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      Πειραιάς, 4η Ιανουαρίου, 2009 

 

Η Δημοκρατία μας μπορεί … 
         

Είναι γνωστά τα χρόνια προβλήματα της χώρας μας που αναγκαιούν να λυθούν 
για να εκπληρώσουμε την ανειλημμένη υποχρέωσή μας να φθάσουμε στο επί-

πεδο των άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών και τα οποία λόγω των μεταρρυθμιστικών 
αλλαγών απαιτούν την διακομματική συνεργασία. 

Επί τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις αντί να επιλύουν τα προβλήματα αυτά, τα έχουν 

επιδεινώσει ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα το σύνολο των πολιτικών και 
κοινωνικών θεσμών της Χώρας να βρίσκονται σε παρακμή, όπως δημοσιεύθηκε 

στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» 28 Δεκ. 2008, σελίδες 4,6. 
Η διαμαρτυρία των πολιτών και συγχρόνως η επιθυμία τους για εκσυγχρονισμό 

της Χώρας μας, πολλές φορές εκφράσθηκαν ειρηνικά μέσα από τις σφυγμομε-
τρήσεις της κοινής γνώμης, αλλά δυστυχώς συνάντησαν την ατολμία των ηγεσιών 

και την πεισματώδη αντίδραση των συνδικαλιστικών επαγγελματικών και μαθη-
το-φοιτητικών οργανώσεων, που έφθαναν μέχρι της αυθαιρεσίας κατάληψης δη-

μοσίων κτιρίων, πανεπιστημίων και σχολείων. 

Η κοινωνική αντίδραση έναντι αυτής της παρακμής έφθασε στην αποκορύφωσή 
της με την αυθόρμητη εξέγερση του συνόλου των μαθητών και φοιτητών με α-

φορμή την άδικη δολοφονία του άτυχου μαθητή από αστυνομικό και η οποία, 
πέρα από την δικαία αγανάκτησή τους για το γεγονός, εκφράζει και την απέλπι-

δα αγωνία αυτών των παιδιών για το μέλλον τους.  
Αυτές τις παρακμιακές συνθήκες των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών εκμε-

ταλλεύονται οι διάφορες κοινωνικές ομάδες που διαπνέονται από επαναστατικές 
ιδεολογίες και οι οποίοι ως οργανωμένοι «κουκουλοφόροι» καταστρέφουν και 

πυρπολούν και αλλοίμονο στο κέντρο των Αθηνών. 

Ενώ τώρα τελευταία αλλάζει η τακτική τους προσβάλλοντας αιφνιδιαστικά μεμο-
νωμένους και κυρίως αστυνομικούς στόχους, παρουσιάζοντας τακτική αντάρτι-

κου των πόλεων, με επιδίωξη προφανώς να αποδιοργανώσουν την αστυνομία. 
Σε αυτή την παρακμιακή κατάσταση βρίσκει την Χώρα μας και η διεθνής χρη-

ματο-οικονομική κρίση με τις οδυνηρές συνέπειες, που εκτιμάται ότι θα επιφέ-
ρει σε τομείς της οικονομίας μας, δημιουργώντας μεγάλο αριθμό ανέργων. 

Όλη αυτή η απογοητευτική κατάσταση, ας αποτελέσει αφορμή αναδημιουργίας, 

αφήνοντας τα λόγια και περνώντας αμέσως και επειγόντως στην πράξη για την 
ανασυγκρότηση της Χώρας από όλους μας και ιδιαίτερα στους τομείς: 

 Το πρώτο και επείγον θέμα είναι τα κόμματα, υπό την εποπτεία του Προέ-

δρου της Δημοκρατίας, δέον όπως αφενός καταγράψουν τα θέματα και αφετέρου 
καθορίσουν την κοινή πολιτική επ’ αυτών προς ανόρθωση και εκσυγχρονισμό 

της Χώρας μας, ανεξαρτήτως ποιο κόμμα κυβερνά. 

 Επίσης οι πολιτικοί μας να εγκαταλείψουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις και 
εχθρότητες, να αφήσουν την λεγόμενη «ξύλινη» γλώσσα και αντί αυτών να ανα-

πτυχθεί μεταξύ τους φιλία και ουσιαστικός διάλογος. 
Είναι επιτακτική η συνεργασία μεταξύ των κομμάτων χάριν του καλού του κοι-

νωνικού συνόλου. 
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Μία τέτοια συμπεριφορά συμφιλιώνει και τους πολίτες και δεν τους «πολώνει», 
καθόσον η πόλωση διαιρεί και δεν ενώνει. 

 Τα κόμματα και οι υποψήφιοι βουλευτές επιβάλλεται να απεξαρτηθούν από 

την, με οποιονδήποτε τρόπον, χρηματοδότησή τους χάριν της εξυγίανσης πρωτί-
στως του πολιτικού αλλά και του κοινωνικού μας βίου. 

 Με το συμφιλιωτικό αυτό πνεύμα και χάριν των βαθιών μεταρρυθμίσεων που 

έχουμε ανάγκη, κρίνεται ότι είναι ωφέλιμο ορισμένα υπουργεία να ανατίθενται 
σε προσωπικότητες καταξιωμένες και κοινής αποδοχής ανεξαρτήτως κυβερνώ-

ντος κόμματος. 

 Επίσης, χάριν εξυγίανσης και της ομαλότητας της κοινωνίας μας συνολικά, 
απαραίτητο είναι η αποκομματικοποίηση του δημοσίου και των άλλων φορέων 

και οργανισμών, με μοναδικό κριτήριο την αξιολόγηση των προσώπων. Η δημο-

κρατία λειτουργεί με του άξιους και όχι τους δικούς μας. 

 Τέλος η διεθνής κρίση ας αποτελέσει ευκαιρία ανοίγματος της αγοράς εργα-
σίας και σε άλλους τομείς, εκ των οποίων ορισμένοι μπορεί να είναι: 

- Η γεωργία με τις παρεμφερείς εκμεταλλεύσεις, ακόμα και η οικιακή οικονο-
μία, είναι προτιμότερη από την ανεργία. 

- Ευρύτατη ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και με γρήγορους ρυθ-
μούς. 

- Η φροντίδα μελών οικογενειών από νηπιαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς 

κλπ. 
- Αναπροσαρμογή της παιδείας σε σχέση με την αγορά εργασίας. 

- Ενθάρρυνση ιδιωτικής πρωτοβουλίας δημιουργίας χώρων στάθμευσης οχη-
μάτων στις πόλεις, έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και το απαιτεί η 

σύγχρονη πόλη. 
- Ανάθεση εργατικής και κοινωνικής πολιτικής στους δήμους, που η συμβολή 

τους εκτιμάται ότι θα είναι ανακουφιστική από την αξιοποίηση τοπικών δυ-
νατοτήτων. 

- Τέλος μεγάλη και συστηματική προσπάθεια για βελτίωση του τουρισμού μας 

με ιδιαίτερη προσοχή στην προσέλκυση τουριστών από τις πολυπληθείς ανα-
πτυχθείσες οικονομικά χώρες της Ανατολής και του Βορρά. 

 Αλλά εάν ο διάλογος είναι επιτακτικός για τους πολιτικούς, εξίσου σημαντι-

κός, αλλά και συμβολικός είναι να αναπτυχθεί αυτός μεταξύ των καθηγητών, 
αλλά και με τους μαθητές και φοιτητές, αποβάλλοντας τον κομματισμό από τον 

πανεπιστημιακό και σχολικό χώρο. 
Δεν θα ήταν περιττό σε κάθε πανεπιστήμιο να δημιουργηθεί και ένα κέντρο έ-

ρευνας αγοράς, ώστε να κατευθύνει τους αποφοίτους για εργασία. 
Βέβαια το μέτρο αυτό εξυπακούεται ότι πρέπει να προηγηθεί ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός των νέων και η αυτονομία των πανεπιστημίων. 

Αυτά όλα προϋποθέτουν προοδευτικά πανεπιστήμια και όχι πανεπιστήμια των 
καταλήψεων και του ασύλου των αναρχικών. 

 Ακόμα αναθεώρηση χρειάζεται και η λειτουργία των συντεχνιών, οι οποίες 

αντί να εξισορροπούν την κοινωνία από τυχόν αδικίες και αυθαίρετες αποφάσεις 
της εξουσίας, οι ρόλοι τους με τις καταλήψεις και τα άλλα συμπτώματα έχουν 

αντιστραφεί, επιβάλλοντας τις απόψεις τους στην κυβερνώσα πλειοψηφία με την 
ανοχή της και εν ονόματι της αναρχούμενης πληγωμένης, πλέον, δημοκρατίας 

μας. 

 Δυστυχώς αυτή η «ξύλινη» κομματική γλώσσα έχει κυριαρχήσει και στους 

δημοσιογράφους, κυρίως στα δελτία ειδήσεων αριθμού τηλεοπτικών σταθμών, 
κατά τον σχολιασμό των θεμάτων της επικαιρότητας, τα οποία παρουσιάζονται 

με επαναληπτικότητα και διόγκωση, έχοντα απογοητευτική επίδραση στον ψυ-
χισμό των τηλεθεατών. 
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Ενώ σημαντική είναι η προσφορά των δημοσιογράφων στην λειτουργία της κοι-
νωνίας, διατυπώνεται όμως η γνώμη, ότι επηρεάζονται από την εμπορικότητα του 

εντυπωσιασμού του θέματος. 
Τέτοια θέματα, φρονώ ότι περισσότερον απευθύνονται στο ένστικτο παρά στη λο-

γική του ανθρώπου, γι’ αυτό θα ήταν επωφελέστερο τα δελτία ειδήσεων να πα-
ρουσιάζονται απλά, χωρίς σχόλια, αφήνοντας τον κάθε τηλεθεατή να μορφώνει 

ελεύθερα την δική του γνώμη. 
Οι συγκρουσιακές αυτές συζητήσεις των δελτίων ειδήσεων θα μπορούσαν να γί-

νονται σε ειδικές εκπομπές, όπως και συμβαίνει. 

 Όσον αφορά την Αστυνομία μας, η οποία δέχεται όλες τις πιέσεις και την ε-

πικινδυνότητα των κοινωνικών ταραχών, ανεξαρτήτως ποια είναι η κυβέρνηση, 
φρονώ ότι η κριτική όλων μας για το έργο της πρέπει να είναι τουλάχιστον εποι-

κοδομητική προς βελτίωση και όχι αποθαρρυντική. 
Αφού πολλά έχουν διατυπωθεί για την αναδιοργάνωσή της και την εκπαίδευση 

του προσωπικού της, ας μου επιτραπεί να διατυπωθούν δύο σκέψεις με αφορμή 
τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν στην ενίσχυση της πίστης τους και στο ηθι-

κό τους στον κοινωνικό τους ρόλο της αστυνόμευσης της πόλης και συγχρόνως 

στις εσωτερικές εφόδους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, διότι οποιοσδήπο-
τε διοικητικός μηχανισμός έτσι είναι αποτελεσματικός. 

Γενικά όμως από όλα αυτά τα παρακμιακά σημεία της πολιτείας, τα οποία πα-
ρουσιάζουν και κάποια οικουμενικότητα και δεδομένης της εξέλιξης των κοινω-

νιών, δείχνουν ότι οδεύουμε στο μέλλον προς μιαν άλλη μορφή δημοκρατίας, 
της οποίας βασικά στοιχεία εκτιμάται ότι θα είναι η άμεση έκφραση των πολιτών 

μέσω του διαδικτύου, βουλή των κοινωνικών εταίρων, διότι εκεί οργανώθηκε η 
κοινωνίας μας με τα προβλήματά της και μία κυβερνητική πολιτική από εξειδι-

κευμένους επιστήμονες, λόγω της πολυσυνθετότητας των προβλημάτων και της 

οικουμενικότητας των κοινωνιών. 
Τελειώνοντας, αισθάνομαι σε κάθε κείμενό μου την ανάγκη να δηλώνω ότι ενερ-

γώ με το κίνητρο του καθήκοντος ενός απλού πολίτη για το καλό της κοινωνίας 
μας και για μια ευνομούμενη δημοκρατία, στην οποία δεν υπάρχει γόνιμο έδα-

φος για να αναπτύσσεται ο νόμος της ανταποδοτικότητας … 
Ας γίνουν οι ευχές μας πράξεις για το Νέο Έτος του 2009 για το καλό της Ελλά-

δας μας …! 
 

Με εκτίμηση  

Σημείωση: 
Το άρθρο αυτό γράφηκε πριν από την απόπειρα δολοφονίας 

Αστυνομικών από ενόπλους αγνώστους τρομοκράτες το πρωί 
της Δευτέρας 5/1/09. 

 

 


