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Αγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας γράψω αυτό το σημείωμα για να εκφράσω την 
αμέριστη συμπαράστασή μου στο πρόσωπό σας σ'αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
περνάμε όλοι, και ιδιαίτερα εσείς.

Κάθε Έλληνας που διαθέτει τουλάχιστον κοινό νου κατανοεί, ακόμη και αν για 
ποικίλους λόγους δεν το εκφράζει δημοσίως, ότι πριν από λίγες εβδομάδες 
καταφέρατε να αποτρέψετε έναν άμεσο και μεγάλο -  ίσως τον πιο μεγάλο στην 
περίοδο της μεταπολίτευσης -  κίνδυνο για τη χώρα και το μέλλον των παιδιών μας. 
Με αυτή την έννοια υπήρξατε κατά την άποψη πολλών - μέσα σ'αυτούς ανήκω και 
εγώ -  ένας από τους πιο υπεύθυνους πολιτικούς που έχει γνωρίσει η χώρα , ένας 
πολιτικός που έδρασε με γνώμονα το πραγματικό εθνικό συμφέρον, το οποίο και 
κατάφερε να προστατέψει, παρά τις άκρως αντίξοες συνθήκες, εξωτερικές και 
εσωτερικές. Όποιος διστάζει να σας επαινέσει γι αυτό είναι απλώς στενόκαρδος.

Δεν είμαι πολιτικός και δεν ξέρω τι σημαίνει στην καθημερινή ρουτίνα της πολιτικής 
να έχει κανείς μια αντιπολίτευση σαν αυτή που έχετε σήμερα εσείς, αλλά ως 
παρατηρητής και ενδιαφερόμενος για τη μελέτη και κατανόηση της ελληνικής 
κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά και ως (θεσμικά) αρμόδιος για την κατάρτιση 
μελλοντικών εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διδάξουν στους μαθητές τους κοινωνική και 
πολιτική αγωγή, αισθάνομαι ότι αξίζετε μια καλύτερη αντιπολίτευση από αυτή που 
όλοι οι Έλληνες βλέπουμε σήμερα και διαπιστώνουμε ότι -  με κάποιες λίγες 
εξαιρέσεις -  πάσχει τόσο σε επίπεδο ουσίας, κυρίως όμως σε επίπεδο πολιτικού 
ήθους.

Αισθάνομαι ειλικρινά δέος από τον πολιτικό κυνισμό των εταίρων του κομματικού 
συστήματος και θεωρώ εφιαλτική την προοπτική να κυβερνηθεί κάποτε η χώρα από 
πολιτικούς με σαφώς χαλαρή αίσθηση ευθύνης, ιδιαίτερα εθνικής ευθύνης. Αξίζατε 
επίσης μια καλύτερη κριτική εκ μέρους παραγόντων του κόμματος του οποίου 
ηγείσθε, γιατί έχω την αίσθηση ότι η εσωτερική κριτική εκφράζεται πολύ συχνά από 
άτομα με μειωμένη αίσθηση ευθύνης αλλά -  επιτρέψτε μου την έκφραση -  και 
μειωμένη ικανότητα αντίληψης και ορισμού της πραγματικότητας. Αλλά αυτό είναι 
το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείτε πολιτική, δεν μπορούμε βραχυπρόθεσμα να 
το μεταβάλουμε, μπορούμε όμως να το αντιμετωπίσουμε κριτικά, μπορούμε να 
απομυθοποιήσουμε τον ανεύθυνο, επικίνδυνο και λαϊκιστικό εθνικιστικό λόγο.

Ανεύθυνο λόγο όμως δεν παρήγαγαν μόνο ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες τον 
τελευταίο καιρό. Αρκετά MME έδειξαν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε κανείς να 
φανταστεί, πραγματικά τον χειρότερο εαυτό τους, είτε προσφέροντας σε ανεύθυνα 
και γραφικά άτομα την ευκαιρία να απευθυνθούν σε μεγάλα ακροατήρια μέσω 
τηλεοπτικών εκπομπών και άρθρων σε εφημερίδες και να επιχειρήσουν να 
διαμορφώσουν στάσεις και αντιλήψεις για πρόσωπα και πολιτικές, είτε παράγοντας 
τα ίδια (δημοσιογράφοι) έναν εξίσου ανεύθυνο και επικίνδυνο, λαϊκιστικό 
πατριδοκαπηλικό λόγο -  χωρίς περίσκεψη, χωρίς σύνεση, χωρίς αναστολή.

Ένα από τα μαθήματα που διδάσκω αυτό το εξάμηνο έχει τίτλο «Εισαγωγή στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση» και έχει ως αντικείμενο τη θεωρητική και εμπειρική 
διερεύνηση των παραμέτρων (ψυχολογικών, ιδεολογικών, εκπαιδευτικών,



οικονομικών) για την εισαγωγή και προώθηση καινοτομιών με διαπολιτισμικό 
χαρακτήρα στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος συγκεντρώνουμε με 
τους φοιτητές και αναλύουμε δείγματα εθνικιστικού και ρατσιστικού λόγου, 
ιδιαίτερα από τα ελληνικά MME. Καταλαβαίνετε ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα 
άντλησης τέτοιων στοιχείων τον τελευταίο καιρό. Έχουμε συγκεντρώσει 
εκατοντάδες τέτοια κείμενα που έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο 
τον τελευταίο μήνα τα οποία και επεξεργαζόμαστε, προκειμένου να εντοπίσουμε (α) 
τον πυρήνα της εθνικιστικής συναίνεσης ανάμεσα σε ετερόνομους ως προς το 
εξωτερικό προφίλ εκφραστές του παραπάνω λόγου, και (β) τις στρατηγικές των 
MME να κατασκευάζουν την πολιτική πραγματικότητα. Θεωρούμε ότι η δουλειά μας 
αυτή είναι μια μικρή συμβολή στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ενός βασικού 
εργαλείου στην αντιμετώπιση της πολιτικής και ιδεολογικής χειραγώγησης, πιο απλά: 
της δημαγωγίας. Απώτερος στόχος του σεμιναρίου είναι να προκόψει ένα βιβλίο 
γύρω από τα θέματα αυτά, χρήσιμο ελπίζουμε και για μη-φοιτητές. Καθώς τα 
θεσμικά όργανα (ΕΡΣ) που είναι επιφορτισμένα με την εξασφάλιση και την 
εφαρμογή μιας δεοντολογίας στο χώρο της δημόσιας επικοινωνίας δεν κατάφεραν 
μέχρι σήμερα να αποτρέψουν φαινόμενα επικίνδυνου δημοσιογραφικού λαϊκισμού, 
δεν βλέπω προς στιγμήν άλλον τρόπο να ανεβάσει κανείς το κόστος της πολιτικής 
και δημοσιογραφικής ανευθυνότητας, εκτός από την εκπαίδευση των ακροατηρίων.

Θα ήθελα επίσης να σας μεταφέρω και μια προσωπική αίσθηση που έχω από την 
καθημερινή μου επαφή με πολίτες -  διάφορους μη-επώνυμους απλούς ανθρώπους - 
όχι μέσα, αλλά έξω από το πανεπιστήμιο. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η 
συστηματική δυσφήμιση που το τελευταίο διάστημα υφίστασθε, η υπερβολή και η 
επιθετικότητα των ‘ρητόρων’ που επιχειρούν τον στιγματισμό σας (με κίνητρο είτε 
τη βλακεία, είτε την ιδιοτέλεια είτε και τα δύο) απωθούν και αποστασιοποιούν τους 
ακροατές/θεατές από τους παραγωγούς αυτού του επικίνδυνου και ανεύθυνου 
λόγου, πολλούς μάλιστα τους εξοργίζουν. Θεωρώ αυτές τις αντιδράσεις 
ελπιδοφόρους δείκτες ενός απεγκλωβισμού από έναν παραδοσιακό τρόπο σκέψης 
και μιας μετατόπισης των κριτηρίων για την αξιολόγηση της πολιτικής και των 
πολιτικών -  από την εθνικιστική ρητορεία στο πραγματικό εθνικό συμφέρον. Ως 
προς το τελευταίο, οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι αυτό σχετίζεται άμεσα με την 
ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και η απόκτηση μιας 
άλλης ιδιότητας αλλά και ικανότητας με την οποία μπορεί μετά η χώρα να 
αντιμετωπίσει αξιώσεις τρίτων.

Σας κούρασα με αυτονόητα. Αισθάνθηκα όμως την ανάγκη να σας θυμίσω ότι 
υπάρχουν πολλοί σ'αυτή τη χώρα που ξέρουν ότι ο πρωθυπουργός της απέτρεψε για 
δεύτερη φορά το ενδεχόμενο να δοθεί μια χρυσή ευκαιρία σε γειτονική χώρα που 
έχει λόγους να επιβουλεύεται την ενδυνάμωση της χώρας, να επιχειρήσει να πετύχει 
τους στόχους της και μάλιστα με τη διεθνή κοινή γνώμη στο πλευρό της. Όχι μόνο, 
λοιπόν, δεν αισθάνθηκαν ‘ντροπή’ ή ‘ταπείνωση’, λέξεις που χρησιμοποίησαν 
αντίπαλοί σας και αρκετά MME για να αποδώσουν την υποτιθέμενη ψυχική 
κατάσταση του ελληνικού λαού (με ποια μέθοδο άραγε τα ανίχνευσαν;), αλλά 
ικανοποίηση σε ό,τι αφορά την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος. Αργά ή 
γρήγορα θα το κατανοήσουν και όσοι σήμερα διστάζουν να το δεχθούν.



Εύχομαι σε σας προσωπικά ό,τι καλό, και κυρίως υγεία και ψυχική δύναμη. Το ίδιο 
εύχομαι και στην οικογένειά σας που σας στηρίζει και σας συμπαραστέκεται στο 
έργο σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Θανάσης Γκότοβος
Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων


