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Το παράδοξο τησ ελληνικήσ δημοκρατίασ
Όλοι όσοι θεωρούν ότι η
έννοια τησ δηµοκρατίασ
είναι ελληνική και ακόµα
και αν δεν τη διαχωρίζουν
από την έννοια τησ µαζικήσ
δηµοκρατίασ που είναι
καθαρά αντιφατική µε
αυτή, έχουν κατά κάποιο
τρόπο δίκιο. Όµωσ λίγοι
ξέρουν και έχουν βιώσει
την πραγµατικότητα τησ ελληνικήσ δηµοκρατίασ διότι
τα τωρινά δεδοµένα φαίνονται παράξενα ενώ στην
ουσία είναι παράδοξα.
Το παράξενο για πολλούσ
είναι ότι η δηµοκρατία δεν
είναι δηµοκρατική. Ενώ η
ιδιότητα αυτή τησ δηµοκρατίασ προέρχεται από
τη φύση τησ, την αρχική
τησ φύση, η οποία εκφυλίζεται όταν ενσωµατώνει
την έννοια τησ µάζασ. ∆ιότι
η ουσία τησ δηµοκρατίασ
προϋποθέτει την ενεργητικότητα και την άµεση
και συµµετρική πρόσβαση
στισ αρχέσ που αντιπροσωπεύουν τισ αξίεσ. Όταν
όµωσ οι αξίεσ εκφυλίζονται
µέσω τησ µαζικοποίησησ
και γίνονται αρχέσ, τότε το
δηµοκρατικό πλαίσιο παύει
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να ισχύει. Το παράδοξο
παράγεται από τον συνδυασµό των λέξεων ελληνική
και δηµοκρατία. ∆ιότι ανεξάρτητα αν είναι και οι δύο
σωστέσ µε την ετυµολογική
έννοια, στην πραγµατικότητα τισ χρησιµοποιούµε
για να ορίσουµε µια δοµή
που δεν είναι ελληνική -το
µοντέλο τησ πολιτικήσ µασ
είναι καθαρά ξένο και µε

πρόσφατεσ αγγλο-αµερικανικέσ τάσεισ- αλλά ούτε
και δηµοκρατία εφόσον
το σύστηµα και η µάζα αναπαράγουν ένα αιτιοκρατικό
µοντέλο διότι όλα είναι
καθορισµένα από τισ αρχικέσ συνθήκεσ. ∆εν υπάρχει
πλαίσιο δηµιουργίασ ακόµα
και αν υπάρχει ένα συµβατικό πλαίσιο ελευθερίασ.
Ωσ εξέλιξη το πρόβληµα

τησ ελληνικήσ δηµοκρατίασ
είναι ότι ακολούθησε µια
δικτατορία. Σαφώσ αυτό
αποτέλεσε µία αλλαγή
φάσησ, η οποία ήταν και
είναι όντωσ ριζοσπαστική.
Αυτό όµωσ δεν σηµαίνει ότι
αρκεί. Η αλλαγή υπάρχει
όντωσ και το να ειπωθεί
το αντίθετο είναι άκρωσ
ηλίθιο. Όµωσ αυτό το διπολικό σύστηµα δεν επαρκεί

ωσ πλαίσιο δηµοκρατίασ.
Παράγει αλλαγέσ που µπορεί να είναι όντωσ αλλαγέσ,
όχι όµωσ όταν ακολουθούν
έναν κυκλικό ρυθµό που
παράγει πεδίο επιλογών
και όχι πολιτικήσ. Το ίδιο
ισχύει και για το εκλογικό
σύστηµα. Αν µετρήσουµε
χρονικά την προεκλογική
περίοδο και τη µετεκλογική
περίοδο, τότε θα αντιληφθούµε γιατί το µιντιολογικό είναι τόσο σηµαντικό
στην τωρινή πολιτική τησ
Ελλάδασ. Ενώ αρχικά οι
εκλογέσ αποτελούσαν ένα
µέσο, τώρα είναι ο στόχοσ
τησ πολιτικήσ. Ενώ αρχικά το κόστοσ ανήκε στην
αξιολόγηση, τώρα πια είναι
αρχική αξία που καθορίζει
την τακτική. Το έργο είναι
απλώσ µια ελαχιστοποίηση του κόστουσ, µε την
καθαρά οικονοµική έννοια.
Η έλλειψη τησ αµεσότητασ
παράγει ενδιάµεσα τησ δηµοκρατίασ που προκαλούν
τριβέσ του Clausewitz. Συνεπώσ η αδράνεια γίνεται
όχι µόνο η κυριότερη αλλά
και η ισχυρότερη παράµετροσ τησ εσωτερικήσ τησ
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λειτουργίασ. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο βλέπουµε ότι η
έκφραση ελληνική δηµοκρατία αν και δεν είναι
δικτατορία, δεν περιγράφει καθόλου την πολιτική
πραγµατικότητα. ∆εν είναι
λοιπόν ούτε παράξενη
ούτε περίεργη έκφραση,
είναι απλώσ εξ ορισµού
παράδοξη και αυτό είναι
ένα από τα στοιχεία που
καθορίζουν την αναποτελεσµατικότητα.επε να τον δει
να πεθαίνει.
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