
 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 

 

Ισορροπία στο τέλµα, 

Ακινησία της πολιτικής και κοινωνικής µας ζωής 

 

∆ηµήτρης Ρόκος 

 

Συζητώντας µε τον πανεπιστηµιακό δάσκαλο ∆ηµήτρη Ρόκο, διαπιστώνεις τη δύναµη 

του λόγου. 

Ενός λόγου περιεκτικού, ζωντανού, που στη ροή του χάνεις την αίσθηση του χρόνου. 

Η πίστη του στην αναγκαιότητα της ανάπτυξης του κοινωνικά ενεργού πολίτη, 

απέναντι στους επαγγελµατίες της πολιτικής, αποτελεί µια από τις σταθερές της 

κουβέντες. Η κριτική του, αυστηρή και ταυτόχρονα ουσιαστική, στρέφεται µε 

ιδιαίτερη πικρία στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο στρατεύτηκε αλλά και την παραδοσιακή 

αριστερά, τα οράµατα της οποίας υπηρέτησε. 

Ο ∆ηµήτρης Ρόκος συµµετείχε στη ∆ηµοκρατική Άµυνα στα χρόνια της δικτατορίας, 

υπήρξε ιδρυτικό µέλος του ΠΑΣΟΚ και ηγετικό στέλεχός του. Σε µια περίοδο, όπου 

όλοι επιθυµούν να εξαργυρώσουν την πολιτική τους δράση µε µια υπουργική ή έστω 

βουλευτική καρέκλα, εκείνος διακριτικά αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ διαλέγοντας για 

τον εαυτό του ένα ρόλο στην κοινωνία των πολιτών. 

 

Αν µια φράση χαρακτηρίζει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγµή στη χώρα µας 

είναι "η υποχώρηση της κοινής λογικής σ' όλα τα επίπεδα". Στο επίπεδο της εξουσίας 

παρακολουθούµε τα πολιτικά κόµµατα να αλληλοκατηγορούνται και να κυβερνούν 

ταυτόχρονα µε υπερβολικό λαϊκισµό. Στο επίπεδο της κοινωνίας εµφανίζεται µια 

έξαρση συντεχνιακών διεκδικήσεων που κατακερµατίζουν τον κοινωνικό ιστό, µε την 

παρότρυνση των ίδιων των κοµµάτων. Κύριε Ρόκο, θα θέλαµε τη δική σας άποψη. 

Είναι φανερό ότι η πολιτική πραγµατικότητα µιας κοινωνίας εκφράζει τα 

χαρακτηριστικά, τη δοµή, τη λειτουργία, την ποιότητα και το ήθος της ίδιας της 
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κοινωνίας και αυτό το πράγµα νοµίζω ότι συµβαίνει και σήµερα. Τα τρία µεγάλα 

κόµµατα, κι όχι µόνο αυτά, εκφράζουν κατά τη γνώµη µου τις συνιστώσες της 

ισορροπίας στο τέλµα, στην ακινησία της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Εκφράζουν 

ως συνισταµένη θεωρία πράξη και συµπεριφορά το παλιό που κατά τη δική µου 

γνώµη πεθαίνει, χωρίς βέβαια να έχουν ακόµη διαµορφωθεί οι προϋποθέσεις για να 

γεννηθεί το καινούργιο. 

Είναι φανερό ότι η πολιτική µε την κοινωνία αλληλοεπιδρούν, αλληλοεπηρεάζονται 

και αλληλοδιαµορφώνονται και οι συντεχνιακές εκφράσεις της κοινωνίας είναι 

αντίστοιχες των συντεχνιακών εκφράσεων στην πολιτική. Η πολιτική πια ανεξάρτητα 

από µακαρία τη λήξει δόγµατα, αξίες και οράµατα, από τα ρούχα τα οποία φοράει ή 

τα χρώµατα τα οποία την καθορίζουν ή θα θέλαν κάποιοι να την καθορίζουν, είναι η 

κυρίαρχη πολιτική των επαγγελµατιών που λίγο πολύ µετέρχονται τα ίδια τερτίπια, τα 

ίδια µέσα, τις ίδιες µεθόδους προβολής και marketing για να συντηρήσουν και ν' 

αναπαράγουν εαυτούς και αλλήλους. 

Με ενοχλεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, µια που η αριστερά αποτελούσε για 

πολλούς από 'µας φάρο ήθους και µιας µη αγοραίας και συµβατικής πολιτικής 

συµπεριφοράς και µου κάνει πολύ αλγεινή εντύπωση ότι χρησιµοποιεί κι αυτή 

ακριβώς τις ίδιες µεθόδους στο πολιτικό σκηνικό. Αφίσες που επεξεργάζονται χωρίς 

αίσθηµα και καρδιά διαφηµιστικά γραφεία, επαφές µε δηµοσιογράφους, 

συγκροτήµατα εφηµερίδων  και κανάλια τηλεόρασης, της ίδιας ποιότητας µε τα 

συνήθη σχετικά αλισβερίσια των παραδοσιακών µεγάλων κοµµάτων και γενικότερα η 

στάση της, η συµπεριφορά της δείχνουν ότι δεν υπάρχει καµιά ελπίδα για µια 

καινούργια προοπτική στην πολιτική σκηνή από τη µεριά της παραδοσιακής και 

συνασπισµένης αριστεράς. 

Σε ότι αφορά τα δύο µεγάλα κόµµατα, τη Ν.∆. και το ΠΑΣΟΚ, αυτά αποτελούν τις 

δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος σε επίπεδο πολιτικών προγραµµάτων, στάσεων και 

συµπεριφορών. Όσο κι αν θέλουν να δείχνουν ότι διαφωνούν, εκφράζουν τα ίδια 

αιτήµατα και η δηµαγωγία, ο παλαιοκοµµατισµός κι ο λαϊκισµός είναι κοινά τους 

χαρακτηριστικά. Και στον κατήφορό τους τείνουν να παρασύρουν µε την κρυφή 

γοητεία της µπουρζουαζίας και ορισµένα επιφανή και δήθεν ανανεωτικά στοιχεία του 

Συνασπισµού. 

Αφήνοντας το δύσκολο καλοκαίρι της " κάθαρσης", διαπιστώνουµε ότι 

ανανεώνεται το πολιτικό προφίλ του Ανδρέα Παπανδρέου και φυσικά του 

ΠΑΣΟΚ, και ότι ενισχύεται µάλιστα από τη διαφαινόµενη συνεργασία του µε 



 3 

την Αριστερά. Υπήρξατε ανώτατο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ (µέλος του 

Εκτελεστικού Γραφείου) και συνεργαστήκατε µε τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως 

και µε άλλα στελέχη που εξακολουθούν να είναι σήµερα στο ΠΑΣΟΚ. Τι έχει 

αποµείνει από εκείνη την κοινωνική δυναµική του 1981, σήµερα το 1990; 

Είναι φανερό ότι όταν ένα κόµµα που βάλλεται από όλες τις πλευρές για υπαρκτά 

σκάνδαλα (αλλά και λόγω µιας σκανδαλολογίας που ευδοκιµούσε την περίοδο αυτή), 

κρατάει το 40% µε 41% του ελληνικού λαού σηµαίνει ότι εξακολουθεί να κρατάει 

στους κόλπους του, έστω παγιδευµένους, έστω αναµένοντας την καλύτερη ώρα, την 

ώρα που "θα σηµάνουν οι καµπάνες" µια πολύ σηµαντική ακόµα κοινωνική 

δυναµική. 

Όταν το καλοκαίρι έγινε η συνεργασία του Συνασπισµού µε τη Ν.∆ηµοκρατία είχα 

κάνει µια δήλωση στον 902-Αριστερά στα FM  και ασχέτως αν διαφωνούσα (και 

διαφωνώ) ιδεολογικά και πολιτικά και µε το Συνασπισµό και µε τη Ν.∆ηµοκρατία, ως 

πολίτης έκρινα θετική την απόφασή τους διότι έτσι θα έµπαινε ένα τέρµα στις 

εµφυλιοπολεµικές ψυχώσεις οι οποίες µέχρι τότε καθήλωναν µε τον ένα ή άλλο 

τρόπο την πολιτική µας ζωή στο γνώριµο διχαστικό κλίµα. Είχα τότε πει ότι ο 

Συνασπισµός θα έχει κάποιο βραχυπρόθεσµο πολιτικό κόστος από τη µεγάλη 

πολιτική επιλογή, την επιλογή της πολιτικής του χειραφέτησης αλλά µακροπρόθεσµα 

θα µπορούσε να αναδειχθεί σε µια αυτόνοµη, αυτοπροσδιοριζόµενη ζωντανή και 

θετική πολιτική δύναµη. Όταν σε λίγο καιρό φάνηκε ότι έτεινε να συµµετάσχει σε µια 

οικουµενική κυβέρνηση, είχα την ευκαιρία σε µια τρίωρη συζήτηση µε τον Πρόεδρο 

του Συνασπισµού κ. Χαρίλαο Φλωράκη, ως απλός πολίτης, να του τεκµηριώσω την 

άποψη ότι δεν θα ήταν θετικό για την Αριστερά, για τις δυνάµεις της προόδου, για τις 

νέες κοινωνικές δυνάµεις, για το οικολογικό κίνηµα του τόπου µας να υπάρξουν και 

οι 3 µεγάλοι πόλοι των τριών κοµµάτων στην οικουµενική κυβέρνηση. Θα µπορούσε, 

υποστήριξα, ο Συνασπισµός να µείνει απ' έξω και µαζί µε τους Οικολόγους 

Εναλλακτικούς, την Ε.Α.Σ., τους ανένταχτους αριστερούς, όσους ψήφισαν λευκό και 

άλλες δυνάµεις της µη κοινοβουλευτικής αριστεράς, να φτιάξουν ένα σηµαντικό πόλο 

δηµιουργικής αντιπολίτευσης, η οποία χωρίς τα δηµαγωγικά χαρακτηριστικά των 

µέχρι τότε αντιπολιτεύσεων θ' αποτελούσε τον πυρήνα για το "καινούργιο" 

συνθέτοντας µε πλουραλισµό τις διαφορετικότητες και τις δυνατότητες των µελών 

του κι αναγεννώντας την ελπίδα για µια αξιόπιστη πολιτική, την πολιτική των 

πολιτών και των κοινωνικών κινηµάτων. 
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Ο Συνασπισµός βέβαια δεν ακολούθησε αυτή τη γραµµή. Αποφάσισε να συµµετάσχει 

στην οικουµενική. Και αυτό ήταν ένα πρώτο τροµακτικό πλήγµα κατά της συνέπειας 

και της αξιοπιστίας του και κατά της πρωτογενούς δύναµης που είχε η Αριστερά, 

αυτής της δύναµης που τουλάχιστον στα νεανικά µας χρόνια την καθόριζε ως σηµείο 

αναφοράς της ειλικρίνειας, του ήθους και της συνέπειας. Από τη στιγµή λοιπόν που 

κάνανε "κολιγιά" και µε το βαλλόµενο πριν από λίγο καταιγιστικά κι απ' τους ίδιους 

για σκάνδαλα ΠΑΣΟΚ αλλά και µε τον "προαιώνιο ταξικό εχθρό" τη ∆εξιά, άρχισε η 

βάση τους να ζαλίζεται και να µην αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει µια γραµµή πλεύσης 

στα µεγάλα ζητήµατα του τόπου και του λαού µας από την Αριστερά. Όταν µετά από 

λίγο καιρό και εν όψει των επερχόµενων εκλογών, άρχισε να συζητιέται και η 

µονοµερής συνεργασία χωρίς αρχές µε το ΠΑΣΟΚ στις µονοεδρικές, το κύρος της 

Αριστεράς έπεσε στο χαµηλότερο δυνατό σηµείο. Ο Συνασπισµός της Αριστεράς µε 

τη στάση του αυτή και παρά τις αντιρρήσεις αρκετών κοµµατιών του, έδειχνε ότι ο 

ρεαλισµός και µάλιστα ο ρεαλισµός χωρίς αρχές ήταν το κυρίαρχο στοιχείο στη …. 

χάραξη της πολιτικής του. Από τη στιγµή λοιπόν που έγινε µια τέτοια ισοπέδωση των 

αξιών και στα 3 κόµµατα νοµίζω ότι ο δρόµος των καθεστωτικών κοµµάτων µε τη 

σηµερινή µορφή τους δεν έχει πια επιστροφή. Το ΠΑΣΟΚ έχει ακόµη µια κοινωνική 

δυναµική µέσα του εγκλωβισµένη, η Ν.∆. είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόµµα, 

συντηρητικών θέσεων, το οποίο περιλαµβάνει επίσης παλαιοκοµµατικές κι 

εκσυγχρονιστικές δυνάµεις, και η Συνασπισµένη και µη Αριστερά προβληµατίζεται 

βαθιά για την επαµφοτερίζουσα στάση της µε έντονες τις φυγόκεντρες τάσεις. 

Θεωρητικά οι τρεις µεγάλοι κοµµατικοί σχηµατισµοί εµπεριέχουν το παλιό που 

πεθαίνει και το καινούργιο που θα γεννηθεί και θα µπορούσαν προοπτικά να 

διασπασθούν στα τρία. Και τα οµόλογα κοµµάτια του καθενός, να ενωθούν και να 

απαρτίσουν καινούργια κόµµατα. ∆ηλαδή οι παλαιοκοµµατικοί δηµαγωγοί και 

λαϊκιστές του ΠΑΣΟΚ, του Συνασπισµού και της Ν.∆ηµοκρατίας µπορούν να 

συναπαρτίσουν το "παλαιοκοµµατικό" κόµµα της Ελλάδας, οι εκσυγχρονιστές του 

ΠΑΣΟΚ, της Ν.∆ηµοκρατίας και του Συνασπισµού να συγκροτήσουν το 

"εκσυγχρονιστικό" κόµµα της Ελλάδας και οι άλλες δυνάµεις που είναι από χρόνια µε 

το ένα πόδι σ' αυτά τα τρία κόµµατα αλλά κι έξω απ' αυτά και οραµατίζονται µια 

υπεύθυνη πολιτική βαθιάς κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτισµικής αλλαγής, µια 

πολιτική ανάπτυξης µε κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασµό της φύσης και του 

πολιτισµού µας, µια πολιτική µε κέντρο τον άνθρωπο και την ευτυχία του, να 

θεµελιώσουν τις προϋποθέσεις για µια καινούργια κοινωνική δυναµική που θα 
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µπορούσε να είναι δυναµική ανατροπής του κατεστηµένου πολιτικού παιχνιδιού και 

εναλλακτικής θεώρησης της πολιτικής και της κοινωνίας. 

Θα διαπιστώνετε ότι τα ξεχνώ τα µεθοδολογικά εργαλεία της ταξικής ανάλυσης και 

τα ξεχνώ σκόπιµα γιατί η κατάσταση πλέον και στις χώρες του "υπαρκτού 

σοσιαλισµού" υποδηλώνουν µια νέα πραγµατικότητα που υπερβαίνει δόγµατα, 

θεωρίες, δοξασίες και πρακτικές. 

Θέλω να κάνω µια παρέµβαση. Επειδή ακούγονται σενάρια για πιθανές αλλαγές 

στα µεγάλα κόµµατα, διατυπώσατε µια σκέψη για κάποια οµόλογα κοµµάτια που 

µπορούν να προκύψουν από αυτούς τους χώρους. Αυτό ακούγεται σαν ευχή. 

Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια τέτοια δυνατότητα; 

Για µένα δεν είναι µια ευχή αλλά υπήρξε ήδη και ως συγκεκριµένη πολιτική επιδίωξη 

η οποία εκφράστηκε και ως πολιτική πράξη στις προπερασµένες εκλογές. Μαζί µε 

πολλούς φίλους κι ανάµεσά τους το Γιώργο Βότση, τη Μέλπω Κορωναίου, τον Μάκη 

Σέρβο, το Γιώργο Καραµπελιά, τον αξέχαστο Ρούσσο Κούνδουρο, το ∆ηµήτρη 

Τζουβάνο, τον Κώστα Ανδρέου, τη Χριστίνα Σταµατοπούλου, συγκροτήσαµε την 

Κίνηση για την πολιτική ισοτιµία και την εγκυρότητα της λευκής ψήφου, πιστεύοντας 

ότι είναι πολιτικά ανήθικη η προσχώρηση προ των εκλογών, κάποιου πολίτη ή 

κάποιας οµάδας που αποσχίσθηκε από ένα πολιτικό κόµµα σ' ένα άλλο, γιατί τότε 

αποδεικνύεται ότι κύριο µέληµά τους είναι να ξαναϋπάρξουν στην πολιτική σκηνή ή 

να βρουν απλώς µια θέση σ' ένα άλλο, όποιο κι αν είναι αυτό, ψηφοδέλτιο. Ζητήσαµε 

λοιπόν οι πολίτες που ήταν και δήλωναν δυσαρεστηµένοι µε το νοσηρό κλίµα της 

πολιτικής ζωής στον τόπο µας να προτιµήσουν να περάσουν απ' το "καθαρτήριο" της 

λευκής ψήφου. Επειδή δεν θα ήταν αξιόπιστο ένας που έδωσε 10-15 χρόνια απ' τη 

ζωή του στο ΠΑΣΟΚ ή στη Ν.∆ηµοκρατία, ή στο Συνασπισµό να µεταπηδήσει στον 

άλλο σχηµατισµό, για να εκφράσει τη βαθιά του αντίθεση για τις µεθόδους, τις 

πρακτικές και τις πολιτικές συµπεριφορές των κατεστηµένων πολιτικών 

σχηµατισµών, και τη διάθεση συµβολής του για µια δηµιουργική πολιτική έξοδο. 

Βεβαίως το λευκό αύξησε σε ποσοστό τη δύναµή του κατά 157% αλλά παρέµεινε 

απόλυτα σε χαµηλό σηµείο και δεν µπόρεσε έτσι να δώσει ένα πολύ σηµαντικό 

µήνυµα στους επαγγελµατίες πολιτικούς και τους κοµµατικούς µηχανισµούς τους. 

Πιστεύω ότι η λευκή ψήφος διαµαρτυρίας για τους οπαδούς των κοµµάτων οι οποίοι 

ασφυκτιούν σ' αυτό το πλαίσιο πολιτικής που δεν τους εκφράζει, ότι είναι και τώρα 

θετική µακροπρόθεσµα λύση. 
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Κάπου προηγούµενα αναφέρατε την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού. 

Στο σκηνικό που διαµορφώνεται για τη νέα δεκαετία, πιστεύουµε ότι θα είναι 

καθοριστικός ο ρόλος αυτής της κατάρρευσης. Για έναν άνθρωπο που δούλεψε 

για την Αριστερά πιο µπορεί να είναι το µήνυµα αυτών των εξελίξεων; 

Ήµουν απ' αυτούς τους λίγους που δεν πανηγύρισαν οψίµως για τον εκσυγχρονιστή 

Γκορµπατσώφ, που δεν µίλησαν για "τεράστιες ελπιδοφόρες επαναστατικές" 

πολιτικές αλλαγές "στην κατεύθυνση του σοσιαλισµού" που γίνονται στη Σοβιετική 

Ένωση. Αντίθετα υποστήριξα ότι αυτή τη στιγµή ο Γκορµπατσώφ κατεδαφίζει τον 

κοµµουνισµό στη Σ.Ενωση. Ποτέ δεν υπήρξα ή δήλωσα κοµµουνιστής, αλλά αυτό 

βέβαια δεν µε εµπόδιζε να έχω το καθαρό µυαλό να κρίνω ότι πολλοί κοµµουνιστές σ' 

όλα τα µήκη και πλάτη του κόσµου που δώσαν τη ζωή τους ή ένα σηµαντικό κοµµάτι 

απ' αυτή σε φυλακές και εξορίες πολεµώντας για το όραµα µιας κοινωνίας χωρίς 

εκµετάλλευση, µιας κοινωνίας µε κέντρο τον άνθρωπο, την προκοπή του και την 

ευτυχία του δεν θα µπορούσαν να εκφρασθούν ούτε από τον τρόπο, τουλάχιστον που 

εφαρµόστηκε το όραµά τους, αλλά ούτε κι απ' τη σπασµωδική και χωρίς αρχές 

εγκατάλειψή του. 

Βεβαίως το αποτέλεσµα των εκλογών στην Ανατολική Γερµανία όπου πλειοψήφησε 

ο Συντηρητικός χώρος, δείχνει ότι τα οράµατα που είχε επιχειρηθεί να επιβληθούν 

ακόµα και µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα και µέσα από διαδικασίες εκχάραξής 

τους ως άρχουσας ιδεολογίας δεν βρήκαν έδαφος κατάλληλο να αναπτυχθούν και να 

υλοποιηθούν. Συνεπώς αυτό που γίνεται τώρα είναι µια χρεοκοπία των οραµάτων και 

της πολιτικής τους έκφρασης. Και ένας οδυρµός για τις χώρες του Τρίτου Κόσµου 

που παλαίψανε για αυτοδιάθεση, για κοινωνική δικαιοσύνη και βαθιές κοινωνικές 

αλλαγές, καθώς διαπιστώνουν ότι όλοι αυτοί στους οποίους στήριξαν ελπίδες, 

κατέθεταν ιδιοποιούµενοι µέρος του κοινωνικού προϊόντος στις Τράπεζες της 

Ελβετίας. 

Μ' άλλα λόγια, κατά τη γνώµη µου, όσα συµβαίνουν στις χώρες του "υπαρκτού 

σοσιαλισµού" είναι οι οδύνες της µετάβασης από τον γραφειοκρατικό κρατικό 

καπιταλισµό στον ιδιωτικό διεθνιστικό καπιταλισµό. 

Με βάση τα εξής τρία χαρακτηριστικά: 

• την ανανέωση του λόγου της σοσιαλδηµοκρατίας 

• την αποκοµµουνιστικοποίηση ενός µεγάλου µέρους της Αριστεράς (π.χ. 

Ι.Κ.Κ.) 
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• την έντονη παρουσία του οικολογικού χώρου, 

πως βλέπετε να διαµορφώνεται ο πολιτικός χάρτης στη ∆υτική Ευρώπη; 

Ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης επηρεάζεται δραµατικά από την κατάρρευση του 

υπαρκτού σοσιαλισµού. Το Ι.Κ.Κ. έχοντας συνεχώς µια επαφή µε το αδελφό 

Σοβιετικό Κοµµουνιστικό κόµµα έγκαιρα αποστασιοποιήθηκε απ' τον υπαρκτό 

σοσιαλισµό. Τα σοσιαλδηµοκρατικά τώρα κόµµατα ευνοούνται σηµαντικά καθώς η 

ριζική επαναστατική αλλαγή που επαγγελόταν τα κοµµουνιστικά καθεστώτα παίρνει 

πια τη µορφή µιας αµήχανης µεταρρυθµιστικής αλλαγής και για να το µεταφέρουµε 

στο καθ' ηµάς, δεν είναι για µένα περίεργη η "µεταρρυθµιστική" αλλαγή στο σύνθηµα 

του ΠΑΣΟΚ. 

Νοµίζω λοιπόν ότι έχει εµπεδωθεί στη µέση κοινωνική συνείδηση στην Ευρώπη, ότι 

δεν µπορεί να υπάρξει πλέον στις µέρες µας δυνατότητα επαναστατικής αλλαγής της 

καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων. Η δική µου γνώµη είναι ότι βαδίζουµε προς µια 

Ευρώπη του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της ∆ύσης, (κάτι που είχα 

υποστηρίξει σε ανύποπτο χρόνο µέσα στο ΠΑΣΟΚ, βλέποντας στο χώρο της 

Ευρώπης να αναπτύσσεται η δυνατότητα µιας πορείας προς την πρόοδο µε 

σοσιαλισµό και δηµοκρατία) χωρίς βέβαια καµιά σχέση ούτε µε τη 

σοσιαλδηµοκρατία που θέλει να εξωραΐσει τον καπιταλισµό, ούτε και µε τις 

αποφάσεις κάποιων µειοψηφιών, πρωτοποριών ή γραφειοκρατιών που θέλουν να τις 

επιβάλλουν έξω και πέρα από τη θέληση των λαών και των πολιτών. Μέσα σ' αυτή 

την κατάσταση µια ανερχόµενη ζωντανή πολιτική και κοινωνική δύναµη είναι κατά 

τη γνώµη µου το οικολογικό κίνηµα το οποίο δυστυχώς περνάει µέσα από τις 

συµπληγάδες των κατεστηµένων νοοτροπιών, στάσεων και συµπεριφορών που 

επικρατούν στο χώρο της πολιτικής των επαγγελµατιών και κινδυνεύει ή να συνθλιβεί 

ανάµεσα σ' αυτές, ή να ενσωµατωθεί σε κάποιες παραδοσιακές αντιλήψεις που θα το 

οδηγήσουν από τη µια ή την άλλη πλευρά του λόφου. Να παίξει δηλαδή το ρόλο ενός 

µπαλαντέρ που θα βαρύνει την πλάστιγγα είτε προς συντηρητικές είτε προς 

"προοδευτικές" λύσεις. 

Εδώ και µια δεκαετία ξεκίνησαν κάποιες προσπάθειες ροµαντικών ίσως 

οικολόγων, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε τοπικά ζητήµατα. Πολύ πρόσφατα και 

κάπως απότοµα οι οικολόγοι, ύστερα από µια εκλογική επιτυχία βρέθηκαν στην 

κεντρική πολιτική σκηνή, ανάµεσα στους δεινόσαυρους της εξουσίας. Σ' αυτές 

τις συνθήκες ποιος µπορεί να είναι ο ρόλος ενός χώρου µε φιλοδοξίες αλλά και 
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φρεσκάδα ιδεών; Μπορεί να εκφράσει τις νέες κοινωνικές αντιθέσεις που γεννά η 

εποχή µας; 

Θα µπορούσα να υποστηρίξω ότι και η δική µου σχέση µε την πολιτική, αλλά και 

πολλών άλλων από το '74 και 'δω που ασχοληθήκαµε ως πολίτες και όχι ως 

επαγγελµατίες µε την πολιτική, απηχούσαν την ανάληψη συγκεκριµένων τοπικών 

πρωτοβουλιών, πρωτοβουλιών των πολιτών, ώστε να µην αφήσουµε την πολιτική να 

είναι εργαλείο στα χέρια των επαγγελµατιών της. Έτσι αµέσως µετά το '74 πολλοί 

πολίτες δώσαν τη µάχη για να µπορέσουν να περάσουν κάποιες καινούργιες ιδέες κι 

ένα καινούργιο ήθος στην πολιτική. Οι ιδέες αυτές εκφράστηκαν πολιτικά µέσω 

ζωντανών ανανεωτικών κινηµάτων, ανανεωτικών τάσεων µέσα στα κόµµατα, 

τοπικών και οικολογικών πρωτοβουλιών. 

Η γνώµη µου είναι ότι η παλιά πολιτική έχει χρεωκοπήσει ακόµη κι όταν υπάρχουν 

αυτά τα συνταρακτικά αποτελέσµατα, ότι δηλαδή 97,3 του λαού ψηφίζει αυτά τα τρία 

κόµµατα. ∆είτε πως στέκεται ο κόσµος απέναντι στους πολιτικούς, άσχετα αν τους 

ψηφίζει. Τους αντιµετωπίζει µε βαθύτατη περιφρόνηση, µε επιφυλακτικότητα και µε 

καχυποψία, για τις κατ' εξακολούθηση και χωρίς αρχές ασυνέπειες και ανακόλουθες 

συµµαχίες και αντιπαλότητες. Με αφόρητη δυσκολία ρίχνει το κουκί του στην κάλπη, 

επειδή οσφραίνεται ότι δεν γεννήθηκε ακόµη το "καινούργιο". Το "καινούργιο" 

βέβαια δεν γεννιέται µε παρθενογένεση ούτε πέφτει σαν καδρόνι απ' τον ουρανό. Το 

"καινούργιο" µπορεί να διαµορφωθεί µόνο αν οι δυνάµεις αυτές, βρουν κοινούς 

δρόµους, κοινούς στόχους και κοινές πρακτικές στην κοινωνία, στην πολιτική και τον 

πολιτισµό. 

Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό θεωρώ ότι οι Οικολόγοι Εναλλακτικοί, αποτελούν µία 

"δυνάµει" ενδιαφέρουσα και αξιόλογη προσπάθεια. Μη ανήκοντος "κοµµατικά" σ' 

αυτό το χώρο, πιστεύω ότι οι µελέτες, οι έρευνες και τα βιβλία µου (τα "Φυσικά 

∆ιαθέσιµα και οι Ολοκληρωµένες Αποδόσεις" και το "Κτηµατολόγιο και Πολιτική 

Γης") εκφράζουν και τεκµηριώνουν σε ανύποπτο χρόνο πολύ καιρό πριν, το 1980, 

σαφέστατες οικολογικές και εναλλακτικές θέσεις. Και όταν λέω "εναλλακτικές" 

εννοώ κυρίως όσον αφορά την προσέγγιση των αντιλήψεων για τα µοντέλα 

ανάπτυξης, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο στέκονται οι κοινωνικές 

οργανώσεις, οι κοινωνικές οµάδες και οι άνθρωποι απέναντι στα κοινωνικά διαθέσιµα 

στον πλανήτη µας. 

Πιστεύω ότι οι Οικολόγοι Εναλλακτικοί αν καταφέρουν να περάσουν αλώβητοι απ' 

τις παγίδες που τους έχει στήσει η επαγγελµατική πολιτική, θα αποτελέσουν µία 
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ζωντανή προοπτική για τον τόπο. Φοβάµαι όµως ότι η κρυφή γοητεία των ΜΜΕ, η 

κολακεία της ανθρώπινης µαταιοδοξίας, οι ασθενείς αντιστάσεις των προσώπων στις 

κατεστηµένου τύπου προσωπικές φιλοδοξίες, µπορούν να εµποδίσουν αυτό το χώρο 

να αποτελέσει τον πυρήνα για το "καινούργιο". Γι' αυτό µε ιδιαίτερη χαρά άκουσα 

την τεκµηρίωση των ενστάσεων των "αντιεκλογικών" στην τελευταία συνδιάσκεψη. 

∆εν είµαι αντιεκλογικός γενικά, αλλά θα ήθελα να πω ότι αν οι Οικολόγοι 

Εναλλακτικοί είχαν την παλικαριά και το θάρρος, παρά τη διαφαινόµενη άνοδο της 

επιρροής των ιδεών του, να µην  πάρουν µέρος σ' αυτές τις εκλογές, υποδηλώνοντας 

έτσι και στην πράξη ότι προτάσσουν την ανάπτυξη της κοινωνικής δυναµικής και 

δράσης ως πρώτη προτεραιότητα από το κυνήγι σταυρών και ψήφων στη ζούγκλα της 

τρίτης αδιέξοδης αναµέτρησης των τριών αντιπαρατιθέµενων τώρα, εταίρων …… 

Θεωρείτε ότι είναι απαγορευτική για την ανάπτυξη της κοινωνικής δράσης η 

συµµετοχή στις εκλογές; 

∆εν είπα κάτι τέτοιο. Απλά θεωρώ πολύ θετικό γεγονός ότι υπάρχουν τέτοιες λογικές. 

Από 'κει και πέρα η δηµοκρατία που πρέπει όλοι να σεβόµαστε ως ύπατο αγαθό, και η 

πλειοψηφία είναι αυτή που αποφασίζει αλλά θα λαµβάνει, πιστεύω, σοβαρά υπόψη 

και τις ενστάσεις της µειοψηφίας. Θα κριθούν πάντως εκ των υστέρων για τις απόψεις 

τους και οι µεν και οι δε µιας και θα είµαστε όλοι σοφότεροι. 

Φαίνεται ότι περνάµε από το γενικό στο ειδικό και αντίστροφα …… 

Αυτό κατά τη γνώµη µου είναι και το σωστότερο. Η µέθοδος της ολοκληρωµένης 

προσέγγισης της φυσικής και της κοινωνικο-οικονοµικής πραγµατικότητας από το 

µέρος στο όλο και από το όλο στο µέρος είναι ο διαλεκτικότερος τρόπος να 

προσεγγίσουµε την αλήθεια …… 

Η ανάληψη της Χρυσής Ολυµπιάδας από την Ελλάδα βρίσκει σύµφωνα και τα 

τρία µεγάλα πολιτικά κόµµατα. Συµµετέχετε σε µια πρωτοβουλία ενάντια στη 

διενέργεια των Ολυµπιακών Αγώνων στη χώρα µας. Μπορείτε να µας 

αποκαλύψετε τις αθέατες πλευρές αυτής της νέας Μεγάλης Ιδέας; 

Το εκ γενετής κάλπικο αυτής της επιλογής ανάγεται στο τελευταίο σκέλος της 

ερώτησής σας. Είναι σίγουρα η νέα Μεγάλη Ιδέα όταν διαπίστωσαν τα τρία κόµµατα 

ότι όλες οι παλιές έχουν φθαρεί ή τουλάχιστον δεν πείθουν. Αντί λοιπόν να ψάξουν 

µε φαντασία, υπευθυνότητα και δηµιουργικότητα αλλά και το κυριότερο, µε εργαλείο 

την επιστηµονική µεθοδολογία, για το µε ποιους τρόπους θα µπορούσαµε να 

αντιµετωπίσουµε τα µεγάλα προβλήµατα του τόπου µας, µας σπρώχνουν στο 

καινούργιο ιδανικό της φυγής, ώστε όλοι να καταληφθούµε από µια βολική 
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εξωστρέφεια και να αποστρέψουµε το πρόσωπό µας από αυτά. Μία "ενωτική" 

Μεγάλη Ιδέα λοιπόν, εθνική, υπερταξική, υπερτοπική µε σκοπό να ξεγελάσουν τα 

µεγάλα λαϊκά στρώµατα. Και βέβαια ξεγελιούνται, απ' ότι φαίνεται, καθώς ήδη µια 

µεγάλη εφηµερίδα ετοιµάζει στρατιές νέων ως "Χρυσών" δήθεν, εθελοντών. Είναι 

όλοι οι Έλληνες εγκλωβισµένοι "δυνάµει" µέσω µιας αριστοτεχνικής πολιτικής που 

εφάρµοσε το ΠΑΣΟΚ στα στερνά του. Και όταν λέω "στερνά του" εννοώ ως µιας 

ζωντανής και ηγεµονικής πολιτικής και κοινωνικής δύναµης. (Έχω πει βέβαια 

προηγουµένως ότι µια κοινωνική δυναµική υπάρχει παγιδευµένη εκεί, και αυτό 

εξακολουθεί πάντα να ισχύει). 

Στα "στερνά του" λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ως προωθητικού µοχλού κοινωνικής αλλαγής 

για την Ελλάδα, σκέφτηκαν µερικοί εγκέφαλοί του να εγκιβωτίσουν σε µια µεγάλη 

επιτροπή "Εθνικής Συναίνεσης" για την ανάληψη της Ολυµπιάδας απ' την Ελλάδα, 

τόσο τη Ν.∆ηµοκρατία που δεν µπορούσε βέβαια να αρνηθεί, ως ίδιας ποιότητας 

µεγαλοϊδεατικός οργανισµός, όσο δυστυχώς, και τον γραµµατέα του Κ.Κ.Ε. 

Βάζοντας τότε λοιπόν το γραµµατέα του Κ.Κ.Ε. στην επιτροπή αναγνώριζε το 

ΠΑΣΟΚ σαφώς και κατηγορηµατικώς το Κ.Κ.Ε. ως µοναδική έκφραση της 

Αριστεράς αφήνοντας σκόπιµα απ' έξω το τότε Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Το Κ.Κ.Ε. 

τότε κατά τη γνώµη µου κολακεύτηκε, αποδέχτηκε να µπει σ' αυτή τη λογική, παρόλο 

που οργανώσεις του και µέλη του επιστήµονες εναντιώθηκαν τεκµηριωµένα και 

συνεχίζουν να εναντιώνονται στην ανάληψη της Ολυµπιάδας. Μέσα από αυτή την 

Επιτροπή δόθηκε η ευκαιρία να συµπορευτούν και συµπορεύονται ευρύτερες 

πολιτικές δυνάµεις σε επίπεδο κορυφής και ερήµην της βάσης τους. Κι αυτό βέβαια 

ενέχει και το σπέρµα της διάσπασης και της ανατροπής στο βαθµό που µια άλλη και 

καθόλου βαρύγδουπη επιτροπή, θα µπορούσε να τεκµηριώσει διεπιστηµονικά το γιατί 

οι Ολυµπιακοί Αγώνες στην Αθήνα θα αποτελέσουν καταστροφή για τον τόπο µας. Η 

Επιτροπή για τη µη ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων η οποία περιέχει 

εκπροσώπηση των Οικολογικών Εναλλακτικών οργανώσεων, του ΚΚΕ Εσ. Α-Α, της 

ΕΑΡ και του ΚΚΕ ακόµη, αλλά και ευρύτερες δυνάµεις της ανένταχτης κι 

εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, οµάδων και πρωτοβουλιών πολιτών και 

επιστηµονικών συλλόγων φιλοδοξεί να πείσει τον πολίτη για ποιο λόγο θα είναι η 

ανάληψη των έργων αυτών καταστροφική για τον τόπο. Η Επιτροπή επιχειρεί να 

προσεγγίσει ολοκληρωµένα και να αναλύσει το πρόβληµα στην οικονοµική, την 

πολιτισµική, την κοινωνική, την περιβαλλοντική οικονοµική του διάσταση. 
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Είχα υποστηρίξει παλιότερα, το 1986, ότι θα µπορούσαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες 

ενδεχόµενα να γίνονται µόνιµα στην Ολυµπία, αφού όµως αναγνωρισθεί η Ελλάδα 

απ' τη διεθνή κοινότητα ως χώρα του πολιτισµού και της δηµοκρατίας. Η µόνιµη 

τέλεση θα συνεπήγετο εφάπαξ τα γενικά έξοδα κατασκευής του κτιριακού και 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού έξω από την Αθήνα. Θα µπορούσε ακόµη να 

είναι κέντρο η Ολυµπία και επιµέρους αθλητικοί χώροι να υπάρχουν και σε άλλες 

ελληνικές πόλεις. Η πρότασή µου βέβαια προϋπέθετε ότι η Ελλάδα γίνεται µε βάση 

το διεθνές δίκαιο µια χώρα χωρίς στρατιωτικές βάσεις, έξω από στρατιωτικούς 

συνασπισµούς και χωρίς πυρηνικά. Κάτω βέβαια από τέτοιες συνθήκες δεν θα είχα 

καµιά αντίρρηση να γίνουν οι αγώνες στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα είχαµε τα 

τροµακτικά έξοδα της αθλητικής υποδοµής µόνο για δεκαπέντε µέρες θέαµα, γιατί 

δεν θα συνεχιζόταν η υπερσυγκέντρωση πληθυσµού, τουρισµού και δραστηριοτήτων 

στην Αθήνα, δεν θα στερείτο η περιφέρεια από τους πόρους των δηµοσίων 

επενδύσεων που αναγκαστικά θα συρρεύσουν στην Αθήνα, γιατί δεν θα χρειαζόταν η 

εµπορευµατοποίηση της αθλητικής ιδέας και των αγώνων, µια που δεν θα µπορούσε 

η Ελλάδα να βάλει τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν θα χρειαζόταν κάθε τέσσερα 

χρόνια σπόνσορες εταιρείες κ.λ.π. Θα µπορούσε κατά κάποιο τρόπο να γυρίσει η 

Ολυµπιακή ιδέα στη φυσική της έννοια και κλίµακα που είχε στην αρχαία Ελλάδα. 

Άρα µια τέτοια προσέγγιση οικολογική θα έλεγα, θα µπορούσε να εκφραστεί και σε 

πολλά άλλα επίπεδα. Έτσι αν τυχόν δεχόµαστε ότι θα κατακερµατιζόταν το 

πρόγραµµά τους και θα εχωροθετούντο οι αγώνες σε 15-20 αθλητικά κέντρα της 

χώρας, θα µπορούσαµε να σκεφτούµε ότι δεν θα χρειαζόταν το καινούργιο 

αεροδρόµιο των Σπάτων, γιατί θα επαρκούσαν τα υποαπασχολούµενα αεροδρόµια 

των επαρχιακών πόλεων. 

Γνωρίζουµε όµως ότι υπάρχει µια συµπαγής συναίνεση των κορυφών των 

µεγάλων πολιτικών κοµµάτων, έχει λοιπόν τη δυνατότητα µια τέτοια 

πρωτοβουλία να πείσει και να αποτρέψει την ανάληψη της Χρυσής Ολυµπιάδας 

από την Ελλάδα; 

Το να πείσει µια αντικειµενικά µειοψηφική προσπάθεια όπως η δική µας και µάλιστα 

σε µια τέτοια περίοδο απουσίας αξιών και οραµάτων, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και 

είναι δύσκολο ακόµη και για τεχνικούς λόγους. Όταν όλα τα ραδιόφωνα, τα κανάλια 

της τηλεόρασης, οι εφηµερίδες κάνουν συζητήσεις και λίγο-πολύ προβάλλουν τη µια 

άποψη, είναι δύσκολο να γίνει γνωστή η τεκµηρίωση της άλλης πλευράς. Και 

βεβαίως µπορεί εύκολα να κατηγορηθούµε ότι αποτελούµε ίσως κάποιους λίγους 
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µίζερους τύπους που τίποτα δεν µας αρέσει και θέλουµε να αποτρέψουµε όλη την 

ελληνική κοινωνία από τη σίγουρη ευτυχία του 1996. Παρόλα αυτά όµως µέσα στο 

µυαλό και στο φυλλοκάρδι του καθενός αφελούς καταρχήν υποστηριχτή της Μεγάλης 

Ιδέας αρχίζουν και τριβελίζουν µερικά σηµαντικά ερωτήµατα. Είµαστε στο 1990. 

Ένας συνάδελφος καθηγητής στο Πολυτεχνείο διατυπώνει την άποψη ότι αν 

τελεσθούν νόµιµα οι διαδικασίες και σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και 

τεχνικής, η έναρξη κανονικά των έργων δεν θα µπορούσε να γίνει νωρίτερα απ' τον 

Ιανουάριο του '98. Αν εµείς επιµένουµε να πάρουµε τους αγώνες χωρίς κανέναν 

αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, χωρίς καµιά µελέτη κοινωνικο-οικονοµικής 

σκοπιµότητας, τότε θα έχουµε το ίδιο συνηθισµένο φαινόµενο µε το Ολυµπιακό 

Στάδιο, δηλαδή της ανάθεσης του έργου ως "πακέτου" µελέτης κατασκευής.  Το 

κόστος ενός τέτοιου έργου θα µπορούσε να είναι δεκαπλάσιο ακόµα από µια µελέτη 

µε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Έχω στο µυαλό µου το παράδειγµα του έργου του 

Μόρνου που είναι και επίκαιρο λόγω της λειψυδρίας στην Αθήνα και όχι µόνο. 

Προϋπολογίστηκε 3 δις µε τελικό κόστος 30 δις. Αν τώρα λοιπόν ο προϋπολογισµός 

της Ολυµπιάδας είναι 1 τρις 300 εκατοµ., δεν είναι καθόλου απίθανο το 1 τρις 300 

εκατοµ., να φτάσει στα 10 τρις. Ποσό το οποίο θα πληρώνουν δέκα γενιές ελλήνων. 

Παρακολουθήσαµε τον τελευταίο χρόνο ένα χορό µεταγραφών διαφόρων 

επωνύµων απ' τον ένα πολιτικό χώρο στον άλλο. Γιατί, κύριε Ρόκο, δεν θελήσατε 

να συνεχίσετε την πολιτική σας δράση ίσως µε µία βουλευτική έδρα και 

προτιµήσατε το δρόµο της συµµετοχής σας µε κινήσεις πολιτών; 

Αυτή ακριβώς είναι η σχέση µου µε την πολιτική. Ουδέποτε θεώρησα ότι η πολιτική 

πρέπει να δίνει σε όσους ασχολούνται µ' αυτή. Αντίθετα οι πολίτες πρέπει να δίνουν 

στην πολιτική, ως ενεργοί πολίτες. Μ' αυτή τη λογική εγώ πορευόµουνα και 

πορεύοµαι. ∆εν σας είναι γνωστό ίσως αλλά υπήρξα από τα είκοσι συνιδρυτικά µέλη 

του ΠΑΣΟΚ τα προερχόµενα από τη ∆ηµοκρατική Άµυνα στην πρώτη κεντρική του 

επιτροπή. Και οι είκοσι λοιπόν, είχαµε αποφασίσει να µην είναι κανείς υποψήφιος, µε 

βάση την κατεστηµένη συνήθεια, στην πολιτική. ∆εν σας κρύβω ότι πιστεύαµε, µόλις 

είχαµε βγει από το τέλµα της δικτατορίας, ότι τίποτα στην πολιτική πλέον δεν θα 

ήταν όπως παλιά. Βέβαια διαψευστήκαµε όλοι. 

Θα ήθελα ακόµη να σας πω ότι στη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ 

στη Χαλκίδα το 1986, είχα προτείνει την εναλλαγή και ανακλητότητα των 

βουλευτών. Κάθε ένας που γίνεται υπουργός, θα πρέπει να παραιτείται από τη 

βουλευτική του ιδιότητα, για να µην χρησιµοποιήσει τη θέση του για να επανεκλεγεί. 
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Είχα προτείνει ένας ∆ήµαρχος µετά από 8 χρόνια να είναι υποψήφιος δηµοτικός 

Σύµβουλος, για να µην υπάρχει µια συνεχής επιδίωξη "ανόδου". Η υπέρτατη αξία της 

πολιτικής, κατά τη γνώµη µου, είναι η ενεργός, υπεύθυνη και συνειδητή συµµετοχή 

όλο και περισσότερων πολιτών στα κοινά. Ήµουν και είµαι µόνο πολίτης. Για δύο 

χρόνια δούλεψα στο Υπουργείο Παιδείας και µετά παραιτήθηκα για λόγους 

πολιτικούς. ∆εν ήµουν ποτέ επίγονος, δελφίνος ή διεκδικητής του χρίσµατος. Ο 

χώρος µου είναι το Πανεπιστήµιο, το οποίο µε καλύπτει επιστηµονικά και πολιτικά. 

Το να µπορέσουµε να φτιάξουµε καλούς επιστήµονες και ολοκληρωµένους πολίτες, 

είναι για µένα µια εξαιρετικά σηµαντική πολιτική ικανοποίηση. Θεωρώ πως δεν έχω 

τίποτα να κερδίσω µε µια θέση βουλευτή-χειροκροτητή. ∆εν είναι λοιπόν µοναχικός ο 

δρόµος µου και τον προτείνω κι όλας, διότι είναι πολύ µεγαλύτερη η ικανοποίηση το 

να µη "γίνεις" κάτι ξεπουλώντας αρχές και συνείδηση, αλλά να σου ζητούν να 

"γίνεις" µε τους όρους σου και εσύ να µην το θέλεις. 

…..και η συµµετοχή σας σε τοπικές κινήσεις….. 

Για να συνοψίσω, σε περίοδο τόσο έντονης και βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής 

κρίσης στην οποία οι επαγγελµατίες της πολιτικής δεν αφήνουν ζωτικό χώρο για την 

πολιτική και την κοινωνία των πολιτών, οι τοπικές και άλλες πρωτοβουλίες τους 

µπορούν επώδυνα και αργόσυρτα να συντηρήσουν µια ελπίδα και µια προοπτική για 

το καινούργιο που έτσι κι αλλιώς θα' ρθει. 


