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Η διέξοδος από την κρίση της πολιτικής δεν είναι µόνο η «σύγκλιση 

στο µέσον» αλλά η αποσαφήνιση των πολιτικών ταυτοτήτων. 

 

Ο ενθουσιασµός του κόσµου για οποιοδήποτε πολιτικό δόγµα, δεξιό ή 

αριστερό και συνακόλουθα για οποιαδήποτε ιδεολογία, φαίνεται απλά να έχει 

σήµερα σβήσει. Θα’πρεπε; Ο καθορισµός της σχέσης «∆εξιάς-Αριστεράς» θα 

πρέπει σίγουρα να επανεξεταστεί πλήρως και υπό το βάρος των σύγχρονων 

γιγαντιαίων επιστηµονικών, τεχνικών και βιοτεχνολογικών εξελίξεων, του 

internet και της πληροφορικής. Ο καθορισµός αυτός είναι αναγκαίος για να 

αναδειχθούν, µέσω ενδεχοµένως και της επαναδιατύπωσης των ιδεολογιών, 

πληρέστερα οι θεµελιώδεις αξίες της δηµοκρατίας, του ανθρωπισµού και των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου στην σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα. 

Στην Ελλάδα, η ιδεολογική φυσιογνωµία των Ελληνικών κοµµάτων έχει 

υποστεί µια «περίεργη» και αντιφατική µεταβολή. Τα κόµµατα, εξ ορισµού, 

υπάρχουν για να ενθαρρύνουν, µέσω της ιδεολογίας τους, την πολιτική 

συµµετοχή των πολιτών. Σήµερα όµως µοιάζουν να εξαντλούνται στην 

«πάση θυσία» προσέγγιση του «ενδιάµεσου» ψηφοφόρου, εστιάζοντας 

συνειδητά σε ζητήµατα σηµαντικά αλλά µη ιδεολογικά, όπως το περιβάλλον, ο 

πολιτισµός ή οι νέες τεχνολογίες, ζητήµατα δηλαδή που χαρακτηρίζουν τον 

λεγόµενο «µεσαίο χώρο». O ισχυρισµός ότι τούτο είναι υγιές και ότι συνιστά 

υπέρβαση της πολιτικής κρίσης θα πρέπει να κριθεί εσφαλµένος διότι µάλλον 

οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσµατα δηλαδή σε εµβάνθυνση της πολιτικής 

κρίσης, στην «αποπολιτικοποίηση της πολιτικής» και στην κοινωνική 

απονοµιµοποίηση των αντιπροσωπευτικών θεσµών. Αρκετοί θεωρητικοί και 

πολιτικοί φιλόσοφοι συµπεραίνουν ότι η διέξοδος από την κρίση της πολιτικής 

δεν είναι µόνο η «σύγκλιση στο µέσον» αλλά η αποσαφήνιση των πολιτικών 

ταυτοτήτων, η αντιπροσώπευση από την αριστερά, την δεξιά ή το κέντρο 



διακριτών πολιτικών ιδεών και προγραµµάτων και τελικά η δηµοκρατική 

κρίση των πολιτών.    

Οι πρακτικές λύσεις στα παραπάνω θέµατα, πολιτισµού, τεχνολογιών, 

περιβάλλοντος κλπ., όπως ασφαλώς και στο θέµα της οικονοµικής κρίσης, 

είναι βεβαίως καλές και αναγκαίες, όµως τα συνέδρια των κοµµάτων θα 

πρέπει να αφιερώνουν σηµαντικό µέρος των εργασιών τους στην 

επιβεβαίωση της ιδεολογικής τους ταυτότητας και ακολούθως στην 

πρόταση συµβατών µε την ιδεολογία τους πολιτικών λύσεων. Μόνο µε τον 

τρόπο αυτόν τα κόµµατα µπορούν να είναι συνεπή στον εννοιολογικό σκοπό 

τους που είναι η συµµετοχή των πολιτών στα κοινά και οι δηµοκρατικές 

διαδικασίες. 
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