
Ποιος είναι ο Μπαλοτέλι ή ο Ινιέστα; Ο Πίου είναι η λύση 
 

Προλαβαίνω να γράψω ότι αφού η κ. Μέρκελ χρησιμοποιεί τόσο πολύ το 
ποδόσφαιρο ως παράδειγμα στην πολιτική ή ο κ. Μόντι ως μέσο πίεσης μίας συνόδου 
της Ε.Ε., μάλλον κάτι θα ξέρουν. Και ξέρουν ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, 
κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε σχηματισμός ανεξάρτητα από την ειδίκευση και το 
χαρακτήρα του, διέπεται από τις ίδιες αξίες αποτελεσματικότητας.  

Δηλαδή η ομάδα ποδοσφαίρου, μία ανώνυμη εταιρία βιομηχανίας, ένα 
πολιτικό κόμμα βρίσκονται πάντα υπό την επίδραση βασικών παραδοχών, που 
επηρεάζουν αν θα πετύχει ή όχι τους στόχους του. Το ποδόσφαιρο ως λαϊκό άθλημα, 
που αναγνωρίζεται και κατανοείται από μεγάλη μερίδα ενός λαού, είναι το πλέον 
καλό παράδειγμα πώς πρέπει να πορευτούμε ως Ελλάδα από δω και πέρα. Ως δηλαδή 
το Δεκέμβριο του 2012 δηλαδή για τους επόμενους 6 καυτούς μήνες.  

Το Νοέμβριο του 2012 είναι οι Αμερικάνικες εκλογές. Μέχρι τότε το μαστίγιο 
και το καρότο θα βρίσκεται στα χείλη όλων των εσωτερικών και εξωτερικών 
παραγόντων που ασχολούνται με την Ελλάδα. Θα είμαστε μέσα - έξω από την 
Ευρωζώνη. Δυστυχώς τα εσωτερικά και εξωτερικά μέτωπα είναι συνεχώς ανοικτά. 
Μέχρι δηλαδή το Δεκέμβριο του 2012 η Ελλάδα θα πρέπει να έχει αποφασίσει για τα 
εξής 3 τα οποία έχουν να κάνουν με το εξής 1. Τα 3 είναι:  

- Πώς θα πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα φέτος το 2012; (Δηλαδή τα έσοδα 
μείον έξοδα χωρίς στα έξοδα να βάζουμε τις δόσεις δανείων).  

- Τι προϋπολογισμό θα ψηφίσουμε για το 2013; (Δηλαδή ποιες 
ιδιωτικοποιήσεις, έσοδα, έξοδα, παραδοχές για το ύψος του χρέους). 

- Ποια θα είναι η στρατηγική μας για την επιστροφή στις διαδικασίες στην Ε.Ε.; 
(Να μπούμε και εμείς στις συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον της 
Ευρώπης).  

Τα παραπάνω 3 θέματα εμπεριέχονται στο εξής 1: Τι Κράτος θέλω ως Ελλάδα; 
Αυτό το πολύ απλό περικλείει τι καθηγητές θέλουμε, τι αστυνομικούς θέλουμε, τι 
Δημάρχους θέλουμε, τι Διοικητές θέλουμε. Θέλουμε Κράτος Ουδέτερο; Κράτος που 
θα διοικείται, θα αποφασίζει, θα λειτουργεί για το γενικό συμφέρον; Όπως λέει και ο 
Ρουσσώ στο κοινωνικό συμβόλαιο «Η γενική βούληση δεν είναι το άθροισμα των 
ατομικών βουλήσεων. Η γενική βούληση έχει να κάνει με το να ενεργείς για το 
συμφέρον όλης της κοινωνίας, ενώ η ατομική βούληση μόνη της ή ως άθροισμα θα 
καταλήξει σε αναρχία».  

Το Κράτος της Ελλάδας είναι άναρχο. Χωρίς γενικούς κανόνες και αρχές προς 
όφελος του κοινωνικού συμφέροντος, αλλά ένα άθροισμα από κανόνες προς όφελος 
ομάδων συμφερόντων που κάθε φορά αντιμάχονται και επιβάλλουν δικές τους 
ρυθμίσεις, βαφτίζοντας τις κοινωνικές ρυθμίσεις. Το Κράτος, δηλαδή το κοινωνικό 
κράτος, Σχολεία, Νοσοκομεία, Ταμεία, Δημόσιες Υπηρεσίες πρέπει να μπουν στη 
διαδικασία της κοινωνικής επαναρύθμισης, δηλαδή να ξεκινά ο προγραμματισμός και 
να καταλήγει ο έλεγχος στην κοινωνία. Αν θέλουμε ένα τέτοιο Κράτος πρέπει και να 
κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες που πιστέψτε με άμεσα θα υπάρξουν τα 
αποτελέσματα στην οικονομία της Ελλάδας. Το Κράτος δεν είμαστε εμείς οι πολίτες, 
το Κράτος αποτελείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τον ιδιωτικό τομέα και την 
κοινωνία Πολιτών (Μουζέλης). Η πολιτική ηγεσία και εξουσία δίνει τον τόνο και την 
ένταση στις Δημόσιες υπηρεσίες, που παρασύρει τα υπόλοιπα μέλη.  

Ο προπονητής της εθνικής Ιταλίας δεν είναι και πολύ τυχερός άνθρωπος όπως και 
κάθε προπονητής που έχει ως ποδοσφαιριστή του τον Μπαλοτέλι. Ρωτήστε τον 
Ματσίνι στη Μάντσεστερ Σίτι. Όμως ο Μπαλοτέλι κυρίως εκτόξευσε την Ιταλία στον 
τελικό. Δεν έβαλε ο προπονητής της Ιταλίας ούτε τον κολλητό του ούτε τον εύκολο 



που μπορεί να συνεννοηθεί. Έβαλε τον άξιο. Τον ικανό και το καλύτερο. Αυτόν που 
χρειάζεται σε μία ομάδα μέτρια να της δώσει το κάτι παραπάνω. Η Ισπανία παίζει τα 
τελευταία 5 χρόνια λόγω της μεγάλης φουρνιάς της Μπάρτσα το καλύτερο 
ποδόσφαιρο μεταξύ εθνικών ομάδων. Επειδή έχει πάρει τα πάντα, οι παίκτες της 
παίζουν ασταμάτητα και έχουν με τους συλλόγους πάρει όλα τα τρόπαια, δεν παίζουν 
πάντα 100% με τις δυνατότητές τους. Όμως στους κρίσιμους αγώνες ή στις κρίσιμες 
στιγμές παίζουν και κάνουν απίθανα πράγματα. Ο Ινιέστα μπορεί να σέρνεται, μπορεί 
να σε «πρήζει» και να μην τρέχει, όμως όταν ξεκινά τότε νικά η ομάδα.  

Εμείς στο Κράτος μας δεν έχουμε τέτοιες λογικές. Δεν ψάχνουμε για τους 
ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να νικήσουμε, ψάχνουμε για ανθρώπους που θα 
κάνουμε λαμογιές. Εμείς θέλουμε τον Πίου. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε γρήγορα 
χρήματα και από ποδόσφαιρο άστο καλύτερα. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να 
κάνουμε την έκπληξη. Να βάλουμε ικανούς ανθρώπους. Παντού σε όλο το Δημόσιο 
χώρο. Ικανοί και άξιοι άνθρωποι. Είναι ευκαιρία επειδή υπάρχουν 3 κόμματα στην 
εξουσία.   

Μην την πατήσουμε πάλι από τα αποδυτήρια.  
 
Άκης Χουζούρης    


