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απαίτησε από την προηγούμενη 
κυβέρνηση να «ζητήσει συγ
γνώμη» για τη διαχείριση της οι
κονομίας. «Νίκων ο Μετανοεί
τε» σε νεοδημοκρατική εκδοχή.

Προφανώς το σχήμα είναι 
υποκριτικό -  ως γνωστόν, οι 
παρθένες σπανίζουν. Αλλά εί
ναι αποτελεσματικό. Ο Μπιλ Κλί- 
νιον ομολογούσε σε κάποια συ- 

_  ___ _ νέντευξή του ότι νοσταλγεί την
^  εποχή που οι συζητήσεις γίνο

νταν για το ποιος έχει δίκιο ή 
άδικο και όχι για το ποιος είναι 
καλός ή κακός. Ηταν μια όχι και 
τόσο μακρινή εποχή, όταν οι πο
λίτες δεν συζητούσαν ποιος θα

Η  ηθική ήταν πάντα το πολιτικό

πρόγραμμα

πιο ακραίοι Δ ε ^ .

Πόσο μάλλον η ηθικολογία

ΣΥΜΦΩΝΑ με τα exit polls της 
αμερικανικής εκλογής του Νοεμ
βρίου, το 40% των ψηφοφόρων 
δήλωνε ότι το πιο σημαντικό ζή
τημα της κοινωνίας είναι οι ηθι
κές αξίες. Στο ερώτημα «ποιο ζή
τημα καθόρισε την ψήφο σας;» οι 
ηθικές αξίες βρίσκονται στην πρώ
τη θέση με 22%, ακολουθεί η οι
κονομία με 20% και κατόπιν η 
τρομοκρατία με 19%. Ολοι συμ
φώνησαν ότι αυτοί οι αριθμοί 
υπογραμμίζουν τη βαθιά συντη
ρητική στροφή της αμερικανικής 
κοινωνίας και εξηγούν την επα
νεκλογή του Τζορτζ Μπους.

Την ίδια στιγμή, όσο κι αν φαί
νεται περίεργο, εξηγούν και την 
επικράτηση της ΝΔ, λίγους μήνες 
νωρίτερα. Η συντηρητική στροφή 
της ελληνικής κοινωνίας, η ανα
βάθμιση των ηθικών αξιών σε βά
ρος των πολιτικών ιδεών κατα
γράφεται σε όλες τις δημοσκο
πήσεις ήδη από τα τέλη της δε
καετίας του ’90. Εστω και καθυ
στερημένα, οδήγησε στην εκλογή 
μιας κυβέρνησης που την εκφρά
ζει.

Πού στηρίχθηκε αυτή η εκλο-» 
γή; Στην ηθική αμφισβήτηση των I 
αντιπάλων και στην υπόσχεση |  
μιας ενάρετης διακυβέρνησης. |  
Ακριβώς όπως η Παναγία συνέ-1 
λαβε διά του κρίνου, έτσι και α υ -1 
τοί υπόσχονταν ότι θα κυβερνή-1 
σουν σεμνά και ταπεινά. Μετά την 
άμωμο σύλληψη πέσαμε στη σύλ
ληψη της αμώμου κυβέρνησης.

Από τότε που ο 19ος αιώνας 
κληροδότησε τη διαρκή αντίθεση 
ανάμεσα στο «κόμμα της Τάξης» 
και στο «κόμμα της Κίνησης», η 
υποκατάσταση της πολιτικής από 
την ηθική ήταν πάντα το βασικό 
πρόγραμμα του «κόμματος της Τά
ξης». Πόσο μάλλον όταν η ηθικιχ 
μετατρέπεται σε ηθικολογία. ΠράΙ 
σφατα ο υπουργός Οικονομίας!

κρατάει τη σημαία, ούτε π  θρή
σκευμα θα γράφουν οι ταυτό
τητες, ούτε αν η ομοφυλοφιλία 
είναι κουσούρι, ούτε ποιος πρέ
πει να ζητήσει συγγνώμη από 
τον άλλον. Μιλούσαν για ανι
σότητες, για δικαιώματα, για αλ
ληλεγγύη.

Ηταν άραγε αναπόφευκτη η 
στροφή; Μήπως η αναδίπλωση 
είναι μια λογική επίπτωση του 
φόβου και της ανασφάλειας που 
προκαλεί η επιτάχυνση της κί
νησης; Ενδεχομένως. Αλλά ίσως 
να μην είχε συντελεστεί αν η ρη
τορική της Δεξιάς δεν είχε βρει 
αναπάντεχους υποστηρικτές.

Κατ’ αρχήν και παραδόξως, 
την παραδοσιακή Αριστερά. 
Φαίνεται πως όσο λιγότεροι την 
ακούντόσο περισσότερα μαθή
ματα της αρέσει να παραδίδει.

Οσο περισσότερο διαψεύδεται 
τόσο πιο πεισματικά υιοθετεί μια 
ηθική θεώρηση του κόσμου. Και 
όσο εκπίπτει τόσο νομίζει ότι 
αντιστέκεται.

Υστερα, διάφορους «πεμπτο- 
. φαλαγγίτες» της Τάξης μέσα 
στην παράταξη της Κίνησης. Αυ
τούς που διαφώνησαν με τη σύ
γκρουση για τις ταυτότητες, που 
χάιδευαν τα αφτιά της Εκκλη
σίας, που υποδαύλιζαν την κυ
πριακή αδια, λαξία, που αβα- 
ντάριζαν την πατριδοκαπηλία, 
τον τυφλό ανυδυτικισμό, τα σύν
δρομα στέρησης και υστέρησης. 
Αυτούς δηλαδή που ήθελαν να 
εκτροχιαστεί η κίνηση.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι 
η θεωρία της «αμώμου διακυ
βέρνησης» σαγηνεύει και κά
ποιους αντιπάλους της. Δεν εί
ναι λίγες οι φορές που η χθεσι- 
νή κυβέρνηση και σημερινή αντι
πολίτευση παρασύρεται σε πλει
οδοσία καλής συμπεριφοράς.! 
Που δείχνει να μην αντιλαμβά-| 
νεται ότι η μετακίνηση της αντί-1 
παράθεσης από το πεδίο της πο-1 
λιτικής στο πεδίο της ηθικής ] 
αποτελεί στρατηγική μειονεξία { 
της. Και ότι μόνο αν αλλάξει το ’ 
γήπεδο και αρνηθεί το γήπεδο 
του αντιπάλου θα μπορέσει να ; 
κερδίσει ξανά το παιχνίδι.

Δογικό. Το «κόμμα της Κί- Τ 
νησης» για να υπάρξει πρέπει 1  
κατ’ αρχήν να κινείται. Από τη ’ 
σπγμή που η κυβερνητική πα- ■ 
ράταξη στηρίζει την πολιτική 
ηγεμονία της σε ένα εμπόριο ηθι- ! 
κών αξιών, η αντιπολίτευση δεν 1 
έχει παρά έναν δρόμο: να την 
υπερφαλαγγίσει με την οικονο
μία και την κοινωνία. Δηλαδή 
με την πολιτική. Υπ’ αυτή την έν
νοια, τα πράγματα είναι μάλλον 
απλά. Εσιω κι αν δεν είναι εύ
κολα.
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