Δυστυχείς ελίτ, ευτυχείς δημοκράτες
του Τάκη Θεοδωρόπουλου
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ρξι ρήμεοα μιλξύμ για
άμερη δημξκοαςία έυξσμ
ρςξμ μξσ ςξσπ όυι ςόρξ ςημ
Ελβεςία και ςξσπ δικξύπ μαπ
ρσμπξλίςεπ όρξ ςημ ιδαμική,
και ενιδαμικεσμέμη, εκείμη
πεοίξδξ ςηπ αουαίαπ Αθήμαπ
ςξσ 5ξσ αιώμα π.Χ.
Εν ξοιρμξύ, κάθε ρύρςημα ενξσρίαπ λειςξσογεί με
απξκλειρμξύπ και ασρςηοή
πεοιυαοάκχρη ςχμ ξοίχμ
ςξσ, ακόμη και ςξ δημξκοαςικό ςξιξύςξ, ήςξι η ενξσρία
ςξσ δήμξσ.
Η δημξκοαςία σπήονε
ποξψόμ ςηπ ανιξπιρςίαπ πξσ
είυε η ελίς ρςημ αθημαψκή
κξιμχμία- υχοίπ ασςό μα
ρημαίμει όςι μπξοξύμ μα παοαγμχοιρθξύμ ξι λόγξι- ξικξμξμικξί, κξιμχμικξί και
ρςοαςιχςικξί- πξσ ξδήγηραμ
ςημ εμ λόγχ ελίς μα απξταρίρει ςξμ πεοιξοιρμό ςχμ
ποξμξμίχμ ςξσ αοιρςξκοαςικξύ Αοείξσ Πάγξσ και ςη
διεύοσμρη ςξσ εκλεκςξοικξύ
ρώμαςξπ.
Με δσξ λόγια, η αθημαψκή δημξκοαςία, από ςημ άλλη άκοη ςξσ υοόμξσ μάπ σπεμθσμίζει πχπ δεμ σπάουει
κσοιαουία ςξσ δήμξσ υχοίπ
ελίς, υχοίπ μια πμεσμαςική
αοιρςξκοαςία, η ξπξία θα
εμςξπίρει ςη δσμαμική ςηπ
κξιμχμίαπ και θα έυει ςημ
ανιξπιρςία μα πειοαμαςιρςεί
με ςξσπ όοξσπ ςηπ αμθοώπιμηπ ρσμύπαονηπ. Τξ πμεύμα
υχοίπ ςξ θάοοξπ είμαι αμήμπξοξ. Τξ θάοοξπ υχοίπ ςξ
πμεύμα είμαι αγοξίκξ.

Ποιμ από μεοικέπ εβδξμάδεπ ξι Ελβεςξί ρςξ ρυεςικό
δημξφήτιρμα απξτάριραμ, με άμεςη πλειξφητία, μα
μημ επιςοέπξμςαι ξι μιμαοέδεπ ρςα μξσρξσλμαμικά ςεμέμη. Ποξρξυή! υι μα απαγξοεσθεί η λειςξσογία ςξσ ςεμέμξσπ, ςόπξσ λαςοείαπ εμόπ ρημαμςικξύ ςμήμαςξπ ςξσ
πληθσρμξύ. Να απαγξοεσθεί η αμέγεορη ςχμ μιμαοέδχμ χπ ρύμβξλξ ςηπ ιδεξλξγικήπ υοήρηπ ςξσ θοηρκεσςικξύ αιρθήμαςξπ εκ παοαλλήλξσ αματέοθηκαμ και κάπξιξι αιρθηςικξί λόγξι, διόλξσ αμεληςέξι εδώ πξσ ςα
λέμε. Λόγξι, όμχπ, πξσ θα μπξοξύραμ κάλλιρςα μα εταομξρςξύμ ρςημ πλειξμόςηςα ςηπ άκξμφηπ αουιςεκςξμικήπ ςχμ δικώμ μαπ μαώμ. Ογκώδηπ, ρύμβξλξ ςηπ επαουιώςικηπ μεγαλξμαμίαπ ςηπ δικήπ μαπ Εκκληρίαπ, η
ρύγυοξμη μαξδξμία ποξρπαθεί επί μαςαίχ μα μιμηθεί ςη
βσζαμςιμή ςηπ ποόγξμξ. Η υξμςοξκξπιά γίμεςαι ακόμη
πιξ εμταμήπ, όςαμ μιμείςαι ςημ κξμφόςηςα.
Εμμξείςαι πχπ όρξι ρήμεοα μιλξύμ για άμερη δημξκοαςία έυξσμ ρςξμ μξσ ςξσπ όυι ςόρξ ςημ Ελβεςία και
ςξσπ δικξύπ μαπ ρσμπξλίςεπ όρξ ςημ ιδαμική, και ενιδαμικεσμέμη, εκείμη πεοίξδξ ςηπ αουαίαπ Αθήμαπ ςξσ 5ξσ
αιώμα π.Χ. Για ςημ ιρςξοία μα θσμηθξύμε πχπ ςα υοόμια
εκείμα, από έμα ρύμξλξ 250.000 καςξίκχμ ρε όλξσπ
ςξσπ δήμξσπ ςηπ Αθήμαπ δικαίχμα φήτξσ δεμ είυαμ πξςέ παοαπάμχ από 25.000. Ωπ γμχρςόμ, ρςιπ ρσμελεύρειπ ςηπ Πμύκαπ δεμ ρσμμεςείυαμ ξύςε ξι γσμαίκεπ ξύςε
ξι μέςξικξι ξύςε ξι δξύλξι.
μχπ ασςό είμαι έμα άλλξ ποόβλημα. Εν ξοιρμξύ,
κάθε ρύρςημα ενξσρίαπ λειςξσογεί με απξκλειρμξύπ και
ασρςηοή πεοιυαοάκχρη ςχμ ξοίχμ ςξσ, ακόμη και ςξ
δημξκοαςικό ςξιξύςξ, ήςξι η ενξσρία ςξσ δήμξσ. Τξ θέμα είμαι πώπ μια κξιμχμία μπξοεί μα διεσούμει ςα όοιά
ςηπ και από ασςήμ ςημ άπξφη, ακόμη και ρήμεοα ςξ παοάδειγμα ςηπ αουαίαπ Αθήμαπ με ςξμ οιζξρπαρςιρμό ςξσ
Ετιάλςη και ςξσ Πεοικλή παοαμέμει έμα μξμαδικό πείοαμα κξιμχμικήπ ρσμβίχρηπ.
O Αθημαίξπ πξλίςηπ αμςλξύρε ςξ δικαίχμα μα ρσμμεςέυει ρςιπ απξτάρειπ από ςξ γεγξμόπ όςι, ςημ κοίριμη
ρςιγμή, θα ποξρέτεοε ςξ ρώμα ςξσ και ςη ζχή ςξσ για

ςη ρχςηοία ςηπ πόληπ. Κι ασςό, αμεναοςήςχπ καςαγχγήπ, ξικξμξμικήπ καςάρςαρηπ και λξιπώμ παοαμέςοχμ
πξσ όοιζαμ ςη διαρςοχμάςχρη ςηπ αθημαψκήπ κξιμχμίΤξ πμεύμα και ςξ θάοοξπ
απ. Είμαι γμχρςό επίρηπ πχπ ςξ ρύρςημα ασςό, ρςημ ιείμαι ασςά πξσ λείπξσμ από
δαμική ςξσ μξοτή, σπήονε βοαυύβιξ, ρε ρυέρη με ςξμ
ςιπ ελίς ςηπ ρύγυοξμηπ δηόγκξ ςξσ υοόμξσ πξσ μαπ υχοίζει από ςημ επξυή εκείμη.
μξκοαςίαπ. Ασςάοερκεπ, ασΚαι είμαι ζήςημα αμ λειςξύογηρε πξςέ ποαγμαςικά. Από
ςξαμαγξοεσμέμεπ, εκ κληοξμξμιάπ ή όυι, εν αδιαιοέςημ πετχςιρμέμη κσοιαουία ςξσ Πεοικλή, ςημ «εμόπ αμςξσ ή όυι, τλύαοεπ καθ’ έδοόπ αουή» πέοαρε ρςα υέοια ςχμ τιλξπόλεμχμ δημανιμ, φξτξδεείπ εκ τύρεχπ,
γχγώμ ςύπξσ Κλέχμα για μα αμαρσγκοξςηθεί μεοικέπ
ςξ μόμξ πξσ μπξοξύμ μα κάδεκαεςίεπ αογόςεοα, μεςά ςημ ήςςα και ςημ ςσοαμμία,
μξσμ είμαι μα διξυεςεύρξσμ
υχοίπ όμχπ πξςέ μα αμακςήρει ςημ παλιά ςξσ αίγλη,
ρςξ κξιμό ςξσπ ςξ αίρθημα
ατξύ ρςη γχμία ςηπ Ιρςξοίαπ καοαδξκξύραμ ξι Μακεδόπχπ νευχοίζξσμ, πχπ δεμ
μεπ.
είμαι ραμ όλξσπ εμάπ…
Ακόμα είμαι γμχρςό πχπ ςιπ πεοιρρόςεοεπ, και ςιπ
Τξ ποόβλημα ςηπ δημξπιξ
εμδιατέοξσρεπ, πεοιγοατέπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ασςξύ
κοαςίαπ μαπ δεμ είμαι αμ
μαπ
ςιπ έυξσμ κληοξδξςήρει όρξι παοέμειμαμ επιτσλαφητίζξσμ άμερα ξι ξδηγξί
κςικξί απέμαμςί ςξσ και όρξι ήςαμ ρατώπ ςξπξθεςημέςχμ τξοςηγώμ για ςα όοια
ςαυύςηςαπ ρςξσπ ασςξκιμημξι, όπχπ ξ Πλάςχμ και ξ Ξεμξτώμ, από ςημ αμςίθεςη
ςξδοόμξσπ. Τξ ποόβλημα
πλεσοά.
είμαι πχπ ξι εκλεγμέμξι αΕκείμξ πξσ είμαι όμχπ λιγόςεοξ γμχρςό ή, μάλλξμ,
μςιποόρχπξί ςξσπ, όςαμ
εκείμξ πξσ ρσμήθχπ απξριχπάςαι και ςξ ποξρπεομξύμ
φητίζξσμ, ό,ςι κι αμ φητίβιαρςικά ξι επίδξνξι μιμηςέπ ςηπ άμερηπ δημξκοαςίαπ
ρξσμ, δεμ μπξοξύμ μα ςξσπ
είμαι όςι ασςή δεμ ποξέκσφε από κάπξιξμ κξιμχμικό νεπείρξσμ πχπ ςξ κάμξσμ για
ρηκχμό. Σςημ πξλιςική ρκέφη ςχμ Ελλήμχμ η «ρςάριπ»
ςξ καλό ςξσπ.
ήςαμ ρσμώμσμη ςηπ κξιμχμικήπ καςαρςοξτήπ, ςηπ διάλσρηπ ςηπ πόληπ, άοα ήςαμ ενόοιρςη από όλεπ και ποξπ
όλεπ ςιπ καςεσθύμρειπ. Με δσξ λόγια, ξ Πεοικλήπ δεμ
ήςαμ «παιδί ςξσ λαξύ» πξσ πόμερε ςξσπ ξμξίξσπ ςξσ.
Ήςαμ αοιρςξκοάςηπ, επίλεκςξ μέλξπ ςηπ αθημαψκήπ ελίς,
όπχπ ξ Κίμχμ και ξ Μιλςιάδηπ, όπχπ ξ Νικίαπ και ξ Αλκιβιάδηπ. Η δημξκοαςία σπήονε ποξψόμ ςηπ ανιξπιρςίαπ πξσ είυε η ελίς ρςημ αθημαψκή κξιμχμία- υχοίπ ασςό μα ρημαίμει όςι μπξοξύμ μα παοαγμχοιρθξύμ ξι λόγξι- ξικξμξμικξί, κξιμχμικξί και ρςοαςιχςικξί- πξσ ξδήγηραμ ςημ εμ λόγχ ελίς μα απξταρίρει ςξμ πεοιξοιρμό ςχμ ποξμξμίχμ ςξσ αοιρςξκοαςικξύ Αοείξσ Πάγξσ και ςη διεύοσμρη ςξσ εκλεκςξοικξύ ρώμαςξπ.
Ίδιεπ ή παοόμξιεπ ρσμθήκεπ σπήοναμ και ρε άλλεπ κξιμχμίεπ, ρε διατξοεςικέπ
επξυέπ. μχπ ξ Πεοικλήπ σπέγοαφε ςξ μξμαδικό πείοαμα, όπχπ ξ Φειδίαπ σπέγοαφε ςη μξμαδική γλσπςική, ξ Σξτξκλήπ ςημ «Αμςιγόμη», ξ Εσοιπίδηπ ςη «Μήδεια» και
ξ Αοιρςξτάμηπ ςξσπ «ομιθεπ». Με δσξ λόγια, η αθημαψκή δημξκοαςία, από ςημ άλλη άκοη ςξσ υοόμξσ μάπ σπεμθσμίζει πχπ δεμ σπάουει κσοιαουία ςξσ δήμξσ υχοίπ
ελίς, υχοίπ μια πμεσμαςική αοιρςξκοαςία η ξπξία θα εμςξπίρει ςη δσμαμική ςηπ κξιμχμίαπ και θα έυει ςημ ανιξπιρςία μα πειοαμαςιρςεί με ςξσπ όοξσπ ςηπ αμθοώπιμηπ
ρσμύπαονηπ. Τξ πμεύμα υχοίπ ςξ θάοοξπ είμαι αμήμπξοξ. Τξ θάοοξπ υχοίπ ςξ
πμεύμα είμαι αγοξίκξ. «Ο ελλημικόπ πξλιςιρμόπ ρςηοίυθηκε ρςξμ ρσμδσαρμό ςξσ
πμεύμαςξπ με ςξ θάοοξπ», έλεγε ξ Αμςοέ Μαλοό ρςξμ λόγξ πξσ εκτώμηρε ρςημ
Πμύκα ςξμ Μάιξ ςξσ 1958. Τξ πμεύμα και ςξ θάοοξπ είμαι ασςά πξσ λείπξσμ από ςιπ
ελίς ςηπ ρύγυοξμηπ δημξκοαςίαπ. Ασςάοερκεπ, ασςξαμαγξοεσμέμεπ, εκ κληοξμξμιάπ
ή όυι, εν αδιαιοέςξσ ή όυι, τλύαοεπ καθ’ ένιμ, φξτξδεείπ εκ τύρεχπ, ςξ μόμξ πξσ
μπξοξύμ μα κάμξσμ είμαι μα διξυεςεύρξσμ ρςξ κξιμό ςξσπ ςξ αίρθημα πχπ νευχοίζξσμ, πχπ δεμ είμαι ραμ όλξσπ εμάπ, πχπ ανίζει μα βοίρκξμςαι επί ρκημήπ.

Τξ ποόβλημα ςηπ δημξκοαςίαπ μαπ δεμ είμαι αμ φητίζξσμ άμερα ξι ξδηγξί ςχμ
τξοςηγώμ για ςα όοια ςαυύςηςαπ ρςξσπ ασςξκιμηςξδοόμξσπ. Τξ ποόβλημα είμαι
πχπ ξι εκλεγμέμξι αμςιποόρχπξί ςξσπ, όςαμ φητίζξσμ, ό,ςι κι αμ φητίρξσμ, δεμ
μπξοξύμ μα ςξσπ πείρξσμ πχπ ςξ κάμξσμ για ςξ καλό ςξσπ.
Από την εφημερίδα «τα Νέα», 2/1/2010
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γοάφεςε ςημ πεοίληφη ςξσ κειμέμξσ ρε 80-90 λένειπ.
2. Να γοάφεςε ςα ρσμώμσμα ςχμ λένεχμ: λειςξσογεί, ρσμβίχρηπ, αμαρσγκοξςηθεί,

απξριχπάςαι, ρςηοίυθηκε.
3. Με πξια μέθξδξ αμαπςύρρεςαι η 4η παοάγοατξπ; (Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή
ραπ)

4. Πξια μέθξδξ πειθξύπ υοηριμξπξιεί ξ ρσγγοατέαπ ρςημ 7η παοάγοατξ;
5. Τι δηλώμξσμ ξι παοακάςχ λένειπ και πξιξπ ξ οόλξπ ςξσπ; όμχπ, επίρηπ, ακόμα, άοα,
με δσξ λόγια.
6. Πξια η δξμή ςηπ 2ηπ παοαγοάτξσ; (Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ)
7. «Το πρόβλημα είμαι πως οι εκλεγμέμοι αμτιπρόσωποι τωμ πολιτώμ, όταμ ψηφίζουμ, ό,τι κι αμ ψηφίσουμ, δεμ μπορούμ μα τους πείσουμ πως το κάμουμ για το
καλό τους». Με βάρη ςξ παοάθεμα πξια ποξβλήμαςα μπξοείςε μα διακοίμεςε ρςη
ρύγυοξμη Δημξκοαςία και πξιξ θα έποεπε μα είμαι ςξ πεοιευόμεμό ςηπ; Να αμαλύρςε ςιπ απόφειπ ραπ ρε έμα κείμεμξ 550-600 λένεχμ.

