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Σήμερα, με τις ματαιωμένες προσδοκίες της λογικής της ανάθεσης
αλλά και τον ολοένα αυξανόμενο κυνισμό που επικρατεί ως προς
κάθετι πολιτικό, φαίνεται αναγκαία η δημιουργία ενός
κοινωνικού μετώπου πολιτικής εκλογικής αποχής και συνείδησης.
Για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος πόλος χρειάζεται να
παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με αυτό, μέσα
από ένα οριζόντιο, αμεσοδημοκρατικό κίνημα που προχωρά, πέρα
από την αντίσταση και τη στείρα αποχή, στο επόμενο βήμα της
ΠΡΟΤΑΣΗΣ.
Στη σύγχρονη ολιγαρχία που ζούμε, οι φωνές των από τα κάτω όχι
μόνο δεν ακούγονται, αλλά δεν αναγνωρίζονται κιόλας. Ιδιαίτερα
στην περίπτωση της αποχής, συνειδητής ή μη, το σύστημα
επιλέγει να μην καταμετρά στο σύνολο των τελικών αποτελεσμάτων
το ποσοστό της αποχής των εγγεγραμμένων εν δυνάμει ψηφοφόρων.
Επιλέγει να αποκρύπτει την επιλογή της ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ των
πολιτών, οι οποίοι δεν συναινούν και δεν πηγαίνουν στις
κάλπες.
Για να αποκτήσει πολιτικό νόημα η αποχή θα πρέπει να
απαιτήσουμε την επίσημη αναγνώριση και καταμέτρησή της στο
συνολικό 100% των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά, να
αναφέρουμε πως στις τελευταίες εκλογές το ποσοστό της αποχής
ήταν και πάλι πλειοψηφικό και έφτασε το 42%! Η Ν.Δ., που
‘πλασαρίστηκε’ ως πρώτη εκλογική δύναμη, αντί του πλαστού
33,1% έλαβε μόλις 18,5%, ενώ ο δεύτερος ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πήρε αντί
του 23,7% μόλις 13,2%. Εάν συνυπολογίσουμε και τις κοινωνικές
ομάδες που ούτως ή άλλως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως οι
πρόσφυγες και οι ανήλικοι, τότε τα ποσοστά των κομμάτων
κατρακυλούν ακόμη περισσότερο μπροστά στο κοινωνικό σώμα που
πραγματικά ζει και κατοικεί σε αυτόν τον τόπο.

Η συνειδητοποίηση αυτού στον κόσμο πιστεύουμε πως μπορεί να
έχει άμεσα αποτελέσματα ως προς τη μη-νομιμοποίηση και
νομιμότητα του ίδιου του πολιτειακού συστήματος και μπορεί να
προκαλέσει μία συζήτηση περί κοινωνικής νομιμοποίησης των
εκάστοτε κυβερνήσεων. Απαιτείται άμεσα η συνειδητοποίηση από
όλη την κοινωνία ότι το σύστημα αυτό κυβερνά με οικτρές
μειοψηφίες (ο περισσότερος κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει
έως σήμερα ότι το 100% των αποτελεσμάτων που βλέπει στα Μ.Μ.Ε.
είναι μόνο επί των ψηφισάντων) και ότι οι άνθρωποι που
βλέπουμε καθημερινά έξω στον δρόμο κατά βάση ΔΕΝ ψηφίζουν.
Ταυτόχρονα βέβαια, και ενώ η αποχή συνεχίζει να μην
καταχυρώνεται θεσμικά ως πολιτική στάση, οι ψήφοι μηενημερωμένων πολιτών που ρίχνουν ένα τυχαίο ψηφοδέλτιο στην
κάλπη, οι ψήφοι ομογενών (που εδώ και δεκαετίες δεν ζουν στη
χώρα), καθώς και οι λεγόμενες ψήφοι αντίδρασης, καταμετρώνται
κανονικά επηρεάζοντας τις ζωές όλων -όχι πλέον ως απλή
αντίδραση αλλά ως κανονικό καθεστώς με τα όλα του…
Ζούμε καθώς φαίνεται το θέατρο του παραλόγου, ή αλλιώς το
θέατρο της εξουσίας.
Για να συνεχίσουμε σε αυτή τη συλλογιστική, θα ήταν χρήσιμο να
πούμε πως το 2011-2012 τα οριζόντια κινήματα των Πλατειών και
το Occupy ήταν αυτά που πρότειναν προς διαβούλευση μέσα από
τις συνελεύσεις τους το αίτημα για επίσημη καταμέτρηση της
αποχής στα τελικά εκλογικά αποτελέσματα και, συνεπώς, τη
διεκδίκηση του να μένουν είτε κενές οι βουλευτικές έδρες του
κοινοβουλίου που αντιστοιχούσαν στην αποχή, είτε να
συμπληρώνονται κληρωτά από τυχαίους πολίτες ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Επιπλέον, πρότειναν
αντίστοιχες κρατικές
δίνονται υποχρεωτικά
εγχειρήματα για τη
γειτονιές και δήμους.

ανάλογα με το μέγεθος της αποχής, οι
βουλευτικές και κομματικές αμοιβές να
σε οριζόντια, κοινοτιστικά και τοπικά
δημιουργία δομών και συνελεύσεων σε

Τέλος, είναι αυτονόητο πως από ένα σημείο και πέρα μια
υπερβολικά υψηλή αποχή θα πρέπει να μετατρέπει αυτομάτως και
συνταγματικά παράνομη τη διαδικασία των εκλογών. Σε
περίπτωσεις όπως στις χώρες των Βαλκανίων, και όχι μόνο, τα
ποσοστά της εκλογικής αποχής φτάνουν συστηματικά το 70% και
80%! Ταυτόχρονα, ο μέσος όρος συμμετοχής της Ευρώπης στις
πρόσφατες ευρωεκλογές ήταν μόλις 50,95%. Να σημειώσουμε εδώ
πως ακόμη και σε ένα σωματείο ή σύλλογο να πάει κάποιος, η
διαδικασία απόφασης κρίνεται μη έγκυρη αν δεν υπάρχει
«απαρτία», ή αλλιώς η συμμετοχή του 50+ ή των 2/3 του σώματος.
Αντιθέτως, σε επίπεδο κράτους και αντιπροσωπευτικής
«δημοκρατίας» δεν υφίσταται κανένα τέτοιο κατώτατο όριο για
την ελάχιστη απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών. Θεωρούμε
αδιανόητο και αποκαλυπτικό για τη φύση της, ούτως ή άλλως
ψεύτικης, δημοκρατίας τους το ότι δεν υπάρχει μία τέτοια
νόρμα.
Σκεφτόμενοι-ες όλα τα παραπάνω, βλέπουμε πως ένας λόγος των
από τα κάτω θα έπρεπε να θέτει στη βάση του αυτά τα ζητήματα.
Μία ανάδειξη των παραπάνω θεμάτων μπορεί να δώσει έναν άλλο,
πιο ουσιαστικό και πολιτικό, χαρακτήρα στην επιλογή της αποχής
και να τοποθετήσει στο επίκεντρο του προβλήματος το διαρκές
αμεσοδημοκρατικό και αντιεξουσιαστικό ερώτημα του «ποιος
αποφασίζει;».
Κλείνοντας, είναι γνωστό τοις πάσι πως η άσκηση της σημερινής
αντιπροσωπευτικής πολιτικής γίνεται κατά κόρον με όρους
επαγγελματικής αποκατάστασης, για την εξασφάλιση και καριέρα
των εκάστοτε υποψηφίων, που το τελευταίο που τους νοιάζει
είναι μία πολιτική αλλαγή (βλ. τον πρόσφατο τεράστιο αριθμό
υποψήφιων δημοτικών συμβούλων). Είναι καιρός να αποφασίσουμε
πως κανενά σοβαρό κοινωνικό σύστημα δεν μπορεί να στηρίζεται
σε αισθήματα πίστης και υπόσχεσης, σε λέξεις χωρίς μνήμη και
ευθύνη. Αντ’ αυτού, συνεχίζουμε να παλεύουμε για έναν κόσμο
αυτεξούσιων ατόμων, που είναι λέκτορες των λέξεων και
πράττοντες των πράξεων, με δικαίωμα και υποχρέωση όλων στην
άμεση συμμετοχή στις αποφάσεις.

Η αναγνώριση της αποχής, και τα θέματα που συνακόλουθα
ανοίγει, είναι μια στιγμή αυτού του πολιτικού αγώνα.

