
Σωηήρης Λσκοσργιώηης  

Μας λείπει η ηγεζία; 

Καηά ηελ εκέξα ζπδήηεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζπκθώλνπ 

ζπκβίσζεο θαη ζηα νκόθπια δεπγάξηα ν θύξεξ ηεο Υξπζήο Απγήο Νίθνο 

Μηραινιηάθνο απεπζπλόκελνο ζηνπο πνιηηηθνύο ηνπ αληηπάινπο, είπε ηα αθόινπζα: 

“Θέλεηε να αλλάξεηε ηα πάνηα. Είπαηε όηι θέλεηε να κάνεηε λαϊκό κπάηορ. Σαρ είπα όηι 

δεν αλώζαηε καμία Βαζηίλη· όηι κανέναρ Ροβεζπιέπορ δεν ςπάπσει ανάμεζά ζαρ”.
1
 Καη 

ζπλερίδνληαο, δηαηύπσζε ηελ πξόβιεςε πσο αθξηβώο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ζηηβαξήο 

εγεζίαο, νη αληίπαινί ηνπ ζύληνκα ζα εηηεζνύλ καηά κπάηορ. 

Μηα εκέξα αξγόηεξα, ζαλ εηξσλεία ηεο ηζηνξίαο, ν πξσζππνπξγόο ηνπ θξάηνπο πνπ 

απνηειεί ηνλ ηδεόηππν όισλ ησλ ιατθώλ θξαηώλ αλαθνίλσζε ηελ πξόζεζε ηεο 

θπβέξλεζήο ηνπ λα αλαβαζκίζεη ζε ζπληαγκαηηθή ηελ καηάζηαζη εξαίπεζηρ πνπ 

ηζρύεη ζηε ρώξα δηα λόκνπ εδώ θαη ιίγεο εβδνκάδεο θαη ε νπνία αξρηθά είρε ςεθηζηεί 

σο έθηαθην κέηξν κεηά ηηο επηζέζεηο ζην Παξίζη. θνπόο απηή ηεο πξάμεο είλαη λα 

κελ κπνξεί θαλέλαο άλζξσπνο λα πξνζθύγεη ζηε δηθαηνζύλε έλαληη ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο αζηπλνκίαο, νη απζαηξεζίεο ηεο νπνίαο -όπσο πξόζζεζε- είλαη απνιύησο 

δηθαηνινγεκέλεο αθνύ ε ρώξα ηνπ βξίζθεηαη ζε καηάζηαζη πολέμος. Ο γαιιηθόο 

λόκνο, αλ θαη ην ραξαθηεξηζηηθόηεξν ζπκβάλ ηεο πεξηόδνπ, αζξνίδεηαη πηα αλάκεζα 

ζε δεθάδεο παξόκνηα παξαδείγκαηα πνπ έξρνληαη θαζεκεξηλά ζηα απηηά καο κε ηελ 

ερώ πνιεκηθνύ αλαθνηλσζέληνο. ε όιε ηε γεξαηά Δπξώπε έλα ζύλνιν θαζηζηηθώλ 

λνκνζεηεκάησλ επαλέξρνληαη γηα λα παγηώζνπλ ηηο ήδε γεληθεπκέλεο πξαθηηθέο ηνπ 

θξάηνπο αζθάιεηαο. Ο εθηάιηεο επηζηξέθεη.  

Ο γξακκαηέαο ηεο λαδηζηηθήο νξγάλσζεο αγνξεύεη ζηελ ειιεληθή βνπιή κε ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ ζέξθεξ πνπ έρεη ηε βεβαηόηεηα πσο θαβαιά ην κύμα ηηρ ιζηοπίαρ. 

Έρεη δίθαην θαη ην γλσξίδεη. Γελ είλαη θπζηθά ε απνπζία ραξηζκαηηθήο εγεζίαο αιιά 

ε απνπζία δπλακηθήο ζην ζηξαηόπεδν ηεο δηθή καο πιεπξάο. Μνηάδνπκε όινη ζαλ λα 

έρνπκε απνδερηεί ην κνηξαίν. Η γεληθή αθηλεζία θεξδίδεη έδαθνο. Με όξνπο 

ζησπειήο πιεηνςεθίαο ζπληειείηαη κηα θαζίδνπζα αλακόξθσζε ησλ αλζξώπηλσλ 

ζρέζεσλ πνπ ππαγνξεύεη αθόκα θαη ζε κηα έζησ θαη’ όλνκα ζοζιαλιζηική θπβέξλεζε 
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λα απειαύλεη όπνηνλ δελ είλαη θαζαξόο Γάιινο, θάλνληαο ρξήζε κηαο ζπληαγκαηηθήο 

δηάηαμεο πνπ κνηάδεη πηζηή αληηγξαθή απηώλ πνπ λνκνζέηεζε θάπνηε ν Υίηιεξ. Η 

Γαιιία λνκηκνπνηεί ηελ ήηηα ηεο. 

Γελ πξέπεη ζήκεξα λα ζπληεξνύκε απηαπάηεο: έλα νινθιεξσηηθό θξάηνο πεγάδεη 

από κηα νινθιεξσηηθή θνηλσλία. Γηαηί όπνηα ζέζε θαη αλ παίξλνπκε ζην δίπνιν ηεο 

θιαζηθήο δηακάρεο γηα ηελ πεγή ηνπ ξηδηθνύ θνηλσληθνύ θαθνύ (αλ, δειαδή, ην 

αξρηθό θηαίμηκν είλαη ζηελ θνηλσλία ή ζην θξάηνο), νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηε 

δηαιεθηηθή ηεο αλαηξνθνδνηνύκελεο πνξείαο: η ολοκληρωηική κοινωνία, ως 

παράγωγο ηης ασηαρτικής κραηικής διατείριζης ζε πρώηο τρόνο, γίνεηαι ζηην 

ζσνέτεια η αναηροθοδοηούμενη αιηία ηης εμπέδωζης και διαιώνιζης ηοσ 

ολοκληρωηικού καθεζηώηος. Η ζύκπιεπζε ηεο ζηξαηησηηθήο βηνκεραλίαο κε ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία -έλα θαηλόκελν πνπ ρξσκάηηδε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην 

θξάηνο ηνπ Ιζξαήι- δεκηνπξγεί πηα θαη ζηελ Δπξώπε όξνπο θαζνιηθήο ζπλαίλεζεο 

ζηνλ εθηάιηε. Ο απνηξνπηαζκόο ησλ “αλζξσπηζηηθά επαίζζεησλ” Δπξσπαίσλ ζην 

ζέακα ησλ Ιζξαειηλώλ πνιηηώλ πνπ θαηά ηνπο βνκβαξδηζκνύο ηεο Γάδαο έζηελαλ 

αλαπαπηηθνύο θαλαπέδεο ζηνπο πεξηκεηξηθνύο ιόθνπο γηα λα απνιαύζνπλ ην ζέκα, 

ζήκεξα κνηάδεη καθξηλή αλάκλεζε.  

Αλ ηνικήζνπκε λα ζθεθηνύκε ηί κέιεη γελέζζαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνξεία ηεο 

παξνύζαο θνηλσλίαο ζπλερίζεη αθάζεθηε ηνλ θαηαζηξνθηθό ηεο βεκαηηζκό, είλαη 

βέβαην πσο ηα αίζζεκα κηαο πλεπκαηηθήο θξίζεο παληθνύ ζα καο θαηαιάβεη. Καη 

είλαη απηό ην θξίζηκν ζεκείν πνπ, μεπεξλώληαο ηνλ παληθό, νθείινπκε λα 

αλαξσηεζνύκε θσλαρηά: ηί είλαη απηό πνπ πξαγκαηηθά ιείπεη;  

Γηαηί αλ ην δεηνύκελν είλαη κηα ζηηβαξή ή ραξηζκαηηθή εγεζία δελ έρνπκε πάξα λα 

νξγαλώζνπκε, θαηά ηα αγνξαία πξόηππα ηεο ζύγρξνλεο θπβεξλεηηθήο, κηα 

δηαδηθαζία απζηεξήο επηινγήο ελόο πξνζώπνπ ζην νπνίν ζα νξθηζηνύκε ηπθιή πίζηε 

θαη ζηηο αλακθηζβήηεηεο ηππηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νπνίνπ ζα ελαπνζέζνπκε ηελ ειπίδα 

καο. Αιίκνλν, ε πξόζθαηε παξάζηαζε καο δίδαμε πσο αθόκα έλαο εγέηεο πνπ όκνηόο 

ηνπ γελληέηαη θάζε 200 ρξόληα (sic) είλαη απειπηζηηθά αλαληίζηνηρνο ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ θαηξνύ.  

Καη εδώ έξρεηαη ε δηθή καο κηθξή εξώηεζε: ηα θνηλσληθά θηλήκαηα, ε δσληαλή 

θνηλόηεηα, γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο νπνίαο όιεο νη εγεζίεο ηεο “δηθήο καο” 



πιεπξάο ππνηίζεηαη όηη αγσλίδνληαη, ηί ξόιν κπνξεί λα παίμνπλ ζηε ζύγρξνλε 

ηζηνξία; Γηαηί αλ ην αλαθεξόκελν κηαο ξηδνζπαζηηθήο εγεζίαο δελ ππάξρεη, ηόηε ε 

ηειεπηαία είλαη κόλν θαη’ όλνκα ξηδνζπαζηηθή θαη δηθαίσο νδεγείηαη από ηελ κηα 

ζπλζεθνιόγεζε ζηελ άιιε. Με άιια ιόγηα, η επιηστία ηης ηγεζίας ζηη ζύγτρονη 

μορθή ηης δεν είναι ηίποηα άλλα παρά ζύμπηωμα ηης ήηηας ηων κινημάηων· θαη 

κόλν αλ απηή ε δηαιεθηηθή γίλεη αληηιεπηή έρνπκε ίζσο ηελ επθαηξία λα 

μεηξππώζνπκε ην βαζηθό δεηνύκελν: ηελ δσληαλή, δξώζα θαη απηνδηεπζπλόκελε 

θνηλόηεηα. 

Όζν θαζπζηεξνύκε, όζν νη ξηδνζπαζηηθέο καο πξνζέζεηο θαη ε λεαληθή καο 

δσηηθόηεηα ζπαηαιηέηαη κέζα ζηηο εηεξόθσηεο πξνζδνθίεο ηεο αλάζεζεο, όζν 

βξαδππνξνύκε κπξνζηά ζηηο θαηεπείγνπζεο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ ζπλερώο 

θαηαθεξκαηίδεηαη πληγκέλε ζηνλ σθεαλό ηεο θξηθηήο εμαηνκίθεπζεο, όζν κέλνπκε 

άηνικνη κπξνζηά ζηηο αζύιιεπηεο δπλαηόηεηεο ηεο δηθήο καο ζπιινγηθήο πξάμεο, 

όζν αθήλνπκε αθαηάιεπηε ηε Βαζηίιε, ηόζν ην ζθνηάδη ζα εμαπιώλεηαη.  

Ναη, Ρνβεζπηέξνο δελ ππάξρεη -θαη επηπρώο- όκσο ην έιιεηκκα αληαλαθιαζηηθώλ ηεο 

θνηλσληθήο καο επαηζζεζίαο έλαληη ηεο θαιπάδνπζαο ιαίιαπαο ηνπ νινθιεξσηηζκνύ 

νξίδεη ην κέγεζνο ησλ θαζεθόλησλ καο.  

Τ.Γ. Σν όηη νη αξηζηεξέο θαη εξγαηηθέο εγεζίεο απνηεινύληαη ζπλήζσο από 

αλζξώπνπο ησλ πξνλνκηνύρσλ ζηξσκάησλ πνπ ...θάλνπλ ην ρόκπη ηνπο, θαη έηζη, ζηηο 

θξίζηκεο ζηηγκέο ζηξέθνπλ ην πεδάιην ζηα αγθπξνβόιηα ηνπ ζπκβηβαζκνύ θαη ηεο 

ήηηαο, δελ είλαη ζύκπησκα ηεο αξηζηεξάο, είλαη ζύκπησκα ηεο εγεζίαο. Η ηεξαξρία 

είλαη κηα βαζηά αξηζηνθξαηηθή ζπλήζεηα πνπ ξηδώλεη (δπζηπρώο αθόκα) ζηηο 

αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο. Αλ ε αλζξώπηλε θνηλόηεηα ζέιεη λα δήζεη θάπνηε 

ειεύζεξε πξέπεη λα απαιιαγεί νξηζηηθά από απηό ην θαξθίλσκα.  

 


