
                           

 
                Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου, 2009 

 

 
Πολιτικοί Οραματισμοί 

 
 

Αρχαιόθεν υπήρχαν δύο φιλοσοφικές σχολές, αυτή η οποία απέβλεπε στη σταθερότητα της 
κοινωνίας και η άλλη στην οποία κυριαρχούσε η ιδέα της εξέλιξης αυτής και οι οποίες 

σχολές εξελίχθηκαν σε πολιτικά ρεύματα. 
Είναι γεγονός ότι η πρόσφατη πολιτική πορεία της Χώρας μας στιγματίσθηκε από έναν 

τραγικό εμφύλιο σπαραγμό, το οποίο η Ελλάδα μας τον πλήρωσε ακριβά, περισσότερο δεν 

γινόταν. 
Τα χρόνια πέρασαν, οι πληγές του εμφυλίου επουλώθηκαν, οι πολιτικές ανασφάλειες 

υποχώρησαν στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούσε να συμβεί και οι Έλληνες πολίτες 
άρχισαν να σκέπτονται περισσότερο φιλελεύθερα και προοδευτικά, με συνέπεια να δη-

μιουργηθούν νέες πολιτικές παρατάξεις ανταποκρινόμενες στην εποχή τους. 
Οι Έλληνες πολίτες με δημοκρατικές διαδικασίες αναδεικνύουν ως κυρίαρχη ιδεολογία επί 

σειρά ετών τη σοσιαλιστική φιλοσοφία, παράλληλα με το κίνημα του κοινωνικού εκσυγχρο-

νισμού. 
Επειδή όμως κάθε κοινωνική αλλαγή έχει και παρενέργειες και ιδιαίτερα για τη Χώρα μας, 

η οποία πέρασε από έντονες πολιτικές δοκιμασίες, επόμενο ήταν να παρατηρηθούν 
αναρχίες, χαλάρωση των ηθών και των αξιών της κοινωνίας μας, σημεία τα οποία όλοι 

βιώνουμε σήμερα. 
Καιρός είναι λοιπόν να γίνει η ανόρθωση των αξιών και των ηθών μας με μία σύνθεση της 

παραδοσιακής συντηρητικής αντίληψης με αυτή των εκσυγχρονιστών, διότι έτσι ειρηνικά, 
δημοκρατικά πορεύονται οι κοινωνίες στην ευημερία και στην εξέλιξη. 

Αδιαμφισβήτητες, θεμελιώδεις όμως, κοιτίδες της παράδοσής μας ήταν ανέκαθεν οι έννοιες 

του Έθνους, της εκκλησίας και της οικογένειας, στις οποίες σήμερα προστίθεται σε 
πρωταρχική θέση και το περιβάλλον (αν και όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί μαζί με τη φύση 

είναι περιβάλλον). 
Μέσα από αυτούς τους θεσμούς η κοινωνία μας πάντα αντλούσε αξίες και ήθος, επομένως 

και σήμερα είναι επίκαιροι και αναγκαίοι από αυτούς να αντλήσουμε νέες, σύγχρονες, με 
προοπτική ιδέες. 

Γεγονός το οποίο αποτελεί παράδοση στη Χώρα μας για το πλείστον των πολιτικών παρατά-
ξεων, με το θετικό αποτέλεσμα να υπάρχουμε ως μία ενωμένη κοινωνία. 

Αλλά η Χώρα έχει και τόσα πολλά άλλα προβλήματα, κοινωνικά, διοικητικά, οικονομικά 

και αναπτυξιακά, τα οποία δεν επιτρέπουν στις πολιτικές μας παρατάξεις να διαχωρίζονται 
σε εξελικτικές και συντηρητικές, διότι εκ των πραγμάτων υποχρεώνονται να είναι κυρίως 

προοδευτικές. 
Επίσης αυτά τα ίδια τα προβλήματα, ως επίσης και η πολυπλοκότητα των κοινωνιών 

εξασθενεί επί πλέον και τον διαχωρισμό μεταξύ φιλελευθέρων και σοσιαλιστών.  
Έτσι ώστε, είτε ως κοινωνικός φιλελευθερισμός, είτε ως σοσιαλισμός με φιλελευθερισμό, να 

έχουν την ίδια συνισταμένη ως ιδεολογία και επομένως η συμπληρωματικότητά τους να 

ανάγεται μόνο στις νέες προγραμματικές προτάσεις και στη συνέπειά τους. 
Κάπως έτσι μπορούν να είναι σήμερα οι πολιτικοί οραματισμοί …η αντιμετώπιση της 

πραγματικότητας. 
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