Η επιλογή του ανύπαρκτου βουλευτή
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελης αθανασιου
Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2013 22:13 -

Νέες προσωπικές αντεγκλήσεις στη Βουλή, δείχνουν ότι από τη μεγάλη ανανέωση στα
πρόσωπα δεν ήρθε ανανέωση ούτε στην ποιότητα των πολιτικών συζητήσεων, ούτε στη
συμπεριφορά των βουλευτών.

Είναι όλοι οι βουλευτές κατώτεροι των περιστάσεων; Προφανώς όχι. Αλλά ένα μεγάλο
μέρος δεν έχουν ούτε τα αυτονόητα προσόντα για να μπορεί ένας βουλευτής γ να
υπηρετήσει το κοινοβούλιο και τους ψηφοφόρους.

Δυστυχώς η ανανέωση δεν έγινε προς το καλύτερο, πολλοί δεν ήταν απλώς ανέτοιμοι να
γίνουν βουλευτές αλλά ήταν ακατάλληλοι.

Ο Ελληνικός λαός σε ζητήματα επιλογών ως προς τα πρόσωπα δεν αποδείχθηκε «σοφός»
μάλλον αρκετές επιλογές έγιναν τυχαία και με σκοπό να τιμωρήσουν και όχι να επιλέξουν.

Η ψήφος είναι σεβαστή γι' αυτό άλλωστε και όλοι οι εκλεγμένοι βρίσκονται στη Βουλή. Αυτό
δε σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας για τα συμβάντα, για
διαλόγους και πολιτικές απόψεις που προσβάλλουν την ιστορία της δημοκρατίας και τη
λειτουργία του κοινοβουλίου.

Από την άλλη κυβερνητική πλευρά πάρα πολλές αποφάσεις περνούν από το κοινοβούλιο,
σα να μην υπάρχει. Λόγω της κατάστασης και των καθυστερήσεων όπως δικαιολογούνται.
Μα ακριβώς λόγω της κατάστασης θα έπρεπε να τίθενται θέματα και να εξαντλούνται,
μήπως και ορισμένες διατάξεις θα μπορούσαν να διορθωθούν προς το καλύτερο.
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Οι χαρακτηρισμοί που πολλές φορές λέγονται εάν τις έπαιρναν οι ψηφοφόροι τοις
μετρητοίς θα έπρεπε να οδηγήσουν το λαό σε «εμφύλιο». Όλοι όμως ξέρουν ότι τα
περισσότερα λέγονται στην προσπάθεια να τσιμπήσει ο βουλευτής κανένα ψήφο και να
υπάρξει ως κάτι μέσα στην αδράνειά του και την αδυναμία του ή γενικότερα λόγο της
αμετροέπεια που τον διακατέχει.

Πιστεύαμε ότι η μεγάλη ανανέωση στη Βουλή με νέα πρόσωπα θα έφερνε νέο πολιτικό
λόγο, επιχειρήματα, τεκμηριωμένες θέσεις, αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και πολλά
ακόμη που διαψεύστηκαν.

Επιχειρείται μια αλλαγή για τις δημοτικές εκλογές. Συζητείται να υπάρχει δηλαδή μία κοινή
λίστα με ονόματα για τους δημοτικούς συμβούλους και ο ψηφοφόρος να ψηφίζει τα
πρόσωπα που πιστεύει ότι θα τον εκπροσωπήσουν καλύτερα.

Μια τέτοια θετική εξέλιξη θα έβαζε τους πολίτες να σκέφτονται περισσότερο τις
ικανότητες του κάθε υποψηφίου και να ψηφίζουν με επιλογή κρίσης για το θετικό και όχι με
θυμική έκφραση της τιμωρίας χωρίς επεξεργασμένη επιλογή.

Ευτυχώς έχουμε δημοκρατία και μπορούμε να διορθώνουμε λάθη ή να τα επαναλάβουμε με
περισσότερη δύναμη.

Το κοινοβούλιο είναι ένας από τους καθρέφτες της κοινωνίας μας και των επιλογών μας.

2/2

