Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι θα έχουµε βουλευτικές
εκλογές το αργότερο τον επόµενο Μάιο και η οµιλία του πρωθυπουργού στην
Ιθάκη έδωσε τον τόνο όχι µόνο της προεκλογικής εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και της µετεκλογικής πολιτικής λειτουργίας του, η οποία όπως σωστά
επισηµαίνει σε άρθρο του στο Protagon ο Μιχάλης Μιχαήλ 1 προετοιµάζει την
πόλωση στην οποία θα επιχειρήσει να εγκλωβίσει την κεντροαριστερά.
Αυτή η πόλωση κατά τη γνώµη µου όχι µόνον επιχειρεί να εγκλωβίσει ή να
διχάσει το ΚΙΝΑΛ και όποιο άλλο κόµµα του µεσαίου χώρου έχει
κοινοβουλευτική παρουσία στην επόµενη Βουλή, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να
λειτουργήσει διχαστικά στο κοινωνικό σώµα και να µην επιτρέψει πολιτικές
συγκλίσεις και κοινωνικές συναινέσεις σε µείζονα εθνικά θέµατα.
Γι’ αυτό στις εκλογές πρέπει πάνω από όλα να ηττηθούν στρατηγικά όχι
κάποιες θεωρητικές ιδέες περί της κοινωνίας, αλλά οι πολιτικές βάσεις της
πόλωσης και του διχαστικού λόγου. ∆ηλαδή ο ταξικός και ο εθνικιστικός
λαϊκισµός.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να απαλλάξουµε των διαχρονικών ευθυνών του
το πολιτικό σύστηµα της µεταπολίτευσης (κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων),
ούτε να αρνηθούµε το µερίδιο της ευθύνης µας, όσοι µετείχαµε σε αυτό, αλλά
την επόµενη ηµέρα, µετά τις εκλογές, είναι πλέον αναγκαίο να προετοιµαστεί
η χώρα και ο λαός µας για µια νέα µεταπολίτευση. Προκειµένου να
επιβιώσουµε στις επόµενες δεκαετίες, µε τους νέους κινδύνους (από την
κλιµατική αλλαγή, τις µετακινήσεις των πληθυσµών, τις επιπτώσεις της
παγκοσµιοποίησης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα) και µε τις νέες
προκλήσεις (από τη εξέλιξη των επιστηµών και την 4η βιοµηχανική
επανάσταση).
Ώστε να αντιµετωπίσουµε και τα εγγενή προβλήµατα της χώρας µας, όπως
είναι το δηµογραφικό, οι αδυναµίες των θεσµών, η περιορισµένη παραγωγική
βάση, τα προβλήµατα της παιδείας και η απουσία κουλτούρας πρόβλεψης και
προγραµµατισµού του πολιτικού και διοικητικού συστήµατός µας.
Εποµένως, η κυβέρνηση που θα προκύψει µετά τις επόµενες εκλογές δεν θα
κληθεί µόνο να εφαρµόσει το πρόγραµµά της, για το οποίο θα την έχει
ψηφίσει ο λαός, αλλά θα έχει και το βαρύ ιστορικό καθήκον µιας υπέρβασης:
Να επιδιώξει µια ευρεία πολιτική σύγκλιση και κοινωνική συναίνεση και µια
ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όχι µόνο για τα κλασικά εθνικά ζητήµατα
που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άµυνα της χώρας, αλλά και για:
– την αναθεώρηση του Συντάγµατος,
– την εκλογή του εποµένου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
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– έναν εκλογικό νόµο που θα εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικότητα αλλά και
κυβερνησιµότητα,
– ανεξάρτητη δικαιοσύνη και πραγµατικά ανεξάρτητες αρχές,
– αποκοµµατικοποιηµένη δηµόσια διοίκηση µε αξιοκρατία και διαφάνεια στη
λειτουργία της και χωρίς πελατειακές αποκλίσεις,
– κανονιστικό πλαίσιο για την παιδεία (που θα εξασφαλίσει την
κοινοβουλευτική πλειοψηφία του νόµου ∆ιαµαντοπούλου) και
– µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα αντιµετώπισης του δηµογραφικού
προβλήµατος της χώρας.
Εάν το πετύχουµε αυτό, είναι εύλογο να αποτελούν πεδία πολιτικού διαλόγου
και αντιπαράθεσης:
– η διάρθρωση του κρατικού προϋπολογισµού και το φορολογικό σύστηµα,
– το κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο υποστήριξης της
επιχειρηµατικότητας και δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας,
– το δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις ευαίσθητες ή αποκλεισµένες
κοινωνικές οµάδες,
– το µίγµα δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα της υγείας για την κάλυψη του
πληθυσµού και το ασφαλιστικό σύστηµα,
– ο βαθµός αποκέντρωσης και ο ρόλος των περιφερειών στην περιφερειακή
ανάπτυξη και των δήµων στην κοινωνική πολιτική,
– η δηµόσια ασφάλεια, η πολιτική προστασία και η προστασία των κρίσιµων
υποδοµών,
– η προετοιµασία της χώρας µας για να αντιµετωπίσει τους νέους κινδύνους
και τις νέες προκλήσεις που ήδη ανέφερα.
Ποιός είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος µετά τις επόµενες εκλογές; Να επανέλθει
στον δηµόσιο διάλογο η αντιπολιτευτική ρητορική της περιόδου 2010–2014
και να διαρραγεί ο κοινωνικός ιστός που µας επιτρέπει, παρά τις ιδεολογικές,
πολιτικές και κοινωνικές διαφορές µας, να συγκατοικούµε σ’ αυτή τη χώρα, να
µιλάµε την ίδια γλώσσα, να νιώθουµε κοινή πολιτισµική καταγωγή και να
ονειρευόµαστε ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια µας.
Θα το πω µε ένα βαρβαρισµό «Η κοινωνία µας πρέπει να πολώσει απέναντι
στην πόλωση». Να αποµονώσει όσους πολιτικούς διχάζουν. Όχι για λόγους
αστικής πολιτικής ευγένειας, αλλά γιατί πρέπει να καταστραφούν τα τελευταία
όπλα της λαϊκιστικής ρητορικής που επενδύει στο κοινωνικό θυµικό. Ούτε γιατί
χρειάζονται «ίσες αποστάσεις απέναντι στα άκρα», αλλά γιατί ο δηµοκρατικός
διάλογος, η δηµοκρατική ανοχή και η δηµοκρατική συνεννόηση πρέπει να
αποκτήσουν αντιπολωτική και επιθετική δηµοκρατική ρητορική (άλλος ένας
χρήσιµος βαρβαρισµός). Ώστε µετά τις εκλογές να µη µπορεί να
ξαναφυτρώσει εύκολα ο διχαστικός λόγος.
∆εν προτείνω σιωπηρή ή παθητική αντιµετώπιση των πολιτικών επιθέσεων,
αλλά πολιτική αντιπαράθεση που απευθύνεται στη λογική και όχι στο θυµικό.
Ιδιαίτερα όσοι έχουµε βιώσει στην οικογένειά µας τα αποτελέσµατα των

εθνικών διχασµών, έχουµε και παιδαγωγική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία
µας.
Και γιατί όλα αυτά ; Όχι για λόγους πολιτικού comme il faut, αλλά γιατί όπως
ήδη ανέφερα, υπάρχουν δηµόσιες πολιτικές που πρέπει να διασφαλίσουν
πολιτική σύγκλιση και κοινωνική συναίνεση προκειµένου να πετύχουµε µη
αντιστρεπτές αλλαγές, που θα αντέξουν στο χρόνο.
Και εύλογα κάποιος µπορεί να αναρωτηθεί :
– Τι προτείνεις; Εθνική Κυβέρνηση;
– Όχι, προτείνω πολιτική σύγκλιση στα µείζονα εθνικά ζητήµατα.
– Και όποιους πολιτικούς δεν θέλουν πολιτική σύγκλιση, τους παρακαλάµε;
– Όχι βέβαια. Συµβάλουµε στην αποµόνωσή τους.
Και ελπίζω ότι οι όποιες εκατέρωθεν προσπάθειες δηµιουργίας µετώπων, να
πετύχουν µηδενικό άθροισµα.
Για τους λόγους αυτούς, προτείνω να προσπαθήσουµε να πάρει χώρο στην
ατζέντα του δηµοσίου διαλόγου η επόµενη ηµέρα και οι αναγκαίες δηµόσιες
πολιτικές, γεγονός που θα συµβάλει και σε έναν πιο ορθολογικό και λιγότερο
θυµικό εκλογικό προσανατολισµό των πολιτών, αλλά πιθανόν και στην
επανενεργοποίηση όσων αποµακρύνθηκαν εξαιτίας της απογοήτευσης που
τους προκάλεσε η διαµάχη των συµβολισµών που δεν απαντά στα σηµερινά
και τα αυριανά ζητήµατα της ζωής τους.
Και επειδή κάποιος θα µπορούσε να µου πει ότι προς το παρόν τον
απασχολεί η προηγούµενη ηµέρα και η ηµέρα των εκλογών, υπενθυµίζω ότι
οι πολίτες ψηφίζουν αξιοποιώντας βέβαια την εµπειρία τους από το χτες και
το σήµερα, αλλά συνήθως ψηφίζουν για το αύριο και εποµένως τους είναι
χρήσιµη η συζήτηση για την επόµενη µέρα.
Έχω δε την εντύπωση ότι εάν στερήσουµε από την πόλωση τον partenaire
της θα αρχίσει να χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο.
Άλλωστε η θυµωµένη ψήφος δεν δίνει σηµαντική χρονική πίστωση, την
οποία έχει ανάγκη η Βουλή που θα προκύψει από τις επόµενες εκλογές.

