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ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι «δηµοκρατικοί» αντίπαλοι της ∆ηµοκρατίας

ÄÉ

«Σε µια δηµοκρατία», έγραψε ο Αµερικανός δικαστής Φίλιξ Φρανκφούρτερ,
«το υψηλότερο αξίωµα είναι αυτό του πολίτη». Αυτό είναι µια άλλη ανάγνωση του
πρώτου άρθρου στα συντάγµατα όλων των χωρών, που περίπου λένε ό,τι και το
ελληνικό: «Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες
πηγάζουν από το λαό...». Αυτό δεν σηµαίνει ότι κάθε πολίτης από µόνος, κατέχοντας
το υψηλότερο αξίωµα, µπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, αλλά οι περισσότεροι πολίτες
µαζί ορίζουν την τύχη µιας χώρας· είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.
Την περασµένη Κυριακή, οι Έλληνες άσκησαν την ύψιστη εξουσία τους και
ίσως πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα. Και αυτό, διότι όπως συµβαίνει και
µε όλα τα άλλα πράγµατα, στην Ελλάδα και η έννοια της δηµοκρατίας έχει
κακοποιηθεί τόσο πολύ ώστε τα πάντα κατέληξαν πολτός. Τα πολιτικά δικαιώµατα
συγχέονται µε τα ατοµικά· ο νόµος της πλειοψηφίας µε το «δίκιο» µιας τάξης· η
υποχρέωση τήρησης των νόµων µε το δικαίωµα (υπό όρους) της πολιτικής
ανυπακοής· η δηµοκρατία µε την οχλοκρατία· η πολιτική µε τον χουλιγκανισµό· το
δικαίωµα της ελευθερίας του λόγου µε τις βιαιότητες· το δικαίωµα της συνάθροισης
µε τις καταλήψεις· η νόµιµη βία, που οφείλει να ασκεί τηρώντας τους κανόνες το
κράτος, µε την παράνοµη βία εκείνου που θεωρεί ότι αδικείται. […]
Όµως, η δηµοκρατία δεν είναι ένα σύστηµα απόλυτης ελευθερίας· είναι το πιο
ελεύθερο σύστηµα που έχουµε γνωρίσει µέχρι τώρα. ∆εν ευλογεί την παραβίαση των
κανόνων συµβίωσης, απλώς επιτρέπει σε όλους να συµµετάσχουν στον ορισµό αυτών
των κανόνων. ∆εν είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει στις µειοψηφίες να κάνουν ό,τι
θέλουν· είναι ένα σύστηµα που επιτρέπει στις µειοψηφίες να λένε ό,τι θέλουν, έτσι
ώστε να πείσουν και να γίνουν µε τη σειρά τους κάποια στιγµή πλειοψηφία για να
ορίσουν τους κανόνες. ∆εν επιτρέπει καν στην πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει.
Υπάρχουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε ατόµου, που δεν µπορεί να καταπατήσει
ούτε το 99,9% του υπόλοιπου λαού. […]
Η δηµοκρατία δεν εξασφαλίζει σοφά αποτελέσµατα – µην ξεχνάµε ότι
δηµοκρατικά εξελέγη ο Αλκιβιάδης, που οδήγησε στην καταστροφή της Αθήνας –,
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αλλά ότι οι άνθρωποι θα δρέπουν τους καρπούς των σωστών αποφάσεων και
υφίστανται τις συνέπειες των λαθών τους. Όπως γράφει ο Ρεζίς Ντεµπρέ: «Ο ρόλος
της δηµοκρατίας δεν είναι να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισµένους. Ούτε σκοπός της
είναι να αγαπιόµαστε όλοι µεταξύ µας. Είναι µόνο µία συµφωνία που µας επιτρέπει
να διαχειριζόµαστε καλύτερα τις διαφωνίες µας. Ή, τέλος πάντων, να τις
διαχειριζόµαστε µε το µικρότερο δυνατό κόστος».
Φυσικά, το πολίτευµα της ∆ηµοκρατίας δεν είναι τέλειο. Όχι µε την έννοια ότι
δεν παράγει άριστα αποτελέσµατα. Το πρόβληµα µε τη δηµοκρατία είναι και ως
διαδικασία, όπως λέει ο Ντεµπρέ, «έχει κι αυτό τα όριά του, τις σκιές του, τις µαύρες
τρύπες του». Γι’ αυτό και το αίτηµα για περισσότερη δηµοκρατία είναι πάντα
ζωντανό. Είναι το µόνο πολίτευµα που έχει µηχανισµούς αυτοαξιολόγησης και
διαρκούς αναθεώρησης. Έχει διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγµατος, πλην
φυσικά των θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων. […]
Η δηµοκρατία δεν πραγµατώνεται κάθε τέσσερα χρόνια. Βεβαίως, µετά την
αποµάκρυνση εκ της κάλπης ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Οι πολίτες εκλέγουν για µία
τετραετία εκείνους –καλούς, κακούς, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές· δεν έχει
σηµασία– που θα τους εκπροσωπήσουν. Επιλέγουν πολιτικές και διαµορφώνουν, εν
πολλοίς, την πορεία που θα πάρει ο τόπος. Συνήθως απογοητεύονται διότι η
δηµοκρατία για να προχωρήσει χρειάζεται τόσο τις διαφωνίες όσο και τους
συµβιβασµούς. Ουδέποτε µια συλλογική απόφαση µπορεί να ικανοποιήσει πλήρως
ένα άτοµο. Γι’ αυτό ακριβώς εφευρέθηκε η ∆ηµοκρατία· για να θεσπίζει εκείνους
τους συµβιβασµούς που θα ικανοποιούν σε µεγάλο βαθµό τους περισσότερους
ανθρώπους. Κανόνες που ικανοποιούν πλήρως µόνο έναν άνθρωπο είναι η
απολυταρχική µοναρχία.
Η δηµοκρατία, τέλος, έχει κόστος. Την αιώνια επαγρύπνηση που έλεγε ο
Τόµας Τζέφερσον. Η δηµοκρατία δεν τελειώνει µε τις εκλογές. Οι πολίτες έχουν
υποχρέωση διαρκούς συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ελέγχουν
αυτούς που εξέλεξαν, πιέζουν –µε δηµοκρατικά µέσα µόνο– για τη λήψη των
αποφάσεων που θεωρούν σωστές, εναντιώνονται σε κάθε απόπειρα
καταστρατήγησης των νόµων· είτε αυτή επιχειρείται από τα πάνω είτε από τα κάτω,
δηλαδή από οµάδες πολιτών που θέλουν να επιβάλουν µε παράνοµες πράξεις τη
θέλησή τους. Στη δηµοκρατία, κανένας σκοπός δεν αγιάζει τα αντιδηµοκρατικά µέσα
και η καταστρατήγηση των νόµων –δηλαδή η ακύρωση της θέλησης της
πλειοψηφίας– δεν µπορεί ποτέ να νοηθεί ως δηµοκρατική πράξη.
Κείµενο του Π. Μανδραβέλη από τον τύπο,
ελαφρά διασκευασµένο, 13 Μαΐου 2012.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α.

Να γράψετε την περίληψη του κειµένου σε 100-120 λέξεις περίπου.
Μονάδες 25
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Β2.

Β3.

Β4.

Από το κείµενο προκύπτει ότι: «Η ∆ηµοκρατία εφευρέθηκε για να θεσπίζει
εκείνους τους συµβιβασµούς, οι οποίοι θα ικανοποιούν τους περισσότερους
ανθρώπους, ενώ η απολυταρχική µοναρχία για να καλύπτει µόνο έναν
άνθρωπο». Να αναπτύξετε το νόηµα αυτής της φράσης µε τη µέθοδο της
σύγκρισης-αντίθεσης σε µια παράγραφο 80-100 λέξεων.
Μονάδες 10
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Να εντοπίσετε δύο τρόπους πειθούς και τα µέσα τους στην 4η παράγραφο του
κειµένου. («Η δηµοκρατία δεν εξασφαλίζει … µικρότερο δυνατό κόστος»).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας εντοπίζοντας τα σχετικά χωρία.
Μονάδες 5

Με ποιον τρόπο-µέθοδο αναπτύσσεται η 3η παράγραφος («Όµως η
δηµοκρατία … του υπόλοιπου λαού») του κειµένου; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
Μονάδες 5

α)

«για να θεσπίζει εκείνους τους συµβιβασµούς που θα ικανοποιούν σε
µεγάλο βαθµό τους περισσότερους ανθρώπους»: Να χαρακτηριστεί το
είδος της σύνταξης και να µετατραπεί στην αντίθετή της. (Μονάδες 3)

β)

Να αιτιολογήσετε τη χρήση των ρηµατικών προσώπων στα παρακάτω
παραδείγµατα:

-

«που έχουµε γνωρίσει µέχρι τώρα»
«Οι πολίτες έχουν υποχρέωση διαρκούς συµµετοχής στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων»
(Μονάδες 2)
Μονάδες 5

α)

Να γράψετε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
συνάθροισης, καταπατήσει, αίτηµα, λάθος, εναντιώνονται. (Μονάδες
5)

ÄÉ

Β5.

β)

Γ.

Να γράψετε ένα αντώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
συγχέονται, επιτρέπει, θεµελιωδών, απογοητεύονται, επαγρύπνηση.
(Μονάδες 5)
Μονάδες 10

Σε ηµερίδα που διοργανώνει το σχολείο σας µε θέµα «Η ∆ηµοκρατία στη
σύγχρονη Ελλάδα», συµµετέχετε ως εκπρόσωπος του δεκαπενταµελούς
συµβουλίου µε µια εισήγηση 500-600 λέξεων. Στην εισήγηση να αναδείξετε τα
φαινόµενα κακοποίησης της δηµοκρατίας και να προτείνετε τρόπους
προκειµένου το σχολείο να διαµορφώσει πολίτες µε δηµοκρατικό φρόνηµα,
ικανούς να συµβάλουν στην οµαλή λειτουργία της.
Μονάδες 40
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