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ΑΠΟΨΕΙΣ
∆ιότι το πρόβληµα της χώρας δεν είναι οικονοµικό, είναι εξόχως θεσµικό κατά την ταπεινή
µου άποψη. Κανένα µέτρο και καµία τρόικα δεν θα αλλάξουν το παραµικρό εάν δεν αλλάξει
ο τρόπος µε τον οποίο όλοι µας αντιλαµβανόµαστε το ρόλο µας µέσα σε αυτή τη µικρή αλλά
θαυµατουργή χώρα. Πρέπει να εκδηµοκρατιστούµε για να σωθούµε
Από τον Γρηγόριο Σιουρούνη*

Ο εκδηµοκρατισµός ως προϋπόθεση σωτηρίας
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ που µας πέρασε ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας στην οµιλία του για την επέτειο αποκατάστασης της ∆ηµοκρατίας µίλησε για την
έλλειψη αυτής στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Πόσο σηµασία έχει εάν υπάρχει µια
τέτοια έλλειψη και που µπορεί κανείς να την
εντοπίσει σήµερα στην Ελληνική κοινωνία;
Οταν λέµε έλλειψη δηµοκρατίας σίγουρα δεν
εννοούµε εάν υπάρχουν εκλογικές διαδικασίες οι οποίες αναδεικνύουν τους τοπικούς ή
εθνικούς άρχοντες οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν τις τύχες των πολιτών τους. Αυτό
λύθηκε το 1974.
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ που τίθεται σήµερα είναι
πόσο δηµοκρατικό είναι παραδείγµατος χάρη
ορισµένοι να πληρώνουν φόρους και άλλοι
όχι; Πόσο δηµοκρατικό είναι ορισµένοι να περιµένουν υποµονετικά στο ραντσάκι στο διά-

δροµο του νοσοκοµείου, στην ουρά για την
εξέτασή τους στον ιατρό του ΙΚΑ, στη ∆ΟΥ
που ανήκουν να πληρώσουν το φόρο τους
ενώ άλλοι µε ένα φάκελο ή τηλέφωνο τοπικού
άρχοντα, παράγοντα ή ότι έχει τέλος πάντων
ο καθένας να µην µπαίνει σε καµιά από τις
παραπάνω διαδικασίες; Πόσο δηµοκρατικό
είναι να περιορίζονται µισθοί και κεκτηµένα
δικαιώµατα δεκαετιών γιατί ορισµένοι δεν
πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν; Πόσο δηµοκρατικό είναι το προνόµιο
του επιχειρείν να κληροδοτείτε ή να διασφαλίζεται µε µια άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος,
απολύτως ελεγχόµενη από τους ήδη ασκούντες το εκάστοτε επάγγελµα;
ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ είναι από
την άλλη το ελληνικό δηµόσιο, που λειτουργεί σαν µονοψωνιτής στην εσωτερική αγορά
προµηθειών κάθε λογής υλικού που κατανα-

λώνει, να µην ακολουθεί διαφανείς διαδικασίες; Πόσο δηµοκρατικό είναι να ακολουθεί
επίσης κάθε λογής αδιαφανείς διαδικασίες
σε ένα τεράστιο σύνολο δηµοσίων αγαθών
ως µονοπωλητής αυτών; Πόσο δηµοκρατικό τέλος είναι η πολιτεία να αδυνατεί να
προστατεύει τον Ελληνα πολίτη της από την
ασυδοσία της αδιαφάνειας αυτής, η οποία
επεκτείνεται σε κάθε έκφανση της οικονοµικής ζωής του τόπου; Στην πρόσφατη µελέτη µου µε τον επίκουρο καθηγητή κ. Ηλία
Παπαϊωάννου (επισκέπτης καθηγητής στο
Harvard University) δείχνουµε πως η ύπαρξη σταθερής δηµοκρατίας, µε την έννοια της
ύπαρξης εκλογικής διαδικασίας, αναγνώρισης της κοινοβουλευτικής εξουσίας, και
της ύπαρξης συντάγµατος στις χώρες που
όλα αυτά δεν υπάρχουν είναι συνώνυµα της
ταχύτερης και µακρόχρονης οικονοµικής
ανάπτυξης.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α αυτά τα κερδίσαµε το
1974, αλλά πόσο καλά τα αξιοποιούµε; ∆ιερωτάται κανείς εάν όλοι µας ενισχύαµε τη
δηµοκρατική µας συνείδηση και λειτουργία,
πολίτες και κράτος, τι επίδραση θα είχε αυτό
στην καθηµερινότητά µας, πόσες στρεβλώσεις θα διόρθωνε και πόσα προβλήµατα θα
λύνονταν χωρίς καµία νοµοθετική παρέµβαση. ∆ιότι το πρόβληµα της χώρας δεν είναι
οικονοµικό, είναι εξόχως θεσµικό, κατά την
ταπεινή µου άποψη. Κανένα µέτρο και καµία
τρόικα δεν θα αλλάξουν το παραµικρό εάν
δεν αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο όλοι µας
αντιλαµβανόµαστε το ρόλο µας µέσα σε αυτή
τη µικρή αλλά θαυµατουργή χώρα. Πρέπει να
εκδηµοκρατιστούµε για να σωθούµε.
* Ο κ. Σιουρούνης είναι λέκτορας στο τµήµα
Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου

Πολλαπλασιάστηκαν οι άστεγοι, πλήθυναν οι απελπισµένοι που χτυπάνε ενέσεις στο
κορµί τους, ανεβαίνει η ανεργία, κατεβαίνουν οι µισθοί και οι συντάξεις. Το βράδυ η
κυκλοφορία στους δρόµους έχει αραιώσει. Πού; Στην Αθήνα που έσφυζε από ζωή όλο
το εικοσιτετράωρο
Από την Κάτια Γέρου*

Αλλάζοντας τους παλµούς της καρδιάς
ΖΟΥΜΕ ένα αίσθηµα εθνικής κατάθλιψης, όλοι κολυµπάµε εκεί µέσα. Θα ‘θελα,
λοιπόν, να ‘βαζα την Αφροδίτη της Μήλου
µε σκυµµένο το κεφάλι, να το στηρίζει στα
κοµµένα της χέρια -κάπως σαν τη στάση του
«Σκεπτόµενου» του Ροντέν-, βαθιά λυπηµένη, απαρηγόρητη, να αναλογίζεται όλες τις
γενιές που πέρασαν τα τελευταία εβδοµήντα
χρόνια σ’ αυτή την πολύπαθη χώρα, παλεύοντας χωρίς να το βάζουν κάτω…
ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ τους αξιοπρεπείς,
γενναίους, εργατικούς, πονεµένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν ούτε τζιπάρες στο γκαράζ τους, ούτε πισίνα στο σπίτι
τους, που ένα πρωί ξύπνησαν κι έµαθαν
ότι πτώχευσαν κι άλλο. Και ότι, από ‘δω και
στο εξής, δεν εξυπακούεται τίποτα. Ετσι κι
αλλιώς, ποτέ δεν εξυπακουόταν τίποτα, αν
σκεφθούµε ότι αυτή η µικρή, σαν κουκίδα
στο χάρτη, τρελαµένη χώρα, τώρα που µιλάµε είναι πέµπτη παγκοσµίως σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς (ως το 2005 ήταν τρίτη!).
Και που πριν από την κρίση, ο ένας στους
τέσσερις κατοίκους της ζούσε στο όριο της
φτώχειας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ µέσα σ’ αυτή την
καινούρια συνθήκη; Πώς δουλεύει ο καλλιτέχνης, ο κάθε άνθρωπος, εντέλει, στα
χρόνια της ύφεσης; Βεβαίως θα περιορίσει
τις ανάγκες του. Θα κάτσει να υπολογίσει
τα πράγµατα από την αρχή: πού χαλάρωσε,
πού αφέθηκε, πού έκανε ίσως εύκολα ή ψυχρά πράγµατα επειδή έφεραν κέρδη ή γιατί
θεωρούνταν «τρέντι». Πώς να το κάνουµε;
Είχαµε υποστεί µια ψυχική µετάλλαξη, ήµασταν καθένας για την πάρτη του, οφείλουµε
να το παραδεχτούµε. Υπήρξε µια λαίλαπα
κακογουστιάς και δεν την εµποδίσαµε, νοµίσαµε ότι η χώρα µας ανήκει στο κλαµπ των
τυχερών και πιαστήκαµε στον ύπνο. Οµως,
µπορεί τα ζόρια που εµφανίσθηκαν να µας
κάνουν να ξεθάψουµε ένα δηµιουργικό, αλληλέγγυο εαυτό που είχε σωπάσει µέσα µας,
που αποκοιµήθηκε νανουρισµένος γλυκά
από µια ψεύτικη ευµάρεια. Ποιος ξέρει; Ολα
µέλλει ν’ αποδειχθούν. Ενα είναι σίγουρο:
τώρα είναι ο καιρός της δράσης µας. Τώρα
που δεν ξέρουµε τι θα µας ξηµερώσει.
ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΣΕΙ όλοι τ’ αυτί µας για
ν’ αφουγκρασθούµε την καταιγίδα που έρ-

χεται. ∆εν ξέρουµε πότε θα χτυπήσει τελειωτικά, µε πόσα χιλιόµετρα την ώρα θα τρέξουν
οι αγέρηδες καταπάνω µας. ∆εν ξέρουµε πόσα σπίτια και ψαροκάικα θα παρασυρθούν,
ούτε πόσοι θα είναι οι «νεκροί» της. Γιατί και
οι οικονοµικές καταιγίδες έχουν κι αυτές
τους νεκρούς και τους πρόσφυγές τους. Τα
πρώτα σηµάδια ήδη υπάρχουν. Πολλαπλασιάστηκαν οι άστεγοι, πλήθυναν οι απελπισµένοι που χτυπάνε ενέσεις στο κορµί τους,
ανεβαίνει η ανεργία, κατεβαίνουν οι µισθοί
και οι συντάξεις. Το βράδυ η κυκλοφορία
στους δρόµους έχει αραιώσει. Πού; Στην
Αθήνα που έσφυζε από ζωή όλο το εικοσιτετράωρο.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ, τι θα γίνει; Θα ψάξουµε, ως
κοινωνία των πολιτών, τα σηµεία που µας
ενώνουν κι όχι αυτά που µας χωρίζουν; Θα
οργανώσουµε τον αγώνα για την επιβίωσή
µας γύρω από αυτά, ή θα φάµε ο ένας τον
άλλο; Θα γεµίσει η ατµόσφαιρα ουρλιαχτά
µίσους, όπου κανείς δεν θ’ ακούει κανέναν,
ή θα συζητήσουµε επί της ουσίας, για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια; Θα βάλουµε ένα χέρι να τραβήξουµε ζωντανούς

ανθρώπους κάτω από κάθε είδους ερείπια
και µπάζα, ή θ’ αρχίσουµε να καταπίνουµε
όλοι µαζί αντικαταθλιπτικά, βοµβαρδιζόµενοι από αριθµούς που δεν καταλαβαίνουµε
κι από λογαριασµούς που δεν µπορούµε να
πληρώσουµε;
ΜΠΟΡΕΙ να το παρακάνω, είναι σαν να
µιλάω για µια εµπόλεµη κατάσταση. Οµως
όλα, εντέλει, είναι πόλεµος. Να σπάσεις τα
κλισέ και τις ευκολίες σου ως επαγγελµατίας, πόλεµος κι αυτό. Να αρθρώσεις έναν
προσωπικό λόγο χωρίς να τον απονευρώσεις για να γίνεις αρεστός, πόλεµος κι αυτό.
Τελικά, εξοικονόµηση ενέργειας σηµαίνει
ενέργεια στο φουλ, κάτι σαν να γίνουµε ο
καθένας µια δυνατή γεννήτρια, αυτοτροφοδοτούµενη από το φιλότιµό µας, από τη θεά
Ανάγκη. Και τη δίψα για ζωή…
*Η Κάτια Γέρου είναι πρωταγωνίστρια του
«Θεάτρου Τέχνης». Το κείµενο είναι απόσπασµα από το βιβλίο της «Αλλάζοντας τους
παλµούς της καρδιάς», που µόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Καλειδοσκόπιο».

19

