
                                          Πειραιάς, 14 Ιουνίου, 2013 

 

 

Κομματισμός και Δημοκρατία 
 

 

Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός, ότι οι Έλληνες βιώνουν την εξαθλίωσή τους και η Πολιτεία την 
αποσύνθεσή της, εξ αιτίας του φαινομένου του κομματισμού και του άφρονος συνδικαλισμού.  

Μία ελπίδα έναρξης εξόδου από την περιδίνηση της κρίσης, στην οποία έχουμε περιέλθει, διαφάνη-

κε αρχικά με τον σχηματισμό της τρικομματικής Κυβέρνησης, αλλά δυστυχώς πάλι αρχίζουν να 
εμφανίζονται τα «νέφη» της απογοήτευσης και οι «αστραπές» της οργής, λόγω της αδυναμίας των 

κομματικών να συνεργαστούν και να κυβερνήσουν τη Χώρα αποτελεσματικά. 

Δεν συζητείται η σύγχυση που δημιουργεί συνολικά η Αντιπολίτευση η οποία, αντί με τον δικό της 
εποικοδομητικό ρόλο να συμβάλλει στην έξοδο της Πατρίδας από την παρακμή της, συντελεί ακόμα 

περισσότερο στην περιδίνηση της καταστροφής. 

Όσον αφορά την τρικομματική Κυβέρνηση, αντί να πλαισιώνεται με τους αρίστους της κοινωνίας 

μας, αντί να κυριαρχεί η διαλεκτική στη συνεργασία τους ως κύριο μέλημα των μελών της, αντί να 
υπάρχει ως μοναδικό όραμα η σωτηρία της Πατρίδας, συνάμα με την διάσωση της Δημοκρατίας, 

όπως έδειξαν τα πράγματα μέχρι τώρα, μάλλον μέλημά τους και όραμα έχουν το κομματικό όφελος. 

Μέλημα και όραμα έχουν πώς το κάθε κόμμα που συμμετέχει στην Κυβέρνηση ν’ αυξήσει την 
κομματική του πελατεία και να είναι πάλι στην εξουσία. 

Συμπερασματικά, πάνω απ’ όλα τα ιερά και τα όσια της Πατρίδας, τη σωτηρία της κοινωνίας κα της 

Δημοκρατίας, είναι το κόμμα. 
Οι σκέψεις αυτές δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε γράφονται με κάποια προκατάληψη προς τα κόμματα, 

διατυπώνονται με πόνο ψυχής, χάριν της ευημερίας του λαού και χάριν όλων των διαχρονικών 

αξιών. 
Αλλά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτός ο κομματισμός που επικρατεί ως επί το πλείστον στην 

κοινωνία μας, ακόμα και σε θεσμικά όργανα της πολιτείας μας, έχει καταστεί «δεύτερη φύση» που 

λέει ο Αριστοτέλης ή ότι έχει παγιωθεί συνειδησιακά στη λειτουργία των νευρωνικών κυκλωμάτων του 
εγκεφάλου μας. 

Το θέμα δεν αφορά μόνον εμάς διότι, απ’ όσα δύναμαι να γνωρίζω, συμβαίνει και σε άλλους λαούς, 

επί παραδείγματι οι Γερμανοί καθυστερούν την πρόοδο για την ενοποίηση της Ευρώπης, προκειμέ-

νου το κυβερνόν κόμμα να επανέλθει στην εξουσία στις επικείμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου 2013. 
Επίσης στην Αμερική οι Ρεμπουπλικάνοι δεν υποστήριξαν την Κυβέρνηση των Εργατικών του 

Ομπάμα, τόσο στο θεσμό της ιατρικής περίθαλψης όσο και στη λήψη μέτρων για μείωση των 

δαπανών και της απαγόρευσης ελεύθερης αγοράς όπλων. 
Αλλά το θέμα του κομματισμού αποτελεί και ένα ιστορικό φαινόμενο. 

Ο Πλάτων, μεταξύ των άλλων, λέει: «Όταν οι άνθρωποι του ενός κόμματος καταστρέφουν τις 

περιουσίες και βάζουν φωτιά στα σπίτια των ανθρώπων του άλλου κόμματος, τότε οι πράξεις αυτές 
ολοκληρωτικά είναι ανίερες και η Ελλάδα πεσμένη σε βαθειά αρρώστια και επομένως κανένα από τα 

κόμματα δεν μπορεί να πει πως έχει πατριωτισμό (Πολιτεία 469b-471b) 

Ο δε ιστορικός Θουκυδίδης, περιγράφοντας τις καταστροφές που επιφέρουν στις πολιτείες οι 
κομματικές συγκρούσεις, υποστηρίζει μάλιστα, ότι «θα γίνονται πάντα όσο δεν αλλάζει η φύση του 

ανθρώπου, διότι τα κόμματα δεν σχηματίσθηκαν για να επιδιώξουν την κοινή ωφέλεια, αλλά αντίθετα 

για να ικανοποιήσουν την πλεονεξία τους παρανομώντας. Προσποιούνταν ότι υπηρετούν την 

Πολιτεία, ενώ πραγματικά ήθελαν να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα και αγωνίζονταν με 
κάθε τρόπο να νικήσουν τους αντιπάλους τους» (Θουκυδίδου Ιστορία. Γ΄81-82, 82, 82-84, 84-85). 

Κατόπιν όλων αυτών εγείρονται τα ερωτήματα: 

 Οι κοινωνίες θα εξακολουθήσουν να πορεύονται στη σύγχρονη με τα πολλά ερεθίσματα εποχή με 
την κομματικοποιημένη ή με άλλη πιο ανοικτή Δημοκρατία των αξιών και των αρίστων; 

 Η Πατρίδα μας η Ελλάδα πώς θα μπορέσει πολιτικά να περάσει αυτήν την κρίση, προκειμένου η 

κοινωνία μας να σταθεί και πάλι όρθια; 

Οι απαντήσεις υπάρχουν και η πλέον κατάλληλη είναι αυτή που μπορεί να προέλθει από του ίδιους 
ανθρώπους που κατέχουν την εξουσία υπερβαίνοντας εαυτούς και τον κομματισμό. 

Δεν μένει τίποτε άλλο παρά να ευχηθούμε στα μέλη της τρικομματικής Κυβέρνησης να υπερβούν 

εαυτούς και τον κομματισμό για να μην επέλθει η βιαία καταστροφή της Πατρίδας μας περιπίπτουσα 
στο χάος. 
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