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Η  δημοκρατία είναι οε κρί
Οι παράγοντες που οδηγούν στην αποπολιτικοποίηση

I

K f  πό άλλες συνθήκες και οε άλλους ιοπους ιυ βιβλίο 
■ f cou Κίόοεα Σημίτη 8α αποτελούσε Κινηιρό για co ά·
I  I  νοιγμα μιας συζήτησης οχεηκΛ με ta  όρια ιης δήμο-
I I  κραιίας, ίου πολιτικού και κομματικού ουστόμαιος, 
y  ιο εύρος της πολιτικής παρέμβασης, τον ρόλο ωυ πο· 
■ λιτικού npaowrmtoii, ης εναλλακτικές μορφιές πολι- 
I cmrie και κοινωνικής ηαρέμβασιις, τη συστηματική

και διεισδυτική παρακολούθηση ιων δυνατοτήτων 
I  τ.ης ίδιας της κολίιιχής. Αυτό ιο βιβλίο δεν θέτει συ

γκυριακά δέματα, αλλά ζητήματα που αφορούν· to ίδιο το 
νόημα της πολίτικης ουμμετοχής. Ο πρώην πρωθυπουργός 
μάς καλεί να ιιραύλημητιοωύμε για πράγματα που όλοι αι
σθάνονται, λίγοι σκέφτονται, λιγότεροι ουζητούν και πε
ρισσότεροι φοβούνται ακόμα και να ια διανοηΟούν.

Με αυτή την παρέμβαση ο Σημίτης δείχνει πως δεν απο
τελεί ένα δηδεν ((ακίνδυνο» κεφάλαιο για όλο το έθνος ή α
κόμη για ιην Ευρώπη, αλλά ενεργό πολιτικό, ο οποίος το
ποθετείται από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής και 
προοδευτικής πολιτικής. Ο Σημίτης με τέτοιου είδους πα
ρεμβάσεις αποδεικνυα πως εκείνος ο πολιτικός που δεν 
χαϊδεύει αφτιά, που δεν οτρογγυλοποιεί αναθέσεις, είναι 
αυτός ο πολ ιτικός που σ' όλες ας καταοτόοείς έχει ανάγκη ο 
λαός. Είναι ο προοδευτικός του λόγος που χάνει αναγκαίο 
κεφαλαίο τον Σημίτη και όχι μια αφηρημένη ιδιότητά του 
ως πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού κόμματος- Βεβαίως 
νομίζουμε πως ο Σημίτης κατανοεί και ης άμεσες'πολιτικές 
ανάγκες που γεννούν παρεμβάσεις τέτοιου είδους.

Μ πολιτική σε αμφισβήτηση
Ο Σημίτης μάς μιΧάει για τα φαινόμενα που απειλούν τη 

δημοκρατία, που ποτέ όμως ως τώρα δεν είχε αναπτυχθεί σε 
τόσα επίπεδα και τόση έκταση, Λεν δυσκολεύεται να απα
ντήσει στο ερώτημα:του τίτλου, αφού αμέσως roylzei πως 
δεν είναι η δημοκρατία ϊτορ βρίσκεται οε κρίση,1 αλλά εί
ναι η πολίτική δραστηριότητα ως κύτταρο ιης δημοκρατίας 
που βρίσκεται οε φάση ριζικής αμφισβήτησης. Αυτό που 
αμφισβητείται είναι 'αν μπορεί η πολιτική παρέμβαση ή 
συμμετοχή να εκφράόει τις προσδοκίες και τα συμφέροντα 
των πολιτών. Αμφισβητείται το αν μπορεί ακόμη η  πολιτι
κή να παρουσιάζεται ως ο τόπος ιης γενίκευσης'των συμ
φερόντων μεγάλων κοινωνικών ομάδων.

Για τον Κτιστά Σημίτη η πολιτική δεν είναι ο χοίρος της 
αυθαίρετης βούληοης του ηγέτη, αλλά ο χώρος στον οποίο 
συμπυκνώνονται τα συμφέροντα ευρύτερων κοινωνικών 
συνόλων. Η άνοδος των μεσαίων στρωμάτων (και όχι φυσι
κά της υνυπωλογιας, που κάποιοι την αποκαλούν μεσαίο 
χώρος) ιιολ λα πλησιάζει ώς οριζόντιες διεκδικήσεις μεταξύ

στρωμάτων που διεκδικούν τους ίδιους χώρους και θέτει στο 
περιθώριο την παλιά διαχειριστική γραμμή μεταξύ των λί
γων προνομιούχων και της μεγάλης ηλεκινότητας των πο
λιτών. Η δυσαρέσκεια των πολιτών για m λειτουργία της 
δημοκρατίας συνδέεται με την αμφισβήτηση των δυνατοτή
των της πολιτικής να επιλύει προβλήματα αυτών των πολ
λαπλών οριζόντιων διεκδικήσεων.

Η «κρίση της δημοκρατίας» είναι αποτέλεσμα μεγάλων 
κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών που αμελούνται 
εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και όχι απόρροια υποκει
μενικών επιλογών. Το βάθεμα όμως της κρίσης, που οδη
γεί στην αποστροφή από την πολιτική, οφείλεται στην ηα· 
ραίτηοη των πολιτικών από την πολιτική. Οι πολιτικές δυ
νάμεις φοβούμενες το πολιτικό κόστος παραιτούνται από 
τον ενεργό ρόλο τοο διαμορφωτή των πολιτικών εξελίξεων. 
Η ΐκιλυσυλλεκιικάτητα και η αποστροφή των κομμάτων α
πό ta πραγματικά ηροβλήματα οδηγεί τους πολίτες νο α
ποστασιοποιούνται από την πολιτική.

Σ' αυτό το σκηνικό συνεισφέρουν τον αρνητικό οβολό 
τους η πελατειακή οχέοη των πολιτικών με τους ψηφοφό
ρους, η συντεχνιακή στάση των βουλευτών, ο σημερινός 
τρόπος εκλογής των βουλευτών. Στην περιγραφή του Κώοτα 
Σημίτη η αξία χρήσης ιης πολιτικής δεν καθορίζεται από 
ιδέες, αξίες και ιδεολογίες, αλλά από μια οχέοη ατομικού 
δούναι και λαΒείν μεταξύ πολιτικιάν και ψηφοφόρων. Κα
θορίζεται μόνο άηό τη δυνατότητα συναλλαγής της,

Η έλλειψη ενδιαφέροντος των πολιτών ενισχύειαι από τις 
τάσεις των πολυσυλλεκτικών κομμάτων εξουσίας να ταυτίζο
νται οε όλο και περισσότερα ζητήματα. Ο ουγγραφέας σε μια 
πρώτη ανάγνωοη αμφισβητεί αυτήν ιην τάση, αλλά στο σύ
νολο της παρέμβασής του αναζητεί τους παράγοντες που την 
κάνουν, τουλάχιστον, αισθητή. Μέσα ο’ αυτούς τους παράγο
ντες διακρίνει, τον φόβο του πολιίικού κόστους, την κυριαρ
χία των MME, mv αττοδυνάμωοη των κοινοβουλευτικών λει
τουργιών, ιις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Στους παράγο
ντες που συνεισφέρουν οτην αποπολιτικοποίηση είναι το έλ
λειμμα κοινωνικής ευθύνης, to οποίο προκύπτει όταν η δια
φάνεια, ο έλεγχος ή ο δημόσιος διάλογος δεν λειτουργούν.

Ο ουγγραφέας τονίζει μια παλιά αρχή του Μαντεσκιέ, που 
τόσοι την επικαλούνται, αλλά άλλοι τόσοι και περισσότεροι 
αρνούνιαι να την εψάρμόοουν. Αυτή δεν είναι άλλη από την 
αρχή πως «η εξουσία περιορίζεται ατιό τ.πν εξουσία». Για να 
γίνει αυτό χρειάζεται να ενιαχυθούν οι θεομοί που θα διευ
κολύνουν ιη «συμμετοχική δημοκρατία». Το Διαδίκτυο δί
νει μια δυναμική ώθηοη ατην έννοια της ιιολιηκής συμμέ
τοχης, αλλά δεν μπορεί να υηοκαταστήοει ιην παιδευτική 
και συλλογική πλευρά της πολιτικής. Στην ίδια όμως ιη
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«συμμετοχή» που Οεν συνοδεύεται αιιό ω πνεύμα της qvu- 
npo< κόπε όσης και υι ικρόαπιοης του θημύοιου συμφέροντος 
διαβλέπει κινδύνους συναλλαγής και προώθησης συντε
χνιακών στόχων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο συγγραφέας 
σε μια έκθεση του Συμβουλίου της Κυρώπης, οπιν nimia α- 
ναφέρονται μια σειρά μεταρρυθμίσεων γκ» το μέλλον της 
Ευρώπης, Ο Σημίιχις είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός έναντι 
μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως είναι τσ δημοψη
φίσματα, τα οποία υπεραπλουστεύουν τα πολιτικά διακυδκύ» 
μαία, Η χαρτί της πολιτικής δεν Βρίσκεται στην ψήφο, αλ
λά σπι δυνατότητα συνδιαμύρφωσης αι ιό τους πολίτες του τιο 
λιτπτού σκηνικού,» : τελική ανάλυση, ενώ υηοοτηρίζει πως 
δεν υπάρχει ένα «δημ.οκρασκό πρότυπο», ταυτόχρονα επί
θημα· ν& πως π δημοκρατία αποτελεί επιθυμητό ΐιολιακό, 
κοινωνικό και ηθικό ούοτημα, μια «ιδεολογία».

Ο ριίλος της Ευρώπης
Ο Σημίτης δεν θα μπορούσε να εξετάσει το πρόβλημα για 

τη λειτουργία της δημοκρατίας πέραν από αι διερηύνηαη 
tng σχέσης της Χώρος με τα υπερεθνικά οχήματα ουν^ίγα- 
οιας, Αυτή η ένταξη της χοίρος σε υπερεθνικούς οργανι
σμούς και ο αναπόφευκτος περιορισμός των αρμοδιοτήτων 
της εθνικής κυβέρνησης αυξάνει την απόσταση μεταξύ της 
νέας εξουσίας και των πολιτών, Π απάντηση αία υμώιημα ο
μοσπονδιακή ή διακυβερνητική Ευρώι ιη δεν είναι εύκολη. 
Tipos το παρόν η σαάνιηοη του Σημίτη Βρίσκεται στην πο
λιτικοποίηση των ίδιων ιων υπερεθνικών οργανισμών, ακό
μη και της απαραίιηιης γραφειοκρατίας ως μηχανισμού α
ναζήτησης ιης κοινής Βούλησης. Η λύοη εντοπίζεται στ,η 
διαμόρφωση ενός ευρωιιαίκού δημόσιου χώρου, ο οποίος 
δεν θα ααχολείται μόνο με τις αγορές και το εμπόρια.

Στην παρέμβαση του Σημίτη η αναφορά στους παράγοντες 
που οδηγούν οηιν ηηοσιροφή από uiv πολιτική σηματοδο
τεί και τ.α μέιρα που πρέπει να λάβουν όσοι θέλουν να δια- 
οώσουν την αμίί της ιιαλιΐΐκής και ιων πολιτικών. Αυτή που 
έχει σημασία στο ούνολο ιιις παρέμβασης είναι η υπογράμ
μιση της ηθικής, κοινώνπ-αίς και ιδεολογικής Οιάστααης της 
δημοκρατίας. Αυτές όμως οι διαστάσεις, λόγω των ηροιεραι 
οτήτων αλλά και λόγω και της ανεπάρκειας των ανθρώπων 
που ανέλπδαν την υλοιιοίηοη τ,ου εκσυγχρονίοτικού εγχει
ρήματος, υποβαθμίστηκαν στην οκτοει.ία Σημίτη. Οσοι ό
μως μέμφοντω τον Σημίτη πως σήμερα κριτικάρει την πο- 
λυουλλι:κπκοπιια, ενώ παρέμεινε αρχηγός ενός έντονα πο* 
λυοηλλιιι ακού κόμματος, ξεχνούν πως το ότι ποτέ Οεν συμ
βιβάστηκε με αυτήν την πολυσυλλεκπκότπτα τον κμιιόδισε 
να ηγεμονεύσει ατούς κόλπους του ΓΙΑ ΣΟΚ.

Στις στήλες των «Νέων» (2« Απριλίου 2007) ο Μιχάλης 
ΓΙαπαγιαννόκης Οημοαίευσε μια ιδιαίτερα σημαντική κρι
τική ταυ βιβλίου του Σημίτη. Αν παίρναμε έναν παρατηρη
τή που δεν γνωρίζει ήποτα από την ελληνική πραγματι
κότητα και του δίναμε να διαβάσει το βιβλίο ι.ου Σημίτη και 
ια βιβλιοκριτική του Παπαγιαννάκπ και του λέγαμε, ιιως 
αυτοί οι δύο πολιτικοί, λόγω του χαρακτήρα ιης ελληνικής 
πολιτικής ζωής, ποτέ μέχρι τώρα δεν αυνεργάστηκαν ούτε 
σε κομματικό ούτε σε κυβερνητικό επίπεδο, μάλλον θα του

δίναμε τ.ο κλειδί για την κατανόηση τ.ης τωθογένειας του 
ελληνικού κομματικού συοιήμτιιος.

Γ ιώργος Σ ιακανταρης
ulorsiak@lyntioo.fjr
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