επι

θετικά

Εκτός τόπου και χρόνου.
Στις 5.6.96 στο Επι - θετικό: « "Μοναρχία", "∆ιαρχία" ή ...... » και παρά τις
κατηγορηµατικές και απ' όλες τις πλευρές, (εκσυγχρονιστικές και παραδοσιακές)
διαβεβαιώσεις, ότι θα εξαντληθεί η τετραετία, επιχειρήσαµε να τεκµηριώσουµε τη σηµασία
του απόλυτου και συνειδητού ΛΕΥΚΟΥ στις επερχόµενες -όπως διαβλέπαµε από τότεεκλογές.
Σήµερα, που το κρέας βαφτίστηκε ψάρι, (για να κρατάµε και τη νηστεία µιας, εν
τούτοις, απωλεσθείσης αξιοπιστίας) και πάµε σε εκλογές, (για τους ίδιους απολύτως λόγους
για τους οποίους πριν τρεις µήνες δεν θα πηγαίναµε), γινόµαστε και πάλι θεατές

των

πραγµατικών σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων των διαπλεκοµένων
συµφερόντων των κοµµάτων (προφανώς όχι όλων) και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
Τα τρέϊλερς στα ιδιωτικά κυρίως κανάλια και οι ποµπώδεις ανακοινώσεις -προγεύσεις
των δελτίων ειδήσεων και των ειδικών προεκλογικών εκποµπών βάζουν τα δυνατά τους:
"Πυρετός στα επιτελεία των κοµµάτων", "Το θερµόµετρο ανεβαίνει", "Ο ολυµπιονίκης τάδε,
σκηνοθέτης δείνα, ο προπονητής ....., ο τραγουδιστής ......, ο αδελφός της τάδε, ο καθηγητής
......, ο προσωπικός φίλος του τάδε ......, ο όψιµα πολυγραφότατος συγγραφέας τάδε κ.λ.π.
κ.λ.π. στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του τάδε και τάδε κόµµατος" κ.λ.π. κ.λ.π.
Και ο υπογραφόµενος, ξαφνικά αισθάνεται εκτός τόπου και χρόνου, ως πολίτης άλλης
χώρας, άλλου πλανήτη, και δεν συνεγείρεται , δεν συµµετέχει, δεν τον αφορά αυτό το
στηµένο πανηγύρι, παρ' όλο που είναι από χρόνια αθεράπευτα ερωτευµένος µε την πολιτική
ως όνειρο και δρώµενο των πολιτών που πασχίζουν για ένα καλύτερο κόσµο.
(Εδώ, πολλοί νοήµονες παληοί φίλοι αλλά και πολύ κοντινοί δικοί µου θα πουν -και
δικαιολογηµένα από µια άποψη- : « εσύ είσαι "κολληµένος", δεν τρώγεσαι µε τίποτα, αυτά
είναι µελό, παληά, περάσανε, "Τα πάντα ρει", όλα αλλάξανε και εσύ έµεινες πίσω και δεν
θέλεις να το παραδεχθείς .....»)
Αλλά ο πυρετός πρέπει ν' ανέβει σώνει και καλά, έστω και ερήµην των "παλαιάς
τεχνολογίας" πολιτών. Ετσι, ως ψύχραιµοι εντοµολόγοι ερευνητές, διαβάζουµε, βλέπουµε και
ακούµε:


Στα κανάλια οργασµός. Η αναζήτηση κορυφώνεται:

Ποιά δίδυµα παράθυρα άραγε θα εξασφαλιστούν σε κάθε δελτίο ειδήσεων, ώστε να
µπορεί η θεαµατικότητά του να συγκριθεί µε εκείνη της κηδείας της Βουγιουκλάκη, ή εκείνη
των ηµερών του Ωνάσειου ή έστω της ανάκρισης ενός ψυχοπαθούς δολοφόνου ;
Ποιοί θα είναι οι καλεσµένοι των ειδικών προεκλογικών εκποµπών, ώστε η ποιότητα
της εκποµπής να κυµαίνεται από ευπρεπής, ή και σοβαροφανής έστω, έως άγρια
κοκοροµαχία, για να ταιριάζει, αφ' ενός µεν µε το καθιερωθέν image και style του star παρουσιαστή, αφ' ετέρου δε µε την στρατηγική ιδιοµορφία και τα πολυδιάστατα συµφέροντα
του ή των συγκεκριµένων καναλαρχών;
Ποιος πολιτικός, δυνάµει πολιτικός ή "αποχαιρετών την Αλεξάνδρεια" επειδή δεν τον
παίρνει πια, θα είναι διαθέσιµος να αποκαλύψει σκάνδαλα, να καταγγείλει παληούς
συντρόφους του, να αλλαξοπιστήσει µπροστά στο φακό, να βάλει στοίχηµα µε τους
αντιπάλους του, να προκαλέσει τους πάντες, να δώσει δευτερογενώς πρωτοσέλιδους τίτλους
σ' εφηµερίδες;
Ποιος πικραµένος και απελπισµένος "που τον πουλήσανε", που δεν τον βάλανε στη
λίστα, που αγνοήσανε "τους πολύχρονους αγώνες του" ή "την πίστη του στον αρχηγό" τον
πρώην ή τον επόµενο ("ανώνυµο ή επώνυµο και γενικώς" -για να θυµηθώ τους στίχους του
τραγουδιού ενός σπάνιου σε ποιότητα, σεµνότητα και ήθος δηµιουργού, του ∆ήµου Μούτση,
που βεβαίως δεν βλέπουµε και δεν θα τον δούµε σε κανένα παράθυρο και σε καµµιά λίστα
ψηφοδελτίου επικρατείας), είναι έτοιµος να τα κάνει γης µαδιάµ σε "ζωντανή", "αυθόρµητη"
αλλά καταιγιστικά πολυδιαφηµισµένη σύνδεση;


Και στα µεγάλα κόµµατα οργασµός.
Και επειδή "∆ει δη χρηµάτων" ω άνδρες Αθηναίοι, αλλά και εσείς της επαρχίας, και

επειδή "εκσυγχρονισµός" πριν απ' όλα είναι "ανακαίνιση" και "διαφήµιση" και "πούλµαν -ή
καλύτερα- "εξπρές της νίκης", και µετακινήσεις ψηφοφόρων µε την Ολυµπιακή, (στην οποία
τα κόµµατα Α.Ε. χρωστάνε από τις προηγούµενες εκλογές αλλά δεν ξεχνούν να τη
στηλιτεύουν ως δραχµοβόρο ∆ΕΚΟ), ευλογήσαµε τα γένια µας και εγκρίναµε δια των
εψηφισµένων αντιπροσώπων µας πρόσθετη έκτακτη χρηµατοδότηση, (και των µικρών
κοµµάτων βέβαια, ως άλλοθι ισότιµης µεταχείρισης) ύψους 3,5 δις.
Και για να τηρήσουµε και κανόνες δεοντολογίας και να προστατεύσουµε την τιµή του
πολιτικού κόσµου ορίσαµε πλαφόν (π.χ. 18,4 εκατοµµύρια για τη Β΄ Αθηνών) επιτρεποµένων
δαπανών των υποψηφίων βουλευτών για την ατοµική προεκλογική τους προβολή.
(Η επιστηµονικότητα της διαδικασίας αντικειµενικού υπολογισµού του ορίου αυτού,
µε έπεισε ότι ακόµα και να ήθελα δεν θα µπορούσα να πάρω µέρος σ' αυτό το
πανηγύρι, µια που οι οδηγίες απ' τον παπουτσή παππού µου -πρώτο υποψήφιο
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βουλευτή του ΣΕΚΕ στα Γιάννενα- που δεν µου άφησε τίποτε άλλο εκτός απ' το καλό
του όνοµα ήταν σαφείς: "µη χρωστάς ποτέ και σε κανένα τίποτε για να χεις τη µπάλα
σου καθαρή").
[Παρακαλώ τα παραπάνω να µη θεωρηθούν υπαινιγµός έναντι οιουδήποτε, διότι είναι
προφανές ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουµε τις ίδιες ικανότητες και δεξιότητες και
ενδεχοµένως να υπάρχουν αξιοπρεπείς και καταξιωµένες ηθικά, νοµικά και θεσµικά
µέθοδοι, ακόµη και πολλαπλάσιας οικονοµικής ενίσχυσης υποψηφίων πολιτικών
ανδρών και γυναικών, τις οποίες τυχαίνει στα πενήντα πέντε µου χρόνια να αγνοώ ή
να µη έχω την έφεση να µάθω].


Αλλά και στα µικρά κόµµατα, "αποκόµµατα" και οργανώσεις οργασµός:
Αγωνιστικές Συσπειρώσεις πολιτών µε ιστορία, ήθος και ικανότητες για µια ακόµα

φορά θα διεκδικήσουν ένα ασήµαντο αριθµητικά ποσοστό ψήφων, σηµαντικών και
συνειδητών πολιτών, κατεβάζοντας πλήρεις συνδυασµούς σ' όλη τη χώρα µε σηµαία την
"ορθοδοξία", την ιδεολογία ή την "µοναδική τους αλήθεια", παράλληλα µε σαλτιµπάγκους
κοµµατάρχες γελοίων αποκοµµάτων και τις στερεόκλητες συµµαχίες τους, µε τους οποίους
θα συναγελασθούν σε επιτροπές δεοντολογίας για κατανοµή ενός τηλεοπτικού χρόνου
µηδενικής -επικοινωνιακά- αξίας, στο βαθµό που ο αναγκαστικά µακρύς και ταχύς µονόλογός
τους, χωρίς "γλάστρες", ειδικά εφφέ, σκηνικά και ιταλούς σκηνοθέτες θα πέσει νοµοτελειακά
στο κενό.


Και εµείς, δεν "παίζουµε" σ' αυτό το παιχνίδι από επιλογή, όντας σίγουροι ότι οι

επαγγελόµενοι εκσυγχρονισµοί (σοσιαλιστικοί / κεντροαριστεροί και συντηρητικοί /
κεντροδεξιοί) είναι ίδιας ποιότητας, (της ποιότητας της νέας τάξης). Ακόµα, δεν πιστεύουµε
ότι ένα τρίτο κόµµα -ρυθµιστής µπορεί ν' αλλάξει το σκηνικό και να εξαγνίσει και να
εξαγιάσει στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ µε την συµµαχία του ένα απ' τα µεγάλα κόµµατα που
τώρα σκαιά στηλιτεύει, µετατρέποντας ως ο από µηχανής Θεός, την "υποτελή στις Βρυξέλλες
και τις ΗΠΑ" κυβέρνησή του, σε "κυβέρνηση του λαού", απλώς και µόνο µε την
"καταλυτική" και "µαγική" συνδροµή των 10 ή 15 βουλευτών του.


Και τότε; Τι προτείνουµε;
Το ξαναλέµε για τελευταία φορά.
Σ' αυτές τις εκλογές, ένα µαζικό ΛΕΥΚΟ, πολιτικά ισότιµο και παραγωγός ίδιου

αποτελέσµατος µε κάθε άλλη έγκυρη ψήφο, θα προβληµάτιζε και θ' απελευθέρωνε
συνειδήσεις, θ' άνοιγε ενδεχοµένως δρόµους για αξιόπιστες πολιτικές αναζητήσεις µετά τις
εκλογές, θα έδινε ίσως την ευκαιρία για ουσιαστικό και πολυδιάστατο διάλογο πολιτών (µέσα
και έξω από κόµµατα), κινήσεων και πρωτοβουλιών τους, χωρίς τη δαµόκλεια σπάθη του
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"εδώ είµαστε και εµείς, πάντα συνεπείς, δεν το βάζοµε κάτω", ...... "εµείς καταγράψαµε σε
0,58% και πάλι τη δύναµή µας στο λαό" ..... ή "ψήφισα το κόµµα αυτό για τελευταία φορά,
άλλωστε τι αξιόπιστη εναλλακτική λύση είχα;"
Η πρόταση είναι να βοηθήσουµε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να ακούσουν και
να ακουστούν και αυτοί που έχουν άποψη, ελπίδα, ικανότητες και όνειρο, από συµπολίτες
τους που είναι έτοιµοι να θυσιάσουν κάθε µονοµονία τους, θεµιτή ή αθέµιτη, στην ρεαλιστική
προοπτική µιας εναλλακτικής λύσης που θα βρούµε όλοι µαζί.
Ο υπογραφόµενος, σε δεκατρία κείµενά του στην -µακαρία τη λήξει- εφηµερίδα
"Πρώτη" πριν από δέκα περίπου χρόνια, όντας ακόµη µέλος του ανωτάτου οργάνου ενός
µεγάλου κόµµατος, πρότεινε µία διαδικασία για τη συγκρότηση της Μεγάλης Αριστεράς,
(∆ηµοκρατικής, Πλουραλιστικής, ∆ηµιουργικής και Υπεύθυνης).
Οι τότε ηγέτες της κοινοβουλευτικής αριστεράς πρόκριναν, "ρεαλιστικά" κατ' αυτούς,
την µέθοδο µηχανιστικής και χωρίς αρχές άθροισης κοµµάτων, αποκοµµάτων, ηγετίσκων και
παραγόντων σε συνασπισµό που οδήγησε αργότερα στην συγκυβέρνηση.
Οι εξωκοινοβουλευτικοί, απλώς την αγνόησαν ή δεν εµπιστεύτηκαν αυτόν που τη
διατύπωνε.
Αργότερα περάσαµε στη δηµιουργία του Forum της Αριστεράς, που και αυτό, παρά
τις γόνιµες συζητήσεις τις οποίες προκάλεσε αυτοδιαλύθηκε γιατί πολλοί ερωτοτροπούσαν
ταυτόχρονα µε αµεσότερες και "ρεαλιστικότερες" επιλογές.
Σήµερα, µια νέα πρωτοβουλία πολιτών σ' αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε νάναι
ακόµη πιο ανοιχτή σε κάθε υποψιασµένο πολίτη ανεξάρτητα απ' τις κοσµοθεωρητικές και
ιδεολογικοπολιτικές του καταβολές. Συνεπάγεται όµως υποµονή, επιµονή, ανοιχτό µυαλό,
ειλικρίνεια και συνειδητή απαλλαγή απ' την κρυφή γοητεία της εξουσίας και της κεντρικής
πολιτικής σκηνής και από το συνακόλουθο ήθος, την ποιότητα και τα τερτίπια τους.
Μια αξιόπιστη και πραγµατικά προοδευτική εναλλακτική πολιτική πρόταση πριν απ'
όλα προϋποθέτει σεβασµό στον πολίτη, την πόλη, τη φύση και τον πολιτισµό.
Και µία απορία:
• Πώς θα µπορούσε ο υπογραφόµενος να ξέρει ότι κάποιος διάβασε τα παραπάνω;
• Και ακόµη περισσότερο το πώς αντιδρά;

28.8.96

Επι-Θετικός
και για την ανάληψη της
ευθύνης και των πιθανών
συνεπειών
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∆ηµ. Ρόκος
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