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Δημοκρατία ανευ καταλύτου
ΜΕΡΑ που είναι σήμερα δεν εχει νόημα να επανα
λάβουμε πράγματα γνωστά. «ΟΙ δικτατορίες έμπε- 
ριέχουν τό σπέρμα τής άποτυχίας καί τής κατα
στροφής μέσα τους άπό τήνάρχή» συνήθιζε νάλέει 
ό Κωνσταντίνος Καραμανλής. ΟΙ δικτατορίες άκόμη 
καί αύτές πού άρχίζουν θεωρητικώς μέ τίς «καλύ
τερες τών προθέσεων» ολοκληρώνονται, πνίγονται 
στό αίμα καί τελειώνουν μέ έθνικές τραγωδίες, λέ
νε οί ιστορικοί. Στήν περίπτωσή μας; Μέ τήν τραγω
δία καί τόν έθνικό άκρωτηριασμό τής Κύπρου μας. 
Οί δικτατορίες φύονται,τέλος, έκείπού άπαξιώνε- 
ται καί έξουδετερώνεται ή πολιτική.

« Ή δημοκρατία έδολοφονήθη έν Έλλάδι υπό κα
θεστώς έλευθερίας καί οί συνταγματάρχες απλώς 
τής έδωσαν τήν χαριστική βολή\» δήλωσε ό Κων
σταντίνος Καραμανλής στίς 7 Δεκεμβρίου 1967 
στούς «New York Times». (Δημήτρη Καιρίδη, Ο Καρα
μανλής καί ό Ξένος Τύπος, έκδόσεις Πατάκη, σ. 165, 
2014.) Γνωστά είναι όλα αύτά, τά λέμε κάθε χρόνο.

Σκέφτηκα λοιπόν φέτος έναν διαφορετικό άνα- 
στοχασμό μέ σημεία έκκίνησης τό 1963, έτος έγκα- 
τάλειψης τής Ελλάδας άπό τόν Καραμανλή, καί τό 
1975, έτος ψήφισης τού νέου Συντάγματος. Τί συν
δέει αύτά τά δύο έτη, χωριστά καί μαζί, μέ τό τώρα; 
Ό Καραμανλής άποφάσισε νά άποχωρήσει άπό τήν 
πολιτική ζωή τού τόπου όταν διαπίστωσε πώς έπα- 
ψαν νά λειτουργούν ύγιώς οί προδικτατορικοί πολι

τειακοί καταλύτες οι οποίοι παρενέβαιναν καί συνή
θως έδιναν δημοκρατικές λύσεις, έπ’ ώφελείςι τού 
τόπου κάθε φορά πού κινδύνευε νά χαθεί ό έλεγ
χος. Συνήθως παρενέβαινε ό βασιλεύς καί δευτε- 
ρευόντως ό στρατός. Ή άναίρεση τού κανόνος τόν 
άνάγκασε νά μεταναστεύσει. «Ακόνιζαν τά ψαλίδια 
τους γιά νά μου κόψουν τά φτερά!» έξομολογειται 
ό Καραμανλής στό ίδιο βιβλίο. Μέ τό νέο Σύνταγ
μα τού 1975 ό Καραμανλής έπιδίωξε νά δημιουργή
σει νέο καταλύτη ισορροπιών στό πολίτευμα: άντι- 
κατέστησε τόν έλέω θεού ισόβιο βασιλέα μέ τόν 
έπί θητείςι έκλεγόμενο Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, 
τόν όποιο έξόπλισε μέ τήν δυνατότητα νά διαλύει 
τήν Βουλή καί νά προκαλεϊ έκλογές σέ περίπτωση 
προφανούς δυσαρμονίας μέ τό λαϊκό αίσθημα. Ό 
ορισμός τού balance. Σήμερα, πενήντα σχεδόν χρό
νια μετά, έρωτάται: Πλέον τής κυβέρνησης ύπάρ- 
χει καταλύτης στό πολίτευμα γιά νά αίρει τά άδιέ- 
ξοδα; Θεσμικός καταλύτης! Δέν μιλάμε γιά τίς προ
σωπικότητες τών πρωταγωνιστών. Έν τάξει, ό Καρα
μανλής ώς Πρόεδρος έπιχείρησε νά άποτρέψει τόν 
διχασμό μέ τήν φράση «έναν πρώην Πρωθυπουρ
γό δέν τόν στέλνεις στήν φυλακή άλλά σπίτι του». 
Έν τάξει, φρενάρισε τίς διαθέσεις άναγνώρισης 
τών Σκοπιών μέ τήν δακρυσμένη φράση «ή Μακε
δονία είναι μία καίέλληνική». Έν τάξει, ό Προκοπής 
Παυλόπουλος άπέτρεψε τήν έξοδο τής Ελλάδος
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άπό τό εύρώ, άπειλώντας μέ παραίτηση καί μέ τήν φρά
ση «έγώ Πρόεδρος τής δραχμής δέν γίνομαι». Ναί, έν 
τάξει, βγήκε μπροστά ό άρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος 
Φλώρος στήν κρίση τοϋ Αιγαίου καί ξύπνησαν μαζί μέ 
τόν Πετράκη, τόν Μλιούμη καί τόν Λαλούση τούς βου
τυράτους τής Κυβερνήσεως, άλλάπροέκυψε. Δέν ήταν 
στό σχέδιο. Τού έκαναν έως καί παρατήρηση τοϋ ΑΓΕ- 
ΕΘΑ έπειδή πήγε σέ σύσκεψη στό Μαξίμου μέ στολή 
παραλλαγής.

Όλα αύτά οφείλονται λοιπόν στίς προσωπικότητες 
ένός έκάστου, όχι στήν θεσμική ισχύ τοϋ άξιώματος. 
Όχι σέ κάποια θεσμοθετημένη ισορροπία έντός τών 
θεσμών. Καταλύτης σήμερα δέν ύπάρχει. Οϋτε στήν 
πολιτειακή έξουσία, οϋτε στήν πολιτική, οϋτε στήν δι
καστική, οϋτε στήν νομοθετική. Προδικτορικά καί έως 
ότου άρρωστήσει ό βασιλεύς Παύλος, όμως, ύπήρχε 
καταλύτης. Καταλύτες. Ό βασιλεύς καί έπικουρικά ό 
στρατός. Ό μέν βασιλεύς ήταν θεσμός άγαπητός στόν 
λαό. Ό πρίγκηψ Φίλιππος πού πέθανε προχθές μάς θύ
μισε τόν Γεώργιο τόν Α' τών βαλκανικών πολέμων. Ό 
πρίγκηψ Φίλιππος έπέλεξε νά ταφεί μέ τόν τύπο τής 
έλληνικής σημαίας πού κυμάτιζε παντού στήν Ελλά
δα πριν άντικασταθεί άπό τήν δικτατορία. Ό βασιλεύς 
Παύλος έκλήθη νά λύσει τό πολιτικό πρόβλημα τής χώ
ρας μετά τόν θάνατο τοϋ Αλέξανδρου Παπάγου. Καί 
σοφά έκανε άλμα γενεάς, δίνοντας λύση δεκαετιών. 
Δέν έγκλωβίστηκε στούς συμπαθείς δεινοσαύρους τής 
έποχής του.Όσο ό θεσμός ήταν άγαπητός στόν λαό 
καί δέν ένεπλεκόταν σέ διεθνείς μηχανορραφίες μπο
ρούσε νά λειτουργεί καί ώς καταλύτης. Τό αύτό ϊσχυε 
καί γιάτό στράτευμα. Ποιοι έφεραν τόν Ελευθέριο Βε- 
νιζέλο στήν έξουσία τό 1909; Οί στρατιωτικοί! Ό Σύν
δεσμος Νικόλαος Ζορμπάς μέ ένα βραχύβιο πραξικό
πημα πού δέν είχε όμως ώς στόχο τήν παραμονή του 
στήν έξουσία άλλά τήν άρση τού έθνικοϋ άδιεξόδου. 
Ό Στρατός έδωσε έπίσης τρεις πρωθυπουργούς εις 
έκ τών οποίων έξελίχθηκε σέ δικτάτορα: Αλέξανδρος 
Παπάγος, Νικόλαος Πλαστήρας καί’Ιωάννης Μεταξάς. 
Πού θέλω νά καταλήξω;Όχι στό ότι νοσταλγώ σχήμα
τα ξεπερασμένα. Γ ιό έμάς, ξεπερασμένα. Γ ιατί γιά τούς 
Άγγλους, τούς Ισπανούς (ό βασιλιάς έκανε τήν άπονο- 
μή τού Κυπέλλου στόν Μέσοι προχθές) γιά τούς Δα
νούς, δέν είναι. Καί δέν είναι γιατί αύτοί ποτέ δέν ένε- 
πλάκησαν σέ παιχνίδια δικτατορίας. «Νοσταλγώ» όμως 
κάτι άλλο. Δυνατούς θεσμούς. Θεσμούς πού νά μήν 
έπιτρέπουν νά άνοίγουν κερκόπορτες στούς σύγχρο
νους δικτάτορες όλιγάρχες. Θεσμούς καταλύτες. Θε
σμούς πού νά έχουν τήν δύναμη νά παρεμβαίνουν καί 
νά έπαναφέρουν τούς ισχυρούς στήν τάξη όταν ή μέθη 
τής έξουσίας τούς καταλαμβάνει. Τέτοιους δέν έχου
με. Αύτό θά έπρεπε νά ήταν τό αίτημα τής έπανάστα- 
σης τής έποχής μας. Θά «έπρεπε». Γ ιατί μέ τήν ραθυ
μία πού βλέπω γύρω μου άφθονη, λίαν άμφίβολον. Ή 
μόνη έπανάσταση πού θεωρώ θεμιτή είναι γιά τήν μπά
ρα πού θά πιοΰ με χαλαροί τό έπόμενο σφηνάκι εις ύγεί- 
αντής «έλευθερίας» μας καί τής «δημοκρατίας» μας.
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