
Θα µιλήσουµε για την ταµπακιέρα ; 

Τις τελευταίες ηµέρες έχει ζεσταθεί για τα καλά ο δηµόσιος διάλογος για το 

εγχείρηµα της δηµιουργίας του νέου ενιαίου φορέα του προοδευτικού κέντρου 

και της κεντροαριστεράς.  

Αυτό έκανε και τον αγαπηµένο µου ανηψιό, τον Μάριο, να έρθει να µε βρεί 

για να µου πεί τις απόψεις του, ελπίζοντας πως θα τις δηµοσιοποιήσω, «για 

να ακουστεί επιτέλους και η νέα γενιά». ∆εν του χαλάω χατήρι, γιατί µου 

θυµίζει τη γενιά µου στην ηλικία του, οπότε µεταφέρω αυτούσια τη συζήτησή 

µας :  

Μάριος : Αγαπητέ µου θειέ, βλέπω αρκετούς υποψήφιους να ενδιαφέρονται 

για την ηγεσία του καινούργιου κόµµατος. Έχει ξεκαθαριστεί το ιδεολογικο–

πολιτικό πλαίσιο και οι προγραµµατικές δεσµεύσεις του ; Σε τι καταλαβαίνεις 

πως δεσµεύεται για το αύριο ;  

Πάνος : Μάριε αυτοί που πήραν τη σχετική πρωτοβουλία, δηλώνουν πως 

επιχειρούν να συγκροτήσουν ένα καινούργιο πόλο στο πολιτικό µας σύστηµα, 

που θα εκφράζει τη σύγχρονη κεντροαριστερά, το προοδευτικό κέντρο, την 

πολιτική οικολογία, την ανανεωτική δηµοκρατική αριστερά και τη 

σοσιαλδηµοκρατία.  

Μάριος : Αυτό που είπες είναι πολύ «ξύλινο». Για τη γενιά σου αυτό το 

«µακαρόνι» κάτι µπορεί να λέει. Για τη δική µου όχι. Όπως µου έχεις πει, 

ανήκεις στη γενιά του 1–1–4 και του 15%, ένιωσες τη βαθειά απογοήτευση της 

21ης Απριλίου του 1967 µε τη δικτατορία των συνταγµαταρχών και τη χαρά της 

αποκατάστασης της ∆ηµοκρατίας το 1974, συµµετείχες ενεργά στο δηµόσιο 

βίο της χώρας σε όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης και µπορεί για σένα οι 

έννοιες αυτές να έχουν ιστορικό βάρος, να δηµιουργούν µια προσδοκία. Για τη 

γενιά µου δεν αποτελούν εγγύηση για το αύριο.  

Πάνος : Μάριε, βρήκα στο διαδίκτυο και σου έστειλα το κείµενο του Ιουλίου του 

2016 που εκπονήθηκε από την «Επιτροπή ∆ιαλόγου και Θέσεων για τις 

Προοδευτικές Μεταρρυθµίσεις». Περιέχει συγκεκριµένες θέσεις για τους 

Πολιτικούς θεσµούς, τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την 

Οικονοµία, το Κοινωνικό Κράτος, την Υγεία, το Ασφαλιστικό σύστηµα, την 

Παιδεία, τον Πολιτισµό, το Περιβάλλον και την Ποιότητα ζωής.  

Μάριος : Το ξεφύλλισα, µου φαίνεται καλογραµµένο αλλά έχω δύο ενστάσεις. 

Πρώτον, δεν πρόκειται οι πολίτες να διαβάσουν αυτό το κείµενο των 40 

σελίδων, για να πεισθούν για το νέο πολιτικό εγχείρηµα. Και δεύτερον προχτές 

µόλις διάβασα το άρθρο σου στο metarithmisi.gr, που εξηγείς γιατί στην 

Ελλάδα δεν εφαρµόζονται προγράµµατα, αλλά το «Βλέποντας και κάνοντας».  

Πάνος : Σε καταλαβαίνω, αλλά καθένας από αυτούς που διεκδικούν την ηγεσία 

του νέου φορέα έχει µια προσωπική επαγγελµατική και πολιτική διαδροµή, έχει 

δώσει δείγµατα γραφής. Και πιστεύω ότι στον επόµενο µήνα θα αναδειχθούν 

τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του καθένα, ώστε οι πολίτες να επιλέξουν αυτόν 

ή αυτήν που τους εµπνέει τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη για το αύριο.  



Μάριος : Έχεις δίκιο όπως βλέπεις τα πράγµατα. Αλλά εγώ πρέπει να ακούσω 

συγκεκριµένες και ρεαλιστικές προτάσεις για το αύριο και να πειστώ. Σου 

θυµίζω ότι τέλειωσα το Πανεπιστήµιο και ετεροαπασχολούµαι. Η αδελφή µου 

τέλειωσε ΤΕΙ και ψάχνει για δουλειά. Ο ξάδελφός µου έκανε το µεταπτυχιακό 

του στην Αγγλία και αναγκάστηκε να µείνει εκεί για να βρεί δουλειά, γιατί ο 

πατέρας του δεν µπορεί να τον βοηθήσει, είναι ελεύθερος επαγγελµατίας και 

τον έχουν πνίξει τα χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία. Η σύνταξη της γιαγιάς 

µειώθηκε και δεν µπορεί να µας βοηθήσει πια.  

Πάνος : Μάριε έχεις δίκιο για όλα αυτά τα προβλήµατα που περιγράφεις. Αλλά 

εδώ που φτάσαµε, µε τη βαθειά οικονοµική κρίση, η αντιµετώπισή τους δεν 

µπορεί να γίνει από τη µια µέρα στην άλλη. Χρειάζεται ατοµική πρωτοβουλία 

και συλλογική προσπάθεια.  

Μάριος : ∆εν θα κάνω κριτική στις γενιές σας που µας έφεραν εδώ για να µη 

σε στεναχωρήσω, αλλά πες µου, ποιός µας εγγυάται ότι αύριο θα 

διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες, ώστε η πρωτοβουλία του καθένα µας να µη 

χρειάζεται «µπάρµπα στην Κορώνη» ; Συνεχίζουµε να παρακολουθούµε τη 

διάκριση «σε δικούς µας» και «στους άλλους». Οι θεσµοί της ∆ηµοκρατίας, 

όπως τους λες, δεν είναι στα καλύτερά τους. Η δηµόσια διοίκηση είναι σε 

περιδίνηση από τις λεγόµενες «διοικητικές µεταρρυθµίσεις», η δικαιοσύνη 

αµφισβητείται, τα κόµµατα εξουσίας έχουν σκάψει χαρακώµατα και τα 

υπόλοιπα τα πετροβολούν εκ του ασφαλούς.  

Πάνος : Συµφωνώ. Η οικονοµική ανάκαµψη της χώρας είναι δύσκολη αλλά 

υπάρχουν αλλαγές και βελτιώσεις που δεν θέλουν χρήµατα. Η οργάνωση και 

ο λειτουργικός εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, χρειάζεται λίγα χρήµατα. Εάν αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά οι 

πόροι του ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, η δηµόσια 

διοίκηση θα βελτιωθεί και οι αναπτυξιακές πολιτικές θα σχεδιαστούν και θα 

εφαρµοστούν καλύτερα. Για να βελτιωθεί όµως το πολιτικό µας σύστηµα, 

αρµόδιοι είναι οι πολίτες. Εάν επιλέγουν να τους εκπροσωπούν λαϊκιστές 

πολιτικοί που ικανοποιούν το θυµικό και επιβιώνουν πολώνοντας, δεν έχει 

πολλές ελπίδες η πατρίδα.  

Και για να γυρίσω στην αρχή της κουβέντας µας, θα συµφωνήσω µαζί σου ότι 

οι υποψήφιοι για την ηγεσία του νέου πολιτικού φορέα του κέντρου και της 

κεντροαριστεράς δεν πρέπει να αναλωθούν στις κοµµατικές διαφορές της 

δεκαετίας του 1980, του 1990 και του 2000, αλλά να επικεντρωθούν στο αύριο 

και ιδιαίτερα στο µέλλον της νέας γενιάς, να µιλήσουν για την ταµπακιέρα.  

Μάριος : Θειέ θα περιµένω. Θα περιµένω να ακούσω για την ταµπακιέρα .....  

Η συζήτησή µου αυτή µε τον Μάριο µου επιβεβαίωσε ότι στην πολιτική 

«∆εν αρκούν οι αρχές, οι αξίες και τα οράµατα».1  
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