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‘Για την Ελλάδα, τώρα!’ 

Ομιλία του καθηγητή Λουκά Τσοφκαλη, Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ 

Παλαιά Βουλή, 22 Ιανουαρίου 2012 

 

Πριν  ξεςπάςει θ κρίςθ, το βιοτικό επίπεδο τθσ Ελλάδασ τθν κατζταςςε ςτισ 25 πλζον 

προθγμζνεσ χϊρεσ του πλανιτθ. Διόλου μικρό επίτευγμα, αν ςκεφτοφμε από ποφ 

είχαμε ξεκινιςει μετά το τζλοσ ενόσ καταςτροφικοφ πολζμου που τον είχε διαδεχκεί ο 

δικόσ μασ εμφφλιοσ. 

Αυτό το υψθλό βιοτικό επίπεδο δεν ανταποκρινόταν δυςτυχϊσ οφτε ςτθν ποιότθτα των 

κεςμϊν του κράτουσ, οφτε ςτισ παραγωγικζσ ικανότθτεσ τθσ οικονομίασ, όπωσ είχαν 

διαμορφωκεί μζχρι τότε, οφτε καν ςτο μορφωτικό επίπεδο και τισ κυρίαρχεσ αξίεσ ςτθν 

κοινωνία μασ. Μιασ κοινωνίασ μπλοκαριςμζνθσ από οργανωμζνα ςυμφζροντα και 

ςυντεχνίεσ, μιασ κοινωνίασ ςυντθρθτικισ, όπωσ αποδεικνφεται ςτθν πράξθ, ζςτω και αν 

οι περιςςότεροι προςποιοφνταν και ςυνεχίηουν να προςποιοφνται τουσ προοδευτικοφσ. 

Μερικοί το λζγαμε εδϊ και χρόνια – και γινόμαςταν προφανϊσ  δυςάρεςτοι  – οι 

περιςςότεροι άρχιςαν να το αντιλαμβάνονται πολφ αργότερα. 

Αυτό το βιοτικό επίπεδο ιταν πλαςτό, άρα και μθ διατθριςιμο. Ο μζςοσ όροσ ζκρυβε 

τεράςτιεσ ανιςότθτεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Όταν ιρκε θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ, 

δεν ζκανε τίποτε άλλο από το να αποκαλφψει τθ γφμνια τθσ δικισ μασ ευθμερίασ. Το 

πρόβλθμα βεβαίωσ  δεν είναι μόνον οικονομικό. Χρεοκόπθςε με τθν κρίςθ ζνα 

ολόκλθρο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ, τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ, ςτον πυρινα του 

οποίου βρίςκονταν τα κόμματα εξουςίασ,  με πολλζσ διαςυνδζςεισ ςτα μζςα μαηικισ 

ενθμζρωςθσ, τον επιχειρθματικό κόςμο, τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ και αλλοφ. 

Οφτε τα πανεπιςτιμιά μασ είχαν μείνει ζξω από αυτό το φαφλο ςφςτθμα 

διακυβζρνθςθσ. Ήταν πολλοί οι ςυμμζτοχοι και ςυνεργοί ςτθν κακοδιαχείριςθ των 

κοινϊν, καιρόσ να το παραδεχτοφμε. 

Η χϊρα αντιμετωπίηει ςιμερα πρόβλθμα υπαρξιακό. Η οικονομία βυκίηεται και θ 

κοινωνία ζχει φτάςει ςτα όρια τθσ απόγνωςθσ, χωρίσ να είναι ορατι θ προοπτικι 

εξόδου από τθν κρίςθ. Οι κεςμοί απονομιμοποιοφνται και θ ανομία διευρφνεται (αυτά 

τα δφο πάνε μαηί ςυνικωσ), ενϊ τα δφο μεγάλα κόμματα εξουςίασ, αυτά που 

κυβζρνθςαν τθ χϊρα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ζχουν υποςτεί καίριο πλιγμα. Η  κρίςθ 

λειτουργεί ωσ τςουνάμι που ςαρϊνει το πολιτικό μασ ςφςτθμα. Υποψιάηομαι ότι 

ζχουμε πολλά ακόμθ να δοφμε.  
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Εξαιρζςεισ προφανϊσ υπάρχουν: άνδρεσ και γυναίκεσ πολιτικοί με γνϊςθ και πείρα 

που μποροφν και πρζπει να παίξουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυνζχεια. Στισ εξαιρζςεισ 

περιλαμβάνονται ςίγουρα οι ςυνομιλθτζσ μασ ςε αυτό το τραπζηι. Είναι όμωσ οι 

εξαιρζςεισ και όχι ο κανόνασ. Επιτρζψτε μου να αμφιβάλλω αν οι εξαιρζςεισ μποροφν 

να λειτουργιςουν αποτελεςματικά  μζςα από τισ υπάρχουςεσ κομματικζσ δομζσ. Για να 

είμαι ειλικρινισ, δεν το πιςτεφω κακόλου. Τα κόμματα που κυβζρνθςαν τθ χϊρα και 

τθν οδιγθςαν ςτθ ςθμερινι τθσ κατάντια δεν είναι ικανά να αρκρϊςουν μια ςυνολικι 

πολιτικι πρόταςθ για τθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν κρίςθ, πόςω μάλλον να πείςουν ι 

να εφαρμόςουν τα μζτρα που τθ ςυνοδεφουν.  

Μια από τισ χειρότερεσ εκφάνςεισ ενόσ ςυςτιματοσ που καταρρζει είναι οι κομματικζσ 

οργανϊςεισ ςτα πανεπιςτιμιά μασ. Η διαφκορά τθσ φοιτθτικισ νεολαίασ από τα 

πολιτικά κόμματα είναι ίςωσ το μεγαλφτερο ζγκλθμα που ζχουν διαπράξει.  

Όςο για τα υπόλοιπα κόμματα, τα περιςςότερα φαίνεται  να κάνουν ό,τι μποροφν για 

να επιβεβαιϊςουν τθν γνωςτι ριςθ ότι θ μεγάλθ απόςταςθ από τθν εξουςία οδθγεί 

ςτθν ανευκυνότθτα. Σε μια περίοδο βακειάσ κρίςθσ και απαξίωςθσ των πάντων, ο 

λαϊκιςμόσ διογκϊνεται, οι ςυνωμοτικζσ κεωρίεσ  βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ, ενϊ θ 

ανοχι για τθ διαφορετικι άποψθ εξαςκενίηει ακόμθ περιςςότερο ςε μια χϊρα όπου 

δεν ιταν άλλωςτε ποτζ ιδιαίτερα ιςχυρι. Ο κίνδυνοσ απαξίωςθσ τθσ δθμοκρατίασ είναι 

υπαρκτόσ. 

Η Ελλάδα κα περάςει μια επϊδυνθ και μακρόχρονθ προςαρμογι που περιλαμβάνει 

μεγάλεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ και υποβάκμιςθ του βιοτικοφ επιπζδου, τουλάχιςτον 

ςτα αρχικά ςτάδια. Δεν είμαςτε ακόμθ κοντά ςτο τζλοσ αυτισ τθσ δφςκολθσ διαδρομισ. 

Και επειδι ςυνεχϊσ κακυςτεροφμε να πάρουμε τισ αναγκαίεσ αποφάςεισ – και όταν τισ 

παίρνουμε ςυνικωσ δεν τισ εφαρμόηουμε – θ προςαρμογι γίνεται ακόμθ πιο δφςκολθ 

και επϊδυνθ. Οςοι ιςχυρίηονται ότι υπάρχει εφκολοσ δρόμοσ για τθν ζξοδο από τθν 

κρίςθ απλϊσ κοροϊδεφουν τον κόςμο, ι ηουν ςε δικό τουσ κόςμο.  

Εξαρτάται κυρίωσ από εμάσ αν κα πετφχουμε ι όχι. Εξαρτάται όμωσ και από το 

πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον γφρω μασ, το ευρωπαϊκό πρωτίςτωσ. Η Ευρϊπθ 

περνάει και αυτι τθν πιο επικίνδυνθ κρίςθ ςτθ μακρόχρονθ πορεία ενοποίθςισ τθσ. Τα 

μεγάλα κεκτθμζνα τθσ Ευρϊπθσ, ειρινθ, δθμοκρατία, ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

κοινωνικό κράτοσ και ανοικτά ςφνορα, απειλοφνται όςο θ οικονομικι κρίςθ βακαίνει 

και το τζρασ του λαϊκιςμοφ γιγαντϊνεται ςε πολλά μζρθ τθσ γθραιάσ θπείρου. Δεν 

είμαςτε οι μόνοι.  

Το ευρωπαϊκό οικοδόμθμα δεν ζχει πολφ ςτζρεα κεμζλια – δεν πρζπει να το ξεχνάμε. 

Και οι αντιδραςτικοί κάκε λογισ, δικοί μασ και ξζνοι, δεξιοί και αριςτεροί, κολλθμζνοι 
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ςτο δόγμα μιασ ςτενά οριηόμενθσ και ιςτορικά ξεπεραςμζνθσ εκνικισ κυριαρχίασ, 

χαίρονται. Προφανϊσ ονειρεφονται να πάνε τθν Ευρϊπθ εξιντα χρόνια πίςω, από 

βλακεία μερικοί, μιςαλλοδοξία ι ςτείρο εκνικιςμό οι άλλοι. Το πικανότερο είναι ότι για 

άλλθ μια φορά κα απογοθτευτοφν – και το ελπίηω. Οι πολιτικζσ θγεςίεσ και οι 

λεγόμενεσ ςιωπθλζσ πλειοψθφίεσ ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αρχίηουν να 

αντιλαμβάνονται, ζςτω και κακυςτερθμζνα, τι διακυβεφεται. 

Η Ελλάδα αποτελεί τον πιο ευάλωτο κρίκο τθσ ευρω-αλυςίδασ, τουλάχιςτον μεταξφ των 

χωρϊν που μοιράηονται το κοινό νόμιςμα. Το κρίςιμο ερϊτθμα για μασ είναι αν κα 

μπορζςουμε να παραμείνουμε αναπόςπαςτο κομμάτι αυτισ τθσ αλυςίδασ. Αν δεν τα 

καταφζρουμε, θ Ελλάδα κα επιςτρζψει με τρόπο βίαιο μερικζσ δεκαετίεσ πίςω ςτα 

Βαλκάνια. Όςοι αντιλαμβάνονται περί τίνοσ πρόκειται, ζχουν  – και ζχουμε– 

υποχρζωςθ να εξθγιςουν τι κα ςιμαινε μια τζτοια επιςτροφι για τθν κακθμερινότθτα 

τθσ Ελλθνίδασ και του Ζλλθνα. 

Οι ευρωπαίοι εταίροι μάσ βοθκάνε να βγοφμε από τθν κρίςθ. Αν δεν υπιρχε θ βοικεια 

αυτι, θ οικονομικι κατάρρευςθ ςτθ χϊρα μασ κα είχε πάρει αςφγκριτα μεγαλφτερεσ 

διαςτάςεισ. Δεν είναι όμωσ πάντοτε θ βοικεια που μασ προςφζρουν, μαηί με τισ 

προχποκζςεισ και τουσ όρουσ που τθ ςυνοδεφουν, θ πλζον ενδεδειγμζνθ ι και θ πλζον 

αποτελεςματικι. Υπάρχουν ιδεολογικζσ και άλλεσ αγκυλϊςεισ, επί μζρουσ 

ςυμφζροντα, τιμωρθτικι διάκεςθ, λάκθ και δυςλειτουργίεσ. Και, ίςωσ το πιο 

ςθμαντικό από όλα είναι θ αργόςυρτθ διαδικαςία του ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ λιψθσ 

αποφάςεων. 

Όλα αυτά ιςχφουν. Αλλά το βαςικό πρόβλθμα βρίςκεται εδϊ, όχι ζξω. Είμαςτε εμείσ 

που δεν τολμάμε να δοφμε κατάματα τθν πραγματικότθτα ςτθ δικι μασ χϊρα, εμείσ 

που δεν διακζτουμε ςτρατθγικό ςχζδιο για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ, εμείσ που δεν 

ζχουμε το κάρροσ να πάρουμε τισ δφςκολεσ αποφάςεισ. Και όταν ζρχονται οι 

ευρωπαίοι εταίροι και οι διεκνείσ οργανιςμοί που μάσ δανείηουν με τα δικά τουσ 

ςχζδια για μασ, εμείσ παίηουμε ηϊνθ άμυνασ, κακυςτεροφμε, ρίχνουμε τθν μπάλα ζξω 

από το γιπεδο, για να χρθςιμοποιιςω ποδοςφαιρικοφσ όρουσ. Δεν κερδίηεται όμωσ 

ζτςι ζνασ αγϊνασ, ιδιαίτερα όταν θ ομάδα είναι απροπόνθτθ και χωρίσ θκικό. Κάπωσ 

ζτςι λοιπόν πορευόμαςτε. Και θ κρίςθ βακαίνει, ενϊ θ διεκνισ αξιοπιςτία τθσ χϊρασ 

ζχει φτάςει ςτο ναδίρ. Αυτό είναι κυρίωσ που περιορίηει τα διαπραγματευτικά μασ 

περικϊρια. 

Η Ελλάδα χρειάηεται επειγόντωσ ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτο κράτοσ, τθν παιδεία, τθν 

υγεία, ςτο γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργεί, ι μάλλον προςπακεί να 

λειτουργιςει, θ ιδιωτικι πρωτοβουλία. Τον τριτοκοςμικό χαρακτιρα του ελλθνικοφ 

κράτουσ τον γνϊριηαν λίγοι ςτισ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Μερικοί απλϊσ τον 
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υποψιάηονταν. Με τθ ςυνεχι και ςυςτθματικι όμωσ επαφι τον τελευταίο ενάμιςθ 

περίπου χρόνο, τον ζχουν πλζον αντιλθφκεί και εμπεδϊςει οι ξζνοι ςυνομιλθτζσ μασ. 

Και αυτό, ςασ διαβεβαιϊ, δεν βοθκάει διόλου ςτον τρόπο που μάσ μεταχειρίηονται. 

Οι μεταρρυκμιςτικζσ δυνάμεισ τθσ χϊρασ δεν διακζτουν ςιμερα αξιόπιςτθ, πόςω 

μάλλον ιςχυρι πολιτικι ζκφραςθ. Μζςα ςτα παλιά κόμματα αποτελοφν μειοψθφία. Οι 

μεταρρυκμιςτικζσ δυνάμεισ απαρτίηονται κυρίωσ από άτομα ι μικρζσ ομάδεσ 

διάςπαρτεσ – και οι πιο πολλοί ιδιϊτευαν μζχρι πρόςφατα. Για χρόνια, αυτοί οι πολλοί 

ζμεναν ζξω από τα δθμόςια πράγματα τθσ χϊρασ, ι μόνον ςτισ παρυφζσ. Οι κανόνεσ 

του παιγνιδιοφ κακιςτοφςαν τθν πρόςβαςθ ςτθν πολιτικι δυςχερι και επϊδυνθ. Το 

παιγνίδι ιταν βρϊμικο. Πικανότατα μερικοί πίςτεψαν ότι κα μποροφςαν να 

ευθμεριςουν ςτο δικό τουσ ιδιωτικό χϊρο, αφινοντασ τθ διαχείριςθ των κοινϊν ςτουσ 

επαγγελματίεσ του κομματικοφ ςυςτιματοσ που ζβαηαν τουσ κανόνεσ του παιγνιδιοφ 

και τουσ άλλαηαν κατά το δοκοφν. 

Τϊρα, αντιλαμβάνονται οι απζξω ότι ζκαναν μεγάλο λάκοσ. Η ιδιωτικι ευθμερία δεν 

εξαςφαλίηεται ςε μια χϊρα που καταρρζει. Μια πρϊτθ, βαςικι λοιπόν προχπόκεςθ για 

να αλλάξει θ Ελλάδα είναι να καταςτοφν δθμόςια ενεργζσ οι ηωντανζσ, δθμιουργικζσ  

δυνάμεισ αυτοφ του τόπου. Να βγοφνε με άλλα λόγια από το ιδιωτικό τουσ καβοφκι. 

Τον τελευταίο καιρό, κάτι άρχιςε να αλλάηει, ζνα από τα λίγα ενκαρρυντικά ςθμάδια ςε 

ζνα κατά τα άλλα ηοφερό κλίμα που επικρατεί ςτθ χϊρα. 

Η κρίςθ δθμιουργεί ζνα μεγάλο πολιτικό κενό. Αν δεν το καλφψουν όςοι κζλουν 

πραγματικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτθ χϊρα,  όςοι κζλουν μια ςφγχρονθ ευρωπαϊκι Ελλάδα, 

με υγιι ανταγωνιςμό, αξιοκρατία και κοινωνικι αλλθλεγγφθ, ανοικτι ςε νζεσ ιδζεσ και 

ςτο διαφορετικό, κα το καλφψουν οι άλλοι. Και αυτοί οι άλλοι περιλαμβάνουν 

λαϊκιςτζσ και ςυνοδοιπόρουσ διαφόρων αποχρϊςεων, μαηί με τουσ εκείνουσ που 

ονειρεφονται κοινωνικζσ ανατροπζσ αλλά με ςυνκιματα και προτάςεισ που ζρχονται 

ςυνικωσ από το νεκροταφείο. Άλλωςτε, αυτοί είναι ςιμερα που δίνουν τον τόνο, ίςωσ 

γιατί κάνουν τθν παρουςία τουσ περιςςότερο αιςκθτι ςυχνά με φωνζσ, ενίοτε με 

απειλζσ ι ακόμθ και με τθν άςκθςθ βίασ.  

Εδϊ βριςκόμαςτε ςιμερα, δφο χρόνια αφότου μάκαμε οι περιςςότεροι ότι θ εφιμερθ 

ευθμερία μασ είχε ξεπεράςει τθν θμερομθνία λιξθσ. Ζκτοτε, πάρκθκαν  δυςάρεςτεσ 

αποφάςεισ και δφςκολα μζτρα. Δοκιμάηεται θ αντοχι τθσ οικονομίασ και του 

κοινωνικοφ μασ ιςτοφ. Ζλειψαν όμωσ τρία τουλάχιςτον βαςικά ςτοιχεία από τθν 

πολιτικι που ακολουκικθκε: κάκαρςθ, κοινωνικι δικαιοςφνθ και προοπτικι για το 

μζλλον. Και θ ζλλειψθ αυτι υπονόμευςε κακοριςτικά τθν όλθ προςπάκεια. Δεν 

ζχαιραν μεγάλθσ αξιοπιςτίασ και οι περιςςότεροι από όςουσ κλικθκαν να εφαρμόςουν 

τα μζτρα. Ήταν ςτραβό το κλιμα... Γνωρίηετε τθ ςυνζχεια. 
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Τι κάνουμε από δω και πζρα; Τα χρονικά περικϊρια ζχουν ςτενζψει επικίνδυνα. 

Συμφωνοφμε πολλοί για το τι χρειάηεται, για το μείηον τουλάχιςτον. Ασ 

προςπακιςουμε να ςυμβιβαςτοφμε και για το ζλαςςον. Καιρόσ να το ποφμε φωναχτά 

και πιο ςυντεταγμζνα. Να πείςουμε και να κινθτοποιιςουμε περιςςότερουσ. 

Χρειάηεται μια ευρφτερθ ςυμμαχία και ςυςτράτευςθ των μεταρρυκμιςτικϊν δυνάμεων 

του τόπου. Χρειάηονται ςυγκροτθμζνεσ προτάςεισ και λφςεισ ςε προβλιματα που 

χρονίηουν, όχι κραυγζσ, φβρεισ  και αναηιτθςθ αποδιοπομπαίων τράγων. Και υπάρχουν 

πολλά που μποροφμε να μάκουμε από τθν εμπειρία άλλων χωρϊν. Δεν είναι κακό. Δεν 

καλοφμαςτε άλλωςτε να ανακαλφψουμε τον τροχό.  

Οι νεότερεσ γενιζσ, των οποίων το μζλλον υποκθκεφςαμε με περιςςι ανευκυνότθτα, 

αγωνιοφν. Οι πιο πολλοί δεν κζλουν το μπάχαλο. Είναι όμωσ – και δικαιολογθμζνα – 

αγανακτιςμζνοι. Θζλουν να ζχουν τθν ευκαιρία να δθμιουργιςουν κάτι καλφτερο ςε 

αυτιν τθ χϊρα, όχι να αναγκαςτοφν να φφγουν μετανάςτεσ ςτο εξωτερικό. Τουσ 

οφείλουμε αυτιν τθν ευκαιρία. 

Θα τα καταφζρουμε; Είμαςτε ζτοιμοι για το επόμενο βιμα; Ζχουμε λίγο χρόνο ςτθ 

διάκεςι μασ. 

 

 


