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Ή αξραία ειιεληθή δεκνθξαηία θαί ή ζεκαζία ηεο γηά καο 

ζήκεξα 



Θά ήζεια, πξώηα, λά επραξηζηήζσ ηνλ δήκαξρν θ. Τζηγθνύλε 

θαί ηνλ Μνξθσηηθό Σύιινγν Λεσληδίνπ, νη όπνηνη κε 

πξνζθάιεζαλ λά κηιήζσ κπξνζηά ζαο. Ή αλαπάληερε απηή 

πξόζθιεζε κε βξήθε, θαηά θάπνην ηξόπν, απξνεηνίκαζην. Γηά 

πξώηε θνξά ήξζα θέηνο ζηήλ \Διιάδα ρσξίο λά θέξσ καδί κνπ 

δνπιεηά, απιώο γηά λά μεθνπξαζηώ. Σπλεπώο, απηά πνύ ζά ζαο 

πώ είλαη, όπσο ιέλε, έθ ηώλ έλόλησλ. Δπηπρώο, ζπλέβε λά έρσ 

καδί κνπ ηήλ 'Αζελαίσλ Πνιηηεία ηνπ 3Αξηζηνηέιε, πνιύηηκν 

βνήζεκα γηά ηήλ δηάιεμε απηή. Δμάιινπ ηό ζέκα: Ή άξ- ραία 

έιιεληθή δεκνθξαηία θαί ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα (ή ή 

έπηθαηξόηεηά ηεο), είλαη ελα ζέκα πνύ κέ άπαζρνιεη από πνιύ 

θαηξό θαί ζηό όπνην έρσ άθηεξώζεη έπί δύν ηώξα ρξόληα ηό 

ζεκηλάξηό κνπ ζηό Παξίζη, ζηήλ Σρνιή 3Αλσηάησλ Σπνπδώλ γηά 

ηηο Κνηλσληθέο 5Δπηζηήκεο, ζεκηλάξην πνύ ζά ζπλερηζηεί θαί ηόλ 

έξρόκελν ρξόλν πάλσ ζηό ηδην ζέκα
 

1, Ή άπσαία Ελλάδα: ζπέπμα καί δσι ππόηςπο 

Ηζσο δέλ ζά 'ηαλ άζθνπν λά πώ παξεκπηπηόλησο, νηη ηό 

ελδηαθέξνλ κνπ γηά ηελ άξραία ειιεληθή δεκνθξαηία, 



θαί, γεληθόηεξα, γηά ηήλ άξραία έιιεληθή δεκηνπξγία -

ελδηαθέξνλ πάξα πνιύ παιηό- άλαδσππξώζεθε θαηά 

ηήλ εμέιημε ηεο ζθέςεο κνπ θαί, ηδηαίηεξα, κεηά άπό 

ηήλ θξηηηθή ζηελ νπνία ππέβαια ηήλ παξαδνζηαθή 

επαλαζηαηηθή ηδενινγία, θαί πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

καξμηζκό. Ή άλαδσπύξσζε απηή είλαη ζπλέπεηα ηεο 

άλαγλώξηζεο όξηζκέλσλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ πνύ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηά πξώηε θνξά ζηήλ άξραία Διιάδα. 

Σά ζηνηρεία απηά ράζεθαλ ζηή ζπλέρεηα κέζα ζηήλ 

ηζηνξία κέ ηήλ παξαθκή ηεο άξραίαο ειιεληθήο πόιεο, 

κέ ηήλ άλνδν θαί ηήλ θπξηαξρία ηεο Ρώκεο θαί κέ ηήλ 

εκθάληζε θαί εγθαζίδξπζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ* 

μαλαδεκηνπξγήζεθαλ ζηήλ δπηηθή Δπξώπε θαηά ηό 

ηέινο ηνπ Μεζαίσλα, όηαλ μαλαδεκηνπξγήζεθαλ, όπσο 

ζηήλ άξραία Διιάδα, πόιεηο, δειαδή θνηλόηεηεο, νη 

όπνηεο μαλαπξνζπάζεζαλ -κέζα ζέ ζπλζήθεο ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο άπό ηηο άξραίεο ειιεληθέο— λά 

αύηνθπβεξλεζνύλ θαηά ηό δπλαηόλ, παιεύνληαο 

ελαληίνλ ηεο θενπδαξρίαο, ελαληίνλ ηεο εθθιεζίαο, 

ελαληίνλ ηήο άπόιπηεο κνλαξρίαο, ζπλάπηνληαο 



έλαιιάμ ζπκκαρίεο κέ ηήλ κηά ή ηήλ άιιε άπ' απηέο ηίο 

δπλάκεηο, γηά λά κπνξέζνπλ λά έπηβηώζνπλ ζάλ αύην-

θπβεξλνύκελεο, σο έλα βαζκό, πνιηηηθέο θνηλόηεηεο. 

Οί πόιεηο απηέο είλαη δεκηνπξγία ηήο άζηηθήο 

ηάμεο. Υξεζηκνπνηώ εδώ ηνλ όξν απηό κέ ηήλ 

πξσηαξρηθή ηνπ έλλνηα, πνύ ραξαθηεξίδεη ηνύο 

πξώηνπο άζηνύο, ηνύο πξώηνπο βηνηέρλεο θαί έκπνξνπο, 

ηνύο «θπγάδεο δνπινπάξνηθνπο άπό ηό θενπδαξρηθό 

θηήκα», όπσο ηνύο άπνθαινύζε ό Μάξμ, νί όπνηνη 

βξίζθαλε έιεπζεξία θαί πξνζηαζία κέζα ζηά ηείρε κηαο 

πόιεο πνύ ζηγά ζηγά, άπνζπνύζε νξηζκέλα πξνλόκηα 

θαί νξηζκέλεο ειεπζεξίεο

άπό ηηο ππάξρνπζεο ηόηε έμνπζίεο, πνύ ήδε άλέθεξα: ηνλ 

κνλάξρε, ηνύο θενπδάξρεο θαί ηήλ εθθιεζία. 

Άπό ηήλ άπνςε απηή, ηό ραξαθηεξηζηηθό ηεο επξσπαηθήο 

'Αλαγέλλεζεο -ζηίο αξρέο ηεο- είλαη ή άλαδεκηνπξγία κηαο 

πξαγκαηηθήο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο, πνιηηηθήο όρη κέ ηήλ 

ηξέρνπζα έλλνηα, ζπλώλπκε ηεο ςεθνζεξίαο, ηώλ 

παξαζθεληαθώλ έιηγκώλ θαί ηώλ κεγαιόζηνκσλ 

πξνεθινγηθώλ ππνζρέζεσλ, άιιά κέ ηήλ κεγάιε θαί 



ζεκαληηθή έλλνηα πνύ άθνξα ηήλ αύηνζέζκηζε θαί ηήλ πξάμε 

κηαο άλζξώπηλεο θνηλόηεηαο, ηεο όπνηαο ηά κέιε ζέινπλ 

πξάγκαηη λά επσκηζζνύλ ηήλ ξύζκηζε ηώλ θνηλσληθώλ ηνπο 

ζρέζεσλ, ζέινπλ θαηά θάπνην ηξόπν λά είλαη απηόλνκνη. 

Σέηνηα πνιηηηθή θνηλόηεηα, γηά πξώηε θνξά, δεκηνπξγείηαη 

ζηήλ άξραία Διιάδα, θαί απηή άθξηβώο είλαη ή ζεκαζία πνύ 

έρεη γηά καο ζήκεξα ηόζν ή άξραία ειιεληθή δεκνθξαηία όζν 

θαί ή άξραία έιιεληθή δεκηνπξγία γεληθόηεξα. 

Θά ήζεια, ζηό ζεκείν αύηό, λά μεθαζαξίζσ εύζύο εμ άξρήο 

ηήλ ζέζε κνπ, ώζηε λά άξζεί θάζε έλδερόκελν παξεμήγεζεο. 

Γέλ βιέπσ, όπσο λνκίδσ όηη θαί θαλείο δέλ κπνξεί λά 

δεη,.έθηνο άλ είλαη ηειείσο θαληαζηόπιεθηνο ή 

πξνγνλόπιεθηνο, ηήλ άξραία Διιάδα ώο πξόηππν ηό όπνην ζά 

άξθνύζε λά ηό άληηγξάςνπκε γηά λά βξνύκε ηήλ ειεπζεξία, ηήλ 

δηθαηνζύλε, ηήλ ηζόηεηα θαί πάλ ηό άγαζόλ. 

Ή άξραία Διιάδα δέλ είλαη πξόηππν, νύηε κνληέιν πξνο 

κίκεζε, όπσο άιισζηε δέλ κπνξεί λά είλαη θαλέλα ηζηνξηθό 

έξγν ζέ νπνηνλδήπνηε ηνκέα. Θεσξώ, όκσο, όηη κπνξεί λά 

ιεηηνπξγήζεη γηά κάο ζάλ γνληκνπνηό ζπέξκα, δεδνκέλνπ όηη 

κάο επηηξέπεη λά δνύκε ελ ηε γελέζεη ηνπο πιεζώξα ζηνηρείσλ 



πάληνηε επίθαηξσλ -κπνξεί θαί πξέπεη λά είλαη γηά κάο 

θέληξηζκα, έκπλεπζε θαί πεγή ηδεώλ
 

2. Ή άπσή ηήρ άμθιζβήηηζηρ 

Σό εμαηξεηηθό θαί κνλαδηθό θαηλόκελν πνύ παξαηεξεί-

ηαη ζηήλ άξραία Διιάδα, πξνϋπόζεζε θαί άπνηέιεζκα 

κηαο άιιεο ζεώξεζεο ηνπ θόζκνπ (όπσο ζά άλαπηύμσ 

ζηή ζπλέρεηα), είλαη ή ακθηζβήηεζε ηήο παξάδνζεο : ή 

θνηλσλία δέλ κέλεη πξνζθνιιεκέλε ζηνύο παξαδνζηα-

θνύο ζεζκνύο, ζ' απηό πνύ βξήθακε άπ' ηνύο παηεξάδεο 

καο, ζηνλ ιόγν θαί ηηο εληνιέο ηνπ Σερσβά, ή ζέ νπνηα-

δήπνηε άιιε εμσηεξηθή θαί έμσθνηλσληθή άξρή θαί 

πεγή ζέζκηζεο. Θέηεη ππό άκθηζβήηεζε ηνύο 

παξαδνζηαθνύο ζεζκνύο, άθ' ελόο κέλ ώο λόκνπο κέ ηήλ 

ζηελή θαί ηξέρνπζα ζεκαζία ηνϋ όξνπ, δειαδή λόκνπο 

πνιηηηθνύο, λόκνπο ζπληαγκαηηθνύο, λόκνπο 

θαηαζηαηηθνύο ηήο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο, λόκνπο πνύ 

άπαληνύλ άπαμ δηά παληόο ζην εξώηεκα: πνηνο άξρεη; 

(βαζηιηάο θαί άξηζηνθξάηεο, όπσο θαηά ηήλ παξάδνζε, 



ή δήκνο, ζύκθσλα κέ ηή λέα ζέζκηζε;), άθ' εηέξνπ δέ 

ώο θνηλσληθέο παξαζηάζεηο (εηθόλεο) ηνϋ θόζκνπ, 

δειαδή ζεζκηζκέλεο παξαζηάζεηο κέ ηηο όπνηεο 

γαινπρνύληαη ηά παηδηά θαί καζαίλνπλ εμ άπαινηάησλ 

νλύρσλ ηη είλαη θαιό, ηί είλαη θαθό, ηί είλαη θόζκνο, γηά 

πνηό πξάγκα άμίδεη θαλείο λά δεη ή λά πεζαίλεη. 

Σήλ δηηηή απηή άκθηζβήηεζε ηώλ θιεξνλνκεκέλσλ 

ζεζκώλ έρνπκε θζάζεη ζήκεξα λά ηήλ ζεσξνύκε θαηά 

θάπνην ηξόπν ζάλ απηνλόεηε. "Δρνπκε θζάζεη, επίζεο, 

λά ζεσξνύκε απηνλόεηεο νξηζκέλεο ηδέεο πνύ δηέπνπλ 

ηήλ θνηλσληθή νξγάλσζε ελ γέλεη, θαί νπσζδήπνηε ηήλ 

δηθή καο ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νξγάλσζε, όπσο ή 

ηδέα ηήο θνηλσληθήο ή θαί άπιώο δηθαηνζύλεο, ή ηδέα 

ηήο ηζόηεηαο θιπ. 

Δθείλνο πνύ πηζηεύεη όηη νί ηδέεο απηέο, ώο 

ξπζκηζηηθέο ζεκαζίεο ηήο θνηλσληθήο δσήο, είραλ ηεζεί 

θαί ηζρύζεη παληνύ θαί πάληνηε άπαηάηαη βαζύηαηα. 

Έάλ ζεσξήζνπκε ηήλ άλζξώπηλε ηζηνξία ζηό ζύλνιν 

ηεο ζά δηα-



πηζηώζνπκε όρη νπδέπνηε θαί νύδακνύ εηέζεζαλ, νπδέ-

πνηε θαί νύδακνύ ίζρπζαλ, εθηόο άπό δύν εμαηξέζεηο: 

ηήλ άξραία Διιάδα θαηά πξώηνλ θαί, πνιύ άξγόηεξα, 

ηήλ Γπηηθή Δπξώπε θαί ηίο θνηλσλίεο πνύ 

επεξεάζηεθαλ άπ' απηήλ. 

έ όιεο ηίο άιιεο γλσζηέο θνηλσλίεο ζεσξήζεθε 

απηνλόεηε ή ζπλέρηζε ηεο δσήο όπσο βξέζεθε θαί ή 

δηαηήξεζε ηνπ θαζελόο ζηήλ ζέζε ηνπ. Σό απηνλόεην 

γηά ηνύο θιαζηθνύο Δβξαίνπο δέλ ήηαλ ή άλαδήηεζε ηεο 

ειεπζεξίαο ή ηεο ηζόηεηαο ή ηεο δηθαηνζύλεο, άιιά ή 

ζπκκόξθσζε πξνο ηίο εληνιέο ηνπ Σερσβά. Γηά έλα 

Υξηζηηαλό, άλ πξάγκαηη είλαη Υξηζηηαλόο, απηό πνύ έρεη 

ζεκαζία δέλ είλαη ή ηύρε ηεο θνηλσλίαο άιιά ή 

ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ θαί ή θαηάθηεζε ηεο αηώληαο 

δσήο. Σό απηνλόεην γηά έλα Ηλδό, άθόκα θαί ζήκεξα, 

είλαη ή δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζηίο ππάξρνπζεο 

θνηλσληθέο θάζηεο. Σήλ θαηώηεξε θάζηα άπνηεινύλ νη 

παξίεο, ηνύο όπνηνπο άθόκα θη άλ άγγίμεη κέινο 

άλώηεξεο θάζηαο κνιύλεηαη (γη' απηό θαί ππάξρεη κηά 

ζεηξά θαλνληζκώλ πνύ ξπζκίδνπλ ηίο ζρέζεηο ηνπο κέ 



ηίο άιιεο θάζηεο). ήκεξα, έλ ζσηεξίσ έηεη 1984, κεηά 

άπό όια όζα έρνπλ ζπκβεί-κεηαμύ ηώλ άιισλ ή 'Ηλδία, 

άπ' ηήλ άπνςε ηνύ πιεζπζκνύ, θπζηθά, νλνκάδεηαη «ή 

κεγαιύηεξε δεκνθξαηία ηνύ θόζκνπ»- νη παξίεο 

παξακέλνπλ παξίεο. Κη απηό δέλ επηηπγράλεηαη κέ ηήλ 

άπεηιή ηώλ όπισλ θάπνησλ ζπληαγκαηαξρώλ, ηεο CIA, 

ηνύ KGB ή ηεο ηλδηθήο άζηπλνκίαο, άιιά κέ ηήλ 

πεπνίζεζε ηώλ ίδησλ ηώλ άηόκσλ όηη αύηή είλαη ή ζέζε 

πνύ ηνύο άλήθεη κέζα ζηήλ θνηλσλία. Καί νη ειάρηζηνη 

άπ' ηνύο παξίεο πνύ ζά ήζειαλ λ' άιιάμνπλ ηήλ κνίξα 

ηνπο νύηε επαλαζηαηηθό θόκκα δεκηνπξγνύλ, νύηε 

έπαλάζηαζε θάλνπλ: άπιώο πξνζρσξνύλ ζηό 'Ηζιάκ, 

ζξεζθεία πνύ έπίζεο ύπάξρεη ζηίο 'Ηλδίεο, ή νπνία όκσο 

δέλ έρεη παξίεο. 

Μ' αύηό ζέισ λά πώ όηη ή ιεγόκελε πάιε ηώλ 

ηάμεσλ (δέλ κπνξώ λά κπώ ζέ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ζηό 

ζέκα αύηό), ώο έλεξγόο άληίδξαζε εθ κέξνπο ηεο ηάμεο 

ή ηώλ ηάμεσλ πνύ πθίζηαληαη θαηαπίεζε θαί 

εθκεηάιιεπζε, είλαη ή εμαίξεζε ζηήλ άλζξώπηλε 

ηζηνξία. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηό κόλν πνύ 



παξαηεξνύκε είλαη κηά άηνκηθή (θαί απηνλόεηε) 

άληίδξαζε ηώλ θαηαπηεδνκέλσλ άηόκσλ ζρεδόλ πνηέ, 

έθηόο άπό ηόλ άξραην έιιεληθό δήκν θαί άπό ηόλ 

δπηηθνεπξσπαηθό ρώξν θαί ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ (πνύ 

ζήκεξα, θπζηθά, έρνπλ πάξεη παγθόζκηεο δηαζηάζεηο), 

ηά θαηαπηεδόκελα ζηξώκαηα δέλ ζέηνπλ ώο ζθνπό ηνπο 

ηήλ άιιαγή ηήο θνηλσληθήο ζέζκηζεο. ηήλ θαιύηεξε 

άπό ηηο γλσζηέο πεξηπηώζεηο εμεγέξζεσλ δνύισλ ζηήλ 

άξραηόηεηα, ηήλ ξσκαηθή ηδίσο, ό ζηόρνο ηώλ μεζε-

θσκέλσλ δνύισλ ήηαλ ή άιιαγή ηώλ ζέζεσλ θαί ηώλ 

ξόισλ κέζα ζην ηδην θνηλσληθό ζύζηεκα. έ δπν άπ' 

απηέο ηηο έμεγέξζεηο, κηά ζηή ηθειία θαί κηά ζηή 

Μηθξά 5Αζία, νί δνύινη, κόιηο ζπλέζηεζαλ άλεμάξηεηε 

θνηλόηεηα, έμέιεμαλ βαζηιηά, ό όπνηνο πεξηζηνηρίζηεθε 

άκέζσο άπό ππεξέηεο θαί δνύινπο. Γειαδή, ή εμέγεξζε 

απηή θαηαιήγεη ζηήλ έπαλαζπγθξόηεζε ηήο ίδηαο 

παιηάο θαηάζηαζεο ρσξίο θακηά άιιαγή. Σό 

παξάδεηγκα απηό δείρλεη όηη ό βαζύηεξνο ζθνπόο όιεο 

απηήο ηήο θίλεζεο δέλ ήηαλ ή άιιαγή ηώλ ζεζκώλ, άιιά 

ή άιιαγή ηήο άηνκηθήο θαηάζηαζεο ηώλ άλζξώπσλ κέζα 



ζηνύο ίδηνπο ζεζκνύο. (έ άιιεο πεξηπηώζεηο, ηό κόλν 

πνύ επηδηώθνπλ νί μεζεθσκέλνη δνύινη είλαη λά 

μαλαγπξίζνπλ ζηήλ παηξίδα ηνπο). 

3. Ή ιζηοπία ζάν δημιοςπγία. 'Αδςναμία ηών 

αίηιακών έξηγήζευν 

Μίιεζα πξίλ γηά άξραία έιιεληθή δεκηνπξγία. Ή ιέμε 

δεκηνπξγία είλαη γηά κέλα πνιύ ζεκαληηθή θαί 

θεληξηθή. Θεσξώ όηη άπνηειεη θιεηδί γηά όιε ηήλ 

θαηαλόεζε ηήο ηζηνξίαο. Ή ζέζε κνπ ζπλνςίδεηαη ζηό 

έμεο: θάζε θνηλσλία αύηνδεκηνπξγείηαη, 

αύηνζεζκίδεηαη ρσξίο λά ηό μέξεη -θαί, θαηά θαλόλα, 

θαιύπηεη ηό γεγνλόο αύηό παξαπέκπνληάο ην ζέ κηά 

έμσθνηλσληθή όληόηεηα. 

Σήλ ηζηνξηθή δεκηνπξγία κπνξνύκε λά ηήλ θαηαλνή-

ζνπκε κέ πεξηζζόηεξε ή ιηγόηεξε δπζθνιία άθόηνπ έρεη 

πιένλ ζπληειεζζεί.Οξηζκέλεο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

δηεπθνιύλνπλ ηήλ θαηαλόεζή ηεο ρσξίο όκσο λά θάλνπλ 

δπλαηή κηά αίηηαθή έμήγεζή ηεο. Γέλ κπνξνύκε λά 



βξνύκε ηνύο λόκνπο, ηίο αίηηεο ή ηίο άλαγθαίεο θαί 

ηθαλέο ζπλζήθεο νη όπνηεο ζά παξήγαγαλ όπσζδήπνηε 

ηόλ εβξαηθό κνλνζεηζκό ηόλ 12ν π.Υ. αη., ζηήλ 

ζπγθεθξηκέλε έθείλε πεξηνρή θαί κόλν, όπσο θαί κόλν 

ζ' έθείλε ηήλ ρξνληθή ζηηγκή, πξάγκα πνύ είλαη 

άλαγθαίν αίηεκα θάζε αύζεληηθήο αίηηαθήο έμήγεζεο 

ηώλ θαηλνκέλσλ. 

Θά έμεηάζσ ζπλνπηηθά ηξία θεληξηθά παξαδείγκαηα 

αίηηαθώλ έξκελεηώλ ηνύ θαηλνκέλνπ «άξραία έιιεληθή 

δεκνθξαηία»: α. ηόλ γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό, β. ηόλ 

ηξόπν παξαγσγήο θαί, ηδηαίηεξα, ηήλ ύπαξμε δνπιείαο, 

γ. ηήλ όπιηηηθή θάιαγγα. ηήλ ζπλέρεηα ζά άλαθεξζώ 

ζηήλ ηδηνκνξθία ηνύ έιιεληθνύ άπνηθηζκνύ. 

α. Έρεη ππνζηεξηρζεί όηη ή θεξκαηηζκέλε 

γεσγξαθηθή δηάξζξσζε ηήο ρώξαο, παξεκπνδίδνληαο ηήλ 

ζπγθξόηεζε έληαίαο θξαηηθήο εμνπζίαο, επλόεζε ηήλ 

δεκηνπξγία αύηόλνκσλ θνηλνηήησλ, νη όπνηεο 

εμειίρζεθαλ, ζηήλ ζπλέρεηα, ζέ δεκνθξαηίεο. 

Πάλσ ζ' αύηό, δύν παξαηεξήζεηο: 



Η. Ή γεσγξαθηθή δηάξζξσζε έμαθνινύζεζε θαί 

έμαθνινπζεί, άθόκα θαί ζήκεξα, λά είλαη ίδηα. 'κσο, 

νύηε ζήκεξα, νύηε ηό 1480 κ.Υ., νύηε ηό 1200 π.Υ. 

παξνπζηάζηεθε ζηό θνηλσληθό-πνιηηηθό πεδίν 

θαηλόκελν άλάινγν κέ ηήλ δεκνθξαηία ηήο έπνρήο ηνύ 

Πεξηθιή. 

II. Σό παξάδεηγκα ηήο Γεξκαλίαο, έσο ηό 1870, κάο 

έπηηξέπεη λά δνύκε όηη, ελώ ή γεσγξαθηθή δνκή ηεο ζά 

δηεπθόιπλε ηήλ ζπγθξόηεζε έληαίνπ θξάηνπο, εληνύηνηο, 

ή ρώξα έκεηλε δηεξεκέλε ζέ κηθξέο ελόηεηεο -γεγνλόο 

πνύ δέλ είρε ζάλ άπνηέιεζκα ηήλ έκθάληζε δεκνθξαηη-

θνύ πνιηηεύκαηνο. Αληίζηξνθα, ζέ πνιιέο άιιεο πεξη-

πηώζεηο, νη «κηθξέο» πνιηηηθέο ελόηεηεο, «γεσγξαθηθά» 

θαζνξηζκέλεο ή όρη, παξέκεηλαλ κνλαξρίεο ή νιηγαξρίεο 

(π.ρ. νί θνηληθηθέο πόιεηο). 

Δπνκέλσο, νύηε απηό πνύ δήζελ «έπηηξέπεη» ή 

«άπν- θιείεη» ή γεσγξαθηθή κνξθνινγία 

πξαγκαηνπνηείηαη άλαγθαζηηθά (κηθξέο πνιηηηθέο 

θνηλόηεηεο ή εληαίν θξάηνο), νύηε ή ζύζηαζε κηθξώλ 



άλεμαξηήησλ θνηλνηήησλ νδεγεί άλαγθαζηηθά ζηήλ 

δεκνθξαηηθή όξγάλσζή ηνπο. 

Δίλαη πξνθαλέο, λνκίδσ, όηη δέλ κπνξνύκε λά 

πάξνπκε ζηά ζνβαξά ηέηνηνπ είδνπο έμήγεζε, όπσο, 

ζύκθσλα κ' απηά πνύ ζά δείμσ, δέλ κπνξνύκε λά 

πάξνπκε ζηά ζνβαξά ηήλ επηθξαηνύζα άληίιεςε ζηνλ 

ρώξν θάπνησλ καξμηζηώλ θαί άξηζηεξώλ γηά ηήλ όπνία 

β. νί παξαγσγηθέο ζρέζεηο θαί ηδηαίηεξα ή ύπαξμε 

δνπιείαο εμεγνύλ ηήλ άξραία έιιεληθή δεκνθξαηία. 

Γνπιεία ππήξρε, άζθαιώο. Τπήξρε ζπγθεθξηκέλε 

άληίιεςε γηά ηό πνηό είλαη θαί πνην πξέπεη λά είλαη ηό 

πνιηηηθό ππνθείκελν, δειαδή ό πνιίηεο ώο άηνκν πνύ 

νθείιεη θαί κπνξεί λά κεηέρεη «θξίζεσο θαί άξρήο». ( 

'Αξηζηνηέιεο, άπ' ηόλ όπνην πξνέξρεηαη ή θξάζε απηή, 

πξνηάζζεη ηήλ «θξίζε», δειαδή ηήλ ζπκκεηνρή ζηήλ 

δηθαζηηθή έμνπζία, ηεο «άξρήο», δειαδή ηήο 

ζπκκεηνρήο ζηήλ θπβέξλεζε* θη απηό γηαηί ζηήλ 

'Αζήλα ηνπ ηεηάξηνπ αηώλα, ζην θαζεζηώο πνύ 

γλσξίδεη θαί κέζα ζην όπνην δεη ό ίδηνο, ή δηθαζηηθή 

έμνπζία ηείλεη πξάγκαηη λά γίλεη ή πξώηε, γηαηί έρεη ηήλ 



δπλαηόηεηα λά επηθπξώζεη ή λά άλαηξέζεη ζηήλ πξάμε 

άθόκα θαί άπνθάζεηο ηήο Δθθιεζίαο. Πξόθεηηαη, 

θπζηθά, γηά ιαηθά θη όρη γηά επαγγεικαηηθά 

δηθαζηήξηα). 

Αλ, άλαθεξόκελνο ζηήλ δνπιεία, ζέιεη λά πεη 

θαλείο όηη νί άξραίνη "Διιελεο, ό δήκνο, νί 

δεκνθξαηηθέο πόιεηο έκεηλαλ ζέ κηά άληίιεςε ηνύ 

πνηνο είλαη ή δέλ είλαη πνιίηεο άπαξάδεθηα ζηελή γηά 

κάο, λνκίδσ όηη ζά κάο βξεη όινπο ζύκθσλνπο. 'Αιιά 

δέλ ζπδεηάκε απηό. πδεηάκε άλ ή δνπιεία ήηαλ 

άλαγθαία θαί ηθαλή ζπλζήθε γηά λά ππάξμεη 

δεκνθξαηία. Ή ηζηνξία δείρλεη όηη δέλ ήηαλ θάλ ηθαλή 

ζπλζήθε. Γνπιεία δέλ ππήξρε κόλν ζηήλ 'Αζήλα. 

'Αλζνύζε ζηήλ 'Αζία. Πνύ είλαη ή δεκνθξαηία ζηήλ 

'Αζία; Γνπιεία ππήξρε θαί ζηήλ Ρώκε, όπνπ, παξά ηήλ 

πάιε ηώλ πιεβείσλ ελαληίνλ ηνύ ζεζκηζκέλνπ θαζε-

ζηώηνο, νπδέπνηε ππήξμε πξαγκαηηθή δεκνθξαηία. Ή 

Ρώκε, άπό ηήλ άξρή ώο ηό ηέινο, έκεηλε κηά όιηγαξρία. 

Ή πάιε ηώλ πιεβείσλ θαηόξζσζε λά πεξηνξίζεη ιίγν 

ηήλ εμνπζία ηώλ άξηζηνθξαηηθώλ νηθνγελεηώλ, πνύ 



έκεηλαλ πάληνηε θπξίαξρεο, θαί, θπξίσο, λά 

ηξνπνπνηήζεη ηήλ κνξθή αύηήο ηήο εμνπζίαο. Ή ξίδα 

ηήο βίαο θαί λνζείαο θαηά ηίο ςεθνθνξίεο, πνύ ηόζν 

πνιύ ραξαθηεξίδεη ηήλ δηθή καο πνιηηηθή δσή, δέλ 

βξίζθεηαη ζηήλ άξραία Διιάδα άιιά ζηήλ Ρώκε: ηό 

εθινγηθό ζώκα ήηαλ όξγαλσκέλν θαηά ηέηνην ηξόπν 

θαί ή παξέκβαζε ηώλ παηξηθίσλ ήηαλ ηέηνηα, ώζηε, θαλ 

άλάγθε, θαί νη πιεβείνη άθόκα ςήθηδαλ ηνύο 

ππνςεθίνπο ηήο άξηζηνθξαηίαο. Καί νύηε θάλεη θαλείο 

ηόλ θόπν λά κάο πεη γηαηί, ζηήλ ηδηα ηήλ Διιάδα, κέ ηήλ 

δνπιεία, ππάξρνπλ πόιεηο -θαη' εμνρήλ, θπζηθά, 

παξάδεηγκα ή 'Αζήλα- πνύ θζάλνπλ ζηήλ δεκνθξαηία, 

θη άιιεο -πάξηε- πνύ γίλνληαη νινέλα θαί 

πεξηζζόηεξν νιηγαξρηθέο. 'Απ' όιεο ηίο ρώξεο ηνύ 

άξραίνπ θόζκνπ πνύ γλσξίδνπλ ηήλ δνπιεία (δειαδή 

πεξίπνπ όιεο) κία κόλν δεκηνύξγεζε ηήλ δεκνθξαηία. 

πλεπώο, ή δνπιεία νύηε άλαγθαία νύηε ηθαλή ζπλζήθε 

είλαη. 

εκεησηένλ όηη, ζηό ζεκείν αύηό, παξαηεξείηαη κηά 

πεξίεξγε ζπκκαρία καξμν-αξηζηεξώλ θαί 



άληηδξαζηηθώλ. Καί νη δπν δέρνληαη όηη ππήξμε 

πξάγκαηη δεκνθξαηία ζηήλ 'Αζήλα, π.ρ., γηά 3Θ.000 

πνιίηεο έπί ηξεηο αηώλεο πεξίπνπ, ή όπνηα θαί άθεζε 

έξγα ηεξάζηηα θαί ζαπκαζηά ζέ όινπο ηνύο ηνκείο, έξγα 

πνύ έπέδεζαλ κέρξη ζήκεξα. λΑλ ή δνπιεία ήηαλ 

άλαγθαία πξνϋπόζεζε απηνύ ηνύ πξάγκαηνο, πνηά 

πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξνύκε λά βγάινπκε εκείο 

ζήκεξα; Καηαιαβαίλεη θαλείο άξηζηα πνηά πνιηηηθά 

ζπκπεξάζκαηα βγαίλνπλ άπ' ηήλ ζθνπηά ηώλ 

άληηδξαζηηθώλ. 'Αιιά γηά ηνύο καξμηζηέο; 

Έλαο ζρεδόλ άγλσζηνο ζήκεξα άιιά ζεκαληηθόο 

Γεξ



καλόο θνηλνπληνιόγνο θαί θηιόζνθνο ηνπ ΥΗΥνπ αί. 

(ιέσ άγλσζηνο γηαηί πνιινί ηόλ παπαγαιίδνπλ άιιά 

ειάρηζηνη ηόλ θαηαιαβαίλνπλ), ιεγόκελνο Κάξνινο 

Μάξμ, ηά ήμεξε όια απηά πνιύ θαιά θαί έγξαθε ζηό 

Κεθάιαην όηη ή πξαγκαηηθή θνηλσληθν-νίθνλνκηθή βάζε 

ηήο άξραίαο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο ήηαλ ή θνηλόηεηα 

ηώλ άλεμάξηεησλ κηθξνπαξαγσγώλ θαί όρη ή δνπιεία. 

'ηαλ κέζα ζηήλ ειιεληθή πόιε έκθαλίδνληαη νί πξώηεο 

ηάζεηο ηνπ Γήκνπ λά πνιεκήζεη ηήλ νιηγαξρία θαί ηήλ 

άξηζηνθξαηία, νί πόιεηο δέλ δνπλ άπό ηήλ δνπιεία. 

Πξόθεηηαη γηά άγξνηηθέο πεξηνρέο, όπσο ό θάκπνο ηνύ 

Λεσληδίνπ, πεξίπνπ απηάξθεηο άπό ηήλ άπνςε ηήο 

γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο, πνύ έθηείλνληαη γύξσ άπό ηό 

άζηπ, ηήλ νρπξσκέλε πόιε κέ ηνύο ηερλίηεο, ηηο άξρέο, 

ηό πνιηηηθό θέληξν θαί έλα κέξνο ηώλ λαώλ (έλώ έλα 

άιιν κέξνο ζηήλ ύπαηζξν νξηνζεηεί ηήλ επηθξάηεηα). 

Μεξηθνί, θαί κεξηθνί κόλν άπό ηνύο νίθνπο πνύ ζπ-

γθξνηνύλ αύηόλ ηόλ ζπλνιηθά εξγαδόκελν πιεζπζκό, 

δηαζέηνπλ έλα, δύν ή ηξεηο δνύινπο. "Οηαλ γίλεηαη ή κε-

γάιε δεκνθξαηηθή έπαλάζηαζε ζηήλ 'Αζήλα, ππό ηήλ 



ήγεζία ηνύ Κιεηζζέλε (508-506), ή θνηλσλία δέλ 

ζηεξίδεηαη νύηε θάλ νηθνλνκηθά ζηήλ δνπιεία, άιιά 

ζηήλ εξγαζία ηώλ άλεμάξηεησλ κηθξνπαξαγσγώλ: 

άγξνηώλ, ηερληηώλ, εκπόξσλ. 

γ. Ή ηξίηε αίηηαθή έμήγεζε ζηεξίδεηαη ζηό 

θαηλόκελν ηήο όπιηηηθήο θάιαγγαο. Θεσξεί όηη ή 

δεκνθξαηία άπνηειεη πξνέθηαζε ζηνλ πνιηηηθό ρώξν 

ηνύ λένπ απηνύ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηνύ πνιέκνπ, όπνπ 

ή κάρε δέλ είλαη «ζεηξά κνλνκαρηώλ» (πξβι., π.ρ., ηήλ 

Ίιηάόα), άιιά ζύγθξνπζε δύν πεηζαξρεκέλσλ θαί 

έλνπνηεκέλσλ ζπλόισλ νπιηηώλ, θαί ηό κάρηκν ζώκα 

δέλ πεξηνξίδεηαη ζηνύο επγελείο ηππείο, άιιά 

πεξηιακβάλεη ηό ζύλνιν ηώλ πνιηηώλ ζπληεηαγκέλσλ 

ζέ θάιαγγα. Σό θαηλόκελν απηό, όκσο, δέλ πξνέξρεηαη 

άπό ηήλ έθαξκνγή θάπνηαο ηερλνινγηθήο άλαθάιπςεο. 

 όπιηζκόο ηνύ νπιίηε ηήο θάιαγγαο δέλ δηαθέξεη ζέ 

ηίπνηα νπζηώδεο άπ' ηόλ όπιηζκό ηνύ κνλν



κάρνπ ήξσα. Ή έπηλόεζε ηήο θάιαγγαο είλαη θνηλσληθή 

(θαί όρη ηερληθή), θαί κάιηζηα θνηλώληθν-πνιηηηθή: 

πξνϋπνζέηεη ηήλ θαληαζηαθή θνηλσληθή (πνιηηηθή) ζε-

καζία ηήο ηζόηεηαο ηώλ πνιηηηθώλ θνηλσληώλ ώο 

πνιεκηζηώλ, ηήλ πξαγκάησζή ηεο ζηήλ έλόηεηα θαί 

άιιειεμάξηεζε ηώλ νπιηηώλ ηήο θάιαγγαο, ηήλ 

εμαθάληζε ηνύ «κνλνκάρνπ ήξσα». Μέ άιια ιόγηα: ή 

έπηλόεζε ηήο θάιαγγαο όρη κόλν δέλ «εμεγεί» ηίπνηα, 

άιιά δέλ κπνξεί, ή ίδηα, λά εξκελεπζεί παξά ζάλ 

άλαπόζπαζην ηκήκα ηήο δεκηνπξγίαο ηήο πόιεο. 

Έλα άιιν θαηλόκελν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη ό 

ειιεληθόο άπνηθηζκόο.  πξώηνο άπνηθηζκόο ηήο 

'Ησλίαο άξρίδεη ηόλ 11ν αη. π.Υ.  δεύηεξνο εθηείλεηαη 

ζηά παξάιηα όιεο ηήο Μεζνγείνπ, άιιά ηδίσο ζηή λόηην 

Ηηαιία θαί ηήλ ηθειία. Οη παιαηόηεξεο άπνηθίεο ηνπ 

ρξνλνινγνύληαη άπό ηό 770 ή 760 π.Υ., είλαη, δειαδή, 

ζύγρξνλεο πεξίπνπ κέ ηήλ ζπιινγή ηώλ όκεξηθώλ 

έπώλ. 



Οί άξραίνη 'Έιιελεο δέλ είλαη ό κόλνο ιαόο πνύ 

θάλεη άπνηθίεο. Τπάξρεη, όκσο, έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθό ηώλ έιιεληθώλ άπνηθηώλ, πνύ ηίο 

δηαθξίλεη άπό ηίο άπνηθίεο ηώλ άιισλ ιαώλ. Οί άπνηθίεο 

ηώλ Φνηλίθσλ, π.ρ., κεηαθέξνπλ απηνύζηα ηνύο λόκνπο 

ηήο κεηξνπόιεσο, όπσο θαί νί άπνηθηζκνί ηώλ έβξαηθώλ 

θνηλνηήησλ, κεηά ηήλ δηαζπνξά, κεηαθέξνπλ αύηνύζηα 

ηόλ λόκν ηνύ Ίερσβά, θαζώο θαί ηόλ παξαδνζηαθό 

ηξόπν δσήο. 

'Αληίζεηα, ηόζν νί πξώηεο, όζν θαί νί δεύηεξεο 

ειιεληθέο άπνηθίεο, ηδξύνληαη έπηιέγνληαο θάζε κία 

δηθνύο ηεο λόκνπο ή δηθό ηεο λνκνζέηε, έπηθνξηηζκέλν 

κέ ηή ζύληαμε ηώλ λόκσλ πνύ ηαηξηάδνπλ θαηά 

πεξίπησζε. 

Ή ζρέζε ηήο δεκνθξαηηθήο δεκηνπξγίαο κέ 

νξηζκέλα θαηλόκελα πνύ παξνπζηάδνληαη άπ' ηήλ πξώηε 

ζηηγκή, όπσο ή θάιαγγα ή νί άπνηθίεο, είλαη, θαη' 

άξρήλ, ζρέζε λνεκάησλ θαί κάο παξαπέκπεη ζηήλ 

έμέηαζε ηώλ λέσλ ζρεκάησλ, παξαζηάζεσλ θαί 

ζεκαζηώλ ηνύ θόζκνπ πνύ 



έξρνληαη λά άληηθαηαζηήζνπλ ηά παιηά. 

4. Ή έλληνική ζύλλητη ηού κόζμος: κενηπικέρ 

θανηαζιακέρ ζημαζίερ 

Ή ζέζκηζε ηήο θνηλσλίαο είλαη θάζε θνξά ζέζκηζε ελόο 

κάγκαηνο θνηλσληθώλ θαληαζηαθώλ ζεκαζηώλ, πνύ 

κπνξνύκε θαί πξέπεη λά θαιέζνπκε θόζκν 

θαληαζηαθώλ ζεκαζηώλ.1 

Δίκαη ππνρξεσκέλνο, δπζηπρώο, έδώ, λά πεξηνξηζηώ 

ζέ θάπνηεο θεληξηθέο ηδέεο, βηαζηηθά δηαηππσκέλεο: 

α. Ή έξκελεία πνύ είρε παιηόηεξα επηθξαηήζεη θαί 

δηαδνζεί γηά ηόλ άξραην ειιεληθό θόζκν θαί άλζξσπν, 

ζάλ θόζκν θαί άλζξσπν άξκνλίαο θαί κέηξνπ, είλαη 

παηδαξησδώο άθειήο, εηδπιιηαθή πξνβνιή δπηηθώλ 

ζρεκάησλ θαί λνζηαιγηώλ ηνύ 18νπ θαί 19νπ αηώλα. Ή 

                                                   

1 «Ή  θνηλσλία θάλεη λά ππάξμεη έλαο 

θόζκνο ζεκαζηώλ θαί ππάξρεη ή ίδηα 

άλαθεξόκελε ζ' έλα ηέηνην θόζκν», Κ. 

Καζηνξηάδεο, Ή θαληαζηαθή ζέζκηζε ηήο 

θνηλσλίαο, έθδ. Ράππαο, 'Αζήλα 1981, ζει. 

499. 



άξκνλία θαί ηό κέηξν γηά ηνύο άξραίνπο "Διιελεο δέλ 

είλαη δεδνκέλα, άιιά πξνβιήκαηα θαί ζθνπόο -πνύ ή 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπο είλαη πάληα άβέβαηε θαί 

επηζθαιήο ζέ ό,ηη άθνξα ηήλ άλζξώπηλε δσή. 

β. Κεληξηθή γηά ηήλ άξραία έιιεληθή ζύιιεςε είλαη 

ή ηδέα ηνύ Φάνπο. Γηά ηόλ Ζζίνδν (Θενγνλία, ζηίρνο 

116), ηό ζύλνιν ηώλ όλησλ (ζενί θαί άλζξσπνη, «πξάγ-

καηα», «θαηλόκελα» θαί «δπλάκεηο») γελληέηαη άπό ηό 

ράνο, δειαδή άπό ηό ηίπνηα, ηό θελό, ηό κεδέλ (ραίλσ): 

ή ηνη κέλ πξώηηζηα Φάνο γέλεη'\ Απηό ηό Υάνο δέλ έρεη 

ζρέζε κέ ηήλ πνιύ κεηαγελέζηεξε έλλνηα ηνύ ράνπο ώο 

ζπκθπξκνύ, θπθεώλα, γεληθεπκέλεο αηαμίαο. Δληνύηνηο 

όκσο, ζηήλ ίδηα ηήλ Θενγνλία ππάξρεη έλα έζραην 

κέξνο ή βάζνο, κηά άλάπνδε ηνύ θόζκνπ, πνύ είλαη 

Φάνο κέ ηήλ κεηαγελέζηεξε έλλνηα: ό πνηεηήο ηνύ δίλεη, 

ζπκβαηηθά θαί ζπκβνιηθά, ηό όλνκα Σάξηαξνο (ζηίρνη 

717-720, 722-723, 724-730, 731-735). Οί «ξίδεο» ηνύ 

θόζκνπ -«ηήο γεο θαί ηήο ζηείξαο ζάιαζζαο»- βγαίλνπλ 

απ' απηό ηό ηεξάζηην θηνύπη, πνύ ηό ζηόκα ηνπ ηό δώλεη 

«ηξηπιή λύρηα». Οί «ξίδεο» ηνύ θόζκνπ -θόζκνο=ηάμε-, 



ή «άιιε ηνπ όςε» είλαη αύηόο ό ηεξαηώδεο ρώξνο. έ 

ηνύηε κόλν ηήλ όςε (όπνπ δνύκε θαί εκείο) βαζηιεύεη 

πξνο ηό παξόλ- ό Εεύο, θαί ηήλ θάλεη λά είλαη θαηά θά-

πνην ηξόπν θόζκνο. 

γ.  θόζκνο δέλ είλαη θακσκέλνο γηά ηνύο 

άλζξώπνπο νύηε έλδηαθέξεηαη γη' αύηνύο. Γεληθόηεξα, 

ζύκθσλα κέ ηήλ άξραία ειιεληθή άληίιεςε γηά ηήλ 

δσή, δέλ ππάξρεη θακηά ππεξβαηηθή έμσθνζκηθή δύλακε 

πνύ λά έλδηαθέξεηαη γηά ηνύο άλζξώπνπο, άθόκα 

ιηγόηεξν, λά ηνύο «άγαπάεη». Οί ζενί έπεκβαίλνπλ κόλν 

άλ θάπνηνο ηνύο δεκηώζεη ή άζεβήζεη εηο βάξνο ηνπο 

θιπ. 'Δμάιινπ, θαί νί ίδηνη νί ζενί δέλ είλαη 

παληνδύλακνη, ππόθεηληαη ζέ κηά άπξόζσπε Μνίξα, ή 

όπνηα έθεξε πξώηα ηόλ Ούξαλό, έπεηηα ηόλ Κξόλν θη 

έπεηηα ηόλ Γία.  Πξνκεζέαο, ζηήλ όκώλπκε ηξαγσδία 

ηνύ Αηζρύινπ, κελύεη ζηόλ Γία κέζς ηνύ άγγειηαθόξνπ 

ηνπ Έξκε όηη: 

Νένλ λένη θξαηείηε θαί όνθεηηε 

όή λαίεηλ άπελζή πέξγακ- νπθ 



έθ ηώλ ό' εγώ δηζζνύο 

ηπξάλλνπο έθπεζόληαο 

ήζζόκελ; Τξίηνλ όέ ηόλ λπλ 

θνηξαλνϋληά έπόςνκαη 

αηζρηζηα θαί ηάρηζηα 

[Νένη, λέαλ έμνπζία θαηέρεηε θαί λνκίδεηε πώο 

θαηνηθείηε άπξνζπέιαζηα άπ' ηόλ πόλν παιάηηα* 

κήπσο δέλ είδα κέρξη ηώξα ηήλ θαζαίξεζε δύν 

ηπξάλλσλ; Έηζη θαί ηόλ ηξίην, ηόλ ζεκεξηλό άθέληε 

ζά δώ λά πέθηεη πνιύ άζρεκα θαί πνιύ ζύληνκα]. 

Πξνκεζ

εύο 

Γεζκώη

εο, ζηηρ. 

955-959 

δ. Σνπιάρηζηνλ κέρξη ηό ηέινο ηνύ 5νπ αηώλα -θη 

αύηή είλαη ή επνρή πνύ κέ ελδηαθέξεη: 8νο-5νο αηώλαο- 

γηά ηήλ άξραία ειιεληθή άληίιεςε, ή κεηά ζάλαηνλ δσή 

ή δέλ ππάξρεη ή, άλ ππάξρεη, είλαη πνιύ ρεηξόηεξε άπ' 

ηήλ έπίγεηα δσή. Αύηό ιέγεηαη ζαθώο ζηήλ 5Οδύζζεηα, 



ζηή Νέθπηα (ι, 488), όηαλ ό 'Οδπζζέαο ζπλαληά ηή ζθηά 

ηνύ λεθξνύ Αρηιιέα ζηνλ "Αδε, ή όπνηα θαί ηνύ ιέεη: 

Μή δή κνη ζάλαηνλ γε παξαλόα, θαίδηκ9 δλζεϋ. 

Βνλινίκελ θ' έπάξνλξνο έώλ ζεηελέκελ άιιθ, άλόξί 

παξ' άθιήξσ, σ κή βίνηνο πνιύο εηε, ή πάζηλ 

λεθύεζζη θαηαθζίκελνηζηλ άλάζζεηλ. 

[Σό ζάλαην κή κνπ παηλεύεηο ιακπξέ δπζζέα. 

Καιύηεξα ηήλ γε λά δνπιεύσ ππνηαθηηθόο θάπνηνπ 

θησρνύ ρσξηάηε κέ ιίγν βηόο, 

παξά λα βαζηιεύσ ζ' όινπο απηνύο ηνύο 

ζβεζκέλνπο λεθξνύο]. 

•

Ο

δ

ύ

ζ

ζ

ε

η

α

 



ι

4

8

8

-

4

9

1 

Αύηόο είλαη, ινηπόλ, ό λόκνο ηήο ππάξμεσο ηνύ είλαη: 

λόκνο γελέζεσο θαί θζνξάο, έπηζηξνθήο ζηό ράνο, άλ 

κπνξώ λά πώ, θαί άλαδεκηνπξγίαο ηνύ θόζκνπ άπό ηό 

ράνο. Ή ηδέα ελόο ηζηνξηθνύ λόκνπ, εγγπεηή κηαο ηδαλη-

θήο θνηλσλίαο, είλαη ηδέα άγλσζηε ζηνύο 'Έιιελεο, 

όπσο άγλσζηνο είλαη ό κεζζηαληζκόο ή ή δπλαηόηεηα 

έμσθνζκηθήο θπγήο. Ή ζεώξεζε αύηή εκπλέεη κηά 

ζηάζε, ζύκθσλα κέ ηήλ όπνηα ό,ηη είλαη λά γίλεη ζά 

γίλεη έδώ. ',ηη δέλ γίλεηαη έδώ, δέλ γίλεηαη γηά κάο, δέλ 

κάο άθνξα, γίλεηαη άιινπ, κεηαμύ ζεώλ, ή γίλεηαη ζηηο 

ξίδεο ηνύ ράνπο. Σό ζεκαληηθό γηά κάο γίλεηαη έδώ, 

εμαξηάηαη άπό κάο θη εκείο ζά ηό θάλνπκε. Γέλ ζά ηό 



θάλεη νύηε ό Θεόο, νύηε ή ηζηνξηθή άλαγθαηόηεηα, νύηε 

θακηά πνιηηηθή δηεύζπλζε, θάηνρνο ηήο έπηζηεκνληθήο 

ζνθίαο έπί ηώλ πνιηηηθώλ πξαγκάησλ. Θά ηό θάλνπκε 

έκείο νί άλζξσπνη -άλ γίλεηαη, θη άλ κάο άθήζεη ή 

Μνίξα- ή δέλ κπνξεί λά γίλεη. Καί αύηό ελ γλώζεη καο 

όηη ύπνθείκεζα ζηνλ ίδην λόκν πνύ δηέπεη θαί ηόλ 

ππόινηπν θόζκν, λόκν γελέζεσο θαί θζνξάο. 

Σό ράνο ηό έρνπκε θαί κέζα καο κέ ηήλ κνξθή ηήο 

ύβξεσο, δει. ηήο άγλνηαο ή άδπλακίαο άλαγλσξίζεσο 

ηώλ νξίσλ ηώλ πξάμεώλ καο* δηόηη, βεβαίσο, άλ ηά 

όξηα ήζαλ ζαθή θαί άλαγλσξίζηκα έθ ηώλ πξνηέξσλ, 

δέλ ζά ππήξρε ύβξηο, ζά ππήξρε άπιώο παξάβαζε ή 

άκάξηεκα, έλλνηεο ρσξίο θαλέλα βάζνο. 

Απηό είλαη έμάιινπ θη έλα άπ' ηά καζήκαηα ηήο 

ηξαγσδίαο, ή νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κέ ηήλ θηινζνθία 

θαί ηήλ γνληκνπνηεί. άλ πνιηηηθόο ζεζκόο ή ηξαγσδία 

είλαη ζεζκόο απηνπεξηνξηζκνύ. 'Τπελζπκίδεη δηαξθώο 

ζηνύο 'Αζελαίνπο πνιίηεο όηη ύπάξρνπλ όξηα άγλσζηα 

έθ ηώλ πξνηέξσλ ζηό δξώλ ύπνθείκελν, ηό όπνην 

έλεξγεη ύπεύζπλα άλαιακβάλνληαο ηνύο θηλδύλνπο ηώλ 



πξάμεώλ ηνπ. Καλείο δέλ κπνξεί λά ηνύ ηά ππνδείμεη έθ 

ηώλ πξνηέξσλ. Μόλν ηνπ πξέπεη λά ηά θαηαιάβεη ή λά 

ηά δηαηζζαλζεί. 

Αύηέο ηίο ηδέεο ηίο νλνκάδσ θεληξηθέο θαληαζηαθέο 

ζεκαζίεο. 'Απνηεινύλ ηξόπν ζεκαζηνδόηεζεο ηήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ηήο άλζξώπηλεο δσήο θαί ηνύ 

θόζκνπ. Σίο ζπλαληάκε άπό ηήλ θαηαβνιή, άπό ηήλ 

άξρηθή ζύζηαζε ηνύ έιιεληθνύ θόζκνπ, άπό ηόλ 

κεξν ήδε θαί άπό ηήλ κπζνινγία. Ή ζεκαζία ηήο 

δηαδνρήο Ούξαλνύ, Κξόλνπ, Γηόο, όπσο πεξηγξάθεηαη 

άπό ηόλ κύζν, εθθξάδεη ηήλ ίδηα αύηή θηινζνθηθή 

άληίιεςε πνύ πξνζπάζεζα λά δηαηππώζσ πεξηιεπηηθά. 

Γη' αύηό θαί ζά κπνξνύζε λά πεη θαλείο όηη ύπάξρνπλ 

πνιιέο θαί ώξαίεο κπζνινγίεο, κηά όκσο είλαη 

α ι ε ζ η λ ή : ή άξραία ειιεληθή. 'Αιεζηλή κέ ηήλ έλλνηα 

όηη όινη νί κύζνη ηεο έρνπλ έλα ζεκαζηαθό ύπόβαζξν, 

κέζα ζηό όπνην θαηνπηξίδεηαη ή ίδηα καο ή δσή θαί 

θάζε άλζξώπηλε δσή. 

 έιιεληθόο θόζκνο θηίδεηαη πάλσ ζηήλ έπίγλσζε 

όηη δέλ ππάξρεη θπγή άπό ηόλ θόζκν θη άπό ηόλ ζάλαην, 



όηη ό άλζξσπνο είλαη ζλεηόο. ηό ζεκείν αύηό ζά 

ηνικήζσ λά δηνξζώζσ έλα κεγάιν "Διιελα πνηεηή, 

ηόλ 'Αλδξέα 'Δκπεηξίθν. ηό πνίεκά ηνπ «Δηο ηήλ όδόλ 

ηώλ Φηιειιήλσλ», ό 'Δκπεηξίθνο ηειεηώλεη κέ ηήλ εύρή: 

λά γίλε [...] παλαλζξώπηλε, ή δόμα ηώλ Διιήλσλ, πνύ 

πξώηνη, ζαξξώ, απηνί, ζηνλ θόζκν έδώ θάησ, έθακαλ 

νίζηξν ηήο

δσήο ηόλ θόβν ηνϋ ζαλάηνπ. Έγώ ζά έιεγα: έθακαλ νίζηξν 

ηήο δσήο ηήλ γλώζε ηνύ ζαλάηνπ. 

 θόβνο ηνύ ζαλάηνπ δηαθαηείρε παληνύ θαί πάληνηε 

όινπο ηνύο ζλεηνύο. λΗζσο απηόο κάο έκπνδίδεη θη έκάο 

ζήκεξα, όπσο έκπόδηζε πνιιέο θνξέο ζηό παξειζόλ ηνύο 

άλζξώπνπο, λά έρνπκε ηόλ άπαηηνύκελν νίζηξν γηά ηήλ 

δσή καο, λά έρνπκε δειαδή ηήλ επίγλσζε όηη είκαζηε 

πξαγκαηηθά ζλεηνί, θαί ό,ηη έρνπκε λά θάλνπκε, άλ γίλε-

ηαη, ζά γίλεη έδώ, άπό κάο, θαί έδώ ζά ηό θάλνπκε, εκείο. 



5· Εζυηεπική ζσέζη δημοκπαηίαρ καί θιλοζοθίαρ 

Ή πόιηο δεκηνπξγείηαη θαηά ηόλ 8ν αη. Μέζα ζέ κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα, άπό ηήλ ζηηγκή αύηή παξαηεξείηαη κηά 

θαηαπιεθηηθή δεκηνπξγία, πνύ θαιύπηεη όινπο ηνύο 

ηνκείο ηήο πνιηηηθήο δσήο. ηό δηάζηεκα αύηό ηνπνζε-

ηείηαη θαί ή ηειηθή δηακόξθσζε ηώλ όκεξηθώλ έπώλ, θα-

ζώο θαί ό Ζζίνδνο. 

ηίο άξρέο ηνύ 7νπ αη., πεξί ηό 680-670, γξάθεη ό κε-

γάινο ιπξηθόο πνηεηήο Αξρίινρνο, ηνύ όπνηνπ δπζηπρώο 

ιίγα άπνζπάζκαηα ζώδνληαη. Μεηαμύ αύηώλ, ηό θα-

ηαπιεθηηθό θαί άδηαλόεην γηά όπνηαδήπνηε άιιε θνηλσ-

λία: 

Άζπίδη κελ Σάηώλ ηηο άγάιιεηαη, ελ παξά 

ζάκλση εληόο άκώκεηνλ θάιιηπνλ νπθ έζέισλ 

ςπρήλ ό' έμεζάσζα. Τίκνη κέιιεη αζπίο έθείλε; 

έξξέησ · έμαϋηηο θηήζνκαη νπ θαθίσ. 

(
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[Σήλ άζπίδα κνπ θάπνηνο άηνο ραίξεηαη, απηήλ πνύ 

όινθαίλνπξηα παξάηεζα θνληά ζ' έλα ζάκλν άζεια κνπ* 

έζσζα όκσο ηήλ δσή κνπ. Σί κέ λνηάδεη ή άζπίδα κνπ 

έθείλε; ραιάιη* θαιύηεξε ζέ λ' άγνξάζσ άιιε].

Καί αύηό ιέγεηαη άλνηρηά θαί ζπκβάιιεη ζηήλ δόμα ηνπ 

'Αξρίινρνπ, ζέ κηά θνηλσλία ζάλ ηήλ έιιεληθή όπνπ ή πξνζσπηθή 

άλδξεία θαί ή ζηξαηησηηθή ηηκή ήηαλ πνιύ ςειά ηνπνζεηεκέλεο. Δίλαη 

δπλαηόλ λά θαληαζζεί θαλείο Δβξαίν ή Υξηζηηαλό, όρη άπιώο λά 

γξάθεη: «Ση θη άλ ζθνύπηζα ηήλ κύηε κνπ κέ ηήλ Βίβιν; Θά βξσ άιινπ 

θαιύηεξν άληίηππν», άιιά θαί λά γίλεηαη δηάζεκνο ζάλ πνηεηήο κέ ηόλ 

ζηίρν αύηό; 



Άπό πνιύ λσξίο, άπό ηήλ άξρή ηεο άζθαιώο, αύηή ή πνιηηηθή 

θνηλόηεηα έρεη ηήλ πεπνίζεζε όηη δέλ κπνξεί λά δηαηεξεζεί ζάλ 

θνηλόηεηα άλ νί πνιίηεο πνύ ηήλ άπνηεινύλ δέλ ηήλ ππεξαζπίδνληαη. 

πλεπώο, ηηκά ηδηαίηεξα ηό ζάξξνο θαί ηήλ άλδξεία. Σό θαηαπιεθηηθό, 

όκσο, είλαη όηη, ηαύηόρξνλα, δίλεη ζηνλ πνηεηή ηήλ δπλαηόηεηα λά ιέεη 

έιεύζεξα: «Ση θη άλ παξάηεζα ηήλ άζπίδα κνπ, έζσζα ηήλ δσή κνπ, 

θαιύηεξε ζέ λά 'βξσ άιιε». 

Ή άκθηζβήηεζε, ηήο όπνηαο βιέπνπκε έδώ ηίο πξώηεο θαηαβνιέο, 

είλαη ή θνηλή ξίδα θαί ηήο δεκνθξαηίαο θαί ηήο θηινζνθίαο. "Οπσο 

ηόληζα ήδε άξρίδνληαο, ή άκθηζβήηεζε ηώλ λόκσλ, κέ ηήλ ηξέρνπζα 

ζεκαζία ηνύ όξνπ, έθθξάδεηαη κέ ηήλ εξώηεζε: Πνηόο είλαη θύξηνο; 

Πνηνο άξρεη ηήο πόιεσο; δεγεί ζηήλ θνηλσληθή πάιε έλαληίνλ ηήο 

άξηζηνθξαηίαο θαί έρεη ζάλ άπνηέιεζκα ηήλ δεκνθξαηία. Ή 

άκθηζβήηεζε ηήο ζεζκηζκέλεο θνηλσληθήο παξάζηαζεο γηά ηόλ θόζκν 

παίξλεη ηήλ κνξθή ηήο θηινζνθηθήο έξώηεζεο. ζέηεη ηό έξώηεκα: Ση 

είλαη θόζκνο; Ση ζεκαίλεη όηαλ ιέκε όηη θάηη είλαη; Πνηά είλαη ή δηα-

θνξά άλάκεζα ζηό είλαη θαί ηό θαίλεζζαη; Ση είλαη άιή- ζεηα θαί ηη 

άπιώο γλώκε; 

 Θαιήο, άπό ηνύο πξώηνπο πνύ έζεζαλ ηά έξσηήκαηα απηά θαί 

πξνζπάζεζαλ λά δώζνπλ άπάληεζε, ρσξίο λά ραξαθηεξίδεη ζάλ 

κπζεύκαηα ηίο κέρξη ηόηε ηζρύνπζεο πεπνηζήζεηο, ππνζηεξίδεη όηη ό 



θόζκνο είλαη θακσκέλνο άπό έλα ζηνηρείν, πνύ ό ίδηνο όλνκάδεη: πδσξ. 

Αθνινπζεί ό Αλαμίκαλδξνο, ό όπνηνο (πνιύ ζσζηά θαηά ηήλ γλώκε 

κνπ), ιέεη όηη ό θόζκνο είλαη θακσκέλνο άπό έλα ζηνηρείν: ηό άπεηξν 

(όρη κέ ηήλ έλλνηα ηνύ πνζνηηθνύ άπεηξνπ, άιιά κέ ηήλ έλλνηα ηνύ 

άπξνζδηόξηζηνπ). 

Γελληέηαη έηζη ή θηινζνθία, αύηε ή άπέξαληε θαί δηελεθήο 

άλαδήηεζε. Ή γέλλεζή ηεο είλαη άμερώξηζηε άπ' ηό θαηαπιεθηηθό 

άλνηγκα πνύ ζπληειείηαη κέζα ζηήλ άξραία έιιεληθή θνηλσλία, κέ ηήλ 

άκθηζβήηεζε ηώλ παξαδνζηαθώλ παξαζηάζεσλ θαί ηώλ 

παξαδνζηαθώλ ζεζκώλ. Σόλ κνλαδηθό ηεο ραξαθηήξα ηόλ ρξσζηάεη 

άθξηβώο ζ' αύηό ηό κνλαδηθό πιαίζην κέζα ζηό όπνην δεκηνπξγείηαη. 

. Πνιινί έρνπλ έπηζεκάλεη όηη ππάξρνπλ θη άιιεο θηινζνθίεο έθηνο 

άπό ηήλ έιιεληθή. Πξάγκαηη, θαί ζηηο 'Ηλδίεο θαί ζηήλ Κίλα ππήξμε 

έλόο είδνπο θηινζνθία. σζηά, όκσο, άπάληεζαλ άιινη όηη θηινζνθία, 

κέ ηήλ πξαγκαηηθή έλλνηα, κόλν ζηήλ άξραία Διιάδα ππήξμε, άπ' όπνπ 

θαί μεθίλεζε. ("Απνςε πνύ έρεη άιιν βάξνο όηαλ πξνέξρεηαη άπό 

δπηηθνύο θαί άιιν όηαλ πξνέξρεηαη άπό άηνκα πνύ έρνπλ ηήλ ηδέα όηη 

πξέπεη λά μαλαπάξνπκε ηήλ Πόιε). 

Σά έπηρεηξήκαηα πνύ ζηεξίδνπλ ηήλ άπνςε αύηή είλαη πνιιά θαί 

πνηθίια, ζηήλ πιεηνςεθία ηνπο ζρεηηθά κέ ηό πεξηερόκελν ηήο 

θηινζνθίαο. Καηά ηήλ δηθή κνπ γλώκε, ηό βαζηθό επηρείξεκα έγθεηηαη 



ζηό γεγνλόο όηη ή θηινζνθία ζηήλ άξραία Διιάδα ήηαλ θηινζνθία 

πνιηηώλ πνύ ζπδεηνύλ ζηήλ άγνξά κέ άιινπο πνιίηεο, έλώ ή θηινζν-

θία ζηηο 'Ηλδίεο θαί ζηήλ Κίλα έκεηλε θηινζνθία ηεξαηείνπ, ή 

θηινζνθία απιηθώλ θαί καλδαξίλσλ. Ή άκνηβαία γνληκνπνίεζε ηνύ 

πνιηηηθνύ θηλήκαηνο κέ ηήλ θηινζνθηθή έξώηεζε είλαη ηό ζηνηρείν 

άθξηβώο πνύ ραξαθηεξίδεη όιε αύηή ηήλ έπνρή θαί ζθξαγίδεη ηήλ 

κνλαδηθόηεηα θαί ηήο δεκνθξαηηθήο πόιεο θαί ηήο θηινζνθίαο πνύ 

άλα- πηύζζεηαη ζηό πιαίζην ηεο. Άπό ηή κηά, νί θηιόζνθνη 

άπαζρνινύληαη κέ πνιηηηθά έξσηήκαηα (αύηό θαίλεηαη ήδε ζηνλ 

Ζξάθιεηην π.ρ.), θαί άπό ηήλ άιιε, ή ίδηα ή πνιηηηθή δσή άλαγθάδεη, 

θαηά θάπνην ηξόπν, ηηο άλαδε- ηήζεηο λά πάλε βαζύηεξα. Γέλ 

δηεξσηάηαη άπιώο: Πνηνο άξρεη; άιιά θαί: Πώο κπνξεί λά 

δηθαηνινγεζεί ηό πνηόο άξρεη; Ή ζπδήηεζε πξνεθηείλεηαη, δειαδή, ζηό 

ζέκα ηήο λνκηκνπνίεζεο ηήο πνιηηηθήο έμνπζίαο θαί ηώλ πνιηηηθώλ 

θαζεζηώησλ. Δίλαη δίθαην λά άξρνπλ νί νιίγνη ή νί πνιινί; Καί ηί 

ζεκαίλεη δίθαην; πλαληά έπνκέλσο ηήλ θηινζνθηθή εξώηεζε: Σί 

ζεκαίλεη δίθαην θαί ηί δηθαηνζύλε; Δξώηεζε πνύ έρεη ηόλ ίδην 

ραξαθηήξα κέ ηήλ άξρηθή θηινζνθηθή εξώηεζε: Σί θαί πώο είλαη ό 

θόζκνο; 



6. Ή αύηοθέζμιζη 

Ή άλάδπζε όισλ αύηώλ ηώλ έξσηεκάησλ κέζα ζηήλ άξραία 

δεκνθξαηηθή πόιε (έλαο κεγάινο άξηζκόο πόιεσλ γίλνληαη 

δεκνθξαηηθέο άπό ηόλ 8ν σο ηόλ 4ν αη., ζρεδόλ όιεο δέ 

ζπληαξάζζνληαη άπό ηήλ πνιηηηθή πάιε, έθηνο άπό ηήλ πάξηε πνύ 

είλαη εηδηθή πεξίπησζε) πξνθαιεί κηά ηεξάζηηα θίλεζε αληνζέζκηζεο 

ηήο θνηλσλίαο, ή όπνηα άλαζεσξεί έθ βάζξσλ ηόζν ηήλ πνιηηηθή ηεο 

δσή όζν θαί ηήλ παξάζηαζε πνύ έρεη ηνύ θόζκνπ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ή αύηνζέζκηζε δέλ ζπλίζηαηαη ζέ κηά 

ζπγθεθξηκέλε θαί ηειεησηηθή πνιηηηθή κνξθή ή όπνηα δηακνξθώλεηαη 

κηά γηά πάληα. Ή πνιηηηθή ηζηνξία ηώλ 'Αζελώλ, άπό ηίο θαηαβνιέο ηεο 

(δειαδή, άπό ηήλ ζηηγκή πνύ νί θιεξνλνκηθνί άξρνληεο 

άληηθαζίζηαληαη άπό εθιεγόκελνπο, άξρηθά άλάκεζα άπό ηά κέιε ηήο 

άξηζηνθξαηίαο θαί κέ ηζόβηα ζεηεία, ζηή ζπλέρεηα, γηά δέθα ρξόληα 

θιπ.) κέρξη ηήλ θάζε πνύ πεξηγξάθεη ό 'Αξηζηνηέιεο ζηήλ 5Αζελαίσλ 

Πνιηηεία, (γύξσ ζηά 340 π.Υ.), δειαδή ιίγν πξηλ λά θαηαιύζεη ή 

καθεδνληθή θπξηαξρία ηήλ άλεμαξηεζία ηήο πόιεσο, είλαη κηά πνιηηηθή 

ηζηνξία ζπλερνύο δεκηνπξγίαο. Ή αύηνζέζκηζε δέλ είλαη θαηάζηαζε, 

είλαη δηαδηθαζία πνύ έθθξάδεηαη ζάλ δξαζηεξηόηεηα κεηαβνιήο ηώλ 

«βαζηθώλ», «θαηαζηαηηθώλ», «ζπληαγκαηηθώλ» λόκσλ (ηήο πνιηηείαο 



δειαδή) θαί άιισλ ζεζκώλ, όρη όισλ ζπιιήβδελ θαί ηαύηνρξό- λσο, 

άιιά ζηαδηαθά, ζύκθσλα κέ ηηο άλάγθεο θαί ηηο πεξηζηάζεηο. 

 Αξηζηνηέιεο (ηνύ όπνηνπ, εηξήζζσ έλ παξόδσ, νί πνιηηηθέο 

ηδέεο έρνπλ έκπλεύζεη πνιιέο άλνεζίεο ζηνύο δηάθνξνπο ζρνιηαζηέο) 

ιέεη, άλαθεξόκελνο ζηήλ έπνρή ηνπ: 

'Απάλησλ γάξ απηόο απηόλ πεπνίεθελ ό δήκνο θπξώλ y θαί πάληα 

δηνηθείηαη ςεθίζκαζηλ θαί δηθαζηεξίνπ έλ νηο ό δήκνο έζηηλ ό 

θξαηώλ. Καί γάξ αί ηήο βνπιήο θξίζεηο εηο ηόλ δήκνλ έιειύζαζηλ. 

Καί ηνύην δνθνύζη πνηείλ όξζώο* εύδηαθζνξώηεξνη γάξ [νί]όιί- 

γνη ηώλ πνιιώλ είζηλ θαί θέξδεη θαί ράξηζηλ. 

'Αζελαίσ

λ Πνιηηεία XLI,2 [Γηόηη ό δήκνο έγηλε ό ίδηνο θύξηνο ηώλ πάλησλ, 

θαί ηά πά- ληα δηνηθεί κέ ηά ςεθίζκαηα θαί κέ ηά δηθαζηήξηα όπνπ 

ό ίδηνο θαηέρεη ηήλ έμνπζία. Πξάγκαηη, θαί νί άπνθάζεηο πνύ ήηαλ 

άιινηε ζηήλ άξκνδηόηεηα ηεο βνπιήο πεξηήιζαλ ζηά ρέξηα ηνύ 

δήκνπ. Καί ζ' αύηό θαίλεηαη λά 'ρνπλε πξάμεη ζσζηά* δηόηη 

επθνιόηεξα δηαθζείξνληαη κέ ηά θέξδε θαί κέ ηηο ράξηηεο νί όιίγνη 

παξά νί πνιινί]. 

Γνθνϋζη πνηεηλ όξζώο : ό Αξηζηνηέιεο, ό κόλνο θηιόζνθνο κέ 

θξόλεζε, δέλ ιέεη όηη ό ιαόο είλαη άδηάθζνξνο. Πηζηεύεη όηη κπνξεί λά 

δηαθζαξεί κέ ηηο ράξηηεο θαί κέ ηά όθέιε (ή κέ ηηο πξνεθινγηθέο 



ππνζρέζεηο), ιέεη, όκσο, όηη δηαθζείξεηαη δπζθνιόηεξα άπό ηνύο 

νιίγνπο: εύδηαθζνξώηεξνη γάξ [νί]όιίγνη ηώλ πνιιώλ είζηλ θαί θέξδεη 

θαί ράξηζηλ. 

Μηά άπό ηηο πην θαηαπιεθηηθέο ζηηγκέο αύηήο ηήο δηαδηθαζίαο 

αύηνζέζκηζεο είλαη ή πεξίθεκε κεηαξξύζκηζε ηνύ Κιεηζζέλε (508-

506). Γηά πξώηε θνξά ζηήλ ηζηνξία βιέπνπκε έλα πνιηηηθό θίλεκα, ηό 

όπνην δέλ άληηκεησπίδεη ηήλ ξύζκηζε ηήο θνηλσλίαο άπό ηήλ όπνηα 

πξνέξρεηαη ζάλ θάηη δεδνκέλν πνύ έπ' νύδελί ιόγσ κπνξεί λά ζηγεί, 

άιιά ζάλ ύιε πνιηηηθήο δξάζεο, πνύ κπνξεί θαί πξέπεη λά κεηαβιεζεί 

πξνθεηκέλνπ λά ζεζκη- ζηνύλ λέεο, πξόζθνξεο πνιηηηθέο κνξθέο. 

 Κιεηζζέλεο άλαδηνξγαλώλεη ηίο θπιέο ηήο 5 Αηηηθήο. Άπό 

ηέζζαξεο ηίο θάλεη δέθα. Καί, όπσο γξάςεη ό Αξηζηνηέιεο, ζά 

κπνξνύζε λά ηίο θάλεη δώδεθα, νπόηε θαί ό ρξόλνο πξπηαλείαο θάζε 

θπιήο ζά ζπλέπηπηε κέ ηόλ ήκεξνινγηαθό κήλα. Γέλ ηό θάλεη, όκσο, 

γηαηί, ζηήλ πεξίπησζε αύηή, ή λενζύζηαηε θπιή ζά ζπλέπηπηε κέ ηήλ 

παιαηά ηξηηηύ (ηξίηνλ ηήο παιαηάο θπιήο, άξα δσδέθα- ηνλ ηνύ 

ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ), θαί νί πνιηηηθνθνηλσληθέο νκάδεο ζά έκελαλ 

νί ίδηεο. Πξνθεηκέλνπ λά θάλεη θνηλή ζπλείδεζε ηήλ ξηδηθή άιιαγή 

θαί άλαδηνξγάλσζε, άλαθαηαηέκλεη (πνιηηηθά: όρη νηθηζηηθά, δέλ είλαη 

Πόι- Πόη) ηνύο πνιίηεο ζέ δέθα θπιέο θαί δηαηξεί ηό πνιηηηθό 

ήκεξνιόγην ζέ ηζάξηζκνπο κήλεο (35 ή 36 ήκεξώλ). Μέ ηόλ ηξόπν 



αύηό δείρλεη όηη όιε ή θνηλσληθή δσή, ώο έλα ζεκείν (δηόηη, θπζηθά, 

δέλ πξόθεηηαη γηά ηήλ πιήξε άλαδηνξγάλσζε ηώλ πάλησλ), κπνξεί λά 

άπνηειέζεη άληηθείκελν πνιηηηθήο δξάζεο. 

7 / Ο  δήμορ 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηήο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηό γεγνλόο 

όηη ό δήκνο βάδεη ηόλ έαπηό ηνπ ζηό θέληξν ηώλ πάλησλ. ινη νί 

άζελαηθνί λόκνη άξρίδνπλ κέ ηήλ θξάζε: «έδνμε ηή βνπιή θαί ησ 

δήκσ». Αύηό κάο έπηζεκαίλεη όηη ηό ςήθηζκα πνύ άθνινπζεί δέλ 

πξνέξρεηαη άπό θάπνηα «έπηζηεκνληθή» άλάιπζε νύηε άπό 

ήιεθηξνληθό ύπνινγηζηή. Απνθαζίζηεθε γηαηί έηζη θάλεθε ζσζηό, 

έόνμε, ζηόλ δήκν. 

α. Πνηόο είλαη ό δήκνο; 

 δήκνο άπνηειεΐηαη άπό ηό ζύλνιν ηώλ έλειίθσλ άξξέλσλ 

έιεπζέξσλ Αζελαίσλ. Αζθαιώο, γηά κάο ύπάξρνπλ ζ' αύηόλ ηόλ 

νξηζκό πξάγκαηα άπαξάδεθηα. 'Τπάξρεη ηό «έιεπζέξσλ», πνύ 

άπνθιείεη ηνύο δνύινπο* ππάξρεη ηό «άξξέλσλ», πνύ άπνθιείεη ηίο 

γπλαίθεο. Σό «έλειίθσλ» είλαη πην πξνβιεκαηηθό δηόηη κάο παξαπέ-

κπεη άκεζόηεξα ζ' έλα βαζηθό δήηεκα ηήο πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαί 

ηήο πνιηηηθήο πξάμεσο: ηό δήηεκα ηήο ηδξπηηθήο ζηηγκήο θαηά ηήλ 



όπνηα έλα ζώκα άπνθαζίδεη όηη: «έκείο είκαζηε νί θπξίαξρνη θαί 

έκείο νξίδνπκε έπίζεο πνηνη άιινη ζπκκεηέρνπλ ζ' αύηή ηήλ 

θπξηαξρία». Σό δήηεκα αύηό πάληνηε ζά ύπάξρεη. Έκείο, ή έγώ 

ηνύιάρηζηνλ, ζήκεξα, ιέκε όηη θάζε έλήιηθν άηνκν πξέπεη λά 

ζπκκεηέρεη κέ άπνιύησο ίζα δηθαηώκαηα ζ' όιεο ηηο πνιηηηθέο 

έμνπζίεο. Πξόθεηηαη γηά ζέζε πνύ εκείο δηαηππώλνπκε ζρεηηθά κέ 

ηήλ ζπγθξόηεζε ηνύ θπξίαξρνπ ζώκαηνο θαί ή νπνία δέλ 

άπνδεηθλύεηαη νύηε γεσκεηξηθά νύηε κέ όπνηνλδήπνηε άιινλ 

έπηζηεκνληθό ηξόπν. Πξόθεηηαη γηά ζέζε πνιηηηθή, ηήλ όπνηα 

ππεύζπλα άπνθαζίδνπκε θαί πηνζεηνύκε, έλ γλώζεη καο όηη δέλ 

έμαιείθεη όια ηά πξνβιήκαηα πνύ ύπάξρνπλ. 

'Αθόκα θαί ζηήλ πηό έιεύζεξε, αύηόλνκε, δηεζληζηηθή θνηλσλία ζά 

πξέπεη λά άπνθαζίδεηαη ή ζύλζεζε ηνύ έθινγηθνύ ζώκαηνο. Θά πξέπεη, 

π.ρ., λά άπνθαζίδεηαη άλ ζηηο δεκνηηθέο έθινγέο κηαο πόιεσο ζά έρεη 

δηθαίσκα ςήθνπ, νπνηνζδήπνηε βξίζθεηαη ζηήλ πόιε αύηή, ηήλ ζηηγκή 

ηώλ εθινγώλ. Έάλ όρη, πνην είλαη ηό έιάρηζην όξην ρξόλνπ δηακνλήο 

κεηά άπό ηό όπνην ζά έρεη θαλείο ηό δηθαίσκα λά ςεθίδεη; Αύηό ζά 

πξέπεη λά νξηζζεί άπό ηήλ θνηλόηεηα, ή όπνία θαί ζά επσκηζζεί ηηο 

εύζύλεο θαί ηίο ζπλέπεηεο ηνύ νξηζκνύ. Ή άπνςε «είκαη άλζξώπηλν όλ 

θαί ςεθίδσ ζέ κηά θνηλσλία όπνπ δέλ ύπάξρνπλ δηαθξίζεηο», κπνξεί λά 

θαηαιήμεη, θαί θαηαιήγεη, ζηό άληίζεην άπ' αύηό πνύ ζά ήζειε λά είλαη. 



 ζεζκόο ηήο έθινγήο δηαθσκσδείηαη άλ ό νπνηνζδήπνηε, ρσξίο θακηά 

πξνϋπόζεζε, θακηά ζπκκεηνρή ζηήλ πνιηηηθή δσή ηήο όκάδαο γηά ηήλ 

όπνία πξόθεηηαη, θακηά πηζαλόηεηα λά ύπνζηεη ηίο ζπλέπεηεο ηήο ςήθνπ 

ηνπ, ςεθίδεη. Φεθίδσ, ζεκαίλεη ζπκκεηέρσ πιήξσο ζέ κηά 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θνηλόηεηα, ή όπνία θαί πξέπεη θαηά θάπνην 

ηξόπν λά όξηνζεηείηαη. Γέλ είλαη δπλαηό όια ηά δηζεθαηνκκύξηα ηνύ 

πιεζπζκνύ ηήο γήο λά άπνθαζίδνπλ καδί θαί ηαύηνρξόλσο γηά όια ηά 

ζέκαηα, νπνπδήπνηε θη άλ έκθαλίδνληαη απηά. Θά πξέπεη λά ππάξρεη 

θάπνηα δηαίξεζε ζέ κηθξόηεξεο θνηλόηεηεο θαί θάπνην θαηαζηαηηθό πνύ 

ζά ξπζκίδεη ηά ζέκαηα πνύ ηίο άθνξνύλ θαί ζά νξίδεη πνηό είλαη ηό 

πνιηηηθό ζώκα θαί άπό πνηά ήιηθία θαί κεηά ζπκκεηέρεη θαλείο ζ' αύηό. 

(Γηαηί λά είλαη ηά είθνζη έλα ρξόληα ή ηά δεθανθηώ, όπσο άπεθάζηζε ή 

δεμηά ζηήλ Γαιιία θαηεβάδνληαο ηό όξην έλειηθηώζεσο;). Ούησο ή 

άιισο ζά πξέπεη λά παξζεί θάπνηα άπόθαζε ή όπνηα δέλ έπηδέρεηαη 

άπόδεημε θαί είλαη, ώο έλα ζεκείν, αύζαίξεηε. 

6. Καηά πνην ηξόπν άζθεη ό δήκνο ηήλ εμνπζία: 

Σήλ άζθεί ώο άκεζε δεκνθξαηία, δειαδή ρσξίο «άληη- 

πξνζώπνπο». 

Πξίλ άξρίζνπλ νί πνιηηηθνί θηιόζνθνη λά ζπδεηνύλ γηά ηήλ 

πνιηηηθή δηαίξεζε ηώλ εμνπζηώλ, ό Θνπθπδίδεο είρε όξίζεη κέ κηά 



θξάζε πνηέο είλαη νί ηξεηο βαζηθέο πνιηηηθέο έμνπζίεο. "Οηαλ ζέιεη λά 

ραξαθηεξίζεη κηά πόιε ώο έιεύζεξε, ηήλ άπνθαιεί: «αύηόλνκν, 

αύηόδηθν, αύηνηειή». 

I. Απηόλνκνο, ζεκαίλεη όηη δίλεη ή ίδηα ζηνλ έαπηό ηεο ηνύο 

λόκνπο ηεο. Μπνξεί λά πεη θαλείο όηη, ζηήλ πεξίνδν ηήο άζελαηθήο 

δεκνθξαηίαο, ή Δθθιεζία ηνύ δήκνπ άπνθαζίδεη κέ ηά ςεθίζκαηά ηεο, 

θαί, κεηά άπό ζπδήηεζε ζηή βνπιή ηώλ πεληαθνζίσλ, κέ ηνύο λόκνπο 

θαί, ηδίσο, κέ ηνύο βαζηθνύο θαηαζηαηηθνύο λόκνπο. "Οπσο ξεηά ιέεη ό 

Αξηζηνηέιεο, ηόλ 4ν αη., ηά πάληα θαη' νύζίαλ άπνθαζίδνληαλ κέ ηά 

ςεθίζκαηα ηήο Δθθιεζίαο ηνύ Γήκνπ. 

II. Αύηόδηθνο, ζεκαίλεη όηη ηά δηθά ηεο δηθαζηήξηα άπνθαζίδνπλ 

γηά όιεο ηίο άκθηζβεηήζεηο πνύ είλαη δπλαηόλ λά πξνθύςνπλ. Πξέπεη 

λά ύπνγξακκηζηεί ζηό ζεκείν αύηό όηη ηά δηθαζηήξηα ζηήλ 'Αζήλα δέλ 

ήηαλ έπαγγεικαηηθά. Οί δηθαζηέο ήηαλ θιεξσηνί. Ή ηδέα έπαγγεικαηία 

δηθαζηή ζά θαηλόηαλ ζ' έλα άξραίν "Διιελα εμσθξεληθή. Άπό ηίο 

3Θ.000 έλειίθνπο Αζελαίνπο θιεξώλνληαλ θάζε ρξόλν 6.000 

έλδερόκελνη δηθαζηέο, κ' έλα πνιύπινθν ζύζηεκα, ηό όπνην δηαξθώο 

βειηησλόηαλ, κέ ζθνπό λά εμαιεηθζεί θάζε δπλαηόηεηα άπάηεο, παξέκ-

βαζεο ή επεξεαζκνύ ηώλ 501, 1.001 ή 1.501, νί όπνηνη, άλαιόγσο ηήο 

πεξηπηώζεσο, άπάξηηδαλ ηό ζπγθεθξηκέλν δηθαζηήξην. Μέ ηόλ ηξόπν 

αύηό, έλα ηπραίν δείγκα ηνύ ιανύ, πνύ λνκνζέηεζε ςεθίδνληαο έλα 



λόκν, θαιείηαη, ύπό ηήλ ηδηόηεηα ηήο δηθαζηηθήο έμνπζίαο, λά ηόλ 

έθαξκόζεη. Έηζη, δέλ ππάξρεη ό θίλδπλνο λά ζεσξεζεί όηη έλαο 

δεδνκέλνο λόκνο ςεθίζηεθε κέ ζθνπό λά παξζεί κηά ζπγθεθξηκέλε 

άπόθαζε. 

III. Απηνηειήο, πνύ είλαη θαί ηό πην ζεκαληηθό, ζεκαίλεη όηη ή πόιηο 

αύηνθπβεξλάηαη, κέ ηήλ πξαγκαηηθή έλλνηα ηήο θπβεξλεηηθήο έμνπζίαο 

θαί ιεηηνπξγίαο, πνύ κεηαθξάδεηαη, κεηαμύ άιισλ, θαί ζηό γεγνλόο όηη 

νί βαζηθέο άπνθάζεηο ηήο πνιηηηθήο δσήο ηήο θνηλόηεηαο, είηε 

έζσηεξηθήο είηε έμσηεξηθήο θύζεσο, παίξλνληαη άπό ηήλ Δθθιεζία ηνύ 

δήκνπ: πόιεκνο, εηξήλε, ζπκκαρίεο, δεκόζηα έξγα, άλέγεξζε ηνύ 

Παξζελώλα, θιπ. ηό ζεκείν αύηό έρσ λά θάλσ δύν παξαηεξήζεηο: 

— Ή πξώηε άθνξα ηήλ πνηόηεηα ηώλ απνθάζεσλ: Σήλ έπνρή ηνύ 

Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, ό Γήκνο ηώλ 'Αζελαίσλ άπαξηίδεηαη άπό 

30.000 έλειίθνπο. Καηά ηήλ γλώκε κνπ, όπσο θαί πνιιώλ άιισλ 

θπζηθά, ή ζπκκεηνρή ζηηο ζπλειεύζεηο ήηαλ πνιύ κεγάιε, παξά ηίο 

άπνζηάζεηο πνύ έπξεπε λά δηαλύζνπλ νί άγξόηεο ηήο 'Αηηηθήο. 

Πηζαλόηαηα, ηό ήκηζπ ή θαί ηά 2/3 ηώλ πνιηηώλ ήηαλ παξόληεο όηαλ 

έπξόθεηην λά ζπδεηεζνύλ πνιύ ζνβαξά ζέκαηα ζηήλ Δθθιεζία. Έπί 

δύν πεξίπνπ αηώλεο, ή Δθθιεζία ηνύ δήκνπ, δει. νί ηερλίηεο θαί νί 

άγξόηεο πνύ ηήλ ζπγθξνηνύλ, πήξε άπνθάζεηο, άπό ηίο όπνηεο ηά 9/10 

ήηαλ άπνιύησο ζσζηέο. Πήξε, βεβαίσο, θαί εγθιεκαηηθέο, όπσο ή 



θαηαδίθε ηώλ ζηξαηεγώλ ηήο λαπκαρίαο ζηηο Άξγηλνύζεο. Πήξε θαί 

έζθαικέλεο, όπσο ή εθζηξαηεία ζηήλ ηθειία, πνύ είλαη όκσο, γηά ηήλ 

έπνρή έθείλε, ηό άληίζηνηρν ηήο άπνζηνιήο άλζξώπνπ ζηή ζειήλε. 

Πήξε θαί άξηζηεο, όπσο ή θαηαζθεπή ζηόινπ, ηδέα θαί ζπκβνπιή ηνύ 

Θεκηζηνθιή, πνύ νδήγεζε ζηήλ λίθε ηήο αιακίλαο. ρεηηθά κέ ηίο δύν 

αύηέο ηειεπηαίεο άπνθάζεηο, πξέπεη λά ύπνγξακκηζηεί όηη άλήθνπλ ζέ 

κηά θαηεγνξία πνύ εκείο ζήκεξα, έλ ηή βιαθεία καο, άλαζέηνπκε ζέ 

ηερληθνύο, ζησλ νπνίσλ ηήλ θξίζε θαί κόλν έπαθηόκαζηε. Αύηέο ηίο 

άπνθάζεηο ηίο πήξε ό  Γ ή κ ν ο .  

— Ή δεύηεξε άθνξα ηόλ απηνηειή ραξαθηήξα ηήο θπβεξλεηηθήο 

εμνπζίαο. 

Ή ζεκεξηλή πνιηηηθή θαί λνκηθή θηινζνθία παξνπζηάδεη ζάλ 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηήο θξαηηθήο έμνπζίαο ηήλ λνκνζεηηθή, ηήλ 

δηθαζηηθή θαί ηήλ έθηειεζηηθή. Αύηό είλαη έλα είδνο άθνύζηαο άπάηεο 

ή ςεύδνπο, δεδνκέλνπ όηη άπνζησπάηαη έηζη κηά βαζηθή εμνπζία, ή 

θπβεξλεηηθή, ή όπνηα έπ' νύδελί ιόγσ κπνξεί λά νλνκαζηεί 

«έθηειεζηηθή». "Οηαλ κηά θπβέξλεζε θπβεξλά, κέ θαλέλα ηξόπν δέλ 

εθηειεί. "Οηαλ θεξύηηεη έλα πόιεκν, π.ρ., δέλ έθηειεη λόκνπο, κέ ηήλ 

έλλνηα πνύ ό ηκεκαηάξρεο β' εθηειεί έλα λόκν ζπγθεθξηκελνπνηώληαο 

ιεπηνκέξεηεο πνύ ό λνκνζέηεο δέλ κπνξνύζε λά θαζνξίζεη. "Οηαλ κηά 

θπβέξλεζε πξνθαιεί έλα πόιεκν, θάλεη πνιηηηθή, δειαδή θπβεξλά 



(θαιώο ή θαθώο είλαη άιιν ζέκα). "Οηαλ κηά θπβέξλεζε δηακνξθώλεη, 

πξνηείλεη θαί θάλεη ηήλ Βνπιή λά ςεθίζεη έλα πξνϋπνινγηζκό, ηόηε 

θπβεξλά. Πξόθεηηαη έδώ γηά ηήλ πξαγκαηηθή θπβέξλεζε ηήο πνιηηηθήο 

θνηλόηεηαο θαί γηά ηήλ πξαγκαηηθή έμνπζία, ή νπνία, θαηά θάπνην 

ηξόπν, δέλ ύπάξρεη νύηε ζηά ζύγρξνλα λνκηθά ζπγγξάκκαηα, νύηε θαί 

ζηήλ ζύγρξνλε πνιηηηθή θηινζνθία, όλνκάδεηαη δέ ηαπεηλά (θαί 

άπαηειά) έθηειεζηηθή. Ή έθηειεζηηθή έμνπζία δέλ είλαη θάλ έμνπζία, 

είλαη κηά ηξέρνπζα δηνίθεζε ηώλ πξαγκάησλ, ή νπνία, θαηά κέγα 

κέξνο, ζηήλ άξραία 'Αζήλα είρε άλαηεζεί ζέ δνύινπο. Θά ηνικνύζα λά 

πώ όηη άλ δνύζακε ζηήλ άξραία Διιάδα ό δηνηθεηήο ηήο Σξαπέδεο ηήο 

Διιάδαο ζά ήηαλ έλδερνκέ- λσο θάπνηνο έπηδέμηνο δνύινο Φνίλημ, 

ύξηνο ή θαί "Διιελαο, πνύ, νύησο ή άιισο, δέλ ζά έζεσξείην ζε κα-

ληηθό πξόζσπν γηαηί ή δνπιεηά ηνπ ζά ήηαλ άπιώο έθηειεζηηθή. 

'ια απηά, βέβαηα, δέλ ζεκαίλνπλ όηη ζηήλ άκεζε δεκνθξαηία δέλ 

ύπάξρνπλ άξρέο ή, άθόκα, παξόιν όηη ή ιέμε κπνξεί λά πεηξάδεη, 

άξρνληεο: πνιίηεο, δειαδή, νί όπνηνη έρνπλ κηά ζπγθεθξηκέλε έπίζεκε 

άπνζηνιή νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κέ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα 

θαί κέ άληίζηνηρα δηθαηώκαηα. 

Καηά ηό κέγηζην κέξνο, νί άξρνληεο θιεξώλνληαη. Οί έιάρηζηνη 

πνύ έθιέγνληαη, θπζηθά, όρη κόλν είλαη ύπεύζπλνη, άιιά (άιιε 

έιιεληθή δεκηνπξγία) είλαη αλαθιεηνί θαηά ηήλ δηάξθεηα ηήο έμνπζίαο 



ηνπο, όπσο, π.ρ., νί ζηξαηεγνί. Άλ ή Δθθιεζία βξεη βάζηκε κηά 

θαηεγνξία έλαληίνλ θάπνηνπ άξρνληα, ηόηε αύηόο κπνξεί λά θαζαη-

ξεζεί άπό ηό άμίσκά ηνπ. 

8. Σύγκπιζη μέ ηήν νεόηεπη ανηίλητη 

"Δρνπκε έδώ ηξεηο ηνύιάρηζηνλ βαζηθέο δηαθνξέο άπό ηήλ λεόηεξε ή 

ηήλ ζύγρξνλε άληίιεςε. 

α. Ή άληηπξνζώπελζε 

Οί άξραίνη δέλ γλσξίδνπλ ηήλ ππνθξηηηθή θαί άπαηειή έλλνηα ηήο 

άληηπξνζσπείαο ηνύ ιανύ, όπσο δέλ ηήλ γλσξίδνπλ θαί νί κεγάινη 

λεόηεξνη πνιηηηθνί θηιόζνθνη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαί ηνύ Ρνπζζώ. 

Γηά ηνύο άξραίνπο, ηό δήηεκα δέλ έκπαηλε θάλ, ό δέ ιόγνο είλαη 

έκθαλήο. Άπό ηήλ ζηηγκή θαηά ηήλ όπνία, άκεηάθιεηα θαί γηά 

νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (π.ρ. πέληε ρξόληα), άλαζέηεη θαλείο ηήλ 

έμνπζία ζέ νξηζκέλνπο άλζξώπνπο, έρεη κόλνο ηνπ άιινηξησζεη 

πνιηηηθά.  Ρνπζζώ έγξαθε γηά ηνύο "Αγγινπο (γηαηί ηόηε ή Αγγιία 

κόλν είρε θνηλνβνύιην): Οί "Αγγινη λνκίδνπλ όηη είλαη έιεύζεξνη, 

έπεηδή έθιέγνπλ ηνύο βνπιεπηέο ηνπο· είλαη έιεύζεξνη κία κέξα ζηά 

πέληε ρξόληα. ηό ζεκείν αύηό ό Ρνπζζώ είλαη, βέβαηα, κάιινλ 



έλδνηηθόο, δηόηη, θπζηθά, νύηε κηά κέξα ζηα πέληε ρξόληα δέλ είλαη 

έιεύζεξνη: αύηό πνύ ζθέθηεηαη θαλείο, νί έπηινγέο πνύ θάλεη αύηε ηε 

κέξα έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί (θαί πνιύ πεξηζζόηεξν ζηή ζεκεξηλή 

έπνρή) άπό ηά πξνεγνύκελα πέληε ρξόληα: άπό ηόλ έθινγηθό λόκν, 

άπό ηά ύπάξρνληα θόκκαηα, ηνύο ύπνςήθηνπο θιπ. 

'Τπάξρεη, ζηό ζεκείν αύηό, κηά βαζηθή πνιηηηθή άιινηξίσζε, πνύ 

νί άξραηνη δέλ είραλ θάλ άληηκεησπίζεη ώο πνιηηηθή δπλαηόηεηα, 

δεδνκέλνπ όηη ζεσξνύζαλ πώο θαλείο δέλ κπνξεί λά άληηπξνζσπεύζεη 

ηόλ πνιίηε ζηήλ Δθθιεζία ηνύ Γήκνπ. Μ' άιια ιόγηα, δέλ ύπήξρε απηή 

ή ζενινγηθή ηδέα ζύκθσλα κέ ηήλ όπνηα ή θπξίαξρε ύπόζηαζε ηνύ 

ιανύ, κεηά άπό κηά κπζηεξηώδε ρεκηθή δηαδηθαζία, ζπκππθλώλεηαη 

κηά Κπξηαθή θαί, κέζσ έπηθνηηήζεσο, βξίζθεη ζθήλσκα ζέ 300 

άλζξώπνπο, νί όπνηνη ηήλ δηαηεξνύλ θαί ηήλ κεηαθέξνπλ έλζαξθώλν- 

ληάο ηελ γηά πέληε ρξόληα κέρξη, μαθληθά, ζηά πέληε ρξόληα άπάλσ, λά 

μαλαδηαιπζεί κέζα ζηνλ ιαό πνύ ηήλ μαλαζπκππθλώλεη θαί ηήλ 

κεηαθέξεη ζηνύο 300 θ.ν.θ. 

6. Οί εθινγέο 

Σό δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό κπνξεί λά θαλεί παξαδνμνινγία θαί 

ίζσο έξεζίζεη κεξηθνύο -ηόζν ηό θαιύηεξν άιισζηε. Γηά ηνύο 



άξραίνπο, ή άξρή θαί ή ηδέα ηήο δεκνθξαηίαο δέλ είλαη θαζόινπ αύηό 

πνύ λνκίδνπκε εκείο ζήκεξα, δειαδή νί εθινγέο. 

Δίλαη ή ςήθνο, βεβαίσο, (ςήθηδαλ, λαη ή όρη, γηά ηά δηάθνξα 

ζέκαηα). Γέλ ζεσξνύζαλ όκσο όηη νί άξρνληεο εθιέγνληαη. Έθηνο άπό 

νξηζκέλεο έμαηξέζεηο, ζηίο όπνηεο ήδε άλαθέξζεθα, νί άξρνληεο 

άλαδεηθλύνληαη κέ θιήξν. Άπό ηόλ Ζξόδνην κέρξη θαί ηόλ Αξηζηνηέιε, 

ζεσξνύζαλ (θαί έθηζηώ ηήλ πξνζνρή ζηό ζεκείν αύηό) όηη νί έθινγέο 

είλαη ζεζκόο άξηζηνθξαηηθόο. Κη άλ ηό θαινζθεθζεί θαλείο, ηό πξάγκα 

είλαη πξνθαλέο. Δθιέγεη θαλείο αύηνύο πνύ ζεσξεί άξηζηνπο, έλώ, 

ηαύηόρξνλα, θάζε ύπνςήθηνο πξνζπαζεί λά πείζεη ηνύο εθινγείο όηη 

είλαη άξηζηνο. Βέβαηα ή ιέμε άξηζηνο έρεη δηπιή ζεκαζία (ηήλ ζεκαζία 

ηήο θαηαγσγήο θαί ηήλ ζεκαζία ηήο εγγελνύο άμηαο ηνύ άηνκνπ). Άιιά 

γηά ηνύο άξραίνπο, ή εθινγή είλαη, θαηά θύξην ιόγν, άξρή 

άξηζηνθξαηηθή. 

ηό ζεκείν αύηό ύπεηζέξρεηαη θαί έλα άιιν θεθαιαηώδεο ζέκα, ηό 

ζέκα ηήο άξκνδηόηεηαο. Γηά ηήλ άξραία έιιεληθή άληίιεςε, δέλ 

ύπάξρνπλ άξκόδηνη ζηνλ πνιηηηθό ηνκέα* ή γλώκε όισλ βαξαίλεη ηό 

ίδην. Γέλ ππάξρεη έπηζηήκε ή ηέρλε -κέ ηήλ άξραία έιιεληθή έλλνηα ηνύ 

όξνπ- ηώλ πνιηηηθώλ πξαγκάησλ, ή γλώζε ηήο όπνηαο λά έπηηξέπεη 

ζηνύο θαηόρνπο ηεο λά ζεσξνύληαη θαιύηεξνη ώο θπβεξλήηαη. ηά 

πεδία όπνπ άλακθηζβήηεηα απαηηείηαη ηέρλε ή εηδηθέο γλώζεηο, νί 



Αζελαίνη δηεμάγνπλ έθινγέο. Δθιέγνπλ, π.ρ., θάζε ρξόλν δέθα 

ζηξαηεγνύο ζέ ζηξαηησηηθά άμηώκαηα. ' αύηό ηό πεδίν κπαίλεη πξάγ-

καηη δήηεκα επηινγήο ηνύ άξηζηνπ, ό όπνηνο θαί δηαθξίλεηαη άπ' ό,ηη 

έρεη ήδε θάλεη, άπ' όιε ηνπ ηήλ ζπκπεξηθνξά θιπ. Γεδνκέλεο βέβαηα 

ηήο ζεκαζίαο πνύ είρε ηόηε ό πόιεκνο, νί ζηξαηεγνί παίδνπλ, θαηά 

θάπνην ηξόπν, πνιηηηθό ξόιν. 

εκαζία, όκσο, έρεη ή άξραία έιιεληθή άληίιεςε, ζύκθσλα κέ ηήλ 

όπνία, δήηεκα άλαδείμεσο κέ έθινγή κπαίλεη κόλν όπνπ ύπάξρεη 

ηερληθή άξκνδηόηεηα, όπνηε θαί έρεη λόεκα λά δηαιέμεη θαλείο ηόλ 

θαιύηεξν ηερλίηε. 

Δκθαλίδεηαη, επνκέλσο, ηό έξώηεκα: Πνηνο είλαη ό άξκόδηνο λά 

δηαιέμεη ηόλ θαιύηεξν ηερλίηε; Δίλαη θαηαπιεθηηθό όηη, ηόζν γηά ηήλ 

θνηλή γλώκε ηώλ πνιηηώλ, όζν θαί γηά ηόλ πην άληηδξαζηηθό θαί θαη' 

έμνρήλ άληηδεκν- θξαηηθό θηιόζνθν, δειαδή ηόλ Πιάησλα, ή 

άπάληεζε ζ' αύηό ηό έξώηεκα, πνύ δηαξθώο έπαλέξρεηαη, είλαη ή ίδηα: 

 άξκόδηνο λά δηαιέμεη ηόλ θαιύηεξν ηερλίηε δέλ είλαη έλαο άιινο 

ηερλίηεο άιιά αύηόο πνύ ρξεζηκνπνηεί ηό πξνηόλ ηήο έξγαζίαο ηνπ.  

θαβαιάξεο είλαη ό άξκόδηνο λά έθθέξεη γλώκε γηά ηόλ θαιύηεξν 

πεηαισηή ή ζακαξηδή θαί όρη έλαο άιινο πεηαισηήο. πλεπώο, αύηόο 

πνύ έλδείθλπηαη λά δηαιέμεη ηόλ θαιύηεξν πνιηηηθό, είλαη αύηόο πνύ 

ρξεζηκνπνηεί ηίο πνιηηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, δειαδή ό ιαόο. Κξίλνληαο 



άπό ηό άπνηέιεζκα, δειαδή ηίο επηινγέο πνύ θάλαλε νη Αζελαίνη, 

θαηαιαβαίλεη θαλείο όηη θάπνην δίθην ύπάξρεη ζηήλ ηδέα αύηή. Γηάιε-

μαλ άλζξώπνπο ζάλ ηόλ Θεκηζηνθιή θαί ηόλ Πεξηθιή, βξάβεπζαλ 

ηξαγσδίεο ζάλ ηήλ 3Αληηγόλε θιπ. 

γ. Τό θξάηνο 

Σό ηξίην ζεκείν πνύ πξέπεη λά ζηγεί είλαη ή πεξίθεκε έλλνηα ηνύ 

θξάηνπο. Ή άξραία ειιεληθή πόιηο δέλ κπνξεί λά νλνκαζζεί θξάηνο κέ 

ηήλ έλλνηα πνύ έρεη ό όξνο αύηόο ζήκεξα, δειαδή ηήλ έλλνηα ελόο 

κεραληζκνύ άλεμάξηεηνπ θαί μέρσξνπ άπό ηήλ θνηλσλία. Ή άξραία 

ειιεληθή θνηλόηεηα είλαη πόιηο, πνιηηεία θαί όρη θξάηνο. "Οηαλ νί 

Νενέιιελεο, κέ ηήλ βνήζεηα ηώλ πξνζηάηηδσλ δπλάκεσλ θαί ηώλ 

Βαπαξώλ, έθηηαμαλ ηό ζύγρξνλν ειιεληθό θξάηνο, πήξαλε ηήλ ιέμε 

αύηή άπό ηά άξραία έιιεληθά όπνπ δειώλεη, άπιώο θαί όξζόηαηα, ηήλ 

ώκή βία. 

Οί μέλνη θηιόινγνη, θαί ηδίσο νί Γεξκαλνί, κεηαθξάδνληαο ηήλ 

Πνιηηεία ηνύ Πιάησλα κέ ηόλ ηίηιν Der Staat, δεκηνπξγνύλ ηεξάζηηα 

παξεμήγεζε. Σόλ επηέκβξην ηνύ '39 νί Waffen-SS έδεκνζίεπζαλ κηά 

γεξκαληθή κεηάθξαζε ηνύ Δπηηαθίνπ ηνύ Πεξηθιή, ηνύ ύςειόηεξνπ 

δεκνθξαηηθνύ θεηκέλνπ πνύ έρεη πνηέ γξαθεί. ηήλ κεηάθξαζε αύηή, 

ή άληηθαηάζηαζε ηήο ιέμεσο «πόιηο» άπό ηήλ ιέμε «Κξάηνο» άξθεί 



γηά λά θάλεη ηό θείκελν πεξίπνπ λαδηζηηθό. Λέεη ό Πεξηθιήο: «νί 

άλζξσπνη αύηνί ζπζίαζαλ ηόλ εαπηό ηνπο γηά ηήλ πόιε». Σί είλαη ή 

πόιηο; ύκθσλα κέ ηόλ Θνπθπδίδε: «άλδξεο γάξ πόιηο», πόιηο είλαη νί 

'Αζελαίνη. Δπνκέλσο, ή θξάζε ηνύ Πεξηθιή ζεκαίλεη όηη νί άλζξσπνη 

αύηνί ζπζίαζαλ ηόλ έαπηό ηνπο γηά ηνύο άιινπο, γηά ηά ύπόινηπα κέιε 

ηήο θνηλόηεηαο. Αύηό ζηά γεξκαληθά άπνδίδεηαη κέ ηό: «ζπζίαζαλ ηόλ 

έαπηό ηνπο γηά ηό θξάηνο». 

Σν ίδην θαί κέ ηό πεξίθεκν βηβιίν ηνύ 'Αξηζηνηέιε πνύ 

άλαθαιύθζεθε ηόλ XIX αη., ηήλ 'Αζελαίσλ Πνιηηεία. Καζεγεηέο 

παλεπηζηεκίνπ, ειιεληζηέο πνύ μέξνπλ έιιε- ληθά έθαηό θνξέο 

θαιύηεξα άπό κέλα, κεηαθξάδνπλ: Ή Πνιηηεία ηώλ 3Αζελώλ, ιάζνο 

ζηνηρεηώδεο, γηά ηό όπνην ζά έπξεπε λά άπνξξίπηεηαη πξσηνεηήο 

θνηηεηήο θαί ηό όπνην νθείιεηαη, θπζηθά, ζέ πξνβνιή ζρεκάησλ ηήο 

έπνρήο ηώλ κεηαθξαζηώλ. Γηά ηνύο άξραίνπο "Διιελεο δέλ ύπάξρεη 

Πνιηηεία ηώλ Αζελώλ. Αζήλαη είλαη γεσγξαθηθή έθθξαζε. Ή πόιε 

είλαη νη 3Αζελαίνη. 'Αλδξεο γάξ πόιηο.  Θνπθπδίδεο δέλ κηιάεη πνηέ 

γηά 3Αζήλα ή θαί γηά νπνηαδήπνηε άιιε πόιε. "Οηαλ πξόθεηηαη γηά ηήλ 

πόιε ιέεη: νί 'Αζελαίνη, νί Κνξίλζηνη, νί Μπηηιελαίνη. Λέεη: 'Αζήλα, 

Κόξηλζνο θιπ. όηαλ πξόθεηηαη γηά ηόλ ηόπν. Ή πόιηο δέλ είλαη 

γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο. Πξηλ άπό ηήλ λαπκαρία ηήο αιακίλνο, 

άπειπηζκέλνο ό Θεκηζηνθιήο γηαηί νί ύπόινηπνη "Διιελεο δέλ 



δέρνληαη ηά έπηρεηξήκαηά ηνπ λά δνζεί ή κάρε ζηό κέξνο αύηό άπεηιεί 

ιέγνληαο: έκείο (πνύ έρνπκε ηά πεξηζζόηεξα θαξάβηα) ζά θύγνπκε θαί 

ζά θηηάμνπκε κηά άιιε πόιε άιινύ, ζηήλ 'Ηηαιία. Μέ αύηό έλλνεί όηη ή 

'Αζήλα ζά είλαη έθεί πέξα, όηη ή 'Αζήλα είλαη έθεί πνύ είλαη νί 

'Αζελαίνη θαί όρη νί 'Αζελαίνη έθεί πνύ είλαη ή 'Αζήλα. Κη όκσο, έλαο 

Θεόο μέξεη άλ νί 'Αζελαίνη ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κέ ηήλ γή ηνπο. 

Θεσξνύζαλ ηνύο έαπηνύο ηνπο ώο ηνύο κόλνπο αύηόρζνλεο "Διιελεο, 

ζεσξνύζαλ όηη είραλε θπηξώζεη κέζα άπό ηήλ γή. Ή εδαθηθή άληίιεςε 

ηήο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο είλαη ζύγρξνλε άληίιεςε. 'Αξρίδεη ζηνύο 

ξσκαηθνύο ρξόλνπο θαί θνξπθώλεηαη κέ ηήλ θενπδαξρία. 

Θά ζηακαηήζσ έδώ, άλ θαί ζά είρα πνιιά λά πξνζζέζσ. Θά 

πξνζπαζήζσ κόλν, ζπλνςίδνληάο ηνπο ζέ ιίγεο θξάζεηο, λά θάλσ 

ζαθέζηεξνπο ηνύο ιόγνπο γηά ηνύο όπνηνπο όια αύηά δηαηεξνύλ κηά 

έμαηξεηηθή έπηθαηξόηε- ηα. 

Θά ύπελζπκίζσ όηη θάζε θνξά πνύ μεθίλεζε έλα πξαγκαηηθά 

δεκνθξαηηθό πνιηηηθό θίλεκα ζηνύο ηειεπηαίνπο αηώλεο -θη αύηό 

ηζρύεη θαη' έμνρήλ γηά ηίο άξρέο ηνύ έξγαηηθνύ θηλήκαηνο- μαλαεθεύξε, 

μαλαεπηλόεζε, μαλαδεκηνύξγεζε κεξηθέο άπό ηίο βαζηθέο ηδέεο γηά ηίο 

όπνηεο κηιήζακε ζήκεξα. 

Ή ηδέα ηήο άκεζεο δεκνθξαηίαο βξίζθεηαη ζαθώο ζηήλ άκεξηθάληθε 

έπαλάζηαζε ηνύ 1776. Σά Town Hall Meetings, δειαδή νί ζπλειεύζεηο 



όισλ ηώλ πνιηηώλ, νί όπνηνη άπνθαζίδνπλ άπό θνηλνύ γηά ηήλ 

ζπκκεηνρή ζηνλ πόιεκν έλαληίνλ ηώλ "Αγγισλ, γηά ηνύο θόξνπο, γηά 

ηό ύληαγκα ηήο Πνιηηείαο ή ηήο 'Οκνζπνλδίαο, έρνπλ ηεξάζηηα 

ζεκαζία. Άθόκα θαί ζήκεξα, ό ζεζκόο αύηόο δηαηεξεί κηά θάπνηα 

δσηηθόηεηα ζηήλ ζύγρξνλε Ακεξηθή, κέ ηήλ κνξθή ηήο άκεζεο 

ζπκκεηνρήο ηώλ πνιηηώλ ζηίο άπνθά- ζεηο ηώλ ηνπηθώλ κνλάδσλ 

αύηνδηνίθεζεο. 

Πνιύ πεξηζζόηεξν ζπλαληά θαλείο ηό ζηνηρείν αύηό ζηνύο 

θαλνληζκνύο πνύ ζέζκηζαλ ηά άγγιηθά ζπλδηθάηα ηά πξώηα πελήληα ή 

εμήληα ρξόληα ηήο ύπάξμεώο ηνπο. Σά κέιε ηώλ ζπλδηθάησλ 

θαηειάκβαλαλ έθ πεξηηξνπήο όιεο ηίο ύπεύζπλεο ζέζεηο. 'ρη κόλν δέλ 

ππήξραλ κόληκνη άξρεγνί -ηνύο όπνηνπο άξγόηεξα πνιύ ζσζηά 

νλνκάδνπκε γξαθεηνθξάηεο ηώλ ζπλδηθάησλ- άιιά δέλ ύπήξραλ θάλ 

έθιεγόκελνη. Οί έπηθεθαιήο ζήηεπαλ έθ πεξηηξνπήο. 

Άο ζεκεησζεί όηη ό Λέληλ, ζ' έλα άπ' ηά λεαληθά ηνπ έξγα, 

ραξαθηεξίδεη αύηό ηόλ ηξόπν νξγάλσζεο ζάλ πξσηόγνλε δεκνθξαηία. 

ηή ζπλέρεηα, ζηό Κξάηνο θαί Δπαλάζηαζε, όπνπ ύπεξακύλεηαη ηξόπνλ 

ηηλά ηήο άκέ- ζνπ δεκνθξαηίαο, ηόλ άπνθαιεί, άθξηβώο, άκεζε δεκν-

θξαηία θαί ηόλ έπαηλεί. Ή ηξίηε θάζε ηνύ δξάκαηνο είλαη, θπζηθά, 

αύηό πνύ έθαλε ό ίδηνο κεηά άπό ηόλ θηώβξε, όπνπ νύηε άκεζε, νύηε 



άληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία ππάξρεη· άιιά αύηό βέβαηα είλαη κηά 

άιιε ηζηνξία. 

Γεύηεξν ζηνηρείν: ή άλαθιεηόηεηα. Ή άλαθιεηόηεηα ηώλ 

ππεπζύλσλ ήηαλ έλαο άπό ηνύο ζεζκνύο ηήο Κνκκνύλαο ηνύ Παξηζηνύ 

-γηά ηόλ όπνην θαί ηήλ επαίλεζε ό Μάξμ. Αύηό ζεκαίλεη όηη θάζε 

ύπεύζπλνο είλαη άλαθιε- ηόο δηαξθώο άπ' αύηνύο πνύ ηόλ έμέιεμαλ, 

άζρέησο ηαθηώλ πξνζεζκηώλ έθινγήο θιπ. 

Σήλ άλαθιεηόηεηα ηήλ ζπλαληάκε επίζεο ζηήλ άξρή ηήο έθινγήο 

ηώλ άληηπξνζώπσλ ζηά πξαγκαηηθά ζνδηέη, πξίλ λά ππνδνπισζνύλ 

ηειείσο ζηό Κόκκα. 'Ίζρπζε θαί ζηά εξγαηηθά ζπκβνύιηα ζηήλ 'Ηηαιία 

θαί ζηήλ Γεξκαλία ηό '20-'21> όπσο θαί ζηήλ Ούγγαξία ηό '56. 

Σέινο, άλ θαί δέλ ρξεηάδεηαη θάλ λά ηό ππελζπκίζσ, ή 

αληνθλδέξλεζεy δειαδή ή θαηάξγεζε ηήο άληηλνκίαο κεηαμύ θξάηνπο-

άλεμάξηεηνπ κεραληζκνύ άθ' ελόο θαί θνηλσλίαο άθ' έηέξνπ, κέ ηήλ 

άλαδεκηνπξγία κηαο πξαγ- καηηθήο πνιηηηθήο θνηλόηεηαο, κηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο πνύ είλαη ηθαλή λά αληνθλδεξλάηαη, πνύ δέλ έρεη 

άλά- γθε άπό έλα έμσηεξηθό κεραληζκό έμεηδηθεπκέλν θαί επη-

θνξηηζκέλν κέ ηό έξγν αύηό, ήηαλ θαί παξακέλεη έλαο άπό ηνύο 

θεληξηθνύο ζθνπνύο θάζε θηλήκαηνο πνύ έπη- δηώθεη κηά ξηδηθή 

άλακόξθσζε ηήο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο πξόο ηήλ θαηεύζπλζε κηάο 

απηόλνκεο θνηλσλίαο κέζα ζηήλ όπνία λά δνύλ απηόλνκα νί άλζξσπνη.



πδήηεζε 

Δξώηεζε: Δηπαηε πώο νί άξραηνη cΈιιελεο πίζηεπαλ ζηό 

ράνο θαί ζηό άπεηξν, θαί θέξαηε παξαδείγκαηα άπό ηόλ 

Ηζίνδν θαί ηόλ Αλαμίκαλδξν. Πξώηε θνξά άθνύσ αύηε 

ηήλ άπνςε. Όπάξρνπλ επηρεηξήκαηα ηόζν ηνπ άεί- 

κλεζηνπ Θενδσξαθόπνπινπ όζν θαί άιισλ ζπγγξαθέσλ 

πνύ ππνζηεξίδνπλ ηό αληίζεην. Υπάξρεη επίζεο θαί ηό 

ρσξίν ηνπ Πιάησλνο, ζύκθσλα κέ ηό όπνην ηό λά ζεσξεί 

θαλείο ηόλ θόζκν ζάλ άπεηξν «είλαη άπεηξνπ ηηλόο δόγ-

κα». 'Δθηόο άπό ηόλ :Αλαμίκαλδξν θαί ηόλ fΗζίνδν θα-

λέλαο άιινο Έιιελαο δέλ άγαπάεη ηήλ έλλνηα ηνπ άπεη-

ξνπ. 



Κ.Κ.: Σό δήηεκα είλαη όλησο πνιύ ζνβαξό. Καη' αξρήλ 

δέλ είπα όηη νί άξραίνη Έιιελεο «πίζηεπαλ» ζηήλ έλλνηα 

ηνύ άπεηξνπ. Δίπα όηη ύπάξρεη έλαο θεληξηθόο ππξήλαο 

ζηήλ άξραία ειιεληθή ζύιιεςε ηνύ θόζκνπ, ό όπνηνο 

είλαη ηειείσο άληίζεηνο, π.ρ., κέ ηόλ ινγνθξαηηθό 

ππξήλα πνύ κπνξεί λά ύπάξρεη ζηνύο ζύγρξνλνπο. 

'Αλαθέξαηε ηόλ Πιάησλα.  Πιάησλ είλαη ηαύην- 

ρξόλσο ό πεξηζζόηεξν Έιιελαο θαί ό ιηγόηεξν 'Έιιελαο 

άπ' όινπο ηνύο άξραίνπο. 'Έξρεηαη κεηά ηό ηέινο ηήο δε-

κνθξαηίαο θαί κηζεί ηήλ δεκνθξαηία θαί όια όζα έγηλαλ 

κέ ηήλ δεκνθξαηία. Αύηό είλαη ζαθέο, ηό γξάθεη θαζαξά 

ό ίδηνο. Πνιιά ζά κπνξνύζε λά πεη θαλείο γηά ηόλ Πιά-

ησλα, γηά ηήλ ζρέζε ηνπ κέ ηήλ άιήζεηα θαί ηήλ πξαγκα-

ηηθόηεηα ηήο θνηλσλίαο ηήλ νπνία είρε κπξνζηά ηνπ. 

Έγώ κηιάσ γηά ό,ηη έγηλε άλάκεζα ζηνλ 8ν θαί ηόλ 5ν 

αηώλα.  



ηνύο δπηηθνύο θηινζόθνπο ζπλαληάκε ηήλ ηδέα, 

ζύκθσλα κέ ηήλ όπνία, έπεηδή ύπάξρεη έλαο Θεόο θαί 

έπεη- δή ό Θεόο αύηόο είλαη πλεύκα, θαη' άλάγθελ ό 

θόζκνο πξέπεη λά είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηξόπν 

α,β,ρ, (Καξηέζηνο, Υέγθει θιπ.), θαί, θαη' άλάγθελ 

έπίζεο, πξέπεη λά ύπάξρεη κηά ζεκαζία ηήο άλζξώπηλεο 

δσήο ζπγγελήο (κέ ηήλ εηπκνινγηθή έλλνηα ηνύ όξνπ) κέ 

ηήλ ζπλνιηθή ύθή ηνύ θόζκνπ θαί ηνύ Θενύ πνύ ηόλ δε-

κηνύξγεζε. 

Άο μεθηλήζνπκε άπ' αύηό ηό ηειεπηαίν ζεκείν. Γηά 

ηνύο άξραίνπο "Διιελεο, άπό ηόλ "Οκεξν κέρξη ηνύο 

ηξαγηθνύο, δέλ ύπάξρεη θακηά ζεκαζία ηήο άλζξώπηλεο 

δσήο. "Οηαλ ό όισλ ζπδεηάεη κέ ηόλ Κξνίζν ηνύ ιέεη: 

«Μεδέλα πξν ηνύ ηέινπο καθάξηδε». Σά παξαδείγκαηα 

εύηπρηζκέλσλ άλζξώπσλ πνύ ηνύ δίλεη άλαθέξνληαη ζέ 

άηνκα πνύ πέζαλαλ ζέ κηά θαιή ζηηγκή -ό Σέιινο ό 

'Αζελαίνο, ό Κιένβηο θαί ό Βίησλ θιπ. "Οηαλ νί γηνί ηνύ 

Γηαγόξα λίθεζαλ ζηνύο 'Οιπκπηαθνύο, έλαο παξεπξη-

ζθόκελνο ιέεη ζηνλ παηέξα ηνπο: πέζαλε ηώξα Γηαγόξα, 

δέλ ζά άλέβεηο ζηνλ "Οιπκπν -δειαδή: ηί πεξηζζόηεξν 



πεξηκέλεηο άπό,ηήλ ύπαξμε; "Οινη αύηνί νί εύηπρείο έπα-

ςαλ λά δνύλ ζέ κηά ζηηγκή θνξύθσζεο, κεηά άπό ηήλ 

όπνία άλαπνθεύθησο ηά πξάγκαηα δέλ κπνξνύζαλ παξά 

λά θαηαζηξαθνύλ. Σό δίδαγκα όιεο ηήο ηξαγσδίαο είλαη 

αύηό: ή άλζξώπηλε δσή δέλ έρεη θαλέλα λόεκα, ό θόζκνο 

ζηνλ όπνην δνύκε δέλ έρεη θακηά ζεκαζία, θαί άιινο θό-

ζκνο θαιύηεξνο δέλ ύπάξρεη γηά κάο ηνύο άλζξώπνπο. Οί 

πξνζεπρέο ύπέξ ηώλ λεθξώλ, ηά άλαζήκαηα θιπ. έκ- 

θαλίδνληαη από ηόλ 4ν αη. θαί κεηά. 

Ή έλλνηα ηνύ άπεηξνπ είλαη πνιπζύκαληε. Σό θαηα-

πιεθηηθό ζηνύο 'Αξραίνπο "Διιελεο, πνύ έμαθνινπζεί λά 

ύπάξρεη θαί ζηνλ Πιάησλα θαί ζηνλ 'Αξηζηνηέιε, είλαη ή 

ζεώξεζε ηνύ άπεηξνπ ζάλ άπξνζδηόξηζηνλ, έλώ αύηό πνύ 

δεηάκε είλαη ηό πέξαο. Εεηάκε ηό γλσξίζηκν, ηό 

γλσξίζηκν πξέπεη λά έρεη κνξθή, θαί γηά λά έρεη θάηη 

κνξθή πξέπεη λά έρεη πέξαο. Σί είλαη αύηό πνύ θαη' έμν- 

ρήλ έρεη πέξαο; Σά καζεκαηηθά κεγέζε, δηόηη είλαη πξνζ-

δηνξηζκέλα, ηόζν νί γεσκεηξηθέο κνξθέο όζν θαί νί 

άξηζκνί. 



Καί έθεί άξρίδεη ηό πξόβιεκα, πνύ εμειίζζεηαη ζέ 

θηινζνθηθό ζθάλδαιν όηαλ, κεηά ηό Ππζαγόξεην 

ζεώξεκα, άλαθαιύπηεηαη όηη ή δηαγώληνο ηνύ 

ηεηξαγώλνπ είλαη άζύκκεηξε κέ ηήλ πιεπξά ηνπ θαί όηη 

ή ζρέζε ηνπο δέλ είλαη «ινγηθή», ξεηή. ηή ζπλέρεηα, νί 

καζεκαηηθνί άπν- δεηθλύνπλ όηη όρη κόλν ή ξίδα ηνύ 2 

άιιά θαί ηνύ 3, ηνύ 5, ώο ηό 11, θαί άζθαιώο θαί 

άπεηξσλ άιισλ άξηζκώλ (ηΘεαίηεηνο, ηνύ Πιάησλνο), 

είλαη άξξεηνη άξηζκνί, πξάγκα πνύ ζεκαίλεη όηη ηό 

άπεηξν ζπλππάξρεη κέ ηό πέξαο, ή ύπάξρεη κέζα ζηό 

πέξαο. 

Έηζη ό Πιάησλ, ό ηδεαιηζηήο θηιόζνθνο, ό Πιάησλ, 

πνύ ζά ήζειε ηά πάληα λά είλαη πέξαο, ιέεη ζηόλ Φίιεδν 

(16c)| γηά όια ηά όληα: «πέξαο δέ θαί άπεηξίαλ έλ έαπ- 

ηνηο ζύκθπηνλ έρόλησλ». "Οια αύηά πξνζπαζνύλ θαηό-

πηλ λά ηά έμνβειίζνπλ νί πξαγκαηηθά ινγνθξαηηθνί, 

όπσο θαί νί ζενιόγνη θηιόζνθνη. 

Δξώηεζε: Μηιάηε γηά άκεζε δεκνθξαηία. Πώο είλαη δπλα-

ηή ή ιεηηνπξγία ηεο ζέ θνηλσλίεο πνύ γλσξίδνπλ κεγάιεο 

ηαμηθέο θαί νηθνλνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηώλ κειώλ 



ηνπο; Μήπσο αύηή ή άκεζε δεκνθξαηία, άληί γηά έλα βή-

κα κπξνζηά, κάο πάεη δύν βήκαηα πίζσ; Γηόηη, δπσο μέ-

ξεηε άπό ηήλ ηζηνξία, ππήξραλ θνηλόηεηεο θαί ζηήλ Φη-

ιαδέιθεηα θαί ζηήλ ππόινηπε 'Ακεξηθή πνύ πξνζπάζεζαλ 

λά θηηάμνπλ κηά ηέηνηα δεκνθξαηία ή όπνηα όκσο δέλ 

επηβίσζε. 

Δπίζεο γηά ηνύο θνκκαηηθνύο κεραληζκνύο πνύ δέλ 

ηνύο άλαθέξαηε θαί κάιινλ ηνύο άξλεηζζε: πώο είλαη δπ-

λαηόλ λά πξνρσξήζεη έλαο θνκκαηηθόο κεραληζκόο ρσξίο 

ηά ιεγόκελα θνκκαηηθά ζηειέρε; Καί άιινη πξνζπάζεζαλ 

λά θάλνπλ αύηά πνύ ιέηε έζεηο θαί άπέηπραλ. Γέλ ηνύο 

έδσζε ζεκαζία ό ιαόο. Καί άλ πξαγκαηηθά αύηά δίλαλε 

ιύζε ζηά πξνβιήκαηα ηνπ ιανύ, ηόηε ό ιαόο ζά ηνύο 

πξνσζνύζε, άιιά δέλ ππάξρεη θαλέλα κέξνο ηνπ θόζκνπ 

όπνπ απηά πνύ ιέηε λά έρνπλ άλζίζεη. Γειαδή ή δσή ή 

πξαγκαηηθόηεηα έρεη δείμεη πνηά πξάγκαηα πάλε κπξνζηά. 

Μήπσο κηιάηε νπηνπηθά, κήπσο πάκε πάιη ζηήλ λεπηαθή 

ήιηθία ηήο δεκνθξαηίαο; Κ.Κ.: Μπνξεί λά κηιάσ 

νπηνπηθά. Αύηό, βεβαίσο, δέλ άπνθιείεηαη έθ ηώλ 

πξνηέξσλ γηά θαλέλα. Σά δεηήκαηα πνύ βάδεηε είλαη 



πνιύ ζεκαληηθά. Γηά κέλα, βέβαηα, έρνπλ ιπζεί, αύηό 

όκσο δέλ ζεκαίλεη πώο έρνπλ ιπζεί γηά όιν ηόλ θόζκν. 

Γηά ηνύο άξραίνπο "Διιελεο ηό ζέκα ηήο 

έλδερόκελεο πνιηηηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηώλ κειώλ ηήο 

θνηλσλίαο, ζάλ άπόξξνηα ηήο νηθνλνκηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο (άθήλνπκε έδώ θαηά κέξνο ηό ζέκα ηώλ 

έιεπζέξσλ θαί ηώλ δνύισλ, έμεηάδνπκε ηίο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ έιεπζέξσλ) δέλ έκπαηλε, ή 

ηνύιάρηζηνλ δέλ ηό άληηκεηώπηδαλ κέ ηόλ ίδην ηξόπν πνύ 

έκείο ζήκεξα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λά ηό 

άληηκεησπίζνπκε. Δίκαζηε έπίζεο ππνρξεσκέλνη λά 

άληηκεησπίζνπκε ηό δήηεκα ηήο δπλαηόηεηαο πνιηηηθήο 

ηζόηεηαο ζέ κηά θνηλσλία όπνπ ππάξρεη έμεηδη- θεπκέλε 

πνιηηηθή νξγάλσζε. 

Σό ζέκα ηήο νηθνλνκηθήο άληζόηεηαο κπήθε κέ κηά 

έλλνηα ζηήλ άξραία Διιάδα άπό ηόλ 6ν αηώλα, κέ ηήλ 

κεηαξξύζκηζε ηνύ όισλνο. Ή νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίε-

ζε είρε θηάζεη ζέ ζεκείν ώζηε νί πινύζηνη γαηνθηήκνλεο 

λά ηείλνπλ λά γίλνπλ θύξηνη ηώλ πάλησλ: έδάλεηδαλ 

ζηνύο θησρνύο άγξόηεο νί όπνηνη ππνζήθεπαλ ηά ζώκα- 



ηά ηνπο. έ πεξίπησζε πνύ δέλ κπνξνύζαλ λά μεπιεξώ- 

ζνπλ-ηό ρξένο ηνπο γίλνληαλ δνύινη.  όισλ κέ ηήλ 

ζεηζάρζεηα παξαγξάθεη ηά ρξέε θαί λνκνζεηεί άπαγν- 

ξεύνληαο ηόλ δαλεηζκό κέ έλερπξηαζκό ηνύ ίδηνπ ζώκα-

ηνο. Ή κεηαξξύζκηζε ηνύ όισλνο, κέζσ ηήο πεξηπέηεη- 

εαο ηνύ Πεηζίζηξαηνπ θαί ηώλ Πεηζηζηξαηηδώλ, άπνιή- 

γεη ζηνλ Κιεηζζέλε. Μέ κηά ζεηξά ζεζκώλ, νί 'Αζελαίνη 

πεξηνξίδνπλ ηήλ πνιηηηθή δύλακε ηώλ πινπζίσλ θαί 

πξνζπαζνύλ λά κεηώζνπλ ηήλ νηθνλνκηθή άληζόηεηα έπη- 

βαξύλνληαο ηνύο πινπζίνπο κέ νξηζκέλα έμνδα: ρνξεγηα, 

ζπληήξεζε ηξηήξνπο, ζπληήξεζε πνιεκηθνύ άινγνπ θιπ. 

Αύηά είλαη ύπόζεζε ηώλ 'Αζελαίσλ θαί δέλ έρνπλ κε-

γάιε ζεκαζία γηά κάο ζήκεξα. Μέ δζα είπα δέλ άγλνώ 

ηόλ ζύγρξνλν θόζκν θαί όιε ηήλ έκπεηξία ηήο θνηλσλίαο 

κέζα ζηήλ όπνηα δνύκε. "Αιισζηε, έλα άπό ηά πξάγκαηα 

ηά όπνηα πξνζάπησ ζέ κηά κεγάιε ζύγρξνλε ζπγγξαθέα, 

ηήλ Γεξκαλν-έβξαία θηιόζνθν Υάλα Άξελη, πνύ έρεη 

ηδηαίηεξα άζρνιεζεί κέ ηήλ Διιάδα θαί έρεη γξάςεη 

πνιιά θαί πνιύ ζσζηά γη' αύηήλ, είλαη όηη ππνηηκά ηό 

γεγνλόο όηη, ζηήλ ζεκεξηλή έπνρή, ηό θνηλσληθό πξόβιε-



κα είλαη πνιηηηθό. Γξάθεη πεξίπνπ: ηό ζεκαληηθό ζηνύο 

άξραίνπο Έιιελεο ήηαλ όηη θέληξν ηήο άπαζρόιεζήο 

ηνπο ήηαλ ηό πνιηηηθό θαί όρη ηό θνηλσληθό πξόβιεκα. 

'κσο, κηά θνηλσλία ζηήλ όπνία παξαηεξείηαη ηεξάζηηα 

ή θαί άπιώο ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη 

άδύλαην λά δεκηνπξγήζεη πνιηηηθή ηζόηεηα. 

Θεσξώ όηη ηό ζέκα ηήο άκεζεο δεκνθξαηίαο ζηνλ 

πνιηηηθό ηνκέα δέλ κπνξεί λά ηεζεί παξά ζάλ ζέκα 

αύηνθπ- βέξλεζεο ηώλ άλζξώπσλ ζ' όινπο ηνύο ηνκείο 

θαί, ζπλεπώο, θαί ζηήλ παξαγσγή, κέ ηήλ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνύιάρηζηνλ ηώλ ζεκαληηθώλ κέζσλ 

παξαγσγήο θαί ηήλ ζπιινγηθή δηαρείξηζε ηήο παξαγσγήο 

άπό ηνύο παξαγσγνύο. 

Γηεξσηάζζε κήπσο αύηό είλαη έλα βήκα πξν ηά πίζσ 

θαί άληηπαξαζέηεηε ηό παξάδεηγκα ηνύ θνκκαηηθνύ κε-

ραληζκνύ θαί ηώλ ζηειερώλ. Καηά ηήλ γλώκε κνπ, ηό πα-

ξάδεηγκα αύηό άπνηειεί εηο άηνπνλ άπαγσγή. Βέβαηα, 

αύηό έμαξηάηαη άπό ηίο εθηηκήζεηο θαί άπνηηκήζεηο πνύ 

θάλεη θαλείο ηήο πξαγκαηηθόηεηαο θαί ηώλ δηαθόξσλ 

θαηλνκέλσλ. Άιιά αύηνί άθξηβώο νί θνκκαηηθνί κερα-



ληζκνί, κέ ηά κόληκα θνκκαηηθά ζηειέρε, ηνύο πεξίθε-

κνπο έπαγγεικαηίεο έπαλαζηάηεο ηνύ Λέληλ ηνύ 1903, ηί 

δίλνπλ; Γίλνπλ κηά θνκκαηηθή γξαθεηνθξαηία, ή όπνία, 

ζέ πεξίπησζε θνηλσληθήο κεηαβνιήο, γίλεηαη θπξίαξρε 

ηάμε θαί παίξλεη ηήλ ζέζε ηώλ παιηώλ θαπηηαιηζηώλ. 

Βιέπνπκε όηη έλαο θνκκαηηθόο κεραληζκόο κέ 

θνκκαηηθά ζηειέρε, νύηε θάλ έπαγγεικαηηθά άιιά 

άπιώο κόληκα, δεκηνπξγεί ήδε ηό έκβξπν κηαο λέαο 

ηαμηθήο δηάξζξσζεο, ή όπνία, νπνηαδήπνηε θνηλσληθή 

κεηαβνιή θη άλ γίλεη, ζά δεκηνπξγήζεη κηά θαηάζηαζε 

άλάινγε κέ ηήλ πξνεγνύκελε, θαί ίζσο άπό άιιεο 

άπόςεηο ρεηξόηεξε. 

Άπό ηήλ ζηηγκή πνύ ύπάξρνπλ άηνκα κέ κόληκε 

ζέζε ζηήλ έμνπζία -όπσο είλαη θαη' άλάγθε νί άλζξσπνη 

πνύ έθιέγνληαη ζπζηεκαηηθά ζηήλ Κεληξηθή έπηηξνπή, 

ζηό πνιίη-κπηξό θαί ζηήλ γξακκαηεία ηνύ ΚΚΔ ή θαί 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ΚΚ -πώο είλαη αλζξσπίλσο δπλαηό 

λά άπαηηήζεηε, ηδίσο άλ πηζηεύεηε ζηνλ ηζηνξηθό 

ύιηζκό, άπό ηνύο άλζξώπνπο απηνύο λά άγλνήζνπλ ηήλ 

πξαγκαηηθή πξνζσπηθή ηνπο ύπαξμε; Σό γεγνλόο είλαη 



όηη θάπνηνη έρνπλ πξνλόκηα θαί όηη κπνξνύλ λά έρνπλ 

θαί κεγαιύηεξα πξνλόκηα. Σό πξνλνκηνύρν αύηό 

ζηξώκα γηά ηήλ Ρσζία είλαη πεξίπνπ ηό 15-20 ηνηο 

έθαηό ηνύ πιεζπζκνύ, θαί πεξηιακβάλεη όιε ηήλ 

θνκκαηηθή γξαθεηνθξαηία, ηά άλώηεξα κέιε ηνύ 

νηθνλνκηθνύ θαί ηερληθνύ κεραληζκνύ, ηήλ 

ίληειηγθέληζηα θαί ηόλ ζηξαηό. Καηαιήγνπκε έηζη ζηήλ 

ίδηα θαηάζηαζε. Άπό αύηή ηήλ άπνςε, ηό κάζεκα ηήο 

ζύγρξνλεο ηζηνξίαο είλαη όηη δέλ βγήθακε θαζόινπ άπό 

ηήλ άληηδεκνθξαηηθή έμνπζία θαί όηη, πάλησο, ή ιύζε 

δέλ είλαη νί έπαγγεικαηίεο πνιηηηθνί θαί, άθόκα 

ιηγόηεξν, ηό άθξνλ άσηνλ ηνύ πνιηηηθνύ έπαγγει- 

καηηζκνύ, δειαδή νί έπαγγεικαηίεο ηνύ θνκκαηηθνύ κε-

ραληζκνύ. 

Λύζε κπνξεί λά κήλ ύπάξρεη: θαλέλαο δέλ κάο έρεη 

ππνζρεζεί νηη ζά θζάζνπκε κηά κέξα ζηήλ γή ηήο επαγγε-

ιίαο θαί ζ' αύηό δηαθσλώ κέ ηόλ Μάξμ. Τπνζηεξίδσ όηη 

ή ιύζε αύηή εμαξηάηαη άπό ηνύο άλζξώπνπο ηνύο ίδηνπο, 

άπό ηήλ έπηζπκία ηνπο θαί ηήλ πξαγκαηηθή ηνπο δύλακε 

λά αύηνθπβεξλεζνύλ. 



"Αλ όκσο ππάξρεη ιύζε, αύηή είλαη ή αύηνθπβέξλεζε. 

Κάζε άιιε ιύζε κάο θέξλεη πίζσ, κέ ηήλ έλλνηα όηη 

ζηήλ ζύγρξνλε έπνρή θαί κέ ηά ηερληθά κέζα πνύ 

ύπάξρνπλ, 

δέλ κπνξνύκε παξά νινέλα θαί πεξηζζόηεξν λά πεγαί-

λνπκε πξνο κνξθέο πνιηηηθήο άιινηξίσζεο, 

γξαθεηνθξαηηθήο δηθηαηνξίαο, εηηε άλνηρηήο, όπσο ζηίο 

άλαηνιηθέο ρώξεο, εηηε θαπηηαιηζηηθν-γξαθεηνθξαηηθήο, 

όπσο ζηίο δπηηθέο ρώξεο. 

Γέλ μέξσ άλ ζαο ηθαλνπνηεί ή άπάληεζή κνπ αύηή. 

 ίδηνο έξσηώλ: Δίλαη θάπσο απαηζηόδνμε... Κ.Κ.: Γέλ 

είλαη άπαηζηόδνμε. "Δρνπκε θηάζεη ζηό ζεκείν λά 

ζεσξνύκε άπαηζηόδνμε θάζε ζέζε ή όπνία ιέεη: 

«Πξνζέμηε άλζξσπνη, θαλέλαο δέλ ζάο έγγπήζεθε όηη 

ζηό ηέινο ηήο δσήο ππάξρεη ό παξάδεηζνο». Δξώηεζε: 

Σήκεξα, ζηνλ λενειιεληθό ρώξν, πθηζηάκεζα κηά ινγηθή 

πνύ κάο θαζνξίδεη. Πξέπεη λά ππάξμεη κηά εληαία θίλεζε 

κέ θεληξηθό άμνλα ηήλ άκεζε δεκνθξαηία θαί κέ κηά λέα 

άληηινγηθή. Τό πξόβιεκά κνπ, όκσο, βξίζθεηαη ζηό 

γεγνλόο νηη θάπνηεο θηλήζεηο πέθηνπλ ζηό πεξηζώξην, ελώ 



ηαπηόρξνλα ή άπνζάξξπλζε νδεγεί ζηήλ άδξάλεηα. 

Αηζζάλνκαη κηά παζεηηθή άδξάλεηα πνύ κέ άλεζπρεη 

πνιύ. 

Κ.Κ.: Γέλ κπνξώ λά ζάο άπαληήζσ ζ1 αύηό ηό έξώηεκα. 

Δίλαη έξώηεκα πνύ αθνξά όιε ηήλ πνιηηηθή θνηλόηεηα. 

Μόλε αύηή είλαη άξκόδηα λά άπαληήζεη, όρη έλαο 

ζεσξεηηθόο ή δηαλννύκελνο. 

Αζθαιώο, έρεηε δίθην όηαλ θάλεηε αύηή ηήλ 

παξαηήξεζε θαί ζάο θαηαιαβαίλσ. ηό κέξνο ηνύ 

θόζκνπ ζηό όπνην δνύκε -παξά ηίο έζσηεξηθέο ξήμεηο- 

ύπάξρεη κηά θπξηαξρνύζα θαηάζηαζε κέ ηήλ ινγηθή ηεο, 

ηήλ όπνία θαί κπνξνύκε λά ζπλνςίζνπκε ζέ: 

θαηαλάισζε, ήπηα ρεηξαγώγεζε ηώλ άλζξώπσλ, 

ηδησηηθνπνίεζε. Ή θαηάζηαζε αύηή έμαπιώλεηαη 

νινέλα θαί πεξηζζόηεξν ζηίο δπηηθέο θνηλσλίεο. 

Άλ έμαθνινπζήζεη αύηή ή πνξεία ηώλ πξαγκάησλ, 

ηόηε όια όζα έγηλαλ ζηνλ 18ν θαί 19ν αηώλα, ηό 1936, 

ηόλ Μάε ηνύ '68 θαί όιε ηήλ δεθαεηία ηνύ '60 θαί ηνύ 

'70 ζηήλ Γαιιία, ηήλ Γεξκαλία, ηήλ Ηηαιία, ηήλ Ακεξηθή 

θιπ. κπνξεί λά ραζνύλ. 



Γέλ είκαη ζέ ζέζε λά άπαληήζσ ηί ζά γίλεη άπ' αύηή 

ηήλ άπνςε, ηδίσο δέ όηαλ κηιάηε γηά ρώξνπο ζάλ ηόλ 

λενειιεληθό, παξόηη ηό θαηλόκελν είλαη παγθόζκην. Ξα-

λαεξρόκαζηε, έδώ, ζηό ζεκείν πνύ έζημα ζηήλ άξρή ηήο 

νκηιίαο κνπ ιέγνληαο όηη ζεσξνύκε αύηνλόεην λά 

ηίζεηαη ζέ παγθόζκηα θιίκαθα ηό δήηεκα ηήο έιεπζεξίαο, 

ηήο δηθαηνζύλεο ή ηήο ηζόηεηαο. "Οπσο ήδε είπα, δέλ 

είλαη θαζόινπ αύηνλόεην. 

Δπηζθέθζεθα πξηλ άπό δύν ρξόληα ηήλ Βξαδηιία, 

όηαλ ή θαηάζηαζε είρε ήδε άξρίζεη λ' άιιάδεη. Μπνξεί 

θαλείο λά δεη θαζαξά όηη, παξ' όιε ηήλ κηδέξηα ηήο ρώ-

ξαο, ύπάξρεη έλα δπλαηό κέιινλ πνύ κπνξεί λά ζπλνςη-

ζηεί ζ' αύηέο ηίο ηξεηο ιέμεηο: Φνύηκπνι, ζάκπα θαί κα- 

θνλκπα2. 

'Τπάξρεη έλα δπλαηό κέιινλ ηήο λενειιεληθήο 

θνηλσλίαο, ηό όπνην κπνξεί θαλείο λά ζπλνςίζεη ζηίο 

                                                   

2 Πξόθεηηαη γηά ηήλ καύξε καγεία ζηήλ 

όπνία πξνζθεύγεη θαί ό δηνηθεηήο ηήο 

Σξαπέδεο ηήο Βξαδηιίαο γηά λά κάζεη άλ 

πξέπεη λά ππνηηκήζεη ηό λόκηζκα θαί πόζν. 



ηξεηο ιέμεηο: Φνπηκπνι, ζθπιάδηθν, θνπκθάλ. Σήλ 

πξνηνύζα ηδησηηθνπνίεζε ηήλ πξνσζεί θαηά θάπνην 

ηξόπν ηό ζύζηεκα. "Οηαλ ιέσ «ηήλ πξνσζεί ηό 

ζύζηεκα» δέλ ζά πξέπεη λά θαληαζηεί θαλείο θάπνηα 

ηειεθαηεπζπλόκελε ζπλσκνζία, νξγαλσκέλε ζηά 

ππόγεηα ηνύ Πεληαγώλνπ ή ηήο General Motors, άιιά 

ηήλ έγγελή ινγηθή ηνύ ζπζηήκαηνο πνύ νδεγεί ζ' αύηό ηό 

άπνηέιεζκα. 

Δίλαη, όκσο, λνεηή ή άπεξηόξηζηε έπέθηαζε ηήο ηδησ-

ηηθνπνίεζεο; Δίλαη δπλαηή ή ιεηηνπξγία κηάο θνηλσλίαο 

όπνπ ηά πξάγκαηα ζά ηείλνπλ όιν θαί πεξηζζόηεξν πξόο 

αύηή ηήλ θαηεύζπλζε; 'Τπάξρεη θάπνην όξην πέξα άπό ηό 

όπνην ζά ύπάξμεη θάπνηα άληίδξαζε; Απηό είλαη ηό έλα 

έξώηεκα. 

Σό δεύηεξν έξώηεκα άθνξα ηήλ δεκηνπξγία εληαίαο 

άληη-ινγηθήο, ηήλ όπνία άλαθέξαηε. Καηά θάπνην ηξόπν, 

αύηή ή έληαία άληη-ινγηθή ύπάξρεη. Δίλαη ή άληη-ινγηθή 

ηήο ζπιινγηθήο νξγάλσζεο, ηήο ππεπζπλόηεηαο, ηνϋ 

έιεγρνπ, ηήο κή άδηαθνξίαο. Σό δήηεκα είλαη άλ κπν-

ξνύκε λά ηήλ πξαγκαηνπνηήζνπκε, άλ νί άλζξσπνη αξρί-



δνπλ λά θάλνπλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο πξν αύηή ηήλ θα-

ηεύζπλζε. Αύηό δέλ είλαη ζέκα πνύ έπηδέρεηαη ζεσξεηη-

θή άπάληεζε. Δίλαη ζέκα δηαπίζησζεο ή παξαηήξεζεο 

ηέηνησλ θηλήζεσλ, ηέηνησλ πξνζπαζεηώλ έθ κέξνπο ηώλ 

αλζξώπσλ. Δίλαη γεγνλόο, π.ρ., όηη θάησ άπό πνιύ δύ-

ζθνιεο ζπλζήθεο νί άλζξσπνη κπόξεζαλ λά θηλεζνύλ 

πξόο αύηή ηήλ θαηεύζπλζε ζηήλ Πνισλία, άπό ηόλ Αύ-

γνπζην ηνύ '80 ώο ηήλ δηθηαηνξία ηνύ Γηαξνπδέιζθη (ηόλ 

όπνην ηά «ζνζηαιηζηηθά» κέζα καδηθήο έλεκεξώζεσο 

ζηήλ Διιάδα άπνθαινύλ: «ό Πνισλόο ήγέηεο», άληηπα- 

ξαζέηνληάο ηνλ ζηόλ Υηιηαλό δηθηάηνξα Πηλνηζέη). Γηαηί 

έγηλε έθεη θη όρη άιινπ; ' αύηό δέλ ππάξρεη έθ ηώλ 

πξνηέξσλ ζεσξεηηθή άπάληεζε. Σό κόλν πνύ κπνξνύκε 

λά πνύκε είλαη όηη ηά ζηνηρεία ηά έρνπκε θαηά θάπνην 

ηξόπν, ηό δέ πξόβιεκα εληνπίδεηαη, ηειηθά, ζηήλ πξα-

θηηθή δξαζηεξηόηεηα ηώλ άλζξώπσλ πξόο ηήλ θαηεύζπλ-

ζε αύηή. 

Δξώηεζε: Ή άκεζε δεκνθξαηία ηεο ειιεληθήο πόιεο -απηό 

ηό κηθξό θαί ηό όκνξθν- ήηαλ κηά δεκηνπξγία γηά ηήλ 

όπνία νί ηδηνη νί*Έιιελεο ραίξνληαλ θαί ή όπνία άθεζε 



έξγα ζαπκαζηά άπ' όιν ηόλ θόζκν. Γηεξσηώκαη, όκσο, 

πώο είλαη δπλαηόλ έλα ηέηνην ζύζηεκα λά επηβηώζεη ζηίο 

άλάγθεο ηήο ζεκεξηλήο δσήο, λά άκπλζεη άπέλαληη ζέ 

νξηζκέλνπο ηερληθνύο πνύ κπνξνύλ κόλνη ηνπο θαί μέρσξα 

λά θαηαζθεπάδνπλ νπνηαδήπνηε θαηαζηξεπηηθά όπια 

ζέινπλε; Πώο είλαη δπλαηόλ αύηνί νί πνιίηεο λά ειέγρνπλ 

ζσζηά ηήλ έμνπζία ρσξίο ηήλ παξέκβαζε θνκκαηηθώλ 

κεραληζκώλ ή παξαηάμεσλ ή νκάδσλ πνύ άιινηώ- λνπλ 

ηήλ παξνπζία ηνϋ πνιίηε ζάλ άηνκνπ θαί ηόλ έθ- 

πξνζσπνϋλ ζηά όξγαλα ιήςεσο απνθάζεσλ θαηαξγώληαο 

έηζη ηόλ άκεζν ραξαθηήξα ηήο ζπκκεηνρήο ηνπ; 

Δπηπιένλ, δέλ πξέπεη λά μερλάκε όηη θαί ζηό παξά-

δεηγκα ηήο άξραίαο Διιάδαο ό δήκνο θαηέιεμε έξκαην ηώλ 

δεκαγσγώλ. 

θ.θ.: Οί άξραίνη 'Αζελαίνη έραίξνληαλ πξάγκαηη ηελ δπ-

λαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαί ηήλ πόιε ηνπο. Αύηό είλαη εκ-

θαλέζηαην ζηνλ Δπηηάθην ηνύ Πεξηθιή -θείκελν πνύ ζά 

'πξεπε λά δηαβάδεη θαί λά μαλαδηαβάδεη θαλείο θαί όρη 

άπό κεηάθξαζε- όπνπ βιέπνπκε πώο ό ίδηνο ό Πεξηθιήο 

πεξηγξάθεη ηόλ ιαό ιέγνληαο πεξίπνπ: λά πώο έκείο νξ-



γαλώζακε ηήλ πόιε, λά ηί θάλακε, λά πνηνί είκαζηε, πώο 

δνύκε θαί πώο, έλώ ηαύηνρξόλσο ή πόιηο έρεη λόκνπο θη 

έλδηαθεξόκαζηε όινη γηά ηό θνηλό θαιό, θαλέλαο δέλ δε-

κηνπξγεί πξόβιεκα ζηόλ άιιν άλ αύηόο θάλεη ηό θέθη 

ηνπ ρσξίο λά βιάπηεη ηό ζύλνιν. 

Αύηά πνύ έρνπλ εηπσζεί, όηη δήζελ ή άξραία δεκν-

θξαηία θαηαπίεδε ηό άηνκν, όηη δέλ ππήξρε άηνκηθή 

έιεπζεξία θιπ. είλαη ηεξάζηηεο άλνεζίεο. ηήλ δσή ηώλ 

'Αζελώλ, όπσο θαίλεηαη άπό ηόλ Δπηηάθην, ηά άηνκα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζάλ άηνκα ζπκκεηέρνληαο ζέ κηά 

θνηλνηηθή ή θνηλσληθή δσή. 'Αιιηώο ηό άηνκν είλαη ιεη-

ςό, κίδεξν ή είλαη, ηό πνιύ, παξαγλσξηζκέλνο κεγάινο 

θαιιηηέρλεο, ό όπνηνο παξάγεη κόλνο έιπίδνληαο ζηήλ 

πζηεξνθεκία. ηήλ άξραία Διιάδα δέλ ύπάξρεη αύηό ηό 

ζύγρξνλν θαηλόκελν, δέλ ύπάξρνπλ νί κεγάινη παξα-

γλσξηζκέλνη θαιιηηέρλεο. Όπάξρνπλ κεγάινη θαιιηηέ-

ρλεο ηνύο όπνηνπο ό ιαόο ρεηξνθξνηεί θαί βξαβεύεη ή 

ηνύο έθιέγεη γηά λά θάλνπλ άγάικαηα πάλσ ζηήλ 'Αθξό-

πνιε. Σαύηνρξόλσο, ό 'Αξηζηνθάλεο, έμίζνπ κεγάινο 

θαιιηηέρλεο, δηαθσκσδεί, ζαηπξίδεη ηνύο βξαβεπκέλνπο 



θαιιηηέρλεο, όπσο ηόλ Δύξηπίδε, θαί βξαβεύεηαη θαί αύ-

ηόο. Γξάθεη ηνύο Ίππήο, ηήλ δξηκύηεξε δπλαηή έπίζεζε 

έλαληίνλ έλόο δεκνθηινύο πνιηηηθνύ άξρεγνύ, ηνύ 

Κιέσλνο (ηνύ νπνίνπ ηό άληίζηνηρν ζά ήηαλ ζήκεξα ό Ά. 

Παπαλδξένπ), όπνπ ρξεζηκνπνηεί ηίο πην πβξηζηηθέο θαί 

έμεπηειηζηηθέο έθθξάζεηο, θαί ηί γίλεηαη; Καί ό 'Αξη-

ζηνθάλεο παίξλεη βξαβείν γηά ηνύο Ίππήο θαί ό Κιέσλ 

μαλαεθιέγεηαη. Αύηό ζά πεη δεκνθξαηία: ό ιαόο έθιέγεη 

ηόλ Κιέσλα θαί ηαύηνρξόλσο όρη κόλν έπηηξέπεη ζηνλ 

'Αξηζηνθάλε λά ηνύ άζθήζεη θξηηηθή άιιά θαί ηόλ έπαη- 

λεί γη' αύηό. (Πξάγκα πνύ θπζηθά γίλεηαη άδύλαην άπό 

ηελ ζηηγκή πνύ ηά βξαβεία εκπίπηνπλ ζηίο άξκνδηόηεηεο 

θάπνησλ ύπνπξγείσλ Πνιηηηζκνύ). 

Πξηλ άπό ηήλ άλαθνξά κνπ ζηόλ Κιέσλα θαί ζηνλ 

'Α. Παπαλδξένπ θαί άλεμάξηεηα άπ' αύηήλ, είραηε 

κηιήζεη γηά δεκαγσγνύο θαί είραηε έπηζεκάλεη ηόλ 

θίλδπλν πνύ δηαηξέρεη ό δήκνο λά γίλεη έξκαην ηνπο. 

Μήπσο ζήκεξα ηόζν ό ειιεληθόο ιαόο όζν θαί νί άιινη 

ιανί δέλ είλαη έξκαηα ηώλ δεκαγσγώλ; Άο κήλ κπνύκε 

ζηό ζέκα ηώλ δεκαγσγώλ, άο πνύκε κόλν όηη, άπό κηά 



νξηζκέλε ζηηγκή θαί κεηά, θαηά ηόλ Πεινπνλλεζηαθό 

πόιεκν, ή πνηόηεηα ηήο άζελαίθήο δσήο άιιάδεη. Δίλαη 

ηό άπνηέιεζκα ηνύ πνιέκνπ. "Οπσο ζαπκαζηά γξάθεη ό 

Θνπθπδίδεο, ό πόιεκνο είλαη δηαθζνξέαο ηώλ πάλησλ, 

άθόκε θαί ηήο ζεκαζίαο ηώλ ιέμεσλ. Καί ηνύην γηαηί ό 

πόιεκνο δέλ ήηαλ έμσηεξηθόο άιιά πνιηηηθόο θαί 

έκθύιηνο θαη' νύζίαλ. Πόιεκνο ηώλ όιηγαξρώλ κέ ηνύο 

δεκνθξάηεο. "Οιεο νί ιέμεηο είραλ γίλεη ζιόγθαλ, όπσο 

εμάιινπ θαί ζήκεξα. Γεκνθξαηία ιέλε νί κέλ, 

δεκνθξαηία θαί νί δέ. Κάζε Αθξηθαλόο δεθαλέαο, πνύ κέ 

ηέζζεξα ηδηπ θαί πέληε κπδξαιηνβόια θάλεη ηήλ 

δηθηαηνξία ηνπ, ηήλ νλνκάδεη: Νέν Γεκνθξαηηθό 

νζηαιηζηηθό, Δπαλαζηαηηθό θίλεκα ηήο Σδακπίγθνπα. 

Αύηή ή έμέιημε ύπήξμε πξάγκαηη θαί ζηήλ έιιεληθή 

πνιηηηθή δσή. 

"Δξρνκαη ηώξα ζηό πηό ζεκαληηθό: Γέλ είκαη 

θαζόινπ νπαδόο ηνύ κηθξνύ θαί ηνύ όκνξθνπ, άληίιεςε 

ζηήλ όπνία άληηηίζεκαη, πξώηα γηαηί πηζηεύσ νηη ή 

ζλγθξόηεζε θνηλνηήησλ πελήληα ή εθαηό αηόκσλ δέλ 

είλαη πνιηηηθή ιύζε, άιιά άληίζεηα νπηνπία. Δίλαη 



άδύλαην λά έπηβηώζνπλ απηόλνκα ηέηνηεο θνηλόηεηεο άλ 

ηό ύπόινηπν ηήο άλζξσπόηεηαο θαί ηώλ θξαηώλ 

παξακέλεη όπσο έρεη. Γεύηεξνλ, δηόηη, γηά κέλα, κηά 

πόιηο -όρη πόιηο-ηέξαο άιιά πόιηο άλζξώπηλε- είλαη έλα 

κεγάιν δεκηνύξγεκα ηήο άλζξσπόηεηαο άπό ηό όπνην 

πνιιά καζαίλεη θαλείο. Θεσξώ ηαύηόρξνλα όηη ζά ήηαλ 

ηξνκεξό θηώρεκα ηήο δσήο καο ό πεξηνξηζκόο ηεο ζ' έλα 

θύθιν 30 ή 50 άηόκσλ. Σξίηνλ, δηόηη ηό πνιηηηθό 

πξόβιεκα δέλ είλαη άπιώο πώο ζά θπβεξλεζνύλ είθνζη ή 

ηξηάληα άλζξσπνη (αύηό είηε ιύλεηαη είηε δέλ ιύλεηαη, 

δέλ έρεη κεγάιε ζεκαζία). Σό πξαγκαηηθό πξόβιεκα 

είλαη πώο ζά αύηνθπβεξλεζεη έλαο ιαόο δέθα, πελήληα ή 

δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ θαί, ζηό ηέινο, πώο αύηνί νί 

ιανί ζά θζάζνπλ λά ζεσξνύλ ηόλ εαπηό ηνπο ζάλ έληαία 

πνιηηηθή θνηλόηεηα, ζάλ κία άλζξσπόηεηα πνιηηηθή. 

Αύηό είλαη ηό πξόβιεκα. 

Σί ζεκαίλεη, ζ' αύηήλ ηήλ θιίκαθα -ηώλ πνιύ 

κεγάισλ πνιηηηθώλ θνηλνηήησλ- άκεζε δεκνθξαηία; 

εκαίλεη όηη άπνξξίπηνπκε ηίο ιύζεηο πνύ, δπλάκεη, 

νδεγνύλ ζέ άιιν- ηξησηηθέο πνιηηηθέο δνκέο, θη όηη 



έπηδεηνύκε ηίο ιύζεηο πνύ δίλνπλ ηήλ κεγαιύηεξε 

δπλαηή έμνπζία ζέ θνηλόηεηεο ηώλ όπνησλ νί δηαζηάζεηο 

επηηξέπνπλ ηήλ άκεζε αύηνθπβέξλεζε ή ηίο ιύζεηο πνύ 

κεγηζηνπνηνύλ ηήλ ζπκκεηνρή ηώλ πνιηηώλ ζηίο 

άπνθάζεηο θαί ηόλ έιεγρν ηνπο πάλσ ζέ όζα γίλνληαη 

ζηίο ελόηεηεο, ηώλ όπνησλ ή δηάζηαζε (ή ζηά ζέκαηα, 

ηώλ όπνησλ ή θύζε) δέλ έπηηξέπνπλ ηήλ άκεζε 

αύηνθπβέξλεζε. 

λΑο πάξνπκε ηό παξάδεηγκα ηήο Γαιιίαο, όπνπ 

έρνπκε ζνζηαιηζηηθή θπβέξλεζε (κέ ηνύιάρηζηνλ είθνζη 

πέληε εηζαγσγηθά ζηνλ όξν ζνζηαιηζηηθή) θαί όπνπ 

ύπάξρεη, ζπληαγκαηηθά, ό ζεζκόο ηνύ δεκνςεθίζκαηνο. 

Γέλ ιέσ όηη ηό δεκνςήθηζκα είλαη ηό ηδεώδεο ηήο 

άκεζεο δεκνθξαηίαο* ιέσ άπιώο όηη είλαη έλαο ηξόπνο 

λά έθθξαζηεί ό ιαόο. 

Σό ζνζηαιηζηηθό θόκκα, άπό ρξόληα, άληηηάζζεηαη 

ζηήλ ππξεληθή πνιηηηθή ηώλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξλή-

ζεσλ, δειαδή ζηήλ δεκηνπξγία ππξεληθώλ έξγνζηαζίσλ 

παξαγσγήο ήιεθηξηθήο έλέξγεηαο. Σό ιέεη αύηό έπί ρξό-

ληα. Τπνζηεξίδεη ηνύο νηθνιόγνπο ζηίο έθδειώζεηο θαί 



δηαδειώζεηο ηνπο έλαληίνλ ηώλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ 

θιπ. 

"Δξρεηαη ό Μάηνο ηνύ '81. Σό ζνζηαιηζηηθό θόκκα 

θάλεη θπβέξλεζε -θαί, θπζηθά, άκέζσο έθδειώλεη ηήλ 

πξό- ζεζή ηνπ λά ζπλερίζεη ηήλ πνιηηηθή παξαγσγήο 

ππξεληθήο ελεξγείαο ηώλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξλήζεσλ. 

Σήλ ζπλερίδεη, άγλνώληαο κηά κηθξν-(ή ςεπδό-) 

έμέγεξζε έλόο ηκήκαηνο ηώλ ζνζηαιηζηώλ βνπιεπηώλ 

ηήλ ζπλερίδεη, επηβάιινληαο ζηνπο βνπιεπηέο ηνπ λά 

ςεθίζνπλ ηίο ζρεηηθέο πηζηώζεηο. Οπηε θάλ ζπδεηά ηήλ 

πξόηαζε δεκνςεθίζκαηνο, ζηό όπνην ή πνιηηηθή 

ππξεληθήο έλέξγεηαο ζά θέξδηδε, δεδνκέλεο ηήο 

ζπκκαρίαο ηήο Γεμηάο θαί ηώλ θνκκνπληζηώλ ππέξ ηήο 

πνιηηηθήο απηήο. (Θά ζπγθέληξσλε ηνπιάρηζηνλ 50 κέ 

60% «λαη»). 

Άιιά πνύ πάκε, άλ έκείο νί ζνζηαιηζηέο άξρίζνπκε 

λά θάλνπκε δεκνςεθίζκαηα, άλ άξρίζνπκε λά ξσηάκε 

ηήλ γλώκε ηνύ ιανύ; Λέηε όηη πξέπεη λά βξεζνύλ ηξόπνη. 

Μά γηαηί νί ηξόπνη νί όπνηνη ύπάξρνπλ δέλ 

έθαξκόδνληαη; 



Βεβαίσο, ηό δεκνςήθηζκα, όπσο θαί νπνηαδήπνηε 

άιιε ςεθνθνξία, κπνξεί λά είλαη θσκσδία, θαί αύηό όρη 

κόλν ζηήλ γαιιηθή πεξίπησζε. Σό δεκνςήθηζκα έρεη 

ζεκαζία κόλν έάλ πξαγκαηηθά δνζεί ή δπλαηόηεηα ζηνλ 

ιαό λά πιεξνθνξεζεί θαί λά θξίλεη έλ έπηγλώζεη γηά ηά 

ζέκαηα γηά ηά όπνία θαιείηαη λά άπνθαζίζεη. Γέλ κπνξεί 

θαί δέλ πξέπεη λά πάξεη ηήλ κνξθή ύπνζηήξημεο 

άληηπάισλ πνδνζθαηξηθώλ νκάδσλ. Πξνϋπνζέηεη όηη ηά 

κέζα καδηθήο πιεξνθόξεζεο θάλνπλ πξαγκαηηθή δνπ-

ιεηά, δνπιεηά έιεγρόκελε. 

Σί εκπνδίδεη, όκσο, θαί όια αύηά δέλ γίλνληαη; Γηαηί, 

έθεη πνύ είλαη δπλαηή πνιύ κεγαιύηεξε αύηνδηνίθεζε, 

δέλ γίλεηαη; Γηαηί δέλ κπνξνύλ νί δήκνη, νί θνηλόηεηεο, νί 

έπαξρίεο θαί νί λνκνί λά έρνπλ πξαγκαηηθά δηθαηώκαηα; 

Πώο είλαη δπλαηόλ λά έρνπκε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή 

ηώλ πνιηηώλ έάλ νί πνιίηεο μέξνπλ όηη, είηε έλδηαθεξ- 

ζνύλ είηε όρη, ηίπνηε δέλ πξόθεηηαη λά άιιάμεη;  θάζε 

πνιίηεο ζά άξρίζεη λά ζπκκεηέρεη όηαλ ζά μέξεη όηη «ηό 

λά πάσ ή όρη ζηήλ ζπλέιεπζε ηό βξάδπ, κπνξεί λά παίμεη 

έλα ξόιν». 



Γέλ πηζηεύσ όηη είλαη δπλαηόλ λά γίλνπλ αύηέο νί άι- 

ιαγέο κέ όκνηνπαζεηηθέο δόζεηο. Ρσηάσ, όκσο, έζάο θαί 

ηόλ θαζέλα: γηαηί απηέο νί όκνηνπαζεηηθέο δόζεηο δέλ γί-

λνληαη; Πηζηεύσ όηη κέζα ζηό ζεκεξηλό ζύζηεκα -είηε 

αύηνί νί όπνηνη είλαη ζηά πξάγκαηα ιέγνληαη δεμηά, είηε 

άξηζηεξά- ύπάξρεη έλα έγθαηεζηεκέλν ζπκθέξνλ θαί, 

άθόκα βαζύηεξα, κηά ινγηθή ηνύ ζπζηήκαηνο πνύ άληη- 

ζηξαηεύνληαη θάζε έθδεκνθξαηηζκό θαί όδεγνύλ πξόο 

κεγαιύηεξε πνιηηηθή άπνμέλσζε θαί άιινηξίσζε ηώλ 

άλζξώπσλ. 

Δξώηεζε: Μάο άλαθέξαηε ζηήλ άξρή ηνπο δνύινπο ζηήλ 

άξραία Διιάδα. 'Δξκελεύζαηε ηό θαηλόκελν θαί είπαηε: 

δέλ πεηξάδεη πνύ ππήξραλ θαί κεξηθνί δνύινη. Δίπαηε όηη 

όηαλ έμεγέξζεθαλ είραλ θαηά λνπ λά πηάζνπλ ηνύο άιινπο 

θαί λά ηνύο θάλνπλ κέ ηήλ ζεηξά ηνπο δνύινπο. cκσο, 

βιέπνπκε πώο θάηη ηέηνην δέλ έγηλε θαί ή δνπιεία 

θαηαξγήζεθε. 'Δθεί πνύ νί δνύινη ήηαλ ππνρείξην ηνϋ 

ηδηνθηήηε ηνπο, ζηό θαζεζηώο πνύ άθνινπζεη, ζηήλ 

δνπινπαξνηθία, δέλ κπνξνύλ λά γίλνπλ άληηθείκελν άγν- 

ξαπσιεζίαο. Μεηά άπ' αύηήλ έξρεηαη έλα άιιν θαζεζηώο, 



ό ιεγόκελνο θαπηηαιηζκόο. 'Δδώ, ζέισ λά ζίμσ ηό ζέκα 

ηήο άλαθνξάο ζαο ζηνλ καξμηζκό: λνκίδσ όηη ηό λά 

άλαθέξεηαη θάπνηνο ζηνλ καξμηζκό έλ παξόδσ, λά ιέεη 

δπν θνπβεληνύιεο θαί λά ηόλ άπνξξίπηεη είλαη ηνπιάρηζηνλ 

παξάηνικν.  Μάξμ είρε ηνύιάρηζηνλ κηά ζεσξία. "Διεγε 

όηη ό κνριόο ηήο ηζηνξίαο είλαη ή πάιε ηώλ ηάμεσλ: ή 

δνπιεία θαηαξγήζεθε δηόηη πάιεςαλ νί δνύινη, ή 

θενπδαξρία θαηαξγήζεθε δηόηη πάιεςαλ νί δνπινπά-

ξνηθνη, άξγόηεξα νί εξγάηεο κέ ηίο ζπκκαρίεο -κέ ηνύο 

άγξόηεο θαί ηνύο δηαλννύκελνπο- θηηάρλνπλ ηόλ ζνζηα-

ιηζκό. *ια αύηά έρνπλ κηά ινγηθή έμήγεζε. \Δζείο πνηά 

ινγηθή έμήγεζε κπνξείηε λά δώζεηε ηήο πνξείαο ηήο ηζην-

ξίαο βάζεη ηώλ κειεηώλ πνύ έρεηε θάλεη; 

Δπίζεο, παξνπζηάζαηε ηδηαίηεξε εύαηζζεζία ώο πξόο ηίο 

δεκνθξαηίεο ηώλ δπηηθώλ ρσξώλ θαί έλα ριεπαζκό ώο 

πξόο ηίο δεκνθξαηίεο ηώλ άλαηνιηθώλ ρσξώλ, ηώλ 

ζνζηαιηζηηθώλ κέ πνιιά εηζαγσγηθά. Θέισ λά ξσηήζσ ηό 

εμήο ζρεηηθά κέ ηόλ ηζρπξηζκό όηη νί δπηηθέο ρώξεο 

δηαηήξεζαλ ζέ κεγάιν* βαζκό ηήλ δεκνθξαηία ηήο άξ- 

ραίαο Διιάδαο: νί άξραηνη 5Αζελαίνη άπνθάζηζαλ, όπσο 



κάο είπαηε, αλ ζά θάλνπλ ηελ έθζηξαηεία ζηήλ Σηθειία, νί 

ζεκεξηλνί 'Ακεξηθάλνη άπνθάζηζαλ έπίζεο όινη καδί άλ 

ζά θάλνπλ ηήλ έθζηξαηεία ζηό Βηεηλάκ; Οί Βξεηαλνί 

άπνθάζηζαλ όινη καδί γηά ηόλ πόιεκν ζηά Φάιθιαλη; 

Κ.Κ.: Οπδέπνηε είπα νηη «δέλ πεηξάδεη» πνύ ύπήξραλ 

δνύινη ζηήλ άξραηόηεηα. πδήηεζα ηήλ δνπιεία άπό 

δύν άπόςεηο: α. άλ «έμήγεζε» ηήο δεκνθξαηίαο ηώλ 

άξραίσλ 'Αζελώλ. Δίπα όηη δέλ ηήλ εμεγεί, δηόηη δνπιεία 

ύπήξρε ζ' όιεο ηίο ρώξεο ηνύ άξραίνπ θόζκνπ ρσξίο λά 

ππάξρεη δεκνθξαηία. 'Τπελζύκηζα αύηό ηό όπνην θαί ό 

ίδηνο ό Μάξμ ηόληδε, όηη, δειαδή, ή βάζε ηήο άξραίαο 

έιιεληθήο πόιεο ήηαλ ή άλεμάξηεηε κηθξή παξαγσγή* 

β. άλ ζεζκό. Δίπα όηη γηά ηνύο άξραίνπο 'Έιιελεο 

ύπήξραλ πεξηνξηζκνί ηνύ πνηόο είλαη πνιίηεο. "Οηη 

πνιίηεο ήηαλ νί έιεύζεξνη άξξελεο έλήιηθνη, 

πεξηνξηζκνί πνύ γηά κάο είλαη άπαξάδεθηνη. Γέλ 

κπνξείηε ινηπόλ λά ιέηε όηη ηζρπξίδνκαη πώο «δέλ 

πεηξάδεη πνύ ύπήξρε δνπιεία». Πεηξάδεη θαί πνιύ 

κάιηζηα. Ή δηαθνξά, όκσο, είλαη όηη έζείο γπξεύεηε 

θαινύπηα γηά λά κπνξείηε λά ηά έθαξκόζεηε, έλώ έγώ, 



άληίζεηα, γπξεύσ ζηνηρεία πνύ κπνξνύλ λά θηλήζνπλ 

ηήλ ζθέςε κνπ θαζώο θαί ηήλ ζθέςε ηώλ άιισλ. ηήλ 

άξραία Διιάδα βξίζθσ πξάγκαηη νξηζκέλα ζηνηρεία πνύ 

θηλνύλ ηήλ ζθέςε κνπ. 

Λέηε όηη ό Μάξμ είρε ζεσξία, θαί κηιάηε γηά ηήλ 

πάιε ηώλ δνύισλ θιπ. Λππάκαη άιιά νύηε ηόλ Μάξμ 

μέξεηε θαιά νύηε θαί ηήλ ηζηνξία. Ούδέπνηε ό Μάξμ 

είπε όηη ή δνπιεία έπεζε έπεηδή έπάιεςαλ νί δνύινη.  

Ηδηνο έξσηώλ: Καηαξγήζεθε άπό κόλε ηεο; Πώο ηό εξκε-

λεύεηε; 

Κ,Κ.: Σό ζέκα δέλ είλαη πώο ηό εξκελεύσ έγώ, άιιά ηί 

πξάγκαηη έγηλε. Ή δνπιεία δέλ θαηαξγήζεθε έπεηδή με-

ζεθώζεθαλ νί δνύινη κέ δηεθδίθεζε λά γίλνπλ 

δνπινπάξνηθνη. Σέηνην πξάγκα νύδέπνηε ζπλέβε. Ή 

δνπιεία θαηαξγήζεθε δηόηη, άπό θάπνηα ζηηγκή θαί 

πέξα, έπαςε λά είλαη ζπκθεξηηθόο ηξόπνο παξαγσγήο 

γηά ηίο θπξίαξρεο ηάμεηο. Πνπ βιέπεηε ηήλ πάιε ηώλ 

δνύισλ έδώ; Δίπα έπίζεο όηη ή ύπαξμε ηάμεσλ πνύ 

ύθίζηαληαη έθκεηάιιεπζε δέλ ζεκαίλεη νύηε 

ζπλεπάγεηαη όηη νί ηάμεηο αύηέο βάδνπλ ηό δήηεκα ηήο 



άιιαγήο ηήο θνηλσληθήο ζέζκηζεο ή ηήο δηθαηνζύλεο ή 

ηήο ηζόηεηαο. 

Ούηε θαί ή δνπινπαξνηθία θαηαξγήζεθε έπεηδή άγσ- 

λίζηεθαλ νί δνπινπάξνηθνη. Καηαξγήζεθε άπό ηήλ ζηηγ-

κή πνύ άξρηζε λά ζπκθέξεη ηήλ άζηηθή ηάμε ή ύπαξμε 

έιεύζεξσλ άγξνηηθώλ ρεξηώλ ηά όπνηα, κή κπνξώληαο 

λά δήζνπλ άπό ηήλ θαιιηέξγεηα ηήο γεο, είλαη ύπνρξεσ- 

κέλα λά πάλε ζηά έξγνζηάζηα. 

Αύηή είλαη ή καξμηζηηθή έξκελεία, ή όπνία άληαπν- 

θξίλεηαη πεξίπνπ ζηήλ ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα. Καί ή 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη, θπζηθά, άζπκβίβαζηε κέ 

ηήλ ηδέα όηη θάζε θπξηαξρνύκελε ηάμε παιεύεη, άλα- 

ηξέπεη ηήλ θπξίαξρε ηάμε θαί έξρεηαη ζηήλ ζέζε ηεο.  

ίδηνο έξσηώλ: Μήπσο έρεηε ππ' όςηλ ζαο ηό ζακπνηάδ πνύ 

έθαλαλ νη δνύινη ζηά κέζα παξαγσγήο γηά λά θεξδίζνπλ 

ηήλ έιεπζεξία ηνπο; 

Κ.Κ.: Μά κίιεζα ό ίδηνο θαζαξά γη' αύηό ηό ζέκα πξίλ. 

Δζείο γλσξίδεηε ηό ζακπνηάδ ηήο παξαγσγήο ζηίο άλα- 

ηνιηθέο ρώξεο άπό ηνύο έξγάηεο, ηίο θινπέο πνύ γίλνληαη 

κέζα ζηά έξγνζηάζηα, αύηό πνύ ζηά γαιιηθά ιέγεηαη 



«πεξνύθα» (δέλ μέξσ πνηνο είλαη ό όξνο ζηά ειιεληθά 

θαί άλ ύπάξρεη) θαί δειώλεη ηό γεγνλόο όηη δνπιεύνπλ 

γηά ηόλ εαπηό ηνπο θαηαζθεπάδνληαο άληηθείκελα πνύ 

πσινύλ ζηήλ άγνξά ρξεζηκνπνηώληαο ηά κέζα ηνύ θξά-

ηνπο; Δίλαη ππνρξεσκέλνη λά πξνζθύγνπλ ζ' αύηά ηά κέ-

ζα γηά λά πεξηνξίζνπλ θάπσο ηήλ έθκεηάιιεπζε ηήλ 

όπνία ύθίζηαληαη. 

Απηό, όκσο, είλαη ηαμηθή πάιε κέ θαζαξά άηνκηθή 

κνξθή θαί δέλ νδεγεί πνπζελά. Γηά λά νδεγήζεη θάπνπ 

πξέπεη λά ζπιινγηθνπνηεζεί θαί λά βάιεη ζηνλ έαπηό ηεο 

άιινπο ζηόρνπο, άιιεο έπηδηώμεηο άπό ηήλ άπιή άηνκηθή 

πξνζηαζία ηνύ εξγάηε. ηνλ θαπηηαιηζκό, όζν θαηξό ό 

έξγάηεο άληηζηεθόηαλ ζηήλ ύπεξεθκεηάιιεπζή ηνπ κέ 

θαζαξά άηνκηθά κέζα, δειαδή κέ ηό ζακπνηάξηζκα ηήο 

παξαγσγήο ή ηό ζπάζηκν ηώλ κεραλώλ, ή άκπλά ηνπ δέλ 

πξνρσξνύζε πνιύ. "Αξρηζε λά πξνρσξάεη άπό ηήλ ζηηγ-

κή θαηά ηήλ όπνία νί έξγάηεο κπόξεζαλ λά νξγαλσζνύλ, 

λά βάινπλ ζπιινγηθνύο ζθνπνύο θαί έπηδηώμεηο. Αύηό 

δέλ ζπλέβε, θη νύηε κπνξνύζε λά ζπκβεί, κέ ηνύο δνύ- 
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ινπο (θη νύηε θάλ κέ ηνύο δνπινπάξνηθνπο). Καί, πξόο 

ηό παξόλ, θαί δπζηπρώο, δέλ θαίλεηαη λά κπνξεί λά ζπκ-

βεί ζηήλ Ρσζία. 

Σό δήηεκα ηήο έμήγεζεο πνύ δίλσ έγώ ζηήλ πνξεία 

ηήο ηζηνξίαο δέλ κπνξώ λά ηό ζπδεηήζσ έδώ ζήκεξα. 

Μπνξώ όκσο λά ζάο πιεξνθνξήζσ όηη δέλ δίλσ 

άθξηβώο θακηά έμήγεζε κέ ηήλ έλλνηα πνύ έζείο γπξεύεηε 

έμήγεζε. 

Θά ηειεηώζσ κέ ηό ηειεπηαίν ζεκείν πνύ ζίμαηε. 

Μνπ άπνδίδεηε ηήλ ηδέα όηη νί δπηηθέο ρώξεο δηαηήξεζαλ 

πνιιά ζεκεία ηήο άξραίαο δεκνθξαηίαο: ηδέα πνιύ πε-

ξίεξγε, θαζόινπ άζώα, άζρεηε έλ πάζε πεξηπηώζεη κέ 

όζα ύπνζηήξημα, θαί ηήλ όπνία δέλ πηνζεηώ. 

Δίπα όηη ζηήλ άκεξηθάληθε έπαλάζηαζε ηνύ 1776 μα-

λαβξίζθνπκε θάπνηα ζηνηρεία ηήο άξραίαο δεκνθξαηίαο, 

πξάγκα πνύ εμεγεί ηήλ έπηβίσζε όξηζκέλσλ ζεζκώλ πνύ 

ζπλαληάκε άθόκα θαί ζήκεξα ζηήλ Ακεξηθή, όπσο ή κε-

γάιε δεκνηηθή θαί ηνπηθή αύηνλνκία. Αύηό κέ θαλέλα 

ηξόπν δέλ ζεκαίλεη -νύηε θαί ηό είπα ,έμάιινπ- όηη νί 



ζεκεξηλέο δπηηθέο ρώξεο δηαηεξνύλ πνιιά ζηνηρεία ηήο 

άξραίαο δεκνθξαηίαο. 

Δίπα, θαί ηό έπαλαιακβάλσ, όηη θάζε θνξά πνύ μεθί-

λεζε έλα πξαγκαηηθό θίλεκα -όπσο ή άκεξηθάληθε έπα-

λάζηαζε ή ηό έξγαηηθό θίλεκα- μαλααλαθάιπςε ηίο ίδηεο 

άξρέο ηήο άκεζεο δεκνθξαηίαο κέ ηήλ κνξθή ηήο άλα- 

θιεηόηεηαο ηώλ ύπεπζύλσλ, κέ ηήλ έθ πεξηηξνπήο άλά- 

δεημή ηνπο θιπ. 

Οί δπηηθέο ρώξεο δηαηεξνύλ πξάγκαηη, ζάλ ζπλέπεηα 

ηώλ άγώλσλ πνύ έκθαλίζηεθαλ κέζα ζ' αύηέο θαί πνύ 

ρξνλνινγνύληαη άπό ηό ηέινο ηνύ Μεζαίσλα, έλα ζσξό 

ζηνηρεία δεκνθξαηηθά, ηά όπνία, όκσο, δέλ άξθνύλ γηά 

λά ηίο ραξαθηεξίζνπλ ώο δεκνθξαηίεο κέ ηήλ πξαγκαηη-

θή έλλνηα. Έγώ ηίο νλνκάδσ θηιειεύζεξεο νιηγαξρίεο. 

'Αζθαιώο, ζ' αύηέο ηίο ρώξεο θπξηαξρεί κηά κεηνςεθία. 

Σαύηνρξόλσο όκσο, ύπάξρνπλ ζεζκνί θηιειεύζεξνη, θα-

ηάινηπν θαί ύπόινηπν όισλ αύηώλ ηώλ άγώλσλ ηνύ πα-

ξειζόληνο -άγώλσλ ιαηθώλ ώο έπί ηό πνιύ, θαί ζηνύο 

νπνίνπο ή έξγαηηθή ηάμε έπαημε, άζθαιώο, ηεξάζηην ξό-

ιν. 



"Οκσο αύηό δέλ ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ζ' αύηέο ηίο 

ρώξεο δεκνθξαηία κέ ηήλ έλλνηα όηη ό ιαόο θπξηαξρεί 

θαί παίξλεη κόλνο ηνπ ηίο άπνθάζεηο. 

ρεηηθά κέ ηήλ ηειεπηαία ζαο παξαηήξεζε: 

άζθαιώο ζπκθσλώ όηη θαλέλαο δέλ ξώηεζε ηόλ 

άκεξηθάληθν ιαό άλ ζέιεη λά πάεη ζηό Βηεηλάκ, όπσο 

θαλέλαο δέλ ξώηεζε ηόλ ξώζηθν ιαό άλ ζέιεη λά πάεη 

ζηό 'Αθγαληζηάλ. 

Ή δηαθνξά, όκσο, είλαη όηη, όηαλ έπηηέινπο ό άκεξη- 

θάληθνο ιαόο άπεύδεζε άπό ηόλ πόιεκν ηνύ Βηεηλάκ, 

κπόξεζε κέ δηάθνξεο δηακαξηπξίεο, δηαδειώζεηο θαί θη-

λεηνπνηήζεηο λά ύπνρξεώζεη ηήλ θπβέξλεζε ηνπ λά ζηα-

καηήζεη αύηό ηόλ πόιεκν, πξάγκα ηό όπνην ό ξώζηθνο 

ιαόο δέλ εΐλαη ζέ ζέζε λά θάλεη ζήκεξα. 

'Τπάξρνπλ θαί άιιεο έξσηήζεηο, άιιά ζά 

ζηακαηήζσ έδώ γηαηί, όπσο είπε κηά θνξά ό Νηαληέι 

Κνλ-Μπεληίη, ηό ζπλδηθάην κνπ κνύ άπαγνξεύεη λά 

δνπιεύσ κεηά ηίο 12 θαί είθνζη. 


