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Τα κάγκελα στις παρελάσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη συζητήθηκαν πάρα πολύ και
σχολιάστηκε δυσμενώς η «πριβέ» παρακολούθηση της παρέλασης από τους πολιτικούς και
η παρακολούθηση της παρέλασης του κόσμου από πολύ μακριά.

Μήπως πολύ όμως γρήγορα ξεχάσαμε τι συνέβη επανειλημμένα στις παρελάσεις και
εμφανίστηκαν τα κάγκελα;

Ή μήπως έχουν παρέλθει οι αιτίες για τις οποίες τοποθετήθηκαν; Δεν έχουμε παρά να το
δοκιμάσουμε στην επόμενη παρέλαση.

Στο ερώτημα εάν οι παρελάσεις μπορούν να είναι και πεδίο για κομματικές επιδιώξεις και
ιστορική μνήμη η απάντηση έχει και πάλι δύο πλευρές. Ο κ. Σκουρλέτης εξέχων στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάλογη ερώτηση απάντησε «ότι όλα μπορούν να συνδυαστούν.». Η άλλη
πλευρά είναι γνωστή η άποψή της.

Δεν ξέρω πραγματικά πόσοι γονείς θα έστελναν τα παιδιά τους σε μία παρέλαση όπου
ταυτόχρονα με τα σχολεία θα παρέλαυναν και τμήματα διαμαρτυρόμενων με ανάλογα
πλακάτ και συνθήματα.

Όμως το θέμα είναι με πόση ευκολία όλα ονομάζονται ανατροπή πόσο εύκολα
αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα και προβλήματά της.
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Η ανατροπή αντηχεί στα αυτιά του λαού που έχει συνηθίσει να ψηφίζει τιμωρώντας και όχι
επιλέγοντας πολύ καλύτερα από λέξεις όπως συμφωνία, κοινή στάση, συναπόφαση και
οδηγεί ποιο ξεκάθαρα σε εκλογικά αποτελέσματα.

Και όσο ποιο θολά και γενικά φωνάζεται η ανατροπή ως σύνθημα τόσο λιγότερα
επιχειρήματα απαιτούνται να δικαιολογήσουν για το ποιος και το γιατί.

Η δημοκρατία μας επιτρέπει την ανατροπή, αλλά και η ανατροπή θα πρέπει να επιλέγει την
εφαρμογή της δημοκρατίας, και όχι την δημοκρατία αλλά κάρτ.

Η άσκηση της εξουσίας ελέγχεται μόνο με τη λειτουργία της δημοκρατίας και όχι με τα
θέλω των μειοψηφιών.

Η πραγματική ανατροπή είναι πολύ μακριά από τον λαϊκισμό, απαιτεί βαθιά γνώση και
αναβάθμιση των θεσμών.

Διαφορετικά πολύ γρήγορα περνάει σαν αέρας και ως ένα μικρό και χωρίς νόημα τμήμα της
ιστορίας.
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