
Η ∆ηκοϊκή ταυτότητα 
 
Μετά την μεγάλη αποχή, ιδιαίτερα των νέων που παρατηρήθηκε στις 
πρόσφατες βουλευτικές εκλογές αλλά και στα δημοψηφίσματα για την 
ανακήρυξη κάποιων κοινοτήτων σε ∆ήμους, συζητήθηκε πολύ και 
γράφτηκαν αρκετά για την απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών από 
τους πολίτες και την αποστασιοποίηση μεγάλης μερίδας του λαού από τα 
κόμματα και την κομματική δραστηριότητα. ∆ε θα προσθέσω περισσότερα 
στα όσα έχουν λεχθεί και γραφτεί. 
Θα καταθέσω απλά την άποψη ότι τα κόμματα είναι απολύτως αναγκαία στη λειτουργία της 
δημοκρατικής πολιτείας, και μέριμνα όλων που ενδιαφέρονται για την πρόοδο και την 
ευημερία της κοινωνίας, πρέπει να είναι η εδραίωση της κομματικής συνείδησης και η 
εξυγίανση της κομματικής ζωής. Λέγεται συχνά ότι τα κόμματα είναι το κύτταρο της 
δημοκρατίας και είναι απόλυτα σωστό. Χωρίς αυτά και χωρίς τη σωστή λειτουργία και 
απόδοση τους, καραδοκεί η εκτροπή, η δικτατορία και η κοινωνική αποσάθρωση. 
 
Τα κόμματα όμως δεν οργανώνονται για την προάσπιση κάποιων συμφερόντων ή την 
προώθηση κάποιων προσώπων. Τα κόμματα είναι εκφραστές ιδεολογίας. Είναι ένα σύστημα 
ιδεών, αντηχήσεων, πεποιθήσεων, αξιών και αρχών που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας 
της πολιτείας και της κοινωνίας. Αυτές οι αντιλήψεις και αξίες πρέπει να αντανακλούν και 
στην προσωπική ζωή και να καθορίζουν τις σχέσεις με το συνάνθρωπο και το κοινωνικό 
σύνολο. 
 
Μιλούν σήμερα πολλοί για το θάνατο των ιδεολογιών ή για τη χαλαρότητα των συνόρων 
μεταξύ των διαφόρων ιδεολογιών, άρα και των κομματικών γραμμών. 
Αυτό που μπορεί να λεχθεί είναι ότι σήμερα ο πολίτης κουράστηκε από τις ακρότητες, τους 
φανατισμούς, τις άγονες αντιπαραθέσεις και αναζητά τη σύνεση, τη μετριοπάθεια, τη 
ψύχραιμη αντιμετώπιση των πραγμάτων, την αντικειμενικότητα και προπαντός το ήθος και 
την ανθρωπιά σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 
 
Ο χώρος του ∆ΗΚΟ ανταποκρίνεται ακριβώς σ’ αυτή την αναζήτηση. Είναι το κέντρο. 
Είναι ο χώρος που εκφράζει τη συναίνεση, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, την 
συναντίληψη. 
Η ιδεολογία του ∆ΗΚΟ είναι διαχρονική. ∆εν κατασκευάστηκε τεχνητά. Είναι απόρροια των 
ήρεμων αναζητήσεων του απλού ανθρώπου που οραματίζεται μια κοινωνία ειρήνης, 
συνεργασίας και δικαιοσύνης όπου το κοινωνικό συμφέρων προηγείται του προσωπικού, και 
η ελευθερία της πατρίδας και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ύψιστα αγαθά, για τα οποία ο 
άνθρωπος οφείλει συνεχώς να αγωνίζεται. 
 
Να γιατί όλοι όσοι πιστέψαμε και πιστεύουμε στις αρχές, τις αξίες και την ιδεολογία του 
∆ΗΚΟ έχουμε υποχρέωση να φυλάξουμε θερμοπύλες. Να κρατήσουμε δηλαδή το χώρο μας 
υπεράνω μικροτήτων, σκοπιμοτήτων, προσωπικών επιδιώξεων ή άσκοπων 
αντιπαραθέσεων. 
 
Η προσωπική άποψη, η ελεύθερη έκφραση, η θαρραλέα διατύπωση των θέσεων σε κάθε 
περίπτωση είναι επιβεβλημένη. Το κόμμα σίγουρα δεν είναι οδοστρωτήρας. Όμως πρέπει να 
πρυτανεύει πάντα η διατήρηση της προσωπικότητας, της αυτοτέλειας, της ομαδικότητας και 
της δυναμικής του κόμματος. 
 
Η εσωστρέφεια, η έλλειψη σεβασμού στην αντίθετη άποψη και η άγονη περιχαράκωση γύρω 
από ατυχή γεγονότα η προσωπικές προτιμήσεις, διαβρώνουν την ενότητα, συνοχή και 
απογοητεύουν και απωθούν στελέχη και αδυνατίζουν την προοπτική του κόμματος. 
 



Ο ∆ηκοϊκός, ιδιαίτερα τα στελέχη, σε όποιο πολιτειακό, κομματικό και ή δημοτικό επίπεδο και 
αν υπηρετούμε έχουμε υποχρέωση να είμαστε εκφραστές και συνεχιστές της ∆ηκοϊκής 
ιδεολογίας που αποτελεί την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο της πατρίδας μας. 
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