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Χρειάζονται πλέον άλλες πολιτικές συμπεριφορές και
νέα εργαλεία
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΝΤΑΛΑΡΑ*

Πολλοί μιλούν για την ανάγκη να προωθηθούν αλλαγές συντακτικού τύπου
και όχι απλά αναθεωρητικού χαρακτήρα, στην λειτουργία του πολιτικού μας
συστήματος. Οι εκλογές της 6ης Μαΐου και το αποτέλεσμά τους πιστεύω ότι θα
σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας πορείας προς αυτή τη κατεύθυνση. Ουσιαστικά,
θα σηματοδοτήσουν το τέλος της Μεταπολίτευσης.
Το αποτέλεσμα των εκλογών θα βάλει τέλος στα κακώς κείμενα μιας μεγάλης
περιόδου. Χρειάζονται πλέον άλλες πολιτικές συμπεριφορές και νέα εργαλεία. Αλλά
και εγκατάλειψη κάθε ίχνους λαϊκισμού, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για καθορισμένες
δράσεις και θεσμική αναδόμηση του κράτους.
Οι πολίτες με την ψήφο τους κρατούν το κλειδί των αλλαγών στα χέρια τους. Από
τη δική μας πλευρά εμείς οι πολιτικοί με το λόγο και τις πράξεις, πρέπει να έχουμε αποδέκτες μόνο τους
πολίτες και τις πραγματικές τους ανάγκες. Διαφορετικά, η κοινωνία θα συνεχίζει να έχει γυρισμένη την
πλάτη!
Η αποκατάσταση της ειλικρίνειας, της αλήθειας και της εμπιστοσύνης, είναι η «δραστική ουσία»
απέναντι στην κακοποίηση που έχει υποστεί το πολιτικό σύστημα.
Με όπλο, λοιπόν, την αξιοπιστία, καθώς είναι το θεμέλιο κάθε σχέσης, πρέπει να γίνει πράξη και
στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.
Με νέα πρόσωπα που θα χαρακτηρίσουν την επόμενη μέρα και θα ενεργοποιήσουν πολίτες που
απομακρύνονται όλα αυτά τα χρόνια από το συλλογικό γίγνεσθαι αφημένοι σε καταστροφική αδράνεια
και τη λαγνεία του καναπέ.
Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι προτάσσεται από όλους η Αναθεώρηση του Συντάγματος ως κεντρικός
στόχος.
Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα των εκλογών, όσοι βουλευτές είναι παρόντες στην επόμενη βουλή
έχουν χρέος ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εξουσίας με θεσμικά αντίβαρα για καλύτερο και ενδελεχή
έλεγχο της δημόσιας ζωής, καθώς είναι σαφές ότι περνάμε από τη δημοκρατία της πλειοψηφίας στη
δημοκρατία της συναίνεσης.
Μικροκομματικές λογικές δεν πρέπει να επικρατήσουν, αλλά αντίθετα να ανοίξει ένας ουσιαστικός
διάλογος για το πώς και η διαφάνεια στη λειτουργία του πολιτεύματος θα διασφαλίζεται και ο θεσμικός
οπλισμός του πολιτικού μας συστήματος θα ενισχυθεί.
Μεταξύ άλλων προτείνω:
να πάμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση του κοινοβουλίου με πραγματική λειτουργία της
Κοινοβουλευτικής Αντιπολίτευσης, πλήρη αυτονομία του βουλευτή και ουσιαστική αυτονόμηση
του Κοινοβουλίου
να υπάρξει τομή στον εκλογικό νόμο, αρχής γενομένης από την πλήρη αναδιάταξη των εκλογικών
περιφερειών
να μπει τέρμα στον γιγαντισμό, που μόνο πελατειακά δίκτυα ευνοεί. Η κατάτμηση περιφερειών
είναι απαραίτητη, ώστε να καταπολεμηθούν οι όποιες υποψίες διακίνησης μαύρου χρήματος και
να αποκατασταθεί η σχέση βουλευτή-πολίτη
να δρομολογηθεί άμεσα η εφαρμογή ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήματος που θα
είναι κοντά στην απλή αναλογική, με σκοπό μέσα από διαδικασία ευρύτερων συναινέσεων
να διαμορφωθούν ισχυρές πλειοψηφίες με συνεκτικό ιστό, προγραμματικές συμφωνίες κι όχι
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συμφέροντα, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης να αισθάνεται ότι είναι ενεργά μετέχων κι όχι ουσιαστικά
απών απόgpjτο σύστημα.
www.eklogesonline.com/
Εν κατακλείδι, ως συμβολικό επιστέγασμα μιας τέτοιας τομής, θα μπορούσε να προωθηθεί η μείωση
συνεργατών Βουλευτών, η παραχώρηση γραφείων σε Βουλευτές από την ίδια τη Βουλή, ώστε να
καταργηθεί ο «θεσμός» του ιδιωτικού πολιτικού γραφείου, αλλά και η εφαρμογή του ασυμβίβαστου
μεταξύ υπουργού και βουλευτή.
*Υποψήφιας Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών
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