοµήσεις. Κι’  αυ-
τοί που ασφαλώς υπάρχουν και µένουν πιστοί  στον 
όρκο σεβασµού των ηθικών και πολιτικών αξιών, 
που υπαγορεύονται από το Σύνταγµα, δεν οδηγού-
νται στον αποκεφαλισµό όπως ο Τόµας Μορ. Ούτε 
στο κώνειο, όπως ο Σωκράτης.  Κατάργηση θέσεως, 
τροποποίηση ή θέσπιση νέων πλαισίων, ακόµα και 
συνταγµατικές αλλαγές,  για κάλυψη διαφθοράς και 
πολιτικής εξυπηρέτησης πελατειακών δεσµεύσεων. 
«Παραιτήσεις» και αντικατάσταση προσώπων είναι 
σχεδόν απλή υπόθεση. Εξάλλου τα µεγάλα ΜΜΕ συ-
νήθως καλύπτουν  έντεχνα τέτοιες πολιτικές, φυσικά 
µε ανταλλάγµατα. 

 Και οι πολίτες; Αυτός ο περίφηµος χορός του 
νεώτερου δράµατος; Ή µένει απαθής, αποξενωµένος 
αφού η περιθωριοποίηση είναι το µεγάλο τίµηµα της 
ανεργίας που µαστίζει ιδιαίτερα του νέους ή στρέφε-
ται στη βία, στο ρατσισµό και σε ακραίες φασιστικές 
ιδεολογίες. Η πόλη παρουσιάζει πολλές όψεις. Αυτή 
που χάνεται στο σκοτάδι και κρύβει τη δυστυχία και 

την απόγνωση, η άλλη που γεµίζει τις καφετέριες 
και τα φτηνά “ταχυφαγεία”  που ανοίγουν σε µαγαζιά 
που έκλεισαν και η άλλη, που θυµίζει µια “κάστα κα-
τοχική”  που τέρπεται  από τους ήχους των παλιών 
ρεµπέτικων τραγουδιών. Τα έχει βάλει και στα σα-
λόνια και στις µοντέρνες πολιτισµικές εκποµπές των 
ΜΜΕ. Όµως χορεύει υπό τους ήχους της µουσικής 
αυτής χωρίς να νοιώθει το βάθος. Απλά µιµείται τις 
κινήσεις του. Η εσωτερική δύναµη του σκοπού και 
του χορού του είναι άγνωστες. Και οι νέες γενιές; 
Στρέφονται περισσότερο στις κραυγές της ροκ µουσι-
κής και σε όποια πρότυπα αυτή προβάλλει. Γυρίζουν 
την πλάτη στις αξίες που τους προσφέρουµε. Ανερ-
γία, απόγνωση από ένα αβέβαιο µέλλον και  φυγή 
από τον τόπο ως  διέξοδο. Αρνούνται τον πολιτισµό 
που τους προσφέρουµε. Καταγγέλλουν  την υποκρι-
σία µας ότι «το µέλλον του τόπου είναι οι νέοι και οι 
νέες» ή  ότι «έχουµε συναίσθηση των ευθυνών µας 
απέναντι στα παιδιά µας».  Καταφεύγουν στη βία, 
στην τροµοκρατία  και σε πράξεις βανδαλισµού,  που 
άλλωστε και έντεχνα καλλιεργούνται από πολιτικές 
δυνάµεις. 
 Ας παραδεχθούµε όµως και τις  ευθύνες 

όλων µας για ό,τι συµβαίνει και για τη λειτουργία 
της δηµοκρατίας µας. Ως Έλληνες, ως φορείς πολιτι-
κής εξουσίας, εξουσίας που µας την παρέχει η ίδια η 
δηµοκρατία, ως δηµόσιοι λειτουργοί αλλά και απλοί 
πολίτες δε σεβαστήκαµε το Σύνταγµα. Αποδεχθήκαµε 
ως «νοµιµοποιηµένη» την ανυπακοή. Η πόλωση που 
διαπιστώνεται µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων και 
περνά και στο λαό, µε άµεσες συνέπειες απαξίωσης 
των δηµοκρατικών θεσµών, έχει τραγικές συνέπειες. 

 Ασφαλώς, για την αντιµετώπιση των προ-
βληµάτων της λειτουργίας της δηµοκρατίας µας, της 
οικονοµίας και του έθνους µας, στη σηµερινή µετα-
νεωτερική εποχή  της παγκοσµιοποίησης, η απλή 
κραυγή απόγνωσης δεν αρκεί. Οι δυνάµεις στο λαό 
και το έθνος υπάρχουν αλλά χρειάζονται αφύπνιση 
και ανάδειξη πολιτικών ηγεσιών, που θα ανταποκρί-
νονται στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις του ρό-
λου τους. Και φυσικά όχι δηµοκρατικούς Μεσσίες…
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