
■ Τι προβληματίζει τον κ. Γ. Παπανδρέου και γιατί ω5 τώρα απέχει 
από τη δημόσια συζήτηση περί εκλογικού νόμου

«Η Κεντροαριστερά 
δεν θα προκόψει από 
συμφωνίες κορυφής»
Τηε ΑΝΝΥΣ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

Τ ο θέμα της συγκρότησης 
ενός κεντροαριστερού πό

λου -  και σε κυβερνητικό επί
πεδο -τ ο  οποίο (επαν)ήλθε στο 
προσκήνιο με πρωτοβουλία του 
Γραμματέα της ΚΕ του ΠαΣοΚ 
κ. Κ  Λαλιώτη κυριάρχησε στην 
πολιτική επικαιρότητα τις τε
λευταίες εβδομάδες, με πα
ρεμβάσεις όλων σχεδόν των κο
ρυφαίων στελεχών του κυβερ- 
νώντος κόμματος, όπως και των 
κομμάτων της Α ριστερός. 
Ολων, πλην ελάχιστων εξαιρέ
σεων, οι οποίες, εφόσον πρό
κειται για ένα στέλεχος με πρω- 
ταγωνισπκό ρόλο και λόγο σας 
διεργασίες που συντελούνται 
στους κόλπους της κυβερνητι
κής παράταξης, έχουν μια ιδι
αίτερη σημασία.

Η «απουσία» του υπουργού 
Εξωτερικών και μέλους του ΕΓ 
του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου 
από αυτή την πρώτη, δημόσια 
ανταλλαγή απόψεων για τον 
διάλογο και τη συνεργασία με 
την Αριστερά, όπως και για την 
αλλαγή -  επί το αναλογικότε- 
ρον -  του εκλογικού νόμου, εί
ναι συνειδητή και όχι τυχαία.

Υπέρμαχοςτου διαλόγου με 
την Αριστερά, από θέση αρχής, 
ο κ. Παπανδρέου έχει μια δια
φορετική αντίληψη «επί της δια
δικασίας». Θεωρεί δηλαδή, 
όπως σημειώνει σε συνομιλία 
του με «Το Βήμα», ότι για να 
έχει πιθανότητες επιτυχίας ένα 
τέτοιο εγχείρημα και να ανια- 
ποκρίνεται στις πραγματικές 
ανάγκες της κοινωνίας «πρέ
πει να έρθει σε συνέχεια διερ
γασιών που θα γίνουν από τη 
βάση προς την κορυφή» και 
όχι να είναι αποτέλεσμα «συμ
φωνιών κορυφής» τις οποίες 
καλούνται να υλοποιήσουν στη 
συνέχεια οι κομματικές βάσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών εκ
φράζει τον προβληματισμό του 
για το γεγονός ότι η πρόταση 
διαλόγου και συνεργασίας με 
την Αριστερά «δεν έχει αποτε- 
λέσει ως σήμερα αντικείμενο 
συζήτησης στα όργανα και πο
λύ περισσότερο στη βάση του 
Κινήματος», ούτως ώστε να 
προσδιορισθεί μέσα από μια 
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και 
το περιεχόμενό της. Αποτέλε
σμα να δίνεται η εντύπωση ότι 
«το ζητούμενο δεν είναι τόσο 
η αναζήτηση προγραμματικών 
και πολιτικών συγκλίσεων» αλ
λά μια «στενά εκλογική» -  και 
άρα συγκυριακή -  συνεργασία, 
ενώ ταυτόχρονα παραμένουν 
σε «ρόλο θεατή» σημαντικές δυ
νάμεις του προοδευτικού χώ
ρου.

Οπως ο ίδιος σημειώνει, οι 
ραγδαίες αλλαγές που έχουν

συντελεσθεί τα τελευταία 20 
χρόνια στην Ελλάδα αλλά και 
παγκοσμίως έχουν αναδείξει 
νέα ζητήματα και νέα προβλή
ματα -  όπως οι πολιτικές, οι
κονομικές και πολιτισπκές συ
νέπειες της παγκοσμιοποίησης, 
το περιβάλλον, τα νέα μετανα- 
στευτικά ρεύματα, το διεθνές 
οργανωμένο έγκλημα, τα αν
θρώπινα και μειονοτικά δικαι
ώματα, η θέση των ξένων στις 
δυτικές κοινωνίες, η λειτουρ
γία των δημοκρατικών θεσμών 
ή, ακόμη, η συνεχιζόμενη πε
ριθωριοποίηση του λεγάμενου 
Τρίτου Κόσμου - τ α  οποία, μα
ζί με πιο «παραδοσιακά» θέ
ματα, όπως η ανεργία αλλά και 
τα ζητήματα της εξωτερικής πο
λιτικής, για να αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά προϋποθέτουν 
ευρύτατες κοινωνικές και πο
λιτικές συναινέσεις.

«Η πραγματική πρόκληση 
που έχουμε μπροστά μας σή
μερα είναι να ανοίξουμε έναν

διάλογο γύρω από αυτή τη θε
ματολογία, η οποία άλλωστε 
είναι και η μόνη που μπορεί 
να κινητοποιήσει όχι μόνο τα 
κόμματα αλλά ολόκληρο το 
προοδευτικό κίνημα, τους ανέ
ντακτους, τη διανόηση και 
οποιαδήποτε μορφή έκφρα
σης της κοινωνίας των πολι
τών» εξηγεί ο υπουργός Εξω
τερικών. Και προσθέτει ότι οι 
συζητήσεις γύρω από μια εν
δεχόμενη συνεργασία, στο κυ
βερνητικό επίπεδο, θα πρέπει 
να ακολουθήσουν σε ένα επό
μενο στάδιο -  εφόσον διαπι
στωθεί η ύπαρξη προγραμμα
τικών συγκλίσεων ή, έστω, κά
ποιου «κοινού εδάφους» -  και 
όχι να τίθενται ως «προαπαι- 
τούμενο» του διαλόγου με την 
Αριστερά.

Την ίδια ακριβώς άποψη έχει 
ο κ. Παπανδρέου και για την 
αλλαγή του εκλογικού νόμου. 
Οπως χαρακτηρισπκά επιση
μαίνει, το θέμα αυτό «δεν μπο

ρ ε ί και δεν πρέπει να αντιμε- 
τω πισθεί μ ε  εκλογικίστικες 
λογικές», με στόχο «να απα
ντηθούν ανάγκες μιας συγκε
κριμένης συγκυρίας», αλλά να 
έρθει ως αποτέλεσμα ενός γό
νιμου και σοβαρού προβλημα
τισμού για τη βελτίωση της δη
μοκρατικής έκφρασης της κοι
νωνίας και της λειτουργίας του 
πολιτικού συστήματος, σε πιο

μόνιμη βάση. «Η αλλαγή του 
εκλογικού νόμου δεν μπορεί 
να συνιστά πολιπκή πρόταση. 
Η  πολιτική πρόταση πρέπει 
να είναι αποτέλεσμα των συ
γκλίσεω ν που θα διαπιστω 
θούν στο πλαίσιο ενός διευ- 
ρυμένου διαλόγου, οι οποίες 
θα πρέπει να εκφράζονται (και) 
διά του εκλογικού νόμου» λέ
ει ο υπουργός Εξωτερικών, κα-

Ο κ. Γ. Παπανδρέου θεωρεί 
ότι με τη διαδικασία που 
έχει ωε τώρα ακολουθηθεί 
δίνεται η εντύπωση πωε 
«το ζητούμενο δεν είναι 
τόσο η αναζήτηση 
προγραμματικών και 
πολιτικών συγκλίσεων» 
όσο μια «στενά εκλογική»
-  και άρα συγκυριακή -  
συνεργασία

θισιώνιας σαφές όη οι παρα
τηρήσεις του αφορούν και την 
αξιωματική ανππολίτευση, της 
οποίας η αρνητική ανάδραση
-  στην πρόταση αλλαγής του 
εκλογικού νόμου -  αντικατο
πτρίζει επίσης «μικροκομματι- 
κές λογικέρ>.

Σε ό,τι αφορά αυτή καθε- 
αυτήν την προοττπκή συγκρό
τησης ενός κεντροαριστερού 
κυβερνητικού συνασπισμού, ο 
κ. Παπανδρέου είναι θετικός, 
εφόσον προηγηθεί ένας ου
σιαστικός διάλογος από τον 
οποίο θα προκόψουν συγκλί
σεις επί συγκεκριμένων ζητη
μάτων. Και αυτό γιατί θεωρεί 
ότι η συγκρότηση ενός κυβερ
νητικού συνασπισμού «δεν είναι 
αυτοσκοπός» και ότι το μείζον
-  υπό το φως και της «ιταλικής 
εμπειρίας» -  είναι «να μπορεί 
ο συνασπισμός αυτός να κυ
βερνά αποτελεσματικά και να 
προωθεί λύσεις».

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
μια κυβέρνηση κρίνεται από 
την απήχηση και την αξιοπι
στία του πολιτικού της λόγου 
και όχι από το αν τη συγκρο
τούν ένα, δύο ή πέντε κόμμα
τα» τονίζει χαρακτηρισπκά ο κ. 
Παπανδρέου.

ΑΠΟΨΗ

Τα περί «δείιάδ παρενθέσεωε» και π ομολογία ίιπαχ
Του ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΑΠΗ

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ που ακούγεται τελευ
ταία, το οποίο θα επιτρέψει στο Πα
ΣοΚ να επανέλθει στην εξουσία σπς 
μεθεπόμενες εκλογές, λόγω αδυνα
μίας εκλογής Προέδρου της Δημο
κρατίας το 2005, βασίζεται σε δύο 
σταθερές. Πρώτον, ότι το ΠαΣοΚ θα 
χάσει τις επόμενες εκλογές. Και, δεύ
τερον, ότι θα κερδίσει τις μεθεπόμενες 
με ένα νέο, επί το αναλογικότερον, 
εκλογικό σύστημα που θα επιτρέψει 
τον σχηματισμό ευρύτερου κυβερνη
τικού κεντροαριστερού συνασπισμού.

Αλλά η μεν πρώτη σταθερά είναι 
βέβαιη και καθομολογείται πια και 
από το ίδιο το ΠαΣοΚ, αφού επεξερ
γάζεται από σήμερα σενάρια «επι
στροφής» στην εξουσία. Η δε δεύτε
ρη είναι αβέβαιη, αφού απαιτεί το 
άθροισμα σειράς προϋποθέσεων για 
να πετύχει, σε ένα εξίσου αβέβαιο και 
μάλιστα μακρινό μέλλον.

Κατ’ αρχήν η δημοσιοποίηση αυ
τού του σχεδίου δημιουργεί την πε
ποίθηση πια σε όλους ότι το ΠαΣοΚ 
θα χάσει τις εκλογές, κάτι που και το 
ίδιο πια αναγνωρίζει ως αναπόφευ
κτο. Οποία όμως ομολογία! Είναι πε
ποίθηση ήττας. Με συνέπεια όχι μόνο 
να προκαλείται στους οπαδούς του 
ηττοπάθεια αλλά και να παρασύρεται 
μια μάζα αναποφάσιστων προς τον 
νικητή.

Ο κ. Μιχάλπε Λιάπηε είναι βουλευτήε 
Αθηνών τηε ΝΔ.

Ταυτόχρονα, αποβλέποντας στο να 
διαβρώσει το ηθικό της ΝΔ και να απο
θαρρύνει τον λαό να την ψηφίσει, πέ
φτει στην παγίδα που στήνει το ίδιο 
αφού τινάζει στον αέρα κάθε προο- 
ιπική νίκης για τις επόμενες εκλογές. 
Γιαά ουδείς -  ούτε ο πλέον φανατι
κός οπαδός -  πιστεύει πια ότι με τον 
σημερινό εκλογικό νόμο το ΠαΣοΚ 
έχει μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει 
τις εκλογές.

Από την άλλη, η όλη δομή σκέψης 
για τη διαχείριση της ήττας τους μετά 
τις εκλογές πάσχει πολλαπλώς: μετα
τρέπουν τους ευσεβείς πόθους τους σε 
πραγματικότητα, συγχέουν το εφικτό 
με το ευκταίο και χάζουν πάνω σε υπο
θέσεις· σε επάλληλες προϋποθέσεις.

Κατ’ αρχήν ξεκινούν από μια υπό
θεση που θεωρούν δεδομένη, ότι δη
λαδή δεν θα εκλεγεί Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας το 2005. Από τη σπγμή 
όμως που ουδείς γνωρίζει τις δυνά
μεις των κομμάτων που θα προκόψουν 
από τις επόμενες εκλογές, είναι μια 
άκρως αβάσιμη υπόθεση, θεωρούν 
βέβαιον ότι το ΠαΣοΚ θα εκλέξει 120 
βουλευτές για να μπλοκάρει την εκλο
γή; Και αν δεν εκλέξει, που είναι και 
το πιθανότερο, είναι βέβαιον ότι θα 
συνεργαστούν μαζί του τα μικρά κοι
νοβουλευτικά κόμματα; Θα τα συμ
φέρει; Θα τα συμφέρει να χρεωθούν 
την ευθύνη ότι βάζουν τον τόπο σε πε
ριπέτεια αστάθειας και συνεχών εκλο

γών, ενάντια στην εκπεφρασθείσα βού
ληση του λαού; Και αν κάποιο αρι
στερό κόμμα, ο Συνασπισμός π.χ., δεν 
κατορθώσει να μπει στη Βουλή, θεω
ρούν βέβαιον ότι το ΚΚΕ θα συνερ
γαστεί, όταν μάλιστα το ΠαΣοΚ το κα
κομεταχειρίστηκε τόσα χρόνια, ή θα 
αδράξει τη μοναδική ευκαιρία να το 
«κομματιάσει» για να παίξει τον ρόλο 
του μόνου εκπροσώπου της μεγάλης 
Αριστερός στην Ελλάδα; Ή  -  γιατί όχι; 
-  ακόμη και να συναινέσει στην εκλο
γή Προέδρου της Δημοκρατίας προ- 
ερχομένου από την ευρύτερη Αριστε
ρά, όταν μάλιστα η πολιτική του «με
σαίου χώρου» έχει γκρεμίσει τις δια- 
χωριστικές γραμμές. Πολλά λοιπόν 
«αν», «ίσως» και «εφόσον» που καθι
στούν κάθε πρόβλεψη παρακινδυ
νευμένη.

Στη συνέχεια κάνουν λόγο -  και 
όνειρα -  για αλλαγή του εκλογικού νό
μου. Είναι όμως βέβαιοι ότι η παρού
σα Βουλή θα ψηφίσει απλή αναλογι
κή όταν οι μισοί από τους κυβερνητι
κούς βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν 
με αυτό το σύστημα; Γιατί λοιπόν να 
«αυτοκτονήσουν» πολιτικά, όταν μά
λιστα αυτή η ψήφος τους θα είναι και 
η σωτηρία εκείνων που απεχθάνονται 
περισσότερο, της σημερινής δηλαδή 
κυβερνητικής ελίτ του ΠαΣοΚ;

Αλλά και αν ψηφιαθεί τελικά η απλή 
αναλογική -  ένα σύστημα-δυναμίτης 
για τη συνοχή των πολυτασικών κομ

μάτων - , είναι εξίσου αβέβαιον ότι το 
ΠαΣοΚ θα παραμείνει ενωμένο.

Αλλά και αν ψηφιστεί η αναλογική 
και παραμείνει το ΠαΣοΚ ενωμένο, 
είναι λίαν αβέβαιον αν θα συμπηχθεί 
«λαϊκό μέτωπο». Κάτω από ποιες προ
ϋποθέσεις; Ποιες θα είναι οι κοινές 
πολιτικές σε κόμματα που οι μεταξύ 
τους διαφορές είναι τεράστιες;

Αλλά και αυτό αν συμβεί, είναι βέ
βαιον ότι αυτό το ετερογενές κράμα 
θα κερδίσει την πλειοψηφία του λα
ού; Και πώς θα κυβερνήσει; Ο λαός 
όμως απεχθάνεται την αβεβαιότητα. 
Και απορρίπτει σενάρια αστάθειας. Η 
δε ψήφος δεν είναι απλώς άθροισμα 
των δυνάμεων των κομμάτων. Γιατί η 
κάθε συγκυρία και το κάθε εκλογικό 
σύστημα δημιουργούν διαφορετική 
ψυχολογία στον πολίτη. Και διαφο- 
ρεπκή δυναμική. Ο εφιάλτηςτης ακυ
βερνησίας είναι βέβαιον ότι θα επη
ρεάσει την κοινωνία. Προκαταλήψεις 
χρόνιες θα γκρεμισθούν. Συντηρητι
κά αντανακλαστικά θα αναπτυχθούν. 
Και ερμαφρόδιτες λύσεις θα απορρι- 
φθούν.

Η ΝΔ λοιπόν πρέπει να αισθάνεται 
σγουρή σήμερα. Κανένα σενάριο πε
ρί «δεξιάς παρενθέσεως» δεν την απει
λεί. Γιατί προβάλλει στον λαό ως η μό
νη συνεκτική και αξιόπιστη δύναμη 
που μπορεί να κυβερνήσει. Είναι δύ
ναμη σταθερότητας. Εγγύηση ομαλό- 
τητας.


