
 

Η επόµενη µέρα! 
 

Χρίστος Παπανικολάου, δάσκαλος 

Στις 4 Οκτωβρίου εκλέγεται η νέα κυβέρνηση. Οι δηµοσκόποι κάνουν τις προβλέψεις 
τους. Συνήθως δεν πέφτουν έξω. Φαίνεται να κλείνει ένας κύκλος και να ανοίγει ένας άλλος. 
Νέες ελπίδες για το λαό, που ευχόµαστε να µη βγουν φρούδες! 

Τα τελευταία χρόνια συνέβησαν τόσα που ήταν αρκετά να απογοητεύσουν τους πολίτες. 
Γεγονότα και πρακτικές, αντιλήψεις και επιλογές, αποφάσεις και µέτρα που πίκραναν τον απλό 
πολίτη. Τα συσσωρευµένα προβλήµατα του κοσµάκη δεν είναι γαλάζια ούτε πράσινα ούτε 
κόκκινα ούτε πορτοκαλί. Πόσο µάλιστα δεν είναι γκρίζα. Με τροµάζει το σύνθηµα που υπάρχει 
ακόµα σε κάποιον τοίχο που λέει; «Αφού δεν ακούτε τις φωνές µας, µυρίστε τις φωτιές µας». 
Αυτό µας παραπέµπει σε εκείνον, τον εξεγερµένο ∆εκέµβρη. Κάπως αλλιώς το είπανε και οι 
γαλλόφωνοι φοιτητές, που µαθαίνουν την αρχαιοελληνική γλώσσα, σε επιστολή τους στον 
Σαρκοζί για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που προετοιµάζει, γράφοντας στα ελληνικά: 
«Εµείς σε µιλούµε κι εσύ δεν ακούς...!». Η διαφορά είναι ότι εκείνοι δεν τα έσπασαν! 

Ο πολίτης διεκδικεί το αυτονόητο. Θέλει κι απαιτεί οι εξουσιάζοντες να τον 
αφουγκράζονται και να τον σέβονται. Να διαχειρίζονται τη δηµόσια περιουσία καθαρά, Οι 
καρεκλοκένταυροι της κάθε εξουσίας να µην προκαλούν µε τους προκλητικούς µισθούς τους 
την ώρα που ο µισθωτός, ο συνταξιούχος, ο ανήµπορος δεν τα βγάζουν πέρα. Η φοροδιαφυγή, η 
φοροκλοπή και οι άδικες φοροαπαλλαγές οδήγησαν στις κλιµακούµενες ανισότητες. Η 
κοινωνική αδικία και η απαξίωση του πολίτη  διαλύουν την κοινωνική συνοχή. Ο λαός αντιδρά 
στη  διαρκή λιτότητα  και ξεσηκώνεται. 

Πέρασαν οι εποχές του χειραγωγηµένου και του φιµωµένου πολίτη. Όποιος δεν άκουσε 
καλά τη φωνή του λαού, έχασε! Περάσαµε σε µια εποχή που οι κοινωνικές ανισότητες είναι 
συνειδητή επιλογή στα κέντρα των µεγάλων αποφάσεων. Στην κοινωνική διαστρωµάτωση 
επενδύουν οι πολιτικοί µας το πολιτικό τους µέλλον. Οι λίγοι ευηµερούν. Το βιοτικό επίπεδο 
των πολλών χειροτερεύει. 

Παρατηρούµε την τελευταία δεκαετία µια ύπουλη και σταδιακή αναδιανοµή του 
πλούτου υπέρ των λίγων. Η ψαλίδα άνοιξε πολύ. Οι κοινωνικές πιέσεις εντείνονται. Η 
οικονοµική κρίση άγγιξε τους πολλούς. Πέρασε αδιάφορα από τους λίγους. Οι µηδενικές 
αυξήσεις και οι περικοπές πλήγωσαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το µάρµαρο καλείται να το 
πληρώνει πάντα ο χαµηλόµισθος, ο αγρότης, ο µικροµεσαίος. Στέγνωσαν οι τσέπες τους και τα 
ελλείµµατα µεγάλωσαν. Τι φταίει άραγε; Τι πρέπει να γίνει; Ποιος επιτέλους θα τολµήσει; 
Χρειαζόµαστε πολιτικούς καινοτόµους κι όχι διαχειριστές, πολιτικούς που θα σκύψουν στην 
καθηµερινότητα του πολίτη. Η παιδεία, η υγεία, η εργασία έχουν µέτωπα ανοιχτά. Το 
περιβάλλον καταστρέφεται. Τα δάση πυρπολούνται. Η δασοπροστασία πρέπει να γίνει εθνικός 
στόχος. 
 

Οι νέοι µε τους µισθούς των πεντακοσίων και επτακοσίων Ευρώ βιώνουν τη σύγχρονη 
εκµετάλλευση, καθώς βλέπουν το µέλλον τους να προδιαγράφεται µαύρο, Η επόµενη µέρα φτάνει. 
Σχεδιάστε από τώρα και τολµήστε. Κόψτε τα προνόµια των λίγων. Αρχίστε από τους βουλευτές σας, 
Καταργήστε τους υπέρογκους µισθούς των golden bογs. Ελέγξτε την αισχροκέρδεια. Περιορίστε το 
σπάταλο κράτος. Οι κρατικοί λειτουργοί να ελέγχονται για τις πράξεις τους. Όσοι κληθούν να 
υπηρετήσουν υπεύθυνες θεσούλες, ας σκεφτούν από τώρα τη στάση και ;η δράση τους. Η επόµενη µέρα 
θέλει σχεδιασµό, δουλειά, περισυλλογή και µέτρο! ∆ώστε στο λαό µια χαραµάδα ελπίδας. Σας δίνει µια 
άλλη ευκαιρία. Μην τον απογοητεύσετε! 
 


