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Εκθεση ιδεών και πάλι σε 
όλες τις πτέρυγες της Βουλής. 
Θέµα της έκθεσης: «Σε τι χρη-
σιµεύει η δηµοκρατία», άλλως, 
«γιατί θεωρείτε ότι η δηµοκρα-
τία είναι το καλύτερο από τα 
χειρότερα πολιτεύµατα». Κύριε 
Τζαµζή, ναι, εσείς µε το πυκνό 
µαλλί εκεί στο βάθος, απαντή-
σεις του τύπου «η δηµοκρατία 
είναι χρήσιµη διότι δίνει θέσεις 
εργασίας στους βουλευτές», 
σας το έχω εξηγήσει χίλιες φο-
ρές δεν θα γίνουν δεκτές. Κύ-
ριε Μιχελογιαννάκη, σας πα-
ρακαλώ, το «ανδρός πεσούσης 
πας ανήρ ανδρεύεται» δεν ται-
ριάζει στην περίπτωση. Βρεί-
τε άλλο ρητό, όπως «µηδέν 
φάγαν» ή κάτι ευπρεπέστερο. 
Οχι, κύριε Ταµήλο, η συγγραφή 
έκθεσης ιδεών δεν αµείβεται 
όπως οι επιτροπές. Πρόκειται 
για εσωτερική αξιολόγηση των 
µελών του Κοινοβουλίου, κάτι 
σαν το «πόθεν έσχες» µε πε-
ρισσότερα λόγια.

Ταξινόµηση των απαντή-
σεων βάσει της πολιτικής γε-
ωγραφίας. Ξεκινάµε από την 

άκρα δεξιά πτέρυγα, όπου και 
οι βουλευτές του κόµµατος 
της Χρυσής Αυγής. Απαιτού-
νται υποµονή, επιµονή και 
επιείκεια, διότι ως γνωστόν 
µία από τις µεγάλες αρετές της 
δηµοκρατίας είναι η επιείκεια. 
Μέσος όρος βαθµολόγησης, 
άσ’ τα να πάνε. Κεντρική ιδέα 
στις εκθέσεις της διακεκαυ-
µένης ζώνης της Βουλής, της 
και υποσαχάριας καλουµένης, 
ως ακολούθως: «Η δηµοκρα-
τία χρειάζεται για να δίνει την 
ευκαιρία στους εθνικιστές µε 
τα καθαρά χέρια να φτύνουν 
τα λαµόγια της. Φτου σας, λα-
µόγια!».

Περνάµε γρήγορα στην εύ-
κρατη ζώνη της Κεντροδεξιάς 
για να µη µας έρθει καµιά αδέ-
σποτη. Αλήθεια, τι θα απαντού-
σε ο µέσος βουλευτής ενός 
κόµµατος σαν τη Νέα ∆ηµο-
κρατία στο ερώτηµα σε τι χρη-
σιµεύει η δηµοκρατία; Η απά-
ντηση ότι είναι µία λέξη στην 
οποία εάν προστεθεί το επίθετο 
«νέα» παράγει τίτλο κόµµατος 
δεν γίνεται δεκτή. Αντιθέτως, 

γίνονται δεκτά πάσης φύσεως 
στερεότυπα, του τύπου, η δη-
µοκρατία χρησιµεύει διότι δεν 
έχει αδιέξοδα, η δηµοκρατία 
χρησιµεύει γιατί επιτρέπει την 
ελεύθερη έκφραση απόψεων, 

ακόµη και την έκφραση σκέτη, 
χωρίς απόψεις. Κάποιος υπο-
θέτω θα προσπαθεί να θυµη-
θεί πώς τον έλεγαν αυτόν που 
συνήθιζε να αναφέρει ο Κων-
σταντίνος Καραµανλής στις 
αγορεύσεις του. ∆εν εννοώ 
τον Θουκυδίδη, βρε παιδιά, τον 
άλλον. Πώς τον είπες; Τοκβίλ, 
µπράβο, Τοκβίλ. Αχ, τι ωραία 
που ήταν τότε µε τον Καραµαν-
λή και τον Τοκβίλ. ∆εν χρειαζό-
ταν να ξέρεις σε τι χρησιµεύει 
η δηµοκρατία. Σου έφτανε να 
ξέρεις σε τι χρησίµευε ο Κα-
ραµανλής και τα υπόλοιπα έρ-
χονταν από µόνα τους. Μέσος 
όρος βαθµολόγησης άσ’ τα να 
πάνε, αλλά τι να κάνουµε.

Στα γραπτά του µικρού κόµ-

µατος των Ανεξαρτήτων Ελλή-
νων, επειδή χρειάζονται ειδική 
επεξεργασία, θα αναφερθού-
µε σε επόµενη συνεδρίαση. 
Βαθµολόγηση άσε καλύτερα, 
τα λέµε µια άλλη φορά. Περ-

νάµε απευθείας στο ΠΑΣΟΚ, 
στο κόµµα που κάποτε ήξερε 
να βγάζει δηµοκρατικά δια-
µάντια, ακόµη και µέσα από 
τις στάχτες του Καντάφι ή του 
Σαντάµ. Τι ωραία που θα ήταν 
να ξυπνούσαµε µια µέρα και 
το «κάποτε» να ήταν «τώρα», 
να ξέραµε και πάλι πως δη-
µοκρατία σηµαίνει ο λαός στην 
εξουσία, δηµοκρατία σηµαίνει 
ο τρίτος δρόµος προς τον σο-
σιαλισµό, δηµοκρατία σηµαίνει 
πράσινη ανάπτυξη. Αντε όµως 
τώρα να τα πεις όλ’ αυτά και να 
µην έχεις πού να κρυφτείς. Οχι, 
κύριε Βενιζέλε, το ξέρω πως 
είστε ο παράγων σταθερότητας, 
ο κατ’ εξοχήν, το ξέρουµε όλοι 
πως χάρη σε εσάς υπάρχει η 

κυβέρνηση, όµως δεν µπορεί-
τε να γράψετε πενήντα σελίδες, 
σας παρακαλώ. Μέσος όρος 
βαθµολόγησης άσ’ τα να πάνε.

Κύριε Κουβέλη, τι θα πει 
τι εννοώ «σε τι χρησιµεύει;». 
Θέλετε να το διευκρινίσω, διότι 
συµφωνείτε ενώ διαφωνεί-
τε µε τον τρόπο που τίθεται το 
ερώτηµα; Ή, µάλλον, διαφω-
νείτε εκ των υστέρων, αφού 
συµφωνήσατε κατ’ αρχάς. Να 
λοιπόν σε τι χρησιµεύει η δη-
µοκρατία. Είναι το πολίτευµα 
που σου δίνει το δικαίωµα να 
συµφωνήσεις διαφωνώντας 
και να διαφωνήσεις συµφω-
νώντας.

«Η δηµοκρατία δεν χρησι-
µεύει µόνον στο Κοινοβού-
λιο. Η δηµοκρατία χρησιµεύει 
στους δρόµους και στις πλα-
τείες, στις εθνικές οδούς και 
στα λιµάνια. Οπου κοινωνικός 
αγώνας και κρίση της δηµο-
κρατίας». Οπως θα αντελήφθη-
τε, αγαπητοί, περάσαµε ήδη 
στην περιοχή του Συνασπισµού 
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, 
όπου καλόν θα ήτο να µην εκ-

φέροµεν βιαστική κρίση ως 
προς τις απόψεις τους, διότι 
αυτοί, ως γνωστόν, δεν αστει-
εύονται. Ετσι και σε πιάσουν να 
διαφωνείς, αµέσως σε κολλά-
νε στον τοίχο για φασίστα και 
άντε µετά να ξεµπλέξεις µε το 
ιδεολογικό Σ∆ΟΕ του Μηλιού 
και των νοσταλγών του Μάο. 
Μέσος όρος βαθµολόγησης, 
δεν έχει σηµασία.

Και τώρα το ιστορικό, το τι-
µηµένο, το ηρωικό, το ΚΚΕ. «Η 
δηµοκρατία χρησιµεύει γιατί 
σου δίνει τα µέσα για να το ανα-
τρέψεις». Βαθµός εξαιρετικός. 
Καλώς ή κακώς, αυτοί είναι οι 
µόνοι που ξέρουν µε σαφήνεια 
σε τι χρησιµεύει η δηµοκρατία. 
Συνεπείς στις αρχές τους, µε 
σταθερό προσανατολισµό και 
πίστη, προπαντός πίστη.

Συµπέρασµα θλιβερόν: αν 
δεν ξέρεις σε τι χρησιµεύει η 
δηµοκρατία, σηµαίνει ότι δεν 
ξέρεις ποια είναι η σηµασία της 
λέξης δηµοκρατία. Και όπως 
έλεγε ο Γκέµπελς, «όταν οι λέ-
ξεις χάσουν τη σηµασία τους, 
θα έχει έρθει η δική µας ώρα».

Σε τι χρησιµεύει η δηµοκρατία

Εικόνες από το µέλλον

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ  
ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

∆ηλαδή τι περίµενε ο Τσίπρας; Ότι θα τον 
υποδέχονταν µε ανοιχτές αγκάλες; Ότι θα του 
έστρωναν µε ροδοπέταλα τον δρόµο προς 
την εξουσία; Ότι θα τηρούσαν ίσως αυστηρή 
ουδετερότητα απέναντι σ’ εκείνον και τους 
αντιπάλους του; Ή µήπως ότι θα τον αντιπο-
λιτεύονταν µεν, αλλά µε µέσα καθαρά και µε 
συµπεριφορά καθωσπρέπει;

Αν περίµενε κάτι απ’ όλα αυτά είναι, προφα-
νώς, πολύ µακριά νυχτωµένος. Τέτοια θα δει. 
Τέτοια και χειρότερα. Πολύ - πολύ χειρότερα...

Εµ βέβαια, όταν από το πρωί ώς το βράδυ τα 
βάζει µε τους µεγαλοεπιχειρηµατίες – µεγα-
λοεκδότες - µεγαλοκαναλάρχες. Όταν καταγ-
γέλλει τις κυβερνήσεις που τους χαρίζονται. 
Όταν κάνει θέµα τις ψηφιακές «διευκολύν-
σεις» τους. Όταν ξεσηκώνει τον κόσµο για τα 
χρυσωρυχεία, για τους αυτοκινητοδρόµους, 
για τα περίεργα δάνεια, για τα φορολογικά των 
πλοιοκτητών και για τις εν γένει φοροαπαλλα-
γές των «µεγάλων». Όταν αποτολµά κριτική 
για τον τρόπο που πολιτεύονται τα κανάλια και 
οι εφηµερίδες τους. Και, πάνω απ’ όλα, όταν 
ξέρουν πως το πάρτι τελειώνει έτσι κι ανέβει ο 
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Τι θα έπρεπε να περιµέ-
νει; Άνθρωποι είναι κι εκείνοι. Κινδυνεύουν 
και το ξέρουν. Και αµύνονται όπως µπορούν, 
µε όλα τα µέσα. Και για την ώρα, κι αν έχουν 
στα χέρια τους µέσα...

Την περασµένη Κυριακή η δηµοσιογραφι-
κή ναυαρχίδα του γνωστού συγκροτήµατος 
έκλεινε το κύριο άρθρο της αποθησαυρίζο-
ντας ψήγµατα λαϊκής σοφίας. «Εκεί που κρε-
µούσαν οι κλέφτες τ’ άρµατα, δεν θα κρεµά-
σουν οι γύφτοι τα νταούλια» έγραφε. Όπου, 
προφανώς «κλέφτες» είναι οι σηµερινοί και οι 
παλαιότεροι πολιτικοί διαχειριστές (όχι, προς 
Θεού, δεν κυριολεκτούσε ο εκδότης) και «γύ-
φτοι» ο Τσίπρας και η παρέα του. Που έχουν 
την αναίδεια (ναι, η «αναίδεια» φιγουράριζε 
στον τίτλο του κυρίου άρθρου) να θέλουν να 

πάρουν τη θέση τους.
Ενώ ο κεντρικός αρθρογράφος της εφη-

µερίδας, στο ίδιο φύλλο, αναρωτιόταν πώς 
τολµάει ο Τσίπρας να τα βάζει στη Βουλή «µε 
έναν απόφοιτο του Χάρβαρντ και µε έναν κα-
θηγητή του Συνταγµατικού ∆ικαίου». Πολύ 
σωστά, µε ένα απλό πτυχίο Πολυτεχνείου, 
πού πάει ξυπόλητος για το Μαξίµου; Βλέπεις, 
λάθος νοµίζαµε τόσα χρόνια πως ο Κωνστα-
ντίνος Καραµανλής, µε ένα απλό πτυχίο Νο-
µικής κυβέρνησε για 14 χρόνια τη χώρα ως 
πρωθυπουργός και για 10 χρόνια ως Πρόε-
δρος της ∆ηµοκρατίας. Μάλλον είχε βγάλει 
το Χάρβαρντ, ή ίσως ήταν καθηγητής του Συ-
νταγµατικού ∆ικαίου, και δεν το ξέραµε...

Τα όσα δήλωσε η Ανγκελα Μέρκελ µετά 
τη χθεσινή συνάντησή της µε τον Αντώνη 
Σαµαρά συνιστούν ανατροπή του κλίµατος 
αβεβαιότητας που δηµιουργούσε επιµε-
λώς εδώ και ηµέρες η γραφειοκρατία των 
Βρυξελλών: η καγκελάριος δεσµεύθηκε ότι 
η Γερµανία θα τηρήσει τις υποσχέσεις της, 
σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους, αποδεχόµενη ότι σηµειώθηκε ση-
µαντική πρόοδος στη δηµοσιονοµική κατά-
σταση της χώρας µας. 

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική της µεταστροφής 
της γερµανικής πλευράς ήταν η φράση - µή-
νυµα της κυρίας Μέρκελ προς την τρόικα. 
«Πρέπει να βλέπουµε το ποτήρι µισογεµά-
το», είπε και πρόσθεσε ότι δεν πρέπει οι 
υπολογισµοί για την πορεία της οικονοµίας 
να γίνονται µε βάση τα χειρότερα δυνατά σε-
νάρια – όπως ακριβώς πράττουν ώς τώρα οι 
εκπρόσωποι των δανειστών δυσκολεύοντας 
την επίτευξη συµφωνίας µε την κυβέρνηση. 

Είναι προφανές ότι για πρώτη φορά η 

γερµανική πλευρά δείχνει έτοιµη για µία πιο 
«πολιτική» διαπραγµάτευση, από την οποία 
µόνον κέρδη µπορεί να προσδοκά η Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή είναι αυτονόητα σηµαντι-
κή τόσο στο οικονοµικό όσο και στο πολιτικό 
πεδίο, ειδικά αν συνδυαστεί µε τη δήλωση 
Σαµαρά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρει-
αστεί νέο Μνηµόνιο, άρα δεν πρόκειται να 
πάρει και νέα µέτρα: για πρώτη φορά γίνεται 
ορατή η έξοδος από το περιβόητο τούνελ της 
ύφεσης. 

∆εν χρειάζονται βεβαίως άκαιροι πα-
νηγυρισµοί: η δήλωση στήριξης από την 
πλευρά της κυρίας Μέρκελ δεν αρκεί για να 
αλλάξει την κατάσταση στην ελληνική κοι-
νωνία του ενάµισι εκατοµµυρίου ανέργων. 
Ωστόσο – και εφόσον τα λόγια γίνουν πράξη 
– θα βρεθούµε µπροστά στη µεγάλη στρο-
φή προς την ανάπτυξη. Μία εξέλιξη που θα 
απελευθερώσει τις δυνάµεις της ελληνικής 
οικονοµίας και θα δικαιώσει τις µεγάλες θυ-
σίες των πολιτών!

Πάικος Βασίλης


