Η ∆ιακυβέρνηση δια της Επικοινωνίας
Η επικοινωνιακή διαχείριση της τραγωδίας της 23ης Ιουλίου στην Ανατολική
Αττική απέδειξε πως η “διακυβέρνηση δια της επικοινωνίας” έχει τα όριά της.
Πριν από λίγα χρόνια, περιλάµβανα τη “διακυβέρνηση δια της επικοινωνίας”
σε 14 “ιδιοτυπίες του ελληνικού δηµόσιου µάνατζµεντ”, τονίζοντας τα εξής:1
«Η επικοινωνία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο της αποτελεσµατικής διακυβέρνησης,
αλλά η διακυβέρνηση δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική, όταν ασκείται µε οδηγό
τις ανάγκες της επικοινωνίας.
Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας έχουν αρχίσει να ασκούν ηγεµονικό ρόλο στη
διαµόρφωση των επιλογών του πολιτικού και του διοικητικού συστήµατος, και
ορισµένοι υπεύθυνοι πολιτικοί παράγοντες δίνουν την αίσθηση ότι έχουν ως οδηγό
λιγότερο τους στρατηγικούς στόχους και τις πολιτικές επιλογές τους και
περισσότερο την επικοινωνιακή εικόνα και τις δηµοσκοπήσεις. Σχεδόν καθηµερινά
παραδείγµατα προσφέρουν τα τηλεοπτικά απογευµατινά δελτία των 8.
Από την άλλη πλευρά, όσοι ισχυρίζονται ότι η πολιτική δεν πρέπει να υποτάσσεται
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχουν δίκιο, αλλά πρέπει να αποδεχθούν ότι η
επικοινωνία των πολιτικών και της δηµόσιας διοίκησης µε τους πολίτες είναι
συστατικό στοιχείο της πολιτικής και του δηµόσιου µάνατζµεντ.2 Πρέπει να
αποενοχοποιήσουµε τα επικοινωνιακά εργαλεία έτσι, ώστε να µην τα θεωρούµε
“αποδιοποµπαίο τράγο”. Οι συστηµικές σχέσεις “πολιτικού συστήµατος –
διοικητικού συστήµατος – κοινωνίας” είναι αδύνατες χωρίς σύγχρονα και
αποτελεσµατικά επικοινωνιακά εργαλεία. Οι παραδοσιακές προσωπικές σχέσεις
πολιτικών – πολιτών παίζουν πλέον µικρότερο ρόλο.
Συµπερασµατικά, η επικοινωνία εµπεριέχεται στη διακυβέρνηση, αλλά δεν
µπορεί η διακυβέρνηση να ασκείται µε οδηγό την επικοινωνία».
Μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων υπάρχει µια σαφής διαχωριστική
γραµµή.
Οι πολίτες θέλουν από τους κυβερνήτες τους ενηµέρωση σε ό,τι κάνουν
σήµερα και σε ό,τι προγραµµατίζουν για το αύριο, γιατί δεν αποδέχονται όσα
σχεδιάζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ακόµη περισσότερο, θέλουν την
αµφίδροµη επικοινωνία µε τους θεσµούς εξουσίας, ώστε να εκφράζουν τη
γνώµη τους για τις αποφάσεις που τους αφορούν. Ένα τµήµα της κοινωνίας
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µας είναι ευκολόπιστο και αποδέχεται θεωρίες συνωµοσίας, δηλαδή ότι για τα
δεινά µας φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι. Επίσης, αρκετοί πολίτες συγχωρούν
τους πολιτικούς οι οποίοι τους δηµιουργούν ψεύτικες ελπίδες, εάν οι πολιτικοί
αυτοί τους πείσουν πως απατήθηκαν ή αυταπατήθηκαν.
Οι πολίτες όµως δεν αποδέχονται την ενηµέρωση που παραποιεί ή
αποσιωπά τα γεγονότα, εάν νιώσουν ότι επιχειρείται ο αποπροσανατολισµός
τους. ∆εν θέλουν τις επικοινωνιακές εκδηλώσεις που δεν περιέχουν αληθινό
συναίσθηµα αλλά µόνον επαγγελµατική σκηνοθεσία.
Είναι δύσκολο να κυβερνηθεί ο λαός µας. Το αναπτυγµένο θυµικό ενός
σηµαντικού µέρους της κοινωνίας µας αποδέχεται τον λαϊκισµό ως
“παραµυθία”. ∆ηλαδή, ως µια αναγκαία παρηγοριά, µια ωφέλιµη ανακούφιση
από τη θλίψη και τον ψυχικό πόνο που του προκαλεί η σκληρή
πραγµατικότητα.3 Εάν όµως το λαϊκό συναίσθηµα αντιληφθεί ότι ο λαϊκισµός
των πολιτικών ηγετών του είναι “εργαλείο”, δεν τους απορρίπτει µόνο λογικά
αλλά και συναισθηµατικά. ∆ιότι διαισθάνεται ότι η πολιτική επικοινωνία
εργαλειοποιήθηκε και κλείνει τα αυτιά του απέναντι και στα πιό περίτεχνα
επιχειρήµατα και στις πιό επιτυχηµένες σκηνοθετικά παραστάσεις, ιδίως εάν
αυτές έχουν ξαναπαιχτεί. «Όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι».
Υπάρχουν όµως και κάποια παράδοξα της επικοινωνίας στο δηµόσιο χώρο. Η
συνειδητή σιωπή να είναι ηχηρότερη του δηµόσιου λόγου. Όπως η αποχή
από δηλώσεις και κριτική την οποία επέβαλε ο αρχηγός της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης στο κόµµα του, κατά τη διάρκεια του τριήµερου εθνικού
πένθους που κήρυξε ο πρωθυπουργός, την οποία ακολούθησαν και τα
υπόλοιπα κόµµατα της αντιπολίτευσης.
Με τον τρόπο αυτό, όχι µόνον επέδειξε σεβασµό απέναντι στους πληγέντες
της τραγωδίας, αλλά στέρησε και από την κυβέρνηση έναν ενεργό πολιτικό
αντίπαλο, που θα τη βοηθούσε στο πιγκ–πογκ απόδοσης ευθυνών, οπότε
αυτή αναγκάστηκε να καταφύγει στις «οικιστικές στρεβλώσεις των
προηγούµενων δεκαετιών».
Η κυβέρνηση έχασε την περασµένη εβδοµάδα µια σπάνια ευκαιρία :
Να συνοµολογήσει ότι τέτοιες ασύµµετρες φυσικές απειλές υπερβαίνουν τη
διοικητική ικανότητα του ελληνικού κρατικού µηχανισµού πολιτικής
προστασίας, εξαιτίας και των διαχρονικών ευθυνών των πολιτικών κοµµάτων
που κυβέρνησαν τον τόπο, περιλαµβανοµένων των κοµµάτων της σηµερινής
συγκυβέρνησης και των κοµµάτων που συνέβαλαν από τη θέση της
αντιπολίτευσης, δηλαδή τελικά του συνόλου του πολιτικού συστήµατος.
Και φυσικά να κάνει µια στροφή 90 µοιρών στο βασικό πολιτικό αφήγηµά της
και να προτείνει µια εθνική συνεννόηση για την οργάνωση της πολιτικής
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προστασίας και ενδεχοµένως µιας νέας «Επιχείρησης Πολεοδοµικής
Ανασυγκρότησης».4
Όσον αφορά τον εµπνευστή της επιτάχυνσης κατεδάφισης των αυθαιρέτων,
παρότι είναι ένα θετικό µέτρο της δηµόσιας οικιστικής πολιτικής, ιδιαίτερα µε
την επιλογή της προτεραιοποίησης, εάν τα κίνητρά του είναι κυρίως
επικοινωνιακά, τότε κάνει τρία λάθη : 1ο υπερτιµά τον αριθµό των πολιτών
που θα εκτιµήσουν τη γενναιότητα των αρµόδιων πολιτικών παραγόντων, 2ο
υποτιµά τον αριθµό των πολιτών στους οποίους δηµιουργεί ανασφάλεια από
την απότοµη µετάπτωση της κυβερνητικής πολιτικής της νοµιµοποίησης στην
κυβερνητική πολιτική της κατεδάφισης και 3ο υποτιµά τον αριθµό των πολιτών
που θα απαξιώσουν το εγχείρηµα εάν συνοδεύεται από τηλεοπτικές κάµερες.
Η ενσυναίσθηση και ο χρονισµός (timing) παίζουν καθοριστικό ρόλο και στην
πολιτική.
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