
Η υπολειτουργία των κομμάτων έχει κλονίσει την 
αυτοπεποίθηση και την αξιοπιστία τους. Τα κόμματα σήμερα 
απέχουν από το να καθορίζουν εξελίξεις. Ο ρόλος που τους 
επιφυλάσσεται είναι περισσότερο, ρόλος ανάληψης ευθυνών, 
παρά λήψης αποφάσεων. Αυτές είτε δεν παίρνονται καθόλου είτε 
διαμορφώνονται έξω από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, πράγμα 
που αλλοιώνει και καθιστά αναποτελεσματική την δημοκρατία.

Έτσι οι περισσότεροι πολίτες, όχι μόνο δεν πιστεύουν στα 
κόμματα, αλλά έχουν ήδη αρχίσει να μιλούν για το τέλος της 
εποχής τους. Το ζήτημα δεν αγγίζει μόνο την ελληνική 
πραγματικότητα. Ακόμα και σε χώρες με πιο μακρόχρονη και θετική 
εμπειρία σε αυτό το “ κομματικό φαινόμενο “ αντιμετωπίζεται με 
σκεπτικισμό τον οποίο πολλές φορές ασπάζονται, υστερόβουλα ή 
μη, και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του.

Ωστόσο κανένας μέχρι σήμερα δεν είναι σε θέση να υποδείξει 
εναλλακτικές μορφές οργάνωσης που να υπόσχονται μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και περισσότερη δημοκρατία από ότι μπορούν 
να εγγυηθούν αυτά. Έτσι μέχρι τουλάχιστον να βρεθούν άλλες 
διέξοδοι, η αναγέννηση των κομμάτων φαίνεται να είναι 
μονόδρομος για όλες τις χώρες, που σαν εμάς, επιθυμούν να 
ξεφύγουν από την Σκύλα της φαυλότητας χωρίς να περάσουν από 
την Χάρυβδη του αυταρχισμού.

Ο στόχος της αναγέννησης δεν είναι εύκολος. Η υπολειτουργία 
των κομμάτων μπορεί να γίνεται σε βάρος του γενικότερου 
συμφέροντος, όμως εξυπηρετεί πρόσωπα και καταστάσεις με 
σθεναρές αντιστάσεις. Η κάμψη αυτών των αντιστάσεων δεν θα 
γίνει εύκολα εκτός εάν οι κομματικές ηγεσίες δείξουν την τόλμη και 
την ευθύνη για την εκ βάθρων αναμόρφωση των χαρακτηριστικών 
των οργανώσεών τους. Σήμερα, όπως είναι αυτές, θαρρείς και 
έχουν φτιαχτεί επίτηδες για να μειώνουν το κύρος της πολιτικής και 
να εμποδίζουν όσους θέλουν και κατά τεκμήριο μπορούν να 
συνεισφέρουν σε αυτή.



Η αναγέννηση δεν πρόκειται να έρθει ενόσω οι οργανώσεις 
έχουν την μορφή τραγέλαφου: κλειστή τοπική δομή με ανοιχτή 
οικουμενική ατζέντα, ωσάν εκμηδενισμός των αποστάσεων και η 
εξειδίκευση των ζητημάτων να μην είχαν αγγίξει καθόλου την 
πολιτική. Ούτε μπορεί να ριζώσει ενόσω οι οργανώσεις έχουν την 
ιδιότητα του μόνιμου ενοικιαστή: μετακόμιση από κτίριο σε κτίριο, 
χωρίς ενιαίες λειτουργικές προδιαγραφές και αισθητική, με τυχαία 
χωροθέτηση, τυχαία εξωτερική όψη, πρόχειρη εσωτεριή 
διαρύθμιση και ανεπαρκή εξοπλισμό, ωσάν η πολιτική να μην είχε 
ξεχωριστές ανάγκες και δική της σταθερή αξία.

Μία πρωτοβουλία, που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ανατροπή του πρόχειρου και γερασμένου σκηνικού είναι η 
δημιουργία πολιτικών κοινοτήτων και δικτύων πολιτικής, που 
να αντικαθιστούν τις σημερινές οργανώσεις ως υλικοτεχνική 
υποδομή και ως οργανωτικό πρότυπο αντίστοιχα. Η πρόταση περί 
πολιτικών κοινοτήτων αναφέρεται στην επίσημη πολιτεία και 
μπορεί να υλοποιηθεί σε συννενόηση με τα κόμματα, ως μέρος της 
λύσης που θα δοθεί στο επίκαιρο ζήτημα της χρηματοδότησης τους 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει 
τη δημιουργία ειδικά σχεδιασμένων και εξοπλισμένων χώρων, 
όπου μπορούν να φιλοξενούνται και να λειτουργούν εν ήδη 
κοινότητας όλες οι οργανώσεις, όλων των κομμάτων. Η πρόταση 
περί δικτύων πολιτικής, αφορά στα ίδια τα κόμματα και 
περιλαμβάνει την δημιουργία ειδικών τομεακών οργανώσεων, 
όπου μπορούν να εγγράφονται και να διασυνδέονται εν ήδη 
δικτύου όλοι, τα μέλη και οι φίλοι που έχουν ειδικές γνώσεις ή 
ενδιαφέροντα σε κάποιον τομέα:πχ αγροτικής πολιτικής ή 
πληροφορικής και κυβερνοχώρου.

Οι πολιτικές κοινότητες δημιουργούνται, εξοπλίζονται και 
συντηρούνται με ευθύνη της πολιτείας (ΥΠΕΣ ή OTA), στις έδρες 
όλων των σημαντικών ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων της 
χώρας(συμβούλια περιοχής, νομοί και περιφέρειες). Κάθε μονάδα 
συγκροτείται από ικανό αριθμό ξεχωριστών/αυτοτελών κτιρίων(πχ 
5 για τα θεσμικά & 1ή2 προσαρμοσμένα για τα μικρά και τυχόν νέα 
κόμματα), που συμπληρώνονται από κοινόχρηστη αίθουσα 
συνεδρίων και καταλήγουν σε κοινή αυλή με χαρακτήρα ανοιχτής 
πολιτικής αγοράς.



Οι κοινότητες χωροθετούνται σε ευπρόσιτα και ευδιάκριτα 
σημεία και έχουν υψηλές προδιαγραφές αισθητικής και 
λειτουργικότητας. Στα πλαίσια τους τα κόμματα απολαμβάνουν 
ειδικές ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές ατέλειες και έχουν 
μόνιμη τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη από ολιγάριθμο, 
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που διατίθεται κατόπιν συμφωνίας 
με το δημόσιο(ΥΠΕΣ ή OTA).

Αντίστοιχα, δίκτυα πολιτικής δημιουργούνται από τα κόμματα για 
όλους τους σημαντικούς τομείς της πολιτικής ζωής(πχ οικονομία, 
παιδεία, εξωτερικά θέματα, αυτοδιοίκηση κλπ). Κάθε δίκτυο 
αποτελείται από τον κεντρικό σταθμό, που λειτουργεί σαν 
συντονιστής παννελλαδικής εμβέλειας και από τους 
περιφερειακούς, νομαρχιακούς και περιοχικούς σταθμούς, που 
έχουν έδρα στις πολιτικές κοινότητες και συντονίζονται από 
αντίστοιχες επιτροπές. Κάθε δίκτυο διασυνδέει τους ανθρώπους 
που έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή γνώση σε έναν τομέα. Τα δίκτυα 
μεταφέρουν τις επιμέρους εικόνες της πραγματικότητας και τις 
συνθέτουν μέσα στην κοινότητα, που αναγορευται σε κόμβο 
πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικών αποφάσεων.

Σήμερα τα κόμματα δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκονται στα 
πρόθυρα της κλιμακτηρίου, για αυτό και ο εκνευρισμός και η 
αμηχανία που επικρατεί στο εσωτερικό τους. Όπως εξελίσσονται τα 
πράγματα μόνο η επιλογή της αναγέννησης μπορεί να τα 
προφυλάξει από πρόωρα γηρατειά.



• Το κόμμα μηχανισμός απέτυχε
• Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις

• ΠΟΙΟΙ ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΑΝ

• Όσοι είχαν χρόνο
• Όσοι είχαν στο χώρο της < δημιουργίας

< παραγωγής

δεν είχαν χρόνο - Δεν αναδείχτηκαν κομματικά

• ΈΝΤΑΣΗ

• Μεταξύ τους < - Μηχανισμός όσων είχαν Κοινωνική αναφορά
ή κάτοχοι Γνώσης

• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (σιίυεοα)

• Γεωγραφικό κριτήριο
• Πυραμίδα - κορυφή

-» Δεν υπάρχει αντίληψη σύγχρονου κόμματος
• Πελατειακό σύστημα
• MME - έκρηξη

-> Χωρίς κόμματα δεν μπορεί το σύστημα
• Αρνητικές επιθέσεις στα κόμματα
• Αναξιοπιστία κομμάτων
• Μη εμπιστοσύνη πολιτών
• Αρνητικό στοιχείο > Ευκολία ίδρυσης

• ΕΡΩΤΗΜΑ

• Πως να φέρεις στο κόμμα τους ανθρώπους της δημιουργίας όχι 
αργόσχολους

• Λάθος μόνο το Γεωγραφικό - κλειστό
• Κακή εικόνα ΤΌ. - Λαθεμένοι συμβολισμοί

• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ - Τι:

Όνειρο: -Γραφεία
- Υποδομή



• Όχι διάλυση του υπάρχοντος (Τ.Ο.)

- Να μη δημιουργήσουμε αντισυσπείρωση
- Να μη δημιουργήσουμε εντυπώσεις διάλυσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
- Συνύπαρξη με το καινούργιο

* 1ος ΣΤΟΧΟΣ

* ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ > ΤΙΤΛΟΣ

* ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
- Περιβάλλον
- Πολιτισμός
- ΕΒΕ
- Αγρότες
- Νεολαία 

κλπ.

* ΧΩΡΟΣ
Κατ’ αρχήν - Έδρες Νομών
μετά -Έδρες Συμβ. Περιοχής
κατά - Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα στις μεγάλες πόλεις

* ΑΝΗΚΟΥΝ στη δύναυη τηο Ν.Ε.

* ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

• Αδρανοποιημένοι σύντροφοι
• Καταξιωμένοι κοινωνικά
• Κάτοχοι Γνώσης
• Στελέχη μας - εκλεγμένα

• ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
• Ενεργοποίηση πάντων - Ν.Ε.

- Βουλ.
- Νομ. Τ.Α. 

κλπ.
• Χωρίς αποκλεισμούς
• Μέσα όλοι οι σύντροφοι

• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - Καταγραφή ιδιαιτεροτήτων
- Θεματογραφία
- Ονόματα
- Προσεγγίσεις



ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - Παρουσίαση
- Δράση

* ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Δίκτυο

2ος ΣΤΟΧΟΣ

• ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

- Στην έδρα κάθε νομού ή Δήμου
- ΥΠΟΔΟΜΗ
- ΠΡΟΤΥΠΑ
- ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
- ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αισθητικές
- Λειτουργικές

* * Ένα από τα ζητήματα των ΔΙΚΤ. ΠΟΛΙΤ. 
(ΘΕΜΑΤ. ΟΡΓΑΝ.) ή ΥΠΟΔΟΜΗ


