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προέδρου Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισµού 

Την ώρα που ο προεκλογικός πυρετός κορυφώνεται, η κοινή γνώµη παρακολουθεί άναυδη τους πολιτικούς 
αρχηγούς και τους υποψηφίους βουλευτές, να αλληλοσπαράσσονται  σε µια ύστατη προσπάθεια να γίνουν 
αρεστοί στους ψηφοφόρους  

 Μέσω των τηλεοπτικών παραθύρων οι πολιτικοί αρχηγοί, κυρίως των µεγάλων κοµµάτων,  εξαντλούν τα 
πολιτικά τους πυροµαχικά, τάζοντας λαγούς και πετραχήλια στους κατακρεουργηµένους πολίτες. Ξεχνούν 
φαίνεται οι πολιτικοί αρχηγοί των κοµµάτων που κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν τον τόπο, ότι  φέρουν το 
µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για  την οικονοµική τραγωδία και την φτωχοποίηση του λαού. Ξεχνούν ότι στα 
χρόνια που κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν, ο τόπος σύρθηκε στην κοινωνικοοικονοµική άβυσσο ; 

Στον ευαίσθητο τοµέα της υγείας ο οποίος νοσεί βαθύτατα εδώ και πολλά χρόνια, υπόσχονται ότι θα 
εφαρµόσουν το ΓΕΣΥ, λησµονώντας ότι επί της δικής τους διακυβέρνησης το άφησαν να αιµορραγεί στην 
εντατική. Ειδικότερα το ΑΚΕΛ που στην δεκαετία 2003 – 2013 ήλεγχε απόλυτα το υπουργείο Υγείας µε δικούς 
του πολιτικούς  προιστάµενους  δεν νοµιµοποιείται πολιτικά να κατηγορεί την νύν κυβέρνηση για την µη 
υλοποίηση του ΓΕΣΥ.  Όσον αφορά στην περιβόητη διακήρυξη ότι θα απαλλάξουν τον τόπο από την διαπλοκή 
και την διαφθορά, ας ρίξουν µια µατιά γύρω τους και θα δούν στα σίδερα της φυλακής δικά τους 
πρωτοκλασάτα στελέχη. Ακόµη θα δούν να σύρονται στα δικαστήρια κοµµατικοί οµοιδεάτες τους όλων των 
βαθµίδων που κατηγορούνται για εµπλοκή σε σκάνδαλα και µίζες. Δροµολαξιά, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, ελικόπτερα, 
αµαρτωλά συνεργατικά και τραπεζικά  ιδρύµατα, κουρεµένες καταθέσεις, και πολλές άλλες τοξικές 
δραστηριότητες συνθέτουν το βρωµερό πολιτικό σκηνικό µέσα  από το οποίο θα ανδειχθούν τα νέα µέλη του 
κοινοβουλίου. Πως είναι δυνατόν, λοιπόν, αυτοί που ευθύνονται για την θλιβερή κατάντια του τόπου να ζητούν 
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την ψήφο των φτωχοποιηµένων πολιτών ; Δεν είναι εξωφρενικό, αυτοί που έσυραν τον τόπο στις πύλες του άδη 
να υπόσχονται  τώρα ότι θα φέρουν την ανάσταση; 

Το µέγα δυστύχηµα είναι ότι, τα αχνάρια των πολιτικών αρχηγών ακολουθούν πιστά δεκάδες νεαροί ή 
νεοφανείς υποψήφιοι, οι οποίοι µε ευρηµατικά συνθήµατα στις προεκλογικές πινακίδες, επιχειρούν να µας 
πείσουν ότι τυχόν εκλογή τους θα σηµάνει το τέλος της σταύρωσης του λαού. Αξίζει τον κόπο να δούµε 
µερικά: Νέα δυναµική. Χωρίς διαπλοκή και διαφθορά. Διεκδικητική φωνή – ξεκάθαρη άποψη. Κερδίζουµε την 
άνοιξη. Με καθαρά χέρια. 
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Διαβάζοντας τα πιο πάνω συνθήµατα ο προβληµατιζόµενος ψηφοφόρος γελά και διερωτάται: Πως µπορεί  να 
φέρουν την άνοιξη αυτοί που µας κληρονόµησαν τις αδυσώπητες  επιπτώσεις της 
πολιτικής  βαρυχειµωνιάς  ενώ οι κοµµατικοί συναγωνιστές τους  βρίσκονται στην φυλακή ; Πως είναι δυνατόν 
να προτάξουν ξεκάθαρη άποψη και διεκδικητική φωνή όταν στέκουν σούζα  µπροστά στις ετσιθελικές επιλογές 
του κοµµατικού αρχηγού ; Μα είναι δυνατόν να έχουν καθαρά χέρια σένα χώρο που είναι βυθισµένος στο 
βούρκο, στα απόβλητα και στα υπολείµµατα ; 

Έχοντας αυτά κατά νουν λίγες ώρες πρίν από την εκλογική αναµέτρηση, διαπιστώνουµε  πως η ασύδοτη 
κοµµατοκρατία  που ευθύνεται τα µέγιστα για την κατάντια του τόπου, ζεί και βασιλεύει. Το ιλαροτραγικό 
είναι ότι τα πλείστα κόµµατα, προσκολληµένα στη προσφιλή τους συνταγή,  ενδιαφέρονται περισσότερο για τις 
επόµενες εκλογές και λιγότερο για τις επόµενες γενεές, αδιαφορώντας για τα καυτά ζητήµατα της 
καθηµερινότητας. Φρονούµεν, λοιπόν,  ότι τα πράγµατα στο κοινωνικό και πολιτικό µέτωπο µε τους πολίτες να 
παραµένουν απλοί θεατές των εξελίξεων, επιτρέπουν στο κοµµατικό και οικονοµικό κατεστηµένο να συνεχίζει 
απρόσκοπτα την ασύδοτη πρακτική του. Μοναδικό φώς στην άκρη της σκοτεινής σήραγγας είναι η αφύπνιση 
του λαού έστω και την δωδεκάτη ο οποίος καλείται χωρίς κοµµατικές παρωπίδες να βρεί τρόπους αντίδρασης. 
Καλείται  ο κάθε ευπόληπτος πολίτης να ενεργήσει πέραν και πάνω από ψευδεπίγραφες ιδεολογίες και 
κοµµατικές ντιρεκτίβες, πλήττοντας µε την δύναµη της ψήφου της το κατεστηµένο που λυµαίνεται τον 
παραγόµενο πλούτο εδώ και δεκαετίες. 

Ο κατακρεουργηµένος πολίτης τώρα ξέρει. Δεν έχει δικαιολογητικά αυτή την φορά αν στην βουλή στείλει 
διεφθαρµένους, ανάξιους ή πατριδοκάπηλους. Άς προσέξει λοιπόν.  Μπροστά στην κάλπη έχει µία και 
µοναδική επιλογή. Να επιβραβεύσει τους τίµιους και τους άριστους, τιµωρώντας αµείλικτα εκείνους που 
έσυραν τον τόπο στην καταστροφή. 

	  


