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ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

“Οι εκλογές ανήκουν στους ανθρώπους. Η απόφαση είναι δική τους. Αν αποφασίσουν να γυρί-
σουν πλάτη στη φωτιά [...] μετά θα πρέπει να καθίσουν πάνω στις φουσκάλες τους”*.

Ευθύβολος και με καυστικό χιούμορ, ο Αβραάμ Λίνκολν (το παραπάνω ρητό του οποίου 
αποδόθηκε εδώ σε ελεύθερη μετάφραση) καταθέτει γλαφυρά τη δική του εκδοχή για το 
πόσο επίπονη μπορεί να αποδειχτεί εκ των υστέρων μια παθητική στάση απέναντι σε όσα 
καθορίζουν το μέλλον.
Οι προεκλογικές περίοδοι δεν φημίζονται για τις αλήθειες τους. Καλώς ή κακώς, η ροή 
της πληροφορίας είναι τόσο καταιγιστική, που συχνά αποδεικνύεται δύσκολο -αν όχι 
ακατόρθωτο- να μπορέσει κάποιος να ξεχωρίσει το μέγεθος των γεγονότων από το μέ-
γεθος της σκιάς τους.
Η έλλειψη πραγματικής “στέρεης” ενημέρωσης, την οποία θα μπορούσε να παρέχει μια 
ανεξάρτητη δύναμη στο ενδιάμεσο (σε μια ιδανική κοινωνία τον ρόλο θα μπορούσαν να 
αναλάβουν τα media), καθιστά τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δεχό-
μαστε προεκλογικά γρίφο για δυνατούς λύτες.
Έτσι, αυτά που τελικά κυριαρχούν πριν από τις εκλογές, από τα τηλεοπτικά παράθυρα 
μέχρι τα καφενεία, συνήθως είναι -ελλείψει αδιάσειστων επιχειρημάτων και στοιχείων- 
η στείρα επιθετικότητα, οι στολισμένες πομφόλυγες σε ...στακάτο ρυθμό και ο κυνισμός 
σε σωστά ελληνικά (εύγλωττος αλλά πάντα κυνισμός).
Δυστυχώς, η ψήφος μας συχνά είναι δεμένη σε τέτοια άρματα, που έχουν ώς κινητή-
ρια δύναμη τη φθηνή ρητορική, διανθισμένη με ατάκες, καταγγελίες και εντυπωσιακούς 
αριθμούς, την αξιοπιστία των οποίων δύσκολα μπορεί να επαληθεύσει ο μέσος ψηφο-
φόρος. Τα αδιάσειστα στοιχεία συνήθως λείπουν και περιέργως δεν έχουν καν ιδιαίτερη 
ζήτηση από ένα μάλλον αξιοσημείωτο ποσοστό της κοινωνίας, που εξακολουθεί να πο-
ρώνεται με σημαίες, σύμβολα και συνθήματα.
Τι κάνουμε λοιπόν; Γυρίζουμε πλάτη ευελπιστώντας ότι δεν θα καψαλιστούμε ή ακόμη 
χειρότερα θα καούμε;
Ίσως μια λύση θα ήταν να κοιτάξουμε βιογραφικά και εξετάζοντάς τα ν΄ αναρωτηθούμε: 
τι μπορεί να εισφέρει αυτός ο άνθρωπος στο μέλλον που επιθυμώ για την Ελλάδα; Τι έχει 
πετύχει μέχρι σήμερα και τι έχει προσφέρει; Πόση επαφή έχει με την πραγματικότητα 
της αγοράς ή της κοινωνίας; Μπορεί να προσφέρει πραγματικά στην ανάπτυξη και πώς; 
Ξέρει πόσα βγάζει πραγματικά ο μέσος ‘Ελληνας και πόση σκιά ρίχνει η παραοικονομία 
στο μέλλον του; Μπορεί να απαριθμήσει τα βασικά προβλήματα του μέσου μικρού επι-
χειρηματία; Έχει την όρεξη να διαβάζει πραγματικά κάθε σελίδα των κειμένων που θα 
κληθεί να ψηφίσει; Γνωρίζει πόσο ακόμη αντέχει το ασφαλιστικό σύστημα; Έχει καθαρό 
μυαλό που “γεννάει”; Πόσο ακέραιος υπήρξε μέχρι σήμερα και πόσο σεμνός; Ποιο δη-
λώνει ότι είναι το κίνητρό του για να ασχοληθεί με την πολιτική;
Πιθανότατα τα παραπάνω ακούγονται σε κάποιους ρομαντικά ή αφελή στη δίνη ενός 
συστήματος, που τα τελευταία χρόνια καταβροχθίζει ανασφάλειες και οικονομικές δυ-
σκολίες για να θρέψει κόμματα και άκρα. Στην πράξη όμως, είναι πιθανότατα τα ερω-
τήματα που πρέπει να θέσουμε, αν θέλουμε να τιμήσουμε το πολίτευμα που μας έτυχε. 
Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 είναι πολύ κρίσιμες για να τις πάρουμε αψήφιστα. 
Πολύ σημαντικές για να ψηφίσουμε χωρίς πολλή σκέψη. Δεν προσφέρονται για ψήφο 
αψήφιστη. Με τις λίγες αυτές σκέψεις, καλό “βόλι”!

*“Elections belong to the people. It’s their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn 
their behinds, then they will just have to sit on their blisters.”


