
Μήπως ο λαϊκισµός είναι µια χρήσιµη «παραµυθία» για το λαό µας ;  

 

Μετά από 33 χρόνια που προσπαθώ να συµβάλλω στην ορθολογική 

αντιµετώπιση των ζητηµάτων που απασχολούν το πολιτικό και διοικητικό 

σύστηµα της χώρας µας, αναρωτιέµαι µήπως, όσοι το προσπαθούµε αυτό, 

υποτιµούµε την κοινωνική ψυχολογία του λαού µας.  

Μήπως ο λαϊκισµός είναι µια χρήσιµη «παραµυθία» του λαού µας. ∆ηλαδή, 

µια αναγκαία παρηγοριά, µια ωφέλιµη ανακούφιση από τη θλίψη και τον 

ψυχικό πόνο που του προκαλεί η σκληρή πραγµατικότητα.  

Έχοντας συµβάλλει στη συγκρότηση δοµών επιστηµονικής και διοικητικής 

υποστήριξης της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, που διαχειρίστηκαν µεταρρυθµίσεις και προγράµµατα 

προώθησης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και οι οποίες φαίνεται 

πως αποτέλεσαν «θερµοκήπια» και πόλους αριστείας στην εποχή που 

δηµιουργήθηκαν, διαπιστώνω ότι συν τω χρόνω οι δοµές αυτές χάνουν ένα 

τµήµα της «θερµοκρασιακής» διαφοράς τους από το διοικητικό περιβάλλον.  

Παρόλα αυτά συνεχίζω να προσπαθώ για τη βελτίωση της κουλτούρας του 

προγραµµατισµού και του επιχειρησιακού σχεδιασµού του δηµόσιου 

µάνατζµεντ και για τη διασφάλιση της συνέχειας, της θεσµικής µνήµης, της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της ελληνικής διοίκησης, που 

συνδέονται βέβαια περισσότερο µε τον δυτικό ορθολογισµό και λιγότερο µε τις 

ανατολικές παραδόσεις µας. Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουµε πλέον 

επιλέξει ως κράτος και ως κοινωνία αυτόν τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό. 

Ίσως γιατί χρειάζοµαι και εγώ µια «παραµυθία».  

Αρκετά νωρίς βέβαια συνειδητοποίησα, χάρις και στους πολιτικούς 

µέντορες που ευτύχησα να έχω, πως κανένα επιχειρησιακό σχέδιο 

µεταρρύθµισης ή πρόγραµµα ανάπτυξης δεν µπορεί να πετύχει, εάν δεν 

στηρίζεται σε ισχυρή πολιτική βούληση και σε ένα όραµα το οποίο να 

δηµιουργεί, σε όσους απευθύνεται, µια ισχυρή ελπίδα για το αύριο.  

Όταν µάλιστα χρειάστηκε να συµβουλεύσω ένα πετυχηµένο δήµαρχο στην 

προεκλογική περίοδο της επόµενης θητείας, του εξήγησα πως αντί να τονίζει 

το έργο της προηγούµενης τετραετίας του, θα πρέπει να προβάλλει τις 

προγραµµατικές δεσµεύσεις του για την επόµενη τετραετία, εξηγώντας του, 

αυτό που έχουν πει έµπειροι πολιτικοί, ότι ο κόσµος δεν σε ψηφίζει για ό,τι 

έκανες, αλλά για ό,τι ελπίζει πως θα κάνεις αύριο, βασιζόµενος βέβαια στην 

αξιοπιστία που σου προσφέρει το έργο που πραγµατοποίησες. Εάν δεν 

πειστεί για το αύριο, σε ευχαριστεί για ό,τι έκανες και σε στέλνει στο σπίτι σου.  

Παρόλα αυτά, πάντοτε ένιωθα µια επιφυλακτικότητα απέναντι στον 

πολιτικό λόγο που παρουσίαζε ένα όραµα χωρίς ρεαλιστικές προοπτικές, 

καθώς και ελπίδες που είχαν σοβαρό κίνδυνο να διαψευστούν.  



Έχω αρχίσει όµως να αµφιβάλλω εάν έχω δίκιο να είµαι επιφυλακτικός. Σε 

όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, πολλοί πολιτικοί, µε ένα πολιτικό λόγο 

που είχε έντονα τα χαρακτηριστικά του λαϊκισµού, έκαναν µακρόχρονη 

πολιτική καριέρα. Άρα, παρά τη διάψευση των ελπίδων που δηµιουργούσαν, 

ο λαός µας τους στήριζε εκλογικά. Ακόµη και στην τελευταία επταετία, όσοι 

απευθύνθηκαν στη λογική αποµείωσαν το πολιτικό τους κεφάλαιο, ενώ όσοι 

µίλησαν στο θυµικό επιβραβεύτηκαν. ∆εν θέλω να αναφερθώ ονοµαστικά 

στους πολιτικούς αυτούς, γιατί το ζητούµενο είναι τι χρειάζεται τελικά η 

κοινωνία µας. Άλλωστε υπάρχουν πολιτικά κόµµατα, που διατηρούν ένα έστω 

και µικρό πολιτικό ακροατήριο, προβάλλοντας διαχρονικά το ουτοπικό 

σενάριο µιας απολύτως δίκαιης κοινωνίας.  

Μήπως λοιπόν ένα µεγάλο µέρος του λαού µας όταν διαψεύδονται οι 

ελπίδες που του δηµιουργούν οι πολιτικοί που εµπιστεύθηκε, ζητά παρηγοριά 

και ανακούφιση από τη θλίψη και τον ψυχικό πόνο που του προκαλεί η 

σκληρή πραγµατικότητα ; Μήπως απωθούµε τις λογικές αµφιβολίες, 

νιώθοντας πως ακόµη και οι µισές από τις πολιτικές υποσχέσεις να έχουν 

κάποιες πιθανότητες υλοποίησης, αξίζει να το ρισκάρουµε ; Μήπως οι αρετές 

του λαού µας βασίζονται κυρίως στο θυµικό µας ; Μήπως τελικά η 

«παραµυθία» είναι αναγκαία για τη σταδιακή και όχι την απότοµη προσγείωση 

και την οµαλή  συµφιλίωσή µας µε το ρεαλισµό ;  

Νιώθω πλέον αρκετά ώριµος να αποδεχθώ τη διάψευση των δικών µου 

ελπίδων για δυτικό ορθολογισµό στη δηµόσια ζωή του τόπου µας, αλλά η 

συνεχής µείωση του ποσοστού του εκλογικού σώµατος που συµµετέχει στην 

εκλογική διαδικασία µου δηµιουργεί µια σοβαρή αµφιβολία.  

Μήπως όλο και περισσότεροι απογοητεύονται από τη διάψευση των 

ελπίδων τους ; Μήπως περιορίζεται όλο και περισσότερο το ακροατήριο που 

αποδέχεται την «παραµυθία» του λαϊκισµού ; Μήπως κυριαρχήσει στην 

κοινωνία µας η εντύπωση, η οποία εκφράζεται από ορισµένους, ότι «όλοι το 

ίδιο είναι» ; Μήπως τελικά το πολιτικό µας σύστηµα φτάσει να απορρίπτεται 

από το µεγαλύτερο τµήµα του λαού µας και ιδιαίτερα από τη νέα γενιά και να 

εκφράζει µια µειοψηφία του ;  

Άραγε τι θα µπορούσε να µας βοηθήσει, όλους όσους ασχολούµαστε µε τη 

δηµόσια ζωή της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας µας, να ξανασυνδεθούµε 

µε την κοινωνία, πριν καταντήσουµε να χωράµε όλοι µαζί σε ένα λεωφορείο ;  


