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Παντομίμα δημοκρατίας

Είναι λογικό ή παράλογο, συγγνωστό ή ανοίκειο να διαφωνεί δημόσια ένας υπουργόs με την

πολιτική που ασκεί συνάδελφόs του στην ίδια κυβέρνηση;

Στη θεωρία είναι παράλογο και ανοίκειο. Αλλά η θεωρία προϋποθέτει ότι υπάρχει Υπουργικό

Συμβούλιο που λειτουργεί ως επιτελικό όργανο της σύνολης κυβερνητικής πολιτικής . Ότι ο σχε-

διασμός της κυβερνητικής πολιτικής και οι τρόποι αvτιμετώπισηs των κεντρικών η των κρίσιμων

προβλημάτων συζητούνται και κρίνονται στο Υπουργικό Συμβούλιο με κατάθεση της υπεύθυvns

γνώμηs όλων των επιτελών του κυβερνητικού έργου. Τότε, όταν έχει κατατεθεί η υπεύθυνη γνώμη,

οι διαφωνούντες υποτάσσονται στις αποφάσεις της πλειοψηφίας ή στην κρίση του πρωθυπουργού

που έχει και την κεντρική ευθύνη της κυβέρνησης. Αν η απόφαση που λαμβάνεται δεν

συμβιβάζεται με την ηθική συνείδηση ή τις πολιτικές αρχές του διαφωνούντoς υπουργού, τότε

αυτός παραιτείται και εξηγεί δημόσια τους λόγους της παραίτησής του .

Αυτά στη θεωρία της δημοκρατίας. Αλλά όταν η θεωρία είναι μόνο πρόσχημα και κενή

ρητορεία, οι θεσμοί τύπος νεκρός και η δημοκρατία κουκλοθέατρο, τα όρια του λογικού και του

παράλογου, του συγγvωστού και του ανοίκειου συγχέονται και ατονούν. Στην προσχηματική

δημοκρατία επιτελείς του πρωθυπουργού είναι οι πολιτικά ανεύθυνοι «σύμβουλοι» που ο ίδιος

διορίζει ή και οι συνδαιτυμόνεs του στον πρωινό καφέ. Οι υπουργοί έχουν ρόλο (περίπου)

εκτελεστικών υπαλλήλων, που αν κριθούν ανεπαρκείς απολύονται εκ του μακρόθεν. Το

Υπουργικό Συμβούλιο συνέρχεται για να συναχθούν οι τηλεοπτικές κάμερες, να απαθανατίσουν

κάποιο εισαγωγικό λογύδριο του πρωθυπουργού και αφού αποσυρθούν οι κάμερες, να

«εγκριθούν» ασυζητητί τυπικές αποφάσεις ή νομοσχέδια ίσως με την προσθήκη γενικών

ηθικοπλαστικών συμβουλών του πρωθυπουργού πρoς την υπουργική του υπαλληλία.

Να είσαι υπουργόs στην προσχnματική δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ασκείς πολιτική. Κατά

κανόνα, περvάς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με τηλεφωνήματα και επισκέψεις της εκλογικής

σου πελατείας. Αν τα περιθώρια για ρουσφέτια έχουν αναγκαστικά περιοριστεί, παρέχεις στην

πελατεία σου ψυχολογική τόνωση και παρηγορητική κατανόηση. Το σπουδαιότερο έργο σου είναι
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να βρίσκεις τρόπους επιδέξιου συμβιβασμού με τα ενδοϋπουργικά και τα έξωθεν συμφέροντα που

διαπλέκονται στον τομέα σου και υπαγορεύουν την πολιτική του υπουργείου σου. Αν είσαι

ιδιαίτερα φιλόδοξος, προσπαθείς εσπευσμένα να προωθήσεις δυο τρεις δευτερεύουσες

πρωτοβουλίες που ξέρεις ότι θα είναι βραχύβιες, αφού ο διάδοχός σου στο υπουργείο θα τις

ξηλώσει οπωσδήποτε για να πειραματιστεί με δικές του.

Δεν μετέχουν σε συνολικές κυβερνητικές ευθύνες οι υπουργοί μιας προσxnματικής

δημοκρατίας. Γι' αυτό και οι τολμηρότεροι (συνήθως όσοι αποβλέπουν στην πρωθυπουργική

καθέδρα) δεν διστάζουν να δημοσιοποιούν την κριτική τους η τις  αντιρρήσεις τους για καίριες

πτυχές του κυβερνητικού έργου, για την καταλληλότητα ή όχι συναδέλφων τους, για τη στρατηγική

συγκεκριμένων υπουργείων. Έτσι προσπαθούν να διασώσουν έναν κάποιο πολιτικό ρόλο, αφού η

άσκηση πολιτικής έχει αποκλειστεί από τις αρμοδιότητές τους. Είναι και λογικό και συγγνωστό.

Αλλά είναι σπάνιο. Κατά κανόνα η υπουργική υπαλληλία στη δημοκρατία-κουκλοθέατρο

περιφέρεται σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις (είναι μέσα στις υποχρεώσεις του ασφυκτικού

καθημερινού προγράμματος), εκθειάζοντας τον πρωθυπουργό και το κυβερνητικό έργο,

εξωραΐζοντας ακόμη και τις πιο εξόφθαλμες αποτυχίες, δικαιολογώντας παιδαριωδώς τα

ασυγχώρητα, με τρόπο συχνά ανδραποδώδη , ευτελιστικό της υπουργικής νοημοσύvnς. Τότε είναι

που ο αξιοπρεπής πολίτης δείχνει με το δάχτυλο στα παιδιά του την εικόνα αυτών των θλιβερών

θυμάτων της εξουσιολαγνείας για να πει: «προσέξτε, μην φθάσετε ποτέ σε τέτοιον ανθρώπινο

εκπεσμό».

Όταν η δημοκρατία είναι μόνο πρόσχημα και κενή ρητορεία τα περιθώρια ενδοκυβερνητικών

και εσωκομματικών διαφορών και αντιθέσεων διευρύνονται στο έπακρο. Τα ίδια τα κόμματα δεν

είναι πολιτικοί σχηματισμοί, δεν αντιστοιχούν σε ανάγκες και στόχους συγκεκριμένων κοινωνικών

ομάδων. Το ομολογούν με αφελή καύχηση ότι είναι «πολυσυλλεκτικά» όχι μόνο ψήφων, αλλά και

απόψεων, ιδεολογικών αντιλήψεων, κοινωνικών επιδιώξεων. Δηλαδή απολιτικά συνδικάτα

συμφερόντων. Γι' αυτό και τα κομματικά συνέδρια, οι κεντρικές επιτροπές, τα εκτελεστικά

γραφεία των κομμάτων λειτουργούν στην προσχηματική δημοκρατία μόνο σαν εκφάνσεις ενός

στερεότυπου τελετουργικού. Ούτε εκφράζουν κοινωνικά αιτήματα ούτε παράγουν πολιτική.

Φιλοξενούν ρητορικές κορώνες και υπηρετούν τα κενά προσχήματα - στην καλύτερη περίπτωση

και τηλεοπτικές εντυπώσεις.

Δεν έχει επομένως κανένα νόημα η ηθικολογική προτροπή προς τους διαφωνούντες με την

κυβέρνησή υπουργούς να εκθέτουν τις διαφωνίες τους στα «κομματικά όργανα» προτού τις
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δημοσιοποιήσουν. Είναι σαν να τους προτρέπει κανείς  να σπείρουν σιτάρι στην άσφαλτο: Να

προσαγάγουν πολιτικές προτάσεις και πολιτικό προβληματισμό σε χώρουs που έχουν συγκροτηθεί

για να είναι πολιτικά άγονοι και μόνο εθιμοτυπικά λειτουργικοί. Τον ορισμό του κόμματος στην

προσχηματική δημοκρατία τον έδωσε πολύ έγκαιρα ο Εμμανουήλ Ροΐδης

ήδη από το 1875 και παραμένει εξαιρετικά επί καιρός : «Κόμμα είναι ομάs ανθρώπων ειδότων

να αναγιώσκωσι και να ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας υγιείς αλλά μισούντων πάσαν

εργασίαν, οίτινεs, ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν διά

παντόs μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παράσχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίs να

σκάπτωσι».

Δυστυχώς η δημοκρατία δεν είναι συνταγή ή θεσμική φόρμουλα που μπορεί να εφαρμοστεί από

οποιαδήποτε κoινωνία.

Δυστυχώs η δημοκρατία είναι συλλογικό κατόρθωμα, συνάρτηση του πολιτιστικού επιπέδου και

της κατά κεφαλήν καλλιέργειας ενός κοινωνικού συνόλου. Η χύτρα ταχύτητος και το ιδιωτικό

αυτοκίνητο σε κάθε νοικοκυριό δεν είναι τεκμήρια πολιτισμού και η ύπαρξη Κοινοβουλίου,

κομμάτων με κεντρικές επιτροπές και εκτελεστικά γραφεία, δεν είναι τεκμήρια δημοκρατικού

πολιτεύματος.

Στην ταινία του Κώστα Γαβρά «Η Ομολογία» η σοβαροφάνεια μιας προσχηματικής δίκης

καταρρέει με το ξέσπασμα του γέλιου όταν λύνεται το παντελόνι και γυμνώνεται δημόσια ο

ευπειθέστατος κατά παραγγελίαν ένοχος. Τουλάχιστον να περισωθεί το ακατάσχετο γέλιο και όταν

τόσα γυμνά οπίσθια αποκαλύπτονται στις προσχηματικές δημοκρατίες.

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου μέχρι 130 λέξεις.

Μονάδες 25

Β. 1α) Να εντοπίσετε τα δομικά μέρη της παραγράφου «Να είσαι υπουργός… να πειραματιστεί

με δικές του.»

1β) Με ποια μέθοδο/ τρόπο αναπτύσσεται η παράγραφος;

Μονάδες 5
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2α) Το κείμενο είναι επιφυλλίδα ποια τα γνωρίσματα του είδους; Θα μπορούσε να είναι άρθρο

και γιατί;

2β) Πως επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των τεσσάρων πρώτων παραγράφων;

Μονάδες 10

3) Ποια είναι η επικρατέστερη μέθοδος πειθούς που ακολουθείται στην ανάπτυξη του

κειμένου. Να αναφέρετε συγκεκριμένα δυο παραδείγματα που να επιβεβαιώνουν την άποψη

σας μέσα από το κείμενο.

Μονάδες 5

4) Να αντικαταστήσετε τις παρακάτω λέξεις του κειμένου με άλλες συνώνυμες, χωρίς να

αλλοιώνεται το περιεχόμενο της περιόδου.

καίριες, εκθειάζοντας, εξώφθαλμες, διαφωνίες, εκθέτουν, συνέρχεται

Μονάδες 6

5) Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων την ακόλουθη θεματική περίοδο

«Δυστυχώς η δημοκρατία δεν είναι συνταγή ή θεσμική φόρμουλα που μπορεί να εφαρμοστεί

από οποιαδήποτε κοινωνία».

Μονάδες 9

Γ. Αν και αναμφισβήτητα το δημοκρατικό πολίτευμα αποτελεί τον ιδανικό τρόπο

διακυβέρνησης, ωστόσο, όπως παρουσιάζεται και στην επιφυλλίδα του Γιανναρά, στην εποχή

μας υπονομεύεται με ποικίλους τρόπους. Να καταθέσετε τις απόψεις σας, καθώς και τους

τρόπους με τους οποίους οι πολίτες μπορούν να στηρίξουν την ορθότερη λειτουργία του σε

ομιλία που εκφωνείτε στη Βουλή των Εφήβων. 500 λέξεις.

Μονάδες40


