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Βλάσης Ντόκας: Πνηα είλαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθινγηθνύ ζώκαηνο 

ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο ζήκεξα; 

 

Φώτης Μωρόγιαννης:Καηαξράο απηή ηελ ζηηγκή δνύκε ζε  έλα ηνπίν ζην νπνίν 

θπξηαξρεί ν αηθληδηαζκόο. Από ηηο κεηξήζεηο  ηεο θνηλήο  γλώκεο ηνπιάρηζηνλ ζε 

επίπεδν πνζνηηθώλ κεηξήζεσλ, θαίλεηαη όηη  νη Έιιελεο πνιίηεο δελ ζέινπλ ηηο 

εθινγέο  θαη αηθληδηάζηεθαλ. Από ηελ πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε  θαίλεηαη όηη 

ππάξρεη κηα δηάρπηε ακεραλία  θαη κηα αλεζπρία γηα ην δένλ  γελέζζαη, γηα ην ηη ζα  

γίλεη,  πνην ζα είλαη ην εθινγηθό απνηέιεζκα. Παξάιιεια όκσο, πηζηεύσ όηη ππάξρεη 

σξηκόηεηα, ζνβαξόηεηα θαη ςπρξαηκία , ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

ηα ηξία, ηέζζεξα ηειεπηαία ρξόληα ηεο θξίζεο. 

       Όζνλ αθνξά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γεληθά ησλ αλζξώπσλ πνπ 

πξνζέξρνληαη ζηηο εθινγέο, εθηόο από ηηο θιαζηθέο πνιηηηθέο αλαιύζεηο γηα ην πώο νη 

άλζξσπνη  επηιέγνπλ λα ςεθίζνπλ, ζα ιέγακε όηη ζηελ επηινγή ησλ αλζξώπσλ, 

θπξηαξρνύλ κύζνη, λννηξνπίεο θαη ηδενινγίεο. Τπάξρνπλ απηά ηα ζηνηρεία πνπ 

θπξηαξρνύλ ζηνπο πνιίηεο. Τπάξρνπλ νη κύζνη πνπ νδεγνύλ έλαλ άλζξσπν ζε κηα 

πνιηηηθή επηινγή. Τπάξρνπλ λννηξνπίεο  επίζεο πνπ θηλνύλ ηνπο αλζξώπνπο  θαη 

κηιάσ ζηνλ πιεζπληηθό, γηαηί  δελ ππάξρεη κία,  είλαη πνιιέο, όπσο θαη ηδενινγίεο. 

          Φπζηθά απηά ηα ζηνηρεία παξαπέκπνπλ ζην πώο νξίδνπκε ηα ππνθείκελα, 

δειαδή ηνπο αλζξώπνπο, ηνπο πνιίηεο, εληόο ηεο θνηλσλίαο.ύκθσλα κε ηελ 

λεσηεξηθή  γλώκε θαη ηελ ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία, ην ππνθείκελν δελ είλαη απιώο,    

αλαπαξάζηαζε  ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ  ζέζεο ζηελ  

θνηλσλία, όπσο πηζηεύεη ε καξμηζηηθή ζεσξία, νύηε ην ππνθείκελν κπνξνύκε λα ην 

ζεσξήζνπκε  σο έλα απνηέιεζκα ηεο ζπλείδεζεο ή ελόο ηδεαηνύ θόζκνπ πνπ 

θπξηαξρείηαη από έλα αίζζεκα επζύλεο όπσο πηζηεύεη ε θιαζηθή  ζπληεξεηηθή  

ινγηθή. Ο άλζξσπνο  δελ είλαη νύηε ην έλα, νύηε ην άιιν, είλαη θάηη πέξαλ απηνύ, 

θάηη ζπλ, ην ζπλακθόηεξνλ,   πνπ πξέπεη λα ηδσζεί, γηαηί κπξνζηά ζην ςπρηθό 

ζηνηρείν  ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηνλ θνηλσληθό- ηζηνξηθό ρώξν, ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη, 

κεζνιαβεί έλα εξγαιείν,  ζην νπνίν νη  λεώηεξνη κειεηεηέο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία 

θαη ην νπνίν είλαη ην αληηθείκελν ηεο λεπξνεπηζηήκεο. Σν εξγαιείν απηό είλαη ε 

γιώζζα, ε γιώζζα είλαη απηή πνπ νξγαλώλεη ηηο έλλνηεο θαη παξάγεη ηα λνήκαηα, 

είλαη απηή πνπ απνηππώλεη  θαη απνζαθελίδεη ηηο ζεκαζίεο. Μέζσ ηεο γιώζζαο, 

απνηππώλνληαη θαη εθθξάδνληαη ζηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, ηόζν νη κύζνη ηνπο 

νπνίνπο έρεη ην ππνθείκελν, όζν  ε λννηξνπία  θαη ε ηδενινγία. 

Βλάσης Ντόκας:Ζ ΝΓ εθθξάδεη ηνλ θόβν ηνπ πνιίηε, ν ΤΡΗΕΑ εθθξάδεη ηελ 

ειπίδα.Όηαλ ζπγθξνύνληαη απηά ηα δπν ζπλαηζζήκαηα, ν θόβνο θαη ε ειπίδα, πνην 

ζπλαίζζεκα θεξδίδεη; 

Φώτης Μωρόγιαννης:Δίλαη πνιύ ζσζηή ε παξαηήξεζε απηή, αλ θαη 

καληρατζηηθή.Δάλ ζπγθξνύνληαη απηά ηα δπν ζπλαηζζήκαηα κόλν, είλαη πξνθαλέο όηη 

θεξδίδεη ν θόβνο, γηαηί έρνπκε κηα ηάζε πξνο ηε αξρατθόηαηα. Ο θόβνο θηλεηνπνηεί 

κηα ζπκπεξηθνξά πνπ νδεγεί ζε κηα θπγή ή ζε κηα κάρε. Ζ θπγή είλαη κηα  πνιύ 

αξλεηηθή θαη παιηλδξνκηθή ζπκπεξηθνξά,  δελ ζα πξνηηκνύζα λα ηε δνύκε, ηελ  

βιέπνκε ζηε ηδηώηεπζε, ζηελ εζσζηξέθεηα θαη ελίνηε ζηελ ςπρνπαζνινγία,  κε ηηο 

επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο  αληηθνηλσληθνύ ηύπνπ πνπ επηπρώο έρνπλ  ζηακαηήζεη. Ζ 



κάρε είλαη κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα ζηάζε απέλαληη ζηνλ θόβν θαη καθάξη λα 

θηλεηνπνηεζεί. Θα ήζεια όκσο η μάχη να δοθεί  εντός της πραγματικότητας  γηαηί  

πάιη ε κάρε καο νδεγεί ζε θπγέο, όπσο ζηνλ κεγαιντδεαηηζκό, ζηελ  λέα κεγάιε ηδέα 

πνπ θπθινθνξεί από ηελ ιατθίζηηθε αξηζηεξά, κε ηελ αλαηξνπή ζηελ Δπξώπε. Δίλαη 

ε λέα κεγάιε ηδέα, δνύκε ην λέν βεληδειηθό δόγκα, όπσο ζηελ Διιάδα ησλ 2 επείξσλ 

θαη ησλ 5 ζαιαζζώλ,  δνύκε ζηελ Διιάδα όπνπ ζα γίλεη ν ππιώλαο ησλ αλαηξνπώλ 

γηα ηελ Δπξώπε. Δίλαη κεγαιντδεαηηθά απηά ηα ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε 

κύζνπο, κύζνπο αξρατθνύο πνπ ζπγθηλνύλ ην θνηλό, αιιά είλαη επηθίλδπλνη, γηαηί  

ζέηνπλ ηα ππνθείκελα εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο. Σν πην ζεκαληηθό ζε έλαλ άλζξσπν 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε γιώζζα είλαη,  λα είλαη εληόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Καη κε ην 

ζέκα ηεο έληαμεο απηήο,  εληόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο,  πάληα είρακε κεγάια 

πξνβιήκαηα. 

 Βλάσης Ντόκας: ηελ Διιάδα είρακε πξνβιήκαηα κε ην ζέκα ηεο έληαμεο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ;Ή γεληθόηεξα έρνπκε πξνβιήκαηα  ζε όιεο ηηο θνηλσλίεο ; 

Φώτης Μωρόγιαννης:ηελ Διιάδα είρακε θαη έρνπκε ηέηνηα   πξνβιήκαηα, γηαηί 

ζηελ Διιάδα έρνπκε ηελ ηάζε λα είκαζηε εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ζε απηό ην 

ζέκα εληνπίδεηαη ην κεγάιν πξόβιεκα ηεο πνιηηηθήο θνπιηνύξαο θαη ηεο πνιηηηθήο 

σξίκαλζεο. Δίκαζηε εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ νηθνγέλεηα, είκαζηε  εθηόο 

πξαγκαηηθόηεηαο ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο θαη σο εθ ηνύηνπ,  έρνπκε έλα κεγάιν 

πξόβιεκα νξγάλσζεο ηεο αηνκηθήο καο ηαπηόηεηαο. Έρνπκε θξίζε ηαπηόηεηαο ζηελ 

Διιάδα, γηα απηό θαηαθεύγνπκε ζε θπγέο θαη ζε κεγαιντδεαηηζκνύο. 

Βλάσης Ντόκας:Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ςπρνζπλζέζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζε 

δεμηέο ηδενινγίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνζπλζέζεηο  πνπ απεπζύλνληαη ζε αξηζηεξέο 

ηδενινγίεο;Γελ κηιώ απόιπηα, αιιά ππάξρεη κηα ςπρνζύλζεζε πνπ  ζπξώρλεη ηνλ 

άλζξσπν λα είλαη ζπληεξεηηθόο ή κηα άιιε πνπ ζπξώρλεη ηνλ άλζξσπν λα είλαη 

πξννδεπηηθόο; Δίλαη δήηεκα ςπρνζύλζεζεο λα είλαη θάπνηνο αξηζηεξόο ή δεμηόο; 

Φώτης Μωρόγιαννης: Απηό δελ ηζρύεη ζε θακία πεξίπησζε.Ζ ςπρνζύλζεζε είλαη 

εληαία θαη   ε νηθνπκεληθόηεηα ηνπ αζπλεηδήηνπ θαη ηνπ ςπρηθνύ θόζκνπ είλαη σο 

ζεσξία  θαιά δηαηππσκέλε θαη σο πξαγκαηηθόηεηα  θαιά εκπεδσκέλε. Γελ ππάξρεη 

δηαθνξά όζνλ αθνξά ηελ ςπρνζύλζεζε αξηζηεξνύ, δεμηνύ, θεληξώνπ ςεθνθόξνπ .Οη 

άλζξσπνη είλαη πάλσ από ηέηνηεο θαλνληζηηθέο πξνηάζεηο θαη θακία ηέηνηα 

πξνζέγγηζε,  αθόκε θαη νη γαιιηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνζπάζεζαλ λα βάινπλ ηα 

επηζπκεηηθά ξεύκαηα ζηελ θνπιηνύξα ηεο αξηζηεξάο, απέηπραλ παηαγσδώο λα 

ηεθκεξηώζνπλ θάηη ηέηνην  θαη θπζηθά απηόο ν πξνβιεκαηηζκόο έρεη εθιείςεη. Σν 

ςπρηθό όξγαλν είλαη νηθνπκεληθό, είλαη εληαίν, είλαη ππεξάλσ από ηέηνηεο 

θαλνληζηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ρεηξαγσγνύλ θαη θάλνπλ ην άηνκν λα αζθπθηηά, 

ρσξίο λα ην πεξηγξάθνπλ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη, βιέπνπκε, πνιύ ζπρλά δεμηέο θαη 

αξηζηεξέο παξαηάμεηο, λα αιιάδνπλ κύζνπο. Έρνπλ κύζνπο, ηνπο νπνίνπο αιιάδνπλ. 

Παιαηόηεξα ε αξηζηεξά παξνπζίαδε ην πξόηαγκα ηεο λεσηεξηθόηεηαο θαη ηεο 

επξσπατθήο αληίιεςεο, π.ρ πίζηε ζηελ επηζηήκε θαη ζηνλ   επηζηεκνληθό 

ζνζηαιηζκό. Σώξα ε αξηζηεξά εγθαηαιείπεη απηόλ ηνλ κύζν θαη εηζέξρεηαη  ζηνλ 

ζνζηαιηζηηθό ιατθηζκό θαη ζηνλ κεγαιντδεαηηζκό πνπ αλήθεη ζε παιηέο επνρέο θαη 

ζπκίδεη δεμηά ηδενινγία,  ελώ  αληίζεηα ε δεμηά θαίλεηαη  λα ζνβαξεύεη  θαη λα  

κπαίλεη εληόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ιόγσ ηεο επξσπατθήο πίεζεο γηα λα δερηεί ηα 

θαλνληζηηθά πξνηάγκαηα ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Έζησ θαη κε πίεζε, γίλεηαη θάηη, αιιά 

έρνπκε κηα αληηνδαλεηνδόηεζε ησλ κύζσλ θαη ησλ λννηξνπηώλ. Δπίζεο ε 

θξαηηθίζηηθε ηδενινγία πνπ είραλ θάπνηε ηα δεμηά θόκκαηα, ηώξα βιέπνπκε  ηελ 

ηδενινγία ηε θξαηηθή λα ηελ έρνπλ ηα αξηζηεξά θόκκαηα. Αιιάδνπκε κύζνπο, 

αιιάδνπκε λννηξνπίεο, αιιάδνπκε ηδενινγίεο, αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή θάζε πνπ 

πεξλάκε, γηαηί ε ζρέζε δηαρξνλίαο θαη ζπγρξνλίαο ζηελ Διιάδα, είλαη έλα κεγάιν 



πξόβιεκα. Γελ κπνξνύκε λα δνύκε από ηόηε κέρξη ηώξα, γηαηί δελ κπνξνύκε λα 

δνπιέςνπκε θαιά ηελ κλήκε, γηαηί δελ κπνξνύκε λα δνπιέςνπκε θαιά ηελ 

πιεξνθνξία, ώζηε  λα πελζήζνπκε κέζσ ηεο κλήκεο, απηό πνπ ράζακε,  θαη  σο πξνο 

ηελ δηαρξνλία, λα δνύκε πσο ελζσκαηώλεηαη ε επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθνξία, ζηελ 

ησξηλή πξαγκαηηθόηεηα θαη ηη πξνθύπηεη από απηό σο αίηεκα γηα ην ππνθείκελν θαη 

ηελ θνηλσλία. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία απηνγλσζίαο θαη αλάθηεζεο κηαο ηαπηόηεηαο, 

αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο. 

Βλάσης Ντόκας.Μπξνζηά ζηελ θάιπε  ζα ζπληζηνύζα  ςπρξαηκία. Δζείο ηη 

πξνηείλεηε ζηνπο πνιίηεο πνπ καο αθνύλ  

Φώτης Μωρόγιαννης Ψπρξαηκία, αιιά θαη ζπλαίζζεκα, αγάπε γηα ηνλ εαπηό, πίζηε 

ζηνλ άιιν, απηό είλαη ην πξόηαγκα: Να ζηαζνύκε όξζηνη, λα πηζηέςνπκε ζηνλ άιιν, 

θαη λα ζηαζνύκε δίπια ζηνλ άιιν. Σν πξόηππν ηεο ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο. Απηό 

είλαη ην πξόηαγκα ηεο επνρήο καο. Έηζη ζα κπνύκε νπζηαζηηθά ζηελ  Δπξσπατθό 

Έλσζε, έηζη ζα ληώζνπκε θαιά, όρη κόλν ζηελ Δπξώπε, αιιά ζε νπνηαδήπνηε δηεζλή  

θνηλόηεηα. Με πνιίηεο ώξηκνπο θαη ζνβαξνύο λα ζηέθνληαη ζηα πόδηα ηνπο,  κε 

επγέλεηα,  ζνβαξόηεηα θαη ζεζκηθή ζπλέπεηα, ν έλαο  δίπια ζηνλ άιινλ, πέξαλ ηνπ 

νλνκαζηηθνύ θόβνπ θαη ηεο αλεξκάηηζηεο ειπίδαο. 
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