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Οι κύκλοι των χαµένων πολιτών ΙΙ 
 

Στην περιρέουσα θολή ατµόσφαιρα 

• της συζήτησης για τον µαθηµατικά προδιαγραµµένης ποιότητας προϋπολογισµό, 

• των αναπόδραστων σχετικών εντάσεων, 

• των πολλών αναγνώσεων µπλόκων των αγροτών και των κινητοποιήσεων των 

εργαζοµένων, 

οι πολυδιάστατες εσωκοµµατικές τριβές συνεχίζονται, τα διασπαστικά σενάρια εξελίσσονται 

και η φτώχεια µιας πολιτικής, που επιζητεί αντί πάσης θυσίας την "εξουσία",  χωρίς να ξέρει 

τι να την κάνει και ποιά είναι τα αντικειµενικά της περιθώρια στις συγκεκριµένες σήµερα 

συνθήκες, εξακολουθεί να κυριαρχεί. 

Στον αντίποδα αυτού του κλίµατος των ασύµβατων µονολόγων κυβέρνησης και 

αντιπολίτευσης και των αδιέξοδων "διαλόγων" τους µε τους εργαζοµένους, εµείς επιµένουµε 

και σ'αυτό το τεύχος να διερευνούµε τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει ένας άλλος, 

ουσιαστικός επιτέλους διάλογος των πολιτών για την πολιτική, την κοινωνία και τον 

πολιτισµό που θα µπορούσε ίσως ν' ανοίξει ένα δρόµο ελπίδας για τον τόπο και το λαό 

µας. 

Ενας τέτοιος διάλογος θα έπρεπε κατά τη γνώµη µου: 

1. Πρώτα, πρώτα να µη έχει ως άµεσο, µεσοπρόθεσµο ή µακροπρόθεσµο στόχο την εξουσία 

οποιασδήποτε µορφής και φύσης για οποιονδήποτε µετέχοντα σ' αυτόν. 

 Και αυτό γιατί πολύ συχνά οι κάθε λογής επίδοξοι "σωτήρες" ακόµα και µε τις καλύτερες 

των προθέσεων, όταν στοχεύουν στην εξουσία ως εργαλείο "επιβολής" των σωστών δικών 

τους ιδεών στην κοινωνία αγνοούν ότι τίποτε πια δεν επιβάλλεται σε κανένα. 

 Οι ιδέες στηρίζονται στην πράξη µόνο από όσους συνειδητά τις ενστερνίζονται και τις 

κάνουν υπόθεση και έργο αλλά και τρόπο ζωής και προσφοράς. 

2. Να µη αποκλείει εκ προοιµίου, κανένα, δογµατικά και ατεκµηρίωτα. Και αυτό γιατί 

υπεύθυνοι, ευαίσθητοι και συνειδητοί πολίτες υπάρχουν παντού µέσα και έξω από 

κόµµατα, φορείς, συνδικάτα, ενώσεις και πρωτοβουλίες τους. 

3. Να αγνοεί και να υπερβαίνει δηµιουργικά παραδοσιακές οριοθετήσεις, ταξινοµήσεις και 

εντάξεις. 
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 Και αυτό γιατί η πείρα της ζωής που συνήθως αποκτάται επώδυνα, αλλά και οι διαψεύσεις 

και οι µαταιώσεις εµπεριέχουν µια σηµαντικότατη και συµπυκνωµένη γνώση και 

δυναµική, πολύτιµη υποδοµή πλουραλισµού του εγχειρήµατος. 

4. Να µη χρησιµοποιήσει ως εφαλτήρια, µέσα επικοινωνίας, µεθόδους και λογικές του 

κρατούντος πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισµικού συστήµατος. 

 Και αυτό γιατί "σοβαρές" εφηµερίδες και "σοβαρά" κανάλια, "έγκριτοι" δηµοσιογράφοι, 

"σοβαρές" εκποµπές λόγου, αλλά και οι πολυπράγµονες, συνεχώς διαθέσιµοι και 

προβαλλόµενοι διανοούµενοι και καλλιτέχνες συνήθως υπακούουν, σέβονται 

συµπορεύονται, ή τουλάχιστον συµβιβάζονται (έστω και διαφωνούντες) αµέσως ή 

εµµέσως µε την κυρίαρχη στρατηγική της στήριξης και αναπαραγωγής της κάθε φοράς 

κρατούσας τάξης πραγµάτων. 

5. Να απαιτεί ως προϋπόθεση από τους φορείς του τη συνείδηση, τη διάθεση, την υποµονή 

και την επιµονή να ακούν, να αντιλαµβάνονται, να κατανοούν, να εξηγούν, να 

τεκµηριώνουν, να συµφωνούν και να διαφωνούν καλόπιστα και δηµιουργικά. 

 Και αυτό βέβαια µπορεί να µην είναι όνειρο θερινής νυκτός στο βαθµό που ο ουσιαστικός 

διάλογος των πολιτών είναι απαλλαγµένος εξ ορισµού από τα βάρη, τις δουλειές και τα 

προσχήµατα που επιβάλουν προσδοκίες νοµής ή συµµετοχής στην εξουσία και επιλογές 

επιβολής "των δικών µας καλύτερων" προτύπων, στάσεων και συµπεριφορών. 

6. Να µην είναι ευκαιριακός, "µερικός", αποσπασµατικός ή απλώς µία συνέπεια ενός τυχαίου 

εκτάκτου γεγονότος και αφορµή για µια οφειλόµενη κατά τ' άλλα κινητοποίηση, αλλά να 

συλλαµβάνει πρωτοβουλιακά και επιθετικά, να κατανοεί και να συνεκτιµά πάντα µε 

ολιστικό τρόπο κατά περίπτωση όλες τις διαστάσεις και πτυχές των αντικειµενικά 

πολύπλοκων σηµερινών προβληµάτων της κοινωνίας, της οικονοµίας, της ανάπτυξης και 

του περιβάλλοντος. Και ακόµη, τα τοπικής, περιφερειακής και πλανητικής κλίµακας και 

σηµασίας χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά συνδέονται 

αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται µε την παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία, τον 

πολιτισµό αλλά και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας µας. 

 Και αυτό, γιατί οι τηλεπικοινωνίες, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα δίκτυα και οι βάσεις 

γνώσεων και πληροφοριών της σύγχρονης αγοράς, αν απαλλαγούν από το "θόρυβο" και τις 

σκοπιµότητές τους µπορούν να είναι χρήσιµα εργαλεία για την επιτυχία του και όχι µόνο. 

7. Τέλος ένας τέτοιος ουσιαστικός διάλογος µεταξύ των πολιτών δεν χρειάζεται πάτρωνες, 

διαφηµιστές και εµµέσους ή καλυµµένους χορηγούς και "υποστηρικτές". 
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 ∆εν χρειάζεται γραφεία, φώτα δηµοσιότητας και συνεντεύξεις προβολής του, βαρύγδουπες 

εξαγγελίες και καλλιέργεια µεγάλων προσδοκιών για την αµεσότητα και τη σηµασία των 

αποτελεσµάτων του. 

 Ένας τέτοιος διάλογος µπορεί να ξεκινήσει σε πολλές εναλλακτικές µορφές, ανάλογες µε 

την κοινωνικότητα, τη µόρφωση, το επάγγελµα, τα γενικότερα ενδιαφέροντα και τις 

ειδικότερες ευαισθησίες δύο ή περισσοτέρων φίλων, συνεργατών ή γνωστών που έχουν 

δοκιµάσει στο καµίνι της ζωής την αµοιβαία εκτίµησή τους, τη µπέσα και την αλληλεγγύη 

τους, κάποιες κοινές ιδέες αλλά και κάποιες διαφωνίες τους που δεν τους εµπόδισαν όµως 

να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται και να παλεύουν µαζί γι' αυτά που συµµερίζονται. 

Ετσι, ένας τέτοιος διάλογος µπορεί: 

• να ξεπηδήσει ταυτόχρονα, παντού από πολλές εστίες, 

• να επεκτείνεται και να βαθαίνει µε τους ρυθµούς που µπορεί να ανέχεται κάθε εστία του 

χωρίς να δηµιουργείται βάρος ή υποχρέωση που δεν µπορεί να φέρει σε πέρας κάποιος απ' 

τους συµµετέχοντες, 

• να καταλήγει σε κάποιες πεποιθήσεις σε απλά καθηµερινά πράγµατα που θα γίνονται όµως 

συνείδηση και τρόπος ζωής χωρίς άµεσες ή έµµεσες επιβολές, παραπλανήσεις και 

εκβιασµούς, 

• να συναρθρώνεται µε άλλους παράλληλους και αντίστοιχους διαλόγους, όταν αυτό συµβεί, 

χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες και άγχη, 

• να αναπτύξει κανάλια  επικοινωνίας ανθρώπινα και ζεστά χωρίς διαµεσολαβήσεις 

"πρωτοπόρων", "πιο έξυπνων", "πιο µορφωµένων", "πιο γνωστών", "πιο άξιων", "πιο 

δυναµικών", 

• να ξαναζωντανέψει µ' άλλα λόγια "των ανθρώπων τις κοινότητες", την αυθόρµητη και 

ανυπόκριτη κοινωνική αλληλεγγύη, την γνησιότητα των σχέσεων, την καθαρότητα των 

συναλλαγών, την αβίαστη διαµόρφωση κοινών θέσεων, στάσεων και συµπεριφορών στα 

καθηµερινά προβλήµατα. 

Σ' αυτή την πρώτη προσέγγιση του θέµατος θα αποτολµήσω να εισηγηθώ ορισµένα 

ερωτήµατα για συζήτηση και όποια απόφαση, απ' όσους, παρά την φαινοµενική αφέλεια των 

προτεινοµένων στους πονηρούς καιρούς µας, θα δοκιµάσουν να τα απαντήσουν στις µικρές ή 

µεγαλύτερες συλλογικότητές τους. 

(Οι πολύ υποψιασµένοι και προχωρηµένοι φίλοι, ας προβληµατισθούν πριν κριτικάρουν, 

γιατί, πολλές απ' τις πιο προχωρηµένες σχετικές απόπειρές τους, έπεσαν στο κενό ως προς την 

εµβέλεια και την αποτελεσµατικότητά τους.) 
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Μερικά και µόνο ενδεικτικά ερωτήµατα για συζήτηση και απάντηση: 

(α) Είναι πολιτική και µπορεί να µας ενδιαφέρει και να µας απασχολεί ο διαγκωνισµός για 

την εσωκοµµατική επιβίωση, επικράτηση και ανέλιξη στα κόµµατα του 

"εκσυγχρονισµού", των γιων, των θυγατέρων, των γαµπρών, των αδελφών και των 

ανεψιών των "ιστορικών" ηγετών και των βουλευτών τους, όταν τα εθνικά, τα κοινωνικά, 

τα οικονοµικά και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα διαρκώς οξύνονται και βαθαίνουν και 

κανείς δεν αποτολµά να θέσει το δάκτυλο στον τύπο των ηλών; 

 ∆εν θα έπρεπε µε την ψήφο τους οι πολίτες να εγκρίνουν µόνο τις ικανότητες, το ήθος 

και την προσωπικότητα των υποψηφίων και όχι τα "κληρονοµικά" τους δικαιώµατα; 

(β) Είναι πολιτική και µπορεί να µας ενδιαφέρει και να µας απασχολεί ως πολίτες µε τόσα 

προβλήµατα, το ποιό από τα δύο µεγάλα κόµµατα θα κατακτήσει την εξουσία, όταν για 

αντικειµενικούς λόγους στις συγκεκριµένες σήµερα διεθνείς συνθήκες και παρά τις 

αγωνιώδεις προσπάθειες φαινοµενικής διαφοροποίησής τους, είναι υποχρεωµένα να 

εφαρµόσουν την ίδια, κυρίως σταθεροποιητική πολιτική, µε αναπόδραστες συνέπειες την 

αύξηση της ανεργίας και της κοινωνικής ανισότητας και τη θεοποίηση της αγοράς και 

του ανταγωνισµού; 

 Είναι δυνατόν να ξεγελιόµαστε ακόµη από συνθήµατα και βραχύβιες και ανυπόστατες 

όπως αποδεικνύεται πάντα λίγες µέρες µετά τις εκλογές, προεκλογικές υποσχέσεις; 

(γ) Είναι πολιτική αντιπαράθεση και µπορεί να µας ενδιαφέρει και να µας απασχολεί µία 

προεκλογική διαµάχη σαν αυτήν που γευτήκαµε ακόµη και στα χρόνια του 

"εκσυγχρονισµού"; Και µπορούµε να πιστεύουµε ότι η επόµενη θα είναι µ'αυτές, τις 

συνθήκες, διαφορετική; 

 Είναι δυνατόν να µας πείσουν, για οτιδήποτε θετικό, αυτοί που διασπάθισαν τα τεράστια 

ποσά της δηµόσιας χρηµατοδότησής τους αλλά και τους άλλους άδηλους πόρους τους για 

τα ανόητα και καταιγιστικά διαφηµιστικά τους µηνύµατα απ' την τηλεόραση; 

(δ) Είναι πολιτική και µπορεί να µας ενδιαφέρουν και να µας απασχολούν:  

• η "δηµοκρατική" συγκέντρωση όλων των εξουσιών σε κυβέρνηση και κόµµα, απ' τον 

νέο χαλίφη που όµως εξόρκιζε την αντίστοιχη συµπεριφορά του προηγούµενου, 

• η νέα "δηµοκρατική" αυλή που αντικατέστησε την προηγούµενη, 

• η νέα "δηµοκρατική" αλαζονεία που εκτόπισε την αντίστοιχη "προεδρική", 

• η νέα "δηµοκρατική" αξιοκρατία που έβαλε στη θέση των παλιών φίλων και κολλητών 

τους νέους "δηµοκρατικούς" φίλους και κολλητούς. 



 5 

(ε) Είναι πολιτική και µπορεί να µας ενδιαφέρουν και να µας απασχολούν οι επαναληπτικά 

και συστηµατικά περιφερόµενες αθλιότητες, κοινοτυπίες, κοµπορρηµοσύνες, δοξολογίες 

ή καταγγελίες και οι αναλύσεις των 12 δευτερολέπτων των παραθύρων της ιδιωτικής 

κυρίως τηλεόρασης; 

Ας περιορισθούµε ως εδώ. 

Αν συµφωνήσουµε ως πολίτες  ότι αυτά δεν είναι πολιτική και δεν µπορούν να µας 

ενδιαφέρουν και να µας απασχολούν, ας στείλουµε µε τους τρόπους που ο καθ' ένας µας και 

οι µικρές ή µεγαλύτερες συλλογικότητές µας επιτάσσουν το δικό µας ηχηρό και ισχυρό 

µήνυµα. 

Και το µήνυµα αυτό µπορεί να είναι πια χωρίς αναστολές και νέες "προθεσµίες", η 

απόλυτη σιωπή µας, η απουσία µας, η µη συµµετοχή µας, ή µη συνενοχή και η µη ανοχή µας 

σ'αυτό που οι δυνάµεις που βρίσκονται ή ορέγονται µια αδιέξοδη και ανυπόστατη εξουσία 

θεωρούν και ασκούν ως πολιτική. 

Και αµέσως µετά, ή παράλληλα µ' αυτό, ας συζητήσουµε µε σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα επιθετικά και πρωτόβουλα τις θετικές διεξόδους που ακόµα και η κοινή λογική 

µας, µε σαφήνεια µας υποδεικνύει, έξω και πέρα απ' τις κατά καιρούς "ιδιαίτερες", 

"µαξιµαλιστικές" ή "ιδιόρρυθµες" εµµονές µας. 

Και ας βρούµε τρόπους να επικοινωνήσουµε µε φαντασία και να διατυπώσουµε έστω 

κάποιες πρώτες εναλλακτικές δηµιουργικές προτάσεις στο πλαίσιο µιας πολιτικής των 

πολιτών. 

 

   Αθήνα 23.12.96      ∆ηµ.Ρόκος 


