
Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη

Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και 

κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή 

τους.

Θ.:  Τι  είναι  αυτά  που  μου  'λεγες  προχθές  για  τους  Πειρατές;  Αλήθεια 

γράφτηκες σε κόμμα;

Χ.: Ναι. Αφού στο 'πα... τώρα είμαι μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας

Θ.: Κόμμα; και με το όνομα Πειρατές; Τι όνομα είναι αυτό;

Χ.: Νομίζω είναι το μόνο κόμμα που το βάφτισαν οι εχθροί του και όχι τα 

μέλη   ή  οι  φίλοι  του.  Πειρατές  ονομάζουν  οι  εταιρίες/διαχειριστές 

πνευματικών δικαιωμάτων όσους ελεύθερα διακινούν υλικό στο διαδίκτυο. 

Φυσικά  παλαιότερα  πειρατές  ήταν  αυτοί  που  είχαν  πομπό  και  έπαιζαν 

μουσική μερικοί  αφιλοκερδώς,  ή  τα  ταξί  που  δεν  ήταν  νόμιμα  και  που 

υπάρχουν και σήμερα. Όλα αυτά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το μόνο κέρδος 

που επιδιώκει ο σύγχρονος πειρατής είναι την ελευθερία του. Την ελευθερία 

να δημιουργεί, διανέμει ή/και να τροποποιεί και να επανα-διανέμει έργα 

δικά του ή άλλων. Επίσης πολεμά όλες τις μεθόδους που εφαρμόζονται είτε 

για να στερούν αυτές τις ελευθερίες  από τον καθένα μας, είτε για να μας 

παρακολουθούν, να μας καταγράφουν και έτσι να μας «γνωρίζουν» χωρίς 

την δική μας θέληση. Και όπως φαντάζεσαι αυτά δεν αφορούν μόνο τους 

πειρατές.



Θ.:  Κατάλαβα.  Όπως παλαιότερα γινόταν με τις  πειρατικές κασέτες και 

τώρα με τα cd που πουλούν οι μαύροι.

Χ.:  Όχι  όμως  ακριβώς.  Δηλαδή  θεωρείς  εξίσου  παράνομο  αυτόν  που 

αντιγράφει ένα cd και το εμπορεύεται με κάποιον που έγραψε μια επιλογή 

τραγουδιών σε ένα mp3 ή μια κασέτα και την έδωσε σε έναν ή πολλούς 

φίλους του;

Θ.:  Καλά και  γιαυτό χρειάζεται  να έχεις  κόμμα;  Δεν αρκούσε μια απλή 

κίνηση πολιτών;

Χ.: Με τις ψηφιακές τεχνολογίες και το διαδίκτυο, χόνδρινε το παιχνίδι. Οι 

εταιρίες για να προστατευτούν περιόρισαν τις ελευθερίες ακόμη και των 

νομίμων χρηστών. Για παράδειγμα: ξέρεις ότι στον Η/Υ που μόλις αγόρασες 

το λειτουργικό σύστημα δεν σου ανήκει αλλά απλά σου έχουν παραχωρηθεί 

κάποια εξαιρετικά συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης; Φαντάζομαι ξέρεις 

ότι  αν  αγοράσεις  ένα  DVD  από  την  Αμερική  αυτό  δεν  θα  παίζει  στην 

Ευρώπη ή στην Ασία ή είναι κλειδωμένο για να μην παίζει στον υπολογιστή 

σου. Και πέρα απ' αυτό:  πως ξέρεις ότι το τελευταίο λογισμικό ή παιχνίδι 

που αγόρασες δεν σε παρακολουθεί, δεν καταγράφει τις συνήθειές σου και 

αυτά να τα στέλνει μέσω διαδικτύου σε όποιον ενδιαφέρεται να τα ξέρει;

Θ:. Έχεις δίκαιο. Αυτή είναι η τεχνολογία, επικίνδυνη αν δεν την ελέγχεις. 

Αλλά πάλι δεν με έπεισες: τι το θέλετε το κόμμα;

Χ.: Σου είπα: το παιχνίδι χόνδρινε. Οι άνθρωποι αντιδρούσαν απέναντι σε 

αυτές τις εταιρικές πολιτικές και οι εταιρίες με κάθε τρόπο καταφεύγουν 

στις πολιτικές νομικές λύσεις. Επιβάλουν σε κυβερνήσεις και κοινοβούλια 

νομοθετήματα  συμφωνίες  ανάλογα  με  αυτά  των  προϊόντων  τους.  Και 



καταλαβαίνεις πόσο πιο δύσκολο είναι να πολεμήσεις έναν νόμο από μια 

ιδιωτική  συμφωνία.  Έτσι  γεννήθηκε  το  πρώτο  κόμμα  Πειρατών  στην 

Σουηδία και σήμερα βρίσκεται σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά κράτη.

Θ.:  Ναι  αλλά  κόμμα  μόνον  για  αυτά  τα  θέματα.  Κι  αν  σας ψηφίσει  ο 

κόσμος; Τι έχετε να πείτε για την υγεία ή την οικονομία;

Χ.: Το Κόμμα των Πειρατών δεν είναι ένα κόμμα σαν όλα τα άλλα. Είναι 

ένα άλλο κόμμα το οποίο  σε επέκταση της έννοιας της ελευθερίας στην 

πολιτική  πρεσβεύει  την  εφαρμογή  της  συμμετοχικής  δημοκρατίας.  Αυτό 

σημαίνει πως όλοι οι πολίτες θα μπορούν να μετέχουν στην έγκριση ή και 

στην  σύνταξη  και  τροποποίηση  των  νόμων.  Πρόκειται  για  κάτι  που 

ξεπερνάει την έννοια των δημοψηφίσματος όπως την ξέρεις. Άλλωστε και 

πάλι  η σύγχρονη τεχνολογία έρχεται  και  καλύπτει  αυτές τις  ανάγκες με 

διαφάνεια και αξιοπιστία.

Θ.: Ωραία λόγια. Αλλά εδώ έχουμε τρία μνημόνια. Θες να μου πεις ότι οι 

πολίτες θα ψήφιζαν ποτέ αυτά που αποφασίζουν οι πολιτικοί;

Χ.: Κατ'αρχήν και μέσα από το τωρινό σύστημα επιδιώκουμε την ευρύτερη 

συμμετοχή.  Και  είναι  δεδομένο  ότι  αν  οι  Πειρατές  είχαν  δύναμη  τα 

μνημόνια ίσως δεν θα ήταν  αυτά  που  είναι  σήμερα ή και  να  μην ήταν 

απαραίτητα. Αλλά απ' τη άλλη η συμμετοχή στην πολιτική έχει και ευθύνες, 

υποχρεώσεις που δεν εξαντλούνται κάθε τετραετία που ψηφίζουμε αλλά 

είναι διαρκείς και επιτακτικές. Κι αν εγώ σήμερα αποφασίσω να φεσώσω 

τους  δανειστές  μου  θα  το  κάνω  ξέροντας  ότι  στο  μέλλον  δεν  θα  έχω 

πρόσωπο να τους ζητήσω άλλα τουλάχιστον αν δεν αλλάξω. Πιστεύεις ότι 



οι αλλαγές τις οποίες μας επιβάλλουν με τα μνημόνια θα ήταν ίδιες αν είχαν 

την συμμετοχή / έγκριση όλων μας;

Θ.:  Σίγουρα  όχι.  Αλλά  είναι  δυνατό  ο  κάθε  ένας  μας  και  εννοώ  έναν 

ηλικιωμένο ή έναν αγρότη ή έναν μετανάστη να μπορεί να συμμετέχει;

Χ.:  Δεν έχεις δίκιο, ήδη συμμετέχει όσο μπορεί.  Ο αγρότης δεν πάει στο 

καφενείο,  δεν  συζητάει  την  πολιτική,  ο  μετανάστης  δεν  μετέχει  στην 

κοινωνία  δεν  μαθαίνει  τι  γίνεται;  Δηλαδή  αυτοί  οι  άνθρωποι  έχουν 

χειρότερη γνώμη για το μέλλον όλων μας απ' αυτή που έχουν οι τριακόσιοι 

εκλεγμένοι βουλευτές. Δεν συμφωνώ. Απλά θα σου λύσω την απορία: σε 

ένα θέμα το οποίο αφορά κάτι που δεν σε ενδιαφέρει ή δεν ξέρεις και δεν 

θέλεις να μάθεις μπορείς είτε να μην συμμετέχεις είτε και αφού ακούσεις 

προσεκτικά  όσους  το  κατέχουν  και  το  παλεύουν  πραγματικά  να  τους 

δώσεις  δύναμη  με  την  ψήφο  σου.  Εδώ  επανέρχεται  αν  θες  η 

αντιπροσώπευση αλλά είναι εξαιρετικά εστιασμένη τόσο θεματικά όσο και 

χρονικά.  Απ'  την άλλη φυσικά μπορείς να απέχεις και  να αφήσεις  τους 

άλλους να αποφασίσουν.

Θ.: Με βάση αυτά που μου λες καταλήγω ότι δεν πρόκειται για άλλο ένα 

νέο κόμμα αλλά για μια νέα στάση πολιτικής ζωής. Παρότι το νέο σύστημα 

φαίνεται συμβατό με την δημοκρατία μας είναι και απαιτητικό από τους 

πολίτες.  Και  φοβάμαι  ότι  σήμερα  δεν  είμαστε  έτοιμοι  να  το  δεχθούμε. 

Πάντως καλά κάνετε και προσπαθείτε.

Χ.: Τώρα θα μαλώσουμε. Δηλαδή δέχεσαι ότι η αλλαγή είναι προς το καλό 

αλλά απ' την άλλη, επειδή θα πρέπει μερικοί από εμάς να ασχοληθούμε 

παραπάνω με  τα  θέματά  μας  -διότι  όλα  αυτά  θέματά  μας  είναι-  ας  το 



αφήσουμε για αύριο; Αυτά είναι σκέψεις ενός ανθρώπου ενός λαού χωρίς 

αύριο.  Το  αύριο  πρέπει  να  σχεδιάζεται  διαρκώς,  να  χτίζεται  και  να 

διαμορφώνεται όπως θέλουμε όλοι κι όχι όπως μας επιβάλλουν κάποιοι. Κι 

αν δεν έχουμε την παιδεία για αυτό να την διεκδικήσουμε. Αν δεν έχουμε 

τις  ελευθερίες  να  τις  κατακτήσουμε.  Δεν  μπορεί  στο  βωμό της  οκνηρής 

καλοπέρασης του καναπέ μας να θυσιάζουμε το μέλλον μας, χαρίζοντας σε 

άλλους εξουσίες πάνω μας.

Θ.: Έ, δεν είναι ανάγκη να σηκωθούμε κι απ' τον καναπέ. Για κάτσε να 

μπούμε τώρα στην σελίδα των πειρατών... Είναι αλήθεια ότι την οικονομική 

διαχείριση του κόμματος την έχετε αναρτημένη στο διαδίκτυο;
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διέπεται από την άδεια: 

Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια 

Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο. 

[ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ] 


