
                                    

       Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου, 2009 
 

Πολιτικός  Πολιτισμός 

    
Εθνικούς λόγους επικαλέσθηκε η πολιτική ηγεσία για πρόωρη προσφυγή στις «κάλπες» την 

4η Οκτωβρίου, 2009 προκειμένου οι πρόωρες εκλογές (δείγμα και αυτό της πολιτικής μας 
ανωριμότητας να ζητάμε και να πιέζουμε να γίνουν πριν από την ώρα τους) να ανοίξουν τον 

δρόμο για την πολιτική και οικονομική ανόρθωση της Ελλάδας μας από την πτωτική 
πορεία στην οποία ήδη βρίσκεται. 

Εάν λοιπόν εθνικοί λόγοι υπαγόρευσαν τις παρούσες πρόωρες εκλογές, τότε επιτακτική και 
λίαν επείγουσα εθνική ανάγκη είναι να λυθούν τα χρόνια προβλήματα της Πατρίδας μας, 

με στόχο να φθάσουμε στο προηγμένο επίπεδο των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών. 

Εθνικός στόχος, ο οποίος υπήρξε και το κίνητρό μας για την είσοδό μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Αλλά γεννώνται τα ερωτήματα πώς δύναται να χαρακτηρισθεί η απομάκρυνσή μας από 
αυτήν την εθνική μας επιδίωξη και τι χρειάζεται για να βρεθούμε ξανά σε αυτή την πορεία;  

Είναι γεγονός ιστορικά αναμφισβήτητο ότι μια κοινωνία λειτουργεί ομαλά και προοδευτικά 
με άξιες ηγετικές προσωπικότητες και με άριστους καθιερωμένους πολιτικούς θεσμούς. 

Μία ηγετική προσωπικότητα σε οποιοδήποτε διοικητικό ή συνδικαλιστικό επίπεδο (πολύ 

περισσότερο στην πολιτική, η οποία κατά τον Πλάτωνα αποτελεί την πρώτη επιστήμη, 
ηγούμενη όλων των άλλων) απαραίτητο τυγχάνει να συνδυάζει εκ φύσεως τη σοφία και την 

δύναμη της θέλησης να εργασθεί για το καλό της κοινωνίας και μόνο και όχι να επιδιώκει 
την εξουσία προς ίδιον όφελος. 

Ο ηγέτης έχει όραμα, έχει εθνικούς κοινωνικούς στόχους, τους οποίους κάνει πράξη, 
μετρώντας μόνο το όφελος της πατρίδας του και όχι το κομματικό ή προσωπικό κόστος. 

Καθοδηγείται από το όραμά του αυτό και όχι από τις μετρήσεις της κοινής γνώμης. 
Η πρόσφατη πολιτική μας ιστορία έχει αναδείξει τέτοιες ηγετικές προσωπικότητες, με 

όραμα, υπευθυνότητα, φρόνηση και αποφασιστικότητα. 

Μία όμως ηγετική προσωπικότητα ευδοκιμεί ακόμα καλύτερα μέσα σε ένα πολιτισμένο 
διοικητικό ή πολιτικό σύστημα με άριστους νόμους, οι οποίοι εφαρμόζονται χωρίς διακρί-

σεις στους προσκείμενους στην εκάστοτε εξουσία ή στους κατέχοντες την δύναμη του 
πλούτου. 

Εάν οι παραπάνω κανόνες έχουν ένα καθολικό διαχρονικό χαρακτήρα, για την παρούσα 
πολυδιάστατη παρακμιακή κατάσταση της χώρας μας, φρονώ ότι απαιτούνται άμεσα οι 

εξής βασικές διορθώσεις για το πολιτικό ήθος μας: 
Κατ’ αρχήν στους πολιτικούς, αλλά και στους κοινωνικούς άλλους φορείς να προέχει του 

κομματικού και του συνδικαλιστικού το κοινωνικό συμφέρον και οι σκέψεις τους και οι 

αποφάσεις τους να μη διαπνέονται από το κομματικό ή το προσωπικό λεγόμενο κόστος. 
Επίσης φρονώ ότι αποδείχθηκε ανώφελη και μάλλον επιζήμια η κομματική διαίρεση και 

οργάνωση της κοινωνίας μας δημιουργώντας έτσι κάποιας μορφής κομματικά κράτη.  
Ιδιαίτερα σήμερα είναι εθνική ανάγκη η συνεργασία των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά και 

των άλλων, για την υπεύθυνη ανόρθωση της Πατρίδας μας, ενώ είναι ανεπίτρεπτο το ένα 
κόμμα να αντιμετωπίζει το άλλο ως άλλους Έλληνες και να προσμετρά την δύναμή του με 

τη λεγόμενη πόλωση των κομμάτων, η οποία είναι μία μορφή καλλιέργειας διχασμού. 

Επικίνδυνη επίσης είναι η καλλιέργεια σοφιστικών συνειδήσεων στους πολίτες με τους 
δημόσιους διαλόγους των πολιτικών και των άλλων φορέων, οι οποίοι αντί να προάγουν τον 

ουσιαστικό και ηθικό λόγο, εξαντλούνται σε επιφανειακά «ξύλινα» σχήματα της γλώσσας, με 
αποτέλεσμα να μολύνεται αποσυνθετικά ο κοινωνικός ιστός. 

Για όλους αυτούς τους λόγους αυτές οι εκλογές υποχρεωτικά σηματοδοτούν την ανόρθωση 
της Χώρας μας και επομένως ζητάμε, μαζί με όλα τα άλλα, από τα κόμματα συγκεκριμένες 

προτάσεις για τα προβλήματά μας, τις οποίες απαραιτήτως πρέπει συνεργαζόμενα να 
εφαρμόσουν μετεκλογικά για να μη διαλυθούμε … 

Αυτό φρονώ ότι είναι το πνεύμα της εθνικής ανάγκης των πρόωρων εκλογών. 
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